महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार
मांडळाच्या नोंदीत बाांधकाम कामगाराांच्या
पाल्यास रु.1000/- रकमेपययन्तची शैक्षणिक
उपयोगाची पुस्तके भेट दे ण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
उद्योग, उर्जा व कामगार णवभाग
शासन णनियय क्रमाांकः इबाांका 2014/566/प्र.क्र.175/काम-7,
मादाम कामा मागय, हु तात्मा रार्जगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
तारीख: 14 ऑगस्ट,2014

वाचा 1) कामगार आयुक्त याांचे पत्र क्र. काआ/इवइबाकाकम/2014/1500,णद.07.08.2014

प्रस्तावना केंद्र सरकारच्या इमारत व इतर बाांधकाम कामगार (रोर्जगार णवणनयमन व सेवाशती)
अणधणनयम,1996 व इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याि उपकर अणधणनयम,1996 हे दोनही
अणधणनयम महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यात आलेले आहेत. या अांतगयत सन 1997 मध्ये कामगार
आयुक्ताांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय कामगार प्रणतणनधींचे स्थापन करण्यात आलेले मांडळ हे णत्रपक्षीय
नसल्याने बाांधकाम कामगाराांसाठी णत्रपक्षीय कल्यािकारी मांडळ णदनाांक 1.5.2011 रोर्जीच्या
अणधसुचनेनुसार स्थापन करण्यात आलेले आहे.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम मांडळ हे स्वायत्त मांडळ आहे. सदर मांडळामार्यत उपकर
अणधणनयमानुसार राज्यातून णदनाांक 1.1.2008 पासून र्जणमनीचे मूल्य वगळू न उवयणरत बाांधकामावर 1%
उपकर गोळा करण्यात येत आहे. उपकर प्रभावीपिे वसूल होण्यासाठी उपकर वसुलीची तपशीलवार
काययपध्दत प्रसारीत करण्यात आली आहे. मांडळाच्या नाांवे उपकर र्जमा करण्यासाठी खाते उघडण्यात
आले असून त्यात आतापयंत गोळा करण्यात आलेला उपकर र्जमा करण्यात आला आहे. सदर उपकर
वसुलीतून र्जमा झालेल्या रकमेतून मांडळाचा काययभार चालणवला र्जातो. यातूनच इमारत व इतर
बाांधकाम कामगाराांसाठी णवणवध कल्यािकारी योर्जना राबणवण्यासाठी अणधणनयणमत केल्या आहे त.
कामगाराांच्या पाल्याांना त्याांच्या आर्जुबार्जूला घडिाऱ्या पणरस्स्थतीची र्जािीव होिे,सामान्य
ज्ञानात भर पडिे, दर्जेदार णशक्षि णमळिे, तसेच णशक्षिातून पाल्याांचा शैक्षणिक,भावणनक,बौस्ध्दक तसेच
शाणररीक णवकास व उच्च णशक्षिासाठी आत्मणवश्वास वृध्ध्दगत होण्यासाठी दै नांणदन पाठयपुस्तकाांतील
अभ्यासासोबतच अन्य पुस्तकाांचीही अभ्यासासाठी आवश्यकता असते. त्यामुळे णवद्यार्थ्यांचे सवांगीि ज्ञान
वृध्ध्दगत करिाऱ्या अशा पुस्तकाांची उपयुक्तता णवचारात घेऊन नोंदीत बाांधकाम कामगाराांच्या पाल्याांना
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रु.1000/- पययन्तच्या ककमतीचा शैक्षणिक उपयोगाच्या पुस्तकाांचा सांच भेट देण्याचा, महाराष्ट्र इमारत
व इतर बाांधकाम कामगार कल्यािकारी मांडळाच्या णद.30.07.2014 च्या बैठकीमध्ये

