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                       िासि निणवय क्र. सीएटी-01/2015/प्र.क्र.20/इमा.2 
  मांत्रालय, मुांबई 400 032 

                                                           नदिाांक:-  24/4/2015 
र्ाचा :-  1) सहकार नर्भागाचे िासि पनरपत्रक क्र.एलसीएस-1089/35133/9-सी   
                 नदिाांक 3.7.1979 
              2) िासि निणवय क्र. सीएटी-1090/सीआर-21/इमारती-2 नदिाांक 3.2.1996 
              3) सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागाचा िासि निणवय क्र. सीएटी-1094/सीआर-181/ 
                  इमारती-2 नदिाांक 7/2/1996 
              4) सा.बाां.नर्भागाचा िासि निणवय क्र.सीएटी-01/05/प्र.क्र.26/इमारती-2 
                    नदिाांक 31/3/2005                           

                          5) ग्रामनर्कास र् जलसांधारण नर्भागाचा िासि निणवय क्र. सांकीणव-2010/275/         
प्र.क्र.172/पराां-7 नदिाांक 19/10/2011 

                        6) सामान्य प्रिासि नर्भागाचा िासि निणवय क्र. मातांसां/िस्ती-2012/प्र.क्र.273/39                
नदिाांक 26/11/2014 

