कामगार आयुक्त कायालय, मुुंबई
नागररकाुंची सनद

कामगार आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य,मुुंबई व तयाुंच्या अरिपतयाखालील रवभागीय रिल्हा व रिल्हा कायालयाकररता नागररकाुंची सनद.
प्रस्तावना:आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या स्थापने नंतर (आय.एल.ओ) केवळ 2 वर्षात म्हणजे एप्रिल 1921 मंबई कामगार कायालयाची स्थापना झाली.
ित्यक्षात ही स्थापना त्या वेळेचे मंबई िांत गव्हननर लॉर्न लाईर् यांनी केली. कदाप्रचत त्यावेळेत अशा िकाराची स्थापना झालेले संपण
ू न भारतातील हे
पप्रहले कायालय होते .
कामगार आयक्त कायालयां चे मख्यालय मंबई येथे असून या कायालयाच्या अप्रिपत्याखाली खालील िमाणे िादे प्रशक कायालये कायनरत आहे त.

2.

अ.क्र.
1.

प्रादे रिक कायालये
कोकण

मुख्यालय
मंबई

2.
3.
4.
5.

पणे
नागपूर व अमरावती
नाप्रशक
औरं गाबाद

पणे
नागपूर
नाप्रशक
औरं गाबाद

िथमत: हे कायालय एका संचालकाच्या अखत्याप्ररत होते. 1926 साली या कायालयाच्या पदनाम बदलून ते संचालक, माप्रहती व कामगार

इंप्रटप्रलजन्स असे ठे वण्यात आले. याचवेळी कामगार आयक्त यांची पदप्रसध्द आयक्त श्रप्रमक भरपाई म्हणून प्रनयक्ती केली होती. 1939 साली या
कायालयाचे प्रवभाजन करुन कामगार आयक्त व माप्रहती संचालक अशी वेगवेगळी कायालये करण्यात आली. 1947 साली मंबई कामगार
कायालयाची पनरन चना करण्यात येऊन दोन वेगळे संचालक करण्यात आले. 1) संचालक, कामगार िशासन व (2) संचालक, कामगार कल्याण, 1953
पूवी मंबई कामगार कल्याण मंर्ळाची स्थापना होईपयनत कामगार कल्याणचे काम हे संचालक कामगार (कल्याण) यांचेमार्नत कामगार आयक्त
कायालयांमार्नत पाप्रहले जात असे. 1953 नतंर वेगळया मंबई कामगार कल्याण मंर्ळाची स्थापना करण्यात आली. 1979 मध्ये कामगार कायालयाची
र्ेररचना करण्यात येऊन त्यांचे िशासकीय दष्ट्ृ टीने तीन प्रवभाग करण्यात आले. 1) मख्य कायालय 2) मंबई प्रवभाग कायालय व 3) मंबई प्रजल्हा

कायालय, कामगार कायालयाचे िमख हे कामगार आयक्त आहे त. त्यांचे मख्य कायालय कामगार भवन,कलॉक-ई ,02-सी , वां द्रे-कला संकल,
वांद्रे(पूव)न , मंबई 400 051 येथे आहे .
3.

उपरोक्त कोकण, पणे व नागपूर या प्रवभागाकप्ररता अपर कामगार आयक्त या दजाचे अप्रिकारी िादे प्रशक िमख म्हणून कायनरत आहे त. तर

नाप्रशक व औरं गाबाद प्रवभागाकप्ररता कामगार उप आयक्त दजाचे अप्रिकारी कायनरत आहे त इतर सवन प्रजल्हयांच्या प्रठकाणी सहाय्यक कामगार
आयक्त/सरकारी कामगार अप्रिकारी या दजाचे अप्रिकारी प्रजल्हा कायालय िमख म्हणून कायनरत आहे त. कामाचा व्याप लक्षात घे ऊन ठाणे, पणे ,
पालघर, रायगर् या प्रजल्हायाकप्ररता कामगार उप आयक्त या दजाचे अप्रिकारी प्रजल्हा िमख म्हणून कायनरत आहे त. महाराष्ट्र राज्यामध्ये वेगवेगळया
प्रजल्हयांच्या प्रठकाणी 36 माथार्ी मंर्ळे व 14 सरक्षा मंर्ळ दे खील कायनरत असून त्यांचे वर कामगार आयक्त कायालयामार्नत प्रनयंत्रण ठे वले जाते .
4.

कामगार आयक्तालयाकर्ू न खालील महत्वाची कायन केली जातात.

(अ) प्रवप्रवि कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करुन अप्रिप्रनयमां चे र्ायदे कामगारांना प्रमळवून दे णे.
(आ) कामगार व मालक यांच्या मध्ये कामगारांच्या िश्नावरुन प्रनमाण होऊ पहाणाऱ्या ककवा प्रनमाण झालेल्या औद्योप्रगक प्रववादात वेळीच मध्यस्थी
करुन समेट घर्वून आणणे व औद्योप्रगक क्षेत्रातील शांतता कायम राखणे/औद्योप्रगक संबि सौहादन पण
ू न व शां ततेने राखणे.
5.

मालक - कामगार संघटनाच्या संबंिात पोर्षक वातावरण प्रनमाण करुन, प्रनकोप औद्योप्रगक संबि वृध्दींगत करुन कामगारांच्या न्याय हक्कांचे

संरक्षण करणे हे कामगार प्रवभागां चे िमख कायन आहे .कामगारांच्या खास करुन असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या प्रवप्रवि समस्या प्रवचारात घे ऊन अशा
वगाच्या सामाप्रजक- आर्थथक उन्नतीसाठी कामगार प्रवभाग सतत ियत्नशील राहीला आहे .
6.

कामगार आयक्तालयाकर्े एकूण 26 कामगार अप्रिप्रनयमाचे िशासन व कायान्वयन सपूदन केलेले आहे . या 26 पैकी 19 कायदे केद्रीय कामगार

अप्रिप्रनयम असून उवनप्ररत 7 कायदे हे राज्यकामगार अप्रिप्रनयम आहे त. केंद्रीय कामगार अप्रिप्रनयम व राज्य कामगार अप्रिप्रनयम पढीलिमाणे आहे त.
कामगार आयक्त, महाराष्ट्र राज्य, मंबई यांचे अप्रिपत्याखालील पढीलिमाणे प्रवप्रवि कामगार अप्रिप्रनयमां चे िशासन अमंलबजावणी करण्यात येते.

अनु.क्र.

केंद्रीय कामगार अरिरनयम

1.

औद्योप्रगक प्रववाद अप्रिप्रनयम, 1947

2.
3.
4.

बोनस िदान अप्रिप्रनयम, 1965
कंत्राटी कामगार(प्रनयमन व प्रनमनलन) अप्रिप्रनयम, 1970
प्रबर्ी व प्रसगार कामगार (नोकरीप्रवर्षयक अटी) अप्रिप्रनयम, 1966

5.
6.
7.

प्रकमान वेतन अप्रिप्रनयम,1948
मोटार पप्ररवहन कामगार अप्रिप्रनयम,1961
वेतन िदान अप्रिप्रनयम,1936

8.
9.
10.
11.

श्रप्रमक पत्रकार आप्रण पत्रकारे त्तर (सेवाशती) संकीणन अप्रिप्रनयम 1955
औद्योप्रगक सेवायोजन (स्थायी आदे श ) आप्रिप्रनयम 1946
श्रप्रमक संघ अप्रिप्रनयम,1926
िसती लाभ अप्रिप्रनयम,1961

12.
13.
14.

