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तारीख:   07  वडसेंबर, 2021. 

िाचा:-  
1)   ग्राम विकास ि जलसांधारण विभाग, र्ासन  वनणगय क्र.ग्रासयो-2007/ प्र.क्र.01/ यो-9, 

वद.20.04.2007 
2) ग्राम विकास विभाग, र्ासन  वनणगय क्र.सांकीणग-2016/प्र.क्र.148/यो-9,  वद.02.12.2016 

प्रस्तािना:- 
ग्रामविकास विभागातांगगत वत्रस्तरीय पांचायती राज सांस्थाांच्या अखत्यावरतील विकास कामे पार 

पाडण्यासाठी सांदभीय वद.20.04.2007 च्या र्ासन वनणगयान्िये, कां त्राटदाराांना ग्रामविकास ि 

जलसांधारण विभागातांगगत पांजीकरण अवनिायग करण्यात आले आहे.  उपरोक्त वद.20.04.2007 च्या 

र्ासन वनणगयात कां त्राटदाराांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तािाांची छाननी करताना काही म द्ाांबाबत 

सांवदग्धता वनमाण होत असल्याम ळे सदरहू र्ासन वनणगय अवधक्रमीत करुन सांदभीय  क्र.2 येथील 

वद.02.12.2016 चा स धावरत र्ासन वनणगय प्रवसध्द करण्यात आला आहे.  सदरहू वद.02.12.2016 

च्या र्ासन वनणगयातील म द्दा क्र.14 मध्ये कां त्राटदाराांिर कराियाच्या कायगिाहीबाबत मोघम उल्लेख 

करण्यात आलेला आहे. त्याम ळे विभागाकडे कां त्राटदाराांविरुध्द प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींच्या अन षांगाने 

सांबांवधत कां त्राटदाराांविरुध्द कारिाई प्रस्तावित करण्याबाबत अडचण वनमाण होत आहे.                                          

 सद्:स्स्थतीत, सािगजवनक बाांधकाम विभागात काम करणाऱ्या कां त्राटदाराांची नामनोंदणी बाबत 

सािगजवनक बाांधकाम विभागाने क्र.सांवकणग-2020/प्र.क्र.147/इमा-2, वद.30.07.2020 च्या र्ासन 

वनणगयान्िये, मागगदर्गक सूचना वनगगवमत केल्या आहेत. सदरहू र्ासन वनणगयात कां त्राटदाराांिर 
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कराियाच्या कायगिाहीच्या अन षांगाने सविस्तर वििचेन करण्यात आले आहे. सािगजवनक बाांधकाम 

विभागाने वनगगवमत केलेल्या उपरोक्त वद.30.07.2020 च्या र्ासन वनणगयाच्या धतीिर,  ग्राम विकास 

विभाग, र्ासन  वनणगय क्र.सांकीणग-2016/प्र.क्र.148/यो-9, वद.02.12.2016मधील म द्दा क्र.14 च्या 

अन षांगाने, ग्राम विकास विभागाांतगगत कामे करणाऱ्या कां त्राटदाराांिर कराियाच्या दांडात्मक 

कायगिाहीबाबत सविस्तर मागगदर्गक सूचना वनगगवमत करण्याची बाब  र्ासनाच्या विचाराधीन होती. 

र्ासन वनणगय:-  
 
ग्राम विकास विभागातांगगत कामे करणाऱ्या कां त्राटदाराांचे त्याांनी केलेल्या कामाांच्या दजामध्ये 

स धारणा व्हािी, यादृष्ट्टीने तसेच कामाच्या दजामध्ये त्र ट्या आढळल्यास कराियाच्या दांडात्मक 

कायगिाहीबाबत सविस्तर मागगदर्गक सूचना खालीलप्रमाणे वनगगवमत करण्यात येत आहेत :- 

2.  ग्राम विकास विभागातांगगत कामे करणाऱ्या कां त्राटदाराांकडून खालील बाबींचे उल्लांघन 

झाल्यास दांडात्मक कायगिाही करण्यात येईल. 

