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मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 च्या कलम 4(1) (ख)
मधील 17 उपकलमांची मािहती.
(एक) रचना, कायर् व कतर् ये यांचा तपिशल.
कायार्लयाचे नांव

:

उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभाग (खु ), (उ ोग कक्ष)

प ा

:

दालन कर्.114 (िव तार इमारत), पिहला मजला,
मादाम कामा मागर्, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंतर्ालय, मुंबई - 400 032.

कायार्लय मुख

:

धान सिचव (उ ोग)
(दूरध्वनी कर्.022-22025393)

शासकीय िवभागाचे नांव

:

उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभाग

कायार्लयीन वेळ

:

सकाळी 9.45 ते संध्याकाळी 5.30 वा.पयर्न्त

सा तािहक सु ी व िविश ट
सेवेसाठी ठरिवले या वेळा

:

सवर् रिववार या िशवाय त्येक मिहन्यातील दुसरा व चौथा
शिनवार या िशवशी सु ी.

उ ोग कक्ष
महारा टर् हे दे शामध्ये औ ोिगक क्षेतर्ात अगर्णी असले ले राज्य आहे . महारा टर् शासनाच्या
उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभागांतगर्त उ ोग कक्षाचा समावेश होतो. महारा टर् राज्याच्या िवकासात
उ ोगांची महत्वपूणर् भुमीका राहीली आहे . महारा टर्ाच्या सवार्ंगीण िवकासात उ ोग कक्षाच्या
गतीशील व पुरोगामी ध्येय धोरणांचा महत्वाचा वाटा आहे . उ ोग िवभागाच्या अिधपत्याखाली उ ोग
संचालनालय, शासकीय मुदर्ण व लेखन सामगर्ी संचालनालय, भूिवज्ञान व खानीकमर् संचालनालय,
इत्यादी शासकीय कायार्लये तसेच इतर मंडळे व महामंडळे कायर्रत आहे त. त्यांचेकडू न उ ोग
कक्षामाफर्त तयार केले या धोरणांची अंमलबजावणी केली जाते. राज्यात उ ोग उभारणीसाठी पोषक
वातावरण िनमार्ण करणे, गुंतवणूकीचा वाह गतीमान ठे वन
ू सातत्यपूणर् िवकास साधणे, खिनकमर्
कायार्स चालना दे णे, तसेच त्यासाठी लागणा-या पायाभूत सुिवधा िनमार्ण करणे, रोजगाराच्या नवनवीन
संधी उपल ध करणे, यासाठी उ ोग कक्ष सतत यत्नशील रािहला आहे . दे शाने सन 1991 मध्ये
ि वकारले या आिर्थक धोरणाच्या अनुषंगाने महारा टर् राज्याने 2001 चे औ ोिगक धोरण अंिगकारले

आहे . त्या अनुषंगाने उ ोग कक्षाची सवर्साधारण कायर्पध्दती/ध्येय धोरणे (उि ट) खालील माणे
िवशद करता येतील.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

कृ षी आधारीत उ ोग, मािहती तंतर्ज्ञान उ ोग.
गर्ामीण व लघुउ ोग िवकास.
उ ोजकता िवकास
सहकारी औ ोिगक वसाहती.
पायाभूत क्षेतर्ामध्ये खाजगी क्षेतर्ांचा सहभाग.
आजारी उ ोगांचे पूणर्वसन.
उ ोगांना िव ीय सहा य.
िनयार्त चलनात वाढ.

उपरोक्त उि टांची पूतर्ता करण्यासाठी उ ोग कक्षामाफर्त खालील योजना राबिव या जातात.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

पंत धान रोजगार योजना.
सामुिहक ोत्साहन योजना.
बीज भांडवल योजना.
िज हा उ ोग कदर्, कजर् योजना.
इंड टर्ीयल इन् ा टर्क्चर अपगर्ेडेशन ि कम.
व तर्ो ोग समुह िवकास योजना.

उपरोक्त योजना मंतर्ालयीन उ ोग िवभाग व त्यांच्या अिधपत्त्या खालील कायार्न्वीत असले ली
कायार्लये, मंडळे /महामंडळे राबिवतात.

ऊजार् कक्ष
कायार्लयाचे नांव

:

उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभाग (खु ), (ऊजार् कक्ष)

प ा
कायार्लय मुख

:
:

शासकीय िवभागाचे नांव

:

ए/05, 6 वा मजला, काशगड,वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51
अपर मुख्य सिचव (ऊजार्)
(दूरध्वनी कर्.022-26476743 िव तार-3501)
उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभाग

कायार्लयीन वेळ

:

सकाळी 9.45 ते संध्याकाळी 5.30 वा.पयर्न्त

सा तािहक सु ी व िविश ट
सेवेसाठी ठरिवले या वेळा

:

सवर् रिववार या िशवाय त्येक मिहन्यातील दुसरा व चौथा
शिनवार या िशवशी सु ी.

उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभागाच्या ऊजार् कक्षामध्ये खालील अिधिनयम व िनयम यांना अनुसरुन
कामकाज केले जाते:1) भारतीय िव त
ु अिधिनयम 1910 व त्या खालील तयार केले ले भारतीय िव त
ु िनयम,1956.
2) मुंबई िव त
ु (िवशेष अिधकार) अिधिनयम,1946.
3) भारतीय िव त
ु अिधिनयम, 1956 च्या िनयम कर्मांक 45 मधील अटी व िनयमानुसार िव त
ु
पयर्वेक्षक व तारतंतर्ी यांना माणपतर् दे णे.
4) मुंबई उदवाहन अिधिनयम,1939 व त्याखालील तयार केलेले मुंबई उदवाहन िनयम,1958.
5) िव त
ु (पुरवठा) अिधिनयम,1948 आिण महारा टर् िव त
ु पुरवठा िनयम,1963.
6) मुंबई िव त
ु कर अिधिनयम,1958 आिण मुंबई िव त
ु कर िनयम,1962
7) महारा टर् िव त
ु िवकर्ीवरील कर अिधिनयम,1962 आिण महारा टर् िव त
ु िवकर्ीवरील कर
िनयम,1964
उपरोक्त काय ाच्या अनुषंगाने ऊजार् कक्षाकडू न ,खलील योजना राबिव या जातात.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

अपारं पािरक ऊजार् तर्ोत कायर्कर्म.
एकाित्मक गर्ामीण ऊजार् िनयोजन कायर्कर्म.
राज्य तरीय ऊजार् संवधर्न कायर्कर्म.
िज हा परीषद, िनत्यनुतनिशल ऊजार् िवकास िवभागासाठी मुलभूत सुिवधा.
पवन ऊजार् क पासाठी भांडवली सूट.
गर्ामीण िव त
ु ीकरण.

7) आिदवासी क्षेतर्ात दे ण्यात येणारे िवशेष क प लघुजल क प, सौर संकिरत ऊजार्
संयंतर्.
8) जैिवक (बायोमास) उजपासून वीज िनिर्मती.
9) बगॅस कोजनरे शन/सह वीज िनिर्मती क प.
10) शहर घन कच-यापासून वीज िनिर्मती.
11) सौर ऊजार् कायर्कर्म.
12) आिदवासी उपयोजना कायर्कर्म आिण पि चमघाट िवकास कायर्कर्म या अंतगर्त
राबिवण्यात येणा-या क पांना शासनाकडू न िनधी िदला जातो.
ऊजार् कक्षाकडे सोपिवण्यात आले ली कामे खालील कंपन्यांमाफर्त केली जातात.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

महारा टर् राज्य िव त
ु मंडळ धारक कंपनी िल.
महारा टर् राज्य िव त
ु िवतरण कंपनी िल.
महारा टर् राज्य िव त
ु िनिर्मती कंपनी िल.
महारा टर् राज्य िव त
ु पारे षण कंपनी िल.
मुख्य अिभयंता (िव त
ु )
महारा टर् ऊजार् िवकास अिभकरण.
महारा टर् राज्य िव त
ु िनयमक आयोग.

कामगार कक्ष
कायार्लयाचे नांव

:

उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभाग (खु ), (कामगार व
शासन कक्ष)

प ा

:

दालन कर्.620 (िव तार इमारत), सहावा मजला,
मादाम कामा मागर्, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंतर्ालय, मुंबई - 400 032.

कायार्लय मुख

:

धान सिचव (कामगार व शासन)
(दूरध्वनी कर्.022-22027433)

शासकीय िवभागाचे नांव

:

उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभाग

कायार्लयीन वेळ

:

सकाळी 9.45 ते संध्याकाळी 5.30 वा.पयर्न्त

सा तािहक सु ी व िविश ट
सेवेसाठी ठरिवले या वेळा

:

सवर् रिववार या िशवाय त्येक मिहन्यातील दुसरा व चौथा
शिनवार या िशवशी सु ी.

महारा टर् राज्याची गणना दे शातील सवर्च क्षेतर्ात अगर्णी राज्यात करण्यात येत असून कामगार
क्षेतर् दे खील त्यास अपवाद नाही. कामगार िवषयक काय ाची अंमलबजावणी असो वा कामगारांच्या
सवार्ंगीण उत्कषार्च्या द ृ टीने नवनिवन पुरोगामी योजनांचा ारं भ असो महारा टर् राज्य दे शात सवर्च
राज्याकरीता एक मागर्दशर्क व पथ दशर्क राज्य ठरले आहे . महारा टर्ाच्या या सवार्गीण उत्कषार्त
कामगार िवभागाचा त्याच्या गतीशी व पुरोगामी ध्येय धोरणामुळे महत्वाचा वाटा आहे .
कामगार क्षेतर्ात/चळवळीत औ ोिगक संबंध हा सवार्त महत्वाचा मुलभूत घटक मानून मालक
व कामगार संघटनांना पोषक वातावरण िनमार्ण करुन िनकोप औ ोिगक संबंध वृिंधगत करणे व
पयार्याने कामगाराच्या न्याय हक्कांचे संरक्षण करणे हे या राज्याच्या कामगार िवभागाने मुख उि ट
ठरिवले आहे . कामगारांच्या िवशेषत: सवर्दरू पसरले या असंघटीत क्षेतर्ातील कामगांराच्या िविवध
सम या िवचारात घे वन
ू या वगार्च्या सामािजक व आिर्थक उन्नतीकरीता कामगार िवभाग सतत
यत्नशील आहे .
महारा टर् शासनाच्या उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभागांतगर्त कामगार कक्षाचा समावेश होतो.
मा. मंतर्ी (कामगार) व मा. राज्यमंतर्ी (कामगार) यांच्य अिधपत्याखाली कामगार िवभागात आजिमतीस
सिचव (कामगार) यांच्या अिधपत्त्याखाली एक सहसिचव, दोन उप सिचव, दोन अवर सिचव व अन्य
अिधकारी व कमर्चारी वगर् कायर्रत आहे त.

कामगार िवभागाच्या अिधपत्त्याखाली कामगार आयुक्तालय, औ ोिगक न्यायालय व
महारा टर् मिवज्ञान सं था, औ ोिगक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, बा पके संचालनालय या मुख
िवभागांचा समावेश होतो. राज्याच्या कामगार िवभागाची सवर्साधारण कायर्पध्दती पुढील सहा गटात
िवषद करता येईल.
1) औ ोिगक संबध व कामगार िवषयक बाबी ज्यात कामगार व मालक यांच्यातील िववाद
संप/टाळे बंदी यांची हाताळणी, िविवध कामगार िवषयक काय ांची अंमलबजावणी, सांिख्यकी
मािहतीचे संकलन, गर्ाहक मु य िनदशंक इत्यादी बाबींचा समावेश असुन या बाबी कामगार
आयुक्तालयामाफर्त हाताळ या जातात.
2) राज्यातील िविवध उ ोगात सुरक्षा व आरोग्य िवषय तरतूिंदची ामुख्याने कारखाने अिधिनयमाच्या
तरतूदींची अमलबजावणी, औ ोिगक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयामाफर्त पार पाडली जाते.
3) बा पके व धु उपदर्व िवषयक अिधिनयमांची अंमलबजावणी बा पके व धु उपदर्व
संचालनालयामाफर्त पार पाडली जाते.
4) मालक व कामगार यांमधील िववादांच्या लवादासाठी व त्यांच्या िनरसणासाठी औ ोिगक व
कामगार न्यायालय यंतर्णा कायार्िन्वत आहे .
5) कामगार क याण िवषयक मुंबई िव ािपठाचा अ यासकर्म िशकिवण्याच्या व संशोधन िवषयक
कायार्त महारा टर् म िवज्ञान सं था कायर्रत आहे .
6) कामगार क याण मं डळ मुंबई कामगार क याण िनधी अिधिनयम, 1953 अंतगर्त कामगारांना व
त्याच्या कुटुं िबयांना िविवध सोई-सुिवधा पुरव या जातात.
उपरोक्त मंतर्ालयीन कामगार व त्यांच्या अिधपत्याखालील कायार्िन्वत असणा-या 6 शाखा
राज्यातील कामगारांना िविवध अिधिनयमांतगर्त/योजनांतगर्त तरतुदींच्या सेवा/लाभ पुरिवण्यात
/राबिवण्यात कायर्रत आहे .
(दोन) अिधकारी व कमर्चारी यांचे अिधकार व कतर् ये
अ.कर्.
1.
2.
3.
4.
5.

पदनाम
धान सिचव/सिचव
सहसिचव/उप सिचव
िवशेष कायर् अिधकारी
अवर सिचव
कक्ष अिधकारी

अिधकार व कत्यर् ये

सामान्य शासन िवभागाने िविहत केले या िनयमानुसार

6.
7.

सहायक
िलिपक-टं कले खक/गोपिनय
िलिपक.

(तीन) िनणर्य घे ण्याच्या
उ रदाियत्व णाली व
अ.कर्.

