सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागाच्या निनर्दा प्रनिये अांतगवत निनर्दा
तपासणी, स्वर्कृती, दे यके अदा करणे र् निनर्दा अांनतम
झाल्यािांतर दोषदानयत्र् कालार्धी र् काम अांनतम करण्यापयंत
अनधकारी/ कमवचाऱयाांच्या उत्तरदानयत्र्ाबाबत सुधानरत सूचिा
महाराष्ट्र शासि
सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग
शासि निणवय िमाांक : सीएटी/2018/प्र ि 127/इमा-2
मांत्रालय, मुांबई 400 032
नदिाांक : 28 िोव्हें बर, 2018
र्ाचा : (1) सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग, शासि निणवय, िमाांक : सीएटी/2017/प्र.ि.8/इमा-2,
नदिाांक 12 एनप्रल, 2017.
(2) सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग, शासि निणवय, िमाांक : सीएटी/2017/प्र.ि.8/इमा-2,
नदिाांक 27 सप्टें बर, 2018.
प्रवतार्िा :सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागामध्ये रवते, पूल बाांधकाम, पनररक्षण र् दु रुवती तसेच इमारती बाांधकाम
पनररक्षण र् दु रुवतीच्या अिुषग
ां ािे नर्नर्ध प्रकारच्या निनर्दा मागनर्तािा र् सक्षम वतरार्र स्वर्कृती करुि कामे
पूणव करण्याबाबत नर्नर्ध सूचिा यापूर्ी शासिािे सांदभान्र्ये निगवनमत केलेल्या आहे त. सा.बाां.नर्भागाांतगवत
निनित करण्यात येणाऱया सर्व निनर्दाांमध्ये निनर्दा सोबत कांत्राटदारािे केलेल्या कामाची दे यके र् मोजमापे
तसेच देयके र् अन्य पत्रव्यर्हारात जोडलेली सर्व कागदपत्रे सत्य / खरी असल्याबाबतचे शपथपत्र जोडणे
बांधिकारक केलेले आहे. या शपथपत्रािुसार निनर्दा सोबत तसेच देयका सोबत जोडलेली कागदपत्रे खोटी /
बिार्ट निघाल्यास कांत्राटदार वर्त: जबाबदार असूि सदर बाबतीत ते योग्य त्या कारर्ाईस पात्र असतात.
2.

सा.बाां.नर्भागाांतगवत काही निकाणी कायारां भ आदे शापूर्ी ककर्ा कायारां भ आदे श नदल्या िांतर

