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- नागवरेकांची सनद शासकीय व्यवहारात पारदशवता आिून ती लोकावभमख करण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे धोरि आहे. र्जनतेला कमीत कमी वेळात चांगली सेवा
वमळण्याच्या दृष्ष्ट्टने संचालनालयातील प्रत्येक ववभागात चालिा-या कामकार्जाची कायवपध्दती र्जािन घेण्याचा सववसामान्य नागरीकांचा हक्क आहे.
सवव सामान्यांच्या या संचालनालयाकडन असलेल्या अपेक्षा पिव करण्याच्या दृष्ष्ट्टने सदर नागवरकांची सनद तयार करण्यात आली आहे . या सनदे मळे
र्जनतेला लाभ होऊन शासन प्रभावी, लोकावभमख व गवतमान होईल असा दृढ ववश्वास या संचालनालयाला वाटतो.
बाष्ट्पक हा शब्द बॉयलर या अर्थाने सामान्य र्जनतेला ज्ञात आहे. बाष्ट्पक हे उपकरि पाण्यापासून वाफ वनमाि करते. या वाफेच्या दाबावर
मोठ-मोठी यंत्रे गवतमान होतात. सायकझग, तेल वगरण्या, कापड वगरण्या, रासायवनक कारखाने, खत वनर्ममती कारखाने, पेरोलर्जन्य उत्पादने, प्रवक्रया
कारखाने, साखर कारखाने व ऊर्जा वनर्ममती कारखाने (पॉवर स्टे शन) अशा लहान मोठया उद्योगांमध्ये बाष्ट्पकांची गरर्ज असते. हे यंत्र र्जसे अवतशय
उपयक्त आहे तसेच ते अत्यंत स्फोटक व धोकादायक आहे. अपघात झाल्यास वर्जववत व ववत्त हानी मोठया प्रमािावर होऊ शकते. 1869 साली मंबई
शहरात बाष्ट्पकामळे दोन भीषि अपघात झाले. त्यामध्ये वर्जववत व ववत्त हानी मोठया प्रमािावर झाली. त्याच वषी म्हिर्जेच सन 1869 साली मंबई
राज्याच्या बाष्ट्पक ववभागाची स्र्थापना झाली. पढे भारतीय बाष्ट्पक अवधवनयम,1923 हा कायदा राष्ट्रीय स्तरावर अष्स्तवात आला. बाष्ट्पकाचे
संकल्पवचत्र, ववर्मनवधष्ट्ठीत प्रमािपत्र , रेखावचत्र आवि बाष्ट्पकाची वनर्ममती, नोंदिी व वनरीक्षि इ. बाबतचे वववनयम अंतभत
व केलेला भारत सरकारचा
भारतीय बाष्ट्पके वववनयम,1950 अष्स्तत्वात आला. त्यानंतर अवधवनयमाच्या आधारे महाराष्ट्र बाष्ट्पक वनयम,1962 व महाराष्ट्र वमतीपयोर्जक
वनयम,1965 हे अष्स्तत्वात आले. भारतीय बाष्ट्पके अवधवनयम, इ.स. 2007 मध्ये सधावरत होऊन, बाष्ट्पके अवधवनयम 1923 असा करण्यात आला.
नंतर माचव. 2011 मध्ये " बाष्ट्पक पवरचालन अवभयंता वनयम 2011 व बाष्ट्पक पवरचर वनयम 2011" असे अष्स्तत्वात आले.

1) ध्येय, उददीष्ट्टे व सामावर्जक बांवधलकी - राष्ट्रवहताच्या दृष्ष्ट्टने मनष्ट्यबळ व राष्ट्राची संपत्ती याचे सरवक्षततेच्या दृष्ष्ट्टकोनातून अपघातापासून
संरक्षि व र्जतन करिे आवि राष्ट्राच्या औद्योवगक प्रगतीस अवधक गवतमान करण्यामध्ये हातभार लाविे.
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2½ र्जनतेचा हक्क - उद्योर्जकांस उद्योगधंदयाच्या उत्कषाला व उत्पादनासाठी बाष्ट्पक यंत्रासारखे अत्यंत धोकादायक व स्फोटक परंत अत्यंत
उपयोगी यंत्र खरेदी करिे व त्याचा वनयमानसार वापर करण्याचा हक्क आहे .
सदर बाष्ट्पक र्जसे अत्यंत उपयोगी आहे तसेच ते स्फोटक व धोकादायक आहे . त्यास अपघात झाल्यास मोठया प्रमािावर वर्जववत व ववत्त हानी
होऊ शकते. त्यामळे र्जनतेचे व राष्ट्राचे नकसान होऊ शकते. म्हिूनच ते वनयमानसार वापरले पावहर्जे.

बाष्ट्पकाची कायद्यात्मक व्याख्या बाष्ट्पक म्हिर्जे बंद पात्राचा दाबाखाली ववशेषकरुन बाष्ट्प वनर्ममतीसाठी उपयोग करण्यात येतो असे कोितेही बंद पात्र आवि या संज्ञेत, अशा
पात्रास र्जोडलेले र्जे आवरि ककवा इतर र्जोड काम बंद केले असता अंशत: ककवा पिवत: वाफेच्या दाबाखाली असते त्या आवरिाला ककवा
र्जोडकामाचा अंतभाव होईल, तसेच त्यामध्ये खालील अंतभाव होिार नाहीत.
¼1½ 25 वलटर ककवा त्यापेक्षा कमी धारि क्षमता असलेल्या ( र्जी फीड चेक व्हॉल पासन मेन ष्स्टम स्टॉप व्हॉल पयिंत येते ती)
¼2½ ज्याचे वडर्जाईन गेर्ज प्रेशर व ववकिंग गेर्ज प्रेशर 1 वक.ग्रॅ./चौ.से.मी. ककवा त्यापेक्षा कमी असेल.
¼3½ ज्यामध्ये पाण्याचे तापमान 100 वडग्री सेंटीग्रेड ककवा त्यापेक्षा कमी असेल.

सट प्राप्त बाष्ट्पक ¼1½ या अवधवनयमाच्या , कलम 2 (ब ) मध्ये, धारिक्षमता, बाष्ट्पदाव ककवा तापमान याच्या मयादें पेक्षा कमी असलेले बाष्ट्पक
¼2½ कोित्याही रेल्वे कंपनीच्या मालकीची ककवा वनयंत्रिाखाली असलेली बाष्ट्पके

¼Locomotive Boilers)

¼3½ भारतीय बाष्ट्पनौका अवधवनयम, 1884 यातील कलम 3 मध्ये उल्लेवखलेल्या कोित्याही बाष्ट्प नौकातील ककवा आंतदे शीय बाष्ट्प र्जलयान
अवधवनयम,1917 यातील कलम 2 मध्ये उल्लेवखलेल्या कोित्याही आगबोटीतील बाष्ट्पके ककवा बाष्ट्पकाचा भाग
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¼4½ सेना, नौसेना ककवा वायसेना यांच्या मालकीची ककवा त्याच्या वनयंत्रिाखाली असलेली बाष्ट्पके ककवा बाष्ट्पकाचा भाग
¼5½ ज्या बाष्ट्पकाची धारि क्षमता 100 वलटरपेक्षा अवधक नसेल अशा सववसाधारि रुग्िालयात वापरल्या र्जािा-या वनर्जवतंकरि यंत्राशी
ककवा र्जंतनाशक उपकरिाशी संबंध असलेले बाष्ट्पक ककवा बाष्ट्पकाचा भाग

वमतीपयोर्जक म्हिर्जे वाया र्जािा-या उष्ट्ितेचा पन्हा उपयोग करुन घेण्यासाठी ज्वलनवायच्या वहन मागात / प्रवक्रयेत पूिवत: ककवा अंशत:
उत्सर्मर्जत असा भरिनवलकेचा कोिताही भाग.

