
महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, म ांबई 
मांडळाच्या दि.02.03.2021 रोजी सांपन्न 57 व्या बैठकीतील ठराव क्र. 57(2)/2021 चे सहपत्र 

 
अ. मांडळामार्फ त राबदवण्यात येत असलेल्या दवदवध कल्याणकारी योजनाांचे लाभ, योजनाांचे अटी शती, सद्यस्थिती, नवीन 

योजना राबदवणेबाबत मांडळाच्या दि.02.03.2021 रोजीच्या 57 व्या बैठकीतील दनणफयाबाबतचा तपशील   
 

शैक्षदणक सहाय्य योजना- 07 
 

अ.
क्र. 

योजनेचे नाव मिळणारा 
लाभ 

आवश्यक कागदपते्र मांडळाच्या दि.02.03.2021 रोजीच्या 57 व्या 
बैठकीतील दनणफय 

1. किमान 75% किवा अकिि 
उपस्थिती - इयत्ता 1 ली ते 7 
वी साठी प्रकतवर्षी रु.2500/- 
आकि इयत्ता 8 वी ते 10 वी 
साठी प्रकतवर्षी शैक्षकिि 
सहाय्य  

रु. 2500/- 
रु. 5000/- 

1. 75%  हजेरीबाबत शाळेचा दाखला/ 
हजेरीपत्रक 

2. शाळेमध्ये कशक्षि घेत असल्याचा परुावा 
बोनाफाईड दाखला (मळू प्रत) 

3. सवव सत्यप्रतीवर थवत: साक्षाांकित िरून 
सादर िरिे. 

बदल नाही. 

2. इयत्ता 10 वी व इयत्ता 12 वी 
मध्ये किमान 50% किवा 
अकिि गिु प्राप्त झाल्यास 
शैक्षकिि सहाय्य 

रु. 10,000/- 1. इयत्ता 10 वी व 12 वी मध्ये ककमान 
50% ककवा   अकिक गणु प्राप्त 
झाल्याची गणुपकत्रका 

2. शाळेमध्ये कशक्षि घेत असल्याचा परुावा/ 
बोनाफाईड दाखला (मळू प्रत) 

3. सवव सत्यप्रतीवर थवत: साक्षाांकित िरून 
सादर िरिे 

लाभ वाटपातील किरुक्ती टाळण्याकरीता सदर 
योजना बंद करण्यात यावी. 
 
 
 
 
 
 

3. इयत्ता 11 वी व इयत्ता 12 वी 
च्या कशक्षिासाठी प्रती 
शैक्षकिि वर्षी शैक्षकिि 

रु. 10,000/- 1. 10 वी व 11 वी ची गिुपकििा 
2. शाळेमध्ये कशक्षि घेत असल्याचा परुावा/ 

बोनाफाईड   दाखला (मळू प्रत) 

इयत्ता 11 वी व इयत्ता 12 वी च्या कशक्षणासाठी प्रकत 
शैक्षकणक वर्ष रू.15,000/- एवढे अर्षसहाय्य देण्यात 
यावे. 



अ.
क्र. 

योजनेचे नाव मिळणारा 
लाभ 

आवश्यक कागदपते्र मांडळाच्या दि.02.03.2021 रोजीच्या 57 व्या 
बैठकीतील दनणफय 

सहाय्य  3. सवव सत्यप्रतीवर थवत: साक्षाांकित िरून 
सादर   िरिे 

4. पदवीच्या प्रिम, कितीय व 
ततृीय वर्षाच्या प्रवेश, पथुतिे 
व शैक्षकिि सामगु्रीसाठी 
प्रकतवर्षी शैक्षकिि सहाय्य 

रु 20,000/- 1. मागील शैक्षकणक इयत्ता उत्तीणष झाल्याचे 
गणुपकत्रका/ प्रमाणपत्र 

2. शैक्षकिि वर्षात प्रवेश घेतलेल्या पावत्या 
व पथुतिे व शैक्षकिि सामगु्री खरेदीच्या 
पावत्या सोबत जोडिे. 

