
 

 

स्थलाांतरीत कामगाराांची माहिती 
एकहित करण्याकहरता मिाराष्ट्र 
कामगार कल्याण मांडळ, म ांबई याांनी 
हिकसीत केलले्या सध्याच्या सांगणक 
प्रणालीमध्ये बदल करण्याबाबत.  

 
मिाराष्ट्र शासन 

उद्योग, उर्जा ि कामगार हिभाग 
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      मांिालय, म ांबई - 400 032. 
तारीख: 13 ऑगस्ट, 2020. 

प्रस्तािना : 
कोहिड-19 च्या देशभरात झालेल्या प्राद भािाम ळे हनमाण झालेल्या पहरस्स्थतीत मिाराष्ट्र 

राज्यातील अनेक मरू्जराांनी तयाांच्या मूळ राज्यात, उदा. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हबिार, इ. हिकाणी स्थलाांतर 

केले आिे.  तसचे कािी स्थलाांतरीत कामगार तयाांच्या मूळ राज्यातून मिाराष्ट्रात परत येत आिेत.  अशा सिण 

स्थलाांतरीत कामगाराांची सांपणूण/ सहिस्तर माहिती सांगणकीकृत पध्दतीने िेिण्याच्या सूचना मा. सहचि, श्रम 

ि रोर्जगार मांिालय, कें द्र शासन याांनी तयाांच्या हदनाक 19/6/2020 च्या अर्ण शासकीय पिान्िये हदल्या 

आिेत.  कें द्र शासनाच्या सचूनाांन सार स्थलाांतरीत कामगाराांची माहिती तिहरत उपलब्र् करुन देण्याची 

कायणिािी करणे आिश्यक आिे.  सद्य:स्स्थतीत मिाराष्ट्र कामगार कल्याण मांडळामाफतण त सांगणक प्रणाली 

तयार करण्यात आली असनू ती सिणसमािशेक ि कामगाराांची सांपणूण माहिती प्राप्त करणारी आिे.  तयाच 

प्रणालीमध्ये सिणच असांघहटत ि स्थलाांतरीत कामगाराांची माहिती एकहित करणे शक्य िोणार आिे.  कें द्र 

शासनाच्या सूचनाांच्या पार्श्णभमूीिर मिाराष्ट्र कामगार कल्याण मांडळाच्या सध्याच्या सांगणक प्रणालीमध्ये 

बदल करण्याच्या सचूना आज्ञािली हिकासकाला देण्याची बाब शासनाच्या हिचारार्ीन िोती. 

शासन हनणणय :  
कोहिड-19 च्या देशभरात झालेल्या प्राद भािाम ळे हनमाण झालेल्या पहरस्स्थतीत मिाराष्ट्र 

राज्यातील अनेक मरू्जराांनी तयाांच्या मूळ राज्यात, उदा. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हबिार, इ. हिकाणी तसचे 

तयाांच्या मूळ राज्यातनू परत मिाराष्ट्रात स्थलाांतर केले आिे.  अशा सिण स्थलाांतरीत कामगाराांची सांपणूण/ 

सहिस्तर माहिती सांगणकीकृत पध्दतीने िेिणे आिश्यक आिे.  कें द्र शासनाच्या श्रम रोर्जगार मांिालयाच्या 

हदनाांक 30/06/2020 च्या पिान्िये आांतरराज्य स्थलाांतरीत कामगाराांसांदभात हिहिर् प्रकाराच्या 221 

रोर्जगाराांतील असांघटीत कामगाराांची यादी नमूद करण्यात आलेली आिे.  र्जनगणना हिभागाची 250 

रोर्जगाराांची यादी, कामगार हिभागाची 122 रोर्जगाराांची यादी ि कें द्र शासनाची 221 रोर्जगाराांची यादी 
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एकहित करुन 300 प्रकारच्या रोर्जगाराांची यादी सांकहलत करण्यात आली आिे.  असांघटीत/ स्थलाांतरीत 

कामगाराांची माहिती प्राप्त करताना या 300 रोर्जगाराांच्या यादीचा िापर करण्याच्या सूचना देण्यात येत 

आिेत. (यादी सोबत र्जोडण्यात येत आिे). 

2. मिाराष्ट्र कामगार कल्याण मांडळामाफतण त आस्थापनेिर 5 ककिा तयापके्षा र्जास्त कामगार असलेल्या 

आस्थापनेकडील कामगाराांची माहिती िेिण्याच े प्रयोर्जन असून तयान सार मिाराष्ट्र कामगार कल्याण 

मांडळाकडून सांगणक आज्ञािली तयार करण्यात आली आिे.  सदर सांगणक आज्ञािली ऑनलाईन पद्धतीने, 

आस्थापना, तयातील कामगार ि तयाांच्याकडून प्राप्त िोणारे अांशदान याांची माहिती िेिते.  या सांगणक 

आज्ञािलीमध्ये नोंदणी करण्यात येणा-या कामगाराांमध्ये सांघटीत, असांघटीत, स्थलाांतरीत तसेच कायम 

रहििासी असलेल्या कामगाराांचा समािशे आिे.  असांघटीत कामगार सामाहर्जक स रक्षा कायदा, 2008 मध्ये 

असांघटीत क्षेि म्िणर्ज े ज्या उद्योगात 10 पेक्षा कमी कामगार काम करतात अशा क्षिेाांचा समािशे िोतो.  

