
बाांधकाम कामगाराांची ग्रामीण व शहरी 
भागात सहजतेने, तत्परतेने व गतीने नोंदणी 
व्हावी यासाठी “नोंदणी अधधकारी” घोधित 
करणेबाबत 

 

महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊजा व कामगार धवभाग 

शासन धनणणय क्रमाांक : इबाांका 2021/प्र.क्र.148/कामगार-7 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण, 

मांत्रालय, मुांबई 400 032.  
धदनाांक :  02 नोव्हेंबर, 2021 

 
वाचा -  1)उद्योग, ऊजा व कामगार धवभाग, शासन धनणणय क्र.इबाांका 2021/ प्र.क्र.148/    
    काम-7,  धदनाांक 23.09.2021. 

2) सधचव तथा मुख्य कायणकारी अधधकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम    
  कामगार कल्याणकारी मांडळ, मुांबई याांचे पत्र क्र. मइवइबाकमां/2128/2021,  
  धदनाांक 20.10.2021. 

 

प्रस्तावना- 
  

इमारत व इतर बाांधकाम कामगार (रोजगार धवधनयमन व सेवाशती) अधधधनयम,१९९६ 
मधील कलम 12 (2) नुसार सांदभाधीन धदनाांक 23.09.2021 रोजीच्या शासन धनणणयामध्ये 
नमूद केलेल्या अधधकाऱयाांना बाांधकाम कामगाराांची नोंदणी करण्यासाठी नोंदणी अधधकारी 
म्हणनू घोधित केली आहे. सदर प्राधधकृत केलेल्या नोंदणी अधधकाऱयामध्ये वधरष्ट्ठ कामगार 
अन्विेक व कधनष्ट्ठ कामगार अन्विेक याांचा समावशे करण्याची बाब शासनाच्या धवचाराधीन 
होती. 
 
शासन धनणणय-   
 

इमारत व इतर बाांधकाम कामगार (रोजगार धवधनयमन व सेवाशती) अधधधनयम,१९९६ 
मधील कलम 12 (2) नुसार सांदभाधीन धदनाांक 23.09.2021 रोजीच्या शासन धनणणयामध्ये 
नमूद केलेल्या अधधकाऱयाांना बाांधकाम कामगाराांची नोंदणी करण्यासाठी नोंदणी अधधकारी 
म्हणनू घोधित केली आहे. सदर प्राधधकृत केलेल्या नोंदणी अधधकाऱयाांमध्ये वधरष्ट्ठ कामगार 
अन्विेक व कधनष्ट्ठ कामगार अन्विेक याांचा समावशे करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे.  

 
 त्यानुसार वधरष्ट्ठ कामगार अन्विेक व कधनष्ट्ठ कामगार अन्विेक याांनी अधधधनयमाच्या 
तरतुदीनुसार बाांधकाम कामगाराच्या नोंदणीची जबाबदारी पार पाडावी. 
 



शासन धनणणय क्रमाांकः इबाांका 2021/प्र.क्र.148/कामगार-7 
 

पषृ्ट्ठ 2 पैकी 2 

 सदर शासन धनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळावर उपलब्ध असनू त्याचा साांकेताांक क्र. 202111021208209410 असा आहे. हा 
आदेश धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे. 
 
 महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,     
 

 
        ( श. मा. साठे ) 
           सह सधचव महाराष्ट्र शासन 
 
प्रधत, 

1. मा.मुख्यसधचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई.  
2. मा.राज्यपाल याांचे प्रधान सधचव. 
3. मा.मुख्यमांत्री याांच ेअपर मुख्य सधचव, मुख्यमांत्री सधचवालय, मांत्रालय, मुांबई 
4.  मा.धवरोधी पक्ष नेता, धवधानसभा/धवधानपधरिद याांचे खाजगी सधचव. 
5. सवण मा.मांत्री/राज्यमांत्री याांच ेखाजगी सधचव/स्वीय सहायक 
6. महाराष्ट्र राज्यातील सवण मा.सांसद सदस्य 
7. महाराष्ट्र राज्यातील सवण मा.धवधानसभा /मा.धवधानपधरिद सदस्य  
8. अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, मुांबई. 
9. सवण अपर मुख्य सधचव / प्रधान सधचव / सधचव, मांत्रालयीन धवभाग. 

हा शासन धनणणय आपल्या अधधनस्त असलेल्या सवण क्षते्रीय कायालयाांच्या व सावणजधनक उपक्रमाांच्या        
धनदशणनास आणण्यात यावा. 

10. सवण धवभागीय आयकु्त. 
11. कामगार आयकु्त,कामगार भवन, बाांद्रा-कुला सांकुल, बाांद्रा (पवूण), मुांबई- ५१. 
12. सधचव तथा मखु्य कायणकारी अधधकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, 

मुांबई. 
हा शासन धनणणय आपल्या अधधनस्त असलेल्या सवण क्षते्रीय कायालयाांच्या धनदशणनास आणण्यात 
यावा. 

13. सवण महानगरपाधलका आयकु्त, 
14. सवण धजल्हाधधकारी, 
15. सवण मुख्य कायणकारी अधधकारी, धजल्हा पधरिद, 
16. सवण अपर/उप कामगार आयकु्त, 
17. सवण उप धजल्हाधधकारी (रोहयो),       
18. सवण मांडळ सदस्य, धवभाग - नाधशक, पणेु, नागपरू, औरांगाबाद, मुांबई (कोकण), 
19. प्रधान सधचव (कामगार) याांच ेस्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई. 
20. सह सधचव (कामगार-७) याांच ेस्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई. 
21. धनवड नस्ती (कामगार 7) 

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