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कलम 2 एच  नमुना अ 

 
माहितीचा अहिकार हनयम 2005 अन्द्वय ेहवभािवार लोकप्राहिकारी यांची यादी 
शासकीय हवभािाच ेनाव :- औद्योहिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

कलम 2 एच a/b/c/d 
अनु  
क्र मांक 

लोक प्राहिकारी संस्था  संस्था प्रमुखांचे 
पदनाम  

हिकाण/पत्ता 
 

1 संचालक, औद्योहिक सुरक्षा 
व आरोग्य संचालनालय, 
मिाराष्ट्र राज्य,  

संचालक पाचवा मजला, 
कामिार 
भवन,बांद्रा  कुला 
कॉम्प्लेक्स, बांद्रा 
(पूवव) मंुबई-
400051 
 

 
कलम 2 एच  नमुना ब 

 

शासनाकडून पुरेसा हनिी प्रा्त लोकप्राहिकार संस्थाची यादी 
शासकीय हवभािाच ेनाव :- औद्योहिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
कलम 2 एच (i)(ii) 
अनु क्र मांक लोक प्राहिकारी 

संस्था  
संस्था प्रमुखांचे 
पदनाम  

हिकाण/पत्ता 
 

1 संचालक, 
औद्योहिक सुरक्षा व 
आरोग्य 
संचालनालय, 
मिाराष्ट्र  राज्य, 
मंुबई 

संचालक पाचवा मजला, 
कामिार 
भवन,बांद्रा  कुला 
कॉम्प्लेक्स, बांद्रा 
(पूवव) मंुबई-
400051 

 

 

 
 
 

        



कलम 4 (1) (b)(i) 
 

मंुबई येहथल संचालक, औद्योहिक सुरक्षा व आरोग्य यांच्या 
कायालयातील काये व कतवव्ये यांचा तपशील 

कायालयाच ेनांव : - संचालक,   औद्योहिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय, 
पाचवा मजला,कामिार भवन, बांद्रा कुला संकुल, 
बांद्रा, मंुबई-400,051. 

कायालय प्रमुख : - संचालक, औद्योहिक सुरक्षा व आरोग्य 
शासकीय हवभािाच ेनावं : - उद्याेि, ऊजा  व कामिार हवभाि. 
कोणत्या मंत्रालयतील 
खात्याच्या अहिनस्त  : - 

 
कामिार खाते  

कायवक्षेत्र : - अ) हवभाि प्रमुख मिाराष्ट्र राज्य. 
ब)  मंुबई  व मंुबई उपनिरे या हजल्ियाकरीता 
स्थाहनक कायालय. 

      
कायालयाच्या नावांत व अहिका-यांच्या पदनामा मध्ये बदल 
शासन हनणवय उद्योि, उजा व कामिार हवभाि क्र. एफडीई 4590/ 8045/ काम- 
8, हदनांक 16/01/ 1991 अन्द्वय ेया कायालयाच्या नावांत व  अहिका-यांच्या 
पदनामात  खालीलप्रमाणे बदल झाले आिेत. 

अनु.क्र कायालयाचे जुने नाव कायालयाचे नवीन नाव 
    1 मुख्य हनरीक्षक•कारखाने      संचालक,úऔद्योहिक•सुरक्षा व 

आरोग्य 
2 सि मुख्य हनरीक्षक कारखाने अपर संचालक,औद्योहिकê 

सुरक्षा व•आरोग्यü 
3 उप मुख्य हनरीक्षक कारखाने वü 

आरोग्य 
सि संचालक,औद्योहिक सुरक्षा 

4 कारखाने हनरीक्षक विव - 1 उप संचालक, औद्योहिक सुरक्षा 
व आरोग्य 

5 कारखाने हनरीक्षक विव 
(वदै्यकीय)-1 

उप संचालक (वदै्यकीय), 
औद्योहिक सरुक्षा व आरोग्य 

 
6 कारखानेú हनरीक्षक विव•-2 सिाय्यक संचालक, औद्योहिक 

सुरक्षाú व आरोग्य, 



7 प्रमाणक शल्य हचहकत्सक प्रमाणक शल्य हचहकत्सक, 
औद्योहिक सुरक्षाú व आरोग्य, 

8 हविी सिाय्यक विव -•1 हविी अहिकारी िटú- अ 

 
(शासन हनणवय)  
उद्योि, उजा व कामिार हवभाि क्र. एफडीई 1097/सीआर/609/ काम- 11, 
हद 17/07/2001/ नुसार बदल) 
काये :ê-  अ)-कारखाने अहिहनयम 1948 व  त्या खालील मिाराष्ट््र कारखाने 

हनयम  1963अंमलबजावणी करणे. 
 ब)पयावरण•सुरक्षा कायदेêअंतिवत खालील हनयम  

(i)) उत्पादन,सािवणकू िाकादायक रसायनाचंी आयातहवषयक                
     हनयम 1989 
(ii) रासायहनक अपघात(आपत्ती योजना, तयारी व प्रहतसाद)                   
    हनयम 1996 

हवहशष्ट कायव
 : -   

अ) कारखाने नोंदणी व परवाना:- कारखाने अहिहनयमा अंतिवत                                
     येणा-या  कारखान्द्यांची नोंदणी  करणे  व परवाना देणे. 

 ब)  1)   हनहरक्षण :- प्रत्येक नोंदणीकृत कारखान्द्याच ेवषातून  
सववसािारणपणे  एकदा हनरीक्षण करणयांत येते. 
2)  चौकशी :-  प्राणघातक अपघात, वायिुळती , स्फोट, आि 
इ. दुघवटना  व िंभीर अपघात या बाबींची चौकशी करणयात   येऊन 
त्या  भहवष्ट्यात घडू नये  म्पिणनू प्रहतबंिात्मक उपाय   सुचहवणयांत   
येतात तसेच तक्रारींच्या चौकशी करणयांत येतात. 
3)  खटला :-  कायद्याच्या तरतूदींची अंमलबजावणी करुन    
 घेणयावर  भर  असतो.पण आवश्यकता भासल्यास न्द्यायालयात   
फौजदार  खटले दाखल करणयांत येतात.                                  

 क)   अपघातग्रस्तास सिाय्य :-  कारखान्द्यातील अपघात ग्रस्त   
कामिारांना   ककवा त्यांच्या वारसांना नुकसान कायद्यानुसार   
भरपाई हमळवून  देणयास मदत करणयात येते. 

 ड) वदैयहकय शाखा :- कारखान्द्याचं े"आरोग्य हवषयक" सवके्षण   
करणयांत   येते   आहण िोकादायक कारखान्द्यातील कामिाराचंी   
आरोग्य तपासणी करणयांत येते. 

 इ)  अहतिोकादायक कारखाने  :- अहतिोकादायक कारखान्द्यासं 
असलेल्या हनयमांची अमंलबजावणी करुन घेणयांत येते. अनथव 
हनवारण योजना तयार करुन घेणयांत येतात व त्यांची प्रहतरुप 
प्रात्यहक्षक  घेतली   जातात.   हजल्िा व स्थाहनक अहरष्ट्ट 



समुिाच े  सदस्य   सहचव म्पिणनू काम पिाणे.  हजल्ियांसािी अनथव 
हनवारण   आराखडे  तयार करणयाकहरता हजल्िाहिका-यांना  
सिकायव करणे.  

हवभािाच े
ध्येय/िोरणे : -   

कारखान्द्यात नोकरीला असलेल्या कामिारांना आरोग्य, सुरहक्षतता,  
 कल्याणाच्या  सोयी, कामाचे योग्य तास, पिारी  रजा विैरे  लाभाचंी   
 शाश्वती  लाभावी  िे या हवभािाच ेमुख्य ध्येय आिे. 

 िोरण  उपरोक्त नमूद कायद्यांच्या संदभात कारखान्द्यास भेट देऊन चौकशी 
 करणयांत येते व  पािपुरावा करुन मालकाकंडून कामिारांना लाभ  
हमळवून देणयात येतो. िंभीर व  िोकादायक बाबींसािी पुतवता न 
झाल्यास मालक/ व्यवस्थापका हवरुध्द फौजदारी कारवाई करणयातं 
येते.    

 
सवव   संबहंित  कमवचारी :-  या कायालयात खालीलप्रमाणे  अहिकारी व कमवचारी आिेत. 
 

अ  हिकारी मंजूर कायवरत कमवचारी मंजूर कायवरत 
संचालक 1 0 अहिक्षक 9 8 
अपर संचालक 1 1 वहरष्ट्ि  हलपीक 9 9 
सि संचालक 2 2 लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 1 1 
उप संचालक 9 2 लघुलेखक (हनम्पन श्रेणी) 1 1 
सिाय्यक संचालक 5 0 लघुटंकलेखक 1 0 
उप संचालक (वदै्यकीय) 2 0 हलपीक टंकलेखक 22 4 
प्रमाणक शल्य हचहकत्सक  1 1 

(प्रदतदनय क्ती) 
वािन चालक 2 0 

हविी   अहिकारी 1 1 वहरष्ट्ि रसासन शास्त्रज्ञ 1 0 
वहरष्ट्ि वजै्ञाहनक अहिकारी 1 1 प्रयोिशाळा तंत्रज्ञ 1 0 
रचना व कायवपध्दती                      
अहिकारी 

1 0 प्रयोिशाळा  सिाय्यक 2 2 

   दफतरबदं 1 1 
   नाईक 1 1 
   हशपाई 8 8 
   प्रयोिशाळा  पहरचर 1 1 
 
कायालयीन कामकाजांचे•सोयीकरीता दिा कायासनेüआिेत. कायव-üसंबंिीत 
शाखेतील हवषयाची नस्ती सादर करणे, सदंभव जोडणे,üप्रकरणाची, माहिती व माहिती 
हट्पणी  संबंिीत अहिका-यांना सादरÓ करणे,üअहिका-यांच्या•आदेशान्द्वये पुढील 
कायववािी•úकरणे.ü   



कामाचे हवस्तृत स्वरुप :- वरील प्रमाणे  
 

 कायालयीन  मालमत्तचेा तपशील :-या कायालयाची जािा शासनाची आिे. 
क्षेत्रफळ•अंदाज े9,000 चौ. फुट आिे. 
उपलब्ि सेवा :- एक व्िॅन  आिे. ती वदै्यकीय शाखेबाबतच्या कामासािी वापरणयात 
येते. 



