
 
           महाराष्ट्र  लोकसेवा  हक्क  अधधधनयम, 2015  अतंगगत औद्योधगक  सुरक्षा  व  आरोग्य  संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मंुबई याचंेमार्ग त लोकसेवा प्रदान करण्यासाठी   
           पदधनदेधित  अधधकारी, प्रथम अधपलीय अधधकारी, धितीय अधप धलय अधधकारी याचंी माधहती 
 

अ.
क्र. 

कायालयाच ेनाव 
व संपूणग पत्ता 

पदधनदेधित अधधका-याचे नाव,  
पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक 

प्रथम अधपलीय अधधका-याचे 
नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 

/ दूरध्वनी क्र / ई-मेल 

धितीय अधपलीय अधधका-याच े
नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 

/ दूरध्वनी क्र. / ई-मेल 

हाताळत असलले्या लोकसेवा व धवधहत कालमयादा 
 
 

1 2 3 4 5 6 
1. संचालक 

औद्योधगक  सुरक्षा 
व आरोग्य,  
कामगार भवन, 5 
वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, 
वान्द्रे कुला 
संकुल, वान्द्रे 
(पूवग),  
मंुबई - 400 051. 

1.   .स.अ.     
     अपर संचालक,  
     औद्योधगक  सुरक्षा व आरोग्य, 
     मंुबई. 
     tikhe.sa@gov.in 
 
2.   .  .भ.   र  
     सह स     ,          
            -1 
     gore.db@gov.in 
     
3. श्रीमती.िा.सा.होंदुले 
     सह संचालक, मंुबई     
     कायगक्षेत्र-2 
     hondule.ss@gov.in 
 
  दू. ..26572504/09/22/58 
 dirdish.mum-mh@gov.in 

  .स.अ.      
अपर संचालक, औद्योधगक  
सुरक्षा व आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58  
 adldirdish.mum-mh@gov.in 

 

  .स . .र     
संचालक, औद्योधगक  सुरक्षा व 
आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58 
dirdish.mum-mh@gov.in 

 

1.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे व परवाना 
नुतनीकरण करणे.  
( अधतधोकादायक /धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )-  7 धदवस 
 
2.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे   
(अधतधोकादायक /धोकादायक कारखाने)-21 धदवस  
 
3.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना नुतनीकरण करणे  
(अधतधोकादायक /धोकादायक कारखाने)  - 60 धदवस  
 
4.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत कारखान्द्यांच ेनकािे मंजूर करणे 
- 21 धदवस 
 
5.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )- 7 धदवस 
 
6.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे.  
(अधतधोकादायक /धोकादायक कारखाने )- 60 धदवस 
 



 
अ.
क्र. 

 
कायालयाच ेनाव 

व संपूणग पत्ता 

 
पदधनदेधित अधधका-याचे नाव,  

पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक 

 
प्रथम अधपलीय अधधका-याचे 

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र / ई-मेल 

 
धितीय अधपलीय अधधका-याच े

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र. / ई-मेल 

 
हाताळत असलले्या लोकसेवा व धवधहत कालमयादा 

 
 

2. अपर संचालक 
औद्योधगक  सुरक्षा 
व आरोग्य,  
6 वा मजला, 
उद्योग भवन, 
धसव्हील लाईन, 
नागपूर-440 001 
 

  .   .  .     
अपर संचालक 
औद्योधगक  सुरक्षा व आरोग्य,  
नागपूर 
 
दूरध्वनी क्र.07122564545 
adldirdish.nag-mh@gov.in 

  .स.अ.      
अपर संचालक, औद्योधगक  
सुरक्षा व आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58  
 adldirdish.mum-mh@gov.in 

 

  .स . .र     
संचालक, औद्योधगक  सुरक्षा व 
आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58 
dirdish.mum-mh@gov.in 

 

1.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे व परवाना 
नुतनीकरण करणे.  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )-  7 धदवस 
 
2.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे   
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)-21 धदवस  
 
3.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना नुतनीकरण करणे  
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)  - 60 धदवस  
 
4.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत कारखान्द्यांच ेनकािे मंजूर करणे 
- 21 धदवस 
 
5.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )- 7 धदवस 
 
6.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे.  
(अधतधोकादायक /धोकादायक कारखाने )- 60 धदवस 

 
 
 
 
 



 
अ.
क्र. 