2.1 र्ासकीय वनधीचा अपहार करण्यात सहभाग आढळल्यास ककिा 

2.2 भ्रष्ट्टाचार अथिा इतर गांभीर ग न्हा, िागणकू बाबत वर्क्षा झाल्याचे/दोषी 

           ठरविल्याचे आढळल्यास ककिा 

2.3 एकापेक्षा जास्त िळेा करारनाम्यान सार काम समाधानकारक पूणग न केल्यास ककिा 

2.4 दोषपूणग काम केल्याचे आढळल्यास   ककिा 

2.5 ग्राम विकास विभागातील क्षते्रीय अवधकारी याांच्या विभागीय चौकर्ी प्रकरणात 

            दोषा अांतगगत कमी दजाची कामे कायान्ियीन केल्याचे वसध्द झाल्यास ककिा 

2.6 करारनाम्यातील महत्िाच्या कलमाांचा भांग / उल्लांघन केल्यास ककिा 

2.7 कायादेर् वनगगवमत झाल्यािर काम करण्यास असमथगता दर्गविल्यास, खोटी बँक गॅरांटी 

सादर केल्यास, बँक गॅरांटीची म दत िाढिून देण्यास असमथगता दर्गविल्यास 
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2.8 च कीची मावहती देणे/ खरी मावहती लपविणे / खरी मावहती लपिून नोंदणी करणे ककिा 

विभागातील वनविदा प्राप्त करणे ककिा 

2.9 भ्रष्ट्टाचार, फसिणकू, दबाितांत्र िा इतर अमान्य पध्दतीने वनविदा प्रवक्रयेत सहभाग 

असल्याचे आढळल्यास ककिा 

2.10 बोगस दस्ताऐिजाच्या आधारे विभागाकडे दाि ेसादर करणे ककिा 

2.11 विभागास सूचना न देता ि मांजूरी न घेता कां पनीचे भागीदार बदलविणे/ कां पनीचे नाि 

बदलविणे ककिा 

2.12 विभागास सूचना न देता कां पनीचा कायमचा पत्ता / व्यिसाय पत्ता बदलविणे ककिा 

2.13 कां त्राटदार कां पनी वदिाळखोर, विभाजीत झाल्याचे घोवषत केले असल्यास ककिा 

2.14 कामाांिरील मजूराांच्या बाबतीत वनयमािली ि वनयम न पाळल्याबद्दल ककिा 

2.15 इतर विभागाकडील कामाांबाबत गांभीर स्िरुपाच्या तक्रारीमध्ये कां त्राटदाराचा प्राम ख्याने 

समािरे् असल्यास ककिा 

2.16 बाांधकाम कामगार नोंदणी न करणे, र्ासकीय विमा वनधी अांतगगत विमा न उतरविल्यास , 

कमगचारी भविष्ट्य वनिाह नोंदणी न केल्यास, आयकर, करारनामा कर, जकात, कतगव्य ि आकार 

जसे कामगार उपकर इत्यादीचा भरणा करण्यास  हलगजीपणा केल्यास ककिा 

2.17 राष्ट्रीय स रक्षा धोक्यात आणणारी इतर क ठलेही प्रकरण िा पवरस्स्थती उद्भिल्यास ककिा 

2.18 दोषवनिारण कालािधीनांतर कां त्राटदाराने केलेल्या कामाांमध्ये असलेल्या स प्तदोषाांम ळे 

(जसे दजावहन बाांधकाम सावहत्याचा िापर, च कीची बाांधकाम पध्दत, च कीच ेसांकल्पन इत्यावद) 

केलेल्या बाांधकाम सांकस्ल्पत आय ष्ट्यमानाच्या अगोदरच विनािापर िा वनकामी घोषीत कराियाची 

पवरस्स्थती उद्भिल्यास. 