प्रस्तार्िा :-  
       राज्यातील मजूर सहकारी सांस्था र् सुनिनित बेरोजगार अनभयांता याांिा िासिाच्या 
धोरणाप्रमाणे स्र्त:च्या पायार्र भभे राहणे र् भपजीनर्केचे साधि भपल्ध होण्यासाीी नर्नर्ध 
सर्लती देण्यात आल्या आहेत. या सर्लतींसांदभातही िासिािे र्ेळोर्ेळी निणवय निगवनमत केले 
असूि सर्लतींमध्ये बाजारात झालेल्या भार्र्ाढीचा नर्चार करुि र्ेळोर्ेळी र्ाढही केली आहे. 
सद्य:स्स्थतीत मजूर सहकारी सांस्थाांिा प्रनतर्र्षी रुपये 50 लि रकमेची कामे र् सुनिनित बेरोजगार 
अनभयांतयाांिा रुपये 75 लि रकमेची कामे नर्िानिनर्दा देण्यात येतात. नर्िानिनर्दा कामाांचे र्ाटप 
करण्यासाीी मजूर सहकारी सांस्थाांच्या सांदभात सहकार नर्भागािे कामर्ाटप सनमतया 
नजल्हास्तरार्र निमाण करण्याबाबत सहकार नर्भागािे िासि पनरपत्रक क्रमाांक एलसीएस-
1089/35133/9-सी  नदिाांक 3.7.1979 अन्र्ये  मागवदिवक सूचिा निगवनमत केल्या असूि 
सुनिनित बेरोजगार अनभयांतयाांिा कामर्ाटप करण्यासाीी नजल्हास्तरार्र सांबांनधत अधीिक 
अनभयांता याांच्या अध्यितेखाली सनमती स्थापि करुि कायवर्ाही करण्याच्या सूचिा सार्वजनिक 
बाांधकाम नर्भागािे िासि निणवय क्र. सीएटी-1090/सीआर-21/इमारती-2 नदिाांक 3.2.1996 
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अन्र्ये निगवनमत केल्या आहेत. या सूचिाांमध्येही र्ेळोर्ेळी आर्श्यकतेिुसार बदल करण्यात आले 
आहेत. सद्य:स्स्थतीत रुपये 15 लिपेिा कमी रकमेची कामे मजूर सहकारी सांस्थाांिा 33 टक्के, 
सुनिनित बेरोजगार अनभयांतयाांिा 33 टक्के र् पात्र िोंदणीकृत कां त्राटदाराांिा 34 टक्के प्रमाणात 
र्ाटप करण्यात येतात.  
2. िासिातरे्फ कामाांच्या निनर्दा बोलानर्ण्यासांदभात कायवपध्दती निनश्चत करण्यात आली 
आहे. सामान्य प्रिासि नर्भागािे िासि निणवय क्र. मातांसां/िस्ती-2012/प्र.क.273/39 नदिाांक 
26/11/2014 रोजीच्या िासि निणवयात सानहतयाची खरेदी करण्यासाीी रुपये 3 लिपेिा जास्त 
नकमतीच्या खरेदींसाीी ई-निनर्दा लागू करण्याबाबत सूचिा नदल्या आहेत. या िासि निणवयाद्वारे 
रुपये 3 लिपेिा जास्त नकमतीच्या निनर्दाांसाीी ई-निनर्दा पध्दतीचा अर्लांब करण्याच्या सूचिा 
निगवनमत केल्या आहेत. सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागामध्येही नर्भागाच्या िासि पनरपत्रक 
क्र.सीओएम-2011/प्र.क्र.11/सांगणक कि नदिाांक 25.3.2013 अन्र्ये  ई-निनर्दा पध्दती यापूर्ीच 
सुरु करण्यात आली असूि रुपये 10 लिपेिा जास्त नकमतीच्या कामाांसाीी ही पध्दत लागू आहे.  
3. सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागाच्या िेनत्रय अनधका-याांमध्ये यासांदभात सांभ्रमाचे र्ातार्रण 
आहे. मुख्य अनभयांता, सा.बाां.प्रा.नर्भाग, पुणे याांचे नदिाांक 28/11/2014 रोजीचे, मुख्य अनभयांता, 
सा.बाां.प्रा.नर्भाग, िानिक याांचे नदिाांक 5/12/2014 रोजीची पते्र िासिास प्राप्त झाली असूि या 
पत्राांद्वारे सांबांनधताांिी सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागामार्फव त हाती घेण्यात येणा-या मूळ स्र्रुपाच्या 
बाांधकामासाीी तसेच दुरुस्तीच्या कामाांसाीी सदर कामे रुपये 3 लिपेिा जास्त रकमेची असल्यास 
ई-निनर्दा द्वारे निनर्दा बोलानर्णे आर्श्यक आहे का याबाबत स्पष्ट्ट सचूिा निगवनमत करण्याची 
नर्िांती केली आहे. ग्रामनर्कास र् जलसांधारण नर्भागािे नदिाांक 19/10/2011 रोजीच्या िासि 
निणवयाद्वारे निगवनमत केलेल्या सूचिाांमध्ये मजूर सहकारी सांस्था र् सुनिनित बेरोजगार अनभयांता 
याांिा नर्िानिनर्दा कामर्ाटपासांदभात सुधानरत सूचिा निगवनमत केल्या असूि तयािुसार या दोन्ही 
सांर्गासाीी राखूि ीेर्ण्यात आलेली कामे तया सांर्गांमधील पात्र सदस्याांिा स्पधेद्वारे देण्याबाबत 
निणवय घेतला आहे. या निणवयामुळे ग्रामनर्कास र् जलसांधारण नर्भागातील र् इतर नर्भागातील 
ज्या रुपये 3.00 लि पेिा जास्त रकमेच्या कामाांच्या निनर्दा बोलानर्ण्याऐर्जी सदर कामे 
सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग र् सहकार नर्भागािे स्थानपत केलेल्या नजल्हास्तरीय काम र्ाटप 
सनमतयाांकडे कामे पाीरू्ि नर्िास्पधा सांबांनधत सांर्गातील सदस्याला कामाचे र्ाटप करण्याबाबतचे 
प्रस्तार् प्राप्त होत असल्याचे िमूद केले आहे. तसेच नजल्हा पनरर्षदा, पांचायत सनमतया र् 
ग्रामपांचायती याांच्याकडे स्थानिक नर्कास कायवक्रम/आमदार निधी/खासदार निधी र् इतर निधींच्या 
खालील कामे केर्ळ स्पधा होत िसल्यािे सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागाकडे र्गव करणेबाबत अनिष्ट्ट 
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प्रथा सुरु झाली असल्याचे िासिाच्या निदिविास आणण्यात आले आहे. या सांबांधात नर्चार करुि 
यापूर्ीच्या निणवयाांमध्ये बदल करण्याची बाब िासिाच्या नर्चाराधीि होती. यासांदभात िासि आता 
यापूर्ी निगवनमत करण्यात आलेल्या सूचिाांिा अनधक्रनमत करुि खालीलप्रमाणे निणवय देत आहे. 
िासि निणवय :- 