 
कायालयाच ेनाव 

व संपूणग पत्ता 

 
पदधनदेधित अधधका-याचे नाव,  

पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक 

 
प्रथम अधपलीय अधधका-याचे 

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र / ई-मेल 

 
धितीय अधपलीय अधधका-याच े

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र. / ई-मेल 

 
हाताळत असलले्या लोकसेवा व धवधहत कालमयादा 

 
 

3. अपर संचालक,  
औद्योधगक  सुरक्षा 
व आरोग्य, प    
(कायगक्षेत्र-3) 
 
महार     
कामगार कल्याण 
भवन, 2 रा 
मजला,प्लॉट 
नं.जी.पी 163, 
जी ब्लॉक, 
संभाजीनगर, 
बधहणाबाई प्राणी 
संग्रहालयासमोर,
एमआयडीसी, 
(थरमॅक्स चौक) 
चचचवड,  
पुणे-411 019 
 
 

श्री.अ.  .    
अपर संचालक,  
औद्योधगक  सुरक्षा  व आरोग्य,  
पणेु.(कायगक्षेत्र-3) 
दूरध्वनी क्र  
020 24268898/24266918 
adlddirdish.pun-mh@gov.in 
adddishpune@gmail.com 

  .स.अ.      
अपर संचालक, औद्योधगक  
सुरक्षा व आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58  
 adldirdish.mum-mh@gov.in 

 

  .स . .र     
संचालक, औद्योधगक  सुरक्षा व 
आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58 
dirdish.mum-mh@gov.in 

 

1.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे व परवाना 
नुतनीकरण करणे.  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )-  7 धदवस 
 
2.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे   
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)-21 धदवस  
 
3.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना नुतनीकरण करणे  
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)  - 60 धदवस  
 
4.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत कारखान्द्यांच ेनकािे मंजूर करणे 
- 21 धदवस 
 
5.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )- 7 धदवस 
 
6.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे.  
(अधतधोकादायक /धोकादायक कारखाने )- 60 धदवस 
 
 
 
 
 
 



 
अ.
क्र. 

 
कायालयाच ेनाव 

व संपूणग पत्ता 

 
पदधनदेधित अधधका-याचे नाव,  

पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक 

 
प्रथम अधपलीय अधधका-याचे 

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र / ई-मेल 

 
धितीय अधपलीय अधधका-याच े

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र. / ई-मेल 

 
हाताळत असलले्या लोकसेवा व धवधहत कालमयादा 

 
 

4. सह संचालक  
औद्योधगक  सुरक्षा 
व आरोग्य, पुणे 
(कायगक्षेत्र-1) 
 
महाराष्ट्ट ª कामगार 
कल्याण भवन,     
3 रा मजला,प्लॉट 
नं.जी.पी 163,जी 
ब्लॉक, 
संभाजीनगर, 
बधहणाबाई प्राणी 
संग्रहालयासमोर,
एमआयडीसी, 
(थरमॅक्स चौक) 
चचचवड,पुणे-411 
019 
 

श्री.अ.अ.   र  
सह संचालक, 
औद्योधगक  सुरक्षा व आरोग्य, 
पणेु.(कायगक्षेत्र-1) 
 
दूर     क्र. 02024268898/ 
24266918 
jd1dish.pun-mh@gov.in 

  .स.अ.      
अपर संचालक, औद्योधगक  
सुरक्षा व आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58  
 adldirdish.mum-mh@gov.in 

 

  .स . .र     
संचालक, औद्योधगक  सुरक्षा व 
आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58 
dirdish.mum-mh@gov.in 

 

1.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे व परवाना 
नुतनीकरण करणे.  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )-  7 धदवस 
 
2.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे   
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)-21 धदवस  
 
3.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना नुतनीकरण करणे  
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)  - 60 धदवस  
 
4.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत कारखान्द्यांच ेनकािे मंजूर करणे 
- 21 धदवस 
 
5.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )- 7 धदवस 
 
6.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे.  
(अधतधोकादायक /धोकादायक कारखाने )- 60 धदवस 
 
 
 
 
 
 



 
अ.
क्र. 

