
महाराष्ट्र  इमारत व  इतर बाांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मांडळाकडील नोदींत पात्र बाांधकाम  
कामगाराांना सुरक्षा सांच (Safety Kit ) पुरववण्याच्या 
योजनेस शासन मान्यता देण्याबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग 

शासन वनणणय क्रमाांक: इबाांका-2017/प्र.क्र.482/काम-7 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 

मांत्रालय, मुांबई- 400 032 
वदनाांक: 23 नोव्हेंबर, 2017. 

वाचा- 
(1) इमारत व इतर बाांधकाम कामगार (रोजगार वनयमन व सेवाशती) अवधवनयम,1996. 
(2) महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार (रोजगार वनयमन व सेवाशती)वनयम,2007. 
(3) उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग शासन वनणणय भाांखस-2014/प्र.क्र.82 भाग III/उद्योग-4 
  वदनाांक 1.12.2016. 
(4) वनयोजन ववभाग शासन वनणणय वडसीटी 2316/प्र.क्र.133/का.1417, वदनाांक- 5 वडसेंबर,2016 
   आवण वदनाांक- 3 माचण,2017. 
(5) कामगार आयुक्त याांचे पत्र क्र. मइवइबाांकाकमां/Safety Kit/2017/226 वदनाांक-3.11.2017  

प्रस्तावना:- 
इमारत व इतर बाांधकाम कामगार (रोजगार वनयमन व सेवाशती)कें द्रीय वनयम, 1998 तसेच महाराष्ट्र 

इमारत व इतर बाांधकाम कामगार (रोजगार वनयमन व सेवाशती) वनयम, 2007 अांतगणत बाांधकाम कामगाराांच्या 
सुरक्ष ेववषयी ववववध उपाय,जबाबदा-या,कतणव्ये नमूद केलेली आहेत. तथावप, आजपयंतचा अनुभव पाहता सदर 
वनयमाांचे मोठ्या प्रमाणात पालन होत असल्याच े वदसत नाही. जर सुरक्षचे े वनयम पाळले असते तर मागील  
दुर्णटनेत अनेकाांच ेगेललेे प्राण वाचवण्यात यश आल ेअसते. भववष्ट्यात अशा दुर्णटनेत बाांधकाम कामगाराांचे प्राण 
वाचाव े यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याण मांडळाने वदनाांक 22 सप्टेंबर,2017 
रोजीच्या बैठकीत मांडळातील नोंदीत पात्र बाांधकाम कामगाराांना सुरक्षा सांच (Safety Kit) पुरवण्यासांदभात ठराव 
पारीत केला आहे.  बाांधकाम कामगाराांची नोंदणी वाढववणे तसेच कामगाराांची वजवीत हानी होऊ नय े हा या 
योजनेचा प्रमुख उदे्दश आहे. तसेच, या योजनेद्वारे होणा-या वाटपामुळे बाांधकाम कामगाराांमध्ये नोंदणीचे महत्व 
समजेल व होणा-या जनजागृतीमुळे ते मांडळाकडे नोंदणी करण्यास आकर्षषत होतील. तसेच, बाांधकाम 
कामगाराांचे सांभाव्य अपर्ात/दुखापत इत्यादी पासून सांरक्षण होईल व अशा प्रकारच्या दुर्णटना टाळता येतील. 
या पार्श्णभमूीवर सदर योजना कायान्न्वत करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती. 
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शासन वनणणय:- 
     महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाकडील नोंदीत पात्र बाांधकाम कामगाराांना 
सुरक्षा सांच(Safety Kit) पुरववणे या योजनेस खालील नमूद अटींच्या अधीन राहून शासन मान्यता  देण्यात येत 
आहे. 
योजनेच्या अटी व शती 
1. मांडळाकडे नोंदणीकृत वजवीत असलेले पात्र बाांधकाम कामगार या योजनेचा लाभ रे्ण्यासाठी पत्र 
राहतील. या पात्रताधारक कामगाराांनी वववहत नमुन्यातील मागणी अजण प्रावधकृत सरकारी कामगार अवधकारी 
याांच्याकडे भरुन वदल्यानांतर सुरक्षा सांच  (Safety Kit)  ) पुरववण्यात याव.े 
2. पात्र बाांधकाम कामगाराांना पुरवावयाच्या सुरक्षा सांच  (Safety Kit)  मध्य े खालील वस्तूांचा समावशे 
असावा. 

1. Protective Shoes (Safety shoes) 2. Dust Mask (Respiratory protection) 3. Hearing Protection 

(Earplug) 4.Safety helmet 5. Safety Hand gloves  6. Safety Harness 7. Reflective Jacket  

 3. पात्र बाांधकाम कामगाराांना सुरक्षा सांच(Safety Kit) पुरववण्या बाबत ई-वनववदा पध्दतीचा अवलांब करुन, 
नोंदणीकृत, नामाांकीत व अनुभवी सांस्थेची वनवड करावी.तसेच या सांदभात उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग 
शासन वनणणय वदनाांक 1.12.2016 मधील तरतूदींचे काटेकोर पालन करण्यात याव.े तसेच वनववदा न्स्वकृती 
नांतर प्रस्ताव शासन मान्यतेस्तव सादर करावा. 

