केंद्र शासनाचा माहितीचा अहिकार
अहिहनयम, 2005 शासकीय जनमाहिती
अहिकारी व शासकीय अहिलीय अहिकारी
िदहनदे हशत करण्याबाबत.

मिाराष्ट्र शासन
उद्योग, उजा व कामगार हवभाग
शासन आदे श क्रमाांकः केंमाअ-2013/प्र.क्र.200/प्रशासन-2,
मादाम कामा रोड, िु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
तारीख: 24 हडसेंबर, 2013

वाचा 1) शासन आदे श, उद्योग, ऊजा व कामगार हवभाग, क्र- ममाअ-2005/5588/प्रशासन-2,
हदनाांक 7/3/2005.
2) शासन िहरित्रक, सामान्य प्रशासन हवभाग, क्रमाांक- केमाअ-2005/प्र.क्र. 190/05/5,
हदनाांक 18/6/2005.
3) शासन िहरित्रक, सामान्य प्रशासन हवभाग, क्रमाांक- केमाअ-2005/प्र.क्र. 190/05/5,
हदनाांक 6/8/2005.
4) शासन िहरित्रक, सामान्य प्रशासन हवभाग, क्रमाांक- केमाअ-2005/प्र.क्र. 230/05/5,
हदनाांक 18/8/2005.
5) शासन आदे श, उद्योग, ऊजा व कामगार हवभाग, क्र- ममाअ-2005/6062/प्रशासन-2,
हदनाांक 19 सप्टें बर, 2005.
6) शासन आदे श, उद्योग, ऊजा व कामगार हवभाग, क्रमाांक- ममाअ-2009/प्र.क्र.
146/प्रशासन-2, हदनाांक 24 जुल,ै 2013.
7) शासन हनर्णय, उद्योग, ऊजा व कामगार हवभाग, क्र.केंमाअ-2013/प्र.क्र.184/प्रशासन-2,
हदनाांक 24/10/2013.

प्रस्तावना माहितीचा अहिकार अहिहनयम, 2005 मिील तरतूदीनुसार उद्योग, ऊजा व कामगार हवभाग (खुद्द),
मांत्रालय, मुांबई येथील माहिती प्राप्त करुन घेण्याकरीता नागहरकाांकडू न येर्ारे अजण / अहिले यावर कायणवािी
करण्यासाठी उिरोक्त हदनाांक 19 सप्टें बर, 2005 रोजी शासन आदे शान्वये जन माहिती अहिकारी व अहिलीय
अहिकारी िदहनदे हशत करण्यात आले िोते.
उिरोक्त शासन आदे शान्वये िदहनदे हशत करण्यात आलेल्या जन माहिती अहिकारी व अहिलीय
अहिकारी याांच्याकडे सोिहवण्यात आलेल्या कायणभारात प्रशासकीय कारर्ास्तव झालेल्या बदलाांच्या िार्श्णभम
ू ीवर
िुढीलप्रमार्े सुिारीत आदेश हनगणहमत करण्यात येत आिेत.

शासन आदे श क्रमाांकः केंमाअ-2013/प्र.क्र.200/प्रशासन-2

कायालयीन आदे शमाहितीचा अहिकार अहिहनयम,2005 मिील कलम 5(1) नुसार उद्योग, ऊजा व कामगार हवभागामध्ये
िाताळण्यात येर्ाऱ्या हवषयाांबाबतची माहिती या अहिहनयमातील तरतुदीअांतगणत नागहरकाांना उिलब्ि करुन
दे ण्याकहरता, सोबतच्या िहरहशष्ट्ट-“अ” येथील तक्त्यातील कक्ष अहिकारी/अवर सहचव याांना त्याांच्या नावासमोर
दशणहवण्यात आलेल्या कायासनात िाताळण्यात येत असलेल्या हवषयाांकहरता राज्य जनमाहिती अहिकारी म्िर्ून
िदहनदे हशत करण्यात येत आिे .
2.

िहरहशष्ट्ट-“अ” मध्ये नमूद केलेल्या राज्य जनमाहिती अहिकारी याांच्याकडू न हवहित कालाविीत हनर्णय

प्राप्त न झाल्यास ककवा हदलेल्या हनर्णयाने समािान न झाल्यास सदर राज्य जनमाहिती अहिकारी ज्या उि
सहचव/सिसहचव याांच्या ियणवक्ष
े ीय हनयांत्रर्ाखाली काम करीत असतील अशा उि सहचव/सिसहचव याांच्याकडे
कलम 19(1) अनुसार अजणदारास अिील करता येईल.

3.

सदर शासन हनर्णय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उिलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201312241043025410 असा आिे . िा आदे श
हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांहकत करुन काढण्यात येत आिे .

Krishna
Joti
Mengane

Digitally signed by Krishna Joti
Mengane
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Industry Energy
& Labor, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Krishna Joti
Mengane
Date: 2014.01.06 17:42:18 +05'30'

( कृ. जो. मेंगार्े )
सिित्रः- िहरहशष्ट्ट-अ.

कार्ाासन अधिकारी.

