
                                                                                                        
                                                                      

बरेोजगार अभियंतयांना कंत्राटी कामे देण्याबाबत 
 

महाराष्ट्र शासन 
सार्वजभनक बांधकाम भर्िाग, 

शासन भनर्वय क्र.सीएटी 2017/प्र.क्र.69/इमारती-2 
मादाम कामा मागव, हूतातमा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-32 

भदनांक :  31 मे, 2018 
 

र्ाचा-1) शासन भनर्वय क्र.सीएटी 1090/सीआर-21/इमारती-2, भद.2/2/1996 
         2) शासन भनर्वय क्र.सीएटी 1096/सीआर-348/इमारती-2, भद.3/3/1997 
         3) शासन भनर्वय क्र.सीएटी 1097/सीआर-42/इमारती-2, भद.20/10/2003 
         4) शासन भनर्वय क्र.सीएटी 1097/सीआर-42/इमारती-2, भद.11/2/2004 
         5) शासन भनर्वय क्र.सीएटी 2006/सीआर-141/इमारती-2, भद.6/2/2007 
         6) शासन भनर्वय क्र.सीएटी 01/2006/सीआर-141/इमारती-2, भद.8/2/2007 
         7) शासन भनर्वय क्र.सीएटी 01/06/प्र.क्र.141/इमारती-2, भद.25 ऑगस्ट 2014 
 

प्रस्तार्ना- 
 शासन भनर्वय भद.25 ऑगस्ट 2014 अन्र्ये बरेोजगार अभियंतयांच्या पंजीकरर्ाची मुदत 10 र्र्ष े

तसेच नोंदर्ी र्गव-5 मध्ये 50 लक्ष रकमेची कामे देण्यात आली होती. तसचे स्थापतय बरेोजगार 

अभियंतयांना रु.75 लक्ष भकमतीपयंतची कामे भर्नास्पधा देण्यात येत होती. तसेच भनर्ास्पधा देण्यात 

येर्ा-या कामाची कमाल रु.20.00 लक्ष एर्ढी भसभमत ठेर्ण्यात आली होती. 

2. र्रील मयादा कालमयादेनुसार र्ाढभर्ण्याबाबतची मागर्ी भर्भर्ध बरेोजगार संघटनांनी 

शासनाकडे केली होती. तयानुर्षंगाने भदनांक 18/01/2018 रोजी मा.मंत्री, सार्वजभनक बांधकाम यांचे 

दालनात बरेोजगारांच्या भर्भर्ध समस्या र् मागण्यांर्र बठैक घेण्यात आली. सदरील बठैकीस भर्भर्ध 

सुभशभक्षत बरेोजगार अभियंता संस्थांच ेपदाभधकारी उपस्स्थत होते. 

3. तयार्र सहानुिभूतपरू्वक भर्चार करुन राज्यातील उच्च भशभक्षत अभियंतयांच्या अद्ययार्त 

तंत्रज्ञानाचा उपयोग शासनाच्या कामांमध्ये होर्ून सा.बां.भर्िागातील कामे उत्तम र् दजदेार होण्याच्या 

दृष्ट्टीने शासन खालील भनर्वय घेत आहे  :-  

3.1 स्थापतय बरेोजगार अभियंतयांना प्रथम नोंदर्ी र्गव 4 प्रमारे् म्हर्ज ेरु.150 लक्ष पयंतची देण्यात  

यार्ीत. या पंजीकरर्ाची मदुत 10 र्र्ष ेराहील. ज ेसुभशभक्षत बरेोजगार अभियंता नोंदर्ीकृत 

आहेत, तयांचा नोंदर्ीच्या उर्वभरत कालार्धीसाठी देखील रु.150 लक्षपयंतची कामाची मयादा 

ठेर्ण्यात येत आहे. 

 3.2  तसचे स्थापतय बरेोजगार अभियंतयांना रु.75 लक्ष ककमतीपयंतची कामे भर्नास्पधा देण्यात येत 

होती. तयात आता र्ाढ करुन सदरील मयादा रु.100 लक्ष पयंत करण्यात येत आहे. तसेच 

भर्नास्पधा देण्यात येर्ा-या कामाची कमाल मयादा 20 लक्ष र्रुन रु.30 लक्षपयंत करण्यात 
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येत आहे. ज्यांनी रु.15 लक्ष ककमतीचे काम यशस्र्ीभरतया केले आहे तयांना सदर सर्लत 

उपलब्ध राहील. 
 

3.3 ज्या सुभक्षभशत बरेोजगार अभियंता यांना 10 र्र्षांच्या कालार्धीत रु.100.00 लक्ष रकमेची कामे 

भर्नास्पधा देण्यात आली नसतील अशा सुभशभक्षत बरेोजगार अभियंता यांची मूळ 10 र्र्षे पयंतची 

नोंदर्ी मयादा तयांच्या रु.100.00 लक्ष रकमेचा कोटा परू्व होईपयंत ककर्ा पढुील 5 र्र्षापयंत 

र्ाढभर्ण्यात येत आहे. 

3.4 सुभक्षभशत बरेोजगार अभियंतयांनी प्रतयेक ई-भनभर्दा प्रभक्रयेमध्ये िाग घेतांना सोबत जोडण्यात        

      आलेल्या प्रपत्रातील “बधंपत्र” सादर कररे् आर्श्यक आहे. 

