
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना  (नोकरीचे व सेवाशर्तीच े
वववनयमन), अविवनयम, 2017 नुसार नोंदणी प्रमाणपत्राचे 
नुर्तनीकरण करण्याची आवश्यकर्ता काढून टाकण्याबाबर्त. 

 

                                                             महाराष्ट्र शासन   
              उद्योग, ऊर्जा व कामगार ववभाग  

                     शासन वनणणय, क्र.- एमएसए  02/ 2019/ प्र. क्र. 33 (भाग-1)/ कामगार - 10 
    मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 

                                                        वदनांक :-  2  माचण, 2019. 
 

वाचा - 1) महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना  (नोकरीचे व सेवाशर्तीच ेवववनयमन), अविवनयम, 2017. 
 2) महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीच ेव सेवाशर्तीच ेवववनयमन), वनयम, 2018. 

 

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना  (नोकरीच ेव सेवाशर्तीच ेवववनयमन), अविवनयम, 2017 च्या कलम 6 
(3) व 6 (4) मध्ये या अविवनयमांर्तगणर्त देण्यार्त आलेल्या नोंदणी प्रमाणपत्राच ेनुर्तनीकरण करण्याची मुदर्त दहा 
वर्षांची असल्याबाबर्त र्तरर्तूद करण्यार्त आली आहे.  र्तसचे या अविवनयमांर्तगणर्त वनयम 6 व 7 मध्ये नोंदणी 
दाखल्याच े नुर्तनीकरण करण्याबाबर्तच े वनयम करण्यार्त आले आहेर्त.  राज्याने दुकाने व आस्थापना 
अविवनयमांर्तगणर्त नोंदणी दाखल्याच ेनुर्तनीकरण करण्याची आवश्यकर्ता काढून टाकण्यार्त यावी, अशी कें द्र 
शासनाच्या औद्योवगक िोरण व प्रोत्साहन ववभागाने (डीआयपीपी) वशफारस केली आहे.  त्या अनुरं्षगाने दुकाने 
व आस्थापना अविवनयमारं्तगणर्त नोंदणी प्रमाणपत्र नुर्तनीकरण करण्याची अट काढून टाकण्याची बाब 
शासनाच्या ववचारािीन होर्ती. 

 

शासन वनणणय :-    
 

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना  (नोकरीच ेव सेवाशर्तीच ेवववनयमन), अविवनयम, 2017 च्या कलम 4 
मध्ये शासनास या अविवनयमार्तील कोणत्याही आस्थापनेस ककवा कोणत्याही वगणवारीर्तील आस्थापनांना ककवा 
कामगारांना ककवा व्यक्र्तींना कोणत्याही र्तरर्तूदीर्तनू सूट देण्याच े अविकार आहेर्त.  उक्र्त अविवनयमाच्या 
उपरोक्र्त कलम 4 (1) च्या र्तरर्तूदीन्वये प्रदान करण्यार्त आलेल्या अविकाराचा वापर करुन, या अविवनयमाच्या 
कलम 6 अन्वये नोंवदर्त करण्यार्त येणा-या सवण आस्थापनांना दहा वर्षांनी नोंदणी प्रमाणपत्राच े नुर्तनीकरण 
करण्याच्या र्तरर्तूदीर्तून सूट देण्यार्त येर्त आहे.  त्यानुसार महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना  (नोकरीच ेव सेवाशर्तीच े
वववनयमन), अविवनयम, 2017 अविवनयमाच्या कलम 6 अन्वये नोंवदर्त सवण आस्थापनांना नोंदणी प्रमाणपत्राच े
नुर्तनीकरण करण्याची आवश्यकर्ता यापढेु राहणार नाही. 
 

 सदर शासन वनणणय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेर्तस्थळावर उपलब्ि 
करण्यार्त आला असून त्याचा संगणक सांकेर्तांक 201903051649568910 असा आहे.  हा शासन वनणणय 
वडर्जीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकर्त करुन काढण्यार्त येर्त आहे.  
 

  महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,      
 
 
        ( डॉ. महेंद्र कल्याणकर ) 
                 सह सवचव, महाराष्ट्र शासन  
प्रर्त, 
 

1. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयर्ता/ लेखा पवरक्षा) महाराष्ट्र-1, मंुबई.  
2. अविदान व लेखा अविकारी, मंुबई.  
3. वनवासी लेखा परीक्षा अविकारी, मंुबई. 
4. कामगार आयुक्र्त, कामगार भवन, बांद्रा कुला सकुंल, बांद्रा (पवूण), मंुबई – 400 051.   
5. अवर सवचव (कामगार -9), उद्योग, ऊर्जा व कामगार ववभाग. 
6. वनवड नस्र्ती (कामगार-10). 

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