तयाम ळे असांघटीत कामगाराांमध्ये घरुन काम करणारे कामगार, स्ियांरोर्जगारीत कामगार तसचे मर्ज रीिर 

र्जाणारे कामगार, या असांघटीत क्षिेातील कामगाराांचा तसेच सांघटीत क्षेिातील मिाराष्ट्र कामगार कल्याण 

अहर्हनयमाच्या पहरहशष्ट्ट 2 मध्ये नमूद केलेल्या अन्य कामगाराांचा देखील समािशे िोतो.  असांघटीत 

कामगाराांच्या नोंदणीबरोबरच आांतरराज्य स्थलाांतरीत कामगाराांची देखील नोंदणी िोणे आिश्यक आिे.  

र्जरी मिाराष्ट्र द काने ि आस्थापना अहर्हनयम, 2017, मिाराष्ट्र इमारत ि इतर बाांर्काम कामगार 

अहर्हनयम, 1996, कारखाना अहर्हनयम, 1948 ि कां िाटी कामगार अहर्हनयम, 1970, या हिहिर् कायदे ि 

सांबांहर्त हनयमाांत, कामगाराांच्या, मर्ज राांच्या सांख्येिरुन नोंदणी करणे अथिा न करणे यासांदभात तरतूदी 

असल्या तरी एकहित माहिती प्राप्त व्िािी यासािी अशा सिण कामगाराांची नोंदणी करताना खालील 10 

प्रकारची माहिती नोंदणी अर्जामध्ये नमूद करणे आिश्यक आिे. 

1. PAN - Alphanumeric - 10 Digits 

2. TAN - Alphanumeric - 10 Digits 

3. TIN - 11 Digits 

4. GESTIN - 15 Digits 

5. EPFO - 15Digits 

6. ESIC - 17 Digits 

7. MSEDCL Electricity Connection Number - 12 Digits 

8. MCA CIN (if registered as Company) - 21 Digits 

9. Aadhar Number - 12 Digits  

10. Mobile Number - 10 Digits  
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3. मिाराष्ट्र कामगार कल्याण मांडळ, म ांबई याांनी यापिूीच सांकेतस्थळ हिकसीत केले असनू या 

सांकेतस्थळािर कें द्र शासनाच्या सूचनाांन सार सहचि, श्रम ि रोर्जगार मांिालय, कें द्र शासन याांना अहभपे्रत सिण 

स्थलाांतरीत ि असांघहटत कामगाराांची नोंदणी करण्याची कायणिािी करण्याबाबत प्रभारी कल्याण आय क्त, 

मिाराष्ट्र कामगार कल्याण मांडळ, म ांबई याांना सूचना देण्यात आल्या आिेत.  यासािी मिाराष्ट्र कामगार 

कल्याण मांडळाच्या सध्याच्या सांगणक प्रणालीमध्ये आांतरराज्य स्थलाांतरीत कामगार (रोर्जगाराच ेहनयमन ि 

सेिचे्या अटी) कायदा, 1979 ला अहभपे्रत असल्याप्रमाणे बदल करण्याच्या सूचना आज्ञािली हिकासकाला 

देण्यात येत आिेत.  तयान सार आज्ञािली हिकासकाने सिण स्थलाांतरीत ि असांघहटत कामगाराांची पहरच्छेद-2 

मध्ये नमूद केलेल्या 10 बाबींसि माहिती सांकहलत करता येईल, अशा रीतीने मिाराष्ट्र कामगार कल्याण 

मांडळाच्या सांगणकीय प्रणालीमध्ये आिश्यक बदल करािते.  याबाबत प्रभारी कल्याण आय क्त, मिाराष्ट्र 

कामगार कल्याण मांडळ, म ांबई याांनी उहचत कायणिािी करािी.  सांगणक आज्ञािलीमध्ये नव्याने कराियाच्या 

सदर बदलाकहरता िोणा-या िाढीि खचाबाबतचा स्ितांि प्रस्ताि मिाराष्ट्र कामगार कल्याण मांडळाने 

शासनास सादर करािा. 

