
इमारत व इतर बाांधकाम कामगार 
(रोजगार नियमि व सेवाशती) 
अनधनियम, 1996 अांतगंत तज्ञ सनमती 
पुि:गनित करण्याबाबत.  
 

                      महाराष्ट्र शासि 
    उद्योग,ऊजा व कामगार नवभाग 

                  शासि निर्णय क्र.: इमारत - 2015/प्र.क्र.- 220/काम-7. 
                        मांत्रालय, मुांबई- 400 032. 
              नििाांक: 15 जूि, 2016. 
प्रस्ताविा:  

इमारत व इतर बाांधकाम कामगार (रोजगार नियमि व सेवाशती ) अनधनियम, 1996 च्या कलम 
62 व कलम 40 अन्वये प्रिाि करण्यात आलेल्या अनधकाराांचा वापर करुि महाराष्ट्र इमारत व इतर 
बाांधकाम कामगार ( रोजगार नवनियमि व सेवाशती ) नियम, 2007 तयार करण्यात आले आहेत. सिर 
अनधनियम / नियमाांची अांमलबजावर्ी करण्याकनरता गनित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र इमारत व 
इतर बाांधकाम कामगार कल्यार्कारी मांडळाच ेनििाांक 28 मे, 2015 रोजीच्या शासि अनधसूचिेन्वय े
पुि:गिि करण्यात आले आहे. 
 कें द्र शासिाच्या उक्त िमूि अनधनियमाांतगणत नियम बिनवण्यासािी आनर् प्रसांगािुरुप नियमाांत 
सुधारर्ा करण्यासािी राज्य शासिाला सल्ला िेण्याकनरता तज्ञ सनमतीचे गिि करण्यात येते. त्यािुसार  
नििाांक 4 माचण, 2013 अन्वये तज्ञ सनमती गनित करण्यात आली होती. सिर तज्ञ सनमतीची पुि:रचिा 
करण्याची बाब शासिाच्या नवचाराधीि होती. 
 

शासि निर्णय:  
इमारत व इतर बाांधकाम कामगार (रोजगार नियमि व सेवाशती ) अनधनियम, 1996 ची 

अांमलबजावर्ी करतेवळेी यांत्ररे्ला येर्ाऱ्या नवनवध अडचर्ींचा अभ्यास करुि नियमाांत सुधारर्ा 
करण्यासािी राज्य शासिाला सल्ला िेण्याकनरता सिर अनधनियमाच्या कलम 5 अन्वये अांतनरम तज्ञ 
सनमतीचे  खालीलप्रमारे् पुि:गिि करण्यात येत आहे. 

1. मांत्री (कामगार)         अध्यक्ष 
2. राज्यमांत्री (कामगार)        उपाध्यक्ष 
3. अध्यक्ष, (इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्यार्कारी मांडळ)  पिनसध्ि-सिस्य 
4. प्रधाि सनचव (कामगार)       सिस्य 
5. कामगार आयकु्त, मुांबई       सिस्य 
6. सहसनचव व मुख्य अनभयांता,       सिस्य 

       सावणजनिक बाांधकाम नवभाग, 
    मांत्रालय, मुांबई- 400 032. 

7. सहसनचव, नवधी व न्याय नवभाग,      सिस्य 
      मांत्रालय, मुांबई- 400 032. 

8. सांचालक, औद्योनगक सरुक्षा व आरोग्य,     सिस्य 
कॉमसण सेंटर, ताडिेव, मुांबई- 400 032. 

9. महासांचालक,िॅशिल इन्न्टट्युट ऑफ कन्स्रक्शि,    सिस्य 
मॅिेजमेंट ॲन्ड नरसचण, वॉलचांि टेरेंस, 
ताडिेव, मुांबई- 400 032. 
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10.  कॉन्फेडरेशि ऑफ नरअल इस्टेट डेव्हलपमेंट    सिस्य 
        असोनसएशि ऑफ इांनडया च ेअध्यक्ष अथवा  

त्याांिी िेमलेला प्रनतनिधी 
11. कामगार उपायकु्त,         सिस्य-सनचव 

(इमारत व इतर बाांधकाम कामगार या नवषयाशी सांबधीत ) 
कामगार आयकु्त याांचे कायालय, मुबई. 

2.  इमारत व इतर बाांधकाम कामगार (रोजगार नियमि व सेवाशती) अनधनियम,1996 च्या कलम 
(5) अन्वये पुि:गनित केललेी सिर अांतनरम तज्ञ सनमती या अनधनियमाच्या प्रभावी अांमलबजार्ी 
सांिभात बाांधकाम क्षते्रातील नवनवध कामगार सांघटिाांची निवििे, महाराष्ट्र इमारत व इतर 
बाांधकाम कामगार कल्यार्कारी मांडळाकडूि प्राप्त सचूिा तसेच या नवषयासांिभात इतर राज्याांिी 
तयार केलेले नियम इत्यािी बाबी तपासूि या अनधनियमाद्वारे प्रिाि करण्यात आलेल्या 
प्रानधकारािुसार आवश्यकतेिुरुप नियमात सुधारर्ा करण्याबाबत शासिाला सल्ला िेण्याची 
कायणवाही करेल.  

३.  बैिकाांसािीच्या उपन्स्थतीचे मािधि व भत्ते राज्य शासिामाफण त वळेोवळेी निनित करण्यात 
येतील. 

४.  सिर शासि निर्णय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध असूि, त्याचा सांगर्क सांकेताांक 201606151724390710 असा आहे. तसेच सिर 
शासि निर्णय नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे. 

   महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशािुसार व िाांवािे. 
 

 
 

                  ( प्रशाांत पु.रािोड ) 
                      कक्ष अनधकारी 

प्रनत, 
1) मा.मांत्री (कामगार) याांचे खाजगी सनचव. 
2) मा.राज्यमांत्री (कामगार) याांचे खाजगी सनचव. 
3) मा.अध्यक्ष,इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्यार्कारी मांडळ,मुांबई याांचे स्वीय सहायक. 
4) सनमतीच ेइतर सवण सिस्य ( द्वारा कामगार आयकु्त ). 
5) प्रधाि सनचव (कामगार) याांच ेस्वीय सहाय्यक. 
6) कामगार आयकु्त,मुांबई /अनतनरक्त कामगार आयकु्त, मुांबई/परेु्/िागपरू. 
7) उप कामगार आयकु्त,मुांबई,िारे्,परेु्,िानशक,औरांगाबाि. 
8) महालेखापाल-1 महाराष्ट्र (लेखापनरक्षा व लेखा अिुज्ञयेता),मुांबई. 
9) महालेखापाल-2 महाराष्ट्र (लेखापनरक्षा व लेखा अिुज्ञयेता),िागपरू. 
10) अनधिाि व लेखा अनधकारी,मुांबई. 
11) निवासी व लेखा पनरक्षा अनधकारी, मुांबई. 
12) नवत्त नवभाग (साऊ-2). 
13) सवण अनधकारी, उद्योग,ऊजा व कामगार नवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
14) निवडिस्ती (कामगार-7). 
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