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महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार णवभाग 

शासन णनणगय क्र.इमारत 2014/प्र.क्र.157/कामगार-7 
मांत्रालय, मुांबई 400 032  

णदनाांक : 04 ऑक्टोबर, 2018 
 

वाचा :- 1) शासन णनणगय उद्योग, ऊर्जा व कामगार णवभाग क्रमाांक इमारत 2012/ प्र.क्र.161 
        / कामगार 7अ, णद.3.10.2012  

 

प्रस्तावना :-  

महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाच्या मुख्यालयाकणरता  

सहायक कामगार आयुक्त व सरकारी कामगार अणधकारी असे प्रत्येकी १ पदास  व णर्जल्हा स्तरावरील 

कायालयाांकणरता व सरकारी कामगार अणधकाऱयाांच्या 19 पदाांना णदनाांक 3.१०.२०१२ च्या शासन 

णनणगयान्वय े मान्यता देण्यात आलेली आहे. तथाणप महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार 

कल्याणकारी मांडळ हे स्वायत्त असल्याने सहायक कामगार आयुक्त व सरकारी कामगार अणधकारी या 

पदाच्या नावामध्ये बदल करण्याची बाब शासनाच्या णवचाराधीन होती.  

शासन णनणगय :- 

महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाच्या  णदनाांक 3.१०.२०१२ च्या 

शासन णनणगयान्वय े मान्यता णदलेल्या सहायक कामगार आयुक्त व सरकारी कामगार अणधकारी या 

पदाांना अनुक्रमे“णर्जल्हा कायगकारी अणधकारी (महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी 

मांडळ)” व उप कायगकारी अणधकारी (महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी 

मांडळ)”असे सांबोधण्यात याव.े 
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2. सदरचा शासन णनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत स्थळावर 

उपलब्ध असून ,त्याचा सांगणक सांकेताांक   201510041488218910  असा आहे  .तसेच सदर शासन 

णनणगय णडर्जीटल स्वाक्षरीने साक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आहे. 
 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नाांवाने, 
 
 

        ( द. य. डाांगे ) 
        कक्ष अणधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रणत, 
1. मा.राज्यपाल याांचे प्रधान सणचव. 
2. मा.मुख्य सणचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई. 
3. मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सणचव, मुख्यमांत्री सणचवालय, मांत्रालय, मुांबई 
4. मा.णवरोधी पक्ष नेता, णवधानसभा/णवधानपणरषद याांचे खार्जगी सणचव. 
5. मा.मांत्री (कामगार) याांचे खार्जगी सणचव 
6. मा.राज्यमांत्री (कामगार) याांचे खार्जगी सणचव 
7. अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, मुांबई. 
8. सवग अपर मुख्य सणचव / प्रधान सणचव / सणचव, मांत्रालयीन णवभाग. 
9. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुांबई / नागपूर 
10. अणधदान व लेखा अणधकारी, मुांबई 
11. णनवासी लेखा पणरक्षा अणधकारी, मुांबई. 
12. सवग णवभागीय आयुक्त. 
13. सवग मुख्य अणभयांता, सावगर्जणनक बाांधकाम णवभाग 
14. सवग मुख्य अणभयांता, र्जलसांपदा णवभाग 
15. कामगार आयुक्त,कामगार भवन, बाांद्रा-कुला सांकुल, बाांद्रा (पूवग), मुांबई- ५१. 
16. सणचव तथा मुख्य कायगकारी अणधकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी  

मांडळ, मुांबई. 
17. सवग महानगरपाणलका/नगरपाणलका आयुक्त 
18. सवग णर्जल्हाणधकारी 
19. सवग मुख्य कायगकारी अणधकारी, णर्जल्हा पणरषद 
20. सवग गटणवकास अणधकारी, पांचायत सणमती 
21. सवग मुख्याणधकारी, नगर पणरषद 
22. सवग नोंदणी अणधकारी  
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23. कामगार आयुक्त याांच्या आस्थापनेवरील सवग क्षते्रीय अणधकारी (द्वारा कामगार आयुक्त) 
24. सवग अणधकारी (कामगार प्रभाग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार णवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
25. प्रधान सणचव (कामगार) याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई. 
26. उप सणचव (कामगार-७),याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई. 
27. णनवडनस्ती (कामगार 7) 
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