
    
    
    

क� �क� �क� �क� �    शासनाचाशासनाचाशासनाचाशासनाचा    

    

मािहतीचामािहतीचामािहतीचामािहतीचा    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    2005200520052005    

 चे   

 

कलम 4 नुसार 

 

""""संचालकसंचालकसंचालकसंचालक"""" 

 úऔ�ोिगक सुर ासुर ासुर ासुर ा    वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य    काय$लयकाय$लयकाय$लयकाय$लय    

महारा%&महारा%&महारा%&महारा%&    रा'यरा'यरा'यरा'य,,,,मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई    

यायायाया    िवभागाचीिवभागाचीिवभागाचीिवभागाची    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    

    

सनसनसनसन    िडस�बरिडस�बरिडस�बरिडस�बर 2012012012018888    

 



 
 

 

/माणप2 
/मािणत कर3यातं येते की, सदर मािहती िदनाकं 33331////12121212/201/201/201/2018 8 8 8 पय7त अ�यावत 

कर3यातं आलेली आहे. 

 
 

9वा री /- 
( स.ु /. राठोड) 
/भारी संचालक 

औ�ोिगक सुर ा व आरो#य, 
महारा%& रा'य, मंुबई. 

 
    

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    



    
 

कलमकलमकलमकलम    2222    एचएचएचएच    नमुनानमुनानमुनानमुना    अअअअ    
 
मािहतीचा अिधकार िनयम 2005 अ?वये िवभागवार लोक/ािधकारी याचंी यादी 
शासकीय िवभागाचे नाव :- औ�ोिगक सरु ा व आरो#य संचालनालय, मंुबई. 
कलम 2 एच a/b/c/d 
अनु Eमाकं लोक /ािधकारी 

सं9था  
सं9था /मुखांच े
पदनाम  

िठकाण/पHा 
 

1 संचालक, 
औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य 
संचालनालय, 
महारा%& रा'य,  

संचालक पाचवा मजला, कामगार 
भवन,बा�ंा  कुल$ 
कॉKLलेMस, बा�ंा (पवूO) 
मंुबई-400051 

    
मािहतीचाअिधकारिनयम2005 अ?वय ेिवभागवार लोक/ािधकारी याचंी यादी 
शासिकय िवभागाचे नाव  ::::----    औ�ोिगक    सुर ा    व    आरो#य    संचालनालय, नागपरू, चं�परू, भडंारा 
कलम 2 एच a/ b/ c/ d  
अअअअ....EEEE....    काय$लय काय$लय काय$लय काय$लय  लोकलोकलोकलोक    /ािधकारी/ािधकारी/ािधकारी/ािधकारी    सं9थासं9थासं9थासं9था सं9थासं9थासं9थासं9था    /मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे    

पदनामपदनामपदनामपदनाम 
िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    पHापHापHापHा 

1 नागपरू अपर संचालक,  
औ�ोिगक सुर ा व आरो#य, 
नागपरू िवभाग, नागपरू 

अपर संचालक 
औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य 

उ�ोग भवन,6 वा 
माळा िसSहील 
लाई?स,नागपरू. 

2 भंडारा उप संचालक,  
औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य,भंडारा 

उप संचालक 
औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य 

रमाबाई आबंडेकर 
मागO, नॅशनल हायव े
नंबर 6,भंडारा 

3 चं�परू उप संचालक, औ�ोिगक 
सुर ा व आरो#य,चं�परू 

उप संचालक 
औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य 

ताडोबा रोड, 
गोUवदपरू, तंुकंुम, 
चं�परू 

 
    
    
    
    



    
 
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005  अ?वय ेिवभागवर लोक/ािधकारी याचंी यादी 
शासिकय िवभागाचे नाव :- सह संचालक,औ�ोिगक सुर ा व आरो#य, संचालनालय, कVयाण 
कलम 2 एचअ/ब/क/ड 
 
अनुEमाकं लोक/ािधकारी सं9था सं9था /मुखाचे 

पदनाम 
िठकाण/पHा 

1. सह सचंालक औ�ोिगक  
सुर ा व आरो#य, 
संचालनालय याचं े
काय$लय कVयाण (प), 
िजVहा ठाणे. 

सहसचंालक गाधंी टॉवर, 3 रा 
मजला बलैबाजार चौक 
कVयाण(प), 
िजVहा ठाणे 
 

 

मािहतीचा अिधकार  अिधिनयम -2005 अ?वये िवभागवार लोक /ािधकारी  याचंी यादी 
 

शासकीय िवभागाचे नावं- सह सचंालक औ�ोिगक सुर ा व आरो#य सचंालनालय,  
रायगड िवभाग, रायगड याचंे काय$लय 
अनु. 
E. 

लोक /ािधकारी  स9ंथा सं9था /मुखाच ेपदनाम िठकाण/ पHा 

1 सह सचंालक औ�ोिगक 
सुर ा व आरो#य 
संचालनालय, रायगड 
िवभाग, याचंे काय$लय 

सह सचंालक 
औ�ोिगक सरु ा व 
आरो#य 

Zम न.627,कोकण 
भवन, सीबीडी बलेापरू, 
नवी मंुबई 

 
मािहतीचामािहतीचामािहतीचामािहतीचा    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    2005 2005 2005 2005 अ?वयेअ?वयेअ?वयेअ?वये    िवभागवारिवभागवारिवभागवारिवभागवार    लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    याचंीयाचंीयाचंीयाचंी    यादीयादीयादीयादी    

शासकीयशासकीयशासकीयशासकीय    िवभागाचेिवभागाचेिवभागाचेिवभागाचे    नावनावनावनाव    \\\\    औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय, ठाणे. 
कलम2 (2 (2 (2 (एच) a/b/c/d) a/b/c/d) a/b/c/d) a/b/c/d    
अअअअ. . . . 
EEEE....    

लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    सं9थासं9थासं9थासं9था    सं9था/मुखाचेसं9था/मुखाचेसं9था/मुखाचेसं9था/मुखाचे    पदनामपदनामपदनामपदनाम    िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण////पHापHापHापHा    

1 सहसचंालक,  
औ�ोिगक सुर ा व 
आरेा#य 
संचालनालय, ठाणे 

सहसचंालक,  
औ�ोिगक सुर ा व 
आरेा#य संचालनालय, 
ठाणे 

वरदान िबVड]ग, दुसरा 
मजला, वागळे इ9टेट, 
ठाणे (पि_म) 

 



    
मािहतीचा अिधिनयम अिधकारीमािहतीचा अिधिनयम अिधकारीमािहतीचा अिधिनयम अिधकारीमािहतीचा अिधिनयम अिधकारी, , , , अिधिनयम िनयम अिधिनयम िनयम अिधिनयम िनयम अिधिनयम िनयम 2005 2005 2005 2005 अ?वये िवभागवार लोक अ?वये िवभागवार लोक अ?वये िवभागवार लोक अ?वये िवभागवार लोक 

/ािधकारी यांची यादी/ािधकारी यांची यादी/ािधकारी यांची यादी/ािधकारी यांची यादी    
शासकीय िवभागाचे नावं शासकीय िवभागाचे नावं शासकीय िवभागाचे नावं शासकीय िवभागाचे नावं ::::----    औ�ोिगक औ�ोिगक औ�ोिगक औ�ोिगक सरु ा व आरो#य संचालनालयसरु ा व आरो#य संचालनालयसरु ा व आरो#य संचालनालयसरु ा व आरो#य संचालनालय, , , , वसईवसईवसईवसई    

अनुअनुअनुअनु....Eमाकं Eमाकं Eमाकं Eमाकं     
    

लोक /ािधकारी स9ंथालोक /ािधकारी स9ंथालोक /ािधकारी स9ंथालोक /ािधकारी स9ंथा    सं9था /मुखाचंे सं9था /मुखाचंे सं9था /मुखाचंे सं9था /मुखाचंे 
पदनाम पदनाम पदनाम पदनाम     

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण////पHापHापHापHा    

1111    सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक, , , , औ�ोिगक औ�ोिगक औ�ोिगक औ�ोिगक 
सुर ा व आरो#य सुर ा व आरो#य सुर ा व आरो#य सुर ा व आरो#य 
संचालनालय याचंे संचालनालय याचंे संचालनालय याचंे संचालनालय याचंे 
काय$लयकाय$लयकाय$लयकाय$लय, , , , वसईवसईवसईवसई, , , , िजVहा िजVहा िजVहा िजVहा 
पालघरपालघरपालघरपालघर....    

सह सचंालकसह सचंालकसह सचंालकसह सचंालक    मंगेश भवुनमंगेश भवुनमंगेश भवुनमंगेश भवुन, , , , पहीला माळापहीला माळापहीला माळापहीला माळा, , , , 
अबंाडी रोडअबंाडी रोडअबंाडी रोडअबंाडी रोड, , , , गुabाराजवळगुabाराजवळगुabाराजवळगुabाराजवळ, , , , 
वसईवसईवसईवसई, , , , िजVहा पालघरिजVहा पालघरिजVहा पालघरिजVहा पालघर    

    
मािहतीचा    अिधकार    िनयम    2005200520052005    अ?वये    िवभागवार    लोक/ािधकारी    याचंी    यादी    
शासकीय    िवभागाचे    नाव::::----    औ�ोिगक    सुर ा    व    आरो#य    संचालनालय, अकोला    
कलम    2222    एच    a/b/c/da/b/c/da/b/c/da/b/c/d    
अ.क    लोक/ािधकारी    सं9था    सं9था    /मुखाचंे    

पदनाम    
िठकाण////पHा    

1 औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक सुर ासुर ासुर ासुर ा वववव 
आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य संचालनालयसंचालनालयसंचालनालयसंचालनालय, 
अकोलाअकोलाअकोलाअकोला 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक 
औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक सुर ासुर ासुर ासुर ा 
वववव आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य 

िवनोदिवनोदिवनोदिवनोद भवनभवनभवनभवन, 1 लालालाला 
मजलामजलामजलामजला, गौर णगौर णगौर णगौर ण रोडरोडरोडरोड,  
अकोलाअकोलाअकोलाअकोला - 444004 

    
मािहतीचा    अिधकार    िनयम    2005200520052005    अ?वये    िवभागवार    लोक/ािधकारी    याचंी    यादी    
शासकीय    िवभागाचे    नाव::::----औ�ोिगक    सुर ा    व    आरो#य    संचालनालय,अमरावती    
कलम    2222    एच    a/b/c/da/b/c/da/b/c/da/b/c/d    
अ.क.    लोक/ािधकारी    

सं9था    
सं9था    /मुखाचंे    
पदनाम    

िठकाण////पHा    

1 औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक सुर ासुर ासुर ासुर ा वववव 
आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य 
संचालनालयसंचालनालयसंचालनालयसंचालनालय, 
अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती 

उपसचंालकउपसचंालकउपसचंालकउपसचंालक 
औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक सुर ासुर ासुर ासुर ा वववव 
आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य 

दुसरा माळा,वीमको इमारत, 
गाडगे नगर,अमरावती-
444603 

 
 
 
 



 
 

मािहतीचा अिधकार िनयम 2005 अ?वय ेिवभागवार लोक/ािधकारी याचंी यादी 
शासकीय िवभागाच ेनावं :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय, पणेु,    
                                   कायO े2 - 1 

अनुEअनुEअनुEअनुE
माकंमाकंमाकंमाकं    

लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    सं9थासं9थासं9थासं9था    सं9था/मुखाचेसं9था/मुखाचेसं9था/मुखाचेसं9था/मुखाचे    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    पHापHापHापHा    

1 सहसचंालक, औ�ोिगक सुर ा 
व आरो#य संचालनालय, 
महारा%& रा'य, पणेु. 
(कायO े2 - 1) 

सहसचंालक 2 रा मजला,Lलॉट नं. 
G.P.163,जीeलॉक, 

संभाजीनगर, बिहणाबाई 
/ाणी  संfहालयासमोर  

एमआयडीसी 
( थमOMसचौक) Uचचवड,  
पणेु 411 019 

 
मािहतीचा अिधकार िनयम 2005 अ?वय ेिवभागवार लोक/ािधकारी याचंी यादी 
शासकीय िवभागाच ेनाव :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय, अहमदनगर 

अ.नं. लोक/ािधकारी सं9था सं9था/मुखाच े
पदनाम िठकाण पHा 

1. उपसंचालक, औ�ोिगक 
सुर ा व आरो#य 
संचालनालय, 

महारा%&रा'य, अहमदनगर 

उपसंचालक 

अबOन बकँ कॉलनी, 
/ेमदान चौक, 
सावडेी रोड, 
अहमदनगर 

मािहतीचा अिधकार िनयम 2005 अ?वय ेिवभागवार लोक/ािधकारी याचंी यादी 
शासकीय िवभागाच ेनावं :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय, पणेु-2 

अनुEअनुEअनुEअनुE
माकंमाकंमाकंमाकं    

लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    सं9थासं9थासं9थासं9था    सं9थासं9थासं9थासं9था    /मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    पHापHापHापHा    

1 सहसचंालक, औ�ोिगक सुर ा 
व आरो#य संचालनालय, 
महारा%& रा'य, पणेु. 
(कायO .े-2) 

सहसचंालक 2 रा मजला,Lलॉट नं. 
G.P.163,जीeलॉक, 

संभाजीनगर, बिहणाबाई 
/ाणी  संfहालयसमोर  

एमआयडीसी 
( थमOMसचौक) Uचचवड,  
पणेु 411 019 

    



 
 
 
 
मािहतीचा अिधकार िनयम 2005 अ?वय ेिवभागवार लोक/ािधकारी याचंी यादी 
शासकीय िवभागाच ेनाव :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय, सोलापरू 

अ.नं. लोक/ािधकारी सं9था सं9था /मुखाच े
पदनाम िठकाण पHा 

1. उपसंचालक, औ�ोिगक 
सुर ा व आरो#य 

संचालनालय, महारा%& 
रा'य, सोलापरू 

उपसंचालक 105, साखरपेठ, 
सोलापरू 

    
    

मािहतीचा अिधकार िनयम 2005 अ?वय ेिवभागवार लोक /ािधकारी याचंी यादी 
शासकीय िवभागाच ेनावं :- अपरसंचालक औ�ोिगक सुर ा व आरो#य, पणेु - 3 
अअअअ....
EEEE....    

लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    सं9थासं9थासं9थासं9था    सं9थासं9थासं9थासं9था    /मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे    पदनामपदनामपदनामपदनाम    िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    पHापHापHापHा    

1 औ�ोिगक सुर ा व आरो#य 
संचालनालय, 

पणेु. 

अपर सचंालक, 
औ�ोिगक सुर ा व 

आरो#य, 
पणेु (कायO ेञ-3). 

3 रा मजला,Lलॉट नं. 
G.P.163,जीeलॉक, 

संभाजीनगर, बिहणाबाई 
/ाणी  संfहालयसमोर  

एमआयडीसी 
( थमOMसचौक) Uचचवड,  

पणेु 411 019 
    

    
मािहतीचा अिधकार िनयम 2005 अ?वय ेिवभागवार लोक/ािधकारी याचंी यादी 
शासकीय िवभागाच ेनावं :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय, सातारा. 
 

अअअअ....
EEEE....    

लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    सं9थासं9थासं9थासं9था    सं9थासं9थासं9थासं9था    /मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    पHापHापHापHा    

1 उपसंचालक, औ�ोिगक 
सुर ा व आरो#य 

संचालनालय, सातारा 

उपसंचालक 89 ए/1 शिनवारपेठ, 
का?हेरेवाडा, जीवन'योत 
हॉj9पटल जवळ, सातारा. 

    



    
    
    
    
    
    

 मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अ?वय ेिवभागावर लोक/िधकारी याचंी यादी. 
शासकीय िवभागाच े नावं :- सहसचंालक , औ�ोिगक सुर ा व आरो#य, मराठवाडा िवभाग, 
औरंगाबाद 
अनु. Eं. लोक/ािधकारी 

सं9था 
सं9था /मुखाच े
पदनाम 

िठकाण / पHा 

1.  सह संचालक, 
औ�ोिगक सुर ा 
व आरो#य 

संचालनालय, 
औरंगाबाद 

सह संचालक कामगार कVयाण भवन, 
दुसरा मजला,िसkदाथO                                                       
उ�ानसमोर, कोतवालपरुा, 
औरंगाबाद - 431001,                                                      

 
 
 

 मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अ?वय ेिवभागावर लोक/िधकारी याचंी यादी. 
शासकीय िवभागाच ेनावं :- उप- संचालक , औ�ोिगकसरु ावआरो#य, नादेंड 
कलम 2 (एच) a/b/c/d/ 
अनु. Eं. लोक/ािधकारी 

सं9था 
सं9था /मुखाचे 
पदनाम 

िठकाण / पHा 

1. उप  संचालक, 
औ�ोिगक सुर ा 
व आरो#य 

संचालनालय, 
नादेंड 

उप संचालक कामगार कVयाण 
भवन, दुसरा 
मजला,िसkदाथO                                                       
उ�ानसमोर, 
कोतवालपरुा, 
औरंगाबाद - 
431001,                                                      

 
    

    
    
    
    



    
    
    
    
    

मािहतीचा अिधकार िनयम 2005 अ?वय ेिवभागवार लोक/ािधकारी याचंी यादी 
शासकीय िवभागाच ेनावं :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय  
 

अनुEमाकंअनुEमाकंअनुEमाकंअनुEमाकं    लोकलोकलोकलोक    /ािधकारी/ािधकारी/ािधकारी/ािधकारी    सं9थासं9थासं9थासं9था    सं9थासं9थासं9थासं9था    /मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    पHापHापHापHा    

1 सहसचंालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य संचालनालय, नािशक 
िवभाग, नािशक 

सहसचंालक उ�ोगभवन, गाळा E. 13, 
ितसरा मजला, आयटीआय 
िस#नलजवळ, सातपरू, 
नािशक 422 007. 

2 उपसंचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य संचालनालय, जळगावं 
याचें काय$लय. 

उपसंचालक जुनेबी.ज.ेमाकl ट 3 
रामाळाई हॉल जळगावं. 

3 उपसंचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य संचालनालय,  धुळेयांच े
काय$लय. 

उपसंचालक 21 पंचरmन, ग.स.कॉलनी, 
कोट$समोर, धुळे 

    
मािहतीचा अिधकार िनयम 2005 अ?वये िवभागवार लोक/ािधकारी यांची यादी 
शासकीय िवभागाचे नांव :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय 
( कोVहापूर ) 
अनुEअनुEअनुEअनुE
मांकमांकमांकमांक    

लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    सं9थासं9थासं9थासं9था    सं9थासं9थासं9थासं9था    /मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    पHापHापHापHा    

1 सहसंचालक, औ�ोिगक 
सुर ा व आरो#य, कोVहापरू 

सहसंचालक,  
औ�ोिगक सुर ा 
व आरो#य, 
कोVहापरू 

उ�ोगभवन 
असेeलीरोड, 
कलेMटर ऑफीस 
निजक कोVहापूर 

 
 
 



 
 
मािहतीचा अिधकार िनयम 2005 अ?वये िवभागवार लोक/ािधकारी यांची यादी 
शासकीय िवभागाचे नांव :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय 
( सांगली ) 
अनुअनुअनुअनु    
EमांकEमांकEमांकEमांक    

लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    सं9थासं9थासं9थासं9था    सं9थासं9थासं9थासं9था    /मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    पHापHापHापHा    

1 उपसंचालक, औ�ोिगक 
सुर ा व आरो#य 
संचालनालय, सांगली 

उपसंचालक,  उ�ोगभवन, 
िवpामबाग, 
सांगली 

कलमकलमकलमकलम    2222    एचएचएचएच    नमुनानमुनानमुनानमुना    बबबब 
शासनाशासनाशासनाशासनाकडूनकडूनकडूनकडून    परेुसापरेुसापरेुसापरेुसा    िनधीिनधीिनधीिनधी    /ाLत/ाLत/ाLत/ाLत    लोकलोकलोकलोक    /ािधकार/ािधकार/ािधकार/ािधकार    सं9थाचीसं9थाचीसं9थाचीसं9थाची    यादीयादीयादीयादी    
शासकीय िवभागाचे नाव :- औ�ोिगक सरु ा व आरो#य संचालनालय, मंुबई. 
कलम 2 एच (i)(ii) 
अनु E माकं लोक /ािधकारी सं9था  सं9था 

/मुखाचंे 
पदनाम  

िठकाण/पHा 
 

1 संचालक, औ�ोिगक सुर ा 
व आरो#य संचालनालय, 
महारा%&  रा'य, मंुबई 

संचालक पाचवा मजला, कामगार 
भवन,बा�ंा  कुल$ कॉKLलेMस, 
बा�ंा (पवूO) मंुबई-400051 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
शासनाकडून परेुसाशासनाकडून परेुसाशासनाकडून परेुसाशासनाकडून परेुसा    िनधीिनधीिनधीिनधी    /ाLत/ाLत/ाLत/ाLत    लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    सं9थाचंीसं9थाचंीसं9थाचंीसं9थाचंी    यादीयादीयादीयादी 
शासकीय िवभागाच ेनावं :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय, नागपरू, च�ंपरू, भडंारा 
कलम 2 एच (i) (ii)  
अअअअ....EEEE....    काय$लय काय$लय काय$लय काय$लय  लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    सं9थासं9थासं9थासं9था सं9थासं9थासं9थासं9था    /मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे    

पदनामपदनामपदनामपदनाम 
िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    पHापHापHापHा 

1 नागपरू अपरसंचालक,  
औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, 
नागपरू िवभाग, नागपरू 

अपरसचंालक 
औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य 

उ�ोगभवन,6 वा 
माळा िसSहील 
लाई?स, नागपरू. 

2 भंडारा उपसंचालक,  
औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य,भंडारा 

उपसंचालक 
औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य 

रमाबाई आंबडेकर 
मागO, नॅशनल 
हायवनंेबर 6,भंडारा 

3 चं�परू उपसंचालक, औ�ोिगक 
सुर ा व आरो#य,चं�परू 

उपसंचालक 
औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य 

ताडोबा रोड, 
गोUवदपरू, तंुकंुम, 
चं�परू 

 
 
शासनाकडून परेुसा िनधी/ाLr लोक/ािधकार सं9थाची यादी  
शासिकय िवभागाचे नाव :- सह संचालक औ�ोिगकसुर ावआरो#य, संचालनालय, कVयाण 
कलम 2 एच  (i) (ii) 
अनुEमाकं लोक/ािधकारी सं9था सं9था /मुखाच े

पदनाम 
िठकाण/ पHा 

1. सह सचंालक औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, संचालनालययाचं े
काय$लय कVयाण (प), िजVहा 
ठाणे. 

सहसचंालक गाधंीटॉवर, 3 
रामजला बलै बाजार 
चौक कVयाण (प), 
िजVहा ठाणे 

 
 
 
 
 
 



 
 

शासनाकडून परेुसा िनधी /ाLत लोक /ािधकारी सं9थाचंी यादी 
शासकीय िवभागाचे नावं- सह संचालक औ�ोिगक सुर ा व आरो#य सचंालनालय, रायगड 

िवभाग, याचंे काय$लय 
कलम 2 एच (i)(ii)   अंतगOत 

अनु. E. लोक /ाधीकारी सं9था सं9था /मुखाच े
पदनाम 

िठकाण/ पHा 

1 सह सचंालक औ�ोिगक सुर ा 
व आरो#य संचालनालय, 
रायगड िवभाग, याचें काय$लय 

सह सचंालक 
औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य 

Zम न.627,कोकण 
भवन, सीबीडी 
बलेापरू, नवी मंुबई 

 
शासकीयशासकीयशासकीयशासकीय    िवभागाचेिवभागाचेिवभागाचेिवभागाचे    नावनावनावनाव----औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय, ठाणे.    

शासनाकडूनशासनाकडूनशासनाकडूनशासनाकडून    परेुसापरेुसापरेुसापरेुसा    िनधीिनधीिनधीिनधी    /ाLत/ाLत/ाLत/ाLत    लोकलोकलोकलोक    /ािधकारी/ािधकारी/ािधकारी/ािधकारी    सं9थाचंीसं9थाचंीसं9थाचंीसं9थाचंी    यादीयादीयादीयादी----    
----------------------------------------------------िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक--------------------------------------------------------    

शासकीयशासकीयशासकीयशासकीय    िवभागाचेिवभागाचेिवभागाचेिवभागाचे    नावनावनावनाव----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय, ठाणे.    
कलमकलमकलमकलम    2(h)(i)(ii) 2(h)(i)(ii) 2(h)(i)(ii) 2(h)(i)(ii) अंतगOतअंतगOतअंतगOतअंतगOत    
अअअअ. . . . EEEE....    लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    

सं9थासं9थासं9थासं9था    
सं9थासं9थासं9थासं9था    /मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे    पदनामपदनामपदनामपदनाम    िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण////पHापHापHापHा    

1111....    सहसचंालक,  
औ�ोिगक सुर ा व 
आरेा#य 
संचालनालय, 
ठाणे 

सहसचंालक,  
औ�ोिगक सुर ा व 
आरेा#य संचालनालय, 
ठाणे 

वरदान िबVड]ग, दुसरा 
मजला, वागळे इ9टेट, 
ठाणे (पि_म) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    

मािहतीचा अिधिनयम अिधकारीमािहतीचा अिधिनयम अिधकारीमािहतीचा अिधिनयम अिधकारीमािहतीचा अिधिनयम अिधकारी, , , , अिधिनयम िनयम अिधिनयम िनयम अिधिनयम िनयम अिधिनयम िनयम 2005 2005 2005 2005 अ?वये िवभागवार लोक /ािधकारी अ?वये िवभागवार लोक /ािधकारी अ?वये िवभागवार लोक /ािधकारी अ?वये िवभागवार लोक /ािधकारी 
याचंी यादीयाचंी यादीयाचंी यादीयाचंी यादी    

शासकीय िवभागाचे नावं शासकीय िवभागाचे नावं शासकीय िवभागाचे नावं शासकीय िवभागाचे नावं ::::----    औ�ोिगक सरु ा व आरो#य संचालनालयऔ�ोिगक सरु ा व आरो#य संचालनालयऔ�ोिगक सरु ा व आरो#य संचालनालयऔ�ोिगक सरु ा व आरो#य संचालनालय, , , , वसईवसईवसईवसई    
कलम कलम कलम कलम 2 2 2 2 एच एच एच एच (i) (ii)(i) (ii)(i) (ii)(i) (ii)    

अनुअनुअनुअनु....Eमाकं Eमाकं Eमाकं Eमाकं     
    

लोक लोक लोक लोक /ािधकारी स9ंथा/ािधकारी स9ंथा/ािधकारी स9ंथा/ािधकारी स9ंथा    सं9था /मुखाचंे सं9था /मुखाचंे सं9था /मुखाचंे सं9था /मुखाचंे 
पदनाम पदनाम पदनाम पदनाम     

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण////पHापHापHापHा    

1111    सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक, , , , औ�ोिगक सरु ा व औ�ोिगक सरु ा व औ�ोिगक सरु ा व औ�ोिगक सरु ा व 
आरो#य सचंालनालय याचें आरो#य सचंालनालय याचें आरो#य सचंालनालय याचें आरो#य सचंालनालय याचें 
काय$लयकाय$लयकाय$लयकाय$लय, , , , वसईवसईवसईवसई, , , , िजVहा पालघरिजVहा पालघरिजVहा पालघरिजVहा पालघर....    

सह सचंालकसह सचंालकसह सचंालकसह सचंालक    मंगेश भवुनमंगेश भवुनमंगेश भवुनमंगेश भवुन, , , , पहीला पहीला पहीला पहीला 
माळामाळामाळामाळा, , , , अंबाडी रोडअंबाडी रोडअंबाडी रोडअंबाडी रोड, , , , 
गुabाराजवळगुabाराजवळगुabाराजवळगुabाराजवळ, , , , वसईवसईवसईवसई, , , , 
िजVहा पालघरिजVहा पालघरिजVहा पालघरिजVहा पालघर....    

मािहतीचा    अिधकार    िनयम    2005200520052005    अ?वये    िवभागवार    लोक/ािधकारी    याचंी    यादी    
शासकीय    िवभागाचे    नाव::::----औ�ोिगक    सुर ा    व    आरो#य    संचालनालय, अकोला    
कलम    2222    एच    (i)(i)(i)(i)    (ii)(ii)(ii)(ii)    
अ.
क    

लोक/ािधकारी    सं9था    सं9था    /मुखाचंे    
पदनाम    

िठकाण////पHा    

1 औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक सुर ासुर ासुर ासुर ा वववव 
आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य संचालनालयसंचालनालयसंचालनालयसंचालनालय, 
अकोलाअकोलाअकोलाअकोला 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक 
औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक सुर ासुर ासुर ासुर ा 
वववव आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य 

िवनोदभवनिवनोदभवनिवनोदभवनिवनोदभवन, 1 लालालाला 
मजलामजलामजलामजला, गौर णरोडगौर णरोडगौर णरोडगौर णरोड,  
अकोलाअकोलाअकोलाअकोला - 444004 

मािहतीचा    अिधकार    िनयम    2005200520052005    अ?वये    िवभागवार    लोक/ािधकारी    याचंी    यादी    
शासकीय    िवभागाचे    नाव::::----औ�ोिगक    सुर ा    व    आरो#य    संचालनालय, अमरावती    
कलम    2222    एच    (i)(i)(i)(i)    (ii)(ii)(ii)(ii)    
अ.क
.    

लोक/ािधकारी    
सं9था    

सं9था    /मुखांचे    
पदनाम    

िठकाण////पHा    

1 औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक सुर ासुर ासुर ासुर ा वववव 
आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य 
संचालनालयसंचालनालयसंचालनालयसंचालनालय, 
अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती 

उपसचंालकउपसचंालकउपसचंालकउपसचंालक 
औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक सुर ासुर ासुर ासुर ा वववव 
आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य 

दुसरामाळा,वीमको 
इमारत, गाडगे 
नगर,अमरावती-
444603 

    

    

    



    

    

शासनाकडूनशासनाकडूनशासनाकडूनशासनाकडून    परेुसापरेुसापरेुसापरेुसा    िनधीिनधीिनधीिनधी    /ाLत/ाLत/ाLत/ाLत    लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    सं9थाचंीसं9थाचंीसं9थाचंीसं9थाचंी    यादीयादीयादीयादी    

शासकीय िवभागाच ेनावं :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय,पणेु,    
  कायO 2े - 1 
कलम 2 एच  (i) (ii) 

EEEE....    लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    सं9थासं9थासं9थासं9था    सं9थासं9थासं9थासं9था    /मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण////पHापHापHापHा    

1 सहसचंालक, औ�ोिगक सुर ा 
व आरो#य संचालनालय, 
महारा%& रा'य, पणेु.कायO े2 - 
1 

सहसचंालक 2 रा मजला,Lलॉट नं. 
G.P.163,जीeलॉक, 

संभाजीनगर, बिहणाबाई 
/ाणी  संfहालयसमोर  

एमआयडीसी 
( थमOMसचौक) Uचचवड,  
पणेु 411 019 

    
शासनाकडून परेुसा िनधी /ाLत लोक /ािधकारी सं9थाचंी यादी 
शासकीय िवभागाच ेनाव :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय, अहमदनगर. 
कलम 2 एचर/ ल/ ल/ व 

 
अ.नं. लोक/ािधकारी सं9था सं9था /मुखाच े

पदनाम िठकाण/पHा 

1. उपसंचालक, औ�ोिगक 
सुर ा व आरो#य 
संचालनालय, 

महारा%&रा'य, अहमदनगर 

उपसंचालक 

अबOन बकँ कॉलनी, 
/ेमदान चौक, 
सावडेी रोड, 
अहमदनगर 



 
सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक,,,,    

औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक    सुर ासुर ासुर ासुर ा    वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य    संचालनालयसंचालनालयसंचालनालयसंचालनालय,,,,पणेूपणेूपणेूपणेू....((((कायO े2कायO े2कायO े2कायO े2----1)1)1)1)    

संचालनालयातील काय$सनाचा तपिशल    
अनुसचूीअनुसचूीअनुसचूीअनुसचूी 

अ.E. काय$सनाच े(शाखा) 
1 सूट 
2 आ9थापना 
3 लखेा 
4 अपघात 
5 परवाना (पणेुिजVहाUपपरीUचचवडम. न. पा. 

 े2वगळूनतसचेता. हवलेीवता. िशZरवगळून) 
िजVहाअहमदनगर 

7 नकाशे 
8 िनरी ण 
9 खटला 
10 साjंtयकी 
12 अितधोकादायककारखाने (एम.ए.एच.) 

    
 

सूटसूटसूटसूट    शाखाशाखाशाखाशाखा    
 
अ. E. कामाचा अिभलखे 
1.  कारख?यातील जादा कामाबाबत 'सूट 'ची नvदवही. 
2.  महारा%w कारखाने िनयम 1963 खाली /िसkद झालVेया अिधसचूनेची 

नvदवही. 
        
    
    
    
    



    
    
आ9थापनाआ9थापनाआ9थापनाआ9थापना    शाखाशाखाशाखाशाखा    
 
1.  राजपि2त / अराजपि2त कमOचारी रजा नvदवही. 
2.  वतेनवाढ नvदवही 
3.  सेवािवषयक सवO कामकाज नvदवही 
4.  हजेरीप2क 
5.  आ{जत / पिरवत|त रजा िवषयक नvदवही. 
6.  नैिमHीक रजा नvदवही. 
7.  आदेशवही 
8.  आवक व जावक नvदवही. 
9.  बदली रजेची नvदवही 
10.  दैनंिदन खच$बाबतची नvदवही. (आदेशवही) 
11.  संगणक, टाईपरायटर, दूरkवनी, चE मु�णय2ंया}ंया कराराबाबत 
12.  शासन िनणOय नvदवही. 
13.  ओळख प2 नvदवही. 
14.  जाती िवषयक नvदवही. 
15.  िनवडणकूी}या कामाबाबत नvदवही 
16.  घरचा पHा नvदवही. 
17.  जडसfंहव9तू नvदवही. 
18.  तEार नvदवही 
19.  गोपनीय नvदवही. 
20.  मािहतीचा अिधकार नvदवही. 
21.  अिधकारी वगO 1/2 िनयुMतीची 9थाने नvदवही. 
22.  िनलंबन नvदवही. 
23.  जे%ठता नvदवही. 
24.  अिधकारी वगO 1/2 सेवािवषयक नvदवही. 
25.  कमOचारी वगO 3/4 सेवािवषयक नvदवही. 
26.  सेवातंगOत आ�ािसत /गती योजना नvदवही. 
27.  रिज9टर अ.ेडी. 9पीडपो9ट नvदवही. 
28.  ह9तपोच प2 नvदवही. 
29.  शासनाची टपाल नvदवही. 
30.  कामगार आयुMत प2 नvदवही. 



 

 

31.  शाखा काय$लय वगO 1/2/3/4 नvदवही. 
32.  अfीम नvदवही. 
33.  संगणक /िश ण नvदवही. 
34.  शासकीय संदभO नvदवही. 
35.  वगO 1/2/3/4 सेवा प9ूतके 
36.  सेवा िनवृHीबाबत नvदवही. 
        लखेालखेालखेालखेा    शाखाशाखाशाखाशाखा 
1.  रोख नvदवही 
2.  9वीय /पंची लखेाखाते नvदवही 
3.  /माणक शVय िचिक�सक नvदवही 
4.  पु9तकी समायोजन 
5.  अनुदान खचO नvदवही 
6.  लखेािशष$ /माणे नvदवही 
7.  खचOमेळ नvदवही 
8.  मािसक / परूक वतेा देयक नvदवही 
9.  /वासभHा नvदवही 
10.  आकj9मक खचO नvदवही 
11.  रजा /वास सवलत नvदवही 
12.  भिव%य िनव$ह िनधी देयक नvदवही 
13.  घरबाधंणी अिfम नvदवही 
14.  उ�सव अिfम नvदवही 
15.  मोटारकार अिfम नvदवही 
16.  मोटारसायकल / सायकल अिfम नvदवही 
17.  संगणक अिfम नvदवही 
18.  व�ैकीय /ितपतू| देयक नvदवही 
19.  िजVहािनहाय भ. िन. िन. नvदवही 
20.  गट िवमायोजना नvदवही 
21.  दुबार देयक /ितबधं नvदवही 
22.  मु�ाकं नvदवही 
 

    
    



    
अपघातअपघातअपघातअपघात    शाखाशाखाशाखाशाखा 

    
1.  िवधानसभा / िवधानपिरषद अिधवशेन /�ोHरे न9ती. 
2.  सानुfह अनुदान / नुकसानभरपाई िववरणप2 न9ती 
3.  /ाथिमक व सिव9तर चौकशी अहवाल (अपघाताची) न9ती 
4.  लोकसभा /�ाबंाबत}या  /करणांची न9ती 
5.  अपघात मािसक ितमाही वा{षक िववरणप2 न9ती 
6.  शासन संदभO नvदवही 
7.  अपघात अहवाल न9ती. (नमुना E. 24) 
8.  जखमी कामगार अपघातानंतर कामावर प?ूहा हजर झाVयाच े(आर.डी.) 

न9ती. 
9.  सुर ा पो9टसO न9ती 
    

परवानापरवानापरवानापरवाना    शाखाशाखाशाखाशाखा 
1.  शासन संदभ$ची नvदवही 
2.  पणेु िजVहा (Uपपरी Uचचवडम. न. पा.  े2ातील कारखाने सोडून)  

वअ.नगर िजVहाकारखा?या}ंया परवाना शुVकाची नvदवही 
3.  िजVहातील नवीन परवाना /करणांची नvदवही 
4.  परवाना नvदवही 
5.  परवाना नुतनीकरणाच ेशुVकाचे पावती पू9तक. 
6.  नवीन कारखा?याची नvदवही 
7.  परवाना नूतनीकरणाची नvदवही 
8.  भरणा (रेिमटस) नvदवही 
9.  परवाना अजOिववरणाची नvदवही 
10 वण$नुEमे कारखा?याचं ेनाव समािव%ट करणे व वगळणे  याची नvदवही. 
11 पणेु िजVहयातील नvदणीकृत कारखा?याचंी नvदवही. 
12 एक2ीत कारखा?याचं ेनाव समािव%टकरणे व वगळणे याचीनvदवही. 
13 पणेु िजVहयातील वाढीव कारखा?याचंी नvदवही. 
14 पणेु िवभागातील Uपपरीम. न. पा.  े2वगळून) वाढीव कारखा?याचंी 

नvदवही. 
15 पणेु िजVहयातील (Uपपरी Uचचवड म. न. पा.  े2वगळून) यादी वZन 

कमी केलVेया कारखा?याचंी नvदवही. 
 



 

 

16 कारखा?या}ंया नावातील बदला बाबतची नvदवही. 
17 यादीवZन वाढीव कारखाने व कमी केलले ेकारखाने याचें िववरणप2 
18 काय$लयीन /त (काऊंटर फाईल) (नमूना नं.4) 
    
    नकाशेनकाशेनकाशेनकाशे    शाखाशाखाशाखाशाखा    
1.  /ाLत कारखा?या}ंया नकाशाचंी नvदवही. 
2.  कारखा?याकंडून /ाLत 9थैयOता /माणप2ाची नvदवही. 
3.  संचालनालयातील प9ुतकाचंी यादी. 
 

िनरी णिनरी णिनरी णिनरी ण    शाखाशाखाशाखाशाखा    
 
1.  शासन संदभO 
2.  िजVहा 9तरीय तEारी नvदवही. 
3.  उप/सहा�यक संचालकाचंी दैनंिदनीची नvदवही. 
4.  काय$लयीन आदेश 
5.  तEारीबाबतच ेिववरणप2 
6.  िनरी णाच ेिववरणप2 
7.  पणेु िवभागातील तEारीची नvदवही. 
8.  कारणे दाखवा नोटीस नvदवही. 
9.  ताकीद /9तावाची नvदवही. 
11 कामगार कVयाण अिधका-याची नvदवही. 
12 दाबयं2 आिणउ}चलन यं2 ेयाबाबतच ेस म SयMत]ची नvदवही. 
13 महारा%& कारखाने िनयम 1963 खाली /िसkद झालVेया अिधसचूनेची 

नvदवही. 
14 उपहार गृहाची Sयव9था लागणा-या कारखाया}ंया अिधसचूनेची 

नvदवही. 
15 कारखा?यातील सुर ा अिधका-या}ंया नेमणकूीबाबत}या अिधसचूनेची 

नvदवही. 
16 से�टी ऑडीट न9ती 
17 सुर ा कमीटी न9ती 
18 कामगार वृH न9ती व रिज9टर 
 



    
    
खटलाखटलाखटलाखटला    शाखाशाखाशाखाशाखा    

 
1.  संचालकानंा सादर झालेल ेकारखाने अिधिनयम 1948 खालील 

खटVयाचंा /9ताव 
2.  िजVहावार मंजूर झालले ेखटल ेव िनकाली िनघालेल ेखटल े
3.  पणेु िवभागातील मंजूर झालेल ेखटल े/9ताव नvदवही. 
4.  खटल ेकाढून घे3याबाबत}या /9तावाची नvदवही. 
5.  पणेु िवभागातील कारखाने अिधिनयम 1948 खालील दाखल केलVेया 

खटVयाचंी नvदवही. 
    

साjंtयकीसाjंtयकीसाjंtयकीसाjंtयकी 
1.  वा{षक िववरणप2ाचंी न9ती 
2.  एफएएस प2ाचंी न9ती 
3.  शासन संदभOप2ाचंी न9ती 
4.  साjंtयकी /िश णाची न9ती 
5.  तMता E.1 (1) मkये तMता E. Vi ते Viii व Xi पाठिवणेबाबत. तMताचंी 

न9ती 
6.  वा{षक /शासन अहवालाची न9ती 
7.  वा{षक अहवालाची न9ती 
 
 

अितधोकादायकअितधोकादायकअितधोकादायकअितधोकादायक    कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने    ((((एमएमएमएम....एएएए....एचएचएचएच.).).).)    
 
1.  अितधोकादायक कारखा?याचंी यादी व तपिशल 
2.  पणेु िवभागातील 9थािनक आिर%ट समुह (एल.सी.जी.) व िजVहा 

आिर%टसमुह (डी.सी.जी.) 
 
 
 
 
 
 



 
 

उपसचंालकउपसचंालकउपसचंालकउपसचंालक,,,,    
औ�ोिगऔ�ोिगऔ�ोिगऔ�ोिग    सुर ासुर ासुर ासुर ा    वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य    संचालनालयसंचालनालयसंचालनालयसंचालनालय,,,,    अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर    

संचालनालयातीलसंचालनालयातीलसंचालनालयातीलसंचालनालयातील    काय$सनाचाकाय$सनाचाकाय$सनाचाकाय$सनाचा    तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल    
सूटसूटसूटसूट    शाखाशाखाशाखाशाखा::::----    
अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 कारखा?यातील जादा कामाबाबत सूटची नvदवही 

2 
महारा%& कारखाने िनयम 1963 खाली /िसkद झालVेया 
अिधसचूनेची नvदवही 

आ9थापनाआ9थापनाआ9थापनाआ9थापना    शाखाशाखाशाखाशाखा::::----    
अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 अराजपि2त कमOचारी रजा नvदवही 
2 वतेनवाढ नvदवही 
3 सेवािवषयक सवO कामकाज नvदवही 
4 हजरेीप2क 
5 आ{जत/पिरवत|त रजा िवषयक नvदवही 
6 नैिमिHक रजा नvदवही 
7 आदेशवही 
8 आवक व जावक नvदवही 
9 बदली रजेची नvदवही 
10 दैनंिदन खच$बाबतची नvदवही (आदेशवही) 
11 संगणक, टाईपरायटर, दूरkवनी या}ंया कराराबाबत 
12 शासन िनणOय नvदवही 
13 ओळख प2 नvदवही 
14 जाती िवषयक नvदवही 
15 िनवडणकूी}या कामाबाबत नvदवही 
16 घरचापHा नvदवही 
17 जडसंfह व9त ूनvदवही 
18 तEार नvदवही 
19 गोपनीय नvदवही 
20 मािहतीचा अिधकार नvदवही 
21 अिधकारी वगO 1/2 िनयुMतीची 9थाने नvदवही 
22 िनलंबन नvदवही 



 

 

 

23 कमOचारी वगO 3/4 सेवािवषयक नvदवही 
24 सेवातंगOत आ�ािसत /गतीयोजना नvदवही 
25 रिज9टर अ.े डी. 9पीडपो9ट नvदवही 
26 ह9तपोच प2 नvदवही 
27 शासनाची टपाल नvदवही 
28 कामगार आयुMत प2 नvदवही 
29 शाखा काय$लय वगO 1/2/3/4 नvदवही 
30 अfीम नvदवही 
31 संगणक /िश ण नvदवही 
32 शासिकय संदभO नvदवही 
33 वगO 3/4 सेवा प9ुतके 
34 सेवािनवृHी बाबत नvदवही 

लखेालखेालखेालखेा    शाखाशाखाशाखाशाखा::::----    
अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 रोख नvदवही 
2 9वीय /पंची लखेाखाते नvदवही 
3 /माणक शVय िचिक�सक नvदवही 
4 प9ुतकी समायोजन 
5 अनुदान खचO नvदवही 
6 लखेािशष$/माणे नvदवही 
7 खचOमेळ नvदवही 
8 मािसक/परूकवतेा देयक नvदवही 
9 /वासभHा नvदवही 
10 आकj9मक खचO नvदवही 
11 रजा /वास सवलत नvदवही 
12 भिव%यिनव$ह िनधी देयक नvदवही 
13 घरबाधंणी अिfम नvदवही 
14 उ�सव अिfम नvदवही 
15 मोटारकार अिfम नvदवही 
16 मोटारसायकल/सायकल अिfम नvदवही 
17 संगणक अिfम नvदवही 



 

 

18 व�ैकीय /ितपतू| देयक नvदवही 
19 िजVहा िनहाय भ. िन. िन. नvदवही 
20 गट िवमायोजना नvदवही 
21 दुबार देयक /ितबधं नvदवही 
22 मु�ाकं नvदवही 

अपघातअपघातअपघातअपघात    शाखाशाखाशाखाशाखा::::----    
अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 िवधानसभा/िवधान पिरषद अिधवशेन /�ोHरे न9ती 
2 सानुfह अनुदान/नुकसान भरपाई िववरणप2 न9ती 
3 /ाथिमक व सिव9तर चौकशी अहवाल (अपघाताची) न9ती 
4 लोकसभा /शासनाबाबत}या /करणांची न9ती 
5 अपघात मािसक ितमाही वा{षक िववरणप2 न9ती 
6 शासासंदभO नvदवही 
7 अपघात अहवाल न9ती (नमुना E. 24) 

8 
जखमी कामगार अपघातानंतर कामावर प?ूहा हजर झाVयाच े
(आर. डी.) न9ती 

9 सुर ा पो9टसO न9ती 
    

परवानापरवानापरवानापरवाना    शाखाशाखाशाखाशाखा::::----    
अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 शासन संदभ$ची नvदवही 
2 अहमदनगर िजVहा कारखा?या}या परवानाशुVकाची नvदवही 
3 िजVहयातील नवीन परवाना /करणांची नvदवही 
4 परवाना नvदवही 
5 परवाना नुतनीकरणाच ेशुVकाच ेपावती प9ुतक 
6 नवीन कारखा?याची नvदवही 
7 परवाना नूतनीकरणाची नvदवही 
8 भरणा (रेिमटस) नvदवही 
9 परवाना अजOिववरणाची नvदवही 

 
 
 



 
 

अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 
वण$नुEमे कारखा?याचं ेनाव समािव%ट करणे व वगळणे याची 
नvदवही 

2 अ. नगरिजVहयातील नvदणीकृत कारखा?याचंी नvदवही 

3 
एक2ीत कारखा?याचं ेनाव समािव%ट करणे व वगळणे याचंी 
नvदवही 

4 अ. नगर िजVहयातील वाढीव कारखा?याचंी नvदवही 
5 वाढीव कारखा?याचंी नvदवही 
6 यादीवaन कमी केलVेया कारखा?याचंी नvदवही 
7 यादीवaन कमी केलVेया कारखा?याचंी यादी 
8 कारखा?याचंी नावातील बदलाबाबतची नvदवही 

9 
यादीवaन वाढीव कारखाने व कमी केलले ेकारखा?याचं े
िववरणप2 

10 परवाना नvदवही 
नकाशेनकाशेनकाशेनकाशे    शाखाशाखाशाखाशाखा::::----    
अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 /ाLत कारखा?या}ंया नकाशाचंी नvदवही 
2 कारखा?याकंडून /ाLत 9थैयOता /माणप2ाचंी नvदवही 

िनरी णिनरी णिनरी णिनरी ण    शाखाशाखाशाखाशाखा::::----    
अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 शासन संदभO 
2 िजVहा 9तरीय तEारी नvदवही 
3 उप/सहा�यक संचालकाचंी दैनंिदनीची नvदवही 
4 काय$लयीन आदेश 
5 तEारीबाबतच ेिववरणप2 
6 िनरी णाचे िववरणप2 
7 अ.नगर िवभागातील तEारीची नvदवही 
8 कारणे दाखवा नोटीस नvदवही 
9 ताकीद /9तावाची नvदवही 
10 कामगार कVयाण अिधका-याची नvदवही 
11 दाबयं2 आिण उ}चलन यं2या बाबतच ेस म Sय�Mतची नvदवही 

 



 

12 
महारा%& कारखाने िनयम 1963 खाली /िसkद झालVेया 
अिधसचूनेची नvदवही 

13 
उपहारगृहाची Sयव9था लागणा-या कारखा?या}ंया अिधसचूनेची 
नvदवही 

14 
कारखा?यातील सुर ा अिधका-या}ंया नेमणकूीबाबत}या 
अिधसचूनेची नvदवही 

15 से�टी ऑडीट न9ती 
16 सुर ा कमीटी न9ती 
17 कामगारवृH न9ती व रिज9टर 

खटलाखटलाखटलाखटला    शाखाशाखाशाखाशाखा::::----    
अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 
संचालकानंा सादर झालेल ेकारखाने अिधिनयम 1948 खालील 
खटVयाचंा /9ताव 

2 िजVहावार मंजूर झालले ेखटल ेव िनकाली िनघालेल ेखटल े
3 अ.नगर िजVहयातील मंजूर झालेल ेखटल े/9ताव नvदवही 
4 खटल ेकाढून घे3याबाबत}या /9तावाची नvदवही 

5 
अ. नगर िजVहयातील कारखाने अिधिनयम 1948 खालील 
दाखल केलVेया खटVयाचंी नvदवही 

साjंtयकीसाjंtयकीसाjंtयकीसाjंtयकी::::----    
अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 वा{षक िववरणप2ाचंी न9ती 
2 एफएएस प2ाचंी न9ती 
3 शासासंदभO प2ाचंी न9ती 
4 साjंtयकी /िश णाची न9ती 

5 
तMताE. 1 (1) मkयेतMता E. अ व ब पाठिवणेबाबत 
तM�याचंीन9ती 

6 वा{षक /शासन अहवालाची न9ती 
7 वा{षक अहवालाची न9ती 

    
    
    
    
    



    
    
अितधोकादायकअितधोकादायकअितधोकादायकअितधोकादायक    कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने    ((((एमएमएमएम....एएएए....एचएचएचएच):):):):----    
अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 अितधोकादायक कारखा?याचंी यादी व तपिशल 

2 
अहमदनगर िजVहयातील 9थािनक आिर%ट समुह (एल. सी. जी.) 
व िजVहा आिर%ट समुह (डी. सी. जी.) 

 
शासनाकडूनशासनाकडूनशासनाकडूनशासनाकडून    पुरेसापुरेसापुरेसापुरेसा    िनधीिनधीिनधीिनधी    /ाLत/ाLत/ाLत/ाLत    लोकलोकलोकलोक    /ािधकारी/ािधकारी/ािधकारी/ािधकारी    सं9थांचीसं9थांचीसं9थांचीसं9थांची    यादीयादीयादीयादी    
शासकीय िवभागाचे नांव:- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय, पुणे-2 
कलम 2 एच (i)(ii) 

अनुअनुअनुअनु
....EEEE....    

लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    सं9थासं9थासं9थासं9था    सं9थासं9थासं9थासं9था    /मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण////पHापHापHापHा    

1 सहसचंालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य संचालनालय, महारा%& 
रा'य, पणेु. 
(कायO 2े-2) 

सहसंचालक 2 रा मजला,Lलॉट नं. 
G.P.163,जी eलॉक, 

संभाजीनगर, बिहणाबाई 
/ाणी  संfहालय समोर  

एमआयडीसी 
( थमOMसचौक) Uचचवड,  
पणेु 411 019 

    
शासनाकडून परेुसा िनधी/ाLत लोक/ािधकारी सं9थाचंी यादी 
शासकीय िवभागाच ेनाव :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय, सोलापरू 
कलम 2 एच (i) (ii) 

    
अ.नं. लोक/ािधकारी सं9था सं9था /मुखाच े

पदनाम िठकाण/पHा 

1. उपसंचालक, औ�ोिगक 
सुर ा व आरो#य 

संचालनालय, महारा%& 
रा'य, सोलापरू 

उपसंचालक 105, साखरपेठ, 
सोलापरू 



    
सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक,,,,    

औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक    सुर ासुर ासुर ासुर ा    वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य    संचालनालयसंचालनालयसंचालनालयसंचालनालय,,,,पणेुपणेुपणेुपणेु.... (कायO 2े-2)    

संचालनालयातील काय$सनाचा तपिशल    
अनुसचूीअनुसचूीअनुसचूीअनुसचूी 

अ.E. काय$सनाच े(शाखा) 
1 सूट 
2 आ9थापना 
3 लखेा 
4 अपघात 
5 परवाना (Uपपरी Uचचवड म. न. पा.  े2) िजVहा 

सोलापरू 
7 नकाशे 
8 िनरी ण 
9 खटला 
10 साjंtयकी 
12 अितधोकादायक कारखाने (एम.ए.एच.) 

    
सूटसूटसूटसूट    शाखाशाखाशाखाशाखा 

अ. E. कामाचा अिभलखे 
3.  कारखा?यातील जादाकामाबाबत 'सूट 'ची नvदवही. 
4.  महारा%& कारखाने िनयम 1963 खाली /िसkद झालVेया अिधसचूनेची 

नvदवही. 
    आ9थापनाआ9थापनाआ9थापनाआ9थापना    शाखाशाखाशाखाशाखा 
37.  राजपि2त / अराजपि2त कमOचारी रजा नvदवही. 
38.  वतेनवाढ नvदवही 
39.  सेवािवषयक सवO कामकाज नvदवही 
40.  हजेरीप2क 
41.  आ{जत / पिरवत|त रजा िवषयक नvदवही. 
 

 



 

 

 

42.  नैिमHीक रजा नvदवही. 
43.  आदेशवही 
44.  आवक व जावक नvदवही. 
45.  बदली रजेची नvदवही 
46.  दैनंिदन खच$बाबतची नvदवही. (आदेशवही) 
47.  संगणक, टाईपरायटर, दूरkवनी, चEमु�ण यं2या}ंया कराराबाबत 
48.  शासनिनणOय नvदवही. 
49.  ओळखप2 नvदवही. 
50.  जातीिवषयक नvदवही. 
51.  िनवडणकूी}या कामाबाबत नvदवही 
52.  घरचापHा नvदवही. 
53.  जड संfहव9तू नvदवही. 
54.  तEार नvदवही 
55.  गोपनीय नvदवही. 
56.  मािहतीचा अिधकार नvदवही. 
57.  अिधकारीवगO 1/2 िनयुMतीची 9थाने नvदवही. 
58.  िनलंबन नvदवही. 
59.  जे%ठता नvदवही. 
60.  अिधकारी वगO 1/2 सेवा िवषयक नvदवही. 
61.  कमOचारी वगO 3/4 सेवािवषयक नvदवही. 
62.  सेवातंगOत आ�ािसत /गतीयोजना नvदवही. 
63.  रिज9टर अ.ेडी. 9पीड पो9ट नvदवही. 
64.  ह9तपोच प2नvदवही. 
65.  शासनाची टपाल नvदवही. 
66.  कामगार आयुMत प2 नvदवही. 
67.  शाखा काय$लय वगO 1/2/3/4 नvदवही. 
68.  अfीम नvदवही. 
69.  संगणक /िश ण नvदवही. 
70.  शासकीय संदभO नvदवही. 
71.  वगO 1/2/3/4 सेवा प9ूतके 
72.  सेवािनवृHी बाबत नvदवही. 



            
    
लखेाशाखालखेाशाखालखेाशाखालखेाशाखा 
23.  रोख नvदवही 
24.  9वीय /पंची लखेाखाते नvदवही 
25.  /माणक शVय िचिक�सक नvदवही 
26.  पु9तकी समायोजन 
27.  अनुदान खचO नvदवही 
28.  लखेािशष$ /माणे नvदवही 
29.  खचOमेळ नvदवही 
30.  मािसक / परूक वतेा देयक नvदवही 
31.  /वासभHा नvदवही 
32.  आकj9मक खचO नvदवही 
33.  रजा /वास सवलत नvदवही 
34.  भिव%य िनव$ह िनधी देयक नvदवही 
35.  घरबाधंणी अिfम नvदवही 
36.  उ�सव अिfम नvदवही 
37.  मोटारकार अिfम नvदवही 
38.  मोटार सायकल / सायकल अिfम नvदवही 
39.  संगणक अिfम नvदवही 
40.  व�ैकीय /ितपतू| देयक नvदवही 
41.  िजVहा िनहाय भ. िन. िन. नvदवही 
42.  गटिवमा योजना नvदवही 
43.  दुबार देयक /ितबधं नvदवही 
44.  मु�ाकं नvदवही 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
अपघातशाखाअपघातशाखाअपघातशाखाअपघातशाखा 

    
10. िवधान सभा / िवधान पिरषद अिधवशेन /�ोHरे न9ती. 
11. सानुfह अनुदान / नुकसानभरपाई िववरणप2 न9ती 
12. /ाथिमक व सिव9तर चौकशी अहवाल (अपघाताची) न9ती 
13. लोकसभा /शाबाबत}या /करणांची न9ती 
14. अपघात मािसक ितमाही वा{षक िववरणप2 न9ती 
15. शासन संदभO नvदवही 
16. अपघात अहवाल न9ती. (नमुनाE. 24) 
17. जखमी कामगार अपघाता नंतर कामावर प?ूहा हजर झाVयाच े(आर.डी.) 

न9ती. 
18. सुर ा पो9टसO न9ती 
    

परवानापरवानापरवानापरवाना    शाखाशाखाशाखाशाखा 
1. शासन संदभ$ची नvदवही 
2. पणेु िजVहा (Uपपरी Uचचवड म. न. पा.  े2 व Uहजवडी) सोलापरू येथील 

कारखा?या}ंया परवाना शुVकाची नvदवही 
3. िजVहातील नवीन परवाना /करणांची नvदवही 
4. परवाना नvदवही 
5. परवाना नुतनीकरणाच ेशुVकाचे पावती पू9तक. 
6. नवीन कारखा?याची नvदवही 
7. परवाना नूतनीकरणाची नvदवही 
8. भरणा (रेिमटस) नvदवही 
9. परवाना अजO िववरणाची नvदवही 
10. वण$नुEमे कारखा?याचं ेनाव समािव%ट करणे व वगळणे याची नvदवही. 
11. पणेु िजVहयातील नvदणीकृत कारखा?याचंी नvदवही. 
12. एक2ीत कारखा?याचं ेनाव समािव%ट करणे व वगळणे याची नvदवही. 
13. पणेु िजVहयातील वाढीव कारखा?याचंी नvदवही. 
14. पणेु िवभागातील Uपपरी िचचवड म. न. पा.  े2वाढीव कारखा?याचंी 

नvदवही. 
15. पणेु िजVहयातील (Uपपरी Uचचवड म. न. पा.  े2) यादी वZन कमी 

केलVेया कारखा?याचंी नvदवही. 
16. कारखा?या}ंया नावातील बदलाबाबतची नvदवही. 



 

 

17. यादीवZन वाढीव कारखाने व कमी केलले ेकारखाने याचें िववरणप2 
18. काय$लयीन /त (काऊंटर फाईल) (नमूना नं.4) 
    
    नकाशेनकाशेनकाशेनकाशे    शाखाशाखाशाखाशाखा    
1. /ाLत कारखा?या}ंया नकाशाचंी नvदवही. 
2. कारखा?याकंडून /ाLत 9थैयOता /माणप2ाची नvदवही. 
3. संचालनालयातील प9ुतकाचंी यादी. 
 

िनरी णिनरी णिनरी णिनरी ण    शाखाशाखाशाखाशाखा    
1. शासन संदभO 
2. िजVहा9तरीय तEारी नvदवही. 
3. कामगार कVयाण अिधका-याची नvदवही. 
4. दाबयं2 आिण उ}चलन यं2येाबाबतच ेस मSयMत]ची नvदवही. 
5. महारा%& कारखाने िनयम 1963 खाली /िसkद झालVेया अिधसचूनेची 

नvदवही. 
6. उपहार गृहाची Sयव9था लागणा-या कारखा?या}ंया अिधसूचनेची 

नvदवही. 
7. कारखा?यातील सुर ा अिधकाया}ंया नेमणकूीबाबत}या अिधसचूनेची 

नvदवही. 
8. से�टी ऑडीट न9ती 
9. सुर ा कमीटी न9ती 
10. कामगार वृH न9ती व रिज9टर 
 

खटलाखटलाखटलाखटला    शाखाशाखाशाखाशाखा    
 
1. संचालकानंा सादर झालेल ेकारखाने अिधिनयम 1948 खालील 

खटVयाचंा /9ताव 
2. िजVहावार मंजूर झालले ेखटल ेव िनकाली िनघालेल ेखटल े
3. पणेु िवभागातील मंजूर झालेल ेखटल े/9ताव नvदवही. 
4. खटल ेकाढून घे3याबाबत}या /9तावाची नvदवही. 
5. पणेु िवभागातील कारखाने अिधिनयम 1948 खालील दाखल केलVेया 

खटVयाचंी नvदवही. 



    
    
साjंtयकीसाjंtयकीसाjंtयकीसाjंtयकी    

 
1. वा{षक िववरणप2ाचंी न9ती 
2. एफएएस प2ाचंी न9ती 
3. शासासंदभO प2ाचंी न9ती 
4. साjंtयकी /िश णाची न9ती 
5. तMता E.1 (1) मkये तMता E. Vi ते Viii व Xi पाठिवणेबाबत. तMताचंी 

न9ती 
6. वा{षक /शासन अहवालाची न9ती 
7. वा{षक अहवालाची न9ती 
    

अितधोकादायकअितधोकादायकअितधोकादायकअितधोकादायक    कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने    ((((एमएमएमएम....एएएए....एचएचएचएच.).).).)    
 
1. अितधोकादायक कारखा?याचंी यादी व तपिशल 
2. पणेु िवभागातील 9थािनक आिर%ट समुह (एल.सी.जी.) व िजVहा आिर%ट 

समुह (डी.सी.जी.) 
    

उपसचंालकउपसचंालकउपसचंालकउपसचंालक,,,,    
औ�ोिगऔ�ोिगऔ�ोिगऔ�ोिगकककक    सुर ासुर ासुर ासुर ा    वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य    संचालनालयसंचालनालयसंचालनालयसंचालनालय,,,,सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरू    

संचालनालयातीलसंचालनालयातीलसंचालनालयातीलसंचालनालयातील    काय$सनाचाकाय$सनाचाकाय$सनाचाकाय$सनाचा    तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल    
अनुसचूीअनुसचूीअनुसचूीअनुसचूी    

अअअअ....नंनंनंनं....    काय$सनाचेकाय$सनाचेकाय$सनाचेकाय$सनाचे    ((((शाखाशाखाशाखाशाखा))))    

1111    सूटसूटसूटसूट    

2222    आ9थापनाआ9थापनाआ9थापनाआ9थापना    

3333    लखेालखेालखेालखेा    

4444    अपघातअपघातअपघातअपघात    

5555    परवानापरवानापरवानापरवाना    ((((सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरू    िजVहािजVहािजVहािजVहा))))    

6666    नकाशेनकाशेनकाशेनकाशे    



7777    िनरी णिनरी णिनरी णिनरी ण    

8888    खटलाखटलाखटलाखटला    

9999    साjंtयकीसाjंtयकीसाjंtयकीसाjंtयकी    

10101010    अितधोकादायकअितधोकादायकअितधोकादायकअितधोकादायक    कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने    ((((एमएमएमएम....एएएए....एएएएh.)h.)h.)h.)    
    
सूटसूटसूटसूट    शाखाशाखाशाखाशाखा::::----    
अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 कारखा?यातील जादा कामाबाबत सूटची नvदवही 

2 
महारा%& कारखाने िनयम 1963 खाली /िसkद झालVेया 
अिधसचूनेची नvदवही 

आ9थापनाआ9थापनाआ9थापनाआ9थापना    शाखाशाखाशाखाशाखा::::----    
अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 अराजपि2त कमOचारी रजा नvदवही 
2 वतेनवाढ नvदवही 
3 सेवािवषयक सवO कामकाज नvदवही 
4 हजरेीप2क 
5 आ{जत/पिरवत|त रजा िवषयक नvदवही 
6 नैिमिHक रजा नvदवही 
7 आदेश वही 
8 आवक व जावक नvदवही 
9 बदली रजेची नvदवही 
10 दैनंिदन खच$बाबतची नvदवही (आदेशवही) 
11 संगणक, टाईपरायटर, दूरkवनी या}ंया कराराबाबत 
12 शासन िनणOय नvदवही 
13 ओळख प2 नvदवही 
14 जाती िवषयक नvदवही 
15 िनवडणकूी}या कामाबाबत नvदवही 
16 घरचापHा नvदवही 
17 जड संfहव9तू नvदवही 
18 तEार नvदवही 
19 गोपनीय नvदवही 
20 मािहतीचा अिधकार नvदवही 



21 अिधकारीवगO 1/2 िनयMुतीची 9थाने नvदवही 
22 िनलंबन नvदवही 
23 कमOचारी वगO 3/4 सेवािवषयक नvदवही 
24 सेवातंगOत आ�ािसत /गतीयोजना नvदवही 
25 रिज9टर अ.े डी. 9पीड पो9ट नvदवही 
26 ह9तपोच प2 नvदवही 
27 शासनाची टपाल नvदवही 
28 कामगार आयुMत प2 नvदवही 
29 शाखा काय$लय वगO 1/2/3/4  नvदवही 
30 अfीम नvदवही 
31 संगणक /िश ण नvदवही 
32 शासिकय संदभO नvदवही 
33 वगO 3/4 सेवा प9ुतके 
34 सेवािनवृHी बाबत नvदवही 

    
लखेालखेालखेालखेा    शाखाशाखाशाखाशाखा::::----    
अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 रोख नvदवही 
2 9वीय /पंची लखेा खाते नvदवही 
3 /माणक शलय िचिक�सक नvदवही 
4 प9ुतकी समायोजन 
5 अनुदान खचO नvदवही 
6 लखेािशष$ /माणे नvदवही 
7 खचOमेळ नvदवही 
8 मािसक/परूक वतेा देयक नvदवही 
9 /वासभHा नvदवही 
10 आकj9मक खचO नvदवही 
11 रजा /वास सवलत नvदवही 
12 भिव%य िनव$ह िनधी देयक नvदवही 
13 घरबाधंणी अिfम नvदवही 
14 उ�सव अिfम नvदवही 
15 मोटारकार अिfम नvदवही 
16 मोटारसायकल/सायकल अिfम नvदवही 

 



 

 

17 संगणक अिfम नvदवही 
18 व�ैकीय /ित पतू| देयक नvदवही 
19 िजVहा िनहाय भ. िन. िन. नvदवही 
20 गट िवमायोजना नvदवही 
21 दुबार देयक /ितबधं नvदवही 
22 मु�ाकं नvदवही 

अपघातअपघातअपघातअपघात    शाखाशाखाशाखाशाखा::::----    
अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 िवधानसभा/ िवधानपिरषद अिधवशेन /�ोHरे न9ती 
2 सानुfह अनुदान/नुकसान भरपाई िववरणप2 न9ती 
3 /ाथिमक व सिव9तर चौकशी अहवाल (अपघाताची) न9ती 
4 लोकसभा /शासना बाबत}या /करणांची न9ती 
5 अपघात मािसक ितमाही वा{षक िववरणप2 न9ती 
6 शासा संदभO नvदवही 
7 अपघात अहवाल न9ती (नमुनाE. 24) 

8 
जखमी कामगार अपघातानंतर कामावर प?ूहा हजर झाVयाच े
(आर. डी.) न9ती 

9 सुर ा पो9टसO न9ती 
    

परवानापरवानापरवानापरवाना    शाखाशाखाशाखाशाखा::::----    
अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 शासन संदभ$ची नvदवही 
2 सोलापरु िजVहा कारखा?याचा परवाना शुVकाची नvदवही 
3 िजVहयातील नवीन परवाना /करणांची नvदवही 
4 परवाना नvदवही 
5 परवाना नुतनीकरणाच ेशुVकाच ेपावती प9ुतक 
6 नवीन कारखा?याची नvदवही 
7 परवाना नूतनीकरणाची नvदवही 
8 भरणा (रेिमटस) नvदवही 
9 परवाना अजO िववरणाची नvदवही 

 
 



 
 

अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 
वण$नुEमे कारखा?याचं ेनाव समािव%ट करणे व वगळणेयाची 
नvदवही 

2 िजVहयातील नvदणीकृत कारखा?याचंी नvदवही 

3 
एक2ीत कारखा?याचं ेनाव समािव%ट करणे व वगळणे याचंी 
नvदवही 

4 सोलापरु िजVहयातील वाढीव कारखा?याचंी नvदवही 
5 वाढीव कारखा?याचंी नvदवही 
6 यादीवaन कमी केलVेया कारखा?याचंी नvदवही 
7 यादीवaन कमी केलVेया कारखा?याचंी यादी 
8 कारखा?याचंी नावातील बदलाबाबतची नvदवही 

9 
यादीवaन वाढीव कारखाने व कमी केलले ेकारखाने याचें 
िववरणप2 

10 परवाना नvदवही 
नकाशेनकाशेनकाशेनकाशे    शाखाशाखाशाखाशाखा::::----    
अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 /ाLत कारखा?या}ंया नकाशाचंी नvदवही 
2 कारखा?याकंडून /ाLत 9थैयOता /माणप2ाचंी नvदवही 

िनरी णिनरी णिनरी णिनरी ण    शाखाशाखाशाखाशाखा::::----    
अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 शासन संदभO 
2 िजVहा9तरीय तEारी नvदवही 
3 उप/सहा�यक संचालकाचंी दैनंिदनीची नvदवही 
4 काय$लयीन आदेश 
5 तEारीबाबतच ेिववरणप2 
6 िनरी णाचे िववरणप2 
7 सोलापरू िवभागातील तEारीची नvदवही 
8 कारणे दाखवा नोटीस नvदवही 
9 ताकीद /9तावाची नvदवही 
10 कामगार कVयाण अिधका-याची नvदवही 
11 दाबयं2 आिण उ}चलन यं2याबाबतच ेस म Sय�Mतची नvदवही 

 



 

12 
महारा%& कारखाने िनयम 1963 खाली /िसkद झालVेया 
अिधसचूनेची नvदवही 

13 
उपहार गृहाची Sयव9था लागणा-या कारखा?या}ंया अिधसचूनेची 
नvदवही 

14 
कारखा?यातील सुर ा अिधका-या}ंया नेमणकूीबाबत}या 
अिधसचूनेची नvदवही 

15 से�टी ऑडीट न9ती 
16 सुर ा कमीटी न9ती 
17 कामगार वृH न9ती व रिज9टर 

खटलाखटलाखटलाखटला    शाखाशाखाशाखाशाखा::::----    
अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 
संचालकानंा सादर झालेल ेकारखाने अिधिनयम 1948 खालील 
खटVयाचंा /9ताव 

2 िजVहावार मंजूर झालले ेखटल ेव िनकाली िनघालेल ेखटल े
3 सोलापरू िजVहयातील मंजूर झालेल ेखटल े/9ताव नvदवही 
4 खटल ेकाढून घे3याबाबत}या /9तावाची नvदवही 

5 
सोलापरू िजVहयातील कारखाने अिधिनयम 1948 खालील 
दाखल केलVेया खटVयाचंी नvदवही 

साjंtयकीसाjंtयकीसाjंtयकीसाjंtयकी::::----    
अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 वा{षक िववरण प2ाचंी न9ती 
2 एफएएस प2ाचंी न9ती 
3 शासन संदभO प2ाचंी न9ती 
4 साjंtयकी /िश णाची न9ती 

5 
तMता E.1 (1) मkये तMता E. Vi ते Viii व Xi पाठिवणेबाबत. 
तMताचंी न9ती 

6 वा{षक /शासन अहवालाची न9ती 
7 वा{षक अहवालाची न9ती 

    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
अितधोकादायकअितधोकादायकअितधोकादायकअितधोकादायक    कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने((((एमएमएमएम....एएएए....एचएचएचएच):):):):----    
अअअअ....नंनंनंनं....    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

1 अितधोकादायक कारखा?याचंी यादी व तपिशल 

2 
सोलापरू िजVहयातील 9थािनक आिर%ट समुह (एल. सी. जी.)  व 
िजVहा आिर%ट समुह (डी. सी. जी.) 

    
शासनाकडूनशासनाकडूनशासनाकडूनशासनाकडून    परेुसापरेुसापरेुसापरेुसा    िनधीिनधीिनधीिनधी    /ाLत/ाLत/ाLत/ाLत    लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    सं9थाचंीसं9थाचंीसं9थाचंीसं9थाचंी    यादीयादीयादीयादी    
शासकीय िवभागाच ेनावं :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय, पणेु-3 
कलम 2 एच  (i) (ii) 
अअअअ....EEEE....    लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    

सं9थासं9थासं9थासं9था    
सं9थासं9थासं9थासं9था    /मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    
िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण////पHापHापHापHा    

1 संचालक,  
औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, महारा%& 
रा'य, मंुबई. 

संचालक, 
औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, महारा%& 
रा'य, मंुबई. 

कामगार भवन, 5 वा मजला,  
eलॉक ई ,सी-20, 

िरझवOबकेॅ}यासमोर, वा�ें कुल$ 
संकुल, वा�ें (पवुO), 
मंुबई- 400 051. 

    
शासनाशासनाशासनाशासना    कडूनकडूनकडूनकडून    परेुसापरेुसापरेुसापरेुसा    िनधीिनधीिनधीिनधी    /ाLत/ाLत/ाLत/ाLत    लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    सं9थाचंीसं9थाचंीसं9थाचंीसं9थाचंी    यादीयादीयादीयादी    
शासकीय िवभागाच ेनावं :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय, सातारा. 
कलम 2 एच  (i) (ii) 
अअअअ....EEEE....    लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    

सं9थासं9थासं9थासं9था    
सं9थासं9थासं9थासं9था    /मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    
िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण////पHापHापHापHा    

1 संचालक,  
औ�ोिगकसरु ा व 
आरो#य, महारा%& 
रा'य, मंुबई 

संचालक, 
औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, महारा%& 
रा'य, मंुबई 

कामगार भवन, 5 वा मजला, eलॉक 
ई,सी-20, िरझवO बकेॅ}या समोर, वा�ें 

कुल$सकुंल, वा�ें (पवुO), 
मंुबई- 400 051. 

        



    
 

शासनाकडून परेुसा िनधी /ाLत लोक/िधकारी सं9थाची यादी. 
शासकीय िवभागाच े नावं :- सहसचंालक , औ�ोिगक सुर ा व आरो#य, मराठवाडा िवभाग, 
औरंगाबाद 
कलम 2 (b) (I) (n) अंतगOत 
अनु. Eं. लोक/ािधकारी 

सं9था 
सं9था /मुखाचे 
पदनाम 

िठकाण / पHा 

 लागू नाही. लागू नाही. लागू नाही. 
 

शासनाकडून परेुसा िनधी/ाLत लोक /िधकारी सं9थाची यादी. 
शासकीय िवभागाच ेनावं :- उप- संचालक , औ�ोिगक सुर ा व आरो#य, नादेंड 
कलम 2 9b) (I) (n) अंतगOत 
अनु. Eं. लोक/ािधकारी 

सं9था 
सं9था /मुखाचे 
पदनाम 

िठकाण / पHा 

 लागू नाही. लागू नाही. लागू नाही. 
 

शासनाकडूनशासनाकडूनशासनाकडूनशासनाकडून    परेुसापरेुसापरेुसापरेुसा    िनधी/ाLतिनधी/ाLतिनधी/ाLतिनधी/ाLत    लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    सं9थाचंीसं9थाचंीसं9थाचंीसं9थाचंी    यादीयादीयादीयादी    
शासकीय िवभागाच ेनावं :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय 
कलम 2 एच  (i) (ii) 
अनुEअनुEअनुEअनुE
माकंमाकंमाकंमाकं    

लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    सं9थासं9थासं9थासं9था    सं9थासं9थासं9थासं9था    /मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण////पHापHापHापHा    

1 सहसचंालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य संचालनालय, नािशक 
िवभाग, नािशक 

सहसचंालक उ�ोगभवन, गाळा E. 
13, ितसरा मजला, 
आयटीआय 
िस#नलजवळ, सातपरू, 
नािशक 422 007 

2 उपसंचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य जळगावं याचंकेाय$लय. 

उपसंचालक जुनेबी.ज.ेमाकl ट 3 
रामाळाईहॉलजळगावं. 

3 उपसंचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य संचालनालय,  

उपसंचालक 21 पंचरmन, 
ग.स.कॉलनी, 
कोट$समोर, धुळे 

 
    



    
शासनाकडूनशासनाकडूनशासनाकडूनशासनाकडून    परेुसापरेुसापरेुसापरेुसा    िनधीिनधीिनधीिनधी    /ाLत/ाLत/ाLत/ाLत    लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    सं9थाचंीसं9थाचंीसं9थाचंीसं9थाचंी    यादीयादीयादीयादी    
शासकीय िवभागाच ेनावं :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय 
कलम 2 एच  (i) (ii) 
अनुEअनुEअनुEअनुE
माकंमाकंमाकंमाकं    

लोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारीलोक/ािधकारी    सं9थासं9थासं9थासं9था    सं9थासं9थासं9थासं9था    /मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे/मुखाचे    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण////पHापHापHापHा    

1 संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य,  महारा%& रा'य, मंुबई 

संचालक,  
औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, महारा%& 
रा'य, मंुबई 

कामगार भवन, 5 वा 
मजला, eलॉक ई-सी 
20 िरझवO 
बकेॅ}यासमोर, वा�ें 
कुल$ संकुल, वा�ें 
(पवुO),  
मंुबई- 400 051 

    
    

औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक    सुर ासुर ासुर ासुर ा    वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य    संचालनालयसंचालनालयसंचालनालयसंचालनालय,,,,कोVहापरूकोVहापरूकोVहापरूकोVहापरू    
संचालनालयातील काय$सनाचा तपिशल    

अनुसचूीअनुसचूीअनुसचूीअनुसचूी    
 

अ.E. काय$सन 
Eमाकं 

काय$सनाच े(शाखा) 

1 1 आ9थापना, सामा?य/शासन, सूट 
2 2 साjंtयकी, कामगारकVयाण, उपहारगृह, सुर ा 

अिधकारी, अिधसचूना, वा{षक /शासन अहवाल, 
मािहती अिधकारा संबधंी िवचारणा केललेी मािहती 
सकंिलत करणे व परुिवणे 

3 3 लेखा, 9टेशनरी, fंथालय डेड 9टॅाक 
4 4 अपघात, एमएएच, िवधानसभा अिधवशेन, /माणक 

शVय िचिक�सक 
5 5 अपघात व परवाना नvदणी (कोVहापरू िजVहा) 
6 6 नकाशे, टे�9टग, 9थैयOता /माणप2, आवक जावक 
7 7 परवाना नvदणी (र�नािगरी व UसधुदूगO)िनरी ण, 

सुटटी, पाळीप2क, मािसक दैनंिदनी तEार 
8 8 खटला, ताकीद, परवाना नvदणी (इचलकरंजी) 



    
काय$सनकाय$सनकाय$सनकाय$सन1111--------आ9थापना, सामा?य/शासन, सूट    
 
अ.E. कामाचा अिभलखे 
1 कारखा?यातील जादाकामाबाबत 'सूट 'ची नvदवही. 
2 महारा%& कारखाने िनयम 1963 खाली /िसkद झालVेया अिधसचूनेची 

नvदवही. 
3 राजपि2त / अराजपि2त कमOचारी रजा नvदवही. 
4 वतेनवाढ नvदवही 
5 सेवा िवषयक सवOकामकाज नvदवही 
6 हजेरीप2क 
7 आ{जत / पिरवत|त रजा िवषयक नvदवही. 
8 नैिमHीक रजा नvदवही. 
9 आदेशवही 
10 बदली रजेची नvदवही 
11 दैनंिदन खच$बाबतची नvदवही. (आदेशवही) 
12 संगणक, टाईपरायटर, दूरkवनी, चEमु�ण यं2या}ंया कराराबाबत 
13 शासनिनणOय नvदवही. 
14 ओळखप2 नvदवही. 
15 जातीिवषयक नvदवही. 
16 िनवडणकूी}या कामाबाबत नvदवही 
17 घरचापHा नvदवही. 
18 जडसfंहव9तू नvदवही. 
19 गोपनीय नvदवही. 
20 िनलंबन नvदवही. 
21 जे%ठता नvदवही. 
22 अिधकारी वगO 1/2 सेवा िवषयक नvदवही. 
23 कमOचारी वगO व सेवा िवषयक नvदवही. 
24 सेवातंगOत आ�ािसत /गती योजना नvदवही. 
25 संगणक /िश ण नvदवही. 
26 शासकीय संदभO नvदवही. 
27 वगO 1/2/3/4 सेवा प9ूतके 
28 सेवा िनवृHीबाबत नvदवही. 
 



    
    
काय$सनकाय$सनकाय$सनकाय$सन2222----लखेाशाखालखेाशाखालखेाशाखालखेाशाखा,,,,9टेशनरी9टेशनरी9टेशनरी9टेशनरी,,,,fंथालयfंथालयfंथालयfंथालय,,,, 
1 रोख नvदवही 
2 अनुदान खचO नvदवही 
3 लखेा िशष$/माणे नvदवही 
4 खचO मेळ नvदवही 
5 मािसक / परूक वतेन देयक नvदवही 
6 /वासभHा नvदवही 
7 आकj9मक खचO नvदवही 
8 रजा/वास सवलत नvदवही 
9 भिव%यिनव$ह िनधी देयक नvदवही 
10 घरबाधंणी अिfम नvदवही 

11 उ�सव अिfम नvदवही 
12 मोटारकार अिfम नvदवही 
13 मोटारसायकल / सायकल अिfम नvदवही 
14 संगणक अिfम नvदवही 
15 व�ैकीय /ितपतू| देयक नvदवही 
16 िजVहािनहाय भ.िन.िन.नvदवही 
17 गटिवमा योजना नvदवही 
18 दुबार देयक /ितबधं नvदवही 
19 दैनंिदन खच$बाबतची नvदवही. (आदेशवही) 
20 जडसfंह व9त ूनvदवही. 
21 अfीम नvदवही. 
22 संचालनालयातील प9ुतकाचंी यादी. 
काय$सनकाय$सनकाय$सनकाय$सन3333----अपघातशाखाअपघातशाखाअपघातशाखाअपघातशाखा,,,,एमएएयएमएएयएमएएयएमएएय,,,,िवधानसभािवधानसभािवधानसभािवधानसभा    अिधवशेनअिधवशेनअिधवशेनअिधवशेन    

1 िवधानसभा / िवधानपिरषद अिधवशेन /�ोHरे न9ती. 
2 सानुfह अनुदान / नुकसानभरपाई िववरणप2 न9ती 
3 /ाथिमक व सिव9तर चौकशी अहवाल (अपघाताची)न9ती 
4 लोकसभा /�ाबाबत}या /करणांची न9ती 
5 अपघात मािसक वा{षक िववरणप2 न9ती 
6 अपघात अहवाल न9ती. (नमुना E. 24) 

 

 



 

7 जखमी कामगार अपघातानंतर कामावर प?ुहा हजर झाVयाच े
(आर.डी.)न9ती. 

8 सुर ा कमीटी न9ती 
9 से�टी ऑडीट न9ती 
10 सुर ा पो9टसO न9ती 
11 अितधोकादायक कारखा?याचंी यादी व तपिशल 
12 कोVहापरू िवभागातील 9थािनक आिर%टसमुह (एल.सी.जी.)व िजVहा 

आिर%ट समुह (डी.सी.जी.) 
13 /माणक शVय िचिक�सक नvदवही 
 
काय$सनकाय$सनकाय$सनकाय$सन    4444¨̈̈̈परवानापरवानापरवानापरवाना    नvदणीनvदणीनvदणीनvदणी 
1 कोVहापरू, र�नािगरी व UसधुदूगO िजVहयातील कारखा?या}ंया परवाना 

शुVकाची नvदवही 
2 िजVहातील नवीन परवाना /करणांची नvदवही 
3 परवाना नvदवही 
4 नवीन कारखा?या}ंया परवाना शुVकाच ेपावती प9ूतक. 
5 परवाना नुतनीकरणाच ेशुVकाचे पावती पू9तक. 
6 नवीन कारखा?याची नvदवही 
7 परवाना नूतनीकरणाची नvदवही 
8 भरणा (रेिमट?स)नvदवही 
9 परवाना अजOिववरणाची नvदवही 
10 वण$नुEमे कारखा?याचं ेनाव समािव%ट करणे व वगळणे याची नvदवही. 
11 एक2ीत कारखा?याचं ेनाव समािव%ट करणे व वगळणे याची नvदवही. 
12 कारखा?या}ंया नावातील बदलाबाबतची नvदवही. 
13 परवाना नvदवही. 
14 काय$लयीन /त (काऊंटर फाईल) (नमूना नं.4) 
    
    
    
    
    
    
    



    
    

काय$सनकाय$सनकाय$सनकाय$सन    5555    ----नकाशेनकाशेनकाशेनकाशे,,,,टे�9टगटे�9टगटे�9टगटे�9टग,,,,9थैयOता9थैयOता9थैयOता9थैयOता    /माणप2/माणप2/माणप2/माणप2    वववव    आवकआवकआवकआवक    जावकजावकजावकजावक    शाखाशाखाशाखाशाखा    
 
1 /ाLत कारखा?या}ंया नकाशाचंी नvदवही. 
2 कारखा?याकंडून /ाLत 9थैयOता /माणप2ाची नvदवही. 
3 दाबयं2 आिण उ}चलन यं2येाबाबतच ेस म SयMत]ची नvदवही. 
4 आवक व जावक नvदवही. 
5 रिज9टर अे.डी.9पीड पो9ट नvदवही. 
6 ह9तपोच प2 नvदवही. 
7 मु�ाकं नvदवही 
8 शासनाची टपाल नvदवही. 
 

    
काय$सनकाय$सनकाय$सनकाय$सन    6666--------िनरी णशाखािनरी णशाखािनरी णशाखािनरी णशाखा,,,,सू�ीसू�ीसू�ीसू�ी,,,,पाळीप2कपाळीप2कपाळीप2कपाळीप2क    वववव    दैनंिदनीदैनंिदनीदैनंिदनीदैनंिदनी    

 
1 सहसचंालकाचंी दैनंिदनीची नvदवही. 
2 िनरी णाच ेिववरणप2 
3 िनरी का}ंया दैनंिदनीची नvदवही. 
 

काय$सनकाय$सनकाय$सनकाय$सन    7777----खटलाखटलाखटलाखटला,,,,ताकीदताकीदताकीदताकीद    तEारशाखातEारशाखातEारशाखातEारशाखा    
1 संचालकानंा सादर झालेल ेकारखाने अिधिनयम 1948 खालील 

खटVयाचंा /9ताव 
2 िवभागवार मंजूर झालेल ेखटल ेव िनकाली िनघालेल ेखटल े

  3 खटल ेकाढून घे3याबाबत}या /9तावाची नvदवही. 
  4 कारखाने अिधिनयम 1948 खालील दाखल केलVेया खटVयाचंी 

नvदवही. 
   5 तEार नvदवही 
   6 िजVहा9तरीय तEारी नvदवही. 
7 तEारीबाबतच ेिववरणप2 

   8 कारणे दाखवा नोटीस नvदवही. 
9 ताकीद /9तावाची नvदवही. 

    
    



    
    

काय$सनकाय$सनकाय$सनकाय$सन    8888----    साjंtयकीसाjंtयकीसाjंtयकीसाjंtयकी,,,,    कामगारकामगारकामगारकामगार    कVयाणकVयाणकVयाणकVयाण    ,,,,उपहारगृहउपहारगृहउपहारगृहउपहारगृह,,,,    अिधसचूनाअिधसचूनाअिधसचूनाअिधसचूना,,,,    वा{षकवा{षकवा{षकवा{षक    /शासन/शासन/शासन/शासन    अहवालअहवालअहवालअहवाल    
मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    अिधकाराबाबतचीअिधकाराबाबतचीअिधकाराबाबतचीअिधकाराबाबतची    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    संकिलतसंकिलतसंकिलतसंकिलत    करणेकरणेकरणेकरणे     

1 वा{षक िववरणप2ाचंी न9ती 
2 एफएएस प2ाचंी न9ती 
3 साjंtयकी /िश णाची न9ती 
4 वा{षक /शासन अहवालाची न9ती 
5 कामगार वृH न9ती व रिज9टर 
6 कामगार कVयाण अिधका-याची नvदवही. 
7 उपहारगृहाची Sयव9था लागणा-या कारखा?या}ंया अिधसचूनेची 

नvदवही. 
8 कारखा?यातील सुर ा अिधका-या}ंया नेमणकूीबाबत}या अिधसचूनेची 

नvदवही. 
9 मािहतीचा अिधकार नvदवही. 

    
औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक    सुर ासुर ासुर ासुर ा    वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य    संचालनालयसंचालनालयसंचालनालयसंचालनालय,,,,    सागंलीसागंलीसागंलीसागंली    

संचालनालयातील काय$सनाचा तपिशल 
अनुसचूीअनुसचूीअनुसचूीअनुसचूी 

अ.E. काय$सन 
Eमाकं 

काय$सनाचे (शाखा) 

1 1 आ9थापना, सामा?य/शासन, सूट,लखेा, 9टेशनरी, 
fंथालय, परवाना, नvदणी, नकाशेटे9ट]ग, 
9थैयOता/माणप2, आवकजावकशाखा, साtंयीकी, 
कामगारकVयाण, उपाहरगृहअिधसुचना, 
वाष|क/शासनअहवाल, माहीती अिधकाराबाबतची 
माहीती संकिलत करणे. 

2 2 अपघातशाखा, एमएएच, िवधानसभा अिधवशेन, 
िनरी णशाखा, स�ुी, पाळीप2क व दैनंिदनी, खटला, 
ताकीद, तEारशाखा 

    
    
    
    



    
    
काय$सनकाय$सनकाय$सनकाय$सन    1:1:1:1:----आ9थापनाआ9थापनाआ9थापनाआ9थापना,,,,सामा?य/शासनसामा?य/शासनसामा?य/शासनसामा?य/शासन,,,,सूटसूटसूटसूट    लखेाशाखालखेाशाखालखेाशाखालखेाशाखा,,,,9टेशनरी9टेशनरी9टेशनरी9टेशनरी,,,,fंथालयfंथालयfंथालयfंथालय,,,,परवानापरवानापरवानापरवाना    नvदणीनvदणीनvदणीनvदणी    
नकाशेनकाशेनकाशेनकाशे,,,,टे�9टगटे�9टगटे�9टगटे�9टग,,,,9थैयOता9थैयOता9थैयOता9थैयOता    /माणप2/माणप2/माणप2/माणप2    वववव    आवकआवकआवकआवक    जावकजावकजावकजावक    शाखाशाखाशाखाशाखा    साjंtयकीसाjंtयकीसाjंtयकीसाjंtयकी,,,,कामगारकामगारकामगारकामगार    
कVयाणकVयाणकVयाणकVयाण,,,,उपहारगृहउपहारगृहउपहारगृहउपहारगृह,,,,अिधसचूनाअिधसचूनाअिधसचूनाअिधसचूना,,,,वा{षकवा{षकवा{षकवा{षक    /शासन/शासन/शासन/शासन    अहवालअहवालअहवालअहवाल,,,,मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    अिधकाराबाबतचीअिधकाराबाबतचीअिधकाराबाबतचीअिधकाराबाबतची    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    
संकिलतसंकिलतसंकिलतसंकिलत    करणेकरणेकरणेकरणे 
अ.E. कामाचाअिभलखे 
1 महारा%& कारखाने िनयम 1963 खाली /िसkद झालVेया अिधसचूनेची नvदवही. 

2. वतेनवाढ नvदवही 
3. सेवािवषयक सवO कामकाज नvदवही 
4. हजेरी प2क 
5. अ{जत / पिरवत|त रजा िवषयक नvदवही. 
6. नैिमHीक रजा नvदवही. 
7. आदेशवही 
8. बदलीरजेची नvदवही 
9. दैनंिदन खच$बाबतची नvदवही. (आदेशवही) 
11. शासनिनणOय नvदवही. 
12. िनवडणकूी}या कामाबाबत नvदवही 
13. घरचापHा नvदवही. 
14. जडसfंह व9त ूनvदवही. 
15. गोपनीय नvदवही. 
16. जे%ठता नvदवही. 
17. कमOचारी वगO व सेवा िवषयक नvदवही. 
18. शासकीय संदभO नvदवही. 
19. वगO 3/4 सेवा प9ूतके 
20. सेवा िनवृHी बाबत नvदवही. 
21. रोख नvदवही 
22. अनुदान खचO नvदवही 
23. लखेा िशष$ /माणे नvदवही 
24. खचOमेळ नvदवही 
25. मािसक / परूक वतेन देयक नvदवही 
26. /वासभHा नvदवही 
27. आकj9मक खचO नvदवही 
28. रजा /वास सवलत नvदवही 



 

29. भिव%य िनव$ह िनधी देयक नvदवही 
30. घरबाधंणी अिfम नvदवही 
38. उ�सव अिfम नvदवही 
31. मोटारसायकल / सायकल अिfम नvदवही 
32. संगणक अिfम नvदवही 
33. व�ैकीय /ित पतू| देयक नvदवही 
34. िजVहािनहाय भ.िन.िन.नvदवही 
35. गटिवमा योजना नvदवही 
36. दुबारदेयक /ितबधं नvदवही 
37. दैनंिदन खच$बाबतची नvदवही. (आदेशवही) 
38. जडसfंह व9त ूनvदवही. 
39. अfीम नvदवही. 
40. संचालनालयातील प9ुतकाचंी यादी. 
41. िजVहयातील कारखा?या}ंया परवाना शुVकाची नvदवही 
42. िजVहातील नवीन परवाना /करणांची नvदवही 
43. नवीन कारखा?याची नvदवही 
44. परवाना नूतनीकरणाची नvदवही 
45. भरणा (रेिमटस)नvदवही 
46. परवाना अजO िववरणाची नvदवही 
47. वण$नुEमे कारखा?याचं ेनाव समािव%ट करणे व वगळणे याची नvदवही. 
48. एक2ीत कारखा?याचं ेनाव समािव%ट करणे व वगळणे याची नvदवही. 
49. कारखा?या}ंया नावातील बदलाबाबतची नvदवही. 
50. /ाLत कारखा?या}ंया नकाशाचंी नvदवही. 
51. कारखा?याकंडून /ाLत 9थैयOता /माणप2ाची नvदवही. 
52. दाबयं2 आिण उ}चलन यं2येाबाबतच ेस म SयMत]ची नvदवही. 
53. आवक व जावक नvदवही. 
54. रिज9टर अ.ेडी.9पीड पो9ट नvदवही. 
55. ह9तपोच प2 नvदवही. 
56. मु�ाकं नvदवही 
57. शासनाची टपाल नvदवही. 
58. वा{षक िववरणप2ाचंी न9ती 
59. एफएएस प2ाचंी न9ती 
60. साjंtयकी /िश णाची न9ती 



 

61. कामगार वृH न9ती व रिज9टर 
62. कामगार कVयाण अिधका-याची नvदवही. 
63. उपहार गृहाची Sयव9था लागणा-या कारखा?या}ंया अिधसचूनेची नvदवही. 
64. कारखा?यातील सुर ा अिधका-या}ंया नेमणकूीबाबत}या अिधसचूनेची नvदवही. 
65. मािहतीचा अिधकार नvदवही. 
काय$सनकाय$सनकाय$सनकाय$सन    2222    ::::    ----अपघातशाखाअपघातशाखाअपघातशाखाअपघातशाखा,,,,एमएएचएमएएचएमएएचएमएएच,,,,िवधानसभािवधानसभािवधानसभािवधानसभा    अिधवशेनअिधवशेनअिधवशेनअिधवशेन,,,,िनरी णशाखािनरी णशाखािनरी णशाखािनरी णशाखा,,,,सू�ीसू�ीसू�ीसू�ी,,,,पाळीप2कपाळीप2कपाळीप2कपाळीप2क    
वववव    दैनंिदनीदैनंिदनीदैनंिदनीदैनंिदनी,,,,खटलाखटलाखटलाखटला,,,,ताकीदताकीदताकीदताकीद    तEारतEारतEारतEार    शाखाशाखाशाखाशाखा    
1 िवधानसभा / िवधान पिरषद अिधवशेन /�ोHरे न9ती. 
2 सानुfह अनुदान / नुकसान भरपाई िववरणप2 न9ती 
3 /ाथिमक व सिव9तर चौकशी अहवाल (अपघाताची)न9ती 
4 लोकसभा /शाबाबत}या /करणांची न9ती 
5 अपघात मािसक ितमाही वा{षक िववरणप2 न9ती 
6 अपघात अहवाल न9ती. (नमुना E. 24) 
7 जखमी कामगार अपघाता नंतर कामावर प?ूहा हजर झाVयाच े(आर.डी.)न9ती. 
8 सुर ा कमीटी न9ती 
9 से�टी ऑडीट न9ती 
10 सुर ा पो9टसO न9ती 
11 अितधोकादायक कारखा?याचंी यादी व तपिशल 
12 सागंली िवभागातील 9थािनक आिर%ट समुह (एल.सी.जी.) व िजVहा आिर%ट 

समुह (डी.सी.जी.) 
13. उपसंचालकाचंी दैनंिदनीची नvदवही. 
14. िनरी णाच ेिववरणप2 
15. िनरी का}ंया दैनंिदनीची नvदवही. 
16. संचालकानंा सादर झालेल ेकारखाने अिधिनयम 1948 खालील खटVयाचंा 

/9ताव 
17. मंजूर झालेल ेखटल ेव िनकाली िनघालेल ेखटल े
18. खटल ेकाढून घे3याबाबत}या /9तावाची नvदवही. 
19. कारखाने अिधिनयम 1948 खालील दाखल केलVेया खटVयाचंी नvदवही. 
20. तEार नvदवही 
21. िजVहा9तरीय तEारी नvदवही. 
22. तEारीबाबतच ेिववरणप2 
23. कारणे दाखवा नोटीस नvदवही. 
24. ताकीद /9तावाची नvदवही. 



    
कलमकलमकलमकलम    4(1)(b)(i)4(1)(b)(i)4(1)(b)(i)4(1)(b)(i) 

मंुबईमंुबईमंुबईमंुबई    येिथलयेिथलयेिथलयेिथल    संचालकसंचालकसंचालकसंचालक,,,,औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक    सुर ासुर ासुर ासुर ा    वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य    या}ंयाया}ंयाया}ंयाया}ंया    
काय$लयातीलकाय$लयातीलकाय$लयातीलकाय$लयातील    कायlकायlकायlकायl    वववव    कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये    याचंायाचंायाचंायाचंा    तपशीलतपशीलतपशीलतपशील 

काय$लयाचे नावं : - संचालक,   औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय,  
   : - पाचवा मजला,कामगार भवन, बा�ंा कुल$ सकुंल, बा�ंा,                                      
मंुबई-400,051 
काय$लय /मुख  : - संचालक, औ�ोिगक सुर ा व आरो#य 
शासकीय िवभागाचे नावं : - उ�ाेग, ऊज$व कामगार िवभाग. 
कोण�या मं2ालयतील : - कामगार खाते 
खा�या}या अिधन9त 
कायO े2 : - अ) िवभाग /मुख महारा%& रा'य. 
   ब)मंुबई व मंुबई उपनगरे या िजVहयाकरीता 9थािनक काय$लय.    
काय$लया}याकाय$लया}याकाय$लया}याकाय$लया}या    नावातंनावातंनावातंनावातं    वववव    अिधकाअिधकाअिधकाअिधका----या}ंयाया}ंयाया}ंयाया}ंया    पदनामापदनामापदनामापदनामा    मkयेमkयेमkयेमkये    बदलबदलबदलबदल    
शासन िनणOय उ�ोग, उज$ व कामगार िवभाग E. एफडीई 4590/ 8045/ काम- 8, िदनाकं 
16/01/ 1991 अ?वये या काय$लया}या नावातं वअिधका-या}ंया पदनामातखालील/माणे 
बदल झाले आहेत. 

अनुअनुअनुअनु....EEEE        काय$लयाचेकाय$लयाचेकाय$लयाचेकाय$लयाच े   जुनेजुनेजुनेजुने    नावनावनावनाव    काय$लयाचेकाय$लयाचेकाय$लयाचेकाय$लयाच े   नवीननवीननवीननवीन    नावनावनावनाव        
     1  मुtयिनरी क कारखाने संचालक,úऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य 
अनुअनुअनुअनु....EEEE     पदनामाचेपदनामाचेपदनामाचेपदनामाचे    जुजजुुजुने ने ने ने नावनावनावनाव            पदनामाचेपदनामाचेपदनामाचेपदनामाचे    नवीननवीननवीननवीन    नावनावनावनाव        
                                1         1         1         1         मुtयिनरी क कारखाने  संचालक,औ�ोिगक सरु ा व आरो#य  
         2       सह मुtय िनरी क कारखाने अपर सचंालक,औ�ोिगकêसुर ा व आरो#यü 
          3     उप मुtय िनरी क कारखाने सह सचंालक,औ�ोिगक सुर ा वüआरो#य  
          4     कारखाने िनरी क वगO \ 1 उप संचालक,औ�ोिगक सुर ा व आरो#य 

5     कारखाने िनरी कवगO (व�ैकीय)-1   उप संचालक (व�ैकीय),औ�ोिगक 
सुर ा व आरो#य 
6   कारखानेúिनरी कवगO -2 सहा�यक संचालक, औ�ोिगकसरु ाúव आरो#य  
7   /माणक शVय िचिक�सक /माणक शVय िचिक�सक,औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य  
8   िवधी सहा�यक वगO- 1 िवधी अिधकारी गटú-अ (शासना(िनणOय उ�ोग,  
       ऊज$ व कामगार िवभाग E.एफडीई1097/सीआर/609/ काम- 11,िद 
17/07/2001/ नुसारबदल) 
 
 



 
कायl  :ê- अ)-कारखाने अिधिनयम 1948 व �याखालील महारा%& कारखाने िनयम 
                                      1963अंमलबजावणी करणे. 
  ब)पय$वरण सुर ा कायदेêअंतगOत खालील िनयम        (i)) 
उ�पादन,साठवणूक धाकादायक रसायनांची आयातिवषयक  
िनयम 1989 
  (ii) रासायिनक अपघात(आपHी योजना, तयारी व /ितसाद) 
िनयम 1996 
िविश%ठ कायO : -  अ) कारखाने नvदणी व परवाना:-कारखाने अिधिनयमा अंतगOत  
येणा-या कारखा?यांची नvदणी  करणेव परवाना देणे. 

ब)  1)   िनिर ण :- /�येक नvदणीकृत कारखा?याचे वष$तून  
सवOसाधारणपणेएकदा िनरी ण कर3यांत येते. 

       2)  चौकशी :-  /ाणघातक अपघात, वायुगळती , 9फोट, आग  
इ. दुघOटना व गंभीर अपघात या बाब]ची चौकशी  
कर3यात येऊन �या भिव%यात घडू नये Kहणनू  
/ितबंधा�मक उपाय सुचिव3यातं येतात तसेच  
तEार]}या चौकशी कर3यांत येतात. 
      3)  खटला :- काय�ा}या तरतूद]ची अंमलबजावणी कZन घे3यावर  
भरअसतो.पण आव�यकता भासVयास ?यायालयात 
फौजदार खटले दाखल कर3यांत येतात. 
  क)अपघातf9तास सहा�य :-   कारखा?यातील अपघात f9त  
कामगारांना Uकवा �यां}यावारसांना नुकसान भरपाई  
काय�ानुसार भरपाई िमळवून दे3यास मदत  
कर3यात येते. 
  ड) वदैयिकय शाखा :- कारखा?यांचे "आरो#य िवषयक" सवl ण 
कर3यांत येतेआिण धोकादायक कारखा?यातील  
कामगारांची आरो#यतपासणी कर3यांत येते. 

इ)अितधोकादायक कारखाने  :-   अितधोकादायक कारखा?यांसाठी  
असलेVया िनयमांची अंमलबजावणी कZन  
घे3यांत येते. अनथO िनवारण योजना   तयार  
कZन घे3यांत येतात व �यांची /ितZप /ा�यि क  
घेतलीजातात.िजVहा व 9थािनक अिर%ट  
समुहाचे सद9य  सिचव Kहणनू कामपहाणे. 
िजVहयांसाठी अनथO िनवारणआराखडे तयार  
कर3याकिरता िजVहािधका-यांनासहकायO  
करणे. 
 



 
 

िवभागाचे kयेय/धोरणे : - कारखा?यात नोकरीला असलVेया कामगारांना आरो#य,  
सुरि तता, कVयाणा}यासोयी, कामाच ेयो#य तास,  
पगारी रजा वगैरे लाभाचंी शा�ती लाभावी हे या 
िवभागाचे मुtय kयेय आहे. 
धोरण  : उपरोMत नमूद काय�ा}ंया सदंभ$त कारखा?यास भेट  
देऊन चौकशी कर3यातं येते व पाठपरुावा कZन  
मालकाकंडून कामगारानंा लाभ िमळवून दे3यात येतो. 
गंभीर व धोकादायक बाब]साठी पतुOता न झाVयास मालक  
/ Sयव9थापका िवZkद फौजदारी कारवाई कर3यातं येते.सवO   संबंिधत  कमOचारी :-  या काय$लयात या काय$लयात या काय$लयात या काय$लयात 
खालील/माणे  अिधकारी व कमOचारी आहेतखालील/माणे  अिधकारी व कमOचारी आहेतखालील/माणे  अिधकारी व कमOचारी आहेतखालील/माणे  अिधकारी व कमOचारी आहेत....    
    

अ  िधकारी मंजूर कायOरत कमOचारी मंजूर कायOरत 
संचालक 1 0 अ  िध क 7 5 
अपर संचालक 1 1 अ  िध क (सा)ं 4 1 
सह संचालक 3 1 विर%ठ  िलपीक 8 7 
उप संचालक 15 5 लघुलेखक (उ}चpेणी) 1 1 
सहा�यक संचालक 7 0 लघुलेखक (िनKन pेणी) 1 1 
उप संचालक (व�ैकीय) 2 0 लघुटंकलेखक 2 0 
/माणक शVय िचिक�सक  1 1 रोखपाल 1 0 
िवधी   अ  िधकारी 1 0 िलपीक टंकलेखक 22 9 
विर%ठ व�ैािनक अ  िधकारी 1 1 वाहन चालक 2 0 
रचना व कायOपkदती  
अ  िधकारी 

1 0 विर%ठ रसासन शा�� 1 0 

   /योगशाळा तं2� 1 1 

   विर%ठ /योगशाळा  
सहा�यक 

1 0 

   /योगशाळा  सहा�यक 2 2 



   किन%ठ व�ैािनक                    
अ  िधकारी 

1 0 

   दफतरबंद 2 2 

   नाईक 1 0 

   िशपाई 17 15 
   /योगशाळा  पिरचर 2 1 
   पहारेकरी 1 1 

 
काय$लयीनकाय$लयीनकाय$लयीनकाय$लयीनकामकाजाचं ेसोयीकरीता दहाकाय$सने üआहेत.कायO-üसंबधंीत शाखेतीलशाखेतीलशाखेतीलशाखेतील    िवषयाची 
न9ती सादर करणे,संदभOजोडणे,ü/करणाची, मािहती व मािहती िटLपणीसंबधंीत अिधका-यानंा  
 
 
 
सादरÓ करणे,üअिधका-या}ंया आदेशा?वये पुढील कायOवाही úकरणे.ü 
कामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZप::::----वरील/माणेवरील/माणेवरील/माणेवरील/माणे 

काय$लयीनमालमHचेातपशीकाय$लयीनमालमHचेातपशीकाय$लयीनमालमHचेातपशीकाय$लयीनमालमHचेातपशीलललल::::----याकाय$लयाचीयाकाय$लयाचीयाकाय$लयाचीयाकाय$लयाचीजागा शासनाचीआहे.  े2फळ अंदाजे 
9,000चौ.फुटआहे. 
उउउउपलeधसेवापलeधसेवापलeधसेवापलeधसेवा:----एकSहॅएकSहॅएकSहॅएकSहॅननननआहे. तीव�ैकीयशाखेबाबत}याकामासाठी वापर3यातं येते.  
 
 
 
 
 
 
 



 
सं9थे}यासं9थे}यासं9थे}यासं9थे}यासंरचना�मकसंरचना�मकसंरचना�मकसंरचना�मकतM�यामkये/�यके9तरावरचेतपशीलतM�यामkये/�यके9तरावरचेतपशीलतM�यामkये/�यके9तरावरचेतपशीलतM�यामkये/�यके9तरावरचेतपशील 
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सं9थेचा संरचना�मक  :- विरल /माणे. 
तM�यामkये /�येक 
9तरावरचे तपशील 
 
काय$लयीनदूरkवनीú :- 26572504/ü09/22/58  
कमाकं व वळेा                  सकाळी  9.45  ते  सायं.5-30ûपय7त  
 
काय$लयीन फॅMस Eमाकं  : - 26572474 
 
साLतािहकसुw टी :- मिह?यातीलüदुसरावüचौथाशिनवार वüसवO रिववार 
 
िविश%ठसवेसेाठी : काय$लयीनवळे  
ठरिवलVेया वळेा 

    
    
    
    
    
    
    

������ 

��	
�� ���� � ��	�� ���������, 

�ह����� ����, ����  

संचालकांच ेसंचालकांच ेसंचालकांच ेसंचालकांच े
9वीय सहा�यक 9वीय सहा�यक 9वीय सहा�यक 9वीय सहा�यक 
वउप संचालकवउप संचालकवउप संचालकवउप संचालक 

रचना व रचना व रचना व रचना व 
कायOपkदतीकायOपkदतीकायOपkदतीकायOपkदती    

अ अ अ अ     िधकारीिधकारीिधकारीिधकारी    

िवधी                 िवधी                 िवधी                 िवधी                 
अ अ अ अ     िधकारीिधकारीिधकारीिधकारी    

अपर अपर अपर अपर 
संचालक व संचालक व संचालक व संचालक व 
सह सचंालकसह सचंालकसह सचंालकसह सचंालक    

/माणक शVय /माणक शVय /माणक शVय /माणक शVय 
िचिक�सक व उप िचिक�सक व उप िचिक�सक व उप िचिक�सक व उप 
संचालक संचालक संचालक संचालक ((((व�ैकीयव�ैकीयव�ैकीयव�ैकीय))))    

 úसहा�यक सहा�यक सहा�यक सहा�यक 
संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

उप उप उप उप 
संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    



    
    

नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर////भंडाराभंडाराभंडाराभंडारा////चं�पूरचं�पूरचं�पूरचं�पूरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयांचायेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयांचायेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयांचायेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयांचा
तपशीलतपशीलतपशीलतपशील    

नागपूरिवभागनागपूरिवभागनागपूरिवभागनागपूरिवभाग    
*  काय$लयाचे नाव व पHा    -  औ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालय 

उ�ोगभवन,6वामाळा,िसSहीललाई?स,नानानानागपूर 
*  काय$लय/मुख -  अपरसचंालक 

औ�ोिगकसुर ावआरो#य, 
नागपूरिवभाग, नागपूर.  

*  शासिकयिवभागाचेनाव ं -  उ�ोग,ऊज$वकामगारिवभाग 
 

*  कोण�यामं2ालयातीलखा�या}याअिधन9त -  कामगारखातेकायO े2 

    
    
भंडारािवभागभंडारािवभागभंडारािवभागभंडारािवभाग    
*  काय$लयाचे नाव व प Hा    -  उपसंचालक  

औ�ोिगकसुर ावआरो#य 
रमाबाई आबंेडकर मागO, नॅशनल हायव े
नं.6, भंडारा.  

*  काय$लय/मुख -  उपसंचालक 
औ�ोिगकसुर ावआरो#य, 
भंडारा.  

*  शासिकयिवभागाचेनाव ं -  उ�ोग,ऊज$वकामगारिवभाग 
*  कोण�यामं2ालयातीलखा�या}याअिधन9त -  कामगारखातेकायO े2 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
चं�पूरचं�पूरचं�पूरचं�पूरिवभागिवभागिवभागिवभाग    
*  काय$लयाचे नाव व प Hा    -  उपसंचालक  

औ�ोिगकसुर ावआरो#य 
ताडोबा रोड, गोUवदपूर, तुकूम, िज. 
चं�पूर.   

*  काय$लय/मुख -  उपसंचालक 
औ�ोिगकसुर ावआरो#य,चं�पूर. 

*  शासिकयिवभागाचेनाव ं -  उ�ोग,ऊज$वकामगारिवभाग 
*  कोण�यामं2ालयातीलखा�या}याअिधन9त -  कामगारखातेकायO े2 

    
    
काय$लया}यानावांतवअिधकाकाय$लया}यानावांतवअिधकाकाय$लया}यानावांतवअिधकाकाय$लया}यानावांतवअिधका----यां}यापदनामामkयेबदलयां}यापदनामामkयेबदलयां}यापदनामामkयेबदलयां}यापदनामामkयेबदल 
शासन िनणOयउ�ोग, उज$वकामगारिवभागE.एफडीई 4590/ 8045/ काम- 8, िद. 16/01/ 1991 
अ?वयेयाकाय$लया}यानावांतवअिधका-यां}यापदनामातखालील/माणेबदलझालेआहेत. 
अअअअ....EEEE  जुनेनावजुनेनावजुनेनावजुनेनाव    / / / / पदनामपदनामपदनामपदनाम नवीननावनवीननावनवीननावनवीननाव    / / / / पदनामपदनामपदनामपदनाम 
1  काय$लय    मुtयिनरी ककारखाने औ�ोिगकसुर ावआरो#य 

संचालनालय 
2  अिधकारी 1 मुtयिनरी ककारखाने संचालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य 
  2 अपरमुtयमुtयिनरी ककार

खाने 
अपरसचंालक,  
औ�ोिगकसुर ावआरो#य 

  3 उपमुtयिनरी ककारखाने सहसंचालक,  
औ�ोिगकसुर ावआरो#य 

  4 कारखाने िनरी कवगO - 1  उपसंचालक,  
औ�ोिगकसुर ावआरो#य 

  5 कारखाने िनरी कवगO - 2 सहा�यकसंचालक,  
औ�ोिगकसुर ावआरो#य 
 



 
कायO े2कायO े2कायO े2कायO े2 अ)िवभाग/मुखनागपूरिवभाग, नागपूर. 

नागपूर, वध$, भंडारा, गvिदया, चंदपूर, गडिचरोलीिजVहे 
 ब)नागपूरिवभागातीलशाखाकाय$लये -  (भंडारा, चंदपूर)  

 
कायlकायlकायlकायl खालीलकायदयांचीअंमलबजावणीकर3यांतयेते. 

अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम    1948 1948 1948 1948 व�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयम    
बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा    1986 1986 1986 1986 अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम 
(i ) उ�पादन, साठवणूकवधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयक \ 
िनयम 1989  
(ii) रसायनांचेअपघात (आपHीयोजना,तयारीव/ितसाद ) \  
      िनयम, 1996.  
कककक))))/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम    1961 1961 1961 1961  

 
 
िविश%टिविश%टिविश%टिविश%ट
कायOकायOकायOकायO    

अअअअ))))कारखाने नvदणीवपरवानाकारखाने नvदणीवपरवानाकारखाने नvदणीवपरवानाकारखाने नvदणीवपरवाना    कारखानेअिधिनयमअंतगOतयेणा-
याकारखा?यांची नvदणीकरणेवपरवाना देणे. 

बबबब))))    
1) 1) 1) 1) िनिनिनिनिर णिर णिर णिर ण 
    
    
    
2) 2) 2) 2) चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी 
    
    
    
    
    
    
3) 3) 3) 3) खटलाखटलाखटलाखटला 

 
/�येकनvदणीकृतकारखा?यांचेवष$तूनसवOसाधार
णपणेएकदािनरी णकर3यांतयेते. 
 
गंभीरअपघात , /ाणघातकअपघात,वायुगळती,  
9फोट, 
आगइ.दुघOटनायाबाब]चीचौकशीकर3यातयेऊन
�याभिव%यातघडूनयेKहणून/ितबंधा�मकउपाययो
जनासुचिव3यांतयेताततसचेतEार]}याचौकशी
कर3यांतयेतात. 
 
काय�ा}यातरतूद]चीअंमलबजावणीकZनघे3या
वरभरअसतो. 
पणआव�यकताभासVयास?यायालयातफौजदा
रीखटलेदाखलकर3यांतयेतात. 

 



 कककक))))अपघातf9ताससहा�यअपघातf9ताससहा�यअपघातf9ताससहा�यअपघातf9ताससहा�य---- कारखा?यातीलअपघातf9तकामगारांना 
Uकवा�यां}यावारसांना 
नुकसानभरपाईकाय�ानुसारभरपाईिमळवूनदे
3यासमदतकर3यातयेते. 

इइइइ))))अितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखाने अितधोकादायककारखा?यांसाठीअसलेVयािनय
मांचीअंमलबजावणीकZनघे3यांतयेते.अनथOिनवा
रणयोजनातयारकZनघे3यांतयेतातव�यांची/ित
Zप/ा�यि कघेतलीजातात.िजVहाव9थािनकअ
िर%टसमुहाचेसद9यसिचवKहणनूकामपहाणे.िज
VहयांसाठीअनथO -
िनवारणआराखडेतयारकर3याकिरतािजVहािध
का-यांना सहकायOकरणे. 
 

िवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेय\\\\    कारखा?यातनोकरीलाअसलेVयाकामगारांनाआरो#य, सुरि तता, कVयाणा}यासोयी, 
कामाचेयो#यतास, पगारीरजावगैरेलाभांचीशा�तीलाभावीहेयािवभागाचेमुtयkयेयआहे. 

धोरणधोरणधोरणधोरण- 
उपरोMतनमूदकाय�ां}यासंदभ$तकारखा?यांसभेटदेऊनचौकशीकर3यांतयेतेवपाठपुरावाकZनमालकां
कडूनकामगारांनालाभिमळवूनदे3यातयेतो.गंभीरवधोकादायकबाब]साठीपुतOतानझाVयासमालक / 
Sयव9थापकािवZkदफौजदारीकारवाईकर3यांतयेते. 

या िवभागातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतया िवभागातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतया िवभागातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतया िवभागातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेत....    

अपरसंचालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, नागपरू. 

पद मंजूर भरलेली िरMत 
अपरसंचालक 1 - 1 
उपसंचालक 3 2 1 
सहा�यकसंचालक  3 - 3 
एकूण 7 2 5 

 

उपसचंालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, च�ंपूर. 

पद मंजूर भरलेली िरMत 
उपसंचालक 1 1 - 
सहा�यकसंचालक  - - - 
एकूण 1 1 - 



  

उपसचंालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, भडंारा. 

पद मंजूर भरलेली िरMत 
उपसंचालक 1 - 1 
सहा�यकसंचालक  - - - 
एकूण 1 - 1 
    
अपर संचालक नागपरूअपर संचालक नागपरूअपर संचालक नागपरूअपर संचालक नागपरू    
 

अअअअ....EEEE....    पदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांव    मंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदे    कायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदे    िरMत पदेिरMत पदेिरMत पदेिरMत पदे    
1 अिध क 3 2 1 
2 विर%ठ िलिपक 1 - 1 
3 लघुटंकलेखक 1 1 - 
4 िलिपक टंकलेखक 4 4 - 
4 वाहन चालक 1 1 - 
5 दLतरी 2 2 - 
6 िशपाई 2 2 - 
                     एकूणएकूणएकूणएकूण    14141414    12121212    2222    

    
उप संचालक चं�परूउप संचालक चं�परूउप संचालक चं�परूउप संचालक चं�परू    
    
 

अअअअ....EEEE....    पदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांव    मंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदे    कायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदे    िरMत पदेिरMत पदेिरMत पदेिरMत पदे    
1 िलिपक टंकलेखक 2 2 - 
2 िशपाई 1 1 - 
                     एकूणएकूणएकूणएकूण    3333    3333    ----    

 

    उप संचालक भडंाराउप संचालक भडंाराउप संचालक भडंाराउप संचालक भडंारा    
    

 

अअअअ....EEEE....    पदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांव    मंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदे    कायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदे    िरMत पदेिरMत पदेिरMत पदेिरMत पदे    
1 िलिपक टंकलेखक 2 2 - 
2 िशपाई 1 1 - 
                     एकूणएकूणएकूणएकूण    3333    3333    ----    

    
    
    
    



    
कमOचारीकमOचारीकमOचारीकमOचारी::::----    काय$लयीनकामकाजांचेसोयीकरीताअकराअकराअकराअकराकाय$सनेआहेत. 
कायOकायOकायOकायO::::----            संबंधीतशाखेतीलिवषयाचीन9तीसादरकरणे, संदभOजोडणे, /करणाचीमािहतीव 
िटLपणीसबंंधीतअिधका-यांनासादरकरणे, अिधका-यां}याआदेशा?वये पील 
कायOवाहीकरणे. 
कामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZप::::----    वरील/माणे 
काय$लयीन मालमHेचातपशीलकाय$लयीन मालमHेचातपशीलकाय$लयीन मालमHेचातपशीलकाय$लयीन मालमHेचातपशील::::----            
नागपूर काय$लय ----  याकाय$लयाचीजागा9वत:चीआहे. े2फळ 294 चौ.मी.आहे. 
भंडाराकाय$लयभंडाराकाय$लयभंडाराकाय$लयभंडाराकाय$लय    ----भाडेत�वावर 
चं�पूरकाय$लयचं�पूरकाय$लयचं�पूरकाय$लयचं�पूरकाय$लय    ----भाडेत�वावर 
उपलeधसेवाउपलeधसेवाउपलeधसेवाउपलeधसेवा::::----        
नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर    ----        अपरसचंालकासाठीएककारआहे. 
भंडाराभंडाराभंडाराभंडारा-काहीनाही 
चं�पूरचं�पूरचं�पूरचं�पूर    ----काहीनाही 
 
 

काय$लयाचासंरचना�मक तपशीलकाय$लयाचासंरचना�मक तपशीलकाय$लयाचासंरचना�मक तपशीलकाय$लयाचासंरचना�मक तपशील    
    

नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर    
 

अपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालक 

औ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यनानानानागपूरिवभागगपूरिवभागगपूरिवभागगपूरिवभागनानानानागपरूगपरूगपरूगपरू 

    

उपसंचालकउपसंचालकउपसंचालकउपसंचालक उपसंचालकउपसंचालकउपसंचालकउपसंचालक 

 

उपसंचालकउपसंचालकउपसंचालकउपसंचालक सहासहासहासहा.... 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक 

सहासहासहासहा....    

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक 

सहासहासहासहा....    

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक 

वगOवगOवगOवगO----3 3 3 3 चेकमOचारीचेकमOचारीचेकमOचारीचेकमOचारी    

वगOवगOवगOवगO    ----    4 4 4 4 चेकमOचारीचेकमOचारीचेकमOचारीचेकमOचारी    
 



����ल���	
���� ����� 0712-2564545.  

����ल��� �� ��/�� ल !�"������ 0712-2564545.  

Email ID – adldirdish.nag-mh@gov.in 

����ल���  + ���+� 10.00 , ����. 5.45 -�., 

��/,�0ह��234� �0��!05	2���678�90��� 

009:3�  ��;�;�0ल <�� +� ����ल��� +  

    

भंडाराभंडाराभंडाराभंडारा    
 

 

 

 

 

 

काय$लयीनदूरkवनी Eमाकंकाय$लयीनदूरkवनी Eमाकंकाय$लयीनदूरkवनी Eमाकंकाय$लयीनदूरkवनी Eमाकं 07184071840718407184----252371. 252371. 252371. 252371.     

काय$लयीन फॅMसकाय$लयीन फॅMसकाय$लयीन फॅMसकाय$लयीन फॅMस////ईमेल ईमेल ईमेल ईमेल आयडीEमाकंआयडीEमाकंआयडीEमाकंआयडीEमाकं --------------------------------------------    

Email ID Email ID Email ID Email ID ----    adldirdish.nag-mh@gov.in    

काय$लयीन वळेकाय$लयीन वळेकाय$लयीन वळेकाय$लयीन वळे सकाळीसकाळीसकाळीसकाळी    10.00 10.00 10.00 10.00 तेसायंतेसायंतेसायंतेसायं....    5.45 5.45 5.45 5.45 पय7तपय7तपय7तपय7त    

साLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृी रिववारआिणदुसरावचौथाशिनवाररिववारआिणदुसरावचौथाशिनवाररिववारआिणदुसरावचौथाशिनवाररिववारआिणदुसरावचौथाशिनवार    

िविश%टसवेसेाठीठरिवलVेयावळेािविश%टसवेसेाठीठरिवलVेयावळेािविश%टसवेसेाठीठरिवलVेयावळेािविश%टसवेसेाठीठरिवलVेयावळेा काय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळे        

अपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालक 

औ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यनानानानागपरूिवभागगपरूिवभागगपरूिवभागगपरूिवभागनानानानागपरूगपरूगपरूगपरू 
उपसचंालकउपसचंालकउपसचंालकउपसचंालक    

वगOवगOवगOवगO 3 चकेमOचारीचकेमOचारीचकेमOचारीचकेमOचारी 

वगOवगOवगOवगO 4 चकेमOचारीचकेमOचारीचकेमOचारीचकेमOचारी 



    

    

चं�परूचं�परूचं�परूचं�परू 
 

 

 

 

 

 

 

काय$लयीनदूरkवनी Eमांककाय$लयीनदूरkवनी Eमांककाय$लयीनदूरkवनी Eमांककाय$लयीनदूरkवनी Eमांक 07172071720717207172----251410 251410 251410 251410     

काय$लयीन फॅMसकाय$लयीन फॅMसकाय$लयीन फॅMसकाय$लयीन फॅMस////ईमेल आयडीEमांकईमेल आयडीEमांकईमेल आयडीEमांकईमेल आयडीEमांक --------------------------------------------    

Email ID Email ID Email ID Email ID ----dydish.cha-mh@gov.in    

काय$लयीन वळेकाय$लयीन वळेकाय$लयीन वळेकाय$लयीन वळे सकाळीसकाळीसकाळीसकाळी    10.00 10.00 10.00 10.00 तेसायंतेसायंतेसायंतेसायं....    5.45 5.45 5.45 5.45 पय7तपय7तपय7तपय7त    

साLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृी रिववारआिणदुसरावचौथाशिनवाररिववारआिणदुसरावचौथाशिनवाररिववारआिणदुसरावचौथाशिनवाररिववारआिणदुसरावचौथाशिनवार    

िविश%टसेवसेाठीठरिवलVेयावेळािविश%टसेवसेाठीठरिवलVेयावेळािविश%टसेवसेाठीठरिवलVेयावेळािविश%टसेवसेाठीठरिवलVेयावेळा काय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळे        

 
 
 
 
 

अपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालक 

औ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यनानानानागपरूिवभागगपरूिवभागगपरूिवभागगपरूिवभागनानानानागपरूगपरूगपरूगपरू 
उपसचंालकउपसचंालकउपसचंालकउपसचंालक    

वगOवगOवगOवगO 3 चकेमOचारीचकेमOचारीचकेमOचारीचकेमOचारी 

वगOवगOवगOवगO 4 चकेमOचारीचकेमOचारीचकेमOचारीचकेमOचारी 
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/2����M9�	�����0�H�����S��N������%��� ��=�9����	����O���
����. 
/��घ���5 घ��, �����W�	, 6>�&, ��X. 
9�घ�&����#	�5 घ����+�+Y�	�-�!	��O�����1�2��#��U���घ?N���Zह
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���0?�������O����	���*�ह��%��V�����ह��������. 

0@�A�6 �� � :-���0�H�������	
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��)����������,  ���	�*���,��
�#��	!�\��	
�#��	ह�����#�����)�K��:����ह�. 
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1 ��_��)N9�����4���9#��#�&9�;��-�!	��O�������� �. ������[�)�
���?N���)����
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������
���0�
	
/)���5�%���	��)����	�ह��. 

सहसंचालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, कVयाण. 