4. कामगाराांसांदभात पहरच्छेद -2 मध्ये नमूद 10 बाबींची माहिती द काने ि आस्थापना नोंदणी, मिाराष्ट्र 

कामगार कल्याण मांडळाकडील आस्थापना ि कामगार नोंदणी, मिाराष्ट्र इमारत ि इतर बाांर्काम मांडळ 

याांच्याकडे िोणारी आस्थापना ि कामगाराांची नोंदणी तसेच सांचालक, औद्योहगक स रक्षा ि आरोग्य 

सांचालनालयाकडे कारखाने नोंदणीच्या िळेी िोणारी कामगाराांची नोंदणी करताना घेण्यात यािी, अस े

हनदेश कामगार आय क्त, मिाराष्ट्र राज्य, सांचालक, औद्योहगक स रक्षा ि आरोग्य सांचालनालय, सहचि, 

मिाराष्ट्र इमारत ि इतर बाांर्काम मांडळ ि प्रभारी कल्याण आय क्त, मिाराष्ट्र कामगार कल्याण मांडळ याांना 

देण्यात येत आिेत. 

5. िरीलप्रमाणे सांगणक आज्ञािलीमध्ये बदल करण्यात यािा.  तसेच सिण सांघटीत, असांघटीत आहण 

आांतरराज्य स्थलाांतरीत कामगाराांची नोंदणी या निीन सांकेतस्थळािर करण्यात येत असल्याची माहिती सिण 

कामगाराांना व्िािी, यासािी कामगार आय क्त, मिाराष्ट्र राज्य, सांचालक, औद्योहगक स रक्षा ि आरोग्य 

सांचालनालय, सहचि, मिाराष्ट्र इमारत ि इतर बाांर्काम मांडळ ि प्रभारी कल्याण आय क्त, मिाराष्ट्र 

कामगार कल्याण मांडळ याांनी र्जनर्जागृतीसािी व्यापक प्रहसध्दी द्यािी.   
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सदर शासन हनणणय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्र् 

करण्यात आला असून तयाचा सांकेताक 202008141635180410 असा आिे. िा आदेश हडर्जीटल 

स्िाक्षरीने साक्षाांहकत करुन काढण्यात येत आिे.  

मिाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशान सार ि नािाने.  

         (डॉ. श्री. ल. प लक ां डिार) 
      उप सहचि 

उद्योग, उर्जा ि कामगार हिभाग 
प्रहत, 

1. कामगार आय क्त, म ांबई, कामगार भिन, बाांद्रा क ला सांक ल, बाांदे्र (पिूण), म ांबई- 51. 
2. हिकास आय क्त (असांघटीत कामगार), बाांद्रा क ला सांक ल, बाांदे्र (पिूण), म ांबई- 51 
3. सांचालक, औद्योहगक स रक्षा ि आरोग्य सांचालनालय, बाांदे्र (पिूण), म ांबई- 51.  
4. सहचि, मिाराष्ट्र इमारत ि इतर बाांर्काम मांडळ, बाांदे्र (पिूण), म ांबई- 51. 
5. प्रभारी कल्याण आय क्त, मिाराष्ट्र कामगार कल्याण मांडळ, ि तातमा बाब ू गेनू म ांबई हगरणी 

कामगार क्रीडा भिन, सेनापती बापट मागण, एलहफतन्स्टन, म ांबई - 13. 
6. हनिड नस्ती (कामगार-10). 

  

http://www.maharashtra.gov.in/
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शासन हनणणय क्रमाांक : स्थलाांका 2020/07/प्र.क्र.86/कामगार-10, हदनाांक 13 ऑगस्ट, 2020 सोबतच े
हििरणपि 

अ.क्र. व्यिसायाांची नाि े(मरािी) व्यिसायाांची नाि े(इांग्रर्जी) 
अ) शेती ि शेतीशी सांबांहर्त Agriculture & Related 

1.  शेतमरू्जर  Agriculture Labourer 

2.  कृषी अिर्जारे िाताळणी Agriculture machinery handling 

3.  पश सांिर्णन Animal Husbandry 

4.  कारू्ज प्रहक्रया Cashew processing 

5.  द ग्र्शाळेतील कामगार Dairy Farm Worker 

6.  द ग्र्शाळा आहण प्रहक्रया व्यिसाय Dairying and allied activities 

7.  मतस्य प्रहक्रया Fish processing 

8.  मच्छीमार आहण सांबांहर्त कामगार Fisherman & related worker 

9.  अन्न प्रहक्रया Food Processing  

10.  (िन उपर्ज) गोळा करणारे Gatherer (Forest Produce, Firewood) 

11.  मर् गोळा करणे Honey gathering 

12.  फतलोतपादन आहण फत ल शेती  Horticulture and Floriculture  

13.  िनीकरणासांबांहर्त मरू्जर Labourer in Forestry 

14.  मळा कामगार (चिा / कॉफती इ.)  Labourer in Plantation (Tea/Coffee etc.) 