बाष्ट्पनवलका म्हिर्जे ज्या नवलकेमधून पढील पवरष्स्र्थतीत वाफ प्रवाहीत होते ती नवलका.
1½ अशा नवलकेतून ज्या दाबाखाली वाफ प्रवाहीत होते तो दाब र्जर वातावरिाच्या दाबापेक्षा दर चौरस सेंवटमीअरला 3.5 वकलो ग्रॅम हू न
अवधक असेल तर ककवा
2½ र्जर अशा नवलकेचा आंतवरक व्यास 254 वमलीमीटरपेक्षा अवधक असेल तर आवि त्यातून प्रवावहत होिा-या वाफेचा दाब र्जर
वातावरिाच्या दाबापेक्षा दर चौरस सेंवटमीअरला 1 वकलो ग्रॅम हू न अवधक असेल तर आवि या संज्ञत
े , दोन्ही बाबतीत बाष्ट्पकनवलकेस
र्जोडण्यात आलेल्या कोित्याही र्जोडिीचा अंतभाव होतो.
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ववभागीय कायालयांचे पत्ते, दरध्वनी व ई मेल
अ.क्र.

कायालयाचा पत्ता, दरध्वनी व ई मे ल

प्रमख अवधकारी

कायवक्षत्र
े

संचालक

महाराष्ट्र राज्य तसेच बृहन्मंबई , ठािे,

(ववभाग प्रमख)

रायगड आवि पालघर

संचालक, बाष्ट्पके,
बाष्ट्पके संचालनालय,
कामगार भवन, 7 वा मर्जला, भखंड क्रं.20, ब्लॉक - ई,
1

वांद्रे कला संकल, वांद्रे (पवव), मंबई - 400 051.
दरध्वनी : 022 26571198 / 26571352 / 26571304
फॅक्स : 022 26571283.
e-mail ID : dirsb.mumbai@maharashtra.gov.in
सह संचालक, बाष्ट्पके,
बाष्ट्पके संचालनालय,

2

सहकार भवन, 1 ला मर्जला, आदशव नगर,
पिे सातारा रोड, पिे- 411 037.

सहसंचालक
( प्रादे वशक प्रमख)

पिे व सातारा

दरध्वनी : 020 24261697
e-mail ID : jtdirsb.pune@maharashtra.gov.in
सह संचालक, बाष्ट्पके,
बाष्ट्पके संचालनालय,
3

1, भगवाघर लेआऊट, धरमपेठ,
नागपूर -440 010, दरध्वनी : 0712 2531170.
e-mail ID : jtdirsb.nagpur@maharashtra.gov.in

सहसंचालक
( प्रादे वशक प्रमख)

बाष्ट्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य

नागपूर, बलढािा, अकोला,
अमरावती, यवतमाळ,वधा, भंडारा,
चंद्रपूर, गडवचरोली, वावशम व गोंवदया
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नागवरकांची सनद
सह संचालक, बाष्ट्पके,
बाष्ट्पके संचालनालय,
4

हरे श, 16 वबर्जली को. ऑप. हौ. सोसायटी,
वशला ववहारर्जवळ, वसंत टे कडी, अहमदनगर - 414 003

सहसंचालक

अहमदनगर, औरं गाबाद, र्जालना,

( प्रादे वशक प्रमख)

बीड, कहगोली व परभिी

दरध्वनी : 0241 2421745.
e-mail ID : jtdirsb.ahmednagar@maharashtra.gov.in
सह संचालक, बाष्ट्पके,
बाष्ट्पके संचालनालय,
5

गाळा क्रं. 4, उद्योग भवन, तळ मर्जला, त्रंबक रोड, सातपूर,
नावशक - 422 007
दरध्वनी : 0253 2351016
e-mail ID : jtdirsb.nashik@maharashtra.gov.in
सह संचालक, बाष्ट्पके,

6

बाष्ट्पके संचालनालय,
र्जना रार्जवाडा, भवानी मंडप, कोल्हापूर - 416 012.

सहसंचालक
( प्रादे वशक प्रमख)

सहसंचालक
( प्रादे वशक प्रमख)

दरध्वनी : 0231 2522920
e-mail ID : jtdirsb.kolhapur@maharashtra.gov.in
सह संचालक, बाष्ट्पके,
बाष्ट्पके संचालनालय,
7

वीतराग व्हटे क्स, 1 ला मर्जला, नवल पेरोल पंपसमोर, 83 ए, रे ल्वे
लाईन्स, डफरीन चौक, सोलापूर -413 001.

नावशक , धळे , नंदूरबार आवि र्जळगाव

सांगली, कोल्हापूर, कसधदगव व
रत्नावगरी

सहसंचालक
( प्रादे वशक प्रमख)

सोलापूर, उस्मानाबाद, लातूर व नांदेड

दरध्वनी : 0217 2317015
e-mail ID : jtdirsb.solapur@maharashtra.gov.in

प्रादे वशक प्रमखांनी कोितीही सेवा अर्थवा तक्रारीचे उत्तर ववहीत कालावधीत न परववल्यास ककवा त्याबाबत समाधानकारक उत्तर न वदल्यास
संचालक, बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य,मंबई यांचेकडे लेखी तक्रार करता येईल.

बाष्ट्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य
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बाष्ट्पके संचालनालयाचा संघटनात्मक तक्ता

मख्य कायालय, मंबई.
1 संचालक,बाष्ट्पके
1 सहसंचालक, बाष्ट्पके
10 उपसंचालक, बाष्ट्पके
(बृहन्मबई, ठािे, रायगड, आवि पालघर वर्जल्हयात वापरात असलेल्या, तसेच वनर्ममती चालू असलेल्या बाष्ट्पकांचे आवि वमतोपयोर्जकांचे
वनरीक्षि करण्यासाठी)

मख्य कायालय, मंबई
1 रचना व कायवपध्दती अवधकारी

1 तांवञक अवधकारी
1 ववरष्ट्ठ तंञ सहाय्यक
4 तंञ सहाय्यक
ववभागीय कायालये.

पिे

नावशक

नागपूर

अहमदनगर

कोल्हापूर

सोलापूर

1 सहसंचालक

1 सहसंचालक

1 सहसंचालक

1 सहसंचालक

1 सहसंचालक

1 सहसंचालक

4 उपसंचालक

1 उपसंचालक

1 उपसंचालक

1 उपसंचालक

2 उपसंचालक

1 उपसंचालक

2 तंञ सहाय्यक

बाष्ट्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य
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नागवरकांची सनद
(अ) बाष्ट्पकाच्या वनरीक्षिाववषयी
वनरीक्षिाच्या वेळेस मालकाचे कतवव्य : बाष्ट्पक अवधवनयम कलम 14 प्रमािे मालकाची कतवव्ये खालीलप्रमािे आहेत.
1) बाष्ट्पकाच्या तपासिीसाठी हया अवधवनयमान्वये ठरववलेल्या कोित्याही वदवशी बाष्ट्पकाचा मालक पढील गोष्ट्टी करण्यास बांवधल रावहल,
त्या गोष्ट्टी अशा:अ) तपासिीसाठी वनरीक्षकास लागिा-या योग्य त्या सवव सोयी उपलब्ध करुन दे िे व त्यास आवश्यक असलेली योग्य ती सवव मावहती दे िे.
ब) तपासिीसाठी वववहत केलेल्या रीतीने बाष्ट्पक योग्य वरतीने तयार करिे व तो तपासिीसाठी तयार ठे विे.
क) बाष्ट्पकाची नोंदिी करण्यासाठी अर्जव केला असेल तर अशा बाबतीत वववहत करण्यात आलेली रेखावचञे, वववनर्मधष्ट्टीत प्रमािपञे व इतर तपशील
परवविे.
2) र्जर बाष्ट्पकाचा मालक, योग्य कारिावशवाय, पोट-कलम (1) मधील उपबंधाची अंमलबर्जाविी करण्यात कसूर करील तर, वनरीक्षकास
बाष्ट्पकाची तपासिी करण्यास नकार दे ता येईल व तो ते प्रकरि संचालकांकडे पाठवील. संचालकांनी सदर प्रकरिामध्ये आढावा घेवून व बाष्ट्पक
मालकाने परेसे कारि वदल्यावर, कलम 7 व कलम 8 अन्वये पन्हा अर्जव करण्यास सूवचत करतील. अशा प्रकरिांमध्ये कलम 10 लागू होिार नाही.

बाष्ट्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य
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नागवरकांची सनद

1. बाष्ट्पक/लहान स्वरुपातील औदयोवगक बाष्ट्पक/वमतीपयोर्जकांच्या वनरीक्षिसंबंधी/प्रमािपञाचे नतनीकरिाच्या कामाचे स्वरुप

अ.क्र.