प्रहत,

1)

शासनाचे अिर मुख्य सहचव/प्रिान सहचव /सहचव, मांत्रालय, मुांबई

2)

माहिती आयुक्त याांचे कायालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मांत्रालय, मुांबई

3)

अिर मुख्य सहचव (ऊजा), उद्योग, ऊजा व कामगार हवभाग, मांत्रालय, मुांबई

4)

प्रिान सहचव (कामगार), उद्योग, ऊजा व कामगार हवभाग, मांत्रालय, मुांबई

5)

प्रिान सहचव (उद्योग), उद्योग, ऊजा व कामगार हवभाग, मांत्रालय, मुांबई

6)

सहचव (उघु व मध्यम उद्योग) तथा िदहसध्द हवकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग सांचालनालय, नवीन
प्रशासकीय भवन, मांत्रालयासमोर, मुांबई,

7)

सवण मांत्रालयीन हवभाग

8)

सामान्य प्रशासन हवभाग, (का. 5) मांत्रालय, मुांबई

9)

सवण सि सहचव/उि सहचव /अवर सहचव /कक्ष अहिकारी, उद्योग, ऊजा व कामगार हवभाग,
मांत्रालय, मुांबई

10) हनवड नस्ती, प्रशासन-2.
पष्ृ ठ 2 िैकी 2

उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभाग, मंतर्ालय, मुंबई
पिरिश ट-“अ”
उ ोग भाग
कायार्सनाचे

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

2

3

4

नांव
1
उ ोग-2

कक्ष अिधकारी / अवर उप सिचव / सहसिचव (उ ोग), 1.उ ोग धोरण परवाने,
सिचव, (22027031) (22026694,
(दालन

कर्.

िव तार

22793548) 2.औ ोिगक थान िन यन धोरण,

121 (दालन कर्. 118 िव तार इमारत, 3.औ ोिगक िवकास सिचव सिमती (कोिसड),
इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

4.औ ोिगक िवकास संदभार्त करणे,

मंतर्ालय, मुंबई)

5. नागरी जमीन कमाल धारणा ,
6.अंतगर्त औ ोिगकरणासाठी सूट,
7.औ ोिगकरणाच्या संदभार्त पयार्वरण िवषयक बाबी,
8.कृषी धोरण व दर्ाक्ष िकर्या धोरण,
9.मािहती व तंतर्ज्ञान धोरण,
10.पायाभुत सुिवधा सवर्साधारण बाबी.

उ ोग- 3

कक्ष अिधकारी / अवर

उप सिचव / सहसिचव (उ ोग), 1.उ ोग संचालनालय, मुंबई यांच्या आ थापना व शासन िवषयक सवर् बाबी

सिचव, (22820380)

(22824519,

(दालन कर्. 102

(दालन कर्.118 िव तार इमारत,

िव तार इमारत,

मंतर्ालय, मुंबई)

22793546)

मंतर्ालय, मुंबई)
उ ोग - 4

कक्ष अिधकारी / अवर

उप सिचव / सहसिचव (उ ोग) 1.शासकीय मुदर्ण व लेखन सामगर्ी

सिचव, (22044212,

(22810386 22793219 ) (दालन 2. संचालनालयाच्या आ थापना िवषयक आिण सवर् शासकीय बाबी,

22794027) (दालन
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उ ोग भाग
कायार्सनाचे

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

नांव
कर्. 127 िव तार

कर्. 126 िव तार इमारत, मंतर्ालय, 3.यशवंतराव च हाण महारा टर् ओपन यूिनविर्सटी व बोडर् बैठका आिण अनुषंिगक

इमारत, मंतर्ालय,

मुंबई)

मुंबई)

बाबी.
4.उ ोगकक्ष संबिं धत गर्ामीण ऊजार् कायर्कर्म,
5.उ ोगातील ऊजार् संरक्षण ,
6.उ ोग कक्ष संबिं धत ऊजार् अिभसरण व उ ोगकक्ष संबिं धत संकीणर् बाबी,
7.मध्यवतीर् भांडार खरे दी संघटना/ भांडार खरे दी धोरण.
8.शासकीय मुदर्ण व लेखन सामगर्ी मुदर्ण व लेखन सामगर्ी धोरण / िव ीय मंजुरी
करणे /शासकीय काशनांची दशर्ने, .
9.उ ोग िमतर्.
10. भूकंप पुनवर्सन कायर्कर्मांतगर्त गर्ामो ोगांना अथर्सहा य .

