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बाांधकाम कामगाराांची ग्रामीण व शहरी भागात सहजतेने, 
तत्परतेने व गतीने नोंदणी व्हावी यासाठी “नोंदणी अधधकारी” 
घोधित करणेबाबत. 
 

महाराष्र शासन 
उद्योग, ऊजा व कामगार धवभाग 

शासन धनणणय क्रमाांक : इबाांका 2017/प्र.क्र.369/कामगार-7 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण, 

मांत्रालय, मुांबई 400 032.  
धदनाांक : 02 जानेवारी, 2018 

 

वाचा -  1) इमारत व इतर बाांधकाम कामगार (रोजगार धनयमन व सेवाशती) अधधधनयम, 1996 चे  
     कलम 12 (2) व महाराष्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार (रोजगार धनयमन व सवेाशती)  
      धनयम, 2007 मधील धनयम 46 

2) उद्योग, ऊजा व कामगार धवभाग शासन पधरपत्रक धद.13.10.2013 
3) कामगार आयुक्त, महाराष्र राज्य, याांच ेक्र.मइवइबाकमां/नोंदणी अधधकारी/2017/ 185 ते 186   
    धदनाांक 20 सप्टेंबर 2017 व क्र.मइवइबाकमां/नोंदणी अधधकारी/2017/216  
   धदनाांक 13 ऑक्टोबर 2017 च ेपत्र. 

 

प्रस्तावना-  
इमारत व इतर बाांधकाम कामगार (रोजगार धनयमन व सवेाशती) अधधधनयम,१९९६  मधील कलम 12 (2) 

मध्ये बाांधकाम कामगाराांच्या नोंदणीसाठी नोंदणी अधधकारी म्हणनु प्राधधकृत करण्याच ेअधधकार महाराष्र इमारत 
व इतर कामगार कल्याणकारी मांडळास आहेत. तथाधप कामगार आयकु्त याांनी सांदभाधीन क्रमाांक 03 येथील 
धदनाांक 20 सप्टेंबर व 13 ऑक्टोबर 2017 च्या पत्रान्वये शासनाच्या धवधवध धवभागातील अधधका-याांची नोंदणी 
अधधकारी म्हणनू शासनस्तरावरुन अधधसूधचत होणे योग्य असल्याचे कळधवले आहे. यास्तव महाराष्र शासनाच्या 
महाराष्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार (रोजगार धनयमन व सेवाशती) धनयम,2007 मधील धनयम 46 मधील 
तरतूदीनुसार बाांधकाम कामगाराांची जास्तीत जास्त नोंदणी करुन त्याांना ओळखपत्र देण्यासाठी ग्रामीण भागात 
गटधवकास अधधकारी, पांचायत सधमती, तसेच शहरी भागाकधरता मुख्याधधकारी, नगरपधरिद व वॉडण ऑफीसर, 
महानगरपाधलका तसचे सावणजधनक बाांधकाम धवभाग, पाणीपरुवठा व स्वच्छता धवभाग आधण जलसांपदा 
धवभागातील सवण उप अधभयांता याांना त्याांच्या कायणक्षते्रात असलेल्या बाांधकाम कामगाराांची नोंदणी करण्यासाठी 
नोंदणी अधधकारी म्हणनु प्राधधकृत करण्याची बाब  शासनाच्या धवचाराधीन होती. 

 
शासन धनणणय-   

बाांधकाम कामगाराांची ग्रामीण व शहरी भागात सहजतेने, तत्परतेने व गतीने नोंदणी व्हावी या साठी 
खालील तक्त्यामध्ये धदलेल्या अधधकाऱयाांना बाांधकाम कामगार नोंदणीसाठी “नोंदणी अधधकारी” म्हणनू घोधित 
करीत आहे. त्यानुसार खालील अधधकाऱयाांनी अधधधनयमाच्या तरतूदी नुसार बाांधकाम कामगाराांच्या नोंदणीची 
जबाबदारी पार पाडावी. कामगार आयकु्त, महाराष्र राज्य, व सधचव महाराष्र इमारत व इतर कामगार 
कल्याणकारी मांडळाने त्याांना या सांदभात मागणदशणन कराव.े 
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अ.क्र. धवभागाचेनाव नोंदणीअधधकाऱयाचेनाव 
1. ग्राम धवकास धवभाग गट धवकास अधधकारी, पांचायत सधमती (सवण) 
2. नगर धवकास धवभाग वॉडण आधफसर, महानगर पाधलका (सवण) 
3. नगर धवकास धवभाग मुख्याधधकारी, नगरपधरिद (सवण) 
4. सावणजधनक बाांधकाम धवभाग उप अधभयांता (सवण) 
5. जलसांधारण धवभाग उप अधभयांता (सवण) 
6. पाणीपरुवठा धवभाग उप अधभयांता (सवण) 
7. कामगार कल्याण मांडळ, कामगार 