ववभागाकडू न/कायालयाकडू न परववली र्जािारी
सेवा

आवश्यक

कागदपञांची

पूतवता

केल्यानंतर वकती कालावधीत सेवा
परववली र्जाईल.

सेवा वववहती कालावधीत परववली न
सेवा

परवविारा गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार करता

अवधकारी/कमवचारी

येईल तो अवधकारी व त्याचा दरध्वनी
क्रमांक

17 वदवस
"सदर वनयत कालमयादा ही
समाधानकारक वनरीक्षि व इतर
अवधनस्त बाबींची पूतवता केल्यानंतर

1.

बाष्ट्पकाचे वनरीक्षि व र्जलदाब चाचिी.
समाधानकारक आढळल्यावर बाष्ट्पकास वार्मषक
व वमतीपयोर्जकास व्दै वार्मषक प्रमािपञ दे िे.

लागू राहील.
सदर मदत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क
अवधवनयम 2015 नसार लाग राहील.

सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि

(वववहत कालमयादा, वववहत

अवधकारी

कागदपञे आवि अद्यावत मावहतीसाठी

संचालक,बाष्ट्पके,महाराष्ट्र राज्य,
मंबई. दू रध्वनी क्र : 02226571283/1198/8938

खालील संकेतस्र्थळास भेट दयावी.
www.mahakamgar.gov.in ककवा
https://aaplesarkar.mahaonline.
gov.in/ ककवा
https://lms.mahaonline.gov,in/)
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2. बाष्ट्पक / लहान स्वरुपातील औदयोवगक बाष्ट्पक / वमतीपयोर्जकांच्या वनरीक्षिसंबंधी दरुस्ती असल्यास कामाचे स्वरुप
आवश्यक कागदपञांची
अ.क्र.

ववभागाकडू न/कायालयाकडू न परववली र्जािारी

पूतवता केल्यानंतर वकती

सेवा परवविारा

सेवा

कालावधीत सेवा परववली

अवधकारी/कमवचारी

र्जाईल.
1
2
3
4

प्रार्थवमक वनरीक्षि, गरर्ज भासल्यास दरुस्त्या

7 वदवस

सचवविे व त्याचा अहवाल दे िे.
बाष्ट्पकास दरुस्ती सचववली असल्यास मटे वरअलचे,
उदभवलेल्या सांध्याचे तयारीचे वनरीक्षि.
सांध्याच्या ववघातक/अववघातक चाचिीचे
गरर्ज भासल्यास सांध्यावर केलेल्या उष्ट्िता प्रवक्रया
अहवालाचे पवरवनरीक्षि व स्वीकृती.

5

समाधानकारक आढळल्यावर बाष्ट्पकास वार्मषक व

7 वदवस

2 वदवस

अवधकारी व त्याचा दरध्वनी क्रमांक

अवधकारी

7 वदवस

र्जलदाब चाचिी व दरुस्ती पडताळिी

गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार करता येईल तो

सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि

7 वदवस

अहवालाचे पवरवनरीक्षि व स्वीकृती.

सेवा वववहती कालावधीत परववली न

सहसंचालक/तंञ

संचालक,बाष्ट्पके,महाराष्ट्र राज्य, मंबई.

सहाय्यक

दू रध्वनी क्र : 022-

सहसंचालक/तंञ

26571283/1198/8938

सहाय्यक
सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि

वमतीपयोर्जकास व्दै वार्मषक प्रमािपञ दे िे.

बाष्ट्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य

अवधकारी

11

नागवरकांची सनद
3. बाष्ट्पक/वमतीपयोर्जकांस अपघात झाल्यास केली र्जािारी कामे.
आवश्यक कागदपञांची पूतवता
अ.क्र.

ववभागाकडू न/कायालयाकडू न परववली र्जािारी सेवा

केल्यानंतर वकती कालावधीत सेवा
परववली र्जाईल.

सेवा वववहती कालावधीत परववली न
सेवा परवविारा

गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार करता

अवधकारी/कमवचारी

येईल तो अवधकारी व त्याचा
दरध्वनी क्रमांक

अपघाताची सचना वमळाल्यानंतर संचालनालयातील
अवधकारी त्यावठकािी प्रत्यक्षात भेट दे ऊन अपघाताचे
1.

गांवभयव लक्षात घेऊन कारिांचा शोध घेिे, त्याबाबतचा

2 वदवस

अहवाल व सूचना, कराव्या लागिा-या दरुस्त्यासहीत

वनरीक्षि अवधकारी

बाष्ट्पक मालकाला कळवविे
2.
3.
4.

दरुस्ती दरम्यान वनरीक्षि, मटे वरअलचे, उदभवलेल्या
सांध्याचे तयारीचे वनरीक्षि
सांध्याच्या ववघातक चाचिीचे अहवालाचे पवरवनरीक्षि व
ष्स्वकृती
गरर्ज भासल्यास सांध्यावर केलेल्या उष्ट्िता प्रवक्रयाचे
अहवालाचे पवरवनरीक्षि व ष्स्वकृती

सक्षम प्रावधकृत

7 वदवस
7 वदवस
7 वदवस

सहसंचालक/तंञ
सहाय्यक
सहसंचालक/तंञ

संचालक,बाष्ट्पके,महाराष्ट्र राज्य,
मंबई. दू रध्वनी क्र : 02226571283/1198/8938

सहाय्यक

17 वदवस
5.

अंवतम वनरीक्षि व र्जलदाब चाचिी समाधानकारक

सदर वनयत कालमयादा वह

आढळल्यावर बाष्ट्पकास वार्मषक व वमतीपयोर्जकास

समाधानकारक वनरीक्षि व इतर अवधनस्त

व्दै वार्मषक प्रमािपञ दे िे.

बाबींची पूतवता केल्यानंतर लागू राहील.

सक्षम प्रावधकृत
वनरीक्षि अवधकारी

सदर मदत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क

बाष्ट्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य
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अवधवनयम 2015 नसार लाग राहील.

आवश्यक कागदपञांची पूतवता
अ.क

ववभागाकडू न/कायालयाकडू न परवली र्जािारी सेवा

केल्यानंतर वकती कालावधीत सेवा
परववली र्जाईल

सेवा वववहत कालावधीत परववली न
सेवा परवविारा

गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार करता

अवधकारी/कमवचारी

येईल तो अवधकारी व त्याचा
दरध्वनी क्रमांक

4. बाष्ट्पकाच्या प्रमािपञाची दसरी/नक्कल प्रत.

बाष्ट्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य
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7 वदवस
सदर मदत महाराष्ट्ट लोकसेवा हक्क
अवधवनयम 2015 नसार लाग राहील.(वववहत

आवश्यक कागदपञांची पूतवता

अ.क
1

कालमयादा,वववहत कागदपञे आवि
सेवा परवविारा
ववभागाकडू न/कायालयाकडू न परवली र्जािारी सेवा क
ेअद्यावत
ल्यानंमावहतीसाठी
तर वकती कालावधीत
वा
कृपया या सकेसे
तस्र्थस
अवधकारी/कमवचारी
बाष्ट्पकाचे चालू प्रमािपञ गहाळ झाल्यास त्याची दसरी
परववली
र्जाईल
भेट द्यावी)
उपसंचालक
प्रत दे िे.
www.mahakamgar.gov.in
ककवा

गेल्यास
ज्यां
तक्रार
सह
संच्चयाकडे
ालक,बाष्ट्
पके,करता
येईल तो
अवधकारी
व त्याचा
महाराष्ट्
र राज्य.
दरध्वनी क्रमांक

(दू रध्वनी क्रमांक पृष्ट्ठ क्रमांक 6 व 7
वर वदलेले आहेत.)

https://aaplesarkar.mahaonline.
gov.in/

सेवा वववहत कालावधीत
संबंधीत परववली न

ककवा

https://lms.mahaonline.gov.in/)

5 .बाष्ट्पकांच्या/वमतीपयोर्जकाच्या मालकी हक्कात बदल करिे
7 वदवस
सदर मदत महाराष्ट्ट लोकसेवा हक्क
अवधवनयम 2015 नसार लाग राहील.