 
                                                                      संस्थेच्या संरचनात्मक तक्त्यामध्ये प्रत्येक स्तरावरचे तपशील 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

संचालक 
 

अपर सांचालक (3) आदि 
सिसांचालक (13) 

उप सचंालक  
(60) 

 

सिाय्यक संचालक 
(45) 

 

हविी 
अहिकारी  

 

रचना व कायवपध्दती 
अहिकारी 

 

उप सचंालक  
(वदै्यकीय)  

 

प्रमािक ल्य 
दचदकत्सक  

वदरष्ट्ठ वजै्ञादनक 
अदिकारी 

 



 
संस्थेचा संरचनात्मक :- पान कमांक 9 मध्य े दाखहवल्याप्रमाणे                                                                                    

तक्त्यामध्ये प्रत्येक स्तरावरच ेतपशील  
कायालयीन  दूरध्वनीú:- 26572504/ü09/22/58 
कमांक  व वळेा   सकाळी •9.45  ते  सायं.6.15 ûपयंत  
 

 पान कमांक 9 मध्य े दाखहवल्याप्रमाणे                                                                             
तक्त्यामध्ये प्रत्येक स्तरावरच ेतपशील  
 

कायालयीन  दूरध्वनीú :- 26572504/ü09/22/58  
कमांक  व वळेा                 सकाळी •9.45  ते  सायं.6.15 ûपयंत  
 

कायालयीन फॅक्स क्रमांक  : - 26572474  
 

सा्ताहिक सु् टी :- महिन्द्यातीलü सवग लदनवार व               
                                        रदववारü                        
                                        

 हवहशष्ट्ि सवेसेािी : कायालयीन वळे• 
 िरहवलेल्या वळेा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
कलम 4 (1) (b)(ii)  नमुना अ 

औद्योहिक सुरक्षा व आरोग्य सांचालनालयातील   
अहिकारी व कमवचारी याचंे अहिकार 

 
अनु 
क्र 

अहिकार पद अहिकार संबंहित 
कायदा/हनयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा 
(अस्यास) 

1 संचालक 
औ सु व आ. 
मिाराष्ट्र 
राज्य, मंुबई 

 1 ) आर्थथक अदिकार 
1)कायालयाचा अथवसंकल्प सादर 
करणे  
2)वदै्यकीय हबले मंजूर करणे 
3) वतेन काढणे, दैनंहदन खचास 
मंजुरी देणे, अनुदान वाटप करणे 

 

2) प्रशासहनक अदिकार 
1) िोपनीय अिवाल हलिीणे 
2) विव 3, 4 व विव -2 कमवचा-
याचं्या बदल्या   करणे. 
3) सवव प्रकारच्या रजा मंजूर करणे 
4) सांचालनालयातील अदिकारी व 
कमचारी याांना रृ्ि  खरेिी / वािन 
खरेिीसाठी अदिम मांजूर करिे.  
5) कारखानयाांचा नवीन परवाना, 
नकाले मांजूर करिे, परवानयामध्ये 
स िारिा करिे. 
6) सॉ््िांट एक्रॅक्लन पलाांटचे 
नकाले मांजूर करिे.  
 

3)फौजदारी अदिकार - हनरंक 
 

4) अिवन्द्याहयक अदिकार  -  
कारखाने अहिहनयम 1948 चे 
कलम 107 अन्द्वये सुनावणी घेणे व 
आदेश देणे.  
5) न्द्याहयक अदिकार  - हनरंक 

 

 
 
1) हव त्तीय  अहिकार हनयम   
पुस्स्तका  1978, भाि -1 
अन्द्वये  हवभाि प्रमुखास हदलेले  
सवव  
हव त्तीय  अहिकार 
 
 
 
 
 
 
कारखाने  अहिहनयम 1948 
 

 
हनरंक 

 
 
 
 
 
 



2 अपर संचालक 
औ सु व आ. , 
मंुबई 

     1)आ र्थथक अदिकार  - हनरंक 
     2) प्रशासहनक अदिकार 
3)   उप व सिाय्यक संचालक याचंे 
िोपनीय अिवाल हलिीणे 
4) उप व सिाय्यक संचालक याचंी 
नैदमदिक रजा मंजूर करणे  
1) उप व सिाय्यक सचंालक याचंी 

अर्थजत / वदै्यकीय रजा मंजूर 
करणे.  

2) हनरीक्षकाचं्या कामावर पयववके्षण 
3) कारखानयाांचा नवीन कायम  

परवाना मांज रीची दलफारस 
करिे. 

4) कारखानयाांचा परवाना 
नूतनीकरि करिे व 
परवानयामध्ये स िारिा करिे.   

5)  सॉ््िांट एक्रॅक्लन पलाांटचे 
नकाले मांजूर करिे.  

3)फौजदारी अदिकार - हनरंक 
 

4) अिवन्द्याहयक अदिकार  -  
तडजोडीच्या प्रकरणामध्ये सुनावणी 
घेऊन कारवाई करणे.  
5) न्द्याहयक अदिकार  - हनरंक 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
कारखाने  अहिहनयम 1948  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
कारखाने  अहिहनयम 1948 
चे कलम 92 अ  

हनरंक 

3 सि संचालक 
औ सु व आ. , 
मंुबई 

     1)आ र्थथक अदिकार  -हनरंक 
     2) प्रशासहनक अदिकार 

1) उप व सिाय्यक संचालक 
याचंे िोपनीय अिवाल हलिीणे 
2) उप व सिाय्यक संचालक 
याचंी  नैहमदिक रजा मंजूर 
करणे  
3) उप व सिाय्यक संचालक 
याचंी अर्थजत / वदै्यकीय रजेची  
हशफारस करणे 
4) हनरीक्षकाचं्या कामावर 
पयववके्षण 
5) कारखानयाांचा नवीन कायम 
परवाना  मांज रीची दलफारस 
करिे.  
6) कारखानयाांचा परवाना 
नूतनीकरि करिे व 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
कारखाने  अहिहनयम 1948  
 
 
 
 
 

हनरंक 



परवानयामध्ये स िारिा करिे.  
3)फौजदारी अदिकार - हनरंक 

4) अिवन्द्याहयक अदिकार  
तडजोडीच्या प्रकरणामध्ये सुनावणी 
घेऊन कारवाई करणे.  
5) न्द्याहयक अदिकार  - हनरंक 

 
 
 
कारखाने  अहिहनयम 1948 
चे कलम 92 अ 

4 उप संचालक 
औ सु व आ. , 
मंुबई 

     1)आ र्थथक अदिकार -हनरंक 
     2) प्रशासहनक अदिकार 
1) कारखान्द्याचंे हनरीक्षण करणे 
2) कारखान्द्यातंील अपघात व 
तक्रारींची चौकली करुन त्याबाबत 
कायिेलीर कायगवािी करिे. 
3) कारखानयाांदवरुद्ध खटला प्रस्ताव 
सादर करणे, खटला दाखल करणे 
आहण खटला चालहवणे 
3)फौजदारी अदिकार - हनरंक  
4) अिवन्द्याहयक अदिकार - दनरांक 
5) न्द्याहयक अदिकार - हनरंक  

 
 
 
कारखाने  अहिहनयम 1948 

हनरंक 

5 सिाय्यक 
संचालक 
औ सु व आ. , 
मंुबई 

1)आ र्थथक अदिकार -हनरंक 
     2) प्रशासहनक अदिकार 
1) कारखान्द्याचंे हनरीक्षण करणे 
2) कारखान्द्यातंील अपघात व 
तक्रारींची चौकली करुन त्याबाबत 
कायिेलीर  कायगवािी करिे. 
3) कारखानयाांदवरुद्ध खटला प्रस्ताव 
सादर करणे, खटला दाखल करणे 
आहण खटला चालहवणे 
3)फौजदारी अदिकार - हनरंक  
4) अिवन्द्याहयक अदिकार  - दनरांक 
5) न्द्याहयक अदिकार  - हनरंक 

 
 
कारखाने  अहिहनयम 1948  

हनरंक 

6 उप संचालक 
(वदै्यकीय ) व 
प्रमाणक शल्य 
हचहकत्सक ) 
औ सु व आ. , 
मंुबई 

     1)आ र्थथक अदिकार  -हनरंक 
     2) प्रशासहनक अदिकार 
       कामिाराचंी वदै्यकीय तपासणी 
करणे.  

3)फौजदारी अदिकार   - हनरंक  
4)अिवन्द्याहयक अदिकार -हनरंक  

      5) न्द्याहयक अदिकार  - हनरंक 

 
 
कारखाने  अहिहनयम 1948 

 

7 हविी  अहिकारी      1)आ र्थथक अदिकार  - हनरंक 
     2) प्रशासहनक अदिकार  - 
   1)  खटला प्रस्तावाची छाननी  
        करणे व खटला चालहवणे 

 
 
कारखाने  अहिहनयम 1948 

 



   2) सवोच्च व उच््  
       नयायालयातील  
        खट्याांसांबांिीच ेकामकाज  
        पाििे.  
     3)फौजदारी अदिकार -     हनरंक        

4)अिवन्द्याहयक अदिकार - हनरंक 
5)न्द्याहयक अदिकार   -हनरंक  

8 संचालकाचंे 
स्वीय सिाय्यक  
व उप संचालक 
औ सु व आ. , 
मंुबई 

     1)आ र्थथक अदिकार  - हनरंक 
     2) प्रशासहनक अदिकार 
1)   आस्थापना  हवषयक कामकाज 
2) अहिकारी / कमवचारी याचंी 
न्द्यायालयीन प्रकरणहवषयी 
कामकाज पािणे. 
3)हनयंत्रक अहिकारी (लेखा शाखा) 
4) शासकीय  माहिती अहिकारी 
5) कारखान्द्याचंे हनरीक्षण करणे 
6) कारखान्द्यातंील अपघात व 
तक्रारींची चौकली करुन त्याबाबत 
कायिेलीर कायगवािी करिे. 
7) कारखानयाांदवरुद्ध खटला प्रस्ताव 
सादर करणे, खटला दाखल करणे 
आहण खटला चालहवणे 
3)फौजदारी अदिकार - हनरंक  
4) अिवन्द्याहयक अदिकार - दनरांक 
5) न्द्याहयक अदिकार  - दनरांक 
 

का. आ. क्र. 
औसुवआ/आस्थापना 
/29871-75/2, हदनाकं 
23/09/1992 
 
 
कें द्रीय  माहितीचा अहिकार 
- 2005  
कारखाने  अहिहनयम 1948  
 

हनरंक 

9 वहरष्ट्ि 
वजै्ञाहनक 
अहिकारी 
औ सु व आ. , 
मंुबई 

     1)आ र्थथक अदिकार  -हनरंक 
     2) प्रशासहनक अदिकार 
       कामिाराचंी वदै्यकीय तपासणी 
करणे.  

3)फौजदारी अदिकार   - हनरंक  
4)अिवन्द्याहयक अदिकार  -हनरंक  

      5) न्द्याहयक अदिकार  - हनरंक 
 

 
 
कारखाने  अहिहनयम 1948 

 

10 रचना व 
कायवपध्दती  
अहिकारी 

     1)आ र्थथक अदिकार  - हनरंक 
     2) प्रशासहनक अदिकार  
विव 3 व 4 कमवचारी पयववके्षण, 
कमवचारी व अहिकारी देयके हवषयक 
कामकाज, विव 3 व 4 कमवचारी रजा 
मंजूर करणे,आस्थापना हवषयक 
कामकाज 

का. आ. क्र. 
औसुवआ/आस्थापना 
/29871-75/2, हदनाकं 
23/09/1992 
 
 
 

हनरंक 



सिाय्यक माहिती अहिकारी     
3)फौजदारी अदिकार  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक अदिकार  -हनरंक  

      5) न्द्याहयक अदिकार  - हनरंक 
 

 
कें द्रीय  माहितीचा अहिकार 
- 2005  

11 अिीक्षक 1)  आर्थथक अदिकार   - हनरंक 
2) प्रशासहनक अदिकार - 

संबंहित शाखेतील 
शासकीय संदभव, इतर 
शासकीय कायालयातील 
संदभव, हवभािीय 
कायालयातील संदभांचे 
प्रकरणी व.हल. यानंा 
मािवदशवन करणे, मसुदा 
तपासणे, कामाचा आढावा 
घेणे, शाखेतील कामात 
सुसुत्रता राखणे, हविीत 
वळेेत कामकाज पूणव करुन 
घेणे याहवषयी देखरेख 
करणे.   