उ ोग - 6

कक्ष अिधकारी

उप सिचव / सहसिचव (उ ोग) 1.मुख्यमंत्र्यांचे सिचवालयातील संदभार्ंचे समन्वय आिण िनयंतर्ण ,

/ अवर सिचव,

(22810386 22793219 ) (दालन 2. िवशेष कायर्कक्षाकडील संदभर्,

(22049089,

कर्. 126 िव तार इमारत, मंतर्ालय, 3. उ ोग िवषयासंदभार्तील लोकसभा राज्यसभा सद य यांच्याकडू न आलेले

22793015) (दालन

मुंबई)

संदभर् ,

कर्. 121 िव तार

4.महारा टर् राज्य खादी व गर्ामो ोग मंडळ, मुंबई ,

इमारत, मंतर्ालय,

5.कायम वरुपी औ ोिगक

मुंबई)

6. टे ट-एड-टू इंड टर्ीज ऍ़ क्ट 1961 अंतगर्त कजर् िनलखन करणे ,

दशर्न ,

7.महारा टर् राज्य लघु उ ोग िवकास महामंडळ, मुंबई ,
8.ह तकलेचा िवकास / ह तकलेला उ ेजन दे णे व त्या संदभार्तील
सतर्े,
9.िविवध औ ोिगक संघटना / सं थांकडील संदभार्ंवरील कायर्वाही,
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िशक्षण

उ ोग भाग
कायार्सनाचे

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

नांव
10. थािनकांना रोजगार उपल ध करण्यासंदभार्वरील करणे / थानीकांना
नोकरीत ाधान्य 80 %.
11.उ ोग िवषयक सवर् बाबींचे समन्वय,
उ ोग - 7

कक्ष अिधकारी/ अवर

उप सिचव / सहसिचव (उ ोग), 1.महारा टर् राज्य िव ीय महामंडळ,

सिचव,,

(22824519,

(22810393,

(दालन कर्.118 िव तार इमारत, 3.महारा टर् पेटर्ोकेिमक स महामंडळ ,

22793017) (दालन

मंतर्ालय, मुंबई)

22793546) 2.महारा टर् मे टर्ॉन महामंडळ ,
4. .राज्य तरीस दशर्ने व पिरषदा (राज्य शासनाचा आिर्थक सहभाग हो ट

कर्.122 िव तार

पाटर् नर टे ट हणून पािंठबा दशर्िवणे, राज्य शासनाचा लोगो वापरण्याची

इमारत, मंतर्ालय, मुंबई

परवानगी इ. बाबी)

)

5. िनयार्ती किरता पायाभूत सुिवधांचा िवकास करण्यासाठी राज्य शासनास
सहा य (असाईड÷ योजना ASIDE).
6.भारत आंतररा टर्ीय मेळा आयोिजत करणे / िनधी उपल ध करून दे णे
7.िनयार्त चलनात वाढ करण्यासंबिं धत बाबी ,
8.व ो ोग समुह िवकास योजना (TCID) राज्य तिरय सिनयंतर्ण संिमतीचे
कामकाज.
9. इंडि टर््यल इन् ा टर्क्चर अपगे्रडे शन कीम (IIUS)
10.अबर्न हाट योजनेअंतगर्त कदर् शासनाचे अथर् सहा य िमळण्यासाठी िशफारस.
11.या कायार्सनाशी िनगडीत असले या बाबींच्या बैठकांचे आयोजन.
12. सवर् बाबीं संबधी औ ोिगक दशर्ने / सेिमनार आयोजन / सहभागी होणे.
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उ ोग भाग
कायार्सनाचे

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

नांव
13.सुिशिक्षत बेरोजगारांकरीता बीज भांडवल / पंत धान रोजगार

योजना ,

(कजर् पुरवठा /वसुली)
14.महारा टर् औ ोिगक आिण तांितर्क स ागार संघटना मयार्. (िमटकॉन) ,
15.महारा टर् उ ोजकता िवकास कदर् आिण िशक्षण अनुषंगाने असणा-या
अशासकीय सं था ,
16.लघु उ ोग (धोरणात्मक बाबी यितिरक्त),
17.लघु उ ोग क्षेतर्ात पतपुरवठा करण्याकरीता िरझ हर् बँकेने

थापना केलेली

सिमती ,
18.सहकारी औ ोिगक वसाहती , (औ ोिगक नगरीचा दजार्, भाग भांडवल)
19.िज हा उ ोग कदर् कजर् योजना ,
20.िज हा उ ोग कदर् इमारतीची दे शभाल (लहान बांधकामे दु रु ती आिण
रं गकाम)
21.नॅशनल ऍ़ वाडर् ,
22.राज्य तरीय बँकसर् सिमती ,
23. कच्चा माल पुरवठा , कोळसा वगैरे.
24.वीस कलमी कायर्कर्म,
25.भारतीय औ ोिगक िवकास बँकेच्या बैठका (पि म िवभागीय सिमती)
उ ोग - 8

कक्ष अिधकारी / अवर

ी. व.शं.कुलकणीर्, उप सिचव

1.िसकॉम

सिचव (22025032)

(उ ोग), (22026694,

2.सामुिहक ोत्साहन योजना ,

(दालन कर्. 112

22793548) (दालन कर्. 118

3.कदर्ीय गुंतवणूक अनुदान,

िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

4.महारा टर् इलेक्टर्ॉ मे ट बोडर् िमटींग ,
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उ ोग भाग
कायार्सनाचे

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

नांव

उ ोग-9

िव तार इमारत,

5.अिनवासी भारतीयांकडू न

मंतर्ालय, मुंबई)

6.उ ोग सेतू

थापन झालेले उ ोग आिण तद्संबध
ं ीचे

कक्ष अिधकारी / अवर

उप सिचव / सहसिचव (उ ोग), 1.महारा टर् खिनकमर् महामंडळ यांचे सवर् कामकाज,

सिचव (22872476,

(22026694,

22793942) (दालन

(दालन कर्. 118 िव तार इमारत,

कर्. 18अ िव तार

मंतर्ालय, मुंबई)

22793548) 2.भूिवज्ञान खिनकमर् संचालनालय आ थापना िवषयक

कामकाज व

िनयंतर्ण,
3.खाणी व खिनज अिधिनयम, 1957 चे कामकाज,

इमारत, मंतर्ालय,

4.महारा टर् खिनज िवकास िनधी राज्य खिनज धोरण,

मुंबई)

5.मॅगेिनज ओअर इंड टर्ीज कामकाज ,
6. पायाभूत सुिवधा सवर्साधारण बाबी .

