
1 

 

 
 

 

 

 

 

महारा� कामगार क	याण िनधी अिधिनयम, १९५३ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

                            अनबुम�णका  

 

कलमे                        उ�ेिशका                          प�ृ ब. 

१  सं�#$ नाव, &या$ी व ूारंभ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..    ०४    

२  &या,या                                                  ०५  

३  क	याण िनधी             ०८  

४  मंडळ              ०९ 

५  अनह0ता व (पदाव4न) काढून टाकणे                              १२  

६  सदःयाने पदाचा राजीनामा देणे आ�ण निैम?@कAरBया AरकाCया होणाE या  

 जागा भरणे                                                  १२  

६अअ सिमBया नेमFयाचा अिधकार                                  १३  

६अ  न Gदले	या संिचत रकमा आ�ण Bयाबाबत करFयात आले	या मागFया   १३  

६बब  अंशदाने                                                     १६  

६ब  मागणीची नोटIस Gद	यानंतर, न Gदले	या संिचत रकमांवरIल Gकंवा  

    दंडावरIल &याज .. .. .. .. .. .. .. ..       १८   

७  िनधी िनGहत होणे व Bयाचे उपयोजन .. .. .. .. ..    १९  

८ कज0 घेFयाचा मंडळाचा अिधकार     .. .. .. .. ..    २१  

९ िनधीची गुंतवणूक                 .. .. .. .. ..    २१   

१० राLय शासनाने मंडळास िनदMश देणे  ..  .. .. .. ..    २१ 

११ क	याण आयNुांची नेमणूक व Bयांचे अिधकार  .. .. ..    २१ 

१२ िनरI#कांची नेमणकू  .. .. .. .. .. .. ..   २२ 

  

१३ कामगार आयNुांOया अधीन असलेला ?वPमान कम0चारI वग0 सामावनू  

 घेणे  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   २३  

१४  मंडळाने िल?पकवग0 व इतर कम0चारIवग0 यांची नेमणकू करणे          २४   

१५  मंडळाOया कम0चारI वगा0तील कोणBयाहI &यNRस काढून टाकFयाचा राLय  

 शासनाचा अिधकार  .. .. .. .. .. .. ..   २४ 

 



3 

 

२५  अिभलेख इBयादI माग?वFयाचा राLय शासनाचा Gकंवा ूािधकृत  

 अिधकाE याचा अिधकार  .. .. .. .. .. .. ..   २४  

१७  मंडळास PावयाOया रकमा वगरेै वसलू करFयाची पTत  .. ..   २५  

१७अ िनरI#काला Bयाची कत0&य पार पाडताना तपासणीमUये अडथळा  

 आण	याब�ल Gकंवा कागदपऽ ेवगरेै सादर करFयात कसरू के	याब�ल  

 शाःती  .. .. .. .. .. .. .. .. ..   २५ 

१७ब  अिधकाAरतेसंबंधी तरतुदI .. .. .. .. .. .. ..   २६  

१८  मंडळाचे अिधबमण   .. .. .. .. ..        २६ 

१९ िनयम    .. .. .. .. .. ..        २७  

२० मंडळाचे सदःय, क	याण आयNु, िनरI#क व मंडळाचे सव0 अिधकारI  

 व नोकर हे लोकसेवक असणे   .. .. .. .. ..   २९  

२१ सदभावनापवू0क काम करFयाE या &यNRचे संर#ण  .. .. ..   २९  

२२ सटू     .. .. .. .. .. .. ..   २९  

२३ सन १९३६ चा अिधिनयम ४ याOया कलम ८ ची सधुारणा         ३०     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

सन १९५३ चा मुंबई अिधिनयम बमांक ४०  

[मुंबई कामगार क	याण िनधी अिधिनयम, १९५३] *     

[१७ जून १९५३] 

 

या अिधिनयमात पढुIल आदेश व अिधिनयम याअ]वये अनकूुलन, 4पभेद व 

सधुारणा करFयात आ	या आहेत : 

सन १९५६ चा मुंबई अिधिनयम १६.  

मुंबई कामगार क	याण मंडळ (पनुघ0टना) आदेश १९५९  

मुंबई कामगार क	याण मंडळ (पनुर0चना) आदेश १९६० 

सन १९६१ चा महारा� अिधिनयम ३६.  

सन १९६६ चा महारा� अिधिनयम २२.  

सन १९७१ चा महारा� अिधिनयम १६.  

सन १९७८ चा महारा� अिधिनयम २ [१ जुल ै१९७७]** 

सन १९८४ चा महारा� अिधिनयम ब.४.  

 

  महारा� राLयातील कामगार क	याण संवध0क काया_ना अथ0सहा`य 

देFयाकAरता, अशी कायM चाल?वFयाकAरता आ�ण इतर ?वव�#त ूयोजनांकAरता एक 

िनधी ःथापन करFयाची तरतूद करFयाबाबत अिधिनयम; 

 

Lयाअथc, महारा� राLयातील कामगार क	याण संवध0क काया_ना अथ0सहा`य 

देFयाकAरता, अशी कायM चाल?वFयाकAरता व इतर ?वव�#त ूयोजनांकAरता िनधी 

ःथापन करणे इd आहे; Bयाअथc, याeारे पढुIलूमाणे अिधिनयम करFयात येत 

आहे :  

 

१. (१) या अिधिनयमास महारा� कामगार क	याण िनधी अिधिनयम, १९५३ 

असे Cहणावे.   

  (२) तो संपणू0 महारा� राLयास लाग ूआहे 
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 (३) तो राLय शासन, शासकRय राजपऽातील अिधसचूनेeारे, या बाबतीत 

  नेमील अशा #ेऽात व अशा तारखेस अंमलात येईल.  

 

&या,या.  २. संदभा0नसुार दसुरा अथ0 अपे�#त नसेल तर या अधीिनयमात; 

(१) “मंडळ” Cहणजे कलम ४ अ]वये रचना करFयात आलेले महारा�   

 कामगार क	याण मंडळ, 

(१अ) “अंशदान” Cहणजे कलम ६ ब-ब Oया तरतुदIंनसुार मंडळास देय    

  असलेली रgकम    

(२) “कम0चारI” Cहणजे ूBय#पणे मालकाकडून Gकंवा कंऽाटदारामाफ0 त 

Gकंवा इतर कोणBयाहI एज]सीमाफ0 त एखाPा &यापारI संःथेत कोणतेहI 

कसबी Gकंवा ?बनकसबी अंगमेहनतीचे, कारकुनी, पय0वे#कRय Gकंवा 

तां?ऽक काम करFयासाठj मजरुIने Gकंवा ब�#स देऊन कामावर 

लावलेली कोणतीहI &यNR;    

 

[परंत ुतीत, 

(एक) �जला म,ुयत: &यवःथापकRय कामासाठj नोकरIत घेतले आहे, Gकंवा  

(दोन) �जला पय0वे#कRय कामासाठj नोकरIत घेतले असनू ितला दरमहा तीन  

हजार पाचशे lपयांहून अिधक वेतन िमळत आहे Gकंवा एकतर, पदास संलmन 

असले	या कत0&याOया ःवlपात अनसु4न Gकंवा ितOयाकडे िनGहत करFयात 

आले	या अिधकारांमळेु जी म,ुयBवेक4न &यवःथापकRय ःव4पाOया 

अिधकारांचा वापर करIत आहे Gकंवा तशी कत0&ये पार पाडIत आहे, Gकंवा  

(तीन) िशकाऊ उमेदवार अिधिनयम, १९६१ अ]वये �जला िशकाऊ उमेदवार 

Cहणून नोकरIत घेFयात आले आहे.  

अशा कोणBयाहI &यNRचा समावेश होणार नाहI.”]   