3)फौजदारी अदिकार  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक अदिकार  -हनरंक  

      5) न्द्याहयक अदिकार  - हनरंक 
 

  

12 वहरष्ट्ि हलपीक 1. आर्थथक अदिकार  - हनरंक 
2. प्रशासहनक अदिकार - संबहंित 

शाखेतील शासकीय संदभव, 
इतर शासकीय कायालयातील 
संदभव, हवभािीय कायालयातील 
संदवभा प्रकरणी मसुदा तयार 
करणे, प्रकरण पुढील 
कायववािीसािी अहिक्षकामंाफव त 
अहिका-याकंडे  पािहवणे, 
पत्रव्यविार, हटपणी टंकलेखन 
करणे, अहिक्षकाचं्या 
अनुपस्स्थतीत अहिक्षकाचंी 
जबाबदारी पार पाडणे.   
3)फौजदारी अदिकार  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक अदिकार  -हनरंक  

      5) न्द्याहयक अदिकार  - हनरंक 
 

  



13 लघुलेखक 
(उच्चश्रेणी) 

1) आर्थथक अदिकार  - हनरंक 
2) प्रशासहनक अदिकार - 

अहिका-यानंी  हदलेले 
लघुलेखनाचे  काम करणे व 
इतर टंकलेखनाच्या कामात 
मदत करणे.   

3)फौजदारी अदिकार  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक अदिकार  -हनरंक  

      5) न्द्याहयक अदिकार  - हनरंक 
 

  

14 लघुलेखक 
(हनम्पनश्रेणी) 

1) आर्थथक अदिकार  - हनरंक 
2) प्रशासहनक अदिकार -         

अहिका-यानंी  हदलेले 
लघुलेखनाचे  काम करणे व 
इतर टंकलेखनाच्या कामात 
मदत करणे.   
3)फौजदारी अदिकार  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक अदिकार  -हनरंक  

      5) न्द्याहयक अदिकार  - हनरंक 
 

  

15 लघुटंकलेखक  1) आर्थथक अदिकार  - हनरंक 
2) प्रशासहनक अदिकार  -       

अहिका-यानंी  हदलेले 
लघुलेखनाचे  काम करणे व 
इतर टंकलेखनाच्या कामात 
मदत करणे.   
3)फौजदारी अदिकार  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक अदिकार  -हनरंक  

      5) न्द्याहयक अदिकार  - हनरंक 
 

  

16 हलपीक 
टंकलेखक 

1) आर्थथक अदिकार  - हनरंक 
2) प्रशासहनक अदिकार  - 

अहिका-याचं्या व 
अहिक्षकाचं्या आदेशान्द्वये 
प्रकरणावंर कायववािी करणे 
व मंजूर मसुद्याप्रमाणे 
पत्रव्यविार करणे.     

3)फौजदारी अदिकार  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक अदिकार  -हनरंक  

      5) न्द्याहयक अदिकार  - हनरंक 
 

  



17 वािन चालक 1) आर्थथक अदिकार  - हनरंक 
2) प्रशासहनक अदिकार  - 

शासकीय वािन चालहवणे व 
वािनाचे लॉि बुक अद्ययावत 
िेवणे.   
3)फौजदारी अदिकार  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक अदिकार  -हनरंक  

      5) न्द्याहयक अदिकार  - हनरंक 

  

18 वहरष्ट्ि रसायन 
शास्त्रज्ञ 

1) आर्थथक अदिकार  - हनरंक 
2) प्रशासहनक अदिकार 

व्यवसायजन्द्य रोि िोणयाची 
शक्यता असलेल्या 
कारखान्द्यानंा भटे देऊन 
तेथील कारखान्द्यातील 
िोकादायक वातावरणाचे 
सवके्षण करणे.   

3)फौजदारी अदिकार  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक अदिकार  -हनरंक  

      5) न्द्याहयक अदिकार  - हनरंक 

  

19 प्रयोिशाळा 
तंत्रज्ञ 

1) आर्थथक अदिकार  - हनरंक 
2) प्रशासहनक अदिकार  - 

वहरष्ट्ि रसायन शास्त्रज्ञ यांना 
कामकाजात मदत करणे.   

3)फौजदारी अदिकार  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक अदिकार  -हनरंक  

      5) न्द्याहयक अदिकार  - हनरंक 
 

  

20 प्रयोिशाळा 
सिाय्यक 

1) आर्थथक अदिकार  - हनरंक 
2) प्रशासहनक अदिकार  - 

वहरष्ट्ि रसायन शास्त्रज्ञ व 
प्रयोिशाळा तंत्रज्ञ यानंा 
कामकाजात मदत करणे.   

3)फौजदारी अदिकार  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक अदिकार  -हनरंक  

      5) न्द्याहयक अदिकार  - हनरंक 

  

21 दफ्तरबंद 1) आर्थथक अदिकार - हनरंक 
2) प्रशासहनक अदिकार  

कायालयातील 
दस्तऐवजाचंी देखभाल 
करणे 

3)फौजदारी अदिकार  - हनरंक 

  



4)अिवन्द्याहयक अदिकार  -हनरंक  
      5) न्द्याहयक अदिकार  - हनरंक 

 
22 नाईक 1) आर्थथक अदिकार  - हनरंक 

2) प्रशासहनक अदिकार  - 
हशपाई कमवचारी विाच्या 
दैनंहदन कामकाजाचे वाटप 
करणे व त्याचं्या कामावर 
देखरेख करणे.   

3)फौजदारी अदिकार  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक अदिकार  -हनरंक  

      5) न्द्याहयक अदिकार  - हनरंक 
 

  

23 हशपाई 1. आर्थथक अदिकार  - हनरंक 
2. प्रशासहनक अदिकार   - 

अहिकारी व कमवचारी याचं्या 
आदेशानुसार काम करणे.   

3)फौजदारी अदिकार  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक अदिकार  -हनरंक  

      5) न्द्याहयक अदिकार  - हनरंक 
 

  

24 प्रयोिशाळा 
पहरचर 

1. आर्थथक अदिकार  - हनरंक 
2. प्रशासकीय - वदै्यकीय 

शाखेतील अहिकारी व 
कमवचारी याचं्या 
आदेशानुसार वदै्यकीय 
शाखेतील कामकाज करणे.   

3)फौजदारी अदिकार  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक अदिकार  -हनरंक  

      5) न्द्याहयक अदिकार  - हनरंक 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

कलम 4 (1) (b)(ii)  नमुना ब 
औद्योहिक सुरक्षा व आरोग्य सांचालनालयातील   

अहिकारी व कमवचारी यांची कतवव्ये 
 
अनु 
क्र 

अहिकार पद कतवव्ये संबंहित 
कायदा/हनयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा 
(अस्यास) 

1 संचालक 
औ सु व आ. 
मिाराष्ट्र 
राज्य, मंुबई 

 1 ) आर्थथक कतवव्य े
1)कायालयाचा अथवसंकल्प सादर 
करणे  
2)वदै्यकीय हबले मंजूर करणे 
3) वतेन काढणे, दैनंहदन खचास 
मंजुरी देणे, अनुदान वाटप करणे 

 

2) प्रशासहनक कतवव्य े
1) िोपनीय अिवाल हलिीणे 
2) विव 3, 4 व विव -2 कमवचा-
याचं्या बदल्या   करणे. 
3) सवव प्रकारच्या रजा मंजूर करणे 
4) सांचालनालयातील अदिकारी व 
कमचारी याांना रृ्ि  खरेिी / वािन 
खरेिीसाठी अदिम मांजूर करिे.  
5) कारखानयाांचा नवीन परवाना, 
नकाले मांजूर करिे, परवानयामध्ये 
स िारिा करिे. 
6) सॉ््िांट एक्रॅक्लन पलाांटचे 
नकाले मांजूर करिे.  
 

3)फौजदारी कतवव्ये - हनरंक 
 

4) अिवन्द्याहयक कतवव्ये  -  
कारखाने अहिहनयम 1948 चे 
कलम 107 अन्द्वये सुनावणी घेणे व 
आदेश देणे.  
5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 

 

 
 
1) हव त्तीय  अहिकार हनयम   
पुस्स्तका  1978, भाि -1 
अन्द्वये  हवभाि प्रमुखास हदलेले  
सवव  
हव त्तीय  अहिकार 
 
 
 
 
 
 
कारखाने  अहिहनयम 1948 
 

 
हनरंक 

 
 
 
 
 



 
2 अपर संचालक 

औ सु व आ. , 
मंुबई 

     1)आ र्थथक कतवव्ये  - हनरंक 
     2) प्रशासहनक कतवव्य े
3)   उप व सिाय्यक संचालक याचंे 
िोपनीय अिवाल हलिीणे 
4) उप व सिाय्यक संचालक याचंी 
नैदमदिक रजा मंजूर करणे  
6) उप व सिाय्यक सचंालक याचंी 

अर्थजत / वदै्यकीय रजा मंजूर 
करणे.  

7) हनरीक्षकाचं्या कामावर पयववके्षण 
8) कारखानयाांचा नवीन कायम  

परवाना मांज रीची दलफारस 
करिे. 

9) कारखानयाांचा परवाना 
नूतनीकरि करिे व 
परवानयामध्ये स िारिा करिे.   

10)  सॉ््िांट एक्रॅक्लन पलाांटचे 
नकाले मांजूर करिे.  

3)फौजदारी कतवव्ये - हनरंक 
 

4) अिवन्द्याहयक कतवव्ये  -  
तडजोडीच्या प्रकरणामध्ये सुनावणी 
घेऊन कारवाई करणे.  
5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
कारखाने  अहिहनयम 1948  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
कारखाने  अहिहनयम 1948 
चे कलम 92 अ  

हनरंक 

3 सि संचालक 
औ सु व आ. , 
मंुबई 

     1)आ र्थथक कतवव्ये  -हनरंक 
     2) प्रशासहनक कतवव्य े

1) उप व सिाय्यक संचालक 
याचंे िोपनीय अिवाल हलिीणे 
2) उप व सिाय्यक संचालक 
याचंी  नैहमदिक रजा मंजूर 
करणे  
3) उप व सिाय्यक संचालक 
याचंी अर्थजत / वदै्यकीय रजेची  
हशफारस करणे 
4) हनरीक्षकाचं्या कामावर 
पयववके्षण 
5) कारखानयाांचा नवीन कायम 
परवाना  मांज रीची दलफारस 
करिे.  
6) कारखानयाांचा परवाना 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
कारखाने  अहिहनयम 1948  
 
 
 
 

हनरंक 



नूतनीकरि करिे व 
परवानयामध्ये स िारिा करिे.  