3. कॉलेजचा बोनाफाईड दाखला (मळू प्रत) 
4. सवव सत्यप्रतीवर थवत: साक्षाांकित िरून 

सादर िरिे 

पदवीच्या प्रिम, कितीय व ततृीय वर्षाच्या प्रवेश, 
पथुतिे व शैक्षकिि सामगु्रीसाठी अन्य पदवीप्रमािे 
सनदी लेखापाल या पदवीिरीताही प्रकतवर्षी 
रू.20,000/- एवढे अिवसहाय्य देण्यात यावा. 

5. वैद्यिीय पदवीिरीता  
व अकियांकििी पदवीिरीता 
शैक्षकिि सहाय्य  

रू.1,00,000/- 
रू.60,000/- 

1. मागील शैक्षकणक वर्ष उत्तीणष झाल्याचे 
गणुपत्रक/ प्रमाणपत्र 

2.  चाल ूशैक्षकणक वर्ात प्रवेश 
घेतल्याबाबतची पावती/ बोनाफाईड 
दाखला 

3. सवव सत्यप्रतीवर थवत: साक्षाांकित िरून 
सादर िरिे 

बदल नाही. 

6. शासनमान्य पदकविेमध्ये प्रती 
शैक्षकिि वर्षी आकि पदव्यतु्तर 
पदवीिा मध्ये प्रकत शैक्षकिि 
वर्षी शैक्षकिि सहाय्य 

रू.20,000/- 
रु. 25,000/- 

1. मागील शैक्षकणक इयत्ता उत्तीणष झाल्याचे 
गणुपत्रक/ प्रमाणपत्र 

2.  चाल ूशैक्षकणक वर्ात प्रवेश 
घेतल्याबाबतची पावती/ बोनाफाईड 
दाखला 

3. सवव सत्यप्रतीवर थवत: साक्षाांकित िरून 
सादर िरिे 

शासनमान्य पदव्यतु्तर पदवीिे प्रमािे  एमबीए या 
पदकवकेकरीताही प्रकत शैक्षकिि वर्षी रू.25,000/- 
एवढे अिवसहाय्य्  देण्यात यावे. 



अ.
क्र. 

योजनेचे नाव मिळणारा 
लाभ 

आवश्यक कागदपते्र मांडळाच्या दि.02.03.2021 रोजीच्या 57 व्या 
बैठकीतील दनणफय 

7. संगणकाचे कशक्षण (MS-
CIT) घेत असलेल्या नोंदीत 
लाभार्ी कामगारांच्या दोन 
पाल्यांना शलु्काची परीपतुी. 
तर्ाकप, MS-CIT उत्तीणष 
झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर 
केल्यास सदर शलु्काची 
प्रकतपतूी करण्यात यावी.  

शलु्काप्रमाणे 1. MS-CIT कोसष प्रमाणपत्र व शलु्काची 
पावती 

2. सवव सत्यप्रतीवर थवत: साक्षाांकित िरून 
सादर िरिे 

 

बदल नाही. 

 

  



सामादजक स रक्षा व अन्य योजना-08 
 

अ.
क्र. 

योजनेचे नाव दमळणारा 
लाभ 

आवश्यक कागिपते्र मांडळाच्या दि.02.03.2021 रोजीच्या 57 व्या 
बैठकीतील दनणफय 

1. पकहल्या कववाहाच्या खचाच्या 
प्रकतपतुीसाठी अिवसहाय्य  

रु. 30,000/- 1. कववाह नोंदणी प्रमाणपत्र 
2. प्रर्म कववाह असल्याबाबत शपर्पत्र 
3. सवव सत्यप्रतीवर थवत: साक्षाांकित िरून 

सादर िरिे 

बदल नाही. 

2. प्रिानमंत्री  श्रमयोगी मानिन 
योजना 

 1. आिार काडष 
2. बकँ पासबकु (राष्ट्रीयीकृत बकँ अर्वा 

IFSC कोड असलेली इतर कोणतीही 
बकँ) 

3. भ्रमणध्वनी (OTP करीत स्वत:चा अर्वा 
कुटंूबातील अन्य व्यक्तीचा) 

बदल नाही. 

3. प्रिानमांिी जीवनज्योती कवमा 
योजना 

रू. 2.00 लक्ष योजनेचे सदथय झाल्याचा परुावा 
  

मंडळामाफष त बांिकाम कामगारांच्या नैसर्गगक मतृ्य ू
प्रकरणी बांिकाम कामगाराच्या वारसास देय रक्कम 
रू.2.00 लक्ष चा लाभ सवष नोंदीत सकिय (कजवीत) 
बांिकाम कामगारांना वय वरे् 18 ते 60 करीता लाग ू
करण्यात आल्यामळेु सदर योजना बंद करण्यात 
यावी. 