उ ोग- 10

कक्ष अिधकारी / अवर

उप सिचव / सहसिचव (उ ोग), 1.आजारी उ ोग घटक,

सिचव (22044212,

(22824519,

22794027) (दालन

(दालन कर्.118 िव तार इमारत, 3.आजारी उ ोग कंपन्या (िवशेष तरतुदी) अिधिनयम,1985,

कर्. 127 िव तार

मंतर्ालय, मुंबई)

22793546) 2.औ ोिगक व िव ीय आिण फेररचना मंडळ,
4.िरझ हर् बँकेच्या औ ोिगक आिण िव ीय फेररचना ,

इमारत, मंतर्ालय,

5.मंडळाची राज्य तरीय आंतर-सं थािवषयक सिमती संबिं धत

मुंबई)

6.बी.आर.यु.अंतगर्त आजारीउ ोगांना संरक्षण,

बाबी,

7.िवभागीय िवकास महामंडळांच्या सवर् शासकीय व िव ीय बाबी
(अ)पि म महारा टर् िवकास महामंडळ
(ब) िवदभर् िवकास महामंडळ,
(क) मराठवाडा िवकास महामंडळ आिण
(ड) कोकण िवकास महामंडळ,
8.उ ोग कक्षांतगर्त सवर् मंडळे / महामंडळे यांचे समन्वय,

D:\Backup3913\2013\RTI\cr-200 - 2013 Janmahiti - Apiliya Adhikar.docx

,

उ ोग भाग
कायार्सनाचे

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

नांव
9.वैधािनक िवकास मंडळे ,
10.कंपनी अिधिनयमांतगर्त संदभर्
उ ोग- 14

कक्ष अिधकारी / अवर

उप सिचव / सहसिचव (उ ोग) 1.महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळ - जिमनीबाबतच्या सवर् बाबी,

सिचव (22044212,

(22810386 22793219 ) (दालन 2.महारा टर् औ ोिगक िवकास अिधिनयम, 1961 आिण महारा टर् औ ोिगक

22794027) (दालन

कर्. 126 िव तार इमारत, मंतर्ालय,

कर्. 127 िव तार

मुंबई)

इमारत, मंतर्ालय,
मुंबई)

िवकास िनयम,1962 अंतगर्त सवर् बाबी,
3.िवकास कदर्
4. महानगर गॅस िल. (औ ोिगक घटकांना पुरिवण्यात येणारा गॅसचा पुरवठा तसेच
गॅस.
5.बॉ बे हाय आिण नैसिर्गक वायू िवतरण, मुंबई,
6.वायू पुरवठा अिधिनयम, 1949,
7. िवषयी िविवध गर्ाहक सं थांकडू न यणाऱ्या तकर्ारी, गॅस पुरवठयाबाबत िविवध
क प (उदा. दहज, उरण पाईप लाईन) नैसिर्गक गॅस स ागार सिमतीचे
कामकाज.
8. िद गॅस कंपनीज ऍ़ क्ट 1963 मंडळाच्या बैठका
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ऊजार् भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

कर्मांक
ऊजार् -1

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव

उप सिचव / सहसिचव (ऊजार्), 1. दाभोळ पॉवर ोजेक्ट (रत्नािगरी गॅस ॲन्ड पॉवर ाय हे ट

(26474211 िव तार इमारत,

(26475794 िव तार इमारत,

मंतर्ालय, मुंबई-3557)

मंतर्ालय, मुंबई-2559)
ए/22,

दु सरा मजला,

काशगड, वांदर्े

6

वा

िल.) संबध
ं ीत सवर् बाबी.
2. मुंबई िव त
ु शु क कायदा 1958 आिण त्या खालील िनयम.

मजला, 3. िव त
ु िवकर्ीवरील कर अिधिनयम, 1963 व त्याखालील

काशगड,वांदर्े (पूव)र् , मुंबई-51.

(पूव)र् , मुंबई-51.

िनयम.
4. मुंबई उदवाहक अिधिनयम, 1939 व त्याखालील िनयम.
5. मुंबई िव त
ु (िवशेष अिधकार) िनयम 1946.
6.

ाइ हे ट

लाईन्सेस

/

मूळा

वरा

इलेक्टर्ीक

को.ऑ.सोसायटी/ बीईएसटी/ बीएसईएस/ िरलायन्स
संदभार्तील सवर् करणे.
7. िव त
ु कायदा 2003 िवषयक दु रु ती, सुधारणा इ. िवषयक
कायर्वाही.
ऊजार्-2

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव

उप सिचव / सहसिचव (ऊजार्),

१) सी.ई.(इलेक्टर्ीकल) आ थापना संदभार्तील करणे.