 
कायालयाच ेनाव 

व संपूणग पत्ता 

 
पदधनदेधित अधधका-याचे नाव,  

पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक 

 
प्रथम अधपलीय अधधका-याचे 

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र / ई-मेल 

 
धितीय अधपलीय अधधका-याच े

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र. / ई-मेल 

 
हाताळत असलले्या लोकसेवा व धवधहत कालमयादा 

 
 

5 सह संचालक  
औद्योधगक  सुरक्षा 
व आरोग्य, पुणे 
(कायगक्षेत्र -2) 
  
महाराष्ट्ट ª कामगार 
कल्याण भवन, 
3 रा मजला,प्लॉट 
नं.जी.पी 163, 
जी ब्लॉक, 
संभाजीनगर, 
बधहणाबाई प्राणी 
संग्रहालयासमोर, 
एमआयडीसी, 
(थरमॅक्स चौक) 
चचचवड, 
पुणे-411 019 
 

श्री. ह . र.     
सह संचालक  
औद्योधगक  सुरक्षा व आरोग्य, 
पणेु. (कायगक्षेत्र -2) 
 
दूर     क्र 
02024268898/24266918 
jd2dish.pun-mh@gov.in 

  .स.अ.      
अपर संचालक, औद्योधगक  
सुरक्षा व आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58  
 adldirdish.mum-mh@gov.in 

 

  .स . .र     
संचालक, औद्योधगक  सुरक्षा व 
आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58 
dirdish.mum-mh@gov.in 

 

1.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे व परवाना 
नुतनीकरण करणे.  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )-  7 धदवस 
 
2.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे   
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)-21 धदवस  
 
3.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना नुतनीकरण करणे  
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)  - 60 धदवस  
 
4.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत कारखान्द्यांच ेनकािे मंजूर करणे 
- 21 धदवस 
 
5.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )- 7 धदवस 
 
6.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे.  
(अधतधोकादायक /धोकादायक कारखाने )- 60 धदवस 

 
 
 
 
 
 



 
अ.
क्र. 

 
कायालयाच ेनाव 

व संपूणग पत्ता 

 
पदधनदेधित अधधका-याचे नाव,  

पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक 

 
प्रथम अधपलीय अधधका-याचे 

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र / ई-मेल 

 
धितीय अधपलीय अधधका-याच े

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र. / ई-मेल 

 
हाताळत असलले्या लोकसेवा व धवधहत कालमयादा 

 
 

6 सह संचालक 
औद्योधगक  सुरक्षा 
व आरोग्य,  
वरदान, दुसरा 
मजला, मेन रेाड, 
वागळे इंडस्रीयल 
इस्टेट, 
ठाणे-400 604 

श्री.   . .   र  
सह संचालक,  
औद्योधगक  सुरक्षा व आरोग्य,  
ठाणे. 
 
दूर     क्र. 
25821281/25827402 
jddish.tha-mh@gov.in 

  .स.अ.      
अपर संचालक, औद्योधगक  
सुरक्षा व आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58  
 adldirdish.mum-mh@gov.in 

 

  .स . .र     
संचालक, औद्योधगक  सुरक्षा व 
आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58 
dirdish.mum-mh@gov.in 

 

1.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे व परवाना 
नुतनीकरण करणे.  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )-  7 धदवस 
 
2.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे   
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)-21 धदवस  
 
3.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना नुतनीकरण करणे  
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)  - 60 धदवस  
 
4.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत कारखान्द्यांच ेनकािे मंजूर करणे 
- 21 धदवस 
 
5.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )- 7 धदवस 
 
6.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे.  
(अधतधोकादायक /धोकादायक कारखाने )- 60 धदवस 
 
 
 
 
 
 



 
अ.
क्र. 