15.  क क्क टपालन व्यिसायाशी सांबांर्ीत 
कामगार Poultry Farm Worker  

16.  मीिागार शेती काम Salt pan work 

17.  रेशीम पालन (रेशीम शेती) Sericulture (Silk rearing) 

18.  मेषपालन (मेंढीपालन) Shepherding 

19.  तेंदू पत्ता गोळा करणे  Tendu leaves collection 

20.  ताडी काढणे Toddy tapping  

ब) इमारत ि सांबांहर्त बाांर्काम  Building & Construction Related 

21.  इमारत ि रस्ते देखभाल Building and Road Maintenance 

22.  बाांर्काम मरू्जर (हसमेंट, कााँक्रीट, हिटा 
इतयादी उचलणे) 

Construction Labourer (carry cement, 

concrete, bricks etc) 

23.  पदपथाचे ककिा सािणर्जहनक उद्यान 
बाांर्काम 

Construction of Community Parks or 

Footpath 

24.  र्रणे, पूल, रस्ते बाांर्काम ककिा इमारत 
बाांर्कामाअांतगणत कोणतीिी कामे 

Construction of Dams, Bridges, Roads or 

Any operations under Building 

construction 

25.  मनोरांर्जन स हिर्ाांसि र्जलतरण 
तलाि, गोल्फत कोसणच ेबाांर्काम 

Construction of Swimming pool, Golf 

Course including any other recreational 

amenities 
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अ.क्र. व्यिसायाांची नाि े(मरािी) व्यिसायाांची नाि े(इांग्रर्जी) 
26.  तांब/ूमांडप याांची उभारणी/ कायणक्रमाचे 

स शोहभकरण ि कायणक्रमासािी भाांडी 
प रहिणारे कामगार 

Construction of tents and pandals supply 

of utensils 

27.  बागकामसांबांर्ीत कामगार Curator 

28.  मातीकाम Earth Work 

29.  िाळू माती ककिा र्जाड िाळूचा उपसा Extraction of Sand Soil or Core Sand 

30.  र्जोडारी Fitter 

31.  हखड़की, तािदाने, दारे इ. बसहिणे ि 
तयाांची सांरक्षक रचना तयार करणे 

Fixing and modelling of Window, Grill, 

Doors etc.  

32.  हशतलीकरण ि तापनयांिणा बसहिणे 
ि तयाांची द रुस्ती (एसी / हिर्ज / 
क लर / हगझर / िॉकशग मशीन तांिज्ञ) 

Fixing and repairing of cooling and 

heating Machinery 

(AC/Fridge/Cooler/Geyser/Washing 

Machine technician) 

33.  अस्ग्नशामक यांिणा बसहिणे ि तयाांची 
द रुस्ती करणे 

Fixing and repairing of fire Extinguishers 

System 

34.  हकचनमध्ये िापरण्यात येणारे 
मॉड्यूलर य हनट्स बसहिणे ि तयाांची 
र्जोडणी  (फतर्ननचर आहण हफतकटग) 

Fixing Modular units used in Kitchens 

(Furniture and Fitting) 

35.  स रक्षा दारे ि इतर यांिणा बसहिणे Fixing Security gates or other Machineries 

36.  परू व्यिस्थापन ककिा सांबांहर्त काम Flood management or related work 

37.  बागकाम आहण उद्याने देखभाल Gardening and parks maintenance 

38.  ग्लास कटर/ काचकाम Glass Cutter 

39.  क्रीडाांगण/ मोकळ्या र्जागेसांबांर्ीत 
कामगार Groundsman 

40.  िातोडा चालहिणे Hammering 

41.  घरे / इमारतींची अांतगणत सर्जािट Interior Decoration of Houses/Building 

42.  मोिी याांहिक कामे र्जस ेकी 
यांिसाम ग्री, पलूबाांर्णी इ. 

Large mechanical works like Machinery, 

Bridges works etc 

43.  उद्वािन आहण स्ियांचहलत हर्जने 
उभारणे Lift and Escalators Fixing 

44.  सांगमरिर / दगडाांच ेकाम Marble/Stone Work 

45.  गिांडी (रार्जहगरी) काम Masonary (Rajgiri) 

46.  खाण कामगार आहण खदान कामगार Miner & Quarrier 

47.  हमश्रणकाम (बाांर्काम सांबांहर्त) Mixer Operation 

48.  मोर्जके (फतरशी) पॉहलकशग Mosaic Polishing  

49.  रांगारी / रांगकाम / पीओपी काम करणे Painter/Painting/POP work 
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अ.क्र. व्यिसायाांची नाि े(मरािी) व्यिसायाांची नाि े(इांग्रर्जी) 
50.  नळ कारागीर/ नळ र्जोडणी करणे Plumber/Plumbing 

51.  रस्तयाच ेकाम करणे Road work 

52.  रोडरोलर चालन Roller Driving 

53.  छतािरण Roofing 

54.  िाळू उपसा Sand Mining 

55.  बाांर्कामस्थळािरील स रक्षा रक्षक Security Guard at Construction Site 

56.  फतिारणी ककिा हमश्रण काम (रस्ता 
बाांर्कामाशी सांबांहर्त) 

Spray Work or Mixing work (engaged in 

road construction) 

57.  खडी यांि कामगार Stone crusher 

58.  दगड  कटाई, फतोडणी, भरड काम 
(दगडी खाण) 

Stone cutting breaking for Grinding 

Works (Mining) 