दू .कर्. 26474211 िव तार -3558

(26476804 िव तार -3749)

२) एम.ई.आर.सी.संदभार्तील करणे
३) समन्वय संदभार्तील करणे पुढील माणे-

तळ मजला, काशगड, वांदर्े (पूव)र् ,
मुंबई-51.

ए/22, 6 वा मजला,
काशगड,वांदर्े (पूव)र् , मुंबई-51.

अ) लेजी लेिट ह िबजनेस,
ब) ऑल द पॉवर युिटिलटी,
क) मािहतीचा अिधकार,
ड) मंतर्ालयातील इतर िवभागांना पाठवावयाची ऊजार् उप
िवभागाची एकितर्त मािहती.
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ऊजार् भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

कर्मांक
ई) संकीणर् करणे,
४) जनरल मॅटसर्,
५) द इलेिक्टर्िसटी ॲक्ट, 2003 व त्या खालील िनयम
ऊजार्-3

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव

उप सिचव / सहसिचव (ऊजार्), १)

दू .कर्. 26474211 िव तार -3582

(26475794 िव तार -2559)

ऑफ

तळ मजला, काशगड, वांदर्े (पूव)र् ,

ए/22,

सी.ई.(इलेक्टर्ीकल) एमईआरसी.

मुंबई-51.

6

वा

मजला,

काशगड,वांदर्े (पूव)र् , मुंबई-51.

ीपरे शन ऑफ बजेट अँड मॉिनटिंरग ऑफ फायनान्स मॅटर
ऑल

पॉवर

युटीिलटीज,

इन्क्लुडींग

२) रे कगनायझेशन ऑफ एम.एस.ई.बी.
३) ऑल मॅटसर् िरलेिंटग टू एम.एस.ई.बी. हो डींग कंपनी.

ऊजार्-4

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव

उप सिचव / सहसिचव (ऊजार्), १) ऑल मॅटसर् िरगाडीर्ंग जनरे शन सेक्टर,

दू .कर्. 26474211 िव तार -3557

(26476804 िव तार -3749)

दु सरा मजला, काशगड, वांदर्े

ए/22,

(पूव)र् , मुंबई-51.
ऊजार्-5

वा

मजला, ३) पोजेक्टस अंडर एम.ओ.यु.अँड लेटर ऑफ सपोटर्

काशगड,वांदर्े (पूव)र् , मुंबई-51.

४) अ टर्ा मेगा पॉवर ोजेक्ट.

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव उप सिचव / सहसिचव (ऊजार्), १) ऑल मॅटसर् िरगाडीर्ंग िड टर्ी युशन सेक्टर,
दू .कर्. 26474211 िव तार -3582 (26476804 िव तार -3749)

२) पिंडग अपी स अंडर द इंिडयन ॲक्ट, 1910

फॅक्स-26475212

३) लोड शेिंडग.

तळ मजला, काशगड, वांदर्े (पूव)र् ,

ए/22,

मुंबई-51.
ऊजार्-7

6

२) ऑल मॅटसर् िरगाडीर्ंग टर्ान्सिमशन सेक्टर,

6

वा

मजला,

काशगड,वांदर्े (पूव)र् , मुंबई-51.

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव

उप सिचव / सहसिचव (ऊजार्), १) द इलेक्टर्ीिसटी कन्झवशन ॲक्ट-२००१ ,

दू .कर्. 22876008,

(22824381

22793750

22794029) २) नॉन कन्वेशनल एनजीर् सोसस,

(दालन कर्.729 िव तार इमारत,

(दालन कर्. 729 िव तार इमारत, ३) ऑल मॅटसर् िरलेिंटग जू एम.ई.डी.ए.

मंतर्ालय, मुंबई)

मंतर्ालय, मुंबई)
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कामगार भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

कर्मांक
कामगार-1

अवर सिचव
(22049089,

/ कक्ष अिधकारी

ी.बा.सो.कोळसे (भा. .से.)

22793855) सहसिचव

(दालन कर् 123 िव तार)

(22883175,

1) औ ोिगक सुरक्षा आिण आरोग्य संचालनालयाचे आ थापना

(कामगार) बाबी,
22793508) 2) बा पके व धू

(दालन कर्. 118-ए िव तार)

उपदर्व मुख्य िनिरक्षक यांच्या आ थापना

िवषयक बाबी
3) ओ हरसीज ए लॉयमट.