 

(३) “मालक” Cहणजे एखाPा &यापारI संःथेत ूBय#पणे Gकंवा दसुE या 

&यNRमाफ0 त, ःवत:Oया Gकंवा इतर कोणBयाहI &यNROया वतीने, एक 
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Gकंवा अनेक कम0चाE यांना कामावर लावणारI कोणतीहI &यNR; आ�ण 

तीत पढुIल &यNRंचा समावेश होतो -  

(एक) कारखाने अिधिनयम, १९४८, याचे कलम ७(एक)(फ) अ]वये 

कारखा]यात &यवःथापक या नावाने ओळखFयात येणारI कोणतीहI 

&यNR; 

(दोन) कोणBयाहI &यापारI संःथेत, कम0चाE यांवर देखरेख व िनयंऽण 

ठेवFयास Gकंवा वेतन देFयास मालकास जबाबदार असणारI कोणतीहI 

&यNR; 

  

(४) “&यापारI संःथा” Cहणजे Ð 

(एक) कारखाना ; 

(दोन) शाम माग0 Gकंवा मोटार बस सेवा Gकंवा Lयास मोटार पAरवहन 

कामगार अिधिनयम १९६१ लाग ू होतो असा मोटार पAरवहन उपबम; 

आ�ण          

(तीन) मुंबई दकुाने व संःथा अिधिनयम, १९४८ Oया अथा0नसुार जी 

कोणतीहI संःथा पाच Gकंवा अिधक &यNRंची नेमणूक करIत असेल 

Gकंवा �जने मागील बारा मGह]यांतील कामाOया कोणBयाहI एका 

Gदवशी पाच Gकंवा अिधक &यNRंची नेमणूक केली असेल अशी  

कोणतीहI संःथा Bयात Lयांना, Bया अधीिनयमाOया कलम ४ Oया 

परंतुका]वये अंशत: Gकंवा पणू0त: सटू देFयात आली आहे, अशा 

&यापारI संःथेचा समावेश होतो. ”  

परंतु Bयानंतर कोणBयाहI वेळI &यNRंची सं,या पाच पे#ा कमी झाली 

तरIसTुा, या अिधिनयमाOया ूयोजनाथ0 अशी कोणतीहI संःथा &यापारI 

संःथा Cहणून चाल ूराहIल :  

परंत ु आणखी असे कR, सलग तीन मGह]यांOया काळात संःथेत 

नेमले	या &यNRंची संःथा पाच पे#ा कमी असेल तर अशी संःथा, उN 

तीन मGह]यांची मदुत संप	यानंतरOया लगतOया मGह]याOया 
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सरुवातीपासनू, या अधीिनयमाOया ूयोजनाथ0 &यापारI संःथा असFयाचे 

बंद होईल, परंत ु ती अशा ूकारे बंद झा	याOया तारखेपासनू एक 

मGह]याOया आत मालकाने डाक नrदणीeारे Bयासंबंधीची वःत�ुःथती 

राLय शासन या बाबतीत ?विनGद0d करIल अशा ूािधकाE यास कळ?वली 

पाGहजे] 

[ःपdीकरण : शंका दरू करFयासाठj याeारे असे घो?षत करFयात येत 

आहे कR, एखाPा संःथेOया वेगवेगtया शाखा Gकंवा ?वभाग असतील 

Bयाबाबतीत, अशा सव0 शाखा Gकंवा ?वभाग हे, Bयाच संःथेचे भाग 

अस	याचे मानFयात येईल Ð मग ते एकाच जागी असोत Gकंवा 

वेगवेगtया जागी असोत]  

(५) “कारखाना” Cहणजे कारखाने अिधिनयम, १९४८ याOया कलम २ (ड) 

मUये &या,या के	याूमाणे असलेला कारखाना, आ�ण यात Lया 

Gठकाणी पाच Gकंवा Bयापे#ा अिधक &य?N कामावर लावले	या 

असतील Gकंवा काम करIत असतील, आ�ण  

(एक) Lया Gठकाणी ?वजेOया सहा`याने कोणतीहI िनिम0ती ूGबया 

केली जात असेल Gकंवा सव0साधारणपणे अशाूकारे करFयात येत 

असेल; 

(दोन) उN अधीिनयमाOया कलम ८५ अ]वये जो कारखाना Cहणून 

समजFयात येत असेल अशा कोणBयाहI जागेचा समावेश होतो;] 

(६) “िनधी” Cहणजे कलम ३ अ]वये ःथापन केलेला कामगार क	याण   

िनधी   

(७) “ःवतंऽ सदःय” Cहणजे, Lयाचा कोणBयाहI &यापारI संःथेOया 

&यवःथापनाशी संबंध येत नसेल Gकंवा जो कम0चारI नसेल असा 

मंडळाचा सदःय, Cहणून नामिनदMिशत केले	या शासकRय अिधकाE याचा 

समावेश होतो;         

(८) “िनरI#क” Cहणजे कलम १२ अ]वये नेमलेला िनरI#क    



8 

 

(९) “?वGहत” Cहणजे या अिधनीयमा]वये केले	या िनयमाeारे ?वGहत 

केलेले  

(१०) “न Gदले	या संिचत रकमा” Cहणजे कायPाने देय असलेले वेतन व 

उपदान ध4न परंत ुकामगार भ?वंय िनवा0ह िनधी अिधिनयम, १९५२ 

अ]वये ःथापन केले	या भ?वंय िनवा0ह िनधीत एखाPा मालकाने जे 

कोणतेहI अंशदान Gदले असेल Bया अंशदानाOया रकमेचा Bयात 

समावेश न करता कम0चाE यांना PावयाOया परंत ु या अिधिनयमाOया 

ूारंभापवूc Gकंवा ूारंभानंतर, Lया तारखेस Bया देय झा	या Bया 

तारखेपासनू, तीन वषा0Oया मदुतीत Bयांना न Gदले	या सव0 रकमा;    

(११) “वेतन” Cहणजे वेतन देFयाबाबत अिधिनयम, १९३६ यांचे कलम 

२(सहा) मUये &या,या के	याूमाणे वेतन, आ�ण Bयात बोनस 

देFयाबाबत अिधिनयम १९६५ अ]वये देय असले	या बोनसचा समावेश 

होईल.  

(१२) “क	याण आयNु” Cहणजे कलम ११ अ]वये नेमलेला क	याण आयNु       

 

     २-अ [अिधिनयमातील ?वव�#त िनदMशांचा अथ0 लावणे.] हे कलम सन १९६१   

      चा महारा� अिधिनयम ३६ Oया कलम ६ अ]वये वगळFयात आले.  

 

क	याण िनधी.  

३. (१) राLय शासनानेÔकामगार क	याण िनधीÕया नावाचा एक िनधी ःथापन 

केला पाGहजे आ�ण BयावेळI अंमलात असलेला इतर कोणताहI कायदा Gकंवा 

कोणताहI करार Gकंवा लेख यात काहIहI अंतभू0त केलेले असले तरI, न देFयात 

आले	या सव0 संिचत रकमा, ?वGहत करFयात येतील अशा कालांतराने मंडळास 

Gद	या पाGहजेत; कलम ६-अ मUये तरतूद केले	या रIतीने Bयाब�ल दा&यांचा 

िनण0य करFयात येईतोपय_त मंडळाने उN रकमांचा ःवतंऽ Gहशेब ठेवला पाGहजे 

आ�ण पोट-कलम (२) मUये िनGद0d करFयात आले	या इतर रकमांचा िनधीत 

भरणा केला पाGहजे.  
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  (२) िनधी पढुIल गोdींचा िमळून होईल -- 

         (अ) कम0चाE यांकडून वसलू केले	या दंडाOया सव0 रकमा; 

         (ब) कलम ६-अ अ]वये Lया िनधीकडे हःतांतAरत करFयात आ	या   

             असतील अशा न Gदले	या संिचत रकमा  

        (बब) कलम ६-ब अ]वये दंडादाखल Gदलेले कोणतेहI &याज; 

        (बबब) कलम ६-बब अ]वये Gदलेले कोणतेहI अंशदान; 

(क) ःवेOछेने Gदले	या कोणBयाहI देणmया; 

(ड)  कलम ७, पोट-कलम (५) अ]वये हःतांतAरत केलेला कोणताहI  

िनधी   

(इ) कलम ८ अ]वये कजा0ऊ घेतलेली कोणतीहI रgकम :  

(फ) राLय शासनाने Gदलेले कोणतेहI कज0, सहायक अनदुान Gकंवा 

अथ0सहा`य        

  

    (३) पोट-कलम (२) मUये िनGद0d केले	या रकमा ?वGहत करFयात येतील 

अशा अिभकरणांकडून, अशा कालांतराने व अशा रIतीने देFयात Gकंवा गोळा 

करFयात येतील आ�ण िनधीचे Gहशेब ?वGहत करFयात येईल अशा रIतीने ठेवFयात 

येतील व Bयांची तपासणी करFयात येईल.  

