
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 शुद्धीपत्रक क्रमाांक: इबाांका-2015/920/प्र.क्र.318/काम-7 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 

मांत्रालय, मुांबई- 400 032 
वदनाांक: 07 माचथ, 2018. 

 

सांदभथ- 1. उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग शासन वनणथय क्रमाांक: इबाांका-2015 /  
                920/प्र.क्र. 318 /काम-7 वदनाांक 1.3.2017. 
           2. भारत सरकार रोजगार व श्रम मांत्रालय प्र.क्र.Z-20011/5/2016-BL, 
               वदनाांक 11 जानेवारी, 2017. 
           3. कामगार आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य पत्र क्र. मइवइअबाांकमां/प्रस्ताव/2018/08  
                वदनाांक 24 जानेवारी, 2018. 
 

शुद्धीपत्रक :- 
 महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाने वदनाांक 03 जानेवारी, 
2018 रोजीच्या बैठकीत सांदभाधीन वदनाांक 1 माचथ, 2017 रोजीच्या शासन वनणथयामध्ये सुधारणा 
करण्याबाबत ठराव पावरत केला आहे.  
 

2. सदर ठरावाच्या अनुषांगाने कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य याांनी सांदभाधीन वदनाांक 
24 जानेवारी, 2018 रोजीच्या पत्रान्वये वशफारस केली आहे. सदर वशफारशीच्या अनुषांगाने 
वदनाांक 1 माचथ, 2017 रोजीच्या शासन वनणथयातील पवरच्छेद क्र. 1 मध्ये सुधारणा करण्यात 
आली असून तो पुढीलप्रमाणे वाचावा:- 

 “महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाकडील नोंदीत पात्र 
बाांधकाम कामगाराांस बाांधकामासाठी उपयुक्त/आवश्यक असलेली अवजारे खरेदी 
करण्याकरीता रु. 5000/- चे अर्थसहाय्य हे बाांधकाम कामगाराांच्या नोंदणी नांतर लगेच देण्यात 
याव.े  तसेच पुढील तीन वषानांतर लाभ घेण्यासाठी अशा बाांधकाम कामगाराांची मांडळाकडे 
सलग तीन वषे नोंदणी असणे अवनवायथ आहे” 

  



शासन शुद्धीपत्रक क्रमाांकः इबाांका-2015/920/प्र.क्र.318/काम-7 
 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 

            सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्र्ळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याांचा सांगणक सांकेताांक 
201803061458447010 असा आहे. तसेच हे शुद्धीपत्रक वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन 
काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नाांवाने.  
  

 

                                                                                                           ( श.मा. साठे ) 
                                                                                                 उप सवचव, 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). 

 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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