समान वेतन अप्रिप्रनयम ,1976
वेठप्रबगार पध्दत (प्रनमलन न) अप्रिप्रनयम,1976
प्रवक्री संविनन कामगार (सेवाशती) अप्रिप्रनयम 1976

15.
16.
17.

उपदान िदान अप्रिप्रनयम ,1972
आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार (रोजगारांचे प्रनयमन आप्रण सेवाशती) अप्रिप्रनयम,1979
बाल व प्रकशोरवयीन कामगार (िप्रतबंि व प्रनयमन) सिारीत अप्रिप्रनयम ,2016

18.
19.

इमारत व इतर बांिकाम कामगार (रोजगार व सेवाशती प्रनयमन) अप्रिप्रनयम,1996
नोंदवहया व अप्रभलेख अद्ययावत ठे वणेबाबत छोटया आस्थापनां ना सूट प्रमळणेबाबत अप्रिप्रनयम, 1996

राज्य कामगार कायदे
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.

महाराष्ट्र औद्योप्रगक संबंि अप्रिप्रनयम 1946
महाराष्ट्र दकाने व संस्था अप्रिप्रनयम 1948
महाराष्ट्र माथार्ी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे प्रनयमन व कल्याण)
अप्रिप्रनयम 1969
महाराष्ट्र कामगार संघटना मान्यता आप्रण कामगार अनप्रचत िथा िप्रतबंि
अप्रिप्रनयम 1971
महाराष्ट्र खाजगी सरक्षा रक्षक (नोकरीने प्रनयमन व कल्याण) अप्रिप्रनयम 1981
महाराष्ट्र कामगार प्रकमान घरभार्े भत्ता अप्रिप्रनयम 1983
महाराष्ट्र घरे लू कामगार अप्रिप्रनयम, 2009

कामगार हे बहतांशी अप्रशप्रक्षत, गरजू असल्याने तसेच ते असंघप्रटत असल्याने त्यांची मालक वगाकर्ू न प्रपळवणूक होण्याची जास्त शक्यता

असते. कप्ररता त्यांना त्यांचे रोजगारांच्या प्रकमान सेवाशती िाप्त व्हाव्यात व त्यांना सामप्रजक सरप्रक्षतता िदान करण्याच्या हे तन
ू े प्रवप्रवि कामगार
कायद्यामध्ये कामगांराचे हक्क प्रनमाण करुन त्यांना संरक्षण दे ण्यात आलेले आहे . या कामगार कायद्याची िभावी व पप्ररणामकारक अंमलबजावणी
मालक वगाकर्ू न केली जात आहे . ककवा कसे यांची खात्री करुन घे ण्याकप्ररता असे कामगार ज्या प्रठकाणी कायनरत आहे त अशा कायनस्थळाचे प्रनरीक्षण
करण्याकप्ररता आयक्तालयातील कामगार आयक्तापासून तर प्रनम्न स्तरावरील सरकारी कामगार अप्रिकारी तसेच प्रकमान वेतन प्रनरीक्षक (शेती) व
दूकाने प्रनरीक्षक यांची प्रवप्रवि अप्रिप्रनयमांतगनत “प्रनरीक्षकú” म्हणून प्रनयूक्ती करण्यात आलेली आहे . अशा िकारे ज्या अप्रिका-यांची/कमनचा-यांची
प्रनयक्ती अप्रिप्रनयमांतगनत “प्रनरीक्षक” म्हणून करण्यात आलेली आहे असे अप्रिकारी/कमनचारी त्यांना नेमन
ू दे ण्यात भोगौप्रलक कायनक्षेत्रातील प्रवप्रवि
आस्थापनांना/उद्योगां ना प्रनरीक्षण भेटी दे ऊन या भेटीच्या वेळी ित्यक्ष कामगांराच्या सेवाशतीबाबत त्यांना प्रवप्रवि अप्रिप्रनयमां तगनत लाभ, सोयीसप्रविा
प्रनयोक्त्याकर्ू न प्रदल्या जातात ककवा कसे यांची तपासणी करुन खात्री करुन घे तात व कामगारांना अप्रिप्रनयमानूसार प्रमळणारे लाभ, र्ायदे सोयीसप्रविा

प्रमळत नसतील तर त्या प्रमळवून दे ण्याचा ियत्न करतात. प्रकबंहना ते प्रमळवून दे ण्याकप्ररता त्यांना कायद्याने प्रदले ल्या अप्रिकारानसार आवश्यक ती
कारवाई ते करतात. यात प्रनयोक्त्याप्रवरुध्द प्रवप्रवि न्यायालयात अप्रभयोग दाखल करणे ककवा वसूली दावे दाखल करणे यांचा समावेश होतो.
8.

महाराष्ट्र शासनाचे शासकीय व्यवहारात पारदशनकता आणून ते लोकाप्रभमख करण्याचे िोरण आहे . त्याला अनसरुन कायालयाच्या ित्येक

प्रवभागांत चालणा-या कामकाजाची रुपरे खा व कायनपध्दती जाणून घे ण्याचा सवन सामान्य नागप्ररकांना हक्क आहे . राज्य शासनाने शासकीय कामकाजात
सिारणा होण्यासाठी नकतीच काही मागनदशनक तत्वे घालून प्रदली आहे त. यात पारदशनकता, लोकांच्या िती दाप्रयत्व वाढवणे , भ्रष्ट्टाचाराला आळा
घालणे , कायदे सोपे करणे व नागप्ररकां ची सनद अमंलात आणणे इत्यादीचा समावेश आहे . शासन पप्ररपत्रक सामान्य िशासन प्रवभाग
क्र.1099/ि.क्र 39/99/18, अ प्रद. 08.03.2000 अन्वये नागप्ररकांची सनद तयार करण्यासाठी शासन आदे श प्रनगनप्रमत केले आहे .
9.

कामगार आयक्त, महाराष्ट्र राज्य, मंबई यांचे अप्रिपत्याखालील उपरोक्त नमूद केल्यािमाणे 26 प्रवप्रवि कामगार अप्रिप्रनयमांचे िशासन व

अमंलबजावणी केली जाते. नागप्ररकांची सनद तयार करण्यासाठी अप्रिप्रनयमांगनत िािान्यांने ज्या ज्या सेवा परप्रवल्या जातात तो प्रनकर्ष िरुन खालील 14
अप्रिप्रनयमांकप्ररता नागप्ररकाची सनदबाबत प्रवप्रहत िपत्रात (जेथे आवश्यक आहे तेथे प्रटप्पणीसह) माप्रहती पढीलिमाणे सादर करण्यात येत आहे .

1.

महाराष्ट्र दकाने व संस्था अप्रिप्रनयम 1948

2.

औद्योप्रगक प्रववाद अप्रिप्रनयम ,1947

3.

औद्योप्रगक सेवायोजन (स्थायी आदे श)अप्रिप्रनयम 1946

4.

श्रप्रमक संघ अप्रिप्रनयम ,1926

5.

महाराष्ट्र औद्योप्रगक संबंि अप्रिप्रनयम 1946

6.

कंत्राटी कामगार (प्रनयमन व प्रनमलनन) अप्रिप्रनयम 1970

7.

बोनस िदान अप्रिप्रनयम 1965

8.

मोटार पप्ररवहन कामगार अप्रिप्रनयम 1961

9.

प्रबर्ी व प्रसगार कामगार(सेवाशती) अप्रिप्रनयम 1966

10.