4. प्रिानमांिी सरुक्षा कवमा 
योजना 

रू. 2.00 लक्ष योजनेचे सदथय झाल्याचा परुावा सदर योजनेत नोंदीत बांिकाम कामगाराने 
भरावयाच्या वगषणीची रक्कम रे्ट मंडळमाफष त भरता 
येईल काय याबाबत एलआयसी च्या 
अकिकाऱयांसोबत चचा करून प्रस्ताव मंडळाच्या 
कवचारकवकनमयाकरीता आगामी बैठकीत सादर 
करण्यात यावा.  



अ.
क्र. 

योजनेचे नाव दमळणारा 
लाभ 

आवश्यक कागिपते्र मांडळाच्या दि.02.03.2021 रोजीच्या 57 व्या 
बैठकीतील दनणफय 

5. सरुक्षा सांच वाटप िरिे - 
प्राटेक्टीव शजू, हेअकरग 
प्रोटेक्शन, सेप्टी हेल्मेट, सेप्टी 
हानेस, मास्क, सेप्टी हडँ 
ग्लोव्हज, करफलेक्टीव जकेॅट 

सरुक्षा सांच मांडळाचे ओळखपि बदल नाही 

6. अत्यावश्यि सांच वाटप 
िरिे -  
सोलर टॉचष मॉस्कीटो नेट, 
प्लसॅ्टीक मटॅ, कटफीन बॉक्स, 
आऊटर बगॅ, वॉटर बॉटल, 
गलॅ्वनाईज रंक 

अत्यावश्यि 
सांच 

मांडळाचे ओळखपि बदल नाही. 

7. पवूव कशक्षि ओळख (RPL) 
प्रकशक्षि योजना 

8 ट्रेड चे 
प्रकशक्षण 

मांडळाचे ओळखपि बदल नाही. 

8. नोंदीत बांिकाम 
कामगारासाठी मध्यान्ह 
भोजन योजना राबकवणे. 

मध्यान्ह भोजन 1. मांडळाचे ओळखपि 
2. कवतरण काडष 

बदल नाही. 

 

  



आरोग्य दवषयक योजना-06 
 

अ.
क्र. 

योजनेचे नाव दमळणारा लाभ आवश्यक कागिपते्र मांडळाच्या दि.02.03.2021 रोजीच्या 57 व्या 
बैठकीतील दनणफय 

1. महात्मा ज्योतीबा फुले जन 
आरोग्य योजना/ 
आयषु्यमान िारत योजना 

लाभार्ी कुटंुबास 
971 
उपचाराकरीता 
प्रकत कुटंुब प्रकत 
वर्ष 1.50 लक्ष 
व मतु्रकपड 
प्रत्यारोपनाकरी
ता रू. 2.5 
लक्षापयंत कवमा 
संरक्षण  

मांडळाचे ओळखपि 
  

सद्यस्स्र्तीत मंडळाकडील नोंदीत सकिय 
(कजवीत) बांिकाम कामगारांकरीता राज्याची 
महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजना 
राबकवण्यात येते. 

2. गांिीर आजाराच्या 
उपचारािव अिवसहाय्य 

रु. 1,00,000/- 1. सक्षम वैद्यिीय अकििा-याने कदलेले 
प्रमािपि  

2.  सांपिूव वैद्यिीय उपचाराच्या 
िागदपिाांच्या सत्य प्रती 

3. सवव सत्यप्रतीवर थवत: साक्षाांकित 
िरून सादर िरिे 

बदल नाही. 

3. 75% किवा िायमचे 
अपांगत्व आल्यास 
अिवसहाय्य 

रू. 2,00,000/- 1. िामगारास 75% ककवा अकिक 
अपंगत्व असल्याचे सक्षम वैद्यकीय 
अकिका-याचे/ वैद्यकीय मंडळाचे 
प्रमाणपत्र  

2.  सवव सत्यप्रतीवर थवत: साक्षाांकित 
िरून सादर िरिे 

मंडळाच्या 51 व्या बैठकीत पाकरत केलेल्या 
ठरावानसुार 75% ऐवजी 50% अंपगत्व 
आल्यास सक्षम वैद्यकीय अकिकारी/ वैद्यकीय 
मंडळाचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून रू.2.00 लक्ष 
अर्षसहाय्य देण्यात यावे. 