 
कायालयाच ेनाव 

व संपूणग पत्ता 

 
पदधनदेधित अधधका-याचे नाव,  

पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक 

 
प्रथम अधपलीय अधधका-याचे 

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र / ई-मेल 

 
धितीय अधपलीय अधधका-याच े

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र. / ई-मेल 

 
हाताळत असलले्या लोकसेवा व धवधहत कालमयादा 

 
 

7 सह संचालक,  
औद्योधगक  सुरक्षा 
व आरोग्य,   
गांधी टॉवर, 
धतसरा मजला, 
जोकर टॉकीज 
जवळ, 
बैलबाजार, 
कल्याण, धजल्हा 
ठाणे-421 304 

श्री. धव.धव.लोंढे 
सह संचालक,   
औद्योधगक  सुरक्षा व आरोग्य, 
कल्याण. 
 
दूर     क्र 02512207042 
jddish.kal-mh@gov.in 
 
 

  .स.अ.      
अपर संचालक, औद्योधगक  
सुरक्षा व आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58  
 adldirdish.mum-mh@gov.in 

 

  .स . .र     
संचालक, औद्योधगक  सुरक्षा व 
आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58 
dirdish.mum-mh@gov.in 

 

1.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे व परवाना 
नुतनीकरण करणे.  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )-  7 धदवस 
 
2.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे   
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)-21 धदवस  
 
3.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना नुतनीकरण करणे  
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)  - 60 धदवस  
 
4.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत कारखान्द्यांच ेनकािे मंजूर करणे 
- 21 धदवस 
 
5.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )- 7 धदवस 
 
6.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे.  
(अधतधोकादायक /धोकादायक कारखाने )- 60 धदवस 

 
 
 
 
 
 



 
अ.
क्र. 

 
कायालयाच ेनाव 

व संपूणग पत्ता 

 
पदधनदेधित अधधका-याचे नाव,  

पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक 

 
प्रथम अधपलीय अधधका-याचे 

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र / ई-मेल 

 
धितीय अधपलीय अधधका-याच े

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र. / ई-मेल 

 
हाताळत असलले्या लोकसेवा व धवधहत कालमयादा 

 
 

8. सह संचालक   
औद्योधगक  सुरक्षा 
व आरोग्य,   
6 वा मजला, 
कोकण भवन, 
धवस्तारीत  कक्ष,   
नवी मंुबई- 400 
614 

श्री. धव. धव. काटमवार 
सह संचालक, औद्योधगक  सुरक्षा 
व आरोग्य,  रायगड. 
 
दूर     क्र 27578587 
jddish.rai-mh@gov.in 
 
 

  .स.अ.      
अपर संचालक, औद्योधगक  
सुरक्षा व आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58  
 adldirdish.mum-mh@gov.in 

 
 
 

  .स . .र     
संचालक, औद्योधगक  सुरक्षा व 
आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58 
dirdish.mum-mh@gov.in 

 

1.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे व परवाना 
नुतनीकरण करणे.  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )-  7 धदवस 
 
2.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे   
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)-21 धदवस  
 
3.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना नुतनीकरण करणे  
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)  - 60 धदवस  
 
4.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत कारखान्द्यांच ेनकािे मंजूर करणे 
- 21 धदवस 
 
5.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )- 7 धदवस 
 
6.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे.  
(अधतधोकादायक /धोकादायक कारखाने )- 60 धदवस 
 
 
 
 
 
 



 
अ.
क्र. 

 
कायालयाच ेनाव 

व संपूणग पत्ता 

 
पदधनदेधित अधधका-याचे नाव,  

पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक 

 
प्रथम अधपलीय अधधका-याचे 

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र / ई-मेल 

 
धितीय अधपलीय अधधका-याच े

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र. / ई-मेल 

 
हाताळत असलले्या लोकसेवा व धवधहत कालमयादा 

 
 

9 सह संचालक   
औद्योधगक  सुरक्षा 
व आरोग्य,  
पधहला मजला,  
मंगेि भवुन, 
अंबाडी रोड, वसई 
(पधिम) 
401207  

श्री.   .प  .        
सह संचालक,  
औद्योधगक  सुरक्षा व आरोग्य, 
वसई. 
 