पद मंजूर भरलेली िरMत 
सहसंचालक 1 1 - 
उपसंचालक 3 3 - 
सहा�यकसंचालक 3 - 3 
एकूण 7 4 3 

 

    
अअअअ....EEEE....    पदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांव    मंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदे    कायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदे    िरMत पदेिरMत पदेिरMत पदेिरMत पदे    
1 अिध क 2 2 - 
2 विर%ठ िलिपक 1 1 - 
3 िलिपक टंकलेखक 2 2 - 
4 िशपाई 2 1 1 
                     एकूणएकूणएकूणएकूण    7777    6666    1111    
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नवी मंुबई सीबीडी बलेापरू येथील सह संचालक औ�ोिगक सरु ा व आरो#य संचालनालय, 
रायगड िवभाग, काय$लयातील कायO व कतOSय याचंा तपशील 

काय$लयाच ेनांवकाय$लयाच ेनांवकाय$लयाच ेनांवकाय$लयाच ेनांव    सह संचालक, 
औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय, 
रायगड िवभाग, यांचे काय$लय   

पHापHापHापHा    Zम न.627, कोकण भवन, सीबीडी बेलापरू, नवी मुंबई 

शासकीय िवभागाच ेनांवशासकीय िवभागाच ेनांवशासकीय िवभागाच ेनांवशासकीय िवभागाच ेनांव    उ�ोग ऊज$ व कामगार िवभाग 

कोण�या मं2ालया}यातील खा�या}याकोण�या मं2ालया}यातील खा�या}याकोण�या मं2ालया}यातील खा�या}याकोण�या मं2ालया}यातील खा�या}या    

अधीन9तअधीन9तअधीन9तअधीन9त    

कामगार खाते 

 

 

 

 



 

 

कायO े2कायO े2कायO े2कायO े2    भौगोिलक िवभाग रायगड िजVहा व रायगड 
िजVहयाकिरता 9थानीक काय$लयकाय$ZनुZप 

 खालील काय�ांची अमंलबजावणी कर3यात येते. 

अ) कारखाने अिधिनयम 1948 व महारा%& कारखाने 
िनयम 1963 

ब) पय$वरण सरं ण कायदा 1986 अंतगOत रसायनांची 
आयात ( आपHी योजना, तयारी, /ितसाद) िनयम, 1996. 

क) pमीक नुकसान भरपाई कायदा.  

िविश%ट कायOिविश%ट कायOिविश%ट कायOिविश%ट कायO    अ) कारखाने नvदणी व परवाना- कारखाने 
अिधिनयमांतगOत येणा-या कारखा?यांची नvदणी करणे व 
संचालकां}या आदेशानुसार परवाना देणे. परवाना 
नुतनीकरण करणे. 

ब)िनरी ण चौकशी व खटला- /�येक नvदणीकृत 
कारखा?यांच ेवष$तून  कमीत कमी एकदा िनरी ण करणे. 

क) /ाणघातक/ वायूगळती/9फोट/ आग इ�यादी बाब]ची 
चौकशी कर3यात येऊन �या घटना   भवी%य  त घडू नये 
Kहणनू  

/ती बंधा�मक उपाय सूचवी3यात येतात. 

ड) कामगार/कामगार संघटना यां}या कारखाने अिधिनयम 
1948 व �याखालील िनयमासदंभ$त आलेVया तEांरीची 
दखल घेऊन �याची चौकशी कर3यात येते व िनरसन 
कर3यात येते. 

इ) काय�ां}या तरतुद]ची अंमलबजावणी, कारखा?याकडे 
पाठपरुावा कZन, कZन घे3यात येते व आव�यकता 
भासVयास Sयव9थापनावर ?यायालयात फौजदारी खटला 
दाखल कर3यात येतो. 



ई) अपघातf9तास सहा�य- कारखा?यातील अपघातf9त 
कामगारांस Uकवा वारसास pमीक नुकसान भरपाई 
काय�ानुसार नुकसान भरपाई िमळवून दे3यास सहा�य 
केले जाते. 

अितधोकादायक कारखाने- अितधोकादायक 
कारखा?यांसाठी असलVेयािनयमांची अमंलबजावणी 
िजVहयातील अितधोकादायक /वग$तील 
कारखा?याकडून कZन घे3यात येते या कारखा?याकडून 
कारखा?यासंदभ$त अनथOिनवारण योजना तयार कZन 
घे3यात येतात व �यांची /ा�य ीके घे3यात येतात. रायगड 
िजVहा अिर%ठ समूह गट 9थापन कZन  �यां}या बैठका 
घे3यात येतात. िजVहयासाठी अनथO आराखडा तयार 
कर3यात येतो. 

िविविविवभागाचे kयेय धोरणभागाचे kयेय धोरणभागाचे kयेय धोरणभागाचे kयेय धोरण    कारखा?यात नोकरीला असलेVया कामगारांना आरो#य, 
सुर ीतता, कVयाणा}या सोयी, कामाचे तास, रजा वगOरे 
यांचा लाभ िमळावा. 

धोरणधोरणधोरणधोरण    उपरोMत नमूद काय�ां}या संदभ$त कारखा?यास भटेी 
देऊन तपासणी केली जाते व काय याची अंमलबजावणी 
होतेUकवा नाही याची  शहिनशा केली जाते.  गंभीर अथवा 
धोकादायक बाबीसाठी पुतOता न झाVयास भोगवटादार/ 
Sयव9थापक यांचयािवZkद गरजेनुसार फौजदारी कारवाई 
कर3यात येते. 

 

सहसंचालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, रायगड . 

पद मंजूर भरलेली िरMत 
सहसंचालक 1 1 - 
उपसंचालक 4 4 - 
सहा�यकसंचालक  2 - 2 
एकूण 7 5 2 
        
    
    



    
अअअअ....EEEE....    पदाच ेनांवपदाच ेनांवपदाच ेनांवपदाच ेनांव    मंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदे    कायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदे    िरMत पदेिरMत पदेिरMत पदेिरMत पदे    
1 अिध क 2 1 1 
2 विर%ठ िलिपक 1 1 - 
3 िलिपक टंकलेखक 3 2 1 
4 वाहन चालक 1 1 - 
5 िशपाई 2 2 - 
                     एकूणएकूणएकूणएकूण    9999    7777    2222    

 

                कायOकायOकायOकायO    नvदणीकृत कारखा?यांची कारखाने अिधिनयम 1948 
व �याखालील िनयमां}या अंमलबजावणीसाठी 
तपासणी करणे. 

        कामाच ेिव9 तृकामाच ेिव9 तृकामाच ेिव9 तृकामाच ेिव9 तृत 9वZपत 9वZपत 9वZपत 9वZप    अ) कारखाने अिधिनयम 1948 व  महारा%& कारखाने 
िनयम 1963 खालील तरतुद]ची, कारखाने अिधिनयम 
1948खालील नvदणीकृत कारखा?यामkये 
अंमलबजावणी  होते Uकवा नाही याची तपासणी करणे. 

ब) pमीक नुकसान भरपाई कायदा, 1923 बाबतीत 
कारखा?याच े Sयव9थापन व कामगार यांना मागOदशOन 
करणे. 

क) पय$वरण सरं ण कायदा 1986 अंतगOत रसायनांची 
आयात ( आपHी योजना, तयारीत, /jLतसाद) िनयम, 
1996 ची अंमलबजावणी करणे. 

परवाना नुतनीकरण,नकाशे मंजूरी, अितकालीक  
कामासाठी सूट, खटले दाखल करणे व चालवणे, 
तEार]ची दखल  घेवून िनरसन करणे. 

    मालमHेचा तपशीलमालमHेचा तपशीलमालमHेचा तपशीलमालमHेचा तपशील    इमारती व जागेचा तपशील- या काय$लयाच ेसीबीडी 
बलेापूर, नवी मुंबई येथील कोकण भवन या शासकीय 
मालकी}या इमारतीमkये Zम नं 627 मkये 1100 
चौ.फुटांची जागा आहे. 

 

 

 



 

उपलeध सेवाउपलeध सेवाउपलeध सेवाउपलeध सेवा     

    सं9थे}या संरचना�मक तM�यामkये सं9थे}या संरचना�मक तM�यामkये सं9थे}या संरचना�मक तM�यामkये सं9थे}या संरचना�मक तM�यामkये 
कायO े2ाचे /�येक 9तरावरच ेतपशीलकायO े2ाचे /�येक 9तरावरच ेतपशीलकायO े2ाचे /�येक 9तरावरच ेतपशीलकायO े2ाचे /�येक 9तरावरच ेतपशील    

 

  

सह संचालक 

 

 

 

 

उप संचालक                             सहा�यक संचालक            अधी क 

              
         

वाहन चालक          वगO ४ कमOचारी                 वरी%ठ िलिपक          िलिपक टंकलखेक 

 

 
 
 
 

    

    

    

    

काय$लयीन दूरkवनी Eमाकं 022-27578587 

काय$लयीन फॅMस Eमांक 022-27578587 

काय$लयीन वळे सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 5.45 पय7त 

साLताहीक सुटी रिववार आिण  दुसरा व चौथा शनीवार 

िविश%ट सेवसेाठी ठरिवलVेया वळेा काय$लयीन वळे 



    

ठाणेयथेीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयांचातपशीलठाणेयथेीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयांचातपशीलठाणेयथेीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयांचातपशीलठाणेयथेीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयांचातपशील    

काय$लयाचनेावकाय$लयाचनेावकाय$लयाचनेावकाय$लयाचनेाव    �औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय    
पHापHापHापHा    � वरदानिबVड]ग, दुसरामजला, वागळेइ9टेट, 

ठाणे (पि_म)    
काय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुख    �सहसंचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, 

ठाणे 
शासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेाव    � उ�ोग, ऊज$वकामगारिवभाग 
कोण�यामं2ालयातीलखा�या}याअिधन9तकोण�यामं2ालयातीलखा�या}याअिधन9तकोण�यामं2ालयातीलखा�या}याअिधन9तकोण�यामं2ालयातीलखा�या}याअिधन9त    �कामगार िवभाग 
कायO 2ेकायO 2ेकायO 2ेकायO 2े    � ठाणेमहानगरपािलका, 

नवीमुंबईमहानगरपािलकावमीरा-
भाईंदरमहानगरपािलका 2े 

भौगोिलकभौगोिलकभौगोिलकभौगोिलक----ठाणेतालकुा    �काय$नुZपकाय$नुZपकाय$नुZपकाय$नुZप---------------------------- 
िविश%टकायlिविश%टकायlिविश%टकायlिविश%टकायl    �कारखानेअिधिनयम 1948 

वमहारा%&कारखानेिनयम 1963 
याकायदयाचंीअमंलबजावणीकरणे. 

िवभागाचkेयेयिवभागाचkेयेयिवभागाचkेयेयिवभागाचkेयेय////धोरणधोरणधोरणधोरण    � वरील/माणे. 
धोरणधोरणधोरणधोरण    � वरील/माणे. 
सवOसंबिंधतकमOचारीसवOसंबिंधतकमOचारीसवOसंबिंधतकमOचारीसवOसंबिंधतकमOचारी    �  

सहसंचालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, ठाणे. 

पद मंजूर भरलेली िरMत 
सहसंचालक 1 1 - 
उपसंचालक 4 4 - 
सहा�यकसंचालक 3 - 3 
एकूण 8 5 3 

 

अिध क 2 1 1 
विर%ठ 
िलिपक 

1 1 - 

िलिपक 
टंकलेखक 

4 1 3 

वाहन 
चालक 

1 - 1 

नाईक 1 1 - 
िशपाई 1 1 - 
                    एकूणएकूणएकूणएकूण    10101010    5555    5555    

 



 
 

कायOकायOकायOकायO    � वरील/माणे. 
कामाचिेव9तृत9वZपकामाचिेव9तृत9वZपकामाचिेव9तृत9वZपकामाचिेव9तृत9वZप    � वरील/माणे. 
मालमHचेातपशीलमालमHचेातपशीलमालमHचेातपशीलमालमHचेातपशील    � इमारत- वरदानिबVड]ग, दुसरामजला, 

वागळेइ9टेट, ठाणे (प) 
इमारतीवजागेचातपशीलइमारतीवजागेचातपशीलइमारतीवजागेचातपशीलइमारतीवजागेचातपशील    �  2ेफळ  2815.46 चौ. फूट 
उपलkबसवेाउपलkबसवेाउपलkबसवेाउपलkबसवेा    � ---------------------------------------- 
सं9थे}यासंरचना�मकतM�यामkयेकायO 2ेाच/े�येक9तरावरचतेपशीलसं9थे}यासंरचना�मकतM�यामkयेकायO 2ेाच/े�येक9तरावरचतेपशीलसं9थे}यासंरचना�मकतM�यामkयेकायO 2ेाच/े�येक9तरावरचतेपशीलसं9थे}यासंरचना�मकतM�यामkयेकायO 2ेाच/े�येक9तरावरचतेपशील    � ----------------------------------------    
काय$लयीनदुरkवनीEमांकववळेाकाय$लयीनदुरkवनीEमांकववळेाकाय$लयीनदुरkवनीEमांकववळेाकाय$लयीनदुरkवनीEमांकववळेा    � दुरkवनी E .25821281  /  25827402,   

वेळसकाळी 10.00 तेसायंकाळी 5.45 
साLतािहकसु�ीविविश%टसवेसेाठीठरिवलVेयावळेासाLतािहकसु�ीविविश%टसवेसेाठीठरिवलVेयावळेासाLतािहकसु�ीविविश%टसवेसेाठीठरिवलVेयावळेासाLतािहकसु�ीविविश%टसवेसेाठीठरिवलVेयावळेा    � रिववार, मिह?याचादुसरा/चौथाशिनवारव 

सावOजिनकसु�या. 
    

    

    

सं9थेचा/ाZपतMतासं9थेचा/ाZपतMतासं9थेचा/ाZपतMतासं9थेचा/ाZपतMता    
 

 

    

-       
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वसई वसई वसई वसई ((((प प प प ))))    िजVहा पालघर येिथल सह संचालकिजVहा पालघर येिथल सह संचालकिजVहा पालघर येिथल सह संचालकिजVहा पालघर येिथल सह संचालक, , , , औ�ोिगक सुर ा व आरो#य यां}या औ�ोिगक सुर ा व आरो#य यां}या औ�ोिगक सुर ा व आरो#य यां}या औ�ोिगक सुर ा व आरो#य यां}या 

काय$लयातील कायl व कतOSये यांचा काय$लयातील कायl व कतOSये यांचा काय$लयातील कायl व कतOSये यांचा काय$लयातील कायl व कतOSये यांचा तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल    

काय$लयाचेनांव   :-सहसंचालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य 
संचालनालययांचेकाय$लय, वसई,      
िजVहापालघर. 
काय$लय /मुख काय$लय /मुख काय$लय /मुख काय$लय /मुख         ::::----            सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक, , , , औ�ोिगक सरु ा व    आरो#य औ�ोिगक सरु ा व    आरो#य औ�ोिगक सरु ा व    आरो#य औ�ोिगक सरु ा व    आरो#य     

शासकीय िवभागाचे नावंशासकीय िवभागाचे नावंशासकीय िवभागाचे नावंशासकीय िवभागाचे नावं        ::::----        औ�ोिगक सरु ा व आरो#य संचालनालय औ�ोिगक सरु ा व आरो#य संचालनालय औ�ोिगक सरु ा व आरो#य संचालनालय औ�ोिगक सरु ा व आरो#य संचालनालय     

कोण�या  मं2ालयातील खाकोण�या  मं2ालयातील खाकोण�या  मं2ालयातील खाकोण�या  मं2ालयातील खा�या}या�या}या�या}या�या}या::::----    कामगार खाते  अिधनकामगार खाते  अिधनकामगार खाते  अिधनकामगार खाते  अिधन9त9त9त9त    

कायO े2्                   :-  भौगोिलकठाणेिजVहयातीलवसई,                                                            
                                                                   पालघर,  डहाण ू, तलासरीववाडाहे 
                                                                   तालुके, ववसई, िवरारमहानगरपािलका 
िविश%ट कायl िविश%ट कायl िविश%ट कायl िविश%ट कायl ::::----    अअअअ. . . . कारखाने अिधिनयम कारखाने अिधिनयम कारखाने अिधिनयम कारखाने अिधिनयम 1948 1948 1948 1948 व �या खालील महारा%ट  कारखाने व �या खालील महारा%ट  कारखाने व �या खालील महारा%ट  कारखाने व �या खालील महारा%ट  कारखाने     

                                                                                िनयम िनयम िनयम िनयम 1963 1963 1963 1963 ची अमंलबजावणी करणेची अमंलबजावणी करणेची अमंलबजावणी करणेची अमंलबजावणी करणे....    

                                                                        बबबब....महारा%ट कारखाने महारा%ट कारखाने महारा%ट कारखाने महारा%ट कारखाने ((((अितधोकादायक औ�ोिगक अपघात िनयं2णअितधोकादायक औ�ोिगक अपघात िनयं2णअितधोकादायक औ�ोिगक अपघात िनयं2णअितधोकादायक औ�ोिगक अपघात िनयं2ण)   )   )   )       
िनयम िनयम िनयम िनयम 2003.2003.2003.2003.                                                                            

कककक. . . . पय$वरण सरु ा अतंगOत खालील िनयमपय$वरण सरु ा अतंगOत खालील िनयमपय$वरण सरु ा अतंगOत खालील िनयमपय$वरण सरु ा अतंगOत खालील िनयम    

(i)(i)(i)(i)    उ�पादनउ�पादनउ�पादनउ�पादन, , , , साठवणकूसाठवणकूसाठवणकूसाठवणकू, , , , धोकादायक रसायनाचंी आयात िवषय िनयम धोकादायक रसायनाचंी आयात िवषय िनयम धोकादायक रसायनाचंी आयात िवषय िनयम धोकादायक रसायनाचंी आयात िवषय िनयम     

                                                                                            1989198919891989    

(ii) (ii) (ii) (ii) रासाियिनक अपघात रासाियिनक अपघात रासाियिनक अपघात रासाियिनक अपघात ((((आपात योजना तयारी /ितसाआपात योजना तयारी /ितसाआपात योजना तयारी /ितसाआपात योजना तयारी /ितसादददद)  )  )  )  िनयम िनयम िनयम िनयम 1996199619961996    

                                                                        ङ कामगारा नुकसान भरपाईङ कामगारा नुकसान भरपाईङ कामगारा नुकसान भरपाईङ कामगारा नुकसान भरपाई....    

    



िवभागाचkेयेय :- कामगाराचंीसरुि तता, आरो#यवकVयाण /धोरणे 
कामगाराचंीसरुि�तताआरो#यवकVयाण 
 
सवO सबंंिधत कमOचारी सवO सबंंिधत कमOचारी सवO सबंंिधत कमOचारी सवO सबंंिधत कमOचारी ::::----    

सहसंचालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, पालघर (वसई). 

पद मंजूर भरलेली िरMत 
सहसंचालक 1 1 - 
उपसंचालक 5 4 1 
सहा�यकसंचालक 3 - 3 
एकूण 9 5 4 

 

 
अअअअ....EEEE....    पदाच ेनांवपदाच ेनांवपदाच ेनांवपदाच ेनांव    मंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदे    कायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदे    िरMत पदेिरMत पदेिरMत पदेिरMत पदे    
1 अिध क 2 2 - 
2 विर%ठ िलिपक 1 1 - 
3 िलिपक टंकलेखक 3 1 2 
4 दLतरी 1 1 - 
5 िशपाई 1 1 - 
                     एकूणएकूणएकूणएकूण    8888    6666    2222    

    

अ. कारखानेअिधिनयम 1948 व�याखालीलमहारा%& 
कारखानेिनयम 1963 चीअंमलबजावणीकरणे. 
िविश%ठकायO         :-  यासदरातिदलVेयासवOकायदयाचंीअंमलबजावणीकरणे.   
अनुबिंधतकेलेVयाकायO े2ातीलकारखा?यात/वशेकरणेकारखानेअिधिनयम 1948 
अंतगOतकारखा?याचंीतपासणीकरणेविनरी णशेरेिलिहणे.सुर ासबंधीअंमलबजावणीकरणेयासा
ठीभोगवटादारासमागOदशOनकaनिनदlशदेणे.     
कारखा?यातघडलVेयाअपघाताचीवधोकादायकघटनाचंीचौकशीकaनकारखानेअिधिनयम 
1948 
अंतगOतकायदेभगंआढळVयास?यायालयातभोगवटादारािवakदखटलेदाखलकरणेवखटलचेाल
िवणे.कारखा?यातघडलVेयाअपघातात,  
कामगारासकायमचेअपंग�पवआVयासअथवामृतकामगारां}यावासास, 
कामगारनुकसानभरपाईकायदा 1923   /माणेनुकसानभरपाईिमळवूनदे3यासाठीपाठपरुावा
 करणे.कारखा?या}याकामगारां}यातEार]चीचौकशीकaन तEारीचेिनवारणकरणे. 



अितधोकादायककारखा?याचंीवष$तूनकमीतकमीएकदासपंूणOतपासणीकaनभोगवटादारससुर
 ावआरो#ययाबददलयोगयतेमागOदशOनकरणे. काय$लयातीलदैनंिदनीप2Sयहारसाभंाळणे. 
 
मालमHचेातपशील :- 2015 चौरसफूटजागेतखाजगीइमारतीतभाडया}या 
इमारतवजागेचा  : जागेतकाय$लयकायOरतआहे. 
तपिशल 
उपलe� सेवा   :- मािहतीिनरंक.  
 
सं9थे}यासंरचना�Kक :- पानEंमाकं 4 मkयेदाखिवVया/माणे. 
तM�यामkये/�येक 
9तरावरचेतपिशल 
काय$लयीनदूरkवनीEं. :- 0250  2332628 
    
व वळेाव वळेाव वळेाव वळेा सकाळी सकाळी सकाळी सकाळी 10.00 ते सायंकाळी ते सायंकाळी ते सायंकाळी ते सायंकाळी 5.45 पय7तपय7तपय7तपय7त 

साLतािहक सुटटी         साLतािहक सुटटी         साLतािहक सुटटी         साLतािहक सुटटी         :- मिह?यातील दुसरा व चौथा शिनवार व सवO रिववारमिह?यातील दुसरा व चौथा शिनवार व सवO रिववारमिह?यातील दुसरा व चौथा शिनवार व सवO रिववारमिह?यातील दुसरा व चौथा शिनवार व सवO रिववार.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESTABLISHMENT FORM CHARTESTABLISHMENT FORM CHARTESTABLISHMENT FORM CHARTESTABLISHMENT FORM CHART 

                      JOINT DIRECTOR 

 

 

 

DEPUTY                 DEPUTY                  DEPUTY       VACANT                 ASSISTATNT                     ASSISTATNT            VACANT                                        
DIRECTOR          DIRECTOR             RECTOR                                    DIRECTOR                      DIRECTOR                           

 

 

 

ESTABLISH SUPERITENDENT              STASTICAL SUPERITENDENT 

 

 

 

 SERNIOR                    CLERK CUM               CLERK CUM                 CLERK CUM                     RECORD                         PEON 

  CLERK                  TYPIEST                           TYPIST                          TYPIST                        KEEPER 



    

सहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#य,,,,अकोलायेथीलयाकाय$लयातीलकायOवकतOSययांचातपशील    

काय$लयाचनेाव    ::::    सहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#य, अकोलाअकोलाअकोलाअकोला 

पHा    ::::    िवनोदभवनिवनोदभवनिवनोदभवनिवनोदभवन, 1 लामाळालामाळालामाळालामाळा, गौर णरोडगौर णरोडगौर णरोडगौर णरोड, 
पावरहाऊससमोरपावरहाऊससमोरपावरहाऊससमोरपावरहाऊससमोर, अकोलाअकोलाअकोलाअकोला....    

काय$लय/मुख    ::::    सहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#य, अकोलाअकोलाअकोलाअकोला 

शासकीयिवभागाचनेाव    ::::    उ�ोगउ�ोगउ�ोगउ�ोग, ऊज$वकामगारिवभागऊज$वकामगारिवभागऊज$वकामगारिवभागऊज$वकामगारिवभाग 

कोण�यामं2ालयातीलखा�या
}याअिधिन9त    

::::    कामगारखातेकायO े2कामगारखातेकायO े2कामगारखातेकायO े2कामगारखातेकायO े2 

कायO े2    ::::    अअअअ))))िवभाग/मुखिवभाग/मुखिवभाग/मुखिवभाग/मुख, अकोलािवभागअकोलािवभागअकोलािवभागअकोलािवभाग 

बबबब))))अकोलाअकोलाअकोलाअकोला, यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ, वािशमवािशमवािशमवािशम, 
बलुढाणावअमरावतीिजVªयांनकरीता9थािनककाय$बलुढाणावअमरावतीिजVªयांनकरीता9थािनककाय$बलुढाणावअमरावतीिजVªयांनकरीता9थािनककाय$बलुढाणावअमरावतीिजVªयांनकरीता9थािनककाय$
लयलयलयलय 

    

काय$लया}यानावांतवअिधका-यां}यापदनामामkयेबदल    

शासनिनणOयउ�ोगशासनिनणOयउ�ोगशासनिनणOयउ�ोगशासनिनणOयउ�ोग, उज$वकामगारिवभागEउज$वकामगारिवभागEउज$वकामगारिवभागEउज$वकामगारिवभागE....एफिडईएफिडईएफिडईएफिडई - 4590/8045/कामकामकामकाम----8 िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक 16/01/1991 
अ?वयेयाकाय$लया}यानावातवअिधका«यां}यापदनामातखालील/माणेबदलझाललेेआहेतअ?वयेयाकाय$लया}यानावातवअिधका«यां}यापदनामातखालील/माणेबदलझाललेेआहेतअ?वयेयाकाय$लया}यानावातवअिधका«यां}यापदनामातखालील/माणेबदलझाललेेआहेतअ?वयेयाकाय$लया}यानावातवअिधका«यां}यापदनामातखालील/माणेबदलझाललेेआहेत.... 

अनुE.    काय$लयाचजेुनेनाव    काय$लयाचनेिवननाव    
1111    उपमुtयिनिर ककारखाउपमुtयिनिर ककारखाउपमुtयिनिर ककारखाउपमुtयिनिर ककारखा

नेनेनेने 
सहसंचालकऔ�ोिगकसुसहसंचालकऔ�ोिगकसुसहसंचालकऔ�ोिगकसुसहसंचालकऔ�ोिगकसु
र ावआरो#यअकोलार ावआरो#यअकोलार ावआरो#यअकोलार ावआरो#यअकोला 

 
अनुE.    पदनामाचजुेनेनाव    पदनामाचनेिवननाव    
1111    उपमुtयिनिर ककारखाउपमुtयिनिर ककारखाउपमुtयिनिर ककारखाउपमुtयिनिर ककारखा

नेनेनेने 
सहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअकोसहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअकोसहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअकोसहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअको
लालालाला 

2222    िनिर ककारखानेवगOिनिर ककारखानेवगOिनिर ककारखानेवगOिनिर ककारखानेवगO 1 उपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअकोउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअकोउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअकोउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअको
लालालाला 

3333    िनिर ककारखानेवगOिनिर ककारखानेवगOिनिर ककारखानेवगOिनिर ककारखानेवगO 2 सहासहासहासहा....संचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअ
कोलाकोलाकोलाकोला 

4444    िनिर ककारखानेवगOिनिर ककारखानेवगOिनिर ककारखानेवगOिनिर ककारखानेवगO 1 उपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअमराउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअमराउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअमराउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअमरा
वतीवतीवतीवती 

 



 

 

 

कायOकायOकायOकायO    

::::    अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम 1948 
व�याखालीलमहारा%&कारखानेिनयमव�याखालीलमहारा%&कारखानेिनयमव�याखालीलमहारा%&कारखानेिनयमव�याखालीलमहारा%&कारखानेिनयम  1963 
चीअमंलबजावणीकरणेचीअमंलबजावणीकरणेचीअमंलबजावणीकरणेचीअमंलबजावणीकरणे 

बबबब))))पय$वरणसुर ाकायदेअतंOगतखालीलिनयमपय$वरणसुर ाकायदेअतंOगतखालीलिनयमपय$वरणसुर ाकायदेअतंOगतखालीलिनयमपय$वरणसुर ाकायदेअतंOगतखालीलिनयम 
1) उ�पादनउ�पादनउ�पादनउ�पादन, साठवणकूसाठवणकूसाठवणकूसाठवणकू, 

धोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयम 1989 
2) रासायिनकअपघातरासायिनकअपघातरासायिनकअपघातरासायिनकअपघात 

(आपHीयोजनातयारीव/ितसादआपHीयोजनातयारीव/ितसादआपHीयोजनातयारीव/ितसादआपHीयोजनातयारीव/ितसाद))))िनयमिनयमिनयमिनयम 1996   
 
िविश%टकायO अ कारखानेनvदणीवपरवा

ना 
कारखानेअिधिनयमअंतगOतयेणा«याकारखा
?यांचीनvदणीकरणेवपरवानानुतिनकरणक
रणे 

 ब 1) िनिर ण /�येकनvदणीकृतकारखा?याचवेष$तूनसवO
साधारणपणेएकदािनरी णकर3यातयेते. 

  2) चौकशी /ाणघातकअपघात, वायुगळती, 9फोट, 
आगइ.दुघOटनावगंभीरअपघातयाबाबतची
चौकशीकर3यातयेवून�यभिव%यातघडूनये
Kहणनू/ितबंधा�मकउपायसुचिव3यातयेता
त तसेच  
तEार]}या चौकशीकर3यातयेतात. 

  3) खटला काय�ां}यातरतूद]चीअमलबजावणीकZन
घे3यावरभरअसतो.पणआव�यMताभास
Vयास?यायालयातफौजदारीखटलेदाखल
कर3यातयेतात. 

 क अपघातf9ताससहा�य कारखा?यातीलअपघातf9तकामगारांना
Uकवा�यां}यावारसांनानुकसानभरपाईकाय
�ानुसारभरपाईिमळवूनदे3यासमदतकर
3यातयेते 

 ड व�ैिकय धोकादायककारखा?यातीलकामगारांचीआ
रो#यतपासणीबाबतSयव9थापनाकडूनपूतO
ताकरवुनघे3यातयेते. 

 

 

 



 इ अितधोकादायककारखा
ने 

अितधोकादायककारखा?यांसाठीअसले
VयािनयमांचीअमलबजावणीकZनघे3यात
येते.अनथOिनवारणयोजनातयारकZनघे
3यातयेतातव�यांची/ितZप/ा�याि कघेत
लीजातात.िजVहाव9थािनकअिर%ठसमुहा
चसेद9यसिचवKहणनूकामपाहणे.िजVहयां
साठीअनथOिनवारणआराखडेतयारकर3या
किरतािजVहािधका«यांनासहकायOकरणे. 

िवभागाचkेयेय/धो
रणे 

कारखा?यातनोकरीलाअसलेVयाकामगारांनाआरो#य, सुरि तता, 
कVयाणा}यासोयी, कामाचयेो#यतास, 
पगारीरजावगैरेलाभांचीशा�तीलाभावीहेयािवभागाचेमुtयkयेयआहे. 

धोरण उपरोMतनमुदकाय�ां}यासंदभ$तकारखा?यासभटेदेऊनचौकशीकर3यात
येतेवपाठपरुावाकZनमालकांकडूनकामगारांनालाभिमळवूनदे3यातयेतो.
गंभीरवधोकादायकबाब]साठीपतुOतानझाVयासमालक / 
Sयव9थापकािवZkदफौजदारीकायOवाईकर3यातयेते. 

 
सवOसबंधीतकमOचारीसवOसबंधीतकमOचारीसवOसबंधीतकमOचारीसवOसबंधीतकमOचारी::::अकोलाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेत.    

सहसंचालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, अकोला. 

पद मंजूर भरलेली िरMत 
सहसंचालक 1 - 1 
उपसंचालक 2 1 1 
सहा�यकसंचालक  2 - 2 
एकूण 5 1 4 

 

 
 

अअअअ....EEEE....    पदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांव    मंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदे    कायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदे    िरMत पदेिरMत पदेिरMत पदेिरMत पदे    
1 अिध क 1 1 - 
2 विर%ठ िलिपक 1 1 - 
3 िलिपक टंकलेखक 2 2 - 
4 नाईक 1 - 1 
5 िशपाई 1 1 - 
                     एकूणएकूणएकूणएकूण    6666    5555    1111    

 

 



 

सवOसबंधीतकमOचारीसवOसबंधीतकमOचारीसवOसबंधीतकमOचारीसवOसबंधीतकमOचारी: अमरावतीकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेत. 

उपसचंालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, अमरावती. 

पद मंजूर भरलेली िरMत 
उपसंचालक 1 - 1 
सहा�यकसंचालक  - - - 
एकूण 1 - 1 
 
 

अअअअ....EEEE....    पदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांव    मंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदे    कायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदे    िरMत पदेिरMत पदेिरMत पदेिरMत पदे    
1 िलिपक टंकलेखक 2 2 - 
2 िशपाई 1 - 1 
                     एकूणएकूणएकूणएकूण    3333    2222    1111    

 

कमOचारीकमOचारीकमOचारीकमOचारी :-  काय$लयातीलकामकाजांचसेोयीकरीताचारकाय$सनेआहेत. 

कायOकायOकायOकायO :-   संबधंीतशाखेतीलिवषयाचीन9तीसादरकरणे, संदभOजोडणे, /करणांचीमािहतीविटLपणीसंबंिधत 
 अिधका-यानासादरकरणे, अिधका-या}याआदेशा?वयेपढुीलकायOवाहीकरण�. 
 
कामाचिेव9तृत9वZपकामाचिेव9तृत9वZपकामाचिेव9तृत9वZपकामाचिेव9तृत9वZप :-   वरील/माणे 
 
अकोलाकाय$लयातीलमालमHेचातपशीलअकोलाकाय$लयातीलमालमHेचातपशीलअकोलाकाय$लयातीलमालमHेचातपशीलअकोलाकाय$लयातीलमालमHेचातपशील:- याकाय$लयाचीजागा/इमारतभाडयाचीआहे. ेञफळ 
अंदाज े 1664 चौ.फुटआहे. 
    
अमरावतीकाय$लयातीलअमरावतीकाय$लयातीलअमरावतीकाय$लयातीलअमरावतीकाय$लयातीलमालमHेचातपशीलमालमHेचातपशीलमालमHेचातपशीलमालमHेचातपशील:- याकाय$लयाचीजागा/इमारतभाडयाचीआहे. ेञफळ 
अंदाज े 616.7 चौ.फुटआहे. 
उपलeधसवेाउपलeधसवेाउपलeधसवेाउपलeधसवेा    ::::    -------- 



उपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#य,,,,अमरावतीयेथीलयाकाय$लयातीलकायOवकतOSययांचातपशील    

काय$लयाचनेाव    ::::    उपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#य, अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती 

पHा    ::::    दुसरामाळा ,वीमकोइमारत, गाडगेनगर,अमरावती-444603 

काय$लय/मुख    ::::    उपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#य, अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती 

शासकीयिवभागाचनेाव    ::::    उ�ोगउ�ोगउ�ोगउ�ोग, ऊज$वकामगारिवभागऊज$वकामगारिवभागऊज$वकामगारिवभागऊज$वकामगारिवभाग 

कोण�यामं2ालयातीलखा�या
}याअिधिन9त    

::::    कामगारखातेकायO े2कामगारखातेकायO े2कामगारखातेकायO े2कामगारखातेकायO े2 

कायO े2    ::::    अअअअ))))काय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुख, अमरावतीिवभागअमरावतीिवभागअमरावतीिवभागअमरावतीिवभाग 

बबबब))))अमरावतीिजVªयाकरीता9थािनककाय$लयअमरावतीिजVªयाकरीता9थािनककाय$लयअमरावतीिजVªयाकरीता9थािनककाय$लयअमरावतीिजVªयाकरीता9थािनककाय$लय 

    

काय$लया}यानावांतवअिधका-यां}यापदनामामkयेबदल    

शासनिनणOयउ�ोगशासनिनणOयउ�ोगशासनिनणOयउ�ोगशासनिनणOयउ�ोग, उज$वकामगारिवभागEउज$वकामगारिवभागEउज$वकामगारिवभागEउज$वकामगारिवभागE....एफिडईएफिडईएफिडईएफिडई - 4590/8045/कामकामकामकाम----8 िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक 16/01/1991 
अ?वयेयाकाय$लया}यानावातवअिधका«यां}यापदनामातखालील/माणेबदलझाललेेआहेतअ?वयेयाकाय$लया}यानावातवअिधका«यां}यापदनामातखालील/माणेबदलझाललेेआहेतअ?वयेयाकाय$लया}यानावातवअिधका«यां}यापदनामातखालील/माणेबदलझाललेेआहेतअ?वयेयाकाय$लया}यानावातवअिधका«यां}यापदनामातखालील/माणेबदलझाललेेआहेत.... 

अनुE.    काय$लयाचजेुनेनाव    काय$लयाचनेिवननाव    
1111    िनरी ककारखानेिनरी ककारखानेिनरी ककारखानेिनरी ककारखाने, वगOवगOवगOवगO - 1  उपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#य 

 
अनुE.    पदनामाचजुेनेनाव    पदनामाचनेिवननाव    
1111    िनिर ककारखानेवगOिनिर ककारखानेवगOिनिर ककारखानेवगOिनिर ककारखानेवगO 1 उपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरोउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरोउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरोउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो

#य#य#य#य 

कायOकायOकायOकायO    ::::    अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम 1948 
व�याखालीलमहारा%&कारखानेिनयमव�याखालीलमहारा%&कारखानेिनयमव�याखालीलमहारा%&कारखानेिनयमव�याखालीलमहारा%&कारखानेिनयम 1963 
चीअमंलबजावणीकरणेचीअमंलबजावणीकरणेचीअमंलबजावणीकरणेचीअमंलबजावणीकरणे 

बबबब))))पय$वरणसुर ाकायदेअतंOगतखालीलिनयमपय$वरणसुर ाकायदेअतंOगतखालीलिनयमपय$वरणसुर ाकायदेअतंOगतखालीलिनयमपय$वरणसुर ाकायदेअतंOगतखालीलिनयम 
3) उ�पादनउ�पादनउ�पादनउ�पादन, साठवणकूसाठवणकूसाठवणकूसाठवणकू, 

धोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयम 1989 
4) रासायिनकअपघातरासायिनकअपघातरासायिनकअपघातरासायिनकअपघात 

(आपHीयोजनातयारीव/ितसादआपHीयोजनातयारीव/ितसादआपHीयोजनातयारीव/ितसादआपHीयोजनातयारीव/ितसाद))))िनयमिनयमिनयमिनयम 1996   
 

 



 

िविश%टकायO अ कारखानेनvदणीवपरवा
ना 

कारखानेअिधिनयमअंतगOतयेणा«याकारखा
?यांचीनां¬देणीकरणेवपरवानानुतिनकरण
/9ताव, सहसंचालक, 
औ.स.ुवआ.अकोलायांचकेडेसादरकरणे 

 ब 1) िनिर ण /�येकनvदणीकृतकारखा?याचवेष$तूनसवO
साधारणपणेएकदािनरी णकर3यातयेते. 

  2) चौकशी /ाणघातकअपघात, वायुगळती, 9फोट, 
आगइ.दुघOटनावगंभीरअपघातयाबाबीचीचौ
कशीकर3यातयेवून�यभिव%यातघडूनयेKह
णनू/ितबंधा�मकउपायसुचिव3यातयेतातत
सेचतEार]}याचौकशीकर3यातयेतात. 

  3) खटला काय�ां}यातरतूद]चीअमलबजावणीकZन
घे3यावरभरअसतो.पणआव�यMताभास
Vयास?यायालयातफौजदारीखटलेदाखल
कर3यातयेतात. 

 क अपघातf9ताससहा�य कारखा?यातीलअपघातf9तकामगारांना
Uकवा�यां}यावारसांनानुकसानभरपाईकाय
�ानुसारभरपाईिमळवूनदे3यासमदतकर
3यातयेते 

 ड व�ैिकय धोकादायककारखा?यातीलकामगारांचीआ
रो#यतपासणीबाबतSयव9थापनाकडूनपूतO
ताकरवुनघे3यातयेते. 

 इ अितधोकादायककारखा
ने 

अितधोकादायककारखा?यांसाठीअसले
VयािनयमांचीअमलबजावणीकZनघे3यात
येते.अनथOिनवारणयोजनातयारकZनघे
3यातयेतातव�यांची/ितZप/ा�याि कघेत
लीजातात.िजVहाव9थािनकअिर%ठसमुहा
चसेद9यसिचवKहणनूकामपाहणे.िजVहयां
साठीअनथOिनवारणआराखडेतयारकर3या
किरतािजVहािधका«यांनासहकायOकरणे. 

 



िवभागाचkेयेय/धो
रणे 

कारखा?यातनोकरीलाअसलेVयाकामगारांनाआरो#य, सुरि तता, 
कVयाणा}यासोयी, कामाचयेो#यतास, 
पगारीरजावगैरेलाभांचीशा�तीलाभावीहेयािवभागाचेमुtयkयेयआहे. 

धोरण उपरोMतनमुदकाय�ां}यासंदभ$तकारखा?यासभटेदेऊनचौकशीकर3यात
येतेवपाठपरुावाकZनमालकांकडूनकामगारांनालाभिमळवूनदे3यातयेतो.
गंभीरवधोकादायकबाब]साठीपतुOतानझाVयासमालक / 
Sयव9थापकािवZkदफौजदारीकायOवाईकर3यातयेते. 

 

सं9थे}यासंरचना�मकतM�यामkये/�येक9तरावरचतेपशील    
 

सहसंचालकसहसंचालकसहसंचालकसहसंचालक    ,,,,    

औ�ोिगकसुर ावआरो#यअकोलाऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअकोलाऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअकोलाऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअकोला 

 

 

 

उपसंचालक  ú सहासचंालक,  ú  
औ�ोिगकसुर ा वआरो#य अकोला  औ�ोिगक सुर ा 
वआरो#यअकोला 
 

 
 

अकोलायेथीलवगOÔ 3 ववगO 4 चसेवOकमOचारी 
 

 

 

 

 

 

    



सं9थे}यासंरचना�मकतM�यामkये/�येक9तरावरचतेपशीलसं9थे}यासंरचना�मकतM�यामkये/�येक9तरावरचतेपशीलसं9थे}यासंरचना�मकतM�यामkये/�येक9तरावरचतेपशीलसं9थे}यासंरचना�मकतM�यामkये/�येक9तरावरचतेपशील----पानEमाकं 4 मkयेदाखवVया/माणे. 

अकोलाकाय$लयीनदुरkविनEमांकववेळाअकोलाकाय$लयीनदुरkविनEमांकववेळाअकोलाकाय$लयीनदुरkविनEमांकववेळाअकोलाकाय$लयीनदुरkविनEमांकववेळा    ::::----    ((((0724)0724)0724)0724) - 2459932 

                    सकाळीसकाळीसकाळीसकाळी 10-00 तेसायं. 5-45 पयO?त. 

काय$लयीनफॅMसEमांककाय$लयीनफॅMसEमांककाय$लयीनफॅMसEमांककाय$लयीनफॅMसEमांक        ::::----    ((((0724)0724)0724)0724) - 2459932. 

 

सं9थे}यासंरचना�मकतM�यामkये/�येक9तरावरचतेपशील    
 

उपसचंालक, 

औ�ोिगकसुर ावआरो#यअमरावती 

 

 

 

वगO-3 ववगO-4  चसेवOकमOचारी 

 

अमरावतीकाय$लयीनदुरkविनEमांकववेळाअमरावतीकाय$लयीनदुरkविनEमांकववेळाअमरावतीकाय$लयीनदुरkविनEमांकववेळाअमरावतीकाय$लयीनदुरkविनEमांकववेळा    ::::----    ((((0721)0721)0721)0721) - 2551314 

                        सकाळीसकाळीसकाळीसकाळी 10-00 तेसायं. 5-45 पयO?त. 

काय$लयीनफॅMसEमांककाय$लयीनफॅMसEमांककाय$लयीनफॅMसEमांककाय$लयीनफॅMसEमांक            ::::----    -------- 

 

साLताहीकसुटीसाLताहीकसुटीसाLताहीकसुटीसाLताहीकसुटी            ::::    मिह?यातीलमिह?यातीलमिह?यातीलमिह?यातीलदुसरावचौथाशिनवारवसवOरिववार. 

िविश%ठसेवसेाठीठरिवलेVयावळेा :- काय$लयीनवळे 
 

    
    
    



पुपपुुपुणेणेणेणे, , , , कायO े2 कायO े2 कायO े2 कायO े2 ----
1111येथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयाचंातपशीलयेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयाचंातपशीलयेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयाचंातपशीलयेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयाचंातपशील    
 
* 

    
काय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHा    

 
- 

2रामजला,Lलॉटनं. G.P.163,जीeलॉक, 
संभाजीनगर, 

बिहणाबाई/ाणीसfंहालयसमोरएमआयडीसी 
( थमOMसचौक) Uचचवड,  पणेु 411 019 

 
* 
 

    
काय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुख----    

 
- 

 
सहसचंालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य,   

पणेु. (कायO े2-1) 
 
* 

    
शासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावं    

 
- 

 
उदयोग, ऊज$वकामगारिवभाग. 

 
* 

    
कोण�यामं2ालयातीलखाकोण�यामं2ालयातीलखाकोण�यामं2ालयातीलखाकोण�यामं2ालयातीलखा

�या}याअिधन9त�या}याअिधन9त�या}याअिधन9त�या}याअिधन9त    

 
- 
 

कामगारखातेकायO े2 
 

काय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधका----या}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदल    
शासनिनणOयउ�ोग, उज$वकामगारिवभागE. एफडीई 4590/ 8045/ काम- 8, िदनाकं 

16/01/        
1991 अ?वयेयाकाय$लया}यानावातंवअिधका-

या}ंयापदनामातखालील/माणेबदलझालेआहेत. 
 
अअअअ....
EEEE    

    जुनेनावजुनेनावजुनेनावजुनेनाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    नवीननावनवीननावनवीननावनवीननाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    

1 काय$लय मुtयिनरी ककारखाने औ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालय 
2 अिधकारी 1 अपरमुtयिनरी ककारखा

ने 
अपरसंचालक, 
औ�ोिगकसुर ावआरो#य 

  2 उपमुtयिनरी ककारखाने सहसंचालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य 
  3 कारखानेिनरी कवगO - 1 उपसंचालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य 
  4 कारखानेिनरी कवगO -2 सहा�यकसंचालक, 

औ�ोिगकसुर ावआरो#य 
  



कायO े2कायO े2कायO े2कायO े2    
    

अ) /ादेिशकिवभाग/मुख , पणेुिवभाग 
ब)  ता. हवलेीवता. िशZरतसेचअहमदनगरिजVहा . 
 

  
कायlकायlकायlकायl    
    

खालीलकायदयांचीअमंलबजावणीकर3यांतयेते. 
अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948व�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयम,,,, 
बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयम    
      (i) उ�पादन, 
साठवणकूवधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयम 1989 
      (ii) रसायनांचेअपघात (आपHीयोजना, तयारीव/ितसाद ) 
िनयम, 1996. 

 
 
 
िविश%टकायOिविश%टकायOिविश%टकायOिविश%टकायO    
    

  
अअअअ))))कारखानेनvदणीवपरवानाकारखानेनvदणीवपरवानाकारखानेनvदणीवपरवानाकारखानेनvदणीवपरवाना    कारखानेअिधिनयमाअंतगOतयेणा-या 

कारखा?यांचीनvदणीकरणेवपरवानादेणे.   
बबबब)1))1))1))1)िनिर णिनिर णिनिर णिनिर ण    
    
    
2)2)2)2)चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
    
    
    
    
3)3)3)3)खटलाखटलाखटलाखटला    
    

/�येकनvदणीकृतकारखा?याचवेष$तूनसवOसाधारणपणेए
कदािनरी णकर3यांतयेते. 
 
/ाणघातकअपघात, वायुगळती , 9फोट, आगइ. 
दुघOटनावगंभीरअपघातयाबाब]चीचौकशीकर3यातयेऊन
�याभिव%यातघडूनयेKहणनू/ितबंधा�मकउपायसुचिव3यां
तयेताततसेचतEार]}याचौकशीकर3यांतयेतात. 
 
काय�ा}यातरतूद]चीअंमलबजावणीकZनघे3यावरभरअ
सतो .  
पणआव�यकताभासVयास?यायालयातफौजदारीखटले
दाखलकर3यांतयेतात. 

कककक))))अपघातf9ताससहा�यअपघातf9ताससहा�यअपघातf9ताससहा�यअपघातf9ताससहा�य----    कारखा?यातीलअपघातf9तकामगारांनाUकवा�यां}यावार
सांनानुकसानभरपाईकाय�ानुसारभरपाईिमळवूनदे3यास
मदतकर3यातयेते.   



इइइइ))))अितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखाने    
    

अितधोकादायककारखा?यांसाठीअसलेVयािनयमांचीअंम
लबजावणीकZनघे3यांतयेते. 
अनथOिनवारणयोजनातयारकZनघे3यांतयेतातव�यांची/
ितZप/ा�यि कघेतलीजातात.   
िजVहाव9थािनकअिर%टसमुहाचसेद9यसिचवKहणनूकाम
पहाणे.  
िजVहयांसाठीअनथOिनवारणआराखडेतयारकर3याकिर
तािजVहािधका-यांनासहकायOकरणे. 
 

 
िवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेय----कारखा?यातनोकरीलाअसलेVयाकामगारांनाआरो#य, सुरि तता, कVयाणा}यासोयी, 

कामाचेयो#यतास, पगारीरजावगैरेलाभांचीशा�तीलाभावीहेयािवभागाचेमुtयkयेयआहे.  
 

धोरणधोरणधोरणधोरण - 
उपरोMतनमूदकाय�ां}यासंदभ$तकारखा?यासभटेदेऊनचौकशीकर3यांतयेतेवपाठपुरावाकZनमालकांकडूनका
मगारांनालाभिमळवूनदे3यातयेतो.  गंभीरवधोकादायकबाब]साठीपतुOतान 

झाVयासमालक / 
Sयव9थापकािवZkदफौजदारीकारवाईकर3यांतयेते.याकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेत.... 
    

सहसंचालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, पणेु (का. े.1) 

पद िरMत मंजूर भरलेली 
सहसंचालक - 1 1 
उपसंचालक - 3 3 
सहा�यकसंचालक  3 3 - 
एकूण 3 7 4 

 
 

अअअअ....EEEE....    पदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांव    मंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदे    कायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदे    िरMत पदेिरMत पदेिरMत पदेिरMत पदे    
1 अिध क 1 1 - 
2 विर%ठ िलिपक 1 1 - 
3 िलिपक-

टंकलेखक 
1 1 - 

4 िशपाई 1 - 1 
 एकूणएकूणएकूणएकूण    4444    3333    1111    

    
    



    
        

कमOचारीकमOचारीकमOचारीकमOचारी::::----काय$लयीनकामकाजाचेंसोयीकरीताकाय$सनेआहेत. 
कायOकायOकायOकायO::::----संबधंीतशाखेतीलिवषयाचीन9तीसादरकरणे,संदभOजोडणे, 

/करणाचीमािहतीविटLपणी 
संबधंीतअिधका-यानंासादरकरणे, अिधका-या}ंयाआदेशा?वयेपढुीलकायOवाहीकरणे. 

 
कामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZप::::----वरील/माणे. 

 
काय$लयीनमालमHचेातपशीलकाय$लयीनमालमHचेातपशीलकाय$लयीनमालमHचेातपशीलकाय$लयीनमालमHचेातपशील::::----याकाय$लयाचीजागाभाडयाचीआहे. 

    
काय$लयाचासंरचना�मकतपशीलकाय$लयाचासंरचना�मकतपशीलकाय$लयाचासंरचना�मकतपशीलकाय$लयाचासंरचना�मकतपशील    

सहसंचालकसहसंचालकसहसंचालकसहसंचालक,,,,    
औ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#य    

पणेुपणेुपणेुपणेु((((कायO 2ेकायO 2ेकायO 2ेकायO 2े----1)1)1)1)    
    

        

    

                            

उपसंचालउपसंचालउपसंचालउपसंचाल
कककक    
पणेुपणेुपणेुपणेु    

3333पदे 

    सहा�यकसहा�यकसहा�यकसहा�यक
संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    
पणेुपणेुपणेुपणेु    
2222पदे    

            उपसंचालकउपसंचालकउपसंचालकउपसंचालक    
अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर    
1111पदेपदेपदेपदे    

    

    सहा�यकसहा�यकसहा�यकसहा�यक
संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    
1111पदेपदेपदेपदे    
    

                                        

        वगOवगOवगOवगO----
3333ववगOववगOववगOववगO----
4444चेसवOकमOचेसवOकमOचेसवOकमOचेसवOकमO
चारीचारीचारीचारी    

            वगOवगOवगOवगO----
3333ववगOववगOववगOववगO----
4444चेसवOकमOचेसवOकमOचेसवOकमOचेसवOकमO
चारीचारीचारीचारी    



 

 

काय$लयीनदूरkवनीEमाकंकाय$लयीनदूरkवनीEमाकंकाय$लयीनदूरkवनीEमाकंकाय$लयीनदूरkवनीEमाकं----    02024268898020242688980202426889802024268898    

काय$लयीनफॅMसEमाकंकाय$लयीनफॅMसEमाकंकाय$लयीनफॅMसEमाकंकाय$लयीनफॅMसEमाकं----    02024268898020242688980202426889802024268898    

काय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळे----    सकाळीसकाळीसकाळीसकाळी10.0010.0010.0010.00तेसायंतेसायंतेसायंतेसायं.5.45.5.45.5.45.5.45पय7तपय7तपय7तपय7त    

साLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृी    रिववारआिणदुसरावचौथाशिनवाररिववारआिणदुसरावचौथाशिनवाररिववारआिणदुसरावचौथाशिनवाररिववारआिणदुसरावचौथाशिनवार    

िविश%टसवेसेाठीठरिवलेिविश%टसवेसेाठीठरिवलेिविश%टसवेसेाठीठरिवलेिविश%टसवेसेाठीठरिवले
VयावळेाVयावळेाVयावळेाVयावळेा    

काय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळे    

    

    
    
    

अहमदनगरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयाचंातपअहमदनगरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयाचंातपअहमदनगरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयाचंातपअहमदनगरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयाचंातप
िशलिशलिशलिशल    

* काय$लयाचेनावंवपHा - 
औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय, 

अबOनबकँकॉलनी, /ेमदानचौक, 
सावडेीरोड, अहमदनगर 

* काय$लय/मुख - उपसंचालक, 
औ�ोिगकसरु ावआरो#य, अ.नगर 

* शासिकयिवभागाचेनावं - उ�ोग, उज$वकामगारिवभाग 

* कोण�यामं2ालयातीलखा�याचअेिधन9त - कामगारखातेकायO े2 

    

    

    

    



काय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधका----या}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदल    
 शासनिनणOयउ�ोग, उज$वकामगारिवभागE.एफडीई 4590/8045/काम-8, िदनाकं 
16/01/1991 अ?वययेाकाय$लया}यानावातंवअिधका-
या}ंयापदनामातखालील/माणेबदलझालेआहेत. 
अअअअ....
EEEE    

    जुनेनावजुनेनावजुनेनावजुनेनाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    नवीननावनवीननावनवीननावनवीननाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    

1 काय$लय मुtयिनरी ककारखाने औ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालना
लय 

2 अिधकारी 1 अपरमुtयिनरी ककारखाने अपरसचंालक, 
औ�ोिगकसुर ावआरो#य 

  2 उपमुtयिनरी ककारखाने सहसचंालक, 
औ�ोिगकसुर ावआरो#य 

  3 कारखानेिनरी कवगO - 1 उपसंचालक, 
औ�ोिगकसुर ावआरो#य 

  4 कारखानेिनरी कवगO -2 सहा�यकसचंालक, 
औ�ोिगकसुर ावआरो#य 

 

कायO े2कायO े2कायO े2कायO े2    
    

अ) /ादेिशकिवभाग/मुख , पणेुिवभाग 
ब)  UपपरीUचचवडम. न. पा.  े2, UहजवडीविजVहासोलापरू 
 

    
कायlकायlकायlकायl    
    

खालीलकायदयाचंीअमंलबजावणीकर3यातंयेते. 
अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948व�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयम,,,, 
बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम    
      (i) उ�पादन, 
साठवणकूवधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनय
म 1989 
      (ii) रसायनाचंेअपघात (आपHीयोजना, 
तयारीव/ितसाद ) िनयम, 1996. 
 
 

 
 



 
िविश%टकािविश%टकािविश%टकािविश%टका
यOयOयOयO    
    

  
अअअअ))))कारखानेनvदणीवपरवानाकारखानेनvदणीवपरवानाकारखानेनvदणीवपरवानाकारखानेनvदणीवपरवाना    कारखानेअिधिनयमाअतंगOतयेणा-या 

कारखा?याचंीनvदणीकरणेवपरवानादेणे.   
बबबब)1))1))1))1)िनिर णिनिर णिनिर णिनिर ण    
    
    
2)2)2)2)चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
    
    
    
    
3)3)3)3)खटलाखटलाखटलाखटला    
    

यादj}छकपkदतीनेिनरी णकर3यातंयेते. 
 
/ाणघातकअपघात, वायुगळती , 9फोट, आगइ. 
दुघOटनावगंभीरअपघातयाबाब]चीचौकशीकर3यातये
ऊन�याभिव%यातघडूनयेKहणनू/ितबधंा�मकउपायसु
चिव3यातंयेताततसेचतEार]}याचौकशीकर3यातंये
तात. 
 
काय�ा}यातरतूद]चीअंमलबजावणीकZनघे3यावरभ
रअसतो.  
पणआव�यकताभासVयास?यायालयातफौजदारीखट
लेदाखलकर3यांतयेतात. 

कककक))))अपघातअपघातअपघातअपघातf9ताससहा�यf9ताससहा�यf9ताससहा�यf9ताससहा�य----    कारखा?यातीलअपघातf9तकामगारानंाUकवा�यां
}यावारसानंानुकसानभरपाईकाय�ानुसारभरपाईिम
ळवूनदे3यासमदतकर3यातयेते.   

इइइइ))))अितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखाने    
    

अितधोकादायककारखा?यासंाठीअसलVेयािनयमाचंी
अंमलबजावणीकZनघे3यातंयेते. 
अनथOिनवारणयोजनातयारकZनघे3यातंयेतातव�यां
ची/ितZप/ा�यि कघेतलीजातात.   
िजVहाव9थािनकअिर%टसमुहाचेसद9यसिचवKहणनू
कामपहाणे.  
िजVहयासंाठीअनथOिनवारणआराखडेतयारकर3याक
िरतािजVहािधका-यानंासहकायOकरणे. 

 
    
    
    
    



िवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेय----कारखा?यातनोकरीलाअसलेVयाकामगारांनाआरो#य, सुरि तता, कVयाणा}यासोयी, 
कामाचेतास, पगारीरजावगैरेलाभांचीशा�तीलाभावीहेयािवभागाचेमुtयkयेयआहे. 
धोरणधोरणधोरणधोरण----
उपरोMतनमूदकाय�ां}यासंदभ$तकारखा?यासभटेदेऊनचौकशीकर3यातयेतेवपाठपुरावाकaनमालकांकडूनका
मगारांनालाभिमळवूनदे3यातयेतो. 
गंभीरवधोकादायकबाब]साठीपूतOतानझाVयासमालक/Sयव9थापकािवakदफौजदारीकारवाईकर3यातयेते. 

याकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेत....    

उपसचंालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, अहमदनगर. 

पद मंजूर भरलेली िरMत 
उपसंचालक 1 1 - 
सहा�यकसंचालक  1 - 1 
एकूण 2 1 1 
    
 

अअअअ....EEEE....    पदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांव    मंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदे    कायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदे    िरMत पदेिरMत पदेिरMत पदेिरMत पदे    
 िलिपक 

टंकलेखक 
2 1 1 

 िशपाई 1 1 - 
                     एकूणएकूणएकूणएकूण    3333    2222    1111    

 

 

    
कमOचारीकमOचारीकमOचारीकमOचारी::::----काय$लयीनकामकाजाचेंसोयीकरीताकाय$सनेआहेत. 
कायlकायlकायlकायl::::----संबधंीतशाखेतीलिवषयाचीन9तीसादरकरणे, संदभOजोडणे, 
/करणाचीमािहतीविटप3णीसंबधंीतअिधका-यानंासादरकरणे, अिधका-
या}ंयाआदेशा?वयेपढुीलकायOवाहीकरणे. 
कामाचेिव9तृत9वaपकामाचेिव9तृत9वaपकामाचेिव9तृत9वaपकामाचेिव9तृत9वaप::::----वरील/माणे 
काय$लयीनमालमHचेातपशीलकाय$लयीनमालमHचेातपशीलकाय$लयीनमालमHचेातपशीलकाय$लयीनमालमHचेातपशील :- याकाय$लयाचीजागाभाडयाचीआहे. 
  



काय$लयाचासंरचाना�मकतपशीलकाय$लयाचासंरचाना�मकतपशीलकाय$लयाचासंरचाना�मकतपशीलकाय$लयाचासंरचाना�मकतपशील    

    

    

 

 

 

 

 

 काय$लयीनदूरkवनीEमाकं - 0241-2411167 

काय$लयीनफॅMसEमांक - - 

काय$लयीनवळे - सकाळी 10.00 तेसायं. 5.45 
पय7त 

साLताहीकसु�ी - रिववारआिणदुसरावचौथाशिनवार 

िविश%टसेवसेाठीठरिवलेVयावळेा - काय$लयीनवळे 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

उपसंचालक, 

औ�ोिगकसुर ावआरो#य    
सहा�यकसंचालक, 

औ�ोिगकसुर ावआरो#य    

वगO 3 व 4 चसेवOकमOचारी वगO 3 व 4 चसेवOकमOचारी    



 

पुपपुुपुणेणेणेणे----2 2 2 2 येथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयांचातपशीलयेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयांचातपशीलयेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयांचातपशीलयेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयांचातपशील    
 
* 

    
काय$लयाचनेांववपHाकाय$लयाचनेांववपHाकाय$लयाचनेांववपHाकाय$लयाचनेांववपHा    

 
- 

 
औ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालय. 

2रा मजला,Lलॉट  नं. G.P.163,जी eलॉक, 
संभाजीनगर, बिहणाबाई /ाणी संfहालयसमोर 

एमआयडीसी 
( थमOMस चौक) Uचचवड,  पणेु 411 019    

 
* 
 

    
काय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुख----    

 
- 

 
सहसंचालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य,   

पणेु. (कायO े.-2) 
 
* 

    
शासिकयिवभागाचेनांवशासिकयिवभागाचेनांवशासिकयिवभागाचेनांवशासिकयिवभागाचेनांव    

 
- 

 
उदयोग, ऊज$वकामगारिवभाग. 

 
* 

    
कोण�यामं2ालयातीलखा�याकोण�यामं2ालयातीलखा�याकोण�यामं2ालयातीलखा�याकोण�यामं2ालयातीलखा�या

}याअिधन9त}याअिधन9त}याअिधन9त}याअिधन9त----    

 
- 

 

कामगारखातेकायO े2कामगारखातेकायO े2कामगारखातेकायO े2कामगारखातेकायO े2    
    
काय$लया}यानावांतवअिधकाकाय$लया}यानावांतवअिधकाकाय$लया}यानावांतवअिधकाकाय$लया}यानावांतवअिधका----यां}यापदनामामkयेबदलयां}यापदनामामkयेबदलयां}यापदनामामkयेबदलयां}यापदनामामkयेबदल    
शासनिनणOयउ�ोग, उज$वकामगारिवभागE. एफडीई 4590/ 8045/ काम- 8, िदनांक 16/01/  

1991 अ?वयेयाकाय$लया}यानावांतवअिधका-यां}यापदनामातखालील/माणेबदलझालेआहेत. 
 
अअअअ....
EEEE    

    जुनेनावजुनेनावजुनेनावजुनेनाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    नवीननावनवीननावनवीननावनवीननाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    

1 काय$लय मुtयिनरी ककारखाने औ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालय 
2 अिधकारी 1 अपरमुtयिनरी ककारखाने अपरसंचालक, 

औ�ोिगकसुर ावआरो#य 
  2 उपमुtयिनरी ककारखाने सहसंचालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य 
  3 कारखानेिनरी कवगO - 1 उपसचंालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य 
  4 कारखानेिनरी कवगO -2 सहा�यकसंचालक, 

औ�ोिगकसुर ावआरो#य 
 

 

 

 

 

 



 

कायO े2कायO े2कायO े2कायO े2    
    

अ) /ादेिशकिवभाग/मुख , पणेुिवभाग 
ब)  UपपरीUचचवडम. न. पा.  े2, UहजवडीविजVहासोलापरू 
 

 कायlकायlकायlकायl    
    

खालीलकायदयांचीअंमलबजावणीकर3यांतयेते. 
अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948व�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयम,,,, 
बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयम    
      (i) उ�पादन, साठवणकूवधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयम 
1989 
      (ii) रसायनांचेअपघात (आपHीयोजना, तयारीव/ितसाद ) िनयम, 1996. 
 

 
 
िविश%टकायOिविश%टकायOिविश%टकायOिविश%टकायO    
    

  
अअअअ))))कारखानेनvदणीवपरवानाकारखानेनvदणीवपरवानाकारखानेनvदणीवपरवानाकारखानेनvदणीवपरवाना    कारखानेअिधिनयमाअंतगOतयेणा-या 

कारखा?यांचीनvदणीकरणेवपरवानादेणे.   
बबबब)1))1))1))1)िनिर णिनिर णिनिर णिनिर ण    
    
    
2)2)2)2)चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
    
    
    
    
3)3)3)3)खटलाखटलाखटलाखटला    
    

यादj}छकपkदतीनेिनरी णकर3यांतयेते. 
 
/ाणघातकअपघात, वायुगळती , 9फोट, आगइ. 
दुघOटनावगंभीरअपघातयाबाब]चीचौकशीकर3यातयेऊन�याभ
िव%यातघडूनयेKहणनू/ितबधंा�मकउपायसुचिव3यांतयेतातत
सेचतEार]}याचौकशीकर3यांतयेतात. 
 
काय�ा}यातरतूद]चीअंमलबजावणीकZनघे3यावरभरअसतो.  
पणआव�यकताभासVयास?यायालयातफौजदारीखटलेदाख
लकर3यांतयेतात. 

कककक))))अपघातf9ताससहा�यअपघातf9ताससहा�यअपघातf9ताससहा�यअपघातf9ताससहा�य----    कारखा?यातीलअपघातf9तकामगारांनाUकवा�यां}यावारसां
नानुकसानभरपाईकाय�ानुसारभरपाईिमळवूनदे3यासमदतक
र3यातयेते.   

इइइइ))))अितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखाने    
    

अितधोकादायककारखा?यांसाठीअसलेVयािनयमांचीअंमलब
जावणीकZनघे3यांतयेते. 
अनथOिनवारणयोजनातयारकZनघे3यांतयेतातव�यांची/ितZप
/ा�यि कघेतलीजातात.   
िजVहाव9थािनकअिर%टसमुहाचसेद9यसिचवKहणनूकामपहा
णे.  
िजVहयांसाठीअनथOिनवारणआराखडेतयारकर3याकिरतािज
Vहािधका-यांनासहकायOकरणे. 



िवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेय----कारखा?यातनोकरीलाअसलेVयाकामगारांनाआरो#य, सुरि तता, कVयाणा}यासोयी, 
कामाचेयो#यतास, पगारीरजावगैरेलाभांचीशा�तीलाभावीहेयािवभागाचेमुtयkयेयआहे.  

धोरणधोरणधोरणधोरण - 
उपरोMतनमूदकाय�ां}यासंदभ$तकारखा?यासभटेदेऊनचौकशीकर3यांतयेतेवपाठपुरावाकZनमालकांकडूनका
मगारांनालाभिमळवूनदे3यातयेतो.  गंभीरवधोकादायकबाब]साठीपुतOतानझाVयासमालक / 
Sयव9थापकािवZkदफौजदारीकारवाईकर3यांतयेते. 

याकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेत....    

सहसंचालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, पणेु (का. .े2). 

पद मंजूर भरलेली िरMत 
सहसंचालक 1 1 - 
उपसंचालक 3 3 - 
सहा�यकसंचालक  2 - 2 
एकूण 6 4 2 

 

सह संचालक पणेु सह संचालक पणेु सह संचालक पणेु सह संचालक पणेु ((((काकाकाका.... े  ेे े----2222))))    
 

अअअअ....EEEE....    पदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांव    मंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदे    कायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदे    िरMत पदेिरMत पदेिरMत पदेिरMत पदे    
1 अिध क 1 1 - 
2 विर%ठ िलिपक 1 1 - 
3 िलिपक 

टंकलेखक 
3 2 1 

4 िशपाई 1 - 1 
                     एकूणएकूणएकूणएकूण    6666    4444    2222    

 
कमOचारीकमOचारीकमOचारीकमOचारी::::----काय$लयीनकामकाजाचेंसोयीकरीताकाय$सनेआहेत. 

 
कायOकायOकायOकायO::::----संबधंीतशाखेतीलिवषयाचीन9तीसादरकरणे,संदभOजोडणे, 

/करणाचीमािहतीविटLपणी 
संबधंीतअिधका-यानंासादरकरणे, अिधका-या}ंयाआदेशा?वयेपढुीलकायOवाहीकरणे. 

 
कामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZप::::----वरील/माणे. 

 
काय$लयीनमालमHचेातपशीलकाय$लयीनमालमHचेातपशीलकाय$लयीनमालमHचेातपशीलकाय$लयीनमालमHचेातपशील::::----याकाय$लयाचीजागाभाडयाचीआहे. 



काय$लयाचासंरचना�मकतपशीलकाय$लयाचासंरचना�मकतपशीलकाय$लयाचासंरचना�मकतपशीलकाय$लयाचासंरचना�मकतपशील    
सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक,,,,    

औ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#य    

पणेुपणेुपणेुपणेु    ((((कायO ेकायO ेकायO ेकायO े.2).2).2).2)    

||||    

        

    

                            

उपउपउपउप    

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

पणेुपणेुपणेुपणेु    

3 3 3 3 पदेपदेपदेपदे    

    सहा�यकसंसहा�यकसंसहा�यकसंसहा�यकसं
चालकचालकचालकचालक    

पणेुपणेुपणेुपणेु    

2222पदेपदेपदेपदे    

            उपसचंालकउपसचंालकउपसचंालकउपसचंालक    

सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरू    

1111पदेपदेपदेपदे    

    सहा�यकसंसहा�यकसंसहा�यकसंसहा�यकसं
चालकचालकचालकचालक    

सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरू    

4 4 4 4 पदेपदेपदेपदे    

                                        

        वगOवगOवगOवगO----3333ववगOववगOववगOववगO----
4444चेसवOकमOचारीचेसवOकमOचारीचेसवOकमOचारीचेसवOकमOचारी    

            वगOवगOवगOवगO----3333ववगOववगOववगOववगO----
4444चेसवOकमOचारीचेसवOकमOचारीचेसवOकमOचारीचेसवOकमOचारी    

 

काय$लयीनदूरkवनीEमाकंकाय$लयीनदूरkवनीEमाकंकाय$लयीनदूरkवनीEमाकंकाय$लयीनदूरkवनीEमाकं----    02024268898020242688980202426889802024268898    

काय$लयीनफॅMसEमाकंकाय$लयीनफॅMसEमाकंकाय$लयीनफॅMसEमाकंकाय$लयीनफॅMसEमाकं----    02024268898020242688980202426889802024268898    

काय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळे----    सकाळीसकाळीसकाळीसकाळी10.0010.0010.0010.00तेसायंतेसायंतेसायंतेसायं.5.45.5.45.5.45.5.45पय7तपय7तपय7तपय7त    

साLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृी    रिववारआिणदुसरावचौथाशिनवाररिववारआिणदुसरावचौथाशिनवाररिववारआिणदुसरावचौथाशिनवाररिववारआिणदुसरावचौथाशिनवार    

िविश%टसवेसेाठीठरिवलेिविश%टसवेसेाठीठरिवलेिविश%टसवेसेाठीठरिवलेिविश%टसवेसेाठीठरिवले
VयावळेाVयावळेाVयावळेाVयावळेा    

काय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळे    

    



सोलापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयाचंातपिशसोलापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयाचंातपिशसोलापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयाचंातपिशसोलापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयाचंातपिश
लललल    

* काय$लयाचेनावंवपHा - औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय, 
105, साखरपेठ, सोलापरू 

* काय$लय/मुख - उपसंचालक, 
औ�ोिगकसरु ावआरो#य, सोलापरू 

* शासिकयिवभागाचेनावं - उ�ोग, उज$वकामगारिवभाग 

* कोण�यामं2ालयातीलखा�याचअेिधन9त - कामगारखातेकायO े2 

    

काय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधका----या}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदल    
 शासनिनणOयउ�ोग, उज$वकामगारिवभागE.एफडीई 4590/8045/काम-8, िदनाकं 
16/01/1991 अ?वययेाकाय$लया}यानावातंवअिधका-
या}ंयापदनामातखालील/माणेबदलझालेआहेत. 
अअअअ
....
नंनंनंनं    

    जुनेनावजुनेनावजुनेनावजुनेनाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    नवीननावनवीननावनवीननावनवीननाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    

1 
का
य$
लय 

मूtयिनरी कका
रखाने औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय 

 1 कारखानेिनरी 
कवगO \ 1 उपसंचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य 

 1 कारखानेिनरी 
कवगO \ 2 सहा�यकसचंालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य 

कायO े
2 

अ) सोलापरूिजVहा 

अ) सोलापरूिजVहा 

कायl खालीलकाय�ाचंीअंमलबजावणीकर3यातयेते 



अ) कारखानेअिधिनयम 1948 व�याखालीलिनयम 
ब) उ�पादन, साठवणकूवधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयम 1989  
रसायनाचंेअपघात (आपHीयोजना, तयारीव/ितसाद) िनयम 1996 
 

िविश%ट
कायO 

अ) 
कारखाने
नvदणीवप
रवाना 

कारखानेअिधिनयमअतंगOतयेणा-
याकारखा?याचंीनvदणीकरणेवपरवानादेणे 

ब) 1) 
िनरी ण या¯j}छकपkदतीनेिनरी णकर3यातयेते. 

 

2) चौकशी 

/ाणघातकअपघात, वायुगळती, 9फोट, आगइ. 
दुघOटनावगंभीरअपघातयाबाब]चीचौकशीकर3यातयेऊन�याभिव%यातघ
डूनयेKहणनू/ितबधंा�मकउपायसचुिव3यातयेताततसचेतEार]}याचौक
शीकर3यातयेतात. 

 
3) खटला 

काय�ा}यातरतूद]चीअंमलबजावणीकaनघे3यावरभरअसतो. 
पणआव�यकताभासVयास?यायालयातफौजदारीखटलेदाखलकर3या
तयेतात. 

 क)  
अपघातf
9ताससहा
�य 

कारखा?यातीलअपघातf9तकामगारानंाUकवा�या}ंयावारसानंानुकसान
भरपाईकाय�ानुसारभरपाईिमळवूनदे3यासमदतकर3यातयेते. 

 

इ) 
अितधोका
दायककार
खाने 

अितधोकादायककारखा?यासंाठीअसलVेयािनयमाचंीअंमलबजावणीक
aनघे3यातयेते. 
अनथOिनवारणयोजनातयारकaनघे3यातयेतातव�याचंी/ितaप/ा�यि 
कघेतलीजातात. 
िजVहाव9थािनकअिर%टसमुहाचेसद9यसिचवKहणनूकामपहाणे. 
िजVहयासाठीअनथOिनवारणआराखडेतयारकर3याकिरतािजVहािधका-
यानंासहकायOकरणे. 

िवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेय----कारखा?यातनोकरीलाअसलVेयाकामगारानंाआरो#य, सुरि तता, 
कVयाणा}यासोयी, कामाचतेास, 
पगारीरजावगैरेलाभाचंीशा�तीलाभावीहेयािवभागाचेमुtयkयेयआहे. 



धोरणधोरणधोरणधोरण----
उपरोMतनमूदकाय�ां}यासंदभ$तकारखा?यासभेटदेऊनचौकशीकर3यातयेतेवपाठपरुावाकaन
मालकाकंडूनकामगारानंालाभिमळवूनदे3यातयेतो. 
गंभीरवधोकादायकबाब]साठीपतूOतानझाVयासमालक/Sयव9थापकािवakदफौजदारीकारवाईक
र3यातयेते. 

याकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेत....    

उपसचंालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, सोलापूर. 

पद मंजूर  भरलेली िरMत 
उपसंचालक 1 1 - 
सहा�यकसंचालक  4 - 4 
एकूण 5 1 4 
    
उप संचालक सोलापरूउप संचालक सोलापरूउप संचालक सोलापरूउप संचालक सोलापरू    
 

अअअअ....EEEE....    पदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांव    मंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदे    कायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदे    िरMत पदेिरMत पदेिरMत पदेिरMत पदे    
1 अिध क 1 1 - 
2 विर%ठ िलिपक 1 1 - 
3 िलिपक 

टंकलेखक 
3 1 2 

4 िशपाई 1 - 1 
                     एकूणएकूणएकूणएकूण    6666    3333    3333    

    
कमOचारीकमOचारीकमOचारीकमOचारी::::----काय$लयीनकामकाजाचेंसोयीकरीताकाय$सनेआहेत. 
कायlकायlकायlकायl::::----संबधंीतशाखेतीलिवषयाचीन9तीसादरकरणे, संदभOजोडणे, 
/करणाचीमािहतीविटप3णीसंबधंीतअिधका-यानंासादरकरणे, अिधका-
या}ंयाआदेशा?वयेपढुीलकायOवाहीकरणे. 
कामाचेिव9तृत9वaपकामाचेिव9तृत9वaपकामाचेिव9तृत9वaपकामाचेिव9तृत9वaप::::----वरील/माणे 
 
काय$लयीनमालमHचेातपशीलकाय$लयीनमालमHचेातपशीलकाय$लयीनमालमHचेातपशीलकाय$लयीनमालमHचेातपशील :- याकाय$लयाचीजागाभाडयाचीआहे. 
 
 
 



काय$लयाचासंरचाना�मकतपशीलकाय$लयाचासंरचाना�मकतपशीलकाय$लयाचासंरचाना�मकतपशीलकाय$लयाचासंरचाना�मकतपशील    

    

    

 

 

 

 

 

 काय$लयीनदूरkवनीEमांक - 0217-2626577 

काय$लयीनफॅMसEमाकं - - 

काय$लयीनवळे - सकाळी 10.00 तेसायं. 5.45 
पय7त 

साLताहीकसु�ी - रिववारआिणदुसरावचौथाशिनवार 

िविश%टसवेसेाठीठरिवलVेयावळेा - काय$लयीनवळे 

 

 

 

 

 

 

उपसंचालक, 

औ�ोिगकसरु ावआरो#य    
सहा�यकसचंालक, 

औ�ोिगकसरु ावआरो#य    

वगO 3 व 4 चेसवOकमOचारी 
वगO 3 व 4 चेसवOकमOचारी    



पणेुपणेुपणेुपणेु----3 3 3 3 येथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलयेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलयेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलयेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातील    
कायlवकतOSययेाचंातपशीलकायlवकतOSययेाचंातपशीलकायlवकतOSययेाचंातपशीलकायlवकतOSययेाचंातपशील    

 
* 

    
काय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHा    

 
- 

 
औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय. 

2रा मजला,Lलॉट  नं. G.P.163,जी eलॉक, 
संभाजीनगर, बिहणाबाई /ाणी 
संfहालयसमोर एमआयडीसी 

( थमOMस चौक) Uचचवड,  पणेु 411 019    
 
* 
 

    
काय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुख----    

 
- 

 
अपरसंचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, 

पुणे. 
* शासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावं    - उ�ोग, ऊज$वकामगारिवभाग. 
* कोण�यामं2ालयातीलखाकोण�यामं2ालयातीलखाकोण�यामं2ालयातीलखाकोण�यामं2ालयातीलखा

�या}याअिधन9त�या}याअिधन9त�या}याअिधन9त�या}याअिधन9त----    
- कामगारखातेकायO े2 

काय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधका----या}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदल 

शासनिनणOयउ�ोग, उज$वकामगारिवभागE.एफडीई 4590/ 8045/ काम- 8, िदनाकं 
16/01/ 1991 अ?वययेाकाय$लया}यानावातंवअिधका-
या}ंयापदनामातखालील/माणेबदलझालेआहेत. 

अअअअ....EEEE....    जुनेनावजुनेनावजुनेनावजुनेनाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    नवीननावनवीननावनवीननावनवीननाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    

1. मुtय िनरी क कारखाने संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य 

2. अपर मुtय िनरी क कारखाने अपर संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य 

3. उपमुtयिनरी ककारखाने सहसचंालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य 

4. कारखानेिनरी कवगO  1 उप संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य 

5. कारखानेिनरी कवगO  2 सहा�यक संचालक, 
औ�ोिगकसरु ावआरो#य 

 



    

कायO े2कायO े2कायO े2कायO े2    

    

अ) /ादेिशकिवभाग/मुख, पणेुिवभाग. 

ब) पणेुिजVहाकायO ेञ-  3 वसातारािजVहा. 

   

कायlकायlकायlकायl    

    

खालीलकायदयाचंीअमंलबजावणीकर3यातंयेते. 

अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948व�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयम,,,, 

बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम    

      (¡) उ�पादन, 
साठवणकूवधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयम 1989 

      (¡¡) रसायनाचंेअपघात (आपHीयोजना, तयारीव/ितसाद) िनयम, 
1996. 

 

िविश%ट िविश%ट िविश%ट िविश%ट 
कायOकायOकायOकायO    
    

  
अअअअ))))कारखानेनvदणीवपरवाकारखानेनvदणीवपरवाकारखानेनvदणीवपरवाकारखानेनvदणीवपरवा
नानानाना    

कारखानेअिधिनयमाअंतगOतयेणा-या 
कारखा?याचंीनvदणीकरणेवपरवानादेणे. 



 बबबब))))1)1)1)1)िनिर णिनिर णिनिर णिनिर ण    

    

2)2)2)2)चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    

    

    

    

3)3)3)3)खटलाखटलाखटलाखटला    

    

/�येकनvदणीकृतकारखा?याचवेष$तूनसवOसाधा
रणपणेएकदािनरी णकर3यातंयेते. 
/ाणघातकअपघात, वायुगळती , 9फोट, 
आगइ.दुघOटनावगंभीरअपघातयाबाब]चीचौक
शीकर3यातयेऊन�याभिव%यातघडूनयेKहणनू/
ितबधंा�मकउपायसुचिव3यातंयेताततसेचतEा
र]}याचौकशीकर3यातंयेतात. 
काय�ा}यातरतूद]चीअंमलबजावणीकZनघे
3यावरभरअसतो .  
पणआव�यकताभासVयास?यायालयातफौजदा
रीखटलेदाखलकर3यांतयेतात. 

 कककक))))अपघातf9तासअपघातf9तासअपघातf9तासअपघातf9तास    

सहा�यसहा�यसहा�यसहा�य----    

कारखा?यातीलअपघातf9तकामगारानंाUकवा
�या}ंयावारसानंानुकसानभरपाईकाय�ानुसारभ
रपाईिमळवूनदे3यासमदतकर3यातयेते. 

डडडड))))अितधोकादायकअितधोकादायकअितधोकादायकअितधोकादायक    

कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने    

    

अितधोकादायककारखा?यासंाठीअसलVेयािन
यमाचंीअंमलबजावणीकZनघे3यांतयेते.अनथO
िनवारणयोजनातयारकZनघे3यातंयेतातव�यां
ची/ितZप/ा�यि कघेतलीजातात.िजVहाव9था
िनकअिर%टसमुहाचेसद9यसिचवKहणनूकामप
हाणे.िजVहयासंाठीअनथOिनवारणआराखडेतया
रकर3याकिरतािजVहािधका-
यानंासहकायOकरणे. 

    

    

    

    

    

    



िवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेय----कारखा?यातनोकरीलाअसलVेयाकामगारानंाआरो#य,सुरि तता, 
कVयाणा}यासोयी,कामाचयेो#यतास, 
पगारीरजावगैरेलाभाचंीशा�तीलाभावीहेयािवभागाचेमुtयkयेयआहे. 

धोरणधोरणधोरणधोरण - 
उपरोMतनमूदकाय�ां}यासंदभ$तकारखा?यासभेटदेऊनचौकशीकर3यातंयेतेवपाठपरुावाकZन
मालकाकंडूनकामगारानंालाभिमळवूनदे3यातयेतो. 
गंभीरवधोकादायकबाब]साठीपतुOतानझाVयासमालक / 
Sयव9थापकािवZkदफौजदारीकारवाईकर3यातंयेते. 

याकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेत....    

अपरसंचालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, पणेु.  

पद मंजूर भरलेली िरMत 
अपरसंचालक 1 - 1 
उपसंचालक 3 2 1 
सहा�यकसंचालक  3 - 3 
एकूण 7 3 4 

 

अपर संचालक पणेु अपर संचालक पणेु अपर संचालक पणेु अपर संचालक पणेु     
 

अअअअ....EEEE....    पदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांव    मंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदे    कायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदे    िरMत पदेिरMत पदेिरMत पदेिरMत पदे    
1 अिध क 1 1 - 
2 विर%ठ िलिपक 1 1 - 
3 लघुटंकलेखक 1 1 - 
4 िलिपक 

टंकलेखक 
3 1 2 

5 वाहन चालक 1 1 - 
6 दLतरी 1 1 - 
7 नाईक 1 1 - 
8 िशपाई 1 - 1 
                     एकूणएकूणएकूणएकूण    10101010    7777    3333    

 

    



कमOचारीकमOचारीकमOचारीकमOचारी::::----काय$लयीनकामकाजाचेंसोयीकरीताकाय$सनेआहेत. 
कायOकायOकायOकायO::::----संबधंीतशाखेतीलिवषयाचीन9तीसादरकरणे,संदभOजोडणे, 
/करणाचीमािहतीविटLपणीसबंंधीतअिधका-यानंासादरकरणे,अिधका-या}ंया आदेशा?वये 
पढुील कायOवाही करणे. 
 
कामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZप::::----    
    
वरील/माणे काय$लयीनमालमHचेातपिशल -  याकाय$लयाचीजागाभा°ाचीआहे. 
 
 
 
 
 

सातारायेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलसातारायेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलसातारायेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलसातारायेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातील    
कायlवकतOSययेाचंातपशीलकायlवकतOSययेाचंातपशीलकायlवकतOSययेाचंातपशीलकायlवकतOSययेाचंातपशील    

 
* 

    
काय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHा    

 
- 

 
औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय.    
89 ए/1 शिनवारपेठ, का?हेरेवाडा, 

जीवन'योतहॉj9पटलजवळ, सातारा - 415002. 
 
* 
 

    
काय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुख----    

 
- 

 
उपसंचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, सातारा. 

 
* 

    
शासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावं    

    

 
- 

 
उ�ोग, ऊज$वकामगारिवभाग. 

 
* 

    
कोण�यामं2ालयातीलखाकोण�यामं2ालयातीलखाकोण�यामं2ालयातीलखाकोण�यामं2ालयातीलखा

�या}याअिधन9त�या}याअिधन9त�या}याअिधन9त�या}याअिधन9त----    

 
- 

 
कामगारखातेकायO े2 

    
    
    
    
    
    



काय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधका----या}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदल    
शासनिनणOयउ�ोग, उज$वकामगारिवभागE.एफडीई 4590/ 8045/ काम- 8, िदनाकं 

16/01/ 1991 अ?वययेाकाय$लया}यानावातंवअिधका-
या}ंयापदनामातखालील/माणेबदलझालेआहेत. 
 

अअअअ....EEEE....    जुनेनावजुनेनावजुनेनावजुनेनाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    नवीननावनवीननावनवीननावनवीननाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    
1. कारखानेिनरी कवगO  1 उपसंचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य 

 
कायO े2कायO े2कायO े2कायO े2    

    
 

सातारािजVहा 

   
 

कायlकायlकायlकायl    
    

खालीलकायदयाचंीअमंलबजावणीकर3यातंयेते. 
अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948व�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयम,,,, 
बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम    
      (¡) उ�पादन, साठवणकूवधोकादायकरसायनांची 
आयातिवषयकिनयम 1989 
      (¡¡) रसायनाचंेअपघात (आपHीयोजना, 
तयारीव/ितसाद ) िनयम, 1996. 
 

 
िविश%टकायOिविश%टकायOिविश%टकायOिविश%टकायO    
    

  
अअअअ))))कारखानेनादंणीवपकारखानेनादंणीवपकारखानेनादंणीवपकारखानेनादंणीवप
रवानारवानारवानारवाना    

कारखानेअिधिनयमाअंतगOतयेणा-या 
कारखा?याचंीनvदणीकरणेवपरवानादेणे. 



बबबब))))1)1)1)1)िनिर णिनिर णिनिर णिनिर ण    
    
    
2)2)2)2)चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
    
    
    
    
3)3)3)3)खटलाखटलाखटलाखटला    
    

/�येकनvदणीकृतकारखा?याचवेष$तूनसवO
साधारणपणेएकदािनरी णकर3यातंयेते. 
 
/ाणघातकअपघात, वायुगळती , 9फोट, 
आगइ.दुघOटनावगंभीरअपघातयाबाब]चीचौ
कशीकर3यातंयेऊन�याभिव%यातघडूनये
Kहणनू/ितबधंा�मकउपायसुचिव3यातंयेता
ततसेचतEार]}याचौकशीकर3यातंयेतात. 
काय�ा}यातरतूद]चीअंमलबजावणीकZन
घे3यावरभरअसतो .  
पणआव�यकताभासVयास?यायालयातफौ
जदारीखटलदेाखलकर3यातंयेतात. 

कककक))))अपघातf9ताससअपघातf9ताससअपघातf9ताससअपघातf9तासस
हा�यहा�यहा�यहा�य----    

कारखा?यातीलअपघातf9तकामगारानंा
Uकवा�यां}यावारसांनानुकसानभरपाईकाय
�ानुसारभरपाईिमळवूनदे3यासमदतकर
3यातयेते. 

डडडड))))अितधोकादायककाअितधोकादायककाअितधोकादायककाअितधोकादायकका
रखानेरखानेरखानेरखाने    
    

अितधोकादायककारखा?यासंाठीअसले
VयािनयमाचंीअंमलबजावणीकZनघ3ेयातं
येते.अनथOिनवारणयोजनातयारकZनघे
3यातंयेतातव�याचंी/ितZप/ा�यि कघेत
लीजातात.िजVहाव9थािनकअिर%टसमुहा
चेसद9यसिचवKहणनूकामपहाणे.िजVहयां
साठीअनथOिनवारणआराखडेतयारकर3या
किरतािजVहािधका-यानंासहकायOकरणे. 
 

 
    
    
    
    
    
    



िवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेय----कारखा?यातनोकरीलाअसलVेयाकामगारानंाआरो#य, सुरि तता, 
कVयाणा}यासोयी, कामाचयेो#यतास, 
पगारीरजावगैरेलाभाचंीशा�तीलाभावीहेयािवभागाचेमुtयkयेयआहे. 
धोरणधोरणधोरणधोरण - 
उपरोMतनमूदकाय�ां}यासंदभ$तकारखा?यासभेटदेऊनचौकशीकर3यातंयेतेवपाठपरुावाकZन
मालकाकंडूनकामगारानंालाभिमळवूनदे3यातयेतो.गंभीरवधोकादायकबाब]साठीपतुOतान 
झाVयासमालक / Sयव9थापकािवZkदफौजदारीकारवाईकर3यातंयेते.    
    

याकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेत....    
    

उपसचंालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, सातारा. 

पद मंजूर भरलेली िरMत 
उपसंचालक 1 1 - 
सहा�यकसंचालक  - - - 
एकूण 1 1 - 
    
                                                                                                                                                                        उप संचालक साताराउप संचालक साताराउप संचालक साताराउप संचालक सातारा    
 

अअअअ....EEEE....    पदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांव    मंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदे    कायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदे    िरMत पदेिरMत पदेिरMत पदेिरMत पदे    
 िलिपक 

टंकलेखक 
2 1 1 

 िशपाई 1 1 - 
                     एकूणएकूणएकूणएकूण    3333    2222    1111    

    
कमOचारीकमOचारीकमOचारीकमOचारी::::----काय$लयीनकामकाजाचेंसोयीकरीतादोनकाय$सनेआहेत. 
कायOकायOकायOकायO::::----संबधंीतशाखेतीलिवषयाचीन9तीसादरकरणे, संदभOजोडणे, 
/करणाचीमािहतीविटLपणीसबंंधीतअिधका-यानंासादरकरणे, अिधका-
या}ंयाआदेशा?वयेपढुीलकायOवाहीकरणे. 
कामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZप::::----वरील/माणे 
 
 
 
 
 



 
औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयाचा/ाZपतMताऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयाचा/ाZपतMताऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयाचा/ाZपतMताऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयाचा/ाZपतMता 

तMताबतMताबतMताबतMताब 

पणेु िवभागपणेु िवभागपणेु िवभागपणेु िवभाग    
अपरसचंालक, 

औ�ोिगक सरु ा व अरो#य, 
पणेु (कायO ेञ-3) 

 
    

उप सचंालक 
पणेु 
3 पदे 

 सहा�यक 
संचालक पणेु 
     3 पदे 

  उप सचंालक 
सातारा 

     1 पद 

 सहा�यक 
संचालक सातारा 
लागू नाही 

  
      

 

 

        

वगO-3 व 
 वगO-4 चे सवO 
कमOचारी 

 वगO-3 व 
 वगO- 4 चे सवO           
   कमOचारी 

    
काय$लयीनदूरkवनीEमाकंकाय$लयीनदूरkवनीEमाकंकाय$लयीनदूरkवनीEमाकंकाय$लयीनदूरkवनीEमाकं----    

    

 
020- 24268898  

काय$लयीनफॅMसEमाकंकाय$लयीनफॅMसEमाकंकाय$लयीनफॅMसEमाकंकाय$लयीनफॅMसEमाकं----    - 
    

काय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळे----    
 

सकाळी 10.00 तेसायं. 5.45 पय7त 
    

साLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृी    
 

रिववारआिणदुसरावचौथाशिनवार 
िविश%टसवेसेाठीठरिवलVेयावळेािविश%टसवेसेाठीठरिवलVेयावळेािविश%टसवेसेाठीठरिवलVेयावळेािविश%टसवेसेाठीठरिवलVेयावळेा    काय$लयीनवळे 

 



औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयाचा/ाZपतMताऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयाचा/ाZपतMताऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयाचा/ाZपतMताऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयाचा/ाZपतMता 
तMताबतMताबतMताबतMताब 
 

साताराकाय$लयसाताराकाय$लयसाताराकाय$लयसाताराकाय$लय    
 

       ( उपसचंालक) 
 (िरMत) 

(अितिरMतकायOभार) 
   कमOचारी     
वगO -3  व  वगO - 4  

2   िलिपकटंकलेखक  1   िशपाई        
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    

    

 

 

    
काय$लयीनदूरkवनीEमाकंकाय$लयीनदूरkवनीEमाकंकाय$लयीनदूरkवनीEमाकंकाय$लयीनदूरkवनीEमाकं----    

    

 
02162- 234694  

    
काय$लयीनफॅMसEमाकंकाय$लयीनफॅMसEमाकंकाय$लयीनफॅMसEमाकंकाय$लयीनफॅMसEमाकं----    

    

 
- 

    
काय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळे----    

 
सकाळी 10.00 तेसायं. 5.45 पय7त 

 
    

साLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृी    
 

रिववारआिणदुसरावचौथाशिनवार 
 

    
िविश%टसवेसेाठीठरिवलVेयावळेािविश%टसवेसेाठीठरिवलVेयावळेािविश%टसवेसेाठीठरिवलVेयावळेािविश%टसवेसेाठीठरिवलVेयावळेा    

 
काय$लयीनवळे 

 



 

सहसहसहसह----संचालकसंचालकसंचालकसंचालक,,,,औ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#य,,,,औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद    

काय$लयातीलकायOवकतOSयेयांचातपशीलकाय$लयातीलकायOवकतOSयेयांचातपशीलकाय$लयातीलकायOवकतOSयेयांचातपशीलकाय$लयातीलकायOवकतOSयेयांचातपशील    

काय$लयाचेनावं                         :-      सह-संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य,  
औरंगाबाद 
पHा                                         :-      कामगार कVयाण भवन, दुसरा मजला, िसkदाथO  
                                                        उ�ानसमोर, कोतवालपरुा, औरंगाबाद - 431001. ,  
                                                        औरंगाबाद 
काय$लया/मुख                         :-       सहसचंालक 
शासकीयिवभागाचेनावं             :-     उ�ोग, ऊज$वकामगारिवभाग, 
कोण�यामं2ालयातीलखा�या}याअिधन9त :- कामगारिवभाग. 
कायO े2                                  :-    भौगोिलक :- काय$नुaप :- 8 िजVहे -  औरंगाबाद,  
जालना, बीड, नादेंड, लातुर, उ9मानाबाद, परभणीव 
Uहगोली. 
िविश%ठकायl : -  कारखानेअिधिनयम 1948, महारा%&कारखानेिनयम 1963, 

कामगारभरपाईकायदा, 1923 उ�पादन, साठवण, 
धोकादायकरसायनाचंीआयातिवषयीिनयम 1989, रासायनीकअपघात 
(आपHीयोजना, /ितसाद, त�यारी) िनयम 1996 
वबालकामगार/ितबधंविनयमन 1986 चीअंमलबजावणीकरणे. 

िवभागाचेkयेय / धोरण :- कामगाराचंीसरु तीतता, 
कVयाणवआरोगयिवषयककाय�ाचंीअंमलबजावणीकरणे. 

धोरण :- कामगाराचंीसरु तीतता, 
कVयाणवआरो#यािवषयककाय�ाचंीअंमलबजावणीकरणे. 

सवOसबंंिधतकमOचारी :-  

सहसंचालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, औरंगाबाद. 

पद मंजूर भरलेली िरMत 
सहसंचालक 1 - 1 
उपसंचालक 3 3 - 
सहा�यकसंचालक  2 - 2 
एकूण 6 3 3 



 
अअअअ....EEEE....    पदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांव    मंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदे    कायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदे    िरMत पदेिरMत पदेिरMत पदेिरMत पदे    
1 अिध क 2 1 1 
2 विर%ठ िलिपक 1 1 - 
3 िलिपक टंकलेखक 3 3 - 
4 वाहन चालक 1 1 - 
5 नाईक 1 1 - 
6 िशपाई 2 1 1 
                     एकूणएकूणएकूणएकूण    10101010    8888    2222    

 

कायO :-

 वरीलनमुदकेलेलयासरुि ततेिवषयी}याकाय�ांचीअंमलबजावणीक

र3यासाठी/शासनासमदतकरणे. 

कामाचिेव9तृत9वaप :- कारखा?यासपरवानादेणेवनुतनीकरणकरणे, 
कामगारा}ंयासरुि ततेिवषयी}याकाय�ाचंीअमंलबजावणीकरणेसाठीकार
खा?यानेंिनरी णकरणे, अपघातवतEार]चीचौकशीकरणे, 
अपघातटाळ3यासाठी/ितबधंा�मकउपाययोजनासुचिवणे, 
अितधोकादायककारखा?याकंडूनअंतगOतअनथOिनवारणयोजनातयारकaन
घेणे, िजVहा9तरीयअनथOिनवारणयोजनाकरणे, 
धोकादायककारखा?यातीलकामगाराचंीव�ैकीयतपासणीकरणेवसवl णक
रणे, 
2टु]बद±लकायदेभगंाबाबतSयव9थापनावरखटलेदाखलकरणेवचालवणे, 
कामगारामंkयेसरुि ततेिवषयीचीजागृतीिनम$णकरणे, 
अपघातीकामगारानंाववारसदारांनानुकसानभरपाईिमळवुणदे3यासाठीपाठ
परुावाकरणे, कारखा?यािवषयीसांखीकीमािहतीउपलeधकरणे. 

मालमHचेातपशील :-   काय$लयामkयेवाहनSयव9था, दुरkवनी, फ{नचर, टंकलखेनयं2,े 
झेरॉMसमशीनकुलर, पंखे , संगणक , फॅMस, इ�यादी. 

इमारतीवजागेचातपशील :- काय$लयीन इमारत महारा%टÒ कामगार कVयाण मंडळा}या मालकीची असुन 
भाडेत�वावर घे3यात आलेली आहे. इमारतीच े े2फळ = 2923.28 चौ. फुट मासीक 

भाडे - अ�ाप िनU_त नाही. 



उपलeधसवेा :- काय$लयामkयेवाहनSयव9था, दुरkवनी. 
सं9थे}यासंरचाना�मकतM�यामkयेकायO 2ेाचे/�येक9तरावरचतेपशील :- 
/ादेिशक/मुख - सहसचंालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य 
कायO े2 :- मराठवाडािवभागातील 8 िजVहे. 
अिधप�याखालीलकाय$लय 
  
काय$लयीनदुरkवनीEमांकववळेा :  औरंगाबादकाय$लय - (0240) 2331326, 
     वळे -स. 10.00 तेसाय. 5.45 पय7त 
 
साLतािहकसुwटीविविश%टसेवसेाठीठरिवलVेयावळेा :- रिववार, दुसरावचौथाशिनवार, 
वइतरसावOजिनकसुटया. 
 
नादेंडयेथीलउप-संचालक,औ�ोिगकसरु ावआरो#य, 
काय$लयातीलकायOवकतOSयेयाचंातपशील 
काय$लयाचेनावं           :-          उप-संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, नादेंड 
पHा                            :-       19 यशोिदपएच. आय. जी. कॉलनीआय.टी.आय. जवळ,  
नादेंङ 
काय$लया/मुख           :-        उपसंचालक 
शासकीयिवभागाचेनावं   :-    उ�ोग, उज$वकामगारिवभाग, 
कोण�यामं2ालयातीलखा�या}याअिधन9त :- कामगारिवभाग. 
कायO े2 :- भौगोिलीक :- नादेंडकाय$नुaप :- 5 िजVहे -  नादेंड, लातुर, उ9मानाबाद, 
परभणीवUहगोली. 
िविश%ठकायl : - कारखानेअिधिनयम 1948, महारा%&कारखानेिनयम 1963, 
कामगारभरपाईकायदा, 1923 उ�पादन, साठवण, धोकादायकरसायनाचंीआयातिवषयीिनयम 
1989, रासायनीकअपघात (आपHीयोजना, /ितसाद, त�यारी ) िनयम 1996 
वबालकामगार/ितबधंविनयमन 1986 चीअंमलबजावणीकरणे. 
िवभागाचेkयेय / धोरण :- कामगाराचंीसरु तीतता, 
कVयाणवआरोगयिवषयककाय�ाचंीअंमलबजावणीकरणे 
धोरण:- कामगाराचंीसरु तीतता, कVयाणवआरो#यािवषयककाय�ाचंीअंमलबजावणीकरणे. 
 
 
 
 



 
सवOसबंंिधतकमOचारी 

उपसंचालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, नांदेड 

पद मंजूर भरलेली िरMत 
उपसंचालक 1 1 - 
सहा�यकसंचालक  2 - 2 
एकूण 3 1 2 
 

अअअअ....EEEE....    पदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांव    मंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदे    कायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदे    िरMत पदेिरMत पदेिरMत पदेिरMत पदे    
1 िलिपक टंकलेखक 2 2 - 
2 िशपाई 1 1 - 
                     एकूणएकूणएकूणएकूण    3333    3333    ----    

 
 
 कायO :- 
वरीलनमुदकेलेलयासरुि ततेिवषयी}याकाय�ांचीअंमलबजावणीकर3यासाठी/शासनासमदत
करणे. 
कामाचिेव9तृत9वaप:- कारखा?यासपरवानादेणेवनुतनीकरणकरणे, 
कामगारा}ंयासरुि ततेिवषयी}याकाय�ाचंीअमंलबजावणीकरणेसाठीकारखा?यानेंिररी णकर
णे, अपघातवतEार]चीचौकशीकरणे, अपघातटाळ3यासाठी/ितबधंा�मकउपाययोजनासुचिवणे, 
अितधोकादायककारखा?याकंडूनअंतगOतअनथOिनवारणयोजनातयारकaनघेणे, 
िजVहा9तरीयअनथOिनवारणयोजनाकरणे, 
धोकादायककारखा?यातीलकामगाराचंीव�ैकीयतपासणीकरणेवसवl णकरणे, 
2टु]बद±लकायदेभगंाबाबतSयव9थापनावरखटलेदाखलकरणेवचालवणे, 
कामगारामंkयेसरुि ततेिवषयीचीजागृतीिनम$णकरणे, 
अपघातीकामगारानंाववारसदारांनानुकसानभरपाईिमळवुणदे3यासाठीपाठपुरावाकरणे, 
कारखा?यािवषयीसाखंीकीमािहतीउपलeधकरणे. 
मालमHेचातपशील :- काय$लयामkयेदुरkवनी, फ{नचर, टंकलेखनयं2,े कुलर, पंखे , इ�यादी. 
इमारतीवजागेचातपशील :- काय$लयीनइमारतखाजगीमालकीचीअसुनभाडेत�वावरघे3यातआलेलीआहे. 
इमारतीच ेे2फळ = 129.55 चौ. मी. आरसीसीव 26.30 चौ. मी. बालकनीएवढयाजागेचमेासीकभाडे - 
6805/- aपयेइतकेआहे + महानगरपालीकामालमHाकर. 
उपलeधसेवा :- काय$लयामkयेदुरkवनी. 
सं9थे}यासंरचाना�मकतM�यामkयेकायO ेा2ाच/े�येक9तरावरचेतपशील :-  
/ादेिशक/मुख - उपसचंालक, ओ. स.ु आ. नांदेड 
कायO े2 :- मराठवाडािवभागातील 5 िजVहे. नांदेड, परभणी, Uहगोली, लातूर , उ9मानाबाद 



काय$लयीनदुरkवनीEमाकंववळेा :  नांदेडकाय$लय - (02462) 252156 
     वळे -स. 10.00 तेसाय. 5.45 पय7त 
साLतािहकसुwटीविविश%टसेवसेाठीठरिवलेVयावळेा :- रिववार, दुसरावचौथाशिनवार, 
वइतरसावOजिनकसटुया. 

सं9थेचा/ाaपतMतासं9थेचा/ाaपतMतासं9थेचा/ाaपतMतासं9थेचा/ाaपतMता    

सहसंचालक 

  

उपसंचालक  उपसंचालक  उपसंचालक 

सहायकसंचालक  सहायकसंचालक 

अिध क   अिध कसांjtयकी 

वरी%ठ िलपीक 

िलपीकटंकलेखक 

वाहनचालक 

नाईक 

िशपाई 

    

    

    

    



    

सं9थेचा/ाaपतMतासं9थेचा/ाaपतMतासं9थेचा/ाaपतMतासं9थेचा/ाaपतMता    
उपसंचालक 

 

सहा�यकसंचालक  सहा´यकसंचालक 

 

िलपीकटंकलेखक 

 

िशपाई 

 

 

 

 

 

 

 



 

नािशकयेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलनािशकयेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलनािशकयेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलनािशकयेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातील    
कायlवकतOSययेाचंातपशीलकायlवकतOSययेाचंातपशीलकायlवकतOSययेाचंातपशीलकायlवकतOSययेाचंातपशील    

    
 
* 

    
काय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHा    

 
- 
औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय, 

उ�ोगभवन, गाळाµ. 13, तीसरामजला, 
आयटीआयिस#नलजवळ, सातपरू, नािशक 
422 007 

 
* 
 

    
काय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुख----    

 
- 

 
सहसचंालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य,  

नािशकिवभाग, नािशक, 
 
* 

    
शासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावं    

    

 
- 

 
उदयोग, ऊज$वकामगारिवभाग. 

 
* 

    
कोण�यामं2ालयातीलखाकोण�यामं2ालयातीलखाकोण�यामं2ालयातीलखाकोण�यामं2ालयातीलखा

�या}याअिधन9त�या}याअिधन9त�या}याअिधन9त�या}याअिधन9त----    

 
- 
 

कामगारखातेकायO े2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

काय$लया}यानावांतवअिधकाकाय$लया}यानावांतवअिधकाकाय$लया}यानावांतवअिधकाकाय$लया}यानावांतवअिधका----यां}यापदनामामkयेबदलयां}यापदनामामkयेबदलयां}यापदनामामkयेबदलयां}यापदनामामkयेबदल    

शासनिनणOयउ�ोग, उज$वकामगारिवभागE.एफडीई 4590/ 8045/ काम- 8, िदनांक 16/01/ 
1991 अ?वयेयाकाय$लया}यानावांतवअिधका-यां}यापदनामातखालील/माणेबदलझालेआहेत. 

अअअअ....EEEE        जुनेनावजुनेनावजुनेनावजुनेनाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    नवीननावनवीननावनवीननावनवीननाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    

1 काय$लय मुtयिनरी ककारखाने औ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालय 

2 अिधकारी 1 मुtयिनरी ककारखाने संचालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य 

  2 अपरमुtयिनरी ककारखाने अपरसंचालक, 
औ�ोिगकसुर ावआरो#य 

  3 उपमुtयिनरी ककारखाने सहसंचालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य 

  4 कारखानेिनरी कवगO - 1 उपसचंालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य 

  5 कारखानेिनरी क(व�ैकीय)वगO 
- 1 

उपसचंालक (व�ैकीय), 
औ�ोिगकसुर ावआरो#य 

  6 कारखानेिनरी कवगO -2 सहा�यकसंचालक, 
औ�ोिगकसुर ावआरो#य 

  7 /माणकशVयिचिक�सक /माणकशVयिचिक�सक 

  8 िवधीसहा�यकवगO - 1 िवधीअिधकारीगट - अ 

(शासनिनणOयउ�ोग, 
उज$वकामगारिवभागE.एफडीई 1097 
सीआर/ 609/   काम- 11, िद. 17/07/ 
2001 नुसारबदल) 

 

 

 



 

 

 

कायO े2कायO े2कायO े2कायO े2    

    

अ)िवभाग/मुखनािशकिवभाग, नािशक. 

ब)जळगावंवधुळेयािजVहयाकरीता9थािनककाय$लय. 

 

   

कायlकायlकायlकायl    

    

खालीलकायदयाचंीअमंलबजावणीकर3यातंयेते. 

अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948व�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयम,,,, 

बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम    

1. उ�पादन, 
साठवणकूवधोकादायकरसायनांचीआयातिवषय
किनयम 1989. 

2. रसायनाचंेअपघात (आपHीयोजना, तयारीव 
/ितसाद ) िनयम, 1996. 

 कककक))))/सूतीलाभअिधिनयम/सूतीलाभअिधिनयम/सूतीलाभअिधिनयम/सूतीलाभअिधिनयम1961196119611961 

 

िविश%टकािविश%टकािविश%टकािविश%टका
यOयOयOयO    

  

अअअअ))))कारखानेनvकारखानेनvकारखानेनvकारखानेनvदणीवपरवानादणीवपरवानादणीवपरवानादणीवपरवाना    कारखानेअिधिनयमाअंतगOतयेणा-या 
कारखा?याचंीनvदणीकरणेवपरवानादेणे. 



    बबबब))))1)1)1)1)िनिर णिनिर णिनिर णिनिर ण    

    

    

2)2)2)2)चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    

    

    

    

    

3)3)3)3)खटलाखटलाखटलाखटला    

    

/�येकनvदणीकृतकारखा?याचवेष$तूनसवOसाधार
णपणेएकदािनरी णकर3यातंयेते. 
 
/ाणघातकअपघात, वायुगळती , 9फोट, 
आगइ.दुघOटनावगंभीरअपघातयाबाब]चीचौकशी
कर3यातंयेऊन�याभिव%यातघडूनयेKहणनू/ितबं
धा�मकउपायसुचिव3यातंयेताततसेचतEार]}या
चौकशीकर3यातंयेतात. 
काय�ा}यातरतूद]चीअंमलबजावणीकZनघे3या
वरभरअसतो .  
पणआव�यकताभासVयास?यायालयातफौजदारी
खटलेदाखलकर3यातंयेतात. 

कककक))))अपघातf9ताससहा�यअपघातf9ताससहा�यअपघातf9ताससहा�यअपघातf9ताससहा�य----    कारखा?यातीलअपघातf9तकामगारानंाUकवा
�या}ंयावारसानंानुकसानभरपाईकाय�ानुसारभर
पाईिमळवूनदे3यासमदतकर3यातयेते. 

डडडड))))वदैयिकयशाखावदैयिकयशाखावदैयिकयशाखावदैयिकयशाखा    

    

कारखा?याचं े
"आरो#यिवषयक"सवl णकर3यातंयेतेआिणधोका
दायककारखा?यातीलकामगारांचीआरो#यतपास
णीकर3यातंयेते. 

इइइइ))))अितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखाने    

    

अितधोकादायककारखा?यासंाठीअसलVेयािनय
माचंीअंमलबजावणीकZनघे3यातंयेते.अनथOिनवा
रणयोजनातयारकZनघे3यातंयेतातव�याचंी/ित
Zप/ा�यि कघेतलीजातात.िजVहाव9थािनकअ
िर%टसमुहाचसेद9यसिचवKहणनूकामपहाणे.िज
VहयासंाठीअनथOिनवारणआराखडेतयारकर3या
किरतािजVहािधका-यानंासहकायOकरणे. 

 



िवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेय----कारखा?यातनोकरीलाअसलVेयाकामगारानंाआरो#य,सुरि तता, 

कVयाणा}यासोयी,कामाचयेो#यतास, 

पगारीरजावगैरेलाभाचंीशा�तीलाभावीहेयािवभागाचेमुtयkयेयआहे. 

धोरणधोरणधोरणधोरण - 

उपरोMतनमूदकाय�ां}यासंदभ$तकारखा?यासभेटदेऊनचौकशीकर3यातंयेतेवपाठपरुावाकZन

मालकाकंडूनकामगारानंालाभिमळवूनदे3यातयेतो.गंभीरवधोकादायकबाब]साठीपतुOतानझाVया

समालक / Sयव9थापकािवZkदफौजदारीकारवाईकर3यातंयेते. 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक,,,,औ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#य,,,,नािशककाय$लयानािशककाय$लयानािशककाय$लयानािशककाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीतखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीतखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीतखालील/माणेअिधकारीवकमOचारी
आहेतआहेतआहेतआहेत....    

सहसंचालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, नािशक. 

पद मंजूर भरलेली िरMत 
सहसंचालक 1 1 - 
उपसंचालक 3 2 1 
सहा�यकसंचालक  3 - 3 
एकूण 7 3 4 
    

अअअअ....EEEE....    पदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांव    मंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदे    कायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदे    िरMत पदेिरMत पदेिरMत पदेिरMत पदे    
1 अिध क 2 1 1 
2 विर%ठ िलिपक 2 2 - 
3 िलिपक 

टंकलेखक 
3 1 2 

4 वाहन चालक 1 1 - 
5 नाईक 1 1 - 
6 िशपाई 2 1 1 
                     एकूणएकूणएकूणएकूण    11111111    7777    4444    

    

    



    

कमOचारीकमOचारीकमOचारीकमOचारी::::----काय$लयीनकामकाजाचेंसोयीकरीतादहाकाय$सनेआहेत. 

 

कायOकायOकायOकायO::::----संबधंीतशाखेतीलिवषयाचीन9तीसादरकरणे, संदभOजोडणे, 

/करणाचीमािहतीविटLपणीसबंंधीतअिधका-यानंासादरकरणे, अिधका-

या}ंयाआदेशा?वयेपढुीलकायOवाहीकरणे. 

कामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZप::::----वरील/माणे 

काय$लयीनमालमHचेातपशीलकाय$लयीनमालमHचेातपशीलकाय$लयीनमालमHचेातपशीलकाय$लयीनमालमHचेातपशील::::----याकाय$लया}यामालकीचीजागाआहे. े2फळअंदाजे 303.75 
चौ.मीटरआहे. 

उपलeधसेवाउपलeधसेवाउपलeधसेवाउपलeधसेवा::::----नाही 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
काय$लयाचासंरचना�मकतपशीलकाय$लयाचासंरचना�मकतपशीलकाय$लयाचासंरचना�मकतपशीलकाय$लयाचासंरचना�मकतपशील    

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक,,,,    

औ�ोिगकसरु ावआरोऔ�ोिगकसरु ावआरोऔ�ोिगकसरु ावआरोऔ�ोिगकसरु ावआरो
#यनािशकिवभाग#यनािशकिवभाग#यनािशकिवभाग#यनािशकिवभाग,,,,नािशनािशनािशनािश

कककक    

    

||||    

    

    

        ||||        

                                

    

    वगOवगOवगOवगO----3333ववगOववगOववगOववगO----
4444चेसवOकमOचारीचेसवOकमOचारीचेसवOकमOचारीचेसवOकमOचारी    

    

        उपसचंाउपसचंाउपसचंाउपसचंा
लकलकलकलक    

        सहा�यकसंसहा�यकसंसहा�यकसंसहा�यकसं
चालकचालकचालकचालक    

    

 

काय$लयीनदूरkवनीEमाकंकाय$लयीनदूरkवनीEमाकंकाय$लयीनदूरkवनीEमाकंकाय$लयीनदूरkवनीEमाकं----    
    

0253025302530253----2360855236085523608552360855    
0253025302530253----2360097236009723600972360097    

काय$लयीनफॅMसEमाकंकाय$लयीनफॅMसEमाकंकाय$लयीनफॅMसEमाकंकाय$लयीनफॅMसEमाकं----    
    

0253025302530253----2360855236085523608552360855    

काय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळे----    सकाळीसकाळीसकाळीसकाळी10.0010.0010.0010.00तेसायंतेसायंतेसायंतेसायं....5.455.455.455.45पय7तपय7तपय7तपय7त    
साLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृी    रिववारआिणदुसरावचौथाशिनवाररिववारआिणदुसरावचौथाशिनवाररिववारआिणदुसरावचौथाशिनवाररिववारआिणदुसरावचौथाशिनवार    

    
िविश%टसवेसेाठीठरिवलेिविश%टसवेसेाठीठरिवलेिविश%टसवेसेाठीठरिवलेिविश%टसवेसेाठीठरिवले

VयावळेाVयावळेाVयावळेाVयावळेा    
काय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळे    

    



    
औ�ेोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयाचंातपशीलऔ�ेोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयाचंातपशीलऔ�ेोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयाचंातपशीलऔ�ेोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकायlवकतOSयेयाचंातपशील    

    
 
* 

    
काय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHा    

 
- 

 
उपसंचालक,   

औ�ोिगकसुर ावआरो#ययाचंकेाय$लय    
जुनेबी.ज.ेमाकl ट 3 रामाळाईहॉल, जळगावं.    

 
* 
 

    
काय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुख----    

 
- 

 
उपसंचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, 

जळगावं. 
 
* 

    
शासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावं    

    

 
- 

 
उ�ोग, ऊज$वकामगारिवभाग. 

 
* 

कोण�यामं2ालयातीलखाकोण�यामं2ालयातीलखाकोण�यामं2ालयातीलखाकोण�यामं2ालयातीलखा
�या}याअिधन9त�या}याअिधन9त�या}याअिधन9त�या}याअिधन9त----    

 
- 

कामगारखातेकायO े2. 

 

 

 

 

काय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधका----या}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदल    

 

 

 

 

 

 



शासनिनणOयउ�ोग, उज$वकामगारिवभागE.एफडीई 4590/ 8045/ काम- 8, िदनाकं 
16/01/ 1991 अ?वययेाकाय$लया}यानावातंवअिधका-
या}ंयापदनामातखालील/माणेबदलझालेआहेत. 

अअअअ....EEEE        जुनेनावजुनेनावजुनेनावजुनेनाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    नवीननावनवीननावनवीननावनवीननाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    

1 काय$लय 1 कारखानेिनरी कवगO - 1 उपसंचालक, 
औ�ोिगकसरु ावआरो#य 

2 अिधकारी 2 कारखानेिनरी कवगO -2 सहा�यकसचंालक, 
औ�ोिगकसरु ावआरो#य 

 

कायO े2कायO े2कायO े2कायO े2    
    

अ)जळगावं. 
ब)जळगावंयािजVहयाकरीता9थािनककाय$लय. 
 

कायlकायlकायlकायl    
    

खालीलकायदयाचंीअंमलबजावणीकर3यांतयेते. 
अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948व�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयम,,,,    
बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम    
1. उ�पादन, 
साठवणकूवधोकादायकरसायनांचीआयातिवषय
किनयम 1989. 

2. रसायनाचेंअपघात (आपHीयोजना, तयारीव 
/ितसाद ) िनयम, 1996.    

    कककक))))/सूतीलाभअिधिनयम/सूतीलाभअिधिनयम/सूतीलाभअिधिनयम/सूतीलाभअिधिनयम1961196119611961 
 

 

 

 

    



िविश%टिविश%टिविश%टिविश%ट
कायOकायOकायOकायO    

    

  

अअअअ))))कारखानेकारखानेकारखानेकारखानेनvनvनvनvदणीवपरवानादणीवपरवानादणीवपरवानादणीवपरवाना    कारखानेअिधिनयमाअतंगOतयेणा-या 
कारखा?याचंीनvदणीकरणे . 

बबबब))))1)1)1)1)िनिर णिनिर णिनिर णिनिर ण    

    

    

2)2)2)2)चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    

    

    

    

    

3)3)3)3)खटलाखटलाखटलाखटला    

    

/�येकनvदणीकृतकारखा?याचवेष$तूनसवOसाधार
णपणेएकदािनरी णकर3यातंयेते. 
 
/ाणघातकअपघात, वायुगळती , 9फोट, 
आगइ.दुघOटनावगंभीरअपघातयाबाब]चीचौकशी
कर3यातंयेऊन�याभिव%यातघडूनयKेहणनू/ितबं
धा�मकउपायसुचिव3यातंयेताततसेचतEार]}या
चौकशीकर3यातंयेतात. 
 
 
 
काय�ा}यातरतूद]चीअंमलबजावणीकZनघे3या
वरभरअसतो .  
पणआव�यकताभासVयास?यायालयातफौजदारी
खटलेदाखलकर3यातंयेतात. 

कककक))))अपघातf9ताससहा�यअपघातf9ताससहा�यअपघातf9ताससहा�यअपघातf9ताससहा�य----    कारखा?यातीलअपघातf9तकामगारानंाUकवा
�या}ंयावारसानंानुकसानभरपाईकाय�ानुसारभर
पाईिमळवूनदे3यासमदतकर3यातयेते. 

डडडड))))वदैयिकयशाखावदैयिकयशाखावदैयिकयशाखावदैयिकयशाखा    

    

कारखा?याचं े
"आरो#यिवषयक"सवl णकर3यातंयेतेआिणधोका
दायककारखा?यातीलकामगारांचीआरो#यतपास
णीकर3यातंयेते. 



इइइइ))))अितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखाने    

    

अितधोकादायककारखा?यासंाठीअसलVेयािनय
माचंीअंमलबजावणीकZनघे3यातंयेते.अनथOिनवा
रणयोजनातयारकZनघे3यातंयेतातव�याचंी/ित
Zप/ा�यि कघेतलीजातात.िजVहाव9थािनकअ
िर%टसमुहाचसेद9यसिचवKहणनूकामपहाणे.िज
VहयासंाठीअनथOिनवारणआराखडेतयारकर3या
किरतािजVहािधका-यानंासहकायOकरणे. 

 

िवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेय----कारखा?यातनोकरीलाअसलVेयाकामगारानंाआरो#य, सुरि तता, 
कVयाणा}यासोयी, कामाचयेो#यतास, 
पगारीरजावगैरेलाभाचंीशा�तीलाभावीहेयािवभागाचेमुtयkयेयआहे. 
 
धोरणधोरणधोरणधोरण - 
उपरोMतनमूदकाय�ां}यासंदभ$तकारखा?यासभेटदेऊनचौकशीकर3यातंयेतेवपाठपरुावाकZन
मालकाकंडूनकामगारानंालाभिमळवूनदे3यातयेतो.गंभीरवधोकादायकबाब]साठीपतुOतान 
झाVयासमालक / Sयव9थापकािवZkदफौजदारीकारवाईकर3यातंयेते. 

    

जळगावकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतजळगावकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतजळगावकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतजळगावकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेत....    

उपसचंालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, जळगांव. 

पद मंजूर भरलेली िरMत 
उपसंचालक 1 - 1 
सहा�यकसंचालक  2 - 2 
एकूण 3 - 3 

    

अअअअ....EEEE....    पदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांव    मंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदे    कायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदे    िरMत पदेिरMत पदेिरMत पदेिरMत पदे    
 िलिपक 

टंकलेखक 
2 1 1 

 िशपाई 1 - 1 
                     एकूणएकूणएकूणएकूण    3333    1111    2222    

    
 



कायOकायOकायOकायO::::----संबधंीतशाखेतीलिवषयाचीन9तीसादरकरणे,संदभOजोडणे, 
/करणाचीमािहतीविटLपणीसबंंधीतअिधका-यानंासादरकरणे,अिधका-या}ंया आदेशा?वये 
पढुील कायOवाही करणे. 
कामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZप::::----वरील/माणे 

काय$लयीनमालमHचेातपशीलकाय$लयीनमालमHचेातपशीलकाय$लयीनमालमHचेातपशीलकाय$लयीनमालमHचेातपशील::::----हयाकाय$लयाचीजागाभाडयाचीआहे. े2फळअंदाजे  750 
चौ.फुटआहे. 

उपलeधसेवाउपलeधसेवाउपलeधसेवाउपलeधसेवा::::----मािहHीिनरंक 
    

काय$लयाचासंरचना�मकतपिशलकाय$लयाचासंरचना�मकतपिशलकाय$लयाचासंरचना�मकतपिशलकाय$लयाचासंरचना�मकतपिशल....    
काय$लयाचीमािहतीकाय$लयाचीमािहतीकाय$लयाचीमािहतीकाय$लयाचीमािहती....    

काय$लयीनदूरkवनीEमाकंकाय$लयीनदूरkवनीEमाकंकाय$लयीनदूरkवनीEमाकंकाय$लयीनदूरkवनीEमाकं----    
    

0257025702570257----2229689.2229689.2229689.2229689.    

काय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळे----    सकाळीसकाळीसकाळीसकाळी10:0010:0010:0010:00तेसायंतेसायंतेसायंतेसायं....5.455.455.455.45पय7तपय7तपय7तपय7त    
    

साLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृी    रिववारआिणदुसरावचौथाशिनवाररिववारआिणदुसरावचौथाशिनवाररिववारआिणदुसरावचौथाशिनवाररिववारआिणदुसरावचौथाशिनवार    
    

िविश%टसवेसेाठीठरिवलेिविश%टसवेसेाठीठरिवलेिविश%टसवेसेाठीठरिवलेिविश%टसवेसेाठीठरिवले
VयावळेाVयावळेाVयावळेाVयावळेा    

काय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळे    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



धुळेयेथीलओ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलधुळेयेथीलओ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलधुळेयेथीलओ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलधुळेयेथीलओ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातील    
कायlवकतOSययेाचंातपशीलकायlवकतOSययेाचंातपशीलकायlवकतOSययेाचंातपशीलकायlवकतOSययेाचंातपशील    

 
* 

    
काय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHा    

 
- 

 
औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय.    
21,पंचरmन, ग.स.कालनी9टेशनरोडधुळे.    

 
* 
 

    
काय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुख----    

 
- 

 
उपसंचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य,   

 
* 

    
शासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावं    

    

 
- 

 
उदयोग, ऊज$वकामगारिवभाग. 

 
* 

    
कोण�यामं2ालयातीलखाकोण�यामं2ालयातीलखाकोण�यामं2ालयातीलखाकोण�यामं2ालयातीलखा

�या}याअिधन9त�या}याअिधन9त�या}याअिधन9त�या}याअिधन9त----    

 
- 
 

कामगारखातेकायO े2 

 
काय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधका----या}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदल    

शासनिनणOयउ�ोग, उज$वकामगारिवभागE.एफडीई 4590/ 8045/ काम- 8, िदनाकं 
16/01/ 1991 अ?वययेाकाय$लया}यानावातंवअिधका-
या}ंयापदनामातखालील/माणेबदलझालेआहेत. 

अअअअ....
EEEE    

    जुनेनावजुनेनावजुनेनावजुनेनाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    नवीननावनवीननावनवीननावनवीननाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    

1 अिधकारी कारखानेिनरी कवगO -1 उपसंचालक, 
औ�ोिगकसरु ावआरो#य 

 

 

 

 

 

 

 



कायO े2कायO े2कायO े2कायO े2    

    

धुळेवनंदूरबारिजVहा 

 

  
 कायlकायlकायlकायl    

    

खालीलकायदयाचंीअमंलबजावणीकर3यातंयेते. 

अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948व�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयम,,,, 

बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम    

      1) उ�पादन, साठवणकूवधोकादायकरसायनांची 

आयातिवषयकिनयम 1989 
        2) रसायनाचंअेपघात (आपHीयोजना, तयारीव 
/ितसाद ) िनयम, 1996. 

 कककक))))/सूतीलाभअिधिनयम/सूतीलाभअिधिनयम/सूतीलाभअिधिनयम/सूतीलाभअिधिनयम1961196119611961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

िविश%टकायOिविश%टकायOिविश%टकायOिविश%टकायO    

    

  

अअअअ))))कारखानेनvकारखानेनvकारखानेनvकारखानेनvदणीवपरवानादणीवपरवानादणीवपरवानादणीवपरवाना    कारखानेअिधिनयमाअतंगOतयेणा-या 
कारखा?याचंीनvदणीकरणे. 

बबबब))))1)1)1)1)िनिर णिनिर णिनिर णिनिर ण    

    

    

2)2)2)2)चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    

    

    

    

    

3)3)3)3)खटलाखटलाखटलाखटला    

/�येकनvदणीकृतकारखा?याचवेष$तूनसवOसाधार
णपणेएकदािनरी णकर3यातंयेते. 
 
/ाणघातकअपघात, वायुगळती , 9फोट, 
आगइ.दुघOटनावगंभीरअपघातयाबाब]चीचौकशी
कर3यातंयेऊन�याभिव%यातघडूनयKेहणनू/ितबं
धा�मकउपायसुचिव3यातंयेताततसेचतEार]}या
चौकशीकर3यातंयेतात. 
 
 
काय�ा}यातरतूद]चीअंमलबजावणीकZनघे3या
वरभरअसतो .  
पणआव�यकताभासVयास?यायालयातफौजदारी
खटलेदाखलकर3यातंयेतात. 

कककक))))अपघातf9ताससहा�यअपघातf9ताससहा�यअपघातf9ताससहा�यअपघातf9ताससहा�य----    कारखा?यातीलअपघातf9तकामगारानंाUकवा
�या}ंयावारसानंानुकसानभरपाईकाय�ानुसारभर
पाईिमळवूनदे3यासमदतकर3यातयेते. 