3) कां त्राटदाराांिर दांडात्मक कायगिाही करणे:- 

 उपरोक्त पवरच्छेद-2 मध्य ेनमूद केलेल्या कारणाांम ळे ग्राम विकास विभागात नोंदणी केलेल्या 
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कां त्राटदाराांिर दांडात्मक कायगिाहीची पवरस्स्थती उद्भिल्यास सांबांवधत सक्षम अवधकारी नमूद 

कारणास्ति लेखी नोटीस कां त्राटदारास जारी करतील.  सदरहू  सांबांवधत कां त्राटदाराकडून 15 

वदिसाांत लेखी ख लासा प्राप्त न झाल्यास, प न्हा सांबांवधत कां त्राटदारास 15 वदिसाांकवरता लेखी 

ख लासा सादर करण्याकवरता वितीय सांधी देण्यात येईल.  यानांतरही ख लासा सादर न केल्यास ककिा 

कां त्राटदाराने सादर केलेला ख लासा समाधानकारक नसल्यास सदर कां त्राटदारािर दांडात्मक 

कायगिाही करण्याबाबतचा प्रस्ताि क्षते्रीय स्तरािर कायगकारी अवभयता (बाांधकाम), वजल्हा पवरषद हे 

वजल्हा पवरषदेच्या सक्षम अवधकाऱ्याकडे ि र्ासन स्तरािर सांबांवधत कक्ष अवधकारी, र्ासनाच्या सक्षम 

अवधकाऱ्याकडे सादर करतील. सदर प्रस्ताि प्राप्त झाल्यािर सांबांवधत कां त्राटदार तसेच विभागातील 

अवधकाऱ्याांना बाजू माांडण्याची सांधी वदल्यािर सांबांवधत सक्षम अवधकारी लेखी वनणगय सिग सांबांवधताांना 

कळितील. 

 विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तािातील दोषारोपामधील बाबी वसध्द झाल्याचे आढळल्यास 

खाली नमूद केल्यान सार दांडात्मक कायगिाही सांबांवधत िगगिारीमध्ये नोंदणी केलेल्या कां त्राटदाराांविरुध्द 

करण्यात यािी. दांडात्मक कायगिाहीचा कालािधी हा दोषारोपाांचे स्िरुप, व्याप्ती ि पवरणाम, कडक 

कायगिाहीची आिश्यकता इत्यावद बाबींचा विचार करुन ठरविण्यात यािा.  

वद.02.12.2016 च्या र्ासन वनणगयाप्रमाणे कां त्राटदाराांची िगगिारी खालीलप्रमाणे करण्यात 

आलेली आहे.  त्याअन षांगाने, कां त्राटदाराांिर दांडात्मक कायगिाही खालील िगगिारीन सार करण्यात 

यािी :- 

3) अ.
क्र. 

कां त्राटदाराची   
िगगिारी 

सक्षम अवधकारी दांडात्मक कायगिाहीचे स्िरुप 

4) 1 िगग -1 अ ते िगग-3 5) सवचि, म मांग्रासयो, 
ग्राम विकास विभाग 

(अ)  वकरकोळ वर्क्षा 
1) सक्त ताकीद देणे. 
(ब)  जबर वर्क्षा 
1)    पदािनत करणे. 
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2)  एक िषाच्या कालािधीकवरता नामनोंदणी 
यादीतून काढून टाकणे ि ग्राम विकास 
विभागाच्या /महाराष्ट्र र्ासनाच्या सांकेत 
स्थळािर काळ्या यादीत नाि प्रकावर्त 
करणे. 

6) 3) 3 िषे ककिा त्यापके्षा जास्त विवर्ष्ट्ट 
कालािधीकवरता कां त्राटदारास नामनोंदणी 
यादीतून काढून टाकून सिग सांबांधीत 
र्ासकीय/वनमर्ासकीय विभागास कळविणे 
ि ग्राम विकास विभागाच्या /महाराष्ट्र 
र्ासनाच्या सांकेत स्थळािर काळ्या यादीत 
प्रकावर्त करणे. 