 

मंडळ 

४. (१) राLय शासनाने, शासकRय राजपऽातील अिधसचूनेeारे सबंध महारा� 

राLयाकAरता, िनधीची &यवःथा ठेवFयाOया ूयोजनासाठj, आ�ण या 

अिधिनयमा]वये Gकंवा तदनसुार मंडळाकडे सोपवनू देFयात आली असतील अशी 

इतर कामे पार पाडFयासाठj मंडळाची रचना केली पाGहजे. मंडळ स&वीसपे#ा 

अिधक नसतील इतgया, पढुIल सदःयांचे िमळून होईल:-  

 

(अ)  ?वGहत करFयात येतील अशा सं,येइतके राLय शासनाने नामिनदMिशत 

करावयाचे, मालकांचे व कम0चाE यांचे ूितिनधी :  

परंतु मालक व कम0चारI या दोघांनाहI मंडळावर समान ूितिनिधBव असेल; 
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  (ब) ?वGहत करFयात येतील अशा सं,येइतके, राLय शासनाने नामिनदMिशत   

      केलेले ःवतंऽ सदःय; आ�ण  

(क) �yयांचे ूितिनिधBव करFयासाठj ?वGहत करFयात येतील अशा सं,येइतके 

राLय शासनाने नामिनदMिशत केलेले ःवतंऽ सदःय  

(ड)  ूधान सिचव Gकंवा सिचव (?व@) Gकंवा Bयाने नामिनदMिशत केलेली &य?N 

हे पदिसT-सदःय असतील; आ�ण 

(ई)  ूधान सिचव Gकंवा सिचव (कामगार) Gकंवा Bयाने मानिनदMिशत केलेली 

     &य?N, हे पदिसT सदःय असतील   

  

  (२) मंडळाOया सदःयांनी मंडळाचा सभापती Cहणून आप	या ःवतंऽ 

सदःयांमधनू एकाची िनवड केली पाGहजे  

  (३) या अिधिनयमा]वये अ]यथा ःपdपणे तरतूद करFयात आली असेल Bया 

&यितAरN, मंडळाOया सदःयांOया पदाची मदुत, Lया तारखेस Bयांची नावे शासकRय 

राजपऽात अिधसिूचत करFयात आली असतील Bया तारखेपासनू तीन वष0 असेल. 

  (४) मंडळाOया सदःयांना Pावयाचे भ@े, तसे भ@े अस	यास ते ?वGहत करFयात 

येतील असे असतील. 

  (५) मंडळ हे महारा� कामगार क	याण मंडळ या नावाचे एक िनगम िनकाय 

असेल, Bयाची परंपरा अखंड असेल व Bयाची एक सामाईक मिुा असेल आ�ण 

Bयास, जंगम Gकंवा ःथावर अशी दो]हI ूकारची मालम@ा संपादन करFयाचा 

अिधकार असेल, व Bयास उN नावाने दावा लावता येईल, तसेच Bया नावाने 

Bयाजवर दावा लावता येईल.  

  (६) या कलमात काहIहI अंतभू0त असले तरI, पोट-कलम (१) Oया तरतुदIनसुार 

महारा� राLयासाठj मंडळाची यथोिचतरIBया ःथापना करFयात येईपय_त, मुंबई 

कामगार क	याण िनधी (&या$ी व सधुारणा) अिधिनयम १९६१ याOया ूारंभाOया 

िनकटपवूc, राLयाOया कोणBयाहI #ेऽात काय0 करIत असलेले आ�ण चाल?वले जात 

असलेले ?वPमान मंडळ, Bया #ेऽात काय0 चाल ूठेवील व Bया #ेऽात Bयाचा अंमल 

चाल ूराहIल आ�ण या अिधिनयमाOया ूयोजनासाठj असे मंडळ हे Bया #ेऽासाठj 
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असलेले मंडळ असेल आ�ण पोट-कलम (१) अ]वये सबंध महारा� राLयासाठj 

मंडळाची ःथापना करFयात आ	यानंतर Ð 

(अ) असे ?वPमान मंडळ ?वस�ज0त होईल आ�ण Bयाचे सदःय आपली पदे Aरकामी 

करतील; 

(ब) ?वPमान मंडळाकडे िनGहत असलेली सव0 मालम@ा आ�ण िनधी अशा रIतीने 

ःथापन केले	या मंडळाकडे िनGहत होतील आ�ण ?वPमान मंडळास वसलू करता 

येतील अशा सव0 देय रकमा, अशा रIतीने ःथापन करFयात आले	या मंडळास वसलू 

करता येतील; 

(क) ?वPमान मंडळाने Gकंवा Bया?वlT बजावFयाचे सव0 अिधकार आ�ण दाियBवे 

हI, अशा रIतीने ःथापन करFयात आले	या मंडळास Gकंवा Bया मंडळा?वlT 

बजावता येतील आ�ण कोणBयाहI ]यायालयापढेु Gकंवा ]यायािधकरणापढेु असले	या 

कोणBयाहI काय0वाहIत ?वPमान मंडळ प#कार असेल Bयाबाबतीत, अशा रIतीने 

ःथापन करFयात आले	या मंडळास, Bया काय0वाहIतील प#कार Cहणून BयाOया 

जागी दाखल करFयात आले आहे असे मानFयात येईल; आ�ण  

(ड) ?वPमान मंडळाचे क	याण आयNु आ�ण इतर अिधकारI व नोकर हे अशा 

रIतीने ःथापन करFयात आले	या मंडळाचे क	याण आयNु आ�ण अिधकारI व 

नोकर Cहणून असFयाचे चाल ूराहIल; परंतु क	याण आयNु आ�ण इतर अिधकारI 

व नोकर यांOया अशा रIतीने ःथापन केले	या मंडळाखालील सेवेOया शतc आ�ण 

अटI या स#म ूािधकाE याकडून योmय रIतीने बदलFयात येईतोपय_त, ?वPमान 

मंडळाOया सेवेत असताना, BयांOया सेवेOया संबंधात Lया शतc व अटI अनदेुय 

होBया, Bया शतc आ�ण अटIंपे#ा कमी लाभदायक असणार नाहIत.  

 

४-अ. कना0टक #ेऽासंबंधात मंडळाOया अिधकारांचा Cहैसरू शासनाने ?वव�#त 

मदुतीसाठj वापर करणे हे कलम सन १९६१ चा महारा� अिधिनयम ३६ याचे कलम 

९ अ]वये वगळFयात आले.  
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अनह0ता0 व पदाव4न काढून टाकणे- 

 

५. (१) पढुIल कोणतीहI &य?N मंडळाचा सदःय Cहणून िनवडFयात येता कामा नये 

Gकंवा सदःय Cहणून राहता कामा नये  

(अ) मंडळाचा वेतनी अिधकारI असेल अशी कोणतीहI &य?N; अथवा  

(ब) �ज	हा ]यायालयाने कोणBयाहI वेळI नादार ठर?वले आहे Gकंवा ठर?वले होते 

Gकंवा �जने आप	या कजा0ची परतफेड करFयाचे तहकूब केले असेल Gकंवा �जने 

आप	या धनकोबरोबर तडजोड केली असेल अशी &य?N; अथवा  

(क) वेडI अस	याचे आढळून आले असेल अशी &य?N Gकंवा जी ?वकल मनाची 

झाली असेल अशी &य?N; अथवा  

(ड) निैतक अध:पतनाचा अंतभा0व होणाE या कोणBयाहI अपराधाब�ल िसTापराध 

ठर?वFयात आले आहे Gकंवा िसTापराध ठर?वFयात आले होते अशी &यNR.  

 

(२) राLय शासनास, पढुIल कोणBयाहI सदःयास, पदाव4न काढून टाकता येईल :-  

   (अ) पोट-कलम (१) मUये उ	ले�खले	या अनह0तापकैR कोणतीहI अनह0ता ूा$ 

आहे Gकंवा होती अशी &यNR; अथवा  

   (ब) मंडळाOया परवानगीवाचनू मंडळाOया लागोपाठ तीनपे#ा अिधक सभांना 

अनपु�ःथत राGहली असेल अशी &यNR.  

 

पदाचा राजीनामा देणे आ�ण निैम?@कAरBया AरकाCया होणाढया जागा भरणे- 

 

६.] (१) एखाPा सदःयास, राLय शासनाला लेखी नोGटस देऊन आप	या पदाचा 

राजीनामा देता येईल, आ�ण असा राजीनामा ःवीकारFयात आ	यानंतर, अशा 

सदःयाने आपले पद Aरकामे केले आहे असे मानFयात येईल.  

   (२) एखाPा सदःयाची निैम?@करIBया Aरकामी झालेली जागा संबंिधत 

ूािधकाE याने, सोईःकरपणे शgय होईल िततgया लवकर भरली पाGहजे आ�ण अशा 
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रIतीने नामिनदMिशत केले	या सदःयाने, BयाOया पवूcOया सदःयाOया पदाचा 

मदुतीपकैR राGहले	या मदुतीपय_त पद धारण केले पाGहजे.  

   (३) मंडळात कोणतीहI जागा Aरकामी आहे Gकंवा मंडळाOया रचनेत कोणताहI 

दोष आहे याच केवळ कारणाव4न, मंडळाOया कोणBयाहI कृBयास Gकंवा काय0वाहIस 

हरकत घेता येणार नाहI.  