उपदान िदान अप्रिप्रनयम,1972

11.

समान वेतन अप्रिप्रनयम,1976

12.

महाराष्ट्र कामगार प्रकमान घरभार्े भत्ता अप्रिप्रनयम, 1983

13.

इमारत व इतर बांिकाम कामगार(रोजगार व सेवाशती प्रनयमन) अप्रिप्रनयम,1996

14.

िसती लाभ अप्रिप्रनयम,1961.

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अरिरनयम,1948.
महाराष्ट्र दकाने व आस्थापना अप्रिप्रनयम, 1948 हा कल्याणकारी अप्रिप्रनयम असून याव्दारे अप्रिप्रनयमांतगनत नोंप्रदत दकाने , उपहारगृहे,
सावनजप्रनक करमणकीच्या ककवा मनोरं जनाच्या ककवा इतर अशा आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारां च्या रोजगाराच्या से वाशतीचे कामाचे प्रनयमन
केले जाते .
उक्त अप्रिप्रनयमां तगनत आस्थापना सरु झाल्यापासून 30 प्रदवसांच्या आत आस्थापनेची नोंदणी करुन

घे णे बंिनकारक आहे . नोंदणी

िमाणपत्राचे नतनीकरण एक वर्षन ककवा तीन वर्षन कालाविीपयंत करता येते . कामगारांचे दररोजचे व आठवर्याचे कामाचे तास अनक्रमे 9 तास व 48
तासांपेक्षा जास्त असू नयेत. तसेच कामगारांस आठवर्यातून एक प्रदवस भरपगारी साप्ताप्रहक सट्टी दे णे आवश्यक आहे . आस्थापनांमध्ये बाल
कामगारां ना कामावर ठे वण्यास िप्रतबंि आहे . 26 जाने वारी, 1 मे, 15 ऑगस्ट व 2 ऑक्टोबर या राष्ट्रीय सणांच्या प्रदवशी कामगारांना भरपगारी सट्टी
दे णे आवश्यक आहे . तथाप्रप, राष्ट्रीय सणांच्या प्रदवशी कामावर बोलावल्यास त्या कामगारास अप्रतकाप्रलक कामाबद्दल दै प्रनक सरासरी वेतनाच्या दप्पट
रक्कम प्रदली पाप्रहजे व या सट्टी ऐवजी इतर कोणत्याही प्रदवशी सट्टी प्रदली पाप्रहजे . एका कॅ लें र्र वर्षामध्ये 240 प्रदवस ककवा अप्रिक कालाविी काम
केले आहे अशा कमनचाऱ्यास नंतरच्या कॅ लेंर्र वर्षात वीस प्रदवसासाठी एक प्रदवस भरपगारी अर्थजत रजा जमा होईल.
आस्थापना मालकाने ककवा व्यवस्थापनाने कामगारां चे हजेरी व पगारपत्रक, नोकरीचे नोंद पस्तक, रजेचे नोंद पस्तक, प्रनरीक्षकांसाठी भेट पस्तक
इत्यादी नोंद पस्तके ठे वली पाप्रहजेत. मालकास ककवा व्यवस्थापनाने आस्थापने चा अप्रभलेख इलेक्रॉप्रनक ककवा हस्तप्रलप्रखत स्वरुपात ठे वता येतील.
उक्त अप्रिप्रनयमांतगनत आस्थापनांची नोंदणी, नोंदणी िमाणपत्राचे नतणीकरण, नोंदणी िमाणपत्रातील र्ेरर्ार इत्यादी सेवा प्रद.02.10.2015
पासून संगणक िणालीव्दारे दे ण्यात येत आहे त. सदर सेवा 7 प्रदवसात दे णे बंिनकारक आहे .
उक्त अप्रिप्रनयमांतगनत सनद माप्रहती प्रवप्रहत िपत्रात पढील िमाणे दे ण्यात येत आहे .

महाराष्ट्र दुकाने व सुंस्था अरिरनयम,1948
अ.
क्र

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न
पुररवली िाणारी सेवा

तयासाठी िोडावयाचे
कागदपत्रे

1.
1.

2.
महाराष्ट्र दकाने व संस्था अप्रिप्रनयम,
1948 अंतगनत आस्थापनाची नोंदणी.

3.
1.नमना अ मध्ये अजन
2.नोंदणी शल्क (प्रवप्रहत
कागदपत्रे आप्रण अद्ययावत
माप्रहतीसाठी कृपया
lms.mahaonline.gov.in
अथवा
mahakamgar.maharashatra.
gov.in या संकेतस्थळास भेट
द्यावी. )

2.

महाराष्ट्र दकाने व संस्था अप्रिप्रनयम,
1948 अंतगनत आस्थापनाची नोंदणी
िमाणपत्राचे नतनीकरण

1.नमना ब मध्ये अजन
2 नतनीकरण शल्क( प्रवप्रहत
कागदपत्रे आप्रण अद्ययावत
माप्रहतीसाठी कृपया
lms.mahaonline.gov.in
अथवा

आवश्यक
सेवा पुररवणारा
सेवा रवरहत कालाविीत
कागदपत्राची पूततता
अरिकारी
पुररवली न गेल्यास तया
केल्यानुंतर रकती
/कमतचारी
ज्याच्याुंकडे तक्रार करता
कालाविीत सेवा
ये ईल तो अरिकारी व
पूररवली िाईल
दूरध्वनी क्रमाुंक
4.
5.
6.
अजन सादर केल्यानंतर क्षेप्रत्रय दकाने
महाराष्ट्ट लोकसेवा हक्क
कायालयीन कामकाजाचे प्रनरीक्षक
अप्रिप्रनयम 2015 अंतगनत
7 प्रदवस
प्रवप्रनर्थदष्ट्टीत करण्यात
आलेल्या िथम व व्व्दतीय
अप्रपलीय अप्रिकारी

वरीलिमाणे

वरीलिमाणे

वरीलिमाणे

mahakamgar.maharashatra.
gov.in या संकेतस्थळास भेट
द्यावी. )
3

महाराष्ट्र दकाने व संस्था
अप्रिप्रनयम,1948 अंतगनत
आस्थापनांच्या नोंदणी िमाणपत्रातील
बदल

1.नमना इ मध्ये अजन
वरीलिमाणे
2 बद्दल शल्क( प्रवप्रहत कागदपत्रे
आप्रण अद्ययावत माप्रहतीसाठी
कृपया
lms.mahaonline.gov.in
अथवा
mahakamgar.maharashatra.
gov.in या संकेतस्थळास भेट
द्यावी. )

वरीलिमाणे

वरीलिमाणे

औद्योरगक रववाद अरिरनयम 1947 अुंतगतत कामगार व मालक याुंच्यामध्ये उपस्स्थत होणा-या वैयस्क्तक व सामुहीक रववाद प्रकरणी
तडिोड घडवून आणण्याचे काम कामगार आयुक्त कायालयामार्तत करण्यात ये ते. उभयमान्य समेंट न झाल्यास अिी प्रकरणे अरभरनणतयाथत
औद्योरगक न्यायारिकरण /कामगार न्यायालय याुंच्याकडे पाठरवली िातात.
अ.
अजाचा प्रवर्षय/ तपशील
अजासोबत घ्यावयाची कागदपत्रे
अजन प्रनकाली काढण्यास
सक्षम अप्रिकारी
अजन प्रनकाली काढण्यास
क्र
लागणारा कालाविी
सक्षम असणारे अप्रिकारी
प्रवप्रहत मदतीत प्रनकाल न
प्रमळाल्यास कोणाकर्े
तक्रार करावी
1.
1.

