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कल्याणकारी मांडळातील नोंदीत बाांधकाम 
कामगाराांना महात्मा ज्योतीबा फुल ेजन आरोग्य 
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महाराष्ट्र  शासन 
उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग, 

शासन वनणणय क्र:  इबाांका-१०१६/९२/प्र.क्र.२०/काम-७.               
   हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड,  

                                                       मांत्रालय, मुांबई- ४०० ०३२. 
     वदनाांक: २१ सप्टेंबर,  २०१६.    

वाचा:  (१) सावणजवनक आरोग्य ववभाग, शासन वनणणय क्र. रागाांयो-२०१६/प्र.क्र.६४/ 
               आरोग्य-६, वदनाांक ८.७.२०१६. 
 (२) सावणजवनक आरोग्य ववभाग, शासन वनणणय क्र. रागाांयो-२०१६/प्र.क्र.६४/ 
               आरोग्य-६, वदनाांक ४.८.२०१६. 
प्रस्तावना:  

इमारत व इतर बाांधकाम क्षते्रातील कामगाराांचे सातत्याने होणारे स्थलाांतर आवण कायम 
जोखीमीच्या पवरस्स्थतीत कराव ेलागणारे काम या व अशा पूरक कारणाांमुळे साधारणत: बाांधकाम 
कामगार आजारी पडत असतात. जोखीमीच्या पवरस्स्थतीत काम कराव ेलागत असल्यामुळे बाांधकाम 
कामगाराांचे जीवनमान देखील असुरक्षीत स्वरुपाचे असते. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीस अनुसरुन 
महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाकडील नोंदीत बाांधकाम कामगार व 
त्याांच्यावर अवलांबीत कुटुांवबयाांना सदरहू मांडळाकडून सावणजवनक क्षते्रातील आरोग्य ववमा योजनेचा 
लाभ  वळेोवळेी देण्यात आलेला आहे.  
 तथावप, मांडळाकडील नोंदीत बाांधकाम कामगाराांना शासनामाफण त राबववण्यात येणाऱ्या 
आरोग्य ववमा योजनेच्या लाभाच्या पवरघात आणनू असे कामगार व त्याांच्या कुटुांवबयाांना आरोग्य ववमा 
योजनेचे प्रभावी, वनयवमत  आवण आश्वासक असे सुरक्षा कवच पुरववण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन 
होती. राज्याच्या सावणजवनक आरोग्य ववभागामाफण त राबवावयाच्या महात्मा ज्योतीबा फुले जन 
आरोग्य योजना अांतगणत उपलब्ध होणाऱ्या रुग्णालयाांची अवधकची सांख्या आवण वमळणाऱ्या आरोग्य 
सुववधाांचा दजा हा वनवितच चाांगला असल्यामुळे तसेच ववमा हप्त्यापोटी करावा लागणारा खचण 
देखील कमी असल्यामुळे सदर योजनेंतगणत एक स्वतांत्र गट म्हणनू बाांधकाम कामगाराांचा समावशे 
करता येईल काय, याबाबतचा प्रस्ताव शासन स्तरावर ववचाराधीन होता. वर नमूद वस्तुस्स्थतीच्या 
पाश्वणभमूीवर शासन आता महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाकडील 
नोंदीत (ज्याांची नोंदणी जीवीत आहे असे) बाांधकाम कामगार व त्याांच्या कुटुांवबयाांना राज्याच्या 
सावणजवनक आरोग्य ववभागामाफण त राबवावयाच्या महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ 
देण्याच्या अनुषांगाने खालीलप्रमाणे वनणणय घेत आहे:- 

शासन वनणणय:- 

 महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळातील नोंदीत बाांधकाम 
कामगाराांना ( ज्याांची नोंदणी वजवीत आहे ) व त्याांच्या कुटुांवबयाांना गांभीर व खर्चचक आजाराांवरील 
उपचार मोफत देण्याचा तसेच अशा पात्र बाांधकाम कामागराांना ववमा सुरक्षा पुरववण्याचा शासनाने 
वनणणय घेतला आहे. त्यानुसार पात्र बाांधकाम कामगाराांना राज्याच्या सावणजवनक आरोग्य 
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ववभागामाफण त वदनाांक 02 ऑक्टोबर, 2016 पासून राबववण्यात येणारी महात्मा ज्योतीबा फुले जन 
आरोग्य योजना लागू करण्यास मान्यता देत आहे. 

