कामाच्या ठिकाणी मठिलाांच्या िोणा-या
लैंठिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी
करण्यासािी ठिल्िा स्तरावर "स्थाठिक
तक्रार सठमत्या" ििीत करणेबाबत.
मिाराष्ट्र शासि
मठिला व बाल ठवकास ठवभाि
शासि ठिणणय क्रमाांकः मकचौ-2014/प्र.क्र.63/मकक
िवीि प्रशासि भवि, ठतसरा मिला,
मादाम कामा मािण, िु तात्मा राििुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
तारीख: 11 सप्टें बर, 2014.
वाचा :1. शासि ठिणणय क्र.एसआरव्िी-1099/73/मकअ, ठद.19 मे, 1999.
2.शासि पठरपत्रक क्र.मकचौ-2006/प्र.क्र.10/मकअ, ठद.17 मे, 2006.
3.शासि ठिणणय क्र.मकचौ-2006/प्र.क्र.15/मकअ, ठद.19 सप्टें बर, 2006.
4. शासि ठिणणय क्र.मकचौ-2010/प्र.क्र.48/मकअ, ठद.9/12/2010.
5. शासि शुध्दीपत्रक क्र.मकचौ-2012/प्र.क्र.07/मकअ, ठद.19/3/2012.
6. कामाच्या ठिकाणी मठिलाांचे लैंठिक छळापासूि सांरक्षण (प्रठतबांध, मिाई आठण
ठिवारण) अठधठियम-2013 व ठियम ठद.9.12.2013.
प्रस्ताविा :- कामाच्या ठिकाणी मठिलाांचे लैंठिक छळापासूि सांरक्षण (प्रठतबांध, मिाई व ठिवारण)
अठधठियम 2013 व ठियम ठद. 9.12.2013 रोिी प्रठसध्द करण्यात आलेले आिेत. त्यामुळे ठवशाखा
ििमेंटमधील तरतूदीिुसार ठििणठमत शासि ठिणणय अठधक्रठमत िोत असूि या अठधठियमातील कलम
4 (1) अांतिणत कामाच्या ठिकाणी मठिलाांच्या लैंठिक छळाच्या तक्रारींचे ठिवारण करण्यासािी "अांतिणत
तक्रार सठमती" बरोबरच कलम 6 (1) अांतिणत ठिल्िा स्तरावर "स्थाठिक तक्रार सठमती" िठित करण्याची
तरतूद आिे. सदर अठधठियमा अांतिणत ठदलेली काये पार पाडण्यासािी प्रत्येक ठिल्ियाकठरता ‘ठिल्िा
अठधकारी’(District Officer) म्िणूि ठिल्िा दां डाठधकारी/ अठतठरक्त ठिल्िा दां डाठधकारी/ ठिल्िाठधकारी
/ उप ठिल्िाठधकारी यापैकी एका अठधका-याला प्राठधकृत करण्याची तरतूद आिे. त्यािुसार या
अठधठियमान्वये ठिठित केलेली कतणव्ये/ काये पार पाडण्यासािी ठिल्िा अठधकारी (District Officer)
याांची ठियुक्ती करणे व स्थाठिक तक्रार सठमती ििीत करण्याचे प्रस्ताठवत िोते.
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शासि ठिणणय :कामाच्या ठिकाणी मठिलाांचे लैंठिक छळापासूि सांरक्षण (प्रठतबांध, मिाई व ठिवारण) अठधठियम
2013 व ठियम ठद. 9.12.2013 अांतिणत या अठधठियमात िमूद केलेली काये पार पाडण्यासािी प्रत्येक
ठिल्ियाचे उपठिल्िाठधकारी याांिा या अठधठियमाच्या अांमलबिावणी अांतिणत

ठिल्िा अठधकारी

(District Officer) म्िणूि घोठित करण्यात येत आिे.
2.

या अठधठियमािुसार स्थाठिक तक्रार सठमती िठित करण्याचे पूणण अठधकार प्रत्येक ठिल्ियाचे

