
                 सुशिशित बरेोजगार अशियंतयांना रु.150   
                                                                                                  लि पयंतची नोंदणी देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन 
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िासन िुध्दीपत्रक क्र. सीएटी 2017/प्र.क्र.69/इमारती-2 
मादाम कामा मागव, हूतातमा राजगुरु चौक,  

मंत्रालय, मंुबई-32 
शदनांक : 16 ऑगस्ट, 2018. 

 

  र्ाचा :-   िासन शनणवय क्र.सीएटी 2017/प्र.क्र.69/इमारती-2, शद.31 मे 2018  

प्रस्तार्ना- 

    शद.31/5/2018 रोजीच्या िासन शनणवयान्र्ये स्थापतय बरेोजगार अशियंतयांना प्रथम नोंदणी र्गव-4 प्रमाणे 

म्हणजचे रु. 150 लिपयंत देण्याबाबत शनणवय घेण्यात आला आहे. या पंजीकरणाची मुदत 10 र्र्षांची असून 

सुशिशित बरेोजगार अशियंता यांना शनधारीत कालार्धीत रु.100 लि रकमेची कामे शर्नास्पधा देण्याचा शनणवय 

घेण्यात आला आहे. जयानंा या कालार्धीत शर्नास्पधा रु.100 लि रकमेची कामे देण्यात आली नसतील तयांची 

नोंदणी रु.100 लि रकमेचा कोटा पणूव होईपयंत ककर्ा पढुील 5 र्र्षांपयंत र्ाढशर्ण्यात आली आहे. परंत ुसामान्य 

प्रिासन शर्िागाच्या शद.26/11/2014 रोजीच्या िासन शनणवयान्र्ये रु.3.00 लि र्रील रकमेच्या कामांकशरता ई-

शनशर्दा प्रणाली अर्लंबर्ार्याचे आदेि शनगवशमत करण्यात आले आहे. 

 2. जया अशियंतयानंी सुशिशित बरेोजगार अशियंता या श्रेणीमध्ये पंजीयन केले होते र् जयांना 10 र्र्षांच्या 

कालार्धीत तयांच्या शनधारीत कोटयातील रकमेची कामे शर्ना स्पधा शमळाली नाहीत, अिा अशियंतयानंी तयांच्या 

पात्रतेनुसार र्गव-4 पिेा खालील र्गामध्ये कंत्राटदार नोंदणी केली आहे. अिा अशियंतयांना योग्य न्याय शमळत 

नसल्याने जया अशियंतयांनी मूळ नोंदणी सुशिशित बरेोजगार अशियंता श्रेणीत केली होती ते आज र्गव-4 पिेा 

खालील र्गात शनशयशमत कंत्राटदार म्हणनू नोंदणीकृत आहेत, अिा सुशिशित बरेोजगार अशियंतयाचंी नोंदणी 

र्गव-4 प्रमाणे रु.150 लि पयंत देणे िासनाच्या शर्चाराधीन होते. 

  सदर शद.31/5/2018 रोजीच्या िासन शनणवयातील पशरच्छेद क्र.3 मधील मुद्दा क्र.3.2 र् 3.3 मध्ये 

खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.  

  स्थापतय बरेोजगार अशियंतयानंा रु.75 लि ककमतीपयंतची कामे शर्नास्पधा देण्यात येत होती. स्थापतय 

बरेोजगार अशियंतयांना देण्यात येणा-या कामांची मयादा रु.75 लि र्रुन रु.100 लिपयंत र्ाढशर्ण्यात येत आहे. 

तसेच स्थापतय बरेोजगार अशियंतयांना तयांच्या  कोटयातनू देण्यात येणा-या कामाची कमाल मयादा रु.20 लि 

ऐर्जी रु.30 लि करण्यात येत आहे. परंतु सामान्य प्रिासन शर्िागाच्या शद.29/11/2014 रोजीच्या िासन 

शनणवयान्र्ये रु.3 लिर्रील रकमेच्या कामांकरीता ई-शनशर्दा प्रणाली अर्लंबर्ार्याची असल्याने रु.3 लि पयंतच े

कामे शर्नास्पधा देण्यात यार्ी र् रु. 3 लि ते रु. 30 लि पयंतची कामे ई-शनशर्दा प्रणाली राबरू्न स्थापतय 

बरेोजगोर अशियंतयांना देण्यात यार्ी, ही सर्लत जया बरेोजगार अशियंतयांनी रु.15 लि ककमतीचे काम 

यिस्र्ीशरतया केले आहे तयांना उपलब्ध राहील. 
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 जया सुशिशित बरेोजगार अशियंता यांना 10 र्र्षांच्या कालार्धीत रु.100.00 लि रकमेची कामे  देण्यात 

आली नसतील अिा सुशिशित बरेोजगार अशियंतयाचंी मूळ 10 र्रे्ष पयंतची नोंदणी मयादा तयांच्या रु.100.00 लि 

रकमेचा कोटा पणूव होईपयंत ककर्ा पढुील 5 र्र्षापयंत र्ाढशर्ण्यात येत आहे. 

