सरकार कामगार अ धकार यांचे कायालय
शासकय ईमारत, दस
ु रा माळा, हॉल . 2, िज"हा धकार कायालय प$रसर,
यवतमाळ – 445001, फोन नं. 07232 243447
=============================================================================

0वषय मा2हतीचा अ धकार अ ध4नयम, 2005 चे कलम 4 अंतगत 1 ते
17 बाबीं0वषयी मा2हती.
1) कलम 4 (1) (ख) (1)
कायालयाची रचना :- सरकार कामगार अ धकार कायालय यवतमाळ या कायालयाया
अ धपयाखाल व नयंणाखाल खालल माणे दक
ु ाने नर क कायालय असन
ू यांचे
काय ेाबाबतची मा%हती खालल माणे आहे त.
(1) नर क दक
ु ाने व सं,था यांचे कायालय पुसद :- या कायालयाया अंतगत नगर
परषद

े पुसद, दार2हा, आण3 व %द4स येतात.

(2) नर क दक
ु ाने व सं,था यांचे कायालय वणी :- या कायालयाया अंतगत नगर
परषद

े वणी व पांढरकवडा येतात.

(3) नर क दक
ु ाने व सं,था यांचे कायालय उमरखेड :- या कायालयाया अंतगत नगर
परषद

े उमरखेड येतो.

कायालयाची काय; :- या कायालया2दारे औ<यो गक शांतता कायम राखणे व कामगार
काय<याची अंमलबजावणी करणे ईयाद काय@ केल जातात.
कायालयाची कत<ये :- अ धनयमांतगत नर ण शेरे पारत करणे, महाराAB दक
ु ाने व
आ,थापना अ धनमय, 1948 अंतगत आ,थापनांची नFदणी व नुतनीकरण करणे,
कमचार अथवा कामगार संघटनेने उपि,थत केलेJया Kववादात मLय,थी कMन Kववादात
समेट घडवन
ू आणणे अ धनयमांतगत आढळून आलेJया ट
ु ं बाबत Nयायालयीन
कायवाह करणे.

2) कलम 4 (1) (ख) (2)
यवतमाळ िजJहयात कामगार Kवभागात सरकार कामगार अ धकार वग-2 चे 1 पद
असन
ू ते पद भरलेले आहे , नर क दक
ु ाने व सं,था Pेणी 2 वग 3 यामLये 4 पदांपैकR
3 पदे भरलेल आहे त व 1 पद रSत आहे , TलKपक टं कलेखक वग 3 यामLये 4 पदे
असन
ू चारह पदे भरलेल आहे तसेच Tशपाई वग-4 या पदाची 5 पदे मंजूर असन
ू
यापैकR 3 पदे भरलेल आहे त व 2 पदे रSत आहे . सरकार कामगार अ धकार हे सव

कामगार अ धनयमांतगत नर क Vहणन
ू कायरत आहे . दक
ु ाने नर क हे महाराAB
दक
ु ाने व आ,थापना अ धनयम, 1948 अंतगत नर क Vहणन
ू कायरत आहे .
कायालयातील TलKपक/टं कलेखक हे शाखानहाय कत2य बजावते.

3) कलम 4 (1) (ख) (3)
या कायालयाया अ धपयाखालल कायरत दक
ु ाने नर क माTसक दै नं%दनी तयार
करतात व यांची माTसक आढावा बैठक दरमहा घेYयात येत.े उपरोSत दक
ु ाने नर क
कायालयावर या कायालयाचे नयंण असन
ू यांचे उतरदायीव या कायालयावर आहे .

4) कलम 4 (1) (ख) (4)
सरकार कामगार अ धकार यांचे नर ण भेटचे उZीAट दरमहा 75, दक
ु ाने नर क
यांचे नर ण उZीAट दरमहा 125 व 60 भेट ठरKवYयात आले असन
ू बालकामगार
तबंध व नयमन अ धनयम, 1986 अंतगत 10 नर ण भेटचे उZीAट ठरKवYयांत
आले आहे .