3)फौजदारी कतवव्ये - हनरंक 

4) अिवन्द्याहयक कतवव्ये  -  
तडजोडीच्या प्रकरणामध्ये सुनावणी 
घेऊन कारवाई करणे.  
5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 

 
 
 
 
कारखाने  अहिहनयम 1948 
चे कलम 92 अ 

4 उप संचालक 
औ सु व आ. , 
मंुबई 

     1)आ र्थथक कतवव्ये -हनरंक 
     2) प्रशासहनक कतवव्य े
1) कारखान्द्याचंे हनरीक्षण करणे 
2) कारखान्द्यातंील अपघात व 
तक्रारींची चौकली करुन त्याबाबत 
कायिेलीर कायगवािी करिे. 
3) कारखानयाांदवरुद्ध खटला प्रस्ताव 
सादर करणे, खटला दाखल करणे 
आहण खटला चालहवणे 
3)फौजदारी कतवव्ये - हनरंक  
4) अिवन्द्याहयक कतवव्ये  - दनरांक 
5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक  

 
 
 
कारखाने  अहिहनयम 1948 

हनरंक 

5 सिाय्यक 
संचालक 
औ सु व आ. , 
मंुबई 

1)आ र्थथक कतवव्ये -हनरंक 
     2) प्रशासहनक कतवव्य े
1) कारखान्द्याचंे हनरीक्षण करणे 
2) कारखान्द्यातंील अपघात व 
तक्रारींची चौकली करुन त्याबाबत 
कायिेलीर  कायगवािी करिे. 
3) कारखानयाांदवरुद्ध खटला प्रस्ताव 
सादर करणे, खटला दाखल करणे 
आहण खटला चालहवणे 
3)फौजदारी कतवव्ये - हनरंक  
4) अिवन्द्याहयक कतवव्ये  - दनरांक 
5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 

 
 
कारखाने  अहिहनयम 1948  

हनरंक 

6 उप संचालक 
(वदै्यकीय ) व 
प्रमाणक शल्य 
हचहकत्सक ) 
औ सु व आ. , 
मंुबई 

     1)आ र्थथक कतवव्ये  -हनरंक 
     2) प्रशासहनक कतवव्य े
       कामिाराचंी वदै्यकीय तपासणी 
करणे.  

3)फौजदारी कतवव्ये   - हनरंक  
4)अिवन्द्याहयक कतवव्ये   -हनरंक  

      5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 

 
 
कारखाने  अहिहनयम 1948 

 

7 हविी  अहिकारी      1)आ र्थथक कतवव्ये  - हनरंक 
     2) प्रशासहनक कतवव्ये   - 
   1)  खटला प्रस्तावाची छाननी  

 
 
कारखाने  अहिहनयम 1948 

 



        करणे व खटला चालहवणे 
   2) सवोच्च व उच््  
       नयायालयातील  
        खट्याांसांबांिीच ेकामकाज  
        पाििे.  
     3)फौजदारी कतवव्ये -     हनरंक        

4)अिवन्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 
5)न्द्याहयक कतवव्ये   -हनरंक  

8 संचालकाचंे 
स्वीय सिाय्यक  
व उप संचालक 
औ सु व आ. , 
मंुबई 

     1)आ र्थथक कतवव्ये  - हनरंक 
     2) प्रशासहनक कतवव्ये  
1)   आस्थापना  हवषयक कामकाज 
2) अहिकारी / कमवचारी याचंी 
न्द्यायालयीन प्रकरणहवषयी 
कामकाज पािणे. 
3)हनयंत्रक अहिकारी (लेखा शाखा) 
4) शासकीय  माहिती अहिकारी 
5) कारखान्द्याचंे हनरीक्षण करणे 
6) कारखान्द्यातंील अपघात व 
तक्रारींची चौकली करुन त्याबाबत 
कायिेलीर कायगवािी करिे. 
7) कारखानयाांदवरुद्ध खटला प्रस्ताव 
सादर करणे, खटला दाखल करणे 
आहण खटला चालहवणे 
3)फौजदारी कतवव्ये - हनरंक  
4) अिवन्द्याहयक कतवव्ये  - दनरांक 
5) न्द्याहयक कतवव्ये  - दनरांक 
 

का. आ. क्र. 
औसुवआ/आस्थापना 
/29871-75/2, हदनाकं 
23/09/1992 
 
 
कें द्रीय  माहितीचा अहिकार 
- 2005  
कारखाने  अहिहनयम 1948  
 

हनरंक 

9 वहरष्ट्ि 
वजै्ञाहनक 
अहिकारी 
औ सु व आ. , 
मंुबई 

     1)आ र्थथक कतवव्ये  -हनरंक 
     2) प्रशासहनक कतवव्य े
       कामिाराचंी वदै्यकीय तपासणी 
करणे.  

3)फौजदारी कतवव्ये   - हनरंक  
4)अिवन्द्याहयक कतवव्ये   -हनरंक  

      5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 
 

 

 
 
कारखाने  अहिहनयम 1948 

 

10 रचना व 
कायवपध्दती  
अहिकारी 

     1)आ र्थथक कतवव्ये  - हनरंक 
     2) प्रशासहनक कतवव्य े
विव 3 व 4 कमवचारी पयववके्षण, 
कमवचारी व अहिकारी देयके हवषयक 
कामकाज, विव 3 व 4 कमवचारी रजा 

का. आ. क्र. 
औसुवआ/आस्थापना 
/29871-75/2, हदनाकं 
23/09/1992 
 

हनरंक 



मंजूर करणे,आस्थापना हवषयक 
कामकाज 
सिाय्यक माहिती अहिकारी     

3)फौजदारी कतवव्ये  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक कतवव्ये   -हनरंक  

      5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 
 

 
 
 
कें द्रीय  माहितीचा अहिकार 
- 2005  

11 अिीक्षक 3)  आर्थथक कतवव्ये   - हनरंक 
4) प्रशासहनक कतवव्ये  - 

संबंहित शाखेतील 
शासकीय संदभव, इतर 
शासकीय कायालयातील 
संदभव, हवभािीय 
कायालयातील संदभांचे 
प्रकरणी व.हल. यानंा 
मािवदशवन करणे, मसुदा 
तपासणे, कामाचा आढावा 
घेणे, शाखेतील कामात 
सुसुत्रता राखणे, हविीत 
वळेेत कामकाज पूणव करुन 
घेणे याहवषयी देखरेख 
करणे.   

3)फौजदारी कतवव्ये  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक कतवव्ये   -हनरंक  

      5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 
 

  

12 वहरष्ट्ि हलपीक 3. आर्थथक कतवव्ये  - हनरंक 
4. प्रशासहनक कतवव्ये  - सबंंहित 

शाखेतील शासकीय संदभव, 
इतर शासकीय कायालयातील 
संदभव, हवभािीय कायालयातील 
संदवभा प्रकरणी मसुदा तयार 
करणे, प्रकरण पुढील 
कायववािीसािी अहिक्षकामंाफव त 
अहिका-याकंडे  पािहवणे, 
पत्रव्यविार, हटपणी टंकलेखन 
करणे, अहिक्षकाचं्या 
अनुपस्स्थतीत अहिक्षकाचंी 
जबाबदारी पार पाडणे.   
3)फौजदारी कतवव्ये  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक कतवव्ये   -हनरंक  

  



      5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 
 

13 लघुलेखक 
(उच्चश्रेणी) 

3) आर्थथक कतवव्ये  - हनरंक 
4) प्रशासहनक कतवव्ये  - 

अहिका-यानंी  हदलेले 
लघुलेखनाचे  काम करणे व 
इतर टंकलेखनाच्या कामात 
मदत करणे.   

3)फौजदारी कतवव्ये  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक कतवव्ये   -हनरंक  

      5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 
 

  

14 लघुलेखक 
(हनम्पनश्रेणी) 

3) आर्थथक कतवव्ये  - हनरंक 
4) प्रशासहनक कतवव्ये  -         

अहिका-यानंी  हदलेले 
लघुलेखनाचे  काम करणे व 
इतर टंकलेखनाच्या कामात 
मदत करणे.   
3)फौजदारी कतवव्ये  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक कतवव्ये   -हनरंक  

      5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 
 

  

15 लघुटंकलेखक  3) आर्थथक कतवव्ये  - हनरंक 
4) प्रशासहनक कतवव्ये  -       

अहिका-यानंी  हदलेले 
लघुलेखनाचे  काम करणे व 
इतर टंकलेखनाच्या कामात 
मदत करणे.   
3)फौजदारी कतवव्ये  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक कतवव्ये   -हनरंक  

      5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 
 

  

16 हलपीक 
टंकलेखक 

3) आर्थथक कतवव्ये  - हनरंक 
4) प्रशासहनक कतवव्ये  - 

अहिका-याचं्या व 
अहिक्षकाचं्या आदेशान्द्वये 
प्रकरणावंर कायववािी करणे 
व मंजूर मसुद्याप्रमाणे 
पत्रव्यविार करणे.     

3)फौजदारी कतवव्ये  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक कतवव्ये   -हनरंक  

  



      5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 
 

17 वािन चालक 3) आर्थथक कतव्ये  - हनरंक 
4) प्रशासहनक कतवव्ये  - शासकीय 

वािन चालहवणे व वािनाचे लॉि 
बुक अद्ययावत िेवणे.   
3)फौजदारी कतवव्ये  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक कतवव्ये   -हनरंक  

      5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 

  

18 वहरष्ट्ि रसायन 
शास्त्रज्ञ 

3) आर्थथक कतवव्ये  - हनरंक 
4) प्रशासहनक कतवव्ये  

व्यवसायजन्द्य रोि िोणयाची 
शक्यता असलेल्या 
कारखान्द्यानंा भटे देऊन 
तेथील कारखान्द्यातील 
िोकादायक वातावरणाचे 
सवके्षण करणे.   

3)फौजदारी कतवव्ये  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक कतवव्ये   -हनरंक  

      5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 

  

19 प्रयोिशाळा 
तंत्रज्ञ 

3) आर्थथक कतवव्ये  - हनरंक 
4) प्रशासहनक कतवव्ये  - वहरष्ट्ि 

रसायन शास्त्रज्ञ यानंा 
कामकाजात मदत करणे.   

3)फौजदारी कतवव्ये  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक कतवव्ये   -हनरंक  

      5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 
 

  

20 प्रयोिशाळा 
सिाय्यक 

3) आर्थथक कतवव्ये  - हनरंक 
4) प्रशासहनक कतवव्ये  - वहरष्ट्ि 

रसायन शास्त्रज्ञ व 
प्रयोिशाळा तंत्रज्ञ यानंा 
कामकाजात मदत करणे.   

3)फौजदारी कतवव्ये  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक कतवव्ये   -हनरंक  

      5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 

  

21 दफ्तरबंद 3) आर्थथक कतवव्ये  - हनरंक 
4) प्रशासहनक कतवव्ये  

कायालयातील 
दस्तऐवजाचंी देखभाल 
करणे 

  



3)फौजदारी कतवव्ये  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक कतवव्ये   -हनरंक  

      5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 
 

22 नाईक 3) आर्थथक कतवव्ये  - हनरंक 
4) प्रशासहनक कतवव्ये  - हशपाई 

कमवचारी विाच्या दैनंहदन 
कामकाजाचे वाटप करणे व 
त्याचं्या कामावर देखरेख 
करणे.   