59.  दगड उतखनन कायण ककिा खाणकाम Stone Quarries Work or Mining 

60.  फतरशा बसहिणे Tiles Fixing 

61.  बोगद्याच ेकाम करणे Tunnel Work 

62.  सांर्ाता (िले्ल्डग काम करणारा) Welder 

63.  हििीर खोदणे Well Digging 

64.  हििीरीतील गाळ काढून टाकणे / 
गोताखोर Well Silt removing/diving 

क) करमणकू ि सांबांहर्त कामे Entertainment & Related 

65.  दृकश्राव्य कामाशी सांबांहर्त कामगार Audio and visual workers 

66.  िार्जांिी Band playing 

67.  केबल टीव्िी व्यिसाय Cable TV operation 

68.  कॅडी (गोल्फत क्लबिरील सिायक) Caddie 

69.  कॅमेरामॅन Cameraman 

70.  हसनेमाशी सांबांहर्त कामे Cine Service 

71.  हसनेमा प्रक्षेपणासांबांहर्त कामे Cinema Projectionist 

72.  सकण स कलाकार Circus Artist 

73.  नतणक Dancers 

74.  घोडेस्िार Jockey 

75.  र्जादूगार Magician 

76.  मॉडेल Model 

 

77.  किी / लेखक Poet / Writer 

 

78.  पथनाट्य कलाकार Street Performer 
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अ.क्र. व्यिसायाांची नाि े(मरािी) व्यिसायाांची नाि े(इांग्रर्जी) 
ड) आर्नथक, सांप्रेषण ि इतर सांबांहर्त  Financial, Communication Related & 

Other 

79.  कायालय, उपिारगृि आहण इतर 
आस्थापनाांमर्ील लेखापाल 

Accountant  in Office, Hotel and other 

Establishment  

80.  बाँक एर्जांट Banking Agent 

81.  कॉल सेंटर / ग्रािक सेिा कमणचारी Call Centre / Customer Care Executive 

82.  कायालय, उपिारगृि आहण इतर 
आस्थापना मर्ील रोखपाल 

Cashier  in Office, Hotel and other 

Establishment  

83.  बाांर्काम आस्थापनाांमर्ील हलपीक 
आहण लेखापाल, सिण प्रकारचे 
कमणचारी  

Clerk / Accountant (All types of workers 

such as clerk and accountant in 

Construction Establishment) 

84.  कायालय, उपिारगृि आहण इतर 
आस्थापनाांमर्ील हलपीक आहण 
लेखापाल  

Clerk / Accountant (All types of workers 

such as clerk and accountant in Office, 

Hotel and other Establishment) 

85.  हशकिणी  Coaching service 

86.  डेटा एांरी ऑपरेटर Data entry operator 

87.  ई-िाहणज्य, ई-व्यापार  E-Commerce 

88.  अहभयांता Engineer 

89.  आर्नथक सल्लागार Financial Adviser 

90.  आयकर सल्लागार Income Tax Advisor 

91.  हिमा एर्जांट Insurance Agent 

92.  माहिती ि तांिज्ञान क्षिे IT Sector 

93.  पिकार Journalist 

94.  प्रयोगशाळा सिायक Laboratory Assistant 

95.  िकील Lawyer 

96.  हिर्ी सिायक Legal Assistant 

97.  मीटर िाचक/ नोंद घेणारा Meter Reader 

98.  स्ियांसेिी सांस्थाांशी सांबांहर्त NGO Service 

99.  हकरकोळ व्यििार क्षिे Retail Sector 

100.  हिक्री आहण हिपणन Sales & Marketing 

101.  बचत गट, स्ियांसिायता गट Self Help Group 

102.  शेअर बार्जार दलाल Share Market broker 

103.  हशक्षा हमि Siksha Mitra 

104.  लघ लेखक Stenographer 

105.  पयणिके्षक Supervisor 
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अ.क्र. व्यिसायाांची नाि े(मरािी) व्यिसायाांची नाि े(इांग्रर्जी) 
106.  हशक्षक Teacher 

107.  दूरध्िनी बथू सेिा Telephone booth service 

108.  दूरध्िनीचालक Telephone Operator 

109.  टांकलेखक  Typist 

110.  पांच / रेफतरी Umpire/ Referee 

111.  अक शल कामगार Unskilled Worker 

112.  आज्ञािली हिकासक Web Developer 

इ) अन्न आहण सांबांहर्त Food & Related 

113.  बकेरीचे काम Bakery work 

114.  खाटीक / हचकन / माांस प रििा 
कामाशी सांबांहर्त Butcher / Chicken / Meat Supply 

115.  हमिाई व्यिसायाशी सांबांहर्त  Confectionery  

116.  अांडी प रििा कामाशी सांबांहर्त  Egg Supply 

117.  मासे आहण सम द्री खाद्य सांबांहर्त Fish & Sea Food Supply 

118.  फतळाांचा प रििा कामाशी सांबांहर्त Fruit Supply 

119.  हकराणा द कान कामगार/ हकराणा 
द कानदार Grocery / Kirana Shop Worker 

120.  अल्पोपिार तयारी कामाशी सांबांहर्त Snacks Preparation 

121.  भार्जीपाला प रििा काम Vegetable Supply 

फत) फेतरीिाल,े हिक्री माल हिक्री Hawking & Vending Related 
122.  नारळ पाणी हिके्रता Coconut Water Vendor 