2.
कलम 2 (अ) िकरण

2 (अ)
3.
1. अजनदाराचे नां व व पूणन पत्ता
जास्तीत जास्त 45 प्रदवस
2.आस्थापने चे नां व व पूणन पत्ता
मागणीचे थोर्क्यात स्वरुप मागणीच्या
समथननाथन माप्रहती व आवश्यक ते
परावे उदा. प्रनयक्ती पत्रे व सेवामक्ती

4.
सरकारी कामगार
अप्रिकारी

5.
कामगार आयक्त, मंबई
022-26572937,
26573783,
26573872
महाराष्ट्र राज्य ककवा

पत्रे इ.

2.

कलम 2 (क) सामप्रहक
प्रववाद

1.व्यवस्थापनास सादर केलेली मागणी 90 प्रदवस
पत्रे व या कायालयास प्रदले ली
मध्यस्थी पत्र.
2.मागण्यासाठी समथनन पत्रे
3. संघटनेच्या बाबतीत त्यांच्या
न्यायालयीन मान्यतेबाबतची माप्रहती
(लागू असलेल्या प्रठकाणी)

प्रवभागीय कायालय िमख
अपर कामगार आयक्त,
कोकण 02226572937
कामगार उप आयक्त,
नाप्रशक
0253-2351797,
अपर कामगार आयक्त,
पणे
020-25541316,
कामगार उप आयक्त,
औरं गाबाद
0240-2334626,
अपर कामगार आयक्त,
नागपूर
0712-2980273/275
सहायक कामगार आयक्त
सहायक कामगार
आयक्त/ कामगार
उप आयक्त/अपर
कामगार आयक्त

कामगार आयक्त, मंबई
022-26572937,
26573783,
26573872
महाराष्ट्र राज्य ककवा
प्रवभागीय कायालय िमख
अपर कामगार आयक्त,
कोकण
022-26572937

3.

असर्ल अहवाल सादर
करणे
कलम 12(4)

समेट कायनवाही प्रनष्ट्र्ळ ठरल्यास

14 प्रदवस

4.

संप/टाळे बंदी िकरणाचा
प्रववाद
(कलम 22, 23, 24)
कलम 12(2)
व्यप्रतप्ररक्त अन्य
सेवामिील
संप/टाळे बदींचा प्रववाद

पूवन सूचना/पत्र/अथवा तक्रार िाप््
झाल्यास

सूचना पत्र िाप्् होताच समेट
कायनवाही सरु करणे
90 प्रदवस

पूवन सूचना/पत्र/अथवा तक्रार िाप््
झाल्यास

चचे ची कायनवाही त्वप्ररत सरु
करणे , आवश्य्कतेनसार समेट
कायनवाही
90 प्रदवस
30 प्रदवस

5.

6.

न्यायालयीन प्रनवर्ा िप्रसध्द प्रनवार्याची िमाप्रणत ित िाप््
करणे.
झाल्यावर

कामगार उप आयक्त,
नाप्रशक
0253-2351797,
अपर कामगार आयक्त,
पणे
020-25541316,
कामगार उप आयक्त,
औरं गाबाद
0240-2334626,
अपर कामगार आयक्त,
नागपूर
0712-2980273/275
कामगार उप आयक्त/ कामगार आयक्त,मंबई
सहायक कामगार
022-26572937,
आयक्त/ सरकारी
26573783,
कामगार अप्रिकारी 26573872
सहायक कामगार
कामगार आयक्त,मंबई
आयक्त/कामगार उप 022-26572937,
आयक्त/अपर
26573783,
कामगार आयक्त
26573872
सहायक कामगार
कामगार आयक्त,मंबई
आयक्त/कामगार उप 022-26572937,
आयक्त/अपर
26573783,
कामगार आयक्त
26573872
कामगार उप
कामगार आयक्त,मंबई
आयक्त/ अपर
022-26572937,

कलम 17(1)

7.

वसली िमाण पत्र कलम
33 (सी)(1)

अजन/नमना न्यायालयीन प्रनवार्ायाची
ित, व्यवस्थापनाकर्े पाठप्रवले ले
मागणीपत्र, कराराची ित इत्यादी

90 प्रदवस

कामगार
आयक्त/कामगार
आयक्त

26573783,
26573872

सहायक कामगार
आयक्त

कामगार आयक्त, मंबई
022-26572937,
26573783,
26573872
महाराष्ट्र राज्य ककवा
प्रवभागीय कायालय िमख
अपर कामगार आयक्त,
कोकण
022-26572937
कामगार उप आयक्त,
नाप्रशक
0253-2351797,
अपर कामगार आयक्त,
पणे
020-25541316,
कामगार उप आयक्त,
औरं गाबाद
0240-2334626,
अपर कामगार आयक्त,
नागपूर
0712-2980273/275

8.

िकरण 5(ब) िकरणे
कलम 25 एम नसार अजन व इतर
कामगारां ना ले ऑर् दे णे
माप्रहती, कलम 25 एन नसार अजन व
परवानगी दे णे, कामगार
इतर माप्रहती
कपातीसाठी परवानगी दे णे,
कारखाना बंद करण्यासाठी
परवानगी दे णे
कलम 25(एम)
कलम 25(एन)

60 प्रदवस

अपर कामगार
आयक्त/कामगार
उप आयक्त

9.

पनर्थवलोकन अजन 25 एम

प्रवप्रहत अजन (आदे शाच्या ितीसह)

60 प्रदवस
(मळ अजन)

अपर कामगार
आयक्त/ कामगार
उप आयक्त

10.

कमनचाऱ्यांस काढू न
टाकण्याची परवानगी
कलम 33 (3) (ब)

अजन/आदे शाच्या िती व इतर
अनर्षंप्रगक माप्रहती

30 प्रदवस

संबंप्रित समेट
अप्रिकारी/सहायक
कामगार आयक्त/
कामगार उप आयक्त
/अपर कामगार
आयक्त

11.

कामगार कलम 33(5)

अजन व इतर अनर्षंप्रगक माप्रहती

30 प्रदवस

सहायक कामगार
आयक्त

(25 एम व एन)
कामगार उप
आयक्त /अपर
कामगार आयक्त

कामगार आयक्त,मंबई
022-26572937,
26573783,
26573872

कामगार आयक्त,मंबई
022-26572937,
26573783,
26573872
अपील
कामगार न्यायालय /
औद्योप्रगक न्यायालय

अपील
कामगार न्यायालय /
औद्योप्रगक न्यायालय

3.औद्योरगक रोिगार (स्थायी आदे ि),1946
औद्योरगक रोिगार (स्थायी आदे ि), 1946 अुंतगतत औद्योरगक कामगाराुंच्याबाबतीत तयाुंच्या सेवाितीसुंदभातील बाबी सुस्पष्ट्ट स्वरुपात माुंडणे
हया या अरिरनयमाुंचा प्रमुख हे तूकरुन घे ण्याच्या तरतूदी आहे त.
अ.क्र

प्रवर्षय

आवश्यक ती कागदपत्रे

कालाविी

संबंप्रित अप्रिकारी

तक्रार कोणाकर्े करावी

1.

2.

2(अ)

3.

4.

5.
कामगार आयक्त,मंबई
022-26572937, 26573783,
26573872

1.

