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पनरपत्रक 
 

"मेक इन इंनिया" छया धतीवर "मेक इन महाराष्ट्र" अनभयान राबनवण्यार्ा संकल्प राज्य शासनाने 
सोिला असून त्या अंतगचत उद्योग क्षते्राला र्ालना देण्यासाठी, कारखान्यार्े ग णननयंत्रण करण्यासाठी 
तसेर् कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारारं्े नहत जोपासण्यासाठी नवनशष्ट्ट कायचप्रणाली राबनवण्यात 
यावी, असे शासनार्े धोरण आहे.  त्या अन षंगाने कारखाने अनधननयम 1948 र्ी प्रभावी अंमलबजावणी 
व्हावी यासाठी कारखान्यारं्े यादृच्छिक ननरीक्षणे (Random Inspection) करण्याछया अन षंगाने यादृच्छिक 
कारखाने ननरीक्षण योजनेस (Randomization Inspection Scheme) संदभाधीन शासन पनरपत्रकान्वय े
शासनाने मान्यता नदली आहे. 

 संदभाधीन नदनाकं 22.06.20015 छया शासन पनरपत्रकातील म द्दा क्र.2 राज्यस्तरीय ननरीक्षण 
सनमतीर्ी (SLIA) कायचपध्दतीमधील कायचपध्दती क्र.1 मध्ये उद्धतृ केलेल्या कायचपध्दतीमध्ये प ढीलप्रमाणे 
अंशत: बदल करण्यात येत आहे. 

कायचपध्दती क्र.1  

 सदरहू राज्यस्तरीय ननरीक्षण सनमती The Maharashtra Factories (Control of Industrial 
Major Accidents hazardous) Rules, 2003 छया कलम 2 (िी) छया अंतगचत येणारे अनतधोकादायक 
कारखाने, कारखाने अनधननयम, 1948 छया कलम 2 (सीबी) छया अंतगचत येणारे धोकादायक कारखाने 
व रासायननक कारखाने वगळून तसेर् कारखाने अनधननयम, 1948 मधील कलम 85 अंतगचत येणारे 
नोंदणीकृत सॉ नमल्स व पॉवर लूम्स वगळून इतर उवचरीत कारखान्यापंैकी 20 टक्के कारखान्यारं्े 
यादृच्छिक पद्धतीने (Randomization Inspection Scheme) वषातून एकदा ननरीक्षण करील.   

 कोणत्याही प्रकारछया कारखान्यात अपघात झाल्यास ककवा कारखान्याबाबत तक्रार प्राप्त 
झाल्यास या अनधननयमातंगचत कारखाने ननरीक्षकाकंिून देण्यात येणारी भटे ककवा तपासणी ही 
यादृच्छिक पद्धतीने (Randomization Inspection Scheme) करण्यात येणाऱ्या ननरीक्षण योजनेर्ा 
भाग असणार नाही.  

 तसेर् अनतधोकादायक कारखाने, धोकादायक कारखाने व रासायननक कारखाने या सवच 
कारखान्यारं्े वषातून एकदा यादृच्छिक पद्धतीने (Randomization Inspection Scheme) ननरीक्षण 
करण्यासाठी ननवि करण्यात येईल.  म्हणजेर् अनतधोकादायक कारखाने, धोकादायक कारखाने व 
रासायननक कारखाने या सवच कारखान्यारं्े प्रत्येक वषी ननरीक्षण करण्यात येईल.  



शासन ननणचय क्रमांकः एफएसी-2015/प्र.क्र.118/काम-4  

 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2  
 

 यादृच्छिक पद्धतीने कारखान्यार्े ननरीक्षण करावयाछया सदंभातील राज्यस्तरीय सनमतीर्ी 
संरर्ना व इतर कायचपध्दती संदभाधीन शासन पनरपत्रक नदनाकं 22.06.2015 मध्ये उद्धतृ केलेल्या 
कायचपध्दतीप्रमाणेर् राहील.  

 सदर शासन ननणचय महाराष्ट्र शासनाछया www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्ा सकेंताकं  201603171637266810 असा आहे. हा आदेश 
निजीटल स्वाक्षरीने साक्षानंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

  महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याछंया आदेशान सार व नावाने, 
 
 

   ( पो. द. देशम ख ) 
      अवर सनर्व, महाराष्ट्र शासन 

प्रनत,  
1) मा.राज्यपाल यारं्े सनर्व. 
2) मा. म ख्यमंत्री, यांर्े प्रधान सनर्व. 
3) म ख्य सनर्व, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, म ंबई. 
4) प्रधान सनर्व (कामगार), उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग. 
5) प्रधान सनर्व (उद्योग), उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग. 
6) प्रधान सनर्व (उजा), उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग. 
7) महासंर्ालक, प्रनसध्दी संर्ालनालय, मंत्रालय, म ंबई यांना सदर शासन ननणचयाला व्यापक 

प्रनसध्दी देण्याछया नवनंतीसह. 
8) सह सनर्व (कामगार), उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग. 
9) सवच सह सनर्व / उप सनर्व/अवर सनर्व/कक्ष अनधकारी, उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग. 
10) मंत्रालयीन सवच नवभाग.  
11) कामगार आय क्त, म ंबई              
12) संर्ालक, औद्योनगक स रक्षा व आरोग्य संर्ालनालय, म ंबई.  } 
13) सवच अप्पर/सह/उप सहाय्यक सरं्ालक, औद्योनगक स रक्षा व } 
     आरोग्य संर्ालनालय                                                            } 
                                                                                                 } 

 
यांना कळनवण्यात येते की, 
त्यांनी सदर पनरपत्रकास 
व्यापक प्रनसध्दी दयावी. तसरे् 
कायालयातील नोटीस 
बोिचवर पनरपत्रकार्ी प्रत 
प्रदर्शशत करावी.                                                                                                  } 

14) ननवि नस्ती (कामगार-4)  

http://www.maharashtra.gov.in/
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