1

बाष्ट्पकांच्या वमतीपयोर्जकाच्या मालकी हक्कात बदल
करिे

संचालक,बाष्ट्पके,

(वववहत कालमयादा, वववहत कागदपञे
आवि अद्ययावत मावहतीसाठी कृपया
खालील संकेतस्र्थळावरस भेट द्यावी.
www.mahakamgar.gov.in
ककवा

उपसंचालक

महाराष्ट्र राज्य ,मंबई
दू रध्वनी क्र : 02226571283/1198/8938

aaplesarkar.mahaonline.gov.in
ककवा lms.mahaonline.gov.in)

6. बाष्ट्पक मालकाने ककवा कंञाटदाराने नवीन प्रकल्पाअंतगवत नवीन नवलकेची र्जोडिी/उभारिी तसेच र्जन्या नवलकेची दरुस्ती ककवा बदली करिे

बाष्ट्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य

14

नागवरकांची सनद
1
2

अवधकृत कंञाटदारास काम करण्यासंबधीचा अर्जव प्राप्त
झाल्यानंतर परवानगी दे िे
संबंधीत नवलकेचे आरेखनास पवरवनरीक्षि व मान्यता

2 वदवस

इत्यावदचे वनमात्याने वदलेल्या प्रमािपञाचे

संचालक,

15 वदवस

सह संचालक /

21 वदवस (प्रकारानसार)

तांवञक अवधकारी

7 वदवस

पवरवनरीक्षि व ष्स्वकृती.
4

लागिा-या मटे वरअलचे वनरीक्षि व अहवाल दे िे

7 वदवस

5

सांध्याच्या पूवव तयारीचे वनरीक्षि

7 वदवस

6

सांध्याच्या ववघातक चाचिीचे अहवालाचे पवरवनरीक्षि
व ष्स्वकृती

तांवञक अवधकारी

5 वदवस

लागिारा कच्चा माल, र्जसे नवलका, वफकटग्र्ज, झडपा
3

सह संचालक /

7 वदवस

सह संचालक /
तांवञक अवधकारी

7

7 वदवस

आढळल्यावर त्याचा अहवाल दे उन पढील वापरास

2 वदवस

परवानगी दे िे.
9

अवतम नकाशास केलेल्या कामाप्रमािे तपासिी करुन
त्यास मान्यता दे िे.

मंबई
दू रध्वनी क्र : 022-26571283/
1198/8938

वनरीक्षि अवधकारी
सहसंचालक/तंञ
सहाय्यक

संचालक,बाष्ट्पके,
महाराष्ट्र राज्य ,

अंवतम वनरीक्षि व र्जलदाब चाचिी समाधान कारक
8

महाराष्ट्र राज्य ,

सक्षम प्रावधकृत

गरर्ज भासल्यास सांध्यावर केलेल्या उष्ट्िता प्रवक्रयाचे
अहवालाचे पवरवनरीक्षि व ष्स्वकृती

संचालक,बाष्ट्पके,

7 वदवस

बाष्ट्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य

सहसंचालक/तंञ
सहाय्यक

सक्षम प्रावधकृत
वनरीक्षि अवधकारी

मंबई
दू रध्वनी क्र : 022-26571283/
1198/8938
संचालक,बाष्ट्पके,
महाराष्ट्ट राज्य,
मंबई

संचालक,

दू रध्वनी क्र : 022 26571283/

सह संचालक / उप

1198/8938
15

नागवरकांची सनद
संचालक / तांवञक
अवधकारी

7. नवीन बाष्ट्पक/लहान स्वरुपातील औद्योवगक बाष्ट्पक/वमतीपयोर्जक यांचे नोंदिी वनरीक्षि

बाष्ट्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य

16

नागवरकांची सनद

आवश्यक कागदपञांची पूतवता
अ.क

ववभागाकडू न/कायालयाकडू न परवली र्जािारी सेवा

केल्यानंतर वकती कालावधीत सेवा
परववली र्जाईल
अ) महाराष्ट्र राज्यात वनर्ममत 43

बाष्ट्पक/वमतीपयोर्जक वनमात्याने वदलेल्या वववहत
1

स्वरूपातील प्रमािपञाचे पवरवनरीक्षि व स्वीकृती देिे
ककवा ञटी आढळल्यास योग्य ती कायववाही करिे.

2

वदवस
आ) महाराष्ट्र राज्याबाहेर वनर्ममत 50
वदवस सदर वनयम कालमयादा ही
कायालयास मळ कागदपञे वमळाल्या

बाष्ट्पकाचे / वमतीपयोर्जकाचे मोर्जमाप व वनरीक्षि

नंतर तसेच बाष्ट्पक वापरण्याची

करिे व त्याचा अहवाल देिे

परवानगी अवधनस्त बाबींची पतवता
केल्यानंतर लागू राहील. सदर मदत

बाष्ट्पकाची / वमतीपयोर्जकाची र्जलदाब चाचिी घेउन
3

त्याचा अहवाल व नोंदिी क्रमांक कोरण्यासाठी

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अवधवनयम,
2015 नसार लागू राहील. (वववहत
कालमयादा, वववहत कागदपञे आवि

नोंदिी क्रमांक वचठठी दे िे.

अ्द्ययावत मावहतीसाठी कृपया

सेवा वववहत कालावधीत परववली न
सेवा परवविारा

गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार करता

अवधकारी/कमवचारी

येईल तो अवधकारी व त्याचा
दरध्वनी क्रमांक

संचालक,
सह संचालक /
तांवञक अवधकारी
सक्षम प्रावधकृत
वनरीक्षि अवधकारी
संचालक / सक्षम
प्रावधकृत वनरीक्षि
अवधकारी / तांवञक
अवधकारी

खालील संकेतस्र्थळास भेट द्यावी.

संचालक, बाष्ट्पके,
महाराष्ट्र राज्य ,
मंबई
दू रध्वनी क्र : 022-26571283/
1198/8938

(www.mahakamgar.gov.in
ककवा

बाष्ट्पकाची / वमतीपयोर्जकाची र्जलदाब चाचिी
4

https://aaplesarkar.mahaonline.

समाधानकारक आढळल्यास त्यास सहा मवहने
मदतीचे तात्परते प्रमािपत्र. वववहत फॉमव मध्ये दे िे.

gov.in/

सक्षम प्रावधकृत
वनरीक्षि अवधकारी

ककवा https://lms.mahaonline.
gov.in/)

बाष्ट्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य

17

नागवरकांची सनद

8. बाष्ट्पदाब चाचिी व प्रमािपञ दे िे

आवश्यक कागदपञांची पूतवता
अ.क

ववभागाकडू न/कायालयाकडू न परवली र्जािारी सेवा

केल्यानंतर वकती कालावधीत सेवा
परववली र्जाईल

1
2
3

बाष्ट्पकाची बाष्ट्पदाब चाचिी घेिे व अहवाल सादर
करिे
बाष्ट्पकाच्या बाष्ट्पदाब चाचिीचा अहवाल मान्य करिे
बाष्ट्पकांस बाष्ट्पदाब चाचिीच्या तारखेपासून वार्मषक व
वमतीपयोर्जकास व्दै वार्मषक प्रमािपञ दे िे.