कांत्राटदारािे निनर्दे सोबत जोडलेली काही कागदपत्रे खोटी असल्याची बाब निदशविास आलेली आहे .
कांत्राटदारािे िोंदणीसािी सादर केलेली कागदपत्रेही खोटी / बिार्ट असल्याचे निदशविास आले आहे .
सा.बाां. नर्भागाकडे असलेले मयानदत मिुष्ट्यबळ, असलेल्या कामाचा व्याप, ई-निनर्दे मुळे कांत्राटदाराांमार्वत
अपलोड केल्या जाणाऱया मोिया सांख्येतील कागदपत्रे इत्यादी बाबींमुळे निनर्देसोबत जोडलेल्या सर्वच
कागदपत्राांची छाििी करुि सत्यता पडताळणी (Forensic तपासणी) करणे सा.बाां.नर्भागाच्या अनधकाऱयाांिा
शक्य होत िाही. तथानप, सदर बाबतीत क्षेत्रीय वतरार्रील अनधकाऱयाांिा नर्भागीय चौकशी तसेच भारतीय दां ड
नर्धािािुसार पोनलस कारर्ाईसािी जबाबदार धरण्यात येत असल्याबाबतची बाब शासिाच्या निदशविास
आलेली असूि या अिुषांगािे या सर्व प्रकरणी शासि वतरार्रही नर्नर्ध प्रकरणाांच्या सखोल अभ्यासाअांती या
सर्व बाबींचा सर्ंकष अभ्यास करुि खालील बाबींर्र सनर्वतर सूचिा या शासि निणवयाद्वारे प्रवतृत करण्यात
येत आहे त :(1) आता यापूढे रु.3 लक्ष आतील वथानिक र् रु.3 लक्ष र्रील ककमतीच्या e (ई) निनर्दे सोबत जोडलेली
(अपलोड केलेली) सर्व कागदपत्रे खरी असल्याबाबतचे प्रनतज्ञापत्र (पनरनशष्ट्ट-1) 500/- रुपयाच्या वटॅ म्प
पेपरर्र नलर्ार्ा ि.1 मध्ये जोडणे कांत्राटदारास बांधिकारक करण्यात येत आहे . त्यािुसार निनर्दा
कागदपत्रात आर्श्यक बदल कायवकारी / अधीक्षक / मुख्य अनभयांता याांिी तात्काळ करार्ेत. निनर्दे तील
नलर्ार्ा ि.1 मध्ये तसेच निनर्दा मांजुरी र् िांतर देयके अदा करतािा जोडलेली कागदपत्रे खोटी र् बिार्ट
असल्याची बाब निनर्दा उघडल्यािांतर निदशविास आल्यास कांत्राटदार पूणवपणे जबाबदार राहतील.
सा.बाां.नर्भागाचे अनधकारी जबाबदार असणार िाहीत याबाबतचा वपष्ट्ट उल्लेख निनर्दे त करार्ा.
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(2) निनर्दा नलर्ार्ा ि.1 उघडल्यािांतर कांत्राटदारािे निनर्दे सोबत जोडलेल्या कागदपत्रातील कोणतीही
कागदपत्रे खोटी असल्याचे आढळू ि आल्यास सांबनां धत अनभयांता याांिी नलर्ार्ा ि.2 ि उघडता सदर
कांत्राटदाराची निनर्दा अपात्र िरर्ार्ी. सांबध
ां ीत कांत्राटदार िोंदणीकृत असल्यास त्यास काळ्या यादीत
टाकणेची प्रिीया नर्हीत नियमािूसार कांत्राटदारास वपष्ट्टीकरण दे ण्याची सांधी देणारी िोटीस दे ऊि र् त्याचे
वपष्ट्टीकरण नर्चारात घेऊि र् तपासूि त्यास अांनतमत: काळ्या यादीत टाकणेचा प्रवतार् शासिास सादर
करार्ा. कांत्राटदार िोंदणीकृत िसल्यास त्यास न्यायालयात Caveat दाखल करुि र् कांत्राटदारास 15
नदर्साची िोटीस देऊि त्यार्र कांत्राटदाराचे उत्तर प्राप्त करुि छाििीअांती कांत्राटदारास काळया यादीत
टाकणे बाबतचा प्रवतार् शासिास सादर करार्ा. ही बाब महाराष्ट्र शासिाच्या अन्य सर्व नर्भागाांिा तसेच
शासिाच्या इतर उपिमाांिा कळनर्ण्याची कायवर्ाही त्र्रीत करार्ी.
(3) निनर्दा स्वर्कृती पुर्ी निनर्दे सोबत जोडलेल्या कागदपत्रात, कायारां भ आदे श वतरार्र र् ते निगवनमत
केल्यािांतर अथर्ा निनर्दा कालार्धी, दोषदानयत्र् कालार्धी र् पत्रव्यर्हार यात र् दे यक अदा करतािा
कोणतीही कागदपत्रे खोटी असल्याचे आढळू ि आल्यास सांबनां धत अनभयांता याांिी भा.दां .नर्.सां. अांतगवत
कांत्राटदारानर्रुध्द र्ौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कायवर्ाही तातडीिे करार्ी.
(4) शासिािे रु.150 लक्ष रकमेपक्ष
े ा जावत रकमेच्या निनर्दाांसािी कांत्राटदाराच्या िोंदणीची अट काढू ि
टाकलेली असल्यामुळे सदर बाबतीत निनर्दा सादर करणाऱया कांत्राटदार, व्यक्ती, भागीदारी सांवथा, सांवथा
चालक,

कांपिी

व्यर्वथापक

इ.नर्रुध्द

सांबनां धत

कायवकारी

अनभयांता

याांिी

भा.दां .नर्.सां.

