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नागररकाांची सनद
प्रस्तावना:उद्योग कक्ष
महाराष्ट्र हे दे शामध्ये औद्योगगक क्षेत्रात अग्रणी असलेले राज्य आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्ाा व कामगार ववभागाांतगात उद्योग
कक्षाचा समावेश होतो. महाराष्ट्र राज्याच्या ववकासात उद्योगाांची महत्वपण
ू ा भम
ु ीका राहीली आहे . महाराष्ट्राच्या सवाांगीण ववकासात उद्योग
कक्षाच्या प्रगतीशील व परु ोगामी ध्येय धोरणाांचा महत्वाचा वाटा आहे . उद्योग ववभागाच्या अगधपत्याखाली उद्योग सांचालनालय, शासकीय
मद्र
ु ण व लेखन सामग्री सांचालनालय, भवू वज्ञान व खानीकमा सांचालनालय, इत्यादी शासकीय कायाालये तसेच इतर मांडळे व महामांडळे कायारत
आहे त.

त्याांचक
े डून उद्योग कक्षामार्ात तयार केलेल्या धोरणाांची अांमलबर्ावणी केली र्ाते. राज्यात उद्योग उभारणीसाठी पोषक वातावरण

ननमााण करणे, गुांतवणूकीचा प्रवाह गतीमान ठे वून सातत्यपूणा ववकास साधणे, खननकमा कायाास चालना दे णे, तसेच त्यासाठी लागणा-या
पायाभूत सुववधा ननमााण करणे, रोर्गाराच्या नवनवीन सांधी उपलब्ध करणे, यासाठी उद्योग कक्ष सतत प्रयत्नशील राहहला आहे . दे शाने सन

1991 मध्ये स्स्वकारलेल्या आगथाक धोरणाच्या अनुषांगाने महाराष्ट्र राज्याने 2013 चे औद्योगगक धोरण अांगगकारले आहे . त्या अनुषांगाने
उद्योग कक्षाची सवासाधारण कायापध्दती/ध्येय धोरणे (उहद्दष्ट्ट) खालीलप्रमाणे ववशद करता येतील.
1. कृषी आधारीत उद्योग, माहहती तांत्रज्ञान उद्योग.
2. ग्रामीण व लघुउद्योग ववकास.
3. उद्योर्कता ववकास

4. सहकारी औद्योगगक वसाहती.
5. पायाभूत क्षेत्रामध्ये खार्गी क्षेत्राांचा सहभाग.
6. आर्ारी उद्योगाांचे पूणव
ा सन.
7. उद्योगाांना ववत्तीय सहाय्य.
8. ननयाात प्रचलनात वाढ.
उपरोक्त उहद्दष्ट्टाांची पूतत
ा ा करण्यासाठी उद्योग कक्षामार्ात खालील योर्ना राबववल्या र्ातात.
1. पांतप्रधान रोर्गार योर्ना.

2. सामुहहक प्रोत्साहन योर्ना.
3. बीर् भाांडवल योर्ना.

4. स्र्ल्हा उद्योग केंद्र, कर्ा योर्ना.
5. इांडस्रीयल इन्फ्रास्रक्चर अपग्रेडश
े न स्स्कम.
6. वस्त्रोद्योग समह
ु ववकास योर्ना.
उपरोक्त योर्ना उद्योग ववभाग व त्याांच्या अगधपत्त्या खालील कायाान्फ्वीत असलेली कायाालये, मांडळे /महामांडळे राबववतात.

पररशशष्ट्ट-१
उद्योग, ऊर्ाा व कामगार ववभाग
मा.उद्योग मांत्री/ मा.उद्योग व खनीकमा राज्य मांत्री
अपर मख्
ु य सगचव (उद्योग)

याांच्या अगधपत्याखालील कायाालये,सांचालनालये,मांडळे /महामांडळे

1.

ववकास आयक्
ु त (उद्योग), उद्योग सांचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मांत्रालयासमोर,मब
ुां ई-३२.सांचालक,शासकीय मद्र
ु ण, लेखनसामग्री
व प्रकाशन सांचालनालय,चनीरोड स्टे शन र्वळ, नेतार्ी सभ
ु ाष मागा,मब
ुां ई-४.