अ.
क्र. 

योजनेचे नाव दमळणारा लाभ आवश्यक कागिपते्र मांडळाच्या दि.02.03.2021 रोजीच्या 57 व्या 
बैठकीतील दनणफय 

4. बाांििाम िामगाराांच्या 
पत्नीस नैसर्गगि 
प्रसतुीसाठी शथिकियेिारे 
प्रसतुीसाठी अिवसहाय्य 

रु.15,000/- 
रु. 20,000/- 

1. सक्षम वैद्यकीय अकिकाऱयांनी कदलेले 
नैसर्गगक/ शस्त्रकियेिारे प्रसतूीचे 
प्रमाणपत्र  

2.  वैद्यकीय उपचाराची देयके 
3.  प्रसतूी घरी झालेली असल्यास 

ग्रामसेवकाने कदलेले जन्म नोंदणी 
प्रमाणपत्र 

4. सवव सत्यप्रतीवर थवत: साक्षाांकित 
िरून सादर िरिे 

स्त्री बांिकाम कामगार अर्वा बांिकाम 
कामगाराच्या पत्नीच्या नैसर्गगक प्रसतूीसाठी 
ककवा शस्त्रकियेिारे प्रसतूीसाठी रू.20,000/- 
एवढे अर्षसहाय्य देण्यात येत आहे. 

5. एिा मलुीच्या 
जन्मानांतरिुटूांब 
कनयोजनाची शथिकिया 
िेल्यास त्या मलुीच्या नावे 
18 वर्षापयंत (रू.एि 
लाख फक्त) मदुत बांद ठेव 

रू. 1,00,000/- 1. सक्षम वैद्यिीय अकििा-याने कदलेले 
िुटूांब कनयोजन शथिकियेबाबतचे 
प्रमािपि 

2. अजषदारास एक कन्या अपत्य 
असल्याचे शपर्पत्र  

3. मलुीचे आिारकाडष 
4. सवव सत्यप्रतीवर थवत: साक्षाांकित 

िरून सादर िरिे 

मंडळाच्या 51 व्या बैठकीत पाकरत केलेल्या 
ठरावानसुार सदर योजना बंद करण्यात यावी. 

6. नोंदीत बांिकाम 
कामगारांची आरोग्य 
तपासणी करणे. 

 बांिकामाच्या 
कठकाणी कशबीर 
आयोजन करणे  

मांडळाचे ओळखपि बदल नाही. 

 

  



आर्थिक सहाय्य योजना- 07 

अ.
क्र. 

योजनेचे नाव दमळणारा लाभ आवश्यक कागिपते्र मांडळाच्या दि.02.03.2021 रोजीच्या 57 व्या 
बैठकीतील दनणफय 

1. अटल बाांििाम िामगार 
आवास योजना (शहरी) 
अिवसहाय्य  

रू.2.00 लक्ष 1. प्रिानमंत्री आवास योजनेत पात्र 
असल्याबाबत सक्षम अकिकाऱयाचे पत्र/ 
प्रमाकणत प्रत 

2.  बांिकाम कामगारांच्या नाव ेअर्वा पती/ 
पत्नीच्या नावे स्वत:ची सदकनका नसेल 
अशा बांिकाम कामगारांचे रू.100/- च्या 
मदु्ांकावर लेख प्रमाणक (Notary) 
करणे. 

3. सवव सत्यप्रतीवर थवत: साक्षाांकित िरून 
सादर िरिे 

बदल नाही. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. अटल बाांििाम िामगार 
आवास योजना (ग्रामीि) 
अिवसहाय्य  

रू.2.00  लक्ष 1. प्रिानमंत्री आवास योजनेत पात्र 
असल्याबाबत सक्षम अकिकाऱयाचे पत्र/ 
प्रमाकणत प्रत 

2. बांिकाम कामगार यांच्या स्वत:च्या 
अर्वा पती/ पत्नीच्या नावे घर नसल्याचे 
हमीपत्र  

3. सवव सत्यप्रतीवर थवत: साक्षाांकित िरून 
सादर िरिे 

बदल नाही. 
 
