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सांदभण :-सवचव तथा मुख्य कायणकारी अवधकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम  
  कामगार कल्याणकारी मांडळ, मुांबई याांचे पत्र क्र. जा. मइवइबाकमां/    
  गृहपयोगी वस्तू सांच/206/2020, वद.18.12.2020  

 

 

प्रस्तावना :-  
इमारत व इतर बाांधकाम या व्यवसायात काम करणाऱ्या बाांधकाम कामगाराांना 

सांबांवधत आस्थापनेचे काम पूणणत्वास आल्यावर रोजगारासाठी नववन बाांधकाम जेथे सुरु होते 
तेथे स्थलाांतरीत व्हाव ेलागते. अशा स्थलाांतराच्या वठकाणी त्याांना नव्याने वनवास, पाल्याांचे 
वशक्षण, आरोग्यववषयक समस्या व भोजन याबाबत जुळवुन घ्याव ेलागते.  

त्याांना दैनांवदन भोजन तयार करण्यास सहाय्य व्हाव ेम्हणनू महाराष्ट्र इमारत व इतर 
बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, मुांबई याांनी वदनाांक 27.10.2020 रोजीच्या बैठकीत 
राज्यातील मांडळाच्या 10 लक्ष नोंदीत सवक्रय (वजवीत) बाांधकाम कामगाराांना गृहपयोगी वस्तू 
सांच ववतरण करण्याबाबतचा ठराव पावरत करण्यात आला.  

सदर ठरावाच्या अनुषांगाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी 
मांडळातील नोंदीत लाभाथी बाांधकाम (ज्याची नोंदणी सवक्रय आहे) कामगाराांच्या गृहपयोगी 
वस्तू सांच ववतरण योजनेस मांजुरी देण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती. 
 
 

शासन वनणणय:-   
महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाांतगणत नोंदीत इमारत 

व इतर बाांधकाम कामगार लाभाथी (ज्याची नोंदणी सवक्रय आहे) याांचेसाठी महाराष्ट्र इमारत 
व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाने गृहपयोगी वस्तू सांच ववतरण करण्याच्या 
योजनेस शासन मांजुरी प्रदान करण्यात येत आहे. 

 

योजनेच्या अटी व शती :-  
1. महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाांतगणत  

नोंदणीकृत असलेला बाांधकाम कामगार (ज्याची नोंदणी सवक्रय आहे) या 
योजनेचा लाभाथी राहील.  

2.  नोंदीत इमारत व इतर बाांधकाम कामगार लाभाथी (ज्याची नोंदणी सवक्रय 
आहे) याांनी ववहीत नमुन्यातील मागणी अजण प्रावधकृत सहाय्यक कामगार 
आयुक्त (वजल्हा कायणकारी अवधकारी, मइवइबाकमां)/ सरकारी कामगार 
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अवधकारी (उपवजल्हा कायणकारी अवधकारी, मइवइबाकमां) याांचेकडे भरून 
वदल्यानांतर गृहपयोगी वस्तू सांच परुववण्यात येतील.  

3.  वजल्हा स्तरावरील सहाय्यक कामगार आयुक्त (वजल्हा कायणकारी अवधकारी, 
मइवइबाकमां) /सरकारी कामगार अवधकारी (उपवजल्हा कायणकारी अवधकारी, 
मइवइबाकमां) योजनेचे समन्वय अवधकारी (नोडल अवधकारी) राहतील.  

4.  गृहपयोगी वस्तू सांचामध्ये खालील वस्तूांचा समावशे आहे:- 
 

अ.क्र गृहपयोगी सांचातील वस्तू     नग 
1 ताट  04 
2 वाटया  08 
3 पाण्याचे ग्लास 04 
4 पातेले  झाकणासह  01 
5 पातेले  झाकणासह  01 
6 पातेले  झाकणासह  01 
7 मोठा चमचा (भात वाटपाकरीता)  01 
8 मोठा चमचा (वरण वाटपाकरीता)  01 
9 पाण्याचा जग (2 लीटर ) 01 
10 मसाला डब्बा (07 भाग)  01 
11 डब्बा झाकणासह (14 इांच)  01 
12 डब्बा झाकणासह (16 इांच)  01 
13 डब्बा झाकणासह (18 इांच)  01 
14 परात  01 
15 पे्रशर कुकर -05 वलटर (स्टेनलेस स्टील)  01 

 16 कढई (स्टील)  01 
 17 स्टीलची टाकी (मोठी) झाकणासह व वगराळासह 01 

 एकूण 30 
 

5. नोंदीत इमारत व इतर बाांधकाम कामगार लाभाथी (ज्याची नोंदणी सवक्रय 
आहे) याांना गृहपयोगी वस्तू सांच पुरववण्याबाबत ई-वनववदा पध्दतीचा अवलांब 
करावा व नोंदणीकृत, नामाांवकत व अनुभवी सांस्थेची वनवड करावी.  