2.
3.
4.
5.

सांचालक,शासकीय मद्र
ु ण, लेखनसामग्री व प्रकाशन सांचालनालय,चनीरोड स्टे शन र्वळ, नेतार्ी सभ
ु ाष मागा,मब
ुां ई-४.
सांचालक, भवू वज्ञान व खननकमा सांचालनालय, २७, खननर् भवन, शसमें ट रोड, शशवार्ीनगर, नागपरू - १०.

मख्
ांु ा मागा, अांधेरी (पव
ांु ई-९३.
ु य कायाकारी अगधकारी, महाराष्ट्र औद्योगगक ववकास महामांडळ, उद्योग सारथी, महाकाली गर्
ू )ा , मब

व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य ववत्तीय महामांडळ, यन
ु ायटे ड इांडडया इमारत, पहहला माळा, सर फर्रोर्शहा मेहता रोड, र्ोटा ,
मब
ुां ई -१.

6.

व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र पेरोकेशमकल्स महामांडळ मयााहदत, ए-१०१, र्ई
ु नगर रे ल्वे स्टे शन कॉम्प्लेक्स, पहहला माळा, सेक्टर११, सानपाडा, डीमाटा र्वळ, नवी मब
ुां ई-५.

7.
8.
9.

मख्
ांु ई-१.
ु य कायाकारी अगधकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मांडळ, १९/२१, मनोहरदास स्रीट, र्ोटा , मब

व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र लघउ
ु द्योग ववकास महामांडळ, कृपाननधी, ९, वालचांद हहराचांद मागा, बॅलाडा इस्टे ट, मब
ुां ई-१.
व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य खननकमा महामांडळ, ्लॉट नां.७, अर्नी चौक, वधाा रोड, नागपरू -१५.

10. व्यवस्थापकीय सांचालक, कोकण ववकास महामांडळ मयााहदत, यनु नट क्र.१६, आरे दग्ु ध वसाहत, गोरे गाांव (पव
ांु ई-६५.
ू )ा , मब

11. व्यवस्थापकीय सांचालक, पस्चचम महाराष्ट्र ववकास महामांडळ मयााहदत, दस
ु रा मर्ला,कुबेरा चें बसा, डॉ.रार्ेद्र प्रसाद पथ,सांचेती हॉस्पीटल

समोर,शशवार्ीनगर,पण
ु े -५.

12. व्यवस्थापकीय सांचालक, मराठवाडा महाराष्ट्र ववकास महामांडळ मयााहदत, ववकास भवन, डॉ.रार्ेंद्र प्रसाद मागा, औरां गाबाद-१.
13. व्यवस्थापकीय सांचालक, ववदभा महाराष्ट्र ववकास महामांडळ मयााहदत, महार्न बबस्ल्डांग, मेन रोड, शसताबडी, नागपर
ू -१२.

14. व्यवस्थापकीय सांचालक,महाराष्ट्र इलेक्रॉननकी महामांडळ मयााहदत, ्लॉट नां. एएम-३,एमआयडीसी.,क्रॉस रोड-ए, मरोल इांडस्रीयल

एररया,अांधेरी (प)ू ,मब
ुां ई- ९३.

1.

ववकास आयक्
ु त (उद्योग), उद्योग सांचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मांत्रालयासमोर,मब
ुां ई-३२.सांचालक,शासकीय मद्र
ु ण, लेखनसामग्री
व प्रकाशन सांचालनालय,चनीरोड स्टे शन र्वळ, नेतार्ी सभ
ु ाष मागा,मब
ुां ई-४.

2.
3.
4.
5.

सांचालक,शासकीय मद्र
ु ण, लेखनसामग्री व प्रकाशन सांचालनालय,चनीरोड स्टे शन र्वळ, नेतार्ी सभ
ु ाष मागा,मब
ुां ई-४.
सांचालक, भवू वज्ञान व खननकमा सांचालनालय, २७, खननर् भवन, शसमें ट रोड, शशवार्ीनगर, नागपरू - १०.