दूर     क्र 02502332618 
jddish.vas-mh@gov.in 

 

  .स.अ.      
अपर संचालक, औद्योधगक  
सुरक्षा व आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58  
 adldirdish.mum-mh@gov.in 

 

  .स . .र     
संचालक, औद्योधगक  सुरक्षा व 
आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58 
dirdish.mum-mh@gov.in 

 

1.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
1.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे व परवाना 
नुतनीकरण करणे.  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )-  7 धदवस 
 
2.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे   
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)-21 धदवस  
 
3.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना नुतनीकरण करणे  
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)  - 60 धदवस  
 
4.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत कारखान्द्यांच ेनकािे मंजूर करणे 
- 21 धदवस 
 
5.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )- 7 धदवस 
 
6.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे.  
(अधतधोकादायक /धोकादायक कारखाने )- 60 धदवस 

 
 
 
 
 



 
अ.
क्र. 

 
कायालयाच ेनाव 

व संपूणग पत्ता 

 
पदधनदेधित अधधका-याचे नाव,  

पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक 

 
प्रथम अधपलीय अधधका-याचे 

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र / ई-मेल 

 
धितीय अधपलीय अधधका-याच े

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र. / ई-मेल 

 
हाताळत असलले्या लोकसेवा व धवधहत कालमयादा 

 
 

10 सह संचालक   
औद्योधगक  सुरक्षा 
व आरोग्य,  
पालघर .  

श्री.  .अ.    र   
सह संचालक,  
औद्योधगक  सुरक्षा व 
आरोग्य,पालघर 
 
दूर     क्र  
jddish.palghar-mh@gov.in 
 

 

  .स.अ.      
अपर संचालक, औद्योधगक  
सुरक्षा व आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58  
 adldirdish.mum-mh@gov.in 

 

  .स . .र     
संचालक, औद्योधगक  सुरक्षा व 
आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58 
dirdish.mum-mh@gov.in 

 

1.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे व परवाना 
नुतनीकरण करणे.  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )-  7 धदवस 
 
2.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे   
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)-21 धदवस  
 
3.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना नुतनीकरण करणे  
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)  - 60 धदवस  
 
4.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत कारखान्द्यांच ेनकािे मंजूर करणे 
- 21 धदवस 
 
5.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )- 7 धदवस 
 
6.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे.  
(अधतधोकादायक /धोकादायक कारखाने )- 60 धदवस 

 
 
 
 
 
 



 
अ.
क्र. 

 
कायालयाच ेनाव 

व संपूणग पत्ता 

 
पदधनदेधित अधधका-याचे नाव,  

पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक 

 
प्रथम अधपलीय अधधका-याचे 

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र / ई-मेल 

 
धितीय अधपलीय अधधका-याच े

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र. / ई-मेल 

 
हाताळत असलले्या लोकसेवा व धवधहत कालमयादा 

 
 

11 सह संचालक, 
औद्योधगक  सुरक्षा 
व आरोग्य, उद्योग 
भवन, 3 रा 
मजला, गाळा नं. 
13, आय. टी. 
आय. धसग्नल 
जवळ, सातपूर, 
नाधिक-  
422 007 

श्री.  मु. र. पाटील 
सह संचालक,  
औद्योधगक  सुरक्षा व आरोग्य, 
नाधिक. 
 
