मिािाष्र िासन

नागरिकाांची सनद
ऊजा प्रभाग (खुद्द)

उद्योग, ऊजा व कामगाि रवभाग (खुद्द),
मादाम कामा मागय, िु र्तातमा िाजगुरु चौक,
मांत्रालर्, मुांबई-400 032.

सांकेर्तस्थळ - www.maharashtra.gov.in

नागरिकाांची सनद
प्रस्र्तावना:ऊजा कक्ष
उद्योग, ऊजा व कामगाि रवभागाच्र्ा ऊजा कक्षामध्र्े खालील अरधरनर्म व रनर्म र्ाांना अनुसरुन कामकाज केले जार्ते:1) भािर्तीर् रवद्युर्त अरधरनर्म 1910 व तर्ा खालील र्तर्ाि केलेले भािर्तीर् रवद्युर्त रनर्म,1956.
2) मुांबई रवद्युर्त (रविेष अरधकाि) अरधरनर्म,1946.
3) भािर्तीर् रवद्युर्त अरधरनर्म, 1956 च्र्ा रनर्म क्रमाांक 45 मधील अटी व रनर्मानुसाि रवद्युर्त पर्यवक्ष
े क व र्तािर्तांत्री र्ाांना प्रमाणपत्र दे णे.
4) मुांबई उदवािन अरधरनर्म,1939 व तर्ाखालील र्तर्ाि केलेले मुांबई उदवािन रनर्म,1958.
5) रवद्युर्त (पुिवठा) अरधरनर्म,1948 आरण मिािाष्र रवद्युर्त पुिवठा रनर्म,1963.
6) मुांबई रवद्युर्त कि अरधरनर्म,1958 आरण मुांबई रवद्युर्त कि रनर्म,1962
7) मिािाष्र रवद्युर्त रवक्रीविील कि अरधरनर्म,1962 आरण मिािाष्र रवद्युर्त रवक्रीविील कि रनर्म,1964
उपिोक्र्त कार्द्याच्र्ा अनुषांगाने ऊजा कक्षाकडू न खालील र्ोजना िाबरवल्र्ा जार्तार्त.
1) अपािांपारिक ऊजा स्त्रोर्त कार्यक्रम.
2) एकास्टतमक ग्रामीण ऊजा रनर्ोजन कार्यक्रम.
3) िाजर् स्र्तिीर् ऊजा सांवधयन कार्यक्रम.
4) रजल्िा पिीषद, रनतर्नुर्तनरिल ऊजा रवकास रवभागासाठी मुलभूर्त सुरवधा.
5) पवन ऊजा प्रकल्पासाठी भाांडवली सूट.
6) ग्रामीण रवद्युर्तीकिण.
7) आरदवासी क्षेत्रार्त दे ण्र्ार्त र्ेणािे रविेष प्रकल्प लघुजल प्रकल्प, सौि सांकरिर्त ऊजा सांर्ांत्र.
8) जैरवक (बार्ोमास) उजेपासून वीज रनर्समर्ती.
9) बगॅस कोजनिेिन/सि वीज रनर्समर्ती प्रकल्प.
10) ििि घन कच-र्ापासून वीज रनर्समर्ती.
11) सौि ऊजा कार्यक्रम.

12) आरदवासी उपर्ोजना कार्यक्रम आरण परश्चमघाट रवकास कार्यक्रम र्ा अांर्तगयर्त िाबरवण्र्ार्त र्ेणा-र्ा प्रकल्पाांना िासनाकडू न रनधी
रदला जार्तो.
ऊजा कक्षाकडे सोपरवण्र्ार्त आलेली कामे खालील कांपन्र्ाांमाफयर्त केली जार्तार्त.
1. मिािाष्र िाजर् रवद्युर्त सूत्रधािी कां.रल.,
2. मिािाष्र िाजर् रवद्युर्त रवर्तिण कांपनी रल.
3. मिािाष्र िाजर् रवद्युर्त रनर्समर्ती कांपनी रल.
4. मिािाष्र िाजर् रवद्युर्त पािे षण कांपनी रल.
5. मुख्र् रवद्युर्त रनिीक्षक.
6. मिािाष्र ऊजा रवकास अरभकिण.
7. मिािाष्र िाजर् रवद्युर्त रनर्मक आर्ोग.

