
 
मंडळाअतंर्गत नोंदीत बाधंकाम कामर्ांरास 
नोंदणीनंतर लरे्च हत्यारे / अवजारे खरेदीकरीता 
रू. 5000/- चे अर्गसहाय्य देण्याची योजना बदं 
करण्याबाबत.  
 

महाराष्ट्र शासन 
उद्योर्, ऊजा व कामर्ारववभार् 

शासन वनणगय क्रमाकं : इबाकंा 2020/प्र.क्र. 44 /कामर्ार-7 
हुतात्मा राजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 

मंत्रालय, मंुबई 400 032.  
वदनांक :  14  ऑर्स्ट, 2020 

 

वाचा -  
1. उद्योर्, उजा व कामर्ार ववभार्ाचे शासन वनणगय क्र. इबांका-2015/920/ प्र.क्र.318/ काम-7  

वद.01.03.2017 
2. उद्योर्, उजा व कामर्ार ववभार्ाचे शासन वनणगय क्र. इबांका-2015/920/प्र.क्र.318/ काम-7  

वद.07.03.2018 
3) सवचव तर्ा मुख्य कायगकारी अवधकारी,महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामर्ार कल्याणकारी  
     मंडळ, मंुबई यांच ेपत्र क्र. जा.क्र.इवइबाकाकमं/अवजारे हत्यारे/ 200/2020 वदनांक 11.08.2020  
 

शासन वनणगय- 
  इमारत व इतर बांधकाम कामर्ार (रोजर्ार वनयमन व सेवाशती) अवधवनयम,१९९६  मधील कलम 22 
मध्ये नोंदणीकृत बाधंकाम कामर्ारांच्या कल्याणासाठी  योजना तयार करण्याची तरतुद आहे. त्यास अनुलक्षनू 
संदभाधीन क्र. 1 व 2 येर्ील शासन वनणगयान्वये मंडळांतर्गत नोंदीत बांधकाम कामर्ांरास नोंदणीनंतर लरे्च 
हत्यारे / अवजारे खरेदीकरीता रू. 5000/- चे अर्गसहाय्य देण्याची योजना सुरु करण्यात आलेली आहे.  
2. तर्ावप महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामर्ार कल्याणकारी मंडळाच्या वदनांक 13.02.2020 
रोजीच्या 53 व्या बठैकीत सदर योजना बदं करण्याच्या घेतलेल्या वनणगयास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 
 सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्तर्ाळावर उपलब्ध 
असून त्याचा सांकेताकं क्र. 202008141420285210 असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन 
काढण्यात येत आहे. 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,   
 
 
 
         ( श. मा. साठे ) 
             सह सवचव महाराष्ट्र शासन 
प्रवत, 
1. मा.राज्यपाल याचंे प्रधान सवचव. 
2. मा.मुख्यमंत्री यांच ेअपर मुख्य सवचव, मुख्यमंत्री सवचवालय, मंत्रालय, मंुबई 
3. मा.ववरोधी पक्ष नेता, ववधानसभा/ववधानपवरषद यांच ेखाजर्ी सवचव. 
4.   सवग मा.मंत्री/राज्यमंत्री याचंे खाजर्ी सवचव 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5. मा.मंत्री ( कामर्ार ) याचंे खाजर्ी सवचव 
6. मा.राज्यमंत्री ( कामर्ार ) याचंे खाजर्ी सवचव 
7.   महाराष्ट्र राज्यातील सवग मा.संसद सदस्य 
8.   महाराष्ट्र राज्यातील सवग मा.ववधानसभा /मा.ववधानपवरषद सदस्य  
9.   अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाधंकाम कामर्ार कल्याणकारी मंडळ, मंुबई.  
10.  सवग बाधंकाम कामर्ार व मालक प्रवतवनधी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाधंकाम कामर्ार कल्याणकारी  
       मंडळ, मंुबई.  

   सवचव तर्ा मुख्य कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामर्ार 
कल्याणकारी मंडळ, मंुबई यांनी सदर शासन वनणगय सवग बांधकाम कामर्ार व मालक प्रवतवनधी, महाराष्ट्र 
इमारत व इतर बाधंकाम कामर्ार कल्याणकारी मंडळ, मंुबई  यांच्या वनदशगनास आणण्यात यावा 

11.  मा.मुख्यसवचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई याचंे स्वीय सहायक 
12.  सवग अपर मुख्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव, मंत्रालयीन ववभार् मंुबई याचंे स्वीय सहायक.  
13.  अपर मुख्य सवचव (कामर्ार) यांच ेस्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
14.  सवग ववभार्ीय आयकु्त. 
15.  कामर्ार आयकु्त,कामर्ार भवन, बांद्रा-कुला सकुंल, बांद्रा (पवूग), मंुबई- ५१. 
16.  सवचव तर्ा मुख्य कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाधंकाम कामर्ार कल्याणकारी मंडळ, मंुबई. 
17.  सवग महानर्रपावलका आयकु्त 
18.  सवग वजल्हावधकारी 
19.  सवग मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद 
20.  सवग अपर/उप कामर्ार आयुक्त 
21.  सहसवचव / उप सवचव (कामर्ार-७),यांच ेस्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
22.  वनवडनस्ती (कामर्ार 7) 
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