दूर     क्र 0253 
2360097/02532360855 
jddish.nas-mh@gov.in 

  .स.अ.      
अपर संचालक, औद्योधगक  
सुरक्षा व आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58  
 adldirdish.mum-mh@gov.in 

 

  .स . .र     
संचालक, औद्योधगक  सुरक्षा व 
आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58 
dirdish.mum-mh@gov.in 

 

1.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे व परवाना 
नुतनीकरण करणे.  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )-  7 धदवस 
 
2.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे   
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)-21 धदवस  
 
3.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना नुतनीकरण करणे  
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)  - 60 धदवस  
 
4.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत कारखान्द्यांच ेनकािे मंजूर करणे 
- 21 धदवस 
 
5.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )- 7 धदवस 
 
6.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे.  
(अधतधोकादायक /धोकादायक कारखाने )- 60 धदवस 

 
 
 
 
 
 



 
अ.
क्र. 

 
कायालयाच ेनाव 

व संपूणग पत्ता 

 
पदधनदेधित अधधका-याचे नाव,  

पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक 

 
प्रथम अधपलीय अधधका-याचे 

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र / ई-मेल 

 
धितीय अधपलीय अधधका-याच े

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र. / ई-मेल 

 
हाताळत असलले्या लोकसेवा व धवधहत कालमयादा 

 
 

12 सह संचालक, 
औद्योधगक  सुरक्षा 
व आरोग्य,  
सव्हे नं. 524, 
उद्योग भवन, 
धजल्हाधधकारी, 
कायालयािेजारी, 
असेंब्ली रोड, 
नागाला पाकग ,  
कोल्हापूर-  
416 003 
 

श्री. स .स .     
सह संचालक, औद्योधगक  सुरक्षा  
व आरोग्य, कोल्हापूर. 
 
दूर     क्र. 
02312656922/2651698 
jddish.kol-mh@gov.in 

  .स.अ.      
अपर सचंालक, औद्योधगक  
सुरक्षा व आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58  
 adldirdish.mum-mh@gov.in 

 

  .स . .र     
संचालक, औद्योधगक  सुरक्षा व 
आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58 
dirdish.mum-mh@gov.in 

 

1.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे व परवाना 
नुतनीकरण करणे.  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )-  7 धदवस 
 
2.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे   
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)-21 धदवस  
 
3.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना नुतनीकरण करणे  
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)  - 60 धदवस  
 
4.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत कारखान्द्यांच ेनकािे मंजूर करणे 
- 21 धदवस 
 
5.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )- 7 धदवस 
 
6.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे.  
(अधतधोकादायक /धोकादायक कारखाने )- 60 धदवस 
 
 
 
 
 

 



 
अ.
क्र. 

 
कायालयाच ेनाव 

व संपूणग पत्ता 

 
पदधनदेधित अधधका-याचे नाव,  

पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक 

 
प्रथम अधपलीय अधधका-याचे 

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र / ई-मेल 

 
धितीय अधपलीय अधधका-याच े

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र. / ई-मेल 

 
हाताळत असलले्या लोकसेवा व धवधहत कालमयादा 

 
 

13 सह संचालक   
औद्योधगक  सुरक्षा 
व आरोग्य,   
     र       
भ  ,  सर  
    ,  
धसध्दाथग उद्यान 
समोर, 
कोतवालपुरा, 
औरंगाबाद- 
 431 001 
 

श्री. रा. धद.दहीर्ळे 
सह संचालक,  
औद्योधगक  सुरक्षा व आरोग्य, 
औरंगाबाद. 
 
दूर     क्र. 024022331326 
jddish.aur-mh@gov.in 

  .स.अ.      
अपर संचालक, औद्योधगक  
सुरक्षा व आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58  
 adldirdish.mum-mh@gov.in 

 

  .स . .र     
संचालक, औद्योधगक  सुरक्षा व 
आरोग्य, मंुबई. 
 
कामगार भवन, 5 वा मजला, 
ब्लॉक-ई, सी-20, वांरे कुला 
संकुल, वांरे (पूवग),  
मंुबई - 400 051. 
 

दूरध्वनी क्र. 
26572504/09/22/58 
dirdish.mum-mh@gov.in 

 

1.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे व परवाना 
नुतनीकरण करणे.  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )-  7 धदवस 
 
2.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे   
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)-21 धदवस  
 
3.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना नुतनीकरण करणे  
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)  - 60 धदवस  
 
4.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत कारखान्द्यांच ेनकािे मंजूर करणे 
- 21 धदवस 
 
5.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )- 7 धदवस 
 
6.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे.  
(अधतधोकादायक /धोकादायक कारखाने )- 60 धदवस 

 
 
 
 
 
 



 
अ.
क्र. 