 

सिमBया नेमFयाचा अिधकार- 

 

६-अअ.] आपली कामे पार पाडFयात मंडळास स	ला देFयाOया ूयोजनासाठj आ�ण 

Bयाचूमाणे कलम-७, पोट-कलम (२) मUये ?विनGद0d केले	या बाबींपकैR कोणतीहI 

बाब अमंलात आणFयासाठj, मंडळास एक Gकंवा अिधक सिमBया ःथापन करता 

येतील. BयापकैR ूBयेक सिमतीवर मंडळाचा िनदान एकतरI सदःय असेल.  

 

न Gदले	या संिचत रकमा आ�ण Bयाबाबत करFयात आलेली मागणी- 

 

६-अ.] (१) न Gदले	या सव0 संिचत रकमा या सोडून Gदलेली मालम@ा आहे असे 

मानFयात येईल.  

     (२) Lया कोणBयाहI न Gदले	या संिचत रकमा कलम ३ Oया तरतुदIनसुार 

मंडळास देFयात आ	या असतील, Bया रकमा मंडळास अशा रIतीने देFयात 

आ	यावर मालक, मंडळास Gदले	या रकमेOया मया0देपय_तच अशा रकमा कम0चाE यास 

देFयासंबंधातील आप	या जबाबदारIतून मNु होईल आ�ण उपरोN मया0देपय_त 

कम0चाE यास रकमा देFयाची जबाबदारI या कलमाOया अनवुतc तरतुदIंOया अधीन 

राहून, मंडळाकडे हःतांतAरत करFयात आली आहे असे मानFयात येईल.  

     (३) कोणBयाहI न Gदले	या संिचत रकमा मंडळास देFयात आ	यानंतर शकय 

िततgया लवकर, मंडळाने (?वGहत करFयात येईल असा तपशील असले	या) 

नोटIशीeारा Ð 
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     (अ) न Gदले	या संिचत रकमा Lया कारखा]यात Gकंवा &यापारI संःथेत 

अ�ज0त करFयात आ	या असतील Bया कारखा]याOया Gकंवा &यापारI संःथेOया 

सचूना फलकावर अशी िनटIस लावनू; आ�ण  

     (ब) (वगळFयात आला)  

     (क) तसेच न Gदले	या संिचत रकमा Lया कारखा]यात Gकंवा &यापारI 

संःथेत अ�ज0त करFयात आ	या असतील तो कारखाना Gकंवा ती &यापारI संःथा 

Lया भागात असेल Bया भागात ूसाAरत होणाE या कोणBयाहI दोन व@ृपऽात आ�ण 

Bया भागात सामा]यपणे समज	या जाणाE या भाषेत अशी नोटIस ूिसT क4न 

Gकंवा केले	या मागणीची रgकम ल#ात घेऊन, ?वGहत करFयात येईल अशा इतर 

रIतीने ती ूिसT क4न, कम0चाE यांना देणे असले	या कोणBयाहI रकमेबाबत Bयांनी 

केले	या मागFया सादर करFयाबाबत ?वनंती केली पाGहजे. अशी नोटIस, न 

Gदले	या संिचत रकमा, मंडळास देFयात आ	याOया तारखेपासनू तीन वषा0Oया 

मदुतीसाठj, ूBयेक वषा0Oया जून व Gडस|बर मGह]यात, उपरोN रIतीने देFयात 

येईल.  

(४) पोट-कलम (३) मUये उ	ले�खलेली नोटIस Bया पोट-कलमा]वये 

आवँयक अस	याूमाणे देFयात आली होती Gकंवा कसे याब�ल कोणताहI ू~ 

उ�वला तर अशी नोटIस अशा रIतीने देFयात आली होती अशा अथा0चे मंडळाने 

Gदलेले ूमाणपऽ िनणा0यक असेल.  

(५) अशा मागणीOया संबंधातील नोटIस ूथमत: ूिसT करFयात आ	याOया 

तारखेपासनू चार वषा_Oया आत अशा नोटIसीOया अनरुोधाने Gकंवा अ]यथा, एखादI 

मागणी करFयात आली तर, मंडळाने अशी मागणी वेतन देFयाबाबत अिधिनयम 

१९३६ याOया कलम १५ अ]वये िनयNु करFयात आले	या आ�ण Lया भागात 

कारखाना Gकंवा &यापारI संःथा असेल Bया भागात अिधकाAरता असणाE या 

ूािधकरणाकडे हःतांतAरत केली पाGहजे आ�ण अशा ूािधकरणाने Bया मागणीची 

]याय चौकशी क4न Bयावर िनण0य Gदला पाGहजे. अशा मागणीची सनुावणी 

करताना अशा ूािधकरणास Bया अिधिनयमा]वये ूदान करFयात आलेले सव0 

अिधकार असतील आ�ण Bयाने, Bया अिधिनयमाOया तरतदुIंची अमलबजावणी 
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करताना जी काय0पTती अनसुरFयात येत असेल तीच काय0पTती (जेथवर ती लाग ू

करणे शgय असेल तेथवर) अनसुरली पाGहजे.  

(६) जर अशी कोणतीहI मागणी कायदेशीर असनू Bयामळेु रgकम 

िमळFयासंबंधीचा अिधकार ूःथा?पत झाला आहे अशी उपरोN ूािधकरणाची खाऽी 

होईल तर, Lया न Gदले	या संिचत रकमेOया संबंधात मागणी केली असेल ती न 

Gदलेली संिचत रgकम सोडून देFयात आलेली मालम@ा मानली जाणार नाहI असा 

िनण0य ूािधकरणाने Gदला पाGहजे आ�ण देणे असले	या Lया रकमांबाबत मागणी 

करFयात आली असेल Bया संपणू0 रकमा Gकंवा उN ूािधकरण Bयाचा जो भाग 

योmय रIतीने देणे झालेला आहे असे ठरवील तो भाग, कम0चाE याला देFयाबाबत 

मंडळास आदेश Gदला पाGहजे आ�ण मंडळ तदनसुार अशा रकमा देईल:  

 परंतु Bया मागणीOया संबंधात, कलम ३ चे पोट-कलम (१) अ]वये मंडळास 

न Gदलेली संिचत रgकम Cहणून जी कोणतीहI रgकम देFयात आली असेल Bया 

रकमेपे#ा अिधक रgकम देFयास मंडळ पाऽ असणार नाहI.  

   (७) रgकम िमळणेबाबत केलेली मागणी नामंजूर करFयात आली तर 

कम0चाE यास बहृ]मुंबईत लघवुाद ]यायालयाकडे आ�ण इतरऽ �ज	हा ]यायालयाकडे 

अपील करFयाचा हgक असेल आ�ण मंडळाने आ?पलात देFयात आले	या 

कोणBयाहI आदेशाचे पालन केले पाGहजे. ूािधकरणाने िनण0य Gद	यापासनू साठ 

GदवसांOया आत अपील केले पाGहजे. 

   (८) उपरोN आ?पलास अधीन राहून ूािधकरणाचा िनण0य आ�ण यथा�ःथती, 

लघवुाद ]यायालयाने Gकंवा �ज	हा ]यायालयाने, आ?पलात Gदलेला िनण0य हा, 

रgकम िमळFयाबाबत असले	या हgकासंबंधी रgकम देFयाOया मंडळाOया 

जबाबदारIसंबंधी आ�ण तसेच अशी रgकम अस	यास Bया रकमेOया बाबतीत 

अखेरचा आ�ण िनणा0यक असेल.  

    (९) पोट-कलम (५) मUये िनGद0d केले	या मदुतीत कोणतीहI मागणी 

करFयात आली नाहI Gकंवा एखादI मागणी ूािधकरणाने Gकंवा अपील केले असता 

]यायालयाने उपरोNूमाणे यथोिचतरIBया नामंजूर केली तर अशा मागणीOया 

संबंधातील, न Gदले	या संिचत रकमा �ा, ःवािमहIन संप@ी अस	याूमाणे, राLय 
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शासनास ूा$ होतील आ�ण Bया राLय शासनाकडे िनGहत होतील, आ�ण Bयानंतर 

अशा रकमा, BयांOया आणखी हःतांतरणािशवाय, िनधीकडे हःतांतAरत करFयात 

आ	या आहेत आ�ण Bया िनधीचा भाग झा	या आहेत असे मानFयात येईल. 

 

अंशदाने- 

 

६ बब. (१) एखाPा संःथेतील एखाPा कम0चाढयाOया संबंधात या अिधनीयमा]वये 

देय असलेले अंशदान, हे मालकाकडून देय असलेले अंशदान (Lयाचा यात यापढेु  

मालकाचे अंशदान असा िनदMश करFयात आला आहे), अशा कम0चाढयाकडून देय 

असलेले अंशदान (Lयाचा यात यापढेु कम0चाढयाचे अंशदान असा िनदMश करFयात 

आला आहे) आ�ण राLय शासनाकडून देय असलेले अंशदान िमळून बनलेले असेल 

आ�ण ते मंडळास देFयात येईल आ�ण ते िनधीचा भाग बनेल.  

