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उ ोग, उजार् व कामगार िवभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगरुू चौक, 
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अिधसचूना  
 

महारा टर् लोकसेवा हक्क अिधिनयम, 2015. 

कर्मांक मिुविन-2017/ .कर्.254/ऊजार्-5:—महारा टर् लोकसेवा हक्क अिधिनयम, 2015 (2015चा महा. 
अिध. 31) च्या कलम 3(1) अन्वये दान करण्यात आले या अिधकाराचा वापर करून आिण शासन अिधसचूना, 
उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभाग, कर्. संकीणर्-2015/ .कर्.650/ऊजार्-2, िद. 29 जानेवारी, 2016 अिधकर्िमत करून 
उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभाग या अिधिनयमाच्या योजनाथर्, या ारे, खालील अनसुचूीतील तंभ कर्. (2) मध्ये 
त्यांच्या अिधपत्याखालील कायार्लयामाफर् त पातर् नागिरकांना परुिवण्यांत येणाऱ्या लोकसेवा, िविहत कालमयार्दा, 
पदिनदिशत अिधकारी, थम आिण ि तीय अपीलीय ािधकारी याबाबतचा तपशील खालील अनसुचूीतील तंभ  
कर्. (3), (4), (5) आिण (6) मध्ये नमदू के या माणे अिधसिूचत करीत आहे.— 

 
 
 

भाग चार ब-443-1 
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अनसुचूी 

अ.
कर्. 

लोकसेवाचा तपशील लोकसेवा
परुिवण्यासाठी
िवहीत केलेली 
कालमयार्दा 
(कामाचे 
िदवस) 

पदिनदिशत
अिधकारी 

(लोकसेवा देणारा)

थम अपीलीय 
ािधकारी 

ि तीय
अपीलीय 
ािधकारी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 जिनतर्संच मांडणीचे नकाशे मंजरू करणे 
(तर्टुी नस यास अथवा तर्टुीच्या पतूर्तेनंतर) 
िव तु अिधिनयम, 2003 (2003 चा 36) 
अन्वये तयार करण्यात आलेले कदर्ीय 
िव तु ािधकरण (िव तु परुवठा व सरुक्षा 
संबंिधत उपाययोजना) िविनयम, 2010 
मधील िविनयम कर्.- 32 नसुार,- 

    

 (अ) पारंपिरक ऊजार् जिनतर् संच मांडणी,-  
 (i) 200 िक. व.ॅवरील ते 2 मे. व.ॅ पयत  तीस िदवस िव तु िनरीक्षक अधीक्षक 

अिभयंता 
मखु्य िव तु 
िनरीक्षक

 (ii) 2 मे.  व.ॅ वरील  ते  499 मे.  व.ॅ  
पयत 

तीस  िदवस अधीक्षक अिभयंता मखु्य िव तु 
िनरीक्षक 

उप सिचव, 
ऊजार् िवभाग

 (आ)  200  िक.  व.ॅ वरील ते 499 मे. 
व.ॅ  पयतचे अपारंपिरक  ऊजार्  जिनतर् 
संच मांडणी,- 

तीस िदवस अधीक्षक अिभयंता मखु्य िव तु 
िनरीक्षक 

उप सिचव, 
ऊजार् िवभाग 

 (इ) 500 मे. व.ॅ वरील पारंपिरक व 
अपारंपिरक ऊजार्  जिनतर्  संच  मांडणी,-

तीस िदवस मखु्य िव तु िनरीक्षक उप सिचव, 
ऊजार् िवभाग 

धान सिचव 
(ऊजार्)

2 जिनतर्संच  मांडणीचे  िनरीक्षण  करणे व 
ऊजार्िपत  करण्यास  परवानगी देणे  (तर्टुी 
नस यास  अथवा  तर्टुीच्या  पतूर्तेनंतर) 
िव तु अिधिनयम, 2003 (2003 चा 36) 
अन्वये तयार करण्यात आलेले  कदर्ीय 
िव तु ािधकरण (िव तु परुवठा व 
सरुक्षासंबंिधत उपाययोजना) िविनयम, 
2010 मधील िविनयम कर्.-32 नसुार,- 

    

 (अ) पारंपिरक ऊजार् जिनतर् संच मांडणी,-  
 (i) 200 िक. व.ॅ वरील ते  2 मे. व.ॅ पयत  तीस िदवस िव तु िनरीक्षक अधीक्षक 

अिभयंता 
मखु्य िव तु 
िनरीक्षक

 (ii) 2 मे. व.ॅवरील ते 499 मे. व.ॅ  पयत तीस िदवस अधीक्षक अिभयंता मखु्य िव तु 
िनरीक्षक 

उप सिचव, 
ऊजार् िवभाग



  ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, Êb÷ºÉå¤É®úú 12, 2018/+OÉ½þÉªÉhÉ 21, ¶ÉEäò 1940             3 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 (आ) 200 िक. व.ॅवरील ते 499 मे. व.ॅ 