स्थायी आदे श िमाप्रणत करणे

िमाप्रणत करावयाचे स्थायी
आदे शाचे िारुप अजासह

90 प्रदवस

अपर कामगार आयक्त/
कामगार उप आयक्त

2.

िमाप्रणत स्थायी आदे शात
सिारणा करणे

सिाप्ररत करावयाचे स्थायी
आदे शाचे िारुप अजासह

90 प्रदवस

अपर कामगार आयक्त / कामगार आयक्त,मंबई
कामगार उप आयक्त
022-26572937, 26573783,
26573872

4 श्ररमक सुंघ अरिरनयम,1926 (कायासन-9)
अ.
क्र

1.
1.

रवभागाकडू न/कायालयाकडू न पुररवली
िाणारी सेवा

2.
श्रप्रमक संघ अप्रिप्रनयम 1926 अंतगनत
कोणत्याही व्यवसाय काम करणाऱ्या 7
ककवा अप्रिक व्यक्ती/सभासद या
अप्रिप्रनयमांतगनत
कामगार/अप्रिकारी/मालक याच्या
संघटनां ची नोंद करु शकतात.

सेवा पूररवण्यासाठी आवश्यक
कागदपत्रे

2(अ)

आवश्यक
कागदपत्राुंची
पूततता
केल्यानुंतर
रकती
कालाविीत
सेवा पुररवली
िाईल
3.

उक्त अप्रिप्रनयमांतगनत मंबई श्रप्रमक
45 प्रदवस
संघ प्रवप्रनयम, 1927 नसार नमना अ
मध्ये उप प्रनबंिाकांकर्े अजन करावा
लागतो. नोंदणी अजन उप प्रनबंिक
कायालयामध्ये प्रवनामल्य प्रदला जातो.
सदरहू अजा सोबत संघटनेच्या घटनेची
ित जोर्ावी लागते. अजासोबत नोंदणी
शल्क खालीलिमाणे भरणे आवश्यक
आहे .
1) 1000 पयनन्त सभासद संख्या-शल्क
रु 450/2) 1000 पेक्षा जास्त सभासद संख्या
शल्क रु 600/-

सेवा
पुररवणारे
अरिकारी/
कमतचारी

4.
सहायक
कामगार
आयक्त /

उप
प्रनबंिक,
श्रप्रमक संघ
अप्रिप्रनयम

सेवा रवरहत कालाविीत
पुररवली न गेल्यास
ज्याुंच्याकडे तक्रार करता
ये ईल तो अरिकारी.

5.
अपर कामगार आयक्त,
कामगार उप आयक्त तथा
अप्रतप्ररक्त प्रनबंिक श्रप्रमक
संघ अप्रिप्रनयम 1926.
अपर कामगार आयक्त,
कोकण
022-26572937
कामगार उप आयक्त,
नाप्रशक
0253-2351797,
अपर कामगार आयक्त,
पणे
020-25541316,

कामगार उप आयक्त,
औरं गाबाद
0240-2334626,
अपर कामगार आयक्त,
नागपूर
0712-2980273/275.
कामगार उप आयक्त, ठाणे
022-25827449.
2.

3.

संघटनेच्या प्रनयमामध्ये /नावामध्ये
पत्त्यामध्ये बदल झाल्यास त्यांची शहाप्रनशा
करुन नोंद करणे , दोन ककवा अप्रिक
संघटनाचे प्रवप्रलप्रनकरण ककवा प्रवघटनांची
नोंद करणे व िमाप्रणत ित

प्रवप्रहत नमन्यात अजन करणे आवश्यक
आहे . सदरहू बाब नोंद करण्याकप्ररता
रुपये 50/- शल्क भरणे आवश्यक
आहे . सदरहू अजन उपप्रनबंिकच्या नांवे
करावे लागतील.

संघटनेमध्ये पदाप्रिकारी, सभासद यांच्या
अव्स्तत्वाबाबत अथवा संघटनेच्या
मालमत्तेबाबत वाद प्रनमाण होऊ शकतात
अशा िकारे वाद उपव्स्थत झाल्यास नमना
क मध्ये सभासंदाना उप प्रनबंिकाकर्े अजन
करुन दाद मागता येते. सवन संबंप्रिताच्या
सनावणीनंतर व कागदपत्राची
तपासणीकरुन िथमदशननी प्रववाद
आढळल्यास अजनदारास औद्योप्रगक
न्यायालयात जाण्यासाठी संमतीपत्र दे णे.

नमना क मध्ये सभासदांना
उपप्रनबिंकाकर्े अजन करावा लागतो.

अजाची
शहाप्रनशा
झाल्यानंतर 15
प्रदवसांमध्ये
कायनवाही
करण्यात येते
30 प्रदवसाचे
आंत प्रनणनय
घे ण्यात येतो.

सहायक
कामगार
आयक्त /

-------- ” -------

उपप्रनबंिक
सहायक
कामगार
आयक्त /
-------- ” ------उपप्रनबंिक

5. महाराष्ट्र औद्योरगक सुंबुंि अरिरनयम, 1946
अ.
क्र

रवभागाकडू न
/कायालया
कडू न
पुररवली
िाणारी सेवा

आवश्यक ती कागदपत्रे

1

2
कलम 13/14
मान्यता िाप्त
संघटना

2( अ)
संघटनेची नोंदणी
1. अजन
2. संघटना नोदणी दाखला.
3. नोंदणी करण्यासाठी
संघटनेच्या ठरावाची ित.
4. सदस्य संख्या व उद्योगातील
सभासद संघटना व टक्केवारी
5. कामगार संघटनेच्या घटनेची
ित
6. सदस्य नोंदणी पव्स्तका
7. अजाच्या 9 मप्रहन्यांपव
ू ीच्या
कामगार सदस्याची वगनणी
स्थळित.
8. कायनकाप्ररणी सवनसािारण
सभेचे पस्तक.
9. रोख वही.

आवश्यक
सेवा पुररवणारा
कागदपत्राुंचे
अरिकारी/कमतचारी
पूततता केल्यानुंतर
रकती कालाविीत
सेवा पुररवली
िाईल
3
4
संपण
ू न नोंदणी
सहायक कामगार आयक्त
िप्रक्रयेस 30
तथा सहाय्यक संघ प्रनबंिक
प्रदवसां चा
कालाविी
(अपवादात्मक
पप्ररव्स्थतीत
प्रनवर्णूक
घे ण्याकप्ररता 6
मप्रहन्याचा
कालाविी
आवश्यक)

सेवा रवरहत कालाविीत पूररवली न
गेल्यास ज्याुंच्याकडे तक्रार करता ये ईल
तो अरिकारी.

5
अपर कामगार आयक्त, कोकण
022-26572937
कामगार उप आयक्त, नाप्रशक
0253-2351797,
अपर कामगार आयक्त, पणे
020-25541316,
कामगार उप आयक्त, औरं गाबाद
0240-2334626,
अपर कामगार आयक्त, नागपूर
0712-2980273/275

10. बँक पासबूक
11 अजापूवीच्या 7 मप्रहन्यांपव
ू ी
लेखा पप्ररक्षण अन्वेर्षण अहवाल.
12. नोंदणी रद्द करण्याबाबत
आवश्यक कागदपत्रे.
1.कराराची ित
15 प्रदवस

सहायक कामगार आयक्त

2.स्थायी आदे श(कलम-35)

मा.कामगार आयक्त

90प्रदवस

मा.ििान सप्रचव(कामगार),
उद्योग, ऊजा व कामगार प्रवभाग, मंत्रालय,
मंबई 400 032.
दरध्वनी क्र.022-22027433

6. कंत्राटी कामगार (प्रनयमन व प्रनमलनन) अप्रिप्रनयम 1970
अ.क्र

रवभागाकडू न /
कायालयाकडू न पुररवली
िाणारी सेवा

आवश्यक ती कागदपत्रे

1.