    (२) ूBयेक कम0चाढयाOया संबंधात ूBयेक सहा मGह]यांनी देय होणाE या 

अंशदानाची रgकम हI, अशा कम0चाढयाचे नाव, अनबुमे Gदनांक ३० जून आ�ण ३१ 

Gडस|बर रोजी, संःथेOया नrदणी पःुतकात असेल तरच- 

    (अ)(एक) दरमहा तीन हजार lपयांपय_त आ�ण तीन हजार वेतन घेणाE या 

कम0चाE यांOया बाबतीत सहा lपये असेल; आ�ण  

(दोन) तीन हजार lपयांपे#ा जाःत वेतन घेणाE या कम0चाE यांOया बाबतीत बारा 

lपये असेल 

 

परंतु शासनास मंडळाकडून ूःताव ूा$ होताच, राजपऽातील अिधसचूनेeारे 

कम0चाE यांOया आशा रकमेOया अंशदानाचा दर तीन वषा0तून एकदा आशा रIतीने 

वाढवता येईल कR, जेणेक4न अशी वाढ, अंशदानाOया चाल ूदराOया ३० टggयाहुन 

अिधक होणार नाहI; 
 

   (ब) मालकाOया बाबतीत, खंड (अ) Oया उप-खंड (एक) आ�ण (दोन) मUये 

िनGद0d केले	या ूBयेक कम0चाढयासंबंधात ूBयेक सहा मGह]यांनी देय होणारI 

रgकम हI कम0चाE याकडून देय असले	या अंशदानाOया रकमेOया ित�पट असेल..” 
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   (३) ूBयेक मालक १५ जुल ैआ�ण १५ जानेवारIपवूc, मालकाचे अंशदान आ�ण 

कम0चाढयाचे अंशदान पोट-कलम २ मUये िनGद0d के	याूमाणे, अशी दो]हI अंशदाने 

मंडळास देईल.  

   (४) इतर कोणBयाहI अिधिनयमात काहIहI अंतभू0त असले तरI, परंत ु या 

अिधिनयमाOया आ�ण कोणBयाहI िनयमाOया तरतुदIंOया अधीन राहून, मालकास 

अशा कोणBयाहI कम0चाढयाOया बाबतीत, उN कम0चाढयाचे अंशदान, BयाOया 

वेतनात कपात क4न, अ]य कोणBयाहI रIतीने न&हेÑ--वसलू करता येईल, आ�ण 

अशी कपात, वेतन देFयाबाबत अिधिनयम, १९३६ eारे Gकंवा तद]वये ूािधकृत  

कपात अस	याचे समजFयात येईल: 

 परंत ुअशी कोणतीहI कपात, अशा कम0चाढयाने देय असले	या अंशदानाOया 

रकमेपे#ा अिधक असता कामा नये तसेच ती जून Gकंवा Gडस|बर या मGह]यांOया 

वेताना&यितAरN, इतर कोणBयाहI वेतनातून करता कामा नये:   

 परंत ु आणखी असे कR, अनवधानाने Gकंवा अ]यथा एखाPा कम0चाढयाOया 

वेतनातून उपरोN मGह]यामUये कोणतीहI कपात करFयात आली नाहI तर, या 

अिधनीयमा]वये नेमले	या िनरI#काOया लेखी परवानगीने, अशा कम0चाढयाOया 

नंतरOया कोणBयाहI मGह]याOया Gकंवा मGह]यांOया वेतनातून अशी कपात करता 

येईल. 

   (५)एतGelT कोणतीहI सं?वदा असली तरIहI, कोणBयाहI मालकाने एखाPा 

कम0चाढयास देय असले	या कोणBयाहI वेतनातून मालकाचे अंशदान वजा करता 

कामा नये Gकंवा अ]यथा ते कम0चाढयाकडून वसलू करता कामा नये.  

   (६)या कलमा]वये एखाPा कम0चाढयाOया वेतनातून एखाPा मालकाने 

यथोिचतरIBया वजा केलेली कोणतीहI रgकम, ती Lया अंशदानाOया संबंधात वजा 

करFयात आली असेल ते अंशदान देFयाOया ूयोजनासाठjच Bया कम0चाढयाने 

मालकाकडे सोप?वली अस	याचे समजFयात येईल. 

   (७)मालकाचे आ�ण कम0चाढयाचे अंशदान मालकाने, चेकने, मिनओड0रने Gकंवा 

रोख रकमेत मंडळास Gदले पाGहजे आ�ण Bयाने मंडळाकडे अंशदान भरणा 

करFयासाठj होणारा खच0 सोसला पाGहजे.  
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   (८)ूBयेक &यापारI संःथेतील मालकाOया अंशदानाची आ�ण कम0चाढयाOया 

संबंधातील कम0चाढयाOया अंशदानाची एकूण रgकम दश0?वणारे ?ववरणपऽ, दरवषc 

जुल ैआ�ण जानेवारI अखेरIनंतर शgय िततgया लवकर क	याण आयNुाने, ?वGहत 

नम]ुयात राLय शासनाकडे सादर केले पाGहजे, क	याण आयNुांकडून ?ववरणपऽ 

िमळा	यावर राLय शासनाने पोट कलम (२) Oया खंड (अ) Oया उप-खंड (एक) व 

(दोन) मUये िनGद0d केले	या ूBयेक  कम0चाढयाOया बाबतीत, ३१ Gडस|बर २००० ते 

३१ माच0 २००३ या कालावधीकAरता कम0चाढयांOया अंशादानाOया िनCयाइतकR 

रgकम; आ�ण १ ए?ूल २००३ पासनू कम0चाढयांOया अंशादानाOया दपुटI इतकR 

रgकम अंशदान Cहणनू मंडळास Gदली पाGहजे.  

 

मागणीची नोटIस Gद	यानंतर न Gदले	या संिचत रकमांवरIल Gकंवा दंडावरIल &याज- 

 

६-ब. १) जर एखाPा मालकाने न Gदले	या संिचत रकमेची Gकंवा कम0चाE यांकडून 

वसलू केले	या दंडाची कोणतीहI रgकम Gकंवा कलम ६-बब खालील मालकाOया 

Gकंवा कम0चाढयाOया अंशदानाची रgकम या अधीिनयमाOया तरतुदIनसुार Gकंवा 

तद]वये, अशी रgकम Lया मदुतीत देणे Bयास आवँयक आहे Bया मदुतीत Gदली 

नाहI तर क	याण आयNुास, आशा मालकावर नोGटस बाजावनू Bयास तीत िनGद0d 

केले	या कालावधीOया आत अशी रgकम देFया?वषयी फमा0?वता येईल. असा 

कालावधी अशी नोGटस बजावFयाOया तारखेपासनू तीन Gदवसांहून कमी असणार 

नाहI.  

   २)जर अशा मालकाने परेुशा कारणावाचनू, नोटIसीमUये िनGद0d केले	या 

कालावधीत अशी कोणतीहI रgकम देFयात कसरू केली तर Bयाने मंडळास Bया 

रकमेिशवाय आणखी Ð 

   (अ) अद@ संिचत रकमा अथवा कम0चाE यांकडून वसलू केलेला दंड यांची 

कोणतीहI रgकम देFयात कसरू के	याOया बाबतीत Ð 
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   (एक) पGह	या तीन मGह]यांकAरता नोटIिशनसुार Lया अंितम Gदंनांकापय_त 

Bयाने उN रgकम Pावयास पाGहजे होती Bया GदनांकानंतरOया ूBयेक पणू0 

मGह]यासाठj उN रकमेOया शेकडा दIड टggयाूमाणे; आ�ण  

   (दोन) Bयानंतर ती रgकम देFयात तो कसरू करणे चाल ूठेवील अशा मदुतीत 

ूBयेक पणू0 मGह]याकAरता Bया रकमेOया शेकडा दोन टggयाूमाणे; 

 

   (ब) कलम ६-बब खालील, मालकांOया व कम0चाE यांOया अंशदानाची कोणतीहI 

रgकम देFयात कसरू के	याOया बाबतीत Ð 

  (एक) पGह	या तीन मGह]यांकAरता, कलम ६-बब Oया पोट-कलम (३) Oया 

तरतुदIनसुार, Lया अंितम Gदंनांकापय_त Bयाने उN रgकम Pावयास पाGहजे होती 

Bया GदनांकानंतरOया ूBयेक पणू0 मGह]याकAरता उN रकमेOया शेकडा दIड  

टggयाूमाणे आ�ण  

  (दोन) Bयानंतर, ती रgकम देFयात तो कसरू करणे चाल ूठेवील अशा मदुतीत, 

ूBयेक पणू0 मGह]याकAरता, Bया रकमेOया शेकडा दोन टggयाूमाणे, सरळ&याज 

Gदले पाGहजे :  

परंत ु क	याण आयNुास, ?वGहत करFयात येतील अशा शतcस अधीन राहून, 

कोणBयाहI कालावधीOया बाबतीत, असा दंड पणू0त: Gकंवा अंशत: माफ करता येईल 

 

िनधी िनGहत होणे व Bयाचे उपयोजन- 

 

७.  (१) या अिधिनयमाOया तरतुदIंOया अधीन राहून व BयाOया ूयोजनाकAरता 

हा िनिध, ?व�ःत या नाBयाने मंडळाकडे ?वGहत होईल व मंडळ तो धारण करIल व 

Bयाचे उपयोजन करIल. िनधीतील पशैाचा उपयोग कामगार व BयांOयावर अवलंबनू 

असले	या &य?N BयांOया Gहतसंवध_नासाठj राLय शासन वेळोवेळI िनGद0d करIल 

Bया योजना पार पाडFयासाठj, मंडळाकडून करFयात आला पाGहजे.  