धवभाग 
1. सहाय्यक कल्याण आयकु्त (सवण) 
2. कामगार धवकास अधधकारी (सवण) 
3. कामगार कल्याण अधधकारी (सवण) 

8 कामगार धवभाग 
 

1. कामगार आयकु्त, महाराष्र राज्य 
2. अप्पर कामगार आयकु्त 
3. कामगार उप आयकु्त 
4. सहायक कामगार आयकु्त 
5. सरकारी कामगार अधधकारी 
6. कामगार अन्विेक 
7. दुकाने धनधरक्षक 

 
 सदर शासन धनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तथाळावर उपलब्ध 
असून त्याचा साांकेताांक क्र. 201801031019106210 असा आहे. हा आदेश धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांधकत करुन 
काढण्यात येत आहे. 
 

 महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,     
 
 
 
         ( श. मा. साठे ) 
             उप सधचव महाराष्र शासन 
प्रधत, 

1. मा.मुख्यसधचव, महाराष्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई.  
2. मा.राज्यपाल याांचे प्रधान सधचव. 
3. मा.मुख्यमांत्री याांच ेअपर मुख्य सधचव, मुख्यमांत्री सधचवालय, मांत्रालय, मुांबई 
4. मा.धवरोधी पक्ष नेता, धवधानसभा/धवधानपधरिद याांच ेखाजगी सधचव. 
5. सवण मा.मांत्री/राज्यमांत्री याांच ेखाजगी सधचव/स्वीय सहायक 
6. महाराष्र राज्यातील सवण मा.सांसद सदस्य 
7. महाराष्र राज्यातील सवण मा.धवधानसभा /मा.धवधानपधरिद सदस्य  

http://www.maharashtra.gov.in/
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8.अध्यक्ष, महाराष्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, मुांबई. 
9. सवण अपर मुख्य सधचव / प्रधान सधचव / सधचव, मांत्रालयीन धवभाग. 

  हा शासन धनणणय आपल्या अधधनस्त असलेल्या सवण क्षते्रीय कायालयाांच्या व सावणजधनक उपक्रमाांच्या  
             धनदशणनास आणण्यात यावा. 

10. सवण धवभागीय आयकु्त. 
11. सवण मुख्य अधभयांता, सावणजधनक बाांधकाम धवभाग 
12. सवण मुख्य अधभयांता, जलसांपदा धवभाग 
13. कामगार आयकु्त,कामगार भवन, बाांद्रा-कुला सांकुल, बाांद्रा (पवूण), मुांबई- ५१. 
14. सधचव तथा मुख्य कायणकारी अधधकारी, महाराष्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, मुांबई. 
15. सवण महानगरपाधलका आयुक्त 
16. सवण धजल्हाधधकारी 
17. सवण मुख्य कायणकारी अधधकारी, धजल्हा पधरिद 
18. सवण अपर/उप कामगार आयकु्त 
19. सवण उप धजल्हाधधकारी (रोहयो)       
20. सवण कायणकारी अधभयांता, सावणजधनक बाांधकाम धवभाग 
21. सवण कायणकारी अधभयांता, जलसांपदा धवभाग 
22. सवण कायणकारी अधभयांता, धवद्युत धवतरण 
23. सवण कायणकारी अधभयांता, जीवन प्राधधकरण 
24. क्षेत्रीय अधधकारी, महाराष्र औद्योधगक धवकास महामांडळ 
25. सवण गटधवकास अधधकारी, पांचायत सधमती 
26. सवण मुख्याधधकारी, नगर पधरिद 
27. सवण नोंदणी अधधकारी (इमारत व इतर बाांधकाम कामगार) 

  आपल्या अधधनस्त धजल्हयातील मनरेगा योजनेच्या सवण कायान्वयीन यांत्रणेच्या धजल्हा प्रमुखाांच्या  
             धनदशणनास सदर शासन धनणणय आणण्यात यावा. 

28. सवण धजल्हास्तरीय मनरेगा कायान्वयीन यांत्रणा प्रमुख 
29. सवण मांडळ सदस्य, धवभाग - नाधशक, पणेु , नागपरू, औरांगाबाद, मुांबई कोकण. 
30. प्रधान सधचव (कामगार) याांच ेस्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई. 
31. सहसधचव (कामगार-७),याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई. 
32. धनवडनस्ती (कामगार 7) 
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