खाजगी आस्थापना/कारखान्ाांमध््े महिला
तक्रार हनवारण सहमत््ा स्थापन करणेबाबत.
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तारीख: 06/11/2013

शासन पहरपत्रककामाच््ा हिकाणी महिलाांच््ा िोणाऱ््ा लैंहगक छळास प्रहतबांध करण््ासांदभात मा.सवोच्च
न्ा्ाल्ाने हवशाखा जजमेंटमधील हदलेल््ा हनणग्ातील मागगदशगक तत्वानुसार, का्ाल्ाच््ा
हिकाणी कोणत््ािी कमगचाऱ््ास महिलेचा लैंहगक छळ करण््ास प्रहतबांध करण््ात आला आिे.
महिलाांवरील अत््ाचार रोखण््ासांदभात मा.डॉ.न्ा.चांद्रशेखर धमाहधकारी, हनवृत्त न्ा्मूती ्ाांच््ा
अध््क्षतेखाली स्थाहपत असलेल््ा सहमतीचा हद.10.12.2010 च््ा प्रथम अांतहरम अिवालामध््े प्रकरण
क्रमाांक 5 मध््े, कामाच््ा हिकाणी िोणाऱ््ा लैंहगक सतावणीस प्रहतबांध करण््ासािी शासकी्,
हनमशासकी् व खाजगी का्ाल्ामध््े महिला तक्रार हनवारण सहमतीचे गिन करण््ाचे हनदे श हदले
आिेत.
2.

्ा प्रकरणी खाजगी आस्थापनाांमध््े तसेच कारखान्ाांमध््े महिला तक्रार हनवारण सहमती

स्थापन करण््ाबाबत सूचना दे ण््ात आल््ा आिेत. तथाहप, आस्थापना व कारखान्ाांची व््ापक सांख््ा
पािता, अत््ल्प आस्थापनाांमध््े अशा सहमत््ा स्थापन झालेल््ा हदसून ्ेत आिेत. मा.मांत्री(कामगार)
्ाांच््ा अध््क्षतेखाली हद.20.8.2013 रोजी झालेल््ा बैिकीमध््े तसेच हद.30.8.2013 रोजी
मा.अ.मु.स.(गृि) ्ाांच््ाकडे झालेल््ा आढावा बैिकीमध््े खाजगी आस्थापनाांमध््े तातडीने सहमत््ा
गहित करण््ाबाबत हनदे श दे ण््ात आले आिेत. सबब, कामगार आ्ुक्त तसेच सांचालक, औद्योहगक
सुरक्षा व आरोग्् सांचालनाल् ्ाांना अशा सूचना दे ण््ात ्ेत आिेत की, महिला कमगचारी का्गरत
असलेल््ा व ज््ा आस्थापनाांमध््े 10 पेक्षा अहधक कमगचारी का्गरत आिे त अशा आस्थापनाांमध््े व ज््ा
कारखान्ाांमध््े महिला काम करीत आिेत, अशा हिकाणी महिला तक्रार हनवारण सहमत््ाचे गिन
करण््ाबाबत आस्थापना व कारखान्ाांना उहचत हनदे श दे वून महिला कमगचाऱ््ाांकडू न तक्रार प्राप्त
झाल््ास तक्रारीचे हनवारण अशा सहमतीकडू न करण््ाबाबत तसेच तक्रारीबाबत ्ोग्् त््ा का्द्याखाली
कारवाई करण््ाबाबत उहचत सूचना दे ण््ात ्ाव््ा. आस्थापनाांची (10 पेक्षा जास्त कमगचारी असलेल््ा)
ज््ावेळी नोंदणी/नुतनीकरण करण््ात ्ेते, तसेच कारखान्ाांना ज््ावेळी परवाना दे ण््ात ्ेतो ककवा
परवान्ाचे नुतनीकरण करण््ात ्ेते, त््ावेळी अशा आस्थापना /कारखान्ाांमध््े सहमतीचे गिन केले
नसल््ास, महिला तक्रार हनवारण सहमत््ाांचे गिन करण््ाबाबतच््ा बाबीची पूतगता करण््ाबाबत
कळहवण््ात ्ावे. त््ानांतरच अशी नोंदणी/नुतणीकरण करण््ात ्ावे. ज््ा सक्षम प्राहधकाऱ््ास
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आस्थापनाांची नोंदणी/नुतणीकरण तसेच कारखान्ाांना परवाने दे णे/नुतनीकरण करणे ्ाबाबतचे
अहधकार दे ण््ात आले आिेत, अशा सक्षम प्राहधकाऱ््ास महिला तक्रार हनवारण सहमत््ाांचे गिन
करण््ाच््ा बाबीची पूतगता करुन घेण््ाची जबाबदारी सोपहवण््ात ्ेत आिे. सांबांहधत सक्षम प्राहधकाऱ््ाांने
्ाबाबतच््ा सूचनाांचे काटे कोर पालन करावे. कामगार आ्ुक्त्ा व सांचालक, औद्योहगक सुरक्षा व आरोग््
सांचालनाल् ्ाांनी आस्थापना/कारखान्ामध््े स्थापन झालेल््ा सहमत््ाचा अिवाल दरमिा शासनास
सादर करावा.
सदर शासन पहरपत्रक मिाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण््ात आला असून त््ाचा सांकेताक 201311061546264510 असा आिे . िे पहरपत्रक
हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांहकत करुन काढण््ात ्ेत आिे .
मिाराष्ट्राचे राज््पाल ्ाांच््ा आदे शानुसार व नावाने.
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शासनाचे सहसचचव

प्रत,
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मा. मांत्री (कामगार ) ्ाांचे खाजगी सहचव.
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मा. मांत्री (महिला व बाल हवकास ) ्ाांचे खाजगी सहचव.
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मा. राज््मांत्री (कामगार ) ्ाांचे खाजगी सहचव.
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आ्ुक्त, बृिनमुांबई मिानगरपाहलका, मिानगरपाहलका मागग, मुांबई-400 001.
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