बेरोजगार अभियंतयांना कंत्राटी कामे दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन

सार्वजभनक बांधकाम भर्िाग,
शासन भनर्वय क्र.सीएटी 01/06/प्र.क्र.141/इमारती-2
मंत्रालय,मंबई-400 032.

भदनांक : 25 ऑगस्ट, 2014
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/प्र.क्र.42/इमारती-2, भद.11.02.2004

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.

प्रस्तार्ना:

शासन भनर्वय भद.8.2.2007 अन्र्ये बेरोजगार अभियंतयांच्या पंजीकरर्ाची मदत 10 र्र्षे तसेच

नोंदर्ी र्गव-5 अ मध्ये 30 लक्ष रकमेची कामे दे ण्यात आली होती. तसेच स्थापतय बेरोजगार अभियंतयांना

रु.60 लक्ष ककमतीपयंतची कामे भर्नास्पधा दे ण्यात येत होती. तसेच भर्नास्पधा दे ण्यात येर्ा-या कामाची
कमाल मयादा रु.15.00 लक्ष एर्ढी भसभमत ठे र्ण्यात आली होती.
2.

र्रील मयादा कालमयादे नसार र्ाढभर्ण्याबाबतची मागर्ी भर्भर्ध बेरोजगार संघटनांनी

शासनाकडे केली होती. तयाअनर्षंगाने भदनांक 19.10.2012 रोजी मा.मंत्री, सार्वजभनक बांधकाम यांचे
दालनात बेरोजगारांच्या भर्भर्ध समस्या र् मागण्यांर्र बैठक घे ण्यात आली. सदरील बैठकीस भर्भर्ध
सभशभक्षत बेरोजगार अभियंता संस्थांचे पदाभधकारी उपस्स्थत होते.
3.

तयार्र शासनाने सहानिूभतपूर्वक भर्चार करुन खालील भनर्वय घे ण्यात आला :-

शासन भनर्वय :

स्थापतय बेरोजगार अभियंतयांना प्रथम नोंदर्ी र्गव 5 प्रमार्े म्हर्जे रु.50 लक्ष पयंतची दे ण्यात

यार्ीत. या पंजीकरर्ाची मदत 10 र्र्षे राहील. जे सभशभक्षत बेरोजगार अभियंता नोंदर्ीकृत आहे त
तयांचा नोंदर्ीच्या उर्वभरत कालार्धीसाठी दे खील रु.50 लक्षपयंतची कामाची मयादा ठे र्ण्यात येत आहे .
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2.

तसेच स्थापतय बेरोजगार अभियंतयांना रु.60 लक्ष ककमतीपयंतची कामे भर्नास्पधा दे ण्यात येत

होती. तयात आता र्ाढ करुन सदरील मयादा रु.75 लक्ष पयंत करण्यात येत आहे . तसेच भर्नास्पधा
दे ण्यात येर्ा-या कामाची कमाल मयादा 15 लक्ष र्रुन रु.20 लक्षपयंत करण्यात येत आहे . तसेच
जयांनी रु.5 लक्ष ककमतीचे काम यशस्र्ीभरतया केले आहे तयांना सदर सर्लत उपलब्ध राहील.
3.

र्रील बाबी र्गळता यापूर्ी काढण्यात आलेले शासन भनर्वय र् पभरपत्रकातील इतर बाबी तशाच

कायम रहातील. तसेच कामाची गर्र्त्ता, दजा, कामाचा

भटकाऊपर्ा यामध्ये कोर्तीही तडजोड

होर्ार नाही, शासनाचे आर्थथक नकसान अथर्ा भनधीचा अपव्यय होर्ार नाही, तसेच समाजभहताची
परेपूर काळजी घे तली जाईल हे पाहण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय अभधका-यांची राहील.
4.

सदर आदे श जलसंपदा भर्िागाच्या सहमतीने र् भर्त्त भर्िागाच्या सहमतीने भनगवभमत करण्यात

येत आहे . सदर शासन भनर्वय महाराष्ट्र शासनाच्या र्ेबसाईटर्र उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा
संगर्क संकेतांक 201408251219040518 असा आहे .

