सार्वजनिक

बाांधकाम

नर्भागाच्या

स्वर्कृत

निनर्दा आनि भनर्ष्यात स्वर्कृत होिाऱ्या
निनर्दाांमध्ये रोकड नर्रहीत व्यर्हार होण्याच्या
दृष्टीिे अटी र् शतीत सुधारिा करिे.
महाराष्र शासि
सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग
शासि नििवय क्र. निनर्दा-2016/प्र.क्र.20/नशकािा/इमा-2
मांत्रालय, िागपूर.
नदिाांक :- 09 /12/2016
र्ाचा :-1) महाराष्र शासि, सा.बाां. नर्भाग नियमार्ली 1984
2) शासि पनरपत्रक क्रमाांक : सीओएम - 2015/प्र.क्र.10/2015 सांगिक कक्ष,
नदिाांक 18 एनप्रल 2015.
3) शासि पनरपत्रक क्रमाांक-सांनकिव 2016/प्र.क्र.20/इमारती-2, नदिाांक 28 एनप्रल 2016.
प्रवतार्िा :सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग हा राज्यात नर्नर्ध रवते , पूल आनि शासकीय इमारतींची
बाांधकामे हाती घेऊि पूिव करतो. ही कामे करण्याऱ्या कांत्राटदाराची दे यकाांची अदायगी Digital
India नमशिचा भाग म्हिूि सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागािे E-bill प्रिाली सांदभव क्र. 3 च्या
पनरपत्रकािुसार लागू केली आहे . सर्व कांत्राटदाराांचे दे यकाांची अदायगी RTGS र् NEFT पध्दतीिे
करण्यात यार्े, असे आदे श सांदभव क्र. 3 च्या शासि पनरपत्रकािुसार निगवमीत केलेले आहेत.
केंद्र शासिािे Digital India नमशिप्रमािेच आता रोकड नर्रहीत यांत्रिा (Cashless
Transaction) निमाि करण्याचे धोरि जाहीर केले आहे . या अिुषांगािे सार्वजनिक बाांधकाम
नर्भागाांतगवत होिा-या निरनिराळ्या कांत्राटाबाबतचे व्यर्हार रोकड नर्रहीत होण्यासाठी काही
सुधारिा करण्याचे नर्भागाच्या नर्चाराधीि होते . याबाबत सर्ंकष र् सखोल अभ्यास करूि
सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग खालीलप्रमािे नििवय घेत आहे .
नििवय :1.

सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागाच्या प्रगतीत असलेल्या निरनिराळ्या कांत्राटाांमध्ये कांत्राटदाराांिी

तयाांचे आवथापिेर्र नियुक्त मजूर र् अन्य कमवचाऱ्याांचे र्ेति अदायगी आधार काडव सांलग्ि करुिच
अदा करार्ी. सांबध
ां ीत कमवचाऱ्याांचे/मजूराांचे आधारकाडव (Unique Identification Number) प्राप्त
करूि घेिे बांधिकारक करार्े. ज्या नठकािी आधारकाडव उपलब्ध होण्यास अडचिी निमाि होत
असतील तया नठकािी सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग तसेच सांबांनधत नजल्हानधकारी याांचे तातकाळ
सहकायव घ्यार्े. या सर्व बाबी 31 नडसेंबर 2016 पयंत पूिव कराव्यात.
2.

भनर्ष्यात यापुढे सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागाचे सक्षम प्रानधकारी, प्रारुप निनर्दा मसूदा मांजूर

करताांिा नर्हीत मसुद्यामध्ये खालील प्रमािे अटी र् शती समानर्ष्ट करतील.
Contractor shall submit a certificate to the effect that “All the payments to the
labour/staff are made in bank accounts of staff linked to Unique Identification
Number (AADHAR CARD).” The certificate shall be submitted by the contractor
within 60 days from the commencement of contract. If the time period of contract is
less than 60 days then such certificates shall be submitted within 15 days from the
date of commencement of contract.

शासि नििवय क्रमाांकः निनर्दा-2016/प्र.क्र.20/नशकािा/इमा-2

सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागाच्या निनर्दा मांजूर करिारे सर्व सक्षम प्रानधकारी याांिी निनर्दा
मांजूर करताांिा प्रवतूतची अट निनर्दे त समानर्ष्ट असल्याची खात्री करुिच निनर्दा मांजूरीबाबत
कायवर्ाही करार्ी.
शासिाचे हे आदे श हा शासि नििवय निगवमीत केल्याच्या नदिाांकापासूि लागू होतील.
सदर शासि नििवय महाराष्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतवथळार्र
उपलब्ध करण्यात आला असूि तयाचा साांकेताक 201612091624465218 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल वर्ाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार र् िार्ािे.
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( पी.र्ाय.कदम )
कायासि अनधकारी,
सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग
प्रत,
1. मा.मांत्री (सा.बाां.) याांचे स्वर्य सहायक, मांत्रालय, मुांबई
2. मा.राज्यमांत्री (सा.बाां.) याांचे स्वर्य सहायक, मांत्रालय, मुांबई
3. प्रधाि सनचर् (सा.बाां.) याांचे स्वर्य सहायक, सा.बाां.नर्भाग,मांत्रालय, मुांबई
4. सनचर् (रवते) याांचे स्वर्य सहायक, सा.बाां.नर्भाग,मांत्रालय, मुांबई
5. सनचर् (बाांधकामे) याांचे स्वर्य सहायक, सा.बाां.नर्भाग,मांत्रालय, मुांबई.
6. मुख्य अनभयांता,सा.बाां.प्रा.नर्भाग, मुांबई/पुिे/िानशक/िागपूर/अमरार्ती/औरांगाबाद.
7. मुख्य अनभयांता, नर्शेष प्रकल्प (सा.बाां.) नर्भाग, मुांबई
8. मुख्य अनभयांता (नर्द्युत), सा.बाां.प्रा.नर्भाग, बाांधकाम भर्ि,मर्वबाि रोड,फोटव ,मुांबई.
9. मुख्य र्ावतुशास्त्रज्ञ, सा.बाां.प्रा.नर्भाग, बाांधकाम भर्ि,मर्वबाि रोड,फोटव ,मुांबई.
10. सर्व अधीक्षक अनभयांता र् सर्व कायवकारी अनभयांता, सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग.
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