सरकार कामगार अिधकार यांचे कायालय,
कायालय
उ मानाबाद
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वषय :- शारद य नवरा! वष-2017
उपरो#$ संदिभय वषयी स वनय सादर कर'यात येते क) शारद य
नवरा! महो*स+ वष -2017 चा पुव िनयोजनासाठ. सरकार कामगार
अिधकार कायालयाने तुळजापूर येथील हॉटे 4 व इतर आ थापनांची
बालकामगार अिधिनयमा अंतगत 46 आ थापनांची तपासणी केली
आहे . *याम7ये तपासणी केले या आ थापनांम7ये बालकामगार
आढळु न आला नाह सदर आ थापनां मालकाकडु न बालकामगार
कामावर ठे वला जाणार नाह असे हमीप! िलहुन घे'यात आले आहे .
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तसेच महाराD दक
ु ाने व आ थापना
अिध. 1948 अंतगत 14 आ थापनांची
तपासणी कर'यात आली आहे सदर
कायदयातंगत
कायदयाचा
भंग
करणाEया
आ थापनेवर
पुढ ल
कारवाई कर'याचे काम चालु आहे .

नवरा! उ*स+ काळात <दनांक 20 सFटG बर 2017 ते 5 ऑ#टIबर
2017 काळात बालकामगारा वषयी JाF$ त;ार / बालकामगार शोध
घेणे कामी खालीलJमाणे पथक काया Kवत कर'यात आले आहे , सदर
पथक हे नवरा! उ*4व काळात कामकाज करे ल
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बाल कामगार ठे वणार नाह Nहणुन अ थापना मालकाकडु न िलहुन घे'यात
आले या हमीप!ाचा नमुना
महाराD राOय़ बालकामगार मु?् कRया
“ शासनास हमीप! ”
बालमजुर िनमुलन व पुनवसन राOयकृ ती आराखडया या अनुषंगाने व उ मानाबाद ज हािधकाEयां या नोट सअKवये मी @ी.
@ी / @ीमती ------------------------------------------वय
वय ---------- राहणार -------------- ज.
ज उ मानाबाद Tयवसाय करणारा वखुशीने, पुण शु7द त जबाबदार ने असे िलहुन दे तो क),
क) माझा Tयवसाय-----Tयवसाय
------------------- आहे आणी आज <दनांक------------- पासून पुढे कधीह बालमजुर करवुन घेणार नाह . मी व माझे सहकार शासनास हमी दे तो क),
क) आजिमती
पासून माझा Tयवसाय चालु असे पयVत मी 18 वषाखालील कोणतेह मुल कामावर ठे वणार नाह
जर यात माझे हातुन कसूर झा यास *यास सव वी मी जबाबदार राह न व *यामुळे माझेवर दं डनीय कठोर कारवाई होईल याची मला पुण क पना आहे .
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