डडडड))))वदैयिकयशाखावदैयिकयशाखावदैयिकयशाखावदैयिकयशाखा    

    

कारखा?याचें 
"आरो#यिवषयक"सवl णकर3यातंयेतेआिणधोका
दायककारखा?यातीलकामगारांचीआरो#यतपास
णीकर3यांतयेते. 



इइइइ))))अितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखाने    

    

अितधोकादायककारखा?यासंाठीअसलVेयािनय
माचंीअंमलबजावणीकZनघे3यातंयेते.अनथOिनवा
रणयोजनातयारकZनघे3यातंयेतातव�याचंी/ित
Zप/ा�यि कघेतलीजातात.िजVहाव9थािनकअ
िर%टसमुहाचसेद9यसिचवKहणनूकामपहाणे.िज
VहयासंाठीअनथOिनवारणआराखडेतयारकर3या
किरतािजVहािधका-यानंासहकायOकरणे. 

िवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेय----कारखा?यातनोकरीलाअसलVेयाकामगारानंाआरो#य,सुरि तता, 
कVयाणा}यासोयी,कामाचयेो#यतास, पगारी रजा वगैरे लाभांची शा�ती लाभावी हे या िवभागाच े
मुtय kयेय आहे. 
धोरणधोरणधोरणधोरण - 
उपरोMतनमूदकाय�ां}यासंदभ$तकारखा?यासभेटदेऊनचौकशीकर3यातंयेतेवपाठपरुावाकZन
मालकाकंडूनकामगारानंालाभिमळवूनदे3यातयेतो.गंभीरवधोकादायकबाब]साठीपतुOतान 
झाVयासमालक / Sयव9थापकािवZkदफौजदारीकारवाईकर3यातंयेते. 

याकाय$लयातखालील/माणेअिधयाकाय$लयातखालील/माणेअिधयाकाय$लयातखालील/माणेअिधयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतकारीवकमOचारीआहेतकारीवकमOचारीआहेतकारीवकमOचारीआहेत....    
उपसचंालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, धुळे. 

पद मंजूर भरलेली िरMत 
उपसंचालक 1 1 - 
सहा�यकसंचालक  - - - 
एकूण 1 1 - 

    
अअअअ....EEEE....    पदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांव    मंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदे    कायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदे    िरMत पदेिरMत पदेिरMत पदेिरMत पदे    
 िलिपक 

टंकलेखक 
2 1 1 

 िशपाई 1 1 - 
                     एकूणएकूणएकूणएकूण    3333    2222    1111    

    
    

     
 
 
. 



कायOकायOकायOकायO::::----संबधंीतिवषयाचीन9तीसादरकरणे,संदभOजोडणे, 
/करणाचीमािहतीविटLपणीसबंंधीतअिधका-यानंासादरकरणे,अिधका-या}ंया आदेशा?वये 
पढुील कायOवाही करणे. 
कामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZप::::----वरील/माणे 
काय$लयीनमालमHचेातपशीलकाय$लयीनमालमHचेातपशीलकाय$लयीनमालमHचेातपशीलकाय$लयीनमालमHचेातपशील::::----याकाय$लयाचीजागाभाडयाचीआहे. े2फळअंदाजे 586 
चौ.फुटआहे. 
उपलeधसेवाउपलeधसेवाउपलeधसेवाउपलeधसेवा::::----मािहHीिनरंक 

    
काय$लयाचासंरचना�मकतपशीलकाय$लयाचासंरचना�मकतपशीलकाय$लयाचासंरचना�मकतपशीलकाय$लयाचासंरचना�मकतपशील    

 
काय$लयीनदूरkवनीEमाकंकाय$लयीनदूरkवनीEमाकंकाय$लयीनदूरkवनीEमाकंकाय$लयीनदूरkवनीEमाकं----    02562025620256202562----236584,235584236584,235584236584,235584236584,235584    
काय$लयीनफॅMसEमाकंकाय$लयीनफॅMसEमाकंकाय$लयीनफॅMसEमाकंकाय$लयीनफॅMसEमाकं----    

    
02562025620256202562----236584,236584,236584,236584,    

काय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळे----    सकाळीसकाळीसकाळीसकाळी10.0010.0010.0010.00तेसायंतेसायंतेसायंतेसायं....5.455.455.455.45पय7तपय7तपय7तपय7त    
    

साLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृीसाLतािहकसुटृी    सवOरिववारआिणदुसरावचौथाशिनवारसवOरिववारआिणदुसरावचौथाशिनवारसवOरिववारआिणदुसरावचौथाशिनवारसवOरिववारआिणदुसरावचौथाशिनवार    
    

िविश%टसवेसेाठीठरिवलेिविश%टसवेसेाठीठरिवलेिविश%टसवेसेाठीठरिवलेिविश%टसवेसेाठीठरिवले
VयावळेाVयावळेाVयावळेाVयावळेा    

काय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळेकाय$लयीनवळे    
    

    
कलमकलमकलमकलम4(1)(4(1)(4(1)(4(1)(बबबब))))((((iiii))))    

कोVहापरूयेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलकोVहापरूयेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलकोVहापरूयेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलकोVहापरूयेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातील    
कायlवकतOSययेाचंातपशीलकायlवकतOSययेाचंातपशीलकायlवकतOSययेाचंातपशीलकायlवकतOSययेाचंातपशील    

 
* 

    
काय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHा    

 
- 

 
औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय.    

उ�ोगभवनश,असeेलीरोड, 
कलेMटरऑफीसनिजककोVहापूर 

 
* 
 

    
काय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुख----    

 
- 

 
सहसचंालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, 

कोVहापरू 
 
* 

    
शासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावं    

    

 
- 

 
उदयोग, ऊज$वकामगारिवभाग. 



*     
कोण�यामं2ालयातीलखाकोण�यामं2ालयातीलखाकोण�यामं2ालयातीलखाकोण�यामं2ालयातीलखा

�या}याअिधन9त�या}याअिधन9त�या}याअिधन9त�या}याअिधन9त----    

 
- 
 

कामगारखातेकायO े2 

    
    

काय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधका----या}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदल    
शासनिनणOयउ�ोग, उज$वकामगारिवभागE.एफडीई 4590/ 8045/ काम- 8, िदनाकं 

16/01/ 1991 अ?वययेाकाय$लया}यानावातंवअिधका-
या}ंयापदनामातखालील/माणेबदलझालेआहेत. 
अअअअ....
EEEE    

    जुनेनावजुनेनावजुनेनावजुनेनाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    नवीननावनवीननावनवीननावनवीननाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    

  3 उपमुtयिनरी ककारखाने सहसचंालक, 
औ�ोिगकसरु ावआरो#य 

  4 कारखानेिनरी कवगO  1 उपसंचालक, 
औ�ोिगकसरु ावआरो#य 

  6 कारखानेिनरी कवगO  2 सहा�यकसचंालक, 
औ�ोिगकसरु ावआरो#य 

 
कायO े2कायO े2कायO े2कायO े2    
    

अ)/ादेिशककाय$लय, कोVहापरू 
ब)कोVहापरू, सागंली, 
र�नािगरीवUसधुदूगOयािजVहयाकरीता 
 

    
कायlकायlकायlकायl    
    

खालीलकायदयाचंीअमंलबजावणीकर3यातंयेते. 
अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948व�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयम,,,, 
बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम    
      (2)्उ�पादन, साठवणकूवधोकादायक 
रसायनाचंीआयातिवषयकिनयम 1989 
      (ग)रसायनाचेंअपघात (आपHीयोजना, तयारी 
व/ितसाद ) िनयम, 1996. 
कककक))))/सूतीलाभअिधिनयम/सूतीलाभअिधिनयम/सूतीलाभअिधिनयम/सूतीलाभअिधिनयम1961196119611961 

 

 



 

 

 

िविशिविशिविशिविश%ठ%ठ%ठ%ठकायOकायOकायOकायO    
    

  
अ)))) कारखानेकारखानेकारखानेकारखानेनvदवही    
वपरवानावपरवानावपरवानावपरवाना    

कारखानेअिधिनयमाअतंगOतयेणा-या 
कारखा?याचंीनvदणीकरणेवपरवानादेणे. 

बबबब))))1)1)1)1)िनिर णिनिर णिनिर णिनिर ण    
    
    
2)2)2)2)चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
    
    
    
    
3)3)3)3)खटलाखटलाखटलाखटला    
    

/�येकनvदणीकृतकारखा?याचवेष$तूनसवOसाधार
णपणेएकदािनरी णकर3यातंयेते. 
 
/ाणघातकअपघात, वायुगळती , 9फोट, 
आगइ.दुघOटनावगंभीरअपघातयाबाब]चीचौकशी
कर3यातयेऊन�याभिव%यातघडूनयKेहणनू/ितबं
धा�मकउपायसुचिव3यातंयेताततसेचतEार]}या
चौकशीकर3यातंयेतात. 
 
काय�ा}यातरतूद]चीअंमलबजावणीकZनघे3या
वरभरअसतो .  
पणआव�यकताभासVयास?यायालयातफौजदारी
खटलेदाखलकर3यातंयेतात. 

कककक))))अपघातf9ताससहा�यअपघातf9ताससहा�यअपघातf9ताससहा�यअपघातf9ताससहा�य----    कारखा?यातीलअपघातf9तकामगारानंाUकवा
�या}ंयावारसानंानुकसानभरपाईकाय�ानुसारभर
पाईिमळवूनदे3यासमदतकर3यातयेते.तसेचमान
वते}या¶%टीकोनातूनसानुfहअनुदानववारसास
नोकरीिमळवूनदेणेकरीताSयव9थापनाकडेआfह
धरलाजातो. 



डडडड))))अितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखानेअितधोकादायककारखाने    
    

अितधोकादायककारखा?यासंाठीअसलVेयािनय
माचंीअंमलबजावणीकZनघे3यातंयेते.अनथOिनवा
रणयोजनातयारकZनघे3यातंयेतातव�याचंी/ित
Zप/ा�यि केघेतलीजातात.िजVहाव9थािनकअ
िर%टसमुहाचसेद9यसिचवKहणनूकामपहाणे.िज
VहयासंाठीअनथOिनवारणआराखडेतयारकर3या
किरतािजVहािधका-यानंासहकायOकरणे. 
 

िवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेय----कारखा?यातनोकरीलाअसलVेयाकामगारानंाआरो#य,सुरि तता, 
कVयाणा}यासोयी,कामाचयेो#यतास, पगारी रजा वगैरे लाभांची शा�ती लाभावी हे या िवभागाच े
मुtय kयेय आहे. 
धोरणधोरणधोरणधोरण - 
उपरोMतनमूदकाय�ां}यासंदभ$तकारखा?यासभेटदेऊनचौकशीकर3यातंयेतेवपाठपरुावाकZन
मालकाकंडूनकामगारानंालाभिमळवूनदे3यातयेतो.गंभीरवधोकादायकबाब]साठीपतुOतानझाVया
समालक / Sयव9थापकािवZkदफौजदारीकारवाईकर3यातंयेते. 
 

याकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेत....    
    

सहसंचालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, कोVहापरू. 

पद मंजूर भरलेली िरMत 
सहसंचालक 1 1 - 
उपसंचालक 3 2 1 
सहा�यकसंचालक  4 - 4 
एकूण 8 3 5 

    
अअअअ....EEEE....    पदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांव    मंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदे    कायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदे    िरMत पदेिरMत पदेिरMत पदेिरMत पदे    
1 अिध क 2 2 - 
2 विर%ठ िलिपक 2 2 - 
3 िलिपक 

टंकलेखक 
4 3 1 

4 वाहन चालक 1 1 - 
5 नाईक 1 1 - 
6 िशपाई 2 2 - 
                     एकूणएकूणएकूणएकूण    12121212    11111111    1111    



 
  

कमOचारीकमOचारीकमOचारीकमOचारी::::----काय$लयीनकामकाजाचेंसोयीकरीताआठकाय$सनेआहेत. 
कायOकायOकायOकायO::::----संबधंीतशाखेतीलिवषयाचीन9तीसादरकरणे,संदभOजोडणे, 
/करणाचीमािहतीविटLपणीसबंंधीतअिधका-यानंासादरकरणे,अिधका-या}ंयाआदेशा?वये पढुील 
कायOवाही करणे. 
कामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZप::::----वरील/माणे  
काय$लयीनमालमHेचातपशीलकाय$लयीनमालमHेचातपशीलकाय$लयीनमालमHेचातपशीलकाय$लयीनमालमHेचातपशील::::----याकाय$लयाचीजागाभाडयाचीआहे. े2फळअंदाज े1841 

चौ.फुट आहेआहेआहेआहे....    
    

सागंलीयेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलसागंलीयेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलसागंलीयेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलसागंलीयेथीलओ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातील    
कायlवकतOSययेाचंातपशीलकायlवकतOSययेाचंातपशीलकायlवकतOSययेाचंातपशीलकायlवकतOSययेाचंातपशील    

* काय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHाकाय$लयाचनेावंवपHा    - औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय.    
उ�ोगभवन, िवpामबाग, सांगली 

* काय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुखकाय$लय/मुख----    - उपसंचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, सागंली 
* शासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावंशासिकयिवभागाचनेावं    - उदयोग, ऊज$वकामगारिवभाग. 
* कोण�यामं2ालयातीलखा�याकोण�यामं2ालयातीलखा�याकोण�यामं2ालयातीलखा�याकोण�यामं2ालयातीलखा�या

}याअिधन9त}याअिधन9त}याअिधन9त}याअिधन9त----    
- कामगारखातेकायO े2 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
काय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधकाकाय$लया}यानावातंवअिधका----या}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदलया}ंयापदनामामkयेबदल    

शासनिनणOयउ�ोग, उज$वकामगारिवभागE.एफडीई 4590/ 8045/ काम- 8, िदनाकं 
16/01/ 1991 अ?वययेाकाय$लया}यानावातंवअिधका-
या}ंयापदनामातखालील/माणेबदलझालेआहेत. 
 
अअअअ....EEEE        जुनेनावजुनेनावजुनेनावजुनेनाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    नवीननावनवीननावनवीननावनवीननाव////पदनामपदनामपदनामपदनाम    
1.  1 कारखानेिनरी कवगO  1 उपसंचालक, 

औ�ोिगकसरु ावआरो#य 
2.  2 कारखानेिनरी कवगO  2 सहा�यकसचंालक, 

औ�ोिगकसरु ावआरो#य 
 
कायO े2कायO े2कायO े2कायO े2    
    

सागंलीिजVहा 

 कायlकायlकायlकायl    
    

खालीलकायदयाचंीअमंलबजावणीकर3यातंयेते. 
अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948व�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयमव�याखालीलिनयम,,,, 
बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम    
      (i)उ�पादन, साठवणकूवधोकादायकरसायनांची 
आयातिवषयकिनयम 1989 
      (ii)रसायनाचंेअपघात (आपHीयोजना, तयारीव 
/ितसाद ) िनयम, 1996. 
कककक))))/सूतीलाभअिधिनयम/सूतीलाभअिधिनयम/सूतीलाभअिधिनयम/सूतीलाभअिधिनयम1961196119611961 

िविश%टकािविश%टकािविश%टकािविश%टका
यOयOयOयO    
    

  
अअअअ))))कारखानेकारखानेकारखानेकारखानेनvनvनvनvदणीदणीदणीदणी    
वपरवानावपरवानावपरवानावपरवाना    

कारखानेअिधिनयमाअतंगOतयेणा-या 
कारखा?याचंीनvदणीकरणेवपरवानादेणे. 



बबबब))))1)1)1)1)िनिर णिनिर णिनिर णिनिर ण    
    
    
2)2)2)2)चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
    
    
    
    
3)3)3)3)खटलाखटलाखटलाखटला    
    

/�येकनvदणीकृतकारखा?याचेवष$तूनसवOसाधारण
पणेएकदािनरी णकर3यातंयेते. 
 
/ाणघातकअपघात, वायुगळती , 9फोट, 
आगइ.दुघOटनावगंभीरअपघातयाबाब]चीचौकशीक
र3यातंयेऊन�याभिव%यातघडूनयेKहणनू/ितबधंा�म
कउपायसुचिव3यातंयेताततसेचतEार]}याचौकशी
कर3यातंयेतात. 
 
काय�ा}यातरतूद]चीअंमलबजावणीकZनघे3यावर
भरअसतो .  
पणआव�यकताभासVयास?यायालयातफौजदारीख
टलेदाखलकर3यातंयेतात. 

कककक))))अपघातf9ताससअपघातf9ताससअपघातf9ताससअपघातf9तासस
हा�यहा�यहा�यहा�य----    

कारखा?यातीलअपघातf9तकामगारानंाUकवा�यां
}यावारसानंानुकसानभरपाईकाय�ानुसारभरपाई
िमळवूनदे3यासमदतकर3यातयेते. 

डडडड))))अितधोकादायककाअितधोकादायककाअितधोकादायककाअितधोकादायकका
रखानेरखानेरखानेरखाने    
    

अितधोकादायककारखा?यासंाठीअसलVेयािनयमां
चीअंमलबजावणीकZनघे3यांतयेते.अनथOिनवारण
योजनातयारकZनघे3यातंयेतातव�याचंी/ितZप/ा
�यि कघेतलीजातात.िजVहाव9थािनकअिर%टसमु
हाचेसद9यसिचवKहणनूकामपहाणे.िजVहयासंाठी
अनथOिनवारणआराखडेतयारकर3याकिरतािजVहा
िधका-यानंासहकायOकरणे. 

 
िवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेयिवभागाचेkयेय----कारखा?यातनोकरीलाअसलVेयाकामगारानंाआरो#य,सुरि तता, 
कVयाणा}यासोयी,कामाचयेो#यतास, पगारी रजा वगैरे लाभांची शा�ती लाभावी हे या िवभागाच े
मुtय kयेय आहे. 
धोरणधोरणधोरणधोरण - 
उपरोMतनमूदकाय�ां}यासंदभ$तकारखा?यासभेटदेऊनचौकशीकर3यातंयेतेवपाठपरुावाकZन
मालकाकंडूनकामगारानंालाभिमळवूनदे3यातयेतो.गंभीरवधोकादायकबाब]साठीपतुOतानझाVया
समालक / Sयव9थापकािवZkदफौजदारीकारवाईकर3यातंयेते. 
 

    



याकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेतयाकाय$लयातखालील/माणेअिधकारीवकमOचारीआहेत....    
उपसचंालक, औ�ोिगकसुर ावआरो#य, सांगली. 

पद मंजूर भरलेली िरMत 
उपसंचालक 1 - 1 
सहा�यकसंचालक  1 - 1 
एकूण 2 - 2 

    
अअअअ....EEEE....    पदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांवपदाचे नांव    मंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदेमंजूर पदे    कायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदेकायOरत पदे    िरMत पदेिरMत पदेिरMत पदेिरMत पदे    
 िलिपक 

टंकलेखक 
2 1 1 

 िशपाई 1 1 - 
                     एकूणएकूणएकूणएकूण    3333    2222    1111    

    
    
कमOचारीकमOचारीकमOचारीकमOचारी::::----काय$लयीनकामकाजाचेंसोयीकरीतादोनकाय$सनेआहेत. 
कायOकायOकायOकायO::::----संबधंीतशाखेतीलिवषयाचीन9तीसादरकरणे,संदभOजोडणे, 
/करणाचीमािहतीविटLपणीसबंंधीतअिधका-यानंासादरकरणे,अिधका-या}ंया आदेशा?वये 
पढुील कायOवाही करणे. 
कामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZपकामाचेिव9तृत9वZप::::----वरील/माणे 
काय$लयीनमालमHचेातपशीकाय$लयीनमालमHचेातपशीकाय$लयीनमालमHचेातपशीकाय$लयीनमालमHचेातपशीलललल::::----उ�ोगभवन, िवpामबाग, 
सागंलीयाशासिकयइमारतीतकाय$लयआहे. 2ेफळअंदाज े29 चौ.िम.आहे. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयाचा/ाZपतMताऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयाचा/ाZपतMताऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयाचा/ाZपतMताऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयाचा/ाZपतMता    

तMताबतMताबतMताबतMताब 

कोVहापरूकाय$लय         
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तMताबतMताबतMताबतMताब 

सांगली काय$लय 
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कोVहापरूकाय$लय    

काय$लयीनदूरkवनीEमांक - 0231- 2656922 , 2651698 

काय$लयीनफॅMसEमाकं - 0231- 2656922 

काय$लयीनवळे - सकाळी 10.00 तेसायं. 5.45 पय7त 

साLतािहकसुटृी रिववारआिणदुसरावचौथाशिनवार 

िविश%टसवेसेाठीठरिवलVेयावळेा काय$लयीनवळे 

 

सागंलीकाय$लयसागंलीकाय$लयसागंलीकाय$लयसागंलीकाय$लय    

काय$लयीनदूरkवनीEमांक - 0233- 2672359 

काय$लयीनफॅMसEमाकं - - 

काय$लयीनवळे - सकाळी 10.00 तेसायं. 5.45 पय7त 

साLतािहकसुटृी रिववारआिणदुसरावचौथाशिनवार 

िविश%टसवेसेाठीठरिवलVेयावळेा काय$लयीनवळे 

काय$लयीनई-मेलपHा                         jddish.kol-mh@gov.in 

    

    

    

    

    

    



    

कलमकलमकलमकलम4(1)(b)(ii)4(1)(b)(ii)4(1)(b)(ii)4(1)(b)(ii)नमुनाअनमुनाअनमुनाअनमुनाअ    

मंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालक,,,,औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकúसुर ासुर ासुर ासुर ा ववववúआरो#यआरो#यआरो#यआरो#य    
या}ंयाया}ंयाया}ंयाया}ंया काय$लयातीलअिधकाकाय$लयातीलअिधकाकाय$लयातीलअिधकाकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीरीवकमOचारीरीवकमOचारीरीवकमOचारी याचंातपशीलयाचंातपशीलयाचंातपशीलयाचंातपशील    

    
अनु E पदनाम अिधकार कोण�या कायदया 

/िनयम शासन िनणOय / 
पिरप2कानुसार 

अिभ/ाय 

1 संचालक 

औ स ुव आ. महारा%& 
रा'य, मुंबई 

1 1 1 1 ) ) ) ) आ{थक कतOSयेआ{थक कतOSयेआ{थक कतOSयेआ{थक कतOSये    

1) काय$लयाचा अथOसकंVप सादर करणे  
2) व�ैकीस िबले मंजूर करणे 
3) वतेन काढणे, दैनंिदन खच$स मंजुरी देणे, 

अनुदान वाटप करणे 
 

2) 2) 2) 2) /शासिनक कतOSये/शासिनक कतOSये/शासिनक कतOSये/शासिनक कतOSये    

1) गोपनीय अहवाल िलहीणे 

2) वगO 3, 4 व वगO -2 कमOचा-यां}या बदVया   
करणे. 

3) सवO /कार}या रजा मंजूर करणे 

4) कजO मंजूर करणे  

3)3)3)3)फौजदारी कतOSयेफौजदारी कतOSयेफौजदारी कतOSयेफौजदारी कतOSये    

खटला /9तावाची छाननी कZन यो#य  तो 
िनणOय घेणे. 

4) अधOअधOअधOअधO?यायाियक ?यायाियक ?यायाियक ?यायाियक - िनरंक 

 

 

1) िव Hीय  अिधकार 
िनयम   पुj9तका  
1978, भाग -1 
अ?वये  िवभाग.  
 

/मुखास िदललेे  सवO  

िव Hीय  अिधकार 

 

िनरंक 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 अपर सचंालक 

औ स ुव आ. , मुंबई 

                    1)1)1)1)आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक ----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

                    2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

1) उप व सहा�यक संचालक याचं ेगोपनीय 
अहवाल िलहीणे 

2) उप व सहा�यक संचालक याचंी नै िम ितक 
रजा मंजूर करणे  

3) उप व सहा�यक संचालक याचंी अ{जत / 
व�ैकीस रजचेी  िशफारस करणे 

4) िनरी का}ंया कामावर पयOव ेण 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला /9तावाची छाननी कZन िशफारस 
करणे 

4)4)4)4)अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  ----िनरंक 

कारखाने  अिधिनयम 
1948 }या कलम 9 
अ?वये  

िनरंक 

3 सह संचालक 

औ स ुव आ. , मुंबई 

                    1)1)1)1)आ {थक आ {थक आ {थक आ {थक ----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

                    2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

1) उप व सहा�यक संचालक याचं े
गोपनीय अहवाल िलहीणे 

2) उप व सहा�यक संचालक याचंी नै िम 
ितक रजा मंजूर करणे  

3) उप व सहा�यक संचालक याचंी 
अ{जत / व�ैकीस रजेची  िशफारस 
करणे 

4) िनरी का}ंया कामावर पयOव ेण 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला /9तावाची छाननी कZन िशफारस 
करणे 

4)4)4)4)अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  ----िनरंक 

कारखाने  अिधिनयम 
1948 }या कलम 9 
अ?वये  

िनरंक 

 

 

 

 



 

 

4 उप सचंालक 

औ स ुव आ. , मुंबई 

                    1)1)1)1)आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक \\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

                    2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

1) कारखा?यांच ेिनरी ण करणे 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला /9ताव सादर करणे, खटला दाखल 
करणे आिण खटला चालिवणे 

4)4)4)4)अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  ----िनरंक 

कारखाने  अिधिनयम 
1948 }या कलम 9 
अ?वये  

िनरंक 

5 सहा�यक संचालक 

औ स ुव आ. , मुंबई 

                    1)1)1)1)आ {थक आ {थक आ {थक आ {थक \\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

                    2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

1) कारखा?यांच ेिनरी ण करणे 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला /9ताव सादर करणे, खटला दाखल 
करणे आिण खटला चालिवणे 

4)4)4)4)अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  ----िनरंक 

कारखाने  अिधिनयम 
1948 }या कलम 9 
अ?वये  

िनरंक 

6 उप सचंालक 
(व·�कीय ) व /माणक 
शVय िचिक�सक ) 

औ स ुव आ. , मुंबई 

                    1)1)1)1)आ {थक आ {थक आ {थक आ {थक \\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

                    2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

कामगारांची व�ैकीय तपासणी करणे.  

3)3)3)3)फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी ----    िनरंक    

4)4)4)4)अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  ----िनरंक 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

7 िव धी  अिधकारी                     1)1)1)1)आ {थक आ {थक आ {थक आ {थक \\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

                    2)2)2)2)/शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय ----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला /9तावाची छाननी करणे व खटला 
चालिवणे 

4)4)4)4)अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  ----या सचंालनालयातील सवO 
अिधका-यांना कायदेशीर बाब]बाबत वळेोवळेी 
स¸ा देण.े 

  

8 संचालकांच े9वीय 
सहा�यक  व उप 
संचालक 

औ स ुव आ. , मुंबई 

                    1)1)1)1)आ {थक आ {थक आ {थक आ {थक \\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

                    2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

1) कारखा?यांच ेिनरी ण करणे 

2)  आ9थापना  िवषयक कामकाज 

3) अिधकारी / कमOचारी यांची ?यायालयीन 
/करणिवषयी कामकाज 

4)िनयं2क अिधकारी (लेखा शाखा) 

5) शासकीय  मािहती अिधकारी 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला /9ताव सादर करणे, खटला दाखल 
करणे आिण खटला चालिवणे 

4)4)4)4)अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  ----िनरंक 

कारखाने  अिधिनयम 
1948 }या कलम 9 
अ?वये 

का. आ. E. 
औसुवआ/आ9थापना 
/29871-75/2, 
िदनाकं 23/09/1992 

 

क� �ीय  मािहतीचा 
अिधकार - 2005  

िनरंक 

9 रचना व कायOपkदती  
अिधकारी 

                    1)1)1)1)आ {थक आ {थक आ {थक आ {थक \\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

                    2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

वगO 3 व 4 कमOचारी पयOव ेण, कमOचारी व 
अिधकारी देयके िवषयक कामकाज, वगO 3 व 4 
कमOचारी रजा मंजूर करणे,आ9थापना िवषयक 

का. आ. E. 
औसुवआ/आ9थापना 
/29871-75/2, 
िदनाकं 23/09/1992 

 

क� �ीय  मािहतीचा 

िनरंक 



कामकाज 

सहा�यक मािहती अिधकारी 

3)3)3)3)फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी ----    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

4)4)4)4)अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  ----िनरंक 

अिधकार - 2005  

10 अिध क 1) आ{थक \ िनरंक 
2) /शासकीय \ िनरंक 
3) फौजदारी - िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक  

  

11 अिध क (सा.ं) 1) आ{थक \ िनरंक 
2) /शासकीय \ िनरंक 
3) फौजदारी - िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक 

  

12 विर%ठ िलपीक 1) आ{थक \ िनरंक 
2) /शासकीय \ िनरंक 
3) फौजदारी \ िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक 

  

13 लघुलेखक (उ}चpेणी) 1) आ{थक \ िनरंक 
2) /शासकीय \ िनरंक 
3) फौजदारी \ िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक 

  

14 लघुलेखक (िनKनpेणी) 1) आ{थक \ िनरंक 
2) /शासकीय \ िनरंक 
3) फौजदारी \ िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक 

  

15 लघुटंकलेखक 1) आ{थक \ िनरंक 
2) /शासकीय \ िनरंक 
3) फौजदारी \ िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक 

  

16 रोखपाल 1) आ{थक \ िनरंक 
2) /शासकीय \ िनरंक 
3) फौजदारी \ िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक 

  

17 िलपीक टंकलेखक 1) आ{थक \ िनरंक 
2) /शासकीय \ िनरंक 
3) फौजदारी \ िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक 

  

 

 



 

18 मोटार चालक 1) आ{थक \ िनरंक 
2) /शासकीय \ िनरंक 
3) फौजदारी \ िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक 

  

19 विर%ठ रसायन शा�� 1) आ{थक \ िनरंक 
2) /शासकीय \ िनरंक 
3) फौजदारी \ िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक 

  

20 /योगशाळा तं2� 1) आ{थक \ िनरंक 
2) /शासकीय \ िनरंक 
3) फौजदारी \ िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक 

  

21 विर%ठ /योगशाळा 
सहा�यक 

1) आ{थक \ िनरंक 
2) /शासकीय \ िनरंक 
3) फौजदारी \ िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक 

  

22 /योगशाळा सहा�यक 1) आ{थक \ िनरंक 
2) /शासकीय \ िनरंक 
3) फौजदारी \ िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक 

  

23 किन%ठ व�ैािनक 
अिधकारी 

1) आ{थक \ िनरंक 
2) /शासकीय \ िनरंक 
3) फौजदारी \ िनरंक 
4)  अधO?यायीक \ िनरंक 

  

24 दफतरबंद 1) आ{थक \ िनरंक 
2) /शासकीय \ िनरंक 
3) फौजदारी \ िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक 

  

25 नाईक 1) आ{थक \ िनरंक 
2) /शासकीय \ िनरंक 
3) फौजदारी \ िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक 

  

26 िशपाई 1) आ{थक \ िनरंक 
2) /शासकीय \ िनरंक 
3) फौजदारी \ िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक 

  

27 /योगशाळा पिरचर 1) आ{थक \ िनरंक 
2) /शासकीय \ िनरंक 
3) फौजदारी \ िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक 

  



28 पहारेकरी 1) आ{थक \ िनरंक 
2) /शासकीय \ िनरंक 
3) फौजदारी \ िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक 

  

    
 
 

नागपूर////भंडाराभंडाराभंडाराभंडारा////चं�पूरयेथीलचं�पूरयेथीलचं�पूरयेथीलचं�पूरयेथील    
औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातील 
अिधकारीवकमOचारीयां}याअिधकारांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याअिधकारांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याअिधकारांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याअिधकारांचातपशील....    

नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर    
अअअअ....
EEEE.... 

पदनामपदनामपदनामपदनाम अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार कोण�याकाय�ािनयमकोण�याकाय�ािनयमकोण�याकाय�ािनयमकोण�याकाय�ािनयम
////शासिनणOयपिरप2शासिनणOयपिरप2शासिनणOयपिरप2शासिनणOयपिरप2
कानुसारकानुसारकानुसारकानुसार 

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय 

1 अपरसचंालक 

औ.स.ुवआ. 

नागपूर.   

1) 1) 1) 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

2) 2) 2) 2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

1)  उपवसहा��कसंचालकयांचेगोपिनय 
अहवालिलहीणे  

2) उप व सहा�यक संचालक यांची 
नैिमHीक रजा व अ{जत/ पिरवत|त रजा 
मंजूर करणे 
3) वगO 3 व 4 कमOचा-यांचीिनयुMती. 
4) वगO 3 व 4 }याकमOचा-
यांची�यां}याअिधप�याखालीलसंबंिधतिवभा
गीयकाय$लयमkयेबदलीकरणे  

5) नागपूर िवभागातील दु�यम काय$लयाचे 
िनरी ण करणे 

 

 

 

 

 

महारा%&नागरीसेवा 

(सेव}ेयासवOसाधारणश
त|)िनयम 1981.  

 

 

 

 

 

 

 



 

कारखानेअिधिनयमांगOतअिधकार 

1)सॉVवटं एM9&शंन Lलाँटचे जागेचे नकाशे 
मंजूर करणे,  

2) कारखाचे अिधिनयम 1948 मिधल 65 
(2) अ??वये दे3यात येणारी सुटिवषयक सवO 
/करणे हाताळणे,  

3) कारखाने अिधिनयम 1948 मिधलिनयम 
6 खालीनकाशेमंजूरकरणे 

3) 3) 3) 3) फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी 

खटला/9तावाचीछाननी 
कZनिशफारसकरणे. 

4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\    िनिनिनिनरंक 

 

कारखानेअिधिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखाने 
िनयम 1963 }या  -
िनयमE 17 अ?वये 

 

 

 उपसंचालक,  

औ.सु.वआ. 

नागपूर 

1) 1) 1) 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) 2) 2) 2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    

कारखा-यांचेिनरी णकरणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी 

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखटलाचालिवणे3) 3) 3) 3) 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक    \\\\    िनरंक 

कारखाने अिधिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखाने 
िनयम 1963 
}यािनयमE 17 
अ?¹ये 

 

 

 



3 सहा�यकसंचालक,  

औ.सु.वआ. 

नागपूर. 

1) 1) 1) 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) 2) 2) 2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    

कारखा-यांचेिनरी णकरणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी 

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखटलाचालिवणे3) 3) 3) 3) 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक    \\\\    िनरंक 

कारखाने अिधिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखाने 
िनयम 1963 
}यािनयमE 17 
अ?¹ये 

 

4 अिध क 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --- 

5 अिध क (सा)ं 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --- 

6 विर%ठ-िलिपक 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --- 

7 लघूटंकलेखक 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --- 



4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

8 िलिपक-
टंकलेखक 

1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --- 

9 मोटारचालक 

 

 

 

1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --- 

10 दफतरबंद 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --- 

11 िशपाई 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --- 

 

    

    



    

भंडाराभंडाराभंडाराभंडारा    
अअअअ....
EEEE.... 

पदनामपदनामपदनामपदनाम अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार कोण�याकाय�ािनयमकोण�याकाय�ािनयमकोण�याकाय�ािनयमकोण�याकाय�ािनयम
////शासिनणOयपिरप2शासिनणOयपिरप2शासिनणOयपिरप2शासिनणOयपिरप2
कानुसारकानुसारकानुसारकानुसार 

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय 

1 उपसंचालक 
औ.स.ुवआ. 

भंडारा.  
 

1) 1) 1) 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) 2) 2) 2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    

कारखा-यांचेिनरी णकरणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी 

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखटलाचाल
िवणे3) 3) 3) 3) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक    \\\\    िनरंक 

कारखाने  अिधिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखाने 
िनयम 1963 
}यािनयमE 17 
अ?¹ये 

 

2 िलिपक-
टंकलेखक 

1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --- 

3 िशपाई  

 

1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --- 

    

    



चं�परूचं�परूचं�परूचं�परू    
अअअअ....
EEEE.... 

पदनामपदनामपदनामपदनाम अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार कोण�याकाय�ािनयमकोण�याकाय�ािनयमकोण�याकाय�ािनयमकोण�याकाय�ािनयम
////शासिनणOयपिरप2शासिनणOयपिरप2शासिनणOयपिरप2शासिनणOयपिरप2
कानुसारकानुसारकानुसारकानुसार 

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय 

1 उपसंचालक 
औ.स.ुवआ. 

चं�पूर 

1) 1) 1) 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) 2) 2) 2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    

कारखा-यांचेिनरी णकरणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी 

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखटलाचाल
िवणे3) 3) 3) 3) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक    \\\\    िनरंक 

कारखाने अिधिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखाने 
िनयम 1963 
}यािनयमE 17 
अ?¹ये 

 

2 िलिपक-
टंकलेखक 

1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --- 

3 िशपाई  

 

1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --- 

         
    

    

    



कVयाणयेथीलसहसचालंकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयासंचालनालय, , , , 
याकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयां}याअिधकाराचातपशीलअ 

 

अअअअ....
EEEE.... 

पदनामपदनामपदनामपदनाम अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार कोण�याकाय�ािनयमकोण�याकाय�ािनयमकोण�याकाय�ािनयमकोण�याकाय�ािनयम
////शासिनणOयपिरप2शासिनणOयपिरप2शासिनणOयपिरप2शासिनणOयपिरप2
कानुसारकानुसारकानुसारकानुसार 

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय 

1 अपरसचंालक 

औ.स.ुवआ. 

नागपूर.   

1) 1) 1) 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

2) 2) 2) 2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

1)  उपवसहा��कसंचालकयांचेगोपिनय 
अहवालिलहीणे 2) 
उपवसहा�यकसंचालकयांचीनैिमHीकरजा
वअ{जत/पिरवत|तरजामंजूरकरणे 
3) वगO 3 व 4 कमOचा-यांचीिनयुMती. 
4) वगO 3 व 4 }याकमOचा-
यांची�यां}याअिधप�याखालीलसंबंिधतिवभा
गीयकाय$लयमkयेबदलीकरणे 5) 
नागपूरिवभागातीलदु�यमकाय$लयाचेिनरी
 णकरणे 

कारखानेअिधिनयमांगOतअिधकार 

1) सॉVवटं 
एM9&शंनLलाँटचेजागेचेनकाशेमंजूरकरणे, 
2) कारखाचे अिधिनयम 1948 मिधल 65 
(2) 
अ??वयेदे3यातयेणारीसुटिवषयकसवO/कर
णेहाताळणे, 3) कारखाने अिधिनयम 1948 
मिधलिनयम 6 खालीनकाशेमंजूरकरणे 

 

 

 

 

महारा%&नागरीसेवा 

(सेव}ेयासवOसाधारणश
त|)िनयम 1981.  

 

 

 

 

 

 

 

कारखानेअिधिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखाने 
िनयम 1963 }या  -
िनयमE 17 अ?वये 

 



3) 3) 3) 3) फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी 

खटला/9तावाचीछाननी 
कZनिशफारसकरणे. 

4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\    िनिनिनिनरंक 

 

 

 उपसंचालक,  

औ.सु.वआ. 

नागपूर 

1) 1) 1) 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) 2) 2) 2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    

कारखा-यांचेिनरी णकरणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी 

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखटलाचालिवणे3) 3) 3) 3) 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक    \\\\    िनरंक 

कारखाने अिधिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखाने 
िनयम 1963 
}यािनयमE 17 
अ?¹ये 

 

 

 

3 सहा�यकसंचालक,  

औ.सु.वआ. 

नागपूर. 

1) 1) 1) 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) 2) 2) 2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    

कारखा-यांचेिनरी णकरणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी 

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखटलाचालिवणे3) 3) 3) 3) 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक    \\\\    िनरंक 

कारखाने अिधिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखाने 
िनयम 1963 
}यािनयमE 17 
अ?¹ये 

 

4 अिध क 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --- 



5 अिध क (सा)ं 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --- 

6 विर%ठ-िलिपक 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --- 

7 लघुटंकलेखक 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --- 

8 िलिपक-
टंकलेखक 

1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --- 

9 मोटारचालक 

 

 

 

1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --- 

 



10 दफतरबंद 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --- 

11 िशपाई 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --- 

 

ब 
अनु. 
E 

पदनाम अिधकार-/शािकय कोण�याकाय�ा/ 
िनयम/शासनिनणOय/ 
पिरप2कानुसार 

अिभ/ाय 

 सहसचालंक 
उप, 
सहा.सचालंक 

खटला/9तािवतकरणे. 
कारखानेअिधिनयम, 
48 }याकलम 40 (ब) 
खालीआदेशदेणे 

 िनरंक 

क 
अनु. 
E 

पदनाम अिधकार-
फौजदारी 

कोण�याकाय�ा/ 
िनयम/शासनिनणOय/ 
पिरप2कानुसार 

अिभ/ाय 

  िनरंक  िनरंक 
ड 
अनु. 
E 

पदनाम अिधकार-
अधO?यायीक 

कोण�याकाय�ा/िनयम/शासनिनणOय/पिरप2कानुसार अिभ/ाय 

  िनरंक  िनरंक 
 



नवी मुंबई सीबीडी बलेापूर येथील सह संचालक औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय, रायगड िवभाग, 
यांचे काय$लयातील   अधीकारी  व कमOचारी या}ंया कतOSयाचा तपशील 

अअअअ....EEEE....    पदनामंपदनामंपदनामंपदनामं    कतOSये    कोण�या कोण�या कोण�या कोण�या 
काय�ाकाय�ाकाय�ाकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////शासनिनणOय शासनिनणOय शासनिनणOय शासनिनणOय 
परीप2कानुसारपरीप2कानुसारपरीप2कानुसारपरीप2कानुसार    

अभी/ायअभी/ायअभी/ायअभी/ाय
    
        

1 
  

सह संचालक 
औ�ोिगक 
सुर ा व 
आरो#य 

1111) ) ) ) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    
3) वतेन काढणे, दैनंदीन 
खच$स मंजुरी देणे. 
 
2222) ) ) ) /शासनीक/शासनीक/शासनीक/शासनीक    
1) गोपनीय अहवाल िलहीणे 
2) वगO 3, कमOचा-यां}या 
गोपनीय अहवालाच े
पनुवलºकन करणे 
3) अज|त रजा मंजूर करणे 
3333) ) ) ) फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला /9तावाची छाननी 
कZन उचीत शीफारशीसह 
संचालकाना सादर करणे. 
4444) ) ) ) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक- िनरंक 

1)िवHीय  अधीकार िनयम 
प9ुतीका 1978 भाग 1 
अ?वये िवभाग /मुखास 
िदलेले सवO िवHीय  
अधीकार 
 
 
 
 
 
 
 

िन रंक 

2 उप संचालक 
औ�ोिगक 
सुर ा व 
आरो#य 

    फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला /9ताव सादर करणे 
संचालका}या आदेशानुसार 
खटला दाखल करणे व  
?यायालयात चालिवणे 

आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक ----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    वगO-3 कमOचा-
यां}या गोपनीय अहवाल 
िलहीणे. 

अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक- िनरंक    

  

 

 



 

3  सहा�यक 
संचालक 
औ�ोिगक 
सुर ा व 
आरो#य 

फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला /9ताव सादर करणे, 
संचालका}या आदेशानुसार 
खटला दाखल करणे व  
?यायालयात चालिवणे 
आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक ----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंक    
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक- िनरंक    

  

4 अधी क फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  ----    िनरंक    
आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक ----                        िनरंक    
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    सबंधीत शाखेतील 
शासकीय सदंभO, इतर 
शासकीय काय$लयातील 
संदभ$चे /करणी व.िल. 
हयांनामागOदशOन करणे, मसूदा 
तपासणे,कामाचा आढावा घेणे, 
शाखेतील कामात ससुु2ता 
राखणे,िवहीत वळेेत कामकाज 
पणूO कZन घेणे, िवषयी देखरेख 
करणे. . . .     
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक-  िनरंक    

  

5  अधी क 
(सांtयीकी) 

फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  ----    िनरंक    
आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक ----                        िनरंक    
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    कारखा?याना 
वाष|क िववरणप2े पाठवीणे, 
आलेली वाष|क िववरणप2 े
तपासणे  सांtयीकी िवषयक 
या�ा अ�यावत करणे 
सांtयीकी माहीती सकंलीत 
करणे.    
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक-  िनरंक    

  

 

 

 

 

 



6 वरी%ठ िलपीक      फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  ----    िनरंक    

आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक ----                        िनरंक    

/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    सबंधीत शाखेतील 
शासकीय सदंभO, इतर 
शासकीय काय$लयातील 
संदभ$चे /करणी मसूदा तयार 
करणे, /करण पढुील 
कायOवाहीसाठी अधी कामफO त  
अधीका-यांकडे पाठिवणे 
प2ाSयवहार,िटLपणी टंकलेखन 
करणे,अधी का}या अनुप9थीत 
अधी काची जबाबदारी पार 
पाडणे    

  

7  िलपीक 
टंकलेखक 

फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  ----    िनरंक    

आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक ----                        िनरंक 

अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक-  िनरंक 

अधीका-यां}या   व अधी कां}या 
आदेशा?वये /करणांवर 
कायOवाही करणे व मंजूर 
मसू�ा/माणे प2ाSयवहार करणे    

  

8 मोटारचालक फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  ----    िनरंक    

आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक ----                        िनरंक 

अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक-  िनरंक 

शासकीय वाहन चालिवणे व 
वाहनाचे लॉगबुक अ�यावत 
ठेवणे. 

  

9 िशपाई फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  ----    िनरंक    

आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक ----                        िनरंक 

  



अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक-  िनरंक 

/शासकीय व इतर कमOचारी 
यां}या आदेशानुसार काम करणे 

    
ठाणे येथीलऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालयातील अिधकारी व कमOचारी यां}या अिधकारांचा तपशीलठाणे येथीलऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालयातील अिधकारी व कमOचारी यां}या अिधकारांचा तपशीलठाणे येथीलऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालयातील अिधकारी व कमOचारी यां}या अिधकारांचा तपशीलठाणे येथीलऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालयातील अिधकारी व कमOचारी यां}या अिधकारांचा तपशील    

    
    

अअअअ....EEEE....    पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार----आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    कोण�याकाय�ा कोण�याकाय�ा कोण�याकाय�ा कोण�याकाय�ा ////    
िनयम िनयम िनयम िनयम ////शासनिनणOय शासनिनणOय शासनिनणOय शासनिनणOय ////    
पिरप2कानुसारपिरप2कानुसारपिरप2कानुसारपिरप2कानुसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1 सहसंचालक, 
औ�ोिगकसरु
 ावआरो#यसं
चालनालय, 
ठाणे 

िवHीयअिधकारिनयम 1978 
अ?वये/ादेिशककाय$लय/मखुवकाय$
लय/मुखKहणनू/दानकेललेअेिधकार, 
उदा. /वासभHामंजूरकरणे, 
कमOचारी/अिधकारीयांचवेतेन ,  
आकj9मकखचO,  मंजूरकरणेइ. 

िवHीयअिधकारिनयम 
1978  

 

 
वसई प िजVहा पालघर येिथल सह सचंालक, औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया 

काय$लयातील अिधकारी व कमOचारी याचंा तपिशल 
अनु.Eं. पदनाम आ{थक तपिशल कोणVया काय�ा/िनयम/शासन 

िनणOय/पिरप2कानुसार 
अिभ/ाय 

1 सहसंचालक िनय2ंण अिधकारी म.को. िनयम 1968 व ेिनयम 27,224 
व 156 

िनरंक 

2 सहा¸यक सचंालक आहरण व सिंवतरण अिधकारी शासन िनणOय Eं.टीआर/डeVय/ु1181 
Eं. 365/19/कोषागार 4िदनाकं 
18/10/1989. 

िनरंक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनु.Eं. पदनाम अिधकार /शासकीय कोणVया काय�ा/िनयम/शासन 
िनणOय/पिरप2कानुसार 

अिभ/ाय 

1 सहसंचालक 1.अिधकार  2ेातील कारखा?याचे  
   नकाश ेमंजुर करणे. 
2.कारखा?यां}या परवा?याचंे  
  नुतनीकरण करणे. 
3.निवन परवा?याबाबत िशफारस  
   करणे. 
4. खटVयाबाबत िशफारस करणे. 
5. कामगारां}या कामा}या वळेेबाबत 
सूट देणे 
6. काय$ललयातील अिधकारी व 
कमOचारी वर िनयं2ण ठेवण.े 
 

कारखाने अिधिनयम 1948 }या 
कलम 9 अ?वय े

िनरंक 

 
अनु.Eं. पदनाम अिधकारअधO?याियक कोणVया काय�ा/िनयम/शासन 

िनणOय/पिरप2कानुसार 
अिभ/ाय 

1 सहसंचालक िनरंक िनरंक िनरंक 

 

अनु.Eं. पदनाम अिधकार फौजदारी कोणVया काय�ा/िनयम/शासन 
िनणOय/पिरप2कानुसार 

अिभ/ाय 

1 सहसंचालक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



अकोलायेथीलसहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#य,,,,अकोलायाकाय$लयातील    

अिधकारीवकमOचारीयांचाअिधकाराचातपशील    
अ.E.    पदनाम    कतOSये    कोण�याकाय�ा/िनयम/    

शासनिनणOयपिरपञकानुसार    
अिभ/ाय    

1 सहसंचालक
औ�ोिगकसुर
 ावआरो#यअ
कोला 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    

िनयमप9ुतीका 1978 
भागपिहला, 1 ते 4 
मुंबईिवHीयिनयम 1959,  

महारा%&आकj9मकखचO
िनयम 1965, 

महारा%&अथOसंकVपीयिन
यमपु9तीकाअंतगOततसेच
खच»}यासं{कणबाबीनबाब
त/ादेशीक/मुखKहणनू/
दानकेलेलेिवHीयअिधका
र 

2)2)2)2)/शासिकय/शासिकय/शासिकय/शासिकय    

1) उप / 
सहा.संचालकयांचगेो
पिनयअहवालिलहीणे 

2) उपसचंालकयांचीनैिम
िHकरजामंजूरकरणे 

3) सहा.संचालकयांचीअ
ज|त / व�ैिकय / 
नेिमHीकरजामंजूरक
रणे 

4) िनरी कां}याकामावर
पयOव ेणठेवणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

1) खटला/9ताविशफार
सीसहसादरकरणे 

4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक- िनरंक 

 

शासनिनणयOE.िव.अ.E. 46 
/ 2001 िविनमयिदनांक 
11/7/2001 अ?वये 

 

 

 

 

 

 

 

 

कारखानेअिधिनयम 1948 
}याकलम 9 अ?वये 

 

िनरंक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िनरंक 



2 सहसंचालक
औ�ोिगकसुर
 ावआरो#यआ
िणआहरणवसं
िवतरणअिधका
री 

आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    
अ)आहरणवसंिवतरणअ
िधकारीKहणनूअिधकारीव
कमOचारीयांचवेतेनदेयके
कोषागारातपाठिवणे, 
चकेवरसहीकZनअिधका
रीआिणकमOचारीयांनावते
नवइतरभHेदेणे 
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    
ब)कारखा?यांचिेनरी णक
रणे 
फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
क)कारखा?यांनाभेटीदेवून
काही2टुीआढळVयास�या
बाबतपाठपुरावाकरणेवन
झाVयासखटला/9तावसा
दरकरणेवखटलाचालिव
णे 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 

कारखानेअिधिनयम 
1948 }याकलम 9 
अ?वये 

 

िनरंक 

3 उपस ं
/सहा.संचाल
क 

औ�ोिगकसुर
 ावआरो#यअ
कोलावअमराव
ती 

आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंक 
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    
ब)कारखा?यांचिेनरी णक
रणे 
फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
क)कारखा?यांनाभेटीदेवून
काही2टुीआढळVयास�या
बाबतपाठपुरावाकरणेवन
झाVयासखटला/9तावसा
दरकरणेवखटलाचालिव
णे 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक    

कारखानेअिधिनयम 
1948 }याकलम 9 
अ?वये 

िनरंक 

 

4. अिध कअको
ला 

 

आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंक 
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    
कमOचारीवग»वरिनयंञणठे
वण� 
फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
िनरंक 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक    

  



5. विर%ठ-िलिपक आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंक 
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    
िनरंक 
फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
िनरंक 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक    

  

6. िलिपक-
टंकलेखक 

आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंक 
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    
िनरंक 
फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
िनरंक 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. नाईक आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंक 
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    
िनरंक 
फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
िनरंक 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक    

 

 

 

 

 

 

 

8. िशपाई आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंक 
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    
िनरंक 
फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
िनरंक 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक    

  

 



अमरावतीयेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#य,,,,अमरावतीयाकाय$लयातील    

अिधकारीवकमOचारीयांचाअिधकाराचातपशील    
अ.E.    पदनाम    कतOSये    कोण�याकाय�ा/िनयम

/    
शासनिनणOयपिरपञका
नुसार    

अिभ/ाय    

1 उपसचंालकऔ
�ोिगकसुर ाव
आरो#यअमराव
ती 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    
आहरणवसंिवतरणअिध
कारीKहणनूअिधकारीवक
मOचारीयांचवेतेनदेयकेको
षागारातपाठिवणे, 
चकेवरसहीकZनअिधका
रीआिणकमOचारीयांनावते
नवइतरभHेदेणे 
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    
अ)काय$लय/मुख 
ब)कारखा?यांचिेनरी णक
रणे 
क)गट - कतेगट - 
डकमOचा-
यां}यानैिमिHकरजामंजुर
करण�, 
कामावरदेखरेखविनयंञ
णठेवणेवगोपिनयअहवाल
िलहीण�. 
फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
क)कारखा?यांनाभेटीदेवून
काही2टुीआढळVयास�या
बाबतपाठपुरावाकरणेवन
झाVयासखटला/9तावसा
दरकरणेवखटलाचालिव
णे 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक    
 

 

शासनिनणयOE.एफिड
ई-
102005/सीआर/168
5/ 

कामगार-1,  िदनांक 
21/04/2005 
अ?वयेमहारा%&कोषागा
रअिधिनयम 1986 
}यािनयम 156, 
महारा%&िविHयअिधका
रिनयमपjु9तका}याभाग
पिहला, उ.िव.E. 
2/महारा%&आकj9मक
खचOिनयम 1965 
}याअनु.E. 2 िनयम 7. 

 

 

 

कारखानेअिधिनयम 
1948 }याकलम 9 
अ?वये 

 

 



2. िलिपक-
टंकलेखक 

आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंक 
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    
कमOचारीवग»वरिनयंञणठे
वण� 
फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
िनरंक 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. िशपाई आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंक 
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    
िनरंक 
फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
िनरंक 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक    

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    

पणेुपणेुपणेुपणेु-1येथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातील    
अिधकारीवकमOचारीया}ंयाअिधकाराचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाअिधकाराचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाअिधकाराचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाअिधकाराचंातपशील....    

    
अअअअ....EEEE
....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////
शासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानु
सारसारसारसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

 
 
1 

 
 
सहसचंालक,  
औ.सु. वआ. 
पणेु (कायO े2-
1) 
 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

1) 
उपवसहा��कसचंालकयाचंगेो
पिनयअहवालिलहीणे 
2)उपवसहा�यकसचंालकयां
चीनैिमHीक 
/अिजतरजामंजूरकरणे 
3)िनरी का}ंयाकामावरपयOवे
 न 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला/9तावाचीछाननीकZ

निशफारसकरणे. 
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 
1) महारा%&नागरीसेवासे
व}ेयासवOसाधारणशत|
) िनयम 1981.  

 
 
 
2) कारखानेिनयम 1948 
}याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिन
यम 1963 
}यािनयमE  17 
अ?वय े

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
उपसंचालक, 
औ.सु. वआ. 
पणु 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2222)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

कारखा?याचंेिनरी णकरणे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखट

लाचालिवणे 
3333)))) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 
 
1)कारखानेिनयम 1948 
}याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिनयम 
1963 }यािनयमE  17 
अ?वय े
 

 



3 सहा�यकसचंाल
क, 
औ.सु. वआ. 
पणेु 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

कारखा?याचेंिनरी णकरणे.    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखट

लाचालिवणे    
4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 
 
1)कारखानेिनयम 1948 
}याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिनयम 
1963 }यािनयमE  17 
अ?वय े
 

 

    
    

अअअअ....EEEE
....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम
////शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2
कानुसारकानुसारकानुसारकानुसार    

अिभ/ाअिभ/ाअिभ/ाअिभ/ा
यययय    

 
4 
 

 
अिध क 
 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

 
 
5 

 
 
विर%ठ- 
िलिपक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

 
 
 
 
 

 

6 लघूटंकलखे
क 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

7 िलिपक- 
टंकलेखक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  



8 मोटारचालक 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

9 दफतरबदं 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

10 नाईक 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

11 िशपाई 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
     4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

 
अहमदनगरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीअहमदनगरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीअहमदनगरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीअहमदनगरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारी

या}ंयाअिधकाराचंातपिशलया}ंयाअिधकाराचंातपिशलया}ंयाअिधकाराचंातपिशलया}ंयाअिधकाराचंातपिशल    
अअअअ....EEEE....    पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयिनयिनयिनय

मममम////शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2
कानुसारकानुसारकानुसारकानुसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1 
उपसंचालक, 

औ�ोिगकसरु ाव
आरो#य 

1) आ{थक - िनरंक 
2) /शासिकय 
1) 
कारखा?याचंेिनरी 
णकरणे 
2) वगO 3 व 4 
चेगोपनीयअहवाल
िलहीणे 
3) वगO 3 व 4 
चेरजामंजुरकरणे 
3) फौजदारी 

1) कारखानेिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिन

यम 1963 
}यािनयमE. 17 

अ?वय े

 



खटला/9तावसादर
करणेखटलादाखल
करणेआिणखटला
चालिवणे 
4) अधO?याियक -
िनरंक 

2 

सहा�यकसचंाल
क, 

औ�ोिगकसरु ाव
आरो#य 

1) आ{थक - 
िनरंक 

2) /शासिकय 
कारखा?याचंेिनरी 
णकरणे 
3) फौजदारी 
खटला/9तावसादर
करणेखटलादाखल
करणेआिणखटला
चालिवणे 
4) अधO?याियक -

िनरंक 

1) कारखानेिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिन

यम 1963 
}यािनयमE. 17 

अ?वय े

 

3 िलिपक \ 
टंकलेखक 

1) आ{थक - िनरंक 
2) /शासकीय - 
िनरंक 
3) फौजदारी - 
िनरंक 
4) अधO?यायीक - 
िनरंक 

  

4 िशपाई 

1) आ{थक - िनरंक 
2) /शासकीय - 
िनरंक 
3) फौजदारी - 
िनरंक 
4) अधO?यायीक - 
िनरंक 

  

    



    
    

पुणेपुणेपुणेपुणे    ----2 2 2 2 येथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातील    
अिधकारीवकमOचारीया}ंयाअिधकाराचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाअिधकाराचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाअिधकाराचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाअिधकाराचंातपशील....    

    
अअअअ....EEEE
....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////
शासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानु
सारसारसारसार    

अिभ/ाअिभ/ाअिभ/ाअिभ/ा
यययय    

 
 
1 

 
 
सहसचंालक,  
औ.सु. वआ. 
पणेु (कायO े 2) 
 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

1) 
उपवसहा��कसचंालकयाचंगेो
पिनयअहवालिलहीणे 
2)उपवसहा�यकसचंालकयां
चीनैिमHीक 
/अिजतरजामंजूरकरणे 
3)िनरी का}ंयाकामावरपयOवे
 न 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला/9तावाचीछाननीकZ

निशफारसकरणे. 
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 
3) महारा%&नागरीसेवा 

( 
सेव}ेयासवOसाधारणश
त|) िनयम 1981.  

 
 
 
4) कारखानेिनयम 1948 
}याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिनय
म 1963 }यािनयमE  
17 अ?वय े

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
उपसंचालक, 
औ.सु. वआ. 
पणेु 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
4444)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

कारखा?याचंेिनरी णकरणे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखट

लाचालिवणे 
5555)))) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 
 
1)कारखानेिनयम 1948 
}याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिनयम 
1963 }यािनयमE  17 
अ?वये 
 

 



3 सहा�यकसचंालक
, 
औ.सु. वआ. 
पणेु 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

कारखा?याचंेिनरी णकरणे.    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखट

लाचालिवणे    
4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 
 
1)कारखानेिनयम 1948 
}याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिनयम 
1963 }यािनयमE  17 
अ?वये 
 

 

    
    
    

अअअअ....EEEE
....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम
////शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2
कानुसारकानुसारकानुसारकानुसार    

अिभ/ाअिभ/ाअिभ/ाअिभ/ा
यययय    

 
4 
 

 
अिध क 
 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

 
 
5 

 
 
विर%ठ- िलिपक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

 
 
 
 
 

 

6 लघूटंकलखेक 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

7 िलिपक- 
टंकलेखक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  



8 मोटारचालक 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

9 दफतरबदं 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

10 नाईक 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

11 िशपाई 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
     4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
सोलापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलसोलापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलसोलापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलसोलापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातील    

अिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशील....    
    

अअअअ....EEEE
....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम
////शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2
कानुसारकानुसारकानुसारकानुसार    

अिभ/ाअिभ/ाअिभ/ाअिभ/ा
यययय    

 
 
2 

 
 
सहसचंालक,  
औ.सु. वआ. 
पणेु 
(कायO .े 2) 
 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

1) 
उपवसहा��कसचंालकयाचंगेो
पिनयअहवालिलहीणे 
2)उपवसहा�यकसचंालकयां
चीनैिमHीक 
/अिजतरजामंजूरकरणे 
3)िनरी का}ंयाकामावरपयOवे
 न 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला/9तावाचीछाननीकZ

निशफारसकरणे. 
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 
5) महारा%&नागरीसेवा 

( 
सेव}ेयासवOसाधारण
शत|) िनयम 1981.  

 
 
 
6) कारखानेिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखाने
िनयम 1963 
}यािनयमE  17 
अ?वय े

 
 

 

 
4 

 
उपसंचालक, 
औ.सु. वआ. 
पणेु 

1111)))) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2222)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

कारखा?याचंेिनरी णकरणे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखट
लाचालिवणे 4)अधO?यायीक----

िनरंक 

कारखानेअिधिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिन
यम 1963}यािनयम 

17 अ?वय े
 

 

 



5 सहा�यकसचंाल
क, 
औ.सु. वआ. 
पणेु 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

कारखा?याचंेिनरी णकरणे.    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखट

लाचालिवणे    
4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

कारखानेअिधिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिन
यम 1963}यािनयम 

17 अ?वय े
 

 

 

    
    

औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय, , , , पणेु पणेु पणेु पणेु ----3 3 3 3 िवभािवभािवभािवभागागागागातीलतीलतीलतील    
अिधकारीया}ंयाअिधकाराचंातपशीलअिधकारीया}ंयाअिधकाराचंातपशीलअिधकारीया}ंयाअिधकाराचंातपशीलअिधकारीया}ंयाअिधकाराचंातपशील....    

अअअअ....EEEE
....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम
////शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2

कानुसारकानुसारकानुसारकानुसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

 
1 

    
अपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालक,,,,    
औऔऔऔ....सुससुुसु....वआवआवआवआ. . . . पणेु पणेु पणेु पणेु     
((((कायO ेञकायO ेञकायO ेञकायO ेञ    ----3333))))    

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
6666)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 
1) उप व सहा�यक 
संचालक याचंे 
गोपनीय अहवाल 
िलहीणे 

2) उप व सहा�यक 
संचालक याचंी 
नैिमHीक / अ{जत 
रजा मंजूर करणे 

3) िनरी काचंे कामावर 
पयOव ेन 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला/9तावाची छाननी 
कZन िशफारस करणे. 
4444))))अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

1) महारा%&नागरीसवेा 
(सवOसाधारणशत|) 
िनयम 1981 
 
2)कारखानेिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिन
यम 1963 
}यािनयमE.  17 
अ?वय े
 

 



2     
उपसचंालकउपसचंालकउपसचंालकउपसचंालक,,,,    
औऔऔऔ....सुससुुसु....वआवआवआवआ....पणेुपणेुपणेुपणेु....    

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2222) ) ) ) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 
कारखा?याचंेिनरी णकर
णे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला/9तावसादरकरणे
, 
खटलादाखलकरणेआिण
खटलाचालिवणे 
4444))))अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 
1)कारखानेिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिन
यम 1963 
}यािनयमE.  17 
अ?वय े
 

 

3     
सहा�यकसचंालसहा�यकसचंालसहा�यकसचंालसहा�यकसचंाल

कककक,,,,    
औऔऔऔ....सुससुुसु....वआवआवआवआ....पणेुपणेुपणेुपणेु....    

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2222) ) ) ) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 
कारखा?याचंेिनरी णकर
णे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला/9तावसादरकरणे
, 
खटलादाखलकरणेआिण
खटलाचालिवणे 
4444))))अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 
1)कारखानेिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिन
यम 1963 
}यािनयमE.  17 
अ?वय े
 

 

4 अिध कअिध कअिध कअिध क    1) आ{थक  - िनरंक 
2) /शासकीय -िनरंक 
3) फौजदारी-िनरंक 
4) अधO?यायीक - िनरंक 

  

5 विर%ठविर%ठविर%ठविर%ठ----िलिपकिलिपकिलिपकिलिपक    1) आ{थक  - िनरंक 
2) /शासकीय -िनरंक 
3) फौजदारी-िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक 

  

6 लघुलघुलघुलघुटंकलखेकटंकलखेकटंकलखेकटंकलखेक    
    

1) आ{थक  - िनरंक 
2) /शासकीय -िनरंक 
3) फौजदारी-िनरंक 
4) अधO?यायीक\ िनरंक 

  



 7 िलिपकिलिपकिलिपकिलिपक\\\\
टंकलखेकटंकलखेकटंकलखेकटंकलखेक    

1) आ{थक  - िनरंक 
2) /शासकीय -िनरंक 
3) फौजदारी-िनरंक 
4) अधO?यायीक - िनरंक 

  

8 मोटार चालकमोटार चालकमोटार चालकमोटार चालक    1) आ{थक  - िनरंक 
2) /शासकीय -िनरंक 
3) फौजदारी-िनरंक 
4) अधO?यायीक - िनरंक 

  

9 दफतरबंददफतरबंददफतरबंददफतरबंद    1) आ{थक  - िनरंक 
2) /शासकीय -िनरंक 
3) फौजदारी-िनरंक 
4) अधO?यायीक - िनरंक 

  

10 नाईकनाईकनाईकनाईक    1) आ{थक  - िनरंक 
2) /शासकीय -िनरंक 
3) फौजदारी-िनरंक 
4) अधO?यायीक - िनरंक 

  

11 िशपाईिशपाईिशपाईिशपाई    1) आ{थक  - िनरंक 
2) /शासकीय -िनरंक 
3) फौजदारी-िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
सातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलसातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलसातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलसातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातील    

अिधकारीया}ंयाअिधकाराचंातपशीलअिधकारीया}ंयाअिधकाराचंातपशीलअिधकारीया}ंयाअिधकाराचंातपशीलअिधकारीया}ंयाअिधकाराचंातपशील....    
अअअअ....EEEE
....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम
////शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2

कानुसारकानुसारकानुसारकानुसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

 
1 

    
उपसचंालकउपसचंालकउपसचंालकउपसचंालक,,,,    
औऔऔऔ....सुससुुसु....वआवआवआवआ....सासासासा

तारातारातारातारा    

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
7777)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 
कारखा?याचंेिनरी णकर
णे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला/9तावसादरकरणे
, 
खटलादाखलकरणेआिण
खटलाचालिवणे 
8888)))) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 
1)कारखानेिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिन
यम 1963 
}यािनयमE.  17 
अ?वय े
 

 

2 िलिपकिलिपकिलिपकिलिपक----
टंकलखेकटंकलखेकटंकलखेकटंकलखेक    

1) आ{थक  - िनरंक 
2) /शासकीय -िनरंक 
3) फौजदारी-िनरंक 
4) अधO?यायीक - िनरंक 

  

3 िशपाईिशपाईिशपाईिशपाई    1) आ{थक  - िनरंक 
2) /शासकीय -िनरंक 
3) फौजदारी-िनरंक 
4) अधO?यायीक - िनरंक 

  

    
    
    
    
    
    
    
    



 
औरंगाबादयेथीलसह-संचालक,औ�ोिगकसरु ावआरो#य, 
औरंगाबादकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाअिधकाराचंातपशील. 

अ 
अअअअ....
EंEंEंEं....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार\\\\आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////शाशाशाशा
सनिनणOयसनिनणOयसनिनणOयसनिनणOय////पिरप2कानुसारपिरप2कानुसारपिरप2कानुसारपिरप2कानुसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1 सह-
संचालकऔसु
. वआ., 
औरंगाबाद 

/ादेिशक/मुखांनािवHीयअ
िधकारिनयमावली 1978 
}याभाग -1 आिण 2 
नुसार/दानकेलVेयाशMतीनु
सारअिधकारआहेत. 

िवHीयअिधकारिनयमावली 
1978 }याभाग-1 व 2 
नुसारशासनिनणOयE. 
एमए9सी 8081/ (1889) 
कामगार 6         िद. 
23/08/1984. 

-- 

 ब 
अअअअ....
EंEंEंEं....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार\\\\/शायकीय/शायकीय/शायकीय/शायकीय    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////शासशासशासशास
निनणOयनिनणOयनिनणOयनिनणOय////पिरप2कानुसारपिरप2कानुसारपिरप2कानुसारपिरप2कानुसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1 सह-
संचालकऔसु
. वआ., 
औरंगाबाद 

वगO 1, 2, 3, 4 
}यावतेनवाढमंजुरकरणे , वगO 
2 मधीलअिधकारीवग$}या 
120 
िदवसापय7त}यासवO/कार}या
रजामंजुरकरणे. 
(िवशेषअपंग�वरजा, 
अ¼यासरजासोडून) वगO 3  
आिणवगO 4 
या}ंयानेमणकुाकरणे, 
भHेमंजुरकरणे, 
सवO/कार}यारजामंजुरकरणे. 
वगO 3 व 4 
}यािनवृHीवतेनिवषयक/कर
णाचंािनपटाराकरणेववरील
शासनिनणOयामkयेनमुदकेले
Vयाबाबी. 

शासनिनणOयµ. 81460/ 
लॅब/ iii 
िद. 17/01/1962 
शासनिनणOयE. एमए9सी 
8081/ ( 1889 ) कामगार 6     
िद. 23/08/1984 

 
 
-- 

 



क 
अअअअ....
EंEंEंEं....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार\\\\फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////शासशासशासशास
निनणOयनिनणOयनिनणOयनिनणOय////पिरप2कानुसारपिरप2कानुसारपिरप2कानुसारपिरप2कानुसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1 सह-
संचालकउप
संचालकसहा
-संचालक 

कारखानेभोगवटादारवSयव
9थापकयाचंेिवa½कायदेभं
गाबाबतफौजदारी?यायाल
यातखटलेदाखलकरणेव
चालवने 

कारखानेअिधिनयम 1948 
खालीलकलम 105 
वमहारा%&कारखानेिनयम 
1963 चेिनयम 17 (सी) नुसार 

-- 

 
ड 

अअअअ....
EंEंEंEं....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार\\\\अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////शासशासशासशास
निनणOयनिनणOयनिनणOयनिनणOय////पिरप2कानुसारपिरप2कानुसारपिरप2कानुसारपिरप2कानुसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
 

    नमुनानमुनानमुनानमुना((((अअअअ)))) 
नादेंडयेथीलउप-सचंालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, 
काय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयां}याअिधकाराचंातपशील.अ 
अअअअ....
EंEंEंEं....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार----आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////शासशासशासशास
निनणOयनिनणOयनिनणOयनिनणOय////पिरप2कानुसारपिरप2कानुसारपिरप2कानुसारपिरप2कानुसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

उपसंचालक, 
औ.सुवआ. 
नादेंड. 
 
 
सहा�यकसचंा
लक 
औसवुआ, 
नादेंड 
 
उपसंचालक
संचालकऔसु
. वआ., 
नादेंड 

काय$लयीन/मुख 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
आहरणवसिंवतरणअिधका
र 

सहसचंालकऔ.सु. आ. 
औरंगाबादयाचंेआदेश 
E  63/2012, िद. 
16/07/2012 
 

--- 
 
 
 
 
Eं. 88/2012, िद. 
26/09/2012 
 

 

---- 
 
 
 
 

---- 
 
 
 
 

---- 



 
 ब 

अअअअ....
EंEंEंEं....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार----/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////शासशासशासशास
निनणOयनिनणOयनिनणOयनिनणOय////पिरप2कानुसारपिरप2कानुसारपिरप2कानुसारपिरप2कानुसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1 उप-
संचालकऔसु
. वआ., 
नादेंड 
 ( 
अितरीMतका
यOभार ) 

वगO 2 व 4 
}यानैमHीकरजामंजुरकर
णेवसवO/कार}यारजाचंीिश
फारसकरणे 

 
-- 

 
-- 

 
क 

अअअअ....
EंEंEंEं....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार----फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////शासशासशासशास
निनणOयनिनणOयनिनणOयनिनणOय////पिरप2कानुसारपिरप2कानुसारपिरप2कानुसारपिरप2कानुसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1 
2 

उपसंचालक
सहा-
संचालक 

कारखानेभोगवटादारवSयव
9थापकयाचंेिवa½कायदेभं
गाबाबतफौजदारी?यायाल
यातखटलेदाखलकरणेव
चालवने 

कारखानेअिधिनयम 1948 
खालीलकलम 105 
वमहारा%&कारखानेिनयम 
1963 चेिनयम 17 (सी) नुसार 

-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ड 

अअअअ....
EंEंEंEं....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार----अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////शासनशासनशासनशासन
िनणOयिनणOयिनणOयिनणOय////पिरप2कानुसारपिरप2कानुसारपिरप2कानुसारपिरप2कानुसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
 

नािशकयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलनािशकयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलनािशकयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलनािशकयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातील    
अिधकारीवकमOचारीया}ंयाअिधकाराचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाअिधकाराचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाअिधकाराचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाअिधकाराचंातपशील....    

अअअअ....EEEE
....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम
////शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2
कानुसारकानुसारकानुसारकानुसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

 
 
1 

 
 
सहसचंालक, 
औ.सु.वआ. 
नािशक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

1) 
उप/सहा�यकसचंालकयाचें
गोपिनयअहवालिलहीणे 
1) उप/सहा.संचालकनैिमHी
करजामंजूरकरणे 

3)उपवसहा�यकसचंालकयां
चीअिजतO / 
व�ैिकयरजेचीिशफारसकरणे 
1) िनरी का}ंयाकामावरपयOवे
 न 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला/9तावाचीछाननीकZ

निशफारसकरणे. 
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 
1) महारा%&नागरीसवेा 
( 
सेव}ेयासवOसाधारणश
त|)िनयम 1981.  
 
 
 
2)कारखानेिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिन
यम 1963 }यािनयमE  
17 अ?वये 

 
 

 



 
2 

 
उपसंचालक, 
औ.सु.वआ. 
नािशक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
9999)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

कारखा?याचंेिनरी णकरणे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखट

लाचालिवणे 
10101010)))) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 
 
1)कारखानेिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिन
यम 1963 }यािनयमE  
17 अ?वये 
 

 

3 सहा�यकसं
चालक, 
औ.सु.वआ. 
नािशकर् 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

कारखा?याचेंिनरी णकरणे.    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखट

लाचालिवणे    
4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 
 
1)कारखानेिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिन
यम 1963 }यािनयमE  
17 अ?वये 
 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

    
    
    
    
    
    



नािशकयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलनािशकयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलनािशकयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलनािशकयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातील    
अिधकारीवकमOचारीया}ंयाअिधकाराचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाअिधकाराचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाअिधकाराचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाअिधकाराचंातपशील....    

    
अअअअ....EEEE
....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम
////शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2
कानुसारकानुसारकानुसारकानुसार    

अिभ/ाअिभ/ाअिभ/ाअिभ/ा
यययय    

 
4 
 

 
अिध क 
 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

वगर् 3 व 4 कमOचारीपयOव ेण, 
कमOचारीवअिधकारीदेयकेिवषय
ककामकाज , वगर् 3 व 4 
कमOचारीरजामंजूरकरणे , 
आ9थापनािवषयककामकाज    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

5 
 

 
अिध क (सा)ं 
 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

6  
 
विर%ठ-
िलिपक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

 
 
 
 
 

 

7 िलिपकटं¬कं
लखेक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  



8 मोटारचालक 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

शासकीयवाहनचालिवणेववाह
नाचेलॉगबकुअ�यावतठेवणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

 
 
 
 
 

 

9 नाईक 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
     4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

10 िशपाई 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
     4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
जळगावंयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयातीलजळगावंयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयातीलजळगावंयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयातीलजळगावंयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयातील    

अिधकारीवकमOचारीया}ंयाअिधकाराचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाअिधकाराचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाअिधकाराचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाअिधकाराचंातपशील....    
अअअअ....
EEEE
....    

पदनापदनापदनापदना
मममम....    

कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये....    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////शाशाशाशा
सनिनणOयपिरप2कानुसारसनिनणOयपिरप2कानुसारसनिनणOयपिरप2कानुसारसनिनणOयपिरप2कानुसार    

अअअअ
िभिभिभिभ
/ाय/ाय/ाय/ाय    

 
1 

 
उपसं
चाल
क, 
औ.सु.
वआ. 
जळगां
व 

आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक---- 
1)काय$लयाचाअथOसंकVपसादरकरणे. 
2)मािसकखच$चातपिशलसादरकरणे. 
3) वतेनवइतरखच$चदेेयककाढणे. 

1)  
िविHयअिधकारिनयमपुj9त
का 1978 भाग-1 
अ?वयेिवभाग/मुखासिदले
लेसवOिविHयअिधकार. 
2)मकौिन 1968 चेिनयम. 

 

 
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

1) वगOतीनवचारकमOचा«याचंीनैिमHीकर
जामंजूरकरणे. 

2) वगOतीनवचारकमOचा«याचंीअ{जतवव�ै
कीयरजायाचंीिशफारसकरणे. 

3) वगOतीनकमOचा«याचगेोपनीयअहवाल
िलिहणे. 

 
महारा%&नागरीसेवा 
( 
सेव}ेयासवOसाधारणशत|)िन
यम 1981. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला/9तावसादरकरणे, 

खटलादाखलकरणेआिणखटलाचालिव
णे 

कारखानेअिधिनयम 1948 
}याकलम 9 

वमहारा%&कारखानेिनयम 
1963 }यािनयम 17 अ?वय े

 

4)अधO?यायीक----िनरंक      
2 िलिप

क-
टंकले
खक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

अिधका-
या}ंयाआदेशा?वये/करणावंरकायOवाहीक
रणेवमंजूरमस�ुा/माणेप2Sयवहारकरणे 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

 



 

3 िशपाई 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
1111)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

अिधकारीवइतरकमOचारीया}ंयाआदेशानुसारकामकरणे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

 
 
 
 
 
 

 

    
धुधुधुधुळेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलळेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलळेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलळेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातील    

अिधकारीवकमOचारीयां}याअिधकारांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याअिधकारांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याअिधकारांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याअिधकारांचातपशील....    
अअअअ....
EEEE....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम....    कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये....    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////शासनिनशासनिनशासनिनशासनिन
णOयपिरप2कानुसारणOयपिरप2कानुसारणOयपिरप2कानुसारणOयपिरप2कानुसार    

अिभअिभअिभअिभ
/ाय/ाय/ाय/ाय    

 
1 

 
उपसचंा
लक, 
औ.स.ुव
आ. 
जळगांव 

आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक---- 
1)काय$लयाचाअथOसंकVपसादरकरणे. 
2)मािसकखच$चातपिशलसादरकरणे. 
3) वतेनवइतरखच$चदेेयककाढणे. 

1)  िविHयअिधकारिनयमपjु9तका 
1978 भाग-1 
अ?वयेिवभाग/मुखासिदललेेसवO
िविHयअिधकार. 
2)मकौिन 1968 चिेनयम. 

 

 
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

4) वगOतीनवचारकमOचा«यांचीनैिमHीकरजामं
जूरकरणे. 

5) वगOतीनवचारकमOचा«यांचीअ{जतवव�ैकी
यरजायांचीिशफारसकरणे. 

6) वगOतीनकमOचा«याचेगोपनीयअहवालिलिह
णे. 

 
महारा%&नागरीसेवा 
( सेव}ेयासवOसाधारणशत|)िनयम 
1981. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला/9तावसादरकरणे, 

खटलादाखलकरणेआिणखटलाचालिवणे 

कारखानेअिधिनयम 1948 
}याकलम 9 

वमहारा%&कारखानेिनयम 1963 
}यािनयम 17 अ?वये 

 

4)अधO?यायीक----िनरंक      
 

 

 

 

 



 

2 िलिपक-
टंकलेखक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

अिधका-
यां}याआदेशा?वये/करणांवरकायOवाहीकरणेवमंजूरमसु�ा/माणेप2Sयवहारकरणे 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

3 िशपाई 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2222)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

अिधकारीवइतरकमOचारीयां}याआदेशानुसारकामकरणे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

 
 
 
 
 
 

 

    
कोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलअिधकारीयां}याअिधकारांचातपशीलकोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलअिधकारीयां}याअिधकारांचातपशीलकोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलअिधकारीयां}याअिधकारांचातपशीलकोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलअिधकारीयां}याअिधकारांचातपशील....    

अअअअ....EEEE....    पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////शाशाशाशा
सनिनणOयपिरप2कानुसारसनिनणOयपिरप2कानुसारसनिनणOयपिरप2कानुसारसनिनणOयपिरप2कानुसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

  

 

सहसंचालक,  

औ.स.ुवआ. 

कोVहापरू 

 

िविHयअिधकारिनयमिविHयअिधकारिनयमिविHयअिधकारिनयमिविHयअिधकारिनयम1978197819781978चेअिधनचेअिधनचेअिधनचेअिधन    
1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

1) 
उपवसहा��कसंचालकयांचगेोपिनय
अहवालिलहीणे 
2)उपवसहा�यकसंचालकयांचीनैिम
Hीकरजामंजूरकरणे 
3)उपसचंालकयांचीअिजतO / 
व�ैिकयरजेचीिशफारसकरणेवसहा
�यकसंचालकयांचीअिजतOवव�ैिकयर
जामंजूरकरणे 
4)िनरी कां}याकामावरपयOव ेन 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला/9तावाचीछाननीकZनिशफार

सकरणे. 
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 

7) महारा%&नागरीसेवा 
( 

सेव}ेयासवOसाधारणशत|)
िनयम 1981.  

 

 

 

8) कारखानेिनयम 1948 
}याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिनय
म 1963 }यािनयमE  17 
अ?वये 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

उपसचंालक, 

औ.स.ुवआ. 

कोVहापरू 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 
कारखा?यांचिेनरी णकरणे. 

फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखटलाचाल

िवणे 

अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 

 

1)कारखानेिनयम 1948 
}याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिनयम 
1963 }यािनयमE  17 
अ?वये 

 

 

3 सहा�यकसंचाल
क, 

औ.स.ुवआ. 

कोVहापरू 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

कारखा?यांचेिनरी णकरणे.    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखटलाचाल

िवणे    

4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 

 

1)कारखानेिनयम 1948 
}याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिनयम 
1963 }यािनयमE  17 
अ?वये 

 

 

    

कोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातील    
कमOचारीयां}याअिधकारांचातपशीलकमOचारीयां}याअिधकारांचातपशीलकमOचारीयां}याअिधकारांचातपशीलकमOचारीयां}याअिधकारांचातपशील....    

    
अअअअ....EEEE....    पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////

शासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानु
सारसारसारसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

 

1 

 

 

अिध क 

 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

    4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  



 

2 

 

 

अिध क (सा)ं 

 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

    4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

3 विर%ठ-िलिपक 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

   4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

 
 
 
 
 

 

4 िलिपक-
टंकलेखक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

    4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

5 मोटारचालक 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

     4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

    

कोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातील    
कमOचारीयां}याअिधकारांचातपशीलकमOचारीयां}याअिधकारांचातपशीलकमOचारीयां}याअिधकारांचातपशीलकमOचारीयां}याअिधकारांचातपशील.... 

अअअअ....EEEE....    पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////
शासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानु
सारसारसारसार    

अिभ/ाअिभ/ाअिभ/ाअिभ/ा
यययय    

6 नाईक 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  



7 िशपाई 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

     4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

    

सांगलीयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलसांगलीयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलसांगलीयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलसांगलीयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातील    
अिधकारीयां}याअिधकारांचातपशीलअिधकारीयां}याअिधकारांचातपशीलअिधकारीयां}याअिधकारांचातपशीलअिधकारीयां}याअिधकारांचातपशील....    

अअअअ....EEEE....    पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////
शासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानु
सारसारसारसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

 

1 

 

उपसचंालक, 

औ.स.ुवआ.सांग
ली 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

                2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

कारखा?यांचिेनरी णकरणे. 
                3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखटलाचालिव

णे 

4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 

 

1)कारखानेिनयम 1948 
}याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिनयम 
1963 }यािनयमE  17 
अ?वये 

 

 

2 सहा�यकसंचा
लक, 

औ.स.ुवआ.सांग
ली 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

                2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

कारखा?यांचिेनरी णकरणे.    

                3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखटलाचालिव

णे    

4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 

 

1)कारखानेिनयम 1948 
}याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिनयम 
1963 }यािनयमE  17 
अ?वये 

 

 



3 िलिपक-
टंकलेखक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

4 िशपाई 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

        4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

    

कलमकलमकलमकलम4(1)(b)(ii)4(1)(b)(ii)4(1)(b)(ii)4(1)(b)(ii)नमुनाबनमुनाबनमुनाबनमुनाब 
मंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालक,,,,औ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंया    

काय$लयातीलअिधकाकाय$लयातीलअिधकाकाय$लयातीलअिधकाकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयांरीवकमOचारीयांरीवकमOचारीयांरीवकमOचारीयां}या कतOSयाचा }या कतOSयाचा }या कतOSयाचा }या कतOSयाचा तपशीलतपशीलतपशीलतपशील 
अनु 
E 

पदनाम कतOSये कोण�या कायदया 
/िनयम शासन िनणOय 
/ पिरप2कानुसार 

अिभ/ाय 

1 संचालक 

औ स ुव आ. 
महारा%& रा'य, 
मुंबई 

1 1 1 1 ) ) ) ) आ {थक कतOSयेआ {थक कतOSयेआ {थक कतOSयेआ {थक कतOSये    

5) काय$लयाचा अथOसंकVप सादर करणे  
6) व�ैकीस िबल ेमंजूर करणे 
7) वतेन काढणे, दैनंिदन खच$स मंजुरी 

देणे, अनुदान वाटप करणे 
 

2) 2) 2) 2) /शासनीक कतOSये/शासनीक कतOSये/शासनीक कतOSये/शासनीक कतOSये    

1) गोपनीय अहवाल िलहीणे 

2) वगO 3, 4 व वगO -2 कमOचा-यां}या 
बदVया   करणे. 

3) सवO /कार}या रजा मंजूर करणे 

4) कजO मंजूर करणे  

 

 

2) िव Hीय  अिधकार 
िनयम   पjु9तका  
1978, भाग -1 
अ?वये  िवभाग.  
 

/मुखास िदलेले  सवO  

िव Hीय  अिधकार 

 

िनरंक 



3)3)3)3)फौजदारी कतOSयेफौजदारी कतOSयेफौजदारी कतOSयेफौजदारी कतOSये    

खटला /9तावाची छाननी कZन यो#य  तो 
िनणOय घेणे. 

8888)))) अधO?यायाियक अधO?यायाियक अधO?यायाियक अधO?यायाियक - िनरंक    
 

2 अपर संचालक 

औ स ुव आ. , 
मुंबई 

                    1)1)1)1)आ {थक आ {थक आ {थक आ {थक \\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

                    2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

5) उप व सहा�यक संचालक यांच े
गोपनीय अहवाल िलहीणे 

6) उप व सहा�यक संचालक यांची नै िम 
ितक रजा मंजूर करणे  

7) उप व सहा�यक संचालक यांची अ{जत 
/ व�ैकीस रजेची  िशफारस करणे 

8) िनरी कां}या कामावर पयOव ेण 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला /9तावाची छाननी कZन िशफारस 
करणे 

4)4)4)4)अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  ----िनरंक 

कारखाने  अिधिनयम 
1948 }या कलम 9 
अ?वये  

िनरंक 

3 सह संचालक 

औ स ुव आ. , 
मुंबई 

                    1)1)1)1)आ {थक आ {थक आ {थक आ {थक \\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

                    2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

5) उप व सहा�यक संचालक यांच े
गोपनीय अहवाल िलहीणे 

6) उप व सहा�यक संचालक यांची नै 
िम ितक रजा मंजूर करणे  

7) उप व सहा�यक संचालक यांची 
अ{जत / व�ैकीस रजेची  िशफारस 
करणे 

8) िनरी कां}या कामावर पयOव ेण 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला /9तावाची छाननी कZन िशफारस 

कारखाने  अिधिनयम 
1948 }या कलम 9 
अ?वये  

िनरंक 



करणे 

4)4)4)4)अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  ----िनरंक 

4 उप संचालक 

औ स ुव आ. , 
मुंबई 

                    1)1)1)1)आ {थक आ {थक आ {थक आ {थक \\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

                    2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

1) कारखा?यांच ेिनरी ण करणे 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला /9ताव सादर करणे, खटला 
दाखल करणे आिण खटला चालिवणे 

4)4)4)4)अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  ----िनरंक 

कारखाने  अिधिनयम 
1948 }या कलम 9 
अ?वये  

िनरंक 

5 सहा�यक 
संचालक 

औ स ुव आ. , 
मुंबई 

                    1)1)1)1)आ {थक आ {थक आ {थक आ {थक \\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

                    2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

1) कारखा?यांच ेिनरी ण करणे 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला /9ताव सादर करणे, खटला 
दाखल करणे आिण खटला चालिवणे 

4)4)4)4)अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  ----िनरंक 

कारखाने  अिधिनयम 
1948 }या कलम 9 
अ?वये  

िनरंक 

6 उप संचालक 
(व·�कीय ) व 
/माणक शVय 
िचिक�सक ) 

औ स ुव आ. , 
मुंबई 

                    1)1)1)1)आ {थक आ {थक आ {थक आ {थक \\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

                    2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

कामगारांची व�ैकीय तपासणी करणे.  

3)3)3)3)फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी ----    िनरंक    

4)4)4)4)अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  ----िनरंक 

  

 

 

 

 



7 िव धी  अिधकारी                     1)1)1)1)आ {थक आ {थक आ {थक आ {थक \\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

                    2)2)2)2)/शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय ----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला /9तावाची छाननी करणे व खटला 
चालिवणे 

4)4)4)4)अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  ----या 
संचालनालयातील सवO अिधका-यांना 
कायदेशीर बाब]बाबत वळेोवळेी स¸ा 
देणे. 

  

8 संचालकांच े9वीय 
सहा�यक  व उप 
संचालक 

औ स ुव आ. , 
मुंबई 

                    1)1)1)1)आ {थक आ {थक आ {थक आ {थक \\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

                    2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

1) कारखा?यांच ेिनरी ण करणे 

2)  आ9थापना  िवषयक कामकाज 

3) अिधकारी / कमOचारी याचंी ?यायालयीन 
/करणिवषयी कामकाज 

4)िनयं2क अिधकारी (लेखा शाखा) 

5) शासकीय  मािहती अिधकारी 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला /9ताव सादर करणे, खटला 
दाखल करणे आिण खटला चालिवणे 

4)4)4)4)अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  ----िनरंक 

कारखाने  अिधिनयम 
1948 }या कलम 9 
अ?वये 

का. आ. E. 
औसुवआ/आ9थापना 
/29871-75/2, 
िदनांक 23/09/1992 

 

क� �ीय  मािहतीचा 
अिधकार - 2005  

िनरंक 

9 रचना व 
कायOपkदती  
अिधकारी 

                    1)1)1)1)आ {थक आ {थक आ {थक आ {थक \\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

                    2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

वगO 3 व 4 कमOचारी पयOव ेण, कमOचारी व 
अिधकारी देयके िवषयक कामकाज, वगO 3 
व 4 कमOचारी रजा मंजूर करणे,आ9थापना 

का. आ. E. 
औसुवआ/आ9थापना 
/29871-75/2, 
िदनांक 23/09/1992 

 

िनरंक 



िवषयक कामकाज 

सहा�यक मािहती अिधकारी 

3)3)3)3)फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी ----    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

4)4)4)4)अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  अधO?यायाियक  ----िनरंक 

क� �ीय  मािहतीचा 
अिधकार - 2005  

10 अिध क 1111)))) आ{थक  आ{थक  आ{थक  आ{थक  ----    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2222)))) /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय \\\\संबिंधत शाखेतील 

शासकीय सदंभO, इतर शासकीय 
काय$लयातील संदभO, िवभागीय 
काय$लयातील संदभ»च े/करणी 
व.िल. यांना मागOदशOन करणे, 
मसुदा तपासणे, कामाचा आढावा 
घेणे, शाखेतील कामात ससुु2ता 
राखणे, िवहीत वळेेत कामकाज पणूO 
कZन घेणे यािवषयी देखरेख 
करणे.      

3333)))) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4444)))) अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक ----    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

  

11 अिध क (सा)ं 1111)))) आ{थक  आ{थक  आ{थक  आ{थक  ----    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2222)))) /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय \\\\कारखा?यांना वा{षक 

िववरणप2े पाठिवणे, व आलेली वा{षक 
िववरणप2े तपासणे, चकुी}या 
िववरणप2ाबाबत कारखा?यांशी 
प2Sयवहार कZन चकुांची दुZ9ती 
कZन घेणे, साjंtयकी िवषयक या�ा 
अ�यावत करणे, सांjtयकी मािहती 
संकिलत करणे.      

3333)))) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4444)))) अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक ----    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

  

12 विर%ठ िलपीक 1111.... आ{थक  आ{थक  आ{थक  आ{थक  ----    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2222.... /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय \\\\संबिंधत शाखेतील 

शासकीय सदंभO, इतर शासकीय 
काय$लयातील संदभO, िवभागीय 
काय$लयातील संदOभा /करणी मसदुा 
तयार करणे, /करण पढुील 
कायOवाहीसाठी अिध कामंाफO त 
अिधका-यांकडे  पाठिवणे, प2Sयवहार, 

  



िटपणी टंकलेखन करणे, अिध कां}या 
अनुपj9थतीत अिध कांची जबाबदारी 
पार पाडणे.      

3333.... फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4444.... अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक ----    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

13 लघुलेखक 
(उ}चpेणी) 

1111)))) आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2222)))) /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय \\\\अिधका-यांनीिदलेले 

लघुलेखनाचकेाम करणे व इतर 
टंकलखेना}या कामात मदत 
करणे.      

3333)))) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4444)))) अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक \\\\    िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक     

  

14 लघुलेखक 
(िनKनpेणी) 

1111)))) आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2222)))) /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय \\\\अिधका-यांनीिदलेले 

लघुलेखनाचकेाम करणे व इतर 
टंकलखेना}या कामात मदत करणे.      

3333)))) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4444)))) अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक \\\\    िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक     

  

15 लघुटंकलेखक  1111)))) आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2222)))) /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय \\\\अिधका-यांनीिदलेले 

लघुलेखनाचकेाम करणे व इतर 
टंकलखेना}या कामात मदत करणे.      

3333)))) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4444)))) अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक \\\\    िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक     

  

16 रोखपाल 1111)))) आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2222)))) /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय \\\\परवाना नुतनीकरण 

शुVक j9वकारणे, पावती देणे, रोकड 
नvदवही अ�यावत करणे.      

3333)))) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4444)))) अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक \\\\    िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक     

  

17 िलपीक 
टंकलेखक 

1111)))) आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2222)))) /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय \\\\अिधका-यां}या व 

अिध कां}या आदेशा?वये 
/करणांवर कायOवाही करणे व 
मंजूर मसु�ा/माणे प2Sयवहार 
करणे.        

3333)))) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4444)))) अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

  



18 मोटार चालक 1111)))) आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2222)))) /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय \\\\शासकीय वाहन 

चालिवणे व वाहनाच ेलॉग बुक 
अ�यावत ठेवणे.      

3333)))) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4444)))) अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

  

19 विर%ठ रसायन 
शा�� 

1111)))) आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2222)))) /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय \\\\Sयवसायज?य रोग 

हो3याची शMयता असलेVया 
कारखा?यांना भटे देऊन तेथील 
कारखा?यातील धोकादायक 
वातावरणाच ेसवl ण करणे.      

3333)))) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4444)))) अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

  

20 /योगशाळा तं2� 1111)))) आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2222)))) /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय \\\\विर%ठ रसायन 

शा�� यांना कामकाजात मदत 
करणे.      

3333)))) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4444)))) अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

  

21 विर%ठ /योगशाळा 
सहा�यक  

1111)))) आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2222)))) /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय \\\\विर%ठ रसायन 

शा�� व /योगशाळा तं2� यांना 
कामकाजात मदत करणे.      

3333)))) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4444)))) अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

  

22 /योगशाळा 
सहा�यक 

1111)))) आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2222)))) /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय \\\\विर%ठ रसायन 

शा�� व /योगशाळा तं2� यांना 
कामकाजात मदत करणे.      

3333)))) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4444)))) अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

  

23 किन%ठ व�ैािनक 
अिधकारी 

1111)))) आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2222)))) /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय \\\\Sयवसायज?य रोग 

हो3याची शMयता असलेVया 
कारखा?यांना भटे देऊन तेथील 
कारखा?यातील धोकादायक 
वातावरणाच ेसवl ण करणे तसेच 

  



व.र.शा. यांना  कामकाजात            
मदत करणे.      

3333)))) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4444)))) अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

24 दफतरबदं 1111)))) आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2222)))) /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय \\\\काय$लयातील 

द9तऐवजांची देखभाल करणे    
3333)))) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4444)))) अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

  

25 नाईक 1111)))) आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2222)))) /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय \\\\िशपाई कमOचारी 

वग$}या दैनंिदन कामकाजाच े
वाटप करणे व �यां}या कामावर 
देखरेख करणे.      

3333)))) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4444)))) अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

  

26 िशपाई 1111.... आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2222.... /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय \\\\अिधकारी व कमOचारी 

यां}या आदेशानुसार काम करणे.      
3333.... फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4444.... अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

  

27 /योगशाळा 
पिरचर 

1111.... आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2222.... /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय \\\\व�ैकीय शाखेतील 

अिधकारी व कमOचारी यां}या 
आदेशानुसार व�ैकीय शाखेतील 
कामकाज करणे.      

3333.... फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4444.... अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

  

28 पहारेकरी 1111.... आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2222.... /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय \\\\काय$लयातील 

िविवध दालनांना कुलूप बदं करणे 
व Sयव9थेवर रा2पाळीत देखरेख 
ठेवणे.      

3333.... फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4444.... अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक अधO?यायीक \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
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पदनामपदनामपदनामपदनाम अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार कोण�याकाय�ािनयमकोण�याकाय�ािनयमकोण�याकाय�ािनयमकोण�याकाय�ािनयम////शाशाशाशा
सिनणOयपिरप2कानुसारसिनणOयपिरप2कानुसारसिनणOयपिरप2कानुसारसिनणOयपिरप2कानुसार 

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय 

1 अपरसंचालक 

औ.स.ुवआ. 

नागपूर.   

1) 1) 1) 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2) 2) 2) 2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    
1)  उपवसहा��कसचंालकयांचगेोपिनय 
अहवालिलहीणे 2) 
उपवसहा�यकसंचालकयांचीनैिमHीकरजावअ
{जत/पिरवत|तरजामंजूरकरणे 
3) वगO 3 व 4 कमOचा-यांचीिनयMुती. 
4) वगO 3 व 4 }याकमOचा-
यांची�या}ंयाअिधप�याखालीलसबंिंधतिवभागी
यकाय$लयमkयेबदलीकरणे 5) 
नागपूरिवभागातीलदु�यमकाय$लयाचेिनरी ण
करण े
कारखानेअिधिनयमांगOतअिधकार 
1) सॉVवटं 
एM9&शनंLलाँटचजेागेचनेकाशेमंजूरकरणे, 2) 
कारखाच े अिधिनयम 1948 मिधल 65 (2) 
अ??वयेदे3यातयेणारीसटुिवषयकसवO/करणेहा
ताळणे, 3) कारखाने अिधिनयम 1948 
मिधलिनयम 6 खालीनकाशमंेजूरकरणे 
3) 3) 3) 3) फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी 
खटला/9तावाचीछाननी कZनिशफारसकरणे. 
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\    िनिनिनिनरंक 

 
 
 
महारा%&नागरीसेवा 
(सेव}ेयासवOसाधारणशत|)
िनयम 1981.  
 
 
 
 
 
 
 
कारखानेअिधिनयम 1948 
}याकलम 9 
वमहारा%&कारखाने िनयम 
1963 }या  -िनयमE 17 
अ?वये 

 

 

 उपसंचालक,  

औ.स.ुवआ. 

नागपूर 

1) 1) 1) 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) 2) 2) 2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    

कारखा-यांचेिनरी णकरणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी 

खटला/9तावसादरकरणे, 

कारखाने 
अिधिनयम 
1948 
}याकलम 9 
वमहारा%&कार
खाने िनयम 
1963 

 

 

 



खटलादाखलकरणेआिणखटलाचालिवणे 

4) 4) 4) 4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक    \\\\    िनरंक 

}यािनयमE 
17 अ?¹ये 

3 सहा�यकसंचा
लक,  

औ.स.ुवआ. 

नागपूर. 

1) 1) 1) 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) 2) 2) 2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    

कारखा-यांचेिनरी णकरणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी 

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखटलाचालिवणे 

4) 4) 4) 4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक    \\\\    िनरंक 

कारखाने 
अिधिनयम 
1948 
}याकलम 9 
वमहारा%&कार
खाने िनयम 
1963 
}यािनयमE 
17 अ?¹ये 

 

4 अिध क 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय \  

संबंिधतशाखेतीलशासकीयसंदभO, 
इतरशासकीयकाय$लयातीलसंदभO, 
िवभागीयकाय$लयातीलसंदभ$चे/करणीविर%ठ िलपीक 
यांनामागOदशOनकरणे, मसुदातपासणे, कामाचाआढावाघेणे, 
शाखेतीलकामातसुसु2ताराखणे, 
िवहीतवळेेतकामकाजपूणOकZनघेणेयािवषयीदेखरेखकरणे. 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अअअअधO?यायीकधO?यायीकधO?यायीकधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --
- 

5 अिध क (सा)ं 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय \  

कारखा-यांनावा{षकिववरणप2ेनमुनेपाठिवणे, 
वआलेलीवािषlकिववरणप2ेतपासणे, 

---  --
- 



चुकी}यािववरणप2ाबाबतकारखा?यांशीप2SयवहारकZनचुकां
चीदुZ9तीकZनघेणे, सांjtयकीिवषयकया�ाअ�यावतकरणे, 
सांjtयकीमािहतीसंकलीतकरणे 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

6 विर%ठ-िलिपक 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय \ 

संबिंधतशाखेतीलशासकीयसंदभO, 
इतरशासकीयकाय$लयातीलसंदभO, 
िवभागीयकाय$लयातीलसंदभ$/करणीमसुदातयारकरणे, 
/करण पढुीलकायOवाहीसाठीअिध कांमाफO तअिधका-
यांकडेसादरकरणे, प2Sयवहार,िटपणीटंकलेखनकरणे, 
अिध कां}या 
अनुपj9थतीतअिध कांचीजबाबदारीपारपाडणे. 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --
- 

7 लघूटंकलेखक 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय \ 

अिधकाअिधकाअिधकाअिधका-यांनीिदलेलेिडMटेशनघेणेवटाईपकरणेयांनीिदलेलेिडMटेशनघेणेवटाईपकरणेयांनीिदलेलेिडMटेशनघेणेवटाईपकरणेयांनीिदलेलेिडMटेशनघेणेवटाईपकरणे 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --
- 

8 िलिपक-
टंकलेखक 

1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय \  

संबंिधतशाखेतीलकामेजबाबदारीनेपारपाडणेसंबंिधतशाखेतीलकामेजबाबदारीनेपारपाडणेसंबंिधतशाखेतीलकामेजबाबदारीनेपारपाडणेसंबंिधतशाखेतीलकामेजबाबदारीनेपारपाडणे 

---  --
- 



3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

9 मोटारचालक 

 

 

 

1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय \  

अिधकाअिधकाअिधकाअिधका-यां}याआदेशाचेपालनकरणेयां}याआदेशाचेपालनकरणेयां}याआदेशाचेपालनकरणेयां}याआदेशाचेपालनकरणे 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --
- 

 

भंडाराभंडाराभंडाराभंडारा    
अअअअ....
EEEE.... 

पदनामपदनामपदनामपदनाम अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार कोण�याकाय�ािनयमकोण�याकाय�ािनयमकोण�याकाय�ािनयमकोण�याकाय�ािनयम
////शासिनणOयपिरप2शासिनणOयपिरप2शासिनणOयपिरप2शासिनणOयपिरप2
कानुसारकानुसारकानुसारकानुसार 

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय 

1 उपसंचालक 
औ.स.ुवआ. 

भंडारा.  
 

1) 1) 1) 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) 2) 2) 2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    

कारखा-यांचेिनरी णकरणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी 

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखटलाचाल
िवणे3) 3) 3) 3) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक    \\\\    िनरंक 

कारखाने 
अिधिनयम1948 
}याकलम 9 
वमहारा%&कारखाने 
िनयम 1963 
}यािनयमE 17 
अ?¹ये 

 

2 िलिपक-
टंकलेखक 

 

1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय \  

संबंिधतशाखेतीलकामेजबाबदारीनेपारसंबंिधतशाखेतीलकामेजबाबदारीनेपारसंबंिधतशाखेतीलकामेजबाबदारीनेपारसंबंिधतशाखेतीलकामेजबाबदारीनेपार

---  --- 



पाडणेपाडणेपाडणेपाडणे 

3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

चं¿परूचं¿परूचं¿परूचं¿परू    
अअअअ....
EEEE.... 

पदनामपदनामपदनामपदनाम अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार कोण�याकाय�ािनयकोण�याकाय�ािनयकोण�याकाय�ािनयकोण�याकाय�ािनय
मममम////शासिनणOयपिरपशासिनणOयपिरपशासिनणOयपिरपशासिनणOयपिरप
2कानुसार2कानुसार2कानुसार2कानुसार 

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय 

1 उपसंचालक 
औ.स.ुवआ. 
चं¿Àपूर. 

1) 1) 1) 1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    \\\\    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2) 2) 2) 2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    
कारखा-यांचेिनरी णकरणे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी 
खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखटलाचाल
िवणे3) 3) 3) 3) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक    \\\\    िनरंक 

कारखाने 
अिधिनयम1948 
}याकलम 9 
वमहारा%&कारखाने 
िनयम 1963 
}यािनयमE 17 
अ?¹ये 

 

2 िलिपक-
टंकलेखक 

 

1) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक -  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय \  
संबंिधतशाखेतीलकामेजबाबदारीनेपारसंबंिधतशाखेतीलकामेजबाबदारीनेपारसंबंिधतशाखेतीलकामेजबाबदारीनेपारसंबंिधतशाखेतीलकामेजबाबदारीनेपार
पाडणेपाडणेपाडणेपाडणे 
3) फौजदारी फौजदारी फौजदारी फौजदारी  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
4) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

---  --- 

 

 

 

 

 

 



कVयाणयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालय, 
याकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशील 
अ 
अ
नु. 
E 

पदनाम अिधकार कोण�याकाय�ा/ 
िनयम/शासनिनणOय/ 
पिरप2कानुसार 

अिभ
/ाय 

1 सहसचालंक 
औ.स.ुव.आ. 
कVयाण 

1)1)1)1)आ{थककतOSयेआ{थककतOSयेआ{थककतOSयेआ{थककतOSये    
1) 
काय$लयाचाअथOसकंलपसा
दरकरणे. 
2)वतेनकाढणे, 
दैनंदीनखच$समंजूरीदेणे 
2)/शासनीककतOSये/शासनीककतOSये/शासनीककतOSये/शासनीककतOSये    
1) गोपनीयअहवालिलहणे 
2) वगO 3 व 4 
कमOचा«या}ंयाबदVयाकरणे.(
िशफारसकरणे) 
3) 
सवO/कार}यारजामंजूरकरणे
. 
3) 3) 3) 3) फौजदारीकतOSयेफौजदारीकतOSयेफौजदारीकतOSयेफौजदारीकतOSये 
खटला/9तावाचीछाननीकZ
निशफारशकरणे. 
4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंक 

1) िविHयअिधकारिनयमपुj9तका 
1978 भाग 1 
अ?वये/ादेिशक/मुखKहणनुिदले
लेसवOिवHीयअिधकार 

िनरं
क 

2  उपसंचालकऔ
.स.ुव.आ. 
कVयाण 

1)1)1)1)आ{थककतOSयेआ{थककतOSयेआ{थककतOSयेआ{थककतOSये    ----    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2)2)2)2)/शासनीककतOSये/शासनीककतOSये/शासनीककतOSये/शासनीककतOSये    
1) 
कारखा?याचीिनरी णकरणे 
2) 
शासकीयमािहतीअिधकारी. 
3) 3) 3) 3) फौजदारीकतOSयेफौजदारीकतOSयेफौजदारीकतOSयेफौजदारीकतOSये 
खटला/9तावासादरकरणे, 

क� ि�यमािहतीचाअिधकारअिधिन
यम -2005 

िनरं
क 



खटलादाखलकरणेआिणख
टलाचालिवणे 
4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंक 

 

3 उपसचंालक 
(आहरणवसंिवतरण
अिधकारी) 
औ.स.ुव.आ. 
कVयाण 

1)1)1)1)आ{थककतOSयेआ{थककतOSयेआ{थककतOSयेआ{थककतOSये    \\\\
अिधकारीवकमOचारीदेयकेिवषयककामकाज 
2)2)2)2)/शासनीककतOSये/शासनीककतOSये/शासनीककतOSये/शासनीककतOSये        ----        
1) कारखा?याचिेनरी णकरणे 

3) 
अिधकारी/कमOचारीयांची?यायालियन/करणांिवषयीका
मकाज 
4)िनयं2णअिधकारी (लेखाशाखा) 
3) 3) 3) 3) फौजदारीकतOSयेफौजदारीकतOSयेफौजदारीकतOSयेफौजदारीकतOSये 
खटलादाखलकरणेआिणखटलाचालिवणे 
4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंक    

 िनरंक 

4 सहायकसंचालक 
औ.स.ुव.आ. 
कVयाण 

1)1)1)1)आ{थककतOSयेआ{थककतOSयेआ{थककतOSयेआ{थककतOSये    ----    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2)2)2)2)/शासनीककतOSये/शासनीककतOSये/शासनीककतOSये/शासनीककतOSये    
1) कारखा?याचीिनरी णकरणे 
2) शासकीयसहायकमािहतीअिधकारी.    
3) 3) 3) 3) फौजदारीकतOSयेफौजदारीकतOSयेफौजदारीकतOSयेफौजदारीकतOSये 
खटलादाखलकरणेआिणखटलाचालिवणे 
4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक - िनरंक    

 िनरंक 

5 अिध क/अिध क 
(सांjtयकी) 
औ.स.ुवआ. 
कVयाण 

आ9थापनाआ9थापनाआ9थापनाआ9थापना, , , , 
लेखालेखालेखालेखा,,,,वा{षकिववरणप2ेइतरकाय$लयीनकामकाजाबाबवा{षकिववरणप2ेइतरकाय$लयीनकामकाजाबाबवा{षकिववरणप2ेइतरकाय$लयीनकामकाजाबाबवा{षकिववरणप2ेइतरकाय$लयीनकामकाजाबाब
तप2Sयवहारवटंकलेखनाचीकामेतप2Sयवहारवटंकलेखनाचीकामेतप2Sयवहारवटंकलेखनाचीकामेतप2Sयवहारवटंकलेखनाचीकामे....    

 िनरंक 

6 विर%ठिलिपक लेखा, वतेनदेयके, 
इतरदेयकेवइतरनेमूनिदलेVयाकामबाबतचासवOप2Sयव
हारवटंकलेखनाचीकामे. 

 िनरंक 

7 िलिपकटंकलेखक नेमूनिदलVेयाकायOलयीनकामकाजाबाबतचासवOप2Sयव
हारवटंकलेखनाचीकामे. 

 िनरंक 

8 िशपाई टपालाचकेाम, 
देयकेकोषागरातसादरकरणे,धनादेशआणणे, 
प2ा}यान9�यातयारकरणेवइतरनेमूनिदलेलेकाय$लयी
नकामकाज 

 िनरंक 

 



नवी मंुबई सीबीडी बलेापरू येथील सह संचालक औ�ोिगक सरु ा व आरो#य संचालनालय, 
रायगड िवभाग, याचंे काय$लयातील   अधीकारी  व कमOचारी या}ंया कतOSयाचा तपशील 
अअअअ....EEEE....    पदनामंपदनामंपदनामंपदनामं    कतOSये    कोण�या कोण�या कोण�या कोण�या 

काय�ाकाय�ाकाय�ाकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////शासनिनणOय शासनिनणOय शासनिनणOय शासनिनणOय 
परीप2कानुसारपरीप2कानुसारपरीप2कानुसारपरीप2कानुसार    

अभी/ायअभी/ायअभी/ायअभी/ाय
    
        

1 
  

सह 
संचालक 
औ�ोिगक 
सुर ा व 
आरो#य 

1111) ) ) ) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    
3) वतेन काढणे, दैनंदीन 
खच$स मंजुरी देणे. 
 
2222) ) ) ) /शासनीक/शासनीक/शासनीक/शासनीक    
1) गोपनीय अहवाल िलहीणे 
2) वगO 3, कमOचा-या}ंया 
गोपनीय अहवालाचे 
पनुवलºकन करणे 
3) अज|त रजा मंजूर करणे 
3333) ) ) ) फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला /9तावाची छाननी 
कZन उचीत शीफारशीसह 
संचालकाना सादर करणे. 
4444) ) ) ) अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक- िनरंक 

1)िवHीय  अधीकार िनयम 
प9ुतीका 1978 भाग 1 
अ?वय ेिवभाग /मुखास 
िदलेल ेसवO िवHीय  
अधीकार 
 
 
 
 
 
 
 

िन रंक 

2 उप 
संचालक 
औ�ोिगक 
सुर ा व 
आरो#य 

    फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला /9ताव सादर करणे 
संचालका}या आदेशानुसार 
खटला दाखल करणे व  
?यायालयात चालिवणे 
आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक ----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    वगO-3 कमOचा-
या}ंया गोपनीय अहवाल 
िलहीणे. 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक- िनरंक    

  

 

 

 



3  सहा�यक 
संचालक 
औ�ोिगक 
सुर ा व 
आरो#य 

फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला /9ताव सादर करणे, 
संचालका}या आदेशानुसार 
खटला दाखल करणे व  
?यायालयात चालिवणे 
आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक ----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंक    
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक- िनरंक    

  

4 अधी क फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  ----    िनरंक    
आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक ----                        िनरंक    
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    संबधीत 
शाखेतील शासकीय संदभO, 
इतर शासकीय 
काय$लयातील सदंभ$च े
/करणी व.िल. हयानंा 
मागOदशOन करणे, मसूदा 
तपासणे,कामाचा आढावा 
घेणे, शाखेतील कामात 
सुस2ुता राखणे,िवहीत 
वळेेत कामकाज पणूO कZन 
घेणे, िवषयी देखरेख करणे. . . .     
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक-  िनरंक    

  

5  अधी क 
(साtंयीकी) 

फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  ----    िनरंक    
आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक ----                        िनरंक    
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    कारखा?याना 
वाष|क िववरणप2े पाठवीणे, 
आलेली वाष|क िववरणप2 े
तपासणे  सांtयीकी िवषयक 
या�ा अ�यावत करणे 
सांtयीकी माहीती सकंलीत 
करणे.    
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक-  िनरंक    

  

 



6 वरी%ठ 
िलपीक       

फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  ----    िनरंक    
आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक ----                        िनरंक    
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    संबधीत 
शाखेतील शासकीय संदभO, 
इतर शासकीय 
काय$लयातील सदंभ$च े
/करणी मसदूा तयार करणे, 
/करण पढुील 
कायOवाहीसाठी 
अधी कामफO त  अधीका-
याकंडे पाठिवणे 
प2ाSयवहार,िटLपणी 
टंकलेखन 
करणे,अधी का}या 
अनुप9थीत अधी काची 
जबाबदारी पार पाडणे    

  

7  िलपीक 
टंकलेखक 

फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  ----    िनरंक    
आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक ----                        िनरंक 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक-  िनरंक 
अधीका-या}ंया   व 
अधी का}ंया आदेशा?वये 
/करणांवर कायOवाही करणे 
व मंजूर मसू�ा/माणे 
प2ाSयवहार करणे    

  

8 मोटारचालक फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  ----    िनरंक    
आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक ----                        िनरंक 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक-  िनरंक 
शासकीय वाहन चालिवणे व 
वाहनाचे लॉगबकु अ�यावत 
ठेवणे. 

  

 

 

 



9 िशपाई फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  फौजदारी  ----    िनरंक    
आ{थक आ{थक आ{थक आ{थक ----                        िनरंक 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक-  िनरंक 
/शासकीय व इतर कमOचारी 
या}ंया आदेशानुसार काम 
करणे 

  

 
ठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातील    

अिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचातपशील    
 

अअअअ....
EEEE....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये    कोण�याकाय�ा कोण�याकाय�ा कोण�याकाय�ा कोण�याकाय�ा 
////    
िनयम िनयम िनयम िनयम 
////शासनिनणOय शासनिनणOय शासनिनणOय शासनिनणOय ////    
पिरप2कानुसारपिरप2कानुसारपिरप2कानुसारपिरप2कानुसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1 सहसचंालक, 
औ�ोिगकसरु ावआरो#य
संचालनालय, ठाणे 

   

    

    
    
    
    

    
    
    
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

आ{थक 

देय वतेन व मंजूर काय$लयीन खचO यांचािनयमा/माणे 

/शासिकय 

अिधकारी व कमOचा -या}ंया कामावर देखरेख ठेवणे  /मागOदशOन 
करणे  



2222    उपसंचालक, 
औ�ोिगकसरु ावआरो#य
संचालनालय, ठाणे 

कारखानेअिधिनयम 1948 
वमहारा%&कारखानेिनयम 
1963 
}यातरतुदीचीअंमलबजावणी
कर3यासाठीकारखा?याचीत
पासणीकरणे. 

  
 
 
 

3333    सहा�यकसचंालक, 
औ�ोिगकसरु ावआरो#य
संचालनालय, ठाणे 

कारखानेअिधिनयम 1948 
वमहारा%&कारखानेिनयम 
1963 
}यातरतुदीचीअंमलबजावणी
कर3यासाठीकारखा?याचीत
पासणीकरणे.  

  

4444    अिध क / अिध क 
(साjंtयकी) 

आ9थापना, लखेा, 
वा{षकिववरणप2इेतरकाय$
लयीनकामकाजाबाबतप2Sय
वहारवटंकलेखनाचीकामे. 

  

5555    वरी%ठिलिपक लखेा, वतेनदेयके, 
इतरदेयकेवइतरनेमूनिदले
VयाकामाबाबतचासवOप2Sयहा
रवटंकलेखनाचीकामे.  

  

6666    िलिपकटंकलेखक नेमूनिदलVेयाकाय$लयीनका
मकाजाबाबतचासवOप2Sयवहा
रवटंकलेखनाचीकामे.  

  

7777    नाईक / िशपाई टपालाचकेाम, 
देयकेकोषागारातसादरकरणे
वधनादेशआणणे. 
कागदप2ाचानस�यातयारकर
णेवइतरनेमनिदलेलकेाय$ल
यीनकामकाज.  

  

 

 



वसई (प) िजVहा पालघर येिथल सह संचालक, औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य यां}या 
काय$लयातील अिधकारी व कमOचारी यांचा कतOSय तपिशल 

अनु.Eं. पदनाम आ{थक तपिशल कोणVया 
काय�ा/िनयम/शासन 
िनणOय/पिरप2कानुसार 

अिभ/ाय 

1 सहसचंालक काय$लयीन खच$ची 
देयके मंजुर करणे 
कमOचा-याचंा /वास 
भH मंजुर करणे 

 

म.को.िनयम 1968 चे  
िनयम 27, 224 व 156 

िनरंक 

2 सहा यक 
संचालक 

कमOचाराचं ेवतेसन व 
सह सचंालकानंी 
मंजुर केलVेया 
देयकाचंी आहरण व 
िवतरÁ    

शासन िनणOय 
Eं.टी.आर/डeVयु ./1181 
/.Eं.345/19/कोषागार4, 
िद.18.10.89 

िनरंक 

 

अनु.Eं. पदनाम आ{थक तपिशल कोणVया 
काय�ा/िनयम/शासन 
िनणOय/पिरप2कानुसार 

अिभ/ाय 

1 सहसचालक 1. अिधकार  े2ातील कारखा?याचें 
नकाशे मंजुर करणे. 

कारखाने अिधिनयम 
1948 }या कलम 9 
अ?वय े

िनरंक 

  2. कारखा?यां}या परवा?याचंे 
नुतनीकरण करणे  

3. नवीन परवा?याबाबत 
संचालकानंा िशफारस करणे. 

  



4. खटVयाबांबत सचंालकानंा 
िशफारस करणे. 

5. कारखाने अिधिनयम 1948 }या 
तरतुदीनुसार कामगारा}ंया 
कामा}या वेळेबाबत सटू देणे. 

6. उपसंचालक/सहा.संचालक 
याचें गोपणीय अहवाल 
िलिहणे.उपसंचालक/सहा.संचा
लक याचंी नैिमHीक रजा मंजुरी 
तसेच  अ{जत/वदैयकीय रजचेी 
िशफारस करणे. िनरी का}ंया  
कामावरती पयOव ेण. 

  

1 उपसंचा
लक 

1. कारखाने अिधिनयम 1948 अंतगतO 
कारखा?याचंी तपासणी करणे व िनरी ण 
शेरे िलिहणे. 

2. सुर ा संबधी अंमलबजावणी कर3यासाठी 
भोगवटादारास मागOदशOन कaन िनदlश 
देणेञ 

3. कारखा?यात घडलVेया अपघाताची व 
धोकादायक घटनाचंी  चौकशी कaन 
कारखाने  अिधिनयम 1948 अंतगOत 
कायदेभंग आढळयास ?यायालयात 
भोगवटादािवakद खटले दाखल करणे  
व खटले चालिवणेञ  नकाशे मंजुरीसाठी 
िशफारस करणे.  परवाना नुतनी 
करण  कर3यासाठी िशफारस करणे.  
निवन परवाना दे3यासाठी िशफारस 
करणे. 

कारखाने 
अिधिनयम 1948 
}या कलम 9 
अ?वय े

िनरंक 

  



अनु.Eं. पदनाम कतOSये - अधO?याियक कोणVया 
काय�ा/िनयम/शासन 
िनणOय/पिरप2कानुसार 

अिभ/ाय 

1 सहसचंालक िनरंक िनरंक िनरंक 

 

अनु.Eं. पदनाम कतOSये \ फौजदारी कोणVया 
काय�ा/िनयम/शासन 
िनणOय/पिरप2कानुसार 

अिभ/ाय 

1 सहसचंालक िनरंक िनरंक िनरंक 

2. कमOचाराचंा कतOSय तपिशल   - सहसचंालक यानंी वाटप केलेल ेकाय$लयीन कामे करणे व 
अिभलेखामkये नvद  घेणे, उपसंचालक व सहायक सचंालक यानंी दैनिदन िदलेVया 
सूचना/ंमाणे कामे पणूO करणे.  काय$लयाकडून वळेोवळेी दे3 यात येणारी िववरणप2 ेपाठिवणे. 

अनु.Eं. पदनाम आ{थक तपिशल कोणVया काय�ा/िनयम/शासन 
िनणOय/पिरप2कानुसार 

अिभ/ाय 

1 सह संचालक िनय2ंण अिधकारी म.को. िनयम 1968 व ेिनयम 27,224 
व 156 

िनरंक 

2 उप संचालक आहरण व सिंवतरण अिधकारी शासन िनणOय Eं.टीआर/डeVय/ु1181 
Eं. 365/19/कोषागार 4िदनाकं 
18/10/1989. 

िनरंक 

 

 

  

  

  

 



सहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअकोलायां}याकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयांचाकतOSयाचातपिशसहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअकोलायां}याकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयांचाकतOSयाचातपिशसहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअकोलायां}याकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयांचाकतOSयाचातपिशसहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअकोलायां}याकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयांचाकतOSयाचातपिश
लललल    

अ.E.    पदनाम    कतOSये    कोण�याकाय�ा/िनयम
/    
शासनिनणOयपिरपञका
नुसार    

अिभ/ाय    

1 सहसंचालक
औ�ोिगकसुर
 ावआरो#यअ
कोला 

/शासिकय/शासिकय/शासिकय/शासिकय    

1) कलम 8 (2-
ब)अ?वयेिनरी कKहणनूका
रखा?याचिेनरी णकरणे 

2) कलम 65 
अंतगOतकारखा?यासकामा
}यातासासंबधंीसुटदेणे 

3) कारखा?याचनेकाशेमंजूरक
रण� 

4) कारखा?या}यापरवा?याचनुे
तिनकरणकरण� 

5) धोकादायककारखा?यांची
िवशेषतपासणीव�यांचकेडून
अंतगOतअनथOिनवारणयोज
नातयारकरवूनघेणे 

6) िजVहा9तिरयअनथOिनवारण
योजनातयारकरण� 

7) धोकादायककारखा?याती
लकामगारांचीव�ैिकयतपा
सणीवसरं णकरवनूघेणे 

8) सुरि ततेसंबधंीजािणविनम$
णकर3यासाठीसरु ािवषय
कचच$सञ / 
पिरसंवादआयोिजतकरण� 

9) उपसचंालक, 
सहा�यकसंचालकयांचिेनरी
 णकाय$वरतसेचकमOचा-
यांचेकाय$लयीनकामावरदे
खरेखकरणेविनयंञणठेवणे 

10) गट - बतेडकमOचा-
यां}यारजा / 

 

 

 

कारखानेअिधिनयम 
1948 
वमहारा%&कारखानेिन
यम 1963 नुसार 

 



वतेनवाढीमंजूरकरणेगट-
अअिधका-
या}यानैिमिHकरजा 
/वतेनवाढमंजूरकरण�. 

गट-अअिधका-
यां}यावतेनवाढी/नैिमिHकरजा
मंजूरकरणे 

 

 

अ.E.    पदनाम    कतOSये    कोण�याकाय�ा/िनयम
/    
शासनिनणOयपिरपञका
नुसार    

अिभ/ाय    

    सहसंचालक
औ�ोिगकसुर
 ावआरो#यअ
कोला 

आ{थक    
काय$लयासलागणाकाय$लयासलागणाकाय$लयासलागणाकाय$लयासलागणा----
यासाधनसामुfीकिरताआयासाधनसामुfीकिरताआयासाधनसामुfीकिरताआयासाधनसामुfीकिरताआ
कj9मकखच$}याअनुदानाकj9मकखच$}याअनुदानाकj9मकखच$}याअनुदानाकj9मकखच$}याअनुदाना
तूनZतूनZतूनZतूनZ....5000/- 
ऐवढीरMकमएकावळेीखचOऐवढीरMकमएकावळेीखचOऐवढीरMकमएकावळेीखचOऐवढीरMकमएकावळेीखचO
करणेकरणेकरणेकरणे 
फौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
अधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

महारा%&आकj9मकख
चOिनयम1965196519651965    

    

 

उपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअमरावतीयां}याकाय$लयातीलउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअमरावतीयां}याकाय$लयातीलउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअमरावतीयां}याकाय$लयातीलउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअमरावतीयां}याकाय$लयातील    
अिधकारीवकमOचारीयांचाकतOSयाचातपिशलअिधकारीवकमOचारीयांचाकतOSयाचातपिशलअिधकारीवकमOचारीयांचाकतOSयाचातपिशलअिधकारीवकमOचारीयांचाकतOSयाचातपिशल    

अ.E.    पदनाम    कतOSये    कोण�याकाय�ा/िनयम/    
शासनिनणOयपिरपञकानुसार    

अिभ/ाय    

1 उपसचंालकऔ
�ोिगकसुर ाव
आरो#यअमराव
ती 

आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक::::    

आहरणवसंिवतरणअिधकारीKह
Á ¬ूनअिधकारीवकमOचारीयांचवेे
तनदेयकेकोषागारातपाठिवणे, 

 

शासनिनणयOE.एफिडई-
102005/सीआर/1685/ 

 



चकेवरसहीकZनअिधकारीआिण
कमOचारीयांनावतेनवइतरभHेदेणे    

    

    

    

    

    

/शासिकय/शासिकय/शासिकय/शासिकय    

11) कलम 8 (2-
ब)अ?वयेिनरी कKहणनूकार
खा?याचिेनरी णकरणे 

12) कलम 65 
अंतगOतकारखा?यासकामा
}यातासासंबधंीसुटदेणेसंबंधी
/9तावसहसंचालक, 
औ.स.ुवआ.अकोलायांचकेडे
सादरकरण�. 

13) कारखा?याचनेकाशेमंजूरीचा
/9तावसहसंचालक, 
औ.स.ुवआ.अकोलायांचकेडे
सादरकरण�. 

14) कारखा?या}यापरवा?याचनुेत
िनकरण/9तावसहसंचालक, 
औ.स.ुवआ.अकोलायांचकेडे
सादरकरण�. 