2. िगग -4 ते िगग-9 अवतवरक्त म ख्य 
कायगकारी अवधकारी, 
वजल्हा पवरषद 

(अ)  वकरकोळ वर्क्षा 
1) सक्त ताकीद देणे. 
(ब)  जबर वर्क्षा 
1) पदािनती करणे. 
2) 1 िषाकवरता ग्राम विकास  विभागातील  
नामनोंदणी यादीतून काढून टाकून 
त्याबाबतची मावहती सिग र्ासकीय / 
वनमर्ासकीय विभागाांना कळविणे. 
3) 3 िषे ककिा त्यापेक्षा जास्त विवर्ष्ट्ट 
कालािधीकवरता कां त्राटदारास नामनोंदणी 
यादीतून काढून टाकून सिग सांबांधीत 
र्ासकीय/वनमर्ासकीय विभागास कळविणे 
ि ग्राम विकास विभागाच्या / महाराष्ट्र 
र्ासनाच्या सांकेत स्थळािर काळ्या यादीत 
प्रकावर्त करणे. 
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4. दांडात्मक कायगिाहीचे प्रकार:- 

4.1 सक्त ताकीद देणे:- 

 ग्रामविकास विभागातील कां त्राटदाराांकडून कामाच्या सांदभात गैरप्रकार घडल्यास  (पवरच्छेद 

क्र.2 मधील अ.क्र.3, 4 कवरता ) अश्या पवहल्या गैरप्रकाराकवरता सांबांवधत नामनोंदणी िगगिारीन सार 

सक्षम अवधकारी याांनी कां त्राटदारास सक्त ताकीद द्ािी.  अर्ा सक्त ताकदीची  नोंद सांबांवधत 

कायगकारी अवभयांता /अधीक्षक अवभयांता याांनी कामाच्या कामवगरी अहिालात (Performance Report as 

per Annexure) कामाचे प्रवतिदेीत / प नर्विलोकन करताना नोंद घ्यािी.  अर्ा प्रकारची वर्क्षा वनवित 

करताना र्ासनास कोणताही भ दंड पडणार नाही ककिा र्ासनाचे कोणतेही आर्वथक न कसान होणार 

नाही याची दक्षता सांबांवधत सक्षम अवधकारी याांनी घ्यािी. 

 िरीलप्रमाणे ताकीद देऊनही सांबांवधत कां त्राटदाराच्या कामात स धारणा न झाल्यास सांबांवधत 

कायगकारी अवभयांता याांनी कां त्राटदारास लेखी नोटीस देऊन स्पष्ट्टीकरण मागिाि.े  कां त्राटदारास 

त्याची बाजू माांडण्याची सांधी देण्यात यािी.  तद्नांतर त्याांचे स्पष्ट्टीकरण सक्षम अवधकारी याांना मान्य 

नसल्यास त्याची कारणे लखेी स्िरुपात नोंदिून सदरील कां त्राटदाराांना जबर वर्क्षा द्ािी. 

4.2 पदािनती:- 

 एखाद्ा कां त्राटदारािर त्याने केलले्या गैरप्रकाराकवरता (पवरच्छेद 2 मधील अ.क्र.1,2,8,9,10, 

17 ि 18 िगळून) ताकीद देण्याची कायगिाही करुन देखील त्या कां त्राटदाराच्या कामामध्ये ग णात्मक 

स धारणा न झाल्यास कां त्राटदार ज्या िगात नोंदणीबध्द असेल त्या िगातून त्याच्या नजीकच्या 

खालच्या िगात 1 ते 3 िषाकवरता पदािनती करण्यात यािी.  पदािनती ही रद्द करुन कां त्राटदारास 

मूळ िगात नोंदणी करण्याकवरता त्या िगाकरीता प न्हा सिग पात्रता वनकष पूणग कराि ेलागतील. 