काम/कायर्

िकर्ये त अनुसरण्यात ये णारी कायर् पध्दती, तसेच पयर् वेक्षण आिण

कामाची
कालमयार्दा

पिरिश ट-4 मध्ये करणाच्या
नमूद
केले या गांभीयार्नस
ु ार त्यावर
िवभागाच्या
असले या
िवषयसूची माणे. अिभ ाया माणे
तात्काळःत्याचिदवशी,
तातडीचेःएक
िदवस
अथवा
दुसऱ्या
िदवशी
अंितम िनणर्या त
कायर्वाही.
कालमयार्दाःन्यायालयीन करणे
िंकवा
तत्सम
करणावर िविहत
कालावधीत
कायर्वाही, उपरोक्त
कालमयार्देचे
काटे कोरपणे पालन
केले जाते.

जबाबदार
अिधकारी/जबाबदारीची
साखळी
मंतर्ी
धाना सिचव/ सिचव
सहसिचव/उप
सिचव/िवशेष कायर्
अिधकारी.
अवर सिचव

तकर्ार िनवारण
अिधकारी.
पिरिश ट-4 मध्ये
नमुद
के यानुसार
संबंिधत
कायार्सनांचे
अिपलीय
अिधकारी
हे
तकर्ार िनवारण
अिधकारी
आहे त.

कक्ष अिधकारी

(चार) वतःची काय पार पाडण्यासाठी त्याच्याकडू न ठरिवण्यात आलेली मानके.
नमुन्यामध्ये कामाचे कटीकरण (नमुना-अ)
संघटनाचे लक्ष (वािर्षक)
अनु.कर्.
काम/कायर्
कामाचे माण
आिर्थक लक्ष
अिभ ाय
िनरं क

कामाची कालमयार्दा – (नमुना – ब)
त्ये क कामाची कालमयार्दाअनु.कर्.

काम/कायर्

िदवस / तास पुणर् जबाबदार
तकर्ार
िनवारण
करण्यासाठी
अिधकारी
अिधकारी.
सामान्य शासन िवभाग (रचना व कायर्पध्दती) यांनी ठरवून िदले या कामाच्या माणानुसार
कायार्लयीन कामकाज पार पाडण्यासाठी कािशत केले या मंतर्ालयीन कायर्पध्दती िनयम पुि तकेतील
करण कर्.3, 16 व 17 मध्ये नमूद के यानुसार तसेच वेळोवेळी िदले या िनदे शानुसार.

(पाच) त्याच्याकडे असलेले िंकवा त्याच्या िनयं तर्णात असलेले िंकवा त्याची काय पार
पाडण्यासाठी त्याच्या कमर्चारीवगार्कडू न वापरण्यात ये णारे िनयम, िविनयम, सूचना,
िनयमपुि तका आिण अिभलेख
1)
2)
3)
4)
5)

मुंबई िव ीय िनयम
अथर्संक पीय िनयम पुि तका
महारा टर् आकि मकता िनयम, 1964
िव ीय अिधकार अिधिनयम, 1978
महारा टर् नागरी सेवा िनयम (रजा, सेवेच्या सवर्साधारण शतीर्, पदगर्हण अवधी,
ि वये र सेवा, िनलं बन इ. कालावधीतील दाने, िनवृ ी वेतनाचे अंशराशीकरण)
6) महारा टर् नागरी सेवा (िश त व अपील) िनयम
7) महारा टर् नागरी सेवा (वतर्णक
ू ) िनयम
8) िवभागीय चौकशी िनयम 1991 सामान्य शासन िवभागाच्या कायर्िनयमावलीनुसार
तसेच िवभागाला वाडू न दे ण्यात आले ले िवषय.
9) उ ोग साधना- उ ोग संचालनालयाचे काशन (िवकर्ीकरीता उपल ध)
10) कामगार िवभागाच्या काय ांची पुि तका. (पिरिश ट-4 मधील िवषय या तंभामध्ये
नमुद केले ले सवर् अिधिनयम)

(सहा) त्याच्याकडे असले या िंकवा त्याच्या िनयं तर्णाखाली असले या द तऐवजांच्या
िववरण

वगार्चे

उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभागाशी संबंिधत कायार्लयीन आदे श/धोरणात्मक पिरपतर्के/शासन
िनणर्य/अिधसूचना िवभागाच्या वेबसाईटवर उपल ध करण्यात आली आहे त. कायार्सनांमध्ये उपल ध
असले या न त्यांचे वगीर्करण व जतन खालील माणे केले जाते.
अ.कर्.
1.

न तीचा
वगर्
ड

सुरिक्षत ठे वण्याचा कालावधी
1 वषर्

2.
3.
4.

क
ब
अ

5 वषर्
25 ते 30 वषर्
कायम वरुपी

(सात) आपले धोरण तयार करण्याच्या िंकवा त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या संबंधात,
लोकांशी िवचारिविनमय करण्यासाठी िंकवा लोकांकडू न िनवेदने केली जाण्यासाठी अि तत्वात
असले या कोणत्याही यव थे चा तपशील.
धोरणात्मक िनणर्य हे शासकीय व िव ीय वरुपाचे अस याने आम जनतेशी संबंध येत नाही
मातर् जनिहताशी संबंिधत एखा ा काय ाच्या मसु ाचे काय ात रुपांतर करण्यापुवीर् िविहत
कायर्पध्दतीने जनतेची मते / आक्षेप जाणून घे तले जातात.
(आठ) आप या एक भाग हणून िंकवा स ला दे ण्याच्या योजनासाठी हणून घिटत केले या
दोन िंकवा अिधक यक्तींच्या िमळून बनले या मं डळांचे, पिरषदांचे, सिमत्यांचे आिण अन्य
िनकायांचे िववरण, आिण त्या मंडळांच्या, पिरषदांच्या, सिमत्यांच्या आिण अन्य िनकायांच्या
बै ठकी लोकांसाठी खु या आहे त िंकवा कसे िंकवा अशा बै ठकीची कायर् व ृ े जनतेला पहावयास
िमळण्याजोगी आहे त िंकवा कसे याबाबतचे िववरण.
सदर मािहती पिरिश ट-1 मध्ये नमूद केली आहे . सदर मंडळांच्या सिमत्यांच्या बैठका
लोकांसाठी खु या नाहीत. अशा बैठकांची कायर्व ृ े जनतेने मागणी के यास उपल ध करुन दे ण्यात
येतात.
(नऊ) आप या अिधकाऱ्यांची आिण कमर् चाऱ्यांची िनदिशका
सदर मािहती पिरिश ट-2 मध्ये नमूद केली आहे .
(दहा) आप या त्ये क अिधकाऱ्याला व कमर् चाऱ्याला िमळणारे मािसक वेतन, तसेच
ािधकरणाच्या िविनयमांमध्ये तरतूद के या माणे नुकसानभरपाई दे ण्याची पध्दती.
सदर मािहती पिरिश ट-2 मध्ये नमूद केली आहे .
(अकरा) सवर् योजनांचा तपशील, तािवत खचर् दशर् िवणारा, आप या
नेमन
ू िदलेला अथर् संक प आिण संिवतिरत केले या रकमांचा अहवाल.
सदर मािहती पिरिश ट-3 मध्ये नमूद केली आहे .

त्ये क अिभकरणाला

(बारा) अथर् सहा य कायर् कर्माच्या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केले या रकमा आिण
अशा कायर् कर्मांच्या लाभािधकाऱ्यांचा तपिशल
सदर मािहती पिरिश ट-3 मध्ये नमूद केली आहे .
(तेरा) ज्या यक्तींना सवलती, परवाने िंकवा
तपशील,

ािधकारपतर्े िदलेली आहे त अशा यक्तींचा

या िवभागाच्या अिधपत्याखालील सवर् िवभाग मुखांना िनयमानुसार अनुज्ञेय असले या
सवलती, अनुज्ञा ती, अिधकारीता दे ण्यात आले आहे त. तसेच िवभागाबाबतची मािहती कक्षिनहाय
खालील माणे आहे .
1) शासन – उप सिचव ( शासन) यांना कायार्लयीन खचार् अंतगर्त रु.40,000/- पयर्न्त खचार्चे
अिधकार दे ण्यात आले ले आहे त.
2) ऊजार्- उप सिचव (ऊजार्) यांना रु.5.00.000/- पयर्न्तची िव त
ु शु क परतावा मंजरु ीचे अिधकार
दे ण्यात आले ले आहे त. त्यापुढील अिधकार धान सिचव (ऊजार्) यांना आहे त.
(चौदा) इलेक्टर्ॉिनक वरुपात त्यास उपल ध असले या िंकवा त्याच्याकडे असले या
मािहतीच्या संबंधातील तपशील.
वेळोवेळी िनगर्िमत करण्यात येणारे शासन िनणर्य महारा टर् शासनाच्या संकेत थळावर
(www.maharashtra.gov.in) उपल ध करण्यात येतात. त्यािशवाय िवभागाचे िनयम / अिधिनयम
पिरिश ट- 5 मध्ये िसध्द करण्यात आले आहे .
(पंधरा) मािहती िमळिवण्यासाठी नागिरकांना उपल ध असणाऱ्या सुिवधांचा तपशील, तसेच
सावर्जिनक वापरासाठी चालिवण्यात ये त असले या गर्ंथालयाच्या िंकवा वाचनालयाच्या
कामकाजाच्या वेळांचा तपशील.
कायार्लयीन कामाजाच्या िदवशी अ यंगतासाठी पुवर्िनधार्रीत वेळेनस
ु ार दुपारी 2.00 ते
संध्याकाळी 5.30 वा.भेटीची सुिवधा उपल ध आहे .
महारा टर् शासनाच्या संकेत थळावर (www.maharashtra.gov.in) मािहती उपल ध
करण्यात आली आहे . त्या िशवाय पिरिश ट-4 मधील िवषयाशी संबंधीत जनमािहती अिधकाऱ्यांकडू न
आव यक मािहती उपल ध होऊ शकेल.
(सोळा) जन मािहती अिधकाऱ्यांची नांवे, पदनामे आिण इतर तपशील
सदर मािहती पिरिश ट-4 मध्ये नमूद केली आहे .
(सतरा) िविहत करण्यात ये ईल अशी इतर मािहती.
िनरं क

¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™ü-1
×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö ¤üÖê®Ö ØÛú¾ÖÖ †×¬ÖÛú ¾µÖŒŸÖà®Öß ²Ö®Ö»Öê»Öê ÃÖ»»ÖÖ¤üÖµÖß ´ÖÓ›üôêû,
¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ, ÃÖ×´ÖŸµÖÖ †Ö×ÞÖ ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖò›üß•Ö
Constitution of committe for review and development of special economic zones in
Maharashtra- Government shall constitute a committee of Secretaries and other
concerned officials including representatives of the SEZ authorities/promotors under the
chairmanship of Chief Secretary to resolve various issues pertaining to the promotion,
development and functioning of SEZs in the State. In pursuance of this, Government
have decided to constitute a committee.- Resolution No.SEZ-2001/(156)/IND-2, dtd.20th
May, 2002.
The Constitution of committee will be as under1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Chief Secretary
Principal Secretary, Energy
Principal Secretary, Environment
Principal Secretary, Labour
Principal Secretary, Finance
Principal Secretary, Revenue (Relief &
Rehabilitation)
Principal Secretary, Unrban Development
Secretary, Industries
Development Commiissioner, SEEPZ
Managing Director, CIDCO
Chief Executive Officer, MIDC
Representiative(s) of Developers of SEZ(s) (to
be nominated at the appropriate time)
Development Commissioner (Industries)

- Chairman
- Member
- Member
- Member
- Member
- Member
- Member
- Member
- Member
- Member
- Member
- Member
- Member
Secretary

×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÙ£ÖÛú õÖê¡ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÝÖŸÖß“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘Öê‰ú®Ö ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔ®Ö Ûú¸üÞµÖÖÛú¸üßŸÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß- ¸üÖ•µÖÖŸÖ Ã£ÖÖ¯Ö®Ö
ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÙ£ÖÛú ÁÖê¡ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÝÖŸÖß“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêÞÖê ÛúÖµÖÖÔ®¾ÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÙ£ÖÛú õÖê¡ÖÖ“µÖÖ
†›ü“ÖÞÖß ¤æü¸ü Ûú¸üÞÖê µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔ®Ö Ûú¹ý®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ‘ÖêÞµÖÖÛú×¸üŸÖÖ ´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß (ˆªÖêÝÖ) µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖõÖŸÖêÜÖÖ»Öß
ÃÖ×´ÖŸÖß Ã£ÖÖ¯Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß. (¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ÛÎú.‹ÃÖ‡Ô —Öê›ü-2003/(577/03)/ˆªÖêÝÖ-3, ×¤ü®ÖÖÓÛú 12
×›üÃÖë²Ö¸ü, 2003.)
1) ´ÖÓ¡Öß (ˆªÖêÝÖ)
2) ¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß (ˆªÖêÝÖ)
3)
4) ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (®ÖÝÖ¸ü ×¾ÖÛúÖÃÖ-1)

- †¬µÖõÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ

5) ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (ˆªÖêÝÖ)
6) ÃÖ×“Ö¾Ö (‰ú•ÖÖÔ)
7) ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÛúßµÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¸üÃŸÖê
×¾ÖÛúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû
8) ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÛúßµÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, ×ÃÖ›üÛúÖê
9) ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖîªÖê×ÝÖÛú
×¾ÖÛúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû.
10) ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖÛúÖÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ, ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÙ£ÖÛú õÖê¡Öê
11) ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖÛúÖÃÖÛú, ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÙ£ÖÛú õÖê¡Öê
12) ×¾ÖÛúÖÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ, ˆªÖêÝÖ

- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö

¯Ö¸ü¤êü¿Öß £Öê™ü ÝÖãÓŸÖ¾ÖÞÖæÛú¤üÖ¸üÖÓ®ÖÖ ÃÖÆüÖµµÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×®ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ¯ÖÏÛú»¯ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ”ûÖ®Ö®Öß
Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ×´ÖŸÖß- ×¾Ö¤êü¿Öß ÝÖãÓŸÖ¾ÖÞÖæÛú¤üÖ¸üÖÓÛú›æü®Ö ¾Ö †×®Ö¾ÖÖÃÖß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓÛú›æü®Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö
õÖê¡ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÛú»¯ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÝÖãÓŸÖ¾ÖÞÖæÛú Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ”ûÖ®Ö®Öß Ûú¹ý®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ
‘ÖêÞµÖÖÃÖÖšüß ´ÖãÜµÖ ÃÖ×“Ö¾ÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖõÖŸÖêÜÖÖ»Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖ×´ÖŸÖß Ã£ÖÖ¯Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß. (¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ
ÛÎú.×¾ÖÛúÃÖ-2005/(920)/ ˆªÖêÝÖ-2, ×¤ü®ÖÖÓÛú 25 •Öã»Öî, 2005)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

´ÖãÜµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
†¯Ö¸ü ´ÖãÜµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö (×¾Ö¢Ö)
´ÖÖ.´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö
¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (®ÖÝÖ¸ü ×¾ÖÛúÖÃÖ-1)
¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (‰ú•ÖÖÔ)
¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú†Ö¸üÖêÝµÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ
(•Öî¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ)
7. ÃÖ×“Ö¾Ö (ˆªÖêÝÖ)
8. ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
†ÖîªÖê×ÝÖÛú ×¾ÖÛúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû
9. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÛúÖµÖÔ †×¬ÖÛúÖ¸üß, ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÛúõÖ,
ˆªÖêÝÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ.