परिरिष्ट-1
उद्योग, ऊजा व कामगाि रवभाग
मा. मांत्री ऊर्ाा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्ाा
प्रधान सरचव (ऊजा)
र्ाांच्र्ा अरधपतर्ाखालील कार्ालर्े,सांचालनालर्े,मांडळे /मिामांडळे

1. व्र्वस्थापकीर् सांचालक,मिािाष्र िाजर् रवद्युर्त सूत्रधािी कां.रल., िाँगकाँग रबल्ल्डग, 4था मजला एम.जी.िोड, फोटय , मुांबई-23.
2. व्र्वस्थापकीर् सांचालक,मिािाष्र िाजर् रवद्युर्त रनमीर्ती कां.रल.प्रकािगड,वाांद्रे(पू),मुांबई-51.
3. व्र्वस्थापकीर् सांचालक,मिािाष्र िाजर् रवद्युर्त पािेषण कां.रल.प्रकािगड,वाांद्रे(पू),मुांबई-51.
4. व्र्वस्थापकीर् सांचालक, मिािाष्र िाजर् रवद्युर्त रवर्तिण कां.रल.प्रकािगड,1ला मजला, प्लॉट नां.सी-19, ई-ब्लॉक, बाांद्रा-कुला कॉम्प्लेक्स, वाांद्रे
(पू), मुांबई-51.
5. मिासांचालक, मिािाष्र ऊजा रवकास अरभकिण, स.नां.191, फेज-1, म्िाडा वारणजर् सांकुल, दु सिा मजला, रत्रदलनगि समोि, र्ेिवडा, पुणे 411006.
6. सरचव, मिािाष्र िाजर् रवद्युर्त रनर्ामक आर्ोग, वल्डय रेड सेंटि, सेंटि नां.1, 13 वा मजला, कुलाबा,मुांबई-400 005.
7. मुख्र् रवद्युर्त रनिीक्षक,मुांबई र्ाांचे कार्ालर्, रर्तसिा मजला, प्रिासकीर् इमािर्त, िामकृष्ण चेंबुिकि मागय, चेंबूि (पूव)य , मुांबई-७१.

श्री. अरववांद शसांह (भा.प्र.से.)
प्रधान सगचव (ऊर्ाा)
दरू ध्वनी क्र. २२०२२६७६७

3रा मर्ला, मख्
ु य इमारत, मांत्रालय, मांब
ु ई.

श्री. शभ. य. मांता,
उप सगचव (ऊर्ाा)

श्री.म.मा.मोरवे,
अवर सगचव (ऊर्ाा-२)
श्रीमती र्.शम.ननकांु भ,

श्री. प्र.पां.बडगेरी,

उप सगचव (ऊर्ाा) (नवीन

श्री. उ.द.वाळांु र्,

सह सगचव (ऊर्ाा-3)

व नवीकरणीय ऊर्ाा)
श्री.नन.व.गायकवाड,
अवर व
सगचव
(ऊर्ाा-७)
(नवीन
नवीकरणीय
ऊर्ाा)
श्री.प्र.च.चौधरी,

अवर सगचव (ऊर्ाा-४)

कक्ष अगधकारी (ऊर्ाा-७)

श्रीमती उ.ल.खोपडे,

श्री.क.क.तोंडे

कक्ष अगधकारी (ऊर्ाा-५)

कक्ष अगधकारी (ऊर्ाा-७)
श्रीमती सां. गो. लाांड,े
कक्ष अगधकारी (ऊर्ाा-१)
अवि सरचव (ऊजा-३)

श्री. ना.रा.ढाणे,
अवर सगचव (ऊर्ाा-3)

परिरिष्ट-2
कार्यपुर्तीचे वेळापत्रक

ऊजा प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो

पूिरवली जाईल.

अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.
ऊजा -1

1. दाभोळ पॉवि प्रोजेक्ट (ितनारगिी

मिािाष्र

िासकीर्

कमयचाऱर्ाांचे कक्ष अरधकािी / अवि

गॅस ॲन्ड पॉवि प्रार्व्िे ट रल.) बदल्र्ाांचे रवरनर्मन व िासकीर् कर्तयव्र् सरचव (22793720)
सांबध
ां ीर्त सवय बाबी.

पाि पाडण्र्ास िोणा-र्ा रवलांबास प्ररर्तबांध र्तीसिा

मजला,

उप सरचव / सिसरचव
(ऊजा), (22883411,

मुख्र् 22793720)

2. मुांबई रवद्युर्त िुल्क कार्दा 1958 अरधरनर्म-2005 मधील प्रकिण 3 च्र्ा इमािर्त, मांत्रालर्, मुांबई- र्तीसिा
आरण तर्ा खालील रनर्म.

कलम 10 (1) मधील र्तिर्तूदीस अनुसरुन 32.

3. रवद्युर्त रवक्रीविील कि अरधरनर्म, र्तातकाळ नस्र्ती एका रदवसार्त ककवा दुस1963 व तर्ाखालील रनर्म.

र्ा रदविी आरण र्तार्तडीच्र्ा स्वरुपाची

4. मुांबई उदवािक अरधरनर्म, 1939 नस्र्ती चाि रदवसार्त रनकाली काढण्र्ार्त
व तर्ाखालील रनर्म.

र्ेईल. अन्र् रवभागािी सांबध
ां ीर्त नसलेल्र्ा

5. मुांबई रवद्युर्त (रविेष अरधकाि) रनर्म नस्र्तीवि 45 रदवसाांचेआर्त व दुस-र्ा
1946.