4.3  ग्राम विकास विभागाच्या नामनोंदणी यादीतून विवर्ष्ट्ट कालािधीकवरता काढून टाकणे:- 

 कां त्राटदाराचे नाांि विवर्ष्ट्ट कालािधीकवरता ग्राम विकास विभागाच्या नामनोंदणी यादीतून 

काढून टाकण्याची कायगिाही ही सदर कां त्राटदारास ग्राम विकास विभागातील काळ्या यादीत टाकणे 



र्ासन वनणगय क्रमाांकः ग्राससो-2021/प्र.क्र.108/बाांधकाम-2 

 

पृष्ठ 9 पैकी 7  
 

या कायगिाहीस समरुप आहे.   

 कां त्राटदाराने केलेल्या पवरच्छेद क्र.2 मध्ये नमूद अ.क्र.1 ते 18 गैरव्यिहाराकवरता सांबांवधत 

सक्षम अवधकारी याांनी कां त्राटदारास त्याची बाजू माांडण्याची सांधी देऊन त्याांचे म्हणणे न पटल्यास तर्ी 

लेखी स्िरुपात नोंद ठेिून कां त्राटदारास  ग्राम  विकास विभागाच्या नामनोंदणी यादीतून विवर्ष्ट्ट 

कालािधीकवरता काढून टाकण्याची कायगिाही करािी.  सदर विवर्ष्ट्ट कालािधी हा सक्षम अवधकारी 

याांनी कां त्राटदारािरील दोषारोपाांचे स्िरुप, तीव्रता पवरमाण, व्याप्ती, आचरण दोषाांम ळे कडक 

कायगिाहीची आिश्यकता इत्यादी लक्षात घेऊन वनवित कराियाचा आहे. 

 कां त्राटदाराकडून झालेल्या कामामधील गैरप्रकाराची तीव्रता लक्षात घेऊन उपरोक्त नमूद 

दांडात्मक कायगिाहीच्या क्रमाचा विचार न करता , िरील वर्क्षाांपैकी कोणत्याही प्रकारच्या वर्क्षचेी 

सांबांवधत कां त्राटदाराविरुध्द अांमलबजािणी करण्याचा अवधकार सांबांवधत सक्षम प्रावधकाऱ्याांस राहील. 

4.4 फौजदारी ग न्हा नोंदविणे बाबत कायगिाही:- 

 पवरच्छेद-2 मधील खालील गैरव्यिहाराबाबत सांबांवधत कायगकारी अवभयांता याांनी खालीलप्रमाणे 

कायगिाही करािी:- 

 अ.क्र.2.1      र्ासकीय वनधीचा अपहार करण्यात सहभाग आढळल्यास ककिा 

 अ.क्र.2.8     च कीची मावहती देणे/ खरी मावहती लपविणे / खरी मावहती लपिून 

                                नोंदणी करणे ककिा विभागातील वनविदा प्राप्त करणे., 

            अ.क्र. 2.9     भ्रष्ट्टाचार, फसिणकू, दबाितांत्र िा इतर अमान्य पध्दतीने वनविदा 

                                 प्रवक्रयेत सहभाग असल्याचे आढळल्यास, 

            अ.क्र.2.10     बोगस दस्ताऐिजाच्या आधारे विभागाकडे दाि ेसादर करणे. 

 उपरोक्त गैरव्यिहार प्रकरणी सांबांधीत कायगकारी अवभयांता याांनी कां त्राटदाराविरुध्द प्राथवमक 

ग न्हा दाखल करािा तसेच सदरील कां त्राटदारािर सक्षम अवधकारी याांनी ग्राम विकास विभागाच्या 

नामनोंदणी यादीमधून काढून टाकून ग्राम विकास विभागातील सिग वनविदाांमध्ये भाग घेण्यास प्रवतबांध 



र्ासन वनणगय क्रमाांकः ग्राससो-2021/प्र.क्र.108/बाांधकाम-2 

 

पृष्ठ 9 पैकी 8  
 

कराि.े  अश्या सिग कां त्राटदाराांची यादी सिग  वजल्हा पवरषद /र्ासकीय / वनमर्ासकीय यांत्रणाांस देखील 

पाठविण्यात यािी. 