- †¬µÖõÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö

×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÙ£ÖÛú õÖê¡Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ”ûÖ®Ö®Öß Ûú¸üÞµÖÖÛú×¸üŸÖÖ ˆ““ÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß- ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÙ£ÖÛú õÖê¡Ö Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ
Ûú¸üÞµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ”ûÖ®Ö®Öß Ûú¸üÞµÖÖ“µÖÖ ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔÛúŸÖÖ †ÃÖÖ¾Öß ¾Ö †¿Öß ¯ÖÏÛú¸üÞÖê •Ö»Ö¤ü
ÝÖŸÖß®Öê ×®ÖÛúÖ»Öß ÛúÖœüÞµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß (ˆªÖêÝÖ) µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖõÖŸÖêÜÖÖ»Öß ×¾Ö³ÖÖÝÖßµÖ ”ûÖ®Ö®Öß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ÝÖšü®Ö
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê. (¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ÛÎú.×¾Ö†ÖõÖê -2006/(1160)/ ˆªÖêÝÖ-2, ×¤ü®ÖÖÓÛú 10 †ÖòÝÖÃ™ü, 2006)
1.
2.
3.
4.
5.

´ÖÖ. ´ÖÓ¡Öß (ˆªÖêÝÖ)
¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (®ÖÝÖ¸ü ×¾ÖÛúÖÃÖ-1)
¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (´ÖÆüÃÖæ»Ö)
ÃÖ×“Ö¾Ö (ˆªÖêÝÖ)
´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖîªÖê×ÝÖÛú

- †¬µÖõÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ

×¾ÖÛúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû
6. ×¾ÖÛúÖÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ˆªÖêÝÖ)

- ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¯»ÖÖ×Ã™üÛú ˆªÖêÝÖÖ»ÖÖ “ÖÖ»Ö®ÖÖ ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö µÖÖ õÖê¡ÖÖŸÖß»Ö ˆªÖê•ÖÛúÖ®ÖÖ †Ö×ÞÖ ×ÃÖ¯Öê™ü»ÖÖ
´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔ®Ö Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ¤êü×¿ÖÛú ÃÖ»»ÖÖÝÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¯»ÖÖ×Ã™üÛú ˆªÖêÝÖÖ»ÖÖ “ÖÖ»Ö®ÖÖ
¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö µÖÖ õÖê¡ÖÖŸÖß»Ö ˆªÖê•ÖÛúÖÓ®ÖÖ ˆ¤Ëü³Ö¾ÖÞÖÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö®ÖÖ ÃÖæ“Ö®Ö×¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß †Ö×ÞÖ
ÃÖë™Òü»Ö ‡×®Ã™ü™ü¶æ™ü †Öò±ú ¯»ÖÖ×Ã™üÛú ‡Ó×•Ö×®Ö†Ø¸üÝÖ †Ñ›ü ™êüŒ®ÖÖò»ÖÖò•Öß (CIPET) µÖÖÓ®ÖÖ ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔ®Ö Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖ×“Ö¾Ö (ˆªÖêÝÖ) µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖõÖŸÖêÜÖÖ»Öß ¯ÖÏÖ¤êü×¿ÖÛú ÃÖ»»ÖÖÝÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß ÝÖšüßŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß. (¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ
ÛÎú.ÃÖß¯Öê™ü-2006/¯ÖÏ.ÛÎú.1691/ ˆªÖêÝÖ-2, ×¤ü®ÖÖÓÛú 3 ´ÖÖ“ÖÔ, 2007)
1.
2.
3.
4.

ÃÖ×“Ö¾Ö (ˆªÖêÝÖ)
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÛúßµÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, ×ÃÖ¯Öê™ü
×¾ÖÛúÖÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ˆªÖêÝÖ)
´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖîªÖê×ÝÖÛú
×¾ÖÛúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû
5. †ÖµÖãŒŸÖ (ÛéúÂÖß)
6. ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ, ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †×³ÖµÖÖÓ×¡ÖÛúß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ,
†Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü
7. ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, ŸÖÓ¡Ö×¿ÖõÖÞÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Ö®ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô.
8. ´ÖÆüÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÛú, Ã´ÖÖò»Ö ‡Ó›üÃ™Òüß•Ö ›êü¾Æü»Ö¯Ö´Öë™ü
²ÖÑÛú †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ, ²ÖÖÓ¦üÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô.
9. ˆ¯Ö ´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, ²µÖã¸üÖê †Öò±ú ‡Ó×›üµÖ®Ö Ã™òü´›üÃÖÔ,
´ÖÖ®ÖÛúÖ»ÖµÖ ‡Ô-9, ´Ö¸üÖêôû, †Ó¬Öê¸üß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô.
10. †¬µÖÁÖ, ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö®Ö †Öò±ú Ã´ÖÖò»Ö
ÃÛêú»Ö ‡Ó›üÃ™Òüß•Ö †Ñ›ü †×ÝÖÏÛú»“Ö¸ü, †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü.
11. †¬µÖõÖ, ®ÖÖ×¿ÖÛú ‡Ó›üÃ™Òüß•Ö ´Öò®µÖ±òúŒ“Ö»ÖÃÖÔ
†ÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö®Ö, ®ÖÖ×¿ÖÛú.
12. ÁÖß.ŸÖ¸ÓüÝÖ •Öî®Ö, ´Öê.¾ÖÖ¸üÖêÛú ‡Ó×•Ö×®Ö†Ø¸üÝÖ,
†Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü.
13. ÁÖß.†¹ýÞÖ ÛãÓú³ÖÖê•ÖÛú¸ü, †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö®Ö ±úÖ¸ü ¤ü
¯ÖÏ´ÖÖê¿Ö®Ö †Öò±ú ¯»ÖÖ×Ã™üŒÃÖ, ¯ÖãÞÖê.
14. †¬µÖõÖ, ×¾Ö¤ü³ÖÔ ¯»Öò×Ã™üÛú ‡Ó›üÃ™Òüß•Ö †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö®Ö,
®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü.
15. ˆ¯ÖÖ¬µÖõÖ, •Öî®Ö ‡×¸üÝÖê¿Ö®Ö •Öî®Ö ¯»ÖÖ×Ã™üÛú ¯ÖÖÛÔú,
•ÖôûÝÖÖÓ¾Ö.
16. †¬µÖõÖ, ´Öê.×¾Æü×›ü†ÖêÛúÖò®Ö ‡Ó×›üÃ™Òüß•Ö ×»Ö×´Ö™êü•Ö,
†Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü.
17. ´ÖãÜµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÛú (¯ÖÏÛú»¯Ö), ÃÖë™Òü»Ö ‡Ó×Ã™ü™ü¶ã™ü
†Öò±ú ¯»ÖÖ×Ã™üÛú ‡Ó×•Ö×®Ö†Ø¸üÝÖ †Ñ›ü ™êüŒ®ÖÖò»ÖÖò•Öß
(×ÃÖ¯Öê™ü), †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü

- †¬µÖõÖ
- ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×®Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö.

Constitution of Apex Monitoring Authority for Delhi-Mumbai Industrial Corridor
(DMIC) project- The Government of Maharashtra is pleased to set u Apex Monitoring
Authority under the chairmanship of the Chief Minister for development of the
investment regions / investment areas in state of Maharashtra under DMIC project.
(G.R.No.DMIC-2007/CR-1724/IND-2, Dtd. 8th December, 2007.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chief Minister
Deputy Chief Minister
Minister (Revenue)
Minister (Finance)
Minister (Industries)
Minister (Public Works)
Minister (Transport)
Minister (Energy)

- Chairperson
- Member
- Member
- Member
- Member
- Member
- Member
- Member

Constitution of Steering Committee – Mutual cooperation between the State of
Qubec and the State of Maharashtra - The Government of Maharashtra is pleased to
appoint a steering committee to explopre ways of increasing bilateral economic flows and
agree to explore the scope of investment opportunities in the areas of Information
Technology, biotechnology, Areonautics, Engineering, Energy, Animation and
Multimedia, Tourism and Culture. (G.R.No.DEL-2005/CR-1116/IND-2, dtd.29th January,
2008)
1. Principal Secretary (Industries)
2. Asia-Pacific Director, Ministry

- Chairman
of - Member
International Relations, Govt of Qubec
3. Asia-Pacific, africa and Middle East - Member
Director, Ministry of Economic
Development,
Innovation
and
Exportation, Govt of Qubec
4. Development
Commissioner - Member Secretary
(Industries)

×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÙ£ÖÛú õÖê¡ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ †Ö×ÞÖ ÛúÖµÖÖÔ®¾ÖµÖ®Ö µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö †›üß†›ü“ÖÞÖß •Ö»Ö¤ü ÝÖŸÖß®Öê
ÃÖÖê›ü×¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ´ÖãÜµÖ ÃÖ×“Ö¾ÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖõÖŸÖêÜÖÖ»Öß ¿ÖŒŸÖß¯ÖÏ¤üÖ®Ö ÃÖ×´ÖŸÖß- ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÙ£ÖÛú õÖê¡ÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü®Ö
¤êüÞÖê, ×¾ÖÛúÖÃÖ Ûú¸üÞÖê ¾Ö ÛúÖµÖÖÔ×®¾ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ˆ¤Ëü³Ö¾ÖÞÖÖ·µÖÖ †›üß†›ü“ÖÞÖß ¤æü¸ü Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß †Ö×ÞÖ Ûëú¦ü
¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ×¤ü»Öê»Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÙ£ÖÛú õÖê¡ÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß ŸÖÖŸÖ›üß®Öê ÃÖã¹ý ÆüÖêÞµÖÖÃÖÖšüß ´ÖãÜµÖ ÃÖ×“Ö ¾ÖÖÓ“µÖÖ
†¬µÖõÖŸÖêÜÖÖ»Öß ¿ÖŒŸÖß¯ÖÏ¤üÖ®Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß. (¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ÛÎú.×¾Ö†ÖõÖê 2006/¯ÖÏ.ÛÎú.1849/ˆªÖêÝÖ-2, ×¤ü®ÖÖÓÛú 24 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 2009)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

´ÖãÜµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
†¯¯Ö¸ü ´ÖãÜµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö (ÝÖéÆü)
¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (ˆªÖêÝÖ)
¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (®ÖÝÖ¸ü ×¾ÖÛúÖÃÖ-1)
ÃÖ×“Ö¾Ö (‰ú•ÖÖÔ)
ÃÖ×“Ö¾Ö (ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü)
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö Ûëú¦ü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ¤üÖê®Ö
×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÙ£ÖÛú õÖê¡ÖÖ“Öê ×¾ÖÛúÖÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ
8. ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (×¾Ö¢Ö)
9. ×¾ÖÛúÖÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ˆªÖêÝÖ)

- †¬µÖõÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×®Ö´ÖÓ¡ÖßŸÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö

×¤ü»»Öß-´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡Ó›üÃ™ÒüßµÖ»Ö ÛúÖò¸üß›üÖê¸ü ¯ÖÏÛú»¯ÖÖÓŸÖÝÖÔŸÖ ÛúÖ´ÖÖ“Öê ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö ¾Ö †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖÓ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖÖÃÖÖšüß
ˆ““ÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß - ›üß.‹´Ö.†ÖµÖ.ÃÖß. ¯ÖÏÛú»¯ÖÖÓŸÖÝÖÔŸÖ †»Öá ²Ö›Ôü ¯ÖÏÛú»¯Ö ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ¯Öãœêü ªÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÛú»¯ÖÖ“µÖÖ
¾Ö †®ÖãÂÖÓ×ÝÖÛú ÛúÖ´ÖÖ“Öê ÛúÖ»Ö²Ö¬¤ü ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö ¾Ö †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß²ÖÖ²ÖŸÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß †Ö—ÖÖ¾ÖÖ ‘ÖêÞÖê, ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
×¾Ö³ÖÖÝÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ´Ö®¾ÖµÖ ‘Ö›ü¾Öæ®Ö †ÖÞÖÞÖê ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ¯ÖÏÛú»¯ÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü ×®ÖÞÖÔµÖ ‘ÖêÞÖê µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ.´ÖãÜµÖ
ÃÖ×“Ö¾ÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖõÖŸÖêÜÖÖ»Öß ˆ““ÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß ÝÖšüßŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß. (¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ÛÎú.×›ü‹´Ö†ÖµÖÃÖß 2010/¯ÖÏ.ÛÎú.530/ˆªÖêÝÖ-2, ×¤ü®ÖÖÓÛú 2 •Öæ®Ö, 2010)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