अांतगवत

कांत्राटदारानर्रुध्द र्ौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कायवर्ाही तातडीिे करार्ी.
(5) सा.बाां.नर्भागात निनर्दे सोबत जोडलेल्या बऱयाचश्या कागदपत्राांची तपासणी महालेखापालाांचे वर्तांत्र
प्रनतनिधी म्हणूि निनर्दा नलपीक, नर्भागीय लेखानधकारी, उप कायवकारी अनभयांता तसेच कायवकारी
अनभयांता याांचक
े डू ि केली जाते. पूर्ी याबाबत नियमात वपष्ट्टता िव्हती, आता या शासि निणवयािूसार
निनर्दे सोबत जोडलेल्या खोटया कागदपत्राांसांदभात सांपण
ू वपणे निनर्दा सादर करणारे कांत्राटदार
जबाबदार राहतील. सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागाचे निनर्दा छाििी करणारे अनधकारी जबाबदार राहणार
िाहीत.
(6) निनर्दा स्वर्कृती कायवकारी अनभयांता, अधीक्षक अनभयांता, मुख्य अनभयांता तसेच शासि वतरार्रील
नर्नर्ध सनमत्या याांच्या वतरार्र केली जाते. निनर्दा स्वर्कृती िांतर कांत्राटदारािे सादर केलेली कागदपत्रे
खोटी आढळल्यास त्यासािी सांबध
ां ीत निनर्दा स्वर्कृत करणारे अनधकारी/सनमती जबाबदार राहणार
िाहीत. खोट्या / बिार्ट कागदपत्राांसािी कांत्राटदार जबाबदार राहतील र् त्याांचेर्र भारतीय दां ड नर्धाि
सांनहते िुसार कायवकारी अनभयांता याांिी र्ौजदारी गुन्हा दाखल करार्ा.
(7) कायारां भ आदे श नदल्यािांतर कांत्राटदाराांमार्वत सादर होणाऱया देयकाांसोबत जोडण्यात आलेली
कागदपत्रे खोटी आढळल्यास त्यासािीही सांबध
ां ीत कांत्राटदार भारतीय दां ड सांनहतेच्या नर्नर्ध कलमा
प्रमाणे कारर्ाईस पात्र राहतील, अशा निनर्दे तील कामे प्रारां नभक वतरार्र असल्यास निनर्दा रद्द करार्ी र्
कांत्राटदारास उपरोक्तप्रमाणे काळ्या यादीत टाकणेत येईल, अशी अट निनर्दे त समानर्ष्ट्ट करण्यात यार्ी
र् सदर बाबतही र्रीलप्रमाणे कायवर्ाही करण्यात यार्ी.
(8) निनर्दा अांनतम करतािा र् दोष दानयत्र् कालार्धीत मुळ निनर्दा र् त्या िांतरचा पत्रव्यर्हार,
कांत्राटदाराची देयके र् त्यासोबतची सानहत्य खरे दीची र् अन्य बाबींची पुतवता कागदपत्रे, चाचणी अहर्ाल
इ. गुणर्त्ता नर्षयक कागदपत्रे बिार्ट आढळल्यास त्यास कांत्राटदार सांपण
ु वत: जबाबदार रानहल. यासािी
सा.बाां.नर्भागाचे अनधकारी / कमवचारी तसेच नर्भागीय लेखानधकारी जबाबदार असणार िाहीत.
पृष्ट्ि 6 पैकी 2
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(9) या सुचिा पूर्ल
व क्षी प्रभार्ािे लागू राहतील.
3.

या शासि निणवयाचे काटे कोरपणे पालि होईल याची दक्षता सर्व सांबनां धत कायवकारी अनभयांता/

अधीक्षक अनभयांता/ मुख्य अनभयांता याांिी वर्त: जातीिे लक्ष घालूि घ्यार्ी र् याबाबत पनरनशष्ट्ट-2 मध्ये
िमूद केलेल्या नर्र्रणपत्रात आर्थथक र्षव सांपल्यािांतर पुढील र्षात मुख्य अनभयांता याांिी 1 एनप्रल ते 15
एनप्रल पयंत र् जावतीत जावत उशीरा 30 एनप्रल पयंत र्ार्थषक अहर्ाल सादर करार्ा.
सदर शासि निणवय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या र्ेबसाईटर्र प्रनसध्द
करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताांक िमाांक 201811281327088818 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल वर्ाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार र् िार्ािे,