ठराव झालेला

आहे.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्यािकारी मांडळाकडे आर्जपययन्त र्जवळपास २
लाख नोंदीत बाांधकाम कामगार आहेत. त्यापैकी १ लाख बाांधकाम कामगाराांची नोंदिी णर्जवीत असल्याचे
णवचारात घेऊन, एकूि १ लाख णर्जवीत नोंदीत बाांधकाम कामगाराांच्या पाल्यास रु.1000/- पययन्तच्या
ककमतीचा शैक्षणिक उपयोगाच्या पुस्तकाांचा सांच भेट दे ण्याचा मांडळाचा मानस असून त्यानुषांगाने नवनीत
एज्युकेशन णलणमटे ड या प्रकाशक सांस्थेने शासनास प्रस्ताव सादर केला असून सोबत दरपत्रकही र्जोडले
आहे. सदर दरपत्रकानुसार प्रकाशक सांस्था मांडळाला अपेणक्षत असलेला पुस्तकाांचा सांच १०%
सवलतीच्या दरात उपलब्ध करुन दे ण्यास तयार आहे. नवनीत प्रकाशनाद्वारे प्रकाणशत पुस्तकाांचा
सवानुभवी दर्जा,शासनाच्या इतर णवभागाांनी नवनीत प्रकाशनाचा पुस्तकाांचा पुरवठा करण्याबाबत णदलेले
आदे श तसेच सदर प्रकाशनाने णदलेले १०% सवलतीचे दर पाहता प्रस्तुत योर्जना राबणवताना नवनीत
प्रकाशनाच्या पुस्तकाांचा सांच खरेदी करण्याबाबत शासनस्तरावर णवचार करण्यात आला. एकूि १ लाख
णर्जवीत नोंदीत बाांधकाम कामगाराांच्या पाल्यास रु.1000/- प्रत्येकी प्रमािे पुस्तक वाटपास रु.10 कोटी
खचय अपेणक्षत असून सदरच्या रु.10 कोटीच्या खचास प्रशासकीय मान्यता दे ण्याचा प्रस्ताव शासन
मान्यतेस्तव सादर केला आहे. सदरचा मांडळाचा णनियय खऱ्या अथाने स्तुत्य उपक्रम असल्याने मांडळाच्या
प्रस्तावावर सकारात्मक णवचार होऊन शासन आता पुढीलप्रमािे णनियय घेत आहे.

शासन णनिययकामगार आयुक्त तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्यािकारी
मांडळ,मुांबई याांनी सांदभाधीन णद. 07.08.2014 च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाचा णवचार करुन
इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्यािकारी

मांडळाच्या १ लाख णर्जवीत नोंदीत बाांधकाम

कामगाराांच्या पाल्यास रु.1000/- प्रत्येकी प्रमािे पुस्तक वाटपास येिाऱ्या रु.10,00,00,000/- (अक्षरी
रुपये दहा कोटी र्क्त ) एवढया खचास पुढील अटींच्या अधीन राहू न प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत
आहे.
१. मांडळाच्या नोंदीत बाांधकाम कामगाराांच्या पाल्याांना रु.1000/- प्रत्येकी प्रमािे शैक्षणिक
उपयोगाची पुस्तके वाटप करण्यास्तव येिाऱा रु.10,00,00,000/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी
र्क्त ) एवढा खचय हा प्रशासकीय खचात अांतभूयत असिार नाही.
२. प्रकरिाधीन खरेदीत मांडळाने णवणहत व पारदशयक काययपध्दतीचा अवलांब करिे आवश्यक
आहे.
३. सदर योर्जना राबणवताना होिाऱ्या खचाची मांडळाने सन 2014-15 या वषाच्या आर्थथक
अांदार्जपत्रात तरतुद करिे आवश्यक राहील.
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४. सदर पुस्स्तकाांची खरेदी नवनीत एज्युकेशन णलणमटे ड याांचेकडू न शासनाच्या प्रचणलत
णनयमान्वये व शासन णनिययातील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. वाटप करण्यात येिाऱ्या
पुस्स्तका दर्जेदार असतील याची सांबांधीत पुरवठादार व कामगार आयुक्त तथा अध्यक्ष,
महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्यािकारी मांडळ,मुांबई याांनी दक्षता घ्यावी.
५. उपरोक्त बाबीवर होिा-या खचात कोित्याही प्रकारची अणनयणमतता होिार नाही याची
सवयस्वी र्जबाबदारी कामगार आयुक्त तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार
कल्यािकारी मांडळ याांची राहील.
सदर शासन णनियय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201408141724370010 असा आहे . हा आदे श
णडर्जीटल स्वाक्षरीने साक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( णद.सो.रार्जपूत )
उप सणचव, महाराष्ट्र शासन.
प्रणत,
1. मा. मांत्री (कामगार) याांचे खार्जगी सणचव,
2. प्रधान सणचव (कामगार) याांचे स्वीय सहाय्यक,
3. उप सणचव (कामगार) याांचे स्वीय सहाय्यक,
4. कामगार आयुक्त तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्यािकारी मांडळ,
मुांबई महालेखापाल(लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र-१/२,मुांबई/नागपूर,
5. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञय
े ता),महाराष्ट्र-१/२,मुांबई/नागपूर,
6. णनवासी लेखा परीक्षा अणधकारी,मुांबई,
7. णनवडनस्ती (कामगार ७).
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