 
कायालयाच ेनाव 

व संपूणग पत्ता 

 
पदधनदेधित अधधका-याचे नाव,  

पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक 

 
प्रथम अधपलीय अधधका-याचे 

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र / ई-मेल 

 
धितीय अधपलीय अधधका-याच े

नाव, पदनाम / कायालयीन पत्ता 
/ दूरध्वनी क्र. / ई-मेल 

 
हाताळत असलले्या लोकसेवा व धवधहत कालमयादा 

 
 

14 सह संचालक   
औद्योधगक  सुरक्षा 
व आरोग्य,  
सातारा 
89-ए-1, 
िधनवार पेठ, 
देवी चौक, 
कान्द्हेरे वाडा, 
जीवन ज्योत 
हॉस्स्पटलजवळ, 
सातारा-  
415 002 

श्री. अ.  .अ सर  
सह संचालक,  
औद्योधगक  सुरक्षा व आरोग्य, 
सातारा. 
 
दूर     क्र. 02162234694 
 

  .स.अ.      
अपर संचालक, औद्योधगक  
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1.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे व परवाना 
नुतनीकरण करणे.  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )-  7 धदवस 
 
2.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे   
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)-21 धदवस  
 
3.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना नुतनीकरण करणे  
(अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने)  - 60 धदवस  
 
4.कारखाने अधधधनयम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत कारखान्द्यांच ेनकािे मंजूर करणे 
- 21 धदवस 
 
5.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम, 1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे  
( अधतधोकादायक / धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने  )- 7 धदवस 
 
6.कारखाने अधधधनयम,1948 व महाराष्ट्र कारखाने 
धनयम,1963 अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे.  
(अधतधोकादायक /धोकादायक कारखाने )- 60 धदवस 
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1. कारखाने अविवनयम,1948  व 
मिाराष्ट्र कारखाने वनयम,1963 
अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे व 
परवाना नुतनीकरण करणे.( अवत 
िोकादायक/िोकादायक 
कारखाने वगळून इतर कारखाने ) 

7           त 
      त   
   / ह 
       

    
      ,       
             , 
     . 

      , 
       
        
     , 
     . 

2. कारखाने अविवनयम,1948  व 
मिाराष्ट्र कारखाने वनयम,1963 
अंतगगत नोंदणी व परवाना देणे. 
(अवत िोकादायक/िोकादायक 
कारखाने ) 

21           त 
      त   
   / ह 
       

    
      ,       
             , 
     . 

      , 
       
        
     , 
     . 

3 कारखाने अविवनयम,1948  व 
मिाराष्ट्र कारखाने वनयम,1963 
अंतगगत परवाना नुत  करण 
करणे. 
(अवत िोकादायक/िोकादायक 
कारखाने ) 

60           त 
      त   
   / ह 
       

    
      ,       
             , 
     . 

      , 
       
        
     , 
     . 

4 कारखाने अविवनयम,1948  व 
मिाराष्ट्र कारखाने वनयम,1963 
अंतगगत  कारखानयाचंे नकाशे 
मंजूर करणे. 

21           त 
      त   
   / ह 
       

    
      ,       
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     , 
     . 

5 कारखाने अविवनयम,1948  व 
मिाराष्ट्र कारखाने वनयम,1963 
अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे. 
( अवत िोकादायक/िोकादायक 
कारखाने वगळून इतर कारखाने ) 

7           त 
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   / ह 
       

    
      ,       
             , 
     . 
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     , 
     . 

6 कारखाने अविवनयम,1948  व 
मिाराष्ट्र कारखाने वनयम,1963 
अंतगगत परवाना दुरुस्ती करणे. 
(अवत िोकादायक/िोकादायक 
कारखाने ) 

60           त 
      त   
   / ह 
       

    
      ,       
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