 
 
 
 
 
 

3. गहृिजावरील रू.6.00 
लक्ष पयंतच्या व्याजाची 
रक्िम अिवा  

रू. 2.00 लक्ष 1. राष्ट्रीयीकृत बकेँत कजष घेतल्याचा परुावा/ 
कजष कवम्याची पावती  

2. घर पती- पत्नी संयकु्त नावे नोंदणीकृत 
असल्याचा परुावा 

3.  राज्यात स्वत:च्या / पत्नीच्या नावे घर 

लाभ वाटपातील किरुक्ती टाळण्याकरीता सदर 
योजना बंद करण्यात यावी. 
 



अ.
क्र. 

योजनेचे नाव दमळणारा लाभ आवश्यक कागिपते्र मांडळाच्या दि.02.03.2021 रोजीच्या 57 व्या 
बैठकीतील दनणफय 

नसल्याचे हमीपत्र 
4. राष्ट्रीयीकृत बकेँकडून 06 लाख रूपयांचे 

व्याज देय प्रमाणपत्र सवव सत्यप्रतीवर 
थवत: साक्षाांकित िरून सादर िरिे 

4. िामगाराचा िामावर 
असताना  मतृ्य ु झाल्यास 
िायदेशीर वारसास 
अिवसहाय्य 

रू. 5.00 लक्ष 1. सक्षम वैद्यिीय अकििाऱयाांनी कदलेला 
मतृ्यचूा दाखला 

2. अजवदार िायदेशीर वारस असल्याचा 
परुावा, 

3.  बाांििाम िामगाराचा िामावर असताना 
मतृ्य ू झाल्याबाबतचा पुरावा- पांचनामा व 
प्रार्कमक चौकशी अहवाल (FIR) 

4. नामकनदेकशत व्यक्ती उपलब्ि नसल्यास 
उत्तराकििारी प्रमािपि 

5. सवव सत्यप्रतीवर थवत: साक्षाांकित िरून 
सादर िरिे 

बदल नाही.  

5. िामगाराचा नैसर्गगि मतृ्य ू
झाल्यास त्याच्या िायदेशीर 
वारसास अिवसहाय्य 

 (वय वषे 51 ते 60) 

 

रू.2.00 लक्ष 1. सक्षम वैद्यकीय अकिकाऱयांनी कदलेला 
मतृ्यचूा दाखला 

2. नामकनदेकशत व्यक्ती उपलब्ि नसल्यास 
उत्तराकििारी प्रमािपि 

3. अजषदाराचे आिारकाडष व बकेँचा तपशील 
4. सवव सत्यप्रतीवर थवत: साक्षाांकित िरून 

सादर िरिे 

मांडळाच्या कद.03.06.2019 रोजीच्या 51 व्या 
बैठिीत पाकरत ठरावानसुार मांडळािडे नोंदीत वय 
वरे्ष 18 ते 60 वयोगटातील बाांििाम िामगाराचा 
नैसर्गगि मतृ्य ू झाल्यास त्याच्या िायदेशीर 
वारसास रू.2.00 लक्ष एवढे अिवसहाय्य्  देण्यात 
यावे. 

6. िामगाराचा मतृ्य ू झाल्यास 
वारसदारास अिवसहाय्य 

रू. 10,000/- 1. सक्षम वैद्यकीय अकिकाऱयांनी कदलेला 
मतृ्यचूा दाखला 

2. नामकनदेकशत व्यक्ती उपलब्ि नसल्यास 

बदल नाही. 



अ.
क्र. 

योजनेचे नाव दमळणारा लाभ आवश्यक कागिपते्र मांडळाच्या दि.02.03.2021 रोजीच्या 57 व्या 
बैठकीतील दनणफय 

उत्तराकििारी प्रमािपि 
3. अजषदाराचे आिारकाडष व बकेँचा तपशील 
4. सवव सत्यप्रतीवर थवत: साक्षाांकित िरून 

सादर िरिे 
7. िामगाराांचा मतृ्य ू झाल्यास 

त्याच्या पत्नीस/पतीस पाच 
वरे्ष अिवसहाय्य 

रू. 24,000/- 1. सक्षम वैद्यकीय अकिकाऱयांनी कदलेला 
मतृ्यचूा दाखला 

2. नामकनदेकशत व्यक्ती उपलब्ि नसल्यास 
उत्तराकििारी प्रमािपि 

3. अजषदाराचे आिारकाडष व बकेँचा तपशील 
4. सवव सत्यप्रतीवर थवत: साक्षाांकित िरून 

सादर िरिे  

बदल नाही. 

