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मालहतीिंा अलिकार कायदा – २००५ 

 
 

किम ४ (१) (ख) च्या अन्वये स्वयंप्रेरणेने करावयाच्या १ ते 

१७ बाबींिं ेप्रकटन 

 

(१) 
 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका यथेीि कामगार कल्याण लवभाग या 

साववजलनक प्रालिकरणाच्या कायावियािंी रिंना ,कायव व कतवव्यािंा तिंशीि. 

 
 

 

 

 

 



                                      

कामगार कल्याण लवभागािंी रिंना, कायव व कतववे्य 

 

१ 
साववजलनक प्रालिकरणािंे नाव 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका पिंिंरी -१८, 

कामगार कल्याण लवभाग. 

२ संिुंणव िंत्ता कामगार कल्याण लवभाग, 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका ,  

मंुबई िुंणे रस्ता, पिंिंरी -१८ 

३ कायाविय प्रमुख कामगार कल्याण अलिकारी 

४ कोणत्या खात्याच्या अलिनस्त ह े

कायाविय आह े
अलत आयुक्त 

५ कामािंा अहवाि कोणत्या 

कायावियाकड ेसादर केिा जातो 
अलत. आयुक्त 

६ कायवक्षेत्र पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

७ अंलगकृत व्रत लवलवि औद्योलगक व कामगार अलिलनयमातीि तरतदुींिंी 

अंमिबजावणी करणे, लवलवि लवभागांना याबाबत मागवदशवन 

करणे, अलभप्राय दणेे. कामगार कल्याण लनिी व्यवस्थािंन  व 

कामगार कल्याणकारी योजना राबवणे 

८ लवभागािंे ध्येय 
महानगरिंालिकेच्या कमविंा-यांच्या समािानात वाढ करणे, 

कामगार कल्याणकारी योजना राबलवणे. 

९ िोरण मनिंा कमविंा-यासाठी कल्याणकारी योजना राबलवणे 

िॅंनिवररि वककिांिं े सहाय्यान े न्यायाियीन प्रकरणे 

हाताळण े

१० कायावियािंी वेळ  

दरुध्वनी क्रमांक 

फॅक्स क्रमांक 

ई-मेि 

सकाळी १०.०० ते ५.४५ वा. 

०२०-६७३३१५४८ 

०२०-६७३३३३३३/२७४२५६५६ 

lwo@pcmcindia.gov.in 

११ साप्तालहक सुट्टी आलण लवशेष सेवांिंा 

कािाविी 

दसुरा व िंौथा शलनवार,  

रलववार साप्तालहक सुट्टी 
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कामगार कल्याण लवभागािंी कायव व कतवव्य े
 

१ अलिकारी/कमविंारी यांिंेसाठी प्रलशक्षण आयोलजत करणे. 

२ 
पिंिंरी पिंिंवड मनिंा कमविंारी महासंघ या मान्यताप्राप्त संघटनेच्या लवलवि मागण्या, प्रश्न याबाबत 

बैठका आयोलजत  करुन त्यािंे लनराकरण होणेसाठी िंाठिुंरावा करणे. 

३ कामगार कल्याण लनिीतून सभासद मयत कमविंा-याच्या वारसास अथवसहाय्य दणेे 

४ 

कामगार कल्याण लनिी सभासद अलिकारी वगव १ व वगव २ यांच्या िंाल्यास उच्चलशक्षणासाठी र.रु. 

४०,०००/-कामगार कल्याण लनिी सभासद कमविंारी वगव ३ व वगव ४ यांच्या िंाल्यास  उच्चलशक्षणासाठी 

र.रु २५,०००/- कजावऊ िंरतफेडीिंे  अथवसहाय्य मंजूर करणे. 

५ महानगरिंालिकेतीि लवलवि लवभागांना कामगार कायद ेलवषयी मागवदशवन व अलभप्राय दणेे. 

६ शासन व शासनाकडीि इतर लवभागामाफव त कामगार कायद ेअंमिबजावणी करणे 

७ 
मनिंा आस्थािंनेवरीिअिंंग कमविंा-यांना त्यांिंी िंदािंी कतवव्ये व जबाबदा-या िंार िंाडण्यासाठी 

सहाय्यक तंत्रज्ञान / उिंकरणे उिंिब्ि करुन दणेे. 

८ 
औद्योलगक व कामगार कायद्यान्वय े संबंलित असिेिी ना.सवोच्च न्यायािय कदल्िी, ना.उच्च न्यायािय 

मंुबई, मे.औद्योलगक न्यायालिकरण, मे. कामगार न्यायािय िुंणे येथीि न्यायप्रलवष्ठ प्रकरणे हाताळणे. 

९ कमविंारी तक्रार लनवारण सलमती अंतगवत कमविंा-यांच्या तक्रारीिंे लनराकरणासाठी िंाठिुंरावा करणे 

१० मालहतीिंा अलिकार कायदा २००५ अंतगवत मालहती उिंिब्ि करुन दणेे. 

११ मनिंा अलिकारी/कमविंारी आरोग्य तिंासणी करुन घेण.े 

१२ कमविंा-यासाठी लवलवि सांस्कृलतक कायवक्रमािंे आयोजन करणे. 

१३ कंत्राटी कामगारांिंे सरंक्षणासाठी उिंाययोजना करणे. 

१४ 
मे.न्यायाियातीि कमविंा-यांच्या कमविंारी महासंघ यािंं ेमहानगरिंालिकेलवरुद्घ असिेल्या न्यायाियीन 

प्रकरणे लनकािी काढणेबाबत प्रयत्न करणे. 

१५ 
इमारत व इतर बांिकाम कामगार  कल्याण १ टक्का उिंकर वसुिीबाबत िंाठिुंरावा करणे. 

 

 

 



 

 

              कामगार कल्याण लवभागािंी रिंना 

 
         

            

           

          
              

         

            

         

         

 

 

 



 

 

कामगार कल्याण लवभागातीि अलिकारी / कमविंारी मालहती 
 

 

अ.क्र. िंदनाम वगव िंदसखं्या 

१ कामगार कल्याण अलिकारी २ १ 

२ मुख्य लिलिंक ३ १ 

३ लिलिंक ३ ४ 

४ वाहन िंािक ३ १ 

५ लशिंाई ४ २ 

 एकुण  ९ 

 

 

 

 

 