15) धोकादायककारखा?यांचीिव
शेषतपासणीव�यांचकेडूनअंत
गOतअनथOिनवारणयोजनातया
रकरवूनघेणे 

16) िजVहा9तिरयअनथOिनवारण
योजनातयारकरण� 

17) धोकादायककारखा?यातील
कामगारांचीव�ैिकयतपासणी
वसरं णकरवुनघेणे 

कामगार-1,  िदनांक 
21/04/2005 
अ?वयेमहारा%&कोषागारअिध
िनयम 1986 }यािनयम 156, 
महारा%&िविHयअिधकारिनय
मपुj9तका}याभागपिहला, 
उ.िव.E. 
2/महारा%&आकj9मकखचOिन
यम 1965 }याअनु.E. 2 
िनयम 7. 

 

कारखानेअिधिनयम 1948 
वमहारा%&कारखानेिनयम 
1963 नुसार 



18) सुरि ततेसंबधंीजािणविनम$
णकर3यासाठीसुर ािवषयक
चच$सञ / 
पिरसंवादआयोिजतकरण� 

19191919)))) गट - कतेडकमOचा-
यां}यानैिमिHकरजामंजुरकर
णेवअ{जत/पिरवत|त/वतेन
वाढीमंजूरकरणेबाबत/9ताव, 
सह-
संचालकऔ.स.ुवआ.यांचेकडे
सादरकरणे    

फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

क)कारखा?यांनाभेटीदेवूनकाही2ु
टीआढळVयास�याबाबतपाठपुरा
वाकरणेवनझाVयासखटला/9ता
वसादरकरणेवखटलाचालिवणे 

अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 

सहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअकोलायां}याकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयांचाकतOSयाचातपिश
ल 

2 सहसंचालक
औ�ोिगकसुर
 ावआरो#यआ
िणआहरणवसं
िवतरणअिधका
री 

आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    
िनरंक 
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    
ब)कारखा?यांचिेनरी णकरणे 
फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
क)कारखा?यांनाभेटीदेवूनका
ही2टुीआढळVयास�याबाबत
पाठपरुावाकरणेवनझाVयास
खटला/9तावसादरकरणेवख
टलाचालिवणे 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 

कारखानेअिधिनयम 
1948 }याकलम 9 
अ?वये 

 

िनरंक 

3 उपस ं
/सहा.संचाल
क 
औ�ोिगकसुर

आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंक 
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    
ब)कारखा?यांचिेनरी णकरणे 
फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

कारखानेअिधिनयम 
1948 }याकलम 9 
अ?वये 

िनरंक 



 ावआरो#यअ
कोला 

क)कारखा?यांनाभेटीदेवूनका
ही2टुीआढळVयास�याबाबत
पाठपरुावाकरणेवनझाVयास
खटला/9तावसादरकरणेवख
टलाचालिवणे 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक    

4 अिध कअको
ला 

आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    
िनरंक 
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    
शासनसंदभO, 
आ9थापनािवषयककामकाज, 
वा{षक/शासनअहवाल, 
सां¬jंtयकीिवषयककामकाज
, 
कारखा?यां}याया�ाअ�ावत
करणे, कमOचा-
यां}याकामकाजावरदेखरेखठे
वणे. 
फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
िनरंक 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

  

 विर%ठ-िलिपक आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंक 
/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    
वतेन/वासखचO, 
आकj9मकखचOदेयके, 
तयारकरणे, 
कॅशबकुहाताळणे, 
चकेरिज%टरमkयेनvदी, 
अंदाजपञकसादरकरणे 
फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक    

  

 

        

    

    



सहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअकोलायां}याकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयांचाकतOSयाचातपिश
ल 

 िलिपक-
टंकलेखक 

आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंक 

/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

िनरी ण/खटल/ेअपघातिवभागाचेकाम, 
परवानानुतिनकरणाचकेामकाज, 
निवनकारखा?याचीनvदरिज%टरमkयेकरणे, 
सुर ाकामगारकVयाणइ�यािदबाबतकाम�आ
िणआवक-जावकिवभागाचकेामकाज. 

फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक    

  

 नाईक आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंक 

/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

कारखा?याच�फाईVसवनकाशेफाईUलगचसेंपू
णOकामेआिणरेकाडOZमSयवj9थत 
/अ�ावतठेवणे. 

फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक    

  

 िशपाई आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंक 

/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

काय$लयीनअिधकारी / 
कमOचारीयांचआेदेशा/माणेकामकरण�.आिण
कोषागारकाय$लयातदेयकेसादरकरणे/चेक
आणणेवपो%टाचीकाम�करण�ञ 

फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक    

  

 



उपसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअमरावतीयां}याकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयांचाकतOSयाचातपिश
ल 

 िलिपक-
टंकलेखक 

आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंक 

/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

वतेन/वासखचO, 
आकj9मकखचOदेयके, 
तयारकरणे, 
कॅशबकुहाताळणे, 
चकेरिज%टरमkयेनvदी, 
अंदाजपञकसादरकरणे    

िनरी ण/खटल/ेअपघात
िवभागाचकेाम, 
परवानानुतिनकरणाचकेा
मकाज, 
निवनकारखा?याचीनvदर
िज%टरमkयेकरणे, 
सुर ाकामगारकVयाणइ
�यािदबाबतकाम�आिणआ
वक-
जावकिवभागाचकेामकाज
. 

फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक    

  

 िशपाई आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंक 

/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

कारखा?याच�फाईVसवन
काशेफाईUलगचेसंपणूOका
मेआिणरेकाडOZमSयवj9थ
त /अ�ावतठेवणे.    

काय$लयीनअिधकारी / 

  



कमOचारीयांचआेदेशा/मा
णेकामकरण�.आिणकोषा
गारकाय$लयातदेयकेसा
दरकरणे/चकेआणणेवपो
%टाचीकाम�करण�. 

फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



पुणे पुणे पुणे पुणे \\\\    1 1 1 1 येथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातील    
अिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशील....    

 
अअअअ....
EEEE....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनिनिनिन
यमयमयमयम////शासनिनणOयपशासनिनणOयपशासनिनणOयपशासनिनणOयप
िरप2कानुसारिरप2कानुसारिरप2कानुसारिरप2कानुसार    

अिभअिभअिभअिभ
/ाय/ाय/ाय/ाय    

 
10 
 

 
अिध क 
 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
3333)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    

संबिंधतशाखेतीलशास
कीयसंदभO, 

इतरशासकीयकाय$ती
लसंदभO, 

िवभागीयकाय$लयाती
लसंदभ$चे/करणीव.िल

. 
हयांनामागOदशOनकरणे, 

मसुदातपासणे, 
कामाचाआढावाघेणे, 
शाखेतीलकामातसुसु2

ताराखणे, 
िवहीतवळेेतकामकाजपू
णOकZनघेणेयािवषयीदे

खरेखकरणे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  



 
 
12 

 
 
विर%ठ- 
िलिपक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2222)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    

संबिंधतशाखेतीलशास
कीयसंदभO, 

इतरशासकीयकाय$ती
लसंदभO, 

िवभागीयकाय$लयाती
लसंदभ$/करणीमसुदा
तयारकरणे,/करणपुढी
लकायOवाहीसाठीअिध 
कांमाफO तअिधका-

यांकडेपाठिवणेप2Sयव
हार,िटपणीटंकलेखन

करणे, 
अिध कां}याअनुपj9थ
तीतअिध कांचीजबाब
दारीपारपाडणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



अअअअ....EEEE
....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम
////शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2
कानुसारकानुसारकानुसारकानुसार    

अिभ/ाअिभ/ाअिभ/ाअिभ/ा
यययय    

15 लघूटंकलखे
क 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2222)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

अिधकारी / 
अिध कानंीिदलेललेघुले
खनाचकेामकरणेवइतरटं
कलेखना}याकामातमदत

करणे.    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

16 िलिपक- 
टंकलेखक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2222)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

अिधका-
या}ंयावअिध का}ंयाआदे
शा?वये/करणावंरकायOवा
हीकरणेवमंजूरमसु�ा/मा
णेप2Sयवहारकरणे 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
    



कलमकलमकलमकलम4(1)(4(1)(4(1)(4(1)(बबबब)(ii))(ii))(ii))(ii)नमुनाबनमुनाबनमुनाबनमुनाब    
    

अहमदनगर अहमदनगर अहमदनगर अहमदनगर येथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातील    
अिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशील....    

    
अअअअ....EEEE
....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम
////शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2
कानुसारकानुसारकानुसारकानुसार    

अिभ/ाअिभ/ाअिभ/ाअिभ/ा
यययय    

 
 
2 

 
 
सहसचंाल
क,  
औ.सु. 
वआ. 
पणेु 
(कायO े2-
1) 
 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

1) 
उपवसहा��कसचंालकयाचंगेो
पिनयअहवालिलहीणे 
2)उपवसहा�यकसचंालकयां
चीनैिमHीक 
/अिजतरजामंजूरकरणे 
3)िनरी का}ंयाकामावरपयOवे
 न 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला/9तावाचीछाननीकZ

निशफारसकरणे. 
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

 
9) महारा%&नागरीसेवा 

( 
सेव}ेयासवOसाधारण
शत|) िनयम 1981.  

 
 
 
10) कारखानेिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखाने
िनयम 1963 
}यािनयमE  17 
अ?वय े

 
 

 

 
4 

 
उपसंचाल
क, 
औ.सु. 
वआ. 
पणेु 

4444)))) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
5555)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

कारखा?याचंेिनरी णकरणे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखट
लाचालिवणे 4)अधO?यायीक----

िनरंक 

कारखानेअिधिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिन
यम 1963}यािनयम 

17 अ?वय े
 

 

 



5 सहा�यक
संचालक, 
औ.सु. 
वआ. 
पणेु 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

कारखा?याचेंिनरी णकरणे.    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखट

लाचालिवणे    
4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

कारखानेअिधिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिन
यम 1963}यािनयम 

17 अ?वय े
 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयपणेुऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयपणेुऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयपणेुऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयपणेु    ----2 2 2 2 काय$लयातीलकाय$लयातीलकाय$लयातीलकाय$लयातील    

अिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशील....    
 
अअअअ....EEEE
....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम
////शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2
कानुसारकानुसारकानुसारकानुसार    

अिभ/ाअिभ/ाअिभ/ाअिभ/ा
यययय    

 
10 
 

 
अिध क 
 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
6666)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    

संबिंधतशाखेतीलशासकी
यसदंभO, 

इतरशासकीयकाय$तीलसं
दभO, 

िवभागीयकाय$लयातीलसं
दभ$चे/करणीव.िल. 
हयानंामागOदशOनकरणे, 

मसुदातपासणे, 
कामाचाआढावाघेणे, 

शाखेतीलकामातससुु2ता
राखणे, 

िवहीतवळेेतकामकाजपणूO
कZनघेणेयािवषयीदेखरेख

करणे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  



 
 
12 

 
 
विर%ठ- 
िलिपक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
3333)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    

संबिंधतशाखेतीलशासकी
यसदंभO, 

इतरशासकीयकाय$तीलसं
दभO, 

िवभागीयकाय$लयातीलसं
दभ$/करणीमसुदातयारक
रणे,/करणपुढीलकायOवाही
साठीअिध कामंाफO तअिध

का-
याकंडेपाठिवणेप2Sयवहार
,िटपणीटंकलेखनकरणे, 
अिध का}ंयाअनुपj9थतीत
अिध काचंीजबाबदारीपार

पाडणे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

 
अअअअ....EEEE
....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम
////शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2
कानुसारकानुसारकानुसारकानुसार    

अिभ/ाअिभ/ाअिभ/ाअिभ/ा
यययय    

15 लघूटंकलखे
क 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
3333)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

अिधकारी / 
अिध कानंीिदलेललेघुले
खनाचकेामकरणेवइतरटं
कलेखना}याकामातमदत

करणे.    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  



16 िलिपक- 
टंकलेखक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
3333)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

अिधका-
या}ंयावअिध का}ंयाआदे
शा?वये/करणावंरकायOवा
हीकरणेवमंजूरमसु�ा/मा
णेप2Sयवहारकरणे 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



सोलापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलसोलापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलसोलापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलसोलापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातील    
अिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशील....    

 
अअअअ....EEEE
....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम
////शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2
कानुसारकानुसारकानुसारकानुसार    

अिभ/ाअिभ/ाअिभ/ाअिभ/ा
यययय    

 मोटारचालक 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

शासकीयवाहनचालिवणेव
वाहनाचेलॉगबकुअ�यावत

ठेवणे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

 दफतरबदं 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

काय$लयातीलद9तऐवजां
चीदेखभालकरणे, 
फायUलगकरणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
     4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

 नाईक 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2222)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

िशपाईकम$चारीवग$}यादै
नंिदनकामकाजाचेवाटपक
रणेव�या}ंयाकामावरदेखरे

खठेवणे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
     4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  



 िशपाई 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2222)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

अिधकारीवइतरकमOचारीयां

}याआदेशानुसारकामकरणे

. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
     4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय, , , , पणेु पणेु पणेु पणेु ----3 3 3 3 िवभागातीलिवभागातीलिवभागातीलिवभागातील    

अिधकारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीया}ंयाकतOSयाचंातपशील....    
    

अअअअ....EEEE
....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनिनिनिन
यमयमयमयम////शासनिनणOयपशासनिनणOयपशासनिनणOयपशासनिनणOयप
िरप2कानुसारिरप2कानुसारिरप2कानुसारिरप2कानुसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

 
1 

    
अपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालक,,,,    
औऔऔऔ....सुससुुसु....वआवआवआवआ. . . . पणेुपणेुपणेुपणेु    
((((कायO ेञकायO ेञकायO ेञकायO ेञ    ----3333))))    

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2222) ) ) ) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 
1) उप व सहा�यक 
संचालक याचंे 
गोपनीय अहवाल 
िलहीणे 

2) उप व सहा�यक 
संचालक याचंी 
नैिमHीक / अ{जत 
रजा मंजूर करणे 

3) िनरी काचें कामावर 
पयOव ेन 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला/9तावाची छाननी 
कZन िशफारस करणे. 
4444))))अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंक 

1) 
महारा%&नागरीसेवा 
(सवOसाधारणशत|) 
िनयम 1981 
 
2)कारखानेिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखाने
िनयम 1963 
}यािनयमE.  17 
अ?वय े
 

 

2     
उपसचंालकउपसचंालकउपसचंालकउपसचंालक,,,,    
औऔऔऔ....सुसुसुसु....वआवआवआवआ....    
पणेुपणेुपणेुपणेु....    

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2) 2) 2) 2) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 
कारखा?याचंेिनरी णकरणे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणख
टलाचालिवणे 
4444))))अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंक 

 
1)कारखानेिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखाने
िनयम 1963 
}यािनयमE.  17 
अ?वय े
 

 



3     
सहा�यकसचंालसहा�यकसचंालसहा�यकसचंालसहा�यकसचंाल

कककक,,,,    
औऔऔऔ....सुससुुसु....वआवआवआवआ....पणेुपणेुपणेुपणेु....    

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
2222) ) ) ) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 
कारखा?याचंेिनरी णकरणे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणख
टलाचालिवणे 
4444))))अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंक 

 
1)कारखानेिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखाने
िनयम 1963 
}यािनयमE.  17 
अ?वय े
 

 

सातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलसातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलसातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलसातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातील    
अिधकारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीया}ंयाकतOSयाचंातपशील....    

अअअअ....EEEE
....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम
////शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2

कानुसारकानुसारकानुसारकानुसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

    
1111    

    
उपसचंालकउपसचंालकउपसचंालकउपसचंालक,,,,    
औऔऔऔ....सुससुुसु....वआवआवआवआ....    
सातारासातारासातारासातारा    

7777)))) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक\\\\िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
8888)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 
कारखा?याचंेिनरी णकरणे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखट
लाचालिवणे 
4)अधO?यायीक\\\\िनरंक 

 
कारखानेअिधिनयम 
1948 }याकलम 9 
वमहारा%&कारखानेिन
यम 1963}यािनयम 
17 अ?वय े
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अअअअ....EEEE
....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनिनिनिन
यमयमयमयम////शासनिनणOयपशासनिनणOयपशासनिनणOयपशासनिनणOयप
िरप2कानुसारिरप2कानुसारिरप2कानुसारिरप2कानुसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

    1111    अिध कअिध कअिध कअिध क    1) 1) 1) 1) आ{थक        ----    िनरंक    
3333)))) /शासकीय    
संबिधत शाखेतील शासकीय 
संदभO, इतर शासकीय 
काय$लयातील संदभO, 
िवभािगय काय$लयातील 
संदभ$च े/करणे व.िलिपक 
यानंा मागOदशOन करणे, 
मसुदा तपासणे, कामाचा 
आढावा घेणे, शाखेितल 
कामात ससुञुता राखणे, 
िविहत वळेेत कामकाज पणूO 
कaन घेणे या िवषयी 
देखरेख करणे. 
3) 3) 3) 3) फौजदारी    ----        िनरंक    
4) 4) 4) 4) अधO?यायीक    \\\\    िनरंक 

  



2222    विर%ठिलिपकविर%ठिलिपकविर%ठिलिपकविर%ठिलिपक    1) 1) 1) 1) आ{थक        ----    िनरंक    
4444)))) /शासकीय    
संबिधत शाखेतील शासकीय 
संदभO, इतर शासकीय 
काय$लयातील संदभO, 
िवभािगय काय$लयातील 
संदभ$च े/करणी मसुदा 
तयार करणे /करण पढुील 
कायOवाही साठी 
अिध कामंाफO त अिधका-
याकंडे पाठिवणे. 
पञSयवहार, िटपणी 
टंकलेखन करणे, 
अिध का}ंया अनुपj9थितत 
अिध काचंी जबाबदारी पार 
पाडणे. 
 
 
 
 
 
3) 3) 3) 3) फौजदारी    ----        िनरंक    
4) 4) 4) 4) अधO?यायीक    \\\\    िनरंक    
    
    
 

  



    
    
    
    
    
3333    

लघुलघुलघुलघुटंकलखेकटंकलखेकटंकलखेकटंकलखेक    1) 1) 1) 1) आ{थक        ----    िनरंक    
5555)))) /शासकीय    
अिधकारी/अिध कानंी 
िदलेल ेलघूटंकलेखनाचे 
काम करणे व इतर 
टंकलेखना}या कामात मदत 
करणे. 
3) 3) 3) 3) फौजदारी    ----        िनरंक    
4) 4) 4) 4) अधO?यायीक    \\\\    िनरंक 

  

4444    िलिपकटंकलखेकिलिपकटंकलखेकिलिपकटंकलखेकिलिपकटंकलखेक    1) 1) 1) 1) आ{थक        ----    िनरंक    
2) /शासकीय    
अिधकारी व अिध का}ंया 
आदेशा?वये /करणावर 
कायOवाही करणे व मंजूर 
मसू�ा/माणे पञ Sयवहार 
करणे. 
3) 3) 3) 3) फौजदारी    ----        िनरंक    
4) 4) 4) 4) अधO?यायीक    \\\\    िनरंक 

  

5555    मोटारचालकमोटारचालकमोटारचालकमोटारचालक    1) 1) 1) 1) आ{थक        ----    िनरंक    
2) /शासकीय    
शासकीय वाहन चालिवणे व 
वाहनाचे लॉग बकु अ�यावत 
ठेवणे. 
3) 3) 3) 3) फौजदारी    ----        िनरंक    
4) 4) 4) 4) अधO?यायीक    \\\\    िनरंक 

  

6666    दफतरबंददफतरबंददफतरबंददफतरबंद    1) 1) 1) 1) आ{थक        ----    िनरंक    
2) /शासकीय    
काय$लयातील द9तऐवजाची 
देखभाल करणे, फायल]ग 
करणे. 
3) 3) 3) 3) फौजदारी    ----        िनरंक    
4) 4) 4) 4) अधO?यायीक    \\\\    िनरंक 

  



7777    नाईकनाईकनाईकनाईक    1) 1) 1) 1) आ{थक        ----    िनरंक    
2) /शासकीय    
िशपाई कमOचारी वग$}या 
दैनंिदन कामकाजाचे वाटप 
करणे व �या}ंया कामावर 
देखरेख ठेवणे. 
3) 3) 3) 3) फौजदारी    ----        िनरंक    
4) 4) 4) 4) अधO?यायीक    \\\\    िनरंक 

  

    8888    िशपाईिशपाईिशपाईिशपाई    1) 1) 1) 1) आ{थक        ----    िनरंक    
6666)))) /शासकीय    
अिधकारीवइतरकमOचारी 
या}ंयाआदेशानुसारकामकर
णे. 
3) 3) 3) 3) फौजदारी    ----        िनरंक    
4) 4) 4) 4) अधO?यायीक    \\\\    िनरंक 

 
 
 
 
 
 

 

    
सातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलसातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलसातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलसातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातील    

कमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशील....    
1111    िलिपकिलिपकिलिपकिलिपक----

टंकलखेकटंकलखेकटंकलखेकटंकलखेक    
1) आ{थक  - िनरंक 
4) /शासकीय -िनरंक 
अिधका-
या}ंयावअिध का}ंयाआदेशा
?वये/करणावंरकायOवाहीकर
णेवमंजूरमसु�ा/माणेप2Sयव
हारकरणे 
3) फौजदारी-िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक 

  



2222    िशपाईिशपाईिशपाईिशपाई    1) आ{थक  - िनरंक 
7) /शासकीय 
अिधकारीवइतरकमOचारी 
या}ंयाआदेशानुसारकामकर
णे. 
3) फौजदारी -  िनरंक 
4) अधO?यायीक \ िनरंक 

 
 
 
 
 
 

 

 
 औरंगाबादयेथीलसह-संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, 
काय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयां}याअिधकाराचंातपशील.अ 
अअअअ....
EंEंEंEं....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार\\\\आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////
शासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOय////पिरप2कानुपिरप2कानुपिरप2कानुपिरप2कानु

सारसारसारसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1 सह-
संचालकऔसु
. वआ., 
औरंगाबाद 

/ादेिशक/मुखKहणनूअिधप�या
खालीलकाय$लयातंीलकमOचा
रीवकामावरिनयं2णठेवणे. 

शासनिनणOयE. 
81460/लॅब/ iii िद. 
17.01.1962 
शासनिनणOयE. एमए9सी 
8081 / (1889) कामगार 
6 िद. 23.08.84  

-- 

  अितकालीककामासमंजुरीदेणे. 
नकाशेमंजुरी, 
परवानानुतणीकरणकरणे. 

कारखानेअिधिनयमकलम 
65, म.का.िन. 1963 
चािन.4 (1) विन. (8) व (9) 
अ?वय े

 

2. उप-
संचालकऔसु
. वआ., 
औ.बाद 

कारखा?याचेंिनरी णकरणे, 
कारखा?यातीलअपघाताचीचौ
कशीकरणेव/ितबधंा�मकयोज
नासुचिवणेआव�यकतेकागदप
2ाचंीतपासणीकरणे, 
तEार]चीचौकशीकरणे, 
सुरि ततेिवषयी/सारकरणे, 
कायदेशीरकायOवाहीकरणे, 
कारखा?यािवषयीसाखंीकीमाही
तीगोळाकरणे, 

कारखानेअिधिनयमकलम 
9 वम.का.िन. 1963 
चािनयम 17, उ�पादन, 
साठवण, 
धोकादायकरसायंनाचीआ
यातिवषयीिनयम 1989 
चािनयम 14 

 



िजVहा9तरीयअिन%टिनवारण
योजनाकरणे. 

3. अिध क काय$लयीनकामकाजावरदेखरे
खकरणे 

--------  

4. अिध कसां
jtयकी 

साखंीकीिवषयकमाहीतीगोळा
करणे 

--------  

5. वरी%ठिलपीक दैनंिदनकाय$लयीनकामकाजा
समदतकरणे 

-------  

6. िलपीकटंकले
खक 

वरील/माणे -------  

7. वाहनचालक काय$लयीनवाहनचालवणे -------     
8. नाईक दैनंिदनकाय$लयीनकामकाजा

समदतकरणे, 
रेकॉडOससुSयव9थीतठेवणे. 

-------  

9. िशपाई दैनंिदनकाय$लयीनकामकाजा
समदतकरणे 

  

 
नादेंडयेथीलउप-संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, 
काय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयां}याअिधकाराचंातपशील.अ 

अअअअ....
EंEंEंEं....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार----आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////
शासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOय////पिरप2कानुपिरप2कानुपिरप2कानुपिरप2कानु

सारसारसारसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1 उप-
संचालकऔसु
. वआ., 
नादेंड 

कारखा?याचेंिनरी णकरणे, 
कारखा?यातीलअपघाताचीचौ
कशीकरणेव/ितबधंा�मकयोज
नासुचिवणेआव�यकतेकागदप
2ाचंीतपासणीकरणे, 
तEार]चीचौकशीकरणे, 
सुरि ततेिवषयी/सारकरणे, 
कायदेशीरकायOवाहीकरणे, 

कारखानेअिधिनयमकलम 
9 वम.का.िन. 1963 
चािनयम 17, उ�पादन, 
साठवण, 
धोकादायकरसायंनाचीआ
यातिवषयीिनयम 1989 
चािनयम 14 

--- 



कारखा?यािवषयीसाखंीकीमाही
तीगोळाकरणे, 
िजVहा9तरीयअिन%टिनवारण
योजनाकरणे. 

2 सहायकसंचा
लकऔ.स.ु व. 
आ., नादेंड 

वरी/माणे वरी/माणे --- 

3 िलपीकटंकले
खक 

दैनंिदनकाय$लयीनकामकाजा
समदतकरणे 

-------  

4 िशपाई दैनंिदनकाय$लयीनकामकाजा
समदतकरणे 

  

 

नािशकयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलनािशकयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलनािशकयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातीलनािशकयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयातील    
अिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशील....    

अअअअ....EEEE
....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////
शासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानु

सारसारसारसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1 सहसचंालक
, 

औ.सु.वआ.
नािशकिवभा
ग, नािशक 
 

11111111)))) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    
1. काय$लयाचाअथOसंकVपसा
दरकरणे 

2. वै�िकयिबलेमंजूरकरणे 
3. वतेनकाढणे 

,दैनंिदनखच$समंजूरीदेणे , 
अनुदानवाटपकरणे 
2)2)2)2)/शासनीक/शासनीक/शासनीक/शासनीक    

1. गोपनीयअहवालिलहीणे 
2. वगO 3 , 4  ववगO - 2   
कमOचा-

1) िविHयअिधकारिनयमपु
j9तका 1978 भाग-1 
अ?वयेिवभाग/मुखास
िदलेलसेवOिविHयअिध
कार 

 

 

 

 

 



या}ंयाबदVयाचे/9तावकर
णे 

3. सवO/कार}यावगO 3 , 4  
ववगO - 2   रजामंजूरकरणे 

4. कजOमंजूरीच/े9तावसादरक
रणे 

    
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला/9तावाचीछाननीकZन 
यो#यतोिनणOयघेणे. 

 
4)4)4)4)अधO?यायाियकअधO?यायाियकअधO?यायाियकअधO?यायाियक----िनरंक 

 

 

2) महारा%&नागरीसवेा 
( सेव}ेया सवOसाधारण 
शत|)िनयम 1981. 

 

2 

 
उपसंचालक, 
औ.स.ुवआ. 
नािशक 

9999)))) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
10101010)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

कारखा?याचंेिनरी णकरणे
. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिण

खटलाचालिवणे 
4)अधO?यायीक----िनरंक 

कारखानेअिधिनयम 1948 
}याकलम 9 

वमहारा%&कारखानेिनयम 
1963}यािनयम 17 अ?वय े

 
 

 

3 सहा�यकसं
चालक, 
औ.स.ुवआ. 
नािशकO  

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

कारखा?याचंेिनरी णकरणे
.    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिण

खटलाचालिवणे    
4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक 

कारखानेअिधिनयम 1948 
}याकलम 9 

वमहारा%&कारखानेिनयम 
1963}यािनयम 17 अ?वय े

 
 

 

 

 



 

अअअअ....EEEE
....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम
////शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2शासनिनणOयपिरप2
कानुसारकानुसारकानुसारकानुसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

4 

 

 

अिध क 

 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

11111111)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    
संबिंधतशाखेतीलशासकी

यसंदभO, 
इतरशासकीयकाय$तीलसं

दभO, 
िवभागीयकाय$लयातीलसं
दभ$चे/करणीव.िल.हयानंा

मागOदशOनकरणे, 
मसुदातपासणे, 

कामाचाआढावाघेणे, 
शाखेतीलकामातससुु2ता

राखणे, 
िवहीतवळेेतकामकाजपणूO
कZनघेणेयािवषयीदेखरेख

करणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  



5 अिध क (सा)ं 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    

कारखा?यानंावा{षकिववर
णप2पेाठिवणे, 

वआललेीवािषlकिववरणप2े
तपासणे, 

चकुी}यािववरणप2ाबाबत
कारखा?याशंीप2Sयवहार
कZनचकुाचंीदुZ9तीकZन

घेणे, 
साjंtयकीिवषयकया�ाअ

�यावतकरणे, 
साjंtयकीमािहतीसकंलीत

करणे 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  



6 विर%ठ-
िलिपक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4444)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    
संबिंधतशाखेतीलशासकी

यसंदभO, 
इतरशासकीयकाय$तीलसं

दभO, 
िवभागीयकाय$लयातीलसं
दभ$/करणीमसुदातयारक
रणे,/करणपुढीलकायOवाही
साठीअिध कामंाफO तअिध

का-
याकंडेपाठिवणेप2Sयवहार
,िटपणीटंकलेखनकरणे, 
अिध कां}याअनुपj9थतीत
अिध काचंीजबाबदारीपार

पाडणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

7 िलिपक-
टंकलेखक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

5555)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
अिधका-

या}ंयावअिध का}ंयाआदे
शा?वये/करणावंरकायOवा
हीकरणेवमंजूरमसु�ा/मा
णेप2Sयवहारकरणे 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  



8 मोटारचालक 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

शासकीयवाहनचालिवणेव
वाहनाचेलॉगबकुअ�यावत

ठेवणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

 

 

 

 

 

 

9 नाईक 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

3333)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    
िशपाईकम$चारीवग$}यादैिशपाईकम$चारीवग$}यादैिशपाईकम$चारीवग$}यादैिशपाईकम$चारीवग$}यादै
नंिदनकामकाजाचवेाटपकनंिदनकामकाजाचवेाटपकनंिदनकामकाजाचवेाटपकनंिदनकामकाजाचवेाटपक
रणेव�या}ंयाकामावरदेखरेरणेव�या}ंयाकामावरदेखरेरणेव�या}ंयाकामावरदेखरेरणेव�या}ंयाकामावरदेखरे

खठेवणेखठेवणेखठेवणेखठेवणे....    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

  

10 िशपाई 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

8888)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    
अिधकारीवइतरकमOचारीयांअिधकारीवइतरकमOचारीयांअिधकारीवइतरकमOचारीयांअिधकारीवइतरकमOचारीयां
}याआदेशानुसारकामकरणे}याआदेशानुसारकामकरणे}याआदेशानुसारकामकरणे}याआदेशानुसारकामकरणे
....    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

 

 

 

 

 

 

 

    

    



    

जळगावंयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलजळगावंयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलजळगावंयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलजळगावंयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातील    
अिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयाकतOSयाचंातपशील....    

अअअअ....
EEEE
....    

पदनापदनापदनापदना
मममम....    

कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये....    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////
शासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानु
सारसारसारसार    

अअअअ
िभिभिभिभ
/ाय/ाय/ाय/ाय    

 

1 

 

उपसं
चाल
क, 

औ.सु.
वआ. 

जळगां
व 

आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक---- 

1)काय$लयाचाअथOसकंVपसादरकरणे. 

2)मािसकखच$चातपिशलसादरकरणे. 

3) वतेनवइतरखच$चदेेयककाढणे. 

1)  
िविHयअिधकारिनयमपुj9त
का 1978 भाग-1 
अ?वयेिवभाग/मुखासिदले
लेसवOिविHयअिधकार. 

2) मकौिन 1968 चेिनयम 

 

/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

1) वगOतीनवचारकमOचा«याचंीनैिमHीक
रजामंजूरकरणे. 

2) वगOतीनवचारकमOचा«याचंीअिजतOर
जावव�ैकीयरजायाचंीिशफारसक
रणे. 

3) वगOतीनकमOचा«याचगेोपनीयअहवा
लिलिहणे.    

 

महारा%& नागरी सेवा 
( सेव}ेया सवOसाधारण 
शत|)िनयम 1981. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखटलाचालिव

णे 

कारखानेअिधिनयम 1948 
}याकलम 9 

वमहारा%&कारखानेिनयम 
1963 }यािनयम 17 अ?वय े

 

4)अधO?यायीक----िनरंक      
 

 

 



2 सहा�यकसं
चालक, 

औ.स.ुवआ. 

जळगावं. 

3333)))) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
 

 

 

 

2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंिनरंिनरंिनरंकककक....      

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखटलाचालिवणे    

    

कारखानेअिधिन
यम 1948  
}याकलम 9 
वमहारा%&कार
खानेिनयम 

1963 }यािनयम 
17 अ?वये 

 

4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंक      

3 िलिपक-
टंकलेखक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

6666)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
अिधका-

या}ंयाआदेशा?वये/करणावंरकायOवाहीकरणेवमंजूरम
सु�ा/माणेप2Sयवहारकरणे 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

4 िशपाई 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
9999)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

अिधकारीवइतरकमOचारीया}ंयाआदेशानुसारकामकर
णे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
     4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

 

 

 

 

 

 

    



धुळेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलधुळेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलधुळेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलधुळेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातील    
अिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशील....    

अअअअ....
EEEE....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम....    कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये....    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////
िनयमिनयमिनयमिनयम////शासनिनशासनिनशासनिनशासनिन
णOयपिरप2कानुणOयपिरप2कानुणOयपिरप2कानुणOयपिरप2कानु
सारसारसारसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

 

1 

 

उपसचंा
लक, 

औ.स.ुव
आ. 

जळगांव 

आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक---- 

1)काय$लयाचाअथOसंकVपसादरकरणे. 

2)मािसकखच$चातपिशलसादरकरणे. 

3) वतेनवइतरखच$चदेेयककाढणे. 

1)  
िविHयअिधकार
िनयमपjु9तका 
1978 भाग-1 
अ?वयेिवभाग/मु
खासिदलेलेसवO
िविHयअिधकार. 

2)मकौिन 1968 
चिेनयम. 

 

/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

1) वगOतीनवचारकमOचा«यांचीनैिमHीकरजामंजूरकर
णे. 

2) वगOतीनवचारकमOचा«यांचीअिजतOरजाववै�कीयर
जायांचीिशफारसकरणे. 

3) वगOतीनकमOचा«याचेगोपनीयअहवालिलिहणे. 

 

महारा%&नागरीसे
वा 
( 
सेव}ेयासवOसाधार
णशत|)िनयम 
1981. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला/9तावसादरकरणे, 
खटलादाखलकरणेआिणखटलाचालिवणे 

कारखानेअिधिन
यम 1948 
}याकलम 9 
वमहारा%&कार
खानेिनयम 1963 
}यािनयम 17 
अ?वये 

 

4)अधO?यायीक----िनरंक      



2 िलिपक-
टंकलेख
क 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

अिधका-
यां}याआदेशा?वये/करणांवरकायOवाहीकरणेवमंजूरम

सु�ा/माणेप2Sयवहारकरणे 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

3 िशपाई 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
4444)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

अिधकारीवइतरकमOचारी}याआदेशानुसारकामकरणे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

 

 

 

 

 

    



कोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातील    
अिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशील....    

अअअअ....EEEE....    पदनामपदनामपदनामपदनाम    कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////
शासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानु
सारसारसारसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

 

 

1 

 

 

सहसंचालक, 

औ.स.ु व आ. 

कोVहापरू 

िविHयअिधकारिनयमिविHयअिधकारिनयमिविHयअिधकारिनयमिविHयअिधकारिनयम1978197819781978चेअिधचेअिधचेअिधचेअिध
नननन    

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक---- 

2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

1. उप/ सहा�यक संचालक यांच े
गोपिनय अहवाल िलहीणे 

2. उप/ सहा. संचालक नैिमHीक 
रजा मंजूर करणे 

3. उप व सहा�यक संचालक 
यांची अिजतO / व�ैिकय रजेची 
िशफारस करणे 

4. िनरी कां}या कामावर 
पयOव ेन 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला /9तावाची छाननी कZन 
िशफारस  करणे. 

4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\िनरंक 

1) कारखाने अिधिनयम 
1948 }या कलम 9 व 
महारा%& कारखाने िनयम 
1963}या िनयम 17 अ?वये 

 

 

 

2) महारा%& नागरी सेवा  
( सेव}ेया सवOसाधारण 
शत|) िनयम 1981. 

 

 

2 

 

उपसचंालक, 

औ.स.ु वआ. 

कोVहापरू 

12121212)))) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
13131313)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

कारखा?यांच ेिनरी ण  करणे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला /9ताव सादर करणे, 
खटला दाखल करणे आिण 

खटला चालिवणे 4)अधO?यायीक\\\\ 
िनरंक 

कारखाने अिधिनयम 1948 
}या कलम 9 व महारा%& 
कारखाने िनयम 1963}या 

िनयम 17 अ?वये 

 

 

 



3 सहा�यक 
संचालक, 

औ.स.ु वआ. 

कोVहापरू 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

कारखा?यांच ेिनरी ण  करणे.    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला /9ताव सादर करणे, 
खटला दाखल करणे आिण 

खटला चालिवणे    

4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक\\\\ िनरंक 

कारखाने अिधिनयम 1948 
}या कलम 9 व महारा%& 
कारखाने िनयम 1963}या 

िनयम 17 अ?वये 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



कोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातील    

अिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशील.... 

अअअअ....EEEE....    पदनामपदनामपदनामपदनाम    कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////
शासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानु
सारसारसारसार    

अिभ/ाअिभ/ाअिभ/ाअिभ/ा
यययय    

 

4 

 

 

अिध क 

 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

14141414)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    
संबिंधत शाखेतील शासकीय 

संदभO, इतरशासकीय 
काय$तील सदंभO, िवभागीय 
काय$लयातील संदभ$च े 
/करणी व.िल. हयांना 
मागOदशOन करणे, मसुदा 
तपासणे, कामाचा  आढावा 
घेणे, शाखेतील कामात 

सुसु2ता राखणे, िवहीत वळेेत 
कामकाज पूणO  कZन घेणे 
यािवषयी देखरेख करणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  



5 अिध क (सा)ं 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    

कारखा?यांना वा{षक 
िववरणप2े  पाठिवणे, व 
आलेली वािषlक िववरणप2े 

तपासणे, चुकी}या 
िववरणप2ाबाबत कारखा?यांशी 
प2Sयवहार कZन चकुांची 

दुZ9ती कZन घेणे, साjंtयकी 
िवषयक या�ा अ�यावत करणे, 
सांjtयकी मािहती संकलीत 
करणे. मािहती}या अिधकारा 
खाली मािहती परूिवणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

 

 

6 

 

 

विर%ठ- िलिपक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

5555)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----    
संबिंधत शाखेतील शासकीय 
संदभO, इतर शासकीय 

काय$तील सदंभO, िवभागीय 
काय$लयातील संदभ$ /करणी  
मसुदा तयार करणे,/करण 
पढुील कायOवाहीसाठी 

अिध कांमाफO त अिधका-यांकडे 
पाठिवणे प2Sयवहार,िटपणी  
टंकलेखन करणे, अिध कां}या 
अनुपj9थतीत अिध कांची 
जबाबदारी पार पाडणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

 



कोVहापरूऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकोVहापरूऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकोVहापरूऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलकोVहापरूऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातील    
अिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशील....    

अअअअ....EEEE....    पदनामपदनामपदनामपदनाम    कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////
शासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानु
सारसारसारसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

7 िलिपक- 
टंकलेखक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

7777)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
अिधका-यां}या व अिध कां}या 

आदेशा?वये /करणांवर 
कायOवाही करणे व मंजूर 

मसु�ा/माणे प2Sयवहार करणे 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

8 मोटार चालक 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    

शासकीय वाहन चालिवणे व 
वाहनाचे लॉग बुक  अ�यावत 

ठेवणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

 

 

 

 

 

 

9 नाईक 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

4444)))) /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय     
िशपाई कम$चारी वग$}या 
दैनंिदन कामकाजाच ेवाटप  
करणे  व �यां}या कामावर 

देखरेख ठेवणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

     4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  



10 िशपाई 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

10101010)))) /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय     
अिधकारी व इतर कमOचारी 

यां}या आदेशानुसार काम 

करणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

     4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

सांगलीयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलसांगलीयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलसांगलीयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातीलसांगलीयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयकाय$लयातील    
अिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशीलअिधकारीवकमOचारीयां}याकतOSयांचातपशील....    

अअअअ....EEEE....    पदनामपदनामपदनामपदनाम    कतOSयेकतOSयेकतOSयेकतOSये    कोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ाकोण�याकाय�ा////िनयमिनयमिनयमिनयम////
शासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानुशासनिनणOयपिरप2कानु
सारसारसारसार    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

 

1 

 

उपसचंालक, 

औ.स.ु व आ. 

सांगली 

15151515)))) आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
16161616)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

कारखा?यांच ेिनरी ण  करणे. 
3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला /9ताव सादर करणे, 
खटला दाखल करणे आिण 

खटला चालिवणे 4)अधO?यायीक---- 
िनरंक 

कारखाने अिधिनयम 1948 
}या कलम 9 व महारा%& 
कारखाने िनयम 1963}या 

िनयम 17 अ?वये 

 

 

 

2 सहा�यक 
संचालक, 

औ.स.ु व आ. 

सांगली 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

2)2)2)2)/शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय---- 

कारखा?यांच ेिनरी ण  करणे.    

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    

खटला /9ताव सादर करणे, 
खटला दाखल करणे आिण 

खटला चालिवणे    

4)4)4)4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक---- िनरंक 

कारखाने अिधिनयम 1948 
}या कलम 9 व महारा%& 
कारखाने िनयम 1963}या 

िनयम 17 अ?वये 

 

 

 



3 िलिपक- 
टंकलेखक 

1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

8888)))) /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
अिधका-यां}या व अिध कां}या 
आदेशा?वये /करणांवर कायOवाही 
करणे व मंजूर मसु�ा/माणे 

प2Sयवहार करणे 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

  

4 िशपाई 1)1)1)1)आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

11111111)))) /शासकीय /शासकीय /शासकीय /शासकीय     
अिधकारी व इतर कमOचारी यां}या 

आदेशानुसार काम करणे. 

3)3)3)3)फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

     4)अधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीकअधO?यायीक----िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

 

 

 

 

 

 

 

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



कलमकलमकलमकलम4(1)(b)(iii)4(1)(b)(iii)4(1)(b)(iii)4(1)(b)(iii)    
काय$लयाच ेनाव काय$लयाच ेनाव काय$लयाच ेनाव काय$लयाच ेनाव ::::----    औ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालयऔ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालयऔ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालयऔ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालय, , , , मंुबईमंुबईमंुबईमंुबई. . . .  

 
िनणOयिनणOयिनणOयिनणOय/िEयेतील /िEयेतील /िEयेतील /िEयेतील पयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकaनपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकaनपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकaनपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकaन    

कायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशन    
कामाचे 9वaप अ) कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    

बबबब))))पय$वरणसंर णपय$वरणसंर णपय$वरणसंर णपय$वरणसंर णकायदाकायदाकायदाकायदा1986198619861986अतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयम    
  (i) उ�पादन, साठवणकू व धोकादायक रसायनांचीआयातिनयम  1989 
  (ii) रसायनांचे अपघात (आपHी योजना, पवूO तयारी व/ितसाद ) िनयम, 1996. 

वरील अिधिनयम / िनयमाचंे पिरपालन कारखा?यांकडून करवून घेणे. 
संबिंधत तरतूद  वरील /माणे 
अिधिनयमाच ेनावकारखाने अिधिनयम 1948 
िनयम   अ)महारा%& कारखाने िनयम 1963 

ब)पय$वरण सुर ा कायदे अंतगOत खालील िनयम 
        (i) उ�पादन,साठवणकू धाकादायक रसायनांची आयातिवषयक िनयम  
1989 
        (ii) रासायिनक अपघात(आपHी योजना, तयारी व /ितसाद) िनयम 1996 
शासन िनणOय  िनरंक 
पिरप2के  िनरंक 
काय$लयीनआदेश िनरंक 
 
अनु. 
क. 

कामाचे  9वZप कालावधी िदवस कामासाठी जबाबदार 
अिधकारी 

अिभ/ाय 

1 कारखा?यांची नvदणी व 
परवाना 

60 िदवस संबिंधत अपर / सह / उप/ 
सहा�यक संचालक  

/करण 
अजO अपणूO 
असVयास 
पणूO कZन 
घे3यात 
येते. 

2 नकाशे मंजुरी 45 िदवस अपर संचालक / सह संचालक 

3 कारखाने िनरी ण सवOसाधारणपणे 1 वषO  उप / सहा�यक संचालक 

4 अपघात चौकशी एक  मिहना उप / सहा�यक संचालक 

5 खटला दाखल करणे तीन मिहने उप / सहा�यक संचालक 

6 खटले  चालिवणे ?यायालयीन /िEये 
/माणे 

उप / सहा�यक संचालक 

 

 



काय$लयाचे नांव :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य, नागपरू, चं�पूर, भंडारा 
िनणOयिनणOयिनणOयिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचे/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचे/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचे/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीच े   

उHरदािय�वउHरदािय�वउHरदािय�वउHरदािय�विनिनिनिनि_तकZनकायOपkदतीच/ेकाशनि_तकZनकायOपkदतीच/ेकाशनि_तकZनकायOपkदतीच/ेकाशनि_तकZनकायOपkदतीच/ेकाशन 
((((कामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कार    / / / / नावनावनावनाव)))) 

कामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZप :- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम    1948194819481948 

बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986 1986 1986 1986 अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम 

(i) उ�पादन, साठवणूकवधोकादायकरसायनांचीआयातिनयम 1989  

(¡¡) रसायनांचेअपघात (आपHीयोजना, पूवOतयारीव/ितसाद ) -िनयम, 
1996.  

कककक))))/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम, 1961 1961 1961 1961     

वरीलअिधिनयम / िनयमांचेपिरपालनकारखा?यांकडूनकरवूनघेणे. 

संबंिधततरतूदसंबंिधततरतूदसंबंिधततरतूदसंबंिधततरतूद :-  वरील/माणेवरील/माणेवरील/माणेवरील/माणे 

अिधिनयमाचेनावअिधिनयमाचेनावअिधिनयमाचेनावअिधिनयमाचेनाव :-  अअअअ))))कारखाने अिधकारखाने अिधकारखाने अिधकारखाने अिधिनयमिनयमिनयमिनयम    1948 1948 1948 1948     

बबबब))))/सुतीलाभअिध/सुतीलाभअिध/सुतीलाभअिध/सुतीलाभअिधिनयमिनयमिनयमिनयम, 1961 1961 1961 1961  

िनिनिनिनयमयमयमयम :-  1) महारा%&कारखाने िनयममहारा%&कारखाने िनयममहारा%&कारखाने िनयममहारा%&कारखाने िनयम, 1963 1963 1963 1963     

2) पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलअंतगOतखालीलअंतगOतखालीलअंतगOतखालीलिनिनिनिनयमयमयमयम 

(i) उ�पादन, साठवणूकवधोकादायकरसायनांचीआयातिनयम 1989  

(¡¡) रसायनांचेअपघात (आपHीयोजना, पूवOतयारीव/ितसाद ) -िनयम, 
1996.  

शासनशासनशासनशासन-िनिनिनिनणOयणOयणOयणOय :-   

पिरप2केपिरप2केपिरप2केपिरप2के :-   

काय$लयीनआदेशकाय$लयीनआदेशकाय$लयीनआदेशकाय$लयीनआदेश :-   

 



अअअअ....
EEEE.... 

कामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZप कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी    / / / / 
कालमय$दाकालमय$दाकालमय$दाकालमय$दा 

कामासाठीकामासाठीकामासाठीकामासाठी    

जबाबदाअिधकारीजबाबदाअिधकारीजबाबदाअिधकारीजबाबदाअिधकारी 

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय 

1.  कारखा-
यांचीनvदणीवप
रवाना 

60 िदवस    संबंिधतअपर / 

उप / सहा�यकसंचालक 

/करणअजOअपुणOअसVयासपुणOकZन
घे3यातयेतो. 

2.  नकाशेमंजूरी 45 िदवस    अपरसचंालक/ 

उपसचांलक 

3.  कारखाने 
िनरी ण 

सवOसाधार
णपणे 1 वषO 

उपसंचालक/सहा�यक 

सचांलक 

4.  अपघातचौकशी 1 मिहना उपसंचालक/सहा�यक 

सचांलक 

5.  खटलेदाखलक
रणे 

3 मिहने उपसंचालक/सहा�यक
सचांलक 

 

कVयाणयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालय, 
याकाय$लयातीलिनणOय/िकयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचउेHारदािय�विनि_तकZनकायOपkदा
तीचे/काशन 
    (कामाचा/कार, नाव) 
 
कामाच9ेवZप  :  अ) कारखा?याचेिनिर ण 1948 
   ब) पय$वरणसरं णकायदा 1986 अंतगOत,खालीलिनयम 
       i) उ�पादक, साठवणकूवधोकादायकरसायनाचीआयातिवषयक 
िनयम 1989 
       ii) रसायनाचंेअपघात (आपHीयोजना, तयारीव/ितसाद) िनयम 1996  
 
 
 



 
वरीलअिधिनयम/िनयमाचंेपिरपालनकारखा?याकंडूनकरवूनघेणे 
संबधंीततरतुद  :  वरील/माणे 
अिधिनयमाचेनाव  :  कारखानेअिधिनयम, 1948 
िनयम   :  1) महारा%&कारखानेिनयम, 1963 
   ब) पय$वरणसरं णकायदा 1986 अंतगOत,खालीलिनयम 
       i) उ�पादक, साठवणकूवधोकादायकरसायनाचीआयातिवषयक 
िनयम 1989 
       ii) रसायनाचंेअपघात (आपHीयोजना, तयारीव/ितसाद) िनयम 1996  
वरील अिधिनयम/िनयमाचंेपिरपालनकारखा?याकंडूनकरवून 
घेणे. 
शासनिनणOय  : िनरंक 
पिरप2के   :िनरंक 
काय$लयीनआदेश :िनरंक 
अ
नु.
E 

कामाच9ेवZप कालावधीिद
वस 

कामासाठीजबा
बदार 

अिभ/ाय 
 

1 पयOव ेकीय//शासकीयका
रखानानvदणीवपरवाना 

60 िदवस    सह/उप/सहा
�यकसंचालक 

/करणअजOअपणुOअसVया
सपणुOकZनघे3यातयेतो. 

2 नकाशेमंजूरी 45 िदवस    सहसचंालक 
3 कारखानेिनरी ण सवOसाधारण 

1 वषO 
उपसंचालक/ 
सहा�याकसचंा
लक 

4 अपघातचौकशी 1 मिहने उपसंचालक/ 
सहा�याकसचंा
लक 

5 खटलेदाखलकरणे 3 मिहने उपसंचालक/ 
सहा�याकसचंा
लक 

6 खटलेचालिवणे ?यायालयीन
/िकये/माणे 

उपसंचालक/ 
सहा�याकसचंा
लक 

 



    
काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , रायगडरायगडरायगडरायगड    

िनणOय /Eीयेतील पयOव ेण व जबाबदारीच ेउHरदाई�व िन_ीत कZन कायOपkदतीच े/काशनिनणOय /Eीयेतील पयOव ेण व जबाबदारीच ेउHरदाई�व िन_ीत कZन कायOपkदतीच े/काशनिनणOय /Eीयेतील पयOव ेण व जबाबदारीच ेउHरदाई�व िन_ीत कZन कायOपkदतीच े/काशनिनणOय /Eीयेतील पयOव ेण व जबाबदारीच ेउHरदाई�व िन_ीत कZन कायOपkदतीच े/काशन    
((((कामाचा /कारकामाचा /कारकामाचा /कारकामाचा /कार////नावंनावंनावंनावं))))    

कामाच े9वZप अ) कारखाने अिधिनयम 1948 व महारा%& कारखाने िनयम 
1963 

ब) पय$वरण सरं ण कायदा 1986 अंतगOत रसायनाचंी 
आयात ( आपHी योजना,  पवूO तयारी व/तीसाद) िनयम, 
1996. 

वरील अिधिनयम/िनयमाचंे परीपालन कारखा?याकंडून 
करवून घेणे. 

संबधीत तरतूद  वरील/माणे 

 िनयम 1)महारा%& कारखाने िनयम ,1963 

2)पय$वरण सरं ण कायदा 1986 अंतगOत रसायनाचंी आयात 
( आपHी योजना,  पवूO तयारी व/तीसाद) िनयम, 1996. 

3) उ�पादन, साठवणकू व धोकादायक रसायनाचंी आयात 
िनय$तिनयम 1989. 

 शासन िनणOय िनरंक 

 परीप2के िनरंक 

 काय$लयीन आदेश िनरंक 

 

अ.E. कामाच े9वZप कालावधी 

िदवस 

कामासाठी जबाबदार 

अधीकारी 

अभी/ाय 

1 कारखा?याचंी 60 िदवस सहसचंालक /करण पणूO 



नvदणी व 
परवाना 

असVयास 
अजO 
नाकार3यात 
येतो 

2 नकाशे मंजूरी 45 िदवस सहसचंालक  

3 कारखा?याचे 
िनरी ण 

1 वषO उपसंचालक/सहा�यक 
संचालक 

 

4 अपघात चौकशी 1 ते ½ 
मिहना 

उपसंचालक/सहा�यक 
संचालक 

 

5 खटले दाखल 
करणे 

3 मिहने उपसंचालक/सहा�यक 
संचालक 

 

6 खटला चालिवणे ?यायालयीन 
/Eीये/माणे 

उपसंचालक/सहा�यक 
संचालक 

 

शासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेाव----औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय, ठाणे.    

िनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZनकायOपkदतीचे/काशनिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZनकायOपkदतीचे/काशनिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZनकायOपkदतीचे/काशनिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZनकायOपkदतीचे/काशन    
((((कामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कार    / / / / नावनावनावनाव))))    

कामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZप        कारखानेअिधिनयम 1948 वमहारा%&कारखानेिनयम 1963 
}या कायदयाचंीअंमलबजावणीकरणे. 

संबिंधततरतूदसंबिंधततरतूदसंबिंधततरतूदसंबिंधततरतूद        कारखानेअिधिनयम 1948 वमहारा%&कारखानेिनयम 1963 
या/माणे. 

अिधिनयमाचनेावअिधिनयमाचनेावअिधिनयमाचनेावअिधिनयमाचनेाव        कारखानेअिधिनयम 1948 
िनयमिनयमिनयमिनयम        महारा%&कारखानेिनयम 1963 
शासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOय         
पिरप2केपिरप2केपिरप2केपिरप2के         
काय$लयातीलआदेशकाय$लयातीलआदेशकाय$लयातीलआदेशकाय$लयातीलआदेश         



अअअअ....EEEE....    कामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZप    कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी    
िदवसिदवसिदवसिदवस    

कामासाठीजबाबदारअिधकारीकामासाठीजबाबदारअिधकारीकामासाठीजबाबदारअिधकारीकामासाठीजबाबदारअिधकारी    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

                    

टीपटीपटीपटीप----कलमकलमकलमकलम4444    (1)(b (1)(b (1)(b (1)(b )()()()(    iii)iii)iii)iii)    

/�येककायO, सेवा, कतOSय, अिधकाराचीअंमलबजावणीकर3याकरीताअिधिनयम, िनयम, 
शासनिनणOय, पिरप2क, आदेशयाचंाआधारघेऊनचकायOपkदतीठरते. 

/�येककायO, सेवा, कतOSय, 
अिधकाराचीअंमलबजावणीकशीहोतेयाचीपkदती/कािशतकरणेयासाठीलोक/ािधकारीमािहती
चेसकंलनपर9परसंबधंवकायOपkदतीठिरव3यासाठीवरअनुिनदlिशतअट]नुसारपतूOताकरावी. 

उदा. /करणाचािनपटानकर3याचीकायOपkदती 
सुनावणीचातारखािनि_तीकायOपkदती 
कालEमानुसार/करणाचािनपटाराकेलाजातोका.  
काहीिवशेष/करणानंा/धा?यिदलजेातेका 
( उदा. अनुदाना}यावाटपाचीकायOपkदती / सवलतदे3याचीकायOपkदती / लाभाथ|}या 

िनवडीचीकायOपkदतीचीिव9तृतमािहतीकाहीिविश%टकोटािदलाजातेकाय 
(कोण�यािनकषा/माणेिनवडकेलीजाते( कालEमानुसारिनवडअसतेकी 
यासवOबाबीसंदभ$तमािहतीचे/काशनकरणेअिनवायOआहे.  

उदा. पनुरावृतीकया}ंयाकाय$लयीनसंबधंीमािहतीच/ेकशनकरणे.  
/�येककायOपkदतीमkयेिविवध9तरा}याकमOचा-याचंासहभागअसतो. 

/तयेककमOजा-
याचीकायOपkदतीमkयेजीिविश%टभिुमकावजबाबदारीिनि_तकर3यातआलीआहेतीदशOिव
3यातयावी. 

 
 
 

    

    



शासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेाव----औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय, वसई    
िनणOय /िEयेतील पयOवे ण व िनणOय /िEयेतील पयOवे ण व िनणOय /िEयेतील पयOवे ण व िनणOय /िEयेतील पयOवे ण व जबाबदारीचे उHरदािय�व िनि_त कaन जबाबदारीचे उHरदािय�व िनि_त कaन जबाबदारीचे उHरदािय�व िनि_त कaन जबाबदारीचे उHरदािय�व िनि_त कaन 

कायOपkदतीचे /काशनकायOपkदतीचे /काशनकायOपkदतीचे /काशनकायOपkदतीचे /काशन 
कामाचे 9वaप कामाचे 9वaप कामाचे 9वaप कामाचे 9वaप   - पयOव ेीय व /शासकीयपयOव ेीय व /शासकीयपयOव ेीय व /शासकीयपयOव ेीय व /शासकीय    

संबिधत तरतूदसंबिधत तरतूदसंबिधत तरतूदसंबिधत तरतूद  - कलम कलम कलम कलम 9 

अिधिनयमाच ेनांव अिधिनयमाच ेनांव अिधिनयमाच ेनांव अिधिनयमाच ेनांव  - कारखाने अिधिनयम कारखाने अिधिनयम कारखाने अिधिनयम कारखाने अिधिनयम 1948  

िनयमिनयमिनयमिनयम   - महारा%टमहारा%टमहारा%टमहारा%टª    कारखाने िनयम कारखाने िनयम कारखाने िनयम कारखाने िनयम 1063 

शासन िनणOयशासन िनणOयशासन िनणOयशासन िनणOय  - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक  

पिरप2कपिरप2कपिरप2कपिरप2क   - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

काय$लयीन काय$लयीन काय$लयीन काय$लयीन आदेशआदेशआदेशआदेश - िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

अनुअनुअनुअनु 

EंमाकEंमाकEंमाकEंमाक 

कामाच े9वaपकामाच े9वaपकामाच े9वaपकामाच े9वaप कालावधी कालावधी कालावधी कालावधी 
िदवसिदवसिदवसिदवस 

कामासाठी जबाबदार कामासाठी जबाबदार कामासाठी जबाबदार कामासाठी जबाबदार 
अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी 

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय 

1 कारखा?याचे नकाशे कारखा?याचे नकाशे कारखा?याचे नकाशे कारखा?याचे नकाशे 
मंजुर करणेमंजुर करणेमंजुर करणेमंजुर करणे 

45454545िदवसिदवसिदवसिदवस सहसंचालकसहसंचालकसहसंचालकसहसंचालक िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

2 कारखा?यास परवाना कारखा?यास परवाना कारखा?यास परवाना कारखा?यास परवाना 
देणेदेणेदेणेदेणे 

60606060िदवस िदवस िदवस िदवस  सहसंचालकसहसंचालकसहसंचालकसहसंचालक 

उपसचालकउपसचालकउपसचालकउपसचालक 

सहासहासहासहा¸    यक सचंालकयक सचंालकयक सचंालकयक सचंालक 

िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

3 कारखा?या}या कारखा?या}या कारखा?या}या कारखा?या}या 
भोगवटादारावर भोगवटादारावर भोगवटादारावर भोगवटादारावर 
अिधिनयम अÂवा अिधिनयम अÂवा अिधिनयम अÂवा अिधिनयम अÂवा िनयम िनयम िनयम िनयम 
यां}या भंग केVयामुळे यां}या भंग केVयामुळे यां}या भंग केVयामुळे यां}या भंग केVयामुळे 
?यायालयीन कारवाई?यायालयीन कारवाई?यायालयीन कारवाई?यायालयीन कारवाई 

90 िदवसिदवसिदवसिदवस सहसंचालकसहसंचालकसहसंचालकसहसंचालक 

उपसचालकउपसचालकउपसचालकउपसचालक 

सहासहासहासहा¸    यक सचंालकयक सचंालकयक सचंालकयक सचंालक 

िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

    

    



अकोलाअकोलाअकोलाअकोला 

िनणOय/िEयेतीलपयOव ेणविनणOय/िEयेतीलपयOव ेणविनणOय/िEयेतीलपयOव ेणविनणOय/िEयेतीलपयOव ेणव

जबाबदारीचउेHरदायी�विनजबाबदारीचउेHरदायी�विनजबाबदारीचउेHरदायी�विनजबाबदारीचउेHरदायी�विन

ि_तकZनकायOपkदतीचे/काि_तकZनकायOपkदतीचे/काि_तकZनकायOपkदतीचे/काि_तकZनकायOपkदतीचे/का

शनशनशनशनकामाचे9वZप    

अ    कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम 1948 

    ब    पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा 1986 अतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयम 

1. उ�पादनउ�पादनउ�पादनउ�पादन, साठवणकूसाठवणकूसाठवणकूसाठवणकू, 

धोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयम 1989  

2. रासायनांचअेपघातरासायनांचअेपघातरासायनांचअेपघातरासायनांचअेपघात (आपHीयोजनातयारीआपHीयोजनातयारीआपHीयोजनातयारीआपHीयोजनातयारी, 

पुवOतयारीव/ितसादपुवOतयारीव/ितसादपुवOतयारीव/ितसादपुवOतयारीव/ितसाद))))िनयमिनयमिनयमिनयम 1996     

विरलअिधिनयमविरलअिधिनयमविरलअिधिनयमविरलअिधिनयम / 

िनयमांचपेिरपालनकारखा?यांकडूनकरवूनघेणेिनयमांचपेिरपालनकारखा?यांकडूनकरवूनघेणेिनयमांचपेिरपालनकारखा?यांकडूनकरवूनघेणेिनयमांचपेिरपालनकारखा?यांकडूनकरवूनघेणे    

संबिधततरतूद    ::::    वरील/माणेवरील/माणेवरील/माणेवरील/माणे 

अिधिनयमांचनेाव    ::::    कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम 1948 

िनयम    अ    महारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयम 1963  

    ब    पय$वरणसुर ाकायदेअतंगOतखालीलिनयमपय$वरणसुर ाकायदेअतंगOतखालीलिनयमपय$वरणसुर ाकायदेअतंगOतखालीलिनयमपय$वरणसुर ाकायदेअतंगOतखालीलिनयम 
1. उ�पादनउ�पादनउ�पादनउ�पादन, साठवणकूसाठवणकूसाठवणकूसाठवणकू, 

धोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयम 1989  
2. रासायनांचअेपघातरासायनांचअेपघातरासायनांचअेपघातरासायनांचअेपघात (आपHीयोजनातयारीआपHीयोजनातयारीआपHीयोजनातयारीआपHीयोजनातयारी, 

पवुOतयारीव/ितसादपवुOतयारीव/ितसादपवुOतयारीव/ितसादपवुOतयारीव/ितसाद))))िनयमिनयमिनयमिनयम 1996     

शासनिनणOय        िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

पिरप2के        िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

काय$लयीनआदेश        िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 
 



 

अअअअ....EEEE....    कामाच9ेवZपकामाच9ेवZपकामाच9ेवZपकामाच9ेवZप    कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी    कामासाठीजबाकामासाठीजबाकामासाठीजबाकामासाठीजबा
बदारअिधकारीबदारअिधकारीबदारअिधकारीबदारअिधकारी    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1 नकाशेमंजूरी 45 िदवस सहसंचालक -- 

2 कारखानेिनरी ण सवOसाधारणपणे 1 
वषO 

उप / 
सहा.संचालक 

-- 

3 अपघातचौकशी 1 मिहने उप / 
सहा.संचालक 

-- 

4 खटलादाखलकरणे 3 मिहने उप / 
सहा.संचालक 

-- 

5 खटलेचालिवणे ?यायालयीन/िEये
/माणे 

उप / 
सहा.संचालक 

िकHा 

अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती    

िनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचउेHरदायी�विनि_तकZनकायOपkदतीच/ेकाशन 

कामाचे9वZप    अ    कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम 1948 

    ब    पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा 1986 अतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयम 
3. उ�पादनउ�पादनउ�पादनउ�पादन, साठवणकूसाठवणकूसाठवणकूसाठवणकू, 

धोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयम 1989  
4. रासायनांचअेपघातरासायनांचअेपघातरासायनांचअेपघातरासायनांचअेपघात (आपHीयोजनातयारीआपHीयोजनातयारीआपHीयोजनातयारीआपHीयोजनातयारी, 

पवुOतयारीव/ितसादपवुOतयारीव/ितसादपवुOतयारीव/ितसादपवुOतयारीव/ितसाद))))िनयमिनयमिनयमिनयम 1996     
विरलअिधिनयमविरलअिधिनयमविरलअिधिनयमविरलअिधिनयम / 
िनयमांचपेिरपालनकारखा?यांकडूनकरवूनघेणेिनयमांचपेिरपालनकारखा?यांकडूनकरवूनघेणेिनयमांचपेिरपालनकारखा?यांकडूनकरवूनघेणेिनयमांचपेिरपालनकारखा?यांकडूनकरवूनघेणे    

संबिधततरतूद    ::::    वरील/माणेवरील/माणेवरील/माणेवरील/माणे 

अिधिनयमांचनेाव    ::::    कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम 1948 

िनयम    अ    महारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयम 1963  
 



    ब    पय$वरणसुर ाकायदेअतंगOतखालीलिनयमपय$वरणसुर ाकायदेअतंगOतखालीलिनयमपय$वरणसुर ाकायदेअतंगOतखालीलिनयमपय$वरणसुर ाकायदेअतंगOतखालीलिनयम 
3. उ�पादनउ�पादनउ�पादनउ�पादन, साठवणकूसाठवणकूसाठवणकूसाठवणकू, 

धोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयम 1989  
4. रासायनांचअेपघातरासायनांचअेपघातरासायनांचअेपघातरासायनांचअेपघात (आपHीयोजनातयारीआपHीयोजनातयारीआपHीयोजनातयारीआपHीयोजनातयारी, 

पवुOतयारीव/ितसादपवुOतयारीव/ितसादपवुOतयारीव/ितसादपवुOतयारीव/ितसाद))))िनयमिनयमिनयमिनयम 1996     

शासनिनणOय        िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

पिरप2के        िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

काय$लयीनआदेश        िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक 

 

अअअअ....EEEE....    कामाच9ेवZपकामाच9ेवZपकामाच9ेवZपकामाच9ेवZप    कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी    कामासाठीजबाकामासाठीजबाकामासाठीजबाकामासाठीजबा
बदारअिधकारीबदारअिधकारीबदारअिधकारीबदारअिधकारी    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1 नकाशेमंजूरी 45 िदवस सहसंचालक -- 

2 कारखानेिनरी ण सवOसाधारणपणे 1 
वषO 

उपसचंालक -- 

3 अपघातचौकशी 1 मिहने उपसचंालक -- 

4 खटलादाखलकरणे 3 मिहने उपसचंालक -- 

5 खटलेचालिवणे ?यायालयीन/िEये
/माणे 

उपसचंालक -- 

 

 

 

 

 

 

 



काय$लयाचे नांव :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य, पणेु कायO े2 E. 1    
िनणOय/िEयेतीलपयOवे णवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOवे णवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOवे णवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOवे णवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZन    

कायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशन    
((((कामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कार////नावनावनावनाव))))    

कामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZप    :- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    
बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलअंतगOतखालीलअंतगOतखालीलअंतगOतखालील
िनयमिनयमिनयमिनयम    
(i)उ�पादन,साठवणूकवधोकादायकरसायनांची 
आयातिनयम1989 
(ii)रसायनांचेअपघात(आपHीयोजना,पवूOतयारीव 
/ितसाद)िनयम,1996. 
कककक))))/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम,1961,1961,1961,1961    
वरीलअिधिनयम/िनयमांचेपिरपालनकारखा?यां
कडूनकरवूनघेणे. 

संबिंधततरतूसंबिंधततरतूसंबिंधततरतूसंबिंधततरतू
दददद    

:- वरील/माणेवरील/माणेवरील/माणेवरील/माणे 

अिधिनयमाचेअिधिनयमाचेअिधिनयमाचेअिधिनयमाचे
नावनावनावनाव    

:- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    
बबबब))))/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम,1961,1961,1961,1961 

िनयमिनयमिनयमिनयम    :- 1111)))) महारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयम,1963,1963,1963,1963    
2)2)2)2)पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलअंतगOतखालीलअंतगOतखालीलअंतगOतखालील
िनयमिनयमिनयमिनयम    
(i)उ�पादन,साठवणूकवधोकादायकरसायनांची 
आयातिनयम1989 
(ii)रसायनांचेअपघात(आपHीयोजना,पवूOतयारीव
/ितसाद)िनयम,1996.    

शासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOय    :-  
 

पिरप2केपिरप2केपिरप2केपिरप2के    :-  
 



काय$लयीनकाय$लयीनकाय$लयीनकाय$लयीन
आदेशआदेशआदेशआदेश    

:-  
 

 
 

अनुअनुअनुअनु....EEEE    कामाच9ेवZपकामाच9ेवZपकामाच9ेवZपकामाच9ेवZप    कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी////कालमकालमकालमकालम
य$दाय$दाय$दाय$दा    

कामासाठीजबाबदाअकामासाठीजबाबदाअकामासाठीजबाबदाअकामासाठीजबाबदाअ
िधकारीिधकारीिधकारीिधकारी    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1. कारखा?यांची
नvदणीवपरवा
ना 

60 िदवस    संबिंधतअपर/उप/स
हा�यकसंचालक 

/करणअ
जOअपणुOअ
सVयासपु
णOकZनघे
3यातयेतो. 

2. 
 

नकाशेमंजूरी 45 िदवस    सहसंचालक 

3. कारखानेिनरी
 ण 

सवOसाधारणपणे1
वषO 

उपसंचालक/सहा�य
कसचांलक 

4. 
 

अपघातचौक
शी 

1मिहना उपसंचालक/सहा�य
कसचांलक 

5. 
 

खटलेदाखल
करणे 

3मिहने उपसंचालक/सहा�य
कसचांलक 

6. खटलेचालिव
णे 

?यायालयीन/िE
ये/माणे 

िवधीअिधकारी/उपसं
चालक/सहा�यकसं

चालक 
    
    
    
    
    
    
    



काय$लयाचे नांव :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य, अहमदनगर    
िनणOय/िEयेतीलपयOवे णवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOवे णवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOवे णवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOवे णवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZन    

कायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशन    
((((कामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कार////नावनावनावनाव))))    

कामाच9ेवZपकामाच9ेवZपकामाच9ेवZपकामाच9ेवZप    :- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    
बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयम    
(i)उ�पादन,साठवणकूवधोकादायकरसायनांची 
आयातिनयम1989 
(ii)रसायनांचेअपघात(आपHीयोजना,पवूOतयारीव 
/ितसाद)िनयम,1996. 
कककक))))/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम,1961,1961,1961,1961    
वरीलअिधिनयम/िनयमांचपेिरपालनकारखा?यांकडूनकरवूनघेणे
. 

संबिंधततरतूदसंबिंधततरतूदसंबिंधततरतूदसंबिंधततरतूद    :- वरील/माणेवरील/माणेवरील/माणेवरील/माणे 
अिधिनयमाचेनावअिधिनयमाचेनावअिधिनयमाचेनावअिधिनयमाचेनाव    :- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    

बबबब))))/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम,1961,1961,1961,1961 
िनयमिनयमिनयमिनयम    :- 2222)))) महारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयम,1963,1963,1963,1963    

2)2)2)2)पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयम    
(i)उ�पादन,साठवणकूवधोकादायकरसायनांची 
आयातिनयम1989 
(ii)रसायनांचेअपघात(आपHीयोजना,पवूOतयारीव/ितसाद)िनयम,
1996.    

शासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOय    :-  
 

पिरप2केपिरप2केपिरप2केपिरप2के    :-  
 

काय$लयीनआदेशकाय$लयीनआदेशकाय$लयीनआदेशकाय$लयीनआदेश    :-  
 

 
 
 
 
 
 
 



अनुअनुअनुअनु....EEEE    कामाच9ेवZकामाच9ेवZकामाच9ेवZकामाच9ेवZ
पपपप    

कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी////काकाकाका
लमय$दालमय$दालमय$दालमय$दा    

कामासाठीजबाबदाअकामासाठीजबाबदाअकामासाठीजबाबदाअकामासाठीजबाबदाअ
िधकारीिधकारीिधकारीिधकारी    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1. कारखा?यां
चीनvदणीवप
रवाना 

60 िदवस    संबिंधतअपर/उप/स
हा�यकसंचालक 

/करणअ
जOअपणुOअ
सVयासपु
णOकZनघे
3यातयेतो. 

2. 
 

नकाशेमंजूरी 45 िदवस    सहसंचालक 

3. कारखानेिन
री ण 

सवOसाधारणपणे
1वषO 

उपसंचालक/सहा�य
कसचांलक 

4. 
 

अपघातचौक
शी 

1मिहना उपसंचालक/सहा�य
कसचांलक 

5. 
 

खटलेदाख
लकरणे 

3मिहने उपसंचालक/सहा�य
कसचांलक 

6. खटलेचाल
िवणे 

?यायालयीन/
िEये/माणे 

िवधीअिधकारी/उपसं
चालक/सहा�यकसं

चालक 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , पुणे कायO 2े Eपुणे कायO 2े Eपुणे कायO 2े Eपुणे कायO 2े E. . . . 2222    
िनणOय/िEयेतीलपयOवे णवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOवे णवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOवे णवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOवे णवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZन    

कायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशन    
((((कामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कार////नावनावनावनाव))))    

कामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZप    :- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    
बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम    
(i)उ�पादन,साठवणकूवधोकादायकरसायनांचीआयात
िनयम1989 
(ii)रसायनाचेंअपघात(आपHीयोजना,पवूOतयारीव/ितसा
द)िनयम,1996. 
कककक))))/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम,1961,1961,1961,1961    
वरीलअिधिनयम/िनयमाचेंपिरपालनकारखा?याकंडूनक
रवूनघेणे. 

संबिंधततरतूदसंबिंधततरतूदसंबिंधततरतूदसंबिंधततरतूद    :- वरील/माणेवरील/माणेवरील/माणेवरील/माणे 
अिधिनयमाचनेाअिधिनयमाचनेाअिधिनयमाचनेाअिधिनयमाचनेा

वववव    
:- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    

बबबब))))/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम,1961,1961,1961,1961 
िनयमिनयमिनयमिनयम    :- 3333)))) महारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयम,1963,1963,1963,1963    

2)2)2)2)पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम    
(i)उ�पादन,साठवणकूवधोकादायकरसायनांचीआयात
िनयम1989 
(ii)रसायनाचेंअपघात(आपHीयोजना,पवूOतयारीव/ितसा
द)िनयम,1996.    

शासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOय    :-  
 

पिरप2केपिरप2केपिरप2केपिरप2के    :-  
 

काय$लयीनआकाय$लयीनआकाय$लयीनआकाय$लयीनआ
देशदेशदेशदेश    

:-  
 

 
 
 
 



अनुअनुअनुअनु....EEEE    कामाच9ेवZकामाच9ेवZकामाच9ेवZकामाच9ेवZ
पपपप    

कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी////
कालमय$दाकालमय$दाकालमय$दाकालमय$दा    

कामासाठीजबाबदाअकामासाठीजबाबदाअकामासाठीजबाबदाअकामासाठीजबाबदाअ
िधकारीिधकारीिधकारीिधकारी    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1. कारखा?यां
चीनvदणीवप
रवाना 

60 िदवस    संबिंधतअपर/सहसं
चालक 

/करणअ
जOअपणुOअ
सVयासपु
णOकZनघे
3यातयेतो. 

2. 
 

नकाशेमंजूरी 45 िदवस    अपरसंचालक/सहसं
चालक 

3. कारखानेिन
री ण 

या¯j}छकप
kदतीने 

उपसंचालक/सहा�य
कसचांलक 

4. 
 

अपघातचौक
शी 

1मिहना उपसंचालक/सहा�य
कसचांलक 

5. 
 

खटलेदाख
लकरणे 

3मिहने उपसंचालक/सहा�य
कसचांलक 

6. खटलेचाल
िवणे 

?यायालयीन
/िEये/माणे 

िवधीअिधकारी/उपसं
चालक/सहा�यकसं

चालक 
    
    
    

काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर    
िनणOय/िEयेतीलपयOवे णवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOवे णवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOवे णवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOवे णवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZन    

कायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशन    
((((कामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कार////नावनावनावनाव))))    

कामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZप    :- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    
बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलअंतगOतखालीलअंतगOतखालीलअंतगOतखालील
िनयमिनयमिनयमिनयम    
(i)उ�पादन,साठवणूकवधोकादायकरसायनांची
आयातिनयम1989 
(ii)रसायनांचेअपघात(आपHीयोजना,पवूOतयारीव



/ितसाद)िनयम,1996. 
कककक))))/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम,1961,1961,1961,1961    
वरीलअिधिनयम/िनयमांचेपिरपालनकारखा?यां
कडूनकरवूनघेणे. 

संबिंधततरतूसंबिंधततरतूसंबिंधततरतूसंबिंधततरतू
दददद    

:- वरील/माणेवरील/माणेवरील/माणेवरील/माणे 

अिधिनयमाचेअिधिनयमाचेअिधिनयमाचेअिधिनयमाचे
नावनावनावनाव    

:- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    
बबबब))))/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम,1961,1961,1961,1961 

िनयमिनयमिनयमिनयम    :- 4444)))) महारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयम,1963,1963,1963,1963    
2)2)2)2)पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलअंतगOतखालीलअंतगOतखालीलअंतगOतखालील
िनयमिनयमिनयमिनयम    
(i)उ�पादन,साठवणूकवधोकादायकरसायनांची
आयातिनयम1989 
(ii)रसायनांचेअपघात(आपHीयोजना,पवूOतयारीव
/ितसाद)िनयम,1996.    

शासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOय    :-  
 

पिरप2केपिरप2केपिरप2केपिरप2के    :-  
 

काय$लयीनकाय$लयीनकाय$लयीनकाय$लयीन
आदेशआदेशआदेशआदेश    

:-  
 

 
 

अनुअनुअनुअनु....EEEE    कामाच9ेवZकामाच9ेवZकामाच9ेवZकामाच9ेवZ
पपपप    

कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी////
कालमय$दाकालमय$दाकालमय$दाकालमय$दा    

कामासाठीजबाबदाअकामासाठीजबाबदाअकामासाठीजबाबदाअकामासाठीजबाबदाअ
िधकारीिधकारीिधकारीिधकारी    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1. कारखा?यां
चीनvदणीवप
रवाना 

60 िदवस    संबिंधतअपर/सहसं
चालक 

/करणअजOअ
पणुOअसVयास
पणुOकZनघे



2. 
 

नकाशेमंजूरी 45 िदवस    अपरसंचालक/सहसं
चालक 

3यातयेतो. 

3. कारखानेिन
री ण 

या¯j}छकप
kदतीने 

उपसंचालक/सहा�य
कसचांलक 

4. 
 

अपघातचौक
शी 

1मिहना उपसंचालक/सहा�य
कसचांलक 

5. 
 

खटलेदाख
लकरणे 

3मिहने उपसंचालक/सहा�य
कसचांलक 

6. खटलेचाल
िवणे 

?यायालयीन
/िEये/माणे 

िवधीअिधकारी/उपसं
चालक/सहा�यकसं

चालक 
    
    

िनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZन    
कायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशन    
((((कामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कार////नावनावनावनाव))))    

औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय,,,,पणेुपणेुपणेुपणेु----3333    
कामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZप    :- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    

बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम    

      (¡) उ�पादन, साठवणकूवधोकादायकरसायनांची 

आयातिनयम  1989 

      (¡¡) रसायनाचंेअपघात (आपHीयोजना, पवूOतयारी 

व /ितसाद ) िनयम, 1996. 

संबिंधततरतूदसंबिंधततरतूदसंबिंधततरतूदसंबिंधततरतूद    :- वरील/माणेवरील/माणेवरील/माणेवरील/माणे 
 

 

 



अिधिनयमाचनेाअिधिनयमाचनेाअिधिनयमाचनेाअिधिनयमाचनेा
वववव    

:- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    

 

िनयमिनयमिनयमिनयम    :- 1111) ) ) ) महारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयम,1963,1963,1963,1963    

2)2)2)2)पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम    

      (¡) उ�पादन, साठवणकूवधोकादायकरसायनांची 

आयातिनयम 1989 

      (¡¡) रसायनाचंेअपघात (आपHीयोजना, पवूOतयारी 
व/ितसाद ) िनयम, 1996.    

  



 

शासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOय    :-  
पिरप2केपिरप2केपिरप2केपिरप2के    :-  

काय$लयीनआकाय$लयीनआकाय$लयीनआकाय$लयीनआ
देशदेशदेशदेश    

:-  
 

 

अअअअ....EEEE....    कामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZप    कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी////
कालमय$दाकालमय$दाकालमय$दाकालमय$दा    

कामासाठीजबाबदारअकामासाठीजबाबदारअकामासाठीजबाबदारअकामासाठीजबाबदारअ
िधकारीिधकारीिधकारीिधकारी    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1. कारखा?याचंी
नvदणीवपरवा

ना 

60 िदवस    संबिंधत उप/ 
सहा�यकसचंालक 

सदर 
/करणांचीछाननीकa
निशफारिशसहसादर

करणे 

/करणअजOअ
पणुOअसVयास
पणुOकZनघे
3यातयेतो. 

2. 
 

नकाशेमंजूरी 45 िदवस    संबिंधत उप/ 
सहा�यकसचंालक 
नकाशे/करणांचीछान
नीकaनिशफारिशसह

सादरकरणे 
3. कारखानेिनरी

 ण 
सवOसाधारण 
पणे 1 वषO 

उप/ 
सहा�यकसचंालक 

4. 
 

अपघातचौक
शी 

1 मिहना उप/ 
सहा�यकसचंालक 

5. 
 

खटलेदाखल
करणे 

3 मिहने उप/ 
सहा�यकसचंालक 

6. खटलेचालिव
णे 

?यायालयीन
/िEये/माणे 

िविधअिधकारी/उप/ 
सहा�यकसचंालक 

    
    
    
    



    
िनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZन    

कायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशन    
((((कामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कार////नावनावनावनाव))))    

औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय,,,,सातारासातारासातारासातारा....    
कामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZप    :- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    

बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम    
      (¡) उ�पादन, साठवणकूवधोकादायकरसायनांची 
आयातिनयम  1989 
      (¡¡) रसायनाचंेअपघात (आपHीयोजना, पूवOतयारी 
व/ितसाद ) िनयम, 1996. 
वरीलअिधिनयम / 
िनयमाचंेपिरपालनकारखा?याकंडूनकरवूनघेणे. 

संबिंधततरतूदसंबिंधततरतूदसंबिंधततरतूदसंबिंधततरतूद    :- वरील/माणेवरील/माणेवरील/माणेवरील/माणे 
अिधिनयमाचनेाअिधिनयमाचनेाअिधिनयमाचनेाअिधिनयमाचनेा

वववव    
:- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    

िनयमिनयमिनयमिनयम    :- 5555)))) महारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयम,1963,1963,1963,1963    
2)2)2)2)पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम    
      (¡) उ�पादन, 
साठवणकूवधोकादायकरसायनांचीआयातिनयम 1989 
      (¡¡) रसायनाचंेअपघात (आपHीयोजना, 
पवूOतयारीव/ितसाद ) िनयम, 1996.    

शासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOय    :-  
पिरप2केपिरप2केपिरप2केपिरप2के    :-  

काय$लयीनआकाय$लयीनआकाय$लयीनआकाय$लयीनआ
देशदेशदेशदेश    

:-  
 

 

 

 



अअअअ....EEEE....    कामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZप    कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी////
कालमय$दाकालमय$दाकालमय$दाकालमय$दा    

कामासाठीजबाबदारअकामासाठीजबाबदारअकामासाठीजबाबदारअकामासाठीजबाबदारअ
िधकारीिधकारीिधकारीिधकारी    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1. कारखा?याचंी
नvदणीवपरवा

ना 

60 िदवस    संबिंधतउपसचंालक /करणअजOअ
पणुOअसVयास
पणुOकZनघे
3यातयेतो. 2. 

 

नकाशेमंजूरी 45 िदवस    अLपरसचांलक 

3. कारखानेिनरी
 ण 

सवOसाधारण 

पणे 1 वषO 

उपसंचालक 

4. 

 

अपघातचौक
शी 

1 मिहना उपसंचालक 

5. 

 

खटलेदाखल
करणे 

3 मिहने उपसंचालक 

6. खटलेचालिव
णे 

?यायालयीन
/िEये/माणे 

उपसंचालक 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
काय$लयाचे नावं :- सह संचालक, औ. स.ु व आ., औरंगाबाद 

िनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदाई�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदाई�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदाई�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदाई�विनि_तकZन    
कायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशन((((काय$चा/कारकाय$चा/कारकाय$चा/कारकाय$चा/कार////नावनावनावनाव)))) 

कामाच9ेवZप :- कारखानेअिधिनयम 1948 वमहारा%&कारखानेिनयम 
1963 चीअंमलबजावणीकरणे - 
कारखा?याचेनकाशेमंजुरकरणे, 
परवानानुतणीकरणकरणे, 
कारखा?यातीलआढळूनआलVेयािनयमभगंाबाबतSयव9था
पनावरकायदेशीरकायOवाहीकरणे, 
िजVहाव9थािनयअरी%ठसमुहाचीसभाअkय ा}ंयापरवानगी
नेघेणेआिणमहारा%&माहीतीचाअिधकारअिधिनयम 2005 
नुसारमाहीतीपुरवणे. 

संबिंधततरतुद :- का.अ. 1948 कलम 6(2), 106 वम.का.िन. 1963 
चेिनयम 8 व 9 रासायनीकअपघात (आपHीयोजना, 
/ितसाद, तयारी) िनयम 1996 चेिनयम 8 (3) व 8 (4) 
आिणमहारा%&माहीतीचाअिधकारअिधिनयमकलम 6 
 

अिधिनयमाचंेनावं :- कारखानेअिधिनयम 1948.  पय$वरणिनयं2णकायदा 
1986 महारा%&माहीतीचाअिधकारअिधिनयम 2002. 
 

िनयम :- महारा%&कारखानेिनयम 1963,  
उ�पादन, साठवण, 
धोकादायकरसायणा}ंयाआयातिवषयीिनयम 1989.  
रासायणीकअपघात (आपHीयोजना, /ितसाद, तयारी) 
िनयम 1996 महारा%&माहीतीचाअिधकारिनयम 2005. 
 

शासनिनणOय :- -------- 
पिरप2के :- -------- 
काय$लयीनआदेश :- -------- 
 



अअअअ....
EंEंEंEं....    

कामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZप    कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी    

िदवसिदवसिदवसिदवस    

कामासाठीजबाकामासाठीजबाकामासाठीजबाकामासाठीजबा
बदारअिधकारीबदारअिधकारीबदारअिधकारीबदारअिधकारी    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1. नकाशेमंजुरी 

अ) रासायिनक 

ब) इतर 

 

60 िदवस 

45 िदवस 

सहसचंालक --- 

2. परवानानुतनीकरण 60 िदवस सहसचंालक --- 

3. खटला/9ताव 90 उपसंचालकव 

सहा�यकसचंाल
क 

संचालकऔ.स.ुआ.
म.रा. 

मंुबईया}ंयाआदेशा
नुसार 

4. िजVहाअरी%ठसमुहाचीसभाघेणे 45 सद9यसिचव ---- 

5. 9थािनकअरी%ठसमुहाचीसभाघे
णे 

30 सद9यसिचव ---- 

6. महारा%&माहीतीचाअिधकार 
2005 नुसारमाहीतीपुरवणे 

15 ते 30 
िदवस 

माहीतीअिधका
री 

---- 

 
 

 

 

 

 



 

काय$लयाचे नांव :- उप  सचंालक, औ. स.ु व आ., नादेंड 

िनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचउेHरदाई�विनि_तकZनकायOपkदतीचे/काशन 

(काय$चा/कार / नाव) 

कामाच9ेवZप :- कारखानेअिधिनयम 1948 
वमहारा%&कारखानेिनयम 1963 
चीअंमलबजावणीकरणे - 
कारखा?याचेनकाशेमंजुरकरणे, 
परवानानुतणीकरणकरणे, 
कारखा?यातीलआढळूनआलVेयािनयमभगंाबाबत
Sयव9थापनावरकायदेशीरकायOवाहीकरणे, 
िजVहाव9थािनयअरी%ठसमुहाचीसभाअkय ा}ंयापर
वानगीनेघेणेआिणमहारा%&माहीतीचाअिधकारअिध
िनयम 2005 नुसारमाहीतीपुरवणे. 

 

संबिंधततरतुद :- का.अ. 1948 कलम 106 
वरासायनीकअपघात(आपHीयोजना, /ितसाद, 
तयारी) िनयम 1996 चिेनयम 8 (3) व 8 (4) आिण 

महारा%&माहीतीचाअिधकारअिधिनयमकलम 6 

अिधिनयमाचंेनावं :- कारखानेअिधिनयम 1948.  
पय$वरणिनयं2णकायदा 1986 
महारा%&माहीतीचाअिधकारअिधिनयम 2005. 

िनयम :- महारा%&कारखानेिनयम 1963,  

उ�पादन, साठवण, 
धोकादायकरसायणा}ंयाआयातिवषयीिनयम 



1989.  रासायणीकअपघात (आपHीयोजना, 
/ितसाद, तयारी) िनयम 1996 
महारा%&माहीतीचाअिधकारिनयम 2005. 

शासनिनणOय :- -------- 

पिरप2के :- -------- 

काय$लयीनआदेश :- -------- 

    

अअअअ....
EंEंEंEं....    

कामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZप    कालावधीिदकालावधीिदकालावधीिदकालावधीिद
वसवसवसवस    

कामासाठीजबाबकामासाठीजबाबकामासाठीजबाबकामासाठीजबाब
दारअिधकारीदारअिधकारीदारअिधकारीदारअिधकारी    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1. खटला/9ताव 90 उपसंचालकवस
हायकसंचालक 

संचालकऔ.स.ुआ.म
.रा. 

मंुबईया}ंयाआदेशानु
सार 

2. िजVहाअरी%ठसमु
हाचीसभाघेणे 

45 सद9यसिचव ---- 

3. 9थािनकअरी%ठस
मुहाचीसभाघेणे 

30 सद9यसिचव ---- 

4. महारा%&माहीती
चाअिधकार 2005 
नुसारमाहीतीपुरव
णे 

15 ते 30 
िदवस 

माहीतीअिधकारी ---- 

    
    
    
    



नािशककाय$लयिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZननािशककाय$लयिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZननािशककाय$लयिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZननािशककाय$लयिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZन    
कायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशन    
((((कामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कार////नावनावनावनाव))))    

कामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZप    :- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    

बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम    
      (i)उ�पादन, साठवणकूवधोकादायकरसायनांची 
आयातिनयम  1989 
      (ii)रसायनाचंेअपघात (आपHीयोजना, 
पवूOतयारीव/ितसाद ) िनयम, 1996. 
कककक))))/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम,1961,1961,1961,1961    
वरीलअिधिनयम / 
िनयमाचेंपिरपालनकारखा?याकंडूनकरवूनघेणे. 

संबिंधततरतूदसंबिंधततरतूदसंबिंधततरतूदसंबिंधततरतूद    :- वरील/माणेवरील/माणेवरील/माणेवरील/माणे 

अिधिनयमाचनेाअिधिनयमाचनेाअिधिनयमाचनेाअिधिनयमाचनेा
वववव    

:- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    

बबबब))))/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम,1961,1961,1961,1961 

िनयमिनयमिनयमिनयम    :- 6666)))) महारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयम,1963,1963,1963,1963    
2)2)2)2)पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम    

      (i)उ�पादन, साठवणकूवधोकादायकरसायनांची 

आयातिनयम 1989 

      (ii)रसायनाचंेअपघात (आपHीयोजना, 
पवूOतयारीव/ितसाद ) िनयम, 1996.    

शासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOय    :- -- 

पिरप2केपिरप2केपिरप2केपिरप2के    :- ---- 

काय$लयीनआकाय$लयीनआकाय$लयीनआकाय$लयीनआ
देशदेशदेशदेश    

:- ----- 

    



अनुअनुअनुअनु....EEEE    कामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZप    कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी////कालमकालमकालमकालम
य$दाय$दाय$दाय$दा    

कामासाठीजबाबदाकामासाठीजबाबदाकामासाठीजबाबदाकामासाठीजबाबदार 
अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1. कारखा?याचंी
नvदणीवपरवा
ना 

60 िदवस    सह / उप / 
सहा�यकसचंालक 

/करणअजO
अपणुOअस
VयासपणुOक
Zनघे3यात
येतो. 

2. 

 

नकाशेमंजूरी 45 िदवस    सहसचालंक 

3. कारखानेिनरी
 ण 

सवOसाधारणपणे 1 
वषO 

उपसंचालक/सहा�यकस
चालंक 

4. 

 

अपघातचौक
शी 

1 मिहना उपसंचालक/सहा�यकस
चालंक 

5. 

 

खटलेदाखल
करणे 

3 मिहने उपसंचालक/सहा�यकस
चालंक 

6. खटलेचालिव
णे 

?यायालयीन/िEये
/माणे 

उपसंचालक / 
सहा�यकसचंालक 

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



जळगावकाय$लयिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZनजळगावकाय$लयिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZनजळगावकाय$लयिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZनजळगावकाय$लयिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZन    
कायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशन    
((((कामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कार////नावनावनावनाव))))    

    
कामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZप    :- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    

बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम    
i. उ�पादन, 

साठवणकूवधोकादायकरसायनांचीआयातिन
यम  1989 

ii. रसायनाचंेअपघात (आपHीयोजना, 
पूवOतयारीव 

/ितसाद ) िनयम, 1996. 
वरीलअिधिनयम / 
िनयमाचेंपिरपालनकारखा?याकंडूनकरवूनघेणे. 

संबिंधततरतूदसंबिंधततरतूदसंबिंधततरतूदसंबिंधततरतूद    :- वरील/माणेवरील/माणेवरील/माणेवरील/माणे 
अिधिनयमाचनेाअिधिनयमाचनेाअिधिनयमाचनेाअिधिनयमाचनेा

वववव    
:- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    

 
िनयमिनयमिनयमिनयम    :- ब)))) महारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयम,1963,1963,1963,1963    

2)2)2)2)पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम    
      i. उ�पादन, साठवणकूवधोकादायकरसायनांची 
आयातिनयम, 1989 
     ii.  रसायनाचंेअपघात (आपHीयोजना, 
पवूOतयारीव/ितसाद ) िनयम, 1996.    

शासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOय    :- --- 
 

पिरप2केपिरप2केपिरप2केपिरप2के    :- ---- 
 

काय$लयीनआकाय$लयीनआकाय$लयीनआकाय$लयीनआ
देशदेशदेशदेश    

:- ----- 
 

 
 
 
 



अनुअनुअनुअनु....EEEE    कामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZप    कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी////कालकालकालकाल
मय$दामय$दामय$दामय$दा    

कामासाठीजबाबदाअिधकामासाठीजबाबदाअिधकामासाठीजबाबदाअिधकामासाठीजबाबदाअिध
कारीकारीकारीकारी    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1. कारखा?याचंीनv
दणीवपरवाना 

60 िदवस    संबिंधतउप / 
सहा�यकसचंालक 

/करणअजO
अपणूO 
असVयासपु
णOकZनघे
3यातयेतो. 

2. 
 

नकाशेमंजूरी 45 िदवस    उपसंचालक/सहा�यक
सचालंक 

3. कारखानेिनरी 
ण 

सवOसाधारणपणे 
1 वषO 

उपसंचालक/सहा�यक
सचालंक 

4. 
 

अपघातचौकशी 1 मिहना उपसंचालक/सहा�यक
सचालंक 

5. 
 

खटलेदाखलकर
णे 

3 मिहने उपसंचालक/सहा�यक
सचालंक 

6. खटलेचालिवणे ?यायालयीन/िE
ये/माणे 

उपसंचालक / 
सहा�यकसचंालक 
    
        



धुळेकाय$लयिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZनधुळेकाय$लयिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZनधुळेकाय$लयिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZनधुळेकाय$लयिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचेउHरदािय�विनि_तकZन    
कायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशनकायOपkदतीचे/काशन    
((((कामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कार////नावनावनावनाव))))    

कामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZप    :- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    
बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम    
      (¡) उ�पादन, साठवणकूवधोकादायकरसायनांची 
आयातिनयम  1989 
      (¡¡) रसायनाचेंअपघात (आपHीयोजना, 
पवूOतयारीव 
/ितसाद ) िनयम, 1996. 
कककक))))/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम,1961,1961,1961,1961    
वरीलअिधिनयम / 
िनयमाचेंपिरपालनकारखा?याकंडूनकरवूनघेणे. 

संबिंधततरतूदसंबिंधततरतूदसंबिंधततरतूदसंबिंधततरतूद    :- वरील/माणेवरील/माणेवरील/माणेवरील/माणे 
अिधिनयमाचनेाअिधिनयमाचनेाअिधिनयमाचनेाअिधिनयमाचनेा

वववव    
:- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    

बबबब))))/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम,1961,1961,1961,1961 
िनयमिनयमिनयमिनयम    :- 7777)))) महारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयम,1963,1963,1963,1963    

2)2)2)2)पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयमअंतगOतखालीलिनयम    
      (¡) उ�पादन, साठवणकूवधोकादायकरसायनांची 
आयातिनयम 1989 
      (¡¡) रसायनाचेंअपघात (आपHीयोजना, 
पवूOतयारीव/ितसाद ) िनयम, 1996.    

शासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOय    :- िनरंक 
 

पिरप2केपिरप2केपिरप2केपिरप2के    :- िनरंक 
 

काय$लयीनआकाय$लयीनआकाय$लयीनआकाय$लयीनआ
देशदेशदेशदेश    

:- िनरंक 
 

 
 
 
 
 



 
अनुअनुअनुअनु....EEEE    कामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZपकामाचे9वZप    कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी////कालकालकालकाल

मय$दामय$दामय$दामय$दा    
कामासाठीजबाबदाअिधकामासाठीजबाबदाअिधकामासाठीजबाबदाअिधकामासाठीजबाबदाअिध

कारीकारीकारीकारी    
अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1. कारखा?याचंी
नvदणीवपरवा
ना 

60 िदवस    संबिंधतसह / उप /  
संचालक 

/करणअजO
अपणुOअस
VयासपणुOक
Zनघे3यात
येतो. 

2. 
 

नकाशेमंजूरी 45 िदवस    संबिंधतसह / उप / 
संचालक 

3. कारखानेिनरी
 ण 

सवOसाधारणपणे 1 
वषO 

उपसंचालक 

4. 
 

अपघातचौक
शी 

1 मिहना उपसंचालक 

5. 
 

खटलेदाखल
करणे 

3 मिहने उपसंचालक 

6. खटलेचालिव
णे 

?यायालयीन/िE
ये/माणे 

उपसंचालक 

    
िनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZन    

कायOपkदतीच/ेकाशनकायOपkदतीच/ेकाशनकायOपkदतीच/ेकाशनकायOपkदतीच/ेकाशन((((कोVहापरूकोVहापरूकोVहापरूकोVहापरू))))    
((((कामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कार////नावनावनावनाव))))    

कामाच9ेवZपकामाच9ेवZपकामाच9ेवZपकामाच9ेवZप    :- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    
बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयम    
      (i) उ�पादन, साठवणकूवधोकादायकरसायनांची 
आयातिनयम  1989 
ii) रसायनांचेअपघात (आपHीयोजना, पवूOतयारीव 
/ितसाद ) िनयम, 1996. 
कककक))))/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम,1961,1961,1961,1961    
वरीलअिधिनयम / 
िनयमांचपेिरपालनकारखा?यांकडूनकरवूनघेणे. 

संबिंधततरतूदसंबिंधततरतूदसंबिंधततरतूदसंबिंधततरतूद    :- वरील/माणेवरील/माणेवरील/माणेवरील/माणे 
अिधिनयमाचेनावअिधिनयमाचेनावअिधिनयमाचेनावअिधिनयमाचेनाव    :- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    

बबबब))))/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम,1961,1961,1961,1961 
िनयमिनयमिनयमिनयम    :- 8888)))) महारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयम,1963,1963,1963,1963    

2)2)2)2)पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयम    
      (i) उ�पादन, साठवणकूवधोकादायकरसायनांची 



आयातिनयम 1989 
      (ii) रासायिनकअपघात (आपHीयोजना, पवूOतयारीव 
              /ितसाद ) िनयम, 1996.    

शासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOय    :-  
 

पिरप2केपिरप2केपिरप2केपिरप2के    :-  
 

काय$लयीनआदेशकाय$लयीनआदेशकाय$लयीनआदेशकाय$लयीनआदेश    :-  
 

 
 

अनुअनुअनुअनु....EEEE    कामाच9ेवZपकामाच9ेवZपकामाच9ेवZपकामाच9ेवZप    कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी////कालकालकालकाल
मय$दामय$दामय$दामय$दा    

कामासाठीजबाबदारअिधकाकामासाठीजबाबदारअिधकाकामासाठीजबाबदारअिधकाकामासाठीजबाबदारअिधका
रीरीरीरी    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1. कारखा?यांचीनvद
णीवपरवाना 

60 िदवस    संबिंधतसह / उप / 
सहा�यकसंचालक 

/करणअजOअ
पणुOअसVयास
पणुOकZनघे
3यातयेतो. 

2. 
 

नकाशेमंजूरी 45 िदवस    सहसचांलक 

3. कारखानेिनरी ण सवOसाधारणपणे 
1 वषO 

उपसचंालक/ 
सहा�यकसचांलक 

4. 
 

अपघातचौकशी 1 मिहना उपसचंालक/ 
सहा�यकसचांलक 

5. 
 

खटलेदाखलकर
णे 

3 मिहने उपसचंालक/ 
सहा�यकसचांलक 

6. खटलेचालिवणे ?यायालयीन/िE
ये/माणे 

उपसचंालक / 
सहा�यकसंचालक 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



िनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZनिनणOय/िEयेतीलपयOव ेणवजबाबदारीचउेHरदािय�विनि_तकZन    
कायOपkदतीच/ेकाशनकायOपkदतीच/ेकाशनकायOपkदतीच/ेकाशनकायOपkदतीच/ेकाशन((((सांगलीसांगलीसांगलीसांगली))))    

((((कामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कारकामाचा/कार////नावनावनावनाव))))    
कामाच9ेवZपकामाच9ेवZपकामाच9ेवZपकामाच9ेवZप    :- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    

बबबब))))पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयम    
      (i) उ�पादन, साठवणकूवधोकादायकरसायनांची 
आयातिनयम  1989 
      (ii) रसायनांचेअपघात (आपHीयोजना, पवूOतयारीव 
/ितसाद ) िनयम, 1996. 
कककक))))/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम,1961,1961,1961,1961    
वरीलअिधिनयम / िनयमाचंपेिरपालनकारखा?यांकडूनकरवूनघेणे. 

संबिंधततरतूदसंबिंधततरतूदसंबिंधततरतूदसंबिंधततरतूद    :- वरील/माणेवरील/माणेवरील/माणेवरील/माणे 
अिधिनयमाचेनावअिधिनयमाचेनावअिधिनयमाचेनावअिधिनयमाचेनाव    :- अअअअ))))कारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयमकारखानेअिधिनयम1948194819481948    

बबबब))))/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम/सुतीलाभअिधिनयम,1961,1961,1961,1961 
िनयमिनयमिनयमिनयम    :- 9999)))) महारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयममहारा%&कारखानेिनयम,1963,1963,1963,1963    

2)2)2)2)पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयमअतंगOतखालीलिनयम    
      (i) उ�पादन, साठवणकूवधोकादायकरसायनांची 
आयातिनयम 1989 
      (ii) रसायनांचेअपघात (आपHीयोजना, पवूOतयारीव 
              /ितसाद ) िनयम, 1996.    

शासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOयशासनिनणOय    :-  
पिरप2केपिरप2केपिरप2केपिरप2के    :-  

 
काय$लयीनआदेशकाय$लयीनआदेशकाय$लयीनआदेशकाय$लयीनआदेश    :-  

 
 

अनुअनुअनुअनु....EEEE    कामाच9ेवZपकामाच9ेवZपकामाच9ेवZपकामाच9ेवZप    कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी////कालकालकालकाल
मय$दामय$दामय$दामय$दा    

कामासाठीजबाबदाअिधकारीकामासाठीजबाबदाअिधकारीकामासाठीजबाबदाअिधकारीकामासाठीजबाबदाअिधकारी    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1. कारखा?यांचीनvद
णीवपरवाना 

60 िदवस    संबिंधतउप / 
सहा�यकसंचालक 

/करणअजOअपु
णOअसVयासपणुO
कZनघे3यातये
तो. 

2. 
 

नकाशेमंजूरी 45 िदवस    सहसचांलक 

3. कारखानेिनरी ण सवOसाधारण 
पणे 1 वषO 

उपसचंालक/ 
सहा�यकसचांलक 

4. 
 

अपघातचौकशी 1 मिहना उपसचंालक/ 
सहा�यकसचांलक 

5. 
 

खटलेदाखलकरणे 3 मिहने उपसचंालक/ 
सहा�यकसचांलक 



6. खटलेचालिवणे ?यायालयीन/िE
ये/माणे 

उपसचंालक / 
सहा�यकसंचालक 

    
कलमकलमकलमकलम4(1)(b)(iv)4(1)(b)(iv)4(1)(b)(iv)4(1)(b)(iv)नमुनाअनमुनाअनमुनाअनमुनाअ    

काय$लयाच ेनाव काय$लयाच ेनाव काय$लयाच ेनाव काय$लयाच ेनाव ::::----    औ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालयऔ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालयऔ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालयऔ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालय, , , , मंुबईमंुबईमंुबईमंुबई. . . .     
नमु?यामkयकेामानमु?यामkयकेामानमु?यामkयकेामानमु?यामkयकेामाचे/कटीकरणचे/कटीकरणचे/कटीकरणचे/कटीकरण    

अनु. E. काम / कायO कामाचे /माण आ{थक ल  अिभ/ाय 

1 िनरी ण, नvदणी, परवाना व नकाशे 
मंजुरी 

िनरंक नाही िनरंक 

 
काय$लयाचे नावं :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य, नागपरू, च�ंपरू, भडंारा 

नमु?यामkयकेामाचे/कटीकरणनमु?यामkयकेामाचे/कटीकरणनमु?यामkयकेामाचे/कटीकरणनमु?यामkयकेामाचे/कटीकरण 
संघनाचे संघनाचे संघनाचे संघनाचे ल ल ल ल     ((((वािषlकवािषlकवािषlकवािषlक)))) 

अअअअ....EEEE.... कामकामकामकाम    / / / / कायOकायOकायOकायO कामाचे/माणकामाचे/माणकामाचे/माणकामाचे/माण आ{थकल�यआ{थकल�यआ{थकल�यआ{थकल�य अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय 

1.  िनरी ण , नvदणी, परवानावनकाशेमंजूरी नाही 

 
कVयाणयेथीलसहसचंालक,औ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लयातील 
नमु?यामkयेकामाचे/कटीकरण 
संघटनेचेल  (वा{षक) 
अनु.E काम/कायO कामाच/ेमाण आ{थकल  अिभ/ाय 

 
 िनरी ण, नvदणी, 

परवानावनकाशेमंजूरी 
 नाही िनरंक 

 

    

    

    



    
काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , रायगडरायगडरायगडरायगड    

नमु?यामkये कामाचे /कटीकरणनमु?यामkये कामाचे /कटीकरणनमु?यामkये कामाचे /कटीकरणनमु?यामkये कामाचे /कटीकरण    
 संघटनाच ेल  (वा{षक) 
 
अ.E. काम/कायO कामाच े

/माण 
 अथ|क ल  अभी/ाय 

1 िनरी ण, नvदणी, परवाना 
व नकाशे मंजूरी 

वष$तून 
एकदा 

नाही  

 
शासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेाव----औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय, ठाणे.    

नमु?यामkयकेामाचे/कटीकरणनमु?यामkयकेामाचे/कटीकरणनमु?यामkयकेामाचे/कटीकरणनमु?यामkयकेामाचे/कटीकरण    

------------------------------------------------िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक--------------------------------------------------------    

संघटनाचेल संघटनाचेल संघटनाचेल संघटनाचेल ((((वा{षकवा{षकवा{षकवा{षक))))    
अअअअ....EEEE....    कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    कामाच/ेमाणकामाच/ेमाणकामाच/ेमाणकामाच/ेमाण    आ{थकल आ{थकल आ{थकल आ{थकल     अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

    

    

                

 
शासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेाव----औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय, वसई    

नमु?यामkये कामाचे  /काटीकरणनमु?यामkये कामाचे  /काटीकरणनमु?यामkये कामाचे  /काटीकरणनमु?यामkये कामाचे  /काटीकरण 
अनुअनुअनुअनु. EंEंEंEं.  कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    कामाचे /माणकामाचे /माणकामाचे /माणकामाचे /माण    आ{थक ल आ{थक ल आ{थक ल आ{थक ल     अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक  िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

    
    



    
नमु?यामkयेकामाच/ेकटीकरण 

अअअअ....EEEE....    कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    कामाच/ेमाणकामाच/ेमाणकामाच/ेमाणकामाच/ेमाण    अ{थकल अ{थकल अ{थकल अ{थकल     अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1 िनरी ण, नvदणी, 
परवानानुतिनकरणवन
काशामंजूरी 

िनरंक नाही िनरंक 

 

नमु?यामkयेकामाच/ेकटीकरण 

अअअअ....EEEE....    कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    कामाच/ेमाणकामाच/ेमाणकामाच/ेमाणकामाच/ेमाण    अ{थकल अ{थकल अ{थकल अ{थकल     अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1 िनरी ण, नvदणी. िनरंक नाही िनरंक 

 

काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , पणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े E. . . . 1    
नमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरण    
संघनाचेल संघनाचेल संघनाचेल संघनाचेल ((((वािषlकवािषlकवािषlकवािषlक))))    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    कामाचे/माकामाचे/माकामाचे/माकामाचे/मा
णणणण    

आ{थकलआ{थकलआ{थकलआ{थकल
�य�य�य�य    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1. िनरी ण , नोदणी, 
परवानावनकाशेमंजू
री 
 

 नाही     

काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक औ�ोिगक औ�ोिगक औ�ोिगक सुर ा व आरो#यसुर ा व आरो#यसुर ा व आरो#यसुर ा व आरो#य, , , , अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर    
नमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरण    
संघनाचेल संघनाचेल संघनाचेल संघनाचेल ((((वािषlकवािषlकवािषlकवािषlक))))    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    कामाचे/माकामाचे/माकामाचे/माकामाचे/मा
णणणण    

आ{थकलआ{थकलआ{थकलआ{थकल
�य�य�य�य    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1. िनरी ण , नोदणी, 
परवानावनकाशेमंजू
री 
 

 नाही     



    
काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , पणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े E. . . . 2222    

नमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरण    
संघनाचेल संघनाचेल संघनाचेल संघनाचेल ((((वािषlकवािषlकवािषlकवािषlक))))    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    कामाचे/माकामाचे/माकामाचे/माकामाचे/मा
णणणण    

आ{थकलआ{थकलआ{थकलआ{थकल
�य�य�य�य    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1. िनरी ण , नोदणी, 
परवानावनकाशेमंजू
री 
 

 नाही     

    
काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरू    

नमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरण    
संघनाचेल संघनाचेल संघनाचेल संघनाचेल ((((वािषlकवािषlकवािषlकवािषlक))))    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    कामाचे/माकामाचे/माकामाचे/माकामाचे/मा
णणणण    

आ{थकलआ{थकलआ{थकलआ{थकल
�य�य�य�य    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1. िनरी ण , नोदणी, 
परवानावनकाशेमंजू
री 
 

 नाही     

 
नमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरण    

संघनाचेल संघनाचेल संघनाचेल संघनाचेल ((((वािषlकवािषlकवािषlकवािषlक))))    
औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय,,,,पणेुपणेुपणेुपणेु----3333    

अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    कामाचे/माकामाचे/माकामाचे/माकामाचे/मा
णणणण    

आ{थकलआ{थकलआ{थकलआ{थकल
�य�य�य�य    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

 
1. 

 
िनरी ण , नोदणी, 
परवानावनकाशेमंजू

री 

-  
नाही 

----    

    
    
    



नमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरण    
संघनाचेल संघनाचेल संघनाचेल संघनाचेल ((((वािषlकवािषlकवािषlकवािषlक))))    

औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय,,,,सातारासातारासातारासातारा....    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    कामाचे/माकामाचे/माकामाचे/माकामाचे/मा
णणणण    

आ{थकलआ{थकलआ{थकलआ{थकल
�य�य�य�य    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

 
1. 

 
िनरी ण , नोदणी, 
परवानावनकाशेमंजू

री 
 

  
नाही 

    

 
काय$लयाचे नावं :- सह संचालक, औ. स.ु व आ., औरंगाबाद 

नमु?यामkयेकामाचे/कटीकरण 
संघटनाचेल  (वाष|क) 
अअअअ....
EंEंEंEं....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    कामाचे/माणकामाचे/माणकामाचे/माणकामाचे/माण    आ{थकलआ{थकलआ{थकलआ{थकल
        

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1. कारखा?याचंेिनरी
 णकरणे 

उपसंचालक - 150 
कारखाने, सहायकसचंालक 

- 250 कारखाने 

--- --- 

 
काय$लयाचे नावं :- उप संचालक, औ. स.ु व आ., नादेंड    

नमु?यामkयेकामाचे/कटीकरण 
संघटनाचेल  (वाष|क) 
अअअअ....
EंEंEंEं....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    कामाचे/माणकामाचे/माणकामाचे/माणकामाचे/माण    आ{थकलआ{थकलआ{थकलआ{थकल
        

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1. कारखा?याचंेिनरी
 णकरणे 

उपसंचालक - 150 
कारखाने, सहायकसचंालक 

- 250 कारखाने 

--- --- 

    
    
    
    



    
नािशककाय$लयनािशककाय$लयनािशककाय$लयनािशककाय$लय....    

नमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरण    
संघनाचेल संघनाचेल संघनाचेल संघनाचेल ((((वािषlकवािषlकवािषlकवािषlक))))    

अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    कामाचे/माकामाचे/माकामाचे/माकामाचे/मा
णणणण    

आ{थकलआ{थकलआ{थकलआ{थकल
�य�य�य�य    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1. िनरी ण , नोदणी, 
परवानावनकाशेमंजू

री 
 

 नाही     

    
जळगावंकाय$लयजळगावंकाय$लयजळगावंकाय$लयजळगावंकाय$लय....    

नमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरण    
संघनाचेल संघनाचेल संघनाचेल संघनाचेल ((((वािषlकवािषlकवािषlकवािषlक))))    

अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    कामाचे/माकामाचे/माकामाचे/माकामाचे/मा
णणणण    

आ{थकलआ{थकलआ{थकलआ{थकल
�य�य�य�य    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

        
1. िनरी ण , नोदणी, 

परवानावनकाशेमंजू
री 
 

 नाही     

धुळेकाय$लयधुळेकाय$लयधुळेकाय$लयधुळेकाय$लय....    
नमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरण    

संघनाचेल संघनाचेल संघनाचेल संघनाचेल ((((वािषlकवािषlकवािषlकवािषlक))))    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    कामाचे/माकामाचे/माकामाचे/माकामाचे/मा
णणणण    

आ{थकलआ{थकलआ{थकलआ{थकल
�य�य�य�य    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

        
1. िनरी ण , नvदणी, 

परवानावनकाशेमंजू
री 
 

 नाही     

    
    



नमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरण((((कोVहापरूकोVहापरूकोVहापरूकोVहापरू))))    
संघनाचेल संघनाचेल संघनाचेल संघनाचेल ((((वा{षकवा{षकवा{षकवा{षक))))    

अनुअनुअनुअनु....EEEE....    कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    कामाचे/माणकामाचे/माणकामाचे/माणकामाचे/माण    आ{थकल�यआ{थकल�यआ{थकल�यआ{थकल�य    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    
1. िनरी ण , नोदणी, 

परवानावनकाशेमंजूरी 
 

 नाही     

    
नमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरणनमुनामkयेकामाचे/कटीकरण((((सागंलीसागंलीसागंलीसागंली))))    

संघटनाचेल संघटनाचेल संघटनाचेल संघटनाचेल ((((वािषlकवािषlकवािषlकवािषlक))))    
अनुअनुअनुअनु....EEEE....    कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    कामाचे/माकामाचे/माकामाचे/माकामाचे/मा

णणणण    
आ{थकलआ{थकलआ{थकलआ{थकल
�य�य�य�य    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

1. िनरी ण , नोदणी, 
परवानावनकाशेमंजूरी 

 नाही     

    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    
    
    
    
    



कलमकलमकलमकलम4(1)(b)(iv)4(1)(b)(iv)4(1)(b)(iv)4(1)(b)(iv)नमुनाबनमुनाबनमुनाबनमुनाब    
काय$लयाच ेनाव काय$लयाच ेनाव काय$लयाच ेनाव काय$लयाच ेनाव ::::----    औ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालयऔ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालयऔ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालयऔ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालय, , , , मंुबईमंुबईमंुबईमंुबई. . . .  

कामाचीकालमय$दाकामाचीकालमय$दाकामाचीकालमय$दाकामाचीकालमय$दा    
कामपणूOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दाकामपणूOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दाकामपणूOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दाकामपणूOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दा    

अनु. 
E.    

काम / कायO    िदवस / तास पणूO  
कर3यासाठी    

जबाबदार   अिधकारी    तEार  िनवारण 
अिधकारी    

1    कारखाने  िनरी ण    सवOसाधारणपणे 
एक वषO    

सहा�यक / उप संचालक    सह संचालक    

2    तEार चौकशी    एक मिहना    संबधंीत अपर / सह 
संचालक    

संचालक    

3    अपघात चौकशी    एक मिहना    सहा�यक / उप संचालक    संचालक    

4    चौकशी पूणO कZन भगं 
आढळVयास 

?यायालयीन कारवाई     

तीन मिहने     सहा�यक / उप संचालक    संचालक    

5    कारखाने नvदणी व 
परवाना    

60 िदवस    संबधंीत अपर / सह 
संचालक    

संचालक    

6    कारखा?याच ेइमारती व 
संयं2ाचे नकाशे मंजुरी    

45 िदवस    संबधंीत अपर / सह 
संचालक    

संचालक    

7    सॉVSहंट अM9&ाMशन 
Lलांट}या जागेची मंजुरी    

तीन  मिहने    संबधंीत अपर / सह 
संचालक    

संचालक    

काय$लयाचे नांव :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य, नागपरू, चं�पूर, भंडारा    
कामाची कालमय$दा काम पणूO हो3यासाठी /�येक कामाची कालमय$दाकामाची कालमय$दा काम पणूO हो3यासाठी /�येक कामाची कालमय$दाकामाची कालमय$दा काम पणूO हो3यासाठी /�येक कामाची कालमय$दाकामाची कालमय$दा काम पणूO हो3यासाठी /�येक कामाची कालमय$दा 

अअअअ....
EEEE.... 

कामकामकामकाम    / / / / कायOकायOकायOकायO िदवसिदवसिदवसिदवस    / / / / 
तासपुणOकर3यातासपुणOकर3यातासपुणOकर3यातासपुणOकर3या

साठीसाठीसाठीसाठी 

जबाबदारअिधकारीजबाबदारअिधकारीजबाबदारअिधकारीजबाबदारअिधकारी तEारिनवारणअतEारिनवारणअतEारिनवारणअतEारिनवारणअ
िधकारीिधकारीिधकारीिधकारी 

1.  नvदणीकृतकारखा?यांचे िनरी ण  सवOसाधारणपणे
वष$तून एकदा 

सहा�यकसंचालक/उ
पसंचालक 

अपरसचंालक  

2.  तEारचौकशी 1 मिहना संबंधीतउप /  
सहासंचालक 

अपरसचंालक 



3.  अपघातचौकशी 1 मिहना सहा�यकसंचालक/उ
पसंचालक 

अपरसचंालक 

4.  चौकशीपूणOकZनभंगआढळVयास?या
यालयीनकारवाई 

3 मिहने  सहा�यकसंचालक/उ
पसंचालक 

अपरसचंालक 

5.  कारखानानvदणीवपरवाना  60 िदवस    संबंधीतउप /  
सहासंचालक 

अपरसचंालक 

6.  कारखा?यांचेइमारतीवसंय2ाचेनकाशे
मंजूरी 

45 िदवस    संबंधीतउप /  
सहासंचालक 

अपरसचंालक 

7.  सॉVSहंटअेM9&ाMशन 
Lलाँट}याजागेचीमंजूरी 

3 मिहने उपसंचालक अपरसचंालक 

काय$लयाचे नावं :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य, कVयाण 

कामाची कालमय$दाकाम पणुO हो3यासाठी/�येक कामाची कालमय$दा 
अ
नु 
E 

काम/कायO िदवस/तास पणूO 
कर3यासाठी 

जबाबदार 
अिधकारी 

तEार 
िनवारण 
अिधकारी 

1. नvदणीकतकारखा?याचेिनरी ण सवOसाधारणवष$तून
एकदा 

उपसंचालक/ 

सहा�याकसचंा
लक 

सहसचंा
लक 

2. कारखानानvदणीवपरवाना 60 िदवस सहसचंालक संचालक 

3 कारखा?याचेइमारतीवसयं2ाचेनका
शेमंजूरी 

45 िदवस सहसचंालक संचालक 

4 सॉVSहंटॲM9टाMशनाLलॉट}याजागे
चीमंजूरी 

3 मिहने सहसचंालक संचालक 

 

 

 

 

    



काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सरु ा व आरो#यऔ�ोिगक सरु ा व आरो#यऔ�ोिगक सरु ा व आरो#यऔ�ोिगक सरु ा व आरो#य, , , , रायगडरायगडरायगडरायगड    
कामाची कालमय$दाकामाची कालमय$दाकामाची कालमय$दाकामाची कालमय$दा------------    काम पणूO हो3यासाठीकाम पणूO हो3यासाठीकाम पणूO हो3यासाठीकाम पणूO हो3यासाठी    

/�येक कामासाठी कालमय$दा/�येक कामासाठी कालमय$दा/�येक कामासाठी कालमय$दा/�येक कामासाठी कालमय$दा    
अ.E. काम/कायO िदवस /तास 

पणूO 
कर3यासाठी 

 जबाबदार अधीकारी अभी/ाय 

1  नvदणीकृत कारखा?याच े
िनरी ण 

वष$तून एकदा उप/सहा�यक 
संचालक 

 

2 कारखा?याची नvदणी व परवाना 60 िदवस    सह संचालक  

3 कारखा?या}या इमारतीचे नकाशे 
व सयं2ाच ेनकाशे मंजूर करणे 

45 िदवस    उप/सहा�यक 
संचालक 

 

 

    

शासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेाव----औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय, ठाणे.    

------------------------------------------------िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक--------------------------------------------------------    

कामाचीकालमय$दाकामाचीकालमय$दाकामाचीकालमय$दाकामाचीकालमय$दा--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कामपणूOहो3यासाठीकामपणूOहो3यासाठीकामपणूOहो3यासाठीकामपणूOहो3यासाठी    

/�येककामाचीकालमय$दा/�येककामाचीकालमय$दा/�येककामाचीकालमय$दा/�येककामाचीकालमय$दा----    

अअअअ....EEEE
....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    िदवसिदवसिदवसिदवस////तासपणूOकरतासपणूOकरतासपणूOकरतासपणूOकर
3यासाठी3यासाठी3यासाठी3यासाठी    

जबाबदारअजबाबदारअजबाबदारअजबाबदारअ
िधकारीिधकारीिधकारीिधकारी    

तEारिनवारणअतEारिनवारणअतEारिनवारणअतEारिनवारणअ
िधकारीिधकारीिधकारीिधकारी    

                    
    

    

    

    

    



शासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेाव----औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय, वसई    
कामाची कालमय$दाकामाची कालमय$दाकामाची कालमय$दाकामाची कालमय$दा    

काम पूत| हो3यासाठी /�येक कामाची  कालमय$दाकाम पूत| हो3यासाठी /�येक कामाची  कालमय$दाकाम पूत| हो3यासाठी /�येक कामाची  कालमय$दाकाम पूत| हो3यासाठी /�येक कामाची  कालमय$दा 
अनुअनुअनुअनु. 
EंEंEंEं.  