2.

2(अ)

1.

मख्य मालकां ची नोंदणी

1. र्ॉमन – I
2. र्ॉमन – I अ
(मख्य मालकाचे घोर्षणापत्र)
3. प्रवहीत शल्क
(इतर प्रवप्रहत नमन्यातील कागदपत्रे
आप्रण अद्ययावत माप्रहतीसाठी कृपया
www.lms.mahaonline.gov.in
अथवा
www.apalesarkar.maharashatra.
gov.in अथवा
www.mahakamgar.maharashatra.
gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी. )

आवश्यक
कागदपत्राुंची
पूततता केल्यानुंतर
रकती कालाविीत
सेवा पुररवली
िाईल.
3.
7 प्रदवस

सेवा पुररवणारा
अरिकारी/कमतचारी

सेवा रवरहत कालाविीत
पूररवली न गेल्यास
ज्याुंच्याकडे तक्रार करता
ये ईल तो अरिकारी.

4.

5.

सहायक कामगार
आयक्त

अपर कामगार
आयक्त/कामगार उप
आयक्त

2.

परवाना
(अनज्ञाप्ती)

1. र्ॉमन – IV
2. र्ॉमन – IV अ
3. र्ॉमन -V
4. प्रवहीत शल्क
(इतर प्रवप्रहत नमन्यातील कागदपत्रे
आप्रण अद्ययावत माप्रहतीसाठी कृपया
www.lms.mahaonline.gov.in
अथवा
www.apalesarkar.maharashatra.
gov.in अथवा
www.mahakamgar.maharashatra.
gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी. )

7 प्रदवस

सहायक कामगार
आयक्त

अपर कामगार
आयक्त/कामगार उप
आयक्त

3.

परवान्याचे (अनज्ञाप्ती)
नतनीकरण

1. र्ॉमन –VII
2. प्रवहीत शल्क
(इतर प्रवप्रहत नमन्यातील कागदपत्रे
आप्रण अद्ययावत माप्रहतीसाठी कृपया
www.lms.mahaonline.gov.in
अथवा
www.apalesarkar.maharashatra.
gov.in अथवा
www.mahakamgar.maharashatra.
gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.)

7 प्रदवस

सहायक कामगार
आयक्त

अपर कामगार
आयक्त/कामगार उप
आयक्त

4.

मख्य मालकाच्या नोंदणी
िमाणपत्रात बदल

5.

नोंदणी /परवाना रद्द
केल्यांनतर त्याप्रवरुध्द
अपील करणे

6.

अनामत रक्कम परत करणे

कोणताही बदल 15 प्रदवसांच्या आत
कळवावा. आवश्यक असल्यास
प्रवहीत शल्क
(इतर प्रवप्रहत नमन्यातील कागदपत्रे
आप्रण अद्ययावत माप्रहतीसाठी कृपया
www.lms.mahaonline.gov.in
अथवा
www.apalesarkar.maharashatra.
gov.in अथवा
www.mahakamgar.maharashatr
a.gov.in या संकेतस्थळास भे ट
द्यावी.)
30 प्रदवसां चे आत लेखी अपील
करणे .
(इतर अप्रिक व अद्ययावत
माप्रहतीसाठी कृपया
www.mahakamgar.maharashatra
.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.)
परताव्यासाठी अजासोबत कंत्राटी
कामगार यादी, अनामत रक्कम
भरल्याचे चलन व काम पूणन झाल्याचे
िमाणपत्र जोर्ावे. (इतर अप्रिक व
अद्ययावत माप्रहतीसाठी कृपया
www.mahakamgar.maharashatra
.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.)

7 प्रदवस

90 प्रदवस

60 प्रदवस

सहायक कामगार
आयक्त

अपर कामगार
आयक्त/कामगार उप
आयक्त

अपर कामगार
आयक्त/कामगार
उप आयक्त

कामगार आयक्त/अपर
कामगार आयक्त

सहायक कामगार
आयक्त

अपर कामगार
आयक्त/कामगार उप
आयक्त

7. बोनस िदान अप्रिप्रनयम, 1965
अ.
क्र

रवभागाकडू न /
कायालयाकडू न पुररवली
िाणारी सेवा

आवश्यक ती कागदपत्रे

1.

2.

2(अ)

बोनस दे ण्यास मूदतवाढ
दे णे

लेखा वर्षे संपल्यानंतर 8 मप्रहन्यांचे
आत अजन करावा. सोबत समथनन
जोर्ावे.

आवश्यक
कागदपत्राुंची
पूततता केल्यानतुं र
रकती कालाविीत
सेवा पुररवली
िाईल.
3.
60 प्रदवस

सेवा पुररवणारा
अरिकारी/
कमतचारी

सेवा रवरहत कालाविीत
पूररवली न गेल्यास
याुंच्याकडे तक्रार करता
ये ईल तो अरिकारी.

4.

5.

कामगार आयक्त

मा.ििान सप्रचव(कामगार),
उद्योग, ऊजा व कामगार
प्रवभाग, मंत्रालय, मंबई
400 032.
दरध्वनी क्र.
022-22027433

8. मोटार पप्ररवहन कामगार अप्रिप्रनयम,1961
अ.
क्र

रवभागाकडू न /
कायालयाकडू न पुररवली
िाणारी सेवा

1.
1.

2.
नोंदणी िमाणपत्र दे णे

2.

नोंदणी िमाणपत्राचे
नूतनीकरण

आवश्यक ती कागदपत्रे

2(अ)
1. र्ॉमन – I
2. प्रवहीत शल््
(इतर प्रवप्रहत नमन्यातील कागदपत्रे
आप्रण अद्ययावत माप्रहतीसाठी कृपया
www.lms.mahaonline.gov.in
अथवा
www.apalesarkar.maharashatra.
gov.in अथवा
www.mahakamgar.maharashatra.
gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.)
नोंदणी पत्रातील कालाविी संपष्ट्टात
येण्यापूवी 60 प्रदवस नमना I मध्ये
प्रवप्रहत शल्कासह अजन करावा.
(इतर प्रवप्रहत नमन्यातील कागदपत्रे
आप्रण अद्ययावत माप्रहतीसाठी कृपया

आवश्यक
कागदपत्राुंची
पूततता केल्यानतुं र
रकती कालाविीत
सेवा पुररवली
िाईल
3.
15 प्रदवस

15 प्रदवस

सेवा पुररवणारा
अरिकारी/
कमतचारी

सेवा रवरहत कालाविीत
पूररवली न गेल्यास
ज्याुंच्याकडे तक्रार करता
ये ईल तो अरिकारी.

4.
कामगार उप
आयक्त
(ग्रा.प्रव.)

5.
कामगार आयक्त

कामगार उप
आयक्त (ग्रा.प्रव.)

कामगार आयक्त

www.lms.mahaonline.gov.in
अथवा
www.apalesarkar.maharashatra.
gov.in अथवा
www.mahakamgar.maharashatra
.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.)

9. प्रबर्ी व प्रसगार कामगार (सेवाशती) अप्रिप्रनयम, 1966
अ.
क्र

1.
1.