िासि सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागातगंत कामाांच्या निनर्दा मागनर्णे तसेच मजूर 
सहकारी सांस्था, सुनिनित बेरोजगार अनभयांता र् िोंदणीकृत कां त्राटदार याांिा कामर्ाटपासांदभात 
र्र सांदभाखाली दिवनर्लेल्या सा.बाां.नर्भागाचे िासि निणवय/िासि पनरपत्रकातील िासि 
निणवयाांमध्ये बाब क्र.1 ते 8 मध्ये समानर्ष्ट्ट असलेल्या बाबींबाबत  निगवनमत केलेल्या सूचिाांमधील 
जुन्या सूचिा अनधक्रनमत करुि खालीलप्रमाणे सुधानरत मागवदिवक सूचिा नर्नहत करीत आहेत  :- 

(1) सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागामध्ये सर्व प्रकारच्या कामाांसाीी यापुढे रुपये 3.00 लिपेिा 
जास्त ककमतीच्या कामाांच्या निनर्दा प्रनक्रयाांमध्ये ई-निनर्दा कायवप्रणाली अनिर्ायव 
करण्यात येत आहेत. सदर निनर्दा प्रकरणी कायवर्ाही करतािा िासिािे यापूर्ी ई-
निनर्दा पध्दतीबाबत निगवनमत केलेल्या मागवदिवक सूचिाांमधील ककमतीं्यनतनरक्त इतर 
बाबींप्रमाणे कायवर्ाही करण्यात यार्ी. 

(2) मजूर सहकारी सांस्थाांसाीी िासि निणवय सा.बाां.नर्भाग क्र. सीएटी-01/05/प्र.क्र.26/ 
इमारती-2 नदिाांक 31.3.2005 रोजीच्या िासि निणवयाद्वारे काम र्ाटपासाीी निनश्चत 
करण्यात आलेल्या 33 टक्के राखीर् कामाांमधील मजूर सहकारी सांस्थाांसाीी राखीर् 
ीेर्ार्याची रुपये 3 लिपेिा जास्त ककमतीची कामे ई-निनर्दा पध्दतीिे मजूर सहकारी 
सांस्थाांच्या सांर्गातील सदस्याांकडूि निनर्दा प्राप्त करुि घेऊि कामे देण्याबाबत 
कायवर्ाही करण्यात यार्ी. सदर कायवर्ाही करतािा सर्व मजूर सहकारी सांस्थाांिा यापूर्ी 
देण्यात येत असलेल्या इतर सुनर्धा कायम राहतील. या कामाांच्या निनर्दा सूचिा 
प्रनसध्द करतािा निनर्दा सूचिाांमध्ये या सांर्गातील तया-तया नजल्हयातील सदस्यच 
निनर्दा स्पधेमध्ये भाग घेऊ िकतील याचा स्पष्ट्ट भल्लेख करण्यात यार्ा. 

(3)  सुनिनित बेरोजगार अनभयांता याांिा िासि निणवय सा.बाां.नर्भाग क्र. सीएटी-01/ 
05/प्र.क्र.26/ इमारती-2 नदिाांक 31.3.2005 रोजीच्या िासि निणवयाद्वारे काम 
र्ाटपासाीी निनश्चत करण्यात आलेल्या 33 टक्के राखीर् कामाांमधील सुनिनित 
बेरोजगार अनभयांताांसाीी राखीर् ीेर्ार्याची रुपये 3 लिपेिा जास्त ककमतीची कामे ई-
निनर्दा पध्दतीिे सुनिनित बेरोजगार अनभयांता सांर्गातील सदस्याांकडूि निनर्दा प्राप्त 
करुि घेऊि कामे देण्याबाबत कायवर्ाही करण्यात यार्ी. सदर कायवर्ाही करतािा सर्व 
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सुनिनित बेरोजगार अनभयांतयाांिा यापूर्ी देण्यात येत असलेल्या इतर सुनर्धा कायम 
राहतील. या कामाांच्या निनर्दा सूचिा प्रनसध्द करतािा निनर्दा सूचिाांमध्ये या 
सांर्गातील सांबांनधत नजल्हयातील सदस्यच निनर्दा स्पधेमध्ये भाग घेऊ िकतील याचा 
स्पष्ट्ट भल्लेख करण्यात यार्ा. 

(4)  मजूर सहकारी सांस्थाांच्या काम र्ाटपासाीी सहकार नर्भागािे स्थानपत केलेल्या 
नजल्हास्तरार्रील काम र्ाटप सनमतया 3 लिपेिा खालील ककमतीच्या कामाांचे र्ाटप 
करतील. 

(5)  सुनिनित बेरोजगार अनभयांतयाांच्या काम र्ाटपासाीी सा.बाां. नर्भागािे स्थानपत केलेल्या 
नजल्हास्तरार्रील काम र्ाटप सनमतया 3 लिपेिा खालील ककमतीच्या कामाांसाीी 
यापुढे कायवरत राहतील. 