7 वदवस
7 वदवस
2 वदवस

बाष्ट्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य

सेवा वववहत कालावधीत परववली न
सेवा परवविारा

गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार करता

अवधकारी/कमवचारी

येईल तो अवधकारी व त्याचा
दरध्वनी क्रमांक

सक्षम प्रावधकृत
वनरीक्षि अवधकारी
संचालक
सक्षम प्रावधकृत
वनरीक्षि अवधकारी

संचालक,
बाष्ट्पके,महाराष्ट्र राज्य,
मंबई
दू रध्वनी क्र : 022-26571283/
1198/8938

18

नागवरकांची सनद

9. वॉटर टयब, कंपोवझट बाष्ट्पकाचे/स्टीलटयब वमतीपयोर्जकांचे नोंदिी वनरीक्षण्. (बाष्ट्पक र्जर वॉटर टयब टाईप/वमतीपयोर्जक र्जर स्टील टयब
असेल तर तो अखंड स्वरुपात वनमात्याला आकारमानानसार बनववता येत नाही. त्यासाठी त्याचे सटे भाग बनवून त्याभागांची उभारिी बाष्ट्पक
मालकाच्या वनयोवर्जत स््ळी उभारिी करिा-या कंञाटदाराने करावयाची असते.
आवश्यक
कागदपञांची पूतवता

अ.क

ववभागाकडू न/कायालयाकडू न परवली र्जािारी सेवा

सेवा परवविारा

केल्यानंतर वकती

अवधकारी/कमवचारी

कालावधीत सेवा

सेवा वववहत कालावधीत परववली न
गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार करता येईल
तो अवधकारी व त्याचा दरध्वनी क्रमांक

परववली र्जाईल
1

बाष्ट्पक उभारिीच्या प्रस्तावाचे पवरवनरीक्षि

2

कंत्राटदारास सक्षम आढळल्यास परवानगी दे िे

3

नोंदिी वनरीक्षि व अहवाल दे िे

5 वदवस

4

नोंदिी वनरीक्षि अहवालास मान्यता दे िे

7 वदवस

5

सांधात्याच्या पूवव तयारीचे वनरीक्षि व अहवाल दे िे

7 वदवस

6

सांधात्याच्या पूवव तयारीचे वनरीक्षि अहवालास मान्यता दे िे

7 वदवस

7
8

उद्भवलेल्या सांध्याच्या अववघातक चाचिी अहवालाचे
पवरवनरीक्षि व ष्स्वकृती
सांध्यावर केलेल्या उष्ट्िता प्रवक्रयाचे अहवालाचे
पवरवनरीक्षि व ष्स्वकृती

संचालक/ समक्ष प्रावधकृत
23 वदवस

वनरीक्षि अवधकारी /तांवत्रक
अवधकारी/तंत्र सहाय्यक
सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि
अवधकारी

संचालक,

संचालक

बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य, मंबई

सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि

दू रध्वनी क्र : 022-

अवधकारी

26571283/1198/8938

7 वदवस
7 वदवस

बाष्ट्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य

सहसंचालक
सहसंचालक / तंत्र
सहाय्यक

19

नागवरकांची सनद
संचालक,
बाष्ट्पकाची/वमतीपयोर्जकाची यशस्वी र्जलदाब चाचिी व
9

सवव पूतवतेनंतर सहा मवहन्याचे तात्परते प्रमािपत्र वववहत

2 वदवस

सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि
अवधकारी

फॉमव मध्ये दे िे

बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य, मंबई
दू रध्वनी क्र : 02226571283/1198/8938

10. बाष्ट्पदाब चाचिी व प्रमािपत्र दे िे

आवश्यक
कागदपञांची
अ.क

ववभागाकडू न/कायालयाकडू न परवली र्जािारी सेवा

पतवता केल्यानंतर
सेवा परववली

सेवा परवविारा
अवधकारी/कमवचारी

सेवा वववहत कालावधीत परववली न
गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार करता येईल
तो अवधकारी व त्याचा दरध्वनी क्रमांक

र्जाईल.
1

बाष्ट्पकाची बाष्ट्पदाब चाचिी घेिे व अहवाल सादर करिे

7 वदवस

2

बाष्ट्पकाच्या बाष्ट्पदाब चाचिीचा अहवाल मान्य करिे

7 वदवस

3

बाष्ट्पकांस र्जलदाब चाचिीच्या तारखेपासून वार्मषक व
वमवतपयोर्जकास द्वै वार्मषक प्रमािपत्र दे िे

2 वदवस

सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि
अवधकारी

संचालक,

संचालक

बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य, मंबई

सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि

बाष्ट्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य

अवधकारी

दू रध्वनी क्र : 02226571283/1198/8938

20

नागवरकांची सनद
11. बाष्ट्पक, लहान औद्योवगक बाष्ट्पक, वमतोपयोर्जक व त्यांचे सटे भाग, वहट एक्सचेंर्जर, प्रेशर व्हेसल वनर्ममती
(वववहत कालमयादा, वववहत कागदपत्रे आकदच्या अद्ययावत मावहतीसाठी कृपया www.mahakamgar.gov.in या संकेतस्र्थळास भेट द्यावी.)
आवश्यक कागदपत्रांची
अ.क्र.

ववभागाकडू न/कायालयाकडू न परववली र्जािारी सेवा

सेवा वववहत कालावधीत परववली न

पूतवता केल्यानंतर वकती

सेवा परवविारा

गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार करता

कालावधीत सेवा परववली

अवधकारी/कमवचारी

येईल तो अवधकारी व त्याचा

र्जाईल
बाष्ट्पक, लहान औद्योवगक बाष्ट्पक,
वमवतपयोर्जक व त्यांचे सटे भाग, वहट
1

एक्सचेंर्जर व प्रेशर व्हेसल्स यांचे
वनर्ममतीसाठी काढलेल्या आरेखनाचे
पवरवनरीक्षि व मान्यता

2
3
4
5

20 TPH
पयिंत
20 ते 100
TPH पयिंत

100 TPH
पेक्षा र्जास्त

ववरल कामास लागिा-या कच्या मालाचे वनमात्याने
वदलेल्या प्रमािपत्रांचे पवरवनरीक्षि व मान्यता

दरध्वनी क्रमांक.

5 वदवस
15 वदवस
21 वदवस

संचालक/सहसंचालक/
तांवत्रक अवधकारी/तंत्र
सहाय्यक

बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य, मंबई

7 वदवस

दू रध्वनी क्र : 022-

वनर्ममतीस लागिा-या कच्या मालाचे स्वीकृत झालेल्या
वनमात्यांच्या प्रमािपत्रासोबत वनरीक्षि

26571283/1198/8938

2 वदवस

भारतीय बाष्ट्पके वववनयम, 1950 मधील पवरवशष्ट्ठ-र्जे मध्ये
वववहत केलेल्या ववववध टप्प्यातील वनरीक्षि
घातक / ववघातक चाचण्याचे प्रयोगशाळे तील वनरीक्षि

संचालक,

2 वदवस

सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि
अवधकारी

7 वदवस

बाष्ट्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य
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6
7

उद्भवलेल्या सांध्याच्या घातक व अववघातक चाचिी अहवालाचे
पवरवनरीक्षि व स्वीकृती
गरर्ज भासल्यास सांध्यावर केलेल्या उष्ट्िता प्रवक्रयाचे
अहवालाचे पवरवनरीक्षि व स्वीकृती

7 वदवस
7 वदवस

सहसंचालक / तंत्र
सहाय्यक
सहसंचालक / तंत्र
सहाय्यक
संचालक/ सहसंचालक /

8

अ) र्जलदाब चाचिी कवरता परवानगी

7 वदवस

सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि

ब) र्जलदाब चाचिी व अंवतम वनरीक्षि

7 वदवस

अवधकारी / तांवत्रक
अवधकारी

9

वनर्ममत केलेले बाष्ट्पके, लहान औद्योवगक बाष्ट्पके, वमवतपयोर्जके

बाष्ट्पकांच्या सटया

संचालक/सहसंचालक/

व त्यांचे सटे भाग, वहट एक्सचेंर्जर व प्रेशर व्हे सल्स यांचे तयार

भागांकवरता - 3 वदवस

उपसंचालक / तांवत्रक

केलेल्या वववहत स्वरुपातील प्रमािपत्रांचे पवरवनरीक्षि व ववतरि

बाष्ट्पका कवरता - 7 वदवस

अवधकारी /तंत्र सहा.

