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�वषय :- शारद�य नवरा! वष�-2017

उपरो#$ सदंिभ�य �वषयी स�वनय सादर कर'यात येते क) शारद�य

नवरा! महो*स+ वष� -2017 चा पुव� िनयोजनासाठ. सरकार� कामगार

अिधकार� काया�लयाने तुळजापूर येथील हॉटे�4 व इतर आ�थापनांची

बालकामगार अिधिनयमा अतंग�त 46 आ�थापनांची तपासणी केली

आहे *याम7ये तपासणी केले�या आ�थापनांम7ये बालकामगारआहे. *याम7ये तपासणी केले�या आ�थापनांम7ये बालकामगार

आढळुन आला नाह� सदर आ�थापनां मालकाकडुन बालकामगार

कामावर ठेवला जाणार नाह� असे हमीप! िलहुन घे'यातआलेआहे.



अअअअ....;;;;.... काया�लयाचेकाया�लयाचेकाया�लयाचेकाया�लयाचे नावनावनावनाव वववव <ठकाण<ठकाण<ठकाण<ठकाण

1111.... सरकार�सरकार�सरकार�सरकार�    कामगारकामगारकामगारकामगार    अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार�    यांचेयांचेयांचेयांचे    काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय,,,,    उ�मानाबादउ�मानाबादउ�मानाबादउ�मानाबाद

2. दकुाने िनर�=क यांचे काया�लय, कळंब �ज. उ�मानाबाद

3. दकुाने िनर�=क यांचे काया�लय, तुळजापूर �ज. उ�मानाबाद



अअअअ....;;;; पदांचेपदांचेपदांचेपदांचे नावनावनावनाव मंजूरमंजूरमंजूरमंजूर पदेपदेपदेपदे काय�रतकाय�रतकाय�रतकाय�रत पदेपदेपदेपदे >र?>र?>र?>र? पदेपदेपदेपदे

03 सरकार� कामगार अिधकार� 01 00 01

07 <कमान वेतन िनर�=क 05 00 05

10 दकुाने िनर�=क @णेी -2 03 02 01

13 िल�पक – टंकलेखक 01 01 00

1111. . . . सरकार�सरकार�सरकार�सरकार�    कामगारकामगारकामगारकामगार    अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार�    यांचेयांचेयांचेयांचे    काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय, , , , उ�मानाबादउ�मानाबादउ�मानाबादउ�मानाबाद
मंजूरमंजूरमंजूरमंजूर, , , , काय�रतकाय�रतकाय�रतकाय�रत वववव >र?>र?>र?>र? पदांचापदांचापदांचापदांचा तपशीलतपशीलतपशीलतपशील ::::

13 िल�पक – टंकलेखक 01 01 00

15 िशपाई 02 00 02

एकूणएकूणएकूणएकूण 12121212 03030303
09090909

((((75 75 75 75 % % % % >र?>र?>र?>र? ))))



तसेच महाराD दकुाने व आ�थापना
अिध. 1948 अंतग�त 14 आ�थापनांची
तपासणी कर'यात आली आहे सदर
कायदयातंग�त कायदयाचा भंगकायदयातंग�त कायदयाचा भंग
करणाEया आ�थापनेवर पुढ�ल
कारवाई कर'याचे काम चालु आहे.



    नवरा!नवरा!नवरा!नवरा!    उ*स+उ*स+उ*स+उ*स+    काळातकाळातकाळातकाळात    <दनांक<दनांक<दनांक<दनांक    20202020    सFटGबरसFटGबरसFटGबरसFटGबर    2017201720172017    तेतेतेते    5555    ऑ#टIबरऑ#टIबरऑ#टIबरऑ#टIबर    
2017201720172017    काळातकाळातकाळातकाळात    बालकामगाराबालकामगाराबालकामगाराबालकामगारा    �वषयी�वषयी�वषयी�वषयी    JाF$JाF$JाF$JाF$    त;ार�त;ार�त;ार�त;ार�    ////    बालकामगारबालकामगारबालकामगारबालकामगार        शोधशोधशोधशोध    
घेणेघेणेघेणेघेणे    कामीकामीकामीकामी    खालीलJमाणेखालीलJमाणेखालीलJमाणेखालीलJमाणे    पथकपथकपथकपथक    काया��Kवतकाया��Kवतकाया��Kवतकाया��Kवत    कर'यातकर'यातकर'यातकर'यात    आलेआलेआलेआले    आहेआहेआहेआहे,,,,    सदरसदरसदरसदर    
पथकपथकपथकपथक    हेहेहेहे    नवरा!नवरा!नवरा!नवरा!    उ*4वउ*4वउ*4वउ*4व    काळातकाळातकाळातकाळात    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    करेलकरेलकरेलकरेल

अअअअ.;;;;.   नावनावनावनाव पदपदपदपद Lमण7वनीLमण7वनीLमण7वनीLमण7वनी ;;;;.