मख्
ांु ा मागा, अांधेरी (पव
ांु ई-९३.
ु य कायाकारी अगधकारी, महाराष्ट्र औद्योगगक ववकास महामांडळ, उद्योग सारथी, महाकाली गर्
ू )ा , मब

व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य ववत्तीय महामांडळ, यन
ु ायटे ड इांडडया इमारत, पहहला माळा, सर फर्रोर्शहा मेहता रोड, र्ोटा ,
मब
ुां ई -१.

6.

व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र पेरोकेशमकल्स महामांडळ मयााहदत, ए-१०१, र्ई
ु नगर रे ल्वे स्टे शन कॉम्प्लेक्स, पहहला माळा, सेक्टर११, सानपाडा, डीमाटा र्वळ, नवी मब
ुां ई-५.

7.
8.
9.

मख्
ांु ई-१.
ु य कायाकारी अगधकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मांडळ, १९/२१, मनोहरदास स्रीट, र्ोटा , मब

व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र लघउ
ु द्योग ववकास महामांडळ, कृपाननधी, ९, वालचांद हहराचांद मागा, बॅलाडा इस्टे ट, मब
ुां ई-१.
व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य खननकमा महामांडळ, ्लॉट नां.७, अर्नी चौक, वधाा रोड, नागपरू -१५.

10. व्यवस्थापकीय सांचालक, कोकण ववकास महामांडळ मयााहदत, यनु नट क्र.१६, आरे दग्ु ध वसाहत, गोरे गाांव (पव
ांु ई-६५.
ू )ा , मब

11. व्यवस्थापकीय सांचालक, पस्चचम महाराष्ट्र ववकास महामांडळ मयााहदत, दस
ु रा मर्ला,कुबेरा चें बसा, डॉ.रार्ेद्र प्रसाद पथ,सांचेती हॉस्पीटल

समोर,शशवार्ीनगर,पण
ु े -५.

12. व्यवस्थापकीय सांचालक, मराठवाडा महाराष्ट्र ववकास महामांडळ मयााहदत, ववकास भवन, डॉ.रार्ेंद्र प्रसाद मागा, औरां गाबाद-१.
13. व्यवस्थापकीय सांचालक, ववदभा महाराष्ट्र ववकास महामांडळ मयााहदत, महार्न बबस्ल्डांग, मेन रोड, शसताबडी, नागपर
ू -१२.

14. व्यवस्थापकीय सांचालक,महाराष्ट्र इलेक्रॉननकी महामांडळ मयााहदत, ्लॉट नां. एएम-३,एमआयडीसी.,क्रॉस रोड-ए, मरोल इांडस्रीयल

एररया,अांधेरी (प)ू ,मब
ुां ई- ९३.

श्री. सनतश गवई (भा.प्र.से.),
अपर मख्
ु य सगचव (उद्योग)
दरू ध्वनी क्र.०२२-२२०२५३९३

दालन क्र.११४, ववस्तार इमारत, मांत्रालय, मुांबई.

डॉ.ना.कों.भोसले,

उप सगचव (उद्योग)

श्री.क.प्रे पाटील,

श्री.सां.शा.दे गाांवकर,
सह सगचव (उद्योग)

श्री. नां. र. शमस्तरी,

अवर सगचव (उद्योग-४)

कक्ष अगधकारी (उद्योग-२)

श्री. सांतोष र्. काळे ,

श्री. स.ु स. सामांत,

कक्ष अगधकारी (उद्योग-३)

कक्ष अगधकारी (उद्योग-७)

श्री.रा.मा. आांबबकर

श्री. अ. ना. मोरे ,

कक्ष अगधकारी (उद्योग-६)
श्री. अ.रा.उगले,
कक्ष अगधकारी (उद्योग-१४)

कक्ष अगधकारी (उद्योग-१०)

श्री.सां.शां.इांगळे ,

उप सगचव (उद्योग)

श्रीमती श्र. दे . कोचरे कर,
अवर सगचव

(उद्योग-८)

श्रीमती. हद.रा. पाटील,
कक्ष अगधकारी (उद्योग-९)

परिरिष्ट-2
कार्यपुर्तीचे वेळापत्रक

उद्योग प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूिरवली जाईल.

