
महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मांडळातगगत राज्यातील  
नोंदणीकृत बाांधकाम कामगाराांना द्यावयाच्या 
भेटवस्तू ऐवजी रोख रक्कम देणेबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उजा व कामगार ववभाग 

शासन वनणगय क्रमाांकः इमारत 2014/प्र.क्र. 8/कामगार 7 अ, 
मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई 400 032. 
तारीख: 26 मे, 2014 

वाचा -  
1) शासन वनणगय, उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग, क्र.:इमारत 2014/प्र.क्र.8/कामगार-7अ,  

वदनाांक 24 जानेवारी, 2014 
2) कामगार आयुक्त तथा अध्यक्ष महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी   

मांडळ, मुांबई याांचे पत्र क्रमाांक काआ/इवइबाांकाकमां/ 2014/811, वद.7 मे,2014 
3) शासन पत्र, उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग, क्रमाांक : इमारत 2014/प्र.क्र.8/कामगार 7अ, 

वदनाांक 9 मे, 2014. 
4) कामगार आयुक्त तथा अध्यक्ष महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी   

मांडळ, मुांबई याांचे पत्र क्रमाांक काआ/इवइबाांकाकमां/ 2014, वद.22 मे,2014 

प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाने वदनाांक 21/10/2013 

रोजीच्या बेठकीत बाांधकाम कामगाराांना भटेवस्तु देण्याबाबतचा ठराव पारीत केला आहे.  त्यानुसार 
उद्योग, उजा व कामगार ववभाग, शासन वनणगय क्र.इमारत 2014/प्र.क्र.8/काम-7अ, वदनाांक 24 
जानेवारी, 2014 नुसार लाभाथी कामगाराांना मच्छरदाणी, ब्लॅकेट, चादर, जेवणाचा डबा, चटई या पाच 
भटेवस्तु खरेदी करण्याकरीता रु.3000/- प्रवत लाभाथी या प्रमाणे रु. 30 कोटीच्या खचास प्रशासवकय 
मान्यता वदली आहे.  महाराष्ट्राची भौगौवलक व सामावजक पवरस्स्थती पाहता, प्रत्येक ववभागातील 
ब्लकेँट,चादर इत्यादी वस्तु हया  वगेवगेळया प्रकारचे आहेत.  त्यामुळे या वस्तु एकवत्रत खरेदी केल्यास, 
त्या त्या ववभागातील कामगाराांच्या पसांतीस उतरतीलच असे साांगता येत नाही.  पयायाने या वस्तु पडून 
रहाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  तसेच पसांतीच्या वस्तु कामगाराांना न वमळाल्यास, वस्तु 
वमळाल्याचे समाधान कामगाराांनाही वमळणार नाही.  त्यामुळे नोंदणीकृत बाांधकाम कामगाराांना भटेवस्तु 
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खरेदी करुन देण्याऐवजी कामगारास त्याांच्या पसांतीच्या वस्तु खरेदी करता याव्यात यादृष्ट्टीकोनातुन 
बाांधकाम कामगारास रु.3000/- प्रमाणे रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँकखात्यामध्ये 
आरटीजीएस/धनादेशाद्वारे जमा करण्याबाबत कामगार आयुक्त तथा अध्यक्ष, इमारत व इतर बाांधकाम 
कामगार कल्याणकारी मांडळ याांनी पत्र वदनाांक 07/05/2014 नुसार शासनास प्रस्ताव सादर केला  
आहे. त्यास अनुसरुन वदनाांक 9 मे,2014 च्या शासन पत्रान्वये  महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम 
कामगार कल्याणकारी मांडळाांतगगत राज्यातील नोंदणीकृत बाांधकाम कामगाराांना भटेवस्तू देण्याऐवजी 
प्रवत नोंदीत बाांधकाम कामगाराांना रु.3000/- या प्रमाणे रक्कम थेट लाभाथीच्या बँक खात्यामध्ये 
आरटीजीएसद्वारे/ धनादेशाद्वारे जमा करण्यास प्रशासकीय मांजूरी देण्यात आलेली आहे.  कें द्र 
शासनाच्या डीबीटी धोरणानुसार रु.3000/- इतकी रक्कम वयैक्तीक लाभार्थ्याच्या नाांव ेबँक खात्यात 
जमा करण्याची कायगपध्दती वनवित करण्याची बाब शासनाच्या ववचारावधन होती. त्यानुसार शासनाने  
खालीलप्रमाणे वनणगय घेतला आहे. 