123.  फत लाांच ेकाम आहण प ष्ट्पिार तयार 
करणे Flower work and garland making 

124.  फतळाांचा रस हिके्रता Fruit Juice Vendor 

125.  िस्तकला हनमाता / हिके्रता Handicraft Maker / Seller 

126.  द र् िाला  Milkman 

127.  िृत्तपि हितरक / हिके्रता  Newspaper Delivery / Selling 

128.  पानिाला Panwalla 

129.  फेतरीिाला / भार्जीिाला / फतळ िाला / 
पिी हिके्रता 

Rehadi/Thela wala Sabzi Wala / Fruit 

Wala / Patri Vendor 

130.  शू शायकनग / चाांभार / बटू पॉहलश Shoe Shining / Cobbler / Boot Polish 

131.  रस्तयािरील खाद्यपदाथण/ झटपट 
खाद्यपदाथण Street Food / Fast Food Vendor 

132.  रस्तयािरील  हिके्रता (खाद्यपदाथां 
व्यहतहरक्त) Street Vendor (other than food) 
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अ.क्र. व्यिसायाांची नाि े(मरािी) व्यिसायाांची नाि े(इांग्रर्जी) 
133.  चिा हिके्रता  Tea Vendor (Chai walla) 

ग) आरोग्य, सौंदयण आहण सदृढता 
सांबांहर्त सेिा 

Health, Beauty & Well Being Related 

Services 

134.  आशा ि अांगणिाडी सेहिका Asha and Anganwadi workers 

135.  ज्योहतषी Astrologer 

136.  ब्यूटीहशयन / सलून / पालणर Beautician / Saloon / Parlour 

137.  सांगोपनकता (आया) (िृद्ध 
व्यक्तींकहरता) Caretaker (old persons) 

138.  औषर्ाांच ेद कान Chemist / Medical Store 

139.  बाल सांगोपनकता (आया) Child Caretaker (Aaya) 

140.  साम दाहयक आरोग्य कमणचारी Community Health Worker 

141.  कां पाऊां डर Compounder 

142.  दांतहचहकतस सिाय्यक Dental Assistant 

143.  आिारतज्ज्ञ आहण पोषण हिशेषज्ञ Dietician and Nutritionist 

144.  हफतटनेस / हर्जम रेनर Fitness / Gym Trainer 

145.  न्िािी, केशभषूाकार Hair Dressing / Barber 

146.  प्रयोगशाळा तांिज्ञ Lab Technician 

147.  र्जीिरक्षक Life Guard 

148.  मेिांदी कला Mehandi Art 

149.  माध्यान्ि भोर्जन कामगार Mid day meal workers 

150.  स ईण/दाई/प्रसहिका Midwife 

151.  सांगीत हशक्षक Music Teacher 

152.  नसण/पहरचाहरका Nurse 

153.  चष्ट्मा हिके्रता Optician 

154.  परािदै्यक कमणचारी Paramedical Staff 

155.  रोगहनदान तांिज्ञ Pathology Technician 

156.  औषर्हनमाता Pharmacist 

157.  भौहतकोपचारतज्ञ Physiotherapist 

158.  र्ार्नमक व्यािसाहयक (प र्जारी, प रोहित 
इ.) 

Religious Professional (Priest, Purohit 

etc.) 

159.  खेळाचे हशक्षक Sports Coach 

160.  खेळाडू Sportsperson 

161.  हशक्षक  Teacher / Tutor 

162.  पश िदै्यकीय तांिज्ञ Veterinary Technician 
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अ.क्र. व्यिसायाांची नाि े(मरािी) व्यिसायाांची नाि े(इांग्रर्जी) 
163.  िॉडण बॉय (पहरचर) Ward Boy 

164.  एक्स-रे तांिज्ञ X-Ray Technician 

165.  योग प्रहशक्षक Yoga Trainer 

ि) आदराहतथ्य सांबांहर्त Hospitality Related 

166.  बारटेंडर Bartender 

167.  खाद्यपेय व्यिस्था Catering 

168.  कायालय, िॉटेल आहण इतर 
आस्थापनाांमर्ील स्िच्छक 

Cleaner in Office, Hotel and other 

Establishment  

169.  क्लब आहण कॅन्टीन सेिा Clubs and canteen service 

170.  स्ियांपाकी Cook 

171.  कायणक्रमासािी सर्जािट Decoration for function 

172.  र्ोबी Dhobi 

173.  घरेलू कामगार Domestic Worker / Maid 

174.  िॉटेल आहण रेस्टॉरांट सेिा Hotel and Restaurant service 

175.  घराची देखभाल करणारा Housekeeping Worker 

176.  स्ियांपाकघर मदतनीस Kitchen Helper 

177.  कपडे र् णे / स्क्लकनग सेिा Laundry/Drycleaning Services 

178.  हशपाई / ऑहफतस बॉय Peon / Office Boy 

179.  िमाल Porter 

180.  स्िागतकार Receptionist 

181.  स रक्षा रक्षक (बाांर्काम 
कामाव्यहतहरक्त) 