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो
अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.

उद्योग-2

1.उद्योग धोिण पिवाने,

मिािाष्र

िासकीर्

कमयचाऱर्ाांचे कक्ष अरधकािी / अवि उप सरचव / सिसरचव

2.औद्योरगक स्थान रनश्चर्न धोिण,

बदल्र्ाांचे रवरनर्मन व िासकीर् कर्तयव्र् सरचव,

3.औद्योरगक रवकास सरचव सरमर्ती

पाि पाडण्र्ास िोणा-र्ा रवलांबास प्ररर्तबांध (दालन क्र. 121 रवस्र्ताि 22793624)

(कोरसड),

(22027031) (उद्योग),

(22026365,

अरधरनर्म-2005 मधील प्रकिण 3 च्र्ा इमािर्त, मांत्रालर्, मुांबई)
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4.औद्योरगक रवकास सांदभार्त प्रकिणे,

कलम 10 (1) मधील र्तिर्तूदीस अनुसरुन

मांत्रालर्, मुांबई)

5. नागिी जमीन कमाल धािणा ,

र्तातकाळ नस्र्ती एका रदवसार्त ककवा दुस-

6.अांर्तगयर्त औद्योरगकिणासाठी सूट,

र्ा रदविी आरण र्तार्तडीच्र्ा स्वरुपाची

7.औद्योरगकिणाच्र्ा सांदभार्त पर्ाविण

नस्र्ती चाि रदवसार्त रनकाली काढण्र्ार्त

रवषर्क बाबी,

(दालन क्र.

रवस्र्ताि

इमािर्त,

र्ेईल. अन्र् रवभागािी सांबध
ां ीर्त नसलेल्र्ा

8.कृषी धोिण व द्राक्ष प्ररक्रर्ा धोिण,

नस्र्तीवि 45 रदवसाांचेआर्त व दुस-र्ा

9.मारिर्ती व र्तांत्रज्ञान धोिण,

रवभागाची बाब अांर्तभूयर्त असल्र्ास व तर्ा

10.पार्ाभुर्त सुरवधा सवयसाधािण बाबी.

रवभागाचे अरभप्रार् आवश्र्क असलेल्र्ा
नस्र्तीवि र्तीन मरिन्र्ाचे आर्त रनणयर् घेवून
र्ोग्र् र्ती कार्यवािी किण्र्ार्त र्ेईल.

उद्योग- 3

1.उद्योग सांचालनालर्, मुांबई र्ाांच्र्ा

- विीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकािी / अवि

उप सरचव / सिसरचव

आस्थापना व प्रिासन रवषर्क सवय

सरचव, (22820380)

(उद्योग),

बाबी

(दालन क्र. 102 रवस्र्ताि

22793546)

इमािर्त, मांत्रालर्, मुांबई)

क्र.118 रवस्र्ताि इमािर्त,

(22824519,

मांत्रालर्, मुांबई)

(दालन

उद्योग प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूिरवली जाईल.

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो
अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.

उद्योग - 4

1.िासकीर् मुद्रण व लेखन सामग्री
2. सांचालनालर्ाच्र्ा आस्थापना
रवषर्क आरण सवय प्रिासकीर् बाबी,
3.र्िवांर्तिाव चव्िाण मिािाष्र

पन

र्ूरनवर्ससटी व बोडय बैठका आरण
अनुषांरगक बाबी.
4.उद्योगकक्ष सांबरां धर्त ग्रामीण ऊजा
कार्यक्रम,
5.उद्योगार्तील ऊजा सांिक्षण ,
6.उद्योग कक्ष सांबरां धर्त ऊजा अरभसिण
व उद्योगकक्ष सांबरां धर्त सांकीणय बाबी,
7.मध्र्वर्ती भाांडाि खिे दी सांघटना/
भाांडाि खिे दी धोिण.
8.िासकीर् मुद्रण व लेखन सामग्री
मुद्रण व लेखन सामग्री धोिण /
रवत्तीर् मांजुिी प्रकिणे /िासकीर्
प्रकािनाांची प्रदियने, .
9.उद्योग रमत्र.
10. भूकांप पुनवयसन कार्यक्रमाांर्तगयर्त
ग्रामोद्योगाांना अथयसिाय्र् .

- विीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकािी / अवि

उप सरचव / सिसरचव

सरचव, (22044212)

(उद्योग)

(दालन क्र. 127 रवस्र्ताि

22793546)

इमािर्त, मांत्रालर्, मुांबई)

118

(22824519,
(दालन क्र.

रवस्र्ताि

मांत्रालर्, मुांबई)

इमािर्त,

उद्योग प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूिरवली जाईल.

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो
अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.

उद्योग - 6

1.मुख्र्मांत्रर्ाांचे सरचवालर्ार्तील

कक्ष अरधकािी

उप सरचव / सिसरचव

/ अवि सरचव,

(उद्योग)

2. रविेष कार्यकक्षाकडील सांदभय,

(22049089,

22793546)

3. उद्योग रवषर्ासांदभार्तील लोकसभा

22793015) (दालन क्र.

118

िाजर्सभा सदस्र् र्ाांच्र्ाकडू न

121 रवस्र्ताि इमािर्त,

मांत्रालर्, मुांबई)

आलेले सांदभय ,

मांत्रालर्, मुांबई)

सांदभांचे समन्वर् आरण रनर्ांत्रण ,

4.मिािाष्र िाजर् खादी व ग्रामोद्योग
मांडळ, मुांबई ,
5.कार्म स्वरुपी औद्योरगक प्रदियन ,
6.स्टे ट-एड-टू इांडस्रीज ऍ़ क्ट 1961
अांर्तगयर्त कजय रनलेखन प्रकिणे ,
7.मिािाष्र िाजर् लघु उद्योग रवकास
मिामांडळ, मुांबई ,
8.िस्र्तकलेचा रवकास / िस्र्तकलेला
उत्तेजन देणे व तर्ा सांदभार्तील
प्ररिक्षण सत्रे,
9.रवरवध औद्योरगक सांघटना /
सांस्थाांकडील सांदभांविील कार्यवािी,
10. स्थारनकाांना िोजगाि उपलब्ध
किण्र्ासांदभाविील प्रकिणे /
स्थानीकाांना नोकिीर्त प्राधान्र् 80 %.
11.उद्योग रवषर्क सवय बाबींचे समन्वर्,

- विीलप्रमाणे -

(22824519,
रवस्र्ताि

(दालन क्र.
इमािर्त,

उद्योग प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूिरवली जाईल.

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो
अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.

उद्योग - 7

1.मिािाष्र िाजर् रवत्तीर् मिामांडळ,

कक्ष अरधकािी/ अवि

उप सरचव / सिसरचव

2.मिािाष्र मेल्रॉन मिामांडळ ,

सरचव, (22810393,

(उद्योग),

3.मिािाष्र पेरोकेरमकल्स मिामांडळ ,

22793017) (दालन

22793624)

4. .िाजर् स्र्तिीस प्रदियने व परिषदा

क्र.122 रवस्र्ताि इमािर्त,

क्र.125 रवस्र्ताि इमािर्त,

मांत्रालर्, मुांबई )

मांत्रालर्, मुांबई)

(िाजर् िासनाचा आर्सथक सिभाग
िोस्ट पाटय नि स्टे ट म्िणून पाकठबा
दियरवणे, िाजर् िासनाचा लोगो
वापिण्र्ाची पिवानगी इ. बाबी)
5. रनर्ार्ती करिर्ता पार्ाभूर्त सुरवधाांचा
रवकास किण्र्ासाठी िाजर्
िासनास सिाय्र् (असाईड÷
र्ोजना ASIDE).
6.भािर्त आांर्तििाष्रीर् मेळा आर्ोरजर्त
किणे / रनधी उपलब्ध करून दे णे
7.रनर्ार्त प्रचलनार्त वाढ
किण्र्ासांबरां धर्त बाबी ,
8.वस्त्रोद्योग समुि रवकास र्ोजना
(TCID) िाजर् स्र्तरिर् सरनर्ांत्रण
सांरमर्तीचे कामकाज.
9. इांडस्टस्रि्र्ल इन्रास्रक्चि
अपगेि
ि् डे िन स्कीम (IIUS)
10.अबयन िाट र्ोजनेअर्त
ां गयर्त केंद्र