5) कलम 4 (1) (ख) (5)
महाराAB दक
ु ाने व आ,थापना अ धनयम, 1948 अंतगत आ,थापनांची नFदणी करYयांत
येवन
ू आ,थापनेस नFदणी माणप दे Yयात येते व यासंबंधीचे अTभलेख ठे वYयांत येत.े
महाराAB शासनाने सदर अ धनयमांतगत नFदणी, नुतनीकरण,बदल ईयाद ची ^Rया
ऑनलाईन सुM केलेल असन
ू आ,थापना धारकांना ऑनलाईन पLदतीने सव सुKवधा
उपल`ध कMन दे Yयात आलेJया आहे .

6) कलम 4 (1) (ख) (6)
,थानक

े यवतमाळ ये थल अTभलेख यवतमाळ कायालयात तसेच वणी व पांढरकवडा

ये थल अTभलेख वणी कायालयात, उमरखेड ये थल अTभलेख उमरखेड कायालयात तसेच
पुसद, दार2हा, %द4स व आण3 ये थल अTभलेख पुसद कायालयात ठे वYयांत येत.े
अ धनयमांतगत तरतुदनुसार ऑनलाईन पधदतीने
नFदणी माणप आ,थापना धारकास
्
दे Yयात येत.े

7) कलम 4 (1) (ख) (7)
या कायालयाचे ,वत:चे पुरती धोरण नाह. कोणयाह कामगार अथवा कामगार संघटनेची
त^ार

असJयास ती कोणयाह वेळी लेखी ,वMपात ि,वकारYयांत येते व नयमानुसार

यावर कायवाह करYयांत येत.े

8) कलम 4 (1) (ख) (8)
या कायालया2दारे वेठbबगार अ धनयमांतगत िजJहा,तरय व उपKवभाग ,तरय द ता
सTमती कायरत आहे . बालकामगार तबंध व नयमन अ धनयम, 1986 अंतगत

कृतदलाची ,थापना करYयांत आलेल आहे . सदर सTमयांचे मा. िजJहा धकार अLय
असन
ू कामगार अ धकार हे सद,य स चव आहे त. सTमतीया बैठकRकरता सTमतीचे
पदा धकार उपि,थत राहतात बैठक इतर लोकांसाठe खल
ु  नाह परं तु बैठकRचे इतवृ त
जनतेस पहावयास TमळYयाजोगे आहे .

9) कलम 4 (1) (ख) (9)
या कायालयातील अ धका-यांची माTसक दै नं%दनी व अ धनयमाया अंमलबजावणीबाबतचा
अहवाल मा. अपर कामगार आयुSत, नागपुर (Kवभागमुख) यांना दरमहा पाठKवYयांत
येत.े

10) कलम 4 (1) (ख) (10)
या कायालयातील अ धकार व कमचार यांची वेतनPेणी खाललमाणे आहे .
1) सरकार कामगार अ धकार वे.Pे.पे बॅNड 9300-34800 4े.पे. 4400
2) gकमान वेतन नर क (कृKष) वे.Pे.पे बॅNड 9300-34800 4े.पे. 4200
3) दक
ु ाने नर क वे.Pे.पे बॅNड 5200-20200 4े.पे. 2400
4) TलKपक/ टं कलेखक

वे.Pे.पे बॅNड 5200-20200 4े.पे. 1900

5) Tशपाई वे.Pे.पे बॅNड 4470-7440 4े.पे. 1300
या कायालयातील कमचा-यांना शासनाया नयमानस
ु ार नक
ु सान भरपाई दे Yयात येत.े

11) कलम 4 (1) (ख) (11)
या कायालयाकडून कोणयाह योजना राबKवYयांत येत नाह यामुळे ,ताKवत खच,
नेमन
ु %दलेला अथसंकJप आhण संKवतरत केलेJया रकमांचा अहवाल नरं क आहे . या
2यतरSत स<यि,थतीत कJयाणकार मंडळाया योजना राबKवYयांत येते परं तु याकरता
योजना तयार करणे वा खचाबाबतचे संपुण नयोजन मंडळाकडून करYयांत येत.े

12) कलम 4 (1) (ख) (12)
या कायालयाकडून अथसहाय काय^माची अंमलबजावणी करYयांत येत नाह.