कामगार-2

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव

उप सिचव / सहसिचव (कामगार) 1) मुंबई औ ोिगक संबध
ं अिधिनयम 1946 आिण त्याअंतगर्त

(22850019, 22793019)

(22883175,

(दालन कर्. 18 िव तार इमारत,

(दालन कर्. 118-ए िव तार)

22793508)

मंतर्ालय, मुंबई)

तयार करण्यात आलेले िनयम, कापड िगरणी कामगार व
सदर अिधिनयमांतगर्त येणाऱ्या सवर् बाबी,
2) औ ोिगक िववाद अिधिनयम 1947 व सदर अिधिनयमांतगर्त
येणाऱ्या सवर् बाबी, (लॉक आऊट्स, ले-ऑफ,

टर्ाईक्स,

क्लोजर, िरटर्ेचमट्स),
3) राज्यातील बंद िगरण्या कारखाने/ कंपन्या यांच्या जिमनी
िवकास

तावास ना-हरकत माणपतर्े दे णे.

4) टे क्साईल िम स ा ले स
कामगार-3

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव

उप सिचव / सहसिचव (कामगार) 1) टर्ेड युिनयन ॲक्ट,

(22026330, 22793014) (दालन

(22883175,

कर् 158 िव तार इमारत, मंतर्ालय,

(दालन कर्. 118ए

मुंबई)

इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

22793508) 2) महारा टर् कामगार संघांना मान्यता दे णे व अनुिचत था
िव तार

कार ितबंध अिधिनयम 1971 व त्याखालील िनयम
3) िवकर्ी संवधर्न कामगार (सेवा शतीर् ) अिधिनयम 1976
4) कामगार राज्य िवमा अिधिनयम 1948
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कामगार भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

कर्मांक
5) नॅशनल िरन्युअल फंड
6) औ ोिगक रोजगार अिधिनयम 1946 ( थायी आदे श),
7) महारा टर् कामगार िकमान घरभाडे भ ा अिधिनयम 1983 व
त्या खालील िनयम
8) अितिरक्त फायदे ( सक्तीची ठे व) अिधिनयम
9) साखर कारखाने कामगार व त्यासाठी िनयुक्त करण्यात
आलेली सिमती / अ यासगट
कामगार-4

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव

उप सिचव / सहसिचव (कामगार) 1) कारखाने अिधिनयम 1946,

(22026330, 22793014) (दालन

(22883175,

कर् 158 िव तार इमारत, मंतर्ालय,

(दालन कर्. 118ए

मुंबई)

इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

22793508) 2) बाल कामगार अिधिनयम 1986
िव तार 3)

कामगार

भिव य

िनवार्ह

िनधी

अिधिनयम

1952

(िनवृ ीवेतनासह)
4) धोकादायक यंतर्े (िनयमक) अिधिनयम 1983
5) उपदान दान अिधिनयम 1972 ,
6)

वयंचलन ,

7) कोळसा खाणी भिव य िनवार्ह िनधी आिण संिकणर् तरतूदी
अिधिनयम 1948
8) खाण सुरक्षा अिधिनयम,
9) मोटार पिरवहन कामगार अिधिनयम 1961,
10) लहान बंदरे कामगार अिधिनयम 1983 (सुरक्षा व सेवा शतीर्)
11) वेठिबगार पध्दती िनमूर्लन 1976
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कामगार भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

कर्मांक
कामगार-5

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव उप सिचव / सहसिचव ( शासन) 1) महारा टर् माथाडी हमाल व इतर मजीवी कामगार (नोकरीचे
(22871978,

22793873) (22026330,

22793509)

िनयमन व क याण) अिधिनयम 1969 ,

(दालन कर् एम-6 िव तार इमारत, (दालन कर्. 158 िव तार इमारत, 2) राज्य तरीय माथाडी / सुरक्षा रक्षक स ागार सिमती.
मंतर्ालय, मुंबई)

मंतर्ालय, मुंबई)

3) महारा टर् खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे िनयमन व क याण)
अिधिनयम 1981

कामगार-6

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव

उप सिचव / सहसिचव (कामगार) 1) औ ोिगक न्यायालय,

(22850019, 22793019) (दालन

( 22026365,

कर् 18 िव तार इमारत, मंतर्ालय,

(दालन कर्. 125 िव तार इमारत,

मुंबई)

मंतर्ालय, मुंबई)

22793624) 2) कामगार न्यायालय व वेतन मंडळे यांच्या आ थापना िवषयक
बाबी
3) कामगार नुकसान भरपाई अिधिनयम 1923 ,
4) यिक्तगत दु खापती भरपाई अिधिनयम, 1971 ,
5)

िमक पतर्कार व पतर्कािरता कमर्चारी (सेवच्े या अटी व
संकीणर् तरतुदी ) अिधिनयम 1955 ,

6) िबडी व िसगारे ट कामगार (कामासंबध
ं पिरि थती) अिधिनयम
1966 (िबडी कामगारांसाठी िनवासी योजना व क याण िनधी
7) राहणीमान / गर्ाहक मु य िनदशांक
8) महारा टर्
कामगार-7

म िवज्ञान सं थेच्या आ थापनािवषयक बाबी.

