
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिधियम 2015 
अतंर्गत लोकसेवा धियत कालमयादा, 
पदधिदेधित अधिकारी, प्रथम व व्ददतीय 
अधपलीय अधिकारी प्रधसध् द कर्याााात... 
 

महाराष्ट्र िासि 
उद्योर्, उर्जा व कामर्ार धवभार् 

िासि धिर्गय क्र. संधकर्ग 2018/प्र.क्र. 104 /कामर्ार 9 
मंत्रालय धवस्तार, म ंाई 32 
धदिांक : 11 धिसेंार, २०१८ 

 

वाचा :  1) िासि धिर्गय उद्योर्, उर्जा व कामर्ार धवभार् क्रमांक संधकर्ग 2015/प्र.क्र. 12/ कामर्ार 9  
धदिांक  १२ ऑक्टोार, 2015 

            2) संचालक, ााष्ट्पके संचालिालय यांच ेपत्र क्र.  एसाी.1/धर्जएल./2016/172051                
धदिांक १५ माचग, 2016 

             
प्रस्तावािा :  

उपरोक्त संदभग क्र. 1 व सदंभग क्र. २ येथे िमूद कर्यात आलेल्या िासि धिर्गयान्वये कामर्ार 

धवभार्ाच्या प्रिासकीय अधिपत्याखालील औद्योधर्क स रक्षा व आरोग्य सचंालिालयामार्ग त प रधव्यात 

येर्ाऱ्या चार सेवांचा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिधियमांतर्गत प रवावयाच्या सेवांमध्ये समाविे कर्यात 

आलेला आहे.  प्रिासकीय कारर्ास्तव  सदर सेवांमध्ये स िारर्ा होरे् आवश्यक असिू तसेच या दयधतधरक्त 

औद्योधर्क स रक्षा व आरोग्य संचालिालयामार्ग त प रधव्यात येर्ाऱ्या इतर सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 

अधिधियमाच्या कलम 3 ि सार अधिसचूीत कर्याचा प्रस्ताव िासिाच्या धवचारािीि होता.  त्या अि षंर्ािे 

संदभग क्र.१ व संदभग क्र.२ येथे िमूद कर्यात आलेले िासि धिर्गयामिील काही लोकसेवा स िारीत / रद्द 

करुि व काही सेवांचा िदयािे समाविे करुि एकधत्रतपरे् अधिसचूीत कर्याची ााा िासिाच्या धवचारािीि 

होती. 

िासि धिर्गय : 

1. धद.१२ ऑक्टोार,२०१५ व धद.१५ माचग,२०१६ च ेसंदभाधिि िासि धिर्गय रद्द कर्यात येत अस ि 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिधियम,२०१५ अतंर्गत िासिाच ेस िारीत आदेि प ढीलप्रमारे् दे्यात येत आहेत. 

या िासि धिर्गयाच्या सोातच्या पधरधिष्ट्टामध्ये िमूद केलेल्या ६ सेवा संचालक, औद्योधर्क स रक्षा व आरोग्य 

संचालिालय यांच्या कायालयामार्ग त उक्त अधिधियमाच्या कलम 3 ि सार अधिसूचीत करावयाच्या आहेत. 

2. या अधिधियमांतर्गत सेवा प रधव्यासाठी आकारावयाची र्ी धिधित कर्याची संचालक, औद्योधर्क 

स रक्षा व आरोग्य संचालिालय यांिा मूभा राहील.  तसेच संािंीत कायालयाची रचिा धवचारात घेवूि 

पदधिदेधित अधिकारी , प्रथम व व्ददतीय अधपलीय अधिकारी इत्यादीमध्ये सचंालक, औद्योधर्क स रक्षा व 

आरोग्य सचंालिालय यािंा आवश्यक्तेप्रमारे् स िारर्ा करता येईल.  
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3.  संचालक, औद्योधर्क स रक्षा व आरोग्य सचंालिालय यािंी त्यांच्यामार्ग त प रधव्यात येर्ाऱ्या लोक 

सेवांची सूची, धियत कालमयादा, अर्जाचा धवहीत िमिूा, र्ी, पदधिदेधित अधिकारी, प्रथम व व्ददतीय 

अधपलीय अधिकारी याचंा तपधिल कायालयाच्या सूचिा र्लकावर तसचे त्यांच्या संकेतस्थळावर ककवा 

पोटगलवर प्रदर्शित करावा. 

4.  संचालक, औद्योधर्क स रक्षा व आरोग्य संचालिालय यांिी उपरोक्त प्रमारे् उक्त अधिधियमाच्या 

कलम 3 ि सार सेवा अधिसूचीत कररे् व त्यांची अंमलार्जावर्ी कर्याची कायगवाही तात्काळ करावी. 

5.  सदर िासि धिर्गय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in. या सकेंतस्थळावर उपलब्ि 

कर्यात आला असिू त्याचा सांकेताकं 201812111442351410 असा आहे.  हा आदेि धिर्जीटल स्वाक्षरीिे 

साक्षांधकत करुि काढ्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिाि सार व िावािे. 