4.  र्रील बाबी र्गळता यापरू्ी काढण्यात आलेल ेशासन भनर्वय र् पभरपत्रकातील इतर बाबी 

तशाच कायम राहतील. तसेच कामाची गुर्र्त्ता, दजा, कामाचा भटकाऊपर्ा यामध्ये कोर्तीही तडजोड 

होर्ार नाही, शासनाचे आर्थथक नुकसान अथर्ा भनधीचा अपव्यय होर्ार नाही, तसेच समाजभहताची 

परेुपरू काळजी घेतली जाईल हे पाहण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय अभधका-यांची राहील. 

5.  सदर आदेश जलसंपदा भर्िागाच्या सहमतीने भनगवभमत करण्यात येत आहे.  

सदर शासन भनर्वय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्र 
उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा संकेताक 201806011032345018 असा आहे. हा आदेश 
भडजीटल स्र्ाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे.  

        महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार र् नांर्ाने, 

 

 

          ( सं.मु.उत्तरर्ार ) 

कायासन अभधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रभत- 
1) मा.मुख्यमंत्री, यांच ेप्रधान सभचर् 
2) मा.मंत्री (सा.बां.), यांचे खाजगी सभचर् 
3) मा.मंत्री (जलसंपदा), यांच ेखाजगी सभचर् 
4) अपर मुख्य सभचर्, भर्त्त भर्िाग, मंत्रालय, मुंबई 
5) प्रधान सभचर्, सामान्य प्रशासन भर्िाग, मंत्रालय, मुंबई 
6) महालेखापाल, लेखा र् अनुज्ञयेता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपरू 
7) महालेखापाल, लेखापभरक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपरू 
8) सभचर् (रस्ते)/सभचर् (बांधकाम), सार्वजभनक बांधकाम भर्िाग, मंत्रालय, मुंबई 
9) सभचर्, जलसंपदा भर्िाग, मंत्रालय, मुंबई 
10) सर्व मंत्रालयीन भर्िाग, मंत्रालय 

   प्रत माभहतीसाठी र् आर्श्यक कायवर्ाहीसाठी 
1) सर्व मखु्य अभियंते, सा.बां.भर्िाग/जलसंपदा भर्िाग 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2) मुख्य अभियंता, बहृन्मुंबई क्षते्र भर्कास प्राभधकारर्, मुंबई, महाराष्ट्र 
 

3) गृहभनमार् र् क्षते्र भर्कास प्राभधकरर् (म्हाडा), मुंबई 
4) महाराष्ट्र औद्योभगक भर्कास महामंडळ, मुंबई 
5) व्यर्स्थापकीय संचालक, शहर औद्योभगक भर्कास महामंडळ (भसडको) 
6) भनमवल भबल्डींग, नरीमन पॉईट, मुंबई/महाराष्ट्र राज्य रस्ते भर्कास महामंडळ, मुंबई 
7) सर्व कायवकारी सचंालक, पाटबधंारे भर्कास महामंडळ 
8) महाराष्ट्र जीर्न प्राभधकरर्, एक्सपे्रस टॉर्सव, मुंबई 
9) आयकु्त, सर्व महानगरपाभलका (2 प्रतीसह) 
10) सर्व कायवकारी अभधकारी, भजल्हा पभरर्षदा 
11) सर्व अधीक्षक अभियंता/सर्व कायवकारी अभियंता सा.बां.भर्िाग 
12) सर्व अधीक्षक अभियंता/कायवकारी अभियंता, जलसंपदा भर्िाग 
13) अधीक्षक अभियंता, पोलीस गृहभनमार् र् कल्यार् महामंडळ, र्रळी  
14)  संचालक, उपर्ने आभर् उद्याने, मुंबई 
15) महाराष्ट्र इंभजभनअसव असोभसएशन, एचपी नं.9.7.91, हैदरबाग नं.1, देगलूरनाका, 

नांदेड-431604 
16) सर्व कायवकारी अभियंता, भजल्हापभरर्षदा 
17)  सर्व अभधकारी/कायासन अभधकारी, सा.बां.भर्िाग/जलसंपदा भर्िाग, मंत्रालय 
18)  भनर्डनस्ती (इमारती-2) कायासन 
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सुभशभक्षत बेरोजगार अभियंतयानंी/ई-भनभर्देत िाग घेताना प्रतयेक कामासोबत सादर करार्याचे बंधपत्र 

 

 

“ बंधपत्र ” 

 

  मी,------------------------------------------------------------   शपथ पत्र भलहून 

देतो की, माझी सुभशभक्षत बेरोजगार अभियंता अंतगवत र्गव-4 मधील नोंदर्ी भद.                   पयंत ग्राहय 

आहे. सद्य:स्स्थतीत मी कोर्तयाही शासकीय/ भनमशासकीय/ खाजगी संस्थेत कायवरत नाही. तसेच मी 

कोर्तेही पुढील भशक्षर् घेत नसून सदर काम मी स्र्त: करर्ार आहे. 

  उपरोक्त बाबतीत असतयता आढळून आल्यास होर्ा-या कायवर्ाहीस मी व्यस्क्तश: जबाबदार 

राहील. 

असतयतेमुळे माझी सुभशभक्षत बेरोजगार अभियंता म्हर्नू नोंदर्ी रद्द करण्यात आल्यास माझी कोर्तीही 

हरकत असर्ार नाही. 

 

 

                                                                          

                                                                          सही- 

 

       नार्- 
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