रवभागाची बाब अांर्तभूयर्त असल्र्ास व तर्ा

6. प्राइव्िे ट लाईन्सेस / मूळा प्रविा रवभागाचे अरभप्रार् आवश्र्क असलेल्र्ा
इलेक्रीक

को.ऑ.सोसार्टी/ नस्र्तीवि र्तीन मरिन्र्ाचे आर्त रनणयर् घेवून

बीईएसटी/ बीएसईएस/ रिलार्न्स र्ोग्र् र्ती कार्यवािी किण्र्ार्त र्ेईल.
सांदभार्तील सवय प्रकिणे.
7. रवद्युर्त

कार्दा

दु रुस्र्ती,
कार्यवािी.

2003

सुधािणा

इ.

रवषर्क
रवषर्क

मजला,

मुख्र्

इमािर्त, मांत्रालर्, मुांबई32.

ऊजा प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो

पूिरवली जाईल.

अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.
ऊजा-2

1) सी.ई.(इलेक्रीकल) आस्थापना

- विीलप्रमाणे -

सांदभार्तील प्रकिणे.

कक्ष अरधकािी / अवि

उप सरचव / सिसरचव

सरचव

(ऊजा), (22882735 /

(22793720)

2) एम.ई.आि.सी.सांदभार्तील प्रकिणे

र्तीसिा मजला, मुख्र्

22793720)

3) समन्वर् सांदभार्तील प्रकिणे

इमािर्त, मांत्रालर्, मुांबई-

र्तीसिा मजला, मुख्र्

32.

इमािर्त, मांत्रालर्, मुांबई-

पुढीलप्रमाणे1) लेजीस्लेरटव्ि रबजनेस,

32.

ब) ऑल द पॉवि र्ुरटरलटी,
क) मारिर्तीचा अरधकाि,
ड) मांत्रालर्ार्तील इर्ति रवभागाांना
पाठवावर्ाची ऊजा उप रवभागाची
एकरत्रर्त मारिर्ती.
ई) सांकीणय प्रकिणे,
४) जनिल मॅटसय,
५) द इलेस्टक्ररसटी ॲक्ट, 2003 व तर्ा
खालील रनर्म
ऊजा-3

1) प्रीपिे िन

ऑफ

बजेट

अँड

कक्ष अरधकािी / अवि

उप सरचव / सिसरचव

मॉरनटकिग ऑफ फार्नान्स मॅटि

सरचव

ऑफ ऑल पॉवि र्ुटीरलटीज,

र्तीसिा मजला, मुख्र्

(ऊजा), (22883411,

इन्क्लुडींग

इमािर्त, मांत्रालर्, मुांबई-

सी.ई.(इलेक्रीकल)

एमईआिसी.

32.

2) िे कगनार्झेिन ऑफ एम.एस.ई.बी.
3) ऑल

मॅटसय

- विीलप्रमाणे -

रिलेकटग

टू

(22793720)

22793720)
र्तीसिा

मजला,

मुख्र्

इमािर्त, मांत्रालर्, मुांबई32.

ऊजा प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो

पूिरवली जाईल.

अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.
एम.एस.ई.बी. िोल्डींग कांपनी.
ऊजा-4

1) ऑल मॅटसय रिगाडींग जनिेिन

- विीलप्रमाणे -

सेक्टि,
2) ऑल मॅटसय रिगाडींग रान्सरमिन
सेक्टि,
3) पोजेक्टस अांडि एम.

.र्ु.अँड

कक्ष अरधकािी / अवि

उप सरचव / सिसरचव

सरचव

(ऊजा),

(22793720)

(22882735 /

र्तीसिा मजला, मुख्र्

22793720)

र्तीसिा

इमािर्त, मांत्रालर्, मुांबई-

मजला,

32.

मांत्रालर्, मुांबई-32.

मुख्र्

इमािर्त,

लेटि ऑफ सपोटय
4) अल्रा मेगा पॉवि प्रोजेक्ट.
ऊजा-5

1) ऑल मॅटसय रिगाडींग रडस्रीब्र्ुिन

- विीलप्रमाणे -

सेक्टि,

कक्ष अरधकािी / अवि उप सरचव / सिसरचव
सरचव

2) पेंकडग अपील्स अांडि द इांरडर्न

(22872402 (ऊजा),

/ 22793296)

ॲक्ट, 1910

र्तीसिा

3) लोड िेकडग.

मजला,

(22882735 /

22793720)
मुख्र्

इमािर्त, मांत्रालर्, मुांबई-

र्तीसिा

मजला,

मुख्र्

32.

इमािर्त, मांत्रालर्, मुांबई32.

ऊजा-7

1) द इलेक्रीरसटी कन्झवेिन ॲक्ट२००१ ,

- विीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकािी / अवि

उप सरचव / सिसरचव

सरचव

(ऊजा),

(22824381)

(22824381

2) नॉन कन्वेिनल एनजी सोसेस,

(दालन क्र.729 रवस्र्ताि

22794029)

3) ऑल मॅटसय रिलेकटग टू एम.ई.डी.ए.

इमािर्त, मांत्रालर्, मुांबई)

क्र.729 रवस्र्ताि इमािर्त,
मांत्रालर्, मुांबई)

(दालन