बाष्ट्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य

संचालक,
बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य, मंबई
दू रध्वनी क्र : 02226571283/1198/8938
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लहान औद्योवगक बाष्ट्पकाबाबत :- वरील सवव टप्प्यांपैकी काही टप्प्यांमध्ये भारतीय बाष्ट्पके वववनयम 1950 मधील वववनयम 620 (3) नसार सूट दे ण्यात आलेली

आहे .
स्वाक्षरीसाठी सादर करावयाची प्रमािपत्रे
1) बाष्ट्पक व बाष्ट्पकाचे भाग ----

वववहत प्रमािपत्रे II-I. II-(2), II-A, II-B, III, IV-A व बांधिी नकाशे

2) वहट एक्सचेंर्जर व त्याचे भाग ----

वववहत प्रमािपत्रे II. III. IV-A व बांधिी नकाशे

3) प्रेशर व्हे सल्स (दाब पात्र)----

वववहत प्रमािपत्रे II. III. IV-A व बांधिी नकाशे

4) लहान औद्योवगक बाष्ट्पक ----

वववहत प्रमािपत्रे XVII , IV- A व बांधिी नकाशे

5) वमतोपयोर्जक व त्याचे भाग ----

वववहत प्रमािपत्रे VII, VIII व बांधिी नकाशे

6) वरील भागांच्या र्जोडण्या (स्टीम,फीड, ब्लो डाऊन पाईप)----

वववहत प्रमािपत्रे III-A व बांधिी नकाशे

7) बाक वदलेल्या नवलका ----

वववहत प्रमािपत्रे III-B व बांधिी नकाशे

8) माउं टींग्र्ज/वफकटग्र्ज/व्हॉल्व (झडप) ----

वववहत प्रमािपत्रे III-C

9) कास्टींग----

वववहत प्रमािपत्रे III-F

10) फोवर्जिंग ----

वववहत प्रमािपत्रेIII-G

11) हे डसव , व्लोडाऊन टँ क, अटें परे टर, वडएअरे टर इत्यादी

वववहत प्रमािपत्रे III-H

बाष्ट्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य
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12. कास्टींगची वनर्ममती
आवश्यक
अ.क्र.

कागदपत्रांची पूतवता
ववभागाकडू न/कायालयाकडू न परववली र्जािारी सेवा

केल्यानंतर वकती
कालावधीत सेवा

सेवा परवविारा
अवधकारी/कमवचारी

सेवा वववहत कालावधीत परववली न
गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार करता येईल
तो अवधकारी व त्याचा दरध्वनी क्रमांक.

परववली र्जाईल
1
2
3
4
5

नववन कास्टींगच्या वनर्ममतीसाठी काढलेल्या आरेखनाचे
पवरवनरीक्षि व मान्यता
भारतीय बाष्ट्पके वववनयम, 1950 मधील पवरवशष्ट्ट-र्जे मध्ये
वववहत केलेल्या ववववध टप्प्यातील वनरीक्षि
ववघातक चाचण्यांचे प्रयोगशाळे तील वनरीक्षि
उद्भवलेल्या सांध्याच्या ववघातक व अववघातक चाचिी
अहवालाचे पवरवनरीक्षि व स्वीकृती
कास्टींगवर केलेल्या उष्ट्िता प्रवक्रयाचे अहवालाचे
पवरवनरीक्षि व स्वीकृती

7 वदवस
2 वदवस
7 वदवस
7 वदवस

संचालक/सहसंचालक/
/तंत्र सहा.
सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि
अवधकारी

संचालक, बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य, मंबई
दू रध्वनी क्र : 02226571283/1198/8938

सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि
अवधकारी
सहसंचालक/तंत्र सहा.

संचालक, बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य, मंबई
दू रध्वनी क्र : 02226571283/1198/8938

7 वदवस

6

अंवतम वनरीक्षि

2 वदवस

7

वनर्ममत केलेल्या कास्टींगचे वववहत स्वरुपातील

3 वदवस

सहसंचालक/तंत्र सहा.
सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि

संचालक, बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य, मंबई

अवधकारी

दू रध्वनी क्र : 022-

संचालक/सहसंचालक/

26571283/1198/8938

बाष्ट्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य
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प्रमािपत्रांचे पवरवनरीक्षि व ववतरि

उपसंचालक/तंत्र सहा.
13. फोर्मर्जगंची वनर्ममती.
आवश्यक
कागदपत्रांची पूतवता

अ.क्र.

ववभागाकडू न / कायालयाकडू न परववली र्जािारी सेवा.

केल्यानंतर वकती

सेवा परवविारा अवधकारी /
कमवचारी.

कालावधीत सेवा

सेवा वववहत कालावधीत परववली न
गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार करता येईल
तो अवधकारी व त्याचा दरध्वनी क्रमांक.

परववली र्जाईल.
1

2

3

फोवर्जिंगच्या वनर्ममतीसाठी काढलेल्या आरेखनाचे पवरवनरीक्षि
व मान्यता
भारतीय बाष्ट्पक वववनयम,1950 मधील पवरवशष्ट्ट-र्जे मध्ये
वववहत केलेल्या ववववध टप्प्यातीत वनरीक्षि.
वनर्ममतीसाठी कच्या मालाचे वनमात्यांने वदलेल्या प्रमािपत्रांचे
पवरवनरीक्षि व मान्यता.

7 वदवस

2 वदवस

7 वदवस
7 वदवस

5

ववघातक चाचिी अहवालाचे पवरवनरीक्षि व स्वीकृती.

7 वदवस

7

फोवर्जिंगवर केलेल्या उष्ट्िता प्रवक्रयाचे अहवालाचे
अंवतम वनरीक्षि

सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि
अवधकारी
तांवत्रक अवधकारी / तंत्र
सहाय्यक

ववघातक चाचण्याचे प्रयोगशाळे तील वनरीक्षि

पवरवनरीक्षि व स्वीकृती.

तंत्र सहाय्यक

संचालक, बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य, मंबई.
दू रध्वनी क्र : 02226571283/1198/8938.
संचालक, बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य, मंबई.
दू रध्वनी क्र : 02226571283/1198/8938.

संचालक /सहसंचालक /

4

6

संचालक /सहसंचालक /

सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि

संचालक, बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य, मंबई.
दू रध्वनी क्र : 02226571283/1198/8938.

अवधकारी
सहसंचालक /तंत्र सहाय्यक
संचालक, बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य, मंबई.

7 वदवस

सहसंचालक /तंत्र सहाय्यक

दू रध्वनी क्र : 02226571283/1198/8938.

2 वदवस

सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि

बाष्ट्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य

संचालक, बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य, मंबई.
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8

वनर्ममत केलेल्या फोवर्जिंगचे वववहत स्वरुपातील प्रमािपत्रांचे
पवरवनरीक्षि व ववतरि.

3 वदवस

अवधकारी

दू रध्वनी क्र : 022-

संचालक /सहसंचालक /

26571283/1198/8938.

उपसंचालक /तंत्र सहाय्यक

14. व्हॉल्वर्ज/माऊकटग्र्ज/ वफटींग्र्ज वनर्ममती.
nnn
आवश्यक कागदपत्रांची
अ.क्र.

ववभागाकडू न / कायालयाकडू न परववली र्जािारी सेवा.

पूतवता केल्यानंतर वकती

सेवा परवविारा अवधकारी /

कालावधीत सेवा

कमवचारी.

परववली र्जाईल.
1
2
3
4
5
6
7

नवीन व्हॉल्वर्ज/माऊकटग्र्ज/ वफटींग्र्ज च्या वनर्ममतीसाठी
काढलेल्या आरेखनाचे पवरवनरीक्षि व मान्यता
भारतीय बाष्ट्पक वववनयम,1950 मधील पवरवशष्ट्ट-र्जे मध्ये
वववहत केलेल्या ववववध टप्प्यातीत वनरीक्षि
वनर्ममतीसाठी सादर केलेल्या कास्टींगसाठी वनमात्यांने
वदलेल्या प्रमािपत्रांचे पवरवनरीक्षि व मान्यता.

व्हॉल्वर्ज/माऊकटग्र्ज/ वफटींग्र्जवर केलेल्या उष्ट्िता प्रवक्रयाचे
अहवालाचे पवरवनरीक्षि व स्वीकृती.
अंवतम वनरीक्षि

सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि

2 वदवस

अवधकारी
संचालक /सहसंचालक /

7 वदवस

तांवत्रक अवधकारी /तंत्र
सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि
अवधकारी
सहसंचालक/ तंत्र

7 वदवस

स्वरुपातील प्रमािपत्रांचे पवरवनरीक्षि व ववतरि.

संचालक, बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य, मंबई.
दू रध्वनी क्र : 02226571283/1198/8938.

सहाय्यक
सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि

2 वदवस

वनर्ममत केलेल्या व्हॉल्वर्ज/माऊकटग्र्ज/ वफटींग्र्जचे वववहत

तो अवधकारी व त्याचा दरध्वनी क्रमांक.