 

  



ब. मांडळाकडील नोंिीत सदक्रय (दजवीत) बाांधकाम कामगाराांकरीता प्रथतादवत योजनाांबाबत मांडळाच्या दि.02.03.2021 
रोजीच्या 57 व्या बैठकीतील दनणफयाचा तपशील 

 

अ.
क्र. 

योजनेचे नाव दमळणारा लाभ आवश्यक कागिपते्र मांडळाच्या दि.02.03.2021 रोजीच्या 57 
व्या बैठकीतील दनणफय 

1. नोंदीत सकिय (कजवीत) 
बांिकाम कामगाराचा 
अपघात/ नैसर्गगक मतृ्य ू
झाल्यास त्याचे शव मळू 
गावी पाठकवण्यास 
अर्षसहाय्य 

बांिकाम कामगाराने 
नोंदणी करताना 
घोकर्त केलेल्या मळू 
प्रकत कक.मी. रू.20/- 
अर्वा एस.टी. 
महामंडळाच्या 
आगारप्रमखुाने 
प्रमाकणत केलेल्या 
अंतरासाठी प्रकत 
कक.मी. रू.20/- 
प्रमाणे 

1. सक्षम वैद्यकीय अकिकाऱयांनी कदलेला 
मतृ्यचूा दाखला 

2. नामकनदेकशत व्यक्ती उपलब्ि नसल्यास 
उत्तराकििारी प्रमािपि 

3. अजषदाराचे आिारकाडष व बकेँचा तपशील 
4. सवव सत्यप्रतीवर वारसदाराची थवाक्षरी 

असावी. 

नोंदीत सकिय (कजवीत) बांिकाम कामगाराचा 
अपघाती/ नैसर्गगक मतृ्य ू झाल्यास त्याचे शव 
नोंदणी करताना घोकर्त केलेल्या मळू गावी 
पाठकवण्यासाठी एस.टी. महामंडळाच्या 
आगारप्रमखुाने प्रमाकणत केलेल्या अंतरासाठी 
प्रकत कक.मी. रू.20/- प्रमाणे शव वाहतकूीची 
रक्कम आगाऊ स्वरूपात त्यांच्या वारसास 
देण्यात यावी. 

2. नोंदीत सकिय (कजवीत) 
बांिकाम कामगारांचा 
अपघात होऊन हात ककवा 
पाय कनकामी झाल्यास 
कृकत्रम हात ककवा पाय 
बसकवण्यासाठी अर्षसहाय्य 
देणे. 

प्रत्यक्ष खचाच्या 
आिारे 

1. सक्षम वैद्यकीय अकिकाऱयांनी हात अर्वा 
पाय कनकामी झाल्याचे प्रमाकणत करणे. 

2. कृकत्रम हात ककवा पाय बसकवणेबाबत सक्षम 
वैद्यकीय अकिकाऱयाचे कशफारस पत्र 

3. Artificial Limb Manufacuring 
Corporation of India कडून कृकत्रम हात 
ककवा पाय बसकवल्याचे प्रमाणपत्र 

नोंदीत सकिय (कजवीत) बांिकाम कामगारांचा 
अपघात होऊन हात ककवा पाय कनकामी झाल्यास 
बांिकाम कामगाराने कृत्रीम हात/ पाय 
Artificial Limb Manufacuring 
Corporation of India, Kanpur (Regional 
office Navi Mumbai) या संस्रे्कडून 
बसवावा. त्यासाठीचा खचष Artificial Limb 
Manufacuring Corporation of India, 
Kanpur या संस्रे्ने प्रमाकणत केल्याप्रमाणे अदा 
करण्यात यावा.  

 

  



क. इमारत व इतर बाांधकामावर काम करणाऱ्या कामगाराांच्या नोंिणीकरीता बाांधकामाच्या दठकाणी 90 दिवस काम 
केल्याबाबत थवयां साक्षाांदकत प्रमाणपत्र (Self certificate) ग्राहय धरणेबाबत मांडळाच्या दि.02.03.2021 रोजीच्या 
57 व्या बैठकीतील दनणफय 

 

अ.
क्र. 