Security Guard (other than Construction 

work) 

182.  पयणटन आहण आदराहतथ्य Tourism and Hospitality 

183.  पयणटक मागणदशणक Tourist Guide 

184.  िटेर/ िाढपी Waiter 

185.  पिारेकरी Watchman 

186.  पाणी िाला Water Carrier 

य) उतपादनाशी सांबांहर्त Manufacturing & Related 

187.  अगरबत्ती बनहिणे  Agarbatti making 

188.  बाांगड्याचे उतपादन Bangle manufacturing  

189.  ब रुडकाम Basket Maker 

190.  मणी बनहिणे / छेदन करणे Beads making / piercing 

191.  हिडी उतपादन Beedi Manufacture 

192.  हटकली काम Bindi work 
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अ.क्र. व्यिसायाांची नाि े(मरािी) व्यिसायाांची नाि े(इांग्रर्जी) 
193.  लोिार Blacksmith  

194.  आसिनीिरील काम (बे्रिरीर्ज/ 
हडस्टीलरीर्ज) Breweries Distilleries 

195.  िीटाांचे उतपादन/ िीटभट्टीिर काम 
करणे Brick manufacturing works at Brick kilns 

196.  ब्रश बनहिणे Brush making  

197.  बल्ब उतपादन Bulb manufacture 

198.  ितेाचे/ बाांबचू ेकाम Cane/Reed work 

199.  चटई हिणकाम Carpet weaving 

200.  कापडािरील कशीदाकारी Chikan work 

201.  कापड छपाई Cloth printing  

202.  काथ्या प्रहक्रया / उतपादन Coir processing/manufacture 

203.  रांगकाम Dyeing 

204.  हिद्य तहिलेपन Electroplating 

205.  हलफताफेत बनहिणे Envelope making 

206.  कारखाना कामगार Factory Worker 

207.  दारुकाम / फतटाके उतपादन Fire work / Cracker production 

208.  हपिाच्या हगरण्याांचे काम Flour mills operations 

209.  पादिाणे उतपादन Footwear production 

210.  ओतशाळा Foundry 

211.  कपड्याांच ेउतपादन Garment manufacture 

212.  रतनाांिरील काम Gem Cutting 

213.  सरकी काढणे Ginning 

214.  काच उतपादन Glassware manufacturing 

215.  सोनारकाम Goldsmithy 

216.  िस्तकला Handicrafts 

217.  िातमाग/ हिणकाम Handloom weaving 

218.  दाहगने हनमाता (सोन्याव्यहतहरक्त) Jewellery Maker (other than gold) 

219.  हिणकाम करणारा Knitter 

220.  उतपादन क्षेिातील कामगार Labourer in Manufacturing 

221.  खाणकामािरील मरू्जर Labourer in Mining 

222.  च ना बनहिणे Lime Making 

223.  क लूप बनहिणे Lock making 

224.  यांि चालक Machine Operator 
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अ.क्र. व्यिसायाांची नाि े(मरािी) व्यिसायाांची नाि े(इांग्रर्जी) 
225.  मसाला बनहिणे Masala making  

226.  काडीपेटी  उतपादन Matches manufacture 

227.  गौण खहनर्ज ि खाण काम Minor mineral and mines work 

228.  िाद्य यांि हनमाता Musical Instrument Maker 

229.  तेल काढणे Oil extraction 

230.  इतर लघ  उद्योग Other Small scale industries 

231.  पॅककग आहण पॅकेकर्जग Packing and Packaging 

232.  कागद उतपादन हनमाता Paper Product Maker 

233.  पापड बनिणे Papad making 

234.  औषर् उद्योग Pharmaceutical Industry 

235.  लोणचे बनिणे Pickle making 

236.  सांयांि  ऑपरेटर Plant Operator 

237.  प्लास्स्टक उतपादन Plastic Manufacture 

238.  क ां भार Potter 

239.  यांिमागािरील हिणकाम Powerloom weaving 

240.  म द्रणालय कामगार Printing Press Worker 

241.  दगड खाण कामगार Quarry work 

242.  भात हगरणी Rice milling 

243.  दोरी तयार करणारा Rope maker 

244.  रबर आहण प्लास्स्टक उतपादने 
हनमाता Rubber and Plastic Products Maker 

245.  लाकूड कापण्याचे काम Sawmill work 

246.  साबण हनर्नमती Soap manufacture 

247.  खेळ साम ग्री उतपादन Sports good manufacture 

248.  पोलाद पािे ि भाांडी हनर्नमती Steel vessels and utensils manufacture 

249.  तांबाखू प्रहक्रया Tobacco processing 

250.  कमानी (लपेटलेल्या आहण तिचेच्या 
उतपादनासि) चामड्याच्या िस्तू 

Tanning (including hides and skin 

production) leather goods 

251.  इमारती लाकूड उद्योग (फतर्ननचर 
मॅन्य फॅतक्चकरग इ.) 

