
निनिदा करारपत्रातील कामातील 
उणीिाांच्या दुरुस्तीचा कालािधी (Defect 
Liability Period) निनित करणे. 

   

महाराष्ट्र शासि  
सािवजनिक बाांधकाम निभाग 
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प्रस्ताििा :- 
 सािवजनिक बाांधकाम निभागामध्ये करण्यात येणाऱ्या रस्ते, पूल, इमारतींच्या मूळ तसचे 

दुरुस्तीच्या निनिध बाांधकामाांसाठी सांदर्भभय पनरपत्रकाव्दारे सि 1989 मध्ये दोष दानयत्ि कालािधी                          

(Defect Liability Period) निधारीत करण्यात आला असूि त्यािांतर त्यामध्ये सुधारणा करण्यात 

आलेल्या िाहीत. सि 1989 िांतर गेल्या तीस िषाच्या कालािधीत बाांधकाम सानहत्याचे प्रकार तसेच 

बाांधकामाच्या तांत्रज्ञािामध्ये मोठया प्रमाणात आमुलाग्र बदल झाल े आहेत, तसेच बाांधकामासाठी 

िापरण्यात येणाऱ्या सानहत्याांचा दजा ि निनिधतेत मोठया प्रमाणािर बदल होत आहेत.  

सािवजनिक बाांधकाम निभागामध्ये सिवसाधारणपणे भारतीय रस्ते महासभा याांची मािके ि रस्ते 

िाहतूक ि महामागव मांत्रालयाच्या निनिदेशािुसार रस्ते ि पुलाांची बाांधकामे करण्यात येतात. रस्ते ि पूल 

याांची बाांधकामे करणारी रस्ते िाहतूक ि महामागव मांत्रालयािे त्याांचे बाांधकामाांसाठी दोष दानयत्ि 

कालािधी िव्यािे निधारीत केले आहेत.  

िाहतुक क्षते्रात होत असणाऱ्या प्रचांड िाहतुकीची िाढ ि त्यािुसार बदलत्या बाांधकाम क्षते्रातील 

कायवपध्दती याांचा निचार करता बाांधकाम खात्रीिे दोषरनहत होणे ि नटकाऊ होणे ि यादृष्ट्टीिे 

करारिाम्यातील दोष दानयत्ि / उणीिाांच्या दुरुस्तीचा कालािधी (Defect Liability Period) सुधारीत 

करण्याची बाब शासिाच्या  निचाराधीि होती.  
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शासि निणवय :- 

 सािवजनिक बाांधकाम निभागामध्ये करण्यात येणाऱ्या रस्ते, पूल, इमारतींच्या मूळ तसचे 

दुरुस्तीच्या निनिध बाांधकामाांसाठी खालीलप्रमाणे दोष दानयत्ि कालािधी (Defect Liability Period) 

निधारीत करण्याचा निणवय घेण्यात आला आहे.  

 अ.क्र. बाांधकामाचा प्रकार प्रस्तानित दोष 
दानयत्ि कालािधी 

अ) इमारती  

1. मूळ बाांधकामे  

 1.1)  आर.सी.सी. फे्रमचे बाांधकाम 10 िषे 

 1.2)  लोड बेअरींगचे बाांधकाम 10 िषे 

 1.3)  जल प्रनतबांधक उपाय योजिा 7 िषे 

2. दुरुस्ती  

 2.1) निनिनक्षत / भाांडिली  स्िरुपाची दुरुस्ती (SDR/CTR)  5 िषे  

 2.2) निशेष दुरुस्ती (Special Repairs) 2 िषे 

 2.3) नकरकोळ दुरुस्ती (Current Repairs ) 1 िषे 

            ब)  रस्ते  

1. डाांबरीकरण / Flexible Pavement  

 1.1)  सांकल्पिािुसार पूणव तरतूद करुि बाांधकाम 5 िषे 

 1.2) मजबूतीकरण / पूणव लाांबीमध्ये नकमाि दोि थर - MPM/ BM  3 िषे 

 1.3) DBM चा 1 थर ि त्यािर B.C. / O.G.C. चा थर ककिा    

सांकल्पिािुसार पनहल्या टप्पप्पयाचे बाांधकाम (Stage Construction) 

3 िषे 

 1.4) फक्त डाांबरी िुतिीकरण - पूणव लाांबीमध्ये एक थर   2 िषे 

 1.5) भागाभागात patches of MPM/ BM/DBM चा 1 थर ि  

त्यािर पूणव लाांबीत B.C. / O.G.C. चा थर 

 

2 िषे 
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2. कॉन्क्क्रीटीकरण / Rigid Pavement  

 2.1) सांकल्पिािुसार 30 से.मी. ककिा  त्यापेक्षा जास्त जाडी 10 िषे 

 2.2) सांकल्पि ि करता केलेल्या पायिाटा, गािाांतगवत रस्ते ि अन्क्य 
रस्ते 

3 िषे 

 2.3) कॉन्क्क्रीट पेव्हर ब्लॉक िापरुि केलेली कामे 5 िषे 

3. रस्ते खडीकरण 1 िषव 

4. रस्ते नकरकोळ दुरुस्ती 1 िषव 

 4.1) डाांबर नमनित खडीिे खडे्ड भरणे, चिुा गेरु रांगनिणे. (नडसेंबर ते जुि) 
िनजकच्या 
पािसाळया पयंत 