१ योजनेमध्ये समाववष्ट्ट लाभाथी :-  महाराष्ट्र  इमारत व इतर बाांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मांडळातील नोंदणी जीवीत असलेले बाांधकाम कामगार व त्याांच्यावर 
अवलांवबत कुटुांबीय. 

2.  पात्रता :-  अ) लाभ घेतेवळेी नोंदीत बाांधकाम कामगाराांची नोंदणी जीवीत असणे  
                    अवनवायण आहे. 
               ब) कुटुांवबयाांसाठी लाभ घेण्याकवरता मांडळाच्या ओळखपत्रामध्ये  
                   कुटुांवबयाांचा तपशील नमूद असणे अवनवायण आहे. 

३. लाभार्थ्यांची ओळख :-   लाभार्थ्यांची ओळख ही महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मांडळामाफण त देण्यात येणाऱ्या नोंदणी पावती व मांडळाच्या ओळखपत्रावरुन 
करता येईल. कुटुांबाचा पुरावा म्हणनू लाभार्थ्यांचे रेशनकाडण ग्राह्य धरले जाईल, ज्यात नोंदीत 
बाांधकाम कामगार ( नोंदणी वजवीत असलेले )  याांच्यासह लाभ घेणाऱ्या कुटुांबातील सदस्याांच े
नाव समाववष्ट्ट असणे अवनवायण असेल. तसेच, लाभ घेतेवळेी नोंदीत बाांधकाम कामगाराच्या 
कुटुांवबयाने कें द्र/राज्य शासनाने ववतवरत केलेले कोणतेही एक ओळखपत्र छायावचत्रासह        
( उदा. आधारकाडण, मतदान काडण,  वाहनचालक परवाना इ.)  सादर करणे अवनवायण असेल. 

४. ववमा हप्ता :-  महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाकडील पात्र 
लाभार्थ्यांसाठी महात्मा ज्योतीबा फुल ेजन आरोग्य योजना  या योजनेंतगणत शासनाने वनवित 
केलेली देय ववमा हप्त्याची ( वप्रमीयम ) रक्कम मांडळाने सदर योजनेची अांमलबजावणी 
करणाऱ्या राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस दर तीन मवहन्याांनी (त्रैमावसक) बाांधकाम 
कामगाराांच्या जीवीत नोंदणीचा आढावा घेऊन अदा करावी. 

५. महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळातील नोंदीत पात्र बाांधकाम 
कामगाराांना महात्मा ज्योतीबा फुल े जन आरोग्य योजना लागू करताांना सदर योजनेच्या 
खचाची मयादा, मेडीकल प्रोवसजसण, योजनेची अांमलबजावणी, योजनेतील अांगीकृत 
रुग्णालय, योजनेंतगणत रुग्णालयाांनी सादर करावयाचे दाव,े आरोग्य वमत्र, कॉल सेंटरची 
स्थापना आवण वबे ॲप्लीकेशन बाबतची कायणपध्दती ही सावणजवनक आरोग्य ववभागाच्या 
वदनाांक ४.८.२०१६ रोजीच्या प्रस्तुत योजनेसांदभातील शासन वनणणयानुसार राहील.  

६. महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळातील नोंदीत पात्र बाांधकाम 
कामगाराांना त्याांच्या कुटुांवबयाांसह सवणसामान्य नागवरक म्हणनू सावणजवनक आरोग्य ववभागाच्या 
वदनाांक ४.८.२०१६ रोजीच्या शासन वनणणयानुसार अथवा पात्र बाांधकाम कामगार असल्यास कामगार 
ववभागाच्या सदरहू शासन वनणणयानुसार यापैकी केवळ एकाच माध्यमाने महात्मा ज्योतीबा फुले जन 
आरोग्य योजनेचा लाभ घेता येईल. याबाबतची विरुक्ती टाळण्याकवरता महाराष्ट्र इमारत व इतर 
बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात.  
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७. सदर शासन वनणणय वनगणवमत झाल्यानांतर बाांधकाम कामगाराांचा स्वतांत्र लाभाथी गट म्हणनू 
समावशे करण्याकवरता सोसायटीस सावणजवनक आरोग्य ववभागामाफण त कळववण्यात येईल. 
८. सदर शासन वनणणय  महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक  २०१६०९२११६३५५८५०१० असा आहे.  हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

     महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नाांवाने, 
 

 

        (व. मुां. भरोसे) 
             शासनाच्या उपसवचव. 

प्रवत, 
1) मा. राज्यपाल याांचे सवचव, राजभवन, मुांबई. 
2) मा.मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधान सवचव, मांत्रालय, मुांबई. 
3) मा.मांत्री (कामगार) याांचे स्वीय सहायक, 
4) मा.राज्यमांत्री (कामगार) याांचे स्वीय सहायक,  
5) मा. मांत्री (सवण) याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालय, मुांबई. 
6) मा. राज्यमांत्री (सवण) याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालय, मुांबई. 
7) अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, बाांद्रा (पूवण), मुांबई-५१. 
8) मुख्यसवचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई. 
9) अपर मुख्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव, सवण मांत्रालयीन  ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
10) प्रधान सवचव, ववधानमांडळ सवचवालय, ववधानभवन, मुांबई. 
11) सवण ववभागीय आयुक्त. 
12) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2,मुांबई/नागपूर, 
13) अवधदान व लेखाअवधकारी, मुांबई, 
14) वनवासी लेखा पवरक्षा अवधकारी, मुांबई . 
15) कामगार आयुक्त, कामगार भवन, बाांद्रा-कुला सांकुल, बाांद्रा (पूवण), मुांबई- ५१. (15 प्रती) 
16) सवण वजल्हावधकारी. 
17) सांचालक आरोग्य सेवा सांचालनालय, मुांबई.  
18) सांचालक, वदै्यकीय वशक्षण व सांशोधन सांचालनालय, मुांबई. 
19) सांचालक, मावहती व जनसांपकण  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई. 
20) सहायक कामगार आयुक्त तथा सवचव, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार 

कल्याणकारी मांडळ, कामगार भवन, बाांद्रा-कुला सांकुल, बाांद्रा (पूवण), मुांबई- ५१. (15 प्रती) 
21) अपर कामगार आयुक्त, पणेु व नागपूर. 
22) कामगार उप आयुक्त, ठाणे / नावशक / औरांगाबाद. 
23) महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाचे सवण सदस्य (कामगार 

आयुक्त, मुांबई याांचे माफण त) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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24) सवण ववधानसभा/ ववधानपवरषद सदस्य, ववधानमांडळ, ववधानभवन, मुांबई-२१. 
25) भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, वसांतराव भगवान चौक, नरीमन पॉईांट, मुांबई-२०. 
26) वशवसेना, वशवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुांबई-२८. 
27) इांवडयन नॅशनल कााँगे्रस, महाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस (आय) सवमती वटळक भवन, काकासाहेब 

गाडगीळ मागण, दादर, मुांबई. 
28) राष्ट्रवादी कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री-पे्रस जनणल मागण, नरीमन पॉईांट, मुबई-२१. 
29) बहुजन समाज पाटी, डी-१, इन्सा, हठमेंट, आझाद मैदान, मुांबई- ४०० ००१. 
30) भारतीय कम्युवनस्ट पाटी, माक्सणवादी, महाराष्ट्र कवमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब वमल 

पॅलसे, वरळी, मुांबई-१३. 
31) प्रधान सवचव (सावणजवनक आरोग्य ववभाग) याांचे स्वीय सहायक. 
32) प्रधान सवचव (कामगार) याांचे स्वीय सहायक. 
33) उप सवचव (कामगार-७), याांचे स्वीय सहायक. 
34) कामगार उप ववभागातील सवण  सह/उपसवचव, उद्योग, उजा व कामगार ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
35) वनवडनस्ती (कामगार 7) 
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