13) कलम 4 (1) (ख) (13)
या कायालया2दारे 2यSतींना सवलती, परवाने gकंवा ा धकार पे दे Yयात येत नाह.
महाराAB दक
ु ाने व आ,थापना अ धनयम, 1948 अंतगत आ,थापनांची नFदणी करYयांत
येवन
ू आ,थापनेस नFदणी माणप दे Yयात येते व यासंबंधीचे अTभलेख ठे वYयांत येत.े
महाराAB शासनाने सदर अ धनयमांतगत नFदणी, नुतनीकरण,बदल ईयाद ची ^Rया
ऑनलाईन सुM केलेल असन
ू आ,थापना धारकांना ऑनलाईन पLदतीने सव सुKवधा

उपल`ध कMन दे Yयात आलेJया आहे व सदर अTभलेख ऑनलाईन पLदतीने सं4हत
केJया जाते.

14) कलम 4 (1) (ख) (14)
महाराAB शासनाने महाराAB दक
ु ने व आ,थापना अ धनयम 1948 अंतगत नFदणी,
नुतनीकरण,बदल ईयाद ची ^Rया ऑनलाईन सुM केलेल असन
ू आ,थापना धारकांना
ऑनलाईन पLदतीने सव सुKवधा उपल`ध कMन दे Yयात आलेJया आहे व सदर अTभलेख
ऑनलाईन पLदतीने सं4हत केJया जाते व हा संपुण डेटा कायालयात व शासनाकडे
ऑनलाईन उपल`ध आहे .

15) कलम 4 (1) (ख) (15)
मा%हती TमळKवYयाकरता नागरकांया सोयीसाठe दक
ु ाने नर क कायालय, वणी, पुसद
व उमरखेड या कायालयामLये कायरत असलेले दक
ु ाने नर क यांचे कडे मा%हतीचा अज
कायालयीन वेळेत ि,वकारYयात येतो व सदर अज यवतमाळ कायालयाकडून Kवहत
मुदतीत नकाल काढून नागरकांना मा%हती उपल`ध कMन दे Yयात येत.े जुNया सहायक
जनमा%हती अ धकार सेवानवृ त झाJयानंतर नKवन सहायक जनमा%हती अ धकार यांचे
नावाची अ धसुचना नगTमत झालेल नाह.

16) कलम 4 (1) (ख) (16)
1) राजु दे . ग"
ु हाने
(सरकार कामगार अ धकार),
सरकार कामगार अ धकार
यांचे कायालय, शासकRय ईमारत,

शासकRय जनमा%हती अ धकार
तथा
सरकार कामगार अ धकार,
यवतमाळ

दस
ु रा माळा, हॉल ^.2, िजJहा धकार
कायालय परसर, यवतमाळ – 445001
दरु Lवनी ^. 07232-243447
फॅSस ^. 07232-243447
ईमेल :- gloytlms@gmail.com
2) जग2दश ग. कडू
(नर क दक
ु ाने व सं,था),
सरकार कामगार अ धकार
यांचे कायालय, शासकRय ईमारत,
दस
ु रा माळा, हॉल ^.2, िजJहा धकार

सहायक जनमा%हती अ धकार
तथा
नर क दक
ु ाने व सं,था ,
यवतमाळ

कायालय परसर, यवतमाळ – 445001
दरु Lवनी ^. 07232-243447
फॅSस ^. 07232-243447
ईमेल :- gloytlms@gmail.com

3) राजेश भा. आडे

अKपलय ा धकार

(सहायक कामगार आयुSत)

तथा

सहायक कामगार आयुSत

सहायक कामगार आयुSत,

यांचे कायालय, दरु संचार Kवभागारसमोर

अमरावती

कॅVप रोड, अमरावती
दरु Lवनी ^. 0721-2662115
फॅSस ^. 0721-2662115

17) कलम 4 (1) (ख) (17)
Kवहत करYयांत येईल अशी इतर मा%हती नरं क आहे .
(राजु दे . गुJहाने)
राmय जनमा%हती अ धकार तथा
सरकार कामगार अ धकार, यवतमाळ