4.5 अवभलखे ठेिणे:- 

 ग्राम विकास विभागाकडील नामनोंदणी कां त्राटदारािर दांडात्मक कायगिाहीबाबतचा अवभलेख 

कायगकारी अवभयांता याांनी िगग -4 ते िगग-9  बाबत म ख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद स्तरािर 

ठेिण्यात यािते.  िगग -1 अ ते िगग-3  बाबत सवचि, म ख्यमांत्री ग्रामसडक योजना, ग्राम विकास  विभाग 

स्तरािर ठेिण्यात यािते. 

5. दांडात्मक कायगिाहीबाबत अपील:- 

5.1 उपरोक्त पवरच्छेद - 3 ि 4 मध्ये नमूद कायगपध्दतीन सार सक्षम अवधकारी याांनी पावरत केलेल्या 

दांडात्मक कायगिाहीच्या आदेर्ाविरुध्द कां त्राटदारास अपील कराियाचे असल्यास असा आदेर् प्राप्त 

झाल्याच्या 30 (तीस) वदिसाांच्या आांत त्याने खालीलप्रमाणे त्यािरील उच्च अवधकाऱ्याांकडे आपला 

अपील अजग दाखल करािा. 

अ.क्र. कां त्राटदाराची िगगिारी    सक्षम अवधकारी 

1 िगग -1 अ ते िगग-3 7) अप्पर म ख्य सवचि, ग्राम विकास विभाग 

2. िगग -4 ते िगग-9 8) म ख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद 
 

5.2 अपीलीय अवधकारी याांनी कां त्राटदाराची तसेच विभागाची बाजू ऐकून घेतल्यािर सदर 

दांडात्मक कायगिाहीचा आदेर् कायम करण्याची ककिा त्यात बदल करण्याची कायगिाही करतील   

ककिा पवरस्स्थतीन रुप आदेर् पावरत करतील, जेणेकरुन कोणत्याही कां त्राटदारािर अन्याय होणार 

नाही. अश्या पवरस्स्थतीत अपीलीय अवधकारी याांनी पावरत केलेला आदेर् अांवतम ि बांधनकारक 

राहील. 

 उपरोक्त र्ासन वनणगयाच्या अन षांगाने ग्राम विकास विभागातफे िगेळ्याने प्रवसध्द करण्यात 

आलेल्या तरत दी/वनयम/वनणगय देखील ग्राम विकास विभागातील नामनोंदणी करणाऱ्या कां त्राटदारास 
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लागू राहतील. 

सदर र्ासन वनणगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202112071052318420 असा आहे. हा आदेर् 

वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेर्ान सार ि नािाने.  

 ( प्रविण जैन ) 
 उप सवचि, महाराष्ट्र र्ासन 
प्रत, 

1. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान पवरषद/ विधानसभा,म ांबई. 
2. मा. मांत्री, ग्राम विकास याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय,म ांबई. 
3. मा. राज्यमांत्री, ग्राम विकास याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय,म ांबई. 
4. महालेखापाल (लेखा ि अन ज्ञयेता), महाराष्ट्र राज्य,म ांबई/नागपूर. 
5. अवतवरक्त म ख्य सवचि, ग्राम विकास विभाग, मांत्रालय,म ांबई. 
6. सवचि (म .मां.ग्रा.स.यो.),ग्राम विकास विभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
7. महालेखापाल (लेखा पवरक्षा), महाराष्ट्र राज्य,म ांबई/नागपूर. 
8. म ख्य अवभयांता PMGSY/MMGSY 
9. म ख्य कायगकारी अवधकारी, सिग वजल्हा पवरषद. 
10. अवधक्षक अवभयांता, PMGSY/MMGSY (सिग विभाग) 
11. अवतवरक्त म ख्य कायगकारी अवधकारी, सिग वजल्हा पवरषद. 
12. कायगकारी अवभयांता, (बाांधकाम), सिग वजल्हा पवरषद. 
13. सिग वजल्हा कोषागार अवधकारी. 
14. सिग अवधकारी/कायासने, ग्राम विकास विभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
15. वनिड नस्ती बाांधकाम -2  
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