 (२) पोट-कलम (१) Oया सामा]यतेस बाधा न आणता मंडळास पढुIल 

गोdींवरIल खच0 भाग?वFयासाठj िनधीतील पशैाचा उपयोग करता येईल.  



20 

 

 (अ) वाचनालये व मंथालये ध4न सामGूहक व सामा�जक िश#ण क| िे; 

 (ब) सामGूहक गरजा; 

 (क) खेळ व बRडा; 

 (ड) सहली, दौरे, व ?वौामधामे; 

 (इ) करमणकू व मनोरंजनाचे इतर ूकार; 

 (फ)�yया व बेकार &य?N यांOयासाठj गहृोPोग आ�ण दु̀ यम &यवसाय; 

 (ग) सामा�जक ःव4पाची सामदुाियक कायM; 

 (ह) अिधिनयमOया ूयोजनाकAरता नेमले	या कम0चारI वगा_चा पगार, भ@े, 

िनव@ृीवेतन, भ?वंयिनवा0ह िनधी व उपदान आ�ण इतर कोणतेहI उपांत लाभ ध4न 

अिधिनयमाOया अंमलबजावणीचा खच0; आ�ण  

 (आय) राLय शासनाOया मते Lया योगे कामगारांचे राहणीमान उंचावेल व 

Bयांची सामा�जक पAर�ःथित सधुारेल असे इतर उ�ेश.  

परंतु BयावेळI अमंलात असले	या कोणBयाहI कायPा]वये जी कोणतीहI उपाय 

योजना पार पाडणे मालकास आवँयक असेल Bया उपाययोजनेला पसैा परु?वFयाकडे 

या िनधीचा उपयोग करता येणार नाहI :  

 परंत,ु आणखी असे कR, वेतन देFयाबाबत अिधिनयम, १९३६ मUये Gकंवा 

BयावेळI अमलात असले	या इतर कोणBयाहI कायPात काहIहI अंतभू0त केलेले 

असले तरI, न Gदले	या संिचत रकमा व दंड यांचा मंडळाकडे भरणा केला पाGहजे व 

या अिधिनयामा]वाये मंडळाकडून तो खच0 केला पाGहजे.  

 (३) मंडळास, राLय शासनाOया संमतीने राLय शासनाने मा]यता Gदले	या 

कोणBयाहI कामगार क	याण काया0साठj मदत Cहणून, कोणBयाहI मालकास, 

कोणBयाहI ःथािनक ूािधकरणास Gकंवा इतर कोणBयाहI संःथेस िनधीतून अनदुान 

देता येईल.  

 (४) एखादा ?विशd खच0 िनधी खाती खचc टाकता येFयाजोगा आहे Gकंवा 

कसे याब�ल कोणताहI ू~ उप�ःथत झा	यास ती बाब राLय शासनाकडे ?वचाराथ0 

पाठवली पाGहजे आ�ण राLय शासनाने Gदलेला िनण0य अंितम असेल.  
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 (५) जर कोणBयाहI &यापारI संःथेOया कामगार क	याण िनधीचे मंडळाकडे 

यथोिचतरIBया हःतांतरण करFयात आले असेल तर, उN िनधीतून आिथ0क मदत 

िमळत असलेले कोणतेहI काय0 मंडळाने चाल ूठेवणे कायदेशीर असेल.  

 

कज0 घेFयाचा मंडळाचा अिधकार- 

 

८. राLय शासनाOया पवू0 मंजरुIने व या अिधिनयमाOया तरतुदIंOया आ�ण 

याबाबतीत ?विनGद0d करFयात येतील अशा शत�ना अधीन राहून मंडळास या 

अिधिनयमाOया ूयोजनाकAरता आवँयक असलेली कोणतीहI रgकम  वेळोवेळI 

कजा0ऊ घेता येईल. 

 

िनधीची गुंतवणूक- 

९. या अिधिनयमाOया उ�ेशपतूcसाठj अशा िनधीचा Gकंवा BयाOया कोणBयाहI 

भागाचा लवकर ?विनयोग करणे शgय नसेल तर, मंडळाने भारतीय ?व�ःत 

&यवःथा अिधिनयम १८८२ याचे कलम २०, खंड (क) ते (घ) व (च) मUये िनGद0d 

केले	या रो,यांपकैR कोणBयाहI रो,यात तो गुंत?वला पाGहजे.  

 

राLय शासनाने मंडळास िनदMश देणे- 

१०. अशा िनधीतून करावयाOया खचा0Oया संबंधात Gकंवा अिधिनयमाची इतर 

ूयोजने पार पाडFयाकAरता, राLय शासनास BयाOया मते आवँयक Gकंवा इd 

असतील असे िनदMश मंडळास देता येतील. अशा िनदMशांचे पालन करणे हे मंडळाचे 

कत0&य असेल. 

 

क	याण आयNुांची नेमणूक व Bयांचे अिधकार-  

 

११. (१) राLय शासनाOया पवू0मंजुरIने मंडळाने क	याण आयNुांची नेमणूक केली  

       पाGहजे; 
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   (२) क	याण आयNु हा मंडळाचा म,ुय काय0कारI अिधकारI असेल; 

   (३) या अिधिनयमाOया व तद]वये केले	या िनयमांOया तरतुदIंचे 

यथोिचतAरBया पालन करFयात येत आहे याब�ल खाऽी क4न घेणे हे क	याण 

आयNुाचे कत0&य असेल आ�ण या ूयोजनाकAरता Bयास या अिधनीयमा]वये Gकंवा 

तद]वये केले	या िनयमा]वये मंडळाने घेतलेले िनण0य अंमलात आणFया?वषयीचा 

कोणताहI आदेश ध4न, अिधिनयमाOया व तद]वये केले	या िनयमांOया तरतुदIंशी 

?वसंगत नसतील असे Bयास योmय वाटतील, असे आदेश देFयाचा अिधकार असेल.  

 

िनरI#कांची नेमणकू- 

 

१२. (१) िनधीत भरावयाOया रकमांOया संबंधातील अिभलेख तपासFयासाठj राLय 

शासनाला िनरI#कांची नेमणकू करता येईल. मुंबई दकुाने व संःथा अिधिनयम, 

१९४८ अ]वये कोणBयाहI #ेऽाOया संबंधात, ःथािनक ूािधकारणाने Gकंवा राLय 

शासनाने नेमलेले िनरI#क हे, या अिधिनयमाOया ूयोजनाथ0, Lया &यापारI 

संःथांना हा अिधिनयम लाग ू होतो BयांOया संबंधात, िनरI#क अस	याचे 

समजFयात येईल आ�ण या अिधिनयमा]वये असा िनरI#क Lया ःथािनक #ेऽात 

आपली कामे पार पाडIल ते ःथािनक #ेऽ हे, उN अिधिनयमा]वये Bयाची Lया 

#ेऽासाठj नेमणकू करFयात आली असेल ते ःथािनक #ेऽ असेल. 

 (२) कोणBयाहI िनरI#कास Ð 

     (अ) Bयास योmय वाटेल अशी कोणतीहI मदत लाग	यास तशी मदत 

घेऊन या अिधिनयमाचे उ�ेश पार पाडFयासाठj कोणBयाहI जागेत कोणBयाहI 

वाजवी वेळI ूवेश करता येईल.  

