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राज्यार्त

कोरोना

साथीच्या प्रादु र्भावामुळे राज्यार्तील शासनाची
कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना चालू कंत्राटासोबर्त
सोसाव्या लागर्त असलेल्या अडचणीसंदर्भार्त
उपाययोजना व सहाय्य करणे.
महाराष्ट्र शासन
साववजननक बांधकाम नवर्भाग
शासन पनरपत्रक क्र. संकीणव 2020/प्र.क्र.94 /इमा-2
मंत्रालय, मुंबई- 400 032
नद. 27/11/2020.
संदर्भव :- 1) नवत्त नवर्भाग शासन पनरपत्रक क्र. संकीणव 1020/ प्र.क्र.100 /2020/व्यय-12 नद. 29/07/2020.
2) नवत्त नवर्भाग शासन पूरक पत्र क्र. संकीणव 1020/ प्र.क्र.100 /2020/व्यय-12 नद. 14/10/2020.
उपरोक्र्त नवषयाच्या अनुषंगाने नवत्त नवर्भागामार्वर्त संदर्भव क्र. 1 व संदर्भव क्र. 2 अन्वये केंद्र शासनाच्या धर्तीवर
राज्यार्त कोरोना साथीच्या प्रादु र्भावामुळे राज्यार्तील शासनाची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना चालू कंत्राटासोबर्त
सोसाव्या लागर्त असलेल्या अडचणी संदर्भार्त उपाययोजना व सहाय्य करणेबाबर्त सूचना ननगवनमर्त करण्यार्त आल्या
आहे र्त.
संदर्भाधीन शासन पनरपत्रक 1 मधील पनरच्छे द 8 नुसार सदर मागवदशवक सूचना या राज्य शासनाच्या
नवर्भागामार्वर्त हार्ती घेण्यार्त आलेल्या सवव प्रकल्प व कामांच्या कंत्राटांना लागू आहे र्त. साववजननक बांधकाम
नवर्भागामार्वर्त नवनवध कामे ब-1 / ब-2 / क / Hybrid Annuity / Asian Development Bank / EPC नननवदा
प्रगर्तीपथावर आहे र्त. आर्ता नवत्त नवर्भागाच्या संदर्भाधीन पनरपत्रका नुसार दे ण्यार्त आलेल्या सूचना या साववजननक
बांधकाम नवर्भागामार्वर्त प्रगर्तीपथावर असलेल्या Hybrid Annuity व Asian Development Bank सह सवव कामांना
नद. 31 माचव, 2022 पयंर्त लागू राहर्तील. नद. 29 जुलै, 2020 च्या शासन पनरपत्रकार्तील मुद्दा क्र. 8 अन्वये प्रकल्प
अंमलबजावणीचे अनधकार प्रशासकीय नवर्भागांनी प्रदान करावयाचे आहे र्त. त्यास अनुसरून Hybrid Annuity व
Asian Development Bank च्या प्रकल्पाबाबर्त मुदर्तवाढीचे अनधकार संबनं धर्त मुख्य अनर्भयंर्ता, साववजननक बांधकाम
प्रादे नशक नवर्भाग यांना प्रदान करण्यार्त येर्त आहे र्त. र्तसेच ब-1 / ब-2 / क नननवदे साठी प्रकल्पाचे मुदर्तवाढीचे मुख्य
अनर्भयंर्ता यांचे अनधकार अधीक्षक अनर्भयंर्ता यांना प्रदान करण्यार्त येर्त आहे . यास्र्तव संदर्भाधीन नवत्त नवर्भागाच्या
पनरपत्रकार्तील सूचनांच्या अनुषंगाने मुदर्तवाढ व सुरक्षा ठे व अनामर्त रकमेबाबर्त आवश्यक र्ती कायववाही करण्यार्त
यावी.
उपरोक्र्त शासन पनरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेर्तस्थळावर उपलब्ध
करण्यार्त आले असून, त्याचा संगणक सांकेर्तांक 202011271259553718 असा आहे . हे पनरपत्रक नडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांनकर्त करुन काढण्यार्त येर्त आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नांवाने,

SACHIN MANIKRAO
CHIVATE

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=643026ceca9d6dc21fa6c4525f6fd9fbdfc59a9a42af9c
a3066f28a4b58ad630, cn=SACHIN MANIKRAO CHIVATE
Date: 2020.11.27 13:02:23 +05'30'

( सनचन नचवटे )
अवर सनचव (इमारर्ती), महाराष्ट्र शासन
प्रर्त:1. सवव मुख्य अनर्भयंर्ते, साववजननक बांधकाम प्रादे नशक नवर्भाग व (नवद्युर्त) नवर्भाग
2. सवव अनधक्षक अनर्भयंर्ते, साववजननक बांधकाम मंडळ व (नवद्युर्त) मंडळ,
3. ननवडनस्र्ती (इमारर्ती-2).