´ÖÖ.´ÖãÜµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
†¯¯Ö¸ü ´ÖãÜµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö (´ÖÆüÃÖæ»Ö)
†¯¯Ö¸ü ´ÖãÜµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö (¾Ö®Öê)
¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (ˆªÖêÝÖ)
¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (®ÖÝÖ¸ü ×¾ÖÛúÖÃÖ-1)
ÃÖ×“Ö¾Ö (¯Ö×¸ü¾ÖÆü®Ö)
ÃÖ×“Ö¾Ö (ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö)
ÃÖ×“Ö¾Ö (•Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ)
´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü †ÖµÖãŒŸÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÏ¤êü¿Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ
¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
10. ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö×ÛúµÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, ×ÃÖ›üÛúÖê
11. ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖÛúÖ¸üß, ¸üÖµÖÝÖ›ü / šüÖÞÖê / ®ÖÖ×¿ÖÛú / ¬Öãôêû /
†Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü / †Æü´Ö¤ü®ÖÝÖ¸ü.
12. ´ÖÆüÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÛú, ´Ö¬µÖ ¸êü»¾Öê / ¯Ö×¿“Ö´Ö ¸êü»¾Öê /

- †¬µÖõÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ

ÛúÖëÛúÞÖ ¸êü»¾Öê.
13. ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´Öê×¸ü™üÖ‡Ô´Ö - ÃÖ¤üÃµÖ
²ÖÖê›Ôü
14. ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß ŸÖ£ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÛúßµÖ - ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, ×¤ü»»Öß é´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡Ó›üÃ™ÒüßµÖ»Ö ÛúÖò¸üß›üÖê†¸ü
›êü¾Æêü»Ö¯Ö´Öë™ü ÛúÖò¯ÖÖì¸êü¿Ö®Ö
15. ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖîªÖê×ÝÖÛú - ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ¾Ö ×®Ö´ÖÓ¡ÖÛú
×¾ÖÛúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®Ö ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®Ö ÃÖÆüÖµµÖ³ÖæŸÖ ÃÖê¾ÖÖ ¬ÖÖê¸üÞÖ, 2009 -ÛúÖµÖÔ²Ö»Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß
Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ - ´Ö®µÖÂµÖ ²Öôû ×¾ÖÛúÖÃÖ, ×¾Ö×¿ÖÂšü õÖê¡ÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ, ®ÖÖ×¿ÖÛú, †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¾Ö ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü †Ö×ÞÖ Ûú´Öß ´ÖÖ®Ö¾Ö
×®Ö¤ìü¿ÖÖÓÛú †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×•Ö»ÊÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ, Æü×¸üŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ, ˆªÖê•ÖÛúŸÖÖ †Ö×ÞÖ ®ÖÖ×¾Ö ËµÖŸÖÖ
ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ²ÖÎòÞ›ü“ÖÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ µÖÖ ²ÖÖ²Öà“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß ¾Ö ÃÖ´Ö®¾ÖµÖ Ûú¸üÞµÖÖÛú¸üßŸÖÖ ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (ˆªÖêÝÖ)
µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖõÖŸÖêÜÖÖ»Öß ÛúÖµÖÔ²Ö»Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß (¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ÛÎú.‹ÃÖ‡Ô —Öê›ü2011/¯ÖÏ.ÛÎú.71/2011/ˆªÖêÝÖ-2, ×¤ü®ÖÖÓÛú 1 †ÖòÝÖÃ™ü, 2011)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (ˆªÖêÝÖ)
¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (ˆ““Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö×¿ÖõÖÞÖ)
¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (®ÖÝÖ¸ü ×¾ÖÛúÖÃÖ-1)
ÃÖ×“Ö¾Ö (¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖ)
ÃÖ×“Ö¾Ö (´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®Ö)
ÃÖ×“Ö¾Ö (®ÖÝÖ¸ü ×¾ÖÛúÖÃÖ-2)
´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
†ÖîªÖê×ÝÖÛú ×¾ÖÛúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû
8. ×¾ÖÛúÖÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ˆªÖêÝÖ)

- †¬µÖõÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ×®ÖµÖÖÔŸÖ ¾Ö £Öê™ü ¯Ö¸üÛúßµÖ ÝÖãÓŸÖ¾ÖÞÖæÛú ¾ÖÖœü×¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ×®ÖµÖÖÔŸÖ¤üÖ¸üÖÓ®ÖÖ / ˆªÖê•ÖÛúÖÓ®ÖÖ µÖêÞÖÖ·µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
†›ü“ÖÞÖß ÃÖÖê›ü×¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ×´ÖŸÖß - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ×®ÖµÖÖÔŸÖ ¾Ö £Öê™ü ¯Ö¸üÛúßµÖ ÝÖãÓŸÖ¾ÖÞÖæÛú ¾ÖÖœü×¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß
×®ÖµÖÖÔŸÖ¤üÖ¸üÖÓ®ÖÖ / ˆªÖê•ÖÛúÖÓ®ÖÖ µÖêÞÖÖ·µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †›ü“ÖÞÖß ÃÖÖê›ü×¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ´ÖãÜµÖ ÃÖ×“Ö¾ÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖõÖŸÖêÜÖÖ»Öß
ÃÖ×´ÖŸÖß Ã£ÖÖ¯Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß. (¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ÛÎú.›üß‹±ú™üß -2012/¯ÖÏ.ÛÎú.27/ˆªÖêÝÖ-2, ×¤ü®ÖÖÓÛú 17 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß,
2012.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

´ÖãÜµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (ˆªÖêÝÖ)
¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (×¾Ö¢Ö)
¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (×®ÖµÖÖê•Ö®Ö)
¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (®ÖÝÖ¸ü ×¾ÖÛúÖÃÖ-2)
¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (‰ú•ÖÖÔ)
¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (ÛéúÂÖß ¾Ö ¯ÖÞÖ®Ö)
¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ)

- †¬µÖõÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ

9. ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (ÃÖÖ´ÖÖ®µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ /
¸üÖ•Ö×¿ÖÂ™üÖ“ÖÖ¸ü)
10. ×¾ÖÛúÖÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (×¾Ö.†Ö.õÖê -×ÃÖ¯—Ö), ´ÖãÓ²Ö‡Ô
11. †¯¯Ö¸ü ´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, ×¾Ö¤êü¿Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
12. ÃÖ×“Ö¾Ö (¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖ)
13. ×¾ÖÛúÖÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ˆªÖêÝÖ)
14. ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖîªÖê×ÝÖÛú
×¾ÖÛúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû
15. ×¾ÖÛÎúßÛú¸ü †ÖµÖãŒŸÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô

- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ

Constitution of Steering Committee – Mutual cooperation between Singapore and
the State of Maharashtra - Government of Maharashtra is pleased to set up a steering
committee to explopre ways of increasing bilateral economic flows and agree to explore
the scope of investment opportunities in the areas of Infrastructure, Industrial Parks,
Logistic Parks, Investment in township, Investment opportunity in DMIC projects,
Participation in transportation systems being planned in Navi Mumbai and Pune, Possible
Co-operation in the area of Dighi Port, Water recycling, Desalination, Environment,
Sanitation and other such similar projects coming under these sectors in the state, IT
Sectors, Tourism, Centre for land used planning, Mass transit System and Urban
infrastructure areas, Any other matter to be mutually identified. (G.R.No.SJC-2012/CR41/2012/IND-2, Dtd.7th March, 2012)
1. Chief Secretary
- Chairman
2. Principal Secretary (Industries)
- Convener
3. Principal
Secretary
(Urban - Member
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Development-1)
Principal
Secretary
(Urban
Development-2)
Principal Secretary (Water Supply)
Principal Secretary (Tourism)
Principal Secretary (Ports)
Metropolitan Commissioner (MMRDA)
Commissioner, BMC
Vice President and Managing Director,
CIDCO
Project
Director,
Mumbai
Transformation Support uner Secretary
(Environment)
Representtive of the Ministry of Trade
and Industries, Singapore

- Member
- Member
- Member
- Member
- Member
- Member
- Member
- Member

- Member

ÃÖÖ´Öã×Æüú ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ•µÖÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß- ÃÖÖ´Öã×Æüú ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü®Ö µÖÖê•Ö®ÖëŸÖÖÔŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †™üß/¿ÖŸÖá“µÖÖ †£ÖÔ
×¾Ö¾Ö¸üÖÖú¸üßŸÖÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÖÔµÖ, Îú´ÖÖÓú- †ÖµÖ›üß‹»Ö-1087/6090/ˆªÖêÖ-8, ×¤ü®ÖÖÓú 18 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1988
†®¾ÖµÖê ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (ˆªÖêÖ) µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ÃÖ×´ÖŸÖß Ã£ÖÖ¯Ö®Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖ´Öã×Æüú

¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü®Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ, 2007 ´Ö¬µÖê ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß úÖµÖ´Ö šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ¸ü“Ö®ÖÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö
×®ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖÓú- ¯Öß‹ÃÖ†ÖµÖ-1707/¯ÖÏ.Îú. 50/ˆªÖêÖ-8, ×¤ü®ÖÖÓú 30/3/2007 †®¾ÖµÖê ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü :1) ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (ˆªÖêÖ)
2) ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (¾µÖµÖ) ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖ
3) ×¾ÖÎúßú¸ü †ÖµÖãŒŸÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
4) ×¾ÖúÖÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ˆªÖêÖ)
5) ˆªÖêÖ ÃÖÆü ÃÖÓ“ÖÖ»Öú (ÃÖÖ¯ÖÏÖêµÖÖê)

-

†¬µÖÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤ÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö

¸üÖ•µÖÖ“Öê †ÖîªÖê×Öú¸üÖ †×¬Öú ÖŸÖß´ÖÖ®Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›üôû ˆ¯ÖÃÖ×´ÖŸÖß :- ¸üÖ•µÖÖ“Öê †ÖîªÖê×Öú¸üÖ
†×¬Öú ÖŸÖß´ÖÖ®Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¤®ÖÖÓú 18/1/1998 “µÖÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÖÔµÖÖ®¾ÖµÖê ´ÖÖ. ´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß µÖÖÓ“µÖÖ
†¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ´ÖÓ¡Öß´ÖÓ›üôû ˆ¯Ö ÃÖ×´ÖŸÖß Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖÓú†ÖµÖ›üß‹»Ö-1004/¯ÖÏ.Îú. 318/ˆªÖêÖ-8, ×¤üÖÖÓú 24 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2004 †¾ÖµÖê ¯Öã®Ö¸Ôü“Ö®ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖæ®Ö
ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
1) ´ÖÖ. ´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß
2) ´ÖÖ. ˆ¯Ö´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß
3) ´ÖÖ. ´ÖÓ¡Öß (×¾Ö¢Ö ¾Ö ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö)
4) ´ÖÖ. ´ÖÓ¡Öß (ˆªÖêÖ)
5) ´ÖÖ. ´ÖãµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
6) †. ´Öã. ÃÖ./¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (×¾Ö¢Ö)
7) ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (ˆªÖêÖ)

-

†¬µÖÖ
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü
úÖµÖ´Ö ×®Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ
úÖµÖ´Ö ×®Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ
ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ×®Ö´ÖÓ¡Öú

¸üÖ•µÖÖŸÖ †×ÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö ®Ö¾µÖÖ®Öê µÖê ÖÖ·µÖÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü®Öê/ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ¤êüµÖÖÃÖÖšüß
ˆ““ÖÖ×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß - ¸üÖ•µÖÖŸÖ †×ÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö ®Ö¾µÖÖ®Öê µÖêÖÖ·µÖÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖ®ÖÖ
¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü®Öê/ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖÓú- †ÖµÖ›üß‹»Ö-1005/¯ÖÏ.Îú. 119/ˆªÖêÖ-8, ×¤üÖÖÓú 2 •Öæ®Ö,
2005 †®¾ÖµÖê ´ÖÖ. ´ÖãµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ˆ““ÖÖ×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß
†ÃÖ®Ö ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü :1) ´ÖÖ. ´ÖãµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
2) †¯Ö¸ü ´ÖãµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (×®ÖµÖÖê•Ö®Ö)
3) †¯Ö¸ü ´ÖãµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (×¾Ö¢Ö)
4) ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (ˆªÖêÖ)
5) ÃÖ×“Ö¾Ö (úÖ´ÖÖÖ¸ü)
6) ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (®ÖÖ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ-2)
7) ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (‰ú•ÖÖÔ)
8) ×¾ÖúÖÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ˆªÖêÖ)
9) ×¾ÖÎúßú¸ü †ÖµÖãŒŸÖ, ´Ö. ¸üÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô

-

†¬µÖÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤üÃµÖ ¾Ö ×®Ö´ÖÓ¡Öú
ÃÖ¤üÃµÖ
†Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ
†Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ
†Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ
†Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ

¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ †ÖîªÖê×Öúßú¸üÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÖÖŸµÖÖÓŸÖÖÔŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü ×®ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ”ûÖ®Ö®Öß
ÃÖ×´ÖŸÖß :- ÃÖÖ´Öã×Æüú ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆ®Ö µÖÖê•Ö®Öê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏú¸üÖê ´ÖÓ¡Öß´ÖÓ›üôû ˆ¯ÖÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü
ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÖ. ´Öã µÖ ÃÖ×“Ö¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß»Ö ”ûÖ®Ö®Öß ÃÖ×´ÖŸÖß¾¤üÖ¸êü ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß
ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. †¿ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖÓú- †ÖµÖ›üß‹»Ö-1005/¯ÖÏ.Îú.
86/ˆªÖêÖ-8, ×¤ü®ÖÖÓú 2 ®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 2005 †®¾ÖµÖê ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ”ûÖ®Ö®Öß ÃÖ×´ÖŸÖß Ã£ÖÖ¯Ö®Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
1) ´ÖÖ. ´ÖãµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
2) †¯Ö¸ü ´ÖãµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö (×¾Ö¢Ö)
3) ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (×®ÖµÖÖê•Ö®Ö)
4) ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (ˆªÖêÖ)
5) ×¾ÖúÖÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ˆªÖêÖ)
6) ×¾ÖÎúßú¸ü †ÖµÖãŒŸÖ ´Ö. ¸üÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô

-

†¬µÖÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
×¾Ö¿ÖêÂÖ †Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖ †Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ

×®ÖµÖÖÔŸÖßÛú¸üßŸÖÖ ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÃÖ ÃÖÆüÖµµÖ (ASIDE) µÖÖ Ûëú¦ü
¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ ®Ö¾Öß®Ö µÖÖê•Ö®Öê†ÓŸÖÝÖÔŸÖ ¸üÖ•µÖÃŸÖ¸üßµÖ ×®ÖµÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö®Ö ÃÖ×´ÖŸÖß (State Level Export Promotion
Committee) Ã£ÖÖ¯Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ- Ûëú¦ü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ “×®ÖµÖÖÔŸÖßÛú¸üßŸÖÖ ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ
Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÃÖ ÃÖÆüÖµµÖ” µÖÖ µÖÖê•Ö®Öê †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ´ÖÖ.´ÖãÜµÖ ÃÖ×“Ö¾ÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖõÖŸÖêÜÖÖ»Öß ¸üÖ•µÖÃŸÖ¸üßµÖ
×®ÖµÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö®Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß. (¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ÛÎú.†ÃÖÖ‡Ô›ü -1002/¯ÖÏ.ÛÎú.133/ˆªÖêÝÖ-12
(ˆªÖêÝÖ-7), ×¤ü®ÖÖÓÛú 29 •Öæ®Ö, 2002)
1. ´ÖÖ.´ÖãÜµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
2. ¾ÖÖ×ÞÖ•µÖ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, (¸üÖ•µÖ ÛúõÖ) ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üÛúÖ¸ü
µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×®Ö¬Öß.
3. ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (×®ÖµÖÖê•Ö®Ö)
4. ÃÖ×“Ö¾Ö (ˆªÖêÝÖ)
5. ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ×®Ö¤êü¿ÖÛú ×¾Ö¤êü¿Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü , ´ÖãÓ²Ö‡Ô
6. ×¾ÖÛúÖÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ˆªÖêÝÖ)
7. ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖîªÖê×ÝÖÛú
×¾ÖÛúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû
8. ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÛúßµÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, ×ÃÖ›üÛúÖê ×»Ö.
9. ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´Öê¸üß™üÖ‡Ô´Ö
²ÖÖê›Ôü
10. ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÛúßµÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¸üÃŸÖê
×¾ÖÛúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû
11. ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÛúßµÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú ×´Ö™üÛúÖò®Ö Ûú®ÃÖ»™ü®ÃÖß
ÃÖÙ¾ÆüÃÖêÃÖ ×»Ö.
12. †¬µÖõÖ (¯Ö×¿“Ö´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ), ±êú›ü¸êü¿Ö®Ö †Öò±ú
‡Ó×›üµÖ®Ö ‹ŒÃÖ¯ÖÖê™Ôü †ÖòÝÖÔ®ÖÖµÖ—Öê¿Ö®Ö
13. †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ˆªÖêÝÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú

- †¬µÖõÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¢ÖßµÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ¯Öã®Ö¹ý••Öß¾Ö®Ö ¾Ö ¯Öã®Ö²ÖÖÕ¬ÖÞÖß“Öê ÛúÖµÖÖÔÃÖÖšüß ÃÖ×´ÖŸÖß- ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö »Ö‘Öã
ˆªÖêÝÖÖÓ®ÖÖ Ûú•ÖÔ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ Ûú¸üÞµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß®Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¢ÖßµÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ¯Öã®Ö¹ý••Öß¾Ö®Ö ¾Ö ¯Öã®Ö²ÖÖÕ¬ÖÞÖß
Ûú¸üÞµÖÖÛú×¸üŸÖÖ ´ÖÖ.´ÖãÜµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖõÖŸÖêÜÖÖ»Öß ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ÛÎú.‹ÃÖ‹±úÃÖß-2004/¯ÖÏ.ÛÎú.3653/ˆªÖêÝÖ7, ×¤ü®ÖÖÓÛú 9 •Öæ®Ö, 2004 †®¾ÖµÖê ÃÖ×´ÖŸÖß ÝÖšüßŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
´ÖãÜµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
ˆ¯Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÛúßµÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, ×ÃÖ›üß²Öß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
´ÖãÜµÖ
´ÖÆüÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÛú
ØÛú¾ÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ
´ÖÆüÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÛú, ×ÃÖ›ü²Öß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, †ÖµÖ›üß²Öß†ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô

- †¬µÖõÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ
- ÃÖ¤üÃµÖ

पिरिश ट-२

पिरिश ट-2

अ.कर्.

उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभाग (उ ोग भाग), मं तर्ालय, मुंबई.
फॅ क्स कर्मांक- 022 - 22824446, 22810389

अिधकारी / कमर् चाऱ्यांचे नांव व पदनाम

दालन कर्मांक

दूरध्वनी कर्मांक

मािसक वे तन

1

ी.अपूवर् चं दर्ा (भा से), धान सिचव (उ ोग)

114- िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22025393, 22027281

143956.00

2

ी.वं.शं.कुलकणीर्, उप सिचव

118 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22026694, 22793546

78006.00

3

ी.वै.भु.लटके, उप सिचव

126 िव तार इमारत,1ला मजला, मंतर्ालय, मुंबई

22810386

76224.00

4

ी. यं.ह.कुलकणीर्, अवर सिचव

121 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22027031

59812.00

5

ी.दा.अं.कुलकणीर्, अवर सिचव

112 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22025032

73752.00

6

ीमती रे .िव.काटम, कक्ष अिधकारी

102 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22820380

52624.00

7

ी. ही.ए.गायकवाड, कक्ष अिधकारी

127 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22044212, 22794027

59474.00

8

ी. .पु.राठोड, कक्ष अिधकारी

122 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22810393, 22793017

32325.00

9

ी. अ.िन.साखरकर, कक्ष अिधकारी.

18अ िव तार इमारत, तळमजला, मंतर्ालय, मुंबई

22872476

56606.00

10

ी. र.कृ .िनखारगे, कक्ष अिधकारी

127 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22044212, 22794027

54494.00

11

ी. र.तु.जाधव, कक्ष अिधकारी

127 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22044212, 22794027

60882.00

12

ी.नं.र.िम तरी, कक्ष अिधकारी

127 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22044212, 22794027

53526.00

13

ी.सं.क.केजकर, िनवड ेणी लघुलेखक

114- िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22025393, 22027281

83080.00

14

ी. िवण साठे , सहायक

121 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22027031

34138.00

15

ीमती िन.शं.कदम, सहायक

121 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22027031

54494.00

16

ी.सं.ज.काळे , सहायक

102 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22820380

30482.00

17

ी.िद.व.सावंत, सहायक

127 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22044212, 22794027

41992.00

18

ीमती िव.ग.पंडीत, सहायक

121 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22049089, 22793015

55440.00

19

ी.सं.ब.नवले , सहायक

121 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22049089, 22793015

34930.00

20

ी. ी.िभ.का टे , सहायक

122 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22810393, 22793017

49698.00

21

ी.सु.बा.लांडे, सहायक

122 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22810393, 22793017

26340.00

22

ी.सुिनल जाधव, सहायक

112 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22025032

35150.00

23

ी.िवलास ना. धाईजे, सहायक

112 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22025032

35555.00

24

ी.म.ना.वै णव, सहायक

18अ िव तार इमारत, तळमजला, मंतर्ालय, मुंबई

22872476

51612.00

25

ी. िनले श ना.ठाकूर, सहायक

18अ िव तार इमारत, तळमजला, मंतर्ालय, मुंबई

22872476

35150.00
1/2

अ.कर्.

अिधकारी / कमर् चाऱ्यांचे नांव व पदनाम

दालन कर्मांक

दूरध्वनी कर्मांक

मािसक वे तन

26

ीमती गी.अ.िंपपळे , सहायक

127 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22044212, 22794027

35216.00

27

ी. .म.गायकवाड, सहायक

127 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22044212, 22794027

46377.00

114- िव तार इमारत,1ला मजला, मंतर्ालय, मुंबई

22025393, 22027281

38104.00

28

कु.िश.रा.सावडकर, उच्च ेणी लघुलेखक (इंगर्जी)

29

ीमती ने.सं.गवळी, िलिपक टं कले खक

114- िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22025393, 22027281

18716.00

30

ीमती के.एस.साळसकर, िलिपक टं कले खक

102 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22820380

20178.00

31

ीमती .बा.गवस, िलिपक टं कले खक

127 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22044212, 22794027

52514.00

32

ी. .का.िडगोळे ,

121 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22049089, 22793015

17406.00

33

ी.गो.तु.बांदकर, िलिपक टं कले खक

122 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22810393, 22793017

22444.00

34

ीमती भ.च.पवार, िलिपक टं कले खक

112 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22025032

48686.00

35

ीमती आ.ज.मेहेर, िलिपक टं कले खक

18अ िव तार इमारत, तळमजला, मंतर्ालय, मुंबई

22872476

20178.00

18अ िव तार इमारत, तळमजला, मंतर्ालय, मुंबई

22872476

18734.00

36

िलिपक टं कले खक

कु.एन.एस.राठोड, िलिपक टं कले खक (इंगर्जी)

37

ीमती वै.व.पवार, िलिपक टं कले खक

127 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22044212, 22794027

42916.00

38

ी.ए.एस.िशरसाट, िलिपक टं कले खक

127 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22044212, 22794027

32325.00

39

ीमती वै.अ.दाबके, िलिपक टं कले खक

121 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई

22027031

35555.00

2/2

उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभाग (ऊजार् भाग), काशगड, बांदर्ा (पूवर्), मुंबई
फॅ क्स कर्मांक- 022 - 26475212
अ.कर्.
अिधकारी / कमर् चाऱ्यांचे नांव व पदनाम
1
ी.िव ाधर कानडे (भा से), अपर मुख्य सिचव (ऊजार्)
2
ीमती ि म. श. रानडे , सहसिचव
3
ी. आ.भ.रामटे के, उप सिचव
4
ी.एस.एम.इनामदार, उप सिचव
5
ी.िव.म.राजुरकर, अवर सिचव
6
ी.ब.शे.मांडवे, अवर सिचव
7
ी. एस.एस. िसरसीकर, अवर सिचव
8
ी.ल.ना.सदाफू ले ,कक्ष अिधकारी
9 कु र.उ. बागडे , कक्ष अिधकारी
10
ी.जी.के.गोरडे , कक्ष अिधकारी
11
ीमती िम.भा.िनकम, कक्ष अिधकारी
12
ी. सु. व. पारकर, कक्ष अिधकारी
13
ीमती शो. र. यटम, विर ठ वीय सहायक
14
ीमती मानसी पतंगे, िनवड ेणी लघुलेखक
15
ी.सु.िव.बढारी, सहायक
16
ी. .सा.िशवतरे , सहायक
17
ी.िव.गो.कडू , सहायक
18
ी.रा.िग.कोळे कर, सहायक
19
ी..न. .गणवीर, सहायक
20
ीमती सु.सु.दे साई, सहायक
21
ी. ी.ज.वारखंडकर, सहायक
22
ी.स.बा.िंशदे , सहायक
23
ी.सिचन ी. खांडेकर, सहायक
24
ी. एन.यु.भरोसे, सहायक
25
ी.िक. .जाधव, सहायक ले खा अिधकारी
26
ीमती ि म.रा.वेणकर, लघुटंकले खक (इंगर्जी)
27
ी. .द.मळे कर, िलिपक टं कले खक
28
ी.शेषराव कांबळे , िलिपक टं कले खक
29
ी.अ.रा.मयेकर, िलिपक टं कले खक

दालन कर्मांक
ए/05, 6 वा मजला, काशगड,वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
729 िव तार इमारत, 7वा मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
1ला मजला, काशगड, वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
ए/22, 6 वा मजला, काशगड,वांदर्े (पूवर्), मुंबई51
तळ मजला, काशगड, वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
729 िव तार इमारत, 7वा मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
तळ मजला, काशगड, वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
दुसरा मजला, काशगड, वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
दुसरा मजला, काशगड, वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
तळ मजला, काशगड, वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
729 िव तार इमारत, 7वा मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
729 िव तार इमारत, 7वा मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
ए/05, 6 वा मजला, काशगड,वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
1ला मजला, काशगड, वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
दुसरा मजला, काशगड, वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
तळ मजला, काशगड, वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
तळ मजला, काशगड, वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
दुसरा मजला, काशगड, वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
दुसरा मजला, काशगड, वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
तळ मजला, काशगड, वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
तळ मजला, काशगड, वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
तळ मजला, काशगड, वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
729 िव तार इमारत, 7वा मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
729 िव तार इमारत, 7वा मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
दुसरा मजला, काशगड, वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
ए/22, 6 वा मजला, काशगड,वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
ए/05, 6 वा मजला, काशगड,वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
दुसरा मजला, काशगड, वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
तळ मजला, काशगड, वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.

