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1. संचालक 

औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य, कामगार भवन, 5 
वा मजला, Bलॉक-ई, सी-
20, वाDEे कुल4 संकुल, 
वाDEे (पूव�),  
मुंबई - 400 051. 

1. Hी.स.ु(.राठोड, 
     अपर संचालक,  
     औ�ोिगक  सुर ा व आरो"य, 
     मुंबई. 
2. Hी.अ.धJ.खोत 
     सह संचालक,मुंबई काय� ेL-1 
     ( अ.का ) 
3. Hीमती.शा.सा.हJदुल े
     सह संचालक, मुंबई काय� ेL-2 
4. Hी. मु. र. पाटील 
     सह संचालक,मुंबई काय� ेL-3 
     औ�ोिगक  सुर ा व आरो"य,  
     मुंबई ( अ.का ) 
दू.9व. 26572504/09/22/58, 
dirdish.mum-mh@gov.in 

Hी.स.ु(.राठोड, 
अपर संचालक,  
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
adldirdish.mum-mh@gov.in 
 

डॉ.महQE क<याणकर 
( भा.(.स.े) 
संचालक, औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य,महारा�� रा$य,मुंबई ( अ.का ) 
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
dirdish.mum-mh@gov.in 

1. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम,1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे व परवाना नुतनीकरण करणे   
( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    ककककााााररररखखखखााााननननेे ेे    
वगळूनवगळूनवगळूनवगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))- 7 िदवस 

2. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने))))-60 िदवस  

3. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना 
नुतनीकरण करणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक ////    
धोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखाने))))     - 60 िदवस  

4. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त कारखाDयांचे 
नकाशे मंजूर करणे - 45 िदवस 

5. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))-7 िदवस 

6. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने        ))))- 60िदवस 
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2. अपर संचालक 
औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य, 6 वा मजला, 
उ�ोग भवन, िसVहील 
लाईन, नागपूर-440 001 
 

Hी. ज.पं.मोहरकर 
(भारी अपर संचालक 
औ�ोिगक  सुर ा व आरो"य,  नागपूर 
दू.9व. 3.07122564545 
adldirdish.nag-mh@gov.in 

Hी.स.ु(.राठोड, 
अपर संचालक,  
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
adldirdish.mum-mh@gov.in 
 

डॉ.महQE क<याणकर 
( भा.(.स.े) 
संचालक, औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य,महारा�� रा$य,मुंबई ( अ.का ) 
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
dirdish.mum-mh@gov.in 

1. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम,1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे व परवाना नुतनीकरण करणे   
( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    ककककााााररररखखखखााााननननेे ेे    
वगळूनवगळूनवगळूनवगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))- 7 िदवस 

2. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने))))-60 िदवस  

3. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना 
नुतनीकरण करणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक ////    
धोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखाने))))     - 60 िदवस  

4. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त कारखाDयांचे 
नकाशे मंजूर करणे - 45 िदवस 

5. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))-7 िदवस 

6. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने        ))))- 60िदवस 
 

3. अपर संचालक,  
औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य, महारा�ट 

कामगार क<याण भवन,2 
रा मजला,dलॉट नं.जी.पी 
163,जी 
Bलॉक,संभाजीनगर, 
बिहणाबाई (ाणी 
संeहालयासमोर,एमआय
डीसी, (थरमॅ�स चौक) 
iचचवड, पुणे-411 019 
 

Hी.र.िव.िगरी 
अपर संचालक,  
औ�ोिगक  सुर ा  वआरो"य,  पूणे. 
दू.9व. 3. 
02024268898/24266918 
adddishpune@gmail.com 

Hी.स.ु(.राठोड, 
अपर संचालक,  
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
adldirdish.mum-mh@gov.in 
 

डॉ.महQE क<याणकर 
( भा.(.स.े) 
संचालक, औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य,महारा�� रा$य,मुंबई ( अ.का ) 
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
dirdish.mum-mh@gov.in 

1. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम,1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे व परवाना नुतनीकरण करणे   
( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    ककककााााररररखखखखााााननननेे ेे    
वगळूनवगळूनवगळूनवगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))- 7 िदवस 

2. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने))))-60 िदवस  

3. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना 
नुतनीकरण करणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक ////    
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 धोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखाने))))     - 60 िदवस  
4. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 

कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त कारखाDयांचे 
नकाशे मंजूर करणे - 45 िदवस 

5. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))-7 िदवस 

6. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने        ))))- 60िदवस 
 

4. सह संचालक  
(काय� ेL-1) 
औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य,   
महारा�टª कामगार 
क<याण भवन,3 रा 
मजला,dलॉट नं.जी.पी 
163,जी 
Bलॉक,संभाजीनगर,बिहणा
बाई (ाणी 
संeहालयासमोर,एमआय
डीसी,(थरमॅ�स चौक) 
iचचवड,पुणे-411 019 
 

Hी.िव. मा. यादव. 
सह संचालक औ�ोिगक  सुर ा 
व आरो"य,  पूणे 
दू.9व. 3. 02024268898/ 
24266918 
jd1dish.pun-mh@gov.in 

Hी.स.ु(.राठोड, 
अपर संचालक,  
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
adldirdish.mum-mh@gov.in 
 

डॉ.महQE क<याणकर 
( भा.(.स.े) 
संचालक, औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य,महारा�� रा$य,मुंबई ( अ.का ) 
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
dirdish.mum-mh@gov.in 

1. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम,1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे व परवाना नुतनीकरण करणे   
( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    ककककााााररररखखखखााााननननेे ेे    
वगळूनवगळूनवगळूनवगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))- 7 िदवस 

2. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने))))-60 िदवस  

3. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना 
नुतनीकरण करणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक ////    
धोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखाने))))     - 60 िदवस  

4. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त कारखाDयांचे 
नकाशे मंजूर करणे - 45 िदवस 

5. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))-7 िदवस 

6. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने        ))))- 60िदवस 
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5 सह संचालक  
(काय� ेL -2) 
औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य,   
महारा�टª कामगार 
क<याण भवन,3 रा 
मजला,dलॉट नं.जी.पी 
163,जी 
Bलॉक,संभाजीनगर,बिहणा
बाई (ाणी 
संeहालयासमोर,एमआय
डीसी,(थरमॅ�स चौक) 
iचचवड,पुणे-411 019 
 

Hी. हे. र. धQड 
सह संचालक औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य, पूणे. 
दू.9व. 3.  
02024268898/24266918 
jd2dish.pun-mh@gov.in 

Hी.स.ु(.राठोड, 
अपर संचालक,  
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
adldirdish.mum-mh@gov.in 
 

डॉ.महQE क<याणकर 
( भा.(.स.े) 
संचालक, औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य,महारा�� रा$य,मुंबई ( अ.का ) 
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
dirdish.mum-mh@gov.in 

1. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम,1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे व परवाना नुतनीकरण करणे   
( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    ककककााााररररखखखखााााननननेे ेे    
वगळूनवगळूनवगळूनवगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))- 7 िदवस 

2. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने))))-60 िदवस  

3. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना 
नुतनीकरण करणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक ////    
धोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखाने))))     - 60 िदवस  

4. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त कारखाDयांचे 
नकाशे मंजूर करणे - 45 िदवस 

5. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))-7 िदवस 

6. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने        ))))- 60िदवस 

 
6 सह संचालक 

औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य,  वरदान, दुसरा 
मजला, मेन रेाड, वागळे 
इंडT�ीयल इTटेट, 
ठाणे-400 604 

Hी. स. अ. ितखे  
सह संचालक,  
औ�ोिगक  सुर ा व आरो"य,  ठाणे. 
दू.9व. 3. 25821281/25827402 
jddish.tha-mh@gov.in 

Hी.स.ु(.राठोड, 
अपर संचालक,  
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
adldirdish.mum-mh@gov.in 
 

डॉ.महQE क<याणकर 
( भा.(.स.े) 
संचालक, औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य,महारा�� रा$य,मुंबई ( अ.का ) 
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
dirdish.mum-mh@gov.in 

1. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम,1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे व परवाना नुतनीकरण करणे   
( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    ककककााााररररखखखखााााननननेे ेे    
वगळूनवगळूनवगळूनवगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))- 7 िदवस 

2. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने))))-60 िदवस  

3. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना 
नुतनीकरण करणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक ////    
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धोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखाने))))     - 60 िदवस  
4. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 

कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त कारखाDयांचे 
नकाशे मंजूर करणे - 45 िदवस 

5. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))-7 िदवस 

6. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने        ))))- 60िदवस 
 

7 सह संचालक, औ�ोिगक  
सुर ा व आरो"य,  गांधी 
टॉवर, ितसरा मजला, 
जोकर टॉकीज जवळ, 
बैलबाजार, क<याण, 
िज<हा ठाणे-421 304 

Hी. िव.िव.लJडे 
सह संचालक,  औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य, क<याण. 
दू.9व. 3. 02512207042 
jddish.kal-mh@gov.in 
 
 

Hी.स.ु(.राठोड, 
अपर संचालक,  
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
adldirdish.mum-mh@gov.in 
 