Timber Industry (Furniture manufacturing 

etc) 

252.  तांबाखू उतपादन हनमाता Tobacco Product Maker 

253.  खेळणी बनिणारा   Toy Maker 

254.  हिणकर Weaver 

255.  साांर्काम / फॅतहब्रकेशन Welding/Fabrication 
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अ.क्र. व्यिसायाांची नाि े(मरािी) व्यिसायाांची नाि े(इांग्रर्जी) 
र्ज) स्िच्छता सांबांर्ी कामे Sanitation Related 

256.  कचरा गोळा करणारा Garbage collector 

257.  कचर्ी िचेक Rag Picker 

258.  नाले सफताईगार Sewer Cleaner 

259.  सफताई कामगार Sweeper 

ख) द कान - सेिा / द रुस्ती / देखभाल Shop - Service/Repair/Maintenance 

260.  ऑटोमोबाईल (कार / स्कूटर / 
मोटरसायकल) यांिज्ञ 

Automobile (Car/Scooter/Motorcycle) 

Mechanic 

261.  सायकल / हरक्षा द रुस्ती Bicycle / Rickshaw Repair 

262.  प स्तक बाांर्णी  Book binding  

263.  स तारकाम Carpentry 

264.  सांगणक / लॅपटॉप ि नेटिहकिं ग Computer/Laptop and Networking 

265.  िीर्जतांिी/ हिद्य तहिषयक कामे Electrician / Electric works 

266.  गॅस स्टोव्ि / पे्रशर क कर / 
हशिणकामाची मशीन द रुस्ती 

Gas Stove/Pressure Cooker/Sewing 

Machine Repair 

267.  र्जनरेटर द रुस्ती Generator Repair 

268.  इन्व्िटणर द रुस्ती Inverter Repair 

269.  लाइनमन Lineman 

270.  यांिज्ञ Mechanic 

271.  मायक्रोिवे्ि / हमक्सर ग्राइांडर 
द रुस्ती Microwave/Mixer Grinder Repair 

272.  मोबाइल द रुस्ती Mobile Repair 

273.  फतोटो िेम कामगार Photo Framer 

274.  छायाहचिकार / स्व्िहडओग्राफतर Photographer/Videographer 

275.  प्रॉपटी डीलर Property Dealer 

276.  आरओ तांिज्ञ RO Technician 

277.  र्जोडे बनिणारा  Shoemaker 

278.  द कानदार / द कान सिाय्यक Shopkeeper/Shop Assistant 

279.  कशपी /हशिणकाम / भरतकाम Tailor / Stitching / Embroidery 

280.  तांिज्ञ Technician  

281.  टीव्िी / रेहडओ / इलेक्रॉहनक / 
हिद्य तसामान द रुस्ती 

TV/Radio /Electronic / Electrical Good 

Repairs 

ल) प्रिास आहण िाितूक सांबांहर्त Travel & Transport Related 

282.  बोट / नािचेा व्यिसाय Boat / Ferry occupation 
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अ.क्र. व्यिसायाांची नाि े(मरािी) व्यिसायाांची नाि े(इांग्रर्जी) 
283.  बैल / उांटगाडी चालक Bullock/Camel-cart operation 

284.  िािक (बस, रेल्ि ेइ.) Conductor (Bus, Railway etc.) 

285.  क हरअर सेिा Courier service 

286.  सायकलहरक्षा चालक Cycle Rickshaw Puller 

287.  र्जेिणाचा डब्बा पोिोचहिणारे/ 
डबेिाला Dabba wala 

288.  हडलीिरी बॉय / क हरयर सेिा Delivery Boy / Courier Service 

289.  िािन चालक (बस, कार, ऑटो 
हरक्षा, रक, टेम्पो) 

Driver (Bus, Car, Auto Rickshaw, Truck, 

Tempo) 

290.  चालक (द चाकी) Driver (Two wheelers) 

291.  िािनचालक प्रहशक्षक Driving Instructor  

292.  िातगाडी खेचणारा, चालक Hand Cart Puller 

293.  माल चढहिणारा ि उतरहिणारा Loader & Unloader 

294.  एलपीर्जी गॅस हितरण कामगार LPG Gas Delivery Worker 

295.  सामान बाांर्णी ि पोचिणी Packers and Movers 

296.  पेरोल पांप ि सांबांहर्त सेिा Petrol Pump and allied service 

297.  सर्व्व्िस स्टेशनचे काम Service Station work 

298.  रॅव्िल एर्जांट Travel Agent 

299.  िािन सफताईगार Vehicle Cleaner 

300.  इतर Others 
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