महाराष्ट्राचे राजयपाल यांच्या आदे शानसार र् नांर्ाने ,

Rajendra
Bhaskarra
o Gadge

Digitally signed by Rajendra
Bhaskarrao Gadge
DN: c=IN, o=Government of
Maharashtra, ou=Public Works
Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Rajendra
Bhaskarrao Gadge
Date: 2014.08.25 12:15:48 +05'30'

( आर.बी. गाडगे )
अधीक्षक अभियंता तथा पदभसध्द उप सभचर्
प्रभत,
1) मा. मख्यमंत्री, ह्ांचे प्रधान सभचर्,

2) मा. मंत्री (सा.बां.)/ जलसंपदा ह्ांचे खाजगी सभचर्,

3) मा. राजयमंत्री (सा.बां.)/ जलसंपदा ह्ांचे खाजगी सभचर्,
4) भर्त्त भर्िाग/सामान्य प्रशासन भर्िाग, मंत्रालय,

5) महालेखापाल, लेखा र् अनज्ञेयता, महाराष्ट्र राजय मंबई/नागपूर,
6) महालेखापाल, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र राजय, मंबई/नागपूर,
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7) सभचर्(रस्ते)/सभचर् (बांधकाम),सार्वजभनक बांधकाम भर्िाग, ह्ांचे स्र्ीय सहाय्यक
8) जलसंपदा भर्िाग, मंत्रालय,

9) सर्व मंत्रालयीन भर्िाग, मं त्रालय,

प्रत, माभहतीसाठी र् आर्श्यक कायवर्ाहीसाठी,

1) सर्व मख्य अभियंते, सा.बां.भर्िाग/ जलसंपदा भर्िाग,
2) मख्य अभियंता, बृहन्मंबई क्षेत्र भर्कास प्राभधकरर्, मंबई, महाराष्ट्र,
3) गृहभनमार् र् क्षेत्र भर्कास प्राभधकरर् (म्हाडा), मंबई,
4) महाराष्ट्र औद्योभगक भर्कास महामंडळ, मंबई,

5) व्यर्स्थापकीय संचालक, शहर र् औद्योभगक भर्कास महामंडळ, (भसडको),
6) भनमवल भबल्डीग, नरीमन पॉइंट, मंबई/महाराष्ट्र राजय रस्ते भर्कास महामंडळ, मंबई,
7) पाटबंधारे भर्कास महामंडळ, कृष्ट्र्ा/तापी/गाोोदार्री/भर्दिव,
8) महाराष्ट्र जीर्न प्राभधकरर्, एक्सप्रेस टॉर्सव, मंबई,
9) आयक्त, सर्व महानगरपाभलका (2 प्रतींसह),

10) सर्व मख्य कायवकारी अभधकारी, भजल्हापभरर्षदा,

11) सर्व अधीक्षक अभियंते, सा.बां.मंडळ पाटबंधारे भर्िाग,

12) अधीक्षक अभियंता, पोलीस गृहभनमार् र् कल्यार् महामंडळ, र्रळी,
13) मंबई/महानगरपाभलका,ठार्े/पर्े/कल्यार्,
14) संचालक, उपर्ने आभर् उद्याने, मंबई,

15) महाराष्ट्र इंभजभनअसव असोभसएशन, एचपी नं.9.7.91, है दरबाग नं.1, दे गलूरनाका,नांदेड431 604

16) प्रभतभनयक्तीर्रील सर्व अभधकारी,

17) सर्व कायवकारी अभियंते,सा.बां.भर्िाग/पाटबंधारे भर्िाग/भजल्हापभरर्षद,

18) सर्व अभधकारी/कायासन अभधकारी,सा.बां.भर्िाग/पाटबंधारे भर्िाग, मंत्रालय,
19) कायासन इमारती-2 (भनर्ड नस्ती).
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