दूरध्वनी कर्मांक
26476743 िव तार-3501
22824381
22794029
26475794 िव तार-3742
26476804 िव तार-3749
26474211 िव तार-3582
22876008
26474211 िव तार-3582
26474211 िव तार-3557
26474211 िव तार-3557
26474211 िव तार-3582
22876008
22876008
26476743 िव तार-3501
26475794 िव तार-3749
26474211 िव तार-3557
26474211 िव तार-3558
26474211 िव तार-3582
26474211 िव तार-3557
26474211 िव तार-3557
26474211 िव तार-3582
26474211 िव तार-3582
26474211 िव तार-3582
22876008
22876008
26474211 िव तार-3557
26476804 िव तार-3749
26476743 िव तार-3501
26474211 िव तार-3557
26474211 िव तार-3582

मािसक वेतन
144533.00
103020.00
76224.00
87004.00
67438.00
67680.00
57209.00
54494.00
54494.00
57596.00
54494.00
53784.00
70430.00
72762.00
34204.00
34138.00
54538.00
37284.00
37350.00
53570.00
45600.00
49230.00
34138.00
37350.00
40172.00
38384.00
19704.00
22070.00
18716.00
1/2

अ.कर्.
30
31

अिधकारी / कमर् चाऱ्यांचे नांव व पदनाम
ीमती स.सं.तांबे, िलिपक टं कले खक
ीमती रचना रमेश जाधव, िलिपक टं कले खक

दालन कर्मांक
दुसरा मजला, काशगड, वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51.
729 िव तार इमारत, 7वा मजला,मंतर्ालय, मुंबई.

दूरध्वनी कर्मांक
26474211 िव तार-3557
22876008

मािसक वेतन
21168.00
33214.00

2/2

उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभाग (कामगार भाग), मं तर्ालय, मुंबई.
फॅ क्स कर्मांक- 022 - 22025881
अ.कर्.
1
2

अिधकारी / कमर् चाऱ्यांचे नांव व पदनाम

दालन कर्मांक

दूरध्वनी कर्मांक

मािसक वेतन

620 िव तार इमारत, 6वा मजला,मंतर्ालय, मुंबई.

22027433, 22822105

127300.00

3
4
5

ी.अरिंवदकुमार (भा से), धान सिचव (कामगार व शासन)
ी.बाळासाहे ब कोळसे (भा से), सहसिचव (कामगार)
ी.संजय शा. दे गांवकर, उपसिचव (कामगार)
ीमती ज.आ.खवणेकर, अवर सिचव
ी.सं.ध .डगळे , कक्ष अिधकारी

118-ए िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
123 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
18 िव तार इमारत, तळमजला,मंतर्ालय, मुंबई.

22883175
22026365, 22793624
22850019, 22793019

101593.00
67944.00
67438.00
48210.00

6
7
8
9
10
11
12

ी.सु.सा.चौधरी, कक्ष अिधकारी
ी.र.ध .पाटणकर, कक्ष अिधकारी
ी.ना.द.थोरवे, कक्ष अिधकारी
ीमती शै.स.िशरोडकर, कक्ष अिधकारी
ी. सु. स. सामंत, कक्ष अिधकारी
ी.सु.द.सह तर्बु े , कक्ष अिधकारी
ी.संज ू क. गु ते, कक्ष अिधकारी

158 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
158 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
एम-6 िव तार इमारत, पोटमाळा,मंतर्ालय, मुंबई.
18 िव तार इमारत, तळमजला, मंतर्ालय, मुंबई
18 िव तार इमारत, तळमजला, मंतर्ालय, मुंबई
122 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
123, िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.

22026330, 22793014
22026330, 22793014
22871978, 22793873
22850019, 22793019
22850019, 22793019
22810393, 22793017
22023181, 22793875

61344.00
48210.00
56408.00
53460.00
52514.00
60860.00
58858.00

13
14
15
16

ी.अ.म.बािव कर, कक्ष अिधकारी
ीमती भा.चं .िंशदे , सहायक
ी.म.ना.माणगांवकर, सहायक
ीमती ि म.ज्ञा.पाटमासे, सहायक

123, िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
18 िव तार इमारत, तळमजला,मंतर्ालय, मुंबई.
158 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
158 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.

22793093
22850019, 22793019
22026330, 22793014
22026330, 22793014

57802.00
54370.00
52624.00
27119.00

17
18
19

ीमती सी.तु.सावंत, सहायक
ीमती प. .सावंत, सहायक
ी.िक.म.शादुर्ल, सहायक

एम-6 िव तार इमारत, पोटमाळा,मंतर्ालय, मुंबई.
एम-6 िव तार इमारत, पोटमाळा,मंतर्ालय, मुंबई.
एम-6 िव तार इमारत, पोटमाळा,मंतर्ालय, मुंबई.

22871978, 22793873
22871978, 22793873
22871978, 22793873

35216.00
48350.00
32344.00

20
21
22
23
24

ी. मोद तवटे , सहायक
ीमती.सोिफया स यद, सहायक
ी.खे.तु.सलाम, सहायक
ीमती परवीन जा.जुगारी, सहायक
ीमती िंव.िद.िनमकर, सहायक

18 िव तार इमारत, तळमजला, मंतर्ालय, मुंबई
18 िव तार इमारत, तळमजला, मंतर्ालय, मुंबई
121 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई
18 िव तार इमारत, तळमजला, मंतर्ालय, मुंबई
122 िव तार इमारत,1ला मजला, मंतर्ालय, मुंबई.

22850019, 22793019
22850019, 22793019
22049089, 22793855
22850019, 22793019
22810393, 22793017

30425.00
32268.00
32325.00
41992.00
54450.00

25
26
27
28
29

ीमती अं. .महाजन, सहायक
ी.तु.शं.पैठणकर, सहायक
ीमती िश.िव.पटवधर्न, सहायक
ी.भा.भा.परदे शी, सहायक
ीमती सु. .राजपूरकर, िन न ेणी लघुलेखक (मराठी)

123, िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
123, िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
एम-6 िव तार इमारत, पोटमाळा,मंतर्ालय, मुंबई.
123, िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
620 िव तार इमारत, 6वा मजला,मंतर्ालय, मुंबई.

22023181, 22793875
22023181, 22793875
22793550, 22793873
22793093
22027433, 22822105

56174.00
28753.00
33214.00
34138.00
54384.00

22793550

1/2

अ.कर्.

अिधकारी / कमर् चाऱ्यांचे नांव व पदनाम

दालन कर्मांक

दूरध्वनी कर्मांक

मािसक वेतन

30
31
32
33
34
35
36
37

ी.अं.सं.बडके, लघुटंकले खक (इंगर्जी)
ी.यो.चं .जाधव, िलिपक टं कले खक
ीमती सा.सु.कलांगण, िलिपक टं कले खक
ी.िन.मु.जाधव, िलिपक टं कले खक
ीमती आ.नं.िनमकर, िलिपक टं कले खक
ी.उ.रा.गावडे , िलिपक टं कले खक
ी.र.बा.च हाण, िलिपक टं कले खक
ी.सु.सु.केरकर, िलिपक टं कले खक

620 िव तार इमारत, 6वा मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
620 िव तार इमारत, 6वा मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
18 िव तार इमारत, तळमजला,मंतर्ालय, मुंबई.
18 िव तार इमारत, तळमजला, मंतर्ालय, मुंबई
18 िव तार इमारत, तळमजला, मंतर्ालय, मुंबई
122 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
123, िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
एम-6 िव तार इमारत, पोटमाळा,मंतर्ालय, मुब
ं ई.

22027433, 22822105
22027433, 22822105
22850019, 22793019
22850019, 22793019
22850019, 22793019
22810393, 22793017
22023181, 22793875

22302.00
23544.00
35216.00
27917.00
27917.00
22862.00
41090.00

22793550, 22793873

38

ीमती अ.र.मोरे , िलिपक टं कले खक

123, िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.

22793093

19058.00
33214.00

2/2

उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभाग ( शासन भाग), मंतर्ालय, मुंबई.
फॅ क्स कर्मांक- 022 - 22025881
अ.कर्.
अिधकारी / कमर् चाऱ्यांचे नांव व पदनाम
1
ी.आ.गुं.अ वले , सह सिचव (कामगार व शासन)
2
ी.िद.सो.राजपूत, अवर सिचव (र. व का.)
3
ीमती .िव.मोकल, अवर सिचव
4
ीमती रो. .जाधव, अवर सिचव
5
ी.अ. स.परब, कक्ष अिधकारी
6
ी.कृ .जो.मगाणे, कक्ष अिधकारी
7
ी.पो.द.दे शमुख, कक्ष अिधकारी
8
ी. के.एस.जाधव, कक्ष अिधकारी
9
ीमती सं.सु.मोहरे , सहायक
10
ीमती व.सं.परब,सहायक
11
ी.द.छ.िंशदे , सहायक
12
ी.ज.रा.जोहरी, सहायक
13
ीमती ि म.का.खताते, सहायक
14 कु. नेहल सं. रोहोकले , सहायक
15
ीमती वृ.स.चवाथे, सहायक
16
ीमती सं.स.परब,सहायक
17 कु.जय ी मोरे , सहायक
18
ी.िव.म.िडसोझा, सहायक
19
ी.सु.िश बोडरे , सहायक
ी. िभ. धा. नेवगी, सहायक
20
21
ीमती उ.न.परब, सहायक (रोखले खापाल)
22
ीमती लिलता सुराडकर, उच्च ेणी लघुलेखक (मराठी),
23
ीमती िव. .पंडीत, उच्च ेणी लघुलेखक (मराठी)
24
ी.सितश भा. बोड, उच्च ेणी लघुलेखक (मराठी)
25
ीमती अ.र.घोसाळकर, उच्च ेणी लघुलेखक (मराठी)
26
ीमती िश.िव.कदम, िन न ेणी लघुलेखक (मराठी)
27
ीमती िव.िव.कासार, िन न ेणी लघुलेखक (मराठी)
28
ीमती क.िक.राऊत, िन न ेणी लघुलेखक (मराठी)
29
ी. िदपक य. साळी, िन न ेणी लघुलेखक (इंगर्जी)

दालन कर्मांक
158 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
158 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
120 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
14ए िव तार इमारत, तळ मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
122 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
120 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
727 िव तार इमारत, 7वा मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
120 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
122 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
122 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
122 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
120 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
120 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
120 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
120 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
727 िव तार इमारत, 7वा मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
727 िव तार इमारत, 7वा मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
14ए िव तार इमारत, तळ मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125ए िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
120 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
729 िव तार इमारत, 7वा मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
126 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
120 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
118 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
729 िव तार इमारत, 7वा मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
118 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
158 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.

दूरध्वनी कर्मांक
22026330, 22793509
22810390, 22793874
22810394, 22793721
'22793937
22810393, 22793017
22810394, 22793721
22820380, 22793090
22810394, 22793721
22810393, 22793017
22810393, 22793017
22810393, 22793017
22810394, 22793721
22810394, 22793721
22810394, 22793721
22810394, 22793721
22025443, 22793023
22025443, 22793023
22820380, 22793090
22820380, 22793090
'22793937
'22793022
22810394, 22793721
22824381
22810386
22810394, 22793721
22824519
22876008
22824519
22026330

मािसक वेतन
103020.00
70804.00
67262.00
59260.00
55506.00
54494.00
57802.00
57010.00
53526.00
37350.00
50154.00
52492.00
49698.00
34138.00
43796.00
52624.00
33148.00
37284.00
33214.00
48686.00
41992.00
41456.00
63954.00
38706.00
57860.00
55418.00
56496.00
51056.00
32180.00
1/4

अ.कर्.
अिधकारी / कमर् चाऱ्यांचे नांव व पदनाम
30
ी. संिदप रा. राठोड, िन न ेणी लघुलेखक (मराठी)
31
ीम.व.पां.बनसोडे , िन न ेणी लघुलेखक (इं./म.)
32
ीमती श.रा.बागायतकर, िन न ेणी लघुलेखक (मराठी)
33
ीमती ही.यु.मेनन, िन न ेणी लघुलेखक
34
ीमती चे तना सु. वळवी, लघुटंकले खक (मराठी)
35 कु.भक्ती मा. टाक, लघुटंकले खक (इंगर्जी)
36
ीमती पु.पां.सरगर, लघुटंकले खक (इंगर्जी)
37
ी.अि वन उ. राठोड, लघुटंकले खक (मराठी)
38
ी.अ.गं.मोरजकर, िलिपक टं कले खक
39
ीमती वै.िव.कडू , िलिपक टं कले खक
40
ी.सु.रा.कांबळे , िलिपक-टं कले खक
41
ी.िव.ज्ञा.लोखंडे, िलिपक-टं कले खक
42
ी.िव.म.वालं तर्ा, िलिपक-टं कले खक
43
ी.िव.ना.गावडे , िलिपक-टं कले खक
44
ी.ध.म.कदम, िलिपक-टं कले खक
45
ीमती नंिदनी उ. दे साई, िलिपक-टं कले खक
46
ीमती े. .उपाध्ये, दे यक िलिपक
ी.िक.पां.दे शपांडे, िलिपक-टं कले खक (रोखपाल)
47
48
ीमती भा.भ.बांदेकर, िलिपक-टं कले खक
49
ीमती द.द.िवचारे , िलिपक-टं कले खक
50
ी.िव.गो.सुतार, वाहन चालक
51
ी.सं.ना.दळवी, वाहन चालक
52
ी.रा.िस.च हाण, वाहन चालक
ी.िद.ल.पवार, वाहन चालक
53
54
ी.रिंवदर् का.मोिहते, नाईक
55
ी. द ातर्य ज्यो. िबरं जे, नाईक
56
ी.अंबाजी स. राणे, हवालदार
57
ी. दुखन धा. िंसग, िशपाई
58
ी.राधेशाम एम.पाल, िशपाई
59
ी.काका िंल.गेजगे, िशपाई
60
ी.रामन वैजापुरे, िशपाई

दालन कर्मांक
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
118 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
120 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
120 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
118-ए िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
118-ए िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
118-ए िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
118-ए िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
120 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
14ए िव तार इमारत, तळमजला,मंतर्ालय, मुंबई.
14ए िव तार इमारत, तळमजला,मंतर्ालय, मुंबई.
14ए िव तार इमारत, तळमजला,मंतर्ालय, मुंबई.
14ए िव तार इमारत, तळमजला,मंतर्ालय, मुंबई.
14ए िव तार इमारत, तळमजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125ए िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125ए िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125ए िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125ए िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125ए िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.

