महाराष्ट्र दु काने व आस्थापना
अधिधनयम,1948 मिील कलम 4 अन्वये
अधिधनयमाच्या तरतुदींमिून सुट दे ण्याची
काययपध्दती सुटसुटीत करण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
उद्योग, उर्जा व कामगार धवभाग
शासन पधरपत्रक क्रमाांकः एमएसए-06/2013/प्र.क्र.217/कामगार-10
मादाम कामा मागय, हु तात्मा रार्जगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - ४०० ०३२.
तारीख: 11 र्जुलै, २०१३.

शासन पधरपत्रकमहाराष्ट्र दु काने व आस्थापना अधिधनयम,1948 हा कल्याणकारी अधिधनयम असून त्याव्दारे
कामगाराांच्या रोर्जगाराच्या सेवाशतींचे धनयमन केले र्जाते. सदरहू अधिधनयमात दु काने व आस्थापनाांच्या
उघडण्याच्या व बांद करण्याच्या वेळा धनधित करण्यात आल्या असून त्यामध्ये आठवड्यातील कामाचे
तास, दु पारची सुट्टी, आठवडयातील सुट्टी इ. कामगार धवषयक कल्याणकारी तरतुदी करण्यात आल्या
आहे.
2.

सध्याच्या उदारीकरण व र्जागधतकीकरणाच्या युगात अनेक आस्थापना आपला व्यापार/व्यवसाय

वाढवण्यासाठी प्रयत्नधशल असतात.

तथाधप, उक्त अधिधनयमातील काही तरतुदींमुळे धवशे षत:

दु काने/आस्थापना उघडणे व बांद करण्याच्या धनिाधरत केलेल्या वेळाांमुळे या आस्थापनाांच्या व्यापार
वृध्दीवर काही प्रमाणात मयादा येतात. त्यामुळे आस्थापना सदर अधिधनयमातील सांबांधित तरतुदीतून
सूट धमळधवण्यासाठी शासनाकडे धवनांती अर्जय सादर करतात. अशा अर्जयदार आस्थापनेला सदरहू
अधिधनयमातील एक ककवा त्यापेक्षा र्जास्त कलमातून सुट हवी असल्यास अशी सुट दे ण्यासांदभात उक्त
अधिधनयमातील कलम 4 च्या परांतुकान्वये राज्य शासनास प्राधिकार आहेत.
3.

तथाधप, सूट माधगतलेल्या आस्थापनेच्या अर्जाच्या अनुषांगाने मुांबई महानगरपाधलका अथवा

राज्यातील इतर स्थाधनक क्षेत्रातील यांत्रणेकडू न अहवाल घेवून त्यावरुन कामगार आयुक्ताांकडू न
शासनास धशफारस अहवाल पाठधवण्याच्या प्रधक्रयेस बराच कालाविी लागतो. ही बाब धवचारात घेवून
सुट दे ण्याबाबतची काययपध्दती सुटसुटीत व पारदशयक करण्याच्या दृष्ट्टीने तसेच कामगाराांना कायद्याच्या
तरतुदींचे सांरक्षण धमळण्याच्या दृष्ट्टीने यापुढे आस्थापनाांकडू न उक्त अधिधनयमाांतगयत सुट धमळण्याबाबत
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थेट शासनाकडे अर्जय सादर करताांना आस्थापनाांनी खालील कागदपत्राांसह अर्जय करणे बांिनकारक
करण्यात येत आहे.
1. सवय कामगार धवषयक तरतूदींचे पालन करण्यात येत असल्याबाबत व यापुढेही पालन
करण्यात येईल असे रु.100/- च्या मुद्ाांक पत्रावर प्रधतज्ञापत्र. (प्रधतज्ञापत्राचा नमुना यासोबत
र्जोडला आहे.) प्रधतज्ञापत्र (नोटराईज्ड) Notarized केलेले असावे.
2. महाराष्ट्र दु काने व आस्थापना अधिधनयम,1948 अधिधनयमाांतगयत

अद्ययावत नोंदणी

प्रमाणपत्र.
3. ज्या आस्थापनेस कांत्राटी कामगार (धनयमन व धनमूयलन) अधिधनयम,1970 हा अधिधनयम लागू
आहे. अशा आस्थापनेचे कांत्राटी कामगार (धनयमन व धनमूयलन) अधिधनयम,1970 अांतगयत
नोंदणी प्रमाणपत्र.
4. कमयचाऱयाांची सांख्या नावासह (धनयधमत/कांत्राटी, पुरुष/स्त्री) (अर्जात नमुद करावे व
कमयचाऱयाांची नावाची यादी सोबत र्जोडावी.)
5. कमयचाऱयाांना दे ण्यात येणारे धकमान व कमाल वेतन (अर्जात नमुद करावे)
6. उक्त अधिधनयमाांतगयत आस्थापनेस सूट दे ण्याबाबत कमयचाऱयाांचे सांमती पत्र.
7. आस्थापनाांच्या ज्या शाखाांना सूट हवी असेल, त्या शाखाांची पत्त्यासहीत व प्रत्येक
आस्थापनेच्या नोंदणी प्रमाणपत्रासह माधहती.
8. दु काने व आस्थापना वाढीव तासासाठी उघडी ठे वण्यास मान्यता दे ण्यात आल्यास, त्यासाठी
नवीन कमयचारी वगय धनयुक्त करता येईल याबाबतची हमी आधण सध्या काययरत असलेल्या
कमयचाऱयाांकडू न र्जास्त तास वाढीव मोबदल्याधशवाय काम करुन घेणार नाही याबाबतचे
हमीपत्र.
4.