3)फौजदारी कतवव्ये  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक कतवव्ये   -हनरंक  

      5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 
 

  

23 हशपाई 3. आर्थथक कतवव्ये  - हनरंक 
4. प्रशासहनक कतवव्ये   - 

अहिकारी व कमवचारी याचं्या 
आदेशानुसार काम करणे.   

3)फौजदारी कतवव्ये  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक कतवव्ये   -हनरंक  

      5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 
 

  

24 प्रयोिशाळा 
पहरचर 

3. आर्थथक कतवव्ये  - हनरंक 
4. प्रशासकीय - वदै्यकीय 

शाखेतील अहिकारी व 
कमवचारी याचं्या 
आदेशानुसार वदै्यकीय 
शाखेतील कामकाज करणे.   

3)फौजदारी कतवव्ये  - हनरंक 
4)अिवन्द्याहयक कतवव्ये   -हनरंक  

      5) न्द्याहयक कतवव्ये  - हनरंक 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

कलम 4 (1) (b) (iii)   
कायालयाचे नाव :- औद्योहिक सुरक्षा  व आरोग्य सचंालनालय, मुंबई.  

 

हनणवय प्रहक्रयेतील पयववके्षण व जबाबदारीच ेउत्तरदाहयत्व हनहित करून 
कायवपध्दतीच ेप्रकाशन      

कामाचे स्वरूप अ) कारखाने अहिहनयम 1948 
                         ब)   पयावरण संरक्षण  कायदा 1986 अतंिवत खालील  हनयम 
                  (i) उत्पादन, सािवणकू व िोकादायक रसायनाचंी  आयात  हनयम  1989 
                  (ii) रसायनाचंे अपघात (आपत्ती योजना, पूवव तयारी व  प्रहतसाद )                            
                                       हनयम, 1996. 

वरील अहिहनयम / हनयमांचे पहरपालन कारखान्द्याकंडून करवून घेणे. 
संबंहित तरतूद  वरील प्रमाणे 
अहिहनयमाचे नाव          कारखाने अहिहनयम 1948 
हनयम   अ)  मिाराष्ट्र कारखाने हनयम 1963 

ब)   पयावरण सुरक्षा कायदे अंतिवत खालील हनयम 
        (i) उत्पादन,सािवणकू िाकादायक रसायनाचंी आयातहवषयक हनयम  
                                            1989 
        (ii) रासायहनक अपघात(आपत्ती योजना, तयारी व प्रहतसाद)                      
                                              हनयम 1996 
शासन हनणवय    हनरंक 
पहरपत्रके   हनरंक 
कायालयीन  आदेश  हनरंक 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
अनु. 
क. 

कामाचे  स्वरुप कालाविी हदवस कामासािी जबाबदार 
अहिकारी 

अहभप्राय 

1 कारखान्द्याचंी नोंदणी व 
परवाना 

60 दिवस संबंहित अपर / सि / उप/ 
सिाय्यक संचालक  

प्रकरण 
अजव अपूणव 
असल्यास 
पूणव करुन 
घेणयात 
येते. 

2 कारखान्द्याचे इमारती व 
संयंत्राचे नकाशे मंजुरी 

पंचेचाळीस हदवस अपर संचालक / सि सचंालक 

3 सॉल्व्िंट अक्स्राक्शन 
्लाटंच्या जािेची मंजुरी 

तीन  महिने अपर संचालक / सि सचंालक 

4 कारखाने हनरीक्षण सववसािारणपणे 1 वषव  उप / सिाय्यक सचंालक 
5 अपघात चौकशी एक  महिना उप / सिाय्यक सचंालक 
6 खटला दाखल करणे तीन महिने उप / सिाय्यक सचंालक 
7 खटले  चालहवणे न्द्यायालयीन प्रहक्रये 

प्रमाणे 
उप / सिाय्यक सचंालक 

 
कलम 4 (1) (b)(iv)  नमुना अ 

कायालयाचे नाव :- औद्योहिक सुरक्षा  व आरोग्य सचंालनालय, मुंबई.  

नमुन्द्यामध्य ेकामाच ेप्रकटीकरण 
 

अनु. क्र. काम / कायव कामाचे प्रमाण आर्थथक लक्ष अहभप्राय 
1 हनरीक्षण, नोंदणी, परवाना व नकाशे 

मंजुरी 
हनरंक नािी हनरंक 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

कलम 4 (1) (b)(iv)  नमुना ब 
कायालयाचे नाव :- औद्योहिक सुरक्षा  व आरोग्य सचंालनालय, मुंबई.  

कामाची कालमयादा 
काम पूणव िोणयासािी प्रत्येक कामाची कालमयादा 

 
अनु. 
क्र. 

काम / कायव हदवस / तास पूणव  
करणयासािी 

जबाबदार   अहिकारी तक्रार  हनवारण 
अहिकारी 

1 कारखाने  हनरीक्षण सववसािारणपणे 
एक वषव 

सिाय्यक / उप सचंालक सि संचालक 

2 तक्रार चौकशी एक महिना संबंिीत अपर / सि 
संचालक 

संचालक 

3 अपघात चौकशी एक महिना सिाय्यक / उप सचंालक संचालक 
4 चौकशी पूणव करुन भिं 

आढळल्यास 
न्द्यायालयीन कारवाई  

तीन महिने  सिाय्यक / उप सचंालक संचालक 

5 कारखाने नोंदणी व 
परवाना 

साि हदवस संबंिीत अपर / सि 
संचालक 

संचालक 

6 कारखान्द्याचे इमारती व 
संयंत्राचे नकाशे मंजुरी 

पंचेचाळीस हदवस संबंिीत अपर / सि 
संचालक 

संचालक 

7 सॉल्व्िंट अक्स्राक्शन 
्लाटंच्या जािेची मंजुरी 

तीन  महिने संबंिीत अपर / सि 
संचालक 

संचालक 

 
कलम 4 (1) (b)(v)  नमुना अ 

कायालयाच ेनांव - औद्योहिक सुरक्षा व आरोग्य, मंुबई. 

प्रशासकीय क्षेत्रीय कामाशी संबंहित हनयम / अहिहनयम 
 

अनु. 
क्र. 

सुचना पत्रकानुसार 
हदलेला हवषय 

हनयम क्रमाकं व वषव अहभप्राय 
(असल्यास) 

1 कारखाने हनरीक्षण कारखाने    अहिहनयम 1948 
मिाराष्ट्र कारखाने हनयम 1963 
पयावरण सुरक्षा कायदे अतंिवत खालील हनयम 
(i) उत्पादन, सािवणकू िोकादायक रसायनाचं 

आयात हवषयक हनयम 1989 
(ii) रासायहनक अपघात (आपत्ती योजना, तयारी व                  

प्रहतसाद) हनयम 1996 

हनरंक 

 
 



 
 

कलम 4 (1) (b)(v)  नमुना ब 
कायालयाचे नाव :- औद्योहिक सुरक्षा  व आरोग्य सचंालनालय, मुंबई.  

 
प्रशासकीय क्षेत्रीय कामाशी संबंहित शासन हनणवय 

 
अनु. क्र शासन हनणवयानुसार हदलेले हवषय शासन हनणवय क्रमाकं व तारीख अहभप्राय (असल्यास) 

1 हनरंक हनरंक हनरंक 
      

 
कलम 4 (1) (b)(v)  नमुना क 

कायालयाचे नाव :- औद्योहिक सुरक्षा  व आरोग्य सचंालनालय, मुंबई.  
प्रशासकीय क्षेत्रीय कामाशी संबंहित पहरपत्रके 

          
अनु. क्र शासकीय पत्रकानुसार हदलेले हवषय पहरपत्रक क्रमाकं व तारीख अहभप्राय (असल्यास) 

1 हनरंक हनरंक हनरंक 
 

कलम 4 (1) (b)(v)  नमुना ड 
कायालयाचे नाव :- औद्योहिक सुरक्षा  व आरोग्य सचंालनालय, मुंबई.  

 

प्रशासकीय क्षेत्रीय कामाशी संबंहित कायालयीन आदेश/िोरणात्मक पहरपत्रके 
          

अनु. क्र हवषय  क्रमाकं व तारीख अहभप्राय (असल्यास) 
1 सवव नोंदणीकृत कारखान्द्याचंे 

सववसािारणपणे वषातून एकदा 
हनरीक्षण 

हनरंक हनरंक 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  कलम 4 (1) (b)(v)  नमुना इ 
 

मंुबई येथील संचालक,औद्योहिक सुरक्षा व आरोग्य यांच्या 
कायालयामध्ये उपलब्ि दस्तऐवजाची यादी   

दस्तऐवजाचा  हवषय 
 

अनु. 
क्र. 

दस्तऐवजाचा 
हवषय 

दस्तऐवजाचा  
प्रकार 

हवषय संबंिीत व्यक्ती 
पदनाम/ शाखा 

व्यक्तीचे हिकाण 
उपरोक्त कायालयात 

उपलब्ि नसल्यास 
1 परवाना शुल्क 

नोंद विी 
नोंद विी परवाना शुल्क परवाना शाखा सदर दस्तऐवज             

औद्यो हिक सुरक्षा व 
आरोग्य, मंुबई या 

कायालयात उपलब्ि 
आिे.  

2 नमुना 4 ची             
स्थळ प्रत 

स्थळ प्रत परवाना परवाना शाखा 

3 अपघात नोंद विी नोंद विी अपघात अपघात शाखा 
4 ताकीद नोंद विी नोंद विी ताकीद हनरीक्षण शाखा 
5 खटला प्रस्ताव 

नोंद विी 
नोंद विी खटला प्रस्ताव खटला शाखा 

6 खटला दाखल 
नोंद विी 

नोंद विी खटला प्रस्ताव खटला शाखा 

7 कारणे दाखवा 
नोटीस 

नोंद विी कारणे दाखवा हनरीक्षण शाखा 

8 दैनंहदनी नोंद 
विी  

नोंद विी दैनहदनी हनरीक्षण शाखा 

9 तक्रार नोंद विी नोंद विी तक्रार हनरीक्षण शाखा 
10 नकाशे प्रस्ताव 

नोंद विी 
नोंद विी नकाशे प्रस्ताव नकाशे शाखा 

11 मंजूर नकाशे नोंद 
विी 

नोंद विी मंजूर नकाशे नकाशे शाखा 

12 चलन नोंद विी नोंद विी चलन आस्थापना शाखा           
क्र. 2 अ 

13 आवक नोंद विी नोंद विी आवक टपाल आस्थापना शाखा           
क्र. 2 अ 

14 टपाल मुद्राकं 
नोंद विी 

नोंद विी टपाल मुद्राकं आस्थापना शाखा           
क्र .2 अ 

 
 
 
 
 



 
 

अनु. 
क्र. 

दस्तऐवजाचा 
हवषय 

दस्तऐवजाचा  
प्रकार 

हवषय संबंिीत व्यक्ती 
पदनाम/ शाखा 

व्यक्तीचे हिकाण 
उपरोक्त कायालयात 

उपलब्ि नसल्यास 
15 नोंदणीकृत 

कारखाने 
यादी सासं्ख्यकी  सासं्ख्यकी शाखा सदर दस्तऐवज          

औद्यो हिक सुरक्षा व 
आरोग्य, मंुबई या 

कायालयात उपलब्ि 
आिे.  