4. सुरक्षा सांच (Safety Kit)) च्या वनववदा न्स्वकृत करण्यापूवी सुरक्षा सांच (Safety Kit) मधील वस्तूांच्या 
दजाची शासन मान्य शासन प्रावधकृत प्रयोग शाळेकडून तपासणी व खात्री करून घ्यावी व तस े प्रमाणपत्र 
तद्नांतरच अशा वस्तूांची पात्र लाभार्थ्यास ववतरणाची कायणवाही करावी. 

5.     सुरक्षा सांच (Safety Kit) मधील पुरववण्यात येणाऱ्या वस्तूांच े दर, पुरवठा,  वाहतूक,ववतरण व सवण 
कराांसह वनवित करण्यात याव.े 
6.   सांबांवधत सहाय्यक कामगार आयुक्त याांनी वरतसर प्रमावणत केलेल्या वजवीत पात्र नोंदीत बाांधकाम 
कामगाराांच्या यादीनुसारच ववहीत मुदतीचे आत सुरक्षा सांच (Safety Kit) चा पुरवठा करण्यात यावा. 
7.    पात्र बाांधकाम कामगाराांना सुरक्षा सांच (Safety Kit) प्राप्त झाल्याचे सरकारी कामगार अवधकारी याांनी खात्री 
करावी व पुरवठा केल्याची पोचपावती उपायुक्त कामगार याांना सादर करावी.उपायुक्त कामगार याांनी अशा सवण 
लाभार्थ्यांचे साहीत्य प्राप्त झाल्याबाबतच्या पोच पावत्या पाहून खात्री करुन त्याबाबतचा अहवाल देयकाची 
अदायगी करण्याच्या प्रमाणपत्रासह महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ,मुांबई याांना 
सादर करावा व महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाने सदरहू अहवाल व उप 
आयुक्त कामगार याांचे देयक अदायगी करण्याचे प्रमाणपत्र पाहून,खात्री करुन पुरवठादाराचे देयक वनयमानुसार 
प्रदान कराव.े  
8.    सुरक्षा सांच (Safety Kit) पुरवठयाचा खचण मांडळाकडील जमा उपकर वनधीतून भागववण्यात यावा.  
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9.  सदर योजनेच्या पवरणामकारक अांमलबजावणी व देखरेखीचे काम कामगार आयुक्त याांनी पहाव.े 

10. पात्र बाांधकाम कामगाराांना सुरक्षा सांच (Safety Kit) पुरवठा करण्याची कायणवाही महाराष्ट्र इमारत व इतर 
बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाने वनवित केलेल्या कालावधीत पूणण करावी. कालावधी वाढववण्यास 
मान्यता देण्याचे अवधकार महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळास राहतील. 

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201711231106583510 असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

   महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नाांवाने.  

 

 
( श. मा. साठे) 

                                                                                             उप सवचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. सवण सन्मा.ववधानसभा/ववधानपवरषद सदस्य  
2. मा. मांत्री (कामगार) याांचे खाजगी सवचव. 
3. मा. राज्यमांत्री (कामगार) याांच ेखाजगी सवचव. 
4. मा. अध्यक्ष, इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, मुांबई. 
5. मा.ववरोधी पक्ष नेता (ववधानपवरषद /ववधानसभा) याांच ेखाजगी सवचव. 
6. सवण अ.मु.स /प्र.स./सवचव मांत्रालयीन ववभाग 
7. प्रधान सवचव (कामगार) याांच ेस्वीय सहाय्यक. 
8. सवमतीच ेइतर सवण सदस्य (व्दारा कामगार आयकु्त) 
9. कामगार आयकु्त, मुांबई / अवतवरक्त कामगार आयुक्त, मुांबई/पणेु/नागपरू. 
10. उप कामगार आयकु्त, मुांबई, ठाणे, पणेु, नावशक, औरांगाबाद. 
11. सवचव, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, मुांबई 
12. महालेखापाल-1 महाराष्ट्र (लेखापवरक्षा व लेखा अनुज्ञयेता), मुांबई. 
13. महालेखापाल-2   महाराष्ट्र (लेखापवरक्षा व लेखा अनुज्ञयेता), नागपरू. 
14. अवधदान व लेखा अवधकारी, मुांबई. 
15. उप सवचव (कामगार) याांच ेस्वीय सहायक, उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग, मांत्रालय, मुांबई  
16. वनवडनस्ती (कामगार-7). 
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