/तंत्र सहाय्यक

7 वदवस

प्रयोगशाळे तील वनरीक्षि

गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार करता येईल

संचालक /सहसंचालक

7 वदवस

सहाय्यक

गरर्ज भासल्यास सांध्यावर घातक चाचण्याचे

सेवा वववहत कालावधीत परववली न

अवधकारी
संचालक /सहसंचालक /

3 वदवस

बाष्ट्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य

उपसंचालक /तंत्र
सहाय्यक
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15. सांध्यात्याची (वेल्डर) चाचिी व पनचाचिी.
आवश्यक कागदपत्रांची
अ.क्र.

ववभागाकडू न / कायालयाकडू न परववली र्जािारी सेवा.

सेवा वववहत कालावधीत परववली न

पूतवता केल्यानंतर वकती

सेवा परवविारा अवधकारी

गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार करता

कालावधीत सेवा

/ कमवचारी.

येईल तो अवधकारी व त्याचा दरध्वनी

परववली र्जाईल.

क्रमांक.

उमेदवाराने / वनयोर्जकाने दोन छायावचत्रासह तसेच
अनभवाच्या प्रमािपत्रासह वववहत नमन्यातील (फॉमव
1

12) स्वाक्षरीत अर्जव व परीक्षा शल्क शासकीय

संचालक, बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य,
7 वदवस

तंत्र सहाय्यक

कोषागारात भरलेले मूळ चलन प्राप्त झाल्यानंतर त्याचे

मंबई. दू रध्वनी क्र : 02226571283/1198/8938.

पवरवनरीक्षि करुन परवानगी दे िे.
2

3

4
5.

उमेदवारांची तोंडी, लेखी व प्रात्यवक्षक चाचिी.
सांध्यावरील घातक व ववघातक चाचण्याचे

संचालक /सहसंचालक

8 वदवस

/ उपसंचालक
सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि

7 वदवस

प्रयोगशाळे तील वनरीक्षि.
वरील चाचिी अहवालाचे पवरवनरीक्षि व स्वीकृती.
उत्तीिव उमेदवारास नमना फॉमव अनसार प्रमािपत्रे दे िे

अवधकारी

सहसंचालक /तंत्र

7 वदवस
5 वदवस

अवधकारी

संचालक, बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य,
मंबई. दू रध्वनी क्र : 02226571283/1198/8938.
संचालक, बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य,
मंबई. दू रध्वनी क्र : 02226571283/1198/8938.
संचालक, बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य,
मंबई. Tel.No.02226571283/1198/8938.

संचालक / तंत्र सहाय्यक संचालक, बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य,
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मंबई दू रध्वनी क्र : 022- 26571283 /
1198 / 8938
16. वेल्डींग इलेक्टोडची आरं भीची ¼Initial Qualification test ½@ वनयतकालीक चांचिी (Periodical test)
आवश्यक कागदपत्रांची पूतवता
अ.क्र.

ववभागाकडू न/कायालयाकडू न परववली र्जािारी सेवा

केल्यानंतर वकती कालावधीत
सेवा परववली र्जाईल.

सेवा वववहत कालावधीत परववली न
सेवा परवविारा

गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार करता

अवधकारी/ कमवचारी

येईल तो अवधकारी व त्यांचा
दरध्वनी क्रमांक

वनमात्याने संबंवधत इलेक्टोड संबंधीचे मावहतीपत्रक व
शासकीय कोषागारात वववहत शल्क प्रार्थवमक व
1

संचालक, बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य,

वनयतकालीक चाचिीसाठी भरलेले प्राप्त पोच चलन

7 वदवस

संचालक / तंत्र सहाय्यक

अर्जव सोबत सादर केलेल्या अर्जाचे पवरवनरीक्षि व

मंबई दू रध्वनी क्र.02226571283 / 1198 / 8938

परवानगी दे िे
2
3
4
5

संबंधीत संस्र्थेच्या कायवशाळे त इलेक्टोडची

7 वदवस

वनवडकरिे
प्रयोगशाळे त संबंधीत इलेक्टोडचा वापर करुन तयार
सांध्यावरील धातक चांचण्या
वरील चांचिी अहवालाचे परीवनरीक्षि व स्वीकृती

7 वदवस

संबंधीत इलेक्टोडस्ना पढील वापरासाठी सहा मवहने
मदतीचे प्रमािपत्र दे िे

7 वदवस

सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि
अवधकारी

संचालक, बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य,

सक्षम प्रावधकृत वनरीक्षि

मंबई दू रध्वनी क्र.022-

अवधकारी

26571283 / 1198 / 8938

सहसंचालक / तंत्र
सहाय्यक
संचालक, बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य,

7 वदवस

संचालक / तंत्र सहाय्यक

मंबई दू रध्वनी क्र.02226571283 / 1198 / 8938
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Ffffff17. बाष्ट्पक/वमतोपयोर्जक व त्यांचे सटे भाग यांची वनर्ममती /दरुस्ती, बाष्ट्पकांच्या भागांची उभारिी, चांचिी प्रयोगशाळा, पाईप/टयूब, फाउं ड्री,
फोर्जव शॉप, झडपा,वफकटग्र्ज, वेल्डींग इलेक्रोड यांचे वनमाते तसेच पाइपव फॅविकेटर वगैरेच्या कायवशाळे स मान्यता व त्याचे वार्मषक नतनीकरि.
आवश्यक कागदपत्रांची पूतवता
अ.क्र. ववभागाकडू न/कायालयाकडू न परववली र्जािारी सेवा

केल्यानंतर वकती कालावधीत
सेवा परववली र्जाईल.

1

सेवा

सेवा वववहत कालावधीत परववली

परवविारा

न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार

अवधकारी/

करता येईल तो अवधकारी व

कमवचारी

त्यांचा दरध्वनी क्रमांक

1. बाष्ट्पके वनमात्यांना मान्यता

23 वदवस

2. बाष्ट्पके वनमात्यांच्या मान्यतेचे नतनीकरि

सदर वनयत कालमयादा ही

3. बाष्ट्पके/वमतोपयोर्जके उभारिीची मान्यता

समाधानकारक वनरीक्षि व इतर

4. बाष्ट्पके/वमतोपयोर्जके उभारिीच्या मान्यतेचे नतनीकरि

अवधनस्त बाबींची पूतवता

5.वमतोपयोर्जक वनमात्यांना मान्यता

केल्यानंतर लागू राहील.

6. वमतोपयोर्जक वनमात्यांच्या मान्यतेचे नतनीकरि

सदर मदत महाराष्ट्र लोकसेवा

7. प्रेशर व्हेसल वनमात्यांना मान्यता

हक्क अवधवनयम 2015 नसार

सक्षम

8. प्रेशर व्हेसल वनमात्यांच्या मान्यतेचे नतनीकरि

लाग राहील.

प्रावधकृत

9. प्रेशर पाटव स वनमात्यांना मान्यता

(वववहत कालमयादा, वववहत

वनरीक्षि

10. प्रेशर पाटव स वनमात्यांच्या मान्यतेचे नतनीकरि

कागदपत्रे आवि अद्ययावत

अवधकारी

11. वहट एक्सचेंर्जर वनमात्यांना मान्यता

मावहतीसाठी कृपया खालील

12. वहट एक्सचेंर्जर वनमात्यांच्या मान्यतेचे नतनीकरि

संकेतस्र्थळास भेट द्यावी.

13. स्मॉल इंडष्स्रयल बाष्ट्पके वनमात्यांना मान्यता

www.mahakamgar.gov.in

14. स्मॉल इंडष्स्रयल बाष्ट्पके वनमात्यांच्या मान्यतेचे नतनीकरि

संचालक,
बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य, मंबई
दू रध्वनी क्र.022- 26571283 /
1198 / 8938

ककवा

15. बाष्ट्पके व वमतोपयोर्जक दरुस्तीकारांना मान्यता

https://aaplesarkar.mahao

16. बाष्ट्पके व वमतोपयोर्जक दरुस्तीकारांच्या मान्यतेचे नतनीकरि.

nline.gov.in/ ककवा
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17. पाईप फॅविकेटर म्हिून मान्यता

https://lms. mahaonline.