     (ब) ?वGहत करFयात येतील अशा इतर अिधकारांचा वापर करता येईल.   
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कामगार आयNुांOया अधीन असलेला ?वPमान कम0चारI वग0 सामावनू घेणे- 

 

१३. (१) राLय शासन िनदMश देईल असा, कामगार आयNु, मुंबई, यांOया 

िनयंऽाखाली असलेला ?वPमान कम0चारI वग0, मंडळ ःवीकारIल व नोकरIवर ठेवील 

आ�ण अशा रIतीने ःवीकारलेली व नोकरIवर ठेवलेली ूBयेक &य?N, या 

अिधिनयमाOया व तद]वये केले	या िनयमांOया तरतुदIंOया अधीन असेल :  

परंतु Ð 

(अ) अशा नोकरIOया मदुतीत, उN नोकरवगा0चा पगार, रजा, सेवािनव@ृी, 

भ@े, िनव@ृीवेतन, भ?वंयिनवा0ह िनधी व नोकरIOया इतर शतc या 

मुंबई नागरI सेवा िनयमाeारे Gकंवा राLय शासन वेळोवेळI करIल अशा 

इतर िनयमांeारे ?विनयिमत करFयात येतील; 

(आ) अशा ूBयेक कम0चाE यास पदावनती करणाE या, बडतफ� करणाE या Gकंवा 

नोकरIव4न काढून टाकणाE या, दंड करणाढया Gकंवा इतर कोणतीहI 

शाःती देणाE या कोणBयाहI आदेशा?वlT, राLय शासनाकडे अपील 

करFयाचा हgक असेल :  

 परंत ु आणखी असे कR, अशा रIतीने ःवीकारले	या &यNRस या 

अिधिनयमा]वये मंडळाने नेमले	या कम0चारI वगा0Oया सेवेOया शतcसंबंधी, या 

अिधिनयमा]वये केलेले िनयम आपणास लागू करावेत अशी ?वGहत केले	या 

मदुतीत, इOछा ूदिश0त क4न िनवड करता येईल आ�ण अशा रIतीने िनवड 

के	यावर, पGह	या परंतुकाOया तरतुदI ितला लाग ूअसFयाचे बंद होईल.  

  

(२) मुंबई कामगार क	याण िनधी (&या$ी व सधुारणा) अिधिनयम, १९६१ अ]वये 

हा अिधिनयम Lया #ेऽास लागू करFयात आला असेल अशा कोणBयाहI #ेऽात, या 

अिधिनयमाचा ूारंभ झा	यावर, कामगार आयNु मुंबई, यांOया िनयंऽाखाली 

असले	या ?वPमान कम0चाE यांपकैR राLय शासन िनदMश देईल तेवढे ?वPमान 

कम0चारI, मंडळ ःवीकारIल व Bयांना नोकरIवर ठेवील व अशा रIतीने ःवीकारलेली 

व नोकरIवर ठेवFयात आलेली ूBयेक &यNR पोट-कलम (१) मधील शतc व अटI 
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या सार,याच शतcस व अटIंस आ�ण पोट-कलम (१) Oया तरतुदIंOया आ�ण या 

अिधिनयमाOया इतर तरतुदIंOया व Bया अ]वये केले	या िनयमांOया अधीन असेल.  

 

िल?पक वग0 व इतर कम0चारI वग0 यांची नेमणूक करणे- 

 

१४.(१) Lया काया0साठj िनधीतून पसैा परु?वFयात आला असेल ती कायM पार 

पाडFयासाठj व Bयावर देखरेख ठेवFयासाठj आवँयक असेल असा िल?पकवग0 व 

काय0कारI कम0चारI वग0 नेमFयाचा मंडळाला अिधकार आहे.  

 परंत ुअशा रIतीने नेमले	या कम0चारI वगा_चा खच0 व इतर ूशासिनक खच0 

िनधीOया वा?ष0क उBप]नाOया ?वGहत केले	या टgकेवारIपे#ा अिधक असता कामा 

नये.  

  (२) राLय शासनाOया मा]यतेने आप	या कम0चाढयांOया (क	याण आयNु व 

िनरI#क याखेरIज इतर) सेवाूवेशाची पTत, Bयांचे वेतन व भ@े आ�ण BयांOया 

सेवेOया इतर शतc या संबंधी मंडळ ?विनयम करIल :  

 परंतु असे ?विनयम करFयात येईतोपय_त, अशा नोकरांOया सेवेOया शत�चे 

िनयमन राLय शासनाने याबाबतीत केले	या िनयमाeारे केले जाईल.  

 

मंडळाOया कम0चारI वगा0तील कोणBयाहI &यNRस काढून टाकFयाचा राLय शासनाचा 

अिधकार- 

१५. राLय शासनाला, Bयास अयोmय वाटणाE या कोणBयाहI &यNRस, मंडळाOया 

सेवेतून काढून टाकFयाचा आ�ण LयाOया बाबतीत, मंडळाOया सदःयांपकैR एक-

ततृीयांशापे#ा अिधक सदःय सहमत नसतील Bया बाबतीत, नेमणूक करFयाचा 

अिधकार आहे.  
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अिभलेख इBयादI माग?वFयाचा राLय शासनाचा Gकंवा ूािधकृत अिधकाढयाचा 

अिधकार- 

 

१६. राLय शासनास Gकंवा राLय शासनाने ूािधकृत केले	या कोणBयाहI 

अिधकाE यास मंडळाचे अिभलेख माग?वता येतील व Bयांची तपासणी करता येईल 

आ�ण Bयास मंडळाOया कामावर देखरेख ठेवता येईल.  

 

मंडळास PावयाOया रकमा वगरेै वसलू करFयाची पUदती- 

  

१७. या अिधनीयमा]वये मंडळास Gकंवा िनधीस Pावयाची कोणतीहI रgकम, 

वसलुीOया इतर कोणBयाहI पTतीस बाधा न आणता, जमीन महसलुाOया 

थकबाकRूमाणे, मंडळाOया वतीने वसलू केली पाGहजे. 

 

िनरI#काला Bयाची कत0&ये पार पाडताना तपासणीमUये अडथळा आण	याब�ल 

Gकंवा कागदपऽे वगैरे सादर करFयात कसरू के	याब�ल शाःती-   

 

१७-अ] जी कोणतीहI &यNR, िनरI#कास, या अिधनीयमा]वये BयाOया अिधकारांचा 

वापर करताना Gकंवा Bयाची कत0&ये पार पाडताना जाणून बजूुन अडथळा करIल 

Gकंवा िनरI#काने मागणी केली असता या अिधिनयमाOया Gकंवा तद]वये केले	या 

िनयमांOया तरतुदIनसुार ठेवले	या कोणBयाहI नrदव�ा, अिभलेख Gकंवा इतर 

कागदपऽे तपासणीसाठj सादर करFयात कसरू करIल, Gकंवा मागणी केली असता 

कोणBयाहI अशा कागदपऽांOया खE या ूती परु?वFयात कसरू करIल अशा &यNRस 

िसTपराध ठर?वFयात आले असता Ð 

(अ)  पGह	या अपराधाब�ल तीन मGह]यांपय_त अस ू शकेल इतgया कैदेची, 

Gकंवा पाचशे lपयांपय_त अस ू शकेल इतgया दंडाची िश#ा होईल Gकंवा 

या दो]हI िश#ा होतील; आ�ण  
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(ब) दसुE या Gकंवा BयानंतरOया अपराधांब�ल सहा मGह]यांपय_त अस ूशकेल 

इतgया कैदेची Gकंवा एक हजार lपयांपय_त अस ूशकेल इतgया दंडाची िश#ा 

होईल, Gकंवा या दो]हI िश#ा होतील. 

 

परंत ु ]यायालयाOया िनकालपऽात नमदू करावयाOया तद?वlT ?विशd व 

परेुशा कारणांOया अभावी अपराUयास केवळ दंडाची िश#ा देFयात आली 

असेल अशा कोणBयाहI ूकरणी, दंडाची रgकम प]नास lपयांहून कमी 

असता कामा नये.  

 

अिधकारIतेसंबंधी तरतुदI- 

 

१७-ब] (१) इलाखा शहर दंडािधकाराOया Gकंवा पGह	या वगा0Oया 

दंडािधकाE याOया ]यायालयापे#ा किन� असले	या कोणBयाहI ]यायालयास, 

कलम १७-अ अ]वये िश#ेस पाऽ असले	या कोणBयाहI अपराधाची ]याय 

चौकशी करता येणार नाहI.  

(२) क	याण आयNुांOया पवू0 मंजरुIने िनरI#का&यितAरN कोणासहI अशा 

अपराधाब�ल खटला दाखल करता येणार नाहI.  

(३) कोणBयाहI ]यायालयाने Lया तारखेस असा अपराध करFयात आला 

अस	याचे अिभकथन करFयात आले असेल Bया तारखेपासनू सहा 

मGह]यांOया आत Bयाबाबत तबार करFयात आली नसेल तर, अशा 

अपराधाची दाखल घेता कामा नये. 