(6)  मजरू सहकारी सांस्था, सुनिनित बेरोजगार अनभयांता र् पात्र िोंदणीकृत कां त्राटदार 
यामधील िासि निणवय सा.बाां.नर्भाग क्र. सीएटी-01/05/प्र.क्र.26/ इमारती-2 नदिाांक 
31.3.2005 रोजीच्या िासि निणवयातील सूचिाांप्रमाणे या सांर्गामध्ये 33:33:34 र्ाटप 
करण्याचा निणवय घेण्यात आला आहे. सदर र्ाटप नर्नहत गुणोत्तर (ratio) प्रमाणे रानहल 
अिी खबरदारी निनर्दा बोलानर्णा-या अनधका-याांिी घेणे आर्श्यक राहील. 

(7)  मजूर सहकारी सांस्था र् सुनिनित बेरोजगार अनभयांता तयाांच्या सांर्गात तयाांिा देय 
असलेल्या नर्िास्पधा कामाांच्या मयादा रकमेपयंत कामे नमळेपयंतच तयाांिा तयाांच्या 
सांर्गातूि स्पधा करुि कामे घेता येतील. सदर मयादा सांपल्यािांतर तयाांिा सामान्य 
कां त्राटदाराप्रमाणे खुल्या निनर्दाांमध्ये भाग घेऊि कामे नमळर्ार्ी लागतील तसेच तयाांिा 
इतर कोणतयाही सर्लती देय राहणार िाही. 

(8) स्पधातमक निनर्दा स्स्र्कृतीची ककमत (दोन्ही सांर्गासाीी) चालू दरसूचीप्रमाणे येणा-या 
अांदाजपत्रकीय ककमतीस नसमीत करार्ी. 

2. या िासि निणवयातील तरतूदी अांमलात आणण्याची जबाबदारी सर्व िेनत्रय अनधकारी/कमवचा-
याांर्र राहील. या िासि निणवयाची अांमलबजार्णी करण्यात कुचराई करणा-या अनधकारी/कमवचा-
याांनर्रुध्द भनचत दांडिीय कायवर्ाही करण्यात येईल.   
4. हे आदेि आांतर नर्त्तीय सल्लागार, जलसांपदा नर्भाग र् सहकार नर्भागाच्या अिौपचानरक 
सांदभव क्र. 93 नदिाांक 10/2/2015,  क्र. 721 नदिाांक 25/2/2015 र् क्र.780 नदिाांक 9/3/2015 
अन्र्ये प्रदाि करण्यात आलेल्या सहमतीिे निगवनमत करण्यात येत आहे. 
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5. सदर िासि निणवय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळार्र 
भपल्ध करण्यात आला असूि तयाचा सांकेताक 201504241514000518 असा आहे. हा आदेि 
नडजीटल स्र्ािरीिे सािाांनकत करुि काढण्यात येत आहे.  
             महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिािुसार र् िार्ािे,    

 
 
                                ( चां.नर्.भातखांडे ) 
                                                                                                          कायासि अनधकारी 
प्रनत, 

1. अपर मुख्य सनचर् (सा.बाां), सा.बाां.नर्भाग, मांत्रालय 
2. सनचर् (बाांधकामे)/सनचर् (रस्ते), सा.बाां.नर्भाग, मांत्रालय 
3. प्रधाि सनचर् (जलसांपदा), जलसांपदा नर्भाग, मांत्रालय 
4. सनचर् (सहकार), सहकार र् र्स्त्रोद्योग नर्भाग, मांत्रालय 
5. सर्व मांत्रालयीि नर्भाग,  
6. सर्व मुख्य अनभयांता,सार्वजनिक बाांधकाम प्रादेनिक नर्भाग, 
7. मुख्य र्ास्तुिास्त्रज्ञ, मुांबई 
8. सर्व अनधिक अनभयांते, सा. बाां. मांडळ, 
9. प्रिासकीय अनधकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते नर्कास महामांडळ, मयानदत मुांबई 
10. महालेखापाल 1, महाराष्ट्र राज्य,मुांबई 
11. महालेखापाल 1, महाराष्ट्र राज्य,िागपूर 
12. अनधदाि र् लेखा अनधकारी,मुांबई 
13. कायासि इमारती-2 (निर्डिस्ती) 
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