पयतचे अपारंपिरक ऊजार्  जिनतर् संच 
मांडणी,- 

तीस िदवस अधीक्षक अिभयंता मखु्य िव तु 
िनरीक्षक 

उप सिचव,
ऊजार् िवभाग 

 (इ) 500 मे. व.ॅ वरील पारंपिरक व 
अपारंपिरक ऊजार् जिनतर् संच मांडणी,- 

तीस िदवस मखु्य िव तु िनरीक्षक उप सिचव, 
ऊजार् िवभाग 

धान सिचव 
(ऊजार्) 

3 बॉ बे िव तु शु क अिधिनयम, 1962 
अन्वये ज्या यक्ती वीज िनिर्मती करू 
इिच्छतात िंकवा वीज िनिर्मती करणे चाल ू
ठेवू इिच्छतात त्यांची न दणी करणे. (तर्टुी 
नस यास अथवा तर्टुीच्या पतूर्तेनंतर) 
(जिनतर् संच मांडणीची न दणी करणे) 

    
 

 (1) िबगर औ ोिगक  
 

तीस िदवस िव तु िनरीक्षक अधीक्षक 
अिभयंता 

मखु्य िव तु 
िनरीक्षक 

 (2) औ ोिगक तीस िदवस मखु्य िव तु िनरीक्षक उप सिचव, 
ऊजार् िवभाग 

धान सिचव
(ऊजार्) 

4 उपरी तारमागार्ंच्या वीज संचमांडणीचे 
नकाशे मंजरू करणे (तर्टुी नस यास अथवा 
तर्टुी पतूर्तेनंतर) 
िव तु अिधिनयम, 2003 (2003 चा 36) 
अन्वये तयार करण्यात आलेले  कदर्ीय 
िव तु ािधकरण (िव तु परुवठा व सरुक्षा 
संबंिधत उपाययोजना) िविनयम, 2010 
मधील  िविनयम कर्.-43 नसुार– 

 
 
 
 
 
 

 

 (अ) 650 हो ट वरील ते 33 के. ही. 
पयत 

तीस िदवस िव तु िनरीक्षक अधीक्षक 
अिभयंता 

मखु्य िव तु 
िनरीक्षक 

 (आ) 33 के. ही. वरील ते 220 के. ही. 
पयत 

तीस िदवस अधीक्षक अिभयंता मखु्य िव तु 
िनरीक्षक 

उप सिचव,
ऊजार् िवभाग 

 (इ) 220 के. ही. वरील तीस िदवस मखु्य िव तु िनरीक्षक उप सिचव, 
ऊजार् िवभाग 

धान सिचव
(ऊजार्) 

5 उपरी तारमागार्ंच्या वीज संच मांडणीचे 
िनरीक्षण करणे व ऊजार्िपत करण्यास 
परवानगी देणे. (तर्टुी नस यास अथवा तर्टुीच्या 
पतूर्तेनंतर) िव तु अिधिनयम, 2003 (2003 
चा 36) अन्वये तयार करण्यात आलेले  
कदर्ीय िव तु ािधकरण (िव तु परुवठा व 
सरुक्षा संबंिधत उपाययोजना) िविनयम, 2010 
मधील िविनयम कर्.-43 नसुार,- 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 (अ) 650 हो ट वरील ते 33 के. ही.

पयत 
तीस िदवस िव तु िनरीक्षक अधीक्षक 

अिभयंता 
मखु्य िव तु 
िनरीक्षक 

 (आ) 33 के. ही. वरील ते 220 के. ही. 
पयत 

तीस िदवस अधीक्षक अिभयंता मखु्य िव तु 
िनरीक्षक 

उप सिचव, 
ऊजार् िवभाग 

 (इ) 220 के. ही.वरील तीस िदवस मखु्य िव तु िनरीक्षक उप सिचव, 
ऊजार् िवभाग 

धान सिचव 
(ऊजार्) 

6 महारा टर् उ ाहन अिधिनयम, 1939 
(1939 चा 10) अन्वये उ ाहन उभारणीस 
परवानगी देणे. 

तीस िदवस
 

मखु्य िव तु िनरीक्षक उप सिचव, 
ऊजार् िवभाग 

धान सिचव
(ऊजार्) 

 
7 महारा टर् उ ाहन अिधिनयम, 1939 

(1939 चा 10) अन्वये उ ाहन चाल ू
आिण िनरीक्षण करण्याची अनजु्ञ ती देणे. 

तीस िदवस मखु्य िव तु िनरीक्षक
 
 

उप सिचव, 
ऊजार् िवभाग 

धान सिचव
(ऊजार्) 

 
 

 महारा टर्ाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानसुार व नावाने, 
 

 िभ. य. मंता, 
 शासनाचे उप सिचव. 