कामकामकामकाम/कायOकायOकायOकायO िदवसिदवसिदवसिदवस/तास तास तास तास 
पÁूO पÁूO पÁूO पÁूO 

कर3यासाठीकर3यासाठीकर3यासाठीकर3यासाठी 

जबाबदार अिधकारीजबाबदार अिधकारीजबाबदार अिधकारीजबाबदार अिधकारी तEार िनवारण तEार िनवारण तEार िनवारण तEार िनवारण 
अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी 

1 कारखाने िनरी णकारखाने िनरी णकारखाने िनरी णकारखाने िनरी ण -----    उपसचंालकउपसचंालकउपसचंालकउपसचंालक 

सहासहासहासहा¸    यक संचालकयक संचालकयक संचालकयक संचालक    

सह सचंालकसह सचंालकसह सचंालकसह सचंालक    

2 तEार चौकशीतEार चौकशीतEार चौकशीतEार चौकशी ----- उपसचंालकउपसचंालकउपसचंालकउपसचंालक 

सहासहासहासहा¸    यक संचालकयक संचालकयक संचालकयक संचालक    

सह सचंालकसह सचंालकसह सचंालकसह सचंालक    

3 अपघात चौकशीअपघात चौकशीअपघात चौकशीअपघात चौकशी ----- उपसचंालकउपसचंालकउपसचंालकउपसचंालक 

सहासहासहासहा¸    यक संचालकयक संचालकयक संचालकयक संचालक    

सह सचंालकसह सचंालकसह सचंालकसह सचंालक    

4 चौकशी पणूO कaन भगं चौकशी पणूO कaन भगं चौकशी पणूO कaन भगं चौकशी पणूO कaन भगं 
आढळVयास ?यायालीन कारवाईआढळVयास ?यायालीन कारवाईआढळVयास ?यायालीन कारवाईआढळVयास ?यायालीन कारवाई 

90 िदवसिदवसिदवसिदवस उपसचंालकउपसचंालकउपसचंालकउपसचंालक 

सहासहासहासहा¸    यक संचालकयक संचालकयक संचालकयक संचालक    

सह सचंालकसह सचंालकसह सचंालकसह सचंालक    

5 कारखाने नvदणी व परवानाकारखाने नvदणी व परवानाकारखाने नvदणी व परवानाकारखाने नvदणी व परवाना 60 िदवस    उपसचंालकउपसचंालकउपसचंालकउपसचंालक 
सहासहासहासहा¸    यक संचालकयक संचालकयक संचालकयक संचालक    

सह सचंालकसह सचंालकसह सचंालकसह सचंालक    

6 कारखा?याच ेइमारती व सयं2ाचे  कारखा?याच ेइमारती व सयं2ाचे  कारखा?याच ेइमारती व सयं2ाचे  कारखा?याच ेइमारती व सयं2ाचे  
नकाशे मंजुरीनकाशे मंजुरीनकाशे मंजुरीनकाशे मंजुरी 

45 िदवस        सह सचंालकसह सचंालकसह सचंालकसह सचंालक    

    
    
    
    
    
    
    



        अकोलाअकोलाअकोलाअकोला    
कामाचीकालमय$दा 

कामपणुOहेा3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दा 
अअअअ....EEEE
....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    िदवसिदवसिदवसिदवस////तासपणुOतासपणुOतासपणुOतासपणुO
कर3यासाठीकर3यासाठीकर3यासाठीकर3यासाठी    

जबाबदारअजबाबदारअजबाबदारअजबाबदारअ
िधकारीिधकारीिधकारीिधकारी    

तEारिनवारतEारिनवारतEारिनवारतEारिनवार
णअिधकारीणअिधकारीणअिधकारीणअिधकारी    

1 कारखानेिनरी ण सवOसाधारणपणे 
1 वषO 

उप / 
सहा.संचाल
क 

सहसचंालक 

2 तEारचौकशी एकमिहना उप / 
सहा.संचाल
क 

सहसचंालक 

3 अपघातचौकशी एकमिहना उप / 
सहा.संचाल
क 

सहसचंालक 

4 चौकशीपणुOकZनभगं
आढळVयास?याया
लयीनकारवाई 

3 मिहने उप / 
सहा.संचाल
क 

सहसचंालक 

5 कारखानेनvदणीवपर
वाना 

60 िदवस    उप / 
सहा.संचाल
क 

सहसचंालक 

6 कारखा?याचेइमारती
वसयंं2ाचेनकाशेमंजू
री 

45 िदवस    सहसचंालक सहसचंालक 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती    

कामाचीकालमय$दा 
कामपणुOहेा3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दा 

अअअअ....
EEEE....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    िदवसिदवसिदवसिदवस////तासपणुOतासपणुOतासपणुOतासपणुO
कर3यासाठीकर3यासाठीकर3यासाठीकर3यासाठी    

जबाबदारअजबाबदारअजबाबदारअजबाबदारअ
िधकारीिधकारीिधकारीिधकारी    

तEारिनवारतEारिनवारतEारिनवारतEारिनवार
णअिधकारीणअिधकारीणअिधकारीणअिधकारी    

1 कारखानेिनरी ण सवOसाधारणपणे 
1 वषO 

उपसंचालक सहसचंालक 

2 तEारचौकशी एकमिहना उपसंचालक सहसचंालक 
3 अपघातचौकशी एकमिहना उपसंचालक सहसचंालक 
4 चौकशीपणुOकZनभगं

आढळVयास?याया
लयीनकारवाई 

3 मिहने उपसंचालक सहसचंालक 

5 कारखानेनvदणीवपर
वाना 

60 िदवस    उपसंचालक सहसचंालक 

6 कारखा?याचेइमारती
वसंयं2ाचेनकाशेमंजू
री 

45 िदवस    उपसंचालक सहसचंालक 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , पणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े E. . . . 1111    
कामाचीकालमय$दा 
कामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दा 

 
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    िदवसिदवसिदवसिदवस////तासपणुOकरतासपणुOकरतासपणुOकरतासपणुOकर
3यासाठी3यासाठी3यासाठी3यासाठी    

जबाबदारअिधजबाबदारअिधजबाबदारअिधजबाबदारअिध
कारीकारीकारीकारी    

तEारिनवारणतEारिनवारणतEारिनवारणतEारिनवारण
अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

1. नvदणीकृतकारखा?यां
चेिनरी ण 
 

या¯j}छकपkदतीने सहा�यकसचंाल
क/ 
उपसंचालक 

अपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालक////
सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    
    

2. तEारचौकशी 1 मिहना संबधंीतअपर  / 
सहसचंालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

3. अपघातचौकशी 1 मिहना सहा�यकसचंाल
क/ 
उपसंचालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

4. चौकशीपणूOकZनभगंआ
ढळVयास?यायालयीन
कारवाई 

3 मिहने सहा�यकसचंाल
क/ 
उपसंचालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

5. कारखानानvदणीवपर
वाना 
 

60 िदवस    संबधंीतअपर  / 
सहसचंालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

6. कारखा?याचेइमारतीव 
संय2ाचेनकाशेमंजूरी 
 

45 िदवस    संबधंीतअपर  / 
सहसचंालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

7. सॉVSहंटअMे9&ाMशन
Lलाँट}याजागेचीमंजूरी 
 

3 मिहने अपरसचंालक / 
संचालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

 
    
    
 
 
 
 



काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर    
कामाचीकालमय$दा 
कामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दा 

अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    िदवसिदवसिदवसिदवस////तासपणुOतासपणुOतासपणुOतासपणुO
कर3यासाठीकर3यासाठीकर3यासाठीकर3यासाठी    

जबाबदारअिधजबाबदारअिधजबाबदारअिधजबाबदारअिध
कारीकारीकारीकारी    

तEारिनवारणतEारिनवारणतEारिनवारणतEारिनवारण
अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

1. नvदणीकृतकारखा
?याचंेिनरी ण 
 

या¯j}छकपkद
तीने 

सहा�यकसचंाल
क/ 
उपसंचालक 

अपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालक////
सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    
    

2. तEारचौकशी 1 मिहना संबधंीतअपर  / 
सहसचंालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

3. अपघातचौकशी 1 मिहना सहा�यकसचंाल
क/ 
उपसंचालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

4. चौकशीपणूOकZनभगं
आढळVयास?याया
लयीनकारवाई 

3 मिहने सहा�यकसचंाल
क/ 
उपसंचालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

5. कारखानानvदणीवप
रवाना 
 

60 िदवस    संबधंीतअपर  / 
सहसचंालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

6. कारखा?याचेइमार
तीव 
संय2ाचेनकाशेमंजू
री 
 

45 िदवस    संबधंीतअपर  / 
सहसचंालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

7. सॉVSहंटअMे9&ाMश
नLलाँट}याजागेचीमं
जूरी 
 

3 मिहने अपरसचंालक / 
संचालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

 
 
 
 
 



काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , पणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े E. . . . 2222    
कामाचीकालमय$दा 
कामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दा 

अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    िदवसिदवसिदवसिदवस////तासपुतासपुतासपुतासपु
णOकर3यासाणOकर3यासाणOकर3यासाणOकर3यासा

ठीठीठीठी    

जबाबदारअिधजबाबदारअिधजबाबदारअिधजबाबदारअिध
कारीकारीकारीकारी    

तEारिनवारणतEारिनवारणतEारिनवारणतEारिनवारण
अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

1. नvदणीकृतकारखा?याचंे
िनरी ण 
 

या¯j}छकप
kदतीने 

सहा�यकसचंाल
क/ 
उपसंचालक 

अपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालक////
सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    
    

2. तEारचौकशी 1 मिहना संबधंीतअपर  / 
सहसचंालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

3. अपघातचौकशी 1 मिहना सहा�यकसचंाल
क/ 
उपसंचालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

4. चौकशीपणूOकZनभगंआ
ढळVयास?यायालयीन
कारवाई 

3 मिहने सहा�यकसचंाल
क/ 
उपसंचालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

5. कारखानानvदणीवपरवा
ना 
 

60 िदवस    संबधंीतअपर  / 
सहसचंालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

6. कारखा?याचेइमारतीव 
संय2ाचेनकाशेमंजूरी 
 

45 िदवस    संबधंीतअपर  / 
सहसचंालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

7. सॉVSहंटअMे9&ाMशन
Lलाँट}याजागेचीमंजूरी 
 

3 मिहने अपरसंचालक / 
संचालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

 
    
    
    
    
    
    



काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरू    
कामाचीकालमय$दाकामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दा 

अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    िदवसिदवसिदवसिदवस////तासपुतासपुतासपुतासपु
णOकर3यासाणOकर3यासाणOकर3यासाणOकर3यासा

ठीठीठीठी    

जबाबदारअिधजबाबदारअिधजबाबदारअिधजबाबदारअिध
कारीकारीकारीकारी    

तEारिनवारणतEारिनवारणतEारिनवारणतEारिनवारण
अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

1. नvदणीकृतकारखा
?याचंेिनरी ण 
 

या¯j}छकप
kदतीने 

सहा�यकसचंाल
क/ 
उपसंचालक 

अपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालक////
सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    
    

2. तEारचौकशी 1 मिहना संबधंीतअपर  / 
सहसचंालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

3. अपघातचौकशी 1 मिहना सहा�यकसचंाल
क/ 
उपसंचालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

4. चौकशीपणूOकZनभगं
आढळVयास?याया
लयीनकारवाई 

3 मिहने सहा�यकसचंाल
क/ 
उपसंचालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

5. कारखानानvदणीवप
रवाना 
 

60 िदवस    संबधंीतअपर  / 
सहसचंालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

6. कारखा?याचेइमार
तीव 
संय2ाचेनकाशेमंजू
री 
 

45 िदवस    संबधंीतअपर  / 
सहसचंालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

7. सॉVSहंटअMे9&ाMश
नLलाँट}याजागेचीमं
जूरी 
 

3 मिहने अपरसंचालक / 
संचालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

 
    
    
    
    



कामाचीकालमय$दाकामाचीकालमय$दाकामाचीकालमय$दाकामाचीकालमय$दा    
कामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दाकामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दाकामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दाकामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दा    
औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय,,,,पणेुपणेुपणेुपणेु....----3333    

अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    कायOपणूOकरकायOपणूOकरकायOपणूOकरकायOपणूOकर
3यासाठीिदव3यासाठीिदव3यासाठीिदव3यासाठीिदव
सससस////तासतासतासतास    

जबाबदारअिधजबाबदारअिधजबाबदारअिधजबाबदारअिध
कारीकारीकारीकारी    

तEारिनवारणतEारिनवारणतEारिनवारणतEारिनवारण
अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

1. नvदणीकृतकारखा
?याचंेिनरी ण 

सवOसाधारणप
णेवष$तूनएक

दा 

उप/ 
सहा�यकसचंाल

क  

अLपरसचंालकअLपरसचंालकअLपरसचंालकअLपरसचंालक    
    

2. तEारचौकशी 1 मिहना उप/ 
सहा�यकसचंाल

क 

अLपरसचंालकअLपरसचंालकअLपरसचंालकअLपरसचंालक    

3. अपघातचौकशी 1 मिहना उप/ 
सहा�यकसचंाल

क 

अLपरसचंालकअLपरसचंालकअLपरसचंालकअLपरसचंालक    

4. चौकशीपणूOकZनभगं
आढळVयास?याया
लयीनकारवाई 

3 मिहने उप/ 
सहा�यकसचंाल

क 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

5. कारखानानvदणीवप
रवाना 

60 िदवस    उप/ 
सहा�यकसचंाल

क 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

6. कारखा?याचेइमार
तीव 
संय2ाचेनकाशेमंजू
री 

45 िदवस    उप / 
सहा�यकसचंाल

क 

अपर सचंालकअपर सचंालकअपर सचंालकअपर सचंालक    

7. सॉVSहंटअMे9&ाMश
नLलाँट}याजागेचीमं
जूरी 

3 मिहने अपरसचंालक /  
संचालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

    
    
    
    
    



    
कामाचीकालमय$दाकामाचीकालमय$दाकामाचीकालमय$दाकामाचीकालमय$दा    

कामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दाकामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दाकामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दाकामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दा    
औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय,,,,सातारासातारासातारासातारा....    

अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    कायOपणूOकर3याकायOपणूOकर3याकायOपणूOकर3याकायOपणूOकर3या
साठीिदवससाठीिदवससाठीिदवससाठीिदवस////ताताताता

सससस    

जबाबदारअिधजबाबदारअिधजबाबदारअिधजबाबदारअिध
कारीकारीकारीकारी    

तEारिनवारणतEारिनवारणतEारिनवारणतEारिनवारण
अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

1. नvदणीकृतकारखा
?याचंेिनरी ण 

सवOसाधारणपणे
वष$तूनएकदा 

उपसंचालक अLपरसंचालकअLपरसंचालकअLपरसंचालकअLपरसंचालक    

2. तEारचौकशी 1 मिहना उपसंचालक अLपरसंचालकअLपरसंचालकअLपरसंचालकअLपरसंचालक    
3. अपघातचौकशी 1 मिहना उपसंचालक अLपरसंचालकअLपरसंचालकअLपरसंचालकअLपरसंचालक    
4. चौकशीपणूOकZनभगं

आढळVयास?याया
लयीनकारवाई 

3 मिहने उपसंचालक अLपरसंचालकअLपरसंचालकअLपरसंचालकअLपरसंचालक    

5. कारखानानvदणीवप
रवाना 

60 िदवस    उपसंचालक अLपरसंचालकअLपरसंचालकअLपरसंचालकअLपरसंचालक    

6. कारखा?याचेइमार
तीव 
संय2ाचेनकाशेमंजू
री 

45 िदवस    संबधंीत 
सहसचंालक 

अLपरसंचालकअLपरसंचालकअLपरसंचालकअLपरसंचालक    

7. सॉVSहंटअMे9&ाMश
नLलाँट}याजागेचीमं
जूरी 

3 मिहने संचालक संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    



काय$लयाचे नावं :- सह संचालक, औ. स.ु व आ., औरंगाबाद 
कामाचीकालमय$दा -------------------- कामपणुOहो3यासाठी 

/�येककामाचीकालमय$दा : 
अअअअ....
EंEंEंEं....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    िदवसिदवसिदवसिदवस////तासपुतासपुतासपुतासपु
णOकर3यासाणOकर3यासाणOकर3यासाणOकर3यासा

ठीठीठीठी    

जबाबदारअिधकाजबाबदारअिधकाजबाबदारअिधकाजबाबदारअिधका
रीरीरीरी    

तEारिनवारणअिभ/ातEारिनवारणअिभ/ातEारिनवारणअिभ/ातEारिनवारणअिभ/ा
यययय    

1. नकाशेमंजुरी 60 िदवस    सहसचंालक --- 
2. परवानानुतनीकरण 45 िदवस    सहसचंालक --- 
3. खटला/9ताव 90 िदवस उपसंचालकवस

हायकसंचालक 
--- 

4. िजVहाअरी%ठसमुहा
चीसभाघणेे 

45 िदवस सद9यसिचव ---- 

5. 9थािनकअरी%ठसमु
हाचीसभाघेणे 

30 िदवस सद9यसिचव ---- 

6. महारा%&माहीतीचाअ
िधकार 2005 
नुसारमाहीतीपुरवणे 

15 ते 30 
िदवस 

माहीतीअिधकारी ---- 

 
काय$लयाचे नावं :- उप संचालक, औ. स.ु व आ., नादेंड 

कामाचीकालमय$दा -------------------- कामपणुOहो3यासाठी 
/�येककामाचीकालमय$दा : 
अअअअ....
EंEंEंEं....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    िदवसिदवसिदवसिदवस////तासपुतासपुतासपुतासपु
णOकर3यासाणOकर3यासाणOकर3यासाणOकर3यासा

ठीठीठीठी    

जबाबदारअिधकाजबाबदारअिधकाजबाबदारअिधकाजबाबदारअिधका
रीरीरीरी    

तEारिनवारणअिभ/ातEारिनवारणअिभ/ातEारिनवारणअिभ/ातEारिनवारणअिभ/ा
यययय    

1. खटला/9ताव 90 िदवस उपसंचालकवस
हायकसंचालक 

--- 

2. िजVहाअरी%ठसमु
हाचीसभाघेणे 

45 िदवस सद9यसिचव ---- 

3. 9थािनकअरी%ठस
मुहाचीसभाघेणे 

30 िदवस सद9यसिचव ---- 

4. महारा%&माहीती 15 ते 30 माहीतीअिधकारी ---- 



चाअिधकार 2005 
नुसारमाहीतीपुरव
णे 

िदवस 

 
नािशककाय$लयनािशककाय$लयनािशककाय$लयनािशककाय$लय    
कामाचीकालमय$दा 

कामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दा 
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    िदवसिदवसिदवसिदवस////तासपणुOतासपणुOतासपणुOतासपणुO
कर3यासाठीकर3यासाठीकर3यासाठीकर3यासाठी    

जबाबदारअिधकारीजबाबदारअिधकारीजबाबदारअिधकारीजबाबदारअिधकारी    तEारिनवारणतEारिनवारणतEारिनवारणतEारिनवारण
अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

1. नvदणीकृतकारखा
?याचंेिनरी ण 
 

सवOसाधारणपणे
वष$तूनएकदा 

सहा�यकसचंालक/
उपसंचालक 

अपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालक////
सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    
    

2. तEारचौकशी 1 मिहना संबधंीतउप  / 
सहासचंालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

3. अपघातचौकशी 1 मिहना सहा�यकसचंालक/
उपसंचालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

4. चौकशीपणूOकZनभगं
आढळVयास?याया
लयीनकारवाई 

3 मिहने सहा�यकसचंालक/
उपसंचालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

5. कारखानानvदणीवप
रवाना 
 

60 िदवस संबधंीतसहसचंाल
क 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

6. कारखा?याचेइमार
तीव 
संय2ाचेनकाशेमंजू
री 
 

45 िदवस संबधंीतसहसचंाल
क 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

7. सॉVSहंटअMे9&ाMश
नLलाँट}याजागेचीमं
जूरी 
 

3 मिहने अपरसंचालक / 
संचालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

 
    



जळगावकाय$लयाचीकामाचीकालमय$दाजळगावकाय$लयाचीकामाचीकालमय$दाजळगावकाय$लयाचीकामाचीकालमय$दाजळगावकाय$लयाचीकामाचीकालमय$दा    
कामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दाकामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दाकामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दाकामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दा    

 
अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    िदवसिदवसिदवसिदवस////तासपुतासपुतासपुतासपु
णOकर3यासाणOकर3यासाणOकर3यासाणOकर3यासा

ठीठीठीठी    

जबाबदारअिधकारीजबाबदारअिधकारीजबाबदारअिधकारीजबाबदारअिधकारी    तEारिनवारणतEारिनवारणतEारिनवारणतEारिनवारण
अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

1. नvदणीकृतकारखा
?याचेंिनरी ण 

सवOसाधारणप
णेवष$तूनएक
दा 

संबधंीतसहा�यकसं
चालक/उपसचंाल

क 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक....    
    

2. तEारचौकशी 1 मिहना संबधंीतसहा�यकसं
चालक/उपसचंाल

क 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक....    
    

3. अपघातचौकशी 1 मिहना संबधंीतसहा�यकसं
चालक/उपसचंाल

क 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक....    
    

4. चौकशीपणूOकZनभगं
आढळVयास?याया
लयीनकारवाई 

3 मिहने संबधंीतसहा�यकसं
चालक/उपसचंाल

क 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक....    
    

5. कारखानानvदणीवप
रवाना 
 

60 िदवस    संबधंीतसहा�यकसं
चालक/उपसचंाल

क 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक....    
    

6. नकाशेमंजूरी. 45 िदवस    संबधंीतसहा�यकसं
चालक / 
उपसंचालक 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक....    
    

7. सॉVSहंटएM9&यMश
नLलाँट}याजागेचीमं
जूरी 

3 मिहने अपरसच¬ंालक / 
संचालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

    
    
    
    
    
    



धुळेकाय$लयाचीकामाचीकालमय$दाधुळेकाय$लयाचीकामाचीकालमय$दाधुळेकाय$लयाचीकामाचीकालमय$दाधुळेकाय$लयाचीकामाचीकालमय$दा    
कामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दाकामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दाकामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दाकामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दा 

अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    िदवसिदवसिदवसिदवस////तासपुतासपुतासपुतासपु
णOकर3यासाणOकर3यासाणOकर3यासाणOकर3यासा

ठीठीठीठी    

जबाबदारअिधजबाबदारअिधजबाबदारअिधजबाबदारअिध
कारीकारीकारीकारी    

तEारिनवारणतEारिनवारणतEारिनवारणतEारिनवारण
अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

1. नvदणीकृतकारखा
?याचंेिनरी ण 
 

सवOसाधारणप
णेवष$तूनएक
दा 

उपसंचालक सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    
    

2. तEारचौकशी 1 मिहना उपसंचालक सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    
    

3. अपघातचौकशी 1 मिहना उपसंचालक सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    
    

4. चौकशीपणूOकZनभगं
आढळVयास?याया
लयीनकारवाई 

3 मिहने उपसंचालक सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    
    

5. कारखानानvदणीवप
रवाना 
 

60 िदवस उपसंचालक सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    
    

6. कारखा?याचेइमार
तीव 
संय2ाचेनकाशेमंजू
री 
 

45 िदवस उपसंचालक सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    
    

7. सॉVSहंटएM9&यMश
नLलाँट}याजागेचीमं
जूरी 

3 मिहने अपरसच¬ंालक 
/ संचालक 

संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

 
    
    
    
    
    
    



कामाचीकालमय$दाकामाचीकालमय$दाकामाचीकालमय$दाकामाचीकालमय$दा    
कामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दाकामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दाकामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दाकामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दा((((कोVहापरूकोVहापरूकोVहापरूकोVहापरू)))) 

अनुअनुअनुअनु....EEEE....    कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    िदवसिदवसिदवसिदवस////तासपणुOकरतासपणुOकरतासपणुOकरतासपणुOकर
3यासाठी3यासाठी3यासाठी3यासाठी    

जबाबदारअिधकारीजबाबदारअिधकारीजबाबदारअिधकारीजबाबदारअिधकारी    तEारिनवारणअतEारिनवारणअतEारिनवारणअतEारिनवारणअ
िधकारीिधकारीिधकारीिधकारी    

1. नvदणीकृतकारखा?यां
चेिनरी ण 

सवOसाधारणपणेवष$
तूनएकदा 

सहा�यकसचंालक/ 
उपसंचालक 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    

2. तEारचौकशी 1 मिहना संबधंीत 
उप/सहा�यकसचंा
लक 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    

3. अपघातचौकशी 1 मिहना सहा�यकसचंालक/ 
उपसंचालक 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    

4. चौकशीपणूOकZनभगं
आढळVयास?यायाल
यीनकारवाई 

3 मिहने सहा�यकसचंालक/ 
उपसंचालक 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    

5. कारखानानvदणीवपर
वाना 

60 िदवस संबधंीत 
उप / 
सहा�यकसचंालक 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    

6. कारखा?याचेइमारती
वसंय2ाचेनकाशेमंजू
री 
 

45 िदवस संबधंीत 
सहसचंालक 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    

7. सॉVSहंटअेM9&ाMशन
Lलाँट}याजागेचीमंजू
री 
 

3 मिहने संचालक संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

 
    
    
    
    
    
    



कामाचीकालमय$दाकामाचीकालमय$दाकामाचीकालमय$दाकामाचीकालमय$दा    
कामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दाकामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दाकामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दाकामपणुOहो3यासाठी/�येककामाचीकालमय$दा((((सागंलीसागंलीसागंलीसागंली))))    

 
अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

कामकामकामकाम////कायOकायOकायOकायO    िदवसिदवसिदवसिदवस////तासपुतासपुतासपुतासपु
णOकर3यासाणOकर3यासाणOकर3यासाणOकर3यासा

ठीठीठीठी    

जबाबदारअिधकारीजबाबदारअिधकारीजबाबदारअिधकारीजबाबदारअिधकारी    तEारिनवारणतEारिनवारणतEारिनवारणतEारिनवारण
अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

1. नvदणीकृतकारखा
?याचेंिनरी ण 
 

सवOसाधारणप
णेवष$तूनएक
दा 

सहा�यकसचंालक/ 
उपसंचालक 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    
    

2. तEारचौकशी 1 मिहना संबधंीत 
उप/सहा�यकसचंालक 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    

3. अपघातचौकशी 1 मिहना सहा�यकसचंालक/ 
उपसंचालक 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    

4. चौकशीपणूOकZनभं
गआढळVयास?या
यालयीनकारवाई 

3 मिहने सहा�यकसचंालक/ 
उपसंचालक 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    

5. कारखानानvदणीव
परवाना 
 

60 िदवस संबधंीत 
उप / सहा�यकसचंालक 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    

6. कारखा?याचेइमार
तीव 
संय2ाचेनकाशेमंजू
री 
 

45 िदवस संबधंीत 
सहसचंालक 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक    

7. सॉVSहंटअेM9&ाMश
नLलाँट}याजागेची
मंजूरी 
 

3 मिहने संचालक संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

 
 
 
 
 



कलमकलमकलमकलम4(1)(b)(v)4(1)(b)(v)4(1)(b)(v)4(1)(b)(v)नमुनाअनमुनाअनमुनाअनमुनाअ    

काय$लयाचनेावंकाय$लयाचनेावंकाय$लयाचनेावंकाय$लयाचनेावं----औ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#य,,,,मंुमंुमंुमंुबईबईबईबई.... 
/शासकीय 2ेीयकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय 2ेीयकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय 2ेीयकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय 2ेीयकामाशीसंबिंधतिनयम////अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    

अनु. 
E.    

सुचना प2कानुसार 
िदलेला िवषय    

िनयम Eमांक व वषO    अिभ/ाय 
(असVयास)    

1    कारखाने िनरी ण    कारखाने    अिधिनयम 1948 

महारा%& कारखाने िनयम 1963 

पय$वरण सुर ा कायदे अतंगOत खालील िनयम 

(i) उ�पादन, साठवणकू धोकादायक रसायनांच 
आयात िवषयक िनयम 1989    

(ii) रासायिनक अपघात (आपHी योजना, तयारी व                  
/ितसाद) िनयम 1996    

िनरंक    

 
काय$लयाचे नावं :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य, नागपरू, च�ंपरू, भडंारा    

/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम    / / / / अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    
अअअअ....EEEE.... सुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसार 

िदलेलेिवषयिदलेलेिवषयिदलेलेिवषयिदलेलेिवषय 

िनयमEमांकववषlिनयमEमांकववषlिनयमEमांकववषlिनयमEमांकववषl अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    
((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास)))) 

1.  कारखा?यांचे  िनरी णकरणे कारखानेअिधिनयम 1948 
वमहारा%&कारखाने िनयम 1963 
चीअंमलबजावणी. 

 

2.  वरील/माणे पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा    1986 1986 1986 1986 
अंतगOतखालीलअंतगOतखालीलअंतगOतखालीलअंतगOतखालील    ----िनयमिनयमिनयमिनयम 

(i) उ�पादन, 
साठवणूकवधोकादायकरसायनांची 
आयातिवषयकिनयम 1989  

(ii)(ii)(ii)(ii)रसायनांचे अपघात 
(आपHीयोजनातयारीव/ितसाद ) -
िनयम, 1996.  

 



3.  वरील/माणे /सुतीलाभअिधिनयम 1961 
चीअंमलबजावणीकरणे. 

 

 
कVयाणयेथीलसहसचंालक, 

औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालयया}ंयाकाय$लयातीलकामाशी संबधंीत िनयम/ 

अिधिनयम 

अ.

E 

सुचनाप2कानुसारिदले
लेिवषय 

 िनयमEमाकंववषO अिभ/ाय 

(असVया
स) 

 कारखा?याचंेिनरी णकर
णे 

 कारखानेअिधिनयम, 1948 

वमहारा%&ाकारखानेिनयम, 1963 

चीअंमलबजावणी 

िनरंक 

 वरील/माणे  पय$वरणसंर णकायदा 1986 

अंतगOतखालीलिनयम 

(i) उ�पादन, 
साठवणकूवधोकादायकरसायनाची
आयातिवषयकिनयम 1989, 

(ii) रसायनाचंेअपघात (आपHीयोजना, 
तयारीव/ितसाद) िनयम 1996 

िनरंक 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सरु ा व आरो#यऔ�ोिगक सरु ा व आरो#यऔ�ोिगक सरु ा व आरो#यऔ�ोिगक सरु ा व आरो#य, , , , रायगडरायगडरायगडरायगड    
कामाची कालमय$दाकामाची कालमय$दाकामाची कालमय$दाकामाची कालमय$दा------------    काम पणूO हो3यासाठीकाम पणूO हो3यासाठीकाम पणूO हो3यासाठीकाम पणूO हो3यासाठी    

सह संचालक औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय, रायगड िवभाग- कामाशी संबधीित अधीिनयम 
अ.E. सूचना प2कानुसार िदललेे िवषय िनयम Eमांक व वषO अभी/ाय(असVयास) 

1 कारखाने अिधिनयम 1948 व व 
महारा%& कारखाने िनयम 1963 ची 
अंमलबजावणी 

  

2 नुकसान भरपाई कायदा, 1923 ची 
अंमलबजावणी 

  
3 /सुतीलाभ अिधिनयम 1961 ची 

अंमलबजावणी 
  

4 आपातकालीन योजना व तयारी 
िनयम 1996 ची अमंलबजावणी 

  
शासकीयिवभागाचेनावशासकीयिवभागाचेनावशासकीयिवभागाचेनावशासकीयिवभागाचेनाव----औ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालय, ठाणे.    

--------------------------------------------िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक--------------------------------------------    

----------------------------------------------------------------------------------------------------कामाशीसंबंिधतिनयमकामाशीसंबंिधतिनयमकामाशीसंबंिधतिनयमकामाशीसंबंिधतिनयम////अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    

अअअअ....EEEE....    सुचनाप2कानुसारिदललेिेवषयसुचनाप2कानुसारिदललेिेवषयसुचनाप2कानुसारिदललेिेवषयसुचनाप2कानुसारिदललेिेवषय    िनयमEमाकंववषOिनयमEमाकंववषOिनयमEमाकंववषOिनयमEमाकंववषO    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास))))    

                

 
 
 
 
 
 
 



 
शासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेाव----औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय, वसई    
/शासकीय  2ेीय कामाशी संबंिधत िनयम/शासकीय  2ेीय कामाशी संबंिधत िनयम/शासकीय  2ेीय कामाशी संबंिधत िनयम/शासकीय  2ेीय कामाशी संबंिधत िनयम////अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    

अनु.Eं. सुचना प2ानुसार 
िदलेला िवषय 

िनयम Eंमाकं व वषO अिभ/ाय 
(असVयास) 

1 कारखाने  िनरी ण कारखाने अिधिनयम 1948 

महारा%टª कारखाने िनयम 
1963 

िनरंक 

 
अकोलाअकोलाअकोलाअकोला    

/शासकीय े2ीयकामाशीसंबिंधतिनयम / अिधिनयम 
अअअअ....EEEE....    सुचनाप2कानुसुचनाप2कानुसुचनाप2कानुसुचनाप2कानु

सारिदललेािवषसारिदललेािवषसारिदललेािवषसारिदललेािवष
यययय    

िनयमEमांकववषOिनयमEमांकववषOिनयमEमांकववषOिनयमEमांकववषO    अिभ/ायअसअिभ/ायअसअिभ/ायअसअिभ/ायअस
VयासVयासVयासVयास    

1111    कारखानेिनरी 
ण 

कारखानेअिधिनयम 1948 
महारा%&कारखानेिनयम 1963 

पय$वरणसुर ाकायदेअतंगOतखालीलिनयमपय$वरणसुर ाकायदेअतंगOतखालीलिनयमपय$वरणसुर ाकायदेअतंगOतखालीलिनयमपय$वरणसुर ाकायदेअतंगOतखालीलिनयम 
1. उ�पादनउ�पादनउ�पादनउ�पादन, साठवणकूसाठवणकूसाठवणकूसाठवणकू, 

धोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयम 
1989  

2. रासायनांचअेपघातरासायनांचअेपघातरासायनांचअेपघातरासायनांचअेपघात (आपHीयोजनातयारीआपHीयोजनातयारीआपHीयोजनातयारीआपHीयोजनातयारी, 
पवुOतयारीव/ितसादपवुOतयारीव/ितसादपवुOतयारीव/ितसादपवुOतयारीव/ितसाद))))िनयमिनयमिनयमिनयम 1996     

 

िनरंक 

 
    
    
    
    
    
    
    



    
अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती    

/शासकीय े2ीयकामाशीसंबिंधतिनयम / अिधिनयम 
अअअअ....EEEE....    सुचनाप2कानुसुचनाप2कानुसुचनाप2कानुसुचनाप2कानु

सारिदललेािवसारिदललेािवसारिदललेािवसारिदललेािव
षयषयषयषय    

िनयमEमांकववषOिनयमEमांकववषOिनयमEमांकववषOिनयमEमांकववषO    अिभ/ायअसअिभ/ायअसअिभ/ायअसअिभ/ायअस
VयासVयासVयासVयास    

1111    कारखानेिनरी
 ण 

कारखानेअिधिनयम 1948 
महारा%&कारखानेिनयम 1963 

पय$वरणसुर ाकायदेअतंगOतखालीलिनयमपय$वरणसुर ाकायदेअतंगOतखालीलिनयमपय$वरणसुर ाकायदेअतंगOतखालीलिनयमपय$वरणसुर ाकायदेअतंगOतखालीलिनयम 
1. उ�पादनउ�पादनउ�पादनउ�पादन, साठवणकूसाठवणकूसाठवणकूसाठवणकू, 

धोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयमधोकादायकरसायनांचीआयातिवषयकिनयम 
1989  

2. रासायनांचअेपघातरासायनांचअेपघातरासायनांचअेपघातरासायनांचअेपघात (आपHीयोजनातयारीआपHीयोजनातयारीआपHीयोजनातयारीआपHीयोजनातयारी, 
पवुOतयारीव/ितसादपवुOतयारीव/ितसादपवुOतयारीव/ितसादपवुOतयारीव/ितसाद))))िनयमिनयमिनयमिनयम 1996     

 

िनरंक 

 
काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , पणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े E. . . . 1111    

/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम////अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    
    

अनुअनुअनुअनु....EEEE....    सुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसार    
िदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषय    

िनयमEमांकववषlिनयमEमांकववषlिनयमEमांकववषlिनयमEमांकववषl    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास))))    
    

1. कारखा?यांचिेनरी 
णकरणे 

कारखानेअिधिनयम 1948 
वमहारा%&कारखानेिनयम 1963 
चीअंमलबजावणी. 
 

    

2. वरील/माणे पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अतंगOतअतंगOतअतंगOतअतंगOत
खालीलिनयमखालीलिनयमखालीलिनयमखालीलिनयम 
  (अ)उ�पादन, 
साठवणकूवधोकादायकरसायनांचीआ
यातिवषयकिनयम 1989 
(ब) रसायनांचेअपघात 
(आपHीयोजना, तयारीव/ितसाद ) 
िनयम, 1996.    
 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर    

/शासकीय ेि2यकामाशीसंबंिधतिनयम/शासकीय ेि2यकामाशीसंबंिधतिनयम/शासकीय ेि2यकामाशीसंबंिधतिनयम/शासकीय ेि2यकामाशीसंबंिधतिनयम////अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    



अनुअनुअनुअनु....EEEE....    सुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसार    
िदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषय    

िनयमEमांकववषlिनयमEमांकववषlिनयमEमांकववषlिनयमEमांकववषl    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास))))    
    

1. कारखा?यांचिेनरी 
णकरणे 

कारखानेअिधिनयम 1948 
वमहारा%&कारखानेिनयम 1963 
चीअंमलबजावणी. 

    

2. वरील/माणे पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अतंगOतअतंगOतअतंगOतअतंगOत
खालीलिनयमखालीलिनयमखालीलिनयमखालीलिनयम 
  (अ)उ�पादन, 
साठवणकूवधोकादायकरसायनांचीआ
यातिवषयकिनयम 1989 
(ब) रसायनांचेअपघात 
(आपHीयोजना, तयारीव/ितसाद ) 
िनयम, 1996. 

    
    
    
    
    
    
    
    

    
काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सरु ा व आरो#यऔ�ोिगक सरु ा व आरो#यऔ�ोिगक सरु ा व आरो#यऔ�ोिगक सरु ा व आरो#य, , , , पणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े E. . . . 2222    

/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम////अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

सुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसार    
िदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषय    

िनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषl    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया
सससस))))    
    

1. कारखा?याचंेिनरी 
णकरणे 

कारखानेअिधिनयम 1948 
वमहारा%&कारखानेिनयम 1963 
चीअंमलबजावणी. 

    

2. वरील/माणे पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOअंतगOअंतगOअंतगO
तखालीलिनयमतखालीलिनयमतखालीलिनयमतखालीलिनयम 
  (अ)उ�पादन, 
साठवणकूवधोकादायकरसायनांची
आयातिवषयकिनयम 1989 
(ब) रसायनाचंेअपघात 
(आपHीयोजना, तयारीव/ितसाद ) 
िनयम, 1996.    
 

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    



    
    

काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरू    
/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम////अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    

    
अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

सुचनाप2कानुसुचनाप2कानुसुचनाप2कानुसुचनाप2कानु
सारसारसारसार    

िदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषय    

िनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषl    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया
सससस))))    
    

1. कारखा?याचंेिन
री णकरणे 

कारखानेअिधिनयम 1948 
वमहारा%&कारखानेिनयम 1963 
चीअंमलबजावणी. 
 

    

2. वरील/माणे पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंअअंंअं
तगOतखालीलिनयमतगOतखालीलिनयमतगOतखालीलिनयमतगOतखालीलिनयम 
  (अ)उ�पादन, 
साठवणकूवधोकादायकरसायनां
चीआयातिवषयकिनयम 1989 
(ब) रसायनाचंेअपघात 
(आपHीयोजना, 
तयारीव/ितसाद ) िनयम, 
1996.    
 

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम////अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    
औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय,,,,पणेुपणेुपणेुपणेु----3333    

अअअअ....EEEE....    सुचनाप2कासुचनाप2कासुचनाप2कासुचनाप2का
नुसारनुसारनुसारनुसार    

िदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषय    

िनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषl    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असअसअसअस
VयासVयासVयासVयास))))    
    

1. कारखा?याचंे
िनरी णकरणे 

कारखानेअिधिनयम 1948 
वमहारा%&कारखानेिनयम 1963 
चीअंमलबजावणी. 

----    

2. वरील/माणे पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीअंतगOतखालीअंतगOतखालीअंतगOतखाली
लिनयमलिनयमलिनयमलिनयम 
(i) उ�पादन, साठवणकूवधोकादायक 
रसायनाचंीआयातिवषयकिनयम 1989 
(ii) रसायनाचेंअपघात (आपHी 
योजना, तयारीव/ितसाद ) िनयम 1996. 

    
    
----    
    
    
    
    

 
/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम////अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    
औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय, , , , सातारासातारासातारासातारा....    

अअअअ....EEEE....    सुचनाप2कासुचनाप2कासुचनाप2कासुचनाप2का
नुसारनुसारनुसारनुसार    

िदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषय    

िनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषl    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असअसअसअस
VयासVयासVयासVयास))))    
    

1. कारखा?याचंे
िनरी णकरणे 

कारखानेअिधिनयम 1948 
वमहारा%&कारखानेिनयम 1963 
चीअंमलबजावणी. 

----    

2. वरील/माणे पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीअंतगOतखालीअंतगOतखालीअंतगOतखाली
लिनयमलिनयमलिनयमलिनयम 
(i) उ�पादन, साठवणकूवधोकादायक 
रसायनाचंीआयातिवषयकिनयम 1989 
(ii) रसायनाचेंअपघात (आपHीयोजना,  
तयारीव/ितसाद ) िनयम, 1996. 

    
    
----    
    
    
    
    

    



 
 

औरंगाबादयेथीलसह-संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, कामाशीसंबिंधतिनयम / 
अिधिनयम 

अनुअनुअनुअनु....
EंEंEंEं....    

सुचनाप2कानुसारिदललेिेवषसुचनाप2कानुसारिदललेिेवषसुचनाप2कानुसारिदललेिेवषसुचनाप2कानुसारिदललेिेवष
यययय    

िनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषl    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास))))    

 
 

----- ----- ----- 

 
नादेंडयेथीलउप-संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, कामाशीसंबिंधतिनयम / अिधिनयम 

अअअअ....EंEंEंEं....    सुचनाप2कानुसारिदललेिेवषसुचनाप2कानुसारिदललेिेवषसुचनाप2कानुसारिदललेिेवषसुचनाप2कानुसारिदललेिेवष
यययय    

िनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषl    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास))))    

 
 

----- ----- ----- 

    
नािशककाय$लयाचे/शासकीय ेि2यकामाशीसंबिंधतिनयमनािशककाय$लयाचे/शासकीय ेि2यकामाशीसंबिंधतिनयमनािशककाय$लयाचे/शासकीय ेि2यकामाशीसंबिंधतिनयमनािशककाय$लयाचे/शासकीय ेि2यकामाशीसंबिंधतिनयम////अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    

    
अनुअनुअनुअनु....EEEE....    सुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसार    

िदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषय    
िनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषl    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया

सससस))))    
1. कारखा?याचंेिनरी 

णकरणे 
कारखानेअिधिनयम 1948 
वमहारा%&कारखानेिनयम 1963 
चीअंमलबजावणी. 

    

2. वरील/माणे पय$वरणसरं णकायदापय$वरणसरं णकायदापय$वरणसरं णकायदापय$वरणसरं णकायदा1986198619861986अंतगOतखालीअंतगOतखालीअंतगOतखालीअंतगOतखाली
लिनयमलिनयमलिनयमलिनयम 
i. उ�पादन, 
साठवणकूवधोकादायकरसायनांचीआ
यातिवषयकिनयम, 1989. 

ii. रसायनाचेंअपघात (आपHीयोजना, 
तयारीव/ितसाद ) िनयम, 1996. 

    
    
    
    
    

    

3. वरील/माणे /सुतीलाभअिधिनयम 1961 
चीअंमलबजावणीकरणे. 

    

    



    
जळगावकाय$लयाच/ेशासकीय ेि2यकामाशीसंबिंधतिनयमजळगावकाय$लयाच/ेशासकीय ेि2यकामाशीसंबिंधतिनयमजळगावकाय$लयाच/ेशासकीय ेि2यकामाशीसंबिंधतिनयमजळगावकाय$लयाच/ेशासकीय ेि2यकामाशीसंबिंधतिनयम////अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    

    
अनुअनुअनुअनु
....EEEE....    

सुचनाप2कानुसुचनाप2कानुसुचनाप2कानुसुचनाप2कानु
सारसारसारसार    

िदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषय    

िनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषl    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया
सससस))))    
    

1. कारखा?याचेंिन
री णकरणे 

कारखानेअिधिनयम 1948 
वमहारा%&कारखानेिनयम 1963 
चीअंमलबजावणी. 

    

2. वरील/माणे पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंअअंंअं
तगOतखालीलिनयमतगOतखालीलिनयमतगOतखालीलिनयमतगOतखालीलिनयम 
i. उ�पादन, 
साठवणकूवधोकादायकरसा
यनाचंीआयातिवषयकिनयम, 
1989. 

ii. रसायनाचंेअपघात 
(आपHीयोजना, 
तयारीव/ितसाद ) िनयम, 
1996.    

    
    
    
    
    
    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    

धुळेकाय$लयाचे/शासकीय ेि2यकामाशीसबंिंधतिनयमधुळेकाय$लयाचे/शासकीय ेि2यकामाशीसबंिंधतिनयमधुळेकाय$लयाचे/शासकीय ेि2यकामाशीसबंिंधतिनयमधुळेकाय$लयाचे/शासकीय ेि2यकामाशीसबंिंधतिनयम////अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    
    

अनुअनुअनुअनु....EEEE....    सुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसार    
िदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषय    

िनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषl    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया
सससस))))    

1. कारखा?याचंेिनरी ण
करणे 

कारखानेअिधिनयम 1948 
वमहारा%&कारखानेिनयम 1963 
चीअंमलबजावणी. 

    

2. वरील/माणे पय$वरणसरं णकायदापय$वरणसरं णकायदापय$वरणसरं णकायदापय$वरणसरं णकायदा1986198619861986अंतगOअंतगOअंतगOअंतगO
तखालीलिनयमतखालीलिनयमतखालीलिनयमतखालीलिनयम 
i. उ�पादन, 
साठवणकूवधोकादायकरसाय
नाचंीआयातिवषयकिनयम, 
1989 

ii. रसायनाचंेअपघात 
(आपHीयोजना, 
तयारीव/ितसाद ) िनयम, 
1996. 

    

3. वरील/माणे /सुतीलाभअिधिनयम 1961 
चीअंमलबजावणीकरणे. 

    

    
/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम////अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम((((कोVहापरूकोVहापरूकोVहापरूकोVहापरू))))    

अनुअनुअनुअनु....EEEE....    सुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसार    
िदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषय    

िनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषl    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया
सससस))))    

1. कारखा?याचंेिनरी ण
करणे 

कारखाने अिधिनयम 1948 व  
महारा%& कारखाने िनयम 1963 
ची अंमलबजावणी. 

    



2. वरील/माणे पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतअंतअंतअंत
गOतखालीलिनयमगOतखालीलिनयमगOतखालीलिनयमगOतखालीलिनयम 
  (i)उ�पादन, 
साठवणकूवधोकादायकरसायनां
चीआयातिवषयकिनयम 1989 
(ii) रासायिनकअपघात 
(आपHीयोजना, तयारीव/ितसाद 
) िनयम, 1996. 

    
    
    
    
    
    
    
    

3. वरील/माणे /सुतीलाभअिधिनयम 1961 
चीअंमलबजावणीकरणे. 

    

    
/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतिनयम////अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम((((सागंलीसागंलीसागंलीसागंली))))    

अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

सुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसारसुचनाप2कानुसार    
िदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषयिदललेिेवषय    

िनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषlिनयमEमाकंववषl    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास))))    
    

1. कारखा?याचंेिनरी णकर
णे 

कारखाने अिधिनयम 1948 व  
महारा%& कारखाने िनयम 1963 
ची अंमलबजावणी. 

    

2. वरील/माणे पय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदापय$वरणसंर णकायदा1986198619861986अंतअंतअंतअंत
गOतखालीलिनयमगOतखालीलिनयमगOतखालीलिनयमगOतखालीलिनयम 
  (i)उ�पादन, 
साठवणकूवधोकादायकरसायनां
चीआयातिवषयकिनयम 1989 
(ii) रसायनाचंेअपघात 
(आपHीयोजना, तयारीव/ितसाद 
) िनयम, 1996    

    
    
    

3. वरील/माणे /सुतीलाभअिधिनयम 1961 
चीअंमलबजावणीकरणे. 

    

 
    
    
    
    



    
    

कलमकलमकलमकलम4(1)(b)(v)4(1)(b)(v)4(1)(b)(v)4(1)(b)(v)नमुनाबनमुनाबनमुनाबनमुनाब    
काय$लयाच ेनाव काय$लयाच ेनाव काय$लयाच ेनाव काय$लयाच ेनाव ::::----    औ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालयऔ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालयऔ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालयऔ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालय, , , , मंुबईमंुबईमंुबईमंुबई. . . .  

/शासकीय 2ेीयकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय 2ेीयकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय 2ेीयकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय 2ेीयकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय    
    

अनु. E    शासन िनणOयानुसार िदललेे िवषय    शासन िनणOय Eमांक व तारीख    अिभ/ाय (असVयास)    

1    िनरंक    िनरंक    िनरंक    

 
काय$लयाचे नावं :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य, नागपरू, च�ंपरू, भडंारा    

/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासना िनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासना िनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासना िनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासना िनणOय    
अअअअ....EEEE.... शासन िनणOयानुसारिदललेिेवषयशासन िनणOयानुसारिदललेिेवषयशासन िनणOयानुसारिदललेिेवषयशासन िनणOयानुसारिदललेिेवषय शासन िनणOयEमाकंवतारीखशासन िनणOयEमाकंवतारीखशासन िनणOयEमाकंवतारीखशासन िनणOयEमाकंवतारीख अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास)))) 

 लागूनाही लागूनाही  
 

कVयाणयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालय, या}ंयाकाय$लयातील 

कामाशी संबधंीत शासन िनयOण 

अनु 
E 

शासन िनणOयानुसार िदललेे 
िवषय 

शासन िनणOय 
Eमाकं व तारीख 

अिभ/ाय 

(असVयास) 

1  लागूनाही िनरंक 

 

 

 

 

 

 

 



सह सचंालक औ�ोिगक सुर ा व आरो#य सचंालनालय, रायगड िवभाग- कामाशी सबंधीित 
शासन िनणOय 

अ.E. शासन िनणOयानुसार 
िदलेल ेिवषय 

शासनिनणOय  Eमाकं व 
तारीख 

अभी/ाय(असVयास) 

  लागू नाही  
 

शासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेाव----औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय, ठाणे.    
------------------------------------------------िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक--------------------------------------------------------    

----------------------------------------------------------------------------------------------------कामाशीसंबिंधतशासनिनणOयकामाशीसंबिंधतशासनिनणOयकामाशीसंबिंधतशासनिनणOयकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय    
अअअअ....EEEE....    शासनिनणOयानुसारिदलेशासनिनणOयानुसारिदलेशासनिनणOयानुसारिदलेशासनिनणOयानुसारिदले

लिेवषयलिेवषयलिेवषयलिेवषय    
शासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवता
रीखरीखरीखरीख    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया
सससस))))    

                
 

शासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेाव----औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय, वसई    
/शासकीय  2ेीय कामाशी सबंिंधत शासन िनणOय/शासकीय  2ेीय कामाशी सबंिंधत शासन िनणOय/शासकीय  2ेीय कामाशी सबंिंधत शासन िनणOय/शासकीय  2ेीय कामाशी सबंिंधत शासन िनणOय    

अनु.Eं. शासन 
पिरप2कानुसार 
िदलेला िवषय 

पिरप2क Eंमाकं व वषO अिभ/ाय 
(असVयास) 

1 िनरंक िनरंक िनरंक 

    

    

    

    

    



अकोलाअकोलाअकोलाअकोला    

/शासकीय े2ीयकामाशीसबंिंधतशासनिनणOय 

अअअअ....EEEE....    शासनिनणOयानुशासनिनणOयानुशासनिनणOयानुशासनिनणOयानु
सारिदललेिेवषसारिदललेिेवषसारिदललेिेवषसारिदललेिेवष

यययय    

शासनिनणOयEमाकंवतारीखशासनिनणOयEमाकंवतारीखशासनिनणOयEमाकंवतारीखशासनिनणOयEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((अअअअ
सVयाससVयाससVयाससVयास))))    

1 िनरंक िनरंक िनरंक 
अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती    

/शासकीय े2ीयकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय 
अअअअ....EEEE....    शासनिनणOशासनिनणOशासनिनणOशासनिनणO

यानुसारिदलेयानुसारिदलेयानुसारिदलेयानुसारिदले
लिेवषयलिेवषयलिेवषयलिेवषय    

शासनिनणOयEमांकवतारीखशासनिनणOयEमांकवतारीखशासनिनणOयEमांकवतारीखशासनिनणOयEमांकवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असअसअसअस
VयासVयासVयासVयास))))    

1 िनरंक िनरंक िनरंक 
 

काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , पणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े E. . . . 1111    
/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय    

अनुअनुअनुअनु
....EEEE....    

शासनिनणOयानुसारिदललेेशासनिनणOयानुसारिदललेेशासनिनणOयानुसारिदललेेशासनिनणOयानुसारिदललेे
िवषयिवषयिवषयिवषय    

शासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवता
रीखरीखरीखरीख    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया
सससस))))    

    लागूनाही 
 
 

लागूनाही 
 
 

    

    
काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर    

/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय    
अनुअनुअनुअनु....EEEE....    शासनिनणOयानुसारिदललेेशासनिनणOयानुसारिदललेेशासनिनणOयानुसारिदललेेशासनिनणOयानुसारिदललेे

िवषयिवषयिवषयिवषय    
शासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवता

रीखरीखरीखरीख    
अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया

सससस))))    
    लागूनाही 

 
 

लागूनाही 
 
 

    

    
 



काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सरु ा व आरो#यऔ�ोिगक सरु ा व आरो#यऔ�ोिगक सरु ा व आरो#यऔ�ोिगक सरु ा व आरो#य, , , , पणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े E. . . . 2222    
/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय    

अनुअनुअनुअनु....EEEE....    शासनिनणOयानुसारिदललेेशासनिनणOयानुसारिदललेेशासनिनणOयानुसारिदललेेशासनिनणOयानुसारिदललेे
िवषयिवषयिवषयिवषय    

शासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवता
रीखरीखरीखरीख    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया
सससस))))    

    लागूनाही 
 
 

लागूनाही 
 
 

    

    
काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरू    

/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय    
अनुअनुअनुअनु
....EEEE....    

शासनिनणOयानुसारिदललेेशासनिनणOयानुसारिदललेेशासनिनणOयानुसारिदललेेशासनिनणOयानुसारिदललेे
िवषयिवषयिवषयिवषय    

शासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवता
रीखरीखरीखरीख    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया
सससस))))    

    लागूनाही 
 
 

लागूनाही 
 
 

    

/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय    
औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय,,,,पणेुपणेुपणेुपणेु----3333    

अअअअ....EEEE....    शासनिनणOयानुसारिदलेशासनिनणOयानुसारिदलेशासनिनणOयानुसारिदलेशासनिनणOयानुसारिदले
लिेवषयलिेवषयलिेवषयलिेवषय    

शासनिनणOयEमाकंवतारीखशासनिनणOयEमाकंवतारीखशासनिनणOयEमाकंवतारीखशासनिनणOयEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास))))    

1. लागूनाही 
 

लागूनाही     

    
/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय    
औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय,,,,सातारासातारासातारासातारा....    

अअअअ....EEEE....    शासनिनणOयानुसारिदलेशासनिनणOयानुसारिदलेशासनिनणOयानुसारिदलेशासनिनणOयानुसारिदले
लिेवषयलिेवषयलिेवषयलिेवषय    

शासनिनणOयEमाकंवतारीखशासनिनणOयEमाकंवतारीखशासनिनणOयEमाकंवतारीखशासनिनणOयEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास))))    

1. लागूनाही 
 

लागूनाही     

    
    
    
    
    



औरंगाबादयेथीलसह-संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, कामाशीसंबिंधतपरीप2के 
अअअअ....EंEंEंEं....    शासिकयिनणOयानुसारिदशासिकयिनणOयानुसारिदशासिकयिनणOयानुसारिदशासिकयिनणOयानुसारिद

ललेिेवषयललेिेवषयललेिेवषयललेिेवषय    
शासनिनयमEमाकंवतारीशासनिनयमEमाकंवतारीशासनिनयमEमाकंवतारीशासनिनयमEमाकंवतारी

खखखख    
अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास

))))    
 
 

----- ----- ----- 

 
नादेंडयेथीलउप-संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, कामाशीसंबिंधतपरीप2के 

अअअअ....EंEंEंEं....    शासिकयिनणOयानुसारिदशासिकयिनणOयानुसारिदशासिकयिनणOयानुसारिदशासिकयिनणOयानुसारिद
ललेिेवषयललेिेवषयललेिेवषयललेिेवषय    

शासनिनयमEमाकंवतारीशासनिनयमEमाकंवतारीशासनिनयमEमाकंवतारीशासनिनयमEमाकंवतारी
खखखख    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास
))))    

 
 

----- ----- ----- 

 
नािशककाय$लयनािशककाय$लयनािशककाय$लयनािशककाय$लय,,,,/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय    

अनुअनुअनुअनु....EEEE....    शासनिनणOयानुसारिदललेेशासनिनणOयानुसारिदललेेशासनिनणOयानुसारिदललेेशासनिनणOयानुसारिदललेे
िवषयिवषयिवषयिवषय    

शासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवता
रीखरीखरीखरीख    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया
सससस))))    

    लागूनाही 
 
 

लागूनाही 
 
 

    

    
जळगावकाय$लयजळगावकाय$लयजळगावकाय$लयजळगावकाय$लय,,,,/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय    

अनुअनुअनुअनु....EEEE....    शासनिनणOयानुसारिदललेेशासनिनणOयानुसारिदललेेशासनिनणOयानुसारिदललेेशासनिनणOयानुसारिदललेे
िवषयिवषयिवषयिवषय    

शासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवता
रीखरीखरीखरीख    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया
सससस))))    

    लागूनाही 
 
 

लागूनाही 
 
 

    

धुळेकाय$लय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOयधुळेकाय$लय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOयधुळेकाय$लय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOयधुळेकाय$लय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय    
अनुअनुअनुअनु....EEEE....    शासनिनणOयानुसारिदललेेशासनिनणOयानुसारिदललेेशासनिनणOयानुसारिदललेेशासनिनणOयानुसारिदललेे

िवषयिवषयिवषयिवषय    
शासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवताशासनिनणOयEमाकंवता

रीखरीखरीखरीख    
अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया

सससस))))    
    लागूनाही 

 
 

लागूनाही 
 
 

    

    



/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय((((कोVहापरूकोVहापरूकोVहापरूकोVहापरू))))    
अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

शासनिनणOयानुसारिदललेिेवशासनिनणOयानुसारिदललेिेवशासनिनणOयानुसारिदललेिेवशासनिनणOयानुसारिदललेिेव
षयषयषयषय    

शासनिनणOयEमाकंवतारीशासनिनणOयEमाकंवतारीशासनिनणOयEमाकंवतारीशासनिनणOयEमाकंवतारी
खखखख    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास
))))    

    लागूनाही 
 
 

लागूनाही 
 
 

    

    
/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतशासनिनणOय((((सागंलीसागंलीसागंलीसागंली))))    

अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

शासनिनणOयानुसारिदललेिेवशासनिनणOयानुसारिदललेिेवशासनिनणOयानुसारिदललेिेवशासनिनणOयानुसारिदललेिेव
षयषयषयषय    

शासनिनणOयEमाकंवतारीशासनिनणOयEमाकंवतारीशासनिनणOयEमाकंवतारीशासनिनणOयEमाकंवतारी
खखखख    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास))))    

    लागूनाही लागूनाही     

    
कलमकलमकलमकलम4(1)(b)(v)4(1)(b)(v)4(1)(b)(v)4(1)(b)(v)नमुनाकनमुनाकनमुनाकनमुनाक    

काय$लयाच ेनाव काय$लयाच ेनाव काय$लयाच ेनाव काय$लयाच ेनाव ::::----    औ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालयऔ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालयऔ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालयऔ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालय, , , , मंुबईमंुबईमंुबईमंुबई. . . .  
/शासकीय 2ेीयकामाशीसंबिंधतपिरप2के/शासकीय 2ेीयकामाशीसंबिंधतपिरप2के/शासकीय 2ेीयकामाशीसंबिंधतपिरप2के/शासकीय 2ेीयकामाशीसंबिंधतपिरप2के 

अनु. E    शासकीय प2कानुसार िदलेले िवषय    पिरप2क Eमांक व तारीख    अिभ/ाय (असVयास)    

1    िनरंक    िनरंक    िनरंक    

 
काय$लयाचे नांव :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य, नागपरू, च�ंपरू, भंडारा 

K9�����L 0M�����9���N�0C,-��-M�  
O.�. 9�����-M���2���0	ल ल 0P� -��-M������,���Q O0@K�� 

(O�<���) 

  
��N��ह	  

कVयाणयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालय, या}ंयाकाय$लयातील 
कामाशी संबधंीत पिरप2के 
अ.E शासन  पिरप2कानुसार 

िदलेल ेिवषय 
 

पिरप2के Eमाकं व 
तारीख 
 

अिभ/ाय(असVयास) 

  लागू नाही िनरंक 
 



सह सचंालक औ�ोिगक सुर ा व आरो#य सचंालनालय, रायगड िवभाग- कामाशी सबंधीत 
परीप2के 

अ.E. शासन िनणOयानुसार 
िदलेल ेिवषय 

परीप2क Eमाकं व 
तारीख 

अभी/ाय(असVयास) 

  लागू नाही  

 
शासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेाव----औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय, ठाणे.    

------------------------------------------------िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक--------------------------------------------------------    
----------------------------------------------------------------------------------------------------कामाशीसंबिंधतपिरप2केकामाशीसंबिंधतपिरप2केकामाशीसंबिंधतपिरप2केकामाशीसंबिंधतपिरप2के    

अअअअ....EEEE....    शासकीयप2कानुसारिदललेेशासकीयप2कानुसारिदललेेशासकीयप2कानुसारिदललेेशासकीयप2कानुसारिदललेे
िवषयिवषयिवषयिवषय    

पिरप2कEमाकंवतापिरप2कEमाकंवतापिरप2कEमाकंवतापिरप2कEमाकंवता
रीखरीखरीखरीख    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया
सससस))))    

                

शासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेाव----औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय, वसई    
/शासकीय  2ेीय कामाशी सबंिंधत कतOSये/शासकीय  2ेीय कामाशी सबंिंधत कतOSये/शासकीय  2ेीय कामाशी सबंिंधत कतOSये/शासकीय  2ेीय कामाशी सबंिंधत कतOSये    

अनु.Eं. शासन 
पिरप2कानुसार 
िदलेला िवषय 

पिरप2क Eंमाकं व वषO अिभ/ाय (असVयास) 

1 िनरंक िनरंक मा. संचालका ं
कडील पिरप2के 

अकोलाअकोलाअकोलाअकोला    
/शासकीय े2ीयकामाशीसबंिंधतपिरप2के 

अअअअ....EEEE....    शासिकयप2शासिकयप2शासिकयप2शासिकयप2
कानुसारिदलेकानुसारिदलेकानुसारिदलेकानुसारिदले
लिेवषयलिेवषयलिेवषयलिेवषय    

पिरप2कEमाकंवतारीखपिरप2कEमाकंवतारीखपिरप2कEमाकंवतारीखपिरप2कEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((अअअअ
सVयाससVयाससVयाससVयास))))    

1 िनरंक िनरंक िनरंक 
 



 

अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती    
/शासकीय े2ीयकामाशीसबंिंधतपिरप2के 

अअअअ....
EEEE....    

शासिकयप2शासिकयप2शासिकयप2शासिकयप2
कानुसारिदललेेकानुसारिदललेेकानुसारिदललेेकानुसारिदललेे

िवषयिवषयिवषयिवषय    

पिरप2कEमाकंवतारीखपिरप2कEमाकंवतारीखपिरप2कEमाकंवतारीखपिरप2कEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((अअअअ
सVयाससVयाससVयाससVयास))))    

1 िनरंक िनरंक िनरंक 
काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , पणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े E. . . . 1111    

/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के    
अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

शासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदले
लिेवषयलिेवषयलिेवषयलिेवषय    

परीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारी
खखखख    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया
सससस))))    

        लागूनाही 
 
 

    

काय$लयाच ेकाय$लयाच ेकाय$लयाच ेकाय$लयाच ेनांव नांव नांव नांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर    
/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के    

अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

शासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदले
लिेवषयलिेवषयलिेवषयलिेवषय    

परीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारी
खखखख    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया
सससस))))    

        लागूनाही 
 
 

    

    
काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , पणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े E. . . . 2222    

/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के    
अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

शासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदले
लिेवषयलिेवषयलिेवषयलिेवषय    

परीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारी
खखखख    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया
सससस))))    

        लागूनाही 
 
 

    

    
    
    



काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरू    
/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के    

अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

शासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदले
लिेवषयलिेवषयलिेवषयलिेवषय    

परीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारी
खखखख    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया
सससस))))    

        लागूनाही 
 
 

    

/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के    
औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय,,,,पणेुपणेुपणेुपणेु----3333    

अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

शासकीयप2कानुसारिदशासकीयप2कानुसारिदशासकीयप2कानुसारिदशासकीयप2कानुसारिद
ललेिेवषयललेिेवषयललेिेवषयललेिेवषय    

परीप2कEमाकंवतारीखपरीप2कEमाकंवतारीखपरीप2कEमाकंवतारीखपरीप2कEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास))))    

1. ----    लागूनाही 
 

----    

    
/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के    
औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय,,,,सातारासातारासातारासातारा....    

अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

शासकीयप2कानुसारिदशासकीयप2कानुसारिदशासकीयप2कानुसारिदशासकीयप2कानुसारिद
ललेिेवषयललेिेवषयललेिेवषयललेिेवषय    

परीप2कEमाकंवतारीखपरीप2कEमाकंवतारीखपरीप2कEमाकंवतारीखपरीप2कEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास))))    

1. ----    लागूनाही 

 

----    

 

औरंगाबादयेथीलसह-संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, कामाशीसंबिंधतपरीप2के 

अअअअ....EंEंEंEं....    शासिकयप2कानुसारिदशासिकयप2कानुसारिदशासिकयप2कानुसारिदशासिकयप2कानुसारिद
ललेिेवषयललेिेवषयललेिेवषयललेिेवषय    

परीप2कEमाकंवतारीखपरीप2कEमाकंवतारीखपरीप2कEमाकंवतारीखपरीप2कEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास))))    

 

 

----- ----- ----- 

 

 



नादेंडयेथीलउप-संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, कामाशीसंबिंधतपरीप2के 

अअअअ....EंEंEंEं....    शासिकयप2कानुसारिदशासिकयप2कानुसारिदशासिकयप2कानुसारिदशासिकयप2कानुसारिद
ललेिेवषयललेिेवषयललेिेवषयललेिेवषय    

परीप2कEमाकंवतारीखपरीप2कEमाकंवतारीखपरीप2कEमाकंवतारीखपरीप2कEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास
))))    

 

 

----- ----- ----- 

 

नािशककाय$लयनािशककाय$लयनािशककाय$लयनािशककाय$लय,,,,/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के    

अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

शासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदले
लिेवषयलिेवषयलिेवषयलिेवषय    

परीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारी
खखखख    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया
सससस))))    

        लागूनाही 

 

 

    

    

जळगावकाय$लयजळगावकाय$लयजळगावकाय$लयजळगावकाय$लय,,,,/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के    

अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

शासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदले
लिेवषयलिेवषयलिेवषयलिेवषय    

परीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारी
खखखख    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया
सससस))))    

        लागूनाही 

 

 

    

    

    



    

धुळेकाय$लयधुळेकाय$लयधुळेकाय$लयधुळेकाय$लय,,,,/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के    

अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

शासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदले
लिेवषयलिेवषयलिेवषयलिेवषय    

परीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारी
खखखख    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयाअसVयाअसVयाअसVया
सससस))))    

        लागूनाही 

 

 

    

    

/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतसबंिधतपरीप2के((((कोVहापरूकोVहापरूकोVहापरूकोVहापरू))))    

अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

शासकीयप2कानुसारिदलेलेशासकीयप2कानुसारिदलेलेशासकीयप2कानुसारिदलेलेशासकीयप2कानुसारिदलेले
िवषयिवषयिवषयिवषय    

परीप2कEमाकंवतारीखपरीप2कEमाकंवतारीखपरीप2कEमाकंवतारीखपरीप2कEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास
))))    

        लागूनाही     

/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतपरीप2के/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतपरीप2के((((सागंलीसागंलीसागंलीसागंली))))    

अनुअनुअनुअनु
....EEEE....    

शासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदलेशासकीयप2कानुसारिदले
लिेवषयलिेवषयलिेवषयलिेवषय    

परीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारीपरीप2कEमाकंवतारी
खखखख    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास))))    

        लागूनाही     

 
    
    
    
    
    
    
    



कलमकलमकलमकलम4(1)(b)(v)4(1)(b)(v)4(1)(b)(v)4(1)(b)(v)नमुनाडनमुनाडनमुनाडनमुनाड    
काय$लयाच ेनाव काय$लयाच ेनाव काय$लयाच ेनाव काय$लयाच ेनाव ::::----    औ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालयऔ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालयऔ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालयऔ�ोिगक सुर ा  व आरो#य संचालनालय, , , , मंुबईमंुबईमंुबईमंुबई. . . .  

/शासकीय 2ेीयकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय 2ेीयकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय 2ेीयकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय 2ेीयकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश////धोरणा�मकपिरप2केधोरणा�मकपिरप2केधोरणा�मकपिरप2केधोरणा�मकपिरप2के 
अनु. 
E    

िवषय     Eमाकं व तारीख    अिभ/ाय 
(असVयास)    

1    सवO नvदणीकृत कारखा?याचंे 
सवOसाधारणपणे वष$तून एकदा 

िनरी ण    

िनरंक    िनरंक    

    
काय$लयाचे नावं :- औ�ोिगक सुर ा व आरो#य, नागपरू, च�ंपरू, भडंारा    

/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश    / / / / धोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2के 
अअअअ....EEEE.... िवषयिवषयिवषयिवषय EमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीख अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय    

((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास)))) 

1.  सवOनvदणीकृतकारखा?याचंसेवOसाधारणपणेवष$तूनएकदा 
िनरी ण 

लागूनाही  

 

कVयाणयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालय, या}ंयाकाय$लयातीलकामाशी संबधंीत 
काय$लयीन आदेश/धोरणा�मक पिरप2के 

5�� 
< 

��S� <)�� � ���	0 5�#/�� 
(5�����) 

1 ����
�	� ��)��� 
��& �+�+��� �9�! 

<.�����/�6�� ��/890-92/18, �9 
31/05/2018 

���� 

2 )��ह�	  5�%���	 �9�! Eमांक 
ससंऔसुवआ/आ9थापना/7186-
88/17 िदनांक 10/11/2017 

���� 

3 �ह�� � ������ 5�%���	 
�9�! 

<.�����/
�0�/6035-40/17,  
�9 27/07/2017 

���� 

 

 

 

 



  

            
सह सचंालक औ�ोिगक सुर ा व आरो#य सचंालनालय, रायगड िवभाग- कामाशी सबंधीित  
काय$लयीन आदेश/ धोरणा�मक परीप2के    

अ.E. शासन िनणOयानुसार 
िदलेल ेिवषय 

परीप2क Eमाकं व 
तारीख 

अभी/ाय(असVयास) 

1 सवO नvदणीकृत 
कारखा?याचे वष$तून 
एकदािनरी ण 

लागू नाही  

    
शासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेाव----औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय, ठाणे.    

औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय,,,,ठाणेयाकाय$लया}याकामाशीसबंिंधतकाय$लयीठाणेयाकाय$लया}याकामाशीसबंिंधतकाय$लयीठाणेयाकाय$लया}याकामाशीसबंिंधतकाय$लयीठाणेयाकाय$लया}याकामाशीसबंिंधतकाय$लयी
नओदशनओदशनओदशनओदश    / / / / धोरणा�मकपिरप2केधोरणा�मकपिरप2केधोरणा�मकपिरप2केधोरणा�मकपिरप2के    

5�� 
< 

��S� <)�� � ���	0 5�#/�� 
(5�����) 

1 ����
�	� ��)��� 
��& �+�+��� �9�! 

<.�����/�6�� ��/890-92/18, �9 
31/05/2018 

���� 

2 )��ह�	  5�%���	 �9�! Eमांक 
ससंऔसुवआ/आ9थापना/7186-
88/17 िदनांक 10/11/2017 

���� 

3 �ह�� � ������ 5�%���	 
�9�! 

<.�����/
�0�/6035-40/17,  
�9 27/07/2017 

���� 

    

    

    

    
    



शासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेाव----औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय, वसई 
 
अ. E.       िवषय Eमांक व तारीख अिभ/ाय 

(असVयास) 
1 कमOचा-या}या कामकाजाची 

िवभागणी 
1. काय$लयीन आदेश E. 54/2017   जा. E. 
ससऔंसुवआ/आ9थापना/1527-31/ वसई  ,िदनाकं 
23/10/2017. 
२. काय$लयीन आदेश E. 29/2018 जा. E. 
ससऔंसुवआ/अधvखो/आ9थापना/नंबडv/1467-71/ 
वसई  ,िदनाकं 16 /08/2017. 

 
 - 

2 अिधका-या}या कायOभारासबंधंी  1. काय$लयीन आदेश E. 52/2017  
जा. E. ससऔंसुवआ/सगुोध/ आ9थापना /नंबडv/ 1517-
23/वसई, िदनांक  23-10-2017 
२. काय$लयीन आदेश E. 23/2018 जा. E. 
ससऔंसुवआ/अधvखो/ आ9थापना /नंबडv/ 1114-19/वसई, 
िदनाकं  27-06-2018 

 - 
 - 

3 मािहती अिधकार अिधिनयम 
2005 }या कलम 5(1) व (2) आिण 
19 मधील तरतुदीनुसार 
शासकीय मािहती अिधकारी 
Kहणनू नेमणुक  

1) काय$लयीन आदेश E. 50/2017, जा. E. 
ससऔंसुवआ/ सगुोध/आ9थापना/नंबडv/1476-81/वसई, 
 िदनाकं  13-10-2017 
२. काय$लयीन आदेश E. 24/2018, जा. E. 
ससऔंसुवआ/अधvखो/आ9थापना/नंबडv/1123-28/वसई, 
 िदनाकं  28-06-2018 

 - 

 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



महारा%&महारा%&महारा%&महारा%&    शासनशासनशासनशासन     
औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय,   

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
सह संचालक, औ�ोिगक सुर ा व आरो#य यांच ेकाय$लय, 

1ला मजला, मंगेश भवुन, अबंाडी रोड, वसई(पि_म), िजVहा पालघर. 
फोन व फॅMस नं. : 0250-2332618                                                   Mail ID : jddish.vas-mh@gov.in    

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                            E. ससऔंसुवआ/अधvखो/आ9थापना/नंबडv/1114-19/वसई, 
              िदनाकं: 27.06.2018 
काय$लयीन आदेश E. :  23 /2018 

 अिधका-यां}या कायO  2ेाबाबत}या काय$लयीन आदेश E. 08/2018 जा. E. ससंऔसवुआ/सअित/ 
आ9थापना/558-63/वसई, िदनाकं 02.04.2018 मkये अंशत: बदल कZन आदेश काढ3यात यते आहे. 

अिधका-यांच े
नांव  

अिधकार  2े इतर कामकाज काय$लयीन हजर 
राह3याच ेिदवस  

pी अ. िव. बाईत, 
उप सचंालक  

तारापरू औ�ोिगक वसाहत यथेील Lलॉट 
Eमांक सी, ई, एम, एन, ओ, एएम, 
डहाण,ू तलासरी, सातीवली, नवघर, 
नालासोपारा-िवरार येथील सवO कारखाने 

मािहती अिधकारी, सेवा 
अिधिनयमासंबधंीच ेकामकाज, 
सद9´ सिचव, वसई िवरार 
9थािनक अिर%ठ समुह, सह 
संचालकांनी वळेोवळेी िदललेे इतर 
कामकाज 

बुधवार/शुEवार/ 
पिहला शिनवार  

pी िन. आ. 
गजपरेु, उप 
संचालक  

तारापरू औ�ोिगक वसाहत यथेील Lलॉट 
Eमांक डी, आय, पी, एस, डeVय,ू  वाडा, 
बोईसर पवूO, पालघर पूवO, कामण 
(मालजीपाडा, नायगांव, देवदल सहीत) 
येथील सवO कारखाने                                       

सद9य सिचव, िजVहा अिर%ठ समहू 
पालघर, िडझा9टर मॅनेजम�ट ॲMw 
व MARG संबधंीच ेकामकाज, सह 
संचालकांनी वळेोवळेी िदललेे इतर 
कामकाज 

मंगळवार/शुEवार
/ितसरा शिनवार  

pी /. रा. Uभताडे, 
उप सचंालक  

तारापरू औ�ोिगक वसाहत यथेील Lलॉट 
Eमांक ए, बी, एफ, एच, टी, गोिखवरे 
(भोईदापाडा, Uचचपाडा सहीत), 
गौराईपाडा (िबलालपाडा सहीत), 
पेVहार, जSहार, िवEमगड, मोखाडा, 
पालघर(पि_म) येथील सवO कारखाने  

अिभलेख अिधकारी, िझरो प�ड?सी 
ॲ3ड डेली िड9पोजल संबधंी 
कामकाज, सह संचालकानंी 
वळेोवळेी िदललेे इतर कामकाज 

सोमवार/शुEवार/ 
पाचवा शिनवार  

pी /. ल. पाटील, 
उप सचंालक  

तारापरू औ�ोिगक वसाहत यथेील Lलॉट 
Eमांक जी, ज,े के, एल, वालीव, 
वसई(पि_म) येथील सवO कारखाने  

आहरण व सिंवतरण अिधकारी, 
साjंtयकी शाखे संबधंीच ेकामकाज, 
सह संचालकांनी वळेोवळेी िदलेले 
इतर कामकाज 

गZुवार/शुEवार/ 
ितसरा शिनवार  

1. हजर राह3या}सर िदवशी सावOजिनक सु�ी येत असेल तर उप/सहा�यक संचालक यांनी हजर राहा3या}या 
अगोदर}या िदवशी काय$लयात हजर रहाव.े हजर राह3या}या िदवशी नैिमिHक रजा घेतली तर �या िदवसा}या 
अगोदर}या िदवशी Uकवा नंतर}या िदवशी हजर रािहल ेपािहज.े  



2. वसई िवरार या 9थािनक अिर%ट समुहाच ेसद9य सिचव Kहणनू pी बाईत, उप संचालक यांची नेमणकू कर3यात 
येत आहे. 9थािनक अिर%ठ समुहाची बैठक �वरीत घेऊन अहवाल सादर करावा. 

3. िजVहा अिर%ठ समुहाच ेसद9य सिचव Kहणनू pी िन. आ. गजपुरे, उप संचालक यांची नेमणकू कर3यात यते 
आहे. 

4. दर मिह?या}या 1 तारखेपयO?त िविवध िववरणप2ामkये �ावी लागणारी मािहती व 5 तारखेपय7त दैनंिदनी न 
चकुता सादर करावी. 1 तारखेस सु�ी असले तर सदर मािहती अगोदर}या मिह?या}या 30/31 तारखेस सादर 
करावी. 

5. ?यायालया}या कामाला सवº}च /ाधा?य देऊन /लंिबत खटVयाचंा िनपटारा कर3यावर भर �ावा. �यानंतर 
/ाणघातक/गंभीर अपघार/आग व 9फोटां}या घटना}ंया चौकशी भटे]ना व �यानंतर तEार/शासकीय 
संदभO/िवशेष संदभ$}या भटे]ना अfEम दे3यांत यावा. 

6. गंभीर//ाणघात अपघात आग/9फोट इ�यादी बाबत /ाथिमक चौकशी अहवाल एस.एम.एस. ने �वरीत सह 
संचालकांना कळवावा. 

7. कारणे दाखवा नोटीस पाठिव3यासाठी सह संचालकांची पूवO समंंती Ëयावी. 
8. कायO 2ेाबाबत काही /� उदभवVयास सह संचालकां}या नजरेस आणाव.े 

 
 
 

सह संचालक, 
औ�ोिगक सुर ा व आरो#य, 
वसई, िजVहा पालघर.  

 
 

/त रवाना :  
 

1. pी अ. िव. बाईत, उप संचालक 

2. pी िन. आ. गजपुरे, उप संचालक 

3. pी /. रा. Uभताडे, उप संचालक 

4. pी /. ल. पाटील, उप संचालक 

5. कमOचारी वगO, औ.स.ु व आ. वसई 

6. आदेश वही 
 

 
 
 
 
    

                  
 

    



अकोलाअकोलाअकोलाअकोला    
/शासकीय े2ीयकामाशीसबंिंधतआदेश / धोरणा�मकपिरप2के 

अअअअ....
EEEE....    

िवषयिवषयिवषयिवषय    EमाकंवतारीEमाकंवतारीEमाकंवतारीEमाकंवतारी
खखखख    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((अअअअ
सVयाससVयाससVयाससVयास))))    

1 सवOनोदणीकृतकारखा?याचंेसवOसाधारण
पणेवष$तूनएकदािनरी ण 

िनरंक िनरंक 

 
 
अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती    

/शासकीय े2ीयकामाशीसबंिंधतआदेश / धोरणा�मकपिरप2के 
अअअअ....
EEEE....    

िवषयिवषयिवषयिवषय    EमाकंवतारीEमाकंवतारीEमाकंवतारीEमाकंवतारी
खखखख    

अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((अअअअ
सVयाससVयाससVयाससVयास))))    

1 सवOनोदणीकृतकारखा?याचंेसवOसाधारण
पणेवष$तूनएकदािनरी ण 

िनरंक िनरंक 

 
काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , पणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े E. . . . 1111    

/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश////धोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2के    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    
    

िवषयिवषयिवषयिवषय    EमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असअसअसअस
VयासVयासVयासVयास))))    

1. यादj}छकपkदतीनेिनिर णकरणे लागूनाही 
 

    

 
काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर    

/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश////धोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2के    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    
    

िवषयिवषयिवषयिवषय    EमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असअसअसअस
VयासVयासVयासVयास))))    

1. यादj}छकपkदतीनेिनिर णकरणे लागूनाही 
 

    

    
काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , पणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े Eपणेु कायO 2े E. . . . 2222    



/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश////धोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2के    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    
    

िवषयिवषयिवषयिवषय    EमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असअसअसअस
VयासVयासVयासVयास))))    

1. यादj}छकपkदतीनेिनिर णकरणे लागूनाही 
 

    

 
 
काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव काय$लयाच ेनांव ::::----    औ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#यऔ�ोिगक सुर ा व आरो#य, , , , सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरू    

/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश////धोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2के    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    
    

िवषयिवषयिवषयिवषय    EमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असअसअसअस
VयासVयासVयासVयास))))    

1. यादj}छकपkदतीनेिनिर णकरणे लागूनाही 
 

    

    
/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश////धोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2के    

औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय,,,,पणेुपणेुपणेुपणेु----3333    
अअअअ....EEEE....    
    

िवषयिवषयिवषयिवषय    EमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास))))    

1. सवOनोदणीकृतकारखा?याचंसेवOसा
धारणपणेवष$तूनएकदािनरी ण 

लागूनाही     

 
    

/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश////धोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2के    
औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय,,,,सातारासातारासातारासातारा....    

अअअअ....EEEE....    
    

िवषयिवषयिवषयिवषय    EमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास))))    

1. सवOनोदणीकृतकारखा?याचंसेवOसा
धारणपणेवष$तूनएकदािनरी ण 

लागूनाही     

    
    
    



    
सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक,,,,औ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#य,,,,औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद    

काय$लयकामाशीसबंिंधतकाय$लयीनआदेशकाय$लयकामाशीसबंिंधतकाय$लयीनआदेशकाय$लयकामाशीसबंिंधतकाय$लयीनआदेशकाय$लयकामाशीसबंिंधतकाय$लयीनआदेश////धोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2के 
अअअअ....EंEंEंEं....    िवषयिवषयिवषयिवषय    EमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास

))))    
1. कायO े2ातयेणा«या 

कारखा?याचंाकायOभारवाटप 
आदेशE.27 /2014 
िद. 15/07/2014 

----- 

 
उपउपउपउप----संचालकसंचालकसंचालकसंचालक, , , , औ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#य, , , , नादेंडनादेंडनादेंडनादेंड    

काय$लयकामाशीसबंिंधतकाय$लयीनआदेशकाय$लयकामाशीसबंिंधतकाय$लयीनआदेशकाय$लयकामाशीसबंिंधतकाय$लयीनआदेशकाय$लयकामाशीसबंिंधतकाय$लयीनआदेश    / / / / धोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2के 
अअअअ....EंEंEंEं....    िवषयिवषयिवषयिवषय    EमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास

))))    
1. काय$लयीनकमOचा«यानंानेमणू

किदलVेयाकाय$लयीनकाम
काजाचेवाटप 

आदेशE. 34/2014 
िद. 05/09/2014 

----- 

नािशककाय$लयनािशककाय$लयनािशककाय$लयनािशककाय$लय,,,,/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश////धोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2के    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    
    

िवषयिवषयिवषयिवषय    EमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास))))    

1. सवOनोदणीकृतकारखा?याचंसेवOसा
धारणपणेवष$तूनएकदािनरी ण 
 

लागूनाही 
 

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

जळगावकाय$लयजळगावकाय$लयजळगावकाय$लयजळगावकाय$लय,,,,/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश////धोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2के    



अनुअनुअनुअनु....EEEE....    
    

िवषयिवषयिवषयिवषय    EमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास))))    

1. सवOनोदणीकृतकारखा?याचंसेवOसा
धारणपणेवष$तूनएकदािनरी ण 
 

लागूनाही 
 

    

    
धुळेकाय$लयधुळेकाय$लयधुळेकाय$लयधुळेकाय$लय,,,,/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश////धोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2के    

अनुअनुअनुअनु....EEEE....    
    

िवषयिवषयिवषयिवषय    EमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास))))    

1. सवOनोदणीकृतकारखा?याचंसेवOसा
धारणपणेवष$तूनएकदािनरी ण 
 

लागूनाही 
 

    

    
/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश////धोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2के((((कोVहापरूकोVहापरूकोVहापरूकोVहापरू))))    

अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    
    

िवषयिवषयिवषयिवषय    EमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास))))    

1. सवOनोदणीकृतकारखा?याचंसेवOसा
धारणपणेवष$तूनएकदािनरी ण 

लागूनाही     

    
    

/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश/शासकीय िे2यकामाशीसंबिंधतकाय$लयीनआदेश////धोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2केधोरणा�मकपरीप2के((((सागंलीसागंलीसागंलीसागंली))))    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    
    

िवषयिवषयिवषयिवषय    EमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीखEमाकंवतारीख    अिभ/ायअिभ/ायअिभ/ायअिभ/ाय((((असVयासअसVयासअसVयासअसVयास))))    

1. सवOनोदणीकृतकारखा?याचंसेवOसा
धारणपणेवष$तूनएकदािनरी ण 

लागूनाही     

 
    
    
    
    

कलमकलमकलमकलम4(1)(b)(v)4(1)(b)(v)4(1)(b)(v)4(1)(b)(v)नमुनाइनमुनाइनमुनाइनमुनाइ 



मंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालक,,,,औ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंया    
काय$लयामkयेउपलeधद9तऐवजाचीयादीकाय$लयामkयेउपलeधद9तऐवजाचीयादीकाय$लयामkयेउपलeधद9तऐवजाचीयादीकाय$लयामkयेउपलeधद9तऐवजाचीयादी    

द9तऐवजाचािवषयद9तऐवजाचािवषयद9तऐवजाचािवषयद9तऐवजाचािवषय    

अनु. 
E.    

द9तऐवजाचा 
िवषय    

द9तऐवजाचा  
/कार    

िवषय    संबधंीत SयMती 
पदनाम/ / / / शाखा    

SयMतीच ेिठकाण 
उपरोMत 

काय$लयात उपलeध 
नसVयास    

1    परवाना शुVक 
नvद वही    

नvद वही    परवाना शुVक    परवाना शाखा    सदर द9तऐवज 
औ�ो िगक सुर ा व 
आरो#य, मुंबई या 

काय$लयात उपलeध 
आहे.     

2    नमुना 4 ची             
9थळ /त    

9थळ /त    परवाना    परवाना शाखा    

3    अपघात नvद वही    नvद वही    अपघात    अपघात शाखा    

4    ताकीद नvद वही    नvद वही    ताकीद    िनरी ण शाखा    

5    खटला /9ताव 
नvद वही    

नvद वही    खटला /9ताव    खटला शाखा    

6    खटला दाखल 
नvद वही    

नvद वही    खटला /9ताव    खटला शाखा    

7    कारणे दाखवा 
नोटीस    

नvद वही    कारणे दाखवा    िनरी ण शाखा    

8    दैनंिदनी नvद 
वही     

नvद वही    दैनिदनी    िनरी ण शाखा    

9    तEार नvद वही    नvद वही    तEार    िनरी ण शाखा    

10    नकाशे /9ताव 
नvद वही    

नvद वही    नकाशे /9ताव    नकाशे शाखा    

11    मंजूर नकाशे नvद 
वही    

नvद वही    मंजूर नकाशे    नकाशे शाखा    

12    चलन नvद वही    नvद वही    चलन    आ9थापना शाखा           
E. 2 अ    

 

13    आवक नvद वही    नvद वही    आवक टपाल    आ9थापना शाखा           
    



E. 2 अ    

14    टपाल मु�ांक 
नvद वही    

नvद वही    टपाल मु�ांक    आ9थापना शाखा           
E .2 अ    

15    नvदणीकृत 
कारखाने    

यादी    सांjtयकी     सांjtयकी शाखा    सदर द9तऐवज 
औ�ो िगक सुर ा व 
आरो#य, मुंबई या 

काय$लयात उपलeध 
आहे.     

16    हजेरी प2क    बायोमे&ीक     हजेरी  प2क    आ9थापना शाखा           
E .2 क    

17    भोगवटादार 
Sयव9थापक 

बदली नvद वही    

नvद वही    भोगवटादार 
Sयव9थापक 
बदली    

परवाना शाखा    

18    सेवा प9ुतके    नvद वही    सेवा    आ9थापना शाखा           
E .2 क    

19    िबल नvद वही    नvद वही    िबले    लेखा शाखा E. 3 ब    

20    टोकन नvद वही    नvद वही    टोकन    लेखा शाखा E. 3 ब    

21    धनादेश /रोकड 
नvद वही    

नvद वही    धनादेश 
/रोकड 
Sयवहार    

लेखा शाखा E. 3 ब    

22    चतुथO pेणी           
भिव%य  िनव$ह 
िनधी नvद वही    

नvद वही    भिव%य  िनव$ह 
िनधी    

लेखा शाखा E. 3 ब    

23    अिfम नvद वही    नvद वही    अिfम    आ9थापना शाखा           
E .2 अ    

24    जावक नvद वही    नvद वही    जावक टपाल    आ9थापना शाखा           
E .2 अ    

25    जड संfह नvद 
वही    

नvद वही    जड संfह    आ9थापना शाखा           
E .2 अ    

26    वतेन देयके व 
इतर परूक देयके 

नvदवही    

नvदवही    वतेन देयके व 
इतर परूक 
देयके    

लेखा शाखा E. 3 ब    

27    दुबार देयक नvदवही    दुबार देयक    लेखा शाखा E. 3 ब    



नvदवही    

28    मािहती 
अिधकाराच ेअजO 
व अिपल नvदवही    

नvदवही    मािहती 
अिधकाराच े
अजO व अिपल    

आ9थापना शाखा           
E .2 क    

29    लॉग बकु    नvदवही    लॉग बकु 
िवषयक    

आ9थापना शाखा           
E .2 अ    

30    शासन सदंभO     नvदवही    शासनाकडून 
आलेली प2े     

आ9थापना शाखा           
E .2 अ    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



नागपरूनागपरूनागपरूनागपरू////भंडाराभंडाराभंडाराभंडारा////चं�परूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयाचं�परूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयाचं�परूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयाचं�परूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीया
दीदीदीदी    / / / / द9ताऐवजीचािवषयद9ताऐवजीचािवषयद9ताऐवजीचािवषयद9ताऐवजीचािवषय    

नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर    
अअअअ....    
EEEE....     

द9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचा    
िवषयिवषयिवषयिवषय     

द9तऐवजाद9तऐवजाद9तऐवजाद9तऐवजा
चाचाचाचा        

/कार/कार/कार/कार     

िवषयिवषयिवषयिवषय संबिंधतसंबिंधतसंबिंधतसंबिंधत    SयMतीSयMतीSयMतीSयMती    / / / /  

पदनामपदनामपदनामपदनाम     

SयjMतचेSयjMतचेSयjMतचेSयjMतचे    िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    / / / / 
उपरोMतउपरोMतउपरोMतउपरोMत    
काय$लयातकाय$लयातकाय$लयातकाय$लयात    उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध    
----नसVयासनसVयासनसVयासनसVयास     

1.  परवाना शुVक 
नvदवही  

नvदवही  जमा परवाना 
शुVक  

pी. िफ. मो. शफी 

लघु-टंकलेखक  

सदर द9तऐवज 
औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, नागपरू या 
काय$लयात उपलeध 
आहेत.  

2  नमुना 4 ची 
9थळ/त  

9थळ/त  परवाना 
नुतनीकरण  

सौ. छा. ल. ना?हे  

अिध क 

pी. िफ. मो. शफी, 

लघु-टंकलेखक  

सौ स. मं. भंडारी 

िलिपक टंकलेखक 

 

3  अपघात नvदवही  नvदवही  अपघाताबाबत 
सूचना   

सौ. मी. ज.तांबु9कर 
िलिपक टंकलेखक 

  

4  ताकीद नvदवही   नvदवही ताकीद  सौ. मी. ज.तांबु9कर 
िलिपक टंकलेखक 

 

5  खटला /9ताव 
नvदवही   

नvदवही खटला /9ताव  सौ. मी. ज.तांबु9कर 
िलिपक टंकलेखक 

 

6  खटले /करणे 
दाखल नvदवही   

नvदवही ?यायालयात 
दाखल केलेले 

सौ. मी. ज.तांबु9कर 
िलिपक टंकलेखक 

 



खटले  

7  खटले /करणे \
िनकालात नvदवही   

नvदवही ?यायालयात 
िनकाली लागलेले 
खटले  

सौ. मी. ज.तांबु9कर 
िलिपक टंकलेखक 

 

8  कारणे दाखवा -
नोटीस  

नvदवही कारणे दाखवा -
नोटीस  

सौ. मी. ज.तांबु9कर 
िलिपक टंकलेखक 

 

9  दैनंिदनी नvदवही    नvदवही मािसक दैनंिदनी  pी  /.रा. भरेु 

 िलिपक टंकलेखक 

 

10  तEार नvदवही  नvदवही कारखा?यांिवZkद 
तEारी  

pी  /.रा. भरेु 

 िलिपक टंकलेखक 

 

11  नकाशे  /9ताव 
नvदवही  

नvदवही मंजूर/नामंजूर 

आलेले नकाशे  

सौ. छा. ल. ना?हे   
अिध क 

  

12  आवक नvद वही  नvदवही आवक टपाल  

  

pी. /.रा.भरेु  

 िलिपक टंकलेखक  

 

13  जावक नvदवही  नvदवही जावक टपाल  pी. /.रा.भरेु  

िलिपक टंकलेखक 

 

14  टपाल म�ुांक 
नvदवही  

नvदवही टपाल म�ुांक  pी. /.रा.भरेु  

िलिपक टंकलेखक 

 

15  नvदणीकृत 
कारखाने   

यादी  नvदणीकृत 
कारखा?यांची यादी  

pी. िफ. मो. शफी 

लघु-टंकलेखक 

 

 

16  हजेरी प2क  नvदवही हजेरी प2क वगO-3  सौ. छा. ल. ना?हे 

अिध क  

 

 

17  हजेरी प2क  नvदवही हजेरीप2क -वगO-4  सौ. छा. ल. ना?हे  



 अिध क  

18 

  

Sयव9थापक बदल 
-नvदवही  

नvदवही Sयव9थापक बदल 
नvदवही  

pी. ए. शे. भोयर 
िलिपक टंकलेखक 

 

19  वतेन  देयके व 
इतर परूक देयके 
नvदवही  

नvदवही  वतेन  देयके व 
इतर परूक देयके  

सौ स. मं. भंडारी 

िलिपक टंकलेखक 

 

 

20  टोकन नvदवही  नvदवही टोकन नvदवही सौ स. मं. भंडारी 

िलिपक टंकलेखक 

 

21  धनादेश /रोकड \
नvदवही   

नvदवही धनादेश /रोकड \
नvदवही   

सौ स. मं. भंडारी 

िलिपक टंकलेखक 

 

 

22 भिव%य िनव$ह 
नvदवही  

नvदवही वगO- 4 कमOचा-यांचे 
भ. िन.िन. लेखा  

सौ स. मं. भंडारी 

िलिपक टंकलेखक 

 

 

23  अfीम नvदवही  नvदवही देय व परतावा 
अिfम  

सौ स. मं. भंडारी 

िलिपक टंकलेखक 

 

 

24  मंजूर अनुदान 
नvदवही  

नvदवही  मंजूर अनुदान 
नvदवही  

सौ स. मं. भंडारी 

िलिपक टंकलेखक 

 

 

25  जड संfह नvदवही   नvदवही जड संfह \ 
नvदवही 

pी. ग.ु रा. जाधव 

अिध क 

 

 

26  दुरसंचार/िव�तु 
देयके  

नvदवही दुरसंचार/िव�तु 
देयके नvदवही  

सौ स. मं. भंडारी 

िलिपक टंकलेखक  

 

 

27  मािहती अिधकारी 
अजO  

नvदवही मािहती अिधकारा 

अ?वये मािगतलेली 
व िदलेली मािहती 

pी. ग.ु रा. जाधव 

अिध क 

 

 



नvदवही   

28  सांjtयकी 
िववरणप2  

नvदवही कारखा?यांकडून 
/ाLत झालेली 
िववरणाची 
नvदवही   

सौ. छा. ल. ना?हे  

अिध क 

 

 

29  कारखा?यां}या 
नावात बदल 
नvदवही   

नvदवही नvदणीकृत 
कारखा?यां}या -
नावात बदलाबाबत 
नvदवही   

pी. िफ. मो. शफी 

लघु-टंकलेखक 

 

 

30  कारखा?यांचे नाव 
कमी केVयाचे -
न9ती नvदवही  

नvदवही नvदणीकृत 
कारखा?याचे -नाव 
कमी केVयाबाबत 
नvदवही  

 

pी. िफ. मो. शफी 

लघु-टंकलेखक 

 

 

31  संगणक नvदवही  नvदवही संगणक िवषयक 
नvदवही  

संबिंधत शाखेचे 
अिध क  

 

32  लॅाग बकु  नvदवही लॉगबुक़ िवषयक  वाहन चालक  

33  शासन संदभO  नvदवही शासन संदभ$वर 
केलेली कायOवाही  

संबिंधत शाखेचे 
अिध क  

 

34  अिधवेशन 
कामकाज नvदवही 

नvदवही अिधवेश /�ोHरे 
बाबतचा तपशील  

सौ. मी. ज. तांबु9कर 

 िलिपक टंकलेखक  

 

35  एमएएच 
कारखा?यासंबंधी 
माकिÍल   

नvदवही एमएएच 
कारखा?यासंबंधी 
माकिÍल  नvदवही  

सौ. मी. ज. तांबु9कर 

 िलिपक टंकलेखक 

 

 

 

36 

                                                    

------------    वरील/वरील/वरील/वरील/माणेमाणेमाणेमाणे    -------------------- 

1) pी. ह. ह. शेख  
िलपीक टंकलेखक  

2) pी. पंकज 

सदर द9तऐवज 
औ.स.ु व आ., भंडारा 



जांभळुकर  
िलपीक टंकलेखक  

येथील काय$लयात 
उपलeध आहेत.  

38                                                     

------------    वरील/वरील/वरील/वरील/माणेमाणेमाणेमाणे    --------------------    

    

1)  pी. /. शा. 
िगरपुंजे 
िलपीक टंकलेखक  

2) pी. िह. आ. जाधव 
िलपीक टंकलेखक 

3) pी. म. ग. कुमरे 
िलपीक टंकलेखक 

(उसनवारी) 

 

    

सदर द9तऐवज 
औ.स.ु व आ., चं¿पूर 
येथील काय$लयात 
उपलeध आहेत. 

    
    
 

 

 



कVयाणयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालय,यां}याकाय$लयातील 
उपलeध द9ताऐवजांची यादी/द9ताऐवजाचा िवषय 
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सह सचंालक औ�ोिगक सुर ा व आरो#य सचंालनालय, रायगड िवभाग- येथील द9तऐवजाची 
यादी 
द9तऐवजाचा िवषय 
अ.E. द9तऐवजाचा /कार िवषय  संबधीत 

SयMती/पदनामं 
SयMतीचेिठकाण 
काय$लयात 
उपलeध 
नसVयास 

1 नvदणीकृत 
कारखा?याची यादी 

 उप/सहा�यक 
संचालक 

औ�ोिगक सरु ा 
व आरो#य 
रायगड 

2 अतीधोकादायक 
कारखा?याची यादी 

   

 

    
    
    
    
    
    



    
शासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेावशासकीयिवभागाचनेाव----औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय, ठाणे.    
----------------------------------------येथीलयेथीलयेथीलयेथील------------------------------------------------काय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादी    
द9ताऐवजाचािवषयद9ताऐवजाचािवषयद9ताऐवजाचािवषयद9ताऐवजाचािवषय    
अअअअ. . . . EEEE....    द9ताऐवजाचा/कारद9ताऐवजाचा/कारद9ताऐवजाचा/कारद9ताऐवजाचा/कार    िवषयिवषयिवषयिवषय    संबंिधतSयMती संबंिधतSयMती संबंिधतSयMती संबंिधतSयMती ////    पदनामपदनामपदनामपदनाम    SयMतीचिेठकाणSयMतीचिेठकाणSयMतीचिेठकाणSयMतीचिेठकाण////उउउउ

परोMतकाय$लयातपरोMतकाय$लयातपरोMतकाय$लयातपरोMतकाय$लयात
उपलeधनसVयासउपलeधनसVयासउपलeधनसVयासउपलeधनसVयास    

1 आवकप2ाचीनvद नvदप9ुतक िलिपकटंकलेखक  
2 जावकप2ाचीनvद नvदप9ुतक िलिपकटंकलेखक  
3 शासनिनणOय / 

पिरप2करिज9टर 
संबधीतिवषय अिध कआ9थापना  

4 कमOचा-याचवेतेनिबल े कमOचा-
या}यावतेनासंबधंी
मािहती.  

वरी%ठिलिपक  

5 वतेनरिज9टर कमOचा-
या}यावतेना}यामा
िहतीनvद 

वरी%ठिलिपक  

6 चतुथOpणेीभिव%यिनव$ह
िनधीबाबतचीमािहती 

भिव%यिनव$हिनधी
बाबतचीमािहतीची
नvद 

वरी%ठिलिपक  

7 डेड9टॅाक काय$लयातीलज
ड / 
सािह�याचीनvद 

अिध कआ9थापना.  

8 टपालितकीट टपालितकीटा}या
िहशोब 

िलिपकटंकलेखक  

9 शासनसदंभO शासकीयसंदभ$
तीलमािहती.  

अिध कआ9थापना.  

10 कॅशबुक जमाखचOवही वरी%ठिलिपक  
 

अिभलेखाचीसंपूणOयादी/�येकलोक/ािधकारीस9ंथातयारकरते.  अिभलेखामkयेद9ताऐवज, 
न9तीसंगणीकृतमािहतीइ. असेल. मािहती}याअिधका-
याचीअंमलबजावणीसुलभकर3यासाठीहीमािहतीतयारकरणेअ�यंतआव�यकआहे.  यादीवापर3यास, 
तपास3यासआिणसमज3याससुलभअसलीपािहजे.तसेच, 
आव�यकतेनुसारनमुनेघे3या}याकायOपkदतीचाहीअंतभ$वअसावा. 

 
 /थमकाय$लयातीलउपलeधन9त]चीयादीकरावी. �यांचवेग|करणकराव.े  द9ताऐवजाचिेव9तृतमािहती, 
नvदप9ुतकाचीयादीववग|करणकराव.े  
काहीद9तऐवजजेन9तीUकवानvदप9ुतका}या9वZपातनाहीत�याचंीयादीकZनठेवणे.  



लवकरसापड3या}याहेतूनेहीयादीकाय$लयामkयेक ा/माणे, टेबल/माणेतयारकZनठेवणेआव�यकआहे.  
तीपुढील/माणेतयारकरावी. 
 

वसईयेिथलसहसचंालक, 
औ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लयामkयेउपलeधद9तऐवजाचीयादी 

द9तऐवजाचािवषय 
अनुअनुअनुअनु....कंकंकंकं....    द9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचा    

िवषयिवषयिवषयिवषय        
द9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचा    
/कार/कार/कार/कार        

    िवषयिवषयिवषयिवषय    संबिधतसंबिधतसंबिधतसंबिधत    SयMतीSयMतीSयMतीSयMती    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

SयMतीचेSयMतीचेSयMतीचेSयMतीचे    िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
उपरोMrउपरोMrउपरोMrउपरोMr    काय$लयातकाय$लयातकाय$लयातकाय$लयात    
उपलe�उपलe�उपलe�उपलe�    नसVयासनसVयासनसVयासनसVयास    

1111    नमुनानमुनानमुनानमुना    4 4 4 4 चीचीचीची    9थळ9थळ9थळ9थळ    /त/त/त/त    परवानापरवानापरवानापरवाना    pीpीpीpी    नंनंनंनं. . . . बबबब. . . . डvगरेडvगरेडvगरेडvगरे, , , , 
अिध कअिध कअिध कअिध क    

वसईवसईवसईवसई    

2222    परवानापरवानापरवानापरवाना    शुVµशुVµशुVµशुVµ        नोदनोदनोदनोद    वहीवहीवहीवही    परवानापरवानापरवानापरवाना    शुVµशुVµशुVµशुVµ    नोदनोदनोदनोद    
वहीवहीवहीवही    

संससंंसं. . . . सुससुुसु. . . . संखेसंखेसंखेसंखे, , , , अिध कअिध कअिध कअिध क    वसईवसईवसईवसई    

3333    अपघातअपघातअपघातअपघात    नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    नvदनvदनvदनvद    वहीवहीवहीवही    अपघातअपघातअपघातअपघात सौसौसौसौ. . . . अअअअ....अअअअ. . . . िवरकुडिवरकुडिवरकुडिवरकुड, , , , 
िलिपकिलिपकिलिपकिलिपक    टंकलेखकटंकलेखकटंकलेखकटंकलेखक    

वसईवसईवसईवसई    

4444    ताकीदताकीदताकीदताकीद    नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    नvदनvदनvदनvद    वहीवहीवहीवही    ताकीदताकीदताकीदताकीद    सौसौसौसौ. . . . अअअअ....अअअअ. . . . िवरकुडिवरकुडिवरकुडिवरकुड, , , , 
िलिपकिलिपकिलिपकिलिपक    टंकलेखकटंकलेखकटंकलेखकटंकलेखक    

वसईवसईवसईवसई    

5555    कारखा?या}याकारखा?या}याकारखा?या}याकारखा?या}या    
नांवातनांवातनांवातनांवात    बदलबदलबदलबदल    

नvदनvदनvदनvद    वहीवहीवहीवही    परवानापरवानापरवानापरवाना    pीpीpीpी    नंनंनंनं. . . . बबबब. . . . डvगरेडvगरेडvगरेडvगरे, , , , 
अिघ कअिघ कअिघ कअिघ क    सांjtयकीसांjtयकीसांjtयकीसांjtयकी    

वसईवसईवसईवसई    

6666    खटलाखटलाखटलाखटला    दाखलदाखलदाखलदाखल    
नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    

नvदनvदनvदनvद    वहीवहीवहीवही    खटलाखटलाखटलाखटला    सौसौसौसौ. . . . अअअअ....अअअअ. . . . िवरकुडिवरकुडिवरकुडिवरकुड, , , , 
िलिपकिलिपकिलिपकिलिपक    टंकलेखकटंकलेखकटंकलेखकटंकलेखक    

वसईवसईवसईवसई 

7777    कारणेकारणेकारणेकारणे    दाखवादाखवादाखवादाखवा    नvदनvदनvदनvद    वहीवहीवहीवही    कारणेकारणेकारणेकारणे    दाखवादाखवादाखवादाखवा    सौसौसौसौ. . . . अअअअ....अअअअ. . . . िवरकुडिवरकुडिवरकुडिवरकुड, , , , 
िलिपकिलिपकिलिपकिलिपक    टंकलेखकटंकलेखकटंकलेखकटंकलेखक    

वसईवसईवसईवसई 

8888    दैनंिदनीदैनंिदनीदैनंिदनीदैनंिदनी    नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    दैनंिदनीदैनंिदनीदैनंिदनीदैनंिदनी    मोमोमोमो. . . . जाजाजाजा. . . . भोयेभोयेभोयेभोये, , , , िलिपकिलिपकिलिपकिलिपक    
टंकलखेकटंकलखेकटंकलखेकटंकलखेक    

वसईवसईवसईवसई 

9999    तEारतEारतEारतEार    नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    तEारतEारतEारतEार    मोमोमोमो. . . . जाजाजाजा. . . . भोयेभोयेभोयेभोये, , , , िलिपकिलिपकिलिपकिलिपक    
टंकलखेकटंकलखेकटंकलखेकटंकलखेक    

वसईवसईवसईवसई 

10101010    नकाशेनकाशेनकाशेनकाशे    नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    नकाशेनकाशेनकाशेनकाशे    मोमोमोमो. . . . जाजाजाजा. . . . भोयेभोयेभोयेभोये, , , , िलिपकिलिपकिलिपकिलिपक    
टंकलखेकटंकलखेकटंकलखेकटंकलखेक    

वसईवसईवसईवसई 

11111111    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    
मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    

नेांदवहीनेांदवहीनेांदवहीनेांदवही    माहीतीमाहीतीमाहीतीमाहीती    उपलeÎउपलeÎउपलeÎउपलeÎ    नंनंनंनं. . . . बबबब. . . . डvगरेडvगरेडvगरेडvगरे, , , , अिध�कअिध�कअिध�कअिध�क    वसईवसईवसईवसई 

12121212    चलनचलनचलनचलन    नvदनvदनvदनvद    वहीवहीवहीवही    नेांदवहीनेांदवहीनेांदवहीनेांदवही    चलनचलनचलनचलन        मोमोमोमो. . . . जाजाजाजा. . . . भोयेभोयेभोयेभोये, , , , िलिपकिलिपकिलिपकिलिपक    
टंकलखेकटंकलखेकटंकलखेकटंकलखेक    

वसईवसईवसईवसई 

13131313    आवकआवकआवकआवक    नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    टपालटपालटपालटपाल    सौसौसौसौ. . . . अअअअ....अअअअ. . . . िवरकुडिवरकुडिवरकुडिवरकुड, , , , 
िलिपकिलिपकिलिपकिलिपक    टंकलेखकटंकलेखकटंकलेखकटंकलेखक    

वसईवसईवसईवसई 

14141414    टपालटपालटपालटपाल    मु�ांकमु�ांकमु�ांकमु�ांक    
नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    

नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    टपालटपालटपालटपाल    मु�ांकमु�ांकमु�ांकमु�ांक    मोमोमोमो. . . . जाजाजाजा. . . . भोयेभोयेभोयेभोये, , , , िलिपकिलिपकिलिपकिलिपक    
टंकलखेकटंकलखेकटंकलखेकटंकलखेक    

वसईवसईवसईवसई 



15151515    नvदणीकतनvदणीकतनvदणीकतनvदणीकत    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने    यादीयादीयादीयादी    

नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    सांjtयकीसांjtयकीसांjtयकीसांjtयकी    pीpीpीpी    नंनंनंनं. . . . बबबब. . . . डvगरेडvगरेडvगरेडvगरे, , , , 
अिघ कअिघ कअिघ कअिघ क    सांjtयकीसांjtयकीसांjtयकीसांjtयकी    

वसईवसईवसईवसई 

16161616    हजेरीहजेरीहजेरीहजेरी    प2प2प2प2    नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही        हजेरीहजेरीहजेरीहजेरी    प2प2प2प2    pीpीpीpी    नंनंनंनं. . . . बबबब. . . . डvगरेडvगरेडvगरेडvगरे, , , , 
अिध कअिध कअिध कअिध क    

वसईवसईवसईवसई 

17171717    सेवापु9तकसेवापु9तकसेवापु9तकसेवापु9तक            नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    सेवासेवासेवासेवा    pीpीpीpी    नंनंनंनं. . . . बबबब....    डvगरेडvगरेडvगरेडvगरे, , , , 
अिध कअिध कअिध कअिध क    

वसईवसईवसईवसई 

18181818    अदंाजअदंाजअदंाजअदंाज    प2केप2केप2केप2के    नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    िबलेिबलेिबलेिबले    संससंंसं. . . . सुससुुसु. . . . संखेसंखेसंखेसंखे, , , , अिध कअिध कअिध कअिध क    वसईवसईवसईवसई 

19191919    टोकनटोकनटोकनटोकन    नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    टोकनटोकनटोकनटोकन    संससंंसं. . . . सुससुुसु. . . . संखेसंखेसंखेसंखे, , , , अिध कअिध कअिध कअिध क    वसईवसईवसईवसई 

20202020    रोकडरोकडरोकडरोकड    नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    रोकडरोकडरोकडरोकड    संससंंसं. . . . सुससुुसु. . . . संखेसंखेसंखेसंखे, , , , अिध कअिध कअिध कअिध क    वसईवसईवसईवसई 

21212121    िबलिबलिबलिबल    अदंाजअदंाजअदंाजअदंाज    
नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    

नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    िबलेिबलेिबलेिबले    संससंंसं. . . . सुससुुसु. . . . संखेसंखेसंखेसंखे, , , , अिध कअिध कअिध कअिध क    वसईवसईवसईवसई 

22222222    िबलिबलिबलिबल    रजj9टररजj9टररजj9टररजj9टर    नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    िबलेिबलेिबलेिबले    संससंंसं. . . . सुससुुसु. . . . संखेसंखेसंखेसंखे, , , , अिध कअिध कअिध कअिध क    वसईवसईवसईवसई 

23232323    चतुथOpणेीचतुथOpणेीचतुथOpणेीचतुथOpणेी    भिव%यभिव%यभिव%यभिव%य    
िनव$हिनव$हिनव$हिनव$ह    िनधीिनधीिनधीिनधी    नvदनvदनvदनvद    

नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    भिव%यभिव%यभिव%यभिव%य    िनव$हिनव$हिनव$हिनव$ह    संससंंसं. . . . सुससुुसु. . . . संखेसंखेसंखेसंखे, , , , अिध कअिध कअिध कअिध क    वसईवसईवसईवसई 

24242424    अिfमअिfमअिfमअिfम    नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    नोदंवहीनोदंवहीनोदंवहीनोदंवही    अिfमअिfमअिfमअिfम    संससंंसं. . . . सुससुुसु. . . . संखेसंखेसंखेसंखे, , , , अिध कअिध कअिध कअिध क    वसईवसईवसईवसई 

25252525    जावकजावकजावकजावक    नोदवहीनोदवहीनोदवहीनोदवही    नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    टपालटपालटपालटपाल    मोमोमोमो. . . . जाजाजाजा. . . . भोयेभोयेभोयेभोये, , , , िलिपकिलिपकिलिपकिलिपक    
टंकलखेकटंकलखेकटंकलखेकटंकलखेक    

वसईवसईवसईवसई 

26262626    जडजडजडजड    संfहसंfहसंfहसंfह    
नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    

नेांदवहीनेांदवहीनेांदवहीनेांदवही    जडजडजडजड    संfहसंfहसंfहसंfह    संससंंसं. . . . सुससुुसु. . . . संखेसंखेसंखेसंखे, , , , अिध कअिध कअिध कअिध क    वसईवसईवसईवसई 

27272727    सुर ासुर ासुर ासुर ा    कVयाणकVयाणकVयाणकVयाण    
अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही

नvदवहीनvदवहीनvदवहीनvदवही    सुर ासुर ासुर ासुर ा    वववव    
कVयाÁकVयाÁकVयाÁकVयाÁ    अिधकरीअिधकरीअिधकरीअिधकरी    

मोमोमोमो. . . . जाजाजाजा. . . . भोयेभोयेभोयेभोये, , , , िलिपकिलिपकिलिपकिलिपक    
टंकलखेकटंकलखेकटंकलखेकटंकलखेक    

वसईवसईवसईवसई 

28282828    िनरी णिनरी णिनरी णिनरी ण    नvदनvदनvदनvद    िनरी णिनरी णिनरी णिनरी ण    संससंंसं. . . . सुससुुसु. . . . संखेसंखेसंखेसंखे, , , , अिध कअिध कअिध कअिध क    वसईवसईवसईवसई 

 
     

 

 

 

 

 

 

 



अकोलाअकोलाअकोलाअकोला    
अकोलायेथीलसहअकोलायेथीलसहअकोलायेथीलसहअकोलायेथीलसह----

संचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययांचेकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजांचीयादीद9ताऐवजाचािवषयसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययांचेकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजांचीयादीद9ताऐवजाचािवषयसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययांचेकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजांचीयादीद9ताऐवजाचािवषयसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययांचेकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजांचीयादीद9ताऐवजाचािवषय....    
अ.
E 

द9ताऐवजाचािवषय द9ताऐवजा
चा/कार 

िवषय संबिंधतSयjMतपदनाम SयjMतचिेठकाणउप
रोMतकाय$लयातउ
पलeधनसVयास 

1 परवानाशुVकनvदव
ही 

नvदवही परवानाशु
Vक 

सह / उप/सहा.संचालक सदरद9ताऐवजसह
संचालक, 

औ�ोिगकसुर ाव
आरो#य,अकोलाया
काय$लयातउपल

eधआहे. 
2 नमुना 4 ची9थळ/त 9थळ/त परवाना सह / उप/सहा.संचालक  
3 अपघातनvदवही नvदवही अपघात सह / उप/सहा.संचालक  
4 ताकीदनvदवही नvदवही ताकीद सह / उप/सहा.संचालक  
5 खटला/9तावनvदव

ही 
नोदवही खटला/9ता

व 
सह / उप/सहा.संचालक  

6 खटलादाखलनvदव
ही 

नvदवही खटलादाख
ल 

सह / उप/सहा.संचालक  

7 कारणेदाखवानोटीस नvदवही कारण�दाख
वा 

सह / उप/सहा.संचालक  

8 दैनंिदनीनvदवही नोदवही दैनंिदनी सह / उप/सहा.संचालक  
9 तEारनvदवही नvदवही तEार सह / उप/सहा.संचालक  
10 नकाशे/9तावनvदव

ही 
नvदवही नकाशे/9ता

व 
सह / उप/सहा.संचालक  

11 मंजूरनकाशेनvदवही नv¬ंदवही मंजूरनकाशे सह / उप/सहा.संचालक  
12 चलाननvदवही नvदवही चलान सह / उप/सहा.संचालक  
13 आवकनvदवही नvदवही आवकटपाल सह / उप/सहा.संचालक  
14 टपालमुं�ाकनv¬देव

ही 
नvदवही टपालमु?�ा

क 
सह / उप/सहा.संचालक  

15 नvदणीकृतकारखाने यादी सांjtयकी सह / उप/सहा.संचालक  
16 हजेरीपञक रिज%टर हजेरीपञक   
17 Sयव9थापकबदलीनv

दवही 
नvदवही Sयव9थापक

बदली 
सह / उप / 

सहा�यकसंचालक 
 

18 सेवाप9ुतके नvदवही सेवा सह / उप / 
सहा�यकसंचालक 

 

19 िबलनvदवही नvदवही देयके सह / उप / 
सहा�यकसंचालक 

 



20 टोकननvदवही नvदवही टोकन सह / उप / 
सहा�यकसंचालक 

 

21 रोकडनvदवही नvदवही रोकड सह / उप / 
सहा�यकसंचालक 

 

22 चतुथOpेणीभिव%यिन
व$हिनधीनvदवही 

नvदवही भ.िन.िन सह / उप / 
सहा�यकसंचालक 

 

23 अिfमनvदवही नvदवही अिfम सह / उप / 
सहा�यकसंचालक 

 

24 जावकनvदवही नvदवही जावकटपाल सह / उप / 
सहा�यकसंचालक 

 

25 जडसंfहनvदवही नvदवही जडसंfह सह / उप / 
सहा�यकसंचालक 

 

26 कारखा?याचनेावसमा
िव%ट / 

वगळ3याबाबतनvदव
ही 

नvदवही नvदवही सह / उप / 
सहा�यकसंचालक 

 

    
अमरावतीयेथीलउपअमरावतीयेथीलउपअमरावतीयेथीलउपअमरावतीयेथीलउप----

संचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीद9ताऐवजासंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीद9ताऐवजासंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीद9ताऐवजासंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीद9ताऐवजा
चािवषयचािवषयचािवषयचािवषय....    

अ.
E 

द9ताऐवजाचािवष
य 

द9ताऐव
जाचा/का

र 

िवषय संबिंधतSय
jMतपदनाम 

SयjMतचेिठकाणउपरो
Mतकाय$लयातउपलeध

नसVयास 
1 परवानाशुVकनvद

वही 
नvदवही परवानाशु

Vक 
उपसंचालक सदरद9ताऐवजउपसचंा

लक, 
औ�ोिगकसरु ावआरो

#य, 
अमरावतीयाकाय$लया

तउपलeधआहे. 
2 अपघातनvदवही नvदवही अपघात उपसंचालक  
3 ताकीदनvदवही नvदवही ताकीद उपसंचालक  
4 खटला/9तावनvद

वही 
नोदवही खटला/

9ताव 
उपसंचालक  

5 खटलादाखलनvद
वही 

नvदवही खटलादा
खल 

उपसंचालक  



6 कारणेदाखवानोटी
स 

नvदवही कारण�दाख
वा 

उपसंचालक  

7 दैनंिदनीनvदवही नोदवही दैनंिदनी उपसंचालक  
8 तEारनvदवही नvदवही तEार उपसंचालक  
9 नकाशे/9तावनvद

वही 
नvदवही नकाशे/

9ताव 
उपसंचालक  

10 मंजूरनकाशेनvदव
ही 

नvदवही मंजूरनका
शे 

उपसंचालक  

11 चलाननvदवही नvदवही चलान उपसंचालक  
12 आवकनvदवही नvदवही आवकटपा

ल 
उपसंचालक  

13 टपालमंु�ाकनv¬े
दवही 

नvदवही टपालमु
?�ाक 

उपसंचालक  

14 नvदणीकृतकारखा
ने 

यादी साjंtयकी उपसंचालक  

15 हजेरीपञक रिज%टर हजेरीपञ
क 

उपसंचालक  

16 Sयव9थापकबदली
नvदवही 

नvदवही Sयव9थाप
कबदली 

उपसंचालक  

17 सेवाप9ुतके नvदवही सेवा उपसंचालक  
18 िबलनvदवही नvदवही देयके उपसंचालक  
19 टोकननvदवही नvदवही टोकन उपसंचालक  
20 रोकडनvदवही नvदवही रोकड उपसंचालक  
21 चतुथOpेणीभिव%य

िनव$हिनधीनvदव
ही 

नvदवही भिनिन उपसंचालक  

22 अिfमनvदवही नvदवही अिfम उपसंचालक  
23 जावकनvदवही नvदवही जावकटपा

ल 
उपसंचालक  

24 जडसfंहनvदवही नvदवही जडसंfह उपसंचालक  
 

25 कारखा?याचेनाव नvदवही नvदवही उपसंचालक  



समािव%ट / 
वगळ3याबाबतनv

दवही 
    

पणेुपणेुपणेुपणेु-
1येथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादी////द9ताऐवजीचािवद9ताऐवजीचािवद9ताऐवजीचािवद9ताऐवजीचािव
षयषयषयषय    
अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

द9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचा
िवषयिवषयिवषयिवषय    

द9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचा
/कार/कार/कार/कार    

िवषयिवषयिवषयिवषय    संबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMती////    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

SयjMतचेिठकाणSयjMतचेिठकाणSयjMतचेिठकाणSयjMतचेिठकाण////
उपरोMतकाय$लउपरोMतकाय$लउपरोMतकाय$लउपरोMतकाय$ल
यातउपलeधनसयातउपलeधनसयातउपलeधनसयातउपलeधनस
VयासVयासVयासVयास    

1. परवानाशुVक
नvदवही 

नvदवही जमापरवानाशु
Vक 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 

सदरद9तऐवज
औ�ोिगकसरु ाव

आरो#य , 
पणेुयाकाय$लया
तउपलeधआहेत.  

2 नमुना 4 
ची9थळ/त 

9थळ/त परवानानुतनीकर
ण 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 

 

3 अपघातनvदव
ही 

नvदवही अपघाताबाबतसू
चना 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
4 ताकीदनोदंव

ही 
नvदवही ताकीद संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

5 खटला/9ता
वनvदवही 

नvदवही खटला/9ताव संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
6 खटलादाख

लनvदवही 
नvदवही ?यायालयातदाख

लकेललेेखटल े
संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 



7 कारणेदाखवा
नोटीस 

नvदवही कारणेदाखवा संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
8 दÏनंिदनीनvद

वही 
नvदवही मािसकदैनंिदनी संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

9 तEारनvदव
ही 

नvदवही कारखा?यांिवZkद
तEारी 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
10 नकाशे/9ताव

नvदवही 
नvदवही मंजूरीसाठीआले

लेनकाशे 
संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

11 मंजूरनकाशे
नvदवही 

नvदवही मंजूरनकाशे संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
12 आवकनvदव

ही 
नvदवही आवकटपाल संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

13 टपालमु�ांक
नvदवही 

नvदवही टपालमंु�ांक संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
14 नvदणीकृतका

रखाने 
यादी नvदणीकृतकार

खा?याचंीयादी 
संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

15 हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 

 

16 भोगवटादार 
/ 
Sयव9थापकब
दलनvदवही 

नvदवही भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदल

नvद 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 



17 वतेनदेयकेवइ
तरपरूकदेय
केनvदवही 

नvदवही वतेनदेयकेवइतर
परूकदेयके 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
18 टोकननोदव

ही 
नvदवही टोकन अपर / उप / 

सहा�यकसचंाल
क 

19 धनादेश 
/रोकडनvदव
ही 

नvदवही धनादेश/ 
रोकडSयवहार 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
20 भिव%यिनव$ह

िनधीनvदवही 
नvदवही वगO- 4 कमOचा-

याचेंभ. िन. िन. 
लखेा 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
21 अfीमनvदव

ही 
नvदवही देयवपरतावाअिf

म 
संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

22 जावकनvदव
ही 

नvदवही जावक संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
23 जडसfंहनvद

वही 
नvदवही जडसंfह संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

24 दुबारदेयकनv
दवही 

नvदवही दुबारदेयक संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
25 मािहतीअिध

कारीनvदवही 
नvदवही मािहतीअिधकारा

अ?वय े
मािगतलेलीविद
लेलीमािहती 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

26 सांjtयकीिवव
रणप2नvदव
ही 
 

नvदवही कारखा?याकंडून
/ाLत 
झालेलीिववरणप
2ाचंातपशील 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

 



27 करीखा?या
}यानावातबद
लनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकार
खा?या}यानावात
बदलाबाबतमािह
ती 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 

28 कारखा?याचे
नावकमीके
Vयाचेन9तीनv
दवही 

नvदवही नvदणीकृतकार
खा?याचनेावकमी
केVयाबाबतमिह
ती 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 

29 संगणकनvदव
ही 

नvदवही संगणकिवषयक
मािहती 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

30 लॅागबकु नvदवही लॉगबक़ुिवषयक संबिंधतशाखेचे
अिध क 

31 शासनसंदभO नvदवही शासनसंदभ$वर
केलेलीकायOवाही 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

32 अिधवशेनका
मकाजनvदव
ही 

नvदवही अिधवशेन- 
/�ोHरेबाबतचात

पशील 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



अहमदनगर अहमदनगर अहमदनगर अहमदनगर 
येथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादी////द9ताऐवजीचािवषद9ताऐवजीचािवषद9ताऐवजीचािवषद9ताऐवजीचािवष
यययय    
अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

द9तऐवजाचािवद9तऐवजाचािवद9तऐवजाचािवद9तऐवजाचािव
षयषयषयषय    

द9तऐवजाद9तऐवजाद9तऐवजाद9तऐवजा
चा/कारचा/कारचा/कारचा/कार    

िवषयिवषयिवषयिवषय    संबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMती////    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

SयjMतचेिठकाणSयjMतचेिठकाणSयjMतचेिठकाणSयjMतचेिठकाण////
उपरोMतकाय$लउपरोMतकाय$लउपरोMतकाय$लउपरोMतकाय$ल
यातउपलeधनसयातउपलeधनसयातउपलeधनसयातउपलeधनस
VयासVयासVयासVयास    

1. परवानाशुVकनv
दवही 

नvदवही जमापरवानाशु
Vक 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 

सदरद9तऐवजऔ
�ोिगकसुर ावआ

रो#य , 
पणेुयाकाय$लयात
उपलeधआहेत.  