 

मंडळाचे अिधबमण- 

१८. (१) या अिधिनयमाeारे Gकंवा तद]वये, मंडळावर लादलेली कोणतीहI 

कत0&ये पार पाडFयात मंडळाने कसरू केली आहे Gकंवा आप	या अिधकाराचा 

दlुपयोग केला आहे अशी राLय शासनाची खाऽी झाली तर, राLय शासनास, 

शासकRय राजपऽातील अिधसचूनेeारे, मंडळाOया रचनेसाठj ?वGहत केले	या 

रIतीने मंडळाचे अिधबमण करता येईल व Bयाची पनुर0चना करता येईल.  
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परंत ु या पोट-कालमा]वये अिधसचूना काढFयापवूc राLय शासनाने मंडळाचे 

अिधबमण का करFयात येऊ नये, याचे कारण दश0?वFयाची मंडळास योmय 

अशी संधी Gदली पाGहजे व मंडळाची ःपdीकरणे व आ#ेप अस	यास Bयांचा 

?वचार केला पाGहजे.  

 

  (२) मंडळाचे अिधबमण करFयात आ	यानंतर व Bयाची पनुर0चना 

करFयात येईतोपय_त या अिधिनयमाखालील मंडळाचे अिधकार, Bयाची कत0&ये 

व कामे हI मंडळाकडून Gकंवा राLय शासन या कारणाकरIता नेमील अशा 

अिधकाE याकडून Gकंवा अिधकाE यांकडून वापरFयात Gकंवा पार पाडFयात 

येतील.  

 

िनयम- 

१९. (१) राLय शासनास शासकRय राजपऽातील अिधसचूनेeारे व पवू0 

ूिसTIOया शतcस अधीन राहून या अिधिनयमांची ूयोजने पार 

पाडFयाकAरता िनयम करता येतील.  

(२) ?वशेषत: व पवू0गामी अिधकाराOया सामा]यतेस बाधा न आणता पढुIल 

सव0 Gकंवा BयापGैक कोणBयाहI गोdीसाठj, असे िनयम करता येतील :-  

(अ) Lया कालांतराने Gकंवा Lया कालावधीOया आत कलम ३ मUये उ	लेख 

केले	या रकमांपकैR कोणतीहI रgकम मंडळास Gकंवा िनधीस देFयात येईल 

ती कालांतरे व तो कालावधी, अशी रgकम भरFयाची रIत आ�ण अशी 

कोणतीहI रgकम Lया अिभकारणामाफ0 त व Lया रIतीने वसलू करFयात 

येईल ते अिभकरण व ती रIत; 

(ब) कलम ३, पोट-कलम (३) अ]वये िनधीचे Gहशेब Lया रIतीने ठेवले 

पाGहजेत व तपासले पाGहजेत ती रIत; 

(क) कलम ७ अ]वये िनधीतून अनदुाने देFयाची काय0पTती; 

(ड) िनधीची &यवःथा ठेवFयासाठj झालेला खच0 भाग?वFयाची काय0पTती; 
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(इ) कलम ४ अ]वये, मंडळावरIल मालकांचे व कम0चाE यांचे ूितिनधी, ःवतंऽ 

सदःय व yीयांचे ूितिनधी यांची सं,या आ�ण Bयांना Pावयाचे भ@े 

अस	यास ते भ@े; 

(फ) Lया रIतीने मंडळ आपले कामकाज चालवेल ती रIत; 

(ग) िनरI#कांची कत0&ये व अिधकार आ�ण या अिधिनयमा]वये नेमलेला 

क	याण आयNु व िनरI#क यांOया सेवेOया शतc; 

(ग-अ) मंडळाचे अिधकार व कामे क	याण आयNुांकडे ूBयायो�जत करणे 

आ�ण Bया शतcस व मया0देस अधीन राहून अशा अिधकारांचा वापर करता 

येईल Gकंवा अशी कामे करता येतील Bया शतc व मया0दा; 

(ह) मंडळास कम0चारIवग0 व इतर ूशासकRय कम0चारI यावर, िनधीOया 

वा?ष0क उBप]नाOया Lया शेकडा ूमाणापे#ा अिधक खच0 करता येणार नाहI 

ते शेकडा ूमाण; 

(आय) या अिधिनयमा]वये ठेवावयाOया नrदव�ा व अिभलेख आ�ण 

मंडळाकडे पाठवावयाची ?ववरणे; 

(ज) िनधीतून Lया काया0स पसैा देFयात येतो Bया काया0चे ूितव@ृ आ�ण 

िनिधचे उBप]न व खच0 यांचे ?ववरणपऽ व Gहशेबांचे ?ववरणपऽ ूिसT करणे; 

(के) या अिधिनयमा]वये ?वGहत करFयात आली असेल Gकंवा ?वGहत करता 

येईल अशी इतर कोणतीहI बाब.  

 

(३) या अिधनीयमा]वये करFयात आलेला ूBयेक िनयम, तो करFयात 

आ	यानंतर, शgय असेल िततgया लवकर, राLय ?विधमंडळाचे अिधवेशन 

चाल ू असताना एकाच अिधवेशनात Gकंवा लागोपाठOया दोन अिधवेशनात 

एकूण तीस Gदवसांची होईल इतgया मदुतीकAरता, राLय ?वधानमंडळाOया 

ूBयेक सभागहृापढेु ठेवFयात येईल आ�ण Lया अिधवेशनात तो अशा           

रIतीने ठेवFयात आला असेल ते अिधवेशन Gकंवा BयाOया लगतनंतरचे 

अिधवेशन समा$ होFयापवूc Bया िनयमात कोणताहI फेरबदल करFयास 

दो]हI सभागहेृ काबलु होतील Gकंवा िनयम क4 नये Cहणून दो]हI सभागहेृ 
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कबलू होतील तर, अशा िनण0याबाबतची अिधसचूना शासकRय राजपऽात 

ूिसT करFयात आ	याOया तारखेपासनू तो िनयम केवळ अशा सधुारले	या 

ःवlपात अमलात येईल Gकंवा यथा�ःथती तो अमलात येणार नाहI; तथा?प, 

असे कोणतेहI फेरबदल Gकंवा ?वलोपन यामळेु Bया िनयमा]वये पवूc केले	या 

Gकंवा करFयाचे व�ज0ले	या कोणBयाहI गोdीOया ?विधमाहयतेस बाधा येणार 

नाहI. 
 

 

मंडळाचे सदःय, क	याण आयNु, िनरI#क व मंडळाचे सव0 अिधकारI व 

नोकर हे लोकसेवक असणे-  

 

२०. मंडळाचे सदःय, क	याण आयNु, िनरI#क व मंडळाचे सव0 अिधकारI व 

नोकर हे भारतीय दंड संGहतेOया कलम २१ Oया अथा0नसुार लोकसेवक 

अस	याचे मानFयात येईल.  

 

सदभावनापवू0क काम करणाढया &यNRंचे संर#ण- 

२१. या अिधिनयमा]वये सदभावनापवू0क केले	या Gकंवा करFयाचा हेत ु

असले	या कोणBयाहI कृBयाब�ल कोणBयाहI &य?N?वlT कोणताहI दावा, 

खटला Gकंवा इतर कायदेशीर काय0वाहI दाखल करता येणार नाहI. 
 

सटू-  

 

२२. राLय शासनास मंडळाशी ?वचार?विनमय के	यावर शासकRय राजपऽातील 

अिधसचूनेeारे, अिधसचूनेत ?विनGद0d करFयात येतील अशा शतcOया अधीन 

राहून कोणBयाहI वगा0Oया &यापारI संःथेस या अिधिनयमाOया सव0 

तरतुदIंपासनू Gकंवा कोणBयाहI तरतुदIपासनू सटू देता येईल.  
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सन १९३६ च अिधिनयम ४ याOया कलम ८ ची सधुारणा- 

 

२३. वेतन देFयाबाबत अिधिनयम, १९३६ याचे कलम ८, पोट-कलम (८) 

मUये ःपdीकरणापवूc पढुIल मजकुराची भर घालFयात येईल : 

 

 “ परंतु मुंबई कामगार क	याण िनिध अिधिनयम, १९५३, Lया 

कोणBयाहI कारखा]यास Gकंवा &यापारI संःथेस लाग ू असेल Bया 

कारखा]याOया Gकंवा &यापारI संःथेOया बाबतीत वसलू करFयात आले	या 

अशा सव0 रकमा, उN अिधनीयमा]वये ःथापन केले	या िनधीत भरFयात 

येतील. ”        

 

 

 

                    *****************      
             

          

                    

                                             