 
 
 

(िॉ.श्रीकातं ल.प लक ं िवार) 
उप सधचव महाराष्ट्र िासि 

प्रत : 
1. मा. राज्यपाल यांच ेप्रिाि सधचव 
2. मा. म ख्यमंत्री याचंे प्रिाि सधचव 
3. मा. मंत्री (कामर्ार) यांच ेखार्जर्ी सधचव 
4. मा. राज्यमंत्री (कामर्ार) यांच ेखार्जर्ी सधचव 
5. मा. म ख्य सधचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, म ंाई 32. 
6. अपर म ख्य सधचव/प्रिाि सधचव/सधचव, सवग मंत्रालयीि धवभार् 
7. संचालक, औद्योधर्क स रक्षा व आरोग्य संचालिालय, कामर्ार भवि, भखंूि क्र. सी-20, 

ब्लॉक इ, ाादं्रा क ला संक ल, ाांद्रा (पवूग), म ंाई 51. 
8. सवग प्रादेधिक कायालये, औद्योधर्क स रक्षा व आरोग्य सचंालिालय, महाराष्ट्र राज्य 
9. सवग सह सधचव/उप सधचव/अवर सधचव/ कक्ष अधिकारी, उद्योर्, उर्जा व कामर्ार धवभार्, 

मंत्रालय, म ंाई 32. 
10. धिवििस्ती 

 

  

http://www.maharashtra.gov.in/
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पधरधिष्ट्ट 

 
 

 

 

अ
क्र 

लोकसेवचेा तपधिल लोकसेवा 
प रधव्यासाठी 
धवधहत केलेली 
कालमयादा 

पदधिदेधित 
अधिकारी 

प्रथम अधपधलय 
अधिकारी 

धितीय अधपधलय 
अधिकारी 

1. कारखािे अधिधियम,1948  व महाराष्ट्र 
कारखािे धियम,1963 अंतर्गत िोंदर्ी व 
परवािा देरे् व परवािा ि तिीकरर् 
कररे्. ( अधत िोकादायक/िोकादायक 
कारखािे वर्ळूि इतर कारखािे ) 

7 धदवस संाधित 
धवभार्ातील 
अपर/सह 
संचालक 

अपर संचालक, 
औद्योधर्क 
स रक्षा व 
आरोग्य, 
म ंाई. 

संचालक,औद्योधर्क 
स रक्षा व आरोग्य, 
म ंाई. 

2. कारखािे अधिधियम,1948  व महाराष्ट्र 
कारखािे धियम,1963 अंतर्गत िोंदर्ी व 
परवािा देरे्.  
( अधत िोकादायक/िोकादायक 
कारखािे ) 

60 धदवस संाधित 
धवभार्ातील 
अपर/सह 
संचालक 

अपर संचालक, 
औद्योधर्क 
स रक्षा व 
आरोग्य, 
म ंाई. 

संचालक,औद्योधर्क 
स रक्षा व आरोग्य, 
म ंाई. 

3. कारखािे अधिधियम,1948  व महाराष्ट्र 
कारखािे धियम,1963 अंतर्गत  परवािा 
ि तिीकरर् कररे्. 
( अधत िोकादायक/िोकादायक 
कारखािे ) 

60 धदवस संाधित 
धवभार्ातील 
अपर/सह 
संचालक 

अपर संचालक, 
औद्योधर्क 
स रक्षा व 
आरोग्य, 
म ंाई. 

संचालक,औद्योधर्क 
स रक्षा व आरोग्य, 
म ंाई. 

4. कारखािे अधिधियम,1948  व महाराष्ट्र 
कारखािे धियम,1963 अंतर्गत  
कारखान्यांच ेिकािे मंरू्जर कररे्. 

45 धदवस संाधित 
धवभार्ातील 
अपर/सह 
संचालक 

अपर संचालक, 
औद्योधर्क 
स रक्षा व 
आरोग्य, 
म ंाई. 

संचालक,औद्योधर्क 
स रक्षा व आरोग्य, 
म ंाई. 

5. कारखािे अधिधियम,1948  व महाराष्ट्र 
कारखािे धियम,1963 अंतर्गत  परवािा 
द रुस्ती कररे्. 
( अधत िोकादायक/िोकादायक 
कारखािे वर्ळूि इतर कारखािे ) 

7 धदवस संाधित 
धवभार्ातील 
अपर/सह 
संचालक 

अपर संचालक, 
औद्योधर्क 
स रक्षा व 
आरोग्य, 
म ंाई. 

संचालक,औद्योधर्क 
स रक्षा व आरोग्य, 
म ंाई. 

६. कारखािे अधिधियम,1948  व महाराष्ट्र 
कारखािे धियम,1963 अंतर्गत  परवािा 
द रुस्ती कररे्. 
( अधत िोकादायक/िोकादायक 
कारखािे ) 

६० धदवस संाधित 
धवभार्ातील 
अपर/सह 
संचालक 

अपर संचालक, 
औद्योधर्क 
स रक्षा व 
आरोग्य, 
म ंाई. 

संचालक,औद्योधर्क 
स रक्षा व आरोग्य, 
म ंाई. 


		2018-12-11T14:46:44+0530
	Dr.Shrikant L. Pulkundwar