रवभागाकडू न /
कायालयाकडू न पुररवली
िाणारी सेवा

2.
परवाना(अनज्ञाप्ती)

आवश्यक ती कागदपत्रे

2(अ)
1. र्ॉमन – I
2. कारखान्याचा नकाशा
3. प्रवहीत शल्क
(इतर प्रवप्रहत नमन्यातील कागदपत्रे
आप्रण अद्ययावत माप्रहतीसाठी कृपया
www.lms.mahaonline.gov.in
अथवा
www.apalesarkar.maharashatra.
gov.in अथवा

आवश्यक
कागदपत्राुंची
पूततता केल्यानतुं र
रकती कालाविीत
सेवा पुररवली
िाईल.
3.
15 प्रदवस

सेवा पुररवणारा
अरिकारी/
कमतचारी

4.
सहायक कामगार
आयक्त

सेवा रवरहत कालाविीत
पूररवली न गेल्यास
ज्याुंच्याकडे तक्रार करता
ये ईल तो अरिकारी.

5.
अपर कामगार
आयक्त/कामगार उप
आयक्त

2.

परवाना व नतनीकरण

www.mahakamgar.maharashatra.
gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.)
1. र्ॉमन – I
2. प्रवहीत शल्क
(इतर प्रवप्रहत नमन्यातील कागदपत्रे
आप्रण अद्ययावत माप्रहतीसाठी कृपया
www.lms.mahaonline.gov.in
अथवा
www.apalesarkar.maharashatra.
gov.in अथवा
www.mahakamgar.maharashatra.
gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.)

15 प्रदवस

सहायक कामगार
आयक्त

अपर कामगार
आयक्त/कामगार उप
आयक्त

10. समान वेतन अप्रिप्रनयम, 1976
अ.
क्र.

रवभागाकडू न /
कायालयाकडू न पुररवली
िाणारी सेवा

आवश्यक ती कागदपत्रे

2(अ)
एखाद्या कामगारास एकाच स्वरुपाच्या
कामासाठी इतर कामगारापेक्षा कमी
वेतन प्रदले जात असल्यास अशा
कामगारास समान वेतन
प्रमळण्यासाठी नमना ब (बी) तीन
ितीत अजन करता येतो.
( प्रवप्रहत कागदपत्रे व अद्ययावत
माप्रहतीसाठी कृपया
www.mahakamgar.maharashatra
.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.)

आवश्यक
कागदपत्राुंची पूततता
केल्यानतुं र रकती
कालाविीत सेवा
पुररवली िाईल
3.
180 प्रदवस

1.
1.

2.
समान वेतन प्रमळण्यासाठी
करावयाचा वसली दावा

2.

समान वेतन प्रमळण्यासाठीचे सहायक कामगार आयक्त यांचे
90 प्रदवस
अपील
आदे शाप्रवरुध्द अपर कामगार
आयक्त/कामगार उप आयक्तांचेकर्े
अपील करता येतो. ( प्रवप्रहत कागदपत्रे
व अद्ययावत माप्रहतीसाठी कृपया
www.mahakamgar.maharashatra
.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.)

सेवा पुररवणारा
अरिकारी/
कमतचारी

सेवा रवरहत कालाविीत
पूररवली न गेल्यास
ज्याुंच्याकडे तक्रार करता
ये ईल तो अरिकारी

4.
5.
सहायक कामगार अपर कामगार
आयक्त
आयक्त/कामगार उप
आयक्त

अपर कामगार
न्याप्रयक िप्रक्रया: अंप्रतम
आयक्त/कामगार प्रनणनय
उप आयक्त

11. महाराष्ट्र कामगार प्रकमान घरभार्े भत्ता अप्रिप्रनयम, 1983
अ.
क्र.

1.
1.

रवभागाकडू न /
कायालयाकडू न पुररवली
िाणारी सेवा

2.
घरभार्े भत्ता वसली दावा
वसली दाव्याप्रवरुध्द अप्रपल

आवश्यक ती कागदपत्रे

2(अ)
प्रवप्रदत्त केलेला घरभार्े भत्ता न
प्रमळाल्यास कामगारास नमना ब (बी)
मध्ये वसली दावा दाखल करता येतो
सहायक कामगार आयक्तांकर्े
आदे शाप्रवरुध्द अप्रपल दाखल करता
येतो.

आवश्यक
कागदपत्राुंची पूततता
केल्यानतुं र रकती
कालाविीत सेवा
पुररवली िाईल
3.
180 प्रदवस

सेवा पुररवणारा
अरिकारी/
कमतचारी

सेवा रवरहत कालाविीत
पूररवली न गेल्यास
ज्याुंच्याकडे तक्रार करता
ये ईल तो अरिकारी

4.
सहायक कामगार
आयक्त

5.

90 प्रदवस
कामगार उप
आयक्त

न्याप्रयक िप्रक्रया : अंप्रतम
प्रनणनय

12. िसती लाभ अप्रिप्रनयम, 1961.
अ.
क्र.

1.
1.

रवभागाकडू न /
कायालयाकडू न पुररवली
िाणारी सेवा

2.
िसती लाभ दावा

आवश्यक ती कागदपत्रे

2(अ)
प्रवप्रहत केलेला िसती लाभ प्रमळण्यास
कामगारास नमना अजन 6 मध्ये वसली
दावा दाखल करावा लागतो.
( प्रवप्रहत कागदपत्रे व अद्ययावत
माप्रहतीसाठी कृपया
www.mahakamgar.maharashatra.
gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.)

आवश्यक
कागदपत्राुंची पूततता
केल्यानतुं र रकती
कालाविीत सेवा
पुररवली िाईल
3.
90 प्रदवस

सेवा पुररवणारा
अरिकारी/
कमतचारी

सेवा रवरहत कालाविीत
पूररवली न गेल्यास
ज्याुंच्याकडे तक्रार करता
ये ईल तो अरिकारी

4.
सरकारी
कामगार
अप्रिकारी

5.
न्याप्रयक िप्रक्रया - अंप्रतम
प्रनणनय

13. इमारत व इतर बांिकाम कामगार(रोजगार व सेवाशती प्रनयमन) अप्रिप्रनयम,1996
अ.
क्र.

1.
1.

रवभागाकडू न /
कायालयाकडू न पुररवली
िाणारी सेवा

2.
इमारत व इतर बां िकाम
आस्थापनांची नोंदणी व
नतनीकरण

आवश्यक ती कागदपत्रे

2(अ)
1. र्ॉमन – I
2. मख्य मालकाचे घोर्षणापत्र
3. प्रवहीत शल्क

आवश्यक
कागदपत्राुंची पूततता
केल्यानतुं र रकती
कालाविीत सेवा
पुररवली िाईल
3.
7 प्रदवस

सेवा
पुररवणारा
अरिकारी/
कमतचारी

सेवा रवरहत कालाविीत
पूररवली न गेल्यास
ज्याुंच्याकडे तक्रार करता
ये ईल तो अरिकारी

4.
सहायक
कामगार
आयक्त

5.
कामगार आयक्त/
अपर कामगार आयक्त/
कामगार उप आयक्त

सेवा पुररवणारा
अरिकारी/
कमतचारी

सेवा रवरहत कालाविीत
पूररवली न गेल्यास
ज्याुंच्याकडे तक्रार करता
ये ईल तो अरिकारी

4.
सहायक
कामगार
आयक्त

5.
न्याप्रयक िप्रक्रया - अंप्रतम
प्रनणनय

14. प्रकमान वेतन अप्रिप्रनयम, 1948.
अ.
क्र

रवभागाकडू न /
कायालयाकडू न पुररवली
िाणारी सेवा

आवश्यक ती कागदपत्रे

1.