सोबत : (1) पनरनशष्ट्ट-1 - रु.500/- च्या वटॅ म्प पेपर र्र कांत्राटदारािे

Sachin
Manikrao
Chivate

द्यार्याचा शपथपत्राचा िमूिा मरािी र् इांग्रजी
(2) पनरनशष्ट्ट-2

Digitally signed by Sachin Manikrao Chivate
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Public Works Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=e51dff58ad80dfdae3976edee46d1bf79
34d01469cb4d916976c25305666b613,
serialNumber=40ae84322c80d3e4ea1b574eb37
82ed6cb133b938933bdf197ed5a1551d8622a,
cn=Sachin Manikrao Chivate
Date: 2018.11.28 13:35:01 +05'30'

( सनचि नचर्टे )
अर्र सनचर्, महाराष्ट्र शासि

प्रनत,
1) मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधाि सनचर्, मुख्यमांत्री कायालय, मांत्रालय, मुांबई
2) मा.मांत्री (सार्वजनिक बाांधकाम) याांचे खाजगी सनचर्, मांत्रालय, मुांबई
3) मा.राज्यमांत्री (सार्वजनिक बाांधकाम) याांचे खाजगी सनचर्, मांत्रालय, मुांबई
4) मुख्य सनचर्, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई,
5) मांत्रालयीि सर्व नर्भागातील अपर मुख्य सनचर्/प्रधाि सनचर्/सनचर्,
6) अपर मुख्य सनचर् (गृह नर्भाग)
याांिा नर्िांती करण्यात येते की, सदरच्या शासि निणवयातील सूचिाांचे पालि करण्याबाबत
आपल्या अनधपत्याखालील सर्व सांबध
ां ीताांिा कळनर्ण्यात यार्े.
7) उपाध्यक्ष तथा व्यर्वथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य रवते नर्कास महामांडळ, मुांबई.
8) महालेखापाल-1, मुांबई
9) महालेखापाल-2, िागपूर
10) अनधदाि र् लेखाअनधकारी, मुांबई/िागपूर
11) प्रत, महासांचालक, मानहती र् प्रनसध्दी महासांचालिालय, मुांबई याांिा प्रनसध्दीसािी
प्रत, मानहती र् आर्श्यक कायवर्ाहीसािी,
1) सर्व मुख्य अनभयांते, सार्वजनिक बाांधकाम प्रादे नशक नर्भाग, (नर्द्युतसह)
2) मुख्य र्ावतुशास्त्रज्ञ , सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग, मुांबई
3) सांचालक, उद्यािे र् उपर्िे, मुांबई
4) सर्व अधीक्षक अनभयांते, सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग, (नर्द्युत / याांनत्रकी) / सर्व कायवकारी अनभयांते.
5) अधीक्षक अनभयांता याांिी आपल्या अनधिवत नर्भागातील कायालयाांिा सदर शासि निणवयाची प्रत
अग्रेनषत करार्ी.
6) मुख्य अनभयांता / अधीक्षक अनभयांता, पोलीस गृहनिमाण र् कल्याण महामांडळ, र्रळी, मुांबई
7) सर्व सहसनचर्/उपसनचर्/अर्र सनचर्/कायासि अनधकारी, सा.बाां.नर्.,मांत्रालय, मुांबई
8) कायासि इमारती-2 (निर्ड िवती).
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परिरिष्ट -1
(1) मिाठी
नमुना सत्यप्ररिज्ञापत्र

(रु.500/- च्या स्टॅम्प पेपिवि)

सत्यप्ररिज्ञापत्र (Affidavit)
मी ------------------------------------- वय वर्षे ---------------- राहणार ---------- या सत्यप्रतिज्ञा पत्राव्दारल तूहद दल िक ,ीम मी ------------------------------------- या
फममचा/ ,ंपदीचा माू, असद ------------------------- या ,ामासाठी तदतवदा सादर ,रीि
आहल . त्या तदतवदल च्या तूफाफा क्र.1 मध्यल जी ,ागदपत्रल सादर ,लूी आहल ि िी खरीम बरकबर व
पणम आहल िम त्यामध्यल ,कणत्याही त्रुटीम चु,ा दाहीिम याची मी खात्री ,लूलूी असद असल
शपथपवम, खाूीू अटी व शथीसह मान्य ,रीि आहल . या ,ागदपत्रांमध्यल ,ाही चु,ीची म
तदशाभू ,रणारीम खकटी व िसलच अपणम मातहिी आढळल्यास मी भारिीय दं डसंतहिा अंिगमि
,ायदल शीर ,ायमवाहीस पात्र राहीद.
1.

