
 बाांधकाम कामगाराांची नोंदणी-
धडक मोहीम घेण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 

शासन पवरपत्रक क्रमाांक सांवकणण-2015/प्र.क्र.350/नवि-20                                                        
मांत्रालय,म ांबई-400 032 

   वदनाांक:- 27 जून, 2017. 
िाचा:- शासन पवरपत्रक नगर विकास विभाग क्र:- सांवकणण 2014/प्र.क्र.350/नवि-20,  
           वदनाांक:-06.11.2015 
 प्रस्तािना:- 

     शासन पवरपत्रक नगर विकास विभाग क्र. सांवकणण 2014/प्र.क्र.350/नवि-20,                 
वदनाांक:-06 नोव्हेंबर 2015 अन्िये, बाांधकाम कामगाराांची नोंदणी-धडक मोहीम घेण्याबाबत सिण 
नागरी स्थावनक सांस्थाांना वनदेश देण्यात आले आहेत.       

    सदर पवरपत्रकासोबत देण्यात आलेल्या नमूना प्रमाणपत्रामध्ये बाांधकाम कामगाराने 90 
वदिस काम केल्याचा उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता. या त्र टीचा गैरफायदा अपात्र लाभाथी घेत 
असल्याची शक्यता कामगार आय क्ताांनी ितणिली आहे. त्या अन षांगाने स धावरत प्रमाणपत्र 
देण्याबाबतची  बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

  शासन पवरपत्रक:-  
उपरोक्त नम द पवरस्स्थतीत  शासन पवरपत्रक नगर विकास विभाग सांवकणण क्र. 

2014/प्र.क्र.350/नवि-20,  वदनाांक 06.11.2015 सोबतच्या प्रमाणपत्रात बाांधकाम कामगाराने 
90 वदिस काम केल्याचा उल्लेख नसल्याने, या पवरपत्रकासोबत जोडलेल्या सहपत्रातील 
प्रमाणपत्रात बाांधकाम कामगारास नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याबाबत आिश्यक कायणिाही सिण नागरी 
स्थावनक सांस्थाांनी करािी. तसेच सदर प्रमाणपत्र देताना कामगाराांच्या िास्तव्याचा अवधकृत प रािा 
ि अवधकृत फोटो असलेल्या ओळखपत्राचा नम ना अजासोबत घेण्यात यािा.  

  2. सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांगणक सांकेताांक 201706271311521725             

  असा आहे. हे पवरपत्रक वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांकीत करुन काढण्यात आला आहे. 
                          महारष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार ि नािाने, 
 
 

(ज. ना. पाटील) 
सह सवचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) मा.विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमांडळ, म ांबई 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2) सिण सन्मानीय विधानसभा / विधानपवरषद ि सांसद सदस्य 
3) मा.राज्यपाल महोदय याांचे सवचि 
4) मा.म ख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचि 
5) सिण मा.मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचि 
6) मा.राज्य वनिडणकू आयोग याांचे कायालय 
7) मा.म ख्य सवचि याांचे िरीष्ट्ठ स्िीय सहाय्यक 
8) प्रधान सवचि, नगर विकास विभाग (नवि-1), मांत्रालय, म ांबई 
9) प्रधान सवचि, नगर विकास विभाग (नवि-2), मांत्रालय, म ांबई 

10) प्रधान सवचि, उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग, मांत्रालय, म ांबई 
11) आय क्त तथा सांचालक, नगरपवरषद प्रशासन सांचालनालय, िरळी, म ांबई 
12) आय क्त, महानगरपावलका (सिण)  
13) म ख्यावधकारी, नगरपवरषदा / नगरपांचायती (सिण)  
14) कक्ष अवधकारी (नवि-29), नगर विकास विभाग, मांत्रालय, म ांबई याांना विनांती करण्यात 

येते की, सदरचा शासन वनणणय विभागाच्या नागरीकाांची सनदिर प्रवसध्द करािा. 
15) वनिडनस्ती (नवि-20)  
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शासन पवरपत्रक क्रमाांक- सांवकणण-2015/प्र.क्र.350/नवि-20, 

वदनाांक 27 जून, 2017 सोबतचे सहपत्र 
 

प्रावधकरणाचे नाि ि पत्ता................................... 
................................... 
.................................... 

प्रमाणपत्र 
(बाांधकाम कामगाराने मागील एका िषात 90 वदिस काम केल्याचा दाखला) 

 
प्रमावणत करण्यात येते की, /श्रीमती...............................................िय...................नाका 

बाांधकाम कामगार म्हणनू ................................... नाक्यािर रोजांदारीिर बाांधकामाचे काम करतात.  
त्याांनी मागील िषात 90 वदिसाांपेक्षा अवधक वदिस खालील मालकाांकडे काम केलेले आहे. 

 
श्री/श्रीमती .................................... हे बाांधकाम कामगार म्हणनू काम करत असल्याची खात्री 

केलेली असून त्याबाबत आज वदनाांक................... रोजी प्रमाणपत्र देत आहे. 
 
 

प्रावधकृत अवधकाऱ्याचे नाि................................... 
पदनाम................................ 
स्िाक्षरी.................................... 

 
1. बाांधकाम  कामगाराचे नाि......................................... 
2. पत्ता......................................... 
3. मोबाईल नांबर......................................  

  

अ.क्र. मालकाचे नाि  मालकाचा 
 पत्ता 

कामाचे 
स्िरूप 

कालािधी 
मालकाची स्िाक्षरी 

पासून  पयंत 
1.       
2.       
3.       
4.       

मागील िषाभरात काम केलले ेएकूण वदिस  
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