16 िजेरी पत्रक बायोमेरीक  िजेरी  पत्रक आस्थापना शाखा           
क्र .2 क 

17 भोिवटादार 
व्यवस्थापक 

बदली नोंद विी 

नोंद विी भोिवटादार 
व्यवस्थापक 

बदली 

परवाना शाखा 

18 सेवा पुस्तके नोंद विी सेवा आस्थापना शाखा           
क्र .2 क 

19 हबल नोंद विी नोंद विी हबले लेखा शाखा क्र. 3 ब 
20 टोकन नोंद विी नोंद विी टोकन लेखा शाखा क्र. 3 ब 
21 िनादेश /रोकड 

नोंद विी 
नोंद विी िनादेश 

/रोकड 
व्यविार 

लेखा शाखा क्र. 3 ब 

22 चतुथव श्रेणी           
भहवष्ट्य  हनवाि 
हनिी नोंद विी 

नोंद विी भहवष्ट्य  हनवाि 
हनिी 

लेखा शाखा क्र. 3 ब 

23 अहग्रम नोंद विी नोंद विी अहग्रम आस्थापना शाखा           
क्र .2 अ 

24 जावक नोंद विी नोंद विी जावक टपाल आस्थापना शाखा           
क्र .2 अ 

25 जड संग्रि नोंद 
विी 

नोंद विी जड संग्रि आस्थापना शाखा           
क्र .2 अ 

26 वतेन देयके व 
इतर पूरक देयके 

नोंदविी 

नोंदविी वतेन देयके व 
इतर पूरक 

देयके 

लेखा शाखा क्र. 3 ब 

27 दुबार देयक 
नोंदविी 

नोंदविी दुबार देयक लेखा शाखा क्र. 3 ब 

28 माहिती 
अहिकाराचे अजव 
व अहपल नोंदविी 

नोंदविी माहिती 
अहिकाराचे 

अजव व अहपल 

आस्थापना शाखा           
क्र .2 क 

29 लॉि बुक नोंदविी लॉि बुक 
हवषयक 

आस्थापना शाखा           
क्र .2 अ 

30 शासन संदभव  नोंदविी शासनाकडून 
आलेली पत्रे  

आस्थापना शाखा           
क्र .2 अ 

 



 
 
  कलम 4 (1) (अ)(vi)   
 

मंुबई येहथल संचालक,औद्योहिक सुरक्षा व आरोग्य यांच्या 
कायालयामध्ये उपलब्ि दस्तऐवजाची विववारी   

दस्तऐवजाचा  हवषय 
अनु. क्र. हवषय दस्तऐवजाचा प्रकार 

नस्ती/मस्टर/ 
नोंदपुस्तक व्िॉउचर इ.  

हवषय सुरक्षीत िेवणयाचा 
कालाविी 

1 परवाना शुल्क 
नोंदविी 

नोंद विी परवाना शुल्क कायम स्वरुपी 

2 नमुना  4 ची स्थळ प्रत स्थळ प्रत परवाना कायम स्वरुपी 
3 अपघात नोंद विी नोंद विी अपघात तीस वष े
4 ताकीद नोंद विी नोंद विी ताकीद कायम स्वरुपी 
5 खटला प्रस्ताव नोंद 

विी 
नोंद विी खटला प्रस्ताव कायम स्वरुपी 

6 खटला दाखल 
नोंदविी 

नोंद विी खटला दाखल कायम स्वरुपी 

7 कारणे दाखवा नोटीस नोंद विी कारणे दाखवा कायम स्वरुपी 
8 दैनंहदनी नोंदविी  नोंद विी दैनंहदनी पाच वष े
9 तक्रार नोंद विी नोंद विी तक्रार कायम स्वरुपी 

10 नकाशे प्रस्ताव 
नोंदविी 

नोंद विी नकाशे प्रस्ताव कायम स्वरुपी 

11 मंजूर नकाशे नोंदविी नोंद विी मंजूर नकाशे कायम स्वरुपी 
12 चलन नोंद विी नोंद विी चलन  तीस वष े
13 आवक नोंद विी नोंद विी आवक टपाल तीस वष े
14  टपाल मुद्राकं नोंद 

विी 
नोंद विी टपाल मुद्राकं कायम स्वरुपी 

15 नोंदणीकृत कारखाने यादी साखंीकी कायम स्वरुपी 
16 िजेरी पत्रक बायोमेरीक िजेरी पत्रक पाच वष े
17 भोिवटादार 

/व्यवस्थापक बदली 
नोंद विी 

नोंद विी भोिवटादार / 
व्यवस्थापक बदली 

पाच वष े

18 सेवा पुस्तके नोंद विी सेवा कायम स्वरुपी 
19 हबल नोंद विी नोंद विी हबले कायम स्वरुपी 
20 टोकन नोंद विी नोंद विी टोकन पाच वष े
21 रोकड नोंद विी नोंद विी रोकड तीस वष े

 
 
 



 
22 चतुथव श्रेणी           

भहवष्ट्य  हनवाि हनिी 
नोंद विी 

नोंद विी भहवष्ट्य  हनवाि हनिी कायम स्वरुपी 

23 अहग्रम नोंद विी नोंद विी अहग्रम कायम स्वरुपी 
24 जावक नोंद विी नोंद विी जावक टपाल तीस वष े
25 जड संग्रि नोंद विी नोंद विी जड संग्रि कायम स्वरुपी 
26 पिार हवषयक 

नोंदविी 
नोंदविी वतेन देयके व इतर 

पूरक देयके 
कायम स्वरुपी 

27 दुबार देयक नोंदविी नोंदविी  दुबार देयक 5 वष े
28 माहिती अहिकाराचे 

अजव व अहपल अजव 
नोंदविी 

नोंदविी माहिती अहिकाराचे 
अजव व अहपल अजव 

हनकाली 
काढल्यानंतर 1 

वषव 
29 लॉि बुक नोंदविी लॉिबुक हवषयक  कायमस्वरुपी  
30 शासन संदभव  नोंदविी शासनाकडून 

आलेली पत्रे 
5 वषे  

 
 

कलम 4 (1) (ब)(vii)   
मंुबई येहथल संचालक,औद्योहिक सुरक्षा व आरोग्य या 

कायालयाच्या पहरणामकारक कामासािी  
जन सामान्द्यांसािी सल्लामसलत करणयाची व्यवस्था   

 

अनु. 
क्र. 

सल्लामसलतीचा हवषय कायवप्रणालीचे हवस्तृत 
वणवन 

कोणत्या / अहिहनयम 
/हनयमा / 

पहरपत्रकाद्वारे 

पुनरावृत्ती काल 

1 हनरंक हनरंक हनरंक हनरंक 
 
  

कलम 4 (1) (ब)(viii)  नमुना अ 
 

मंुबई येथील संचालक,औद्योहिक सुरक्षा व आरोग्य याचं्या 
कायालयाच्या सहमतीची यादी प्रकाहशत करणे 

 

अनु. 
क्र.  

सहमतीचे 
सदस्य 

सहमतीचे 
उददीष्ट्ट 

हकती वळेा घेणयात 
येते 

सभा 
जनसामान्द्यासंािी 
खुली आिे ककवा 

नािी 

सभचेा 
कायववृत्तातं 
(उपलब्ि) 

1 हनरंक हनरंक हनरंक हनरंक हनरंक 
 
 



 
 

कलम 4 (1) (ब)(viii)  नमुना ब 
 

मंुबई येथील संचालक,औद्योहिक सुरक्षा व आरोग्य याचं्या 
कायालयाच्या अहिसभचेी यादी प्रकाहशत करणे 

 
अनु. 
क्र.  

   अहिसभचेे 
नावं 

सभचेे 
उददीष्ट्ट 

हकती वळेा घेणयात 
येते 

सभा 
जनसामान्द्यासंािी 
खुली आिे ककवा 

नािी 

सभचेा 
कायववृत्तातं 
(उपलब्ि) 

1 हनरंक हनरंक हनरंक हनरंक हनरंक 
 
 

कलम 4 (1) (ब)(viii)  नमुना क 
मंुबई येहथल संचालक,औद्योहिक  सुरक्षा व आरोग्य याचं्या 

कायालयाच्या पहरषदांची यादी प्रकाहशत करणे 
  
अनु. 
क्र.  

   अहिसभचेे 
नावं 

सभचेे उद्दीष्ट्ट हकती वळेा घेणयात 
येते 

सभा 
जनसामान्द्यासंािी 
खुली आिे ककवा 

नािी 

सभचेा 
कायववृत्तातं 
(उपलब्ि) 

1 हनरंक हनरंक हनरंक हनरंक हनरंक 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
कलम 4 (1) (ब)(viii)  नमुना ड 

मंुबई येथील संचालक,औद्योहिक सुरक्षा व आरोग्य याचं्या 
कायालयाच्या सहमत्याचंी यादी प्रकाहशत करणे 

 

अनु. 
क्र. 

सहमतीचे 
नावं 

सहमतीचे 
सदस्य 

सहमतीचे उहद्दष्ट्ट हकती वळेा 
घेणयात 

येते 

सभा 
जनसामान्द्यां
सािी खुली 
आिे  ककवा 

नािी 

सभचेा कायववृत्तातं 
(उपलब्ि) 

1 सक्षम 
व्यक्ती 
बाबत 

सहमती 

3 कारखान्द्यात  
असलेल्या 
मशीनरीची तपासणी 
योग्य शैक्षणीक 
पात्रता व अनुभव 
असलेल्या सक्षम 
व्यक्तींकडूनच 
करणयाकरीता 
मौखीक पहरक्षा 
घेणयात येतात. 

वषातून 
एक वळेा 

नािी सहमतीने घेतलेल्या 
मौखीक पहरक्षचेा 
हनकाल त्वरीत 

लावणयात येऊन  
त्याचे इहतवृत्तातं 
तयार करणयात 

येते.  

2 प्रमाणक 
शल्य               

 हचहकत्सक 
प्रािीकृती 
सहमती  

3 प्रािीकृतीबाबत 
आलेल्या अजांची 
छाननी करणे.  
वस्तुस्थीती तपासणे. 
हनकषाचंी पूतवता 
करणा-या 
अजवदाराचंी  
प्रािीकृती 
 हमळणेबाबत 
संचालकानंा  
हशफारस करणे.  

आवश्यकते
नुसार  

नािी नािी.  

3 प्रथमोचार 
प्रहशक्षण 
संस्था 

मान्द्यता  
सहमती 

3 मान्द्यतेबाबत 
आलेल्या अजांची 
छाननी करणे, 
वस्तुस्थती तपासणे, 
 हनकषाचंी पूतवता 
करणा-या 
अजवदाराचंी 
प्रािीकृती हमळणे 
बाबत संचालकानंा  
हशफारस करणे.   

आवश्यकते
नुसार  

नािी नािी.  



4 रसायने 
/वस्तू/ 

उपकरणे 
खरेदी                  
सहमती 

3 वदै्यकीय  
हवभािासािी 
लािणा-या रसायने 
/ वस्तु / उपकरणे 
खरेदीसािी  हनहवदा 
/ दरपत्रक मािहवणे,  
योग्य  हनहवदा  / 
दरपत्रकाची  
संचालकानंा  
हशफारस करणे.  