1. @ी. ए. एस. कािशद सरकार� कामगार अिधकार� (J.) 9096304283

2. सौ. एस. आर. घायाळ दकुाने िनर�=क 9422887719

3. @ी. ए. आर.पवार िलपीक टंकलेखक 9175269696



बालबालबालबाल कामगारकामगारकामगारकामगार ठेवणारठेवणारठेवणारठेवणार नाह�नाह�नाह�नाह� NहणुनNहणुनNहणुनNहणुन अ�थापनाअ�थापनाअ�थापनाअ�थापना मालकाकडुनमालकाकडुनमालकाकडुनमालकाकडुन िलहुनिलहुनिलहुनिलहुन घे'यातघे'यातघे'यातघे'यात
आले�याआले�याआले�याआले�या हमीप!ाचाहमीप!ाचाहमीप!ाचाहमीप!ाचा नमुनानमुनानमुनानमुना

महाराD राOय़ बालकामगार मु?् कRया

“ शासनासशासनासशासनासशासनास हमीप!हमीप!हमीप!हमीप! ”

बालमजुर�बालमजुर�बालमजुर�बालमजुर� िनमु�लनिनमु�लनिनमु�लनिनमु�लन वववव पुनव�सनपुनव�सनपुनव�सनपुनव�सन राOयकृतीराOयकृतीराOयकृतीराOयकृती आराखडया�याआराखडया�याआराखडया�याआराखडया�या अनुषंगानेअनुषंगानेअनुषंगानेअनुषंगाने वववव उ�मानाबादउ�मानाबादउ�मानाबादउ�मानाबाद �ज�हािधकाEयां�या�ज�हािधकाEयां�या�ज�हािधकाEयां�या�ज�हािधकाEयां�या नोट�सअKवयेनोट�सअKवयेनोट�सअKवयेनोट�सअKवये मीमीमीमी @ी@ी@ी@ी. / @ीमती@ीमती@ीमती@ीमती ----------------------------

---------------वयवयवयवय ---------- राहणारराहणारराहणारराहणार -------------- �ज�ज�ज�ज. उ�मानाबादउ�मानाबादउ�मानाबादउ�मानाबाद TयवसायTयवसायTयवसायTयवसाय करणाराकरणाराकरणाराकरणारा �वखशुीने�वखशुीने�वखशुीने�वखशुीने, पुण�पुण�पुण�पुण� शु7द�तशु7द�तशु7द�तशु7द�त जबाबदार�नेजबाबदार�नेजबाबदार�नेजबाबदार�ने असेअसेअसेअसे िलहुनिलहुनिलहुनिलहुन देतोदेतोदेतोदेतो क)क)क)क), माझामाझामाझामाझा TयवसायTयवसायTयवसायTयवसाय------

--

------------------ आहेआहेआहेआहे आणीआणीआणीआणी आजआजआजआज <दनांक<दनांक<दनांक<दनांक------------- पासूनपासूनपासूनपासून पुढेपुढेपुढेपुढे कधीह�कधीह�कधीह�कधीह� बालमजुर�बालमजुर�बालमजुर�बालमजुर� करवुनकरवुनकरवुनकरवुन घेणारघेणारघेणारघेणार नाह�नाह�नाह�नाह�. मीमीमीमी वववव माझेमाझेमाझेमाझे सहकार�सहकार�सहकार�सहकार� शासनासशासनासशासनासशासनास हमीहमीहमीहमी देतोदेतोदेतोदेतो क)क)क)क), आजिमतीआजिमतीआजिमतीआजिमती
पासूनपासूनपासूनपासून माझामाझामाझामाझा TयवसायTयवसायTयवसायTयवसाय चालुचालुचालुचालु असेअसेअसेअसे पयVतपयVतपयVतपयVत मीमीमीमी 18 वषा�खालीलवषा�खालीलवषा�खालीलवषा�खालील कोणतेह�कोणतेह�कोणतेह�कोणतेह� मुलमुलमुलमुल कामावरकामावरकामावरकामावर ठेवणारठेवणारठेवणारठेवणार नाह�नाह�नाह�नाह�
जरजरजरजर यातयातयातयात माझेमाझेमाझेमाझे हातुनहातुनहातुनहातुन कसूरकसूरकसूरकसूर झा�यासझा�यासझा�यासझा�यास *यास*यास*यास*यास सव��वीसव��वीसव��वीसव��वी मीमीमीमी जबाबदारजबाबदारजबाबदारजबाबदार राह�नराह�नराह�नराह�न वववव *यामुळे*यामुळे*यामुळे*यामुळे माझेवरमाझेवरमाझेवरमाझेवर दंडनीयदंडनीयदंडनीयदंडनीय कठोरकठोरकठोरकठोर कारवाईकारवाईकारवाईकारवाई होईलहोईलहोईलहोईल याचीयाचीयाचीयाची मलामलामलामला पुण�पुण�पुण�पुण� क�पनाक�पनाक�पनाक�पना आहेआहेआहेआहे.

�वा=र��वा=र��वा=र��वा=र� आंगठाआंगठाआंगठाआंगठा�वा=र��वा=र��वा=र��वा=र� / आंगठाआंगठाआंगठाआंगठा

1) सा=ीदारसा=ीदारसा=ीदारसा=ीदार ------------------ सह�सह�सह�सह�
नावनावनावनाव

1) सा=ीदारसा=ीदारसा=ीदारसा=ीदार ------------------ सह�सह�सह�सह�
नावनावनावनाव

TयवसायाचाTयवसायाचाTयवसायाचाTयवसायाचा पWापWापWापWा