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव उप सिचव / सहसिचव (कामगार) 1) िकमान वेतन अिधिनयम, 1948
(22850019, 22793019) (दालन (22883175,

22793508) 2) वेतन दान अिधिनयम, 1936 ,

कर् 18 िव तार इमारत, मंतर्ालय, (दालन कर्. 118ए
मुंबई)

इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)
,
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िव तार 3).बोनस दान अिधिनयम,1965 ,
4) समान पािर िमक अिधिनयम,1979,

कामगार भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

कर्मांक
5) महारा टर् बेरोजगार भ ा (कारखान्यातील कामगारांना
दे णा-या वेतनातून) अिधिनयम 1976
6) सुती लाभ अिधिनयम 1961 ,
कामगार-7अ

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव उप सिचव / सहसिचव (कामगार) 1) ऊस तोडणी कामगार
(22810393, 22793017) (दालन (22883175,

22793508) 2) घरे लू कामगार

कर् 122 िव तार इमारत, मंतर्ालय, (दालन कर्. 118ए
मुंबई)

िव तार 3)िसनेवकर्सर् बोडर्

इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

4) सफाई कामगार

,

5) इमारत व बांधकाम कामगार अिधिनयम 1996 (सुरक्षा व
क याण)
6) असंघटीत कामगार, असंघिटत कामगार ािधकरण
7) जन ी िवमा योजना
8) मिहला कामगार जागृतीसंबध
ं ीचे

ताव

9) रा टर्ीय वा थ िवमा योजना (RSBY)
कामगार-8

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव उप सिचव / सहसिचव ( शासन) 1) कामगार आयुक्त कायार्लयाच्या आ थापना व शासकीय
(22023181,

22793875) (22026330,

22793509)

िवषयक बाबी

(दालन कर् 123 िव तार इमारत, (दालन कर्. 158 िव तार इमारत, 2) कामगार आयुक्त कायार्लयाच्या अंतगर्त िवभागीय चौकशी व
मंतर्ालय, मुंबई)

मंतर्ालय, मुंबई)

न्यायालयीन करणे
3) कामगार आयुक्त कायार्लयाच्या अंतगर्त कायार्लयातील
आ थापना िवषयक सवर् संकीणर् बाबी.

कामगार-9

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव उप सिचव / सहसिचव (कामगार) 1).भारतीय बा पके अिधिनयम 1923 व त्याखालील िनयम
(22871978,

22793873) ( 22026365,
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22793624) 2).भारतीय बा पके िनयमन 1950 ,

कामगार भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

कर्मांक
(दालन कर् 123 िव तार इमारत, (दालन कर्. 125 िव तार इमारत, 3).महारा टर् इकॉनॉमायझर रु स 1962
मंतर्ालय, मुंबई)

मंतर्ालय, मुंबई)

4)कामगार कक्षातील मािहती व तंतर्ज्ञान आिण उ ोग िवषयक
धोरणात्मक बाबी
5) आंतररा टर्ीय
6). राज्य

म संघटना िवषयक बाबी

तरीय स ागार मंडळ आिण इतर राज्ये व कदर्

औ ोिगक संबध
ं सिमत्या ,
7).कामगार िवषयक सवर् बाबींचे समन्वय / राज्यपालांचे
अिभभाषण,
8).कामगार कक्षातील इतर कायार्सनांना िविविक्षत िरत्या न
दे ण्यात आलेले िवषय
9).वीस कलमी कायर्कर्म ,
10).कामगार काय ांच्या एकितर्त िवषया संदभार्त लोकसभा
आिण राज्य सभा

, कदर् शासनाकडू न आले या कामगार

िवषयक संदभर् बाबींचा पतर् यवहार.
11) यव थापन कामगारांच्या सहभाग योजना
12) कदर् शासन व मा.खासदार यांच्याशी संबिं धत बाबी, संयुक्त
संसदीय सिमतीचे दौरे .
कामगार-10

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव उप सिचव / सहसिचव (कामगार) 1) कंतर्ाटी कामगार अिधिनयम 1970 (िनयमन व िनमूर्लन)
(22793093)

(दालन

कर्

123 (22883175,

िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

22793508) 2).आंतरराज्य

(दालन कर्. 118ए
इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)
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िव तार

थलांतिरत

कामगार (सेवायोजन िनयमन)

सेवच्े या शतीर् अिधिनयम 1979 ,

कामगार भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

कर्मांक
3) ठे केदारी पध्दतीने काम करणारे सवर् कामगार / कंपन्यांमधील
बदली कामगार व हं गामी कामगारांचे सवर्
4) कंतर्ाटी पध्दतीने काम करणारे सफाई कामगारांचे
5).िवदभर् मराठवाडा व कोकण िवकासाचा कालबध्द कायर्कर्म
6) भूमीपुतर् कामगारांचे
7) िविवध कामगार काय ांअंतगर्त िनधार्िरत िववरणपतर्े
संगणकीय पध्दतीने सादर करणे व सवर् कामगारांसाठी
माटर् काडर् योजना लागू करणे तसेच कामगार िवभागाचे
संगणकीकरण
8) मुंबई दु काने व आ थापना अिधिनयम 1948
9) यंतर्माग कामगार मंडळ (पॉवर लूम बोडर् )
10) महारा टर् कामगार क याण मंडळ, मुंबई
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शासन भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

कर्मांक
शासन-1

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव

( उप सिचव/सहसिचव (कामगार) 1. िवभागाच्या

22810393, 22793017) (दालन ( 22026365,

व

अिधपत्याखालील

िवभाग

मुख

कायार्लयाच्या सवर् अथर् संक पिवषयक बाबी.