ठियुक्त ठिल्िा अठधकारी (District Officer) या िात्यािे प्रत्येक ठिल्ियातील उप ठिल्िाठधकारी याांिा
राितील. ज्या कायालयात 10 िू ि कमी कमणचारी आिेत ककवा िेथे ठियुक्ती प्राठधकाऱयाांठवरुध्द तक्रारी
आिेत, अशा कायालयातील लैंठिक छळाच्य तक्रारी स्थाठिक तक्रार सठमतीकडे कराव्यात . तसेच
प्रत्येक ठिल्ियातील ठिल्िा अठधकारी (District Officer) म्िणिेच उप ठिल्िाठधकारी याांिी ग्राठमण ककवा
आठदवासी क्षेत्रासािी प्रत्येक िट, तालुका व तिठसल मध्ये आठण िािरी क्षेत्रातील प्रभाि ककवा
ििरपाठलका मध्ये , एका समन्वयक अठधकाऱयाची ठिवड करावी, आठण सदर समन्वय अठधकारी त्याांच्या
कायाक्षेत्रातील लैंठिक छळाच्या तक्रारी प्राप्त करुि त्या

सांबांठधत स्थाठिक तक्रार सठमतीकडे 7

ठदवसाच्या आत पािवतील.
3.

ठिल्िा अठधकारी (District Officer) याांिी त्याांच्या ठिल्ियाच्या ठिल्िाठधकाऱयाांच्या सिाय्यािे

स्थाठिक तक्रार सठमतीमधील अध्यक्ष व सदस्याांची ठियुक्ती करावी. सदर ठिल्िा स्तरावरील स्थाठिक
तक्रार सठमतीची रचिा खालीलप्रमाणे राठिल.
अ) अध्यक्ष- सामाठिक कायाचा 5 विाचा अिुभव असलेल्या आठण मठिलाांच्या सोयीसािी
बाांधील असलेल्या मठिलाांमधूि िामठिदे ठशिािे अध्यक्षाांची ठियुक्ती करावी.
ब) एक सदस्य- ठिल्ियातील िट/ तालुका/ तिसील/ प्रभाि/ ििरपाठलका या कायालयामध्ये
काम करणाऱया मठिलाांमधूि एक सदस्य िामठिदे ठशत करण्यात यावा.
क) दोि सदस्य- मठिलाांच्या सोयीसािी बाांधील असलेल्या अशा अशासकीय सांघटिा/ सांघ ककवा
लैंठिक छळाच्या प्रश्ाांशी पठरठचत असलेली व्यक्ती याांमधूि दोि सदस्य िामठिदे ठशत करावेत,
त्याांच्यापैकी ठकमाि एक सदस्य मठिला असावी.
I) परांतु, त्यापैकी ठकमाि एका िामठिदे ठशत सदस्याची पार्श्णभम
ू ी प्राधान्याांिे कायद्याची
(Legal) असावी.
II) तसेच त्यापैकी ठकमाि एक िामठिदे ठशत सदस्य अिुसुठचत िाती, अिुसुठचत िमाती
ककवा इतर मािासविण ककवा अल्पसांखयाांक समािातील मठिला असावी.
ड) सदस्य सठचव- ठिल्िा मठिला व बाल ठवकास अठधकारी िे सदर सठमतीचे पदठसध्द सदस्य
असतील.
4.

स्थाठिक तक्रार सठमतीमधील अध्यक्ष व सदस्य याांच्या ठियुक्तीचा कालावधी तीि विापेक्षा अठधक

िसेल.
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5.

स्थाठिक तक्रार सठमतीचे अध्यक्ष ककवा कोणतिी सदस्य िे या अठधठियमाच्या कलम 16 मधील

तरतूदींचे उल्लांघि करीत असतील ककवा अपराधासािी दोिी िरठवले असतील ककवा त्या त्या वेळी
अांमलात असलेल्या कोणत्यािी कायद्यान्वये त्याच्या ठवरुध्द अपराधाची चौकशी प्रलांठबत असेल ककवा ते
कोणत्यािी ठशस्तभांिाच्या कारवाईमध्ये दोिी असल्याचे आढळू ि आले असतील ककवा त्याचे ठवरुध्द
ठशस्तभांिाची कारवाई प्रलांठबत असेल ककवा अशा ठरतीिे त्यािे पदावर रािू ि सावणिठिक ठितास बाधा
पोिोचवूि त्याच्या पदाचा दु रुपयोि केला असेल, अशा अध्यक्ष ककवा सदस्य याांिा सदर पदावरूि दू र
करण्यात येईल. आठण अशा ठरतीिे ठरक्त झालेले पद ककवा कोणत्यािी िैठमठिक कारणािे ठरक्त झालेले
पद या कलमाच्या तरतूदीिुसार ठिल्िा अठधकारी (District Officer) याांिा िव्यािे िामठिदे शि करुि
भरता येईल.
6.