 जया अशियंतयाची मूळ नोंदणी सुशिशित बरेोजगार अशियंता श्रेणीत होती र् तद्नंतर ज े तयांच्या 

पात्रतेनुसार र्गव-4 पिेा खालील र्गात शनशयशमत कंत्राटदार म्हणनू नोंदणीकृत आहेत, अिा सर्व सुशिशित 

बरेोजगार अशियंतयांची नोंदणी र्गव-4 प्रमाणे रु.150 लि पयंत करण्यात येत आहे. 

3.  सदर िासन िुध्दीपत्रक महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या र्बेसाईटर्र उपलब्ध 
करण्यात आले असून तयाचा संगणक साकेंताकं 201808161703121718 असा आहे. हे िुध्दीपत्रक शिजीटल 
स्र्ािरीने सािांशकत करुन काढण्यात येत आहे.  

               महाराष्ट्राच ेराजयपाल यांच्या आदेिानुसार र् नारं्ाने, 

 

                             ( सशचन शचर्टे ) 
                              अर्र सशचर्, महाराष्ट्र िासन 

प्रशत- 

1) मा.मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सशचर् 
2) मा.मंत्री (सा.बां.), यांचे खाजगी सशचर् 
3) मा.मंत्री (जलसपंदा), यांचे खाजगी सशचर् 
4) अपर मुख्य सशचर्, शर्त्त शर्िाग, मंत्रालय, मंुबई 
5) प्रधान सशचर्, सामान्य प्रिासन शर्िाग, मंत्रालय, मंुबई 
6) महालेखापाल, लेखा र् अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राजय, मंुबई/नागपरू 
7) महालेखापाल, लेखापशरिा, महाराष्ट्र राजय, मंुबई/नागपरू 
8) सशचर् (रस्ते)/सशचर् (बाधंकाम), सार्वजशनक बांधकाम शर्िाग, मंत्रालय, मंुबई 
9) सशचर्, जलसंपदा शर्िाग, मंत्रालय, मंुबई 
10) सर्व मंत्रालयीन शर्िाग, मंत्रालय 

 

प्रत माशहतीसाठी र् आर्श्यक कायवर्ाहीसाठी 

11) सर्व मुख्य अशियंते, सा.बा.ंशर्िाग/जलसंपदा शर्िाग 
12) मुख्य अशियंता, बहृन्मंुबई िते्र शर्कास प्राशधकारण, मंुबई, महाराष्ट्र 
13) गृहशनमाण र् िेत्र शर्कास प्राशधकरण (म्हािा), मंुबई 
14) महाराष्ट्र औद्योशगक शर्कास महामंिळ, मंुबई 
15) व्यर्स्थापकीय संचालक, िहर औद्योशगक शर्कास महामंिळ (शसिको) 
16) शनमवल शबल्िींग, नरीमन पॉईट, मंुबई/महाराष्ट्र राजय रस्ते शर्कास महामंिळ, मंुबई 
17) सर्व कायवकारी संचालक, पाटबधंारे शर्कास महामंिळ 
18) महाराष्ट्र जीर्न प्राशधकरण, एक्सप्रेस टॉर्सव, मंुबई 
19) आयुक्त, सर्व महानगरपाशलका (2 प्रतीसह) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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20) सर्व कायवकारी अशधकारी, शजल्हा पशरर्षदा 
21) सर्व अधीिक अशियंता/सर्व कायवकारी अशियंता सा.बा.ंशर्िाग 
22) सर्व अधीिक अशियंता/कायवकारी अशियंता, जलसंपदा शर्िाग 
23) अधीिक अशियंता, पोलीस गहृशनमाण र् कल्याण महामंिळ, र्रळी  

24) संचालक, उपर्ने आशण उद्याने, मंुबई 
25) महाराष्ट्र इंशजशनअसव असोशसएिन, एचपी नं.9.7.91, हैदरबाग नं.1, देगलूरनाका, 

नांदेि-431604 
26) सर्व कायवकारी अशियंता, शजल्हापशरर्षदा 
27)  सर्व अशधकारी/कायासन अशधकारी, सा.बां.शर्िाग/जलसपंदा शर्िाग, मंत्रालय 
28) शनर्िनस्ती (इमारती-2) कायासन. 
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