18. पाईप फॅविकेटर म्हिून मान्यतेचे नतनीकरि

gov.in/

18. शासन पातळीवर वनिवय घेण्यासाठी सादर करावयाचे प्रकरि
बाष्ट्पक अपवादात्मक पवरष्स्र्थतीत प्रमािपत्राच्या मदतीनंतर पढे चालू ठे वावयाचा असल्यास वकमान 45 वदवस अगोदर त्याबाबत अर्जव, वनरीक्षि शल्क
1

भरिा केलेले प्राप्तपोच चलनासह प्राप्त झाल्यावर, बाष्ट्पक वनरीक्षि करुन बाष्ट्पकाच्या अवस्र्थेनसार शासनास त्याबाबत वशफारस केल्यावर
शासनाकडू न त्याबाबत आदे श प्राप्त झाल्यानंतर बाष्ट्पक पढे चालू ठे वण्यास परवानगी दे ण्यात येते.
बाष्ट्पकाची वनमात्याने वदलेली वववहत स्वरुपातील प्रमािपत्रे उपलब्ध नसल्यास व त्याचे नोंदिी वनरीक्षि करावयाचे असल्यास, त्याबाबतचा अर्जव

2

नोंदिी वनरीक्षि शल्क भरिा केलेले प्राप्तपोच चलनासह प्राप्त झाल्यावर, बाष्ट्पक वनरीक्षि करुन बाष्ट्पकाच्या नोंदिी वनरीक्षिासाठी शासनास
त्याबाबत वशफारस केल्यावर, शासनाकडू न त्याबाबत आदे श प्राप्त झाल्यानंतर बाष्ट्पकाची नोंदिी करण्यात येईल.

3

बाष्ट्पकास बाष्ट्पदाब चाचिीतून सूट वमळण्यासाठी, अर्जव प्राप्त झाल्यावर, त्याप्रमािे शासनास वशफारस केल्यावर, शासनाकडू न त्याबाबत आदे श प्राप्त
झाल्यावर, त्यानसार कायववाही करण्यात येईल.

वटप :- वरील प्रत्येक टप्प्याच्या वनरीक्षिासाठी वनमात्याने सादर केल्यावर अर्जाचे तारखेपासून 2 वदवसांत वनरीक्षि अवधकाऱयांची भेट वदली र्जाईल.
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19. बाष्ट्पक पवरचालन अवभयंता वनयम 2011 व बाष्ट्पक पवरचर वनयम 2011
बाष्ट्पके अवधवनयम 1923, बाष्ट्पक पवरचालन अवभयंता वनयम 2011व बाष्ट्पक पवरचर वनयम 2011 चा वनयम 3 व 4 अनसार सवव बाष्ट्पके, बाष्ट्पक
पवरचालन अवभयंता / बाष्ट्पक पवरचर प्रमािपत्र धारि करिाऱया पात्र व्यक्तींच्या ताब्यात असिे आवश्यक आहे . म्हिून या ववभागातफे बाष्ट्पक
पवरचालन अवभयंता वनयम , 2011 व बाष्ट्पक पवरचर वनयम, 2011 चा वनयम 9 अन्वये गवठत केलेल्या पवरक्षक मंडळातफे घेण्यात येतात.
परीक्षेची तारीख, स्र्थळ वनवित झाल्यानंतर शासन रार्जपत्रात तारखा व स्र्थळ र्जाहीर केले र्जाते. तसेच मख्य कायालयाच्या व ववभागीय
कायालयाच्या सचना फलकावर सचनापत्राव्दारे र्जाहीर केल्या र्जातात. परीक्षेला बसू इष्च्छिाऱया उमेदवारांना वववहत अर्जव हस्त पोच / पोस्टाव्दारे
ककवा या कायालयाच्या website:www.mahakamgar.gov.in वर कमीत कमी दोन मवहना अगोदर उपलब्ध करुन वदले र्जातात. उमेदवाराने वववहत
नमन्यात भरलेला अर्जव बाष्ट्पक पवरचालन अवभयंता वनयम, 2011 व बाष्ट्पक पवरचर वनयम, 2011 मधील वनयम 26 अन्वये या कायालयास सादर
करावयाचे असतात. अर्जव सादर झाल्यानंतर सदर अर्जाची छाननी करुन पडताळिी करण्यात येते. ज्या उमेदवारांनी आवश्यक बाबींची पतवता केली
आहे . अशा उमेदवारांना पवरक्षेस बसण्याची परवानगी दे ण्यात येते.
वटप :- वववहत कालमयादा,वववहत कागदपत्रे, कायवमयादा व अद्ययावत मावहतीसाठी कृपया website:www.mahakamgar.gov.in या
संकेतस्र्थळावर भेट द्यावी.
वनयम - 24. पृष्ट्ठांकन
भारताच्या इतर कोित्याही राज्यातील तत्सम वनयमान्वये परीक्षक मंडळाने बाष्ट्पक पवरचर म्हिून वदलेले प्रमािपत्र ककवा बाष्ट्पक पवरचालन
अवभयंता म्हिून वदलेले प्रमािपत्र ककवा राष्ष्ट्रय वशक्षता अवधवनयम-1961 अन्वये बाष्ट्पक पवरचर म्हिून त्या व्यवसायातील राष्ट्रीय वशकाऊ
उमेदवारी प्रमािपत्र धारि करिाऱया कोित्याही व्यक्तींने पृष्ट्ठांकनासाठी अर्जव केला असता, त्यास ष्व्दतीय श्रेिी बाष्ट्पक पवरचर म्हािून राज्यातील
बाष्ट्पकावर काम करिेकरीताप्रमािपत्र ववधीग्राहय ठरववण्यासाठी, मंडळाच्या अध्यक्षाकडू न त्यावर पृष्ट्ठांकन करुन घेिे वनयमानसार अवनवायव आहे .
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वनयम-44. नक्कल प्रत ( प्रमािपत्राची दसरी प्रत देिे)
ज्यावेळी प्रमािपत्राधारकाची चक नसताना प्रमािपत्र हरवले, चोरीस गेले ककवा नाश पावले ककवा खराब झाले या बदृदल मंडळाचे अध्यक्षांचे
समाधान होईल अशा वरतीने कागदपत्रांच्या पराव्यांसह वसध्द करुन वदल्यास, उपवनर्मदष्ट्ट अवभलेख्यावरुन त्याची दसरी प्रत वदली र्जाते व असे
प्रमािपत्र सवव प्रयोर्जनासाठी मळ प्रमािपत्राप्रमािेच वैध असेल.
पृष्ट्ठांकन व नक्कल प्रतसाठी सववसाधारि सूचना
1) Website: www.mahakamgar.gov.in संकेतस्र्थळावर उपलब्ध असलेला नमना " अ " हा पवरपूिव भरुन तो साक्षांकीत करुन सादर करावा.
2) माध्यवमक शालांत परीक्षा प्रमािपत्र व गिपत्रक मळ व छायांकीत प्रती.
3) शाळा सोडल्याच्या दाखल्याच्या मळ व छायांकीत प्रती.
4) कारखान्यातील मळ सेवा प्रमािपत्र.
5) पृष्ट्ठांकन शल्क:- बाष्ट्पक पवरचालन अवभयंता यांच्या प्रमािपत्रासाठी रु. 200/- व प्रर्थम व ष्व्दतीय श्रेिी बाष्ट्पक पवरचर क्षमता प्रमािपत्रासाठी
रु.100/6) नक्कल प्रत शल्क:- बाष्ट्पक पवरचालन अवभयंता प्रमािपत्रासाठी व प्रर्थम व ष्व्दतीय श्रेिी बाष्ट्पक पवरचर क्षमता प्रमािपत्रासाठी रु.200/- या
कायालयात ककवा र्जवळच्या ववभागीय कायालयात ( दरध्वनीसह :- पिे - 020 - 24261697, नावशक - 0253 - 2351016, सोलापूर - 0217 2317015, कोल्हापूर - 0231 -2542920, अहमदनगर - 0241 - 2421745, नागपूर - 0712 - 2531170) शल्क भरुन त्याची मळ पावती सादर
करावी.

संवद
े नशील, ववज्ञानधावरत, प्रभावी व गवतमान प्रशासन
बाष्ट्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य
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