आवश्यकते
नुसार  

नािी नािी 

5 महिलाचं्या  
तक्रारींचे 
हनवारण 
सहमती  

5 महिलाचं्या  तक्रारींचे 
हनवारण करणे.   

हनरंक हनरंक हनरंक 

6 मिाराष्ट्र 
कारखाने 
(सुरक्षा 

लेखापहरक्षा)
हनयम, 
2014 

3 कारखान्द्यातील 
व्यावसाहयक सुरक्षा 
आरोग्यप्रणाली  व 
कायवपध्दती याचंे 
पध्दतशीर, 
वस्तुहनष्ट्ि आहण 
लेखी मूल्यमापन 
करणे.  

आवश्यकते
नुसार 

नािी सहमती अजांची 
छाननी करुन व 
इहतवृत्तातं तयार 

करुन त्याबाबतचा 
अिवाल शासनास 
पािहवणयात येतो. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
कलम 4 (1) (ब)(ix)   

मंुबई येथील संचालक,औद्योहिक सुरक्षा व आरोग्य याचं्या 
कायालयातील अहिकारी व कमवचारी यांची नांव,ेपत्त ेव त्यांच ेमाहसक वतेन 
अ.क्र

. 
पदनाम अहिकारी/कमवचा-

याचंेनावं 
विव रुजू हदनाकं दूरध्वनीक्र. 

/ फक्स / 
ईमेल 

एकूणवतेन          
( रु ) 

     26572704/0
9/22/58 

26572474 

- 

1 संचालक दरक्त 1 -  --- 
1 अपर संचालक श्री. म . र. पाटील 1 21/07/1992  177960 
1 सि सांचालक श्रीमती शा. सा. िोंदुले 1 25/10/2007  146152 
2 सि संचालक श्री. स . अ. शलिे 1 01/06/2012  146152 
1 उप संचालक श्री. अ. अ. ताबंोळी 1 16/08/2012  125508 

2  श्री.अ.हत.मडावी 1 25/10/2012  125508 

1 उपसंचालक            
( वदै्यकीय ) 

हरक्त (2) 1    

1 सिाय्यक 
संचालक 

हरक्त (5) 2    

1 प्रमाणक शल्य 
हचहकत्सक 

डॉ. स . ला. घाटकर 
(प्रदतदनय क्ती) 

1 18/04/2018   

1 हविी अहिकारी श्री. उ. बा. पवार 1 18/03/2021  112237 
1 रचना व 

कायवपध्दती 
अहिकारी 

हरक्त     

1 वहरष्ट्ि वजै्ञाहनक 
अहिकारी 

श्री.हन.स.नािोटकर 2   01/02/1997  120236 

1 वदरष्ट्ठ रसायन 
लास्त्रज्ञ 

दरक्त 3    

1 प्रयोिशाळा 
तंत्रज्ञ 

दरक्त 3    

1 प्रयोिशाळा 
सिाय्यक 

श्री.ि.हच.सुपत 3 04/03/2009  65886 

2  श्रीमती रा. रा. मेिेर 3 02/02/2009  66222 
1 अहिक्षक श्री.श.आ.संदानहशव 3 11/09/1996  83850 
2  श्री.प.हस.कापसे 3 14/01/1994  74940 
3  श्री.सं.ि.वडवळकर 3 21/09/1995  74940 
4  श्रीमती वृ.हव.परब 3 09/09/1996  72795 
5  श्रीमती ज.मु.वेंिुलेकर 3 16/12/1996  72795 
6  श्री. न. आ. कचरे 3 05/07/1993  61374 



7  श्री.रु.हव.भाले 3 03/04/1995  59718 
9  श्री.सु.श.लाटकर 3 26/11/1997  54888 
1 वहरष्ट्ि हलपीक श्रीमती हश.सु.बंडिर 3 16/05/2009  62536 
2  श्री.सु.शा.पाटील 3 04/08/2000  48954 
3  श्रीमती.शा.हव.राणे 3 01/07/2009  59218 
4  श्री.द.पं.नाईकवाडे 3 19/06/2012  48151 
5  श्री .रा. रा. चव्िाण 3 21/04/2014  52951 
6  श्री. श्री.  हत्र. पंडा 3 13/06/2014  52951 
7  श्री. म. ि. कुमरे 3 14/07/2015  45634 
8  श्री. व.ै हव. िुरव 3 18/02/2016  45634 
9  श्री. ओ. म. भाडेंकरी 3 07/10/2016  54177 
1 लघुलेखक                

( उच्चश्रणेी ) 
श्रीमती अ.हन.नेरकर 3 29/11/1990  95598 

1 लघुलेखक            
( हनम्पनश्रेणी ) 

श्रीमती अ.अ.सावतं 3 21/09/1995  90450 

1 लघु टंकलेखक            
( मरािी ) 

हरक्त 3    

1 दूरध्वनी चालक श्रीमती स्ने.स.खानहवलकर 3 10/08/2000  72795 
1 हलपीक 

टंकलेखक 
श्री. स. कृ. चव्िाण 3 05/09/1997  57350 

2  श्री. हव. शा.ं हवचारे 3 12/02/1990  48440 
3  श्री.प्र. दव. लेलार 3 20/09/2021  38986 
4  श्री.ज. स . मिाजन 3 20/09/2021  33451 
1 वािन चालक दरक्त 3    
1 द्तरबंद श्री.ल.िु.जुवळे 4 01/08/1985  71535 
1 नाईक श्री.ब.रा.पवार 4 02/09/1989  65090 
1 हशपाई श्री.बा.शं.िायकवाड 4 02/09/1989  65090 
2  श्री.ज्ञा.हव.घाडिे 4 03/03/1992  50936 
3  श्री.सु.दे.सोनवणे 4 16/11/1993  58655 
4  श्रीमती हम.घ.कटारे 4 01/10/1994  58655 
5  श्रीमती ल.हव.िोत्रे 4 18/10/1997  57005 
6  श्रीमती शा.म.घाडी 4 06/03/1999  46796 
7  श्री.हव.व.कोळी 4 03/10/2006  49030 
8  श्री.व.मं.लोतडे 4 08/02/2008  63205 
1 प्रयोिशाळा 

पहरचर 
श्री.ब.िो.हबजे 4 17/09/1990  65535 

 
टीप :  1) मिाराष्ट्र कोषािार हनयम 259 (1) अन्द्वये माहसक वतेन आिहरत करणयात येते.          

          2) माहसक वतेनात भरपाईची पध्दत या संचालनालयात अवलंहबली जात नािी. 
 



कलम 4 (1) (ब)(x)   
मंुबई येथील संचालक,औद्योहिक सुरक्षा व आरोग्य याचं्या कायालयातील 

अहिकारी व कमवचारी यांच्या वतेनाची हवस्तृत माहिती प्रकाहशत करणे 
अ. 
क्र. 

नाव व पदनाम पद 
सं

ख्या 

वतेन मॅहरक्स 
स्तर 

मूळ 
वतेन 

मिािाई 
भत्ता 

NPS 
EMPR 
CoNt 
AD. 

घरभाडे 
भत्ता 

शिर 
पूरक 
भत्ता 

प्रवास 
भत्ता 

िुलाई 
भत्ता 

 राजपहत्रत          
 

संचालक 
1         

1 दरक्त          
  1         

1 श्री. म . र. पाटील  एस-24 104400 39672 0 28188 300 5400 0 

 
सि सांचालक 

2         

1 श्रीमती शा. सा. 
िोंदुले 

 एस-23 76200 28956 14722 20574 300 5400 0 

2 श्री. सु. अ. कशदे  एस-23 76200 28956 14722 20574 300 5400 0 
 उपसंचालक 9         

1 श्री. अ. अ. 
तांबोळी 

 एस-20 65000 24700 12558 17550 300 5400 0 

2 श्री. अ. हत. 
मडावी 

 एस-20 65000 24700 12558 17550 300 5400 0 

 सिा.संचालक 5         
1 हरक्त          
 उप संचालक 

(वैद्यकीय) 
2         

1 दरक्त          
 प्रमाणक शल्य 

हचहकत्सक  
1         

1 डॉ. स . ला. 
घाटकर 
(प्रदतदनय क्ती) 

1 एस-20        

 हविी अहिकारी 1         
1 श्री. उ. बा. पवार  एस-20 57800 21964 11167 15606 300 5400  
 
 

रचना व 
कायवपध्दती 
अहिकारी 

1         

1 हरक्त          
 वहरष्ट्ि वजै्ञाहनक 

अहिकारी 
1         

1 श्री. हन.स. 
नािोटकर 

 एस-14 74200 23002 0 20034 300 2700 0 

 अहिक्षक 9         
1 श्री. श. आ. 

संदानहशव 
 एस-13 49000 18620 0 13230 300 2700 0 

2 श्री. प. हस. 
कापसे 

 एस-13 43600 16568 0 11772 300 2700 0 



3 श्री. सं. ि. 
वडवळकर 

 एस-13 43600 16568 0 11772 300 2700 0 

4 श्रीमती वृ.हव. 
परब 

 एस-13 42300 16074 0 11421 300 2700 0 

5 श्रीमती ज. मु. 
वेंिुलेकर 

 एस-13 42300 16074 0 11421 300 2700 0 

6 श्री. न. आ. कचरे  एस-13 42300 16074 0 0 300 2700 0 

7 श्री. रु.हव. भाले  एस-13 41100 15618 0 0 300 2700 0 

8 श्री. सु. श. 
लाटकर 

 एस-13 37600 14288 0 0 300 2700 0 

 वहरष्ट्ि हलपीक 9         
1 श्रीमती  हश. सु. 

बंडिर 
 एस-8 32300 12274 6241 8721 300 2700 0 

2 श्री. सु. शा. 
पाटील 

 एस-8 33300 12654 0 0 300 2700 0 

3 श्रीमती  शा. हव. 
राणे 

 एस-8 30500 11590 5893 8235 300 2700 0 

4 श्री. द. पं. 
नाईकवाडे 

 एस-8 28700 10906 5545 0 300 2700 0 

5 श्री. रा. रा. 
चव्िाण 

 एस-8 27100 10298 5236 7317 300 2700 0 

6 श्री. श्री. हत्र. पंडा  एस-8 27100 10298 5236 7317 300 2700 0 
7 श्री. म. ि. कुमरे  एस-8 27100 10298 5236 0 300 2700 0 
8 श्री. व.ै हव.िुरव  एस-8 27100 10298 5236 0 300 2700 0 
9 श्री. ओ. म. 

भांडेकरी 
 एस-8 26300 9994 5082 7101 300 5400 0 

 लघुलेखक 
( उच्चश्रणेी) 

1         

1 श्रीमती अ. हन. 
नेरकर 

 एस-15 67100 25498 0 0 300 2700 0 

 
 

 लघुलेखक 
हनम्पनश्रणेी 

1         

1 श्रीमती अ.अ 
सावतं 

 एस-15 53000 20140 0 14310 300 2700 0 

 लघुटंकलेखक 1         
1 हरक्त          
 दूरध्वनी चालक 1         

1 श्रीमती स्ने. स. 
खानहवलकर 

 एस-9 42300 16074 0 11421 300 2700 0 

 हलपीक 
टंकलेखक 

22         

1 श्री. स. कृ. 
चव्िाण 

 एस-6 33000 12540 0 8910 200 2700 0 

2 श्री. हव. शां. 
हवचारे 

 एस-6 33000 12540 0 8910 200 2700 0 



3 श्री. प्र. दव. लेलार  एस-6 20500 7790 3961 5535 200 1000 0 
4 श्री. ज. स . 