वरीलप्रमाणे आस्थापनेने कागद पत्रे सादर केल्यानांतर आवश्यकता असल्यास क्षेधत्रय

कायालयामाफयत अहवाल घेवून शासनामाफयत सुट दे ण्याबाबत धनणयय घेण्यात येईल. अशी सुट
धदल्यानांतर आस्थापनेने धदलेली माधहती खोटी अथवा चुकीची असल्याचे धनदशयनास आल्यास तसेच
आस्थापना कामगार कायद्याांचे पालन करीत नसल्याचे वा उल्लांघन करीत असल्याचे धनदशयनास
आल्यास आस्थापनेस धदलेली सुट रद्द करण्याची व क्षेधत्रय यांत्रणेमाफयत त्या त्या अधिधनयमाांत गयत
फौर्जदारी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येईल.
.5

कामगार आयुक्ताांनी सदर पधरपत्रक तातडीने क्षेधत्रय कायालयाांच्या धनदशयनास आणावे तसेच

राज्यातील स्थाधनक व

महत्वाच्या

वतयमानपत्रात तसेच इतर सवय प्रकारे उपरोक्त काययपध्दतीस

व्यापक प्रधसध्दीदे वून ही काययपध्दती उक्त अधिधनयमाच्या कलम मध्ये नमुद केलेल्या व उक्त 2
.अधिधनयमाांतगयत नोंदीत असलेल्या राज्यातील सवय दु काने व आस्थापनाांच्या धनदशयनास आणावी
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सदर पधरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201307121553196510 असा आहे . हा आदे श धडर्जीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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(बाळासाहेब कोळसे)
शासनाचे सहसचचव

प्रत,
1. मा. मांत्री (कामगार ) याांचे खार्जगी सधचव.
2. मा. राज्यमांत्री (कामगार ) याांचे खार्जगी सधचव.
3. मा.मुख्य सधचव याांचे उपसधचव.
4. प्रिान सधचव (कामगार ) याांचे स्वीय सहाय्यक.
5. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुांबई.
6. आयुक्त, बृहन्मुांबई महानगरपाधलका, महानगरपाधलका मागय, मुांबई-400 001.
7. सह कामगार आयुक्त,मुांबई
8. अपर कामगार आयुक्त, मुांबई / पुणे / नागपूर/औरांगाबाद.
9. सवय कामगार उप आयुक्त कायालये
10. सवय सहायक कामगार आयुक्त कायालये
11. सवय कायासने (कामगार प्रभाग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार धवभाग, मांत्रालय, मुांबई
12. धनवड नस्ती ( कामगार -10)
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(शासन पधरपत्रक उद्योग, ऊर्जा व कामगार धवभाग,क्रमाांक- एमएसए-06/2013/प्र.क्र.217/कामगार-10,
धद.11/07/2013 सोबतचे सहपत्र)

प्रधतज्ञापत्राचा नमुना
मी, श्री.......................................................(आस्थापनेच्या मालकाचे नाव व पत्ता ककवा
प्राधिकृत व्यक्तीचे नाव व पत्ता) खालीलप्रमाणे माझे प्रधतज्ञापत्र दे त आहे.
मी,........................................... (आस्थापनेचे नाव व पत्ता)या आस्थापनेचा व्यवस्थापकीय
सांचालक /मालक /प्रोपायटर आहे. मी असे नमुद करतो की, मी, माझी, माझ्या आस्थापनेची तसेच
कमयचाऱयाांची व इतर र्जी माधहती अर्जामध्ये नमूद केलेली आहे, ती पूणयपणे सत्य व अचूक आहे.
मी, असे नमुद करतो की, माझ्या आस्थापनेत बालकामगार कामास नाहीत, मधहला कमयचाऱयाांच्या
बाबतीत कोणतीही लैकगक छळाबाबतची तक्रार नाही, माझी आस्थापना महाराष्ट्र दु काने व आस्थापना
अधिधनयम 1948,व धकमान वेतन अधिधनयम 1948,आधण इतर कामगार कायद्याांतगयत सवय धनयमाांचे
पालन करीत आहे.
मी, प्रधतज्ञाधपत करतो की, सवय कामगार कायद्याांचे मी पालन करीत असून माझ्या आस्थापनेस
उक्त अधिधनयमाांतगयत ज्या अटी व शतीच्या अिीन राहू न सूट धमळे ल त्या अटी व शतींचे तसेच सवय
कामगार कायद्याांचे मी पालन करील. तसेच मी, धदलेली माधहती खोटी असल्यास व मी कोणत्याही
कायद्याचा भांग केल्यास माझ्याधवरुध्द फौर्जदारी गुन्हा दाखल होईल याची मला र्जाणीव आहे.

धदनाांक :
(मालकाचे/प्राधिकृत व्यक्तीचे नाव व स्वाक्षरी)
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