दूरध्वनी कर्मांक
22026365
22026694
22810394, 22793721
22810394, 22793721
22883175
22883175
22883175
22883175
22810394, 22793721
22025443, 22793023
'22793937
'22793937
'22793937
'22793937
'22793937
'22793022
'22793022
'22793022
'22793022
'22793022
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936

मािसक वेतन
32180.00
45600.00
38912.00
46524.00
23644.00
22302.00
22302.00
22302.00
23808.00
47448.00
22070.00
46524.00
19172.00
49918.00
18730.00
42916.00
41992.00
28753.00
21872.00
37350.00
26599.00
23274.00
22970.00
27478.00
25894.00
25894.00
25894.00
25102.00
24728.00
25102.00
21754.00
2/4

अ.कर्.
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

अिधकारी / कमर् चाऱ्यांचे नांव व पदनाम
ीमती िंसधू पां. वायल, िशपाई
ी.िवलास ए.कांबळे , िशपाई
ीमती सुमन अ.मुतर्क, िशपाई
ी.िनवृ ी म.काळे , िशपाई
ी.दशरथ िभ.परब, िशपाई
ीमती मंदा गं.गुरुनुले, िशपाई
ी.िवकर्म म. मोरे , िशपाई
ी.आत्माराम अ.परब, िशपाई
ी.नामदे व िव.सारुकते, िशपाई
ी.सुभाष तु.घारे , िशपाई
ी. शांत सु. राजगुरु, िशपाई
ी.िदलीप जे.सोनावने, िशपाई
ी.सुयर्कांत ता.च हाण, िशपाई
ी.रामाशंकर िस.यादव, िशपाई
ी. ारका साद बे.यादव, िशपाई
ी. िमिंलद ज. साबळे , िशपाई
ी.उदय िभ.धावडे , िशपाई
ी.वसंत िभ.िंशदे , िशपाई
ी.शोभनाथ भ. यादव, िशपाई
ी.पंडीयान सु मणी, िशपाई
ी. काश ना.िंशदे , िशपाई
ी.आर.डी.कांबळे , िशपाई
ी. दे वदर् िव. परब, िशपाई
ी.नरो म िजवन नाईक, आवे टक
ी.अजय िक. खुशाले , झेरॉक्स ऑपरे टर
ी.ध.मा.कानेड, अवर सिचव,
ी.सु.य.मोरे , कक्ष अिधकारी,
ी. उ.द.कोठावदे , सहायक,
ी.सोमानंद मारुती ढमढे रे, सहायक,
ीमती िद.स.ितडके, सहायक,
ी. स.म.हदर्े , सहायक,

दालन कर्मांक
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत,1ला मजला, मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
125 िव तार इमारत, 1ला मजला,मंतर्ालय, मुंबई.
राज्यिनवडणूक आयोग ितिनयुक्ती
ितिनयुक्ती (सा. .िव)
(मंतर्ी आ थापना)
(मंतर्ी कायार्लयात ितिनयुक्तीवर)
( ितिनयुक्ती, कोकणभवन)
( ितिनयुक्ती, राज्य िनवड.आयोग)

दूरध्वनी कर्मांक
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936
22025443, 22793936

मािसक वेतन
22098.00
18644.00
22098.00
21130.00
19146.00
17436.00
22472.00
21460.00
22098.00
21460.00
17436.00
18595.00
20234.00
23738.00
20500.00
19146.00
20800.00
24728.00
23738.00
25894.00
22472.00
21812.00
20470.00
25894.00
21786.00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐
3/4

अ.कर्.
92
93

अिधकारी / कमर् चाऱ्यांचे नांव व पदनाम
ी.मो.बा.च हाण, सहायक,
ी. बा.य.खामकर, िन न ेणी लघुलेखक,

दालन कर्मांक
ितिनयुक्ती, िज हा उ ोग कदर्, सोलापूर
मा.मुख्यमंतर्ी कायार्लयात ितिनयुक्तीवर

दूरध्वनी कर्मांक

मािसक वेतन

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

4/4

पिरिश ट-4

जनमािहती अिधकाऱ्यांची नांवे, पदनामे
व इतर तपिशल (कायार्सनिनहाय िवषय)

उ ोग भाग
भाग मुख-

ी.अपूवर् चंदर्ा (भा से), धान सिचव (उ ोग), दालन कर्मांक-114 (िव तार) पिहला मजला, दरध्वनी कर्. 22025393, िव तार-

3500
उ ोग भाग
कायार्सनाचे

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

2

3

4

नांव
1
उ ोग-2

ी. यं.ह.कुलकणीर्,

ी. व.शं.कुलकणीर्, उप सिचव 1.उ ोग धोरण परवाने,

अवर सिचव,

(उ ोग),

(22026694, 2.औ ोिगक थान िन यन धोरण,

(22027031) (दालन

22793548)

कर्. 121 िव तार

िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

(दालन कर्. 118 3.औ ोिगक िवकास सिचव सिमती (कोिसड),
4.औ ोिगक िवकास संदभार्त करणे,

इमारत, मंतर्ालय,

5. नागरी जमीन कमाल धारणा ,

मुंबई)

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

ीमती रे . िव. काटम,

ी. वै.भू.लटके,उप सिचव (उ ोग), 1.उ ोग संचालनालय, मुंबई यांच्या आ थापना व शासन िवषयक सवर् बाबी

कक्ष अिधकारी,

(अितरीक्त

कायर्भार)

(22820380) (दालन

(22824519,

कर्. 102 िव तार

(दालन कर्.118 िव तार इमारत,

इमारत, मंतर्ालय,

मंतर्ालय, मुंबई)

22793546)

मुंबई)
उ ोग - 4

ी. िव. ए. गायकवाड,

ी. वै.भू.लटके, उप सिचव (उ ोग) 1.शासकीय मुदर्ण व लेखन सामगर्ी

कक्ष अिधकारी,

(22810386

22793219

) 2. संचालनालयाच्या आ थापना िवषयक आिण सवर् शासकीय बाबी,

(22044212,

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

उ ोग भाग
कायार्सनाचे

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

नांव
22794027) (दालन

मंतर्ालय, मुंबई)

बाबी.

कर्. 127 िव तार

4.उ ोगकक्ष संबिं धत गर्ामीण ऊजार् कायर्कर्म,

इमारत, मंतर्ालय,

5.उ ोगातील ऊजार् संरक्षण ,

मुंबई)

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

ी. वै.भू.लटके, उप सिचव (उ ोग) 1.मुख्यमंत्र्यांचे सिचवालयातील संदभार्ंचे समन्वय आिण िनयंतर्ण ,

/ अवर सिचव,

(22810386

22793219

) 2. िवशेष कायर्कक्षाकडील संदभर्,

(22049089,

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

22793015) (दालन

मंतर्ालय, 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

िशक्षण

सतर्े,
9.िविवध औ ोिगक संघटना / सं थांकडील संदभार्ंवरील कायर्वाही,
10. थािनकांना रोजगार उपल ध करण्यासंदभार्वरील करणे / थानीकांना
नोकरीत ाधान्य 80 %.
11.उ ोग िवषयक सवर् बाबींचे समन्वय,

उ ोग भाग
कायार्सनाचे

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

नांव
उ ोग - 7

ी. .पु.राठोड, कक्ष

ी.

वै.भू.लटके,

उप

सिचव 1.महारा टर् राज्य िव ीय महामंडळ,

अिधकारी,

(उ ोग),

(22824519, 2.महारा टर् मे टर्ॉन महामंडळ ,

(22810393,

22793546)

22793017) (दालन

िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

(दालन

कर्.118 3.महारा टर् पेटर्ोकेिमक स 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.
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

उ ोग भाग
कायार्सनाचे

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

नांव
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

उ ोग-9

ी. दा.अ.कुलकणीर्,

ी. व.शं.कुलकणीर्, उप सिचव

1.िसकॉम

अवर सिचव

(उ ोग), (22026694,

2.सामुिहक ोत्साहन योजना ,

(22025032) (दालन

22793548) (दालन कर्. 118

3.कदर्ीय गुंतवणूक अनुदान,

कर्. 112 िव तार

िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

4.महारा टर् इलेक्टर्ॉ मे ट बोडर् िमटींग ,

इमारत, मंतर्ालय,

5.अिनवासी भारतीयांकडू न

मुंबई)

6.उ ोग सेतू

ी. अ.िन.साखरकर,

थापन झालेले उ ोग आिण तद्संबध
ं ीचे

ी. व.शं.कुलकणीर्, उप सिचव 1.महारा टर् खिनकमर् महामंडळ यांचे सवर् कामकाज,

कक्ष अिधकारी,

(उ ोग),

(22026694, 2.भूिवज्ञान खिनकमर् संचालनालय आ थापना िवषयक

(22872476,

22793548)

22793942) (दालन

िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

(दालन कर्. 118

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

कर्. 18अ िव तार

4.महारा टर् खिनज िवकास िनधी राज्य खिनज धोरण,

इमारत, मंतर्ालय,

5.मॅगेिनज ओअर इंड टर्ीज कामकाज ,

मुंबई)

6. पायाभूत सुिवधा सवर्साधारण बाबी .

कामकाज व

,

उ ोग भाग
कायार्सनाचे

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

नांव
उ ोग- 10

ी. र.कृ.िनखारगे,

ी.वै.भू.लटके,उप सिचव (उ ोग), 1.आजारी उ ोग घटक,

कक्ष अिधकारी,

(22824519,

22793546) 2.औ ोिगक व िव ीय आिण फेररचना मंडळ,

(22044212,

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

22794027) (दालन

मंतर्ालय, मुंबई)

4.िरझ हर् बँकेच्या औ ोिगक आिण िव ीय फेररचना ,

कर्. 127 िव तार

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

बाबी,

इमारत, मंतर्ालय,

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

मुंबई)

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,
9.वैधािनक िवकास मंडळे ,
10.कंपनी अिधिनयमांतगर्त संदभर्

उ ोग- 14

ी. र.तु.जाधव, कक्ष

ी.वै.भू.लटके, उप सिचव (उ ोग) 1.महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळ - जिमनीबाबतच्या सवर् बाबी,

अिधकारी

(22810386

(22044212,

(दालन कर्. 126 िव तार इमारत,

22794027) (दालन

मंतर्ालय, मुंबई)

कर्. 127 िव तार
इमारत, मंतर्ालय,
मुंबई)

22793219

) 2.महारा टर् औ ोिगक िवकास अिधिनयम, 1961 आिण महारा टर् औ ोिगक
ि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

उ ोग भाग
कायार्सनाचे

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

नांव
क प (उदा. दहज, उरण पाईप लाईन) नैसिर्गक गॅस स ागार सिमतीचे
कामकाज.
8. िद गॅस कंपनीज ऍ़ क्ट 1963 मंडळाच्या बैठका

ऊजार् भाग
भाग मुख-

ी. िव ाधर कानडे (भा से), अपर मुख्य सिचव (ऊजार्), ए/05, 6 वा मजला, काशगड,वांदर्े (पूवर्), मुंबई-51. दरध्वनी कर्.

26476743 िव तार-3501
ऊजार् भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

कर्मांक
ऊजार् -1

ी.ल.ना.सदाफुले, कक्ष अिधकारी

ी. आ. भ. रामटे के, उप सिचव 1. दाभोळ पॉवर ोजेक्ट (रत्नािगरी गॅस ॲन्ड पॉवर ाय हे ट

(26474211 िव तार इमारत,

(ऊजार्),

मंतर्ालय, मुंबई-3557)

इमारत, मंतर्ालय, मुंबई-2559)
ए/22,

दु सरा मजला, काशगड, वांदर्े

(26475794 िव तार
6

वा

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

मजला,

काशगड,वांदर्े (पूव)र् , मुंबई-51.

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

(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

ी. सं. श. िशरसीकर, अवर सिचव
दू .कर्. 26474211 िव तार -3558

ी. िस. मं. इनामदार, उप
सिचव (ऊजार्), (26476804

२) एम.ई.आर.सी.संदभार्तील करणे

िव तार -3749)

३) समन्वय संदभार्तील करणे पुढील माणे-

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

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

अ) लेजी लेिट ह िबजनेस,
ए/22, 6 वा मजला,

ब) ऑल द पॉवर युिटिलटी,

ऊजार् भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

कर्मांक
काशगड,वांदर्े (पूव)र् , मुंबई-51.

क) मािहतीचा अिधकार,
ड) मंतर्ालयातील इतर िवभागांना पाठवावयाची ऊजार् उप
िवभागाची एकितर्त मािहती.
ई) संकीणर् करणे,
४) जनरल मॅटसर्,
५) द इलेिक्टर्िसटी ॲक्ट, 2003 व त्या खालील िनयम

ऊजार्-3

ी.िव.म.राजुरकर, अवर सिचव,

ी. आ. भ. रामटे के, उप सिचव १)

दू .कर्. 26474211 िव तार -3582

(ऊजार्), (26475794 िव तार -

ऑफ

तळ मजला, काशगड, वांदर्े (पूव)र् ,

2559)

सी.ई.(इलेक्टर्ीकल) एमईआरसी.

मुंबई-51.

ए/22,

6

वा

ऊजार्-5

ऑल

पॉवर

युटीिलटीज,

३) ऑल मॅटसर् िरलेिंटग टू एम.एस.ई.बी. हो डींग कंपनी.

