
महाराष्ट्र इमारत  व इतर बाांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मांडळाच्या नोंदीत बाांधकाम 
कामगाराांच्या आरोग्य व वयैक्तीक अपघात 
ववमा योजनेबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उजा व कामगार ववभाग 

शासन वनणणय क्रमाांकः इबाांका 2014/प्र.क्र.151/काम-7, 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
तारीख: 14 ऑगस्ट,2014. 

वाचा -  
1) कामगार आयुक्त कायालयाचे  पत्र क्र.काआ/इवइबाकाकम/2014/काया-30/1502, 

वद.07.08.2014 

प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाने नोंदीत बाांधकाम कामगाराांना 

आरोग्य व अपघात ववमा योजना प्रायोवगक तत्वावर लागू करण्याचा  वनणणय घेतलेला होता. त्यानुषांगाने 
कामगार आयुक्त तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ,मुांबई  
याांनी आरोग्य व वयैक्तीक अपघात ववमा योजना बाांधकाम कामगाराांना लागू करण्यासाठी ब्रोकसणच्या 
वनयुक्तीसाठी लोकसत्ता व इांवडयन एक्सपे्रस या वृत्तपत्रामध्ये जावहरात देऊन लाईफ ॲन्ड जनरल 
इन्शुरन्स  ब्रोकसण प्रा.वल. याांची “ब्रोकर ” म्हणनू वनयुक्ती केली.  

 लाईफ ॲन्ड जनरल इन्शुरन्स  ब्रोकसण प्रा.वल. याांनी कामगार आयुक्त याांच्यावतीने ४ इांशुरन्स 
कां पन्याांकडून आरोग्य व वयैक्तीक अपघात ववमा योजनेबाबत कोटेशन मागवून ४ कां पन्याांकडून प्राप्त 
झालेले कोटेशन्स कामगार आयुक्त याांना सादर केले. सदर कोटेशन्सनुसार कामगार आयुक्त याांनी न्यु 
इांवडया अश्योरन्स कां पनीच्या रु.3645/- + सेवाकर 12.36% +  रु.55/- अस ेएकां दर रु.4150/- प्रवत 
कामगार एवढया रकमेची वप्रवमयम असलेली आरोग्य व वयैक्तीक अपघात ववमा योजना वद.23.07.2013 
च्या पत्रान्वये मांजूर केली.   

आरोग्य व वयैक्तीक अपघात ववमा योजनेअांतगणत महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मांडळातफे एकूण 94244 नोंवदत बाांधकाम कामगाराांसाठी एकूण रक्कम 
रु.37,03,17,105/- एवढी रक्कम वप्रवमयम पोटी न्यु इांवडया अश्योरन्स कां पनीला अदा केली आहे. 
तथावप, आजवमतीस केवळ 978 बाांधकाम कामगाराांना रु.3,82,66,048/-इतक्याच रकमेचा लाभ सदर 
ववमा योजनेअांतगणत वमळालेला आहे. आरोग्य व अपघात ववमा योजनेबाबत मांडळाने भरलेले रु.37 
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कोटीचे वप्रवमयम ववचारात घेता कामगाराांना वमळालेला लाभ हा अत्यल्प लाभ (cost benefit ratio) आहे. 
सदर ववमा योजनेचा कालावधी वद.25.07.2014 रोजी सांपुष्ट्टात आलेला आहे. मांडळातील नोंदीत 
बाांधकाम कामगाराांसाठी घेतलेली सदरची ववमा योजना फारशी फलदायी ठरली नाही.  

महाराष्ट्र शासनामाफण त एक लाख रुपयाांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुांबास लागू करण्यात 
आलेल्या राजीव गाांधी जीवनदायी योजनेचा लाभ बाांधकाम कामगार घेऊ शकतात. तथावप सदरहू 
योजनेसाठी दावरद्रय रेषेखालील कुटुांब े पात्र ठरतात. त्यामुळे मांडळाकडील सवणच नोंदीत बाांधकाम 
कामगाराांना  राजीव गाांधी जीवनदायी योजनेचा सरसकट लाभ वमळत नाही. तसेच जनश्री ववमा योजना 
व राष्ट्रीय स्वास्थ ववमा योजना इ.योजनाांचा लाभही मयावदत कुटुांबानाच वमळतो. त्यामुळे मांडळाकडील 
नोंदीत बाांधकाम कामगाराांच्या भववष्ट्याचा ववचार करुन मांडळाने राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील ववववध 
पयायाांची चाचपणी केली.  

महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ व मांडळाच्या तज्ञ सवमतीच्या 
वदनाांक 30.07.2014 रोजीच्या स्वतांत्रपणे झालेल्या बैठकाांमध्ये सवण पयायाांच्या ववचाराअांती नोंदीत 
बाांधकाम कामगाराांना  आरोग्य व वयैक्तीक अपघात ववमा योजना लागू करण्याचा ठराव पारीत करण्यात 
आला.  सदर ठरावाच्या अनुषांगाने पूवी अस्स्तत्वात असलेल्या कां सल्टांट लाईफ ॲन्ड जनरल इन्शुरन्स  
ब्रोकसण प्रा.वल. व न्यु इांवडया अश्योरन्स ववमा कां पनी याांनी पूवीचा 37 कोटी रुपयाांचा प्रस्ताव कमी करुन 
वदलेल्या २० कोटी रुपयाांच्या सुधावरत प्रस्तावास पढुील ३ वषाच्या कालावधीसाठी शासन मान्यता 
देण्याबाबत  बाांधकाम कामगार मांडळाच्या  बैठकीच्या इवतवृत्तासह कामगार आयुक्त कायालयाने प्रस्ताव 
शासनास सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावावर शासन पुढीलप्रमाणे वनणणय घेत आहे.   

शासन वनणणय-  
महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाच्या तज्ञ सवमतीने केलेल्या 

वशफारशीस अनुसरुन मांडळाने  वद.30.07.2014 च्या बैठकीत ठराव पावरत केला आहे. सदर ठरावाच्या 
अनुषांगाने कामगार आयुक्त तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी 
मांडळ,मुांबई याांनी वद. 07.08.2014 च्या पत्रान्वये मांडळाच्या नोंदीत बाांधकाम कामगाराांना आरोग्य व 
वयैक्तीक अपघात ववमा योजना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे.  
२. कां सल्टांट लाईफ ॲन्ड जनरल इन्शुरन्स  ब्रोकसण प्रा.वल. व न्यु इांवडया अश्योरन्स ववमा कां पनी 
याांनी पूवीचा 37 कोटी रुपयाांचा प्रस्ताव सुधावरत करुन वदला असून सुधावरत प्रस्तावाची रक्कम  
रु.२०,00,00,000/-  (अक्षरी रुपये वीस कोटी फक्त) एवढी आहे. तेव्हा रु.२०,00,00,000/-  (अक्षरी 
रुपये वीस कोटी फक्त) च्या सुधावरत प्रस्तावास, पुढील 1 वषाच्या कालावधीसाठी खालील अटींच्या 
अधीन राहून लागू करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.  

१. ववषयाांवकत आरोग्य व वयैक्तीक अपघात ववमा योजना लागू करण्याकवरता  मांडळाने वववहत  
व पारदशणक कायणप्रणालीचा अवलांब करणे आवश्यक आहे.  
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२. उपरोक्त बाबीवर होणा-या खचात कोणत्याही प्रकारची अवनयवमतता होणार नाही, याची 
सवणस्वी जबाबदारी कामगार आयुक्त तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम 
कामगार कल्याणकारी मांडळ,मुांबई याांची राहील.   

3. सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201408141722261310 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 ( वद.सो.राजपतू ) 
 उप सवचव, महाराष्ट्र शासन. 

 
प्रवत, 
1. मा. मांत्री (कामगार) याांचे खाजगी सवचव, 
2. प्रधान सवचव (कामगार) याांचे स्वीय सहाय्यक, 
3. उप सवचव (कामगार) याांचे स्वीय सहाय्यक, 
4. कामगार आयुक्त तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, 

मुांबई,   
5. महालेखापाल(लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र-१/२,मुांबई/नागपूर, 
6. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञयेता),महाराष्ट्र-१/२,मुांबई/नागपूर, 
7. वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी,मुांबई, 
8. वनवडनस्ती (कामगार ७). 

 

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