2 नमुना 4 
ची9थळ/त 

9थळ/त परवानानुतनीकर
ण 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 

 

3 अपघातनvदवही नvदवही अपघाताबाबतसू
चना 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
4 ताकीदनोदंवही नvदवही ताकीद संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

5 खटला/9तावनv
दवही 

नvदवही खटला/9ताव संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
6 खटलादाखलनv

दवही 
नvदवही ?यायालयातदाख

लकेललेेखटल े
संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

7 कारणेदाखवानो
टीस 

नvदवही कारणेदाखवा संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
8 दÏनंिदनीनvदवही नvदवही मािसकदैनंिदनी संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 



9 तEारनvदवही नvदवही कारखा?यांिवZkद
तEारी 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
10 नकाशे/9तावनv

दवही 
नvदवही मंजूरीसाठीआले

लेनकाशे 
संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

11 मंजूरनकाशेनvद
वही 

नvदवही मंजूरनकाशे संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
12 आवकनvदवही नvदवही आवकटपाल संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

13 टपालमु�ांकनvद
वही 

नvदवही टपालमंु�ांक संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
14 नvदणीकृतकार

खाने 
यादी नvदणीकृतकार

खा?याचंीयादी 
संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

15 हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 

 

16 भोगवटादार / 
Sयव9थापकबद
लनvदवही 

नvदवही भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदल

नvद 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
17 वतेनदेयकेवइत

रपूरकदेयकेनvद
वही 

नvदवही वतेनदेयकेवइतर
परूकदेयके 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
18 टोकननोदवही नvदवही टोकन अपर / उप / 

सहा�यकसचंाल
क 

19 धनादेश 
/रोकडनvदवही 

नvदवही धनादेश/ 
रोकडSयवहार 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 



20 भिव%यिनव$हिन
धीनvदवही 

नvदवही वगO- 4 कमOचा-
याचेंभ. िन. िन. 
लखेा 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
21 अfीमनvदवही नvदवही देयवपरतावाअिf

म 
संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

22 जावकनvदवही नvदवही जावक संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
23 जडसfंहनvदव

ही 
नvदवही जडसंfह संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

24 दुबारदेयकनvद
वही 

नvदवही दुबारदेयक संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
25 मािहतीअिधकारी

नvदवही 
नvदवही मािहतीअिधकारा

अ?Sयेमािगतललेी
विदललेीमािहती 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

26 सांjtयकीिववर
णप2नvदवही 
 

नvदवही कारखा?याकंडून
/ाLत 
झालेलीिववरणप
2ाचंातपशील 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

 

27 कारखा?या}या
नावातबदलनvद
वही 

नvदवही नvदणीकृतकार
खा?या}यानावात
बदलाबाबतमािह
ती 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 

28 कारखा?याचेनाव
कमीकेVयाचेन
9तीनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकार
खा?याचनेावकमी
केVयाबाबतमिह
ती 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 

29 संगणकनvदवही नvदवही संगणकिवषयक
मािहती 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 



30 लॅागबकु नvदवही लॉगबक़ुिवषयक संबिंधतशाखेचे
अिध क 

31 शासनसंदभO नvदवही शासनसंदभ$वर
केलेलीकायOवाही 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

32 अिधवशेनकाम
काजनvदवही 

नvदवही अिधवशेन- 
/�ोHरेबाबतचात

पशील 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

    
पणेुपणेुपणेुपणेु-
2येथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादी////द9ताऐवजीचािवद9ताऐवजीचािवद9ताऐवजीचािवद9ताऐवजीचािव
षयषयषयषय    
अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

द9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचा
िवषयिवषयिवषयिवषय    

द9तऐवजाद9तऐवजाद9तऐवजाद9तऐवजा
चा/कारचा/कारचा/कारचा/कार    

िवषयिवषयिवषयिवषय    संबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMती////    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

SयjMतचेिठकाSयjMतचेिठकाSयjMतचेिठकाSयjMतचेिठका
णणणण////उपरोMतकाउपरोMतकाउपरोMतकाउपरोMतका
य$लयातउपलय$लयातउपलय$लयातउपलय$लयातउपल
eधनसVयासeधनसVयासeधनसVयासeधनसVयास    

1. परवानाशुVक
नvदवही 

नvदवही जमापरवानाशु
Vक 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 

सदरद9तऐव
जऔ�ोिगकसु
र ावआरो#य , 
पणेुयाकाय$ल
यातउपलeधआ

हेत.  
2 नमुना 4 

ची9थळ/त 
9थळ/त परवानानुतनीकर

ण 
संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

 

3 अपघातनvदव
ही 

नvदवही अपघाताबाबतसू
चना 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
4 ताकीदनोदंव

ही 
नvदवही ताकीद संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

5 खटला/9ता
वनvदवही 

नvदवही खटला/9ताव संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 



6 खटलादाख
लनvदवही 

नvदवही ?यायालयातदाख
लकेललेेखटल े

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
7 कारणेदाखवा

नोटीस 
नvदवही कारणेदाखवा संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

8 दÏनंिदनीनvद
वही 

नvदवही मािसकदैनंिदनी संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
9 तEारनvदव

ही 
नvदवही कारखा?यािंवZkद

तEारी 
संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

10 नकाशे/9ताव
नvदवही 

नvदवही मंजूरीसाठीआले
लेनकाशे 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
11 मंजूरनकाशे

नvदवही 
नvदवही मंजूरनकाशे संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
12 आवकनvदव

ही 
नvदवही आवकटपाल संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

13 टपालमु�ांक
नvदवही 

नvदवही टपालमंु�ांक संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

14 नvदणीकृतका
रखाने 

यादी नvदणीकृतकार
खा?याचंीयादी 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
15 हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

16 भोगवटादार 
/ 
Sयव9थापकब
दलनvदवही 

नvदवही भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदल

नvद 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 



17 वतेनदेयकेवइ
तरपरूकदेय
केनvदवही 

नvदवही वतेनदेयकेवइतर
परूकदेयके 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
18 टोकननोदव

ही 
नvदवही टोकन अपर / उप / 

सहा�यकसचंाल
क 

19 धनादेश 
/रोकडनvदव
ही 

नvदवही धनादेश/ 
रोकडSयवहार 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
20 भिव%यिनव$ह

िनधीनvदवही 
नvदवही वगO- 4 कमOचा-

याचंभे. िन. िन. 
लखेा 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
21 अfीमनvदव

ही 
नvदवही देयवपरतावाअिf

म 
संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

22 जावकनvदव
ही 

नvदवही जावक संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
23 जडसfंहनvद

वही 
नvदवही जडसfंह संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

24 दुबारदेयकनv
दवही 

नvदवही दुबारदेयक संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
25 मािहतीअिध

कारीनvदवही 
नvदवही मािहतीअिधकारा

अ?Sयेमािगतललेी
विदललेीमािहती 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

26 सांjtयकीिवव
रणप2नvदव
ही 
 

नvदवही कारखा?याकंडून
/ाLत 
झालेलीिववरणप
2ाचंातपशील 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

 



27 कारखा?या
}यानावातबद
लनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकार
खा?या}यानावात
बदलाबाबतमािह
ती 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 

28 कारखा?याचे
नावकमीके
Vयाचेन9तीनv
दवही 

नvदवही नvदणीकृतकार
खा?याचनेावकमी
केVयाबाबतमिह
ती 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 

29 संगणकनvदव
ही 

नvदवही संगणकिवषयक
मािहती 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

30 लॅागबकु नvदवही लॉगबक़ुिवषयक संबिंधतशाखेचे
अिध क 

31 शासनसंदभO नvदवही शासनसंदभ$वर
केलेलीकायOवाही 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

32 अिधवशेनका
मकाजनvदव
ही 

नvदवही अिधवशेन- 
/�ोHरेबाबतचात

पशील 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

 
सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादी////द9ताऐवद9ताऐवद9ताऐवद9ताऐव
जीचािवषयजीचािवषयजीचािवषयजीचािवषय    
अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

द9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचा
िवषयिवषयिवषयिवषय    

द9तऐवजाद9तऐवजाद9तऐवजाद9तऐवजा
चा/कारचा/कारचा/कारचा/कार    

िवषयिवषयिवषयिवषय    संबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMती////    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

SयjMतचेिठकाSयjMतचेिठकाSयjMतचेिठकाSयjMतचेिठका
णणणण////उपरोMतकाउपरोMतकाउपरोMतकाउपरोMतका
य$लयातउपलय$लयातउपलय$लयातउपलय$लयातउपल
eधनसVयासeधनसVयासeधनसVयासeधनसVयास    

1. परवानाशुVक
नvदवही 

नvदवही जमापरवानाशु
Vक 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 

सदरद9तऐव
जऔ�ोिगकसु
र ावआरो#य , 
पणेुयाकाय$ल
यातउपलeधआ

हेत.  
2 नमुना 4 

ची9थळ/त 
9थळ/त परवानानुतनीकर

ण 
संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

 



3 अपघातनvदव
ही 

नvदवही अपघाताबाबतसू
चना 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
4 ताकीदनोदंव

ही 
नvदवही ताकीद संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

5 खटला/9ता
वनvदवही 

नvदवही खटला/9ताव संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
6 खटलादाख

लनvदवही 
नvदवही ?यायालयातदाख

लकेललेेखटल े
संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

7 कारणेदाखवा
नोटीस 

नvदवही कारणेदाखवा संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
8 दÏनंिदनीनvद

वही 
नvदवही मािसकदैनंिदनी संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

9 तEारनvदव
ही 

नvदवही कारखा?यािंवZkद
तEारी 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
10 नकाशे/9ताव

नvदवही 
नvदवही मंजूरीसाठीआले

लेनकाशे 
संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

11 मंजूरनकाशे
नvदवही 

नvदवही मंजूरनकाशे संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
12 आवकनvदव

ही 
नvदवही आवकटपाल संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

13 टपालमु�ांक
नvदवही 

नvदवही टपालमंु�ांक संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 



14 नvदणीकृतका
रखाने 

यादी नvदणीकृतकार
खा?याचंीयादी 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
15 हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

 

16 भोगवटादार 
/ 
Sयव9थापकब
दलनvदवही 

नvदवही भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदल

नvद 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 

17 वतेनदेयकेवइ
तरपरूकदेय
केनvदवही 

नvदवही वतेनदेयकेवइतर
परूकदेयके 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
18 टोकननोदव

ही 
नvदवही टोकन अपर / उप / 

सहा�यकसचंाल
क 

19 धनादेश 
/रोकडनvदव
ही 

नvदवही धनादेश/ 
रोकडSयवहार 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
20 भिव%यिनव$ह

िनधीनvदवही 
नvदवही वगO- 4 कमOचा-

याचंभे. िन. िन. 
लखेा 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
21 अfीमनvदव

ही 
नvदवही देयवपरतावाअिf

म 
संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 

22 जावकनvदव
ही 

नvदवही जावक संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
23 जडसfंहनvद

वही 
नvदवही जडसfंह संबिंधतशाखेचे

िलपीक 
 



24 दुबारदेयकनv
दवही 

नvदवही दुबारदेयक संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 
25 मािहतीअिध

कारीनvदवही 
नvदवही मािहतीअिधकारा

अ?Sयेमािगतललेी
विदललेीमािहती 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

26 सांjtयकीिवव
रणप2नvदव
ही 
 

नvदवही कारखा?याकंडून
/ाLत 
झालेलीिववरणप
2ाचंातपशील 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

 

27 करीखा?या
}यानावातबद
लना¬ंेदवही 

नvदवही नvदणीकृतकार
खा?या}यानावात
बदलाबाबतमािह
ती 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 

28 कारखा?याचे
नावकमीके
Vयाचेन9तीनv
दवही 

नvदवही नvदणीकृतकार
खा?याचनेावकमी
केVयाबाबतमिह
ती 

संबिंधतशाखेचे
िलपीक 

 

29 संगणकनvदव
ही 

नvदवही संगणकिवषयक
मािहती 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

30 लॅागबकु नvदवही लॉगबक़ुिवषयक संबिंधतशाखेचे
अिध क 

31 शासनसंदभO नvदवही शासनसंदभ$वर
केलेलीकायOवाही 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

32 अिधवशेनका
मकाजनvदव
ही 

नvदवही अिधवशेन- 
/�ोHरेबाबतचात

पशील 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 
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औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय,,,,पणेुपणेुपणेुपणेु----3333    

अअअअ....EEEE
....    

द9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचा
िवषयिवषयिवषयिवषय    

द9तऐवद9तऐवद9तऐवद9तऐव
जजजज    

/कार/कार/कार/कार    

िवषयिवषयिवषयिवषय    संबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMती////    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

SयjMतचेिठकाSयjMतचेिठकाSयjMतचेिठकाSयjMतचेिठका
णणणण////उपरोMतउपरोMतउपरोMतउपरोMत
काय$लयातउकाय$लयातउकाय$लयातउकाय$लयातउ
पलeधनसVयापलeधनसVयापलeधनसVयापलeधनसVया

सससस    
1. परवानाशुVक

नvदवही 
नvदवही जमापरवानाशु

Vक 
संबिधतशाखेचिेल
िपक 

सदरद9तऐव
जऔ�ोिगकसु
र ावआरो#य 

, 
पणेुकाय$लया
तउपलeधआहे

त. 
2 

 
नमुना 4 ची 
9थळ/त 

9थळ/त परवानानुतनीकर
ण 

संबिधतशाखेचिेल
िपक 

 
 

3 अपघातनvदव
ही 

नvदवही अपघाताबाबतसू
चना 

संबिधतशाखेचिेल
िपक 

4 ताकीदनvदवही नvदवही ताकीद संबिधतशाखेचिेल
िपक 

5 खटला/9ताव 
नvदवही 

नvदवही खटला/9ताव संबिधतशाखेचिेल
िपक 

6 खटलादाखल 
नvदवही 

नvदवही ?यायालयातदाख
लकेललेेखटल े

संबिधतशाखेचिेल
िपक 

7 कारणेदाखवा
नोटीस 

नvदवही कारणेदाखवा संबिधतशाखेचिेल
िपक 

8 दÏनंिदनीनvदव
ही 

नvदवही मािसकदैनंिदनी संबिधतशाखेचिेल
िपक 

9 तEारनvदवही नvदवही कारखा?यािंवZkद
तEारी 

संबिधतशाखेचिेल
िपक 

10 नकाशे/9ताव
नvदवही 

नvदवही मंजूरीसाठीआले
लेनकाशे 

संबिधतशाखेचिेल
िपक 



11 मंजूरनकाशेनv
दवही 

नvदवही मंजूरनकाशे संबिधतशाखेचिेल
िपक 

12 आवकनvदवही नvदवही आवकटपाल संबिधतशाखेचिेल
िपक 

13 टपालमु�ाकंनv
दवही 

नvदवही टपालमंु�ांक संबिधतशाखेचिेल
िपक 

14 नvदणीकृतकार
खाने 

यादी नvदणीकृतकार
खा?याचंीयादी 

संबिधतशाखेचिेल
िपक 

15 हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क संबिधतशाखेचिेल
िपक 

 
 

16 भोगवटादार / 
Sयव9थापकबद
लनvदवही 

नvदवही भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदल
नvद 

संबिधतशाखेचिेल
िपक 

17 वतेनदेयकेवइत
रपूरकदेयकेनv
दवही 

नvदवही वतेनदेयकेवइतर
परूकदेयके 

संबिधतशाखेचिेल
िपक 

18 टोकननोदवही नvदवही टोकन अपर/उप/ 
सहा�यकसचंालक 

   19 धनादेश 
/रोकडनvदवही 

नvदवही धनादेश/रोकड
Sयवहार 

संबिधतशाखेचिेल
िपक 

20 भिव%यिनव$हिन
धीनvदवही 

नvदवही वगO- 4 कमOचा-
याचंभे.िन.िन.ले
खा 

संबिधतशाखेचिेल
िपक 

21 अfीमनvदवही नvदवही देयवपरतावाअिf
म 

संबिधतशाखेचिेल
िपक 

22 जावकनvदवही नvदवही जावक संबिधतशाखेचिेल
िपक 

23 जडसfंहनvदव
ही 

नvदवही जडसfंह संबिधतशाखेचिेल
िपक 

24 दुबारदेयकनvद
वही 

नvदवही दुबारदेयक संबिधतशाखेचिेल
िपक 



25 मािहतीअिधका
रीनvदवही 

नvदवही मािहतीअिधकारा
अ?Sयेमािगतललेी
विदललेीमािहती 

संबिधतशाखेचअेिध
 क 

26 साjंtयकीिववर
णपञनvदवही 

नvदवही कारखा?याकंडून
/ाLतझालेलीिवव
रणपञाचंातपशी
ल 

संबिधतशाखेचअेिध
 क 

27 कारखा?या}या
नावातबदलनv
दवही 

नvदवही नvदणीकृतकार
खा?या}यानावात
बदलाबाबतमािह
ती 

संबिधतशाखेचिेल
िपक 

28 कारखा?याचेना
वकमीकेVयाचे
न9तीनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकार
खा?याचनेावकमी
केVयाबाबतमिह
ती 

संबिधतशाखेचिेल
िपक 

29 संगणकनvदव
ही 

नvदवही संगणकिवषयक
मािहती 

संबिधतशाखेचअेिध
 क 

30 लॉगबकु नvदवही लॉगबकुिवषयक संबिधतशाखेचअेिध
 क 

31 शासनसंदभO नvदवही शासनसंदभ$वर
केलेलीकायOवाही 

संबिधतशाखेचिेल
िपक 

32 अिधवशेनकाम
काजनvदवही 

नvदवही अिधवशेन-
/�ोHरेबाबतचात
पशील 

संबिधतशाखेचिेल
िपक 

 
    
    
    
    
    
    
    
    



सातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीसातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीसातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीसातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादी////द9ताऐवजीद9ताऐवजीद9ताऐवजीद9ताऐवजी
चािवषयचािवषयचािवषयचािवषय    

अअअअ....EEEE
....    

द9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचा
िवषयिवषयिवषयिवषय    

द9तऐवद9तऐवद9तऐवद9तऐव
जजजज    

/कार/कार/कार/कार    

िवषयिवषयिवषयिवषय    संबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMती////    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

SयjMतचेिठकाणSयjMतचेिठकाणSयjMतचेिठकाणSयjMतचेिठकाण////
उपरोMतकाय$लउपरोMतकाय$लउपरोMतकाय$लउपरोMतकाय$ल
यातउपलeधनसयातउपलeधनसयातउपलeधनसयातउपलeधनस

VयासVयासVयासVयास    
1. परवानाशुVक

नvदवही 
नvदवही जमापरवानाशु

Vक 
- सदरद9तऐवजऔ

�ोिगकसुर ावआ
रो#य , 

पणेुकाय$लयातउ
पलeधआहेत. 

2 अपघातनvदव
ही 

नvदवही अपघाताबाबतसू
चना 

िलपीकटंकलेखक  

3 ताकीदनvदवही नvदवही ताकीद िलपीकटंकलेखक 
4 खटला/9ताव 

नvदवही 
नvदवही खटला/9ताव िलपीकटंकलेखक 

5 खटलादाखल 
नvदवही 

नvदवही ?यायालयातदाख
लकेललेेखटल े

िलपीकटंकलेखक 

6 कारणेदाखवा
नोटीस 

नvदवही कारणेदाखवा िलपीकटंकलेखक 

7 दÏनंिदनीनvदव
ही 

नvदवही मािसकदैनंिदनी िलपीकटंकलेखक 

8 तEारनvदवही नvदवही कारखा?यािंवZkद
तEारी 

िलपीकटंकलेखक 

9 नकाशे/9ताव
नvदवही 

नvदवही मंजूरीसाठीआले
लेनकाशे 

िलपीकटंकलेखक 

10 मंजूरनकाशेनv
दवही 

नvदवही मंजूरनकाशे िलपीकटंकलेखक 

11 आवकनvदवही नvदवही आवकटपाल िलपीकटंकलेखक 
12 टपालमु�ंकनv

दवही 
नvदवही टपालमंु�ांक िलपीकटंकलेखक 

13 नvदणीकृतकार
खाने 

यादी नvदणीकृतकार
खा?याचंीयादी 

िलपीकटंकलेखक 



14 हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क िलपीकटंकलेखक  
15 भोगवटादार / 

Sयव9थापकबद
लनvदवही 

नvदवही भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदल
नvद 

िलपीकटंकलेखक 

16 वतेनदेयकेवइत
रपूरकदेयकेनv
दवही 

नvदवही वतेनदेयकेवइतर
परूकदेयके 

िलपीकटंकलेखक 

17 टोकननोदवही नvदवही टोकन िलपीकटंकलेखक 
18 धनादेश 

/रोकडनvदवही 
नvदवही धनादेश/रोकड

Sयवहार 
िलपीकटंकलेखक 

   19 भिव%यिनव$हिन
धीनvदवही 

नvदवही वगO- 4 कमOचा-
याचंभे.िन.िन.ले
खा 

िलपीकटंकलेखक 

20 अfीमनvदवही नvदवही देयवपरतावाअिf
म 

िलपीकटंकलेखक 

21 जावकनvदवही नvदवही जावक िलपीकटंकलेखक 
22 जडसfंहनvदव

ही 
नvदवही जडसfंह िलपीकटंकलेखक 

23 दुबारदेयकनvद
वही 

नvदवही दुबारदेयक िलपीकटंकलेखक 

24 मािहतीअिधका
रीनvदवही 

नvदवही मािहतीअिधकारा
अ?Sयेमािगतललेी
विदललेीमािहती 

िलपीकटंकलेखक 

25 कारखा?या}या
नावातबदलनv
दवही 

नvदवही नvदणीकृतकार
खा?या}यानावात
बदलाबाबतमािह
ती 

िलपीकटंकलेखक 

26 कारखा?याचेना
वकमीकेVयाचे
न9तीनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकार
खा?याचनेावकमी
केVयाबाबतमिह
ती 

िलपीकटंकलेखक 

27 संगणकनvदव
ही 

नvदवही संगणकिवषयक
मािहती 

िलपीकटंकलेखक 



28 शासनसंदभO नvदवही शासनसंदभ$वर
केलेलीकायOवाही 

िलपीकटंकलेखक 

29 अिधवशेनकाम
काजनvदवही 

नvदवही अिधवशेन-
/�ोHरेबाबतचात
पशील 

िलपीकटंकलेखक 

 
 

सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक,,,,औ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#य,,,,औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद    
काय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीद9ताऐवजाचािवषयकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीद9ताऐवजाचािवषयकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीद9ताऐवजाचािवषयकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीद9ताऐवजाचािवषय 

अअअअ....
EंEंEंEं....    

द9तऐवजाचा/कारद9तऐवजाचा/कारद9तऐवजाचा/कारद9तऐवजाचा/कार    िवषयिवषयिवषयिवषय    संबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMती////
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

SयMतीचेिठकाणSयMतीचेिठकाणSयMतीचेिठकाणSयMतीचेिठकाण////उपउपउपउप
रोMतकाय$लयातउरोMतकाय$लयातउरोMतकाय$लयातउरोMतकाय$लयातउ
पलeधनसVयासपलeधनसVयासपलeधनसVयासपलeधनसVयास    

1. शासनिनणOयवराजप2 े
आिणपरीप2के 

/शासकीय,अथOिवष
यकवका. अ. िनयम 

1948 
नुसारसुधारणा 

सह-संचालक, 
औ.स.ु वआ. 
औरंगाबाद 

संचालकऔ.सु. 
वआ. म.रा. मंुबई 

2. जडव9तूनvदवही काय$लयातीलव9तू
बाबत 

वरी/माणे ------ 

3. fंथालयनvदवही प9ुतकिवषयक वरी/माणे ------ 
4. कारखानायादी नvदणीकृतकारखा

नायादी 
वरी/माणे ------ 

5. कारखानाफाईल नvदणीकृतकारखा
?या}या9वतं2फाई

Vस 

वरी/माणे ------ 

6. खटलानvदवही खटVयाबंाबत वरी/माणे ------ 
7. शासनसंदभOनvदवही शासनाकडून/ाLत 

झालेलाप2Sयवहार 
वरी/माणे ------ 

8. नकाशेनvदवही कारखा?या}ंयानका
शेबाबत 

वरी/माणे ------ 

9. वाष|किववरणप2नvदवही साखंीकीिवषयकमा
हीती 

वरी/माणे ------ 

10. कायम9वZपीअfीमनvदव
ही 

कमOचा-
याबाबतहजेरीपट 

वरी/माणे ------ 



11. काय$लयीनकमOचारीहजेरी
प9ुतक 

कमOचा-
याबाबतहजेरीपट 

वरी/माणे ------ 

12. अपघातनvदवही अपघाताबाबत वरी/माणे ------ 
13. आवकनvदवही -

जावकनvदवही 
काय$लयात/ाLतव
िनगOमणझाललेाप2

Sयवहार 

वरी/माणे ------ 

14. रोखवही - परवानाशुVक परवानाशुVकनvद
बाबत 

वरी/माणे ------ 

15. चलननvदवही चलनाबंाबत वरी/माणे ------ 
16. परवानानvदवही परवानाबाबत वरी/माणे ------ 
17. अथOसकंVपनvदवही आथ|कतरतुदीबाब

त 
वरी/माणे ------ 

18. सणअfीमनvदवही अfीमाबाबत वरी/माणे ------ 
 

19. काय$लयीनखचOनvदवही काय$लयीनखच$बा
बत 

वरी/माणे ------ 

20. देयकनvदवही मासीकदेयकाबंाबत वरी/माणे ------ 
21. गटिवमायोजनानvदवही गटिवमािवषयक वरी/माणे ------ 
22. वाहानिवषयकनvदवही वाहानािवषयक वरी/माणे ------ 
23. ताकीदनvदवही ताकीदिवषयक वरी/माणे ------ 
24. तEारनvदवही तEारिवषयक वरी/माणे ------ 
25. डाकमु�ाकंनvदवही मु�ाकंािवषयक वरी/माणे ------ 
 

उपसचंालकउपसचंालकउपसचंालकउपसचंालक,,,,औ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#य,,,,नादेंडनादेंडनादेंडनादेंड    
काय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीद9ताऐवजाचािवषयकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीद9ताऐवजाचािवषयकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीद9ताऐवजाचािवषयकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीद9ताऐवजाचािवषय 

अअअअ....
EंEंEंEं....    

द9तऐवजाचा/द9तऐवजाचा/द9तऐवजाचा/द9तऐवजाचा/
कारकारकारकार    

िवषयिवषयिवषयिवषय    संबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMती////
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

SयMतीचेिठकाणSयMतीचेिठकाणSयMतीचेिठकाणSयMतीचेिठकाण////
उपरोMतकाय$लउपरोMतकाय$लउपरोMतकाय$लउपरोMतकाय$ल
यातउपलeधनसयातउपलeधनसयातउपलeधनसयातउपलeधनस

VयासVयासVयासVयास    
1. शासनिनणOयवरा

जप2आेिणपरीप
2के 

/शासकीय,अथOिवषयकव 
का. अ. िनयम 1948 
नुसारसुधारणा 

उप-संचालक, 
औ.स.ु वआ. 
औरंगाबाद 

संचालकऔ.स.ु 
वआ. म.रा. मंुबई 



2. जडव9तूनvदवही काय$लयातीलव9तूबाबत वरील/माणे ------ 
3. कारखानायादी नvदणीकृतकारखानायादी वरील/माणे ------ 
4. कारखानाफाईल नvदणीकृतकारखा?या}या 

9वतं2फाईVस 
वरील/माणे ------ 

5 खटलानvदवही खटVयाबंाबत वरील/माणे ------ 
6. शासनसंदभOनvद

वही 
शासनाकडून/ाLतझालेलाप

2Sयवहार 
वरील/माणे ------ 

7. नकाशेनvदवही कारखा?या}ंयानकाशेबाबत वरील/माणे ------ 
8. काय$लयीनकमO

चारीहजेरीप9ुतक 
कमOचा-याबाबतहजेरीपट वरील/माणे ------ 

9. अपघातनvदवही अपघाताबाबत वरील/माणे ------ 
10. आवकनvदवही -

जावकनvदवही 
काय$लयात/ाLतविनगOमण 
झालेलाप2Sयवहार 

वरील/माणे ------ 

11 चलननvदवही चलनाबंाबत वरील/माणे ------ 
12. काय$लयीनखचO

नvदवही 
काय$लयीनखच$बाबत वरील/माणे ------ 

13. देयकनvदवही मासीकदेयकाबंाबत वरील/माणे ------ 
14 गटिवमायोजना

नvदवही 
गटिवमािवषयक वरील/माणे ------ 

15. ताकीदनvदवही ताकीदिवषयक वरील/माणे ------ 
16. तEारनvदवही तEारिवषयक वरील/माणे ------ 
17. डाकमु�ाकंनvदव

ही 
मु�ाकंािवषयक वरील/माणे ------ 

 
    
    
    
    
    
    
    
    



नािशकयेथीलउपऔ�ोिगकसुर ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीनािशकयेथीलउपऔ�ोिगकसुर ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीनािशकयेथीलउपऔ�ोिगकसुर ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीनािशकयेथीलउपऔ�ोिगकसुर ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादी////द9ताऐद9ताऐद9ताऐद9ताऐ
वजीचािवषयवजीचािवषयवजीचािवषयवजीचािवषय    
अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

द9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचा
िवषयिवषयिवषयिवषय    

द9तऐवद9तऐवद9तऐवद9तऐव
जाचा/जाचा/जाचा/जाचा/
कारकारकारकार    

िवषयिवषयिवषयिवषय    संबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMती////    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

SयjMतचेिठकाणSयjMतचेिठकाणSयjMतचेिठकाणSयjMतचेिठकाण////उउउउ
परोMतकाय$लयातपरोMतकाय$लयातपरोMतकाय$लयातपरोMतकाय$लयात
उपलeधनसVयासउपलeधनसVयासउपलeधनसVयासउपलeधनसVयास    

1. परवानाशुVक
नvदवही 

नvदवही जमापरवानाशुVक संबिंधतशाखेचे
अिध क 

सदरद9तऐवजऔ
�ोिगकसुर ावआ

रो#य 
,नािशकयाकाय$ल
यातउपलeधआहेत. 

2 नमुना 4 
ची9थळ/त 

9थळ/त. परवानानुतनीकरण संबिंधतशाखेचे
अिध क 

3 अपघातनvदव
ही 

नvदवही अपघाताबाबतसचू
ना 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

4 ताकीदनोदंवही नvदवही ताकीद संबिंधतशाखेचे
अिध क 

5 खटला/9ताव
नvदवही 

नvदवही खटला/9ताव संबिंधतशाखेचे
अिध क 

6 खटलादाखल
नvदवही 

नvदवही ?यायालयातदाखल
केलेलखेटल े

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

7 कारणेदाखवा
नोटीस 

नvदवही कारणेदाखवा संबिंधतशाखेचे
अिध क 

8 दÏनंिदनीनvदव
ही 

नvदवही मािसकदैनंिदनी संबिंधतशाखेचे
अिध क 

9 तEारनvदवही नvदवही कारखा?यािंवZkदत
Eारी 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

10 नकाशे/9ताव
नvदवही 

नvदवही मंजूरीसाठीआलेले
नकाशे 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

11 मंजूरनकाशेनv
दवही 

नvदवही मंजूरनकाशे संबिंधतशाखेचे
अिध क 

12 आवकनvदवही नvदवही आवकटपाल संबिंधतशाखेचे
अिध क 

13 टपालमु�ाकंनv
दवही 

नvदवही टपालमंु�ांक संबिंधतशाखेचे
अिध क 

14 नvदणीकृतकार
खाने 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?याचंीयादी 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 



15 हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क संबिंधतशाखेचे
अिध क 

16 भोगवटादार/
Sयव9थापकबद
लनvदवही 

नvदवही भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदलनv

द 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

17 वतेनदेयकेवइत
रपूरकदेयकेनv
दवही 

नvदवही वतेनदेयकेवइतरपू
रकदेयके 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

18 टोकननोदवही नvदवही टोकन सह 
/उप/सहा.संचा
लक 

19 धनादेश 
/रोकडनvदवही 

नvदवही धनादेश/रोकडSयव
हार 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

20 भिव%यिनव$हिन
धीनvदवही 

नvदवही वगO- 4 कमOचा-
याचंभे.िन.िन.लखेा 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

21 अfीमनvदवही नvदवही देयवपरतावाअिfम संबिंधतशाखेचे
अिध क 

22 जावकनvदवही नvदवही जावक संबिंधतशाखेचे
अिध क 

23 जडसfंहनvदव
ही 

नvदवही जडसfंह संबिंधतशाखेचे
अिध क 

24 मािहतीअिधका
रीनvदवही 

नvदवही मािहतीअिधकाराअ
?Sयेमािगतललेीविद
लेलीमािहती 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

25 साjंtयकीिववर
णप2नvदवही 
 

नvदवही कारखा?याकंडून/ा
Lत 
झालेलीिववरणप2ां
चातपशील 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

 

26 करीखा?या}या
नावातबदलनv
दवही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?या}यानावातबदला
बाबतमािहती 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 



27 कारखा?याचेना
वकमीकेVयाचे
न9तीनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?याचेनावकमीके
Vयाबाबतमिहती 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

28 लॅागबकु नvदवही लॉगबक़ुिवषयक संबिंधतशाखेचे
अिध क 

29 शासनसंदभO नvदवही शासनसंदभ$वरके
लेलीकायOवाही 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

30 अिधवशेनकाम
काजनvदवही 

नvदवही अिधवशेन-
/�ोHरेबाबतचातप

शील 

संबिंधतशाखेचे
अिध क 

    
    

जळगावंयेथीलउपऔ�ोिगकसुर ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजांचीयादीजळगावंयेथीलउपऔ�ोिगकसुर ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजांचीयादीजळगावंयेथीलउपऔ�ोिगकसुर ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजांचीयादीजळगावंयेथीलउपऔ�ोिगकसुर ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजांचीयादी////द9ताऐद9ताऐद9ताऐद9ताऐ
वजीचािवषयवजीचािवषयवजीचािवषयवजीचािवषय    
अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

द9तऐवजाचािवषद9तऐवजाचािवषद9तऐवजाचािवषद9तऐवजाचािवष
यययय    

द9तऐवद9तऐवद9तऐवद9तऐव
जाचा/जाचा/जाचा/जाचा/
कारकारकारकार    

िवषयिवषयिवषयिवषय    संबिंधतSयसंबिंधतSयसंबिंधतSयसंबिंधतSय
MतीMतीMतीMती////    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

SयjMतचेिठकाणSयjMतचेिठकाणSयjMतचेिठकाणSयjMतचेिठकाण////
उपरोMतकाय$लउपरोMतकाय$लउपरोMतकाय$लउपरोMतकाय$ल
यातउपलeधनसयातउपलeधनसयातउपलeधनसयातउपलeधनस
VयासVयासVयासVयास    

1. परवानाशुVकनvद
वही 

नvदवही जमापरवानाशुVक िलिपक-
टंकलेखक 

सदरद9तऐवजउ
पसंचालकऔ�ो
िगकसुर ावआरो

#य , 
जळगावंहयाकाय$
लयातउपलeधआ

हेत. 

2 अपघातनvदवही नvदवही अपघाताबाबतसूचना िलिपक-
टंकलेखक 

3 ताकीदनोदंवही नvदवही ताकीद िलिपक-
टंकलेखक 

4 खटला/9तावनvद
वही 

नvदवही खटला/9ताव िलिपक-
टंकलेखक 

5 खटलादाखलनvद
वही 

नvदवही ?यायालयातदाखल
केलेलखेटल े

िलिपक-
टंकलेखक 

6 कारणेदाखवानोटी
स 

नvदवही कारणेदाखवा िलिपक-
टंकलेखक 

7 दÏनंिदनीनvदवही नvदवही मािसकदैनंिदनी िलिपक-
टंकलेखक 



8 तEारनvदवही नvदवही कारखा?यािंवZkदत
Eारी 

िलिपक-
टंकलेखक 

9 नकाशे/9तावनvद
वही 

नvदवही मंजूरीसाठीआलेलने
काशे 

िलिपक-
टंकलेखक 

10 मंजूरनकाशेनvदव
ही 

नvदवही मंजूरनकाशे िलिपक-
टंकलेखक 

11 आवकनvदवही नvदवही आवकटपाल िलिपक-
टंकलेखक 

12 टपालमु�ाकंनvदव
ही 

नvदवही टपालमंु�ांक िलिपक-
टंकलेखक 

13 नvदणीकृतकारखा
ने 

यादी नvदणीकृतकारखा
?याचंीयादी 

िलिपक-
टंकलेखक 

14 हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क िलिपक-
टंकलेखक 

15 भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदल
नvदवही 

नvदवही भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदलनv

द 

िलिपक-
टंकलेखक 

16 वतेनदेयकेवइतरपू
रकदेयकेनvदवही 

नvदवही वतेनदेयकेवइतरपरू
कदेयके 

िलिपक-
टंकलेखक 

17 टोकननोदवही नvदवही टोकन िलिपक-
टंकलेखक 

18 धनादेश 
/रोकडनvदवही 

नvदवही धनादेश/रोकडSयव
हार 

िलिपक-
टंकलेखक 

19 भिव%यिनव$हिनधी
नvदवही 

नvदवही वगO- 4 कमOचा-
याचंभे.िन.िन.लखेा 

िलिपक-
टंकलेखक 

20 अfीमनvदवही नvदवही देयवपरतावाअिfम िलिपक-
टंकलेखक 

21 जावकनvदवही नvदवही जावक िलिपक-
टंकलेखक 

सदरद9तऐवजउ
पसंचालकऔ�ो
िगकसुर ावआरो22 जडसfंहनvदवही नvदवही जडसfंह िलिपक-

टंकलेखक 



23 दुबारदेयकनvदव
ही 

नvदवही दुबारदेयक िलिपक-
टंकलेखक 

#य , 
जळगावंहयाकाय$
लयातउपलeधआ

हेत. 
सदरद9तऐवजउ
पसंचालकऔ�ो
िगकसुर ावआरो

#य , 
जळगावंहयाकाय$
लयातउपलeधआ

हेत. 

24 मािहतीअिधकारनv
दवही 

नvदवही मािहतीअिधकाराअ
?Sयेमािगतललेीविद
लेलीमािहती 

िलिपक-
टंकलेखक 

25 साjंtयकीिववरणप
2नvदवही 
 

नvदवही कारखा?याकंडून/ा
Lतझालेलीिववरणप
2ाचंातपशील 

िलिपक-
टंकलेखक 

26 कारखा?या}याना
वातबदलना¬ेंदव
ही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?या}यानावातबदला
बाबतमािहती 

िलिपक-
टंकलेखक 

27 कारखा?याचेनावक
मीकेVयाचने9तीनv
दवही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?याचेनावकमीकेVया
बाबतमिहती 

िलिपक-
टंकलेखक 

28 शासनसंदभO नvदवही शासनसंदभ$वरकेले
लीकायOवाही 

िलिपक-
टंकलेखक 

29 अिधवशेनकामका
जनvदवही 

नvदवही अिधवशेन-
/�ोHरेबाबतचातप

शील 

िलिपक-
टंकलेखक 

 

30 व�ैकीयशाखामािह
तीनvदवही 

नvदवही  िलिपक-
टंकलेखक 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



धुळेयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीधुळेयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीधुळेयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीधुळेयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादी////द9ताऐवजीचाद9ताऐवजीचाद9ताऐवजीचाद9ताऐवजीचा
िवषयिवषयिवषयिवषय    
अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

द9तऐवजाचािवषद9तऐवजाचािवषद9तऐवजाचािवषद9तऐवजाचािवष
यययय    

द9तऐवद9तऐवद9तऐवद9तऐव
जाचा/जाचा/जाचा/जाचा/
कारकारकारकार    

िवषयिवषयिवषयिवषय    संबिंधतSयसंबिंधतSयसंबिंधतSयसंबिंधतSय
MतीMतीMतीMती////    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

SयjMतचेिठकाSयjMतचेिठकाSयjMतचेिठकाSयjMतचेिठका
णणणण////उपरोMतउपरोMतउपरोMतउपरोMत
काय$लयातउकाय$लयातउकाय$लयातउकाय$लयातउ
पलeधनसपलeधनसपलeधनसपलeधनस
VयासVयासVयासVयास    

1. परवानाशुVकनvद
वही 

नvदवही जमापरवानाशुVक िलिपक-
टंकलेखक 

सदरद9तऐव
जउपसचंाल
कऔ�ोिगक
सुर ावआरो

#य , 
जळगावंहया
काय$लयातउ
पलeधआहेत. 

2 अपघातनvदवही नvदवही अपघाताबाबतसूचना िलिपक-
टंकलेखक 

3 ताकीदनोदंवही नvदवही ताकीद िलिपक-
टंकलेखक 

4 खटला/9तावनvद
वही 

नvदवही खटला/9ताव िलिपक-
टंकलेखक 

5 खटलादाखलनvद
वही 

नvदवही ?यायालयातदाखल
केलेलखेटल े

िलिपक-
टंकलेखक 

6 कारणेदाखवानोटी
स 

नvदवही कारणेदाखवा िलिपक-
टंकलेखक 

7 दÏनंिदनीनvदवही नvदवही मािसकदैनंिदनी िलिपक-
टंकलेखक 

8 तEारनvदवही नvदवही कारखा?यािंवZkदत
Eारी 

िलिपक-
टंकलेखक 

9 नकाशे/9तावनvद
वही 

नvदवही मंजूरीसाठीआलेलने
काशे 

िलिपक-
टंकलेखक 

10 मंजूरनकाशेनvदव
ही 

नvदवही मंजूरनकाशे िलिपक-
टंकलेखक 

11 आवकनvदवही नvदवही आवकटपाल िलिपक-
टंकलेखक 

12 टपाल 
मु�ाकंनvदवही 

नvदवही टपालमंु�ांक िलिपक-
टंकलेखक 

13 नvदणीकृतकारखा
ने 

यादी नvदणीकृतकारखा
?याचंीयादी 

िलिपक-
टंकलेखक 



14 हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क िलिपक-
टंकलेखक 

15 भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदल
नvदवही 

नvदवही भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदलनv

द 

िलिपक-
टंकलेखक 

16 वतेनदेयकेवइतरपू
रकदेयकेनvदवही 

नvदवही वतेनदेयकेवइतरपरू
कदेयके 

िलिपक-
टंकलेखक 

17 टोकननोदवही नvदवही टोकन िलिपक-
टंकलेखक 

18 धनादेश 
/रोकडनvदवही 

नvदवही धनादेश/रोकडSयव
हार 

िलिपक-
टंकलेखक 

19 भिव%यिनव$हिनधी
नvदवही 

नvदवही वगO- 4 कमOचा-
याचंभे.िन.िन.लखेा 

िलिपक-
टंकलेखक 

20 अfीमनvदवही नvदवही देयवपरतावाअिfम िलिपक-
टंकलेखक 

21 जावकनvदवही नvदवही जावक िलिपक-
टंकलेखक 

सदरद9तऐव
जउपसचंाल
कऔ�ोिगक
सुर ावआरो

#य , 
जळगावंहया
काय$लयातउ
पलeधआहेत. 
सदरद9तऐव
जउपसचंाल
कऔ�ोिगक
सुर ावआरो

#य , 
जळगावंहया

22 जडसfंहनvदवही नvदवही जडसfंह िलिपक-
टंकलेखक 

23 दुबारदेयकनvदव
ही 

नvदवही दुबारदेयक िलिपक-
टंकलेखक 

24 मािहतीअिधकारनv
दवही 

नvदवही मािहतीअिधकाराअ
?Sयेमािगतललेीविद
लेलीमािहती 

िलिपक-
टंकलेखक 

25 साjंtयकीिववरणप
2नvदवही 
 

नvदवही कारखा?याकंडून/ा
Lतझालेलीिववरणप
2ाचंातपशील 

िलिपक-
टंकलेखक 

26 कारखा?या}याना
वातबदलनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?या}यानावातबदला
बाबतमािहती 

िलिपक-
टंकलेखक 



27 कारखा?याचेनावक
मीकेVयाचने9तीनv
दवही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?याचेनावकमीकेVया
बाबतमिहती 

िलिपक-
टंकलेखक 

काय$लयातउ
पलeधआहेत. 

28 शासनसंदभO नvदवही शासनसंदभ$वरकेले
लीकायOवाही 

िलिपक-
टंकलेखक 

29 अिधवशेनकामका
जनvदवही 

नvदवही अिधवशेन-
/�ोHरेबाबतचातप

शील 

िलिपक-
टंकलेखक 

 

30 व�ैकीय 
शाखामािहतीनvदव
ही 

नvदवही  िलिपक-
टंकलेखक 

 

    
कोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीकोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीकोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीकोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादी////द9ताऐवद9ताऐवद9ताऐवद9ताऐव
जीचािवषयजीचािवषयजीचािवषयजीचािवषय    
अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

द9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचा
िवषयिवषयिवषयिवषय    

द9तऐवजाद9तऐवजाद9तऐवजाद9तऐवजा
चा/कारचा/कारचा/कारचा/कार    

िवषयिवषयिवषयिवषय    संबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMती////    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

SयjMतचेिठकाणSयjMतचेिठकाणSयjMतचेिठकाणSयjMतचेिठकाण////उउउउ
परोMतकाय$लयातपरोMतकाय$लयातपरोMतकाय$लयातपरोMतकाय$लयात
उपलeधनसVयासउपलeधनसVयासउपलeधनसVयासउपलeधनसVयास    

1. परवानाशुVक
नvदवही 

नvदवही जमापरवानाशु
Vक 

अिध क  / 
विर%ठिलपीक / 
िलपीकटंकलेख
क 

 

सदरद9तऐवजऔ
�ोिगकसुर ावआ

रो#य , 
कोVहापरूकाय$ल
यातउपलeधआहेत

.  
2 नमुना 4 

ची9थळ/त 
9थळ/त परवानानुतनीकर

ण 
अिध क  

3 अपघातनvदव
ही 

नvदवही अपघाताबाबतसू
चना 

अिध क 

4 ताकीदनvदव
ही 

नvदवही ताकीद अिध क 

5 खटला/9ता
वनvदवही 

नvदवही खटला/9ताव अिध क 

6 खटलादाख
लनvदवही 

नvदवही ?यायालयातदाख
लकेललेेखटल े

अिध क 



7 कारणेदाखवा
नोटीस 

नvदवही कारणेदाखवा अिध क 

8 दÏनंिदनीनvद
वही 

नvदवही मािसकदैनंिदनी अिध क 

9 तEारनvदव
ही 

नvदवही कारखा?यािंवZkद
तEारी 

अिध क 

10 नकाशे/9ताव
नvदवही 

नvदवही मंजूरीसाठीआले
लेनकाशे 

अिध क 

11 मंजूरनकाशे
नvदवही 

नvदवही मंजूरनकाशे अिध क 

12 आवकनvदव
ही 

नvदवही आवकटपाल अिध क 

13 टपालमु�ाकं
नvदवही 

नvदवही टपालमंु�ांक अिध क 

14 नvदणीकृतका
रखाने 

यादी नvदणीकृतकार
खा?याचंीयादी 

अिध क 

15 हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क अिध क  
16 भोगवटादार 

/ 
Sयव9थापकब
दलनvदवही 

नvदवही भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदल

नvद 

अिध क 

17 नvदवही नvदवही वतेनदेयकेवइतर
परूकदेयके 

अिध क 

18 टोकननोदव
ही 

नvदवही टोकन अिध क 

19 धनादेश 
/रोकडनvदव
ही 

नvदवही धनादेश/ 
रोकडSयवहार 

अिध क 

20 भिव%यिनव$ह
िनधीनvदवही 

नvदवही वगO- 4 कमOचा-
याचंभे. िन. िन. 
लखेा 

अिध क 

21 अfीमनvदव
ही 

नvदवही देयवपरतावाअिf
म 

अिध क 



22 जावकनvदव
ही 

नvदवही जावक अिध क 

23 जडसfंहनvद
वही 

नvदवही जडसfंह अिध क 

24 दुबारदेयकनv
दवही 

नvदवही दुबारदेयक अिध क 

25 मािहतीअिध
कारीनvदवही 

नvदवही मािहतीअिधकारा
अ?Sयेमािगतललेी
विदललेीमािहती 

अिध क 

26 साjंtयकीिवव
रणप2नvदव
ही 
 

नvदवही कारखा?याकंडून
/ाLत 
झालेलीिववरणप
2ाचंातपशील 

अिध क (सा)ं  

27 करीखा?या
}यानावातबद
लनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकार
खा?या}यानावात
बदलाबाबतमािह
ती 

अिध क, 
विर%ठिलपीक, 
िलपीकटंकलेख
क 

28 कारखा?याचे
नावकमीके
Vयाचेन9तीनv
दवही 

नvदवही नvदणीकृतकार
खा?याचनेावकमी
केVयाबाबतमिह
ती 

अिध क, 
विर%ठिलपीक, 
िलपीकटंकलेख
क 

29 संगणकनvदव
ही 

नvदवही संगणकिवषयक
मािहती 

अिध क 

30 लॅागबकु नvदवही लॉगबक़ुिवषयक अिध क 
31 शासनसंदभO नvदवही शासनसंदभ$वर

केलेलीकायOवाही 
अिध क 

32 अिधवशेनका
मकाजनvदव
ही 

नvदवही अिधवशेन- 
/�ोHरेबाबतचात

पशील 

अिध क, 
विर%ठिलपीक, 
िलपीकटंकलेख
क 

    
    
    



सागंलीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीसागंलीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीसागंलीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीसागंलीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादी////द9ताऐवद9ताऐवद9ताऐवद9ताऐव
जीचािवषयजीचािवषयजीचािवषयजीचािवषय    
अनुअनुअनुअनु....
EEEE....    

द9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचा
िवषयिवषयिवषयिवषय    

द9तऐवद9तऐवद9तऐवद9तऐव
जाजाजाजा    

चा/कारचा/कारचा/कारचा/कार    

िवषयिवषयिवषयिवषय    संबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMतीसंबिंधतSयMती////    
पदनामपदनामपदनामपदनाम    

SयjMतचेिठकाणSयjMतचेिठकाणSयjMतचेिठकाणSयjMतचेिठकाण////
उपरोMतकाय$लउपरोMतकाय$लउपरोMतकाय$लउपरोMतकाय$ल
यातउपलeधनसयातउपलeधनसयातउपलeधनसयातउपलeधनस
VयासVयासVयासVयास    

1. परवानाशुVक
नvदवही 

नvदवही जमापरवानाशु
Vक 

- सदरद9तऐवज
औ�ोिगकसरु ाव
आरो#य , 
कोVहापरूकाय$ल
यातउपलeधआहे
त.  

2 अपघातनvदव
ही 

नvदवही अपघाताबाबतसू
चना 

िलपीकटंकलेख
क 

 

3 ताकीदनोदंवही नvदवही ताकीद िलपीकटंकलेख
क 

4 खटला/9ताव
नvदवही 

नvदवही खटला/9ताव िलपीकटंकलेख
क 

5 खटलादाखल
नvदवही 

नvदवही ?यायालयातदाख
लकेललेेखटल े

िलपीकटंकलेख
क 

6 कारणेदाखवा
नोटीस 

नvदवही कारणेदाखवा िलपीकटंकलेख
क 

7 दÏनंिदनीनvदव
ही 

नvदवही मािसकदैनंिदनी िलपीकटंकलेख
क 

8 तEारनvदवही नvदवही कारखा?यािंवZkद
तEारी 

िलपीकटंकलेख
क 

9 नकाशे/9ताव
नvदवही 

नvदवही मंजूरीसाठीआले
लेनकाशे 

िलपीकटंकलेख
क 

10 मंजूरनकाशेनv
दवही 

नvदवही मंजूरनकाशे िलपीकटंकलेख
क 

11 आवकनvदवही नvदवही आवकटपाल िलपीकटंकलेख
क 



12 टपालमु�ाकं 
नvदवही 

नvदवही टपालमंु�ांक िलपीकटंकलेख
क 

13 नvदणीकृतकार
खाने 

यादी नvदणीकृतकार
खा?याचंीयादी 

िलपीकटंकलेख
क 

14 हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क िलपीकटंकलेख
क 

 

15 भोगवटादार / 
Sयव9थापकबद
लनvदवही 

नvदवही भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदल

नvद 

िलपीकटंकलेख
क 

16 वतेनदेयकेवइत
रपूरकदेयकेनv
दवही 

नvदवही वतेनदेयकेवइतर
परूकदेयके 

िलपीकटंकलेख
क 

17 टोकननोदवही नvदवही टोकन िलपीकटंकलेख
क 

18 धनादेश 
/रोकडनvदवही 

नvदवही धनादेश/ 
रोकडSयवहार 

िलपीकटंकलेख
क 

   19 भिव%यिनव$हिन
धीनvदवही 

नvदवही वगO- 4 कमOचा-
याचंभे. िन. िन. 
लखेा 

िलपीकटंकलेख
क 

20 अfीमनvदवही नvदवही देयवपरतावाअिf
म 

िलपीकटंकलेख
क 

21 जावकनvदवही नvदवही जावक िलपीकटंकलेख
क 

22 जडसfंहनvदव
ही 

नvदवही जडसfंह िलपीकटंकलेख
क 

23 दुबारदेयकनvद
वही 

नvदवही दुबारदेयक िलपीकटंकलेख
क 

24 मािहतीअिधका
रीनvदवही 

नvदवही मािहतीअिधकारा
अ?वयेमािगतले
लीविदललेीमािह

ती 

िलपीकटंकलेख
क 



25 कारखा?या}या
नावातबदलनv
दवही 

नvदवही नvदणीकृतकार
खा?या}यानावात
बदलाबाबतमािह
ती 

िलपीकटंकलेख
क 

26 कारखा?याचेना
वकमीकेVयाचे
न9तीनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकार
खा?याचनेावकमी
केVयाबाबतमिह
ती 

िलपीकटंकलेख
क 

27 संगणकनvदव
ही 

नvदवही संगणकिवषयक
मािहती 

िलपीकटंकलेख
क 

28 शासनसंदभO नvदवही शासनसंदभ$वर
केलेलीकायOवाही 

िलपीकटंकलेख
क 

 

        कलमकलमकलमकलम4(1)(4(1)(4(1)(4(1)(अअअअ)()()()(vi)vi)vi)vi) 
मंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालक,,,,औ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंया    

काय$लयामkयेउपलeधद9तऐवजाचीवगOवारीकाय$लयामkयेउपलeधद9तऐवजाचीवगOवारीकाय$लयामkयेउपलeधद9तऐवजाचीवगOवारीकाय$लयामkयेउपलeधद9तऐवजाचीवगOवारी    
द9तऐवजाचािवषयद9तऐवजाचािवषयद9तऐवजाचािवषयद9तऐवजाचािवषय 

अनु. E. िवषय द9तऐवजाचा /कार 
न9ती/म9टर/ 

नvदप9ुतक Sहॉउचर इ.  

िवषय सुर ीत ठेव3याचा 
कालावधी 

1 परवाना शुVक 
नvदवही 

नvद वही परवाना शुVक कायम 9वZपी 

2 नमुना  4 ची 9थळ /त 9थळ /त परवाना कायम 9वZपी 

3 अपघात नvद वही नvद वही अपघात तीस वषl 

4 ताकीद नvद वही नvद वही ताकीद कायम 9वZपी 

5 खटला /9ताव नvद 
वही 

नvद वही खटला /9ताव कायम 9वZपी 

6 खटला दाखल 
नvदवही 

नvद वही खटला दाखल कायम 9वZपी 

7 कारणे दाखवा नोटीस नvद वही कारणे दाखवा कायम 9वZपी 



8 दैनंिदनी नvदवही  नvद वही दैनंिदनी पाच वषl 

9 तEार नvद वही नvद वही तEार कायम 9वZपी 

10 नकाशे /9ताव 
नvदवही 

नvद वही नकाशे /9ताव कायम 9वZपी 

11 मंजूर नकाशे नvदवही नvद वही मंजूर नकाशे कायम 9वZपी 

12 चलन नvद वही नvद वही चलन  तीस वषl 

13 आवक नvद वही नvद वही आवक टपाल तीस वषl 

14  टपाल मु�ांक नvद 
वही 

नvद वही टपाल मु�ांक कायम 9वZपी 

15 नvदणीकृत कारखाने यादी सांखीकी कायम 9वZपी 

16 हजेरी प2क बायोमे&ीक हजेरी प2क पाच वषl 

17 भोगवटादार 
/Sयव9थापक बदली 

नvद वही 

नvद वही भोगवटादार / 
Sयव9थापक बदली 

पाच वषl 

18 सेवा प9ुतके    नvद वही सेवा कायम 9वZपी 

19 िबल नvद वही    नvद वही िबले कायम 9वZपी 

20 टोकन नvद वही    नvद वही टोकन पाच वषl 

21 रोकड नvद वही    नvद वही रोकड तीस वषl 

22 चतुथO pेणी           
भिव%य  िनव$ह िनधी 

नvद वही    

नvद वही भिव%य  िनव$ह िनधी कायम 9वZपी 

23 अिfम नvद वही    नvद वही अिfम कायम 9वZपी 

24 जावक नvद वही    नvद वही जावक टपाल तीस वषl 

25 जड संfह नvद वही    नvद वही जड संfह कायम 9वZपी 

26 पगार िवषयक 
नvदवही    

नvदवही वतेन देयके व इतर 
परूक देयके 

कायम 9वZपी 

27 दुबार देयक नvदवही    नvदवही  दुबार देयक 5 वषl 



28 मािहती अिधकाराच े
अजO व अिपल अजO 

नvदवही    

नvदवही मािहती अिधकाराच े
अजO व अिपल अजO 

कायम9वZपी  

29 लॉग बकु    नvदवही लॉगबुक िवषयक     कायम9वZपी  

30 शासन सदंभO     नvदवही शासनाकडून 
आलेली प2े    

5 वषl  

 

 
 
    
    

नागपरूनागपरूनागपरूनागपरू////भंडाराभंडाराभंडाराभंडारा////चं¿परूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यचं¿परूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यचं¿परूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यचं¿परूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#य    
काय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारी 

अअअअ....EEEE.... िवषयिवषयिवषयिवषय द9तऐवजाद9तऐवजाद9तऐवजाद9तऐवजा
चा/कारचा/कारचा/कारचा/कार 

/मुखबाब]चातपशील/मुखबाब]चातपशील/मुखबाब]चातपशील/मुखबाब]चातपशील /मुखबाब]चातप/मुखबाब]चातप/मुखबाब]चातप/मुखबाब]चातप
शीलशीलशीलशील 

सुर ीतठेव3यासुर ीतठेव3यासुर ीतठेव3यासुर ीतठेव3या
चाकालावधीचाकालावधीचाकालावधीचाकालावधी 

1 परवाना शुVकनvदवही नvदवही जमापरवानाशुVक परवानाशुVक कायम9वZपी 

2. नमुना 4 ची9थळ/त 9थळ/त परवाना नुतनीकरण  परवाना  कायम9वZपी 

3. अपघातनvदवही नvदवही अपघाताबाबतसूचना  अपघात 30 वषl 

4. ताकीदनvदवही नvदवही ताकीद ताकीद कायम9वZपी 

5. खटला/9तावनvदवही नvदवही खटला/9ताव खटला/9ताव कायम9वZपी 

6. खटलादाखलनvदवही नvदवही ?यायालयातदाखलकेले
लेखटले 

खटलादाखल कायम9वZपी 

7. कारणेदाखवानोटीस नvदवही कारणेदाखवा कारणेदाखवा कायम9वZपी 

8. दैनंिदनी नvदवही नvदवही मािसकदैनंिदनी  दैनंिदनी  5 वषl 

9. तEारनvदवही नvदवही कारखा?यांिवZkदतEा
री 

तEार कायम9वZपी 



10. नकाशे/9तावनvदवही नvदवही मंजूरीसाठीआलेलेनका
शे 

नकाशे/9ताव कायम9वZपी 

11 मंजूरनकाशेनvदवही नvदवही मंजूरनकाशे मंजूरनकाशे कायम9वZपी 

12 आवकनvदवही नvदवही आवकटपाल आवकटपाल 30 वषl 

13 टपालमु�ांक \ 
नvदवही 

नvदवही टपालमंु�ांक टपालमंु�ांक कायम9वZपी 

14 नvदणीकृतकारखाने नvदवही नvदणीकृतकारखा?यां
चीयादी 

सांjtयकी कायम9वZपी 

15 हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क हजेरीप2क 5 वषl 

16 भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदल \ 
नvदवही 

नvदवही भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदलनvद 

भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदल 

5 वषl 

17 पगारिवषयकनvदवही नvदवही वतेनदेयकेवइतरपूरकदे
यके 

देयके कायम9वZपी 

18 टोकननvदवही नvदवही टोकन टोकन 5 वषl 

19 रोकडनvदवही नvदवही धनादेश/रोकडSयवहार रोकड 30 वषl 

20 भिव%यिनव$ह \
िनधीनvदवही 

नvदवही वगO- 4 कमOचा-
यांचेभ.िन.िन. लेखा 

भ.िन.िन.  कायम9वZपी 

21 अfीमनvदवही नvदवही देयवपरतावाअिfम अिfम कायम9वZपी 

22 जावकनvदवही नvदवही जावक जावक 30 वषl 

23 जडसंfहनvदवही नvदवही जडसंfह जडसंfह कायम9वZपी 

24 दुबारदेयकनvदवही नvदवही दुबारदेयक दुबारदेयक 5 वषl 

25 मािहतीअिधकारीनvदव
ही 

नvदवही मािहतीअिधकाराअनSये
मािगतलेलीविदलेलीमा

मािहती}याअिधका
राखालीिवचारले

कायम9वZपी 



िहती लीमािहती 

26 व�ैकीयशाखाद9तऐव
जमािहतीनvदवही 

नvदवही उपकरणेवसाधनेयांची
मािहती 

व�ैकीयद9तऐवज 1 वषl 

27 सांjtयकीिववरणप2नv
दवही 

नvदवही कारखा?यांकडून/ाLत 

झालेलीिववरणप2ांचात
पशील 

सांjtयकीिववरण
प2ासबंंधीतपशील 

5 वषl 

28 कारखा?यां}यानावातब
दलनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा?यां
}यानावातबदलाबाबत
मािहती 

कारखा?यां}याना
वांतबदलझाVया
बाबतचातपशील 

5 वषl 

29 कारखा?यचेनावकमीके
Vयाचेन9तीनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा?याचे 
-
नावकमीकेVयाबाबतमा
िहती 

नावकमीकेलेVया
कारखा-
यांचीयादी 

5 वषl 

30 संगणकनvदवही नvदवही संगणकिवषयकमािहती संगणकिवषयक 30 वषl 

31 लॅागबुक नvदवही लॉगबुक़िवषयक लॉगबुक़िवषयक कायम9वZपी 

32 शासनसंदभO नvदवही शासन 
संदभ$वरकेलेलीकायOवा
ही 

शासन 
संदभ$वरकेलेली
कायOवाही 

5 वषl 

33 अिधवेशनकामकाजनvद
वही 

नvदवही अिधवेशन 
/�ोHरेबाबतचातपशील 

अिधवेशन 
/�ोHरेबाबतचात
पशील 

1 वषl 



 

कVयाणयेथीलसहसचंालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लयामkये 
उपलeधा द9ताऐवजाचंी वगOवारी 
द9ताऐवजाचािवषय 
 
अ
नु 
E 

िवषय द9ताऐवजाचा /कार 
न9ती/म9टर/नvदप9ुत
क Sहाऊचर इ 

/मुख बाबीचा 
तपशीलवार 

सुरि त 
ठेव3याचा 
कालाव
धी 

1 परवानाशुVकनvदवही नvदवही परवानाशुVका कायम 
2 नमुना 4 ची9थाळ/त 9थाळ/त परवाना कायम 
3 अपघातनvदवही नvदवही अपघात तीनवषO 
4 ताकीदनvदवही नvदवही ताकीद एकवषO 
5 खटलादाखलनvदवही नvदवही खटलादाखल कायम 
6 कारणेदाखवानोटीसनvदवही नvदवही कारणेदाखवा कायम 
7 दैनंिदनीनvदवही नvदवही दैनंिदनी पाचवषO 
8 तEारनvदवही नvदवही तEार पाचवषO 
9 नकाशे/9तावनvदवही नvदवही नकाशे/9ताव कायम 
10 चलननvदवही नvदवही चलन तीसवषO 
11 आवकनvदवही नvदवही आवकटपाल तीसवषO 
12 टपालमु�ांकनvदवही नvदवही टपालमु�ाकं कायम 
13 नvदणीकृतकारखाने यादी साjंtयकी कायम 
14 हजेरीप2क रिज9टार हजेरीप2क पाचवषO 
15 Sयव9थापकबदलीनvदवही नvदवही Sयव9थाप2कबद

ली 
पाचवषO 

16 सेवाप9ुतके नvदवही सेवा कायम 
17 िबलनvदवही नvदवही िबल े कायम 
18 टोकननvदवही नvदवही टोकन पाचवषO 
19 रोकडनvदवही नvदवही रोकड तीसवषO 
20 चतुथOpेणीभिव%यिनव$हिनधीनvदव

ही 
नvदवही भिव%यिनव$हिनधी कायम 

21 उ�सावअिfमनvदवही नvदवही उ�सावअिfम कायम 
22 जावकनvदवही नvदवही जावक तीसवषO 



23 जडसfंहनvदवही नvदवही जडसfंह कायम 
24 सुर ावकVयाणअिधकारीनvदवही नvदवही सुर ावकVयाण पाचवषO 
 

सह सचंालक औ�ोिगक सुर ा व आरो#य सचंालनालय, रायगड िवभाग- येथील द9तऐवजाची वगOवारी 
 

अ.
E.
  

िवषय द9तऐवजाचा 
/कार 

/मुख बाब]चा 
तपशील 

/मुख 
बाब]चा 
तपशील 

सुर ीत 
ठेव3याचा 
कालावधी 

1 परवाना शुVक 
नvदवही  

नvदवही जमा परवाना 
शुVक 

परवाना 
शुVक 

कायम9वZपी 

2 नमुना 4 ची 
9थळ/त  

9थळ/त परवाना 
नुतनीकरण 

परवाना कायम9वZपी 

3 अपघात नvदवही  नvदवही अपघाताबाबत 
सूचना 

अपघात 30 वषO 

4 ताकीद नvदवही नvदवही ताकीद ताकीद कायम9वZपी 
5 खटला /9ताव 

नvदवही 
नvदवही खटला /9ताव खटला 

/9ताव 
कायम9वZपी 

6 खटला दाखल 
नvदवही 

नvदवही ?यायालयात 
दाखल केललेे 
खटल े

खटला 
दाखल 

कायम9वZपी 

7 कारणे दाखवा 
नोटीस 

नvदवही कारणे दाखवा  कारणे 
दाखवा  

कायम9वZपी 

8 दैनंदीनी नvदवही नvदवही मासीक दैनंदीनी दैनंदीनी कायम9वZपी 
9 तEार नvदवही नvदवही कारखा?या}यािव

Zkद तEारी 
तEार 5 वषO 

10 नकाशे /9ताव 
नvदवही 

नvदवही मंजूर नकाशे मंजूर 
नकाशे 

कायम9वZपी 

11 मंजूर नकाशे 
नvदवही 

नvदवही मंजूर नकाशे मंजूर 
नकाशे 

कायम9वZपी 

12 आवक नvदवही कायम9वZपी आवक टपाल आवक 
टपाल 

30 वषO 

13 टपाल मु�ाकं 
नvदवही 

नvदवही टपाल मु�ाकं टपाल 
मु�ाकं 

कायम9वZपी 



14 नvदणीकृत 
कारखाने 

नvदवही नvदणीकृत 
कारखा?याची 
नvदवही 

साtंयीकी कायम9वZपी 

15 हजेरी प2क  नvदवही हजेरी प2क  हजेरी 
प2क  

5 वषO 

16 भोगवटादार/Sयव
9थापक बदल 
नोदवही  

नvदवही भोगवटादार/Sय
व9थापक बदल 
नोद 

भोगवटादा
र/Sयव9था
पक बदल 
नोद 

5 वषO 

17 पगार िवषयक 
नvदवही 

नvदवही वतेन देयके व 
इतर परुक देयके 

देयके कायम9वZपी 

18 टोकन नvदवही नvदवही टोकन टोकन 5 वषO 
19 रोकड नvदवही नvदवही धनादेश/रोकड 

Sयवहार 
रोकड 30 वषO 

20 भवी%यिनव$ह िनधी 
नvदवही 

नvदवही वगO 4 कमOचा-
याचंा भिन.लखेा 
िनधी लखेा 

भवी%यिन
व$ह िनधी 

कायम9वZपी 

21 अfीम नvदवही नvदवही देय व परतावा 
अfीम 

अfीम कायम9वZपी 

22 जावक नvदवही नvदवही जावक जावक 30 वषO 
23 जडसfंह नvदवही नvदवही जडसfंह जडसंfह कायम9वZपी 
24 दुबार देयक 

नvदवही 
नvदवही दुबार देयक दुबार 

देयक 
5 वषO 

25 माहीती अधीकार 
नvदवही 

नvदवही माहीती 
अधीकारा?वये 
मागीतलेली  व 
िदलेली माहीती 

माहीती 
अधीकारा
?वये 
िवचारले
ली माहीती 

कायम9वZपी 

26 साtंयीकी  
िववरणप2 नvदवही 

नvदवही कारखा?याकडून 
/ाLत झालVेया 
िववरणप2ाचंा 
तपशील 

साtंयीकी 
िववरणप
2ासबंधी 
तपशील 

5 वषO 

 



 

27 कारखा?या}या 
नावात बदल 
नvदवही 

नvदवही नvदणीकृत 
कारखा?या}या 
नावात बदल   
माहीती 

कारखा?या
}या नावात 
बदल   
माहीती 

5 वषO 

28 कारखा?याचे नाव 
कमी केVयाचे 
न9ती नvदवही 

नvदवही नvदणीकृत 
कारखा?याचे 
नाव कमी 
केVयाबाबतची   
माहीती 

नाव कमी 
केलVेया 
कारखा?यां
ची यादी 

5 वषO 

29
  

संगणक नvदवही नvदवही संगणक िवषयक 
माहीती 

संगणक 
िवषयक 

30 वषO 

30  लॉग बकु नvदवही लॉग बकु 
िवषयक 

लॉग बकु 
िवषयक 

कायम9वZपी 

31 शासन संदभO नvदवही शासन संदभ$वर 
केलेली 
कायOवाही 

शासन 
संदभ$वर 
केलेली 
कायOवाही 

5 वषO 

32 अधीवशेन 
कामकाज नvदवही 

नvदवही अधीवशेन 
/�ोHराबाबतचा 
तपशील 

अधीवेशन 
/�ोHराबा
बतचा 
तपशील 

1  वषO 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
ठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयामkयेद9ताऐवजाचीवगOवारीठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयामkयेद9ताऐवजाचीवगOवारीठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयामkयेद9ताऐवजाचीवगOवारीठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लयामkयेद9ताऐवजाचीवगOवारी    

अअअअ....EEEE
....    

िवषयिवषयिवषयिवषय    द9ताऐवजाचा/द9ताऐवजाचा/द9ताऐवजाचा/द9ताऐवजाचा/
कारकारकारकार/ / / / न9ती न9ती न9ती न9ती / / / / 
म9टर म9टर म9टर म9टर 
////नvदप9ुतक नvदप9ुतक नvदप9ुतक नvदप9ुतक / / / / 
Sहाउचर इSहाउचर इSहाउचर इSहाउचर इ....    

/मुखबाबीचातपशी/मुखबाबीचातपशी/मुखबाबीचातपशी/मुखबाबीचातपशी
लवारलवारलवारलवार    

सुरि तठेवसुरि तठेवसुरि तठेवसुरि तठेव
3याचाका3याचाका3याचाका3याचाका
लावधीलावधीलावधीलावधी    

1 आवकप2ाचीनvद नvदप9ुतक आवकप2ाचीनvद 30 वषl 
2 जावकप2ाचीनvद नvदप9ुतक जावकप2ाचीनvद 30 वषl 
3 शासनिनणOय / 

पिरप2करिज9टर 
न9ती संबधीतिवषय 9थायी. 

4 कमOचा-
याचवेतेनिबल े

न9ती कमOचा-
या}यावतेनासबंधंी
मािहती.  

9थायी. 

5 वतेनरिज9टर नोदप9ुतक कमOचा-
या}यावतेना}यामा
िहतीनvद 

9थायी. 

6 चतुथOpेणीभिव%यिन
व$हिनधीबाबतचीमा
िहती 

नोदप9ुतक भिव%यिनव$हिनधी
बाबतचीमािहतीची
नोद 

9थायी. 

7 डेड9टॅाक नोदप9ुतक काय$लयातीलजड 
/ सािह�याचीनvद 

9थायी. 

8 टपालितकीट नोदप9ुतक टपालितकीटा}या
िहशोब 

9थायी. 

9 शासनसंदभO नोदप9ुतक शासकीयसदंभ$ती
लमािहती.  

पाचवषl 

10 कॅशबकु नोदप9ुतक जमाखचOवही 30 वषl 
    
    
 
 
 
 



वसईयेिथलसहसचंालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लयामkयेउपलeधद9तऐवजाचीवगOवारीवगOवारीवगOवारीवगOवारी 
द9तऐवजाचािवषय 

अनु.कं. िवषय द9त ऐवजाचा /कार 
न9ती/म9टर/नोदप9ुतक/ 
Sहाउचर इ�यादी   

िवषय    सरुि त 
ठेव3याचा 
कालावधी 

1 परवाना शुVµ   
नोदवही 

नvदवही परवाना शुVµ   कायम 

2 नमुना 4ची 
9Âळ/त 

9थळ/त परवाना कायम 

3 अपघात नोद वही नोदवही अपघात तीस वषl 
4 ताकीद नोद वही नvदवही ताकी¯  कायम 
5 खटला /9ताव 

नvदवही 
नोदंवही खटला /9ताव कायम 

6 खटला दाखल 
नvदवही 

नvदवही खटला /9ताव कायम 

7 कारणे  दाखवा 
नvदवही 

नvदवही कारणे दाखवा कायम 

8 दैनंिदनी नvद 
वही 

नvदवही दैनंिदनी पाच वषl 

9 तEार नvदवही नोदंवही तEार कायम 
10 नकाशे /9ताव 

नvदवही 
नvदवही नकाशे कायम 

11 मंजुर नकाशे 
नvदवही 

नvदवही मंजुर नकाशे कायम 

12 चलन नvद वही नvदवही चलन तीस वषl 
13 आवक नvदवही नvदवही आवक टपाल तीस वषl 
14 टपाल मु�ाकं 

नvदवही 
नvदवही टपाल मु�ाकं कायम 

15 नोदणीक़त 
कारखाने 

यादी साjंtयकी कायम 

16 हजेरीप2 रिज9टर  हजेरीप2 पाचं वषl 
17 Sयवaथापक 

बदली नvदवही 
नvदवही Sयवaथापक 

बदली 
पाचं वषl 



18 सेवा प9ुतके नvदवही सेवा कायम 
19 िबल नvद वही नvदवही सेवा कायम 
20 टोकण नvदवही नvदवही टोकन पाचं वषl 
21 चतुथOpेणी भिव%य 

िनव$ह िनधी नvद 
वही 

नvदवही भिव%य िनव$ह 
िनिध 

कायम 

अनु.कं. िवषय द9त ऐवजाचा /कार 
न9ती/म9टर/नोदप9ुतक/ 
Sहाउचर इ�यादी   

िवषय    सरुि त 
ठेव3याचा 
कालावधी 

22 अिfम नvदवही नvदवही अिfम कायम 
23 जावक नvदवही नvदवही जावक टपाल तीस वषl 
24 जड सfंह 

नvदवही 
नvदवही जडसंfह कायम 

25 सुर ा 
कVयाणअिधकारी 
नोदवही 

नvदवही सुर ा कVयाण 
अिधकारी 

पाचं वषl 

    
अकोलायेथीलसहअकोलायेथीलसहअकोलायेथीलसहअकोलायेथीलसह----संचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचेंकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचेंकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचेंकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचेंकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादी    

द9ताऐवजाचािवषयद9ताऐवजाचािवषयद9ताऐवजाचािवषयद9ताऐवजाचािवषय....    
अ.
E 

द9ताऐवजाचािवष
य 

द9ताऐवजाचा
/कार / न9ती 

/ 
म9टर/नvदपु
9तक / 
Sहाऊचरइ 

िवषय सुरि तठेव
3याचाका
लावधी 

शेरा 

1 परवानाशुVकनvद
वही 

नvदवही परवानाशु
Vक 

कायम9वZ
पी 

- 

2 नमुना 4 
ची9थळ/त 

9थळ/त परवाना कायम9वZ
पी 

 

3 अपघातनvदवही नvदवही अपघात तीसवषO - 
4 ताकीदनvदवही नvदवही ताकीद कायम9वZ

पी 
 

 



 

5 खटला/9तावनvद
वही 

नोदवही खटला/
9ताव 

कायम9वZ
पी 

 

6 खटलादाखलनvद
वही 

नvदवही खटलादा
खल 

कायम9वZ
पी 

 

7 कारणेदाखवानोटी
स 

नvदवही कारण�दाख
वा 

कायम9वZ
पी 

 

8 दैनंिदनीनvदवही नोदवही दैनंिदनी पाचंवषl  
9 तEारनvदवही नvदवही तEार कायम9वZ

पी 
 

10 नकाशे/9तावनvद
वही 

नvदवही नकाशे/
9ताव 

कायम9वZ
पी 

 

11 मंजूरनकाशेनvदव
ही 

नvदवही मंजूरनका
शे 

कायम9वZ
पी. 

 

12 चलाननvदवही नvदवही चलान तीसवषO  
13 आवकनvदवही नvदवही आवकटपा

ल 
तीसवषO  

14 टपालमंु�ाकनvदव
ही 

नvदवही टपालमु
?�ाक 

कायम9वZ
पी. 

 

15 नvदणीकृतकारखा
ने 

यादी साjंtयकी कायम9वZ
पी. 

 

16 हजेरीपञक रिज%टर हजेरीपञ
क 

पाचवषl  

17 Sयव9थापकबदली
नvदवही 

नvदवही Sयव9थाप
कबदली 

पाचवषl  

18 सेवाप9ुतके नvदवही सेवा कायम9व
Zपी. 

 

19 िबलनvदवही नvदवही देयके कायम9व
Zपी. 

 

20 टोकननvदवही नvदवही टोकन पाचंवषl  
21 रोकडनvदवही नvदवही रोकड तीसवषl  

 



22 चतुथOpेणीभिव%य
िनव$हिनधीनvदव

ही 

नvदवही भिनिन कायम  

23 अिfमनvदवही नvदवही अिfम कायम  
24 जावकनvदवही नvदवही जावकटपा

ल 
तीसवषl  

25 जडसfंहनvदवही नvदवही जडसंfह कायम9व
Zपी 

 

26 कारखा?याचेनावस
मािव%ट / 

वगळ3याबाबतनvद
वही 

नvदवही नvदवही   

 
अमरावतीयेथीलउपअमरावतीयेथीलउपअमरावतीयेथीलउपअमरावतीयेथीलउप----संचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययांचेकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययांचेकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययांचेकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादीसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययांचेकाय$लयामkयेउपलeधद9ताऐवजाचंीयादी    

द9ताऐवजाचािवषयद9ताऐवजाचािवषयद9ताऐवजाचािवषयद9ताऐवजाचािवषय....    
अ.
E 

द9ताऐवजाचािवष
य 

द9ताऐवजाचा
/कार / न9ती 

/ 
म9टर/नvदपु
j9तका / 
Sहाऊचरइ 

िवषय सुरि तठेव
3याचाका
लावधी 

शेरा 

1 परवानाशुVकनvद
वही 

नvदवही परवानाशु
Vक 

कायम9वZ
पी 

- 

2 अपघातनvदवही नvदवही अपघात तीसवषO - 
3 ताकीदनvदवही नvदवही ताकीद कायम9वZ

पी 
 

4 खटला/9तावनvद
वही 

नोदवही खटला/
9ताव 

कायम9वZ
पी 

 

5 खटलादाखलनvद
वही 

नvदवही खटलादा
खल 

कायम9वZ
पी 

 

6 कारणेदाखवानोटी
स 

नvदवही कारण�दाख
वा 

कायम9वZ
पी 

 

 



 

7 दैनंिदनीनvदवही नोदवही दैनंिदनी पाचंवषl  
8 तEारनvदवही नvदवही तEार कायम9वZ

पी 
 

9 नकाशे/9तावनvद
वही 

नvदवही नकाशे/
9ताव 

कायम9वZ
पी 

 

10 मंजूरनकाशेनvदव
ही 

नvदवही मंजूरनका
शे 

कायम9वZ
पी. 

 

11 चलाननvदवही नvदवही चलान तीसवषO  
 

12 आवकनvदवही नvदवही आवकटपा
ल 

तीसवषO  

13 टपालमंु�ाकनvदव
ही 

नvदवही टपालमु
?�ाक 

कायम9वZ
पी. 

 

14 नvदणीकृतकारखा
ने 

यादी साjंtयकी कायम9वZ
पी. 

 

15 हजेरीपञक रिज%टर हजेरीपञ
क 

पाचवषl  

16 Sयव9थापकबदली
नvदवही 

नvदवही Sयव9थाप
कबदली 

पाचवषl  

17 सेवाप9ुतके नvदवही सेवा कायम9व
Zपी. 

 

18 िबलनvदवही नvदवही देयके कायम9व
Zपी. 

 

19 टोकननvदवही नvदवही टोकन पाचंवषl  
20 रोकडनvदवही नvदवही रोकड तीसवषl  
21 चतुथOpेणीभिव%य

िनव$हिनधीनvदव
ही 

नvदवही भिनिन कायम  

22 अिfमनvदवही नvदवही अिfम कायम  
23 जावकनvदवही नvदवही जावकटपा

ल 
तीसवषl  

 



24 जडसfंहनvदवही नvदवही जडसfंह कायम9व
Zपी 

 

25 कारखा?याचेनावस
मािव%ट / 

वगळ3याबाबतनvद
वही 

नvदवही नvदवही कायम9व
Zपी 

 

 
पणेुपणेुपणेुपणेु----1111येथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारी    

    
अनुअनुअनुअनु....
EEEE    

िवषयिवषयिवषयिवषय    द9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचा
/कार/कार/कार/कार    

/मुखबाब]चातपशी/मुखबाब]चातपशी/मुखबाब]चातपशी/मुखबाब]चातपशी
लललल    

/मुखबाब]चात/मुखबाब]चात/मुखबाब]चात/मुखबाब]चात
पशीलपशीलपशीलपशील    

सुर ीतठेव3याचासुर ीतठेव3याचासुर ीतठेव3याचासुर ीतठेव3याचा
कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी    

1 परवानाशुVकनv
दवही 

नvदवही जमापरवानाशुVक परवानाशुVक कायम9वZपी 

2. नमुना 4 
ची9थळ/त 

9थळ/त परवानानुतनीकरण परवाना कायम9वZपी 

3. अपघातनvदवही नvदवही अपघाताबाबतसूच
ना 

अपघात 30 वषl 

4. ताकीदनोदंवही नvदवही ताकीद ताकीद कायम9वZपी 
5. खटला/9तावनv

दवही 
नvदवही खटला/9ताव खटला/9ताव कायम9वZपी 

6. खटलादाखल
नvदवही 

नvदवही ?यायालयातदाखल
केलेलखेटल े

खटलादाखल कायम9वZपी 

7. कारणेदाखवानो
टीस 

नvदवही कारणेदाखवा कारणेदाखवा कायम9वZपी 

8. दÏनंिदनीनvदवही नvदवही मािसकदैनंिदनी दैनंिदनी 5 वषl 
9. तEारनvदवही नvदवही कारखा?यािंवZkदत

Eारी 
तEार कायम9वZपी 

10. नकाशे/9तावनv
दवही 

नvदवही मंजूरीसाठीआलेलने
काशे 

नकाशे/9ताव कायम9वZपी 

11 मंजूरनकाशेनvद
वही 

नvदवही मंजूरनकाशे मंजूरनकाशे कायम9वZपी 

12 आवकनvदवही नvदवही आवकटपाल आवकटपाल 30 वषl 
 



13 टपालमु�ाकंनv
दवही 

नvदवही टपालमंु�ांक टपालमंु�ांक कायम9वZपी 

14 नvदणीकृतकार
खाने 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?याचंीयादी 

साjंtयकी कायम9वZपी 

15 हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क हजेरीप2क 5 वषl 
16 भोगवटादार / 

Sयव9थापकबद
लनvदवही 

नvदवही भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदलनv

द 

भोगवटादार / 
Sयव9थापकबद

ल 

5 वषl 

17 पगारिवषयकनv
दवही 

नvदवही वतेनदेयकेवइतरपरू
कदेयके 

देयके कायम9वZपी 

18 टोकननोदवही नvदवही टोकन टोकन 5 वषl 
19 रोकडनvदवही नvदवही धनादेश/ 

रोकडSयवहार 
रोकड 30 वषl 

20 भिव%यिनव$हिन
धीनvदवही 

नvदवही वगO- 4 कमOचा-
याचंभे. िन. िन. 
लखेा 

भ. िन. िन. कायम9वZपी 

21 अfीमनvदवही नvदवही देयवपरतावाअिfम अिfम कायम9वZपी 
22 जावकनvदवही नvदवही जावक जावक 30 वषl 
23 जडसfंहनvदव

ही 
नvदवही जडसंfह जडसfंह कायम9वZपी 

24 दुबारदेयकनvद
वही 

नvदवही दुबारदेयक दुबारदेयक 5 वषl 

25 मािहतीअिधका
रीनvदवही 

नvदवही मािहतीअिधकाराअ
?Sयेमािगतललेीविद
लेलीमािहती 

मािहती}याअ
िधकाराखाली
िवचारललेीमा
िहती 

कायम9वZपी 

26 व�ैकीयशाखाद
9तऐवजमािहती
नvदवही 

नvदवही उपकरणेवसाधनेयां
चीमािहती 

व�ैकीयद9तऐ
वज 

1 वषl 

27 साjंtयकीिववर
णप2नvदवही 
 

नvदवही कारखा?याकंडून/ा
Lत 
झालेलीिववरणप2ां
चातपशील 

साjंtयकीिववर
णप2ासबंधंीत
पशील 

5 वषl 



28 कारखा?या}या
नावातबदलनvद
वही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?या}यानावातबदला
बाबतमािहती 

कारखा?या}या
नावातबदलझा
Vयाबाबतचात

पशील 

5 वषl 

29 कारखा?याचेना
वकमीकेVयाचेन
9तीनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?याचेनावकमीकेVया
बाबतमिहती 

नावकमीकेले
Vयाकारखा?यां

चीयादी 

5 वषl 

30 संगणकनvदवही नvदवही संगणकिवषयकमा
िहती 

संगणकिवषय
क 

30 वषl 

31 लॅागबकु नvदवही लॉगबक़ुिवषयक लॉगबक़ुिवषय
क 

कायम9वZपी 

32 शासनसंदभO नvदवही शासनसंदभ$वरकेले
लीकायOवाही 

शासनसंदभ$व
रकेललेीकायO

वाही 

5 वषl 

33 अिधवशेनकाम
काजनvदवही 

नvदवही अिधवशेन- 
/�ोHरेबाबतचातप

शील 

अिधवशेन - 
/�ोHरेबाबत
चातपशील 

1 वषl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



अहमदनगर अहमदनगर अहमदनगर अहमदनगर येथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजांचीवगOवारीयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजांचीवगOवारीयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजांचीवगOवारीयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजांचीवगOवारी    
    
अनुअनुअनुअनु....
EEEE    

िवषयिवषयिवषयिवषय    द9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचा
/कार/कार/कार/कार    

/मुखबाब]चातप/मुखबाब]चातप/मुखबाब]चातप/मुखबाब]चातप
शीलशीलशीलशील    

/मुखबाब]चातप/मुखबाब]चातप/मुखबाब]चातप/मुखबाब]चातप
शीलशीलशीलशील    

सुर ीतठेवसुर ीतठेवसुर ीतठेवसुर ीतठेव
3याचाकालाव3याचाकालाव3याचाकालाव3याचाकालाव
धीधीधीधी    

1 परवानाशुVकनvद
वही 

नvदवही जमापरवानाशु
Vक 

परवानाशुVक कायम9वZपी 

2. नमुना 4 
ची9थळ/त 

9थळ/त परवानानुतनीकर
ण 

परवाना कायम9वZपी 

3. अपघातनvदवही नvदवही अपघाताबाबतसू
चना 

अपघात 30 वषl 

4. ताकीदनोदंवही नvदवही ताकीद ताकीद कायम9वZपी 
5. खटला/9तावनv

दवही 
नvदवही खटला/9ताव खटला/9ताव कायम9वZपी 

6. खटलादाखलनv
दवही 

नvदवही ?यायालयातदाख
लकेललेेखटल े

खटलादाखल कायम9वZपी 

7. कारणेदाखवानो
टीस 

नvदवही कारणेदाखवा कारणेदाखवा कायम9वZपी 

8. दÏनंिदनीनvदवही नvदवही मािसकदैनंिदनी दैनंिदनी 5 वषl 
9. तEारनvदवही नvदवही कारखा?यािंवZkद

तEारी 
तEार कायम9वZपी 

10. नकाशे/9तावनv
दवही 

नvदवही मंजूरीसाठीआले
लेनकाशे 

नकाशे/9ताव कायम9वZपी 

11 मंजूरनकाशेनvदव
ही 

नvदवही मंजूरनकाशे मंजूरनकाशे कायम9वZपी 

12 आवकनvदवही नvदवही आवकटपाल आवकटपाल 30 वषl 
13 टपालमु�ाकंनvद

वही 
नvदवही टपालमंु�ांक टपालमंु�ांक कायम9वZपी 

14 नvदणीकृतकार
खाने 

नvदवही नvदणीकृतकार
खा?याचंीयादी 

साjंtयकी कायम9वZपी 

15 हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क हजेरीप2क 5 वषl 
16 भोगवटादार / 

Sयव9थापकबदल
नvदवही भोगवटादार / 

Sयव9थापकबदल
भोगवटादार / 
Sयव9थापकबद

5 वषl 



नvदवही नvद ल 
17 पगारिवषयकनvद

वही 
नvदवही वेतनदेयकेवइतर

परूकदेयके 
देयके कायम9वZपी 

18 टोकननोदवही नvदवही टोकन टोकन 5 वषl 
19 रोकडनvदवही नvदवही धनादेश/ 

रोकडSयवहार 
रोकड 30 वषl 

20 भिव%यिनव$हिन
धीनvदवही 

नvदवही वगO- 4 कमOचा-
याचंभे. िन. िन. 
लखेा 

भ. िन. िन. कायम9वZपी 

21 अfीमनvदवही नvदवही देयवपरतावाअिf
म 

अिfम कायम9वZपी 

22 जावकनvदवही नvदवही जावक जावक 30 वषl 
23 जडसfंहनvदवही नvदवही जडसंfह जडसंfह कायम9वZपी 
24 दुबारदेयकनvदव

ही 
नvदवही दुबारदेयक दुबारदेयक 5 वषl 

25 मािहतीअिधकारी
नvदवही 

नvदवही मािहतीअिधकारा
अ?Sयेमािगतललेी
विदललेीमािहती 

मािहती}याअिध
काराखालीिवचा
रललेीमािहती 

कायम9वZपी 

26 व�ैकीयशाखाद
9तऐवजमािहती
नvदवही 

नvदवही उपकरणेवसाधने
याचंीमािहती 

व�ैकीयद9तऐव
ज 

1 वषl 

27 साjंtयकीिववरण
प2नvदवही 
 

नvदवही कारखा?याकंडून
/ाLत 
झालेलीिववरणप
2ाचंातपशील 

सांjtयकीिववर
णप2ासबंधंीतप
शील 

5 वषl 

28 करीखा?या}याना
वातबदलनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकार
खा?या}यानावात
बदलाबाबतमािह
ती 

कारखा?या}या
नावातबदलझा
Vयाबाबतचातप

शील 

5 वषl 

29 कारखा?याचेनाव
कमीकेVयाचेन
9तीनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकार
खा?याचेनावकमी
केVयाबाबतमिह
ती 

नावकमीकेले
Vयाकारखा?यां

चीयादी 

5 वषl 



30 संगणकनvदवही नvदवही संगणकिवषयक
मािहती 

संगणकिवषयक 30 वषl 

31 लॅागबकु नvदवही लॉगबक़ुिवषयक लॉगबक़ुिवषयक कायम9वZपी 
32 शासनसंदभO नvदवही शासनसंदभ$वर

केलेलीकायOवाही 
शासनसंदभ$वर
केलेलीकायOवा

ही 

5 वषl 

33 अिधवशेनकामका
जनvदवही 

नvदवही अिधवशेन- 
/�ोHरेबाबतचात

पशील 

अिधवशेन - 
/�ोHरेबाबतचा

तपशील 

1 वषl 

 
    

पणेुपणेुपणेुपणेु----2222येथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारी    
    
अनुअनुअनुअनु....
EEEE    

िवषयिवषयिवषयिवषय    द9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचा
/कार/कार/कार/कार    

/मुखबाब]चातपशी/मुखबाब]चातपशी/मुखबाब]चातपशी/मुखबाब]चातपशी
लललल    

/मुखबाब]चा/मुखबाब]चा/मुखबाब]चा/मुखबाब]चा
तपशीलतपशीलतपशीलतपशील    

सुर ीतठेव3याचासुर ीतठेव3याचासुर ीतठेव3याचासुर ीतठेव3याचा
कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी    

1 परवानाशुVकनv
दवही 

नvदवही जमापरवानाशुVक परवानाशुVक कायम9वZपी 

2. नमुना 4 
ची9थळ/त 

9थळ/त परवानानुतनीकरण परवाना कायम9वZपी 

3. अपघातनvदवही नvदवही अपघाताबाबतसचू
ना 

अपघात 30 वषl 

4. ताकीदनोदंवही नvदवही ताकीद ताकीद कायम9वZपी 
5. खटला/9तावनv

दवही 
नvदवही खटला/9ताव खटला/9ता

व 
कायम9वZपी 

6. खटलादाखल
नvदवही 

नvदवही ?यायालयातदाखल
केलेलखेटल े

खटलादाख
ल 

कायम9वZपी 

7. कारणेदाखवानो
टीस 

नvदवही कारणेदाखवा कारणेदाखवा कायम9वZपी 

8. दÏनंिदनीनvदवही नvदवही मािसकदैनंिदनी दैनंिदनी 5 वषl 
9. तEारनvदवही नvदवही कारखा?यािंवZkदत

Eारी 
तEार कायम9वZपी 

10. नकाशे/9तावनv
दवही 

नvदवही मंजूरीसाठीआलेलने
काशे 

नकाशे/9ताव कायम9वZपी 



11 मंजूरनकाशेनvद
वही 

नvदवही मंजूरनकाशे मंजूरनकाशे कायम9वZपी 

12 आवकनvदवही नvदवही आवकटपाल आवकटपाल 30 वषl 
13 टपालमु�ांकनv

दवही 
नvदवही टपालमंु�ांक टपालमंु�ाकं कायम9वZपी 

14 नvदणीकृतकार
खाने 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?याचंीयादी 

साjंtयकी कायम9वZपी 

15 हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क हजेरीप2क 5 वषl 
16 भोगवटादार / 

Sयव9थापकबद
लनvदवही 

नvदवही भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदलनv

द 

भोगवटादार 
/ 

Sयव9थापकब
दल 

5 वषl 

17 पगारिवषयकनv
दवही 

नvदवही वेतनदेयकेवइतरपरू
कदेयके 

देयके कायम9वZपी 

18 टोकननोदवही नvदवही टोकन टोकन 5 वषl 
19 रोकडनvदवही नvदवही धनादेश/ 

रोकडSयवहार 
रोकड 30 वषl 

20 भिव%यिनव$हिन
धीनvदवही 

नvदवही वगO- 4 कमOचा-
याचंभे. िन. िन. 
लखेा 

भ. िन. िन. कायम9वZपी 

21 अfीमनvदवही नvदवही देयवपरतावाअिfम अिfम कायम9वZपी 
22 जावकनvदवही नvदवही जावक जावक 30 वषl 
23 जडसfंहनvदव

ही 
नvदवही जडसfंह जडसfंह कायम9वZपी 

24 दुबारदेयकनvद
वही 

नvदवही दुबारदेयक दुबारदेयक 5 वषl 

25 मािहतीअिधका
रीनvदवही 

नvदवही मािहतीअिधकाराअ
?Sयेमािगतललेीविद
लेलीमािहती 

मािहती}याअ
िधकाराखाली
िवचारललेी
मािहती 

कायम9वZपी 

26 व�ैकीयशाखाद
9तऐवजमािहती
नvदवही 

नvदवही उपकरणेवसाधनेयां
चीमािहती 

व�ैकीयद9त
ऐवज 

1 वषl 



27 साjंtयकीिववर
णप2नvदवही 
 

नvदवही कारखा?याकंडून/ा
Lत 
झालेलीिववरणप2ां
चातपशील 

साjंtयकीिवव
रणप2ासंबधंी
तपशील 

5 वषl 

28 कारखा?या}या
नावातबदलनvद
वही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?या}यानावातबदला
बाबतमािहती 

कारखा?या
}यानावातबद
लझाVयाबाब
तचातपशील 

5 वषl 

29 कारखा?याचेना
वकमीकेVयाचेन
9तीनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?याचेनावकमीकेVया
बाबतमिहती 

नावकमीकेले
Vयाकारखा
?याचंीयादी 

5 वषl 

30 संगणकनvदवही नvदवही संगणकिवषयकमा
िहती 

संगणकिवषय
क 

30 वषl 

31 लॅागबकु नvदवही लॉगबक़ुिवषयक लॉगबक़ुिवष
यक 

कायम9वZपी 

32 शासनसंदभO नvदवही शासनसंदभ$वरकेले
लीकायOवाही 

शासनसंदभ$
वरकेलेलीका
यOवाही 

5 वषl 

33 अिधवशेनकाम
काजनvदवही 

नvदवही अिधवशेन- 
/�ोHरेबाबतचातप

शील 

अिधवशेन - 
/�ोHरेबाबत
चातपशील 

1 वषl 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारी    
    
अनुअनुअनुअनु....
EEEE    

िवषयिवषयिवषयिवषय    द9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचाद9तऐवजाचा
/कार/कार/कार/कार    

/मुखबाब]चातपशी/मुखबाब]चातपशी/मुखबाब]चातपशी/मुखबाब]चातपशी
लललल    

/मुखबाब]चात/मुखबाब]चात/मुखबाब]चात/मुखबाब]चात
पशीलपशीलपशीलपशील    

सुर ीतठेव3यासुर ीतठेव3यासुर ीतठेव3यासुर ीतठेव3या
चाकालावधीचाकालावधीचाकालावधीचाकालावधी    

1 परवानाशुVकनv
दवही 

नvदवही जमापरवानाशुVक परवानाशुVक कायम9वZपी 

2. नमुना 4 
ची9थळ/त 

9थळ/त परवानानुतनीकरण परवाना कायम9वZपी 

3. अपघातनvदवही नvदवही अपघाताबाबतसचू
ना 

अपघात 30 वषl 

4. ताकीदनोदंवही नvदवही ताकीद ताकीद कायम9वZपी 
5. खटला/9तावनv

दवही 
नvदवही खटला/9ताव खटला/9ताव कायम9वZपी 

6. खटलादाखलनv
दवही 

नvदवही ?यायालयातदाखल
केलेलखेटल े

खटलादाखल कायम9वZपी 

7. कारणेदाखवानो
टीस 

नvदवही कारणेदाखवा कारणेदाखवा कायम9वZपी 

8. दÏनंिदनीनvदवही नvदवही मािसकदैनंिदनी दैनंिदनी 5 वषl 
9. तEारनvदवही नvदवही कारखा?यािंवZkदत

Eारी 
तEार कायम9वZपी 

10. नकाशे/9तावनv
दवही 

नvदवही मंजूरीसाठीआलेलने
काशे 

नकाशे/9ताव कायम9वZपी 

11 मंजूरनकाशेनvद
वही 

नvदवही मंजूरनकाशे मंजूरनकाशे कायम9वZपी 

12 आवकनvदवही नvदवही आवकटपाल आवकटपाल 30 वषl 
13 टपालमु�ांकनvद

वही 
नvदवही टपालमंु�ांक टपालमंु�ांक कायम9वZपी 

14 नvदणीकृतकार
खाने 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?याचंीयादी 

साjंtयकी कायम9वZपी 

15 हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क हजेरीप2क 5 वषl 
16 भोगवटादार / 

Sयव9थापकबद
लनvदवही 

नvदवही भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदलनv

द 

भोगवटादार / 
Sयव9थापकबद

ल 

5 वषl 



17 पगारिवषयकनv
दवही 

नvदवही वतेनदेयकेवइतरपरू
कदेयके 

देयके कायम9वZपी 

18 टोकननोदवही नvदवही टोकन टोकन 5 वषl 
19 रोकडनvदवही नvदवही धनादेश/ 

रोकडSयवहार 
रोकड 30 वषl 

20 भिव%यिनव$हिन
धीनvदवही 

नvदवही वगO- 4 कमOचा-
याचंभे. िन. िन. 
लखेा 

भ. िन. िन. कायम9वZपी 

21 अfीमनvदवही नvदवही देयवपरतावाअिfम अिfम कायम9वZपी 
22 जावकनvदवही नvदवही जावक जावक 30 वषl 
23 जडसfंहनvदव

ही 
नvदवही जडसfंह जडसfंह कायम9वZपी 

24 दुबारदेयकनvदव
ही 

नvदवही दुबारदेयक दुबारदेयक 5 वषl 

25 मािहतीअिधकारी
नvदवही 

नvदवही मािहतीअिधकाराअ
?Sयेमािगतललेीविद
लेलीमािहती 

मािहती}याअिध
काराखालीिव
चारललेीमािह
ती 

कायम9वZपी 

26 व�ैकीयशाखाद
9तऐवजमािहती
नvदवही 

नvदवही उपकरणेवसाधनेयां
चीमािहती 

वै�कीयद9तऐ
वज 

1 वषl 

27 साjंtयकीिववर
णप2नvदवही 
 

नvदवही कारखा?याकंडून/ा
Lत 
झालेलीिववरणप2ां
चातपशील 

साjंtयकीिववर
णप2ासबंधंीतप
शील 

5 वषl 

28 कारखा?या}या
नावातबदलनvद
वही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?या}यानावातबदला
बाबतमािहती 

कारखा?या}या
नावातबदलझा
Vयाबाबतचातप

शील 

5 वषl 

29 कारखा?याचेनाव
कमीकेVयाचेन
9तीनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?याचेनावकमीकेVया
बाबतमिहती 

नावकमीकेले
Vयाकारखा?यां

चीयादी 

5 वषl 

 



30 संगणकनvदवही नvदवही संगणकिवषयकमा
िहती 

संगणकिवषय
क 

30 वषl 

31 लॅागबकु नvदवही लॉगबक़ुिवषयक लॉगबक़ुिवषय
क 

कायम9वZपी 

32 शासनसंदभO नvदवही शासनसंदभ$वरकेले
लीकायOवाही 

शासनसंदभ$वर
केलेलीकायOवा

ही 

5 वषl 

33 अिधवशेनकाम
काजनvदवही 

नvदवही अिधवशेन- 
/�ोHरेबाबतचातप

शील 

अिधवशेन - 
/�ोHरेबाबतचा

तपशील 

1 वषl 

 
औ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#य, , , , पणेु पणेु पणेु पणेु ----3 3 3 3 िवभागामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीिवभागामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीिवभागामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीिवभागामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारी    

अअअअ....
EEEE    

िवषयिवषयिवषयिवषय    द9तद9तद9तद9त    
ऐवज/ऐवज/ऐवज/ऐवज/
कारकारकारकार 

/मुखबाब]चातपशील/मुखबाब]चातपशील/मुखबाब]चातपशील/मुखबाब]चातपशील    /मुखबाब]चात/मुखबाब]चात/मुखबाब]चात/मुखबाब]चात
पशीलपशीलपशीलपशील    

सुर ीतठेवसुर ीतठेवसुर ीतठेवसुर ीतठेव
3याचाकालाव3याचाकालाव3याचाकालाव3याचाकालाव

धीधीधीधी    
 1. परवानाशुVकनv

दवही 
नvदवही जमापरवानाशुVक परवानाशुVक कायम9वZपी 

2. नमुना 4 
ची9थळ/त 

9थळ/त परवानानुतनीकरण परवाना कायम9वaपी 

3. अपघातनvदवही नvदवही अपघाताबाबतसचूना अपघात  30 वषl 
4 ताकीदनvदवही नvदवही ताकीद ताकीद कायम9वZपी 
5 खटला/9तावनv

दवही 
नvदवही खटला/9ताव खटला/9ताव कायम9वZपी 

6. खटलादाखलनv
दवही 

नvदवही ?यायालयातदाखलके
लेलखेटल े

खटलादाखल कायम9वZपी 

7. कारणेदाखवानो
टीस 

नvदवही कारणेदाखवा कारणेदाखवा कायम9वZपी 

8. दÏनंिदनीनvदवही नvदवही मािसकदैनंिदनी दैनंिदनी 5 वषl 
9. तEारनvदवही नvदवही कारखा?यािंवZkदतEा

री 
तEार कायम9वZपी 

10. नकाशे/9तावनv
दवही 

नvदवही मंजूरीसाठीआलेलनेका
शे 

नकाशे /9ताव कायम9वZपी 

 



11. मंजूरनकाशेनvद
वही 

नvदवही मंजूरनकाशे मंजूरनकाशे कायम9वZपी 

12. आवकनvदवही नvदवही आवकटपाल आवकटपाल 30 वषl 
13. टपालमु�ाकंनादं

वही 
नvदवही टपालमंु�ांक टपालमंु�ांक कायम9वZपी 

14. नvदणीकृतकार
खाने 

नvदवही नvदणीकृतकारखा?यां
चीयादी 

नvदणीकृतका
रखा?यांचीया
दी 

कायम9वZपी 

15. हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क हजेरीप2क 5 वषl 
16. भोगवटादार / 

Sयव9थापकबदल
नvदवही 

नvदवही भोगवटादार/ 
Sयव9थापकबदलनvदव
ही 

भोगवटादार/
Sयव9थापकब
दल 

5 वषl 

17. पगारिवषयकनv
दवही 

नvदवही वतेनदेयकेवइतरपरूक
देयके 

देयके कायम9वZपी 

18. टोकननोदवही नvदवही टोकन टोकन 5 वषl 
19. रोकडनvदवही नvदवही धनादेश/रोकडSयवहा

र 
रोकड 30 वषl 

20. भिव%यिनव$हिन
धीनvदवही 

नvदवही वगO- 4 कमOचा-
याचंभे.िन.िन.लखेा 

भ.िन.िन.लेखा कायम9वZपी 

21. अfीमनvदवही नvदवही देयवपरतावाअिfम अिfम कायम9वZपी 
22. जावकनvदवही नvदवही जावक जावक 30 वषl 
23. जडसfंहनvदव

ही 
नvदवही जडसfंह जडसfंह कायम9वZपी 

24. दुबारदेयकनvदव
ही 

नvदवही दुबारदेयक दुबारदेयक 5 वषl 

25. मािहतीअिधकारी
नvदवही 

नvदवही मािहतीअिधकाराअ?वये
मािगतलेलीविदलेली
मािहती 

मािहती}याअ
िधकाराखाली 
िवचालेलीमा
िहती 

कायम9वZपी 

26. व�ैकीयशाखाद
9तऐवजमािहती
नvदवही 

नvदवही उपकरणेवसाधनेयाचंी
मािहती 

व¶ैयिकयद9त
ऐवज 

1 वषl 

 



 

27. साjंtयकीिववरण
पञनvदवही 

नvदवही कारखा?याकंडून/ाLत
झालेVयािववरणपञाचंा
तपशील 

 
िववरणपञाचंा
तपशील 

5 वषl 

28. कारखा?या}याना
वातबदलनvदव
ही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा?या
}यानावातबदलाबाबत
मािहती 

कारखा?या}या
नावातबदला
बाबतमािहती    

5 वषl 

29. कारखा?याचेनाव
कमीकेVयाचेन
9तीनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा?या
चेनावकमीकेVयाबाबत
मिहती 

कारखा?याचे
नावकमीके
Vयाबाबतमिह
ती 

5 वषl 

30. संगणकनvदवही नvदवही संगणकिवषयकमािहती संगणकिवषय
कमािहती 

30 वषl 

31. लॉगबुक नvदवही लॉगबकुिवषयक लॉगबकुिवषय
क 

कायम9वZपी 
 

32. शासनसंदभO नvदवही शासनसंदभ$वरकेलेली
कायOवाही 

शासनसंदभ$व
रकेललेीकायO
वाही 

5 वषl 

33. अिधवशेनकाम
काजनvदवही 

नvदवही अिधवशेन-
/�ोHरेबाबतचातपशी
ल 

अिधवशेन-
/�ोHरेबाबत
चातपशील 

1 वषl 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



सातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीसातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीसातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीसातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारी    
अअअअ....EEEE    िवषयिवषयिवषयिवषय    द9तऐवजद9तऐवजद9तऐवजद9तऐवज

/कार/कार/कार/कार    
/मुखबाब]चातपशी/मुखबाब]चातपशी/मुखबाब]चातपशी/मुखबाब]चातपशी

लललल    
सुर ीतठेव3याचाकालावसुर ीतठेव3याचाकालावसुर ीतठेव3याचाकालावसुर ीतठेव3याचाकालाव

धीधीधीधी    
1. परवानाशुVकनvद

वही 
नvदवही जमापरवानाशुVक कायम9वZपी 

2. अपघातनvदवही नvदवही अपघाताबाबतसचूना 30 वषl 
3. ताकीदनोदंवही नvदवही ताकीद कायम9वZपी 
4 खटला/9तावनvद

वही 
नvदवही खटला/9ताव कायम9वZपी 

5 खटलादाखलनvद
वही 

नvदवही ?यायालयातदाखल
केलेलखेटल े

कायम9वZपी 

6. कारणेदाखवानोटी
स 

नvदवही कारणेदाखवा कायम9वZपी 

7. दÏनंिदनीनvदवही नvदवही मािसकदैनंिदनी 5 वषl 
8. तEारनvदवही नvदवही कारखा?यािंवZkदत

Eारी 
कायम9वZपी 

9. नकाशे/9तावनvद
वही 

नvदवही मंजूरीसाठीआलेलने
काशे 

कायम9वZपी 

10. मंजूरनकाशेनvदव
ही 

नvदवही मंजूरनकाशे कायम9वZपी 

11. आवकनvदवही नvदवही आवकटपाल 30 वषl 
12. टपालमंु�ांक 

नvदवही 
नvदवही टपालमंु�ांक कायम9वZपी 

13. नvदणीकृतकारखा
ने 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?याचंीयादी 

कायम9वZपी 

14. हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क 5 वषl 
15. भोगवटादार / 

Sयव9थापकबदल
नvदवही 

नvदवही भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदलनv
द 

5 वषl 

16. पगारिवषयकनvद
वही 

नvदवही वतेनदेयकेवइतरपरू
कदेयके 

कायम9वZपी 

17. टोकननोदवही नvदवही टोकन 5 वषl 
 



18. रोकडनvदवही नvदवही धनादेश/रोकडSयव
हार 

30 वषl 

19. भिव%यिनव$हिनधी
नvदवही 

नvदवही वगO- 4 कमOचा-
याचंभे.िन.िन.लखेा 

कायम9वZपी 

20. अfीमनvदवही नvदवही देयवपरतावाअिfम कायम9वZपी 
21. जावकनvदवही नvदवही जावक 30 वषl 
22. जडसfंहमंु�ाकं नvदवही जडसfंह कायम9वZपी 
23. दुबारदेयकमंु�ाकं नvदवही दुबारदेयक 5 वषl 
24. मािहतीअिधकारी

नvदवही 
नvदवही मािहतीअिधकाराअ

?Sयेमािगतललेीविद
लेलीमािहती 

कायम9वZपी 

25. कारखा?या}याना
वातबदलमंु�ाकं 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?या}यानावातबदला
बाबतमािहती 

5 वषl 

26. कारखा?याचेनाव
कमीकेVयाचेन9ती
नvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?याचेनावकमीकेVया
बाबतमिहती 

5 वषl 

27. संगणकनvदवही नvदवही संगणकिवषयकमािह
ती 

30 वषl 

28. शासनसंदभO नvदवही शासनसंदभ$वरकेले
लीकायOवाही 

5 वषl 

29. अिधवशेनकामका
जनvदवही 

नvदवही अिधवशेन-
/�ोHरेबाबतचातप
शील 

1 वषl 

    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
सहसहसहसह----संचालकसंचालकसंचालकसंचालक,,,,औ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#य,,,,औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद    

काय$लयामkयेद9ताऐवजाचंीवगOवारीकाय$लयामkयेद9ताऐवजाचंीवगOवारीकाय$लयामkयेद9ताऐवजाचंीवगOवारीकाय$लयामkयेद9ताऐवजाचंीवगOवारी 
अअअअ....
EंEंEंEं....    

िवषयिवषयिवषयिवषय    द9ताऐवजाचा/कारनद9ताऐवजाचा/कारनद9ताऐवजाचा/कारनद9ताऐवजाचा/कारन
9ती9ती9ती9ती////म9टरम9टरम9टरम9टर////नvदप9ुतकनvदप9ुतकनvदप9ुतकनvदप9ुतक

,,,,SहाउचरइSहाउचरइSहाउचरइSहाउचरइ....    

/मुखबाब]/मुखबाब]/मुखबाब]/मुखबाब]
चातपिशलचातपिशलचातपिशलचातपिशल
वारवारवारवार    

सुरि तठेवसुरि तठेवसुरि तठेवसुरि तठेव
3याचाकाला3याचाकाला3याचाकाला3याचाकाला

वधीवधीवधीवधी    
1.  /शासकीय, 

अथOिवषयकवका.अ. िनयम 
1948 नुसारसुधारणा 

शासनिनणOयवराजप2
आिणपरीप2के 

----- कायम9वZपी 

2.  काय$लयातीलव9तूबाबंत जडव9तूनvदवही ----- कायम9वZपी 
3.  प9ुतकिवषयक fंथालयनvदवही ----- कायम9वZपी 
4.  नvदणीकृतकारखानायादी कारखानायादी ----- कायम9वZपी 
5.  नvदणीकृतकारखा?या}या

9वतं2फाईVस 
कारखानाफाईल ----- कायम9वZपी 

6.  खटVयाबंाबत खटलानvदवही ----- 5 वष$पय7त 
7.  शासनाकडून/ाLतझालेला

प2Sयवहार 
शासनसंदभOनvदवही ----- 5 वष$पय7त 

8.  कारखा?या}ंयानकाशेबाब
त 

नकाशेनvदवही ----- कायम9वZपी 

9.  साखंीकीिवषयकमािहती वाष|किववरणप2नvदव
ही 

----- 30 वषl 

10. अfीमाबाबत कायम9वZपीअfीमनvद
वही 

----- कायम9वZपी 

11. कमOचा-याबाबतहजेरीपट काय$लयीनकमOचारीह
जेरीप9ुतक 

----- 5 वषl 

12. अपघाताबंाबत अपघातनvदवही ----- 30 वषl 
13. काय$लयात/ाLतविनगOमण 

झालेलाप2Sयवहार 
आवकनvदवही 
जावकनोदंवही 

----- 30 वषl 

14. परवानाशुVकनvदबाबत रोखवही - 
परवानाशुVक 

----- कायम9वZपी 

15. चलनाबंाबत चलननvदवही ----- 30 वषl 
16. परवानाबाबत परवानानvदवही ----- 30 वषl 



17. आथ|कतरतुदीबाबत अथOसकंVपनvदवही ----- कायम9वZपी 
18. अfीमाबाबत सणअfीमनvदवही ----- कायम9वZपी 
19. काय$लयीनखच$बाबत काय$लयीनखचOनvदव

ही 
----- कायम9वZपी 

20. मासीकदेयकाबंाबत देयकनvदवही ----- कायम9वZपी 
21. गटिवमािवषयक गटिवमायोजनानvदवही ----- कायम9वZपी 
22. वाहनिवषयक वहानिवषयकनvदवही ----- कायम9वZपी 
23. ताकीदिवषयक ताकीदनvदवही ----- 5 वषl 
24. तEारिवषयक तEारनvदवही ----- 5 वषl 
25. मु�ाकंािवषयक डाकमु�ाकंनvदवही ----- कायम9वZपी 

 
नादेंडयेथीलउप-संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, काय$लयामkयेद9ताऐवजाचंीवगOवारी 

अअअअ....
EंEंEंEं....    

िवषयिवषयिवषयिवषय    द9ताऐवजाचा/कारनद9ताऐवजाचा/कारनद9ताऐवजाचा/कारनद9ताऐवजाचा/कारन
9ती9ती9ती9ती////म9टरम9टरम9टरम9टर////नvदप9ुतकनvदप9ुतकनvदप9ुतकनvदप9ुतक,,,,

SहाउचरइSहाउचरइSहाउचरइSहाउचरइ....    

/मुखबाब]/मुखबाब]/मुखबाब]/मुखबाब]
चातपिशलचातपिशलचातपिशलचातपिशल
वारवारवारवार    

सुरि तठेवसुरि तठेवसुरि तठेवसुरि तठेव
3याचाकाला3याचाकाला3याचाकाला3याचाकाला

वधीवधीवधीवधी    
1. /शासकीय, 

अथOिवषयकवका.अ. 
िनयम 1948 
नुसारसुधारण 

शासनिनणOयवराजप2
आिणपरीप2के 

----- कायम9वZपी 

2. काय$लयातीलव9तूबाबं
त 

जडव9तूनvदवही ----- कायम9वZपी 

3. नvदणीकृतकारखानाया
दी 

कारखानायादी ----- कायम9वZपी 

4. नvदणीकृतकारखा?या
}या9वतं2फाईVस 

कारखानाफाईल ----- कायम9वZपी 

5. खटVयाबंाबत खटलानvदवही ----- 5 वष$पय7त 
6. शासनाकडून/ाLतझाले

लाप2Sयवहार 
शासनसंदभOनvदवही ----- 5 वष$पय7त 

7. कारखा?या}ंयानकाशेबा
बत 

नकाशेनvदवही ----- कायम9वZपी 

 



8. कमOचा-
याबाबतहजेरीपट 

काय$लयीनकमOचारीहजे
रीपु9तक 

----- 5 वषl 

9. अपघाताबंाबत अपघातनvदवही ----- 30 वषl 
10. काय$लयात/ाLतविनगOम

णझालेलाप2Sयवहार 
आवकनvदवही - 
जावकनोदंवही 

----- 30 वषl 

11. चलनाबंाबत चलननvदवही ----- 30 वषl 
12. काय$लयीनखच$बाबत काय$लयीनखचOनvदवही ----- कायम9वZपी 
13. मासीकदेयकाबंाबत देयकनvदवही ----- कायम9वZपी 
14. गटिवमािवषयक गटिवमायोजनानvदवही ----- कायम9वZपी 
15. ताकीदिवषयक ताकीदनvदवही ----- 5 वषl 
16. तEारिवषयक तEारनvदवही ----- 5 वषl 
17. मु�ाकंािवषयक डाकमु�ाकंनvदवही ----- कायम9वZपी 
 

नािशकयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीनािशकयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीनािशकयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीनािशकयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारी    
अनुअनुअनुअनु....
EEEE    

िवषयिवषयिवषयिवषय    द9तऐवद9तऐवद9तऐवद9तऐव
जाचा/जाचा/जाचा/जाचा/
कारकारकारकार    

/मुखबाब]चातपशील/मुखबाब]चातपशील/मुखबाब]चातपशील/मुखबाब]चातपशील    /मुखबाब]चात/मुखबाब]चात/मुखबाब]चात/मुखबाब]चात
पशीलपशीलपशीलपशील    

सुर ीतठेवसुर ीतठेवसुर ीतठेवसुर ीतठेव
3याचाकालाव3याचाकालाव3याचाकालाव3याचाकालाव
धीधीधीधी    

1 परवानाशुVकनvद
वही 

नvदवही जमापरवानाशुVक परवानाशुVक कायम9वZपी 

2. नमुना 4 
ची9थळ/त 

9थळ/त परवानानुतनीकरण परवाना कायम9वZपी 

3. अपघातनvदवही नvदवही अपघाताबाबतसूचना अपघात 30 वषl 
4. ताकीदनोदंवही नvदवही ताकीद ताकीद कायम9वZपी 
5. खटला/9तावनv

दवही 
नvदवही खटला/9ताव खटला/9ताव कायम9वZपी 

6. खटलादाखलनv
दवही 

नvदवही ?यायालयातदाखलके
लेलखेटल े

खटलादाखल कायम9वZपी 

7. कारणेदाखवानो
टीस 

नvदवही कारणेदाखवा कारणेदाखवा कायम9वZपी 

8. दÏनंिदनीनvदवही नvदवही मािसकदैनंिदनी दैनंिदनी 5 वषl 
 



9. तEारनvदवही नvदवही कारखा?यािंवZkदत
Eारी 

तEार कायम9वZपी 

10. नकाशे/9तावनv
दवही 

नvदवही मंजूरीसाठीआलेलने
काशे 

नकाशे/9ताव कायम9वZपी 

11 मंजूरनकाशेनvदव
ही 

नvदवही मंजूरनकाशे मंजूरनकाशे कायम9वZपी 

12 आवकनvदवही नvदवही आवकटपाल आवकटपाल 30 वषl 
13 टपालमु�ाकं 

नvदवही 
नvदवही टपालमंु�ाकं टपालमंु�ांक कायम9वZपी 

14 नvदणीकृतकार
खाने 

नvदवही नvदणीकृतकारखा?यां
चीयादी 

साjंtयकी कायम9वZपी 

15 हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क हजेरीप2क 5 वषl 
16 भोगवटादार / 

Sयव9थापकबदल
नvदवही 

नvदवही भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदलनvद 

भोगवटादार / 
Sयव9थापकबद

ल 

5 वषl 

17 पगारिवषयकनvद
वही 

नvदवही वतेनदेयकेवइतरपरूक
देयके 

देयके कायम9वZपी 

18 टोकननोदवही नvदवही टोकन टोकन 5 वषl 
19 रोकडनvदवही नvदवही धनादेश/रोकडSयवहा

र 
रोकड 30 वषl 

20 भिव%यिनव$हिन
धीनvदवही 

नvदवही वगO- 4 कमOचा-
याचेंभ.िन.िन.लखेा 

भ.िन.िन. कायम9वZपी 

21 अfीमनvदवही नvदवही देयवपरतावाअिfम अिfम कायम9वZपी 
22 जावकनvदवही नvदवही जावक जावक 30 वषl 
23 जडसfंहनvदवही नvदवही जडसfंह जडसfंह कायम9वZपी 
24 दुबारदेयकनvदव

ही 
नvदवही दुबारदेयक दुबारदेयक 5 वषl 

25 मािहतीअिधकारी
नvदवही 

नvदवही मािहतीअिधकाराअ?Sये
मािगतलेलीविदलेली

मािहती 

मािहती}याअिध
काराखालीिव
चारललेीमािह
ती 

कायम9वZपी 

 



26 व�ैकीयशाखाद
9तऐवजमािहती
नvदवही 

नvदवही उपकरणेवसाधनेयाचंी
मािहती 

व�ैकीयद9तऐ
वज 

1 वषl 

27 साjंtयकीिववरण
प2नvदवही 
 

नvदवही कारखा?याकंडून/ाLत 
झालेलीिववरणप2ाचंा
तपशील 

साjंtयकीिववर
णप2ासबंधंीतप
शील 

5 वषl 

28 करीखा?या}याना
वातबदलनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा?या
}यानावातबदलाबाबत
मािहती 

कारखा?या}या
नावातबदलझा
Vयाबाबतचातप

शील 

5 वषl 

29 कारखा?याचेनाव
कमीकेVयाचेन
9तीनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा?या
चेनावकमीकेVयाबाबत
मिहती 

नावकमीकेले
Vयाकारखा?यां

चीयादी 

5 वषl 

30 संगणकनvदवही नvदवही संगणकिवषयकमािह
ती 

संगणकिवषय
क 

30 वषl 

31 लॅागबकु नvदवही लॉगबक़ुिवषयक लॉगबक़ुिवषय
क 

कायम9वZपी 

32 शासनसंदभO नvदवही शासनसंदभ$वरकेले
लीकायOवाही 

शासनसंदभ$वर
केलेलीकायOवा

ही 

5 वषl 

33 अिधवशेनकामका
जनvदवही 

नvदवही अिधवशेन-
/�ोHरेबाबतचातपशी

ल 

अिधवशेन - 
/�ोHरेबाबत
चातपशील 

1 वषl 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
जळगावंयेथीलउपसचंालकजळगावंयेथीलउपसचंालकजळगावंयेथीलउपसचंालकजळगावंयेथीलउपसचंालक,,,,औ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजांचीवगOवारीऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजांचीवगOवारीऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजांचीवगOवारीऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजांचीवगOवारी    

अनुअनुअनुअनु....
EEEE    

िवषयिवषयिवषयिवषय    द9तऐवद9तऐवद9तऐवद9तऐव
जाचा/जाचा/जाचा/जाचा/
कारकारकारकार    

/मुखबाब]चातपशी/मुखबाब]चातपशी/मुखबाब]चातपशी/मुखबाब]चातपशी
लललल    

/मुखबाब]चा/मुखबाब]चा/मुखबाब]चा/मुखबाब]चा
तपशीलतपशीलतपशीलतपशील    

सुर ीतठेव3यासुर ीतठेव3यासुर ीतठेव3यासुर ीतठेव3या
चाकालावधीचाकालावधीचाकालावधीचाकालावधी    

1. परवानाशुVकनvद
वही 

नvदवही जमापरवानाशुVक परवानाशु
Vक 

कायम9वZपी 

2. अपघातनvदवही नvदवही अपघाताबाबतसूच
ना 

अपघात 30 वषl 

3. ताकीदनोदंवही नvदवही ताकीद ताकीद कायम9वZपी 
4. खटला/9तावनvद

वही 
नvदवही खटला/9ताव खटला/9ता

व 
कायम9वZपी 

5. खटलादाखलनvद
वही 

नvदवही ?यायालयातदाखल
केलेलखेटल े

खटलादाख
ल 

कायम9वZपी 

6. कारणेदाखवानोटी
स 

नvदवही कारणेदाखवा कारणेदाख
वा 

कायम9वZपी 

7. दÏनंिदनीनvदवही नvदवही मािसकदैनंिदनी दैनंिदनी 5 वषl 
8. तEारनvदवही नvदवही कारखा?यािंवZkदत

Eारी 
तEार कायम9वZपी 

9. नकाशे/9तावनvद
वही 

नvदवही मंजूरीसाठीआलेलने
काशे 

नकाशे/9ता
व 

कायम9वZपी 

10. मंजूरनकाशेनvदव
ही 

नvदवही मंजूरनकाशे मंजूरनकाशे कायम9वZपी 

11. आवकनvदवही नvदवही आवकटपाल आवकटपाल 30 वषl 
12 टपालमु�ाकं 

नvदवही 
नvदवही टपालमंु�ांक टपालमंु�ांक कायम9वZपी 

13 नvदणीकृतकारखा
ने 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?याचंीयादी 

साjंtयकी कायम9वZपी 

14 हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क हजेरीप2क 5 वषl 
 

 

 



15 भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदल
नvदवही 

नvदवही भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदलनv

द 

भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदल 

5 वषl 

16 पगारिवषयकनvदव
ही 

नvदवही वतेनदेयकेवइतरपरू
कदेयके 

देयके कायम9व
Zपी 

17 टोकननोदवही नvदवही टोकन टोकन 5 वषl 
18 रोकडनvदवही नvदवही धनादेश/रोकडSयव

हार 
रोकड 30 वषl 

19 भिव%यिनव$हिनधी
नvदवही 

नvदवही वगO- 4 कमOचा-
याचंभे.िन.िन.लखेा 

भ.िन.िन. कायम9व
Zपी 

20 अfीमनvदवही नvदवही देयवपरतावाअिfम अिfम कायम9व
Zपी 

21 जावकनvदवही नvदवही जावक जावक 30 वषl 
22 जडसfंहनvदवही नvदवही जडसfंह जडसfंह कायम9व

Zपी 
23 दुबारदेयकनvदव

ही 
नvदवही दुबारदेयक दुबारदेयक 5 वषl 

24 मािहतीअिधकारी
नvदवही 

नvदवही मािहतीअिधकाराअ
?Sयेमािगतललेीविद
लेलीमािहती 

मािहती}याअिध
काराखालीिवचार
लेलीमािहती 

कायम9व
Zपी 

25 साjंtयकीिववरणप
2नvदवही 
 

नvदवही कारखा?याकंडून/ा
Lत 
झालेलीिववरणप2ां
चातपशील 

साjंtयकीिववरण
प2ासंबधंीतपशी
ल 

5 वषl 

26 कारखा?या}याना
वातबदलनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?या}यानावातबदला
बाबतमािहती 

कारखा?या}याना
वातबदलझाVया
बाबतचातपशील 

5 वषl 

 

 

 

 

27 कारखा?याचेनावक नvदवही नvदणीकृतकारखा नावकमीकेलVेया 5 वषl 



मीकेVयाचने9तीनv
दवही 

?याचेनावकमीकेVया
बाबतमिहती 

कारखा?याचंीया
दी 

28 अिधवशेनकामका
जनvदवही 

नvदवही अिधवशेन-
/�ोHरेबाबतचातप

शील 

अिधवेशन - 
/�ोHरेबाबतचात

पशील 

1 वषl 

29 व�ैकीयशाखामािह
तीनvदवही 

नvदवही  व�ैिकयद9तऐव
ज. 

1 वषl. 

30 शासनसंदभOनvदव
ही 

नvदवही  शासनसंदभO कायम9वZपी. 

    
धुळेयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारी    

अनुअनुअनुअनु
....EEEE    

िवषयिवषयिवषयिवषय    द9तऐवद9तऐवद9तऐवद9तऐव
जाचा/जाचा/जाचा/जाचा/
कारकारकारकार    

/मुखबाब]चातपशी/मुखबाब]चातपशी/मुखबाब]चातपशी/मुखबाब]चातपशी
लललल    

/मुखबाब]चातप/मुखबाब]चातप/मुखबाब]चातप/मुखबाब]चातप
शीलशीलशीलशील    

सुर ीतठेवसुर ीतठेवसुर ीतठेवसुर ीतठेव
3याचाकाला3याचाकाला3याचाकाला3याचाकाला
वधीवधीवधीवधी    

1.  परवानाशुVकनvद
वही 

नvदवही जमापरवानाशुVक परवानाशुVक कायम9वZ
पी 

2.  अपघातनvदवही नvदवही अपघाताबाबतसूच
ना 

अपघात 30 वषl 

3.  ताकीदनोदंवही नvदवही ताकीद ताकीद कायम9वZ
पी 

4.  खटला/9तावनvद
वही 

नvदवही खटला/9ताव खटला/9ताव कायम9वZ
पी 

5.  खटलादाखलनvद
वही 

नvदवही ?यायालयातदाखल
केलेलखेटल े

खटलादाखल कायम9वZ
पी 

6.  कारणेदाखवानोटी
स 

नvदवही कारणेदाखवा कारणेदाखवा कायम9वZ
पी 

7.  दÏनंिदनीनvदवही नvदवही मािसकदैनंिदनी दैनंिदनी 5 वषl 
8.  तEारनvदवही नvदवही कारखा?यािंवZkदत

Eारी 
तEार कायम9वZ

पी 
9.  नकाशे/9तावनvद

वही 
नvदवही मंजूरीसाठीआलेले

नकाशे 
नकाशे/9ताव कायम9वZ

पी 
10. मंजूरनकाशेनvदव

ही 
नvदवही मंजूरनकाशे मंजूरनकाशे कायम9वZ

पी 



11. आवकनvदवही नvदवही आवकटपाल आवकटपाल 30 वषl 
12. टपालमु�ांक 

नvदवही 
नvदवही टपालमंु�ांक टपालमंु�ांक कायम9वZ

पी 
13. नvदणीकृतकारखा

ने 
नvदवही नvदणीकृतकारखा

?याचंीयादी 
साjंtयकी कायम9वZ

पी 
14. हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क हजेरीप2क 5 वषl 
15. भोगवटादार / 

Sयव9थापकबदल
नvदवही 

नvदवही भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदलनv

द 

भोगवटादार / 
Sयव9थापकबद

ल 

5 वषl 

16. पगारिवषयकनvदव
ही 

नvदवही वतेनदेयकेवइतरपू
रकदेयके 

देयके कायम9वZ
पी 

17. टोकननोदवही नvदवही टोकन टोकन 5 वषl 
18. रोकडनvदवही नvदवही धनादेश/रोकडSयव

हार 
रोकड 30 वषl 

19. भिव%यिनव$हिनधी
नvदवही 

नvदवही वगO- 4 कमOचा-
याचंभे.िन.िन.लखेा 

भ.िन.िन. कायम9वZ
पी 

20. अfीमनvदवही नvदवही देयवपरतावाअिfम अिfम कायम9वZ
पी 

21. जावकनvदवही नvदवही जावक जावक 30 वषl 
22. जडसंfहनvदवही नvदवही जडसंfह जडसंfह कायम9वZ

पी 
23. दुबारदेयकनvदव

ही 
नvदवही दुबारदेयक दुबारदेयक 5 वषl 

24. मािहतीअिधकारी
नvदवही 

नvदवही मािहतीअिधकाराअ
?Sयेमािगतललेीविद
लेलीमािहती 

मािहती}याअिध
काराखालीिवचा
रललेीमािहती 

कायम9वZ
पी 

25. साjंtयकीिववरणप
2नvदवही 
 

नvदवही कारखा?याकंडून/ा
Lत 
झालेलीिववरणप2ां
चातपशील 

साjंtयकीिववर
णप2ासबंधंीतप
शील 

5 वषl 

 

 



26. कारखा?या}याना
वातबदलनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?या}यानावातबदला
बाबतमािहती 

कारखा?या}या
नावातबदलझा
Vयाबाबतचातप

शील 

5 वषl 

27. कारखा?याचेनावक
मीकेVयाचने9तीनv
दवही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा
?याचेनावकमीके
Vयाबाबतमिहती 

नावकमीकेले
Vयाकारखा?यां

चीयादी 

5 वषl 

28. अिधवशेनकामका
जनvदवही 

नvदवही अिधवशेन-
/�ोHरेबाबतचातप

शील 

अिधवशेन - 
/�ोHरेबाबतचा

तपशील 

1 वषl 

29. व�ैकीयशाखामािह
तीनvदवही 

नvदवही  व�ैिकयद9तऐव
ज. 