मिाजन 
 एस-6 20500 7790 3961 0 200 1000 0 

 वािन चालक 2         
1 हरक्त          
 वदरष्ट्ि रसायन 

शास्त्रज्ञ 
1         

1 दरक्त          

 प्रयोिशाळा 
तंत्रज्ञ 

1         

1 दरक्त          
 प्रयोिशाळा 

सिाय्यक 
2         

1 श्री ि. हच. सुपत  एस-8 34300 13034 6291 9261 300 2700 0 
2 श्रीमती रा. रा. 

मेिेर 
 एस-8 34300 13034 6291 9261 300 2700 0 

 द्तरबंद 1         
1 श्री. ल. िु. जुवळे  एस-5 39900 15162 0 10773 300 5400 0 
 नाईक 1         

1 श्री. ब. रा. पवार  एस-5 37600 14288 0 10152 300 2700 50 
 हशपाई 8         

1 श्री. बा. शं. 
िायकवाड 

 एस-5 37600 14288 0 10152 300 2700 50 

2 श्री.ज्ञा.हव.घाडिे  एस-5 34700 13186 0 0 300 2700 50 
3 श्री. सु. दे. 

सोनवणे 
 एस-4 33700 12806 0 9099 300 2700 50 

4 श्रीमती  हम. घ. 
कटारे 

 एस-4 33700 12806 0 9099 300 2700 50 

5 श्रीमती ल. हव. 
िोत्र े

 एस-4 32700 12426 0 8829 300 2700 50 

6 श्रीमती शा. म. 
घाडी 

 एस-4 31700 12046 0 0 300 2700 50 

7 श्री. हव. व. कोळी  एस-3 25000 9500 4830 6750 200 2700 50 
8 श्री. व. मं. लोतडे  एस-5 36500 13870 0 9855 200 2700 50+ 30 
 प्रयोिशाळा 

पहरचर 
1         

1 श्री.ब.िो.हबजे  एस-4 37900 14402 0 10233 300 2700 0 
 
हटप-  1) मिाराष्ट्र कोषािार हनयम 259 (1) अन्द्वये माहसक वतेन आिहरत करणयात येते. 
               2)माहसक वतेनात भरपाईची पध्दत या संचालनालयात अवलंहवली जात नािी. 

 
 
 
 
 



 
कलम 4 (1) (ब) (11) 

मंुबई येथील संचालक, औद्योहिक सुरक्षा व आरोग्य, मंुबई कायालयाचे  मंजूर अनुदान व 
झालले्या  खचावरील माहिती प्रसाहरत करणे 

अथवसंकल्पीय अदंाज  2022-2023  ( मािे जानेवारी 2023 पयंत ) 

2230 कामिार व सेवायोजन 

102(01)  102 कामाची पहरस्स्थती व सुरहक्षतता 
 (00) (01)  औदयोहिक सरुक्षा व आरोग्य संचालनालय  (22300521) 

मंुबई 
 

प्रयोजन मंजूर अनुदान झाललेा प्रत्यक्ष खचव दलल्लक 
वतेन 4,52,00,000 3,55,20,543 96,79,457 

अहतकाहलक भत्ता 0 0 0 
दूरध्वनी, वीज शुल्क 2,11,234 1,89,987 21,247 

प्रवासखचव 29,490 20,670 8,820 
कायालयीन खचव 5,62,000 3,71,033 1,90,967 

संिणक खचग 1,88,680 1,87,009 1,671 
पेरोल, तेल व विंण 12,800 12,800 0 
10 कां त्राटी सेवा 24,76,669 13,51,795 11,24,874 

एकूण 4,86,80,873 3,76,53,837 1,10,27,036 

 

004 (00) (01)  संशोिन व सासं्ख्यकी 

(00) (01) औद्योहिक कारणामुळे िोणारे रोि व िोक्याचे उदयोि यामिील संशोिन 
(22300452 ) 

 
प्रयोजन मंजूर अनुदान झाललेा प्रत्यक्ष खचव दलल्लक 

वतेन 80,69,000 68,95,098 11,73,902 
दूरध्वनी, वीज  शुल्क 0 0 0 
देशातंिवत प्रवासखचव 0 0 0 

कायालयीन खचव 0 0 0 
10 कां त्राटी सेवा 0 0 0 

एकूण          80,69,000 68,95,098 11,73,902 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

102 (00) (07) औदयोहिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या वदै्यकीय प्रभािाचे बळकटीकरण     
(22300989) 
 

प्रयोजन मंजूर अनुदान झाललेा प्रत्यक्ष खचव दलल्लक 
वतेन 16,65,800 13,70,392 2,95,408 

देशातंिवत प्रवासखचव 0 0 0 
कायालयीन  खचव 28,000 17,551 10,449 
अहतकालीक भत्ता 0 0 0 

पेरोल, तेल व विंण 24,740 5,500 19,240 
मोटार वािने 0 0 0 

10 कां त्राटी सेवा 0 0 0 
एकूण 17,18,540 13,93,443 3,25,097 

 
 

(22305793) 
 

प्रयोजन मंजूर अनुदान झाललेा प्रत्यक्ष खचव दलल्लक 
कायालयीन  खचव 0 0 0 

संिणक खचग 1,64,000 1,64,000 0 
जादिरात व प्रदसध्िी 0 0 0 

मोटार वािने 0 0 0 
यांत्रसामिी व सािनसामिी 0 0 0 

एकूण 1,64,000 1,64,000 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

कलम 4(1)(1) (ख)(12) 

दनरांक 

 
 

कलम 4(1)(ब)(13) 

 

कारखाने अहिहनयम 1948 खाली व्यवस्थापनास देणयात येणारी सटू :- 

1) कारखाने अहिहनयम 1948 च्या कलम 55(2) अन्द्वये, शासनाच्या वतीने 
मुख्य हनरीक्षक कारखाने यांच्याकडून कलम 55(1) बद्दल, 5.30 तास 
सलिपणे काम करणयाची सूट देणे. 

2) मिाराष्ट्र शासनाकडून कारखाने अहिहनयम 1948 च्या कलम 86 अन्द्वये, 
साववजहनक संस्थेच्या अहिपत्याखालील शैक्षहणक व संशोिन करणा-या 
कायवशाळेस कारखाने अहिहनयम लािू करणयापासून सूट देणे. 

 

कारखाने अहिहनयम 1948 खालील कािी मित्वाच ेअहिकार  

1) कारखाने अहिहनयम 1948 खाली, नवीन कारखाना चाल ू करणयासािी 
मुख्य हनरीक्षकांकडून परवाना देणे ककवा नाकारणे, उपमुख्य हनरीक्षक 
यांचेकडून नोंदणीकृत परवान्द्याच े नूतनीकरण करणे, परवान्द्यात सुिारणा 
करणे. 

2) कारखान्द्याच े इमारती व सयंत्राच े नकाशे,  मुख्य हनरीक्षक कारखाने / 
उपमुख्य हनरीक्षक कारखाने यांच्याकडून मंजुरी देणे. 

3) कारखाने अहिहनयम 1948 च्या कलम 4 खाली विेविेळे हवभाि, विेळे 
कारखाने म्पिणनू, ककवा 2 ककवा जास्त कारखाने हमळून एक कारखाना 
शासनाकडून घोहषत करणे. 

4) शासनाकडून कारखाने अहिहनयम 1948 च्या कलम 5 खाली, कोणत्यािी 
कारखान्द्यास साववजहनक आहणबाणीच्या काळात कारखाने अहिहनयमांच्या 
तरतदूीतून सूट देणे. 

 

 



 

5) मुख्य हनरीक्षकांकडून कारखाने अहिहनयम 1948 च्या कलम 2 खाली, 
कलम 28, 29 व 31 मध्य े नमूद केलेल्या यंत्रांच्या तपासणीसािी योग्य 
व्यक्तीस सक्षमतेचे प्रमाणपत्र देणे. 

6) मुख्य हनरीक्षकांकडून मिाराष्ट्र ( सुरक्षा लेखा पहरक्षा ) हनयम 2014 अन्द्वये 
कारखान्द्याचंे योग्य व्यक्तीस सुरक्षा लखेा पहरक्षण करणयाकरीता प्रमाणपत्र 
देणे. 

7) मुख्य हनरीक्षकांकडून मिाराष्ट्र कारखाने अदिदनयम 1948  च्या कलम 45 
अंतिवत प्रथमोपचार प्रहशक्षण संस्थांना मान्द्यता देणे  

8) `शासनाकडून कारखाने अहिहनयम 1948 च्या कलम 10 अन्द्वये प्रमाणक 
शल्य हचहकत्सक यांची  प्राहिकृती करणे. 

9) शासनाकडून कारखाने अहिहनयम 1948 च्या कलम 85 खाली 
राजपत्राद्वारे, उत्पादन प्रहक्रया करणयाच्या कोणत्यािी जािेस कारखाने 
अहिहनयम 1948 च्या तरतूदी लािू करणयाबद्दल घोहषत करणे.  

कलम 4(1)(ब)(14) 

उपलब्ि असललेी माहिती 

1) नोंदणीकृत कारखान्द्याचंी यादी. 

2) अहतिोकादायक कारखान्द्यांची यादी. 

3)  सक्षम व्यक्तींची यादी. 

4) सुरक्षा लखेा परीक्षकांची यादी. 

5)  प्राहिकृत शल्य हचहकत्सक यांची यादी.  

6) प्रथमोपचार प्रहशक्षण ससं्थांची यादी 

कलम 4(1)(ब)(15) 

कायालयात असलले ेसंिणक, फॅक्स, झेरॉक्स मशीन, टंकलेखन यंत्र, ईमेल, 
इत्यादीद्वारे माहिती उपलब्ि िोऊ शकते. 



 
कलम4(1)(ब)(16) 

हववरण पत्र 
प्रथम अदपलीय अदिकारी, जन मादिती अदिकारी, सिाय्यक जन मादिती अदिकारी याांची यािी 

 

अ .
क्र. 

 

हवभािाचे नांव सिाय्यक जन   माहिती  अहिकारी जन   माहिती  अहिकारी प्रथम अहपलीय  अहिकारी 

1 2 3 4 5 
1 संचालक, औद्योहिक सुरक्षा व 

आरोग्य, मुंबई.  
 

श्री. दन. स. नार्ोटकर 
वदरष्ट्ठ वजै्ञादनक अदिकारी तथा रचना 
व कायवपध्दती अहिकारी                
(अहतहरक्त  कायवभार) 
औद्योहिक सरुक्षा व आरोग्य, मुंबई.  
 

श्री. अ. अ. तांबोळी 
उप सचंालक, 
औद्योहिक सरुक्षा व 
आरोग्य, मुंबई.  
 

श्रीमती ला.सा.िोंि ल े
सि  संचालक, 
औद्योहिक सरुक्षा व 
आरोग्य, मुंबई.  
 



 
 
 
 

कलम 4(1)(ब)(17) 

इतर माहिती - हनरंक 
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