- विीलप्रमाणे -

(22026365,
(दालन

उद्योग प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूिरवली जाईल.

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो
अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.

िासनाचे अथय सिाय्र्
रमळण्र्ासाठी रिफािस.
11.र्ा कार्ासनािी रनगडीर्त असलेल्र्ा
बाबींच्र्ा बैठकाांचे आर्ोजन.
12. सवय बाबीं सांबधी औद्योरगक प्रदियने
/ सेरमनाि आर्ोजन / सिभागी
िोणे.
13.सुरिरक्षर्त बेिोजगािाांकिीर्ता बीज
भाांडवल / पांर्तप्रधान िोजगाि
र्ोजना , (कजय पुिवठा /वसुली)
14.मिािाष्र औद्योरगक आरण र्ताांरत्रक
सल्लागाि सांघटना मर्ा. (रमटकॉन),
15.मिािाष्र उद्योजकर्ता रवकास केंद्र
आरण प्ररिक्षण अनुषांगाने असणा-र्ा
अिासकीर् सांस्था ,
16.लघु उद्योग (धोिणातमक बाबी
व्र्रर्तरिक्र्त),
17.लघु उद्योग क्षेत्रार्त पर्तपुिवठा
किण्र्ाकिीर्ता रिझव्िय बँकेने
स्थापना केलेली सरमर्ती ,
18.सिकािी औद्योरगक वसािर्ती,
(औद्योरगक नगिीचा दजा, भाग

उद्योग प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूिरवली जाईल.

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो
अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.

भाांडवल)
19.रजल्िा उद्योग केंद्र कजय र्ोजना ,
20.रजल्िा उद्योग केंद्र इमािर्तीची
दे िभाल (लिान बाांधकामे दुरुस्र्ती
आरण िां गकाम)
21.नॅिनल ऍ़ वाडय ,
22.िाजर्स्र्तिीर् बँकसय सरमर्ती ,
23. कच्चा माल पुिवठा , कोळसा वगैिे.
24.वीस कलमी कार्यक्रम,
25.भािर्तीर् औद्योरगक रवकास बँकेच्र्ा
बैठका (परश्चम रवभागीर् सरमर्ती)
उद्योग - 8

1.रसकॉम

- विीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकािी / अवि

उप सरचव /सि सरचव

2.सामुरिक प्रोतसािन र्ोजना ,

सरचव (22025032)

(उद्योग), (22026694,

3.केंद्रीर् गुांर्तवणूक अनुदान,

(दालन क्र. 112 रवस्र्ताि

22793548) (दालन क्र.

4.मिािाष्र इलेक्रॉस्मेल्ट बोडय रमटींग ,

इमािर्त, मांत्रालर्, मुांबई)

118 रवस्र्ताि इमािर्त,

5.अरनवासी भािर्तीर्ाांकडू न स्थापन

मांत्रालर्, मुांबई)

झालेले उद्योग आरण र्तद्सांबध
ां ीचे
प्रश्न,
6.उद्योग सेर्तू
उद्योग-9

1.मिािाष्र खरनकमय मिामांडळ र्ाांचे
सवय कामकाज,
2.भूरवज्ञान खरनकमय सांचालनालर्

- विीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकािी / अवि

उप सरचव / सिसरचव

सरचव (22872476,

(उद्योग),

22793942) (दालन क्र.

22793548) (दालन क्र.

(22026694,

उद्योग प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूिरवली जाईल.

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो
अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.