1 वषl. 

30. शासनसंदभOनvदव
ही 

नvदवही  शासनसंदभO कायम9वZ
पी. 

 
कोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीकोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीकोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीकोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारी    

अनुअनुअनुअनु....
EEEE    

िवषयिवषयिवषयिवषय    द9तऐवद9तऐवद9तऐवद9तऐव
जाचा/काजाचा/काजाचा/काजाचा/का
रररर    

/मुखबाब]चातपशील/मुखबाब]चातपशील/मुखबाब]चातपशील/मुखबाब]चातपशील    सुर ीतठेव3याचासुर ीतठेव3याचासुर ीतठेव3याचासुर ीतठेव3याचा
कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी    

1 परवानाशुVकनvदवही नvदवही जमापरवानाशुVक कायम9वZपी 
2. नमुना 4 ची9थळ/त 9थळ/त परवानानुतनीकरण कायम9वZपी 
3. अपघातनvदवही नvदवही अपघाताबाबतसूचना 30 वषl 
4. ताकीदनोदंवही नvदवही ताकीद कायम9वZपी 
5. खटला/9तावनvदवही नvदवही खटला/9ताव कायम9वZपी 
6. खटलादाखलनvदवही नvदवही ?यायालयातदाखलकेले

लखेटल े
कायम9वZपी 

7. कारणेदाखवानोटीस नvदवही कारणेदाखवा कायम9वZपी 
8. दÏनंिदनीनvदवही नvदवही मािसकदैनंिदनी 5 वषl 
9. तEारनvदवही नvदवही कारखा?यािंवZkदतEा

री 
कायम9वZपी 

10. नकाशे/9तावनvदवही नvदवही मंजूरीसाठीआलेलनेका
शे 

कायम9वZपी 

 



 

11 मंजूरनकाशेनvदवही नvदवही मंजूरनकाशे कायम9वZपी 
12 आवकनvदवही नvदवही आवकटपाल 30 वषl 
13 टपालमु�ांकनvदवही नvदवही टपालमंु�ाकं कायम9वZपी 
14 नvदणीकृतकारखाने नvदवही नvदणीकृतकारखा?यां

चीयादी 
कायम9वZपी 

15 हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क 5 वषl 
16 भोगवटादार / 

Sयव9थापकबदलनvद
वही 

नvदवही भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदलनvद 

5 वषl 

17 पगारिवषयकनvदवही नvदवही वतेनदेयकेवइतरपरूकदे
यके 

कायम9वZपी 

18 टोकननोदवही नvदवही टोकन 5 वषl 
19 रोकडनvदवही नvदवही धनादेश/ रोकडSयवहार 30 वषl 
20 भिव%यिनव$हिनधीनvद

वही 
नvदवही वगO- 4 कमOचा-याचंेभ. 

िन. िन. लखेा 
कायम9वZपी 

21 अfीमनvदवही नvदवही देयवपरतावाअिfम कायम9वZपी 
22 जावकनvदवही नvदवही जावक 30 वषl 
23 जडसfंहनvदवही नvदवही जडसfंह कायम9वZपी 
24 दुबारदेयकनvदवही नvदवही दुबारदेयक 5 वषl 
25 मािहतीअिधकारीनvदव

ही 
नvदवही मािहतीअिधकाराअ?Sये

मािगतलेलीविदलेलीमा
िहती 

कायम9वZपी 

26 साjंtयकीिववरणप2
नvदवही 
 

नvदवही कारखा?याकंडून/ाLत 
झालेलीिववरणप2ाचंात
पशील 

5 वषl 

27 करीखा?या}यानावातब
दलनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा?या
}यानावातबदलाबाबतमा
िहती 

5 वषl 

28 कारखा?याचेनावकमी
केVयाचने9तीनvदवही 

नvदवही नvदणीकृतकारखा?याचे
नावकमीकेVयाबाबतम
िहती 

5 वषl 



29 संगणकनvदवही नvदवही संगणकिवषयकमािहती 30 वषl 
30 लॅागबकु नvदवही लॉगबक़ुिवषयक कायम9वZपी 
31 शासनसंदभO नvदवही शासनसंदभ$वरकेलेली

कायOवाही 
5 वषl 

32 अिधवशेनकामकाजनv
दवही 

नvदवही अिधवशेन- 
/�ोHरेबाबतचातपशील 

1 वषl 

    
सागंलीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीसागंलीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीसागंलीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारीसागंलीयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यकाय$लयामधीलद9ताऐवजाचंीवगOवारी    

अनुअनुअनुअनु....
EEEE    

िवषयिवषयिवषयिवषय    द9तऐवद9तऐवद9तऐवद9तऐव
जाचा/जाचा/जाचा/जाचा/
कारकारकारकार    

/मुखबाब]चातपशी/मुखबाब]चातपशी/मुखबाब]चातपशी/मुखबाब]चातपशी
लललल    

सुर ीतठेव3याचाकालावसुर ीतठेव3याचाकालावसुर ीतठेव3याचाकालावसुर ीतठेव3याचाकालाव
धीधीधीधी    

1. परवानाशुVकनvदव
ही 

नvदवही जमापरवानाशुVक कायम9वZपी 

2. अपघातनvदवही नvदवही अपघाताबाबतसूचना 30 वषl 
3. ताकीदनोदंवही नvदवही ताकीद कायम9वZपी 
4 खटला/9तावनvदव

ही 
नvदवही खटला/9ताव कायम9वZपी 

5 खटलादाखलनvदव
ही 

नvदवही ?यायालयातदाखल
केलेलखेटल े

कायम9वZपी 

6. कारणेदाखवानोटीस नvदवही कारणेदाखवा कायम9वZपी 
7. दÏनंिदनीनvदवही नvदवही मािसकदैनंिदनी 5 वषl 
8. तEारनvदवही नvदवही कारखा?यािंवZkदत

Eारी 
कायम9वZपी 

9. नकाशे/9तावनvदव
ही 

नvदवही मंजूरीसाठीआलेलने
काशे 

कायम9वZपी 

10. मंजूरनकाशेनvदवही नvदवही मंजूरनकाशे कायम9वZपी 
11. आवकनvदवही नvदवही आवकटपाल 30 वषl 
12. टपालमु�ांकनvदव

ही 
नvदवही टपालमंु�ांक कायम9वZपी 

13. नvदणीकृतकारखाने नvदवही नvदणीकृतकारखा
?याचंीयादी 

कायम9वZपी 

14. हजेरीप2क नvदवही हजेरीप2क 5 वषl 



15. भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदलनv
दवही 

नvदवही भोगवटादार / 
Sयव9थापकबदलनv

द 

5 वषl 

16. पगारिवषयकनvदव
ही 

नvदवही वतेनदेयकेवइतरपरू
कदेयके 

कायम9वZपी 

17. टोकननोदवही नvदवही टोकन 5 वषl 
18. रोकडनvदवही नvदवही धनादेश/ 

रोकडSयवहार 
30 वषl 

19. भिव%यिनव$हिनधीनv
दवही 

नvदवही वगO- 4 कमOचा-
याचंभे. िन. िन. लखेा 

कायम9वZपी 

20. अfीमनvदवही नvदवही देयवपरतावाअिfम कायम9वZपी 
            

कलमकलमकलमकलम4(1)(4(1)(4(1)(4(1)(बबबब)()()()(vii)vii)vii)vii) 
मंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालक,,,,औ�ोिगकसरु ावआरो#ययाऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया    

काय$लया}यापिरणामकारककामासाठीकाय$लया}यापिरणामकारककामासाठीकाय$लया}यापिरणामकारककामासाठीकाय$लया}यापिरणामकारककामासाठी    
जनसामा?यासंाठीस¸ामसलतकर3याचीSवव9थाजनसामा?यासंाठीस¸ामसलतकर3याचीSवव9थाजनसामा?यासंाठीस¸ामसलतकर3याचीSवव9थाजनसामा?यासंाठीस¸ामसलतकर3याचीSवव9था    

 

अनु. 
E. 

स¸ामसलतीचा िवषय कायO/णालीच ेिव9तृत 
वणOन 

कोण�या / अिधिनयम 
/िनयमा / 

पिरप2काbारे 

पनुरावृHी काल 

1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

  
नागपरूनागपरूनागपरूनागपरू////भंडाराभंडाराभंडाराभंडारा////चं�परूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचं�परूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचं�परूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचं�परूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया    

िवभागा}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामा?याशंीस¸ामसलतकर3याचीSयव9थािवभागा}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामा?याशंीस¸ामसलतकर3याचीSयव9थािवभागा}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामा?याशंीस¸ामसलतकर3याचीSयव9थािवभागा}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामा?याशंीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था    
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कVयाणयेथीलसहसचंालक, 
औ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरणामकारककामासाठीजनसामा?यासंाठीस¸ामसलत
कर3याचीSयव9था 
अनु.
E 

स¸ामसलतीचा
िवषय 

काय$/णालीचेिव9तृत
वणOन 

कोण�याअिधिनयमा/िनयमा/पिरप2
काSदारे 

पनुुरावृHी
काल 

1 जनसपंOकअिधका
री 

िनरंक िनरंक िनरंक 

    
सह सचंालक औ�ोिगक सुर ा व आरो#य सचंालनालय, रायगड िवभागयेथील काय$लया}या 
परीणामकारक कामासाठी जनसामा?याशंी स¸ा मसलत कर3याची Sयव9था 
Sयव9था नाही. 
अनु 
E. 

स¸ा मसलतीचा िवषय कायO/णालीच े
िव9तृत वणन 

कोण�या 
अधीनीयमािनयमा/ 
परीप2काbारे 

पनुरावृHीकाल 

 िनरंक    

    

ठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लया}यापिरणामकाराककामासाठीजनसामा?यांठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लया}यापिरणामकाराककामासाठीजनसामा?यांठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लया}यापिरणामकाराककामासाठीजनसामा?यांठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालयकाय$लया}यापिरणामकाराककामासाठीजनसामा?यां
शीस¸ामसलतकर3याचीSयव9थाशीस¸ामसलतकर3याचीSयव9थाशीस¸ामसलतकर3याचीSयव9थाशीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था....    

अअअअ....EEEE....    स¸ामसलतीचािवषयस¸ामसलतीचािवषयस¸ामसलतीचािवषयस¸ामसलतीचािवषय    कायO/णालीचेिवकायO/णालीचेिवकायO/णालीचेिवकायO/णालीचेिव
9तृतवणOन9तृतवणOन9तृतवणOन9तृतवणOन    

कोण�याअिधिनयकोण�याअिधिनयकोण�याअिधिनयकोण�याअिधिनय
मामामामा////िनयमािनयमािनयमािनयमा////पिरप2पिरप2पिरप2पिरप2
काbारेकाbारेकाbारेकाbारे    

पनुरावृHीकालपनुरावृHीकालपनुरावृHीकालपनुरावृHीकाल    

    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक                

 
िटपिटपिटपिटप    ----कलम 4(1)(ब) (viii) 
अंतगOत/�येकलोक/ािधकारीस9ंथेनेअिधिनयम/िनयम/पिरप2कइ�यादीअितनकर3यापवू|/राबिवाताना
जनतेचीमते/आ ेपKहणनूघे3यासाठीअj9H�वातअसलVेयाकायOपkदतीचीमािहतीदेणेअपेि तआहे. 

अनेकवळेासिमतीची9थापनाकZनिशबीराbारे, fामसभेbारे, जनसुनवाईअथवाकमOचा-
या}ंयादरबारातूनजनमताचीचाचपणीकर3य3यातंयेते. 



    

वसई येिथल सहसचंालकवसई येिथल सहसचंालकवसई येिथल सहसचंालकवसई येिथल सहसचंालक, , , , औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लया}या पिरनामकारक कामासाठी औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लया}या पिरनामकारक कामासाठी औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लया}या पिरनामकारक कामासाठी औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लया}या पिरनामकारक कामासाठी 
जन सामा?यंसाठी स¸ामसलतगार हयाचंी Sयव9थाजन सामा?यंसाठी स¸ामसलतगार हयाचंी Sयव9थाजन सामा?यंसाठी स¸ामसलतगार हयाचंी Sयव9थाजन सामा?यंसाठी स¸ामसलतगार हयाचंी Sयव9था 

अनु.कं. स¸ामसलतीचा 
िवषय 

कायO/णालीच े 
िव9तुत वणOन 

कोण�या 
अिधिनयम/िनयम/पिरप2bो 

पनुराSHी काल 

1 िनरंक  िनरंक िनरंक िनरंक 

    
अकोलायेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}यापिरणामकारककामासाठीजनअकोलायेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}यापिरणामकारककामासाठीजनअकोलायेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}यापिरणामकारककामासाठीजनअकोलायेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}यापिरणामकारककामासाठीजन
सामा?यांसाठीस¸ामसलतकर3याचीSयव9थासामा?यांसाठीस¸ामसलतकर3याचीSयव9थासामा?यांसाठीस¸ामसलतकर3याचीSयव9थासामा?यांसाठीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था.... 
अ.
E. 

स¸ामसलतीचा
िवषय 

कायO/णालीचिेव
9तृतवणOन 

कोण�याअिधिन
यमा /िनयमा / 
पिरपञाकाSदारे 

पनुरावृHीका
ल 

1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
अमरावतीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}यापिरणामकारककामासाठीजनअमरावतीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}यापिरणामकारककामासाठीजनअमरावतीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}यापिरणामकारककामासाठीजनअमरावतीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}यापिरणामकारककामासाठीजन
सामा?यांसाठीस¸ामसलतकर3याचीSयव9थासामा?यांसाठीस¸ामसलतकर3याचीSयव9थासामा?यांसाठीस¸ामसलतकर3याचीSयव9थासामा?यांसाठीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था.... 
अ.E. स¸ामसलतीचा

िवषय 
कायO/णालीचिेव
9तृतवणOन 

कोण�याअिधिन
यमा /िनयमा / 
पिरपञाकाSदारे 

पनुरावृHीका
ल 

1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

    

    

    



पणेुपणेुपणेुपणेु-1 
येथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामा?याशंीसयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामा?याशंीसयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामा?याशंीसयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामा?याशंीस
¸ामसलतकर3याचीSयव9था¸ामसलतकर3याचीSयव9था¸ामसलतकर3याचीSयव9था¸ामसलतकर3याचीSयव9था    

Sयव9थानाहीSयव9थानाहीSयव9थानाहीSयव9थानाही    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

स¸ामसलतीचािवषयस¸ामसलतीचािवषयस¸ामसलतीचािवषयस¸ामसलतीचािवषय    कायO/मालीचेिवकायO/मालीचेिवकायO/मालीचेिवकायO/मालीचेिव
9तृतवणOन9तृतवणOन9तृतवणOन9तृतवणOन    

कोण�याअिधिनयकोण�याअिधिनयकोण�याअिधिनयकोण�याअिधिनय
मामामामा////िनयमािनयमािनयमािनयमा////पिरप2पिरप2पिरप2पिरप2

काSदारेकाSदारेकाSदारेकाSदारे    

पनुरावृHीपनुरावृHीपनुरावृHीपनुरावृHी
कालकालकालकाल    

                    
    

    
अहमदनगर अहमदनगर अहमदनगर अहमदनगर 
येथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामा?याशंीसयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामा?याशंीसयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामा?याशंीसयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामा?याशंीस
¸ामसलतकर3याचीSयव9था¸ामसलतकर3याचीSयव9था¸ामसलतकर3याचीSयव9था¸ामसलतकर3याचीSयव9था    
Sयव9थानाहीSयव9थानाहीSयव9थानाहीSयव9थानाही    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

स¸ामसलतीचािवषयस¸ामसलतीचािवषयस¸ामसलतीचािवषयस¸ामसलतीचािवषय    कायO/मालीचेिवकायO/मालीचेिवकायO/मालीचेिवकायO/मालीचेिव
9तृतवणOन9तृतवणOन9तृतवणOन9तृतवणOन    

कोण�याअिधिनयकोण�याअिधिनयकोण�याअिधिनयकोण�याअिधिनय
मामामामा////िनयमािनयमािनयमािनयमा////पिरप2पिरप2पिरप2पिरप2

काSदारेकाSदारेकाSदारेकाSदारे    

पनुरावृHीपनुरावृHीपनुरावृHीपनुरावृHी
कालकालकालकाल    

                    
    

    
पणेुपणेुपणेुपणेु-2 
येथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामा?याशंीसयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामा?याशंीसयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामा?याशंीसयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामा?याशंीस
¸ामसलतकर3याचीSयव9था¸ामसलतकर3याचीSयव9था¸ामसलतकर3याचीSयव9था¸ामसलतकर3याचीSयव9था    

Sयव9थानाहीSयव9थानाहीSयव9थानाहीSयव9थानाही    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

स¸ामसलतीचािवषयस¸ामसलतीचािवषयस¸ामसलतीचािवषयस¸ामसलतीचािवषय    कायO/मालीचेिवकायO/मालीचेिवकायO/मालीचेिवकायO/मालीचेिव
9तृतवणOन9तृतवणOन9तृतवणOन9तृतवणOन    

कोण�याअिधिनयकोण�याअिधिनयकोण�याअिधिनयकोण�याअिधिनय
मामामामा////िनयमािनयमािनयमािनयमा////पिरप2पिरप2पिरप2पिरप2

काSदारेकाSदारेकाSदारेकाSदारे    

पनुरावृHीपनुरावृHीपनुरावृHीपनुरावृHी
कालकालकालकाल    

                    
    

    
    
 



सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरूयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामायेथीलसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामायेथीलसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामायेथीलसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामा
?याशंीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था?याशंीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था?याशंीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था?याशंीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था    

Sयव9थानाहीSयव9थानाहीSयव9थानाहीSयव9थानाही    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

स¸ामसलतीचािवषयस¸ामसलतीचािवषयस¸ामसलतीचािवषयस¸ामसलतीचािवषय    कायO/मालीचेिवकायO/मालीचेिवकायO/मालीचेिवकायO/मालीचेिव
9तृतवणOन9तृतवणOन9तृतवणOन9तृतवणOन    

कोण�याअिधिनयकोण�याअिधिनयकोण�याअिधिनयकोण�याअिधिनय
मामामामा////िनयमािनयमािनयमािनयमा////पिरप2पिरप2पिरप2पिरप2

काSदारेकाSदारेकाSदारेकाSदारे    

पनुरावृHीपनुरावृHीपनुरावृHीपनुरावृHी
कालकालकालकाल    

                    
    

 
अपरसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यअपरसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यअपरसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यअपरसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#य, , , , पणेु पणेु पणेु पणेु ----3 3 3 3 िवभागा}यापिरणामकारणिवभागा}यापिरणामकारणिवभागा}यापिरणामकारणिवभागा}यापिरणामकारण    
कामासाठीजनसामा?यांशीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था  कामासाठीजनसामा?यांशीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था  कामासाठीजनसामा?यांशीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था  कामासाठीजनसामा?यांशीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था  ----Sयव9थानाहीSयव9थानाहीSयव9थानाहीSयव9थानाही    
अअअअ....EEEE....    स¸ामसलतीचािवषयस¸ामसलतीचािवषयस¸ामसलतीचािवषयस¸ामसलतीचािवषय    कायO/मालीचेिवकायO/मालीचेिवकायO/मालीचेिवकायO/मालीचेिव

9तृतवणOन9तृतवणOन9तृतवणOन9तृतवणOन    
कोण�याअिधिनयकोण�याअिधिनयकोण�याअिधिनयकोण�याअिधिनय
मामामामा////िनयमािनयमािनयमािनयमा////पिरप2पिरप2पिरप2पिरप2

काSदारेकाSदारेकाSदारेकाSदारे    

पनुरावृHीपनुरावृHीपनुरावृHीपनुरावृHी
कालकालकालकाल    

----    ----    ----    ----    ----    
    

सातारायेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणसातारायेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणसातारायेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणसातारायेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारण    
कामासाठीजनसामा?यांशीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था   कामासाठीजनसामा?यांशीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था   कामासाठीजनसामा?यांशीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था   कामासाठीजनसामा?यांशीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था   ----Sयव9थानाहीSयव9थानाहीSयव9थानाहीSयव9थानाही    
अअअअ....EEEE....    स¸ामसलतीचािवषयस¸ामसलतीचािवषयस¸ामसलतीचािवषयस¸ामसलतीचािवषय    कायO/मालीचेिवकायO/मालीचेिवकायO/मालीचेिवकायO/मालीचेिव

9तृतवणOन9तृतवणOन9तृतवणOन9तृतवणOन    
कोण�याअिधिनयकोण�याअिधिनयकोण�याअिधिनयकोण�याअिधिनय
मामामामा////िनयमािनयमािनयमािनयमा////पिरप2पिरप2पिरप2पिरप2

काSदारेकाSदारेकाSदारेकाSदारे    

पनुरावृHीपनुरावृHीपनुरावृHीपनुरावृHी
कालकालकालकाल    

----    ----    ----    ----    ----    

    

    

    

    

    



सहसचंालकसहसचंालकसहसचंालकसहसचंालक,,,,औ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#य,,,,औरंगाबादकाय$लया}याऔरंगाबादकाय$लया}याऔरंगाबादकाय$लया}याऔरंगाबादकाय$लया}या    
पिरणामकारककामासाठीजनसामा?याशंीस¸ामसलतकर3याचीSयव9थापिरणामकारककामासाठीजनसामा?याशंीस¸ामसलतकर3याचीSयव9थापिरणामकारककामासाठीजनसामा?याशंीस¸ामसलतकर3याचीSयव9थापिरणामकारककामासाठीजनसामा?याशंीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था 

अअअअ....EंEंEंEं....    स¸ामसलतीचािवषस¸ामसलतीचािवषस¸ामसलतीचािवषस¸ामसलतीचािवष
यययय    

कायO/णालीचेिवकायO/णालीचेिवकायO/णालीचेिवकायO/णालीचेिव
9तृतवणOन9तृतवणOन9तृतवणOन9तृतवणOन    

कोण�याअिधिनयमाकोण�याअिधिनयमाकोण�याअिधिनयमाकोण�याअिधिनयमा
////िनयमािनयमािनयमािनयमा////परीप2कापरीप2कापरीप2कापरीप2का

bारेbारेbारेbारे    

पनुरावृपनुरावृपनुरावृपनुरावृ
HीकालHीकालHीकालHीकाल    

--- --- --- --- --- 

िटपिटपिटपिटप::::    कलमकलमकलमकलम 4 (1) (ब) (vii) अंतगOत/�येकलोक/ािधकारीस9ंथेने / िनयम / 
पिरप2कइ�यादीअंितमकर3यापवु| / राबिवतानाजनतेचीमते / 
आ ेपजाणनूघे3यासाठीअj9त�वातअसलVेयाकायOपkदत]चीमािहतीदेणेअपेि तआहे. 

  अनेकवळेासिमतीची9थापनाकZनिशिबराbारे, fामसभेbारे, जनसुनवाईअथवाकमOचा-
या}ंयादरबारातूनजनमताचीचाचपणीकर3यातयेते. 

उपसचंालकउपसचंालकउपसचंालकउपसचंालक,,,,औ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#य,,,,नादेंडकाय$लया}यानादेंडकाय$लया}यानादेंडकाय$लया}यानादेंडकाय$लया}या    
पिरणामकारककामासाठीजनसामा?याशंीस¸ामसलतकर3याचीSयव9थापिरणामकारककामासाठीजनसामा?याशंीस¸ामसलतकर3याचीSयव9थापिरणामकारककामासाठीजनसामा?याशंीस¸ामसलतकर3याचीSयव9थापिरणामकारककामासाठीजनसामा?याशंीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था 

अअअअ....EंEंEंEं....    स¸ामसलतीचािवषस¸ामसलतीचािवषस¸ामसलतीचािवषस¸ामसलतीचािवष
यययय    

कायO/णालीचेिवकायO/णालीचेिवकायO/णालीचेिवकायO/णालीचेिव
9तृतवणOन9तृतवणOन9तृतवणOन9तृतवणOन    

कोण�याअिधिनयमाकोण�याअिधिनयमाकोण�याअिधिनयमाकोण�याअिधिनयमा
////िनयमािनयमािनयमािनयमा////परीप2कापरीप2कापरीप2कापरीप2का

bारेbारेbारेbारे    

पनुरावृपनुरावृपनुरावृपनुरावृ
HीकालHीकालHीकालHीकाल    

--- --- --- --- --- 

िटप : कलम 4 (1) (ब) (vii) अंतगOत/�येकलोक/ािधकारीस9ंथेने / िनयम / 
पिरप2कइ�यादीअंितमकर3यापवु| / राबिवतानाजनतेचीमते / 
आ ेपजाणनूघे3यासाठीअj9त�वातअसलVेयाकायOपkदत]चीमािहतीदेणेअपेि तआहे. 
अनेकवळेासिमतीची9थापनाकZनिशिबराbारे, fामसभेbारे, जनसुनवाईअथवाकमOचा-
या}ंयादरबारातूनजनमताचीचाचपणीकर3यातयेते. 

    

    

    



कोVहापरूयेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनकोVहापरूयेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनकोVहापरूयेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनकोVहापरूयेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजन
सामा?यांशीस¸ामसलतकर3याचीSयव9थासामा?यांशीस¸ामसलतकर3याचीSयव9थासामा?यांशीस¸ामसलतकर3याचीSयव9थासामा?यांशीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था    

Sयव9थानाही 

अनु. 
E. 

स¸ामसलतीचािवषय कायO/मालीचेिव
9तृतवणOन 

कोण�याअिधिनय
मा / िनयमा / 
पिरप2काSदारे 

पनुरावृHी
काल 

     

 

 

सागंलीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामासागंलीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामासागंलीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामासागंलीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाकाय$लया}यापिरणामकारणकामासाठीजनसामा
?याशंीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था?याशंीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था?याशंीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था?याशंीस¸ामसलतकर3याचीSयव9था    

Sयव9थानाही    

अनु. 
E. 

स¸ामसलतीचािवषय कायO/मालीचेिव
9तृतवणOन 

कोण�याअिधिनयमा 
/ िनयमा / 

पिरप2काSदारे 

पुनरावृHी
काल 

                    

    

 

    

    

    

    

    



कलमकलमकलमकलम4(1)(4(1)(4(1)(4(1)(बबबब)()()()(viii)viii)viii)viii)नमुनाअनमुनाअनमुनाअनमुनाअ 

मंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालक,,,,औ�ोिगकसुर ावआरो#ययांऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययांऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययांऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययां}या}या}या}या    
काय$लया}यासिमतीचीयादी/कािशतकरणेकाय$लया}यासिमतीचीयादी/कािशतकरणेकाय$लया}यासिमतीचीयादी/कािशतकरणेकाय$लया}यासिमतीचीयादी/कािशतकरणे 

अनु. 
E.  

सिमतीच े
सद9य 

सिमतीच े
उददी%ट 

िकती वळेा घे3यात 
येते 

सभा 
जनसामा?यांसाठी 
खुली आहे Uकवा 

नाही 

सभचेा 
कायOवृHांत 
(उपलeध) 

1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

नागपरूनागपरूनागपरूनागपरू////भंडाराभंडाराभंडाराभंडारा////चं�परू येथील औ�ोिगक सुर ा व आरो#य चं�परू येथील औ�ोिगक सुर ा व आरो#य चं�परू येथील औ�ोिगक सुर ा व आरो#य चं�परू येथील औ�ोिगक सुर ा व आरो#य     
या िवभागा}या सिमतीची यादी /काशीत करणेया िवभागा}या सिमतीची यादी /काशीत करणेया िवभागा}या सिमतीची यादी /काशीत करणेया िवभागा}या सिमतीची यादी /काशीत करणे 

अ.E. सिमतीचेसद9य सिमतीचेउ¶
दी%ट 

िकतीवळेाघे
3यातंयेते 

सभाजनसामा?यासंा
ठीखुलीआहेUकवा

नाही 

सभेचाकायOवृHां
त(उपलeध) 

1.  िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

      

कVयाणयेथीलसहसचंालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंया 
काय$लया}यासिमतीचीयादी/कािशतकरणे 

अनु
E 

सिमतीचेस
द9या 

सिमतीचेउ�
दी%टा 

िकतीवळेाघे3या
तयेते 

सभाजनसामा?यासंाठीखुलीआहे
Uकवानाही? 

सभेचाकायOवृ
तातं 

(उपलeध) 

 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

रायगड येथीलसहसंचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंया 
काय$लया}यासिमतीचीयादी/कािशतकरणे 

अनु
E 

सिमतीचेस
द9या 

सिमतीचेउ�
दी%टा 

िकतीवळेाघे3या
तयेते 

सभाजनसामा?यासंाठीखुलीआहे
Uकवानाही? 

सभेचाकायOवृ
तातं 

(उपलeध) 

 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 

    



ठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालया}याकाय$लया}यासिमतीचीयादी/कािशतकरठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालया}याकाय$लया}यासिमतीचीयादी/कािशतकरठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालया}याकाय$लया}यासिमतीचीयादी/कािशतकरठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालया}याकाय$लया}यासिमतीचीयादी/कािशतकर
णेणेणेणे    

अअअअ....EEEE
....    

सिमतीचेसिमतीचेसिमतीचेसिमतीचे
नावनावनावनाव    

सिमतीचसेसिमतीचसेसिमतीचसेसिमतीचसे
द9यद9यद9यद9य    

सिमतीचउेदसिमतीचउेदसिमतीचउेदसिमतीचउेद
दी%टदी%टदी%टदी%ट    

िकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेा
घे3यातयेघे3यातयेघे3यातयेघे3यातये
तेतेतेते    

सभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामा
?यासंाठीखुली?यासंाठीखुली?यासंाठीखुली?यासंाठीखुली
आहेUकवानाहीआहेUकवानाहीआहेUकवानाहीआहेUकवानाही    

सभचेाकासभचेाकासभचेाकासभचेाका
यOवृHातंयOवृHातंयOवृHातंयOवृHातं((((उउउउ
पलeधपलeधपलeधपलeध))))    

            िनरंक                

 
वसई येिथल सहसचंालकवसई येिथल सहसचंालकवसई येिथल सहसचंालकवसई येिथल सहसचंालक, , , , औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लया}या सिमतीची यादी /कािशत औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लया}या सिमतीची यादी /कािशत औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लया}या सिमतीची यादी /कािशत औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लया}या सिमतीची यादी /कािशत 

करणेकरणेकरणेकरणे 

अनुअनुअनुअनु....EंEंEंEं....    सिमतीच ेसिमतीच ेसिमतीच ेसिमतीच े
सद9यसद9यसद9यसद9य    

सिमतीच ेसिमतीच ेसिमतीच ेसिमतीच े
उददी%ट उददी%ट उददी%ट उददी%ट     

िकती िकती िकती िकती वळेा वळेा वळेा वळेा 
घे3यात येतेघे3यात येतेघे3यात येतेघे3यात येते    

सभा सभा सभा सभा 
जनसामा?याजनसामा?याजनसामा?याजनसामा?या    

साठी खुली साठी खुली साठी खुली साठी खुली 
आहे Uकवा आहे Uकवा आहे Uकवा आहे Uकवा 
नाहीनाहीनाहीनाही    

    सभेचा कायO सभेचा कायO सभेचा कायO सभेचा कायO 
वHातंवHातंवHातंवHातं    

उपeध उपeध उपeध उपeध     

1111    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

 
अकोलायेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअकोलायेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअकोलायेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअकोलायेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}या 
सिमतीचीयादी/कािशतकरणेसिमतीचीयादी/कािशतकरणेसिमतीचीयादी/कािशतकरणेसिमतीचीयादी/कािशतकरणे.... 
अ.
E. 

सिमतीचेसद9य सिमतीचेउ
िद%ट 

िकतीवळेा
घे3यातयेते 

सभाजनसामा
?यासंाठीखलुी
आहेUकवानाही 

सभेचाकायO
वृHातं 

 ( उपलeध) 

1 िनरंक िनरंक िनरंक़ िनरंक िनरंक 

 
    
    



अमरावतीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअमरावतीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअमरावतीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअमरावतीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}या 
सिमतीचीयादी/कािशतकरणेसिमतीचीयादी/कािशतकरणेसिमतीचीयादी/कािशतकरणेसिमतीचीयादी/कािशतकरणे.... 
अ.
E. 

सिमतीचेसद9य सिमतीचेउ
िद%ट 

िकतीवळेा
घे3यातयेते 

सभाजनसामा
?यासंाठीखलुी
आहेUकवानाही 

सभेचाकायO
वृHातं 

 ( उपलeध) 

1 िनरंक िनरंक िनरंक़ िनरंक िनरंक 

 
पणेुपणेुपणेुपणेु-1 येथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणे    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

सिमतीचसेदसिमतीचसेदसिमतीचसेदसिमतीचसेद
9य9य9य9य    

सिमतीचउे¶दीसिमतीचउे¶दीसिमतीचउे¶दीसिमतीचउे¶दी
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUक

वानाहीवानाहीवानाहीवानाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    
1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

    
अहमदनगर अहमदनगर अहमदनगर अहमदनगर 
येथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणे    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

सिमतीचसेदसिमतीचसेदसिमतीचसेदसिमतीचसेद
9य9य9य9य    

सिमतीचउे¶दीसिमतीचउे¶दीसिमतीचउे¶दीसिमतीचउे¶दी
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUक

वानाहीवानाहीवानाहीवानाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    
1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

    
पणेुपणेुपणेुपणेु-2 येथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणे    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

सिमतीचसेदसिमतीचसेदसिमतीचसेदसिमतीचसेद
9य9य9य9य    

सिमतीचउे¶दीसिमतीचउे¶दीसिमतीचउे¶दीसिमतीचउे¶दी
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUक

वानाहीवानाहीवानाहीवानाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    
1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

सोलापरू सोलापरू सोलापरू सोलापरू येथीलसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणे    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

सिमतीचसेदसिमतीचसेदसिमतीचसेदसिमतीचसेद
9य9य9य9य    

सिमतीचउे¶दीसिमतीचउे¶दीसिमतीचउे¶दीसिमतीचउे¶दी
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUक

वानाहीवानाहीवानाहीवानाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    
1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    



    
अपरसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यअपरसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यअपरसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यअपरसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#य, , , , पणेु पणेु पणेु पणेु ----3 3 3 3 िवभागा}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेिवभागा}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेिवभागा}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेिवभागा}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणे    

अअअअ....EEEE....    सिमतीचसेदसिमतीचसेदसिमतीचसेदसिमतीचसेद
9य9य9य9य    

सिमतीचउेिÐ%टसिमतीचउेिÐ%टसिमतीचउेिÐ%टसिमतीचउेिÐ%ट    िकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेा
घे3यातंयेघे3यातंयेघे3यातंयेघे3यातंये

तेतेतेते    

सभाजनसामा?यासंासभाजनसामा?यासंासभाजनसामा?यासंासभाजनसामा?यासंा
ठीखुलीआहेUकवानाठीखुलीआहेUकवानाठीखुलीआहेUकवानाठीखुलीआहेUकवाना

हीहीहीही    

सभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायO
वृHातंवृHातंवृHातंवृHातं((((उपउपउपउप
लeधलeधलeधलeध))))    

1. िनरंक िनरंक िनरंक  िनरंक िनरंक 
    

सातारायेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेसातारायेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेसातारायेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेसातारायेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणे    
अअअअ....EEEE....    सिमतीचसेदसिमतीचसेदसिमतीचसेदसिमतीचसेद

9य9य9य9य    
सिमतीचउेिÐ%टसिमतीचउेिÐ%टसिमतीचउेिÐ%टसिमतीचउेिÐ%ट    िकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेा

घे3यातंयेघे3यातंयेघे3यातंयेघे3यातंये
तेतेतेते    

सभाजनसामा?यासंासभाजनसामा?यासंासभाजनसामा?यासंासभाजनसामा?यासंा
ठीखुलीआहेUकवानाठीखुलीआहेUकवानाठीखुलीआहेUकवानाठीखुलीआहेUकवाना

हीहीहीही    

सभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायO
वृHातंवृHातंवृHातंवृHातं((((उपउपउपउप
लeधलeधलeधलeध))))    

1. िनरंक िनरंक िनरंक  िनरंक िनरंक 
औरंगाबादयेथीलसह-संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, 
काय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणे. 

अअअअ....EंEंEंEं....    सिमतीचनेावंसिमतीचनेावंसिमतीचनेावंसिमतीचनेावं    सिमतीचेसिमतीचेसिमतीचेसिमतीचे
सद9यसद9यसद9यसद9य    

सिमतीचेसिमतीचेसिमतीचेसिमतीचे
उÐी%टउÐी%टउÐी%टउÐी%ट    

िकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेा
घे3यातयेतेघे3यातयेतेघे3यातयेतेघे3यातयेते    

सभाजनसामा?यासंासभाजनसामा?यासंासभाजनसामा?यासंासभाजनसामा?यासंा
ठीखुलीआहेUकवानाठीखुलीआहेUकवानाठीखुलीआहेUकवानाठीखुलीआहेUकवाना

हीहीहीही    

सभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायO
वृHातंवृHातंवृHातंवृHातं((((उपलउपलउपलउपल

eधeधeधeध))))    

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

नादेंडयेथीलउप-संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, काय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणे. 

अअअअ....EंEंEंEं....    सिमतीचनेावंसिमतीचनेावंसिमतीचनेावंसिमतीचनेावं    सिमतीचेसिमतीचेसिमतीचेसिमतीचे
सद9यसद9यसद9यसद9य    

सिमतीचेसिमतीचेसिमतीचेसिमतीचे
उÐी%टउÐी%टउÐी%टउÐी%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातयेते3यातयेते3यातयेते3यातयेते    

सभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहेसाठीखुलीआहेसाठीखुलीआहेसाठीखुलीआहे
UकवानाहीUकवानाहीUकवानाहीUकवानाही    

सभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायO
वृHातंवृHातंवृHातंवृHातं((((उपउपउपउप
लeधलeधलeधलeध))))    

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

    

    

    



नािशकयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेनािशकयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेनािशकयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेनािशकयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणे    

अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

सिमतीचसेदसिमतीचसेदसिमतीचसेदसिमतीचसेद
9य9य9य9य    

सिमतीचउे¶दीसिमतीचउे¶दीसिमतीचउे¶दीसिमतीचउे¶दी
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहेसाठीखुलीआहेसाठीखुलीआहेसाठीखुलीआहे
UकवानाहीUकवानाहीUकवानाहीUकवानाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

जळगावंयेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणे
. 

अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

सिमतीचसेदसिमतीचसेदसिमतीचसेदसिमतीचसेद
9य9य9य9य    

सिमतीचउे¶दीसिमतीचउे¶दीसिमतीचउे¶दीसिमतीचउे¶दी
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहेसाठीखुलीआहेसाठीखुलीआहेसाठीखुलीआहे
UकवानाहीUकवानाहीUकवानाहीUकवानाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

 

धुळेयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणे 

अनु.E
. 

सिमतीचेसद
9य 

सिमतीचेउ¶दी
%ट 

िकतीवळेाघे
3यातंयेते 

सभाजनसामा?यासंा
ठीखुलीआहेUकवाना

ही 

सभेचाकायOवृ
Hातं 

(उपलeध) 

1. िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

कोVहापरूयेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरकोVहापरूयेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरकोVहापरूयेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरकोVहापरूयेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकर
णेणेणेणे 

अनु. 
E. 

सिमतीचेसद
9य 

सिमतीचेउ¶दी
%ट 

िकतीवळेाघे
3यातंयेते 

सभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहेUक

वानाही 

सभेचाकायOवृ
Hातं 

(उपलeध) 

1. िनरंक िनरंक िनरंक   िनरंक िनरंक 

    



सागंलीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेसागंलीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेसागंलीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणेसागंलीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासिमतीचीयादी/काशीतकरणे    

अनु. 
E. 

सिमतीचेसद
9य 

सिमतीचेउ¶दी
%ट 

िकतीवळेाघे
3यातंयेते 

सभाजनसामा?यासंा
ठीखुलीआहेUकवाना

ही 

सभेचाकायOवृ
Hातं 

(उपलeध) 

1. िनरंक िनरंक िनरंक   िनरंक िनरंक 

    

    
कलमकलमकलमकलम4(1)(4(1)(4(1)(4(1)(बबबब)()()()(viii)viii)viii)viii)नमुनाबनमुनाबनमुनाबनमुनाब 

मंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालक,,,,औ�ोिगकसुर ावआरो#ययांऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययांऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययांऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययां}या}या}या}या    
काय$लया}याअिधसभचेीयादी/कािशतकरणेकाय$लया}याअिधसभचेीयादी/कािशतकरणेकाय$लया}याअिधसभचेीयादी/कािशतकरणेकाय$लया}याअिधसभचेीयादी/कािशतकरणे 

अनु. 
E.  

   अिधसभेचे 
नांव 

सभचे े
उददी%ट 

िकती वळेा घे3यात 
येते 

सभा 
जनसामा?यांसाठी 
खुली आहे Uकवा 

नाही 

सभचेा 
कायOवृHांत 
(उपलeध) 

1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
 

नागपरूनागपरूनागपरूनागपरू////भंडाराभंडाराभंडाराभंडारा////चं�परू येथील औ�ोिगक सुर ा व आरो#य चं�परू येथील औ�ोिगक सुर ा व आरो#य चं�परू येथील औ�ोिगक सुर ा व आरो#य चं�परू येथील औ�ोिगक सुर ा व आरो#य     
या िवभागा}या अिधसभेची यादी /कािशत करणे या िवभागा}या अिधसभेची यादी /कािशत करणे या िवभागा}या अिधसभेची यादी /कािशत करणे या िवभागा}या अिधसभेची यादी /कािशत करणे  

अ.
E. 

अितसभेचे
नाव 

सभेचेउ¶दी
%ट 

िकतीवळेाघे3यांत
येते 

सभाजनसामा?यांसाठीखुलीआहेUक
वानाही 

सभेचाकायOवृHांत(उप
लeध) 

1.  िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
 

 

 

 



कVयाणयेथीलसहसचंालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंया 
काय$लया}याअिधसभचेीयादी/कािशतकरणे 

अनु
E 

अिधसभचेे
नाव 

सभेच े

उ�दी
%टा 

िकतीवळेाघे3यात
येते 

सभाजनसामा?यासंाठीखुलीआहेUक
वानाही 

सभेचाकायOवृ
तातं 

(उपलeध) 

 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
सह सचंालक औ�ोिगक सुर ा व आरो#य सचंालनालय, रायगड िवभागयां}या काय$लया}या 
अधीसभचेी यादी /काशीत करणे 

अनु 
E. 

अतीसभेचे  नावं सभेच े
उ�ी%टे 

कीती वळेा 
घे3यात 
येते 

सभा 
जनसामा?यासाठी 
खुली आहे Uकवा 
नाही 

सभेचा 
कायOवृHातं(उपलeध) 

1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
ठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालया}याकाय$लया}याअिधनभाचीयादी/कािशतकठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालया}याकाय$लया}याअिधनभाचीयादी/कािशतकठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालया}याकाय$लया}याअिधनभाचीयादी/कािशतकठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालया}याकाय$लया}याअिधनभाचीयादी/कािशतक

रणेरणेरणेरणे    

अअअअ....EEEE....    अिधसभेचेअिधसभेचेअिधसभेचेअिधसभेचे
नावनावनावनाव    

सभचेेसदसभचेेसदसभचेेसदसभचेेसद
9य9य9य9य    

सभचेेउदसभचेेउदसभचेेउदसभचेेउद
दी%टदी%टदी%टदी%ट    

िकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेा
घे3यातयेघे3यातयेघे3यातयेघे3यातये
तेतेतेते    

सभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामा
?यासंाठीखुली?यासंाठीखुली?यासंाठीखुली?यासंाठीखुली
आहेUकवानाहीआहेUकवानाहीआहेUकवानाहीआहेUकवानाही    

सभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायO
वृHातंवृHातंवृHातंवृHातं((((उपउपउपउप
लeधलeधलeधलeध))))    

            िनरंक             

 
    

    

    



वसई येिथल सहसचंालकवसई येिथल सहसचंालकवसई येिथल सहसचंालकवसई येिथल सहसचंालक, , , , औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लया}या अिधसभचेी यादी औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लया}या अिधसभचेी यादी औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लया}या अिधसभचेी यादी औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लया}या अिधसभचेी यादी 
/कािशत करणे/कािशत करणे/कािशत करणे/कािशत करणे  

अनुअनुअनुअनु....EंEंEंEं....    अिधसभेचे नावंअिधसभेचे नावंअिधसभेचे नावंअिधसभेचे नावं    सभचेे उददी%ट सभचेे उददी%ट सभचेे उददी%ट सभचेे उददी%ट     िकती िकती िकती िकती वळेा वळेा वळेा वळेा 
घे3यात येतेघे3यात येतेघे3यात येतेघे3यात येते    

सभा सभा सभा सभा 
जनसामा?याजनसामा?याजनसामा?याजनसामा?या    

साठी खुली साठी खुली साठी खुली साठी खुली 
आहे Uकवा आहे Uकवा आहे Uकवा आहे Uकवा 
नाहीनाहीनाहीनाही    

    सभेचा कायO सभेचा कायO सभेचा कायO सभेचा कायO 
वHातंवHातंवHातंवHातं    

उपeध उपeध उपeध उपeध     

1111    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

अकोलायेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअकोलायेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअकोलायेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअकोलायेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}या 
अिधसभेचीयादी/कािशतकरणेअिधसभेचीयादी/कािशतकरणेअिधसभेचीयादी/कािशतकरणेअिधसभेचीयादी/कािशतकरणे.... 
अ.
E. 

अिधसभेचेनाव सभेचउेिद
%ट 

िकतीवळेा
घे3यातयेते 

सभाजनसामा?यांसा
ठीखुलीआहेUकवाना

ही 

सभेचाकायO
वृHातं 

 ( उपलeध) 

1 िनरंक िनरंक िनरंक़ िनरंक िनरंक 

अमरावतीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअमरावतीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअमरावतीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअमरावतीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}या 
अिधसभेचीयादी/कािशतकरणेअिधसभेचीयादी/कािशतकरणेअिधसभेचीयादी/कािशतकरणेअिधसभेचीयादी/कािशतकरणे.... 
अ.
E. 

अिधसभेचेनाव सभेचउेिद
%ट 

िकतीवळेा
घे3यातयेते 

सभाजनसामा
?यासंाठीखलुी
आहेUकवानाही 

सभेचाकायO
वृHातं 

 ( उपलeध) 

1 िनरंक िनरंक िनरंक़ िनरंक िनरंक 

    

    

    



पणेुपणेुपणेुपणेु-1 येथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभेचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभेचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभेचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभेचीयादी/काशीतकरणे    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

अितसभेचेनावंअितसभेचेनावंअितसभेचेनावंअितसभेचेनावं    सभचेेउ¶दी%टसभचेेउ¶दी%टसभचेेउ¶दी%टसभचेेउ¶दी%ट    िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामा
?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु
लीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवा

नाहीनाहीनाहीनाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
 
 
अहमदनगर अहमदनगर अहमदनगर अहमदनगर 
येथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभेचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभेचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभेचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभेचीयादी/काशीतकरणे    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

अितसभेचेनावंअितसभेचेनावंअितसभेचेनावंअितसभेचेनावं    सभचेेउ¶दी%टसभचेेउ¶दी%टसभचेेउ¶दी%टसभचेेउ¶दी%ट    िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामा
?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु
लीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवा

नाहीनाहीनाहीनाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
    
पणेुपणेुपणेुपणेु-2 येथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभेचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभेचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभेचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभेचीयादी/काशीतकरणे    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

अितसभेचेनावंअितसभेचेनावंअितसभेचेनावंअितसभेचेनावं    सभचेेउ¶दी%टसभचेेउ¶दी%टसभचेेउ¶दी%टसभचेेउ¶दी%ट    िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामा
?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु
लीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवा

नाहीनाहीनाहीनाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
    
सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरूयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभचेीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभचेीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभचेीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभचेीयादी/काशीतकरणे    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

अितसभेचेनावंअितसभेचेनावंअितसभेचेनावंअितसभेचेनावं    सभचेेउ¶दी%टसभचेेउ¶दी%टसभचेेउ¶दी%टसभचेेउ¶दी%ट    िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामा
?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु
लीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवा

नाहीनाहीनाहीनाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
    
    
    
    



    
    
    

अपरसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यअपरसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यअपरसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यअपरसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#य, , , , पणेु पणेु पणेु पणेु ----3 3 3 3 िवभागा}यािवभागा}यािवभागा}यािवभागा}या    
अिधसभेचीयादी/काशीतकरणेअिधसभेचीयादी/काशीतकरणेअिधसभेचीयादी/काशीतकरणेअिधसभेचीयादी/काशीतकरणे    

अअअअ....EEEE....    अितसभेचेनांअितसभेचेनांअितसभेचेनांअितसभेचेनां
वववव    

सभचेेउिÐसभचेेउिÐसभचेेउिÐसभचेेउिÐ
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामा?यासंासभाजनसामा?यासंासभाजनसामा?यासंासभाजनसामा?यासंा
ठीखुलीआहेUकवाठीखुलीआहेUकवाठीखुलीआहेUकवाठीखुलीआहेUकवा

नाहीनाहीनाहीनाही    

सभचेाकायOवृHांसभचेाकायOवृHांसभचेाकायOवृHांसभचेाकायOवृHां
तततत((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध))))    

1. िनरंक िनरंक िनरंक   िनरंक िनरंक 
    

सातारायेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासातारायेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासातारायेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यासातारायेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}या    
अिधसभेचीयादी/काशीतकरणेअिधसभेचीयादी/काशीतकरणेअिधसभेचीयादी/काशीतकरणेअिधसभेचीयादी/काशीतकरणे    

अअअअ....EEEE....    अितसभेचेनांअितसभेचेनांअितसभेचेनांअितसभेचेनां
वववव    

सभचेेउिÐसभचेेउिÐसभचेेउिÐसभचेेउिÐ
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामा?यासंासभाजनसामा?यासंासभाजनसामा?यासंासभाजनसामा?यासंा
ठीखुलीआहेUकवाठीखुलीआहेUकवाठीखुलीआहेUकवाठीखुलीआहेUकवा

नाहीनाहीनाहीनाही    

सभचेाकायOवृHांसभचेाकायOवृHांसभचेाकायOवृHांसभचेाकायOवृHां
तततत((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध))))    

1. िनरंक िनरंक िनरंक   िनरंक िनरंक 
    

औरंगाबादयेथीलसह-संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, 
काय$लया}याअिधसंभाचीयादी/काशीतकरणे. 

अअअअ....EंEंEंEं....    अिधसभेचेनांअिधसभेचेनांअिधसभेचेनांअिधसभेचेनां
वववव    

सभचेेससभचेेससभचेेससभचेेस
द9यद9यद9यद9य    

सभचेेउसभचेेउसभचेेउसभचेेउ
Ðी%टÐी%टÐी%टÐी%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातयेते3यातयेते3यातयेते3यातयेते    

सभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहेसाठीखुलीआहेसाठीखुलीआहेसाठीखुलीआहे
UकवानाहीUकवानाहीUकवानाहीUकवानाही    

सभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायO
वृHातंवृHातंवृHातंवृHातं((((उपउपउपउप
लeधलeधलeधलeध))))    

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 

 

 

 



नादेंडयेथीलउप-संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, काय$लया}याअिधसभंाचीयादी/काशीतकरणे. 

अअअअ....EंEंEंEं....    अिधसभेचेनांअिधसभेचेनांअिधसभेचेनांअिधसभेचेनां
वववव    

सभचेेससभचेेससभचेेससभचेेस
द9यद9यद9यद9य    

सभचेेउसभचेेउसभचेेउसभचेेउ
Ðी%टÐी%टÐी%टÐी%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातयेते3यातयेते3यातयेते3यातयेते    

सभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUक

वानाहीवानाहीवानाहीवानाही    

सभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायO
वृHातंवृHातंवृHातंवृHातं((((उपउपउपउप
लeधलeधलeधलeध))))    

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

    

नािशकयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभचेीयादी/काशीतकरणेनािशकयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभचेीयादी/काशीतकरणेनािशकयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभचेीयादी/काशीतकरणेनािशकयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभचेीयादी/काशीतकरणे    

अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

अितसभेचेनावंअितसभेचेनावंअितसभेचेनावंअितसभेचेनावं    सभचेेउ¶दी%टसभचेेउ¶दी%टसभचेेउ¶दी%टसभचेेउ¶दी%ट    िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहेसाठीखुलीआहेसाठीखुलीआहेसाठीखुलीआहे
UकवानाहीUकवानाहीUकवानाहीUकवानाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
    

जळगावंयेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभचेीयादी/काशीतकर
णे 

अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

अितसभेचेनावंअितसभेचेनावंअितसभेचेनावंअितसभेचेनावं    सभचेेउ¶दी%टसभचेेउ¶दी%टसभचेेउ¶दी%टसभचेेउ¶दी%ट    िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामा
?यासंाठीखुली?यासंाठीखुली?यासंाठीखुली?यासंाठीखुली
आहेUकवानाहीआहेUकवानाहीआहेUकवानाहीआहेUकवानाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

धुळेयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभचेीयादी/काशीतकरणे 

अनु.E
. 

अितसभेचेनावं सभेचउे¶दी%ट िकतीवळेाघे
3यातंयेते 

सभाजनसामा
?यासंाठीखुली
आहेUकवानाही 

सभेचाकायOवृ
Hांत 

(उपलeध) 

1. िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 



कोVहापरूयेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभेचीयादी/काशीतककोVहापरूयेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभेचीयादी/काशीतककोVहापरूयेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभेचीयादी/काशीतककोVहापरूयेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभेचीयादी/काशीतक
रणेरणेरणेरणे    

अनु. 
E. 

अितसभेचेनावं सभेचउे¶दी%ट िकतीवळेाघे
3यातंयेते 

सभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहे
Uकवानाही 

सभेचाकायOवृ
Hातं 

(उपलeध) 

1. िनरंक िनरंक िनरंक   िनरंक िनरंक 
    

सागंलीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभेचीयादी/काशीतकरणेसागंलीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभेचीयादी/काशीतकरणेसागंलीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभेचीयादी/काशीतकरणेसागंलीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}याअिधसभेचीयादी/काशीतकरणे    

अनु. 
E. 

अितसभेचेनावं सभेचउे¶दी%ट िकतीवळेाघे
3यातंयेते 

सभाजनसामा
?यासंाठीखु
लीआहेUकवा

नाही 

सभेचाकायOवृ
Hातं 

(उपलeध) 

1. िनरंक िनरंक िनरंक   िनरंक िनरंक 

 

कलमकलमकलमकलम4(1)(4(1)(4(1)(4(1)(बबबब)()()()(viii)viii)viii)viii)नमुनाकनमुनाकनमुनाकनमुनाक 
मंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालक,,,,औ�ोिगकसुर ावआरो#ययांऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययांऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययांऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययां}या}या}या}या    
काय$लया}यापिरषदाचंीयादी/कािशतकरणेकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/कािशतकरणेकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/कािशतकरणेकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/कािशतकरणे  

अनु. 
E.  

   अिधसभेचे 
नावं 

सभेच े
उददी%ट 

िकती वळेा घ3ेयात 
येते 

सभा 
जनसामा?यासंाठी 
खुली आहे Uकवा 

नाही 

सभेचा 
कायOवृHातं 
(उपलeध) 

1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
 

    
    
    



नागपरूनागपरूनागपरूनागपरू////भंडाराभंडाराभंडाराभंडारा////चं�परू येथील औ�ोिगक सुर ा व आरो#य चं�परू येथील औ�ोिगक सुर ा व आरो#य चं�परू येथील औ�ोिगक सुर ा व आरो#य चं�परू येथील औ�ोिगक सुर ा व आरो#य     
या िवभागा}या पिरषदाचंी यादी /कािशत करणे या िवभागा}या पिरषदाचंी यादी /कािशत करणे या िवभागा}या पिरषदाचंी यादी /कािशत करणे या िवभागा}या पिरषदाचंी यादी /कािशत करणे  

अ.
E. 

पिरषदे
चे नाव 

पिरषदे
चे 

उददी
%ट 

िकतीवळेाघे3यांत
येते 

सभाजनसामा?यासंाठीखुलीआहेUक
वानाही 

सभेचाकायOवृHांत(उप
लeध) 

1.  िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
कVयाणयेथीलसहसचंालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंया 
काय$लया}यापरीषदाचंीयादी/कािशतकरणे 

अनु
E 

अिधसभचेे
नाव 

सभेच े

उ�दी
%टा 

िकतीवळेाघे3यात
येते 

सभाजनसामा?यासंाठीखुलीआहेUक
वानाही 

सभेचाकायOवृ
तातं 

(उपलeध) 

 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
सह संचालक औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय, रायगड िवभागयां}या काय$लया}या परीषदांची यादी /Eाशीत 
करणे. 

अनु 
E. 

परीषदेच े नांव परीषदेच े
उ�ी%टे 

कीती वळेा 
घे3यात येते 

सभा 
जनसामा?यासाठी 
खुली आहे Uकवा 
नाही 

सभचेा 
कायOवृHांत(उपलeध) 

1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

    

    

    

    

    



ठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालया}याकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/कािशतकरणेठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालया}याकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/कािशतकरणेठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालया}याकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/कािशतकरणेठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालया}याकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/कािशतकरणे    

अअअअ....EEEE....    पिरषदेचनेापिरषदेचनेापिरषदेचनेापिरषदेचनेा
वववव    

पिरषदेचसेपिरषदेचसेपिरषदेचसेपिरषदेचसे
द9यद9यद9यद9य    

पिरषदेचउेदपिरषदेचउेदपिरषदेचउेदपिरषदेचउेद
दी%टदी%टदी%टदी%ट    

िकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेा
घे3यातयेघे3यातयेघे3यातयेघे3यातये
तेतेतेते    

सभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामा
?यासंाठीखुली?यासंाठीखुली?यासंाठीखुली?यासंाठीखुली
आहेUकवानाहीआहेUकवानाहीआहेUकवानाहीआहेUकवानाही    

सभचेाकासभचेाकासभचेाकासभचेाका
यOवृHातंयOवृHातंयOवृHातंयOवृHातं((((
उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध))))    

            िनरंक                
    

वसई येिथल सहसचंालकवसई येिथल सहसचंालकवसई येिथल सहसचंालकवसई येिथल सहसचंालक, , , , औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लया}या पिरषदेची यादी /कािशत औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लया}या पिरषदेची यादी /कािशत औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लया}या पिरषदेची यादी /कािशत औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लया}या पिरषदेची यादी /कािशत 
करणेकरणेकरणेकरणे 

अनुअनुअनुअनु....EंEंEंEं....    पिरषदेच ेपिरषदेच ेपिरषदेच ेपिरषदेच ेनावंनावंनावंनावं    पिरषदेच ेपिरषदेच ेपिरषदेच ेपिरषदेच े
उददी%ट उददी%ट उददी%ट उददी%ट     

िकती वळेा िकती वळेा िकती वळेा िकती वळेा 
घे3यात येतेघे3यात येतेघे3यात येतेघे3यात येते    

सभा जनसामा?यासभा जनसामा?यासभा जनसामा?यासभा जनसामा?या    

साठी खुली आहे साठी खुली आहे साठी खुली आहे साठी खुली आहे 
Uकवा नाहीUकवा नाहीUकवा नाहीUकवा नाही    

    सभेचा कायO सभेचा कायO सभेचा कायO सभेचा कायO 
वHातंवHातंवHातंवHातं    

उपeध उपeध उपeध उपeध     

1111    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

    

 
अकोलायेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअकोलायेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअकोलायेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअकोलायेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}या 
पिरषदाचंीयादी/कािशतकरणेपिरषदाचंीयादी/कािशतकरणेपिरषदाचंीयादी/कािशतकरणेपिरषदाचंीयादी/कािशतकरणे.... 
अ.
E. 

पिरषदेचनेाव पिरषदेचउे
िद%ट 

िकतीवळेा
घे3यातयेते 

सभाजनसा
मा?यासंाठी
खुलीआहे
Uकवानाही 

सभेचाकायO
वृHातं 

 ( उपलeध) 

1 िनरंक िनरंक िनरंक़ िनरंक िनरंक 
 

    
    
    



अमरावतीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअमरावतीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअमरावतीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअमरावतीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}या 
पिरषदाचंीयादी/कािशतकरणेपिरषदाचंीयादी/कािशतकरणेपिरषदाचंीयादी/कािशतकरणेपिरषदाचंीयादी/कािशतकरणे.... 
अ.
E. 

पिरषदेचनेाव पिरषदेचउे
िद%ट 

िकतीवळेा
घे3यातयेते 

सभाजनसा
मा?यासंाठी
खुलीआहे
Uकवानाही 

सभेचाकायO
वृHातं 

 ( उपलeध) 

1 िनरंक िनरंक िनरंक़ िनरंक िनरंक 
    
पणेुपणेुपणेुपणेु-1 1 1 1 येथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणे    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

पिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावं    पिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दी
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामा
?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु
लीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवा

नाहीनाहीनाहीनाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
 
 
अहमदनगर  अहमदनगर  अहमदनगर  अहमदनगर  
येथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीयादी/काशीतकरणे    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

पिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावं    पिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दी
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामा
?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु
लीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवा

नाहीनाहीनाहीनाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
    

पणेुपणेुपणेुपणेु-2 2 2 2 येथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणे    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

पिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावं    पिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दी
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUक

वानाहीवानाहीवानाहीवानाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    
1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

    
    



सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरूयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणे    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

पिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावं    पिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दी
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामा
?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु
लीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवा

नाहीनाहीनाहीनाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
    

अपरसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यअपरसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यअपरसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यअपरसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#य, , , , पणेु पणेु पणेु पणेु ----3 3 3 3 िवभागा}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेिवभागा}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेिवभागा}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेिवभागा}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणे    

अअअअ....EEEE....    पिरषदेचनेांपिरषदेचनेांपिरषदेचनेांपिरषदेचनेां
वववव    

पिरषदेचउेिÐपिरषदेचउेिÐपिरषदेचउेिÐपिरषदेचउेिÐ
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेा
घे3यातंयेघे3यातंयेघे3यातंयेघे3यातंये

तेतेतेते    

सभाजनसामा?यासंाठीसभाजनसामा?यासंाठीसभाजनसामा?यासंाठीसभाजनसामा?यासंाठी
खुलीआहेUकवानाहीखुलीआहेUकवानाहीखुलीआहेUकवानाहीखुलीआहेUकवानाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1. िनरंक िनरंक िनरंक 
  

िनरंक िनरंक 

सातारायेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीयादी/काशीतकरणेसातारायेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीयादी/काशीतकरणेसातारायेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीयादी/काशीतकरणेसातारायेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीयादी/काशीतकरणे    
अअअअ....EEEE....    पिरषदेचनेांपिरषदेचनेांपिरषदेचनेांपिरषदेचनेां

वववव    
पिरषदेचउेिÐपिरषदेचउेिÐपिरषदेचउेिÐपिरषदेचउेिÐ

%ट%ट%ट%ट    
िकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेा
घे3यातंयेघे3यातंयेघे3यातंयेघे3यातंये

तेतेतेते    

सभाजनसामा?यासंाठीसभाजनसामा?यासंाठीसभाजनसामा?यासंाठीसभाजनसामा?यासंाठी
खुलीआहेUकवानाहीखुलीआहेUकवानाहीखुलीआहेUकवानाहीखुलीआहेUकवानाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1. िनरंक िनरंक िनरंक 
  

िनरंक िनरंक 

औरंगाबादयेथीलसह-संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, 
काय$लया}यापरीषदाचंीयादी/काशीतकरणे. 

अअअअ....EंEंEंEं....    सिमतीचनेावंसिमतीचनेावंसिमतीचनेावंसिमतीचनेावं    परीषदेचेपरीषदेचेपरीषदेचेपरीषदेचे
सद9यसद9यसद9यसद9य    

परीषदेचेपरीषदेचेपरीषदेचेपरीषदेचे
उÐी%टउÐी%टउÐी%टउÐी%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातयेते3यातयेते3यातयेते3यातयेते    

सभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUक

वानाहीवानाहीवानाहीवानाही    

सभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायO
वृHातंवृHातंवृHातंवृHातं((((उपउपउपउप
लeधलeधलeधलeध))))    

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 



 

नादेंडयेथीलउप-संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, काय$लया}यापरीषदाचंीयादी/काशीतकरणे. 

अअअअ....EंEंEंEं....    सिमतीचनेावंसिमतीचनेावंसिमतीचनेावंसिमतीचनेावं    परीषदेचेपरीषदेचेपरीषदेचेपरीषदेचे
सद9यसद9यसद9यसद9य    

परीषदेचेपरीषदेचेपरीषदेचेपरीषदेचे
उÐी%टउÐी%टउÐी%टउÐी%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातयेते3यातयेते3यातयेते3यातयेते    

सभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUक

वानाहीवानाहीवानाहीवानाही    

सभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायO
वृHातंवृHातंवृHातंवृHातं((((उपउपउपउप
लeधलeधलeधलeध))))    

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 

नािशकयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीयादी/काशीतकरणेनािशकयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीयादी/काशीतकरणेनािशकयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीयादी/काशीतकरणेनािशकयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीयादी/काशीतकरणे....    

अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

पिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावं    पिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दी
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामा
?यासंाठीखुली?यासंाठीखुली?यासंाठीखुली?यासंाठीखुली
आहेUकवानाहीआहेUकवानाहीआहेUकवानाहीआहेUकवानाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

जळगावंयेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकर
णे    

अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

पिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावं    पिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दी
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहेसाठीखुलीआहेसाठीखुलीआहेसाठीखुलीआहे
UकवानाहीUकवानाहीUकवानाहीUकवानाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

 

 

 

 

 



 

धुळेयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणे 

अनु.E
. 

पिरषदेचनेांव पिरषदेचउे¶दी
%ट 

िकतीवळेाघे
3यातंयेते 

सभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहे
Uकवानाही 

सभेचाकायOवृ
Hातं 

(उपलeध) 

1. िनरंक िनरंक िनरंक   िनरंक िनरंक 

 

कोVहापरूयेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतककोVहापरूयेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतककोVहापरूयेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतककोVहापरूयेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतक
रणेरणेरणेरणे    

अनु. 
E. 

पिरषदेचनेांव पिरषदेचउे¶दी
%ट 

िकतीवळेाघे
3यातंयेते 

सभाजनसामा
?यासंाठीखुली
आहेUकवानाही 

सभेचाकायOवृ
Hातं(उपलeध

) 

1. िनरंक िनरंक िनरंक   िनरंक िनरंक 

      

सागंलीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेसागंलीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेसागंलीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेसागंलीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणे    

अनु. 
E. 

पिरषदेचनेांव पिरषदेचउे¶दी
%ट 

िकतीवळेाघे
3यातंयेते 

सभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहेUक

वानाही 

सभेचाकायOवृ
Hातं 

(उपलeध) 

1. िनरंक िनरंक िनरंक   िनरंक िनरंक 

 

    
    
    
    



कलमकलमकलमकलम4(1)(4(1)(4(1)(4(1)(बबबब)()()()(viii)viii)viii)viii)नमुनाडनमुनाडनमुनाडनमुनाड 

मंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालक,,,,औ�ोिगकसुर ावआरो#ययांऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययांऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययांऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययां}या}या}या}या    
काय$लया}यापिरषदाचंीयादी/कािशतकरणेकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/कािशतकरणेकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/कािशतकरणेकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/कािशतकरणे    

अनु. 
E. 

सिमतीच े
नांव 

सिमतीच े
सद9य 

सिमतीच ेउिदद%ट िकती वळेा 
घे3यात 
येते 

सभा 
जनसामा?यां
साठी खुली 
आहे  Uकवा 
नाही 

सभचेा कायOवृHांत 

(उपलeध) 

1 स म 
SयMती 
बाबत 
सिमती 

3 कारखा?यात  
असलेVया 
मशीनरीची तपासणी 
यो#य शै णीक 
पा2ता व अनुभव 
असलेVया स म 
SयMत]कडूनच 
कर3याकरीता 
मौखीक पिर ा 
घे3यात येतात. 

वष$तून 
एक वळेा 

नाही सिमतीने घेतलेVया 
मौखीक पिर ेचा 
िनकाल �वरीत 
लाव3यात येऊन  
�याचे इितवृHांत 
तयार कर3यात 

येते.  

2 कामगार 
कVयाण  
अिधकारी 
नांव नvदणी 
सिमती 

3 कामगार कVयाण 
अिधका-यांची नांव 
नvदणी  करणे 
किरता  मौ खीक 
परी ा घे3यात 
येतात. 

वष$तून 
चार वळेा 

नाही सिमतीने  
घेतलेVया मौखीक 
परी ेचा  िनकाल 
�वरीत लाव3यात 
येऊन �याच े

इितवृHांत तयार 
कर3यात येते.  

3 /माणक 
शVय          

      िचिक�स
क 

/ाधीकृती 
सिमती  

3 /ाधीकृतीबाबत 
आलेVया अज»ची 
छाननी करणे.  
व9तु9थीती तपासणे. 
िनकषांची पूतOता 
करणा-या 
अजOदारांची  
/ाधीकृती  िमळणेबाब
त सचंालकांना 
शीफारस करणे.  

आव�यकते
नुसार  

नाही नाही.  



4 /थमोचार 

/िश ण 
सं9था 
मा?यता  
सिमती 

3 मा?यतेबाबत 
आलेVया अज»ची 
छाननी करणे, 
व9तु9थती 
तपासणे,  िनकषांची 
पतूOता करणा-या 
अजOदारांची 
/ाधीकृती िमळणे 
बाबत संचालकांना  
िशफारस करणे.   

आव�यकते
नुसार  

नाही नाही.  

5 रसायने 
/व9तू/ 
उपकरणे 
खरेदी                  
सिमती 

3 व�ैकीय  
िवभागासाठी 
लागणा-या रसायने 
/ व9तु / उपकरणे 
खरेदीसाठी  िनिवदा 
/ दरप2क मागिवणे,  
यो#य  िनिवदा  / 
दरप2काची  
संचालकांना  
िशफारस करणे.  

आव�यकते
नुसार  

नाही नाही 

6 मिहला}ंया  
तEार]च े
िनवारण 
सिमती  

5 मिहला}ंया  तEार]च े
िनवारण करणे.   

िनरंक िनरंक िनरंक 

7 महारा%& 
कारखाने 
(सुर ा 

लेखापिर ा)
िनयम, 
2014 

3 कारखा?यातील 
Sयावसाियक सुर ा 
आरो#य/णाली  व 
कायOपkदती यांच े
पkदतशीर, 
व9तुिन%ठ आिण 
लेखी मूVयमापन 
करणे.  

आव�यकते
नुसार 

नाही सिमती अज»ची 
छाननी कZन व 
इितवृHांत तयार 
कZन �याबाबतचा 
अहवाल शासनास 
पाठिव3यात येतो. 

    

    



नागपरूनागपरूनागपरूनागपरू////भंडाराभंडाराभंडाराभंडारा////चं�परू येथील औ�ोिगक सुर ा व आरो#य चं�परू येथील औ�ोिगक सुर ा व आरो#य चं�परू येथील औ�ोिगक सुर ा व आरो#य चं�परू येथील औ�ोिगक सुर ा व आरो#य     
या िवभागातील काय$लया}या पिरषदाचंी यादी /कािशत करणे या िवभागातील काय$लया}या पिरषदाचंी यादी /कािशत करणे या िवभागातील काय$लया}या पिरषदाचंी यादी /कािशत करणे या िवभागातील काय$लया}या पिरषदाचंी यादी /कािशत करणे  

अ.E
. 

पिरषदे
चे नाव 

पिरषदे
चे 

उददी
%ट 

िकतीवळेाघे3यांतये
ते 

सभाजनसामा?यांसाठीखुलीआहेUकवा
नाही 

सभेचाकायOवृHांत(उपल
eध) 

1.  िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 

कVयाणयेथीलसहसचंालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंया 
काय$लया}यासं9थाचीयादी/कािशतकरणे 

अनु
E 

अिधसभचेे
नाव 

सभेच े

उ�दी
%टा 

िकतीवळेाघे3यात
येते 

सभाजनसामा?यासंाठीखुलीआहेUक
वानाही 

सभेचाकायOवृ
तातं 

(उपलeध) 

 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 

सह सचंालक औ�ोिगक सुर ा व आरो#य सचंालनालय, रायगड िवभागयां}या काय$लया}या 
परीषदाचंी यादी /Eाशीत करणे. 

अनु 
E. 

परीषदेच े नावं परीषदेच े
उ�ी%टे 

कीती वळेा 
घे3यात 
येते 

सभा 
जनसामा?यासाठी 
खुली आहे Uकवा 
नाही 

सभेचा 
कायOवृHातं(उपलeध) 

1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 

    

    

    



    

ठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालया}याकाय$लया}याकोण�याहीस9ंथेचीयादी/ठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालया}याकाय$लया}याकोण�याहीस9ंथेचीयादी/ठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालया}याकाय$लया}याकोण�याहीस9ंथेचीयादी/ठाणेयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालया}याकाय$लया}याकोण�याहीस9ंथेचीयादी/
कािशतकरणेकािशतकरणेकािशतकरणेकािशतकरणे    

अअअअ....EEEE
....    

सं9थेचनेासं9थेचनेासं9थेचनेासं9थेचनेा
वववव    

सं9थेचसेसं9थेचसेसं9थेचसेसं9थेचसे
द9यद9यद9यद9य    

सं9थेचउेसं9थेचउेसं9थेचउेसं9थेचउे
ददी%टददी%टददी%टददी%ट    

िकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेा
घे3यातयेघे3यातयेघे3यातयेघे3यातये
तेतेतेते    

सभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहेसाठीखुलीआहेसाठीखुलीआहेसाठीखुलीआहे
UकवानाहीUकवानाहीUकवानाहीUकवानाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध
))))    

            िनरंक                

िटपिटपिटपिटप----    

1111.... हे/काशन/�येकवष$लाकरावलेागेलहे/काशन/�येकवष$लाकरावलेागेलहे/काशन/�येकवष$लाकरावलेागेलहे/काशन/�येकवष$लाकरावलेागेल....    
2. महmवाचबेदलतातडीने/कािशतकेलपेािहजेतमहmवाचबेदलतातडीने/कािशतकेलपेािहजेतमहmवाचबेदलतातडीने/कािशतकेलपेािहजेतमहmवाचबेदलतातडीने/कािशतकेलपेािहजेत....उदाउदाउदाउदा..../मुखाचंीबदलीइ/मुखाचंीबदलीइ/मुखाचंीबदलीइ/मुखाचंीबदलीइ.... 
 
वसई येिथल सहसचंालकवसई येिथल सहसचंालकवसई येिथल सहसचंालकवसई येिथल सहसचंालक, , , , औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लया}या पिरषदेची औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लया}या पिरषदेची औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लया}या पिरषदेची औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लया}या पिरषदेची यादी /कािशत यादी /कािशत यादी /कािशत यादी /कािशत 

करणेकरणेकरणेकरणे 

अनुअनुअनुअनु....EंEंEंEं....    सं9थेच े नावंसं9थेच े नावंसं9थेच े नावंसं9थेच े नावं    सं9थेच ेसं9थेच ेसं9थेच ेसं9थेच े
उददी%ट उददी%ट उददी%ट उददी%ट     

िकती वळेा िकती वळेा िकती वळेा िकती वळेा 
घे3यात येतेघे3यात येतेघे3यात येतेघे3यात येते    

सभा जनसामा?यासभा जनसामा?यासभा जनसामा?यासभा जनसामा?या    

साठी खुली आहे साठी खुली आहे साठी खुली आहे साठी खुली आहे 
Uकवा नाहीUकवा नाहीUकवा नाहीUकवा नाही    

    सभेचा कायO सभेचा कायO सभेचा कायO सभेचा कायO 
वHातंवHातंवHातंवHातं    

उपeध उपeध उपeध उपeध     

1111    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



अकोलायेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअकोलायेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअकोलायेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअकोलायेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}या 
सं9थेचीयादी/कािशतकरणेसं9थेचीयादी/कािशतकरणेसं9थेचीयादी/कािशतकरणेसं9थेचीयादी/कािशतकरणे.... 

अ.
E. 

सं9थेचेनाव स9ंथेचउे
िद%ट 

िकतीवळेा
घे3यातयेते 

सभाजनसामा?यांसा
ठीखुलीआहेUकवाना

ही 

सभेचाकायO
वृHातं ( 
उपलeध) 

1 िनरंक िनरंक िनरंक़ िनरंक िनरंक 
 

अमरावतीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअमरावतीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअमरावतीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}याअमरावतीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययाचंकेाय$लया}या 
सं9थेचीयादी/कािशतकरणेसं9थेचीयादी/कािशतकरणेसं9थेचीयादी/कािशतकरणेसं9थेचीयादी/कािशतकरणे.... 

अ.
E. 

सं9थेचे नावं सं9थेचउे
िद%ट 

िकतीवळेा
घे3यातयेते 

सभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहे
Uकवानाही 

सभेचाकायO
वृHातं 

 ( उपलeध) 

1 िनरंक िनरंक िनरंक़ िनरंक िनरंक 

पणेुपणेुपणेुपणेु-1 येथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणे    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

पिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावं    पिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दी
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामा
?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु
लीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवा

नाहीनाहीनाहीनाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
    

अहमदनगर अहमदनगर अहमदनगर अहमदनगर 
येथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीयादी/काशीतकरणे    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

पिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावं    पिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दी
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामा
?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु
लीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवा

नाहीनाहीनाहीनाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
 



पणेुपणेुपणेुपणेु-2 येथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणे    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

पिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावं    पिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दी
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामा
?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु
लीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवा

नाहीनाहीनाहीनाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
कलमकलमकलमकलम4(1)(b)(viii)4(1)(b)(viii)4(1)(b)(viii)4(1)(b)(viii)नमुनाडनमुनाडनमुनाडनमुनाड    

सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरूयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेयेथीलसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणे    
अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

पिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावं    पिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दी
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामा
?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु?यासंाठीखु
लीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवालीआहेUकवा

नाहीनाहीनाहीनाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    
    
    

पणेुपणेुपणेुपणेु        ----3 3 3 3 येथीलअपर सचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयेथीलअपर सचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयेथीलअपर सचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयेथीलअपर सचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंी    
यादी/काशीतकरणेयादी/काशीतकरणेयादी/काशीतकरणेयादी/काशीतकरणे    

अअअअ....EEEE....    पिरषदेचनेांपिरषदेचनेांपिरषदेचनेांपिरषदेचनेां
वववव    

पिरषदेचउेिÐपिरषदेचउेिÐपिरषदेचउेिÐपिरषदेचउेिÐ
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेा
घे3यातंयेघे3यातंयेघे3यातंयेघे3यातंये

तेतेतेते    

सभाजनसामा?यासंाठीसभाजनसामा?यासंाठीसभाजनसामा?यासंाठीसभाजनसामा?यासंाठी
खुलीआहेUकवानाहीखुलीआहेUकवानाहीखुलीआहेUकवानाहीखुलीआहेUकवानाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1. िनरंक िनरंक िनरंक 
  

िनरंक िनरंक 

सातारायेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीसातारायेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीसातारायेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीसातारायेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांची    
यादी/काशीतकरणेयादी/काशीतकरणेयादी/काशीतकरणेयादी/काशीतकरणे    

अअअअ....EEEE....    पिरषदेचनेांपिरषदेचनेांपिरषदेचनेांपिरषदेचनेां
वववव    

पिरषदेचउेिÐपिरषदेचउेिÐपिरषदेचउेिÐपिरषदेचउेिÐ
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेािकतीवळेा
घे3यातंयेघे3यातंयेघे3यातंयेघे3यातंये

तेतेतेते    

सभाजनसामा?यासंाठीसभाजनसामा?यासंाठीसभाजनसामा?यासंाठीसभाजनसामा?यासंाठी
खुलीआहेUकवानाहीखुलीआहेUकवानाहीखुलीआहेUकवानाहीखुलीआहेUकवानाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1. िनरंक िनरंक िनरंक 
  

िनरंक िनरंक 



    

औरंगाबादयेथीलसह-संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, 
काय$लया}याकोण�याहीस9ंथेचीयादी/काशीतकरणे. 

अअअअ....EंEंEंEं....    सं9थेचनेावंसं9थेचनेावंसं9थेचनेावंसं9थेचनेावं    सं9थेचेसं9थेचेसं9थेचेसं9थेचे
सद9यसद9यसद9यसद9य    

सं9थेचेसं9थेचेसं9थेचेसं9थेचे
उÐी%टउÐी%टउÐी%टउÐी%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातयेते3यातयेते3यातयेते3यातयेते    

सभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUक

वानाहीवानाहीवानाहीवानाही    

सभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायO
वृHातंवृHातंवृHातंवृHातं((((उपउपउपउप
लeधलeधलeधलeध))))    

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 

नादेंडयेथीलउप-संचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य, 
काय$लया}याकोण�याहीस9ंथेचीयादी/काशीतकरणे. 

अअअअ....EंEंEंEं....    सं9थेचनेावंसं9थेचनेावंसं9थेचनेावंसं9थेचनेावं    सं9थेचेसं9थेचेसं9थेचेसं9थेचे
सद9यसद9यसद9यसद9य    

सं9थेचेसं9थेचेसं9थेचेसं9थेचे
उÐी%टउÐी%टउÐी%टउÐी%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातयेते3यातयेते3यातयेते3यातयेते    

सभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUक

वानाहीवानाहीवानाहीवानाही    

सभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायOसभचेाकायO
वृHातंवृHातंवृHातंवृHातं((((उपउपउपउप
लeधलeधलeधलeध))))    

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

नािशकयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीयादी/काशीतकरणेनािशकयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीयादी/काशीतकरणेनािशकयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीयादी/काशीतकरणेनािशकयेथीलसंचालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदांचीयादी/काशीतकरणे    

अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

पिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावं    पिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दी
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यांसभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUकसाठीखुलीआहेUक

वानाहीवानाहीवानाहीवानाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

 

 

 

 



जळगावंयेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकर
णे    

अनुअनुअनुअनु....EEEE
....    

पिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावंपिरषदेचनेावं    पिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दीपिरषदेचउे¶दी
%ट%ट%ट%ट    

िकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघेिकतीवळेाघे
3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते3यातंयेते    

सभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामासभाजनसामा
?यासंाठीखुली?यासंाठीखुली?यासंाठीखुली?यासंाठीखुली
आहेUकवानाहीआहेUकवानाहीआहेUकवानाहीआहेUकवानाही    

सभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृसभचेाकायOवृ
HातंHातंHातंHातं((((उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध

))))    

1.1.1.1.    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

 

धुळेयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणे 

अनु.E
. 

पिरषदेचनेांव पिरषदेचउे¶दी
%ट 

िकतीवळेाघे
3यातंयेते 

सभाजनसामा?यां
साठीखुलीआहे
Uकवानाही 

सभेचाकायOवृ
Hातं 

(उपलeध) 

1. िनरंक िनरंक िनरंक   िनरंक िनरंक 

कोVहापरूयेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतककोVहापरूयेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतककोVहापरूयेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतककोVहापरूयेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतक
रणेरणेरणेरणे    

अनु. 
E. 

पिरषदेचनेांव पिरषदेचउे¶दी
%ट 

िकतीवळेाघे
3यातंयेते 

सभाजनसामा
?यासंाठीखु
लीआहेUकवा

नाही 

सभेचाकायOवृ
Hातं 

(उपलeध) 

1. िनरंक िनरंक िनरंक   िनरंक िनरंक 
    

    

    

    

    



    

सागंलीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेसागंलीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेसागंलीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणेसागंलीयेथीलउपसचंालकऔ�ोिगकसरु ावआरो#यया}ंयाकाय$लया}यापिरषदाचंीयादी/काशीतकरणे    

अनु. 
E. 

पिरषदेचनेांव पिरषदेचउे¶दी
%ट 

िकतीवळेाघे
3यातंयेते 

सभाजनसामा
?यासंाठीखु
लीआहेUकवा

नाही 

सभेचाकायOवृ
Hातं 

(उपलeध) 

1. िनरंक िनरंक िनरंक   िनरंक िनरंक 

 

कलम4(1)(4(1)(4(1)(4(1)(बबबब)()()()(ix)ix)ix)ix) 
मंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालक,,,,औ�ोिगकसुर ावआरो#ययांऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययांऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययांऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययां}या}या}या}या    

काय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयाचंीनावंेकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयाचंीनावंेकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयाचंीनावंेकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयाचंीनावं,े,,,पHवे�याचंमेािसकवतेनपHवे�याचंमेािसकवतेनपHवे�याचंमेािसकवतेनपHवे�याचंमेािसकवतेन    
    

अ.E
. 

पदनाम अिधकारी/कमOचा-
यांचेनांव 

वगO Zजूिदनांक दूरkवनीE. 
/ फMस / 
ईमेल 

एकूणवतेन          
( Z ) 

     26572704/
09/22/58 

26572474 

- 

1 संचालक िरMत  1    

1 अपर संचालक pी. स.ु /. राठोड 1 18/08/1992  102001 

1 सह संचालक pी. रा भा. पोरे 1 18/06/1992  98199 

1 उप संचालक pी. स. ग. भेले 1 30/11/2012  66769 

2  pी. के. स. क� �े 1 31/08/2012  66769 

3  pी. अ. िभ. खरटमल 1 01/09/2012  66769 

4  pी. अ. अ. तांबोळी 1 16/08/2012  66769 



5  pी.अ.ित.मडावी 1 25/10/2012  64902 

1 उपसचंालक            
( व�ैकीय ) 

िरMत(2) 1    

1 सहा�यक 
संचालक 

िरMत (7) 2    

1 /माणक शVय 
िचिक�सक 

िरMत 1 18/04/2018   

1 िवधीअिधकारी िरMत     

1 रचना व 
कायOपkदती 
अिधकारी 

िरMत     

1 विर%ठ व�ैािनक 
अिधकारी 

pी.िन.स.नागोटकर 2     1/02/1997  72546 

1 /योगशाळा 
तं2� 

सौ.म.िम.पतंगे 3 17/01/1985  82750 

1 विर%ठ 
/योगशाळा 
सहा�यक 

िरMत 3    

1 /योगशाळा 
सहा�यक 

pी.ह.िच.सुपत 3 04/03/2009  33449 

2  सौ. रा. रा. मेहेर 3 02/02/2009  33449 

1 किन%ठ 
व�ैािनक 
अिधकारी 

िरMत 3    

1 अिध क pी.श.आ.संदानिशव 3 11/09/1996  40824 

2  pी.प.िस.कापस े 3 14/01/1994  46614 



3  सौ.9ने.भ.कोळी 3 26/02/1982  53478 

4  सौ.मा.ह.कोळी 3 16/12/1983  55199 

5  pी.स.ुभ.ैडोिÒयाल 3 01/08/1992  46927 

6  pी.स.ंध.वडवळकर 3 21/09/1995  45327 

1 विर%ठिलपीक pी.िव.स.पाठारे 3 02/08/1984  46886 

2  सौ.िश.स.ुबडंगर 3 16/05/2009  33224 

3  सौ.वृ.िव.परब 3 09/09/1996  34870 

4  सौ.ज.म.ुव�गुलlकर 3 16/12/1996  39106 

5  pी. न. आ. कचरे 3 05/07/1993  38372 

6  pी.Z.िव.भाल े 3 03/04/1995  33128 

7  pी.स.ुश.लाटकर 3 26/11/1997  30393 

8       

1 लघुलेखक                
( उ}चpेणी ) 

सौ.अ.िन.नेरकर 3 29/11/1990  56376 

1 लघुलेखक            
( िनKनpेणी ) 

सौ.अ.अ.सावतं 3 21/09/1995  47810 

1 लघु टंकलेखक            
( मराठी ) 

िरMत 3    

2 लघु टंकलेखक            
( इंfजी) 

िरMत     

1 रोखपाल िरMत     

1 दूरkवनी चालक सौ.9ने.स.खानिवलकर 3 10/08/2000  37828 

1 िलपीक 
टंकलेखक 

pी.स.ुशा.पाटील 3 04/08/2000  26809 



2  सौ.शा.िव.राणे 3 01/07/2009  30606 

3  pी.द.प.ंनाईकवाडे 3 19/06/2012  25325 

4  pी .रा. रा. चSहाण 3 21/04/2014  26429 

5  pी. pी.  ि2. पंडा 3 13/06/2014  26429 

6  pी. म. ग. कुमरे 3 14/07/2015  25659 

7  pी. व.ै िव. गुरव 3 18/02/2016  24918 

8  pी. ओ. म. भांडेकरी 3 07/10/2016  26518 

9  pी. स. कृ. चSहाण 3 05/09/1997  31989 

1 मोटारचालक िरMत (2)    3    

2          

1 दLतरबंद pी.आ.िस.गुरव 4 14/12/1981  36368 

2  pी.ल.गु.जुवळे 4 01/08/1985  31963 

1 नाईक िरMत (1) 4    

1 िशपाई pी.ब.रा.पवार 4 02/09/1989  34133 

2  pी.बा.शं.गायकवाड 4 02/09/1989  34133 

3  pी./.pी.मयेकर 4 27/08/1990  33644 

4  pी.िव.िस.भरडकर 4 27/08/1990  33644 

5  pी.िव.pी.मयेकर 4 17/09/1990  33644 

6  pी.�ा.िव.घाडगे 4 03/03/1992  29956 

7  pी.स.ुदे.सोनवणे 4 16/11/1993  32991 

8  सौ.िम.घ.कटारे 4 01/10/1994  31359 

9  pीमती ल.िव.धो2 े 4 18/10/1997  30325 

10  pीमतीशा.म.घाडी 4 06/03/1999  26229 



11  pी.िव.व.कोळी 4 03/10/2006  24983 

12  pी.व.मं.लोतडे 4 08/02/2008  33127 

13  pी.मन] पेिरयन 4 04/05/2009  31304 

14  pी.गो.िब.सोनार 4 11/09/2009  32013 

15  pी. िव. शा.ं िवचारे 4 12/02/1990  26546 

1 /योगशाळा 
पिरचर 

pी.ब.गो.िबजl 4 17/09/1990  33784 

1 पहारेकरी pी.रा.ज.शेटये 4 01/02/1993  33181 
 

टीप :  1) महारा%& कोषागार िनयम 259 (1) अ?वये मािसक वतेन आहिरत कर3यात येते. 

           2)मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासंचालनालयातअवलंिबलीजातनाही. 

औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय, नागपरूनागपरूनागपरूनागपरू.  

औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय, , , , नागपरूनागपरूनागपरूनागपरू. . . .  

अ.E. पदनाम  अिधकारी / 

कमOचा-यांच ेनांव  

वगO Zजूिदनाकं  दूरkवनी E. / 
फॅMस / ईमेल 

एकूणवतेन 
(Z)  

1  अपरसचंालक िरMत 1  --- 0712-2564545  
adldirdish.nag-

mh@gov.in 

15600-39100 
GP 6900 

2  उपसंचालक िरMत 1 ---- ---,,--- 15600/- 

GP 5400 

3  उपसंचालक pीमती प.म.गंपावार 1  31/08/2017 ---,,--- 15600/- 

GP 5400 

4 उपसंचालक pीश.म.धनिवजय  1 08/05/2018 ---,,--- 15600-39100  

GP 5400 



5 सहा.संचालक िरMत 2 ---- ---,,--- 13,360/- 

GP-4400 

6 सहा.संचालक िरMत 2 ---- ---,,--- 9300-34800 

GP-4400 
7 सहा.संचालक िरMत 2 ---- ---,,--- 9300-34800 

GP-4400 
8  अिध क pी. गु. रा. जाधव 3  11/06/2015 ---,,--- 13610/- 

GP-4200 
9 अिध क सौ. छा. ल. ना?हे 3  29/05/2017 ---,,--- 14850/- 

GP-4200 

10 अिध क िरMत 3 -- ---,,--- 9300-34800-
GP-4200 

11 लघुटंकलेखक pी. िफ. मो. शफी 3 27/04/2018 ---,,--- 5200-20200  
GP-2400 

12 विर%ठिलिपक िरMत 3 -- ---,,--- 5200-20200  
GP-2400 

13 िलिपकटंकले
खक 

pी. ए. शे. भोयर 3  05/06/2018 ---,,--- 5200-20200  
GP-1900 

14 िलिपकटंकले
खक 

सौ.स.मं.भंडारी 3  17/07/2009  ---,,--- 5200-20200  
GP-1900 

15 िलिपकटंकलेख
क  

सौ. मी.ज.तांबु9कर 3  30/10/2009  ---,,--- 5200-20200  
GP-1900 

16 िलिपकटंकले
खक 

pी./.रा.भरेु 3  10/07/2013  ---,,--- 5200-20200  
GP-1900 

17 वाहनचालक pी.रा.अ.ब�?�े 3  28/02/2000  ---,,--- 5200-20200  
GP-2200 



18 दLतरबंद pी.िग.    नानानाना. राऊत 4  03/05/1982  ---,,--- 5200-20200  
GP-1600 

19 दLतरबंद pी.र.दा.राऊत 4  01/08/1983  ---,,--- 5200-20200  
GP-1600 

20  िशपाई pी.िन.बा.िचखले 4  15/07/2014  ---,,--- 4440-7440 

GP-1300 

21 िशपाई pीज बा.बुरडकर 4  01/07/2015  ---,,--- 4440-7440 

GP-1300 

 

टीप :  1) महारा%&कोषागार -िनयम 259 (1) अ?वयेमािसकवतेनआहिरतकर3यातयेते. 

         2) मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासंचालनालयातअवलंिबलीजातनाही. 

  औ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#य, , , , भंडाराभंडाराभंडाराभंडारा. . . .  

अ.E. पदनाम  अिधकारी / 

कमOचा-यांचे नांव  

वगO Zजूिदनांक  दूरkवनी E. / 
फॅMस / ईमेल 

एकूणवतेन (Z)  

1  उपसंचालक  िरMत 1  --- 07184-25 23 71 

dydish.bha-

mh@gov.in 

15600-39100  

GP 5400 

2  िलपीक 
टंकलेखक  

pी. ह. ह. शेख 3  05/06/2018 -- 5200-20200 
GP 1900 

3 िलपीक 
टंकलेखक 

pी पंकज बा. 
जांभळुकर 

3 12/1 2/ 2017 -- 5200-20200  
GP-1900 

4 िशपाई  pी. लो. िक. चौधरी  4 03/01/1996 -- 4440-7440 

GP 1300 

 

 



RSD0A��2�L�!�DT�, 6�U-
�.  

अ.E. पदनाम  अिधकारी / 

कमOचा-यांचे नांव  

वगO Zजूिदनांक  दूरkवनी E. / 
फॅMस / ईमेल 

एकूणवतेन (Z)  

1  उपसंचालक  pी ज.प.ंमोहरकर 1  22/06/2012 07172-
251410dydish.c

ha-mh@gov.in 

19,760/- 

GP 6600/- 

2  िलपीक 
टंकलेखक  

/. शा. िगरपुंजे   3  20/07/2009 -- 5200-20200 
GP 2400/- 

3 िलपीक 
टंकलेखक 

pी. िह. आ. जाधव  3 04/06/2018 -- 5200-20200 
GP 1900/- 

4 िलपीक 
टंकलेखक 

pी. म. ग. कुमरे  3 उसनवारीने. -- मुंबई 
काय$लयाकडून 
उसनवारीने 

4 िशपाई  pी. /. गं. भोयर   4 15/07/2014 -- 4440-7440 

GP 1600/- 
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अनु.E  पदनाम अिधकारी/कमOचा«यांचे 
नाव 

वगO Zजु िदनांक दुरkवनी एकूण वतेन 
(Zपये) 

1 सह सचांलक pी. र.िव.िगरी अ 05.01.199
1 

02512207042 1,00,12
4 

2 उप सचांलक pी.स.ुसा.जोशी अ 25.10.200
7 

02512207042 76,988 

3 उप सचांलक pी. िव.िव.लvढे अ 25.10.200
7 

02512207042 76,988 

4 उप सचांलक  pी.Uह.ध.Uशदे अ 23.08.201
2 

02512207042 66,769 



5 सहा�यकसंचालक िरMत ब - - - 
6 सहा�यकसंचालक िरMत ब - - - 
7 सहा�यकसंचालक  रीMत  ब - - - 
8 अिध क pी.कंधारे, अिध क क 19.4.1984 02512207042 67¸014 
9 अिध क सौ अ अ आडे क 24.08.1998 02512207042 44¸873 
10 विर%ठ   िलिपक सौ. व.ंग. Uशदे  क 10.11.2009 02512207042 33¸064 
11 िलिपक-

टंकलेखक 
सौ.शु./.केळकर क 26.12.199

6 
02512207042 38,426 

12 िलिपक-
टंकलेखक 

pी.अ.र.बोदडे क 30.06.201
4 

02512207042 26,429 

13 िशपाई pी मं बा तडवी ड 13.10.1997 02512207042 30¸480 
14 िशपाई  िरMत ड         -         -         - 
 

    

रायगड येथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालय, याकाय$लया}या अिधकारी व कमOचारी यांची 
नाव ेव �यांच ेमािसक वतेन    
अ.E. पदनामं अिधकारी/कमOचा-

यांचे नांव 
वगO Zजू िदनांक  दूरkवनी 

E/फॅMस/इमेल 
एकुण 
वतेन Z. 

1 सह संचालक pी. म.ु र. पाटील अ 30/5/2018 27578587 95799 

2 उप संचालक pी. मा. पां. 
तोटेवाड 

अ 1/6/2016 27578587 76988 

2 उप संचालक pी. िव. िव. 
काटमवार 

अ 1/9/2016 27578587 76988 

2 उप संचालक pी. अ.ं बा. खराडे अ 12/6/2018 27578587 66769 

3 उप संचालक pी. अ. म. मोिहते अ 12/6/2018 27578587 66769 

 सहा�यक 
संचालक 2 

2 पदेरीMत     
1 अधी क pी. स.ु गु. कोनाळे क 18/07/1992 27578587 47593 

2 अधी क १ पद िरMत      



1 वरी%ठ िलपीक pी. िम. म. पवार क 23/12/2016 27578587 37148 

1 िलपीक 
टंकलेखक 

 कु.अ.ं रा. घाग क 02/04/2012 27578587 28028 

2 िलपीक 
टंकलेखक 

सौ. मं. रं. कोकाटे क 1/6/2018 27578587 34618 

 िलिपक 
टंककलेखक 

1 पदरीMत     
1 मोटार चालक pी. भ.म.गावडे क 12/08/1996 27578587 37688 

1 िशपाई pी.िन.मो.पोतदार ड 02/05/1994 27578587 33231 

2 िशपाई  pी.रा.रा.सावतं ड 02/09/2000 27578587 28861 

िटप- 1) महारा%& कोषागार िनयम 259(1) अ?वये मािसक वतेन आहरीत कर3यात येते . 
     2) मािसक वतेनात भरपाईची पkदत या संचालनालयात अवलिबली जात नाही. 

ठाणे येिथल सह संचालक ,औ�ोिगक सुर ा व आरो#य काय$लयातील अिधकारी व कमOचारी यांची नाव ेव �यांच े
मािसक वतेन 
अअअअ ....EEEE     पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकाअिधकाअिधकाअिधका  - - - -याचेयाचेयाचेयाचे         / / / /कमOचाकमOचाकमOचाकमOचा - - - -याच ेयाच ेयाच ेयाच े

नाव व पHानाव व पHानाव व पHानाव व पHा    
वगOवगOवगOवगO    aजू िदनाकंaजू िदनाकंaजू िदनाकंaजू िदनाकं    दूरkवनीEदूरkवनीEदूरkवनीEदूरkवनीE .... / / / /

फॅMसफॅMसफॅMसफॅMस ////ईमेलईमेलईमेलईमेल     
    

एकूण वतेनएकूण वतेनएकूण वतेनएकूण वतेन    

1 सह सचंालक 
औसवुआ  ,ठाणे  

pी  .स .अ .ितखे  1 01/06/2018 25821281/
25827402 

Z.98,199/- 

2 उप सचंालक 
औसवुआ  ,ठाणे  

pी  .न .अ .देवराज  
 

1 05/06/2017 25821281 Z.  76 ,988/- 

3 उप सचंालक 
औसवुआ  ,ठाणे  

pीमती अं  .छ .आडे , 
 

1 07/06/2017 25821281 Z.  76 ,988/- 

4 उप सचंालक 
औसवुआ  ,ठाणे  

pी  .ल .का .गोराणे  1 01/09/2017 25821281 Z.  66 ,769/- 

5 उप सचंालक 
औसवुआ  ,ठाणे  

pी  .यो ./ .पतंगे  1 24/08/2017 25821281 Z.  66 ,769/- 

6 अिध क pीमती j9म  .िव . राणे  3 03/06/ 2017 25821281 Z. 47,266/- 
7 विर%ठ िलपीक   सौ .नं .सं .सामंत  

 
3 01/01/2015 25821281 Z.55,671/- 

8. िलपीक टंकलखेक सौ .अमृता अ  .िवरकुड  
 

3 06/01/2014 25821281 Z. 26,429/- 

9. िशपाई pीमती िहराबाई ल  .डावरे  
 

4 07/09/2015 25821281 Z .28,417 / -  

 



    
वसई येिथल सहसंचालकवसई येिथल सहसंचालकवसई येिथल सहसंचालकवसई येिथल सहसंचालक, , , , औ�ोिगक सुर ा व आरो#य यां}या काय$लया}या काय$लयातील अिधकारी व कमOचारी यांची औ�ोिगक सुर ा व आरो#य यां}या काय$लया}या काय$लयातील अिधकारी व कमOचारी यांची औ�ोिगक सुर ा व आरो#य यां}या काय$लया}या काय$लयातील अिधकारी व कमOचारी यांची औ�ोिगक सुर ा व आरो#य यां}या काय$लया}या काय$लयातील अिधकारी व कमOचारी यांची 

नाव ेपHे व �यांच ेमािसक वतेननाव ेपHे व �यांच ेमािसक वतेननाव ेपHे व �यांच ेमािसक वतेननाव ेपHे व �यांच ेमािसक वतेन    

अनु
कं 

पदनाम अिधकरी व 
कमOचा∞याचंे नावं 

वगO घरचा पHा aजु झाVयाचा 
िद. 

मोबाईल नंबर वतेन 

1 सह संचालक pी अ. धv. खोत वगO -1 1202, हायलॅ?Õ पाकO , कापूरबावडी, 
घोडबदंर रोड, ठाणे(प) 

21.02.1991 8425887832 30100 
+6600 
36700 

2 उप संचालक pी अ. िव. बाईत वगO -1 �लॉट नं. 12, मीना महल, Lलॉट नं. 3, 
िशवगंगा नगर, अंबरनाथ(पूवO), िजVहा 
ठाणे. 

21.08.2012 9421185981 16230 
+5400 
21630 

3 उप संचालक pी िन. आ. गजपुरे वगO -1 604, ४-अे, अशोक नगर, बाळकंुभ, 
घोडबदंर रोड, ठाणे(प) 

31.12.2012 8425887837 16230 
+5400 
21630 

4 उप संचालक pी /. रा. Uभताडे वगO -1 �लॅाट नं. बी-504, राजहंस सफायर 
अपाटOम�ट, स�ट ऑगj9टन शाळे}या 
पािठमागे, वसई गांव रोड, वसई(प), 
िज. पालघर 

01.09.2012 9823330331 16230 
+5400 
21630 

5 उप संचालक pी /. ल. पाटील  वगO -1 �लॅाट नं. 4, फुरटॉडो रेसीडे?सी, 
सागर सेत रोड, वसई गांव, वसई(प), 
िज. पालघर 

28.08.2012 9423788839 16230 
+5400 
21630 

6 
 

उप संचालक िरMत पद वगO -1 िरMत पद िरMत पद िरMत पद िरMत पद 

7 सहा�यक 
संचालक 

िरMत पद वगO -2 िरMत पद ------ िरMत पद िरMत पद 

8 सहा�यक 
संचालक 

िरMत पद वगO -2 िरMत पद ------ िरMत पद िरMत पद 

9 सहा�यक 
संचालक 

िरMत पद वगO -2 िरMत पद ------ िरMत पद िरMत पद 

10 अिध क pी नं. ब. डvगरे वगO -3 �लॅाट नं. 205, जनता अपाटOम�ट, 
आयसीआयसीआय बॅ?के}या मागे, 
िदनदयाल नगर, वसई(प),  

29.11.1994 8908112009 12530 
+4200 
16730 

11 अिध क  
सांjtयकी  

सौ स.ं सु. संखे वगO -3 सी Uवग िकरणनगर,  टेभvडे रोड, 
पालघर, पूवO 

28/12/83 8454045459 14580 
+4200 
18780 

12 विर%ठ िलिपक pी िद.भा. थोरात वगO - 3 अ-े7/205, सृ%टी गाडOन को-ऑप. हौ. 
सो., मनोरमानगर, कोलशेत रोड, 
ठाणे. 

06.04.1992 9766321891 
 

10280 
+2400 
12680 

13 िलिपक 
टंकलेखक 

pी मो. जा. भोय े वगO -3 माते�री कॉमLलेMस, ई Uवग, Zम नं. 
202, िबडको रोड, भारवाडपाडा, 
पालघर(प), िज. पालघर-401 404 

16.11.2009 9272441014  8230 
+1900       
10130 

14 िलिपक 
टंकलेखक 

िरMत पद वगO -3 िरMत पद ------ िरMत पद िरMत पद 

15 िलिपक 
टंकलेखक 

िरMत पद वगO -3 िरMत पद ------ िरMत पद िरMत पद 

 



16 दLतरबंद  pीमती पा. िच. 
लोहकरे 

वगO - 4  िशवाजी नगर, िपसवली रोड, देवकर 
टेलसO समोर, टाटा पॉवर हॉऊस 
जवळ, कVयाण, िजVहा ठाणे 

06.10.1988 9867578968 10790 
+1900   
12690 

17 िशपाई  pी   ज. ल. 
Kहा2े. 

वगO -4 यशोधन िनवास, अन$ळा, िवरार, 
िज.पालघर 

27/8/1990 7507609630   9830 
+1900   
11730 

 

अकोलायेथीलसहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययांचकेाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयांचीनाव,े 
पHेव�यांचमेािसकवतेन 

अ.E. पदनाम  अिधकारी / 

कमOचा-यांच ेनांव  

वगO Zजूिदनाकं  दूरkवनी E. / 
फॅMस / ईमेल 

एकूणवतेन (Z)  

1  सहसंचालक िरMत 1  -- 0724-2459932 15600-39100- 
GP 6600 

2  उपसंचालक िरMत 1 -- ---- 15600-39100- 
GP 5400 

3  उपसंचालक pीिव.वा.िनकोले 1  14/08/2017 --  60943/- 

4 सहा.संचालक िरMत 2 -- -- 9300-34800GP-
4400 

5 सहा.संचालक िरMत 2 -- -- 9300-34800GP-
4400 

6 अिध क pी. आ.िश.राठोड 3  02/06/2015 -- 42534/- 

7 विर%ठिलिपक pी िव.मो.बोकारे 3 16/09/2014- -- 32523/- 

8 िलिपकटंकले
खक 

pी /.रा.Uसगरवाड 3  01/12/2014 -- 24485/- 

9 िलिपकटंकले
खक 

pी अ.शं.आकूलवार 3  01/12/2014 -- 24485/- 

10 दLतरबंद pी िह. आ.जाधव 4  20/10/2018 -- 25313/- 

11 िशपाई pी./.शा.श�डे 4  26/03/2002 --  28548/- 



 

अमरावतीयेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययांचकेाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयांचीनाव,े 
पHेव�यांचमेािसकवतेन 

अ.E. पदनाम  अिधकारी / 

कमOचा-यांचे नांव  

वगO Zजूिदनांक  दूरkवनी E. / 
फॅMस / ईमेल 

एकूणवतेन (Z)  

1  उपसंचालक  िरMत 1  -- 0721-2551314 15600-39100 
GP5400 

2  िलपीक 
टंकलेखक  

pी. मं.म.कोरडे 3  1/12/2014 -- 25392/- 

3 िलपीक 
टंकलेखक 

pी. िन.म.चौधरी  3 01/07/2017 -- 25392/- 

4 िशपाई िरMत 4 --  4440-7440 
GP 1300 
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1 �ह ���
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6600 
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3 21/12/2015  5200-
2020019
00 
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टीप :  1) महारा%&कोषागारिनयम 259 (1) अ?वयेमािसकवतेनआहिरतकर3यातयेते.          
          2) मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासचंालनालयातअवलंिबलीजातनाही. 

औ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालय,,,,अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर    
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1) 1 ���
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g	. 6l  . �-. 
9�!)�0 

1 28/8/2017 2411167 60943/- 

2) �ह�e�� 
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3) �
 	� 
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g	)�	 5. g	. 
�� 
��m 

2 2/6/2016 2411167 29236/- 

4) �
 	� 
&�
�0� 

g	. 9�. ).  .��  6/10/2018 2411167 28271 

5) �! �@ g	. �, . +�. !�
�� 9 11/03/2008 2411167 31471- 

 

िटप :- 1) महारा%&कोषागारिनयम 259(1) अ?वयेमािसकवतेनआहिरतकर3यातयेते. 

         2) मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासचंालनालयातअवलंिबलीजातनाही. 

    



औ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालय,,,,पणेुपणेुपणेुपणेु    ----2222    
अ.
E. 

पदनाम अिधकारी/कमOचा
-यांचेनांव 

वगO Zजूिदनांक दूरkव
नीE./
फMस/
ईमेल 

एकूणवेतन(
Z) 

1 सहसचंालक pी. हे.र.ध�ड 1 1/9/2018 022-
27371
032 

95739 

1 उपसंचालक, 
पणेु 

pी. इ.श.खान 
 

1 05/06/2018 022-
27371
032 

76928 

2 उपसंचालक, 
पणेु 

pी. सं.डो.लvढे 1 25/8/2017 022-
27371
032 

66709 

3 उपसंचालक, 
पणेु 

pीमती त`Lती 
काबंळे 

1 23/10/2018 022-
27371
032 

66709 

1 अिध�क pी.v-t-#bZdj 3 7/6/2017 022-
27371
032 

47098 

1 विर%ठिलिपक pी. पा.ंमा.पाटील 3 19/01/2015 022-
27371
032 

39291 

 



2 िलपीकटंकले
खक, पणेु 

pीअदसलमपरेु 3 23/2/2012 022-
27371
032 

28218 

3 िलपीकटंकले
खक, पणेु 

 िरMत 4  022-
27371
032 

 

4 िलपीकटंकले
खक, पणेु 

 िरMत     

1 िशपाई िरMÖ 4    

 

टीप :  1) महारा%&कोषागारिनयम 259 (1) अ?वयेमािसकवतेनआहिरतकर3यातयेते.          

          2) मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासचंालनालयातअवलंिबलीजातनाही. 

औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय,,,,सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरू    

अ.E. पदनाम अिधकारी/कमOचा-
यांचेनांव 

वगO Zजूिदनांक दूरkवनीE./
फMस/ईमे

ल 

एकूणवतेन(Z
) 

1 उपसचंालक, 
सोलापूर 

िरMत 1 - 0217-
2626230 
2626577 

- 

2 सहा�यकसंचालक
,सोलापूर 

िरMÖ 2  0217-
2626577 

 

3 सहा�यकसंचालक
, सोलापूर 

िरMÖ 2  0217-
2626577 

 

4 सहा�यकसंचालक
, सोलापूर 

िरMr 2  0217-
2626577 

 



5 सहा�यकसंचालक
, सोलापूर 

िरMr 2  0217-
2626577 

 

1 अिध क pीिवनंमाणगावकर 3 7/6/2017 0217-
2626577 

43540 

2 विर%×िलिपक pीमतीअिधpीिव.खे
डेकर 

3  0217-
2626577 

37091 

1 िलपीकटंकलेखक
, पणेु 

pीनदाफ 3 18/2/2008 0217-
2626577 

27417 

2 िलपीकटंकलेखक
, पणेु 

िरMत 3    

3 िलपीकटंकलेखक
, पणेु 

िरMत 3    

1 िशपाई िरMत 4    

टीप:1)महारा%&कोषागारिनयम259(1)अ?वयेमािसकवतेनआहिरतकर3यातयेते. 
2)मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासंचालनालयातअवलंिबलीजातनाही 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय,,,,पणेुपणेुपणेुपणेु    ----3333    
अ.E. पदनाम अिधकारी/कमOचा-

यांचेनांव 
वगO Zजूिदनांक दूरkवनीE. 

/ फMस / 
ईमेल 

एकूणवतेन     
( Z.) 

1 अपरसंचालक   pी.िव. मा.यादव   1 24.10.2018 020 
24268898 

- 

2. उपसचंालक pी.स.ु रा. ठाकरे 1 23.10.2018 -do- 66709 
3 उपसचंालक pी.स.ंज.िगरी 1 02.11.2015 -do- 76928 
4 उपसचंालक pी.अ.अ.घोगरे 1 01.12.2016 -do- 76928 
5 सहा�यकसंचा

लक 
िरMत 2 - -do- - 

6 सहा�यकसंचा
लक 

िरMत 2  - -do- - 

7 सहा�यकसंचा
लक 

िरMत 2 - -do- - 

8 अिध क pी. च.ं म. गवारी 3 11.02.2010 -do- 597464 
9 विर%ठिलपीक pी. र.िच. 

गायकवाड 
3 01.03.2014 -do- 34988 

10 लघुटंकलेख
क 

सौ. /ा. स.ं 
गायकवाड 

3 26.10.2007 -do- 35674 

11 िलिपकटंकले
खक 

िरMत 3 िरMत -do- - 

12 िलिपकटंकले
खक 

िरMत 3 िरMत -do- - 

13 िलिपकटंकले
खक 

pी. अ. िक. 
जांबतुकर 

3 07.09.2013 -do- 27419 

14 वाहनचालक pी. /. शं. 
नाइकनवरे 

4 10.03.1992 -do- 43992 

15 दफतरबदं pी. pी. व. चोपडे 4 08.08.2008 -do- 31792 
16 नाईक िरMत 4 01.04.2010 -do- - 
17 िशपाई िरMत  4 - - - 
टीपटीपटीपटीप::::1) महारा%&कोषागारिनयम 259 (1) अ?वयेमािसकवेतनआहिरतकर3यात येते. 
        2) मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासचंालनालयातअवलंिबलीजातनाही. 

    
    
    



औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय,,,,सातारासातारासातारासातारा 
अ.
E. 

पदनाम अिधकारी/कमOचा
-याचंेनावं 

वगO Zजूिदनाकं दूरkवनीE
. / फMस 
/ ईमेल 

एकूणवेतन 
( Z.) 

1 उपसंचालक 
(अितिरMत
कायOभार) 

pी.अ. मो. 
अवसरे 

1 04/06/18 02162 - 
234694 

70472 

2 िलिपकटंक
लखेक 

िरMत 3 - 02162 - 
234694 

- 

3 िलिपकटंक
लखेक 

pी.डी.एस.नागर
गोज े

3 17/05/10 02162 - 
234694 

27551- 

4 िशपाई pी.के.बी.अिहवळे 4 23/05/06 02162 - 
234694 

25500 

    
टीपटीपटीपटीप:::: 1) महारा%&कोषागारिनयम 259 (1) अ?वयेमािसकवतेनआहिरतकर3यातयेते. 
        2) मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासचंालनालयातअवलंिबलीजातनाही. 
 

सहसंचालकसहसंचालकसहसंचालकसहसंचालक,,,,औ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#य,,,,औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद    

काय$लया}याअिधकारीवकमOचार«यांचीवतेनाचंीिव9तृतमाहीती/काशीतकरणेकाय$लया}याअिधकारीवकमOचार«यांचीवतेनाचंीिव9तृतमाहीती/काशीतकरणेकाय$लया}याअिधकारीवकमOचार«यांचीवतेनाचंीिव9तृतमाहीती/काशीतकरणेकाय$लया}याअिधकारीवकमOचार«यांचीवतेनाचंीिव9तृतमाहीती/काशीतकरणे    

अनुअनुअनुअनु....EंEंEंEं....    पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी////    
कमOचा«याचनेावंकमOचा«याचनेावंकमOचा«याचनेावंकमOचा«याचनेावं    

वगOवगOवगOवगO    ZजूिदनांकZजूिदनांकZजूिदनांकZजूिदनांक    दूरkवनीEदूरkवनीEदूरkवनीEदूरkवनीE....////फॅफॅफॅफॅ
MसMसMसMस////ईमेलईमेलईमेलईमेल    

एकुणवतेनएकुणवतेनएकुणवतेनएकुणवतेन((((
ZपयेZपयेZपयेZपये))))    

1 सह संचालक, 
औ.स.ुव आ. 

िरMत पद 1 --- (0240) 
2331326 

--- 

2 उप-संचालक 
औ.स.ुव आ. 

pी.रा.िद. दिहफळे 1 08/06/2017 (0240) 
2331326 

72272/- 

3 उप-संचालक 
औ.स.ुव आ. 

�ी /. िव. सुरस े 1 18/06/2016 वरील/माणे 66277/- 

4 उप-संचालक 
औ.स.ुव आ. 

pी. पं. मा. जाधव 1 14/06/2017 वरील/माणे 62512/- 

5 सहा. संचालक 
औ.स.ुव आ. 

िरMत पद 2 --- वरील/माणे --- 



6 सहा. संचालक 
औ.स.ुव आ. 

िरMत पद 2 --- वरील/माणे --- 

7 अिध क pी. क.ब. सातिदव े 3 02/09/2014 वरील/माणे 50232/- 

8 अिध क --- 3 --- वरील/माणे --- 

9 विर%ठ िलपीक pी सै��द नईम�ुीन 3 02/06/2017 वरील/माणे 31949/- 

10 िलपीक 
टंकलेखक 

pी.ना. गो. रावळे 3 23/06/2016 वरील/माणे 33863/- 

11 िलपीक 
टंकलेखक 

pी. ग. बा. पाचवणे 3 08/07/2015 वरील/माणे 23453/- 

12 िलपीक 
टंकलेखक 

pी. ि/. शा.ं ज9ैवाल 3 08/07/2015 वरील/माणे 23453/- 

13 वाहन चालक pी.िव.आ.सोनटMके 3 10/11/1993 वरील/माणे 32316/- 

14 नाईक pी.राज मोहKमद 
देशमुख 

4 29/09/2007 वरील/माणे 29200/- 

15 िशपाई pी.गणेश गो. सुर�ने 4 22/01/2007 वरील/माणे 22202/- 

16 िशपाई िरMत पद 4 --- --- --- 
 

उपउपउपउप----संचालकसंचालकसंचालकसंचालक,,,,औ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#य,,,,नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड    

काय$लया}याअिधकारीवकमOचारकाय$लया}याअिधकारीवकमOचारकाय$लया}याअिधकारीवकमOचारकाय$लया}याअिधकारीवकमOचार----यांचीवतेनांचीिव9तृतमाहीती/काशीतकरणेयांचीवतेनांचीिव9तृतमाहीती/काशीतकरणेयांचीवतेनांचीिव9तृतमाहीती/काशीतकरणेयांचीवतेनांचीिव9तृतमाहीती/काशीतकरणे....    

अनुअनुअनुअनु....
EंEंEंEं....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी////कमOचाकमOचाकमOचाकमOचा----
याचनेावंयाचनेावंयाचनेावंयाचनेावं    

वगOवगOवगOवगO    ZजूिदनांकZजूिदनांकZजूिदनांकZजूिदनांक    दूरkवनीEदूरkवनीEदूरkवनीEदूरkवनीE....////
फॅMसफॅMसफॅMसफॅMस////ईमेलईमेलईमेलईमेल    

एकुणवतेनएकुणवतेनएकुणवतेनएकुणवतेन    
((((ZपयेZपयेZपयेZपये))))    

1 उप-संचालक 

औ.स.ुव आ. 

pी. म. य. 
भालकेर 

1 16/08/2017 (02462) 

252156 

72413 

2 सहा�यक 
संचालक,  
औ.स.ुव आ. 

िरMत पद 2 --- वरील/माणे --- 



3 सहा�यक 
संचालक, 

औ.स.ुव आ. 

िरMत पद 2 --- वरील/माणे --- 

4 िलपीक 
टंकलेखक 

pी स.ु पा. वाघमारे 3 24/06/2016 वरील/माणे 39080 

5 िलपीक 
टंकलेखक 

pी उ.ल.िनळकंठे 3 06/02/2018 वरील/माणे 29526 

6 िशपाई pीमती एम. आर. 
औराळकर 

4 30/08/1994 वरील/माणे 35107 

 

औ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालय,,,,नािशकनािशकनािशकनािशक    

अ.E. पदनाम अिधकारी/कमOचा-
याचंेनावं 

वगO Zजूिदनाकं दूरkवनीE. 
/ फMस / 
ईमेल 

एकूणवतेन 

( Z ) 

1 सहसचंाल
क 

pी.दे.भ.गोरे. 1 29./05/2018 0253-
2360855 

93368/- 

2 उपसंचालक pी.िध.रा.िखरोडकर 1 16.8.2017 --,,-- 63286/- 

3 --,,-- �ी.क.तो.झोपे 1 24.8.2017 --,,-- 63286/- 

4 --,,-- िरMत. 1  --,,-- -- 

 सहा�यकसं
चालक 

 2 -- --,,-- -- 

5 --,,-- िरMत 2 -- --,,-- -- 

6 --,,-- िरMत 2 -- --,,-- -- 

7 --,,-- िरMत 2 -- --,,-- -- 



8 अ�ध�क pी.तु.गो.बोरस े 3 29/05/2017 --,,-- 43556/- 

9 अिध क 
सािंखकी 

िरMत 3  --,,--  

10 विर%ठिलपी
क 

pी.pी.व. कुळकण| 3 14/06/2017 --,,-- 43398/- 

12 --,,-- pी.ग.िव.साब े 3 14/06/2017 --,,-- 31735/- 

13 िलपीकटंक
लखेक 

pीमती/ा.अ.सातपु
ते, 

3 02/02/2015 --,,-- 23543/- 

14 --,,-- िरMत 3 --- --,,-- -- 

15 --,,-- िरMत 3 --- --,,-- -- 

16 मोटारचाल
क 

pी.िट.प.ंपवार,  3 27/01/2015 --,,-- 23101/- 

17 नाईक pी.बा.Øयं.गवळी 4 29/05/2017 --,,-- 32173/-- 

18 िशपाई pी.न.च.सोळंके 4 21/5/1997 --,,--  27353/- 

19 िशपाई िरMत 4 --- --,,--  -- 

 

 

टीप :   1) महारा%&कोषागारिनयम 259 (1) अ?वयेमािसकवतेनआहिरतकर3यातयेते. 

          2) मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासचंालनालयातअवलंिबलीजातनाही.    

 

 

 



 

जळगावंयेथीलउपसंचालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य , 
जळगावंहयाकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयाचंीनावंवे�याचंेमािसकवतेन . 

अअअअ....EEEE....    पदनाम अिधकारी/कमOचा
-याचंेनावं 

वगO Zजूिदनाकं दूरkवनीE
. / फॅMस 
/ ईमेल 

एकूणवते
न ( Z.) 

1.1.1.1.    उपसंचालक िरMत  1 --- 0257-
2229689. --- 

2.2.2.2.    
सहा�यकसं
चालक. िरMत 2 --- 0257-

2229689. --- 

3.3.3.3.    
सहा�यकसं
चालक. िरMत 2 --- 0257-

2229689. --- 

4.4.4.4.    
िलपीक-
टंकलेखक. 

pीमतीपौ.ग.पाटी
ल. 

3 03/02/2015 0257-
2229689. 26269/- 

5.5.5.5.    
िलपीक-
टंकलेखक. िरMत 3 --- 0257-

2229689. --- 

6.6.6.6.    िशपाई. िरMत 4 --- 0257-
2229689. --- 

 

टीप :  1) महारा%&कोषागारिनयम 259 (1) अ?वयेमािसकवतेनआहिरतकर3यातयेते. 
          2) मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासचंालनालयातअवलंिबलीजातनाही. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



धुळेयेथीलउपसचंालक, औ�ोिगकसरु ावआरो#य , 
धुळेहयाकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयाचंीनावंवे�याचेंमािसकवतेन . 

अ.E
. 

पदनाम अिधकारी/कमOचा-
याचंेनावं 

वगO Zजूिदनाकं दूरkवनीE. 
/ फMस / 
ईमेल 

एकूणवतेन            
( Z ) 

1 उपसंचालक 

 

�ी.मा. ना.र�नपारखी 1 28/08/201
7 

02562-
236584 

60,943/- 

2. िलिपक-
टंकलेखक 

pीमतीिन.िव.वाघमारे 3 02/02/2015 02562-
236584 

23,842/- 

3. िलिपक-
टंकलेखक िरMत 3 --- 

02562-
236584 

--- 

4. िशपाई pी.म.न.सगरे 4 09/02/2015 02562-
236584 

29260/- 

 

टीप :  1) महारा%&कोषागारिनयम 259 (1) अ?वयेमािसकवतेनआहिरतकर3यातयेते. 
          2) मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासचंालनालयातअवलंिबलीजातनाही. 

औ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालय,,,,कोVहापरूकोVहापरूकोVहापरूकोVहापरू    

अअअअ....EEEE
....    

पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी////कमOचाकमOचाकमOचाकमOचा----
यांचनेांवयांचनेांवयांचनेांवयांचनेांव    

वगOवगOवगOवगO    ZजूिदनांकZजूिदनांकZजूिदनांकZजूिदनांक    दूरkवनीEदूरkवनीEदूरkवनीEदूरkवनीE././././
फMसफMसफMसफMस////ईमेलईमेलईमेलईमेल    

एकूणवतेनएकूणवतेनएकूणवतेनएकूणवतेन((((
ZZZZ))))    

1 सह संचालक pी.िस.िव.लभाणे 1 02/07/1992 
0231 

2656922 
92108/- 

2 उपसचंालक pीमती शा. सा. हÙदुल े 1 25/10/2007 वरील /माणे 73100/- 

  pी स.ुरा.दोZगडे 1 01/09/2012 वरील /माणे 63226/- 

  1 पद िरMत  1 - वरील /माणे  



 सहा�यक 
संचालक चार पदे िरMत 2    

   2    

   2 -   

   2 - -  

3 अिध क pी. अ. शं. कोळी 3 25/02/1981 वरील /माणे 56798/- 

4 अिध क (सा)ं pी. स.ु कृ. डvगरे 3 17/07/1993 वरील /माणे 44588/- 

5 विर%ठ िलपीक pी. अ. रा. कांबळे 3 06/02/2008 वरील /माणे 59391/- 

6 विर%ठ िलपीक 
pी. रा.बा.थोरवत 

 
3 10/08/1979 वरील /माणे 45374/- 

 िलिपक 
टंकलेखक pी. /. ज. देसाई 3 13/08/2014 वरील /माणे 25422/- 

6 िलपीक 
टंकलेखक 

pीमती.एस.एस. 
भािदUगरे 3 15/06/2015 वरील /माणे 24678/- 

7 िलपीक 
टंकलेखक 

pी. सा. रा. Uशदे 3 17/07/2015 वरील /माणे 24678/- 

  1 पद िरMत  3 - -  

7 मोटार चालक 1. pी. िक. य. भाटकर 3 03/04/2007 
0231 

2656922 
36176/- 

8 नाईक pी.Ú.बा.उलपे 4 08/12/1981 वरील /माणे 31800/- 

9 िशपाई 2 pी. /. बा. वजंारी 4 31/8/1991 वरील /माणे 30543/- 

  3 pी. बा. धv. माने 4 7/10/1996 वरील /माणे - 

 

    



टीप :  1) महारा%&कोषागारिनयम 259 (1) अ?वयेमािसकवतेनआहिरतकर3यातयेते.          

        2) मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासंचालनालयातअवलंिबलीजातनाही.    

औ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालय,,,,सांगलीसांगलीसांगलीसांगली    

    

 

टीप:1)महारा%&कोषागारिनयम 259 (1) अ?वयेमािसकवतेनआहिरतकर3यातयेते.          

10) मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासंचालनालयातअवलंिबलीजातनाही. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अअअअ....EEEE....    पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी////कमOचाकमOचाकमOचाकमOचा----
यांचनेांवयांचनेांवयांचनेांवयांचनेांव    

वगOवगOवगOवगO    ZजूिदनांकZजूिदनांकZजूिदनांकZजूिदनांक    दूरkवनीEदूरkवनीEदूरkवनीEदूरkवनीE....
////फMसफMसफMसफMस////ईमेईमेईमेईमे

लललल    

एकूणदेयवतेएकूणदेयवतेएकूणदेयवतेएकूणदेयवते
नननन((((ZZZZ))))    

1 उप संचालक िरMत पद 1 - 0233 
2672359 - 

2 सहा�यक 
संचालक 

िरMत पद 2 - 0233 
2672359 

- 

3 िलिपक 
टंकलेखक 

pीमती. सा. /.कुभांर 3  0233 
2672359 

22524/- 

4 िलिपक 
टंकलेखक 

िरMत पद 3 - 0233 
2672359 

- 

5 िशपाई pी. प. बा. िभडl 

 

4 18/1/1985 0233 
2672359 

30344/- 



 
कलमकलमकलमकलम4(1)(4(1)(4(1)(4(1)(बबबब)()()()(x)x)x)x)    

मंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालकमंुबईयेिथलसंचालक,,,,औ�ोिगकसरु ावआरो#ययांऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययांऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययांऔ�ोिगकसरु ावआरो#ययां}याकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयावतेनाची}याकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयावतेनाची}याकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयावतेनाची}याकाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीया}ंयावतेनाची
िवj9तृतमािहती/कािशतकरणेिवj9तृतमािहती/कािशतकरणेिवj9तृतमािहती/कािशतकरणेिवj9तृतमािहती/कािशतकरणे    

अ. 
E. 

