योजनेस (Randomization
Inspection Scheme) मान्यता
दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग
शासन शुध्दपत्रक क्र. एफएसी-2015/प्र.क्र.118/काम-4
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
वदनांक :- 20 जून, 2016.
वाचा :- 1. शासन पवरपत्रक क्र. एफएसी-2015/प्र.क्र.118/काम-4, वदनांक 22/06/2015.
2. शासन पवरपत्रक क्र. एफएसी-2015/प्र.क्र.118/काम-4, वदनांक 17/03/2016.
शुध्दपत्रक
कारखाने अविवनयम 1948 ची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी कारखान्यांचे यादृधछिक
वनरीक्षणे (Random Inspection) करण्याछया अनुषंगाने यादृधछिक कारखाने वनरीक्षण योजनेस
(Randomization Inspection Scheme) शासनाने संदभािीन पवरपत्रक वदनांक 22/06/2015 व
17/03/2016 अन्वये मान्यता वदली आहे.
1)

संदभािीन वदनांक 22.06.2015 छया शासन पवरपत्रकातील मुद्दा क्र.5म्ये

उप / सहायक संचालक कारखान्यांचे दु सऱ्या वदवशी त्याबाबत वनरीक्षण करुन त्यांचा वनरीक्षण
अहवाल संबंवित Template नुसार 72 तासाछया आत
याऐवजी
48 तासाछया आत
असे वाचावे.
2)

संदभािीन वदनांक 170.3201.6 छया शासन पवरपत्रकातील काययप्दती (1) पवरछिे द 3

नंतर पुढील बाब समाववष्ट्ट करण्यात येत आहे .
“ज्या वजल्ह्यात एका पेक्षा जास्त वनवरक्षक असतील तेथे एका वनवरक्षकाने त्याच कारखान्यात सलग
दोनदा वनवरक्षण भेट दे ऊ नये.”
सदर शासन शुध्दपत्रक महाराष्ट्र शासनाछया www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201606211311043910 असा आहे . हे शुध्दपत्रक
विजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांछया आदे शानुसार व नावाने ,

DESHMUKH
POPAT
DATTATRAYA

Digitally signed by DESHMUKH POPAT
DATTATRAYA
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA,
ou=INDUSTRY ENERGY AND LABOUR,CID 917080, postalCode=400032, st=Maharashtra,
serialNumber=d34461bcbf5919f057597f089a0f
abc7a2501d2fdedde38b223419a07c9e8610,
cn=DESHMUKH POPAT DATTATRAYA
Date: 2016.06.21 13:14:45 +05'30'

( पो. द. दे शमुख )
अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1) मा.राज्यपाल यांचे सवचव.
2) मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रिान सवचव.

शासन शुध्दपत्रक क्रमांकः एफएसी-2015/प्र.क्र.118/काम-4

3) मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
4) प्रिान सवचव (कामगार), उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग.
5) प्रिान सवचव (उद्योग), उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग.
6) प्रिान सवचव (उजा), उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग.
7) महासंचालक, प्रवस्दी संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर शासन वनणययाला व्यापक
प्रवस्दी दे ण्याछया ववनंतीसह.
8) उप सवचव (कामगार), उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग.
9) सवय सह सवचव / उप सवचव/अवर सवचव/कक्ष अवि यकारी, उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग.
10) मंत्रालयीन सवय ववभाग.
11) कामगार आयुक्त, मुंबई
12) संचालक, औद्योवगक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. }

यांना कळववण्यात येते की,

13) सवय अप्पर/सह/उप सहाय्यक संचालक, औद्योवगक सुरक्षा व }

त्यांनी सदर शुध्दपत्रकास

आरोग्य संचालनालय

}

व्यापक

प्रवस्दी

दयावी.

}

तसेच

}

नोटीस बोिय वर पवरपत्रकाची

कायालयातील

प्रत प्रदर्शशत करावी.
14) वनवि नस्ती (कामगार-4).
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