आस्थापना रवषर्क

कामकाज व

रनर्ांत्रण,

18अ रवस्र्ताि इमािर्त,

118

रवस्र्ताि

इमािर्त,

मांत्रालर्, मुांबई)

मांत्रालर्, मुांबई)

कक्ष अरधकािी / अवि

उप सरचव / सिसरचव

सरचव (22044212)

(उद्योग),

(दालन क्र. 127 रवस्र्ताि

22793624)

इमािर्त, मांत्रालर्, मुांबई)

(दालन क्र.125 रवस्र्ताि

3.खाणी व खरनज अरधरनर्म, 1957 चे
कामकाज,
4.मिािाष्र खरनज रवकास रनधी िाजर्
खरनज धोिण,
5.मॅगेरनज

अि इांडस्रीज कामकाज ,

6. पार्ाभूर्त सुरवधा सवयसाधािण बाबी .
उद्योग- 10

1.आजािी उद्योग घटक,
2.औद्योरगक व रवत्तीर् आरण फेििचना
मांडळ,
3.आजािी उद्योग कांपन्र्ा (रविेष
र्तिर्तुदी) अरधरनर्म,1985,
4.रिझव्िय बँकेच्र्ा औद्योरगक आरण
रवत्तीर् फेििचना ,
5.मांडळाची िाजर्स्र्तिीर् आांर्तिसांस्थारवषर्क सरमर्ती सांबरां धर्त
बाबी,
6.बी.आि.र्ु.अांर्तगयर्त आजािीउद्योगाांना
सांिक्षण,
7.रवभागीर् रवकास मिामांडळाांच्र्ा सवय
प्रिासकीर् व रवत्तीर् बाबी

- विीलप्रमाणे -

(22026365,

इमािर्त, मांत्रालर्, मुांबई)

उद्योग प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूिरवली जाईल.

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो
अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.

(अ)परश्चम मिािाष्र रवकास मिामांडळ
(ब) रवदभय रवकास मिामांडळ,
(क) मिाठवाडा रवकास मिामांडळ
आरण
(ड) कोकण रवकास मिामांडळ,
8.उद्योग कक्षाांर्तगयर्त सवय मांडळे /
मिामांडळे र्ाांचे समन्वर्,
9.वैधारनक रवकास मांडळे ,
10.कांपनी अरधरनर्माांर्तगयर्त सांदभय
उद्योग- 14

1.मिािाष्र औद्योरगक रवकास

कक्ष अरधकािी / अवि

उप सरचव / सिसरचव

मिामांडळ - जरमनीबाबर्तच्र्ा सवय

सरचव (22044212)

(उद्योग)

बाबी,

(दालन क्र. 127 रवस्र्ताि

22793546)

इमािर्त, मांत्रालर्, मुांबई)

(दालन क्र. 118 रवस्र्ताि

2.मिािाष्र औद्योरगक रवकास
अरधरनर्म, 1961 आरण मिािाष्र
औद्योरगक रवकास रनर्म,1962
अांर्तगयर्त सवय बाबी,
3.रवकास केंद्र
4. मिानगि गॅस रल. (औद्योरगक
घटकाांना पुिरवण्र्ार्त र्ेणािा गॅसचा
पुिवठा र्तसेच गॅस.
5.बॉम्बे िार् आरण नैसर्सगक वार्ू
रवर्तिण, मुांबई,

- विीलप्रमाणे -

(22824519,

इमािर्त, मांत्रालर्, मुांबई)

उद्योग प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूिरवली जाईल.

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो
अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.

6.वार्ू पुिवठा अरधरनर्म, 1949,
7. रवषर्ी रवरवध ग्रािक सांस्थाांकडू न
र्ेंणाऱर्ा र्तक्रािी, गॅस पुिवठर्ाबाबर्त
रवरवध प्रकल्प (उदा. दिें ज, उिण
पाईप लाईन) नैसर्सगक गॅस सल्लागाि
सरमर्तीचे कामकाज.
8. रद गॅस कांपनीज ऍ़ क्ट 1963
मांडळाच्र्ा बैठका

