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सांदभग  : -   १) महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ याांचे  
      पत्र क्र. आ/मइवइबाकमां/ववत्तीय अवधकार/2018/3353,  
                     वदनाांक 25/5/2018  
प्रस्तावना :-  

कें द्र िासनाने इमारत व इतर बाांधकाम कामगार (रोर्जगार वनयमन व सेवािती)  अवधवनयम, 
1996 पारीत केला असनू त्यास अनुलक्षनू िासनाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार 
(रोर्जगार वनयमन व सेवािती) वनयम, 2007 पारीत केला आहे.   
२. इमारत व इतर बाांधकाम कामगार (रोर्जगार वनयमन व सेवािती)  अवधवनयम, 1996 च्या कलम 
१८ अन्वये िासनाने वदनाांक  ४ ऑगस्ट,2007 च्या अवधसूचनेन्वये महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम 
कामगार कल्याणकारी मांडळ स्थापन केले आहे. कें द्र िासनाच्या  इमारत व इतर बाांधकाम कामगार 
(उपकर )  अवधवनयम, 1996 कलम ३ ला अनुलक्षनू कें द्र िासनाने वदनाांक 26 सप्टेंबर, 1996 च्या 
अवधसूचनेन्वये बाांधकामाच्या (र्जवमनीचे मूल्य वगळून ) १% उपकर कर वनधारण अवधकारी याांनी 
मांडळाकडे र्जमा करण्याची तरतूद केली आहे. सदर तरतूदीच्या अनुिांगाने मांडळाकडे र्जमा झालेला 
उपकर इमारत व इतर बाांधकाम कामगार (उपकर)  अवधवनयम, 1996 च्या कलम २२ प्रमाणे 
मांडळाांतगगत नोंवदत  बाांधकाम कामगाराांना मांरू्जर ववववध कल्याणकारी  योर्जनाांवर खचग करण्यात येतो. 
सदर अनुदान खचग करण्याकवरता इमारत व इतर बाांधकाम कामगार (रोर्जगार वनयमन व सेवािती)  
अवधवनयम, 1996 मध्ये ववभाग प्रमुख,प्रादेविक कायालय प्रमुख व कायालय प्रमुख याांच्या ववत्तीय 
अवधकाराची तरतूद नसल्याने त्याांना ववभाग प्रमुख,प्रादेविक कायालय प्रमुख व कायालय प्रमुख म्हणनू 
घोवित करण्याची बाब िासनाच्या ववचाराधीन होती.  
िासन वनणगय :- 

महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळामध्ये खालील तक्तत्यात 
दिगववलेल्या अवधकाऱयाांना सक्षम अवधकारी म्हणनू  घोवित करण्यात येत आहे.  
 
 
 



िासन वनणगय क्रमाांकः इबाांका 2018/प्र.क्र.९८/कामगार-७ 

 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 

अ.क्र. ववत्तीय िक्ततीच ेवणगन अवधकाराचा वापर करण्यास सक्षम असलले ेप्रावधकारी 
1. 2. 3. 
१ एखाद्या अवधकाऱयाला ववभाग प्रमुख 

म्हणनू घोवित करणे  
सवचव तथा मुख्य कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र इमारत व 
इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ 

२ एखाद्या अवधकाऱयाला प्रादेविक 
कायालय प्रमुख म्हणनू घोवित करणे 

उप मुख्य कायगकारी अवधकारी,महाराष्ट्र इमारत व इतर 
बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ 

3 एखाद्या अवधकाऱयाला कायालय प्रमुख 
म्हणनू घोवित करणे 

वर्जल्हा कायगकारी अवधकारी /उप वर्जल्हा कायगकारी 
अवधकारी,महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मांडळ 

 
2.    हा िासन वनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वबेसाईटवर उपलब्ध 
असून त्याचा सांगणक साांकेताांक 202101081244589910 असा आहे  आवण िासन वनणगय वडर्जीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

    महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिानुसार व नावाने, 
 
 

 
       ( ि.मा.साठे ) 

                सहसवचव,महाराष्ट्र िासन 
प्रत:- 

१. मा. राज्यपाल याांच ेसवचव, 
२. मा.मुख्यमांत्री याांच ेअपर मुख्य सवचव, 
३. मा.ववरोधी पक्ष नेता (ववधानपवरिद/ववधानसभा ) याांच ेखार्जगी सवचव, 
४. सवग सन्माननीय ववधानसभा/ववधानपवरिद सदस्य 
५. सवग मा.मांत्री याांचे खार्जगी सवचव, 
६. मा.मांत्री (कामगार ) याांच ेखार्जगी सवचव, 
७. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, मुांबई  
८. मा.राज्यमांत्री (कामगार) याांचे खार्जगी सवचव 
९. सवग अ.मु.स/प्र.स./ सवचव मांत्रालयीन ववभाग 
१०.  सवचव (कामगार ) याांचे स्वीय सहाय्यक, 
११.  कामगार आयुक्तत, मुांबई/अवतवरक्तत कामगार आयुक्तत, मुांबई/पणेु /नागपरू/ 
१२. महालेखापाल-१ महाराष्ट्र (लेखापवरक्षा व लेखा अनुेयेता ), मुांबई 
13. महालेखापाल-२ महाराष्ट्र (लेखापवरक्षा व लेखा अनुेेयता ), नागपरू 
14. महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, सवग  सदस्य 
15. उप कामगार आयुक्तत, मुांबई, ठाणे, पणेु, नाविक, औरांगाबाद 
16. सवचव तथा मुख्य कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम      
       कामगार   कल्याणकारी मांडळ, मुांबई  
17. वनवडनस्ती (कामगार-७ ) 
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