जर ,ंत्राट ,ाूावधीदरम्याद, मीम माझ्या ,ायाूयादल क,वा माझ्या ,ममचा-यांदी

सावमजतद, बांध,ाम तवभागाूा ,कणिीही खकटी मातहिी क,वा दल य,ासमवलि िसलच
पत्रव्यवहाराि खकटी / बदावट सातहत्य खरल दीची ,ागदपत्रल सादर ,लूी असल्यासम मी भारिीय
दं डसंतहिा अंिगमि ,ायदल शीर ,ायमवाहीस पात्र राहीद.
2.

जर ,ंत्राट ,ाूावधीदरम्याद आतण ,ाम समाप्िी दंिर, अंतिम दल य, दल ण्याच्या

िारखलपयंि सादर ,लूलूल ,कणिलही ,ागदपत्रल खकटी / बदावट क,वा फसवी आढळल्यास, मी
भारिीय दं डसंतहिा अंिगमि ,ायदल शीर ,ायमवाहीस पात्र राहीद.
3.

जर ,ाम समाप्िीदंिर दकर्ष दातयत्व ,ाूावधी दरम्याद क,वा त्यादंिर ,कणत्याही

वलळी, ,कणिीही मातहिी क,वा ,ागदपत्रल खकटी/बदावट, फसवी क,वा तदशाभू ,रणारी
आढळल्यास, मी भारिीय दं डसंतहिा अंिगमि ,ायदल शीर ,ायमवाहीस पात्र राहीद.

कंत्राटदािाची सही/रिक्का
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(2) English
Affidavit ( on Rs.500/- Stamp Paper)

I

....................................................

age

......................................

address

........................................ (Authorized signatory to sign the contract), hereby submit, vide this
affidavit in truth, that I am the owner of the contracting firm .................................... /
authorized signatory and I am submitting the documents in envelope no.1 for the purpose of
scrutiny of the contract. I hereby agree to the conditions mentioned below :1. I am liable for action under Indian Penal Code for submission of any false / fraudulent
paper / information submitted in envelope no.1.
2. I am liable for action under Indian Penal Code if during contract period and defect
liability period, any false information, false bill of purchases supporting proof of
purchase, proof of testing submitted by my staff, subletting company or by myself, I
will be liable for action under Indian Penal Code.
3. I am liable for action under Indian Penal Code if any paper are found false / fraudulent
during contract period and even after the completion of contract ( finalisation of final
bill ).

(Signature of contractor)
(seal of company)
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परिरिष्ट - 2

खोटी व बनावट कागदपत्रे सादि किणाऱ्या कंत्राटदािावि किण्याि आलेल्या कािवाईचा
िपिील, प्रादे रिक रवभाग ..........................

अ.क्र.

प्रादे रिक

खोटी / बनावट कागदपत्रे

प्रकिणांचा

कंत्राटदािावि गुन्हा

रवभाग /

सादि किणािे कंत्राटदाि/ सु.

िपिील व

दाखल केल्याचा

रिल्हा /

बे . अ. कंत्राटदाि / मिूि

बनावट

रदनांक, गुन्याचा

सा.बां.मंडळ

सहकािी कंत्राटदाि संस्था /

कागदपत्रे

िपिील FIR सह

पूिवठा कंत्राटदािांचे नाव

आढळल्याचा

िे िा

रदनांक

ए,तत्रि ए,ण

स्वाक्षरी
(मुख्य अतभयंिा)

* आर्थथ, वर्षाि दाखू ए,ण प्र,रणांपै,ी दकर्ष तसद्ध प्र,रणांची संख्या
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