2.

2(अ)

1.

प्रकमान वेतन वसली दावा

अजन व संबंप्रित कागदपत्रे

आवश्यक
कागदपत्राुंची पूततता
केल्यानतुं र रकती
कालाविीत सेवा
पुररवली िाईल
3.
प्रकमान वेतन प्रमळत
नसल्याचे आढळू न
आल्यास 6 मप्रहन्यात
अजन दाखल करावा.

15. महाराष्ट्र श्ररमक सुंघटनाना याबाबत मान्यता दे णे व अनुरचत कामगार प्रथा प्ररतबुं ि अरिरनयम,1971.
यासंदभातील दे शातला एकमेव कायदा महाराष्ट्र राज्याने सन 1971 मध्ये प्रनगनप्रमत केला आहे . यामध्ये 2 मख्य भाग असून औद्योप्रगक
आस्थापनेतील कामगार संघटने ला िप्रतप्रनिीत्वाचे सं पण
ू न अप्रिकार दे ण्यासाठी त्या संघटने ला ज्यांच्याकर्े एकूण कामगार संख्येपैकी 30% ककवा अप्रिक
कामगार संख्या सदस्य म्हणून आहे त अशा कामगार संघटनांना मान्यता िमाणपत्र, मा.औद्योप्रगक न्यायालयाकर्ू न, अजन करुन प्रवप्रहत िप्रक्रयेनंतर िाप्त
करुन घे ता येते.
दसरा महत्वाचा भाग म्हणजे व्यवस्थापनेला अथवा कामगार संघटनेला एकमेंकाप्रवरुध्द अनप्रचत कामगार

िथा िप्रतबंि करण्यासाठी

मा.औद्योप्रगक न्यायालय व मा.कामगार न्यायालय ये थे तक्रार अजन करता येतो.
कामगार आयुक्त कायालयाच्या महतवपूणत बाबी
सेवा हमी अरिरनयमाुंतगतत समारवष्ट्ट 14 सेवा दे ण्याकररता रवकरसत केलेली ऑनलाईन प्रणाली


कामगार आयक्् कायालयातील 6 अप्रिप्रनयमांतगनत दे ण्यात येणाऱ्या एकूण 14 सेवांचा समावेश सेवा हमी अप्रिप्रनयमांतगनत करण्यात आला
आहे .



सदर सेवा ऑनलाईन पध्दतीने दे ण्याकप्ररता महाऑनलाईन यां नी संगणक िणाली प्रवकप्रसत केली आहे . सद्य:व्स्थतीत सवन सेवा पूणनपणे
ऑनलाईनव्दारे प्रदल्या जातात.



ऑनलाईन िणालीव्दारे अजनदारास ज्या अप्रिप्रनयमां तगनत सेवा आवश्यक असेल त्या अप्रिप्रनयमांतगनत से वेबाबतचा अजन, अप्रभलेख व प्रनिाप्ररत
शल्क ऑनलाईन पध्दतीने भरता येते. त्यामळे अजनदारास ित्यक्ष कायालयात येण्याची आवश्यकता नाही.



अजनदारास आवश्यक ती नोंदणी दाखला, सिारणा केलेला दाखला, नवीन अनज्ञाप्ती व नतनीकरण केलेली अनज्ञाप्ती ऑनलाईन पध्दतीने
ई-मेलव्दारे अजनदारास िाप्त होते . त्यामळे अजनदारास ित्यक्ष कायालयात येण्याची आवश्यकता नाही.

सेवा हमी अरिरनयमाुंतगतत सेवा ऑनलाईन दे ण्याचा कालाविी व सुरु झाल्याचा रदनाुंक
अ.क्र.
1.

कंत्राटी कामगार(प्रनयमन व प्रनमूनलन) अप्रिप्रनयम, 1970
अंतगनत मख्य मालकास नोंदणी िमाणपत्र

7 प्रदवसांत

ऑनलाईन प्रणाली सुरु
झाल्याचा रदनाुंक
02.10.2015

2.

कंत्राटी कामगार(प्रनयमन व प्रनमूनलन) अप्रिप्रनयम, 1970
अंतगनत कंत्राटदारास अनज्ञाप्ती
कंत्राटी कामगार(प्रनयमन व प्रनमूनलन) अप्रिप्रनयम, 1970
अंतगनत कंत्राटदारास प्रदले ल्या अनज्ञाप्तीचे नतनीकरण
महाराष्ट्र दकाने व आस्थापना अप्रिप्रनयम,1948 अंतगनत
नोंदणी िमाणपत्र

7 प्रदवसांत

02.10.2015

7 प्रदवसांत

02.10.2015

7 प्रदवसांत

02.10.2015

7 प्रदवसांत

02.10.2015

6.

महाराष्ट्र दकाने व आस्थापना अप्रिप्रनयम,1948 अंतगनत
नोंदणी िमाणपत्राचे नतनीकरण
इमारत व इतर बांिकाम कामगार(रोजगार व
सेवाशती प्रनयमन) अप्रिप्रनयम,1996
अंतगनत आस्थापनेची नोंदणी

7 प्रदवसांत

26.01.2016

7.

मोटार पप्ररवहन कामगार अप्रिप्रनयम, 1961 अंतगनत नोंदणी

15 प्रदवसांत

26.01.2016

8.

प्रबर्ी आप्रण प्रसगार(नोकरीप्रवर्षयक अटी)
अप्रिप्रनयम, 1966
अंतगनत औद्योप्रगक वास्तची नोंदणी
आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार(रोजगार व सेवाशतीचे
प्रनयमन) अप्रिप्रनयम 1979 अंतगनत आस्थापनांना नोंदणी
िमाणपत्र

15 प्रदवसांत

26.01.2016

21 प्रदवस

02.03.2017

3.
4.
5.

9.

अरिरनयम

सेवा दे ण्याचा कालाविी

10.

आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार(रोजगार व सेवाशतीचे
प्रनयमन) अप्रिप्रनयम 1979 अंतगनत नोंदणी िमाणपत्रातील
सिारणा

21 प्रदवस

02.03.2017

11.

आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार(रोजगार व सेवाशतीचे
प्रनयमन) अप्रिप्रनयम 1979 अंतगनत स्थलांतरीत
कामगारांच्या भरतीसाठी कंत्राटदारास अनज्ञाप्ती दे णे
आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार(रोजगार व सेवाशतीचे
प्रनयमन) अप्रिप्रनयम 1979 अंतगनत स्थलांतरीत कामगारांच्या
भतीसाठी मध्यस्थी(एजंट) कंत्राटदारास अनज्ञाप्ती दे णे

21 प्रदवस

26.04.2017

21 प्रदवस

26.04.2017

13.

आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार(रोजगार व सेवाशतीचे
प्रनयमन) अप्रिप्रनयम 1979 अंतगनत स्थलांतरीत कामगारांच्या
रोजगारासाठी कंत्राटदारांस अनज्ञाप्ती दे णे

21 प्रदवस

22.05.2017

14.

आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार(रोजगार व सेवाशतीचे
प्रनयमन) अप्रिप्रनयम 1979 अंतगनत कंत्राटदास अनज्ञाप्तीचे
नतनीकरण करणे

21 प्रदवस

संगणक िणाली प्रवकप्रसत
करण्याची कायनवाही सरु
आहे .

12.