कु र.उ. बागडे , कक्ष अिधकारी

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,

6

वा

२) ऑल मॅटसर् िरगाडीर्ंग टर्ान्सिमशन सेक्टर,

मजला, ३) पोजेक्टस अंडर एम.ओ.यु.अँड लेटर ऑफ सपोटर्
४) अ टर्ा मेगा पॉवर ोजेक्ट.

(पूव)र् , मुंबई-51.

काशगड,वांदर्े (पूव)र् , मुंबई-51.

कक्ष अिधकारी / अवर सिचव

ी. िसराज मं. इनामदार, उप १) ऑल मॅटसर् िरगाडीर्ंग िड टर्ी युशन सेक्टर,

दू .कर्. 26474211 िव तार -3582

सिचव (ऊजार्),

फॅक्स-26475212

िव तार -3749)

(26476804 २) पिंडग अपी स अंडर द इंिडयन ॲक्ट, 1910
३) लोड शेिंडग.

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

ए/22,

6

वा

मजला,

काशगड,वांदर्े (पूव)र् , मुंबई-51.
ऊजार्-7

ी. सु. व. पारकर व

ीमती

िम.भा.िनकम, कक्ष अिधकारी /

ीमती ि म.श.रानडे , सहसिचव १) द इलेक्टर्ीिसटी कन्झवशन ॲक्ट-२००१ ,
(ऊजार्),

इन्क्लुडींग

मजला, २) रे कगनायझेशन ऑफ एम.एस.ई.बी.

काशगड,वांदर्े (पूव)र् , मुंबई-51.
ऊजार्-4

ीपरे शन ऑफ बजेट अँड मॉिनटिंरग ऑफ फायनान्स मॅटर

(22824381 २) नॉन कन्वेशनल एनजीर् सोसस,

ऊजार् भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

कर्मांक
अवर सिचव

दू .कर्. 22876008,

22793750
(दालन कर्.729 िव तार इमारत,
मंतर्ालय, मुंबई)

22794029)

(दालन कर्. 729 ३) ऑल मॅटसर् िरलेिंटग जू एम.ई.डी.ए.

िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

कामगार भाग
भाग मुख- ी. अरिंवदकुमार (भा से), धान सिचव (कामगार व शासन), दालन कर्मांक-620 (िव तार) सहावा मजला, दरध्वनी कर्.
22027433, िव तार- 3629
कामगार भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

कर्मांक
कामगार-1

ीमती ज.आ.खवणेकर, अवर

ी.बा.सो.कोळसे (भा. .से.)

सिचव (22049089, 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 उपदर्व मुख्य िनिरक्षक यांच्या आ थापना

(दालन कर्. 118-ए िव तार)

िवषयक बाबी
3) ओ हरसीज ए लॉयमट.

कामगार-2

ी. सं.ध .डगळे , कक्ष अिधकारी,

ी.बा.सो.कोळसे (भा. .से.)

(22850019, 22793019)

सहसिचव

(कामगार)

(दालन कर्. 18 िव तार इमारत,

(22883175,

मंतर्ालय, मुंबई)

(दालन कर्. 118-ए िव तार)

22793508)

1) मुंबई औ ोिगक संबध
ं अिधिनयम 1946 आिण त्याअंतगर्त
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

ी.सु.सा.चौधरी, अवर सिचव

ी.बा.सो.कोळसे (भा. .से.)

(22026330, 22793014) (दालन

सहसिचव

कर् 158 िव तार इमारत, मंतर्ालय,

(22883175,

मुंबई)

(दालन कर्. 118-ए िव तार)

1) टर्ेड युिनयन ॲक्ट,1926

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

कार ितबंध अिधिनयम 1971 व त्याखालील िनयम
3) िवकर्ी संवधर्न कामगार (सेवा शतीर् ) अिधिनयम 1976
4) कामगार राज्य िवमा अिधिनयम 1948
5) नॅशनल िरन्युअल फंड

कामगार भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

कर्मांक
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

ी. र.ध .पाटणकर, कक्ष अिधकारी

ी.बा.सो.कोळसे (भा. .से.)

(22026330, 22793014) (दालन

सहसिचव

कर् 158 िव तार इमारत, मंतर्ालय,

(22883175,

मुंबई)

(दालन कर्. 118ए

1) कारखाने अिधिनयम 1946,

(कामगार) 2) बाल कामगार अिधिनयम 1986
22793508) 3) कामगार भिव य िनवार्ह िनधी अिधिनयम 1952
िव तार

इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

(ि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
कामगार-5

ी. ना.द.थोरवे, कक्ष अिधकारी

ी. आ.गुं.अ वले, सह सिचव 1) महारा टर् माथाडी हमाल व इतर

(22871978, 22793873)

( शासन)

(दालन कर् एम-6 िव तार इमारत,

22793509)

(22026330,

मजीवी कामगार

(नोकरीचे िनयमन व क याण) अिधिनयम 1969 ,

(दालन कर्. 158 2) राज्य तरीय माथाडी / सुरक्षा रक्षक स ागार सिमती.

कामगार भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

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

कर्मांक
पोटमाळ, मंतर्ालय, मुंबई)

अिधिनयम 1981
कामगार-6

ीमती शै.स.िशरोडकर, कक्ष

ी. संजय दे गांवकर, उप सिचव

अिधकारी (22850019,

(कामगार) ( 22026365,

22793019) (दालन कर् 18 िव तार

22793624) (दालन कर्. 125

इमारत, तळमजला,मंतर्ालय, मुंबई)

िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

1) औ ोिगक न्यायालय,
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

ी. सु. स. सामंत, कक्ष अिधकारी

ी.बा.सो.कोळसे (भा. .से.)

(22850019, 22793019)

सहसिचव

(दालन कर् 18 िव तार इमारत,

(22883175,

मंतर्ालय, मुंबई)

(दालन कर्. 118ए

म िवज्ञान सं थेच्या आ थापनािवषयक बाबी.

1) िकमान वेतन अिधिनयम, 1948

(कामगार) 2) वेतन दान अिधिनयम, 1936 ,
22793508) 3).बोनस दान अिधिनयम,1965 ,
िव तार 4) समान पािर िमक अिधिनयम,1979,

इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

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

कामगार-7अ

ी. सु.द.सह बु े , कक्ष अिधकारी

ी.बा.सो.कोळसे (भा. .से.)

(22810393, 22793017)

सहसिचव

(दालन कर् 122 िव तार इमारत,

(22883175,

1) ऊस तोडणी कामगार

(कामगार) 2) घरे लू कामगार अिधिनयम-2008
22793508) 3)िसनेवकर्सर् बोडर्

कामगार भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

कर्मांक
मंतर्ालय, मुंबई)

(दालन कर्. 118ए

िव तार 4) सफाई कामगार

इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

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

ी. सं.क.गु ते, कक्ष अिधकारी

ी. आ.गुं.अ वले, सह सिचव 1) कामगार आयुक्त कायार्लयाच्या आ थापना व शासकीय

(22023181, 22793875)

( शासन)

(22026330,

(दालन कर् 123 िव तार इमारत,

22793509)

मंतर्ालय, मुंबई)

िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

िवषयक बाबी

(दालन कर्. 158 2) कामगार आयुक्त कायार्लयाच्या अंतगर्त िवभागीय चौकशी व
न्यायालयीन करणे
3) कामगार आयुक्त कायार्लयाच्या अंतगर्त कायार्लयातील
आ थापना िवषयक सवर् संकीणर् बाबी.

कामगार-9

ीमती शै.स.िशरोडकर, कक्ष

ी. संजय दे गांवकर, उप सिचव 1).भारतीय बा पके अिधिनयम 1923 व त्याखालील िनयम

अिधकारी (अितरीक्त कायर्भार)

(कामगार)

(22871978, 22793873)

22793624)

(दालन कर् एम-6 िव तार इमारत,

िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

पोटमाळा,मंतर्ालय, मुंबई)

(

22026365, 2).भारतीय बा पके िनयमन 1950 ,

(दालन कर्. 125 3).महारा टर् इकॉनॉमायझर रु स 1962
4)कामगार कक्षातील मािहती व तंतर्ज्ञान आिण उ ोग िवषयक
धोरणात्मक बाबी
5) आंतररा टर्ीय

म संघटना िवषयक बाबी

6). राज्य तरीय स ागार मंडळ आिण इतर राज्ये व कदर्
औ ोिगक संबध
ं सिमत्या ,
7).कामगार िवषयक सवर् बाबींचे समन्वय / राज्यपालांचे
अिभभाषण,

कामगार भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

कर्मांक
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

ी. अ. म. बावीसकर, कक्ष

ी.बा.सो.कोळसे (भा. .से.)

अिधकारी (22793093) (दालन कर्

सहसिचव

123 िव तार इमारत, मंतर्ालय,

(22883175,

मुंबई)

(दालन कर्. 118ए

1) कंतर्ाटी कामगार अिधिनयम 1970 (िनयमन व िनमूर्लन)

(कामगार) 2).आंतरराज्य
22793508)

इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

थलांतिरत

कामगार (सेवायोजन िनयमन)

सेवच्े या शतीर् अिधिनयम 1979 ,

िव तार 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

कामगार भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

कर्मांक
9) यंतर्माग कामगार मंडळ (पॉवर लूम बोडर् )
10) महारा टर् कामगार क याण मंडळ, मुंबई (महारा टर्
कामगार क याण िनधी अिधिनयम -1953)

शासन िवभाग

भाग मुख- ी. अरिंवदकुमार (भा से), धान सिचव (कामगार व शासन), दालन कर्मांक-620 (िव तार) सहावा मजला, दरध्वनी कर्.
22027433, िव तार- 3629
शासन भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

कर्मांक
शासन-1

शासन-2

ी. अ.स.परब, कक्ष अिधकारी (

ी. संजय दे गांवकर, उप सिचव 1. िवभागाच्या

22810393, 22793017) (दालन

(कामगार)

कर्. 122 िव तार इमारत, मंतर्ालय,

22793624)

मुंबई)

िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

ी. कृ.जो.मगाणे, कक्ष अिधकारी

(22026365,

व

अिधपत्याखालील

िवभाग

मुख

कायार्लयाच्या सवर् अथर् संक पिवषयक बाबी.

(दालन कर्. 125 2. कायर्कर्म अंदाजपतर्क, वािर्षक योजना, योजनांतगर्त
योजना, िवषेश कृती कायर्कर्म, िवशेष घटक योजना.

ी. संजय दे गांवकर, उप सिचव 1.िवधीमंडळ कामकाजाचे समन्वय,िनयंतर्ण.

(22810394, 22793721)

(कामगार)

(22026365, 2.मागासवगीर्यांचा अनुशेष,

(दालन कर्. 120 िव तार इमारत,

22793624)

मंतर्ालय, मुंबई)

िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

(दालन कर्. 125 3.शासकीय कामकाजाचे कालबध्द संगणकीकरण,
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

ेतपितर्का

शासन भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

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

ी.

.िव.मोकल, अवर सिचव

ी. आ.गुं.अ वले, सह सिचव 1.उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभाग (खु ) मधील वगर्-4

(22810394, 22793721)

( शासन)

(22026330,

(दालन कर्. 120 िव तार इमारत,

22793509)

मंतर्ालय, मुंबई)

िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

वगळता सवर् आ थापना िवषयक बाबी

(दालन कर्. 158 2. सवर् कारचे अगर्ीम
3. िनयुक्ती , बदली, ज्ये ठता सूची, गोपनीय अिभलेख
4. वेतन िनि ती
5. िवभागीय चौकशी करणे, न्यायालयीन करणे.

शासन-4

ी. सं.क.गु ते, कक्ष अिधकारी

ी. आ.गुं.अ वले, सह सिचव 1.उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभाग (खु ) मधील वगर्-4

(अितरीक्त कायर्भार) (22025443,

( शासन)

22793023) (दालन कर्. 125

22793509)

िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

(22026330,

बाबतच्या सवर् आ थापना िवषयक बाबी ,

(दालन कर्. 158 2.कायार्लयीन दे खभाल, गृह यव था, राजिश टाचार,
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

ी. पो.द.दे खमुख, कक्ष अिधकारी
(22820380, 22793090)
(दालन कर्. 727 िव तार इमारत,
मंतर्ालय, मुंबई)

ी. संजय दे गांवकर, उप सिचव 1.खचर्मेळ / खचार्चा ताळमेळ,
(कामगार)
(22026365, 2.लोकलेखा सिमती , सावर्जिनक उपकर्म सिमती ,अंदाज
22793624) (दालन कर्. 125
सिमती,पंचायत राज सिमती, भारताचे िनयंतर्क महालेखा
िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

परीक्षक यांचे अहवाल / संदभर्,
3.िविनयोजन लेखे,
4.हमी / कज /वसूली,
5.िव

रोखशाखा

ी. पो.द.दे खमुख, कक्ष अिधकारी

ी. आ.गुं.अ वले, सह सिचव

(अितरीक्त कायर्भार)

( शासन)

('22793022) (दालन कर्. 152

22793509)

(22026330,
(दालन कर्. 158

आयोगास मािहती सादर करणे.

उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभाग, मंतर्ालय, मुंबई येथील
अिधकारी/कमर्चाऱ्यांची (वेतन दे यके, वास दे यके, भिनिन
दे यके, कॉन्टीनजेन्सी दे यके इ.) दे यके.

शासन भाग
कायार्सन

जन मािहती अिधकारी

अिपलीय अिधकारी

िवषय

कर्मांक
िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)
न दणी शाखा

ीमती रो. .जाधव,अवर सिचव

िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)
ी. आ.गुं.अ वले, सह सिचव

(22793937) (दालन कर्. 14ए

( शासन)

िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

22793509)

(22026330,
(दालन कर्. 158

िव तार इमारत, मंतर्ालय, मुंबई)

िवभागातील / िवभागांतगर्त पतर् यवहार. कायार्लयीन
लेखनसामगर्ीचे िवतरण.