डॉ.महQE क<याणकर 
( भा.(.स.े) 
संचालक, औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य,महारा�� रा$य,मुंबई ( अ.का ) 
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
dirdish.mum-mh@gov.in 

1. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम,1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे व परवाना नुतनीकरण करणे   
( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    ककककााााररररखखखखााााननननेे ेे    
वगळूनवगळूनवगळूनवगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))- 7 िदवस 

2. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने))))-60 िदवस  

3. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना 
नुतनीकरण करणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक ////    
धोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखाने))))     - 60 िदवस  

4. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त कारखाDयांचे 
नकाशे मंजूर करणे - 45 िदवस 

5. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))-7 िदवस 

6. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने        ))))- 60िदवस 
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8. सह संचालक   
औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य,   
6 वा मजला, कोकण 
भवन, िवTतारीत  क ,   
नवी मुंबई- 400 614 

Hी.  मु. र. पाटील 
सह संचालक, औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य,   रायगड. 
दू.9व. 3. 27578587 
jddish.rai-mh@gov.in 
 
 

Hी.स.ु(.राठोड, 
अपर संचालक,  
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
adldirdish.mum-mh@gov.in 
 

डॉ.महQE क<याणकर 
( भा.(.स.े) 
संचालक, औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य,महारा�� रा$य,मुंबई ( अ.का ) 
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
dirdish.mum-mh@gov.in 

1. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम,1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे व परवाना नुतनीकरण करणे   
( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    ककककााााररररखखखखााााननननेे ेे    
वगळूनवगळूनवगळूनवगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))- 7 िदवस 

2. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने))))-60 िदवस  

3. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना 
नुतनीकरण करणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक ////    
धोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखाने))))     - 60 िदवस  

4. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त कारखाDयांचे 
नकाशे मंजूर करणे - 45 िदवस 

5. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))-7 िदवस 

6. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक ////    धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने        ))))- 60िदवस 
 

9 सह संचालक   
औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य,  पिहला मजला,  
मंगेश भवुन, 
अंबाडी रोड, वसई (पिrम) 
पालघर .  

Hी. अ.धJ. खोत. 
सह संचालक,  
औ�ोिगक  सुर ा व आरो"य, वसई. 
दू.9व. 3. 02502332618 
jddish.vas-mh@gov.in 

 

Hी.स.ु(.राठोड, 
अपर संचालक,  
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
adldirdish.mum-mh@gov.in 
 

डॉ.महQE क<याणकर 
( भा.(.स.े) 
संचालक, औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य,महारा�� रा$य,मुंबई ( अ.का ) 
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
dirdish.mum-mh@gov.in 

1. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम,1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे व परवाना नुतनीकरण करणे   
( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    ककककााााररररखखखखााााननननेे ेे    
वगळूनवगळूनवगळूनवगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))- 7 िदवस 

2. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने))))-60 िदवस  

3. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना 
नुतनीकरण करणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक ////    
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धोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखाने))))     - 60 िदवस  
4. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 

कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त कारखाDयांचे 
नकाशे मंजूर करणे - 45 िदवस 

5. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))-7 िदवस 

6. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने        ))))- 60िदवस 
 

10 सह संचालक, औ�ोिगक  
सुर ा वआरो"य, उ�ोग 
भवन, 3रा मजला, गाळा 
नं. 13, आय. टी. आय. 
िस"नल जवळ, सातपूर, 
नािशक- 422 007 

Hी.  दे.भ. गोरे 
सह संचालक,  
औ�ोिगक  सुर ा व आरो"य, नािशक. 
दू.9व. 3. 
02532360097/02532360855 
jddish.nas-mh@gov.in 

Hी.स.ु(.राठोड, 
अपर संचालक,  
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
adldirdish.mum-mh@gov.in 
 

डॉ.महQE क<याणकर 
( भा.(.स.े) 
संचालक, औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य,महारा�� रा$य,मुंबई ( अ.का ) 
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
dirdish.mum-mh@gov.in 

1. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम,1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे व परवाना नुतनीकरण करणे   
( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    ककककााााररररखखखखााााननननेे ेे    
वगळूनवगळूनवगळूनवगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))- 7 िदवस 

2. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने))))-60 िदवस  

3. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना 
नुतनीकरण करणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक ////    
धोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखाने))))     - 60 िदवस  

4. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त कारखाDयांचे 
नकाशे मंजूर करणे - 45 िदवस 

5. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))-7 िदवस 

6. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने        ))))- 60िदवस 
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11 सह संचालक, औ�ोिगक  
सुर ा व आरो"य, सVह. नं. 
524, उ�ोग भवन, 
िज<हािधकारी,काय4लया
शेजारी, असQBली रोड, 
नागाला पाक� ,  
को<हापूर- 416 003 
 

Hी. िव.मा.यादव 
सह संचालक, औ�ोिगक  सुर ा  व 
आरो"य, को<हापूर. 
( अ.का ) 
दू.9व. 3. 02312656922/2651698 
jddish.kol-mh@gov.in 

Hी.स.ु(.राठोड, 
अपर संचालक,  
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
adldirdish.mum-mh@gov.in 
 

डॉ.महQE क<याणकर 
( भा.(.स.े) 
संचालक, औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य,महारा�� रा$य,मुंबई ( अ.का ) 
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
dirdish.mum-mh@gov.in 

1. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम,1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे व परवाना नुतनीकरण करणे   
( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    ककककााााररररखखखखााााननननेे ेे    
वगळूनवगळूनवगळूनवगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))- 7 िदवस 

2. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने))))-60 िदवस  

3. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना 
नुतनीकरण करणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक ////    
धोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखाने))))     - 60 िदवस  

4. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त कारखाDयांचे 
नकाशे मंजूर करणे - 45 िदवस 

5. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))-7 िदवस 

6. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने        ))))- 60िदवस 
 

12 सह संचालक   
औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य,   
कामगार क<याण 
भवन,दुसरा मजला, 
िस9दाथ� उ�ान 
समोर,कोतवालपुरा, 
औरंगाबाद- 431 001 
 

Hी. रा. िद.दहीफळे 
(भारी सह संचालक,  
औ�ोिगक  सुर ा व आरो"य, 
औरंगाबाद. 
दू.9व. 3. 024022331326 
jddish.aur-mh@gov.in 

Hी.स.ु(.राठोड, 
अपर संचालक,  
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
adldirdish.mum-mh@gov.in 
 

डॉ.महQE क<याणकर 
( भा.(.स.े) 
संचालक, औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य,महारा�� रा$य,मुंबई ( अ.का ) 
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
dirdish.mum-mh@gov.in 

1. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम,1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे व परवाना नुतनीकरण करणे   
( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    ककककााााररररखखखखााााननननेे ेे    
वगळूनवगळूनवगळूनवगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))- 7 िदवस 

2. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने))))-60 िदवस  

3. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना 
नुतनीकरण करणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक ////    
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धोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखाने))))     - 60 िदवस  
4. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 

कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त कारखाDयांचे 
नकाशे मंजूर करणे - 45 िदवस 

5. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))-7 िदवस 

6. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने        ))))- 60िदवस 

 
13 सह संचालक   

औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य,  िवनोद भवन, 
गोर ण रोड, नवीन पॉवर 
हाउस  समोर, 
अकोला- 444 004 
 

Hी. िव िव. िनकोल े
(भारी सह संचालक,  
औ�ोिगक  सुर ा व आरो"य, अकोला. 
दू.9व. 3. 07242459932 
jddish.ako-mh@gov.in 

Hी.स.ु(.राठोड, 
अपर संचालक,  
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
adldirdish.mum-mh@gov.in 
 

डॉ.महQE क<याणकर 
( भा.(.स.े) 
संचालक, औ�ोिगक  सुर ा व 
आरो"य,महारा�� रा$य,मुंबई ( अ.का ) 
कामगार भवन, 5 वा मजला, Bलॉक-
ई, सी-20, वाDEे कुल4 संकुल, वाDEे 
(पूव�), मुंबई - 400 051. 
दू.9व. 3. 26572504/09/22/58,  
dirdish.mum-mh@gov.in 

1. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम,1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे व परवाना नुतनीकरण करणे   
( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    ककककााााररररखखखखााााननननेे ेे    
वगळूनवगळूनवगळूनवगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))- 7 िदवस 

2. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त नJदणी व 
परवाना देणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने))))-60 िदवस  

3. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना 
नुतनीकरण करणे ((((अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक ////    
धोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखानेधोकादायक कारखाने))))     - 60 िदवस  

4. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त कारखाDयांचे 
नकाशे मंजूर करणे - 45 िदवस 

5. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळूनकारखाने वगळून    इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  इतर कारखाने  ))))-7 िदवस 

6. कारखाने अिधिनयम,1948 व महारा�� 
कारखाने िनयम, 1963 अंतग�त परवाना दुSTती 
करणे ( ( ( ( अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक अितधोकादायक / / / / धधधधोोोोककककााााददददााााययययकककक    
कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने        ))))- 60िदवस 
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