
महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मांडळाकडील नोदींत पात्र 
बाांधकाम कामगाराांना बाांधकामासाठी 
उपयुक्त/आवश्यक असललेी अवजारे खरेदी 
करण्याकरीता  मांडळाकडून रु. 5000/- च े
अर्थसहाय्य देण्याबाबत.  

                                                                                             

                                                महाराष्ट्र शासन 
                                          उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग 
 

                       शासन वनणथय क्रमाांक : इबाांका-2015/920/प्र.क्र.318/काम-7 
                                  हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
                                             मांत्रालय, मुांबई- 400 032 
                                             वदनाांक: 01 माचथ, 2017. 
 

वाचा-  (१) शासन पत्र समक्रमाांक वदनाांक ५.४.२०१६ व वदनाांक १.८.२०१६. 
           (2) महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाच ेपत्र क्र.   
                 मइवइबाांकाकमां/२०१६, वदनाांक १७.१2.2०१६. 
 

प्रस्तावना :- 
 महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाकडील नोंदीत पात्र 
बाांधकाम कामगाराांच्या प्रती कुटुांबास बाांधकामासाठी उपयुक्त/आवश्यक असलेली अवजारे 
खरेदी करण्याकरीता मांडळाकडून दर तीन वर्षातून एकदा रु. 5000/- इतके अर्थसहाय्य 
देण्याबाबतच्या मांडळाच्या प्रस्तावास वदनाांक 05/04/2016 रोजीच्या शासन पत्रान्वये काही 
अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आलेली आहे.  तर्ावप, पात्र बाांधकाम कामगाराांना सदर 
योजनेचा लाभ नोंदणी झाल्याबरोबर द्यावा अर्वा नोंदणी झाल्यानांतर तीन वर्षानी द्यावा, 
याबाबत सांभ्रम वनमाण झाला होता.  तसेच शासनाने वदनाांक 05/04/2016 रोजीच्या पत्रान्वये 
वदलेली मान्यता ही कें द्र शासनाच्या सुचनाांशी सुसांगत आहे ककवा कसे, याबाबतही स्पष्ट्टता 
नसल्यामुळे एकूणच सदर योजनेची अांमलबजावणी प्रलांवबत रावहली आहे.  कें द्र शासनाच्या 
श्रम व रोजगार मांत्रालयाने वद. 11/01/2017 रोजीच्या पत्रान्वये, प्रकरणी राज्य शासन 
वनणथय घेण्यास सक्षम असल्याचे कळववले आहे.  या पार्श्थभमूीवर शासन आता पुढीलप्रमाणे 
वनणथय घेत आहे. 
 

शासन वनणथय :- 
 महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाकडील नोंदीत पात्र 
बाांधकाम कामगाराांच्या प्रती कुटुांबास बाांधकामासाठी उपयुक्त/आवश्यक असलेली अवजारे 
खरेदी करण्याकरीता रु. 5000/- चे अर्थसहाय्य हे बाांधकाम कामगाराांच्या नोंदणी नांतर लगेच 
देण्यात याव.े तसेच पुढील तीन वर्षानांतर लाभ घेण्यासाठी अशा बाांधकाम कामगाराांची 
मांडळाकडे सलग तीन वरे्ष नोंदणी असणे अवनवायथ आहे.  

  लाभ ववतरणापूवी पात्र बाांधकाम कामगाराांकडून मांडळाने आवश्यक असा वववहत 
नमुन्यातील अजथ भरुन घेणे आवश्यक आहे.  सदर योजनेंतगथत देण्यात येणारे अर्थसहाय्य कें द्र 
शासनाच्या मागथदशथक सूचनाांनुसार (DBT) लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात याव.े  
तसेच सदर योजनेच्या अांमलबजावणीबाबतचा वार्षर्षक अहवाल मांडळाने शासनास 
वनयवमतपणे सादर करावा.   
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 सदरचा शासन वनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्र्ळावर उपलब्ध असून, त्याांचा सांगणक सांकेताांक 201703011050424010  असा 
आहे.  तसेच सदर शासन वनणथय वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे. 

   महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नाांवाने.  
 
 
 
  
                                                                                                     ( प्रशाांत पु. राठोड ) 
                                                                                           कक्ष अवधकारी, महाराष्ट्र शासन 
   प्रवत, 

1. मा. मांत्री (कामगार) याांचे खाजगी सवचव. 
2. मा. राज्यमांत्री (कामगार) याांचे खाजगी सवचव. 
3. मा. अध्यक्ष, इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, मुांबई याांचे स्वीय सहायक. 
4. प्रधान सवचव (कामगार) याांचे स्वीय सहाय्यक. 
5. सवमतीचे इतर सवथ सदस्य (व्दारा कामगार आयुक्त) 
6. कामगार आयुक्त, मुांबई / अवतवरक्त कामगार आयुक्त, मुांबई/पुणे/नागपूर. 
7. उप कामगार आयुक्त, मुांबई, ठाणे, पुणे, नावशक, औरांगाबाद. 
8. सवचव, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, मुांबई 
9. महालेखापाल-1 महाराष्ट्र (लेखापवरक्षा व लेखा अनुज्ञयेता), मुांबई. 
10. महालेखापाल-2   महाराष्ट्र (लेखापवरक्षा व लेखा अनुज्ञयेता), नागपूर. 
11. अवधदान व लेखा अवधकारी, मुांबई. 
12. वनवडनस्ती (कामगार-7). 
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