
                                                        
  इमारत व इतर बाांधकाम कामाच्या आराखडयास 

(Plan) मांजुरीची तसेच इमारत व इतर 
बाांधकामाच्या कायादेशाची प्रत महाराष्ट्र इमारत 
व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळास 
उपलब्ध करून देण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊजा  व कामगार ववभाग 

शासन पवरपत्रक क्रमाांक : यावचका 2020 /प्र.क्र.67/कामगार 7 
मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मांत्रालय, मुांबई-  400 032 
वदनाांक:  23 नोव्हेंबर, 2020. 

 

सांदभग:   सवचव तथा मुख्य कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मांडळ, मुांबई याांचे पत्र क्र. मइवइबाांकाकमां/3177/ 2020  
वद. 15 ऑक्टोबर, 2020. 

 

पवरपत्रक 
 

 इमारत व इतर बाांधकाम कामगार (रोजगार वववनयमन व सेवा शती) अवधवनयम 1996 च्या कलम 
18 अन्वये महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळाची स्थापना करण्यात आली 
आहे. सदर अवधवनयमाच्या कलम 7 अन्वये इमारत व इतर बाांधकाम करणाऱ्या आस्थापनाांनी 60 
वदवसाांच्या आत Maha-online सांगणक प्रणालीवर नोंदणी करणे अवनवायग आहे. तसेच कलम 12 अन्वये 
इमारत व इतर बाांधकामावर काम करणाऱ्या बाांधकाम कामगाराांची मांडळाकडे नोंदणी करण्याची तरतूद 
आहे. स्थावनक स्वराज्य सांस्था, महाराष्ट्र गृहवनमाण क्षेत्र ववकास प्रावधकरण, मुांबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्रावधकरण व झोपडपट्टी पनुवगसन प्रावधकरण या यांत्रणेद्वारे बाांधकाम आराखडयास मांजुरी प्रदान करताना 
इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याण उपकर अवधवनयम, 1996 च्या कलम 3 अन्वये एकरकमी 
अथवा सदर प्रावधकरणे व सांस्थाने वदलेल्या कायगदेशानुसार बाांधकामाच्या 1 % उपकर वसूल करुन 
मांडळाकडे जमा करण्यात येतो. मांडळाकडे जमा होणाऱ्या उपकर वनधीमधून नोंदणीकृत बाांधकाम 
कामगाराांकरीता ववववध कल्याणकारी योजनाांवर खचग करण्यात येत आहे. 
 

2.       इमारत व इतर बाांधकाम कामाांना स्थावनक स्वराज्य सांस्था, महाराष्ट्र गृहवनमाण क्षेत्र ववकास 
प्रावधकरण, मुांबई महानगर प्रदेश ववकास प्रावधकरण, महाराष्ट्र स्थावर सांपदा वनयामक प्रावधकरण, 
झोपडपट्टी पनुवगसन प्रावधकरणाद्वारे इमारत व इतर बाांधकामाचे आराखडयाांना (Plan) मांजुरीची प्रत तसेच 
इमारत व इतर बाांधकामाच्या कायगदेशाची प्रत मांडळास उपलब्ध करून वदली जात नाही. आराखडा 
मांजुरीची प्रत तसेच कायगदेशाची प्रत नोंदणी अवधकाऱ्यास उपलब्ध करून वदल्यास अवधवनयमाच ेकलम 
7 अन्वये  इमारत व इतर बाांधकामाची आस्थापना नोंदणी करणे तसचे अवधवनयमाच ेकलम 12 अन्वये  
सदर कामावरील बाांधकाम कामगाराांची मांडळाकडे नोंदणी करणे सोईच ेहोईल. 
 

3. त्यासाठी राज्यातील इमारत व इतर बाांधकाम कामाला मांजुरी देणाऱ्या सवग प्रावधकरणे, 
महानगरपावलका, नगरपावलका, अन्य स्थावनक स्वराज्य सांस्था, महाराष्ट्र गृहवनमाण क्षेत्र ववकास 
प्रावधकरण, मुांबई महानगर प्रदेश ववकास प्रावधकरण, महाराष्ट्र स्थावर सांपदा वनयामक प्रावधकरण, 
झोपडपट्टी पनुवगसन प्रावधकरण इत्यादींनी बाांधकामास मांजुरी वदलेल्या कागदपत्राांची तसेच कायगदेशाची 
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(Work Order) प्रत सवचव तथा मुख्य कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मांडळ, मुांबई व सांबवधत वजल्हा कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम 
कामगार कल्याणकारी मांडळ याांना उपलब्ध करून द्यावी. 
 

4.     हे शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असनू, त्याचा सांगणक सांकेताांक 202011231635471110 असा आहे. तसेच 
सदर शासन पवरपत्रक वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करून काढण्यात येत आहे. 
 महाराष्ट्रराच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
 
 
                                                                                                                      ( श. मा. साठे ) 
                                                                                                            सह सवचव, महाराष्ट्र शासन  
        प्रत :  

१. मा.राज्यपाल याांचे सवचव, 
२. मा.मुख्यमांत्री याांच ेअपर मुख्य सवचव, 
३. सवग सन्माननीय ववधानसभा/ववधानपवरषद सदस्य 
४. सवग मा.मांत्री याांचे खाजगी सवचव, 
५. मा.मांत्री (कामगार ) याांच ेखाजगी सवचव, 
६. मा.अध्यक्ष,इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ,मुांबई याांचे सवचव 
७. मा.राज्यमांत्री (कामगार) याांचे खाजगी सवचव 
८. मा.ववरोधी पक्ष नेता (ववधानपवरषद/ववधानसभा ) याांच ेखाजगी सवचव, 
९. अ.मु.स. नगर ववकास ववभाग याांच ेस्वीय सहाय्यक 
१०.  प्रधान सवचव गृहवनमाण ववभाग याांच ेस्वीय सहाय्यक 
११.  सवग अ.मु.स/प्र.स./ सवचव मांत्रालयीन ववभाग 
१२.  सवचव (कामगार ) याांचे स्वीय सहाय्यक 
१३.  कामगार आयुक्त, मुांबई/अवतवरक्त कामगार आयुक्त, मुांबई/पणेु /नागपरू 
१४.  सवग वजल्हावधकारी 
१५.  सवग आयकु्त महानगरपावलका 
१६. सवग मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद. 
१७.  सवग मुख्य अवधकारी, नगर पवरषद 

 १८.उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र गृहवनमाण क्षेत्र ववकास प्रावधकरण 
 १९. अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्थावर सांपदा वनयामक प्रावधकरण, मुांबई  
 २०. महालेखापाल-१ महाराष्ट्र (लेखापवरक्षा व लेखा अनुज्ञेयता ), मुांबई  
 २१. महालेखापाल-२ महाराष्ट्र (लेखापवरक्षा व लेखा अनुज्ञेयता ), नागपरू 
 २२. महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, सवग सदस्य 
 २३. उप कामगार आयकु्त, मुांबई, ठाणे, पणेु, नावशक, औरांगाबाद 
 २४. सवचव तथा मुख्य कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार   
       कल्याणकारी मांडळ, मुांबई  
 २५. वनवडनस्ती (कामगार-७). 

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