शासन वनणगय-  
महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाकडे वदनाांक 31/03/2014 

पयगत नोंवदत असलेल्या बाांधकाम कामगाराांना प्रत्येकी एक मच्छरदाणी, एक ब्लॅकेट, एक चादर, एक 
जेवणाचा डबा व एक चटई या पाच गृहपयोगी वस्तुकरीता अथगसहाय्य म्हणनु प्रत्येक  कामगाराला 
रु.3000/- याप्रमाणे रक्कम थेट लाभाथी कामगाराांच्या बँकखात्यामध्ये आरटीजीएस/धनादेशाद्वारे जमा 
करण्यात यावी.  तसेच सदर अथगसहाय्याचे वाटप जलदगतीने होण्याच्या दृष्ट्टीकोनातुन व लाभार्थ्याच्या 
सोयीच्या दृष्ट्टीकोनातुन  कामगार आयुक्त कायालयाच्या वजल्हा कायालय प्रमुखामार्ग त (अपर कामगार 
आयुक्त/कामगार उप आयुक्त/सहाय्यक कामगार आयुक्त/सरकारी कामगार अवधकारी)  अथगसहाय्याचे 
वाटप करण्यात याव.े  यासाठी प्रत्येक वजल्हास्तरावर मांडळाच्या नाांव े  एक स्वतांत्र बचत बँक खाते 
उघडण्यात याव.े  तसेच या शासन वनणगयाद्वारे वजल्हास्तरावरील कायालय प्रमुख (अपर कामगार 
आयुक्त/कामगार उप आयुक्त/सहाय्यक कामगार आयुक्त/सरकारी कामगार अवधकारी) याांना सदर 
अथगसहाय्य आरटीजीएस/धनादेशाद्वारे लाभार्थ्यास वाटप करण्यासाठी, तसेच सदर वजल्हास्तरावरील 
बचत बकँ खात्याचे  पवरचलन (ऑपरेट) करण्यासाठी प्रावधकृत करण्यात येत आहे. 
2. लाभार्थ्याना अथग सहाय्य ववतरीत करण्यापुवी सदर  लाभाथी प्रत्यक्ष नोंदणीकृत असल्याची खात्री 
करुन घेण्यात यावी.  अथगसहाय्य तातडीने वाटप होण्याच्या दृष्ट्टीकोनातुन कामगार आयुक्त तथा अध्यक्ष  
महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ याांनी कायगपध्दतीबाबत आवश्यक ते 
आदेश वनगगवमत करावते. 
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3.  महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार (रोजगार वववनयमन व सेवाशती) वनयम, 2007 च्या 
वनयम क्रमाांक 46 अन्वये प्राप्त झालेल्या अवधकारानुसार सदर शासन वनणगय वनगगवमत करण्यात येत आहे. 
4. सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201405261757202010 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 (वद.सो.राजपतू) 
 सह सचिव, महाराष्र शासन 

प्रती, 
1. कामगार आयुक्त तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, 

मुांबई. 
2. सवमतीचे सवग सदस्य (द्वारा कामगार आयुक्त). 
3. कामगार उपायुक्त (इमारत व इतर बाांधकाम कामगार ववषयाशी सांबांवधत), मुांबई. 
4. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा परीक्षा व लेखा अनुज्ञयेता), मुांबई. 
5. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा परीक्षा व लेखा अनुज्ञयेता), नागपूर. 
6. वनवासी लेखा पवरक्षा अवधकारी, मुांबई. 
7. अवधदान व लेखा अवधकारी, वाांदे्र (पूवग) मुांबई-51 
8. वनवडनस्ती (कामगार 7अ). 

 

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