कामाच्या ठिकाणी झालेल्या लैंठिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी/ चौकशी अिवालावरील

कायणवािी, "कामाच्या ठिकाणी मठिलाांचे लैंठिक छळापासूि सांरक्षण (प्रठतबांध, मिाई व ठिवारण)
अठधठियम 2013 व ठियम ठद. 9.12.2013" यामध्ये ठविीत केलेल्या तरतुदीिुसार करण्यात यावी.
7.

सदर अठधठियमाांतिणत चौकशी करुि सादर केलेल्या अिवालाच्या आधारे ठियुक्ती प्रठधकाऱयाांिी

ठदलेल्या ठशक्षेठवरुध्द कोणत्यािी ठपडीत व्यक्तीस उक्त अठधठियामाच्या कलम 18 मधील तरतूदीिुसार
90 ठदवसाांच्या आत अपील करता येईल.
8.

अांतिणत तक्रार सठमतीिे व ठिल्िा स्तरावरील प्रत्येक स्थाठिक तक्रार सठमतीिे त्याांचा वार्षिक

अिवाल ठवठित िमुन्यात ठिल्िा अठधकारी याांिा सादर करावा व ठिल्िा अठधकारी याांिी सदर
अिवालावरील सांठक्षप्त अिवाल मठिला व बाल ठवकास ठवभािास प्रत्येक विाच्या 30 एठप्रल पुवी सादर
करावा.
9.

उक्त अठधठियमाच्या कलम 23 मधील तरतूदीिुसार सदर अठधठियमाांच्या अमांलबिावणीच्या

अिुििाांिे सठियांत्राणाबाबतचे आदे श स्वांतत्रठरत्या ठििणठमत करण्यात येतील.
10.

प्रत्येक ठिल्िा अठधकारी (District Officer) याांिी या अठधठियमामधील तरतुदीिुसार लैंठिक

छळास प्रठतबांध करणे, ठिवारण करणे , कायालयात सुरठक्षतेचे वातावरण ठिर्षमतीच्या अिुिांिािे िािृती
ठिमाण करण्यासािी कायाशाळा आयोठित कराव्यात. तसेच सठमतीच्या सदस्याांच्या िावाांचा फलक
प्रत्येक कायालयात दशणिी ठिकाणी लावावा..
11.

सदर शासि ठिणणय मिसूल व ठवभािाच्या मान्यतेिे व अिौपचारीक सांदभण क्रमाांक 43/ई-2

ठदिाांक 1/9/2014 अन्वये ठििणमीत करण्यात येत आिे.
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सदर शासि ठिणणय मिाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201409161221081030 असा आिे . िा आदे श
ठडिीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांठकत करुि काढण्यात येत आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे.

Uke
Ujjwal

Digitally signed by Uke Ujjwal
DN: c=IN, o=ALL INDIA SERVICE,
ou=IAS, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Uke Ujjwal
Date: 2014.09.17 17:00:27 +05'30'

उज्ज्वल ऊके
प्रधाि सठचव, मिाराष्ट्र शासि
प्रत,
1. मा.राज्यपालाांचे सठचव
2. मा.मुखयमांत्री याांचे प्रधाि सठचव
3. मा.उपमुखयमांत्री याांचे सठचव
4. सवण अपर मुखय सठचव/ प्रधाि सठचव/ सठचव, मांत्रालय, मुांबई
5. मा.ठवरोधी पक्षिेता ठवधािसभा/ ठवधािपठरिद
6. सवण मा.सांसद सदस्य/ ठवधािसभा सदस्य/ ठवधािपठरिद सदस्य
7. मा.मुखय सठचव याांचे उप सठचव
8. सठचव, मिाराष्ट्र ठवधािमांडळ सठचवालय, मुांबई
9. प्रबांधक, अठपल शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई
10. प्रबांधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त, याांचे कायालय, मुांबई
11. पोलीस मिासांचालक, मिाराष्ट्र राज्य, मुांबई/ पोलीस मिाठिरीक्षक
12. आयुक्त, मठिला व बालठवकास आयुक्तालय, पुणे
13. सवण ठवभािीय उप आयुक्त, मठिला व बाल ठवकास ठवभाि
14. सदस्य सठचव, मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोि, मुांबई (पत्रािे)
15. सठचव, ठिवडणूक आयोि, मुांबई
16. सवण ठिल्िाठधकारी/ सवण ठिल्िा पठरिदाांचे मुखय कायणकारी अठधकारी
17. सवण मिाििरपाठलका आयुक्त
18.

सवण ठिल्िा मठिला व बाल ठवकास अठधकारी

19. सवण तिठसलदार
20. सवण कायासिे, मठिला व बाल ठवकास ठवभाि,
21. ठिवड िस्ती, मकक
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