
      महाराष्ट्र  इमारत  व  इतर  बाांधकाम  कामगार 
कल्याणकारी मांडळाच े ववद्यमान अध्यक्ष 
श्री.ओमप्रकाश ननकू यादव याांना राज्यमांत्री 
पदाचा दर्जा देण्याबाबत. 

   महाराष्ट्र शासन 
   उद्योग, ऊर्जा व कामगार ववभाग, 

                   शासन वनणणय क्र:वकवअे-१०१५/प्र.क्र.१८३/कामगार-७ 
         मांत्रालय, म ांबई- ४०० ०३२. 
            वदनाांक :  २ मे, २०१६. 

वाचा: १) शासन वनणणय, ववत्त ववभाग क्र. शासाउ-१०.१०/प्र.क्र.९६/१०/साउ, वदनाांक १३.३.२०१२. 
         २) शासन अवधसचूना क्र. इमारत-२०१४/प्र.क्र.१६७/कामगार-७, वदनाांक २८.५.२०१५. 

शासन वनणणय: 

  वदनाांक २८.५.२०१५ रोर्जीच्या शासन अवधसूचनेन्वये श्री. ओमप्रकाश ननकू यादव 
याांची महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाचे अध्यक्ष म्हणनू वनय क्ती 
करण्यात आली आहे. 

२.   महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाचे ववद्यमान अध्यक्ष 
श्री. ओमप्रकाश ननकू यादव याांना “राज्यमांत्री” पदाचा दर्जा देण्याचा वनणणय शासनाने घेतला आहे. 

३.   महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाचे ववद्यमान अध्यक्ष 
याांना “राज्यमांत्री” पदाचा दर्जा असल्याने श्री. ओमप्रकाश ननकू यादव,   अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व 
इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, म ांबई याांना  सदर पदावर असेपयंत शासन वनणणय, ववत्त 
ववभाग क्र. शासाउ-१०.१०/प्र.क्र.९६/१०/साउ, वदनाांक १३.३.२०१२ मध्ये नमूद करण्यात  आलेल्या 
सवलती अन ज्ञये राहतील. 

४.  सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा सांगणक सांकेताांक  201605021601169510 असा आहे. 
तसेच सदर शासन वनणणय वडवर्जटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे. 

    महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार व नाांवाने, 

 
 

                 (प्रशाांत प . राठोड) 
        कक्ष अवधकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रवत, 

१) मा. म ख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधान सवचव.  
२) मा. मांत्री (कामगार) याांच ेखार्जगी सवचव. 
३) मा. राज्यमांत्री (कामगार) याांच ेखार्जगी सवचव. 
४) सवण ववभागीय आय क्त/सवण वर्जल्हावधकारी. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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५) महालेखापाल (लेखा व अन ज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र, म ांबई. 
६) महालेखापाल (लेखा व अन ज्ञेयता ) -२, महाराष्ट्र, नागपरू. 
७) अवधदान व लेखा अवधकारी, म ांबई. 
८) वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, म ांबई. 
९) कामगार आय क्त, म ांबई (१५ प्रती). 
१०) अपर कामगार आय क्त प णे/नागपरू. 
११) कामगार उप आय क्त, ठाणे/नावशक/आौरांगाबाद. 
१२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, म ांबई. 
१३) महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाचे सवचव व सवण सदस्य याांना कामगार 

आय क्त, म ांबई याांच ेमार्ण त. 
१४) प्रधान सवचव (कामगार) याांच ेस्वीय सहायक. 
१५) उप सवचव (कामगार) याांचे स्वीय सहायक. 
१६) सामान्य प्रशासन ववभाग, मांत्रालय, म ांबई-३२. 
१७) ववत्त ववभाग, मांत्रालय, म ांबई-३२. 
१८) सवण मांत्रालयीन ववभाग. 
१९) कामगार ववभागातील सवण कायासने, उद्योग, ऊर्जा व कामगार ववभाग, मांत्रालय, म ांबई-३२. 
२०) वनवडनस्ती (कामगार-७). 
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