 4.2) आय.आर.सी. मािकािुसार बसनिलेले फलक  5 िषे 

 4.3) मार्भगका दशवक ि इतर थमोप्पलास्टीक पेंट 3 िषे 

                     क) पूल ि मोऱ् या  

1. मूळ बाांधकाम  

 1.1) पूलाचे बाांधकाम 20 िषे 

 1.2) स्लॅब ड्रेि ि पाईप मोऱ् या 10  िषे 

 1.3) कॉन्क्क्रीटच्या बाांधीि गटारी Built Up Gutter 10  िषे 

2. दुरुस्ती  

 2.1) निशेष दुरुस्ती - बेअरींग बदलणे, प्रसरण साांधे बदलणे, पॅरापेट  

िॉलची पुिबांधणी करणे, पाईप रेलींग बसनिणे, नपअर/ अबटमेंटला  

जॅकेटींग करणे, इत्यादी. 

5 िषे 

 2.2) पुलािरील िअेरींग कोसव  5  िषे 

 2.3) पुलाचे इपॉक्सी पेंटिे पेंटींग करणे ि तत्सम दुरुस्ती करणे 3 िषे 
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   पूणव करण्यात आलेल्या बाांधकामाांची दोष दानयत्ि कालािधीत िषातूि नकमाि दोिदा                                       

(सिवसाधारणपणे पािसाळयापूिी ि पािसाळयािांतर) पाहणी करण्याची जबाबदारी सांबांनधत उप निभागीय 

अनभयांता याांची राहील.  
 

  दोष दानयत्ि कालािधीत कामामधील उणीिा बारकाईिे तपासाव्यात. जर आढळलेल्या उणीिा 

ह्या दुरुस्ती करण्याच्या आिाक्याबाहेर असल्यास / पूणव कामच िव्यािे कराियाची आिश्यकता 

असल्यास त्याप्रमाणे पुन्क्हा बाांधकाम करण्यासाठी कां त्राटदारास सूचिा देऊि तीि मनहन्क्यामध्ये काम 

िव्यािे करुि घेण्यात याि.े  या बाबतीत काही िाद उद्भिल्यास मुख्य अनभयांता याांिा अहिाल सादर 

करुि त्याांचेकडूि निणवय घेण्यात यािा. मुख्य अनभयांता याांचा निणवय हा अांनतम ि कां त्राटदारास 

बांधिकारक राहील अशा स्िरुपाची भर निनिदेत िमुद करािी. 
 

उपनिभागीय अनभयांता याांिी दोष दानयत्ि कालािधीमध्ये िरीलप्रमाणे पाहणी केल्यािांतर 

कामामध्ये दोष / उणीिा आढळल्यास कां त्राटदाराकडूि त्या त्या िळेी आिश्यक दुरुस्ती / पुिबांधणी 

करुि घेण्यात यािी. दोष दानयत्ि कालािधी सांपण्याच्या नकमाि तीि मनहिे आधी कायवकारी अनभयांता ि 

उप अनभयांता याांिी एकनत्रतपणे कामाची पाहणी करुि त्या अिुषांगािे कां त्राटदारािे केलेल्या 

दुरुस्तीबाबतचा आढािा घ्यािा 600 मीटरपेक्षा जास्त लाांबीच्या पुलाांची ि 1000 स्क्ि.ेफु.मी. जोते 

क्षते्रफळापेक्षा जास्त जोते क्षते्रफळ असलेल्या इमारतीचे दुरुस्ती कामाांचे पूिवनिरीक्षण अधीक्षक अनभयांता 

याांिी दर सहामाही कराि.े 
 

2. निनिदेमधील प्रपत्रामध्ये निनिध प्रकारच्या कामाांसाठी उणीिा दुरुस्तींचा कालािधी उपरोक्त 

तक्त्यामध्ये िमूद केल्याप्रमाणे  ठेिण्यात यािा. तसेच निनिदा प्रपत्रामध्ये दोष दानयत्ि कालािधीत 

कराियाच्या पाहणी ि दुरुस्तीबाबत उपरोक्त पनरच्छेदात िमूद बाबी निनिदेमधील कलमाांमध्ये 

अांतभूवत करण्यात याव्यात. 
 

3. यापूिीच्या पनरपत्रकातील या सांदभात देण्यात आलेल्या सिव सूचिा अनधक्रमीत करुि या सचुिा 

प्रनसध्द होण्याच्या नदिाांकापासूि लागु राहतील. 
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सदर शासि निणवय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या िबेसाईटिर प्रनसध्द 

करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताांक क्रमाांक 201901141237173518 असा आहे. हा आदेश 

नडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार ि िािािे, 

 

 

              ( बी.पी. साळुांके ) 
           उप सनचि, महाराष्ट्र शासि 

       
प्रनत, 

1) सिव मुख्य अनभयांते, सािवजनिक बाांधकाम प्रादेनशक निभाग (निद्युतसह) 
2) मुख्य िास्तुशास्त्रज्ञ, सािवजनिक बाांधकाम निभाग, मुांबई 
3) सिव अधीक्षक अनभयांते, सािवजनिक बाांधकाम निभाग (निद्यतु/याांनत्रकी) 
4) सिव कायवकारी अनभयांते 
5) कायासि इमारती -2 (नििडिस्ती). 
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