महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार
कल्याणकारी मांडळाांतगगत राज्यातील
नोंदणीकृत बाांधकाम कामगाराांना द्यावयाच्या
भेट वस्तू ऐवजी रोख रक्कम दे णेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
उद्योग, उजा व कामगार ववभाग
शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांकः इमारत-2014/प्र.क्र.8/कामगार 7 अ,
मादाम कामा मागग, राजगुरु हु तात्मा चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
तारीख: 18 जून, 2014

वाचा 1) उद्योग,ऊजा व कामगार ववभागाचा शासन वनणगय क्रमाांक इमारत-2014/प्र.क्र.8/ कामगार
7 अ, वदनाांक 26 मे,2014.
2) उद्योग,ऊजा व कामगार ववभागाचा शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांक इमारत-2014/प्र.क्र.8/
कामगार 7 अ, वदनाांक 30 मे,2014.

शासन शुध्दीपत्रक क्र.2 वदनाांक 30.5.2014 च्या शासन शुध्दीपत्रकातील “वदनाांक 1 मे 2014 रोजी ऐवजी “वदनाांक 1
जुलै, 2014 रोजी” असे वाचावे.
वदनाांक 26.5.2014 च्या शासन वनणगयातील पवहल्या पवरच्छे दा मध्ये “ तसेच या शासन
वनणगयाद्वारे वजल्हास्तरावरील कायालय प्रमुख (अपर कामगार आयुक्त/कामगार उप आयुक्त/सहाय्यक
कामगार आयुक्त/सरकारी कामगार अवधकारी) याांना सदर अर्गसहाय्य आरटीजीएस/धनादे शाद्वारे
लाभार्थ्यास वाटप करण्यासाठी तसेच सदर वजल्हास्तरावरील बचत बँक खात्याचे पवरचल (ऑपरे ट)
करण्यासाठी प्रावधकृत करण्यात येत आहे.”
या ऐवजी
“ तसेच या शासन वनणगयाद्वारे वजल्हास्तरावरील कायालय प्रमुख (अपर कामगार
आयुक्त/कामगार उप आयुक्त/सहाय्यक कामगार आयुक्त/सरकारी कामगार अवधकारी) याांना इमारत
व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाच्या सवग योजनाांचे अर्गसहाय्य आरटीजीएस/धनादे शाद्वारे
लाभार्थ्यास वाटप करण्यासाठी तसेच सदर वजल्हास्तरावरील बचत बँक खात्याचे पवरचल (ऑपरेट)
करण्यासाठी प्रावधकृत करण्यात येत आहे. अशी सुधारणा करण्यात येत आहे.

शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांकः इमारत-2014/प्र.क्र.8/कामगार 7 अ,

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201406181305317410 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Digambar
Sonusing
Rajput

Digitally signed by Digambar
Sonusing Rajput
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Industry Energy
& Labor, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Digambar
Sonusing Rajput
Date: 2014.06.18 15:17:23 +05'30'

( वद. सो. राजपूत )
उप सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रती,
1. कामगार आयुक्त तर्ा सदस्य सवचव, इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ,
मुांबई.
2. सवमतीचे सवग सदस्य (द्वारा कामगार आयुक्त).
3. कामगार उपायुक्त (इमारत बाांधकाम कामगार ववषयाशी सांबांवधत), मुांबई.
4. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा परीक्षा व लेखा अनुज्ञय
े ता), मुांबई.
5. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा परीक्षा व लेखा अनुज्ञय
े ता), नागपूर.
6. वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई.
7. अवधदान व लेखा अवधकारी, वाांद्रे (पूव)ग मुांबई-51.
8. स्वीय सहाय्यक, मा. मांत्री (कामगार) याांचे कायालय, मांत्रालय, मुांबई
9. स्वीय सहाय्यक, मा. राज्यमांत्री (कामगार) याांचे कायालय, मांत्रालय, मुांबई
10. स्वीय सहाय्यक, प्रधान सवचव (कामगार) याांचे कायालय, मांत्रालय, मुांबई
11. वनवडनस्ती (कामगार 7अ).

पष्ृ ठ 2 पैकी 2