अदधदनयमातील अट सद्यस्थितीत 90 दिवसाचे 
प्रमाणपत्र िेणाऱ्या व्यक्ती/ 

सांथिा 

दनिेश/ मागणी मांडळाच्या दि.02.03.2021 रोजीच्या 
57 व्या बैठकीतील दनणफय 

1. इमारत व इतर बांिकाम 
कामगारांच्या 
मंडळाकडील 
नोंदणीकरीता मागील 
वर्षभरामध्ये 90 कदवस 
ककवा त्यापेक्षा जास्त 
कदवस बांिकामाच्या 
कठकाणी काम केल्याचे 
प्रमाणपत्र सादर करणे 
अकनवायष आहे. 

1. इमारत व इतर बांिकाम 
करणारे कनयोक्ता/ कंत्राटदार 

2. महानगरपाकलका/ 
नगरपाकलका/ नरपकरर्दांनी 
प्राकिकृत केलेले अकिकारी 

3. ग्रामसेवक 
(उद्योग, उजा व कामगार 
कवभागाची अकिसचूना 
कद.13.08.2014, नकवकव चे 
27.06.2017 व ग्राकवकव चे 
पकरपत्रक कद.22.09.2017) 

1. मा. सवोच्् न्यायालयात सादर करट 
याकचका ि.318/2006 संदभात 
पाकरत आदेशानसुार कें द् 
शासनाकडून मॉडेल वेलफेअर 
स्स्कम सोबत कनगषकमत मागषदशषक 
सचूनेनसुार 90 कदवसाचे प्रमाणपत्र 
देण्यासाठी कामगार संघटनांना 
प्राकिकृत करणे, बांिकाम 
कामगारांचे स्वयं साक्षांककत पत्र 
(Self Certificate) देणेबाबत मंडळ 
स्तरावर कनणषय घ्यावा असे कनदेश  
आहे. 

2. कें द् शासनाच्या कद.06.07.2020 
रोजी Mission Mode Project 
अंतगषत कनगषकमत कनदेशामध्ये सधु्दा 
बांिकाम कामगारांने 90 कदवस 
बांिकामाच्या कठकाणी काम केल्याचे 
स्वयं साक्षांककत प्रमाणपत्र (Self 
Certificate) घेणेबाबत कनदेश 
आहेत. 

देशातील अन्य राज्यांमध्ये बांिकाम 
कामगारांच्या नोंदणीकरीता बांिकाम 
कामगारांकडून 90 कदवस काम केल्याचे स्वयं 
साक्षांककत प्रमाणपत्र (Self certificate) 
घेऊन नोंदणी करण्यात येत असल्यास 
त्याबाबतचे अध्यादेश/आदेश/ पकरपत्रक स्वयं 
साक्षांककत प्रमाणपत्राचा नमनुा व सदर 
प्रमाणपत्र घेण्याबाबतच्या कायषपध्दतीची 
माकहती प्राप्त करावी व त्यानसुार प्रस्ताव 
मंडळाच्या आगामी बैठकीत 
कवचारकवकनमयाकरीता सादर करण्यात यावा. 



अ.
क्र. 

अदधदनयमातील अट सद्यस्थितीत 90 दिवसाचे 
प्रमाणपत्र िेणाऱ्या व्यक्ती/ 

सांथिा 

दनिेश/ मागणी मांडळाच्या दि.02.03.2021 रोजीच्या 
57 व्या बैठकीतील दनणफय 

3. कनवारा बांिकाम कामगार संघटना, 
सांगली व इतर अन्य संघटनांनी मा. 
उच्् न्यायालयात दाखल केलेल्या 
करट याकचका ि. 93527/2020 
मध्ये मॉडेल वेलफेअर स्स्कम बाबत 
देण्यात आलेल्या कनदेशानसुार 
बांिकाम कामगारांने 90 कदवस 
बांिकामाच्या कठकाणी काम केल्याचे 
स्वयं साक्षांककत प्रमाणपत्र (Self 
Certificate) घेणेबाबत मागणी 
केलेली आहे.  

 

 