6. गृहपयोगी वस्तू सांचाची वनववदा स्स्वकृत करण्यापूवी गृहपयोगी वस्तू 
सांचामधील वस्तूांच्या दजाची शासन मान्य प्रयोगशाळेकडून तपासणी करुन 
घ्यावी.  

7.  वस्तू व सेवाकर (GST) वगळता पॅककग, पुरवठा, वाहतूक, साठवणकू, ववमा, 
ववतरण, बायोमॅरीक,फोटो, मनुष्ट्यबळ पुरवठा इत्यादी सवण खचाचा गृहपयोगी 
वस्तू सांचाच्या दरामध्ये समावशे राहील.  

8. गृहपयोगी वस्तू सांचातील वस्तूांवर मांडळाचे नाव नक्षीदारपणे व कोरीव होणे 
(Embossing/ Laser Engraving) अवनवायण आहे.  
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9.  नोंदीत इमारत व इतर बाांधकाम कामगार लाभाथी (ज्याची नोंदणी सवक्रय 
आहे) याांना गृहपयोगी वस्तू सांच प्राप्त झाल्यावर सरकारी कामगार अवधकारी 
(उपवजल्हा कायणकारी अवधकारी, मइवइबाकमां)  हे कामगार उप आयुक्त (उप 
मुख्य कायणकारी अवधकारी, मइवइबाकमां) याांना पोचपावती सादर करतील. 
कामगार उपआयुक्त याांनी सरकारी कामगार अवधकारी याांचेकडून पोचपावती 
प्राप्त झाल्यावर देयकाची अदायगी करण्याच्या प्रमाणपत्रासह महाराष्ट्र 
इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, मुांबई याांना अहवाल 
सादर करावा. कामगार उपआयुक्त (उपमुख्य कायणकारी अवधकारी, 
मइवइबाकमां) याांचेकडील प्रमाणपत्रासह अहवाल प्राप्त झाल्यावर महाराष्ट्र 
इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ देयकाची अदायगी 
करेल.  

10.  गृहपयोगी वस्तू सांच ववतरीत करताना नोंदीत इमारत व इतर बाांधकाम 
कामगार लाभाथी (ज्याची नोंदणी सवक्रय आहे) याांचे छायावचत्र काढणे व 
बायोमॅरीक पध्दतीने बोटाांचे ठसे घेणे अवनवायण राहील.  

11.  गृहपयोगी वस्तू सांच ववतरणाकरीता वजल्हा कायालयाशी सांपकण  साधून सांच 
ववतरणाचे वशबीर (Camp) आयोवजत करण्यात येतील.  

12. गृहपयोगी वस्तू सांच पुरवठा करण्याची कायणवाही मांडळाने वववहत केलेल्या 
कालावधीत पूणण करावी. परुवठयाचा कालावधी वाढववण्यास मान्यता देण्याचे 
अवधकार मांडळास राहतील.  

13. गृहपयोगी वस्तू सांच ववतरण योजनेसाठी येणारा खचण मांडळाकडील जमा 
उपकर वनधीमधून भागववण्यात यावा. 

 

हा शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांगणक सांकेताांक 
202101181716333310 असा आहे. हा शासन वनणणय वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत 
करून काढण्यात येत आहे.    

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नाांवाने, 
 
 

 

               ( श. मा. साठे )  
                         सह सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत,  
1. मा. राज्यपाल याांचे सवचव  
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सवचव  
3. सवण सन्माननीय ववधानसभा/ववधानपवरषद सदस्य.  
4. मा. मांत्री (कामगार) याांचे खाजगी सवचव. 
5. मा. राज्यमांत्री (कामगार) याांचे खाजगी सवचव.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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6. मा. अध्यक्ष तथा मा. मांत्री (कामगार) याांचे सवचव, इमारत व इतर बाांधकाम  

कामगार कल्याणकारी मांडळ, मुांबई. 
7. मा.ववरोधी पक्ष नेता (ववधानपवरषद /ववधानसभा) याांचे खाजगी सवचव. 
8. मा. मुख्य सवचव याांचे स्वीय सहाय्यक. 
9. सवण अ.मु.स /प्र.स./सवचव मांत्रालयीन ववभाग. 
10. प्रधान सवचव (कामगार) याांचे स्वीय सहाय्यक. 
11. सवमतीचे इतर सवण सदस्य (व्दारा कामगार आयुक्त). 
12. कामगार आयुक्त, मुांबई/अवतवरक्त कामगार आयुक्त, मुांबई/पुणे/नागपूर. 
13. उप कामगार आयुक्त, मुांबई, ठाणे, पुणे, नावशक, औरांगाबाद, अमरावती. 
14. सवचव तथा मुख्य कायणकारी अवधकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम  

कामगार कल्याणकारी मांडळ, मुांबई. 
15. महालेखापाल-1/2, महाराष्ट्र (लेखापवरक्षा व लेखा अनुज्ञयेता), मुांबई/नागपूर. 
16. अवधदान व लेखा अवधकारी, मुांबई. 
17. वनवड नस्ती (कामगार-7). 
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