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अडचणींसंदर्भार्त उपाययोजना व सहाय्य करणे.
महाराष्ट्र शासन
ववत्त ववर्भाग
शासन पुरकपत्र क्र. संकीणण-1020/प्र.क्र.100/2020/व्यय-12
मादाम कामा मागण, हु र्तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
वदनांक : 01 वडसेंबर, 2020
वाचा - (१) शासन पवरपत्रक क्र. संकीणण-1020/प्र.क्र.100/2020/व्यय-12, वद. 29 जुलै, 2020
(२) शासन पुरकपत्र क्र. संकीणण-1020/प्र.क्र.100/2020/व्यय-12, वद. 12 ऑक्टोबर, 2020
(३) Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure,
Office Memorandum No. F.9/4/2020-PPd, Dated-12th November, 2020
शासन पुरकपत्र :
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यार्त कोरोना साथीच्या प्रादु र्भावामुळे राज्यार्तील शासनची कामे करणाऱ्या
कंत्राटदारांना चालू कंत्राटाबाबर्त सोसाव्या लागर्त असलेल्या अडचणीसंदर्भार्त उपाययोजना व सहाय्य करण्याबाबर्त
ववत्त ववर्भागाने वनगणवमर्त केलेल्या संदर्भाधीन क्रमांक १ मधील पवरच्छे द ४ मध्ये संदर्भाधीन क्र.३ च्या ज्ञापनार्तील
सूचनांन्वये शासनाने घेर्तलेल्या वनणणयाच्या अनुषंगाने सुधारणा करुन र्ते पुढील प्रमाणे वाचावे --4.

ज्या कंत्राटांमध्ये (उदाहरणाथण, बांधा-वापरा-हसर्तांर्तरीर्त करा, ई.पी.सी. मॉडे ल) कामवगरीसाठी
अनामर्त रक्कम ( Performance Security ) बँक हमीच्या सवरुपार्त घेण्यार्त येर्ते, अशाप्रकरणी वजथे सदर
रक्कम कंत्राटार्तील रक्कमेच्या ३% हू न अवधक असेल, र्तेथे र्ती ३% एवढी मयावदर्त करण्यार्त यावी व
उवणरीर्त अवधकची हमीची रक्कम ज्या सवरुपार्त असेल त्या सवरुपार्त कंत्राटदारास, कामाच्या प्रगर्तीचा
ववचार न करर्ता ववनाशर्तण परर्त करण्यार्त यावी.

४(अ)

यावशवाय ज्या कामांमध्ये अनामर्त रक्कम अशाप्रकारे ३ % मयादीर्त केली आहे, अशी व अन्य कामे

जेथे अनामर्त रक्कम मुळार्तच ३% पेक्षा कमी आहे , अशाप्रकरणी ५०% हू न अवधक रक्कमेचे पूणण झाले
असेल र्तर ज्याप्रमाणार्त काम पूणण झाले आहे त्याच्या ५०% प्रमाणार्त हमीची रक्कम कंत्राटदारास ववनाशर्तण
परर्त करण्यार्त यावी.
(१) उदाहरणादाखल समजा एक काम ज्याची ककमर्त ५ कोटीहू न अवधक आहे व अनामर्त रक्कम ५%
आहे व काम ६०% पूणण झाले आहे अशाप्रकरणी कंत्राटदारास खालील प्रमाणे सवलर्ती प्राप्र्त होर्तील.
I.

अनामर्त रकमेर्त कपार्त - २% ( वरील ४ प्रमाणे )

II.

३% अनामर्त रकमेर्तून ६०% काम पूणण झाल्यामुळे = (३%  60%/2)=0.9% ( वरील ४ अ
प्रमाणे) अशाप्रकारे एकूण ५ % पैकी २.9% एवढी अनामर्त रक्कम कंत्राटदारास परर्त
करण्यार्त येईल व २.1% एवढी अनामर्त रक्कम ठे वून घेण्यार्त येईल.

(२)

समजा एक काम ज्याची वकमंर्त रु. ५ कोटी आहे व ज्यासाठी अनामर्त रक्कम ५% एवढी घेण्यार्त

आली आहे व काम ४०% पूणण झाले आहे, त्याप्रकरणी
I.

अनामर्त रकमेर्त कपार्त ५% - 3%= 2%
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II.

मात्र काम ५०% हू न कमी झाले असल्याने वरील ४ (अ) नुसार काहीही सवलर्त वमळणार
नाही म्हणून एकूण सवलर्त ५% अनामर्त रकमेपक
ै ी २% परर्त करण्यार्त यावी.)

४(ब)

वरील सुववधा ज्या प्रकरणी वद.15 माचण, 2020 पूवी वनववदा शर्तींचा अन्यथा र्भंग झाला नसेल, अशा

रु.500 लक्ष पेक्षा अवधक रकमेच्या कंत्राटांना लागू राहर्तील.
सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेर्तसथळावर
उपलब्ध करण्यार्त आले असून त्यांचा संगणक सांकेर्तांक 202012011744384705 असा आहे. हे पुरकपत्र
वडजीटल सवाक्षरीने साक्षांवकर्त करुन काढण्यार्त येर्त आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( वव. रं. दवहफळे )
सह सवचव (व्यय), ववत्त ववर्भाग
प्रर्त,
01.मा.ववरोधी पक्षनेर्ता, ववधानसर्भा/ववधानपवरषद, महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय, मुंबई
02. सवण सन्माननीय ववधानसर्भा / ववधान पवरषद व संसद सदसय.
03. राज्यपालांचे सवचव