22793624)

कर्. 122 िव तार इमारत, मंतर्ालय, (दालन कर्. 125 िव तार इमारत, 2. कायर्कर्म अंदाजपतर्क, वािर्षक योजना, योजनांतगर्त
मुंबई)
शासन-2

योजना, िवषेश कृती कायर्कर्म, िवशेष घटक योजना.

मंतर्ालय, मुंबई)

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव उप सिचव / सहसिचव (कामगार) 1.िवधीमंडळ कामकाजाचे समन्वय,िनयंतर्ण.
(22810394,

22793721) (22026365,

22793624) 2.मागासवगीर्यांचा अनुशेष,

(दालन कर्. 120 िव तार इमारत, (दालन कर्. 125 िव तार इमारत, 3.शासकीय कामकाजाचे कालबध्द संगणकीकरण,
मंतर्ालय, मुंबई)

मंतर्ालय, मुंबई)

4.संगणक िशक्षण .
5. भावी व संवद
े नशील शासन.
6.दे शांतगर्त व परदे शी िशक्षण कायर्कर्म.
7.शासकीय िनयमपुि तका सुलभ/अ यावत करणे.
8. शासन यंतर्णा गितमान व कायर्क्षम करणे, ोत्साहन दे णे.
9. िवभागाच्या कायार्चा कायार् यास,
10.संगणक यंतर्णा व िसि टम िरक्वायरमट पेिसिफकेशन्स व
यंतर्णा िसि टम उपल ध करणे.
11.कामकाजातील सुलभतेसाठी तंतर्ज्ञानाचा वापर, िनयम व
त्यात सुधारणा.
12.

टाचार िनमूर्लन सिमती कामकाज,

कायर्कर्माची अंमलबजावणी
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ेतपितर्का

शासन भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

कर्मांक
13. िव ीय व शासकीय शक्तीचे िवकदर्ीकरण
शासन-3

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव

उप सिचव / सहसिचव ( शासन) 1.उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभाग (खु ) मधील वगर्-4

(22810394, 22793721)

(22026330,

(दालन कर्. 120 िव तार इमारत,

(दालन कर्. 158 िव तार इमारत, 2. सवर् कारचे अगर्ीम

मंतर्ालय, मुंबई)

मंतर्ालय, मुंबई)

22793509)

वगळता सवर् आ थापना िवषयक बाबी
3. िनयुक्ती , बदली, ज्ये ठता सूची, गोपनीय अिभलेख
4. वेतन िनि ती
5. िवभागीय चौकशी करणे, न्यायालयीन करणे.

शासन-4

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव उप सिचव / सहसिचव ( शासन) 1.उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभाग (खु ) मधील वगर्-4
(22025443, 22793023) (दालन (22026330,

22793509)

बाबतच्या सवर् आ थापना िवषयक बाबी ,

कर्. 125 िव तार इमारत, मंतर्ालय, (दालन कर्. 158 िव तार इमारत, 2.कायार्लयीन दे खभाल, गृह यव था, राजिश टाचार,
मुंबई)

मंतर्ालय, मुंबई)

3.मागासवगीर्य क याण सिमत्यांचे अहवाल,
4.िविश ट अशा कायार्सनांकडे जे काम सोपिवण्यात आलेले
नाही अशा सिमत्या/सभा यांचे समन्वय, संकीणर् बाबी

शासन-5

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव

उप सिचव / सहसिचव (कामगार) 1.खचर्मेळ / खचार्चा ताळमेळ,

(22820380, 22793090)

(22026365,

(दालन कर्. 727 िव तार इमारत,

(दालन कर्. 125 िव तार इमारत,

सिमती,पंचायत राज सिमती, भारताचे िनयंतर्क महालेखा

मंतर्ालय, मुंबई)

मंतर्ालय, मुंबई)

परीक्षक यांचे अहवाल / संदभर्,

22793624) 2.लोकलेखा सिमती , सावर्जिनक उपकर्म सिमती ,अंदाज

3.िविनयोजन लेखे,
4.हमी / कज /वसूली,
5.िव
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आयोगास मािहती सादर करणे.

शासन भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

कर्मांक
रोखशाखा

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव

उप सिचव / सहसिचव ( शासन)

उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभाग, मंतर्ालय, मुंबई येथील

('22793022) (दालन कर्. 152

(22026330,

अिधकारी/कमर्चाऱ्यांची (वेतन दे यके, वास दे यके, भिनिन

िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

(दालन कर्. 158 िव तार इमारत,

22793509)

दे यके, कॉन्टीनजेन्सी दे यके इ.) दे यके.

मंतर्ालय, मुंबई)
न दणी शाखा

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव उप सिचव / सहसिचव ( शासन)

िवभागातील / िवभागांतगर्त पतर् यवहार. कायार्लयीन

(22793937) (दालन कर्. 14ए (22026330,

लेखनसामगर्ीचे िवतरण.

िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

22793509)

(दालन कर्. 158 िव तार इमारत,
मंतर्ालय, मुंबई)
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