नाव व पदनाम पद 

सं
tया 

वतेनमान मळू 

वतेन 

fेड 
वतेन 

महागाई 
भHा 

NPS 
EMPR 
CoNt 
AD. 

घरभा
डे भHा 

शहर 
पूरक 
भHा 

/वास 
भHा 

धु
ला
ई 
भ
Hा 

 राजपि2तराजपि2तराजपि2तराजपि2त              

 
संचालक 

1          

1 िरMत           

 अपर सचंालक 1          

1 pी. स.ु /. राठोड  15600-
39100 

30490 6900 53094 0 11217 300 0 0 

 
सह संचालकसह संचालकसह संचालकसह संचालक    

3          

1 pी. रा .भा .पोरे  15600-
39100 

28510 6600 49856 0 10533 300 2400 0 

 उपसंचालकउपसंचालकउपसंचालकउपसंचालक    15151515             

1 pी. स. ग. भेल े  15600-
39100 

16230 5400 30715 5235 6489 300 2400 0 

2 pी. के. स. क� �े  15600-
39100 

16230 5400 30715 5235 6489 300 2400 0 

3 pी. अ. िभ. खरटमल  15600-
39100 

16230 5400 30715 5235 6489 300 2400 0 

4 pी. अ. अ. तांबोळी  15600-
39100 

16230 5400 30715 5235 6489 300 2400 0 

5 pी. अ. ित. मडावी  9300-34800 15600 5400 29820 5082 

 

6300 300 2400 0 



 सहासहासहासहा....सचंालकसचंालकसचंालकसचंालक    7777             

1 िरMत           

 /माणक शVय /माणक शVय /माणक शVय /माणक शVय 
िचिक�सक िचिक�सक िचिक�सक िचिक�सक     

1111             

1 pी. स.ु शा. 
घाटकर 

(/ितिनयMुती) 

1 15600-
39100 

 5400       

 िवधी अिधकारीिवधी अिधकारीिवधी अिधकारीिवधी अिधकारी    1111             

1 िरMत           

 

 

रचना व रचना व रचना व रचना व 
कायOपkदती कायOपkदती कायOपkदती कायOपkदती 
अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

1111             

1 िरMत           

 विर%ठ वै�ािनक विर%ठ वै�ािनक विर%ठ वै�ािनक विर%ठ वै�ािनक 
अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

1          

1 pी. िन.स. 
नागोटकर    

  9300-
34800 

21720 4400 37090  7836 300 1200 0 

 अिध कअिध कअिध कअिध क    11          

1 pी. श. आ. 
संदानिशव 

 9300-34800 12380 4200 23544  0 300 400 0 

2 pी. प. िस. कापस े  9300-34800 12680 4200 23970  5064 300 400 0 

3 सौ. 9न.े भ. कोळी  9300-34800 15420 4200 27860  5886 300 400 0 

4 सौ. मा. ह. कोळी  9300-34800 16060 4200 28769  6078 300 400 0 

5 pी. स.ु भ.ै 
डोिÒयाल 

 9300-34800 12390 4200 23558  4977 300 2000 0 

6 pी. स.ं ध. 
वडवळकर 

 9300-34800 12390 4200 23558  4977 300 400 0 



 विर%ठिलपीकविर%ठिलपीकविर%ठिलपीकविर%ठिलपीक    8888             

1 pी. िव. स. पाठारे  5200-20200 14580 2400 24112  5094 300 400 0 

2 सौ. िश. स.ु बडंगर  5200-20200 8580 2400 15592 2516 3294 300 400 0 

3 pी. Z.िव. भाल े  5200-20200 1100 2400 19028  0 300 400 0 

4 pी. न. आ. कचरे  5200-20200 11450 2400 19667 0 4155 300 400 0 

5 pी. स.ु श. 
लाटकर 

 5200-20200 9870 2400 17423  0 300 400 0 

6 सौ. व.ृिव. परब  5200-20200 11720 2400 20050 0 0 300 400 0 

7 सौ. ज. म.ु 
व�गलुlकर 

 5200-20200 11720 2400 20050  4236 300 400 0 

            

 लघुलखेकलघुलखेकलघुलखेकलघुलखेक    

( ( ( ( उ}चpणेीउ}चpणेीउ}चpणेीउ}चpणेी))))    

1111             

1 सौ. अ. िन. नेरकर  9300-34800 18280 4400 32206 0 0 300 1200 0 

 लघुलखेकिनKनpेलघुलखेकिनKनpेलघुलखेकिनKनpेलघुलखेकिनKनpे
णीणीणीणी    

1111             

1 सौ. अ.अ सावतं        9300-34800 13020 4300 24594  5196 300 400 0 

 लघुटंकलखेकलघुटंकलखेकलघुटंकलखेकलघुटंकलखेक    2222             

1 िरMतिरMतिरMतिरMत              

                  

 रोखपालरोखपालरोखपालरोखपाल    1111             

 िरMत           

 दूरkवनी चालकदूरkवनी चालकदूरkवनी चालकदूरkवनी चालक    1111             

1 सौ. 9ने. स. 
खानिवलकर 

 5200-20200 11350 2300 19383  4095 300 400 0 



 िलपीक टंकलखेकिलपीक टंकलखेकिलपीक टंकलखेकिलपीक टंकलखेक    22222222             

1 pी. स.ु शा. पाटील  5200-20200 8930 1900 15379  0 200 400 0 

2 सौ. शा. िव. राणे  5200-20200 8230 1900 14385 2452 3039 200 400 0 

3 pी. द. प.ं 
नाईकवाडे 

 5200-20200 7360 1900 13149 2241 0 200 400 75 

रोख 
भाHा 

4 pी. रा. रा. चSहाण  5200-20200 6820 1900 12382 2111 2616 200 400 0 

5 pी. pी. ि2. पंडा  5200-20200 6820 1900 12382 2111 2616 200 400 0 

6 pी. म. ग. कुमरे  5200-20200 6560 1900 12013 2048 2538 200 400 0 

7 pी. व.ै िव.गरुव  5200-20200 6310 1900 11658 1987 2463 200 400 0 

8 pी. ओ. म. 
भांडेकरी 

 5200-20200 6310 1900 11658 1987 2463 200 2000 0 

9 pी. स. कृ. चSहाण  5200-20200 9640 1900 16387 0 3462 200 400 0 

 मोटारचालकमोटारचालकमोटारचालकमोटारचालक    2222             

1 िरMत                 

 /योगशाळा तं2�/योगशाळा तं2�/योगशाळा तं2�/योगशाळा तं2�    1111             

1 सौ.म. िम. पतंग े  9300-34800 24030 5400 41791  8571 300 2400 0 

 विर%ठ /योगशाळा विर%ठ /योगशाळा विर%ठ /योगशाळा विर%ठ /योगशाळा 
सहा�यकसहा�यकसहा�यकसहा�यक    

1111             

1 िरMत          0 

 किन%ठ वै�ािनक किन%ठ वै�ािनक किन%ठ वै�ािनक किन%ठ वै�ािनक 
अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

1111             

1 िरMत          0 

 /योगशाळा /योगशाळा /योगशाळा /योगशाळा 
सहा�यकसहा�यकसहा�यकसहा�यक    

2222             

1 pी ह. िच. सुपत  5200-20200 9090 2000 15748 2684 3327 200 400 0 



2 सौ. रा. रा. मेहेर  5200-20200 9090 2000 15748 2684 3327 200 400 0 

 दLतरबदंदLतरबदंदLतरबदंदLतरबदं    2222             

1 pी. आ. िस. गरुव  5200-20200 11250 1900 18673  3945 200 400 0 

2 pी. ल. ग.ु जुवळे  5200-20200 11060 1900 18403  0 200 400 0 

 नाईकनाईकनाईकनाईक    1111             

1 िरMत           

 िशपाईिशपाईिशपाईिशपाई    11117777             

1 pी. ब. रा. पवार  5200-20200 10410 1900 17480  3693 200 400 50 

2 pी. बा. श.ं 
गायकवाड 

 5200-20200 10410 1900 17480  3693 200 400 50 

3 pी. /. pी. मयेकर  5200-20200 10230 1900 17225  3639 200 400 50 

4 pी. िव. िस. 
भरडकर 

 5200-20200 10230 1900 17225  3639 200 400 50 

5 pी. िव. pी. 
मयेकर 

 5200-20200 10230 1900 17225  3639 200 400 50 

6 pी.�ा.िव.घाडग े  5200-20200 10210 1600 17196  0 200 400 50 

7 pी. स.ु दे. सोनवण े  5200-20200 9640 1600 16884  3372 200 400 50 

8 सौ. िम. घ. कटारे  5200-20200 9690 1600 16032  3387 200 400 50 

9 सौ. ल. िव. धो2 े  5200-20200 9248 1600 15492  3255 200 400 50 

10 pीमती शा. म. 
घाडी 

 5200-20200 8970 1600 15009  0 200 400 50 

11 pी. िव. व. कोळी  4440-7440 6940 1300 11701 1995 2472 125 400 50 

12 pी. व. मं. लोतडे  5200-20200 10040 1900 16955  3582 200 400 50 

13 pी. मन]. पिेरयन  5200-20200 9670 1600 16003  3381 200 400 50 

14 pी. गो. िब. सोनार  5200-20200 11060 1900 18403  0 200 400 50 



 

15 pी. िव. शा.ं िवचारे  5200-20200 9440 1300 15251  0 125 400 0 

 /योगशाळा पिरचर/योगशाळा पिरचर/योगशाळा पिरचर/योगशाळा पिरचर    2222             

1 pी.ब.गो.िबजl  5200-20200 10200 1900 17324  3630 200 400 0 

 पहारेकरीपहारेकरीपहारेकरीपहारेकरी    1111             

1 pीpीpीpी....रारारारा....जजजज....शेटयेशेटयेशेटयेशेटये     5200-20200 9960 1600 16983  3558 200 400 50 

 

िटप-  1) महारा%& कोषागार िनयम 259 (1) अ?वये मािसक वतेन आहिरत कर3यात येते. 

2)मािसक वतेनात भरपाईची पkदत या संचालनालयात अवलंिवली जात नाही. 

नागपूरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालययाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचानागपूरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालययाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचानागपूरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालययाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचानागपूरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालययाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचा----
यांचीवेतनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणेयांचीवेतनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणेयांचीवेतनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणेयांचीवेतनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणे    

    अ.
E. 

नाव व 
पदनाम  

पद 
सं
tया  

वतेनमान  मळूवतेन  fेडप े महागाई
भHा 

घरभाडे
भHा 

शहरपरू
कभHा 

/वास
भHा 

िवशेषभHा 

     राजपि2तराजपि2तराजपि2तराजपि2त         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायम9वaपी  

     अपरसचंालअपरसचंालअपरसचंालअपरसचंाल
कककक    

1111            

       15600-
39100  

GP 6900 

िरMतपद -- --- --- -- --- --- 

     उपसंचालउपसंचालउपसंचालउपसंचाल
कककक    

3333            

    1  उपसंचाल
क 

 15600-
39100 
GP 5400 /- 

िरMतपद -- -- -- -- -- -- 

 



    2  pीमती 
प.म.गंपा
वार 

 15600-
39100  
GP 5400  

16230 5400 30066 4326 240 2400 -- 

    3  pीश. म. 
धनिवजय 

 15600-
39100 
GP 5400 /- 

15600 5400 29190 4200 240 2400 -- 

     सहासहासहासहा. . . . 
संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

3333            

    1 सहा.संचाल
क 

 9300-
34800-
GP-4400 

िरMतपद -- -- -- -- -- -- 

    2  सहा.संचाल
क 

 9300-
34800-
GP-4400 

िरMतपद -- -- -- -- -- -- 

    3 

 

सहा.संचाल
क 

 9300-
34800-
GP-4400 

िरMतपद -- -- -- -- -- -- 

     O��G-0M,          

     अिध कअिध कअिध कअिध क    3333            

    1 pी. ग.ु रा. 
जाधव 

 9300-
34800-
GP-4200  

14150 4200 25507 3670 240 400 0  

    2 सौ. छा. ल. 
ना?हे  

 9300-
34800-
GP-4200  

15430 4200 27286 3926 240 400 0  

    3 अिध क   9300-
34800-
GP-4200 

िरMr   
पद 

-- -- --    -- -- -- 

     लघुटंकलेलघुटंकलेलघुटंकलेलघुटंकले
खकखकखकखक    

1111            



    1  pी. िफ. मो. 
शफी 

    5200-
20200  
GP-2400 

9110 2400 15999 2302 240 400 0 

     विर%ठिलपीविर%ठिलपीविर%ठिलपीविर%ठिलपी
कककक    

1111            

    1 विर%ठ 
िलपीक  

 5200-
20200  
GP-2400  

िरMr   
पद  

-- -- -- -- --     0 

     िलपीकिलपीकिलपीकिलपीक    
टंकलखेक टंकलखेक टंकलखेक टंकलखेक     

4444            

    1  pीए. श.े 
भोयर 

 5200-
20200  
GP- 1900 

8230 1900  14081 2026 150 400 0 

    2  सौ. स.मं. 
भडंारी 

 5200-
20200  
GP- 1900 

8230 1900  14081 2026 150 400 0 

    3  सौ.मी.ज. 

तांब9ुकर 

 5200-
20200  
GP- 1900 

8230 1900  14081 2026 150 400 0 

    4 pी./. रा. 
भरेु 

 5200-
20200  
GP- 1900 

7930 1900 13664 1966 150 2000 -- 

     मोटारचालमोटारचालमोटारचालमोटारचाल
कककक    

1111               

    1  pी. रा. अ. 
ब�?�े 

 5200-
20200  
GP-2200 

10770 2200 18028 2594 150 400 50 

धु. भHा 

     दLतरबदंदLतरबदंदLतरबदंदLतरबदं    2         

    1  pी.िग. ना. 
राऊत 

 5200-
20200  

10980 1600   17486 2516 150 400 0  



GP-1600  

    2  pी.र.दा.रा
ऊत 

 5200-
20200  
GP-1600  

10610 1600 16972 2442 150 400 0 

     िशपाईिशपाईिशपाईिशपाई    02         

    1 pी. िन. बा. 
िचखल े

 4440-7440  
GP-1300 

5180 1300 9007 1296 95 400 50 धुलाई भHा 

    2 pी ज.बा. 

बुरडकर 

 4440-7440  
GP-1300 

4990 1300 8743 1258 95 400 0 

 

�& - 1) )ह���Un��S�������) 259 (1) 5H� ���)���������ह�����O�������. 

      2)  )����������#� �@�	 :9������
��
���5�
��
	*����ह	. 

भंडारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#´भंडारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#´भंडारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#´भंडारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#´    याकाय$लया}याअिधकारीवकमOचायाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचायाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचायाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचा----
याचंीवतेनाचीयाचंीवतेनाचीयाचंीवतेनाचीयाचंीवतेनाचीिव9तृतमािहती/ाकािशतकरणेमािहती/ाकािशतकरणेमािहती/ाकािशतकरणेमािहती/ाकािशतकरणे 

अ.
E. 

नाव व 
पदनाम  

पद 
सtंया  

वतेनमान  मळूवतेन  fेडप े महागाईभ
Hा 

घरभाडे
भHा 

शहरपरू
कभHा 

/वासभ
Hा 

िवशेषभ
Hा 

 राजपि2तराजपि2तराजपि2तराजपि2त         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायम
9वaपी  

 उपसंचालकउपसंचालकउपसंचालकउपसंचालक    1111            

1  िरM� ा   15600-39100  
GP 5400/- 

 

--- --- --- --- --- ---  

 अराजपि2तअराजपि2तअराजपि2तअराजपि2त                

 िलपीकटं िलपीकटं िलपीकटं िलपीकटं ....    2222            

1  pी. ह. ह. 
शेख 

 5200-20200  
GP- 1900 

8230 1900  14081 2026 0 400 0 



2  pी. प.ंबा. 

जाभंळुकर 

 5200-20200  
GP- 1900 

-- -- -- -- -- -- --- 

 िशपाईिशपाईिशपाईिशपाई    01         

1  pी. लो. िक. 
चौधरी  

 4440-7440  
GP-1300 

7370 1300 11791 867 --- 400 50 
60 

    

चं�परूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#´चं�परूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#´चं�परूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#´चं�परूयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#´    याकाय$लया}याअिधकारीवकमOचायाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचायाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचायाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचा----
याचंीवतेनाचीिव9तृतमािहती/ाकािशतकरयाचंीवतेनाचीिव9तृतमािहती/ाकािशतकरयाचंीवतेनाचीिव9तृतमािहती/ाकािशतकरयाचंीवतेनाचीिव9तृतमािहती/ाकािशतकरणेणेणेणे 

अ.
E. 

नाव व पदनाम  पद 
सं
tया  

वतेनमान  मळूवतेन  fेडप े महागाईभ
Hा 

घरभाडे
भHा 

शहरपरू
कभHा 

/वासभ
Hा 

िवशेषभ
Hा 

 राजपि2तराजपि2तराजपि2तराजपि2त         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायम
9वaपी  

 उपसंचालकउपसंचालकउपसंचालकउपसंचालक    1111            

1  pी ज.प.ं 

मोहरकर 

 15600-
39100  
GP 6600/- 

19760 6600 35850 2636 

780 

--- 1200 1500 
/ो.Ú. 

 अराजपि2तअराजपि2तअराजपि2तअराजपि2त                

 िलपीकिलपीकिलपीकिलपीक    
टंकलखेक टंकलखेक टंकलखेक टंकलखेक     

2222            

1  pी. /. शा. 
िगरपुंज े 

 5200-20200  
GP- 2400 

13490 2400 21610 1589 
260 
 

--- 400 75 

683 
/ो.भ. 

2 pी. म.ग.कुमरे 
(लोन 
बेसीसवर) 

 5200-20200  
GP- 1900 

 1900      

 



3 pी. िन. बा. 
िचखल े

 5200-20200  
GP- 1900 

--- --- --- --- --- --- --- 

 िशपाईिशपाईिशपाईिशपाई    1111            

1  pी. /. ग.ं 
भोयर 

 4440-7440  
GP-1600 

5210 1600 8989 681 
120 

--- 400 50 

375 

/ो.Ú. 

 

��������	
��������������������
��
�, ������
��4�� 5�%���	 � �)���-��4�� ������	 ��6�i� )��ह�	 

अ.
E. 

अिधकारी/कमOचा
«यांचे नाव 

पदनाम  वगO  वतेन pेणी इतर अनु�ेय भHे (Zपये) 

1     िनयिमत महागाई, 
शहर,घरभाडे भHे 

/संगा
नुसार 
(जसे 
/वास 
भHा) 

िवशेष 
(जसे 
/कVप 
भHा, 
/िश ण 
व भHा) 

1 pी. र.िव.िगरी सह संचालक अ वतेन Òडॅमधील 
वतेन 15600-
39100 
fेड वतेन 6600 

म.ू व.े 30,100 
fे. पे.6,600 
म. भ. 52,114 
घ. भ 11,010 
9थापूभ300 
 

  

2 pी.स.ुसा.जोशी उप सचांलक अ वतेन Òडॅमधील 
वतेन 15600-
39100 
fेड वतेन 5400 

म.ू व.े 19,680 
fे. पे.5,400 
म. भ. 35,614 
घ. भ 7,524 
9थापूभ300 
/. भ.2,400 
ena.pI.esa.6,070 
 

 िनरंक 

 

 

 

 

 



3 pी. िव.िव.लvढे उप सचांलक अ वतेन Òडॅमधील 
वतेन 15600-
39100 
fेड वतेन5400 

म.ू व.े 19,680 
fे. पे.5,400 
म. भ. 35,614 
घ. भ 7,524 
9थापूभ300 
/. भ.2,400 
ena.pI.esa.6,070 
 

 िनरंक 

4 pी.Uह.ध. Uशदे उप सचांलक अ वतेन Òडॅमधील 
वतेन 15600-
39100 
fेड वतेन5400 

म.ू व.े 16,230 
fे. पे.5,400 
म. भ. 30,715 
घ. भ.6,489 
एन.पी.एस.5¸235 
9थापूभ300 
/. भ.2,400 

  

5 िरMत 
 

सहा�यक 
संचालक 

ब    िनरंक 

6 िरMत सहा�यकसंचाल
क 

ब    िनरंक 

7 िरMत सहा�यक 
संचालक 

ब    िनरंक 

8 pी.कंधारे, 
अिध क 

अिध क क वतेन Òडॅमधील 
वतेन 9300-34800  
fेड वतेन 

म.ू व.े 20,180 
fे. पे.4,200 
म. भ. 34,620 
घ. भ 7,314 
9थापूभ 300 
/. भ.400 

 िनरंक 

9 सौ अ अ आडे अिध क क वतेन Òडॅमधील 
वतेन 9300-34800  
fेड वतेन 

म.ू व.े 12,040 
fे. पे.4,200 
म. भ. 23,061 
घ. भ 4,782 
9थापूभ 300 
/. भ.400 

 िनरंक 

10 सौ. Uशदे विर%ठ 
िलिपक 

विर%ठ   िलिपक क वतेन Òडॅमधील 
वतेन 5200-20200 
fेड वतेन 2400 

म.ू व.े 8,560 
fे. पे.2,400 
म. भ. 15¸563 
घ. भ 3,288 
ena.pI.esa.2,653 
9थापूभ 300 
/. भ.400 

 िनरंक 

 

 



 

11 सौ.श.ु/ .केळकर िलिपक-
टंकलेखक 

क वतेन Òडॅमधील 
वतेन 5200-20200 
fेड वतेन 2400 

म.ू व.े 14,470 
fे. पे.2,400 
म. भ. 19¸695 
घ. भ 4,161 
9थापूभ 300 
/. भ.400 

  

12 pी.अ.र.बोदडे िलिपक-
टंकलेखक 

क वतेन Òडॅमधील 
वतेन 5200-20200 
fेड वतेन1900 

म.ू व.े 6,820 
fे. पे.1,900 
म. भ. 12¸382 
घ. भ 2,616 
ena.pI.esa.2,111 
9थापूभ 300 
/. भ.400 

  

13 
 

pी मं बा तडवी िशपाई ड वतेन Òडॅमधील 
वतेन 5200-20200 
fेड वतेन 1600 

म.ू व.े 9,010 
fे. पे.1,600 
म. भ. 15,521 
घ. भ 3,279 
9थापूभ300 
Qaulaa[- Ba%ta 50 
/. भ.400 

 िनरंक 

14 िरMत िशपाई ड     
 

सह संचालक औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय, रायगड िवभागयां}या काय$लया}याअधीकारी व कमOचा-यांची  
वतेनाची िव9तृत माहीती /काशीत करणे    

अ. 

�. 

नांव व पदानाम पद 

सं

�या 

वेतनमान मूळ 

वेतन 

�ेड 

वेतन 

महाग ाई 

भ#ा 

घरभाड े

भ#ा 

शहर 

पूरक  

भ#ा 

&वास 

भ#ा 

'वशेष 

भ#ा 

राजप�ीत         कायम 

)व*पी 

सह संचालक 1         

1 �ी. म.ु र. पाट-ल 2 15600-

39100 

28510 6600 49856 10533 300 2400 -- 

 

 

 



उप  संचालक 4         

1 �ी. मा. पा.ं 

तोटेवाड 

1 15600-

39100 

19680 5400 35614 7524 300 2400 -- 

2 �ी. 'व. 'व. 

काटमवार 

2 15600-

39100 

19680 5400 35614 7524 300 2400 -- 

2 �ी. अ.ं बा. खराड े 3 15600-

39100 

16230 5400 30715 6489 300 2400 -- 

4 �ी. अ. म. मो1हते 4 15600-

39100 

16230 5400 30715 6489 300 2400 -- 

सहा�यक सचंालक 2         

2 2र3त पदे 2         

अधी�क 2         

1 �ी. स.ु ग.ु कोनाळे 1 9300-

34800 

13040 4200 24481 5172 300 400  

2 2र3त पद 1         

वर��ठ �लपीक 1         

1 �ी. 4म. म. पवार 1 5200-

20200 

11000 2400 19028 4020 300 400  

�लपीक टंकलेखक 3         

1 कु.अ.ं रा. घाग 1 5200-

20200 

7360 1900 13149 2778 200 400  

2 सौ. म.ं रं. कोकाटे 2 5200-

20200 

10070 2400 17707 3741 300 400  

3 2र3त पद 1         

मोटार चालक 1         

1 �ी. भ. म. गावड े  5200-

20200 

11380 2200 19284 4074 300 400 50 

 

 

 



 

�शपाई 2         

1 �ी.6न.मो.पोतदार  5200-

20200 

10060 1900 16983 3588 300 400  

2 �ी.रा.रा.सावतं  4400-

7440 

8790 1600 14754 3117 200 400  

 

िटप- 1) महारा%& कोषागार िनयम 259(1) अ?वये मािसक वतेन आहरीत कर3यात येते . 

2. मािसक वतेनात भरपाईची पkदत या संचालनालयात अवलंिबली जात नाही.    
    
    
ठाणे येिथल सह संचालक ,औ�ोिगक सुर ा व आरो#य काय$लयातील अिधकारी वतेनाची िव9तृत माहीती 
/कािशत करणे.    

अअअअ . . . .
EEEE....     

वगOवगOवगOवगO    वतेन aपरेषावतेन aपरेषावतेन aपरेषावतेन aपरेषा    इतर अनु�ये भHेइतर अनु�ये भHेइतर अनु�ये भHेइतर अनु�ये भH े   /संगानुसार/संगानुसार/संगानुसार/संगानुसार    
))))जस ेजस ेजस ेजस े

/वासभHा/वासभHा/वासभHा/वासभHा((((     

िवषशेिवषशेिवषशेिवषशे
))))जसेजसेजसेजसे - - - -

/कVप /कVप /कVप /कVप 
भHाभHाभHाभHा,,,,     

/िश ण /िश ण /िश ण /िश ण 
भHाभHाभHाभHा((((    

1 pी  .स .अ .ितखे,  
सह सचंालक 
वगO  - 1 

)पे बडँ- 15600-39100( 
वतेन- 35110/- 
पे fेड - 6600 /- 

महागाई भHा  - 49856 /- 
घरभाडे भHा  - 10533 /- 
शहरभHा  - 300 / -  

2,400/-  -- 

2 pी  .न .अ .देवराज,     
उपसंचालक,    
वगO  - 1 

)पे बडँ- 15600-39100( 
वतेन- 25080/- 
पे fेड - 5400 /-  

महागाई भHा  - 35614 /- 
घरभाडे भHा  - 7524 /- 
शहरभHा  - 300 / -  

2,400/-  -- 

3 pीमती अं  .छ .आडे , 
उपसंचालक,    
वगO  - 1 

)पे बडँ- 15600-39100( 
वतेन- 25080/- 
पे fेड - 5400 /-  

महागाई भHा  - 35 ,614/- 
घरभाडे भHा  - 7 ,524/- 
शहरभHा  - 300 / -  

2,400/-  -- 

4 pी....ल  .का .गोराणे ,,,,    
उप सचंालक  ,    
वगO-1    

)पे बडँ - 15600-39100( 
वतेन- 21630/- 
पे fेड -5400/ -  

महागाई भHा  - 30 ,715/- 
घरभाडे भHा  - 6,489 / -  
शहरभHा  - 300 / -  

2,400/-  -- 

5. pी.... यो  ./ .पतंगे ,,,,    
उप सचंालक ,    
वगO-1    

)पे बडँ- 15600-39100( 
वतेन- 21630/- 
पे fेड -5400/ -  

महागाई भHा  - 30 ,066/- 
घरभाडे भHा  - 6 ,489/- 
शहरभHा  - 300 / -  

2,400/-  -- 

6.  सौ. j9म  .िव .राणे  
अिध क 

)पे बडँ- 9300 - 34800(  
वतेन  -17120/ -  
पे fेड - 4200 /-  

महागाई भHा  - 24 ,310/- 
घरभाडे भHा  - 5 , 136/-  
शहरभHा  - 300 / -  

400/-  -- 

 



 

7. सौ .न.सं.सामंत  
विर%ठ िलिपक 

)पे बडँ-9300 - 34800(  
वतेन  - 20210/ -  
पे fेड - 4200/-  

महागाई भHा  - 28 , 698/ -  
घरभाडे भHा  - 6 , 063/-  
शहरभHा  - 300 / -  

400/-  -- 

8. सौ  .अमुता अ .
िवरकुड , िलपीक 
टंकलेखक 

)पे बडँ- 5200 -20200( 
वतेन  -8720/ -  
पे fेड - 1900 /-  

महागाई भHा  - 12 , 382/-  
घरभाडे भHा  - 2, 616/-  
शहरभHा  - 200 / -  

400/-  -- 

9. pीमती िहराबाई 
ल�मण डावरे ,िशपाई 

)पे बडँ-5200 - 20200(  
वतेन  - 10190/ -  
पे fेड - 1 ,600/- 

महागाई भHा  - 14, 470/ -  
घरभाडे भHा  - 3 , 057/-  
शहरभHा  - 300 /- 

400/-  -- 

 

वसई येिथल सहसचंालकवसई येिथल सहसचंालकवसई येिथल सहसचंालकवसई येिथल सहसचंालक, , , , औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लयातील अिधकारी व कमOचारी औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लयातील अिधकारी व कमOचारी औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लयातील अिधकारी व कमOचारी औ�ोिगक सरु ा व आरो#य या}ंया काय$लयातील अिधकारी व कमOचारी 
या}ंया या}ंया या}ंया या}ंया वतेनाची िव9तुत मािहती /कािशत करणेवतेनाची िव9तुत मािहती /कािशत करणेवतेनाची िव9तुत मािहती /कािशत करणेवतेनाची िव9तुत मािहती /कािशत करणे    

अनु. 
Eं. 

नाव व पदनाम वेतनाची aपरेषा वेतन fेड प े महागाई 
भHा 

घरभाडे 
 भHा 

/वास 
भHा 

धुलाईभHा एकूण 

1 pी अ. धv. खोत,  
सह संचालक. 
 

15600-39100 

Grade Pay      

     6600 

30100 6600 52114 7340 0 0 96154 

2 pी अ. िव. बाईत,  
उप संचालक 

15600-39100 

Grade Pay      

     5400 

16230 5400 30715 4326 1200 0 57871 

3 pी िन. आ. गजपुरे, 
उप संचालक 

15600-39100 

Grade Pay      

     5400 

16230 5400 30066 4326 1200 0 57871 

4 pी /. रा. Uभताडे, 
उप संचालक 

15600-39100 

Grade Pay      

     5400 

16230 5400 30066 4326 1200 0 57871 

5 pी /.ल. पाटील,  
उप संचालक 

15600-39100 

Grade Pay      

     5400 

16230 5400 30066 4326 1200 0 57871 

6 उप संचालक  
िरMत 

15600-39100 

Grade Pay      

     5400 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

7 सहा�यक संचालक 9300-34800 

Grade Pay      

     4400 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

8 सहा�यक संचालक 9300-34800 

Grade Pay      

     4400 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

9 सहा�यक संचालक 9300-34800 

Grade Pay      

     4400 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

10 pी नं. ब. डvगरे 
अिध क साjंtयकी 

9300-34800 

Grade Pay      

     4200 

12530 4200 23757 3346 400 0 44233 



11 सौ स.ं स.ु संखे 
अिध क  

9300-34800 

Grade Pay      

     4200 

14580 4200 26668 3756 400 0 49604 

12 pी िद. भा. थोरात, 
विर%ठ िलिपक 

5200-20200 

Grade Pay      

     2400 

10280 2400 18006 2536 400 200 

Cash 

allowance 

33822 

13 pी मो. जा. भोय े
िलिपक टंकलेखक 

5200-20200 

Grade Pay      

     1900 

8230 1900 14385 2026 400 --- 26941 

14 िलिपक टंकलेखक 
िरMत पद 

5200-20200 

Grade Pay      

     2400 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

15 िलिपक टंकलेखक 
िरMत पद 

5200-20200 

Grade Pay      

     2400 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

िरMत 
पद 

16 pीमती पा. िच. 
लोहकरे, दLतरबदं 

5200-20200 

Grade Pay      

    1900 

10790 1900 18020 2538 400 0 33648 

17 pी   ज. ल. Kहा2.े 
िशपाई. 

5200-20200 

Grade Pay      

    1900 

9830 1900 16657 2346 2000 50 32783 

 
अकोलायेथीलसहसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययांचकेाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयांचवेतेनचीिव9तृतमािहती/
काशीतकरणे 

अ.
E. 

नाव व पदनाम  पद 
सं
tया  

वतेनमान  मळूवतेन  fेडप े महागाईभ
Hा 

घरभाडे
भHा 

शहरपरू
कभHा 

/वासभ
Hा 

िवशेषभ
Hा 

 राजपि2तराजपि2तराजपि2तराजपि2त         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायम
9वaपी  

 सहसहसहसहसंचालकसंचालकसंचालकसंचालक    1111            

 सह संचालक  15600-
39100  

GP 6600 

िरMतपद 00/- 00/- 00/- 00/- 00/- 00 

9थायी 

 उपसंचालकउपसंचालकउपसंचालकउपसंचालक    2222            

1  उप संचालक  15600-
39100  

GP 5400  

िरMतपद 00/- 00/- 00/- -- 00/- 00  

9थायी 

 

 



2  pी. िव.वा.िनकेाले  16230-
39100  
GP 5400  

16230/- 5400/- 30715/- 2163/- -- 1200/
- 

00    
अ9थायी 

 सहासहासहासहा. . . . संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    2222            

1 सहायक 
संचालक 

 9300-
34800-GP-
4400  

िरMतपद -- -- -- -- -- 00  

9थायी 

2  सहायक 
संचालक 

 9300-
34800-GP-
4400 

िरMतपद -- -- -- -- -- 00 /- 

9थायी 

 O��G-0M,          

 अिध कअिध कअिध कअिध क    1111            

1 pी. आ.िश.राठोड  9300-
34800-GP-
4200  

12520/- 4200/- 23742/- 1672/- 00 400 00/-  

9थायी 

 विर%ठिलपीकविर%ठिलपीकविर%ठिलपीकविर%ठिलपीक    1111            

1 pी िव.मो.बोकारे   5200-20200  
GP-2400  

9230/- 2400/- 16515/- 1163/- 00 400 00/-  

9थायी 

 िलपीकिलपीकिलपीकिलपीक    
टंकलखेक टंकलखेक टंकलखेक टंकलखेक     

2222            

1  pी/.रा.Uसगरवा
ड 

 5200-20200  
GP- 1900 

6820/- 1900 /- 12382/- 872/- 00 400 00 /- 

9थायी 

2  pीअ.श.ंआकुल
वार 

 5200-20200  
GP- 1900 

6820/- 1900 /- 12382/- 872/- 00 400 00 /- 

9थायी 

 दLतरबदंदLतरबदंदLतरबदंदLतरबदं    1         

1  दLतरबदं 

pी िह.आ.जाधव 

 4440-7440 
GP-1600  

7420/- 1600/- 12808/- 902/- 00/- 400/- 00/- 



 िशपाईिशपाईिशपाईिशपाई    1         

1 pी. /.शा.श�डे  5200-20200  
GP- 1600 

9550/- 1600/- 15833/- 1115/- 00 400 50 
धुलाई 
भHा/- 
9थायी 

 

िटपिटपिटपिटप    
महारा%&कोषागारिनयम 259(1) अ?वयेमािसकवतेनआहरीतकर3यातयेते. 
1) मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासंचालनालयातअवलंिबलीजातनाही. 
 
अमरावतीयेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययांचकेाय$लयातीलअिधकारीवकमOचारीयांचवेतेनचीिव9तृतमािह
ती/काशीतकरणे 
अ.
E. 

नाव व पदनाम  पद 
सं
tया
  

वतेनमान  मळूवतेन  fेडप े महागाईभ
Hा 

घरभाडे
भHा 

शहरपूर
कभHा 

/वासभ
Hा 

िवशेषभ
Hा 

 राजपि2तराजपि2तराजपि2तराजपि2त         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायम
9वaपी  

 उपसंचालकउपसंचालकउपसंचालकउपसंचालक    1111            

1  उपसंचालक  15600-
39100  
GP 5400/- 

 

िरMतपद 00/- 00/- 00/- 00/- 00/- 00 

अ9थायी 

 अराजपि2तअराजपि2तअराजपि2तअराजपि2त                

 िलपीकटं िलपीकटं िलपीकटं िलपीकटं ....    2222            

1  pी. मं.म.कोरडे  5200-20200  
GP- 1900 

6820/- 1900 /- 12382/- 1744/- 35 400 00  

9थायी 

2  pी. िन.म.चौधरी  5200-20200  
GP- 1900 

6820/- 1900 /- 12382/- 1744/- 35 400 00  

9थायी 

 



 

 िशपाईिशपाईिशपाईिशपाई    01         

1  िरMत पद  4440-7440  
GP-1300 

िरMतपद      00  

9थायी 

िटपिटपिटपिटप::::----        
2) महारा%&कोषागारिनयम 259(1) अ?वयेमािसकवतेनआहरीतकर3यातयेते. 
3) मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासंचालनालयातअवलंिबलीजातनाही. 
 

पणेुकायO 2े-
1येथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालययाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचा-

याचीवेतनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणे 
5. 
<. 

��� �  9��)  9 

�
K�� 

 

����)�� 

)NW  

���� 

]�? 
���� 

)ह���
@ #$� 

घ�#�

?� 

#$�  

!ह� 
 N�� 
#$� 

/��� 
#$� 

��!�S 
#$� 

 ��G-0M,         ���)
6�[
 	 

 �ह��6�ल� 1         

1 g	. ��. )�. ��9�  (15600-
39100) ]�? 
���� 6600 

3511
0 

660
0 

498
56 

1053
3 

240 0 - 

 H-��6�ल� 3         

1 g	. ��. +. घ����  15600-39100    

]�? ���� 5400 

2508

0 

540

0 

3561

4 

752

4 

240 240

0 

- 

2 g	. ��. 5. ^!9�  15600-39100    

]�? ���� 5400 

2508

0 

540

0 

3561

4 

752

4 

240 240

0 

- 

3 Z�. ��. !. 	 9�2Q  15600-39100    

]�? ���� 5400 

2163

0 

540

0 

3071

5 

648

9 

240 240

0 

 

4           



 �ह�I����6�ल� 3         

1 ��_�         - 

2 ��_�          

3 ��_�          

 O��G-M�,          

 O0CL�          

1 g	. ��.  � ��घ���  9300-34800-

]�? ����4200 

1363

0 

420

0 

1935

5 

4089 240 400 - 

 0�:;0ल-��          

1 g	)�	 k. ��. 

��9 �.� 

 5200-20200    

]�? ���� 2400 

1229

0 

240

0 

174

52 

3687 240 400 150 

 0ल-��3��ल Q� 1         

1 Z�. 09. H. 
@�ल9��� 

 5200-20200    

]�? ���� 1900 

8190 1900

0 

1163

0 

245

7 

240 400  

1 09-�� 1         

           

िटप- 1) महारा%&कोषागारिनयम 259 (1) अ?वयेमािसकवतेनआहिरतकर3यातयेते. 
2) मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासचंालनालयातअवलंिवलीजातनाही. 
    
    
    
    
    
    
    
    



    
अहमदनगरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयअिधकारीवकमOचाअहमदनगरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयअिधकारीवकमOचाअहमदनगरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयअिधकारीवकमOचाअहमदनगरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयअिधकारीवकमOचा----
याचंीवतेनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणेयाचंीवतेनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणेयाचंीवतेनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणेयाचंीवतेनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणे....    

O.
� 

��-	��� -	��
[�� 

 ,���� �
+ ,� �ह�A��
 ,� 

�ह�A��
@E� 

घ�@�
" @E� 

9ह�
-
��
@E� 

K�
�@
E� 

09 P
@E� 

 ��* �3�         ���)
6�o
 	 

1) g	. =�. �� . 
9�!)�0, 1  
���
� 

1  15600-
39100 

16230 5400 30715 2163  1200  

2) �ह�e�� ���
�  1 
��_p   

       - 

4) g	)�	 5. g	. 
�� 
��m, �
� � 

&�
�0� 

1 5200-
20200 

8540 1900 14825 1044  400  

5 g	. 9�. ).  .��, 
�
� � &�
�0� 

1 5200-
20200 

9160 1900 15705 1106  400  

6) �! �@ 
 g	. �, . +�. !�
�� 

1 5200-
20200 

10410 1900 1748
0 

1231 - 400+
50 
%�
�@ 
#$� 

- 

 

िटप :- 1) महारा%&कोषागारिनयम 259(1) अ?वयेमािसकवतेनआहिरतकर3यातयेते. 

3) मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासचंालनालयातअवलंिबलीजातनाही. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

पणेु-2 येथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालययाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचा-
याचीवतेनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणे 

अ.
E. 

नाववपदनाम प
द 

सं
tया

वतेनबॅ
3ड 

मूळ 

वतेन 

fेडवते
न 

महा
गाईभ
Hा 

घरभा
डेभHा 

शहर
परूक
भHा 

/वासभ
Hा 

िवशेषभHा/ 

NPS 

 राजपि2तराजपि2तराजपि2तराजपि2त            कायम9वZपी 

 सहसंचालकसहसंचालकसहसंचालकसहसंचालक    1111            

1 pी. हे.र.ध�ड 1 15600
-
39100 

28510 6600 4985
6 

1053
3 

240 0  

 उपसंचालकउपसंचालकउपसंचालकउपसंचालक    3333            

1 pी. इ.श.खान 
 

 15600
-
39100 

19680 5400 3561
4 

7524 240 2400 6070 

2 pी. स.ंडा.लvढे  15600
-
39100 

16230 5400 3071
5 

6489 240 2400 5235 

3 pीमती त`Lती 
कांबळे 

 15600
-
39100 

16230 5400 3071
5 

6489 240 2400 5235 

 सहा�यकसंचालसहा�यकसंचालसहा�यकसंचालसहा�यकसंचाल
कककक    

2222            

1 िरMr  9300-
34800
fेडवते
न4400 

       



2 िरMr  9300-
34800
fेडवते
न4400 

       

 अराजप2ीतअराजप2ीतअराजप2ीतअराजप2ीत             

 अिध कअिध कअिध कअिध क             

 pी.v-t-#bZdj     9300-
34800 

12840 4200 2425
4 

5124 240 400  

 विर%ठिलपीकविर%ठिलपीकविर%ठिलपीकविर%ठिलपीक             

1 pी.पां.मा.पाटील  5200-
20200 

11810 2400 2017
8 

4263 240 400 - 

 िलपीकटंकलेखिलपीकटंकलेखिलपीकटंकलेखिलपीकटंकलेख
कककक    

         

1 pीअदसलमपुरे  5200-
20200 

7360 1900 1314
9 

2778 240 400 2241 

2 िरMÖ          

3 िरMÖ          

1 िशपाईिशपाईिशपाईिशपाई             

 िरMÖ़          

 

िटप- 1) महारा%&कोषागारिनयम 259 (1) अ?वयेमािसकवतेनआहिरतकर3यातयेते. 

2)मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासंचालनालयातअवलंिवलीजातनाही. 
    

 
 



 
सोलापुरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालययाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचा-

याचीवतेनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणे 

अ.
E. 

नाववपदनाम पद 

सं
tया 

वतेनब3ॅड मूळ 

वतेन 

fेडवते
न 

महागाईभ
Hा 

घर
भा
डे
भ
Hा 

श
हर
परू
क
भ
Hा 

/वास
भHा 

िवशेषभ
Hा/NPSNPSNPSNPS    

 राजपि2तराजपि2तराजपि2तराजपि2त            कायम9व
Zपी 

 उपसंचालकउपसंचालकउपसंचालकउपसंचालक    1111            

1 िरMत  15600-
39100 

15600 5400 28560 42
00 

12
0 

120
0 

 

 सहा�यकसंचालकसहा�यकसंचालकसहा�यकसंचालकसहा�यकसंचालक    4444            

1 िरMrिरMrिरMrिरMr  9300-
34800fे
डवतेन44
00 

       

2 िरMr  9300-
34800fे
डवतेन44
00 

       

3 िरMr  9300-
34800fे
डवतेन44
00 

       

 िरMr          

 



 अराजप2ीतअराजप2ीतअराजप2ीतअराजप2ीत             

 अिध कअिध कअिध कअिध क             

 pी. मानगांवकर  9300-
34800 

12410 4200 23088 33
22 

12
0 

400 0 

 विर%ठिलपीकविर%ठिलपीकविर%ठिलपीकविर%ठिलपीक             

 pीमती अिधpी 
िव.खेडेकर, 

 5200-
20200 

11720 2400 19627 28
24 

12
0 

400  

 िलपीकटंकलेखकिलपीकटंकलेखकिलपीकटंकलेखकिलपीकटंकलेखक             

1 pीनदाफ  5200-
20200 

8540 1900 14512 20
00 

65 400  

2 िरMr          

3 िरMr          

1 िशपाईिशपाईिशपाईिशपाई             

 िरMr          

 

िटप- 1) महारा%&कोषागारिनयम 259 (1) अ?वयेमािसकवतेनआहिरतकर3यातयेते. 

2) मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासंचालनालयातअवलंिवलीजातनाही. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



पणेुपणेुपणेुपणेु    ----3 3 3 3 येथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालययाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालययाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालययाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालययाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचा----
याचीवतेनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणेयाचीवतेनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणेयाचीवतेनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणेयाचीवतेनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणे    

E नाववपदनाम पद 
 

वतेनमान मळू 
वतेन 

fेडप े महागाई
भHा 

घरभाडे 
भHा 

शहरपू
रकभ
Hा 

/वास
भHा 

िवशेष
भHा 

 राजपि2तराजपि2तराजपि2तराजपि2त 
1 िरMत पद 1 15600-

39199  fेडप े
6600 

       

 उपसंचालकउपसंचालकउपसंचालकउपसंचालक    
2 pी.स.ु रा. 

ठाकरे संचालक 
1 15600-

39199  fेडप े
6600 

16260 5400 30715 6489 
5235 

240 2400 - 

3 pी.स.ंज. 
िगरी 
उपसंचालक 

2 15600-
39199  fेडप े

6600 

19680 5400 35614 7524 
6070 

240 2400 - 
 

4 pी.अ.अ. 
घोगरे 
उपसंचालक 

3 15600-
39199  fेडप े

5400 

19680 5400 35614 7524 
6070 

240 2400 - 
 

 सहा�यकसंचालकसहा�यकसंचालकसहा�यकसंचालकसहा�यकसंचालक 
5 िरMतसहा�यक

संचालक 
1 9300-

34800  fेडप े
4400 

िरMत      - 

6 िरMतसहा�यक
संचालक 

2 9300-
34800  fेडप े

4400 

िरMत      - 

7 सहा�यकसचंाल
क 

3. 
िर
Mत 

9300-
34800  fेडप े

4400 

िरMत       

 अराजपि2तअराजपि2तअराजपि2तअराजपि2त 
 अिध कअिध कअिध कअिध क    
1 pी. च.ं म. 

गवारी 
अिध क 

1 9300-
34800  fेडप े

4400 

17530 4200 30857 
 

6519 240 400 - 

 

 

 

 



 विर%ठ िलपीकविर%ठ िलपीकविर%ठ िलपीकविर%ठ िलपीक 
2 pी. र.िच. 

गायकवाड    
विर%ठ िलपीकविर%ठ िलपीकविर%ठ िलपीकविर%ठ िलपीक 
 

1 5200-
20200  fेडप े

2400 

8870 
330 

2400 16003 
458 

3281 
2807 
   99 

240 400 - 

 लघुटंकलखेकलघुटंकलखेकलघुटंकलखेकलघुटंकलखेक 
3 सौ. /ा. स.ं 

गायकवाड 
लघुटंकलखेकलघुटंकलखेकलघुटंकलखेकलघुटंकलखेक 

1 5200-
20200  fेडप े

2400 

10480 2400 18290 
 

3864 240 400 - 
 
 
 

 िलिपकटंकलखेकिलिपकटंकलखेकिलिपकटंकलखेकिलिपकटंकलखेक 
4 िरMत 1 5200-

20200  fेडप े
1900 

       

5 िरMत 2 5200-
20200  fेडप े

2400 

- - - - - - - 

6 pी. अ. िक. 
जांबुतकर 

िलिपकटंकलखेिलिपकटंकलखेिलिपकटंकलखेिलिपकटंकलखे
कककक 

3 5200-
20200  fेडप े

1900 

7090 1900 12766 2697 
2176     

240 400 150 

 मोटारचालकमोटारचालकमोटारचालकमोटारचालक 
1 pी. /. श.ं 

नाईकनवरे 
मोटारचालकमोटारचालकमोटारचालकमोटारचालक 

1 5200-
20200  fेडप े

2100 

13170 2750 22606 
 

4776 240 400 50 

 दफतरबंददफतरबंददफतरबंददफतरबंद 

1 pी. pी. व. 
चोपडे 

दफतरबदंदफतरबदंदफतरबदंदफतरबदं 

1 5200-
20200  fेडप े

1600 

10000 1600 16472 
 

3480 240 - - 

 नाईकनाईकनाईकनाईक 
1  

िरMत 
1 5200-

20200  fेडप े
1600 

- - - - - - - 

1 िशपाईिशपाईिशपाईिशपाई    
1 िरMत 1 4440-7440  

fेडप े1300 - - - - - - - 

 

िटपिटपिटपिटप---- 1) महारा%&कोषागारिनयम 259 (1) अ?वयेमािसकवतेनआहिरतकर3यातयेते. 
2)मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासंचालनालयातअवलंिवलीजातनाही. 

    



सातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालययाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचासातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालययाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचासातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालययाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचासातारायेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालययाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचा----
याचीवतेनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणेयाचीवतेनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणेयाचीवतेनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणेयाचीवतेनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणे    

E नाववपदनाम पद 
 

वतेनमान मूळ 
वतेन 

fेडपे महागाई
भHा 

घरभा
डे 
भHा 

शहरपू
रकभ
Hा 

/वास
भHा 

िवशेष
भHा 

 राजपि2तराजपि2तराजपि2तराजपि2त             
1 उपसंचालकउपसंचालकउपसंचालकउपसंचालक    1 pी.अ. मो. 

अवसरे 
25080 5400 35614 2508 - 

607
0 

1200 - 

 अराजपि2तअराजपि2तअराजपि2तअराजपि2त     
 िलपीकटंकलेिलपीकटंकलेिलपीकटंकलेिलपीकटंकले
खकखकखकखक    

2  

1 िरMत  5200 -20200 
fेडपे 1900        

2 pी.डी.एस.ना
गरगोज े

 5200 -20200 
fेडपे 1900 

9830 1900 13959 983 237
9 

400 - 

 िशपाईिशपाईिशपाईिशपाई    1         
1 pी.के.बी.अिह

वळै 
 4440 -7440 

fेडपे 1300 
8490 1300 12056 849 205

5 
2000 50 

 
िटपिटपिटपिटप---- 1) महारा%&कोषागारिनयम 259 (1) अ?वयेमािसकवतेनआहिरतकर3यातयेते. 

2) मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासंचालनालयातअवलंिवलीजातनाही. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



सहसंचालकसहसंचालकसहसंचालकसहसंचालक,,,,औ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#य,,,,औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद    
काय$लया}याअिधकारीवकमOचार«यांचीवतेनाचंीिव9तृतमाहीती/काशीतकरणेकाय$लया}याअिधकारीवकमOचार«यांचीवतेनाचंीिव9तृतमाहीती/काशीतकरणेकाय$लया}याअिधकारीवकमOचार«यांचीवतेनाचंीिव9तृतमाहीती/काशीतकरणेकाय$लया}याअिधकारीवकमOचार«यांचीवतेनाचंीिव9तृतमाहीती/काशीतकरणे....    
    

अअअअ....EंEंEंEं
....    

अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी////    
कमOचा«याचेकमOचा«याचेकमOचा«याचेकमOचा«याचे

नांवनांवनांवनांव    

वतेनZपरेषावतेनZपरेषावतेनZपरेषावतेनZपरेषा    इतरअनु�येभHेइतरअनु�येभHेइतरअनु�येभHेइतरअनु�येभH े   

िनयिमत (महागाई भHा, 
घरभाडे भHा, शहर भHा) 

(मासीक) 

/सगंानुसार 
(जस े/वास 
भHा) 

िवशेष (जस े/कVप 
भHा, /िश ण भHा) 

1 िरMत पद Z. 15600-39100 

fेड प े6600 

म.भ. 

--- 

घ.भ. 

--- 

श.भ. 

--- 

/वासानुZप देय 
रMकम 

---- 

2 pी.रा.िद. 
दिहफळे 

Z. 15600-39100 

fेड प े5400 

34861 5016 120 वरील /माणे ---- 

3 pी./.िव. 
सुरस े

Z. 15600-39100 

fेड प े5400 

34861 5016 120 वरील /माणे --- 

4 pी. 
पं.मा.जाधव 

Z. 15600-39100 

fेड प े5400 

30066 4326 120 वरील /माणे --- 

5 िरMत पद Z. 9300-34800 

fेड प े4400 

--- --- -- वरील /माणे --- 

6 िरMत पद Z. 9300-34800 

fेड प े4400 

--- --- --- वरील /माणे --- 

7 pी. क. ब. 

सातिदव े

Z. 9300-34800 

fेड प े4200 

27217 3916 120 वरील /माणे ---- 

8 िरMत पद Z. 9300-34800 

fेड प े4200 

 

-- -- -- वरील /माणे ---- 

9 pी सै��द 
नईम�ुीन 

Z. 5200-20200 

fेड प े2400 

18279 0 120 वरील /माणे ---- 



10 pी. ना. गो. 
रावळे 

Z. 5200-20200 

fेड प े1900 

18431 2652 120 वरील /माणे ---- 

11 pी. ग. बा. 
पाचवणे 

Z. 5200-20200 

fेड प े1900 

11759 1692 120 वरील /माणे --- 

12 pी. ि/. शा. 
जै9वाल 

Z. 5200-20200 

fेड प े1900 

11759 1692 120 वरील /माणे ---- 

13 pी. िव. आ. 

सोनटMके 

Z. 5200-20200 

fेड प े2400 

21781 3124 120 वरील /माणे ---- 

14 राजमहंमद 
देशमुख 

Z. 5200-20200 

fेड प े1600 

15902 2288 120 वरील /माणे ---- 

15 pी. ग. गो. 

सुर�ने 

Z. 4440-7440 

fेड प े1300 

11120 1600 120 वरील /माणे ---- 

16 िरMत पद Z. 4440-7440 

fेड प े1300 

--- --- --- --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



उपउपउपउप-संचालकसंचालकसंचालकसंचालक,औ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#यऔ�ोिगकसरु ावआरो#य,नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड 

काय$लया}याअिधकारीवकमOचारकाय$लया}याअिधकारीवकमOचारकाय$लया}याअिधकारीवकमOचारकाय$लया}याअिधकारीवकमOचार-यांचीवतेनांचीिव9तृतमाहीती/काशीतकरणेयांचीवतेनांचीिव9तृतमाहीती/काशीतकरणेयांचीवतेनांचीिव9तृतमाहीती/काशीतकरणेयांचीवतेनांचीिव9तृतमाहीती/काशीतकरणे. 

अअअअ....EंEंEंEं
....    

अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी////    
कमOचा«याचेकमOचा«याचेकमOचा«याचेकमOचा«याचे

नांवनांवनांवनांव    

वतेनZपरेषावतेनZपरेषावतेनZपरेषावतेनZपरेषा    इतरअनु�येभHेइतरअनु�येभHेइतरअनु�येभHेइतरअनु�येभH े   

िनयिमत (महागाई भHा, 
घरभाडे भHा, शहर भHा) 

(मासीक) 

/सगंानुसार 
(जस े/वास 
भHा) 

िवशेष (जस े/कVप 
भHा, /िश ण भHा) 

1 pी. म. य. 

भालेकर 

Z. 15600-39100 

fेड प े5400 

म.भ. 

30066 

घ.भ. 

4326 

श.भ. 

--- 

/वासानुZप देय 
रMकम 

---- 

2 सहा�यक 

संचालक 

िरMत पद --- --- --- --- ---- 

3 सहा�यक 

संचालक 

िरMत पद --- --- --- --- --- 

4 pी.स.ुपा.ं 
वाघमारे 

Z. 5200-20200 
fेड प-े1900 

15415 2218 --- /वासानुZप देय 
रMकम 

--- 

5 pी उ.ल. 

िनलकंठे 

Z. 5200-20200 
fेड प-े1900 

12121 1744 --- वरील /माणे --- 

6 pीमती 
मथुराबाई 

औराळकर 

Z. 5200-20200 
fेड प-े1600 

15749 2266 --- वरील /माणे --- 

 

 

 

 

 

 

 

 



नािशकयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसचंालनालययाकाय$लयाचयाअिधकारीवकमOचा-
याचीवतेनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणे 

अ. 
E. 

नाव व पदनाम प
द 

सं
tया

वतेनमान मूळ  

वतेन 

fेड 
वतेन 

महागाई 
भHा 

घरभा
डे 
भHा  

शहर 
परूक 
भHा 

/वा
स 
भHा 

िवशे
ष 
भHा
/ 
धुला
ई 
भHा 

NPS 

 राजपि2तराजपि2तराजपि2तराजपि2त              

 
सहसहसहसह    संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

1111             

1 pी. दे.भ.गोरे  15600-
39100 

fेड वतेन 
6600 

28510 6600 49856 7022 180 120
0 

-- -- 

 उपउपउपउप    संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    3333             

2 pी.िध.रा.
िखरोडकर    

 15600-
39100 

fेड वतेन 
5400 

16230 5400 30715 4326 180 120
0 

-- 5235 

3 pी.क.तो. 
झोपे 

 15600-
39100 

fेड वतेन 
5400 

16230 5400 30715 4326 180 120
0 

-- 5235 

4 िरMतिरMतिरMतिरMत  15600-
39100 

fेड वतेन 
5400 

- - - - - - -- -- 



 सहा�यकसहा�यकसहा�यकसहा�यक    
संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    

3333             

5 िरMतिरMतिरMतिरMत  9300-
34800 
fेड वतेन 
4400 

-- -- -- -- -- -- --  -- 

6 िरMतिरMतिरMतिरMत     9300-
34800 
fेड वतेन 
4400 

-- -- -- -- -- -- --  -- 

7 िरMतिरMतिरMतिरMत     9300-
34800 
fेड वतेन 
4400 

-- -- -- -- -- -- --  -- 

 अराजपि2तअराजपि2तअराजपि2तअराजपि2त              

 अिध कअिध कअिध कअिध क    2          

8 pी. तु.गो. 
बोरस े

 9300-
34800 
fेड वतेन 
4200 

12680 4200 23970 3376 180 400 --  -- 

9 िरMतिरMतिरMतिरMत  9300-
34800 
fेड वतेन 
4200 

-- -- -- -- -- -- --  -- 

 विर%ठविर%ठविर%ठविर%ठ    िलपीकिलपीकिलपीकिलपीक    2222             

10 pी. pी.व. 
कुळकण| 

 9300-
34800 
fेड वतेन 
4200 

12620 4200 23884 3364 180 400 --  -- 



11 pी. ग.िव.साबे     5200-
20200 
fेड वतेन 
2400 

8870 2400 16003 2254 180 400 -- 272
8 

 िलपीकिलपीकिलपीकिलपीक    
टंकलखेकटंकलखेकटंकलखेकटंकलखेक    

3333                

12 pीमती 
/ा.अ.सातपुते 

 5200-
20200 
fेड वतेन 
1900 

6560 1900 12013 1692 180 400 -- 204
8 

13 िरMतिरMतिरMतिरMत  5200-
20200 fेड 
वतेन 1900 

-- -- -- -- -- -- --  

14 िरMतिरMतिरMतिरMत     5200-
20200 fेड 
वतेन 1900 

-- -- -- -- -- -- --  

 वाहन चालक 1          

15 pी.िट.प.ंपवार     5200-
20200 
fेड वतेन 
1900 

6560 1900 12013 1692 180 400 -- 204
8 

 नाईकनाईकनाईकनाईक    1111             

16 pीpीpीpी....    बाबाबाबा,,,,ØयंØयंØयंØयं,,,,    
गवळीगवळीगवळीगवळी    

 5200-
20200 
fेड वतेन 
1600 

10470 1600 17139 2414 100 400 50  -- 

 िशपाईिशपाईिशपाईिशपाई    2222             

17 pीpीpीpी,,,,नननन,,,,चचचच,,,,    
सोळंकेसोळंकेसोळंकेसोळंके    

    4440-
7440 fेड 

8930 1300 14527 2046 100 400 50 -- 



वतेन 
1300 

18 िरMतिरMतिरMतिरMत        4440-
7440 fेड 
वतेन 
1300 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



जळगावंयेथीलउपऔ�ोिगकसुर ावआरो#यहयाकाय$लयाचयाअिधकारीवकमOचा-
याचीवतेनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणे. 

अ.
E. 

नाववपदनाम पद 

सं
tया 

वतेनमान . मूळ 

वतेन 

fेडपे. महागाई
भHा 

घरभा
डेभHा 

CA /वास
भHा 

िवशे
षभ
Hा/
धुला
ईभ
Hा. 

NPS 

 राजपि2तराजपि2तराजपि2तराजपि2त              

 उपसंचालकउपसंचालकउपसंचालकउपसंचालक    1111             

1 िरMतिरMतिरMतिरMत  15600-
39100 

�ेडवेतन54
00 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

 सहा�यकसंचालकसहा�यकसंचालकसहा�यकसंचालकसहा�यकसंचालक    2222             

2 िरMतिरMतिरMतिरMत     9300-
34800. 
fेडवतेन 
4400 

-- -- -- -- -- -- --  -- 

3 िरMतिरMतिरMतिरMत     9300-
34800 
fेडवतेन 
4400 

-- -- -- -- -- -- --  -- 

 अराजपि2तअराजपि2तअराजपि2तअराजपि2त....                 

 िलपीकटंकलेखकिलपीकटंकलेखकिलपीकटंकलेखकिलपीकटंकलेखक    2222             

4 �ीमतीपौ.ग.पाट-ल.     5200-
20200. 

6560 1900 12013 846 -- 400 75 2048 



 

िटप- 1) महारा%&कोषागारिनयम 259 (1) अ?वयेमािसकवतेनआहिरतकर3यातयेते. 
2) मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासचंालनालयातअवलंिवलीजातनाही. 

 

धुळेयेथीलऔ�ोिगकसरु ावआरो#यसंचालनालययाकाय$लयाचयाअिधकारीवकमOचा-
याचीवतेनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणे 

अ
.
E
. 

नाववपदनाम पद 

सं
tया 

वतेनमान मळू 

वतेन 

fेडवे
तन 

महागाई
भHा 

घरभा
डेभHा 

शह
रपरू
कभ
Hा 

/वास
भHा 

िवशेष
भHा/
धुला
ईभHा 

NPS  

 राजपि2तराजपि2तराजपि2तराजपि2त              

 उपसंचालकउपसंचालकउपसंचालकउपसंचालक    1111             

1 �ी.मा. 
ना.र�नपारखjjj

jj 

1 15600-

39100 

16230 5400 30715 2163 00 1200 00 5808 

 िलिपकिलिपकिलिपकिलिपक----
टंकलखेकटंकलखेकटंकलखेकटंकलखेक    

2          

1 pीमती.िन.िव.वाघ
मारे 

 5200-

20200 

6560 1900 12013 846 00 400 75 2273 

5 िरMतिरMतिरMतिरMत     5200-
20200. 
fेडवतेन 
1900 

-- -- -- -- -- -- --  -- 

 िशपाईिशपाईिशपाईिशपाई    1111             

6 िरMतिरMतिरMतिरMत        4440-
7440 
fेडवतेन 
1300 

-- -- -- -- -- -- -- -- 



2 िरMतिरMतिरMतिरMत     5200-
20200. 
fेडवते
न 1900 

-- -- -- -- -- -- --  -- 

 िशपाईिशपाईिशपाईिशपाई    1          

1 pी.म.न.सगरे  5200-

20200 

8260 1300 13575 956 00 400 3510 2641 

 

िटप- 1) महारा%&कोषागारिनयम 259 (1) अ?वयेमािसकवतेनआहिरतकर3यातयेते. 
2) मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासचंालनालयातअवलंिवलीजातनाही. 

    
कोVहापरूयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालययाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचा-

याचीवतेनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणे 

अअअअ....EEEE....    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी////कककक
मOचामOचामOचामOचा----

याचनेाववपदयाचनेाववपदयाचनेाववपदयाचनेाववपद    

पपपप
दददद
संससंंसं
tयाtयाtयाtया    

मुळवेतनवfेमुळवेतनवfेमुळवेतनवfेमुळवेतनवfे
डपेडपेडपेडपे    

महागाईभHामहागाईभHामहागाईभHामहागाईभHा    9थािन9थािन9थािन9थािन
कपुरकपुरकपुरकपुर
कभकभकभकभ
HाHाHाHा    

घरभाघरभाघरभाघरभा
डेभHाडेभHाडेभHाडेभHा    

वहातुवहातुवहातुवहातु
कभकभकभकभ
HाHाHाHा    

धुधुधुधु
लालालाला
ईभईभईभईभ
HाHाHाHा    

एनपीएएनपीएएनपीएएनपीए
सएमसएमसएमसएम
LलॉयरLलॉयरLलॉयरLलॉयर
कॉ&ीकॉ&ीकॉ&ीकॉ&ी
eयुशनeयुशनeयुशनeयुशन    

एकुणएकुणएकुणएकुण    

 राजपि2तराजपि2तराजपि2तराजपि2त             

 सहसंचालकसहसंचालकसहसंचालकसहसंचालक    1111            

1 pी.िस.िव. 
लभाणे 

    28510/- 

6600/- 

49856/- 120/
- 

7022 - - - 92108 

 उपसंचालकउपसंचालकउपसंचालकउपसंचालक    3333            

1 pीमती.शा.
सा.हÙदुल े

    19680/- 

5400/- 

35614/- 120 5016 1200 - 6070 73100 

2 pी.सु.रा. 
दोZगडे 

    16230/- 

5400/- 

30715/- 120 4326/
- 

1200 - 5235 63226 

 



 

3 एक पद िरMत             

 सहासहासहासहा....संचालसंचालसंचालसंचाल
कककक    

5555            

1 चार पदे 
िरMत 

            

2              

3              

4              

 अराजपि2तअराजपि2तअराजपि2तअराजपि2त                

 अिध कअिध कअिध कअिध क    1111            

1 pी. ए. एस. 
कोळी 

    17280/- 

4200/- 

30502/- 120/
- 

4296/
- 

400 - - 56798 

 सांjtयकीअसांjtयकीअसांjtयकीअसांjtयकीअ
िध किध किध किध क    

1111            

1 pी. 
स.ुकृ.डvगरे 

1111    12620/- 

42500/- 

23884/- 120/
- 

3364 400 - - 44588 

 विर%ठिलिपकविर%ठिलिपकविर%ठिलिपकविर%ठिलिपक    2222            

1 pी.अ.रा.काबं
ळे 

1111    18170/- 

2400/- 

29209/- 120/
- 

4114 400 - 4978 59391 

2 pी.रा.बा. 

थोरवत 

1111    14720/- 

2400/- 

24310/- 120 3424 400 - - 45374 

 

 

 



 िलिपकटंकलेिलिपकटंकलेिलिपकटंकलेिलिपकटंकले
खकखकखकखक    

    
6666    

        

1 pी. /. ज. 
देसाई 

1111    6820/- 

1900/- 

12382/- 120 1744 400 - 2111 25422 

2 pीमती.एस. 
एस.भािदिगरे 

2222    6560/- 

1900/- 

12013/- 120 1692 400 - 2048 24678 

3 pी.सा.रा.Uश
दे 

3333    6560/- 

1900/- 

12013/- 120 1692 400 - 2048 24678 

4 तीन पदे 
िरMत 

3333            

 मोटारचालकमोटारचालकमोटारचालकमोटारचालक    1111            

1 pी. के. वाय. 
भाटकर    

    11390/- 

2200/- 

19298/- 120 2718 400 50 - 36176 

 नाईकनाईकनाईकनाईक    1111            

1 pी.बी.बी. 

उलपे 

1111    10320/- 

1600/- 

16926/- 120 2384 400 50 - 31800 

 िशपाईिशपाईिशपाईिशपाई    3333            

1 pी. पी.बी. 
वजंारी 

1111    9840/- 

1600/- 

16245/- 120 2288 400 50 - 30543 

2 pी.बी. डी. 
माने  

    अनािधकृत 
गैरहजर 

       

 

िटप-  1) महारा%&कोषागारिनयम 259 (1) अ?वयेमािसकवतेनआहिरतकर3यातयेते. 
2)मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासंचालनालयातअवलंिवलीजातनाही. 

    



सांगलीयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालययाकाय$लया}याअिधकारीवकमOचा-
याचीवतेनाचीिव9तृतमािहती/कािशतकरणे 

अअअअ....
EEEE....    

नाववपदनामनाववपदनामनाववपदनामनाववपदनाम    पदपदपदपद    

संtयासंtयासंtयासंtया    

वतेनमानवतेनमानवतेनमानवतेनमान    महागाईमहागाईमहागाईमहागाई
भHाभHाभHाभHा    

घरभाडेघरभाडेघरभाडेघरभाडे        

भHाभHाभHाभHा        

धुलाइधुलाइधुलाइधुलाइ
भHाभHाभHाभHा    

/वास/वास/वास/वास
भHाभHाभHाभHा    

एनपीएनपीएनपीएनपी
एसएएसएएसएएसए
मLलॉमLलॉमLलॉमLलॉ
यरकॉयरकॉयरकॉयरकॉ
&ीeयु&ीeयु&ीeयु&ीeयु
शनशनशनशन    

एकुणएकुणएकुणएकुण    

राजपि2तराजपि2तराजपि2तराजपि2त            

1 उपसंचालकउपसंचालकउपसंचालकउपसंचालक    1111    15600-
39100 fेडपे 
5400 

      

 पद िरMत आहे.         

2 सहा�यकसंचालकसहा�यकसंचालकसहा�यकसंचालकसहा�यकसंचालक    1        

 पदपदपदपद    िरMतिरMतिरMतिरMत    आहेआहेआहेआहे....     9300-
34800 
fेडपे 4400 

- - - - -  

अराजपि2तअराजपि2तअराजपि2तअराजपि2त            

3 िलपीकटंकलेखकिलपीकटंकलेखकिलपीकटंकलेखकिलपीकटंकलेखक    2222    5200-
20200 fेड 
पे 1900 

      

1 pीमती. सा. 
/.कुभांर 

1111    5830/- 

1900/- 

10977/
- 

1546 - 400 1288 21941 

 एक पद िरMत 1 -  - - -  - 

 

 

 

 



4 िशपाईिशपाईिशपाईिशपाई    1111           

3 pी. पी. बी. िभडl     10110/- 

1300/- 

16202 2282 50 400 - 30344 

 

िटप- 1) महारा%&कोषागारिनयम 259 (1) अ?वयेमािसकवतेनआहिरतकर3यातयेते. 
2) मािसकवतेनातभरपाईचीपkदतयासंचालनालयातअवलंिवलीजातनाही. 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



कलमकलमकलमकलम4(1)(4(1)(4(1)(4(1)(बबबब))))(11)(11)(11)(11)    
मुंबईयेथीलसंचालकमुंबईयेथीलसंचालकमुंबईयेथीलसंचालकमुंबईयेथीलसंचालक,,,,औ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#य,,,,मुंबमुंबमुंबमुंबईईईईकाय$लयाचेमंजूरअनुदानवझालVेयाखच$वरीलमािहती/सािरतकरकाय$लयाचेमंजूरअनुदानवझालVेयाखच$वरीलमािहती/सािरतकरकाय$लयाचेमंजूरअनुदानवझालVेयाखच$वरीलमािहती/सािरतकरकाय$लयाचेमंजूरअनुदानवझालVेयाखच$वरीलमािहती/सािरतकर

णेणेणेणे    
अथOसंकVपीयअंदाजअथOसंकVपीयअंदाजअथOसंकVपीयअंदाजअथOसंकVपीयअंदाज    2018201820182018----2019201920192019    ((((माहे माहे माहे माहे िडस�बर िडस�बर िडस�बर िडस�बर 2018201820182018    पय7तपय7तपय7तपय7त    ))))    

2230223022302230कामगारवसवेायोजनकामगारवसवेायोजनकामगारवसवेायोजनकामगारवसवेायोजन    
102(01)102102(01)102102(01)102102(01)102कामाचीपिरj9थतीवसुरि तताकामाचीपिरj9थतीवसुरि तताकामाचीपिरj9थतीवसुरि तताकामाचीपिरj9थतीवसुरि तता    

(00)(01)(00)(01)(00)(01)(00)(01)औदयोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयऔदयोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयऔदयोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयऔदयोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालय(22300521)(22300521)(22300521)(22300521)    
मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई    

/योजन/योजन/योजन/योजन    मंजुरअनुदानमंजुरअनुदानमंजुरअनुदानमंजुरअनुदान    झाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचO    

वतेन 28269100/- 23263345/- 

अितकािलकभHा 43000/- 2800/- 

दूरkवनी, वीजवपाणीशुVक 638000/- 234482/- 

/वासखचO 565000/- 70055/- 

काय$लयीनखचO 1752172/- 1680419/- 

संगणक 187900/- 109104/- 

पे&ोल, तेल व वगंण 40100/- 19353/- 

एकूण 31495272/- 25379558/- 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



004(00)(01)004(00)(01)004(00)(01)004(00)(01)संशोधनवसांjtयकीसंशोधनवसांjtयकीसंशोधनवसांjtयकीसंशोधनवसांjtयकी    
(00)(01)(00)(01)(00)(01)(00)(01)औ�ोिगककारणामुळेहोणारेरोगवधोMयाचउेदयोगयामधीलसंशोधनऔ�ोिगककारणामुळेहोणारेरोगवधोMयाचउेदयोगयामधीलसंशोधनऔ�ोिगककारणामुळेहोणारेरोगवधोMयाचउेदयोगयामधीलसंशोधनऔ�ोिगककारणामुळेहोणारेरोगवधोMयाचउेदयोगयामधीलसंशोधन    

(22300452 ) 
/योजन/योजन/योजन/योजन    मंजुरअनुदानमंजुरअनुदानमंजुरअनुदानमंजुरअनुदान    झाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचO    

वतेन 3857700/- 2459739/- 

दूरkवनी, वीजवपाणीशुVक 7000/- 0 

देशांतगOत /वासखचO 42000/- 0 

काय$लयीनखचO 42000/- 0 

एकूण 2948700/- 2459739/- 

    

102(00)(07)102(00)(07)102(00)(07)102(00)(07)औदयोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालया}यावदैयकीय/भागाचबेळकटीकरणऔदयोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालया}यावदैयकीय/भागाचबेळकटीकरणऔदयोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालया}यावदैयकीय/भागाचबेळकटीकरणऔदयोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालया}यावदैयकीय/भागाचबेळकटीकरण(22300989)(22300989)(22300989)(22300989) 

/योजन/योजन/योजन/योजन    मंजुरअनुदानमंजुरअनुदानमंजुरअनुदानमंजुरअनुदान    झाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचO    

वतेन 1730900/- 749545/- 

देशांतगOत /वासखचO 32000/- 0 

काय$लयीनखचO 100000/- 35225 

अितकालीकभHा 0 0 

प&ेोल, तेलववगंण 21000/- 7813/- 

मोटारवाहने 21000/- 17285/- 

एकूण 1904900/- 809868 

    

3451 3451 3451 3451 सेEेटरीएटसेEेटरीएटसेEेटरीएटसेEेटरीएट    ----    आ{थकआ{थकआ{थकआ{थक    सेवासेवासेवासेवा    003003003003----    /िश ण/िश ण/िश ण/िश ण    ----    (00) (01) (00) (01) (00) (01) (00) (01) शासकीयशासकीयशासकीयशासकीय    कमOचाकमOचाकमOचाकमOचा----यांनायांनायांनायांना    /िश ण/िश ण/िश ण/िश ण    (34512891) 20(34512891) 20(34512891) 20(34512891) 20----    
इतरइतरइतरइतर        /शासकीय/शासकीय/शासकीय/शासकीय    खचOखचOखचOखचO    ((((योजनांतगOतयोजनांतगOतयोजनांतगOतयोजनांतगOत) ) ) )  

/योजन/योजन/योजन/योजन    मंजुरअनुदानमंजुरअनुदानमंजुरअनुदानमंजुरअनुदान    झाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचO    

/िश ण (योजना) 160000/- 160000/- 



((((22305793223057932230579322305793))))    जािहरातजािहरातजािहरातजािहरात    वववव    /िसkदी/िसkदी/िसkदी/िसkदी 

/योजन/योजन/योजन/योजन    मंजुरअनुदानमंजुरअनुदानमंजुरअनुदानमंजुरअनुदान    झाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचO    

जािहरात 2494/- 2494/- 

((((76100523761005237610052376100523)))) 

/योजन/योजन/योजन/योजन    मंजुरअनुदानमंजुरअनुदानमंजुरअनुदानमंजुरअनुदान    झाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचO    

मोटर सायकल अिfम 70000/-        70000/-                                                                                                                             

    
नागपूरयेथीलअपरसंचालकनागपूरयेथीलअपरसंचालकनागपूरयेथीलअपरसंचालकनागपूरयेथीलअपरसंचालक, , , , औ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#य, , , , नागपरूनागपरूनागपरूनागपरू    

काय$लयाचमंेजूरअनुदान वझालVेयाखच$वरीलमािहती/सािरतकरणेकाय$लयाचमंेजूरअनुदान वझालVेयाखच$वरीलमािहती/सािरतकरणेकाय$लयाचमंेजूरअनुदान वझालVेयाखच$वरीलमािहती/सािरतकरणेकाय$लयाचमंेजूरअनुदान वझालVेयाखच$वरीलमािहती/सािरतकरणे 
 

अथOसंकVपीयअदंाजअथOसंकVपीयअदंाजअथOसंकVपीयअदंाजअथOसंकVपीयअदंाज        2018201820182018----2019201920192019    ( ( ( ( िडस�बरिडस�बरिडस�बरिडस�बर    ----    2018201820182018    पयOतपयOतपयOतपयOत    ))))    
2230 कामगारवसेवायोजन  

सन 2018-2019 चानागपूरकाय$लयाचा/�य खचO    
102(01) 102 कामाचीपिर9थीतीवसुरि तताकामाचीपिर9थीतीवसुरि तताकामाचीपिर9थीतीवसुरि तताकामाचीपिर9थीतीवसुरि तता 

(00) (01) औ�ोिगकसुर ावआरो#´औ�ोिगकसुर ावआरो#´औ�ोिगकसुर ावआरो#´औ�ोिगकसुर ावआरो#´ संचालनालयसंचालनालयसंचालनालयसंचालनालय  (22300521)  
 
नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर 

 
/योजन/योजन/योजन/योजन मंजुरअनुदान मंजुरअनुदान मंजुरअनुदान मंजुरअनुदान  झाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचO 

वतेन 51,15,000/- 47,50,549/- 

/वासखचO 34,000/- 30,281/- 

काय$लयीन खचO 3,24,198/- 3,24,130/- 

टेिलफोन/इलेM&ीक 39,000/- 78,323/- 

मजुरी 11,802/- 7525/- 

संगणक 4,000/- 4000/- 

एकूणएकूणएकूणएकूण    55,28,000/55,28,000/55,28,000/55,28,000/----    51,94,808/51,94,808/51,94,808/51,94,808/----    



 

भंडारायेथीलउपसंचालकभंडारायेथीलउपसंचालकभंडारायेथीलउपसंचालकभंडारायेथीलउपसंचालक, , , , औ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#य, , , , भडंाराभडंाराभडंाराभडंारा    
काय$लयाचमंेजूरअनुदान काय$लयाचमंेजूरअनुदान काय$लयाचमंेजूरअनुदान काय$लयाचमंेजूरअनुदान वझालVेयाखच$वरीलमािहती/सािरतकरणेवझालVेयाखच$वरीलमािहती/सािरतकरणेवझालVेयाखच$वरीलमािहती/सािरतकरणेवझालVेयाखच$वरीलमािहती/सािरतकरणे 

अथOसंकVपीयअदंाजअथOसंकVपीयअदंाजअथOसंकVपीयअदंाजअथOसंकVपीयअदंाज        2018201820182018----2019201920192019        ( ( ( ( िडस�बरिडस�बरिडस�बरिडस�बर    ----    2018201820182018    पय7तपय7तपय7तपय7त    ))))    
2230 कामगारवसेवायोजन  

सन 2018-2019  चाभंडाराकाय$लयाचा/�य खचO    
102(01) 102 कामाचीपिर9थीतीवसुरि तताकामाचीपिर9थीतीवसुरि तताकामाचीपिर9थीतीवसुरि तताकामाचीपिर9थीतीवसुरि तता 

(00) (01) औ�ोिगकसुर ावआरो#´औ�ोिगकसुर ावआरो#´औ�ोिगकसुर ावआरो#´औ�ोिगकसुर ावआरो#´ संचालनालयसंचालनालयसंचालनालयसंचालनालय  (22300521)  
भंडारा भंडारा भंडारा भंडारा  

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

/योजन/योजन/योजन/योजन मंजुरअनुदान मंजुरअनुदान मंजुरअनुदान मंजुरअनुदान     

ZपयेZपयेZपयेZपये 

झाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचO    

ZपयेZपयेZपयेZपये 

वतेन 5,90,000/- 6,74,836/- 

/वासखचO 14,000/- 14,000/- 

काय$लयीन खचO 12,000/- 7819/- 

टेिलफोन/इलेM&ीक 15,500/- 17,987/- 

मजुरी 5400/- 5400/- 

संगणक 0 0 

घरभाडे  65,725/- 59,750/- 

एकूणएकूणएकूणएकूण    7,02,625/7,02,625/7,02,625/7,02,625/----    7,79,792/7,79,792/7,79,792/7,79,792/----    



च¿ंपूरयेथीलउपसंचालकच¿ंपूरयेथीलउपसंचालकच¿ंपूरयेथीलउपसंचालकच¿ंपूरयेथीलउपसंचालक, , , , औ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#य, , , , च¿ंपूरच¿ंपूरच¿ंपूरच¿ंपूर    
काय$लयाचमंेजूरअनुदान वझालVेयाखच$वरीलमािहती/सािरतकरणेकाय$लयाचमंेजूरअनुदान वझालVेयाखच$वरीलमािहती/सािरतकरणेकाय$लयाचमंेजूरअनुदान वझालVेयाखच$वरीलमािहती/सािरतकरणेकाय$लयाचमंेजूरअनुदान वझालVेयाखच$वरीलमािहती/सािरतकरणे 

 
अथOसंकVपीयअदंाजअथOसंकVपीयअदंाजअथOसंकVपीयअदंाजअथOसंकVपीयअदंाज        2018201820182018----2019201920192019    ( ( ( ( िडस�बरिडस�बरिडस�बरिडस�बर    ----    2018201820182018    पयOतपयOतपयOतपयOत    ))))    

2230 कामगारवसेवायोजन  
सन 2018-2019 चाच¿ंपूरच¿ंपूरच¿ंपूरच¿ंपूरकाय$लयाचा/�य खचO    
102(01) 102 कामाचीपिर9थीतीवसुरि तताकामाचीपिर9थीतीवसुरि तताकामाचीपिर9थीतीवसुरि तताकामाचीपिर9थीतीवसुरि तता 

(00) (01) औ�ोिगकसुर ावआरो#´औ�ोिगकसुर ावआरो#´औ�ोिगकसुर ावआरो#´औ�ोिगकसुर ावआरो#´ संचालनालयसंचालनालयसंचालनालयसंचालनालय  (22300521)  
    
चं�पूरचं�पूरचं�पूरचं�पूर 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/योजन/योजन/योजन/योजन मंजुरअनुदान मंजुरअनुदान मंजुरअनुदान मंजुरअनुदान  झाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचO 

वतेन 14,00,000/- 13,87,674/- 

/वासखचO 14,000/- 10,750/- 

काय$लयीन खचO 17,000/- 17,000/- 

टेिलफोन/इलेM&ीक 15,500/- 20,756/- 

मजुरी 3600/- 3600/- 

संगणक 00 00 

भाडे  00 00 

एकूणएकूणएकूणएकूण    14,50,100/14,50,100/14,50,100/14,50,100/----    14,39,780/14,39,780/14,39,780/14,39,780/----    
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सह संचालक औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय, रायगड िवभागयां}या काय$लयाच ेमंजूर अनुदान 

व झालेVया खच$वरील माहीती /सारीत करणे. 
अथOसंकVपीय अंदाज 2018-19 (िडस�बर - 2018) 

2230- कामगार व सेवायोजन 
सन 2018-19 चा काय$लयाचा /�य  खचO 
102(1) कामाची परी9थीती  व सुर ीतता 

(001)(01) औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालय(22300521) रायगड 
/योजन मंजूर अनुदान झालेला /�य  खचO 

 वतेन 7746000/- 6315053/- 

 /वासखचO 100000/- 0/- 

काय$लयीन खचO 60000/- 58750/- 

संगणक खचO 2000/- 0/- 

दूरkवनी 35000/- 31838/- 

भाडे व कर 3000/- 0/- 

एकूण 7946000/- 6405641/- 

/योजन/योजन/योजन/योजन मंजूर अनुदानमंजूर अनुदानमंजूर अनुदानमंजूर अनुदान    झाललेा /�य  खचOझाललेा /�य  खचOझाललेा /�य  खचOझाललेा /�य  खचO    
वतेन 7000000 5520892 
मजूरी 2016 1764 

/वास खचO 40000 -- 
दुरkवनी, िवज व पाणी 80000                   29680 

काय$लयीन खचO 123000 119787 
सगंणक 2000 -- 

भाडे पटटी  व कर 700000 341964 
पे&ोल/ िडझेल 23000 23000 

एकूण 855016 6080193 



 

102 (989)औ�ोिगक सुर ा व आरो#य संचालनालया}या व�ैकीय /भागाच ेबळकटीकरण 
                  (२२३०००९८९) 
/योजन मंजूर अनुदान झालेला /�य  खचO 

 वतेन 500000/- 380073/- 

 /वासखचO 10000/- 0/- 

काय$लयीन खचO  58760/- 43695/- 

अितकािलक भHा 21900/- 21440/- 

पे&ोल इधंन खचO 13000/- 11223/- 

एकूण 603660/- 456431/- 

 
     



    
    

ठाणेठाणेठाणेठाणे    येिथल सहयेिथल सहयेिथल सहयेिथल सह    संचालकसंचालकसंचालकसंचालक, , , , औ�ोिगक सरु ा व आरो#य औ�ोिगक सरु ा व आरो#य औ�ोिगक सरु ा व आरो#य औ�ोिगक सरु ा व आरो#य ,,,,काय$लयाच ेमंजुर काय$लयाच ेमंजुर काय$लयाच ेमंजुर काय$लयाच ेमंजुर अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 
झालVेया खच$वरील मािहती /सािरत करणेझालVेया खच$वरील मािहती /सािरत करणेझालVेया खच$वरील मािहती /सािरत करणेझालVेया खच$वरील मािहती /सािरत करणे 
अथOसंकjVपय अदंाज सन 2018 - 2019 (िडस�बर - 2018) 

2230 कामगार व सेवायोजना 
सन  2018 - 2019चा ठाणे  काय$लयाचा /�य  खचO  

102 (01)102 कामाची पिरj9थती व सुरि तता 
 

/योजन मंजुर अनुदान झालेला /�य  खचO 
वतेन 20,46,687 5,39,746 
वजेेस 2,480 -- 
दूरkवनी,वीज व पाणीशुVक 6,47000 -- 
/वासt र्च 40,000 -- 
काय$लयीनt र्च 1,00,000 22,014 
संगणक 1,000 -- 
पे&ोल,तेल व वंगण -- -- 
एकुण 2,83,7,167 5,61,760 

 
    

वसई येिथल सहसचंालकवसई येिथल सहसचंालकवसई येिथल सहसचंालकवसई येिथल सहसचंालक, , , , औ�ोिगक सरु ा व आरो#य औ�ोिगक सरु ा व आरो#य औ�ोिगक सरु ा व आरो#य औ�ोिगक सरु ा व आरो#य ,,,,काय$लयाच ेमंजुर अनुदान काय$लयाच ेमंजुर अनुदान काय$लयाच ेमंजुर अनुदान काय$लयाच ेमंजुर अनुदान 
झालVेया खच$वरील मािहती /सािरत करणेझालVेया खच$वरील मािहती /सािरत करणेझालVेया खच$वरील मािहती /सािरत करणेझालVेया खच$वरील मािहती /सािरत करणे 
अथOसंकjVपय अदंाज सन 2018 - 2019 (िडस�बर - 2018) 

2230 कामगार व सेवायोजना 
सन  2018 - 2019चा वसई काय$लयाचा /�य  खचO  

103 (01)102 कामाची पिरj9थती व सुरि तता 
              ( 01) औ�़ोिगक सुर ा व आरो#य संचलनालय  

(22300521) वसई  /योजन 
मंजुर अनुदान झालेला /�य  खचO 

वतेन 50,54,000/- 56,17,229/- 
/वासखचO 60,000/- ------ 

काय$लयीन खचO 1,68,984/- 1,64,970/- 
मजुरी 4,800/- 3,600/- 

भाडे व कर 10,20,000/- 7,39,107/- 
सगंणक ------- ----- 

टेलीफोन, लाईट, पाणी िबल 45,000/- 47,547/- 
पे&ोल ------ ------ 
एकूण 63,52,784/- 65,72,453/- 

 
 
 



अकोलायेथीलसहसचंालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययाचंकेाय$लयाचमंेजूरअनुदानवझाले
Vया 

खच$वरीलमािहती/काशीतकरणे 
अथOसंकjVपयअदंाजअथOसंकjVपयअदंाजअथOसंकjVपयअदंाजअथOसंकjVपयअदंाज2012012012018888----2012012012019999    ((((िडस�बर िडस�बर िडस�बर िडस�बर ----2018)2018)2018)2018)    

2230223022302230----कामगारवसवेायोजनकामगारवसवेायोजनकामगारवसवेायोजनकामगारवसवेायोजन....    
सन 2018-2019चाअकोलाकाय$लयाचा/�य खचO 
102(01) 102-कामाचीपिरj9थतीवसरुि तता 

(00)(01) औ�ोिगकसरु ावआरो#यसचंालनालय ( 22300 521) अकोला. 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

/योजन/योजन/योजन/योजन मंजुरअनुदान मंजुरअनुदान मंजुरअनुदान मंजुरअनुदान  झाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचO 

वतेन 4130000/- 2721247/- 

/वासखचO 94000/- 65073/- 

काय$लयीन खचO 116000/- 114155/- 

टेिलफोन/इलेM&ीक 55000/- 24224/- 

मजुरी 7056/- 00/- 

घरभाडे  251823/- 25641/- 

संगणक 2000/- 00/- 



अमरावतीयेथीलउपसंचालकऔ�ोिगकसुर ावआरो#ययांचकेाय$लयाचमंेजूरअनुदानवझालेVयाखच$वरील
मािहती/काशीतकरणे 

अथOसंकjVपयअदंाजअथOसंकjVपयअदंाजअथOसंकjVपयअदंाजअथOसंकjVपयअदंाज2018201820182018----2019 (2019 (2019 (2019 (िडस�बर िडस�बर िडस�बर िडस�बर ----    2018)2018)2018)2018)    
2230223022302230----कामगारवसवेायोजनकामगारवसवेायोजनकामगारवसवेायोजनकामगारवसवेायोजन....    

सन 2018-2019 चाअमरावतीकाय$लयाचा/�य खचO 
102(01) 102-कामाचीपिरj9थतीवसुरि तता 

(00)(01) औ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालय ( 22300 521) अमरावती. 

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

/योजन/योजन/योजन/योजन मंजुरअनुदान मंजुरअनुदान मंजुरअनुदान मंजुरअनुदान     

ZपयेZपयेZपयेZपये 

झाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचO    

ZपयेZपयेZपयेZपये 

वतेन 870000/- 764223/- 

/वासखचO 6,000/- 3759/- 

काय$लयीन खचO 16000/- 16000/- 

टेिलफोन/इलेM&ीक 15000/- 11944/- 

मजुरी 1008/- 00/- 

संगणक 0 0 

भाडेपटी व कर ¼घरभाडे½ 158177/- 123293/- 



    

पुपपुुपुणे काणे काणे काणे कायO े2यO े2यO े2यO े2-1 
येथीलसंचालकयेथीलसंचालकयेथीलसंचालकयेथीलसंचालक,औ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#यऔ�ोिगकसुर ावआरो#य,पणेुकाय$लयाचमंेजूरअनुदानवझालVेयाखच$वरीलमािहती/सापणेुकाय$लयाचमंेजूरअनुदानवझालVेयाखच$वरीलमािहती/सापणेुकाय$लयाचमंेजूरअनुदानवझालVेयाखच$वरीलमािहती/सापणेुकाय$लयाचमंेजूरअनुदानवझालVेयाखच$वरीलमािहती/सा

िरतकरणेिरतकरणेिरतकरणेिरतकरणे 
अथOसंकVपीयअंदाज2018-2019 (िडस�बर िडस�बर िडस�बर िडस�बर ----    2018201820182018)    

2230223022302230कामगारवसेवायोजन    
सन2018-2019चापुणेकाय$लयाचा/�य खचO    
102(01)102102(01)102102(01)102102(01)102कामाचीपिरj9थतीवसुरि तताकामाचीपिरj9थतीवसुरि तताकामाचीपिरj9थतीवसुरि तताकामाचीपिरj9थतीवसुरि तता    

(00)(01)(00)(01)(00)(01)(00)(01)औदयोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयऔदयोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयऔदयोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयऔदयोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालय(22300521)(22300521)(22300521)(22300521)    
पणेुकायO े2पणेुकायO े2पणेुकायO े2पणेुकायO े2----1111    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

K�DG� ��G2�O�2	�� ]�ल ल�K^�LQ6V 

���� 3900000 4214695 

)*N�	 0 0 

&��
>�� � 
�@& 55000 17169 

����
�	�0�� 145000 141935 

/���0�� 70000 21485 

���� 1000 0 

#�?� &	 � �� 0 0 

5����
	� #$� 0 0 

 �n�
  11100 11100 

  (31 �?��+� 2018 50��) 



    

अहमदनगरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअअहमदनगरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअअहमदनगरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअअहमदनगरयेथीलऔ�ोिगकसुर ावआरो#यअ....नगरकाय$लयाचेमंजूरअनुदानवझालVेयाखच$वरीलमािहतीनगरकाय$लयाचेमंजूरअनुदानवझालVेयाखच$वरीलमािहतीनगरकाय$लयाचेमंजूरअनुदानवझालVेयाखच$वरीलमािहतीनगरकाय$लयाचेमंजूरअनुदानवझालVेयाखच$वरीलमािहती
/सािरतकरणे/सािरतकरणे/सािरतकरणे/सािरतकरणे    

अथOसंकjVपयअदंाजअथOसंकjVपयअदंाजअथOसंकjVपयअदंाजअथOसंकjVपयअदंाज2012012012018888----2012012012019 (9 (9 (9 (िडस�बरिडस�बरिडस�बरिडस�बर    ----    2018)2018)2018)2018)    
2230223022302230कामगारवसवेायोजनकामगारवसवेायोजनकामगारवसवेायोजनकामगारवसवेायोजन    

सनसनसनसन2012012012018888----11119999चाअहमदनगरकाय$लयाचा/�य खचOचाअहमदनगरकाय$लयाचा/�य खचOचाअहमदनगरकाय$लयाचा/�य खचOचाअहमदनगरकाय$लयाचा/�य खचO    
102(01)102102(01)102102(01)102102(01)102कामाचीपिरj9थतीवसुरि तताकामाचीपिरj9थतीवसुरि तताकामाचीपिरj9थतीवसुरि तताकामाचीपिरj9थतीवसुरि तता    

((((00000000)))) (01)(01)(01)(01)औ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालयऔ�ोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालय(22300521)(22300521)(22300521)(22300521)    
पणेुपणेुपणेुपणेु    

    

 

    
    
    
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

K�DG� ��G2�O�2	�� ]�ल ल�K^�LQ6V 

���� 1200000 1335022 

)*N�	 5436 1008 

&��
>�� � 
�@& 28000 22777 

����
�	�0�� 25000 14736 

/���0�� 0 0 

���� 0 0 

#�?� &	 � �� 70000 63387 

5����
	� #$� 0 0 

=�N � 1310436 1417215  

(31 �?��+� 2018 50��) 



    
    

पुपपुुपुणे णे णे णे ----2 2 2 2 येथीलयेथीलयेथीलयेथील    संचालकसंचालकसंचालकसंचालक,औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक    सुर ासुर ासुर ासुर ा    वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य, पणेुपणेुपणेुपणेु    काय$लयाचेकाय$लयाचेकाय$लयाचेकाय$लयाचे    मंजूरमंजूरमंजूरमंजूर    अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान    वववव    झालVेयाझालVेयाझालVेयाझालVेया    
खच$वरीलखच$वरीलखच$वरीलखच$वरील    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    /सािरत/सािरत/सािरत/सािरत    करणेकरणेकरणेकरणे 

अथOसंकVपीयअंदाज  2018-2019  (िडस�बर 2018)    
2230कामगारवसेवायोजन    

    
सन 2018-2019  चा पणेुकाय$लयाचा /�य  खचO    

    
102102102102    (01)(01)(01)(01)    102102102102    कामाचीकामाचीकामाचीकामाची    पिरj9थतीपिरj9थतीपिरj9थतीपिरj9थती    वववव    सुरि ततासुरि ततासुरि ततासुरि तता    

((((00000000)))) (01)(01)(01)(01)    औदयोिगकऔदयोिगकऔदयोिगकऔदयोिगक    सुर ासुर ासुर ासुर ा    वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य    संचालनालयसंचालनालयसंचालनालयसंचालनालय    (22300521)(22300521)(22300521)(22300521)    
पणेुपणेुपणेुपणेु    

    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/योजन/योजन/योजन/योजन    मंजुरमंजुरमंजुरमंजुर    अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान    झाललेाझाललेाझाललेाझाललेा    /�य /�य /�य /�य     खचOखचOखचOखचO    

वतेन 3500000 2417096 

मजूरी 4032 0 

टेिलफोन व लाईट 40000 10995 

काय$लयीन खचO 6000 48763 

/वास खचO 4000 0 

संगणक 0 0 

भाडेपटटी व कर 0 0 

अितकालीक भHा 0 0 



 
 
 
 
 

सोलापरू सोलापरू सोलापरू सोलापरू येयेयेयेथीलथीलथीलथील    संचालकसंचालकसंचालकसंचालक, औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक    सुर ासुर ासुर ासुर ा    वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य, पणेुपणेुपणेुपणेु    काय$लयाचेकाय$लयाचेकाय$लयाचेकाय$लयाचे    मंजूरमंजूरमंजूरमंजूर    अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान    वववव    झालVेयाझालVेयाझालVेयाझालVेया    
खच$वरीलखच$वरीलखच$वरीलखच$वरील    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    /सािरत/सािरत/सािरत/सािरत    करणेकरणेकरणेकरणे 

अथOसंकVपीय अंदाज 2018-2019 (िडस�बर 2018)    
2230 कामगार व सेवायोजन    

सन 2018-2019चा सोलापूर काय$लयाचा /�य  खचO    
    

102102102102    (01)(01)(01)(01)    102102102102    कामाचीपिरj9थतीकामाचीपिरj9थतीकामाचीपिरj9थतीकामाचीपिरj9थती    वववव    सुरि ततासुरि ततासुरि ततासुरि तता    
((((00000000)))) (01)(01)(01)(01)    औदयोिगकऔदयोिगकऔदयोिगकऔदयोिगक    सुर ासुर ासुर ासुर ा        वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य    संचालनालयसंचालनालयसंचालनालयसंचालनालय    (22300521)(22300521)(22300521)(22300521)    

सोलापरूसोलापरूसोलापरूसोलापरू    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

/योजन/योजन/योजन/योजन    मंजुरमंजुरमंजुरमंजुर    अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान    झाललेाझाललेाझाललेाझाललेा    /�य /�य /�य /�य     खचOखचOखचOखचO    

वतेन 29,00,000/- 3,15,087 

मजूरी 3040 0 

टेिलफोन व लाईट 30000 23512 

काय$लयीन खचO 55000 18023 

/वास खचO 60000 1560 

संगणक 1000 0 

भाडेपटटी व कर 0 0 

अितकालीक भHा 0 0 



    
    

अपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालकअपरसंचालक, औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक    सुर ासुर ासुर ासुर ा    वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य,,,, पणेु िवभागासाठीपणेु िवभागासाठीपणेु िवभागासाठीपणेु िवभागासाठी    मंजूरमंजूरमंजूरमंजूर    अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान    वववव    झालVेयाझालVेयाझालVेयाझालVेया    खच$वरीलखच$वरीलखच$वरीलखच$वरील    
मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    /सािरत/सािरत/सािरत/सािरत    करणेकरणेकरणेकरणे 

अथOसंकVपीय अंदाज  2018-2019    
2230 कामगार व सेवायोजन    

सन 2018-2019 चा पणेु िवभागािवभागािवभागािवभागाचा /�य  खचO  (माहे िडस�बर  2018)     
102(01)102102(01)102102(01)102102(01)102    कामाचीकामाचीकामाचीकामाची    पिरj9थतीपिरj9थतीपिरj9थतीपिरj9थती    वववव    सुरि ततासुरि ततासुरि ततासुरि तता    

((((00000000))))     (01)(01)(01)(01)    औदयोिगकऔदयोिगकऔदयोिगकऔदयोिगक    सुर ासुर ासुर ासुर ा    वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य    संचालनालयसंचालनालयसंचालनालयसंचालनालय    (22300521)(22300521)(22300521)(22300521)    
पणेुपणेुपणेुपणेु----3333    

/योजन/योजन/योजन/योजन    मंजुरमंजुरमंजुरमंजुर    अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान    झाललेाझाललेाझाललेाझाललेा    /�य /�य /�य /�य     खचOखचOखचOखचO    
वतेन 6900000 5049090 
मजुरी 2536 0 

टेिलफोन व लाईट 20000 17001 
काय$लयीन खचO 30000 22812 
/वासखचO 40000 0 
संगणक 1000 0 

भाडेपटटी व कर - - 
पे&ोल                                -                   -       

अितकालीक भrता 20000 11800 
    

सातारासातारासातारासातारा....    
    

/योजन/योजन/योजन/योजन    मंजुरअनुदानमंजुरअनुदानमंजुरअनुदानमंजुरअनुदान    झाललेाझाललेाझाललेाझाललेा    /�य /�य /�य /�य     खचOखचOखचOखचO    
वतेन 900000 1302521 
मजुरी - - 

टेिलफोन वलाईट 15000 22697 
काय$लयीनखचO 20000 0 
/वास खचO -                         - 
संगणक - - 

भाडेपटटी व कर 60000 13446 
पे&ोल -                          - 

अितकालीक भHा -                         - 
    

 
 
 
 
 
 
 



 
 

औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद    येथीलयेथीलयेथीलयेथील    सहसंचालकसहसंचालकसहसंचालकसहसंचालक,,,,    औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक    सुर ासुर ासुर ासुर ा    वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य,,,,    औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद    िवभागाचेिवभागाचेिवभागाचेिवभागाचे    
मंजूरमंजूरमंजूरमंजूर    अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान    वववव    झालVेयाझालVेयाझालVेयाझालVेया    खच$वरीलखच$वरीलखच$वरीलखच$वरील    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    /सारीत/सारीत/सारीत/सारीत    करणेकरणेकरणेकरणे    

अथOअथOअथOअथO    संकVपीयसंकVपीयसंकVपीयसंकVपीय    अदंाजअदंाजअदंाजअदंाज    2012012012018888----2012012012019999    
2230223022302230    कामगारकामगारकामगारकामगार    वववव    सेवायोजनसेवायोजनसेवायोजनसेवायोजन    

सनसनसनसन    2012012012018888----2012012012019999    चाचाचाचा    औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद    काय$लयाचाकाय$लयाचाकाय$लयाचाकाय$लयाचा    /�य /�य /�य /�य     खचOखचOखचOखचO    
102102102102    (01)(01)(01)(01)    102102102102    कामाचीकामाचीकामाचीकामाची    पिरj9थतीपिरj9थतीपिरj9थतीपिरj9थती    वववव    सुरि ततासुरि ततासुरि ततासुरि तता    

(00)(01)(00)(01)(00)(01)(00)(01)    औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक    सुर ासुर ासुर ासुर ा    वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य    संचालनालयसंचालनालयसंचालनालयसंचालनालय    (2230)(2230)(2230)(2230)    

औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद        वववव    नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड    काय$लयकाय$लयकाय$लयकाय$लय    
((((िडस�बरिडस�बरिडस�बरिडस�बर    ----    2018)2018)2018)2018)    

/योजन/योजन/योजन/योजन    मंजुरमंजुरमंजुरमंजुर    अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान    झाललेाझाललेाझाललेाझाललेा    /�य /�य /�य /�य     खचOखचOखचOखचO    

वतेन 7159044 5446377 

मजुरी 14068 2772 

अितकािलक भHा 4900 00 

दुरkवनी, वीज व पाणी शुVक 117500 83070 

/वास खचO 253247 130247 

काय$लयीन खचO/पे&ोल खचO 251607 196598 

भाडे व कर 479822 444290 

संगणक 100 00 

एकुणएकुणएकुणएकुण    8280288828028882802888280288    6303354630335463033546303354    

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
नािशकनािशकनािशकनािशक    येथीलयेथीलयेथीलयेथील    संचालकसंचालकसंचालकसंचालक, औ�ोिगकसुर ाऔ�ोिगकसुर ाऔ�ोिगकसुर ाऔ�ोिगकसुर ा    वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य,नािशकनािशकनािशकनािशक    काय$लयाचेकाय$लयाचेकाय$लयाचेकाय$लयाचे    मंजूरमंजूरमंजूरमंजूर    अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान    वववव    झालVेयाझालVेयाझालVेयाझालVेया    

खच$वरीलखच$वरीलखच$वरीलखच$वरील    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    /सािरत/सािरत/सािरत/सािरत    करणेकरणेकरणेकरणे 
अथOसंकVपीय अंदाज 2012012012018----2012012012019    
2230 2230 2230 2230 कामगार व सेवायोजन    

सन    2012012012018----2012012012019चा नािशकनािशकनािशकनािशक    काय$लयाचा /�य  खचO    
102102102102    (01)(01)(01)(01)    102102102102    कामाचीकामाचीकामाचीकामाची    पिरj9थतीपिरj9थतीपिरj9थतीपिरj9थती    वववव    सुरि ततासुरि ततासुरि ततासुरि तता    

((((00000000))))     ((((    01)01)01)01)    औदयोिगकऔदयोिगकऔदयोिगकऔदयोिगक    सुर ासुर ासुर ासुर ा    वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य    संचालनालयसंचालनालयसंचालनालयसंचालनालय    (22300521)(22300521)(22300521)(22300521)    
नािशकनािशकनािशकनािशक....    

                                                                                                                                                                                                        ((((िडस�बरिडस�बरिडस�बरिडस�बर    ----    2018)2018)2018)2018)    
/योजन/योजन/योजन/योजन    मंजुरमंजुरमंजुरमंजुर    अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान    नािशकनािशकनािशकनािशक    

िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय    
झाललेाझाललेाझाललेाझाललेा    /�य /�य /�य /�य     खचOखचOखचOखचO    नािशकनािशकनािशकनािशक    
काय$लयकाय$लयकाय$लयकाय$लय    

वतेन 6149182 4606585 

/वास खचO 77045 34545 

काय$लयीन खचO 184329 164948 

पे&ोल 6200 6200 

संगणक 10000 1989 

भाडे व कर 94143 25581 

मजूरी 2900 2016 

अित.भHा 9000 0 

दुरkवनी, िवज , पाणी 58708 34834 

Loan & Advance 0 0 

Other charges (Pension 
Exps.) 

0 63920 

एकूण 6591507 

 

4940618 

 

 
    
    
    
    



    
जळगांवजळगांवजळगांवजळगांव    येथीलयेथीलयेथीलयेथील    उपसंचालकउपसंचालकउपसंचालकउपसंचालक, औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक    सुर ासुर ासुर ासुर ा    वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य,जळगांवकाय$लयाचेजळगांवकाय$लयाचेजळगांवकाय$लयाचेजळगांवकाय$लयाच े   मंजूरमंजूरमंजूरमंजूर    अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान    वववव    झालVेयाझालVेयाझालVेयाझालVेया    

खच$वरीलखच$वरीलखच$वरीलखच$वरील    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    /सािरत/सािरत/सािरत/सािरत    करणेकरणेकरणेकरणे....    
अथOसंकVपीयअथOसंकVपीयअथOसंकVपीयअथOसंकVपीय    अदंाजअदंाजअदंाजअदंाज    2018-2019. 
2230 कामगारकामगारकामगारकामगार    वववव    सेवायोजनसेवायोजनसेवायोजनसेवायोजन....    

सनसनसनसन    2018-2019 चाचाचाचा    जळगांवजळगांवजळगांवजळगांव    काय$लयाचाकाय$लयाचाकाय$लयाचाकाय$लयाचा    /�य /�य /�य /�य     खचOखचOखचOखचO.... 
102(01)102102(01)102102(01)102102(01)102    कामाचीकामाचीकामाचीकामाची    पिरj9थतीपिरj9थतीपिरj9थतीपिरj9थती    वववव    सुरि ततासुरि ततासुरि ततासुरि तता    

((((00000000))))     (01)(01)(01)(01)    औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक    सुर ासुर ासुर ासुर ा    वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य    संचालनालयसंचालनालयसंचालनालयसंचालनालय    (22300521)(22300521)(22300521)(22300521)    
जळगांवजळगांवजळगांवजळगांव....    

((((िडस�बरिडस�बरिडस�बरिडस�बर    ----    2018201820182018))))    
/योजन/योजन/योजन/योजन....    मंजुरअनुदानमंजुरअनुदानमंजुरअनुदानमंजुरअनुदान....    झाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचOझाललेा/�य खचO    

वेतन 950204 255516/- 

सफाईगार वेतन 3024/- 2016/- 

टेल-फोन , इले3;-क<बल आ>ण पाणीखचA. 11759/- 15349/- 

&वास खचA 00/- 00/- 

कायाAलयीन खचA. 6000/- 2983/- 

कायाAलयीन जागेभाड ेव Cयु6न.टॅ3स. 59430/- 26915/- 

संगणक. 00 00 

एकूण.:.:.:.:----    1030417/1030417/1030417/1030417/----                                302779 /302779 /302779 /302779 /----    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
धुळेधुळेधुळेधुळे    येथीलयेथीलयेथीलयेथील    संचालकसंचालकसंचालकसंचालक, औ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगकऔ�ोिगक    सुर ासुर ासुर ासुर ा    वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य, धुळेधुळेधुळेधुळे    काय$लयाचेकाय$लयाचेकाय$लयाचेकाय$लयाचे    मंजूरमंजूरमंजूरमंजूर    अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान    वववव    झालVेयाझालVेयाझालVेयाझालVेया    

खच$वरीलखच$वरीलखच$वरीलखच$वरील    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    /सािरत/सािरत/सािरत/सािरत    करणेकरणेकरणेकरणे    
अथOसंकVपीय अंदाज        2012012012018----11119999    
2230 2230 2230 2230     कामगार व सेवायोजन    

सन    2012012012018----11119 चा धुळे काय$लयाचा /�य  खचO    
102102102102    (01)(01)(01)(01)    102102102102    कामाचीकामाचीकामाचीकामाची    पिरj9थतीपिरj9थतीपिरj9थतीपिरj9थती    वववव    सुरि ततासुरि ततासुरि ततासुरि तता    

((((00000000))))     (01)(01)(01)(01)    औदयोिगकऔदयोिगकऔदयोिगकऔदयोिगक    सुर ासुर ासुर ासुर ा    वववव    आरो#यआरो#यआरो#यआरो#य    संचालनालयसंचालनालयसंचालनालयसंचालनालय    (22300521)(22300521)(22300521)(22300521)    
धुळेधुळेधुळेधुळे....    

((((िडस�बरिडस�बरिडस�बरिडस�बर    ----    2018)2018)2018)2018)    
%योजन....    मंजुर    अनदुान....    झालेला    %*य�    खच+    

वेतन    69,50,774/69,50,774/69,50,774/69,50,774/----    11,83,574/11,83,574/11,83,574/11,83,574/----    

सफाईगार    वेतन    3024/3024/3024/3024/----    2016/2016/2016/2016/----    

टेल�फोन,,,,इले/0�क        1बल    
आ4ण    पाणी    खच+....    

16,533/16,533/16,533/16,533/----    16,533/16,533/16,533/16,533/----    

%वास    खच+    37,955/37,955/37,955/37,955/----    17,782/17,782/17,782/17,782/----    

काया+लयीन    खच+....    13,671/13,671/13,671/13,671/----    13,671/13,671/13,671/13,671/----    

काया+लयीन    जागेभाडे    व    
7य8ुन....टॅ/स....    

96,427/96,427/96,427/96,427/----    75,310/75,310/75,310/75,310/----    

संगणक....    000000000000    000000000000    

एकूण.:.:.:.:----    7118384711838471183847118384                                1111333300008888888888886666                                                        

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
कोVहापरू येथील सहसंचालक, औ�िगक सुर ा व आरो#य काय$लयाच ेमंजुर अनुदान व झालेVया 

खच$विरल मािहती /सािरत करणे    
अथOसंकjVपय अंदाज 

2230 कामगार व सेवायोजन 
सन 2018-2019 चा कोVहापरु काय$लयाचा /�य  खचO 

102(01) 102 कामाची परी9थीती व सुरि तता 
(00)(01) औ�िगक सुर ा व आरो#य संचालनालय (22300521)  

कोVहापरू   
(िडस�बर 2018) 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

/योजन/योजन/योजन/योजन    मंजुरमंजुरमंजुरमंजुर    अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान    झाललेाझाललेाझाललेाझाललेा    /�य /�य /�य /�य     खचOखचOखचOखचO    

वतेन 75,88000-00 66,76,727-00 

/वास खचO 40,000-00 - 

काय$लयीन खचO 1,85,452-00 1,75,812-00 

दुरkवनी, पाणी व वीज 20,600-00 50,552-00 

संगणक 2,000-00 2,000-00 

भाडेप�ी व कर 2,77,000-00 1,13,836-00 

मजुरी 5,796-00 2,016-00 

इतर भांडवली खचO 15,000-00 8,600-00 

दूरkवनीदूरkवनीदूरkवनीदूरkवनी इलेइलेइलेइलेM&ीकM&ीकM&ीकM&ीक 52,000-00 55,540-00 

एकूÁएकूÁएकूÁएकूÁ    81,85,94881,85,94881,85,94881,85,948----00000000    70,85,08370,85,08370,85,08370,85,083----00000000    



    
सांगली सांगली सांगली सांगली     येथील उप संचालकयेथील उप संचालकयेथील उप संचालकयेथील उप संचालक, , , , औ�ोिगक औ�ोिगक औ�ोिगक औ�ोिगक सुर ा व आरो#य काय$लयाच े मंजूर अनुदान व झालVेया  सुर ा व आरो#य काय$लयाच े मंजूर अनुदान व झालVेया  सुर ा व आरो#य काय$लयाच े मंजूर अनुदान व झालVेया  सुर ा व आरो#य काय$लयाच े मंजूर अनुदान व झालVेया  

खच$वरील मािहती /सािरत करणेखच$वरील मािहती /सािरत करणेखच$वरील मािहती /सािरत करणेखच$वरील मािहती /सािरत करणे    
अथOसंकVपीय अदंाज  अथOसंकVपीय अदंाज  अथOसंकVपीय अदंाज  अथOसंकVपीय अदंाज      

2230 2230 2230 2230 कामगार व सेवायोजनकामगार व सेवायोजनकामगार व सेवायोजनकामगार व सेवायोजन    
सन सन सन सन 2012012012018-2019 चा सांगली काय$लयाचा /�य  खचOचा सांगली काय$लयाचा /�य  खचOचा सांगली काय$लयाचा /�य  खचOचा सांगली काय$लयाचा /�य  खचO    

102 (01)  102 कामाचीपिरj9थतीवसुरि तता 
(00) (01)  औदयोिगकसुर ावआरो#यसंचालनालय  (22300521)                                                          

सांगली 
(िडस�बर 2018) 

/योजन/योजन/योजन/योजन    मंजुरमंजुरमंजुरमंजुर    अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान    झाललेाझाललेाझाललेाझाललेा    /�य /�य /�य /�य     खचOखचOखचOखचO    

वतेन 7,00000-00 758388-00 

/वास खचO 100000-00 - 

काय$लयीन खचO 12548-00 7548-00 

टेिलफोन, लाईट व पाणी 18000-00 21799-00 

संगणक - - 

भाडे पटटी व कर - - 

मजुरी  2268-00 1260-00 

एकुणएकुणएकुणएकुण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    755268755268755268755268----00000000    788995788995788995788995----00000000    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    

कलमकलमकलमकलम    4(1)(4(1)(4(1)(4(1)(बबबब)()()()(13)13)13)13)    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने    अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    1948194819481948    खालीखालीखालीखाली    Sयव9थापनासSयव9थापनासSयव9थापनासSयव9थापनास    दे3यातदे3यातदे3यातदे3यात    येणारीयेणारीयेणारीयेणारी    सूटसूटसूटसूट::::---- 

1) कारखाने अिधिनयम 1948 }या कलम 55(2) अ?वये, शासना}या वतीने मुtय िनरी क कारखाने 
यां}याकडून कलम 55(1) बÐल, 5.30 तास सलगपणे काम कर3याची सूट देणे. 

2) कारखाने अिधिनयम 1948 }या कलम 65(2) अ?वये, कलम 51, 52, 54, 56 कारखाने अिधिनयम 
1948 खाली मुtय िनरी क कारखाने यांचकेडून महारा%& शासनाच े वतीने Sयव9थापनास सूट 
देणे. 

3) कारखाने अिधिनयम 1948 }या कलम 66(1)(ब) अ?वये, शासनाच े वतीने �ी कामगारांना 
रा2पाळीत काम कर3याची सूट देणे. 

4) महारा%& शासानाकडून कारखाने अिधिनयम 1948 }या कलम 86 अ?वये, सावOजिनक सं9थे}या 
अिधप�याखालील शै िणक व संशोधन करणा-या कायOशाळेस कारखाने अिधिनयम लागू 
कर3यापासून सूट देणे. 

कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने    अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    1948194819481948    खालीलखालीलखालीलखालील    काहीकाहीकाहीकाही    मह�वाचेमह�वाचेमह�वाचेमह�वाचे    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार 
1) कारखाने अिधिनयम 1948 खाली, नवीन कारखाना चालू कर3यासाठी मुtय िनरी कांकडून 

परवाना देणे Uकवा नाकारणे, उपमुtय िनरी क यांचकेडून नvदणीकृत परवा?याचे नूतनीकरण 
करणे, परवा?यात सुधारणा करणे. 

2) कारखा?याच ेइमारती व सयं2ाच ेनकाशे,  मुtय िनरी क कारखाने / उपमुtय िनरी क कारखाने 
यां}याकडून मंजुरी देणे. 

3) कारखाने अिधिनयम 1948 }या कलम 4 खाली वगेवगेळे िवभाग, वगेळे कारखाने Kहणनू, Uकवा 2 
Uकवा जा9त कारखाने िमळून एक कारखाना शासनाकडून घोिषत करणे. 

4) शासनाकडून कारखाने अिधिनयम 1948 }या कलम 5 खाली, कोण�याही कारखा?यास 
सावOजिनक आिणबाणी}या काळात कारखाने अिधिनयमां}या तरतूदीतून सूट देणे. 

5) मुtय िनरी कांकडून कारखाने अिधिनयम 1948 }या कलम 2 खाली, कलम 28 व 29 मkये नमूद 
केलेVया यं2ा}ंया तपासणीसाठी यो#य SयMतीस स मतेच े/माणप2 देणे. 

6) शासनाकडून कारखाने अिधिनयम 1948 }या कलम 10 अ?वये /माणक शVय िचिक�सक यांची 
िनयुMती करणे. 

7) शासनाकडून कारखाने अिधिनयम 1948 }या कलम 85 खाली राजप2ाbारे, उ�पादन /िEया 
कर3या}या कोण�याही जागेस कारखाने अिधिनयम 1948 }या तरतूदी लागू कर3याबÐल घोिषत 
करणे. 

    
    
    
    



    
    

कलमकलमकलमकलम    4(1)(4(1)(4(1)(4(1)(बबबब)()()()(14)14)14)14)    
                                            उपलeधउपलeधउपलeधउपलeध    असललेीअसललेीअसललेीअसललेी    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती 
1) नvदणीकृत कारखा?यांची यादी. 
2) अितधोकादायक कारखा?यांची यादी. 
3) स म SयMत]ची यादी. 
4) /ािधकृत शVय िचिक�सक यांची यादी. 
5) सुर ा लेखा परी कांची यादी 

    
कलमकलमकलमकलम    4(1)(4(1)(4(1)(4(1)(बबबब))))    ((((15)15)15)15)    

काय$लयात असललेे संगणक, फॅMस, झेरॉMस मशीन, टंकलेखन यं2 इ�यादीbारे मािहती 
उपलeध होऊ शकते. 

 
 



कलमकलमकलमकलम4(1)(4(1)(4(1)(4(1)(बबबब)()()()(16)16)16)16)    
िवविवविवविववरण प2रण प2रण प2रण प2    

सहा�यक शासकीय मािहती सहा�यक शासकीय मािहती सहा�यक शासकीय मािहती सहा�यक शासकीय मािहती अिधअिधअिधअिधकारीकारीकारीकारी    शासकीय मािहतीशासकीय मािहतीशासकीय मािहतीशासकीय मािहती , , , ,अिधअिधअिधअिधकारी व अिपलीय अकारी व अिपलीय अकारी व अिपलीय अकारी व अिपलीय अिधिधिधिधकाकाकाका----यांची यादीयांची यादीयांची यादीयांची यादी - - - -    
    

अअअअ . . . .EEEE....    
    

िवभागाचे नावंिवभागाचे नावंिवभागाचे नावंिवभागाचे नावं    सहा�यक जन सहा�यक जन सहा�यक जन सहा�यक जन         मािहती  मािहती  मािहती  मािहती  
अिधअिधअिधअिधकारीकारीकारीकारी    

जन जन जन जन         मािहती  अिधमािहती  अिधमािहती  अिधमािहती  अिधकारीकारीकारीकारी    /थम अिपलीय  अिध/थम अिपलीय  अिध/थम अिपलीय  अिध/थम अिपलीय  अिधकारीकारीकारीकारी    

1111    2222    3333    4444    5555    
1111    संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 

आरो#य, मुंबई.  
 

pी. अ. ित. मडावी 
उप संचालक तथा रचना व 
कायOपkदती अिधकारी 
(अितिरMत  कायOभार) 

pी. अ. अ. ताबंोळी 
उप संचालक 

pी. रा. भा. पोरे 
सह  संचालक 

2222    अपर संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, नागपूर.   
 

pी. गु. रा. जाधव 
अिध क 
 

pीमती प.ं मा. गंपावार 
उप संचालक 
 

pी. ज. प.ं मोहरकर 
उप संचालक, चं�पूर (अपर 
संचालक, नागपूर पदाचा 
अितिरMत कायOभार) 
 

3333    अपर संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, पुणे (कायO 2े E. 3) 

pी. च.ं म. गवारी 
अिध क 
 

pी. स.ु रा. ठाकरे 
उप संचालक 

pी. िव. मा. यादव 
सह संचालक, पुणे(कायO 2े E. 
1) (अपर संचालक, पुणे पदाचा 
अितिरMत कायOभार) 
 

4444    सह संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, पुणे (कायO 2े E. 1) 

pी. ना. पा.ं वाघेरे 
अिध क 

pी. िव. ब. घोगरे 
 उप सचंालक 

pी. िव. मा. यादव 
सह संचालक                     
 



5555    सह संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, पुणे (कायO 2े E. 2) 

pी. अ. ज. Zईकर 
अिध क 
 

pी. स.ं डा. लvढे 
उप संचालक 
 

pी. हे. र. ध�ड 
 सह संचालक 

6666    सह संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, ठाणे 

सौ. j9म. िव. राणे 
अिध क 

pी. ल. का. गोराणे 
 उप सचंालक 

pी. स. अ. ितखे 
 सह संचालक 

7777    सह संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, कVयाण    

pी. िव. स. कंधारे 
अिध क 
 

pी. स.ु सा. जोशी 
 उप सचंालक 

pी. र. िव. िगरी 
सह  संचालक 

8888    सह संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, वसई 

pी. नं. बा. डvगरे 
अिध क 
 

pी. अ. िव. बाईत 
 उप सचंालक 

pी. अ. धv. खोत 
सह  संचालक 
 

9999    सह संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, रायगड 

pी. स.ु गो. कोनाळे 
अिध क 
 

pी .िव. िव. काटमवार 
उप संचालक 
 

pी. मु. र. पाटील 
सह संचालक 
 

10101010    सह संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, नािशक 

pी. तु. गो. बोरस े
अिध क 
 

pी. िध. रा. िखरोडकर 
 उप सचंालक 
 

pी. दे. भ. गोरे 
सह संचालक 
 

11111111    सह संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, कोVहापूर 

pी. अं. श. कोळी 
अिध क 
 

pीमती शा. सा. हvदुले 
उप संचालक 

pी. िस. िव. लभाणे 
सह संचालक  

12121212    सह संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, औरंगाबाद 

pी. प.ं मा. जाधव 
 उप सचंालक 
 

pी. /. िव. सुरस े
 उप सचंालक 

pी. रा. िद. दहीफळे 
उप संचालक   (सह 
संचालक,औरंगाबाद पदाचा 
अितिरMत कायOभार )                      



13131313    सह संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, अकोला 

pी. आ. िश. राठोड 
अिध क 
 

pी. आ. िश. राठोड 
अिध क 
 

pी. िव. िव. िनकोले, 
 उप  संचालक  (सह संचालक, 
अकोला पदाचा अितिरMत 
कायOभार)                                    
 

14141414    उप संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, अमरावती 

pी. मं. म. कोरडे 
िलपीक-टंकलेखक 

pी. मं. म. कोरडे 
िलपीक-टंकलेखक 

pी. िव. िव. िनकोले, 
 उप  संचालक  (सह संचालक, 
अकोला पदाचा अितिरMत 
कायOभार)                          
 
 

15151515    उप संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, नादंेड 

pी. स.ु पा.ं वाघमारे 
 िलपीक टंकलेखक 
 

pी. म. य. भालेकर 
उप संचालक, 
 

pी. रा. िद. दहीफळे 
उप संचालक   (सह 
संचालक,औरंगाबाद पदाचा 
अितिरMत कायOभार )                      

16161616    उप संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, सातारा 

pी. डी. एस. नागरमोजे 
 िलपीक टंकलेखक 
 

pी. अ. मो. अवसरे 
 उप सचंालक 
 

pी. िव. मा. यादव 
सह संचालक, पुणे(कायO 2े E. 
1) (अपर संचालक, पुणे पदाचा 
अितिरMत कायOभार) 
 

17171717    उप संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, सोलापूर 

pी. िव. नं. माणगावकर 
अिध क 
 

pी. इ. श. खान 
उप  सचंालक 
(अितिरMत कायO) 
 

pी. हे. र. ध�ड 
 सह संचालक  



18181818    उप संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, सांगली 

pी. सा. /. कुंभार 
िलिपक - टंकलेखक 
 

pी. स.ु रा. दोZगडे 
उप  सचंालक 
 

pी. िस. िव. लभाणे 
सह संचालक 

19191919    उप संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, अहमदनगर 

सौ.अ. pी. कुलकण| 
िलपीक टंकलेखक 

pी. 9व. कौ. देशमुख 
उप संचालक 
 

pी. िस. िव. लभाणे 
सह संचालक  
 

20202020    उप संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य, जळगाव 

 सौ. पौ. ग. पाटील 
िलपीक-टंकलेखक 
 

pी. क. तो. झोप े
उप संचालक 

pी. दे. भ. गोरे 
सह संचालक 

21212121    उप संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य,धुळे 

सौ. िन. ल. वाघमारे 
िलिपक टंकलेखक 
 

pी.मा. ना. र�नपारखी 
उप संचालक 

pी. दे. भ. गोरे 
सह संचालक 
 

22222222    उप संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य,चं�पूर 

pी. /. शा. िगरपुंजे 
िलपीक टंकलेखक 

pी. ज. प.ं मोहरकर 
उप संचालक, 
 

pी. ज. प.ं मोहरकर 
उप संचालक, चं�पूर (अपर 
संचालक, नागपूर पदाचा 
अितिरMत कायOभार) 
 

23232323    उप संचालक, औ�ोिगक सुर ा व 
आरो#य,भडंारा 

pी. हबीब शेख 
िलपीक टंकलेखक 

pी. श. म. धनिवजय 
 उप सचंालक 
 

pी. ज. प.ं मोहरकर 
उप संचालक, चं�पूर (अपर 
संचालक, नागपूर पदाचा 
अितिरMत कायOभार) 
 

 



    
    

ककककलमलमलमलम4(1)(4(1)(4(1)(4(1)(बबबब)()()()(17)17)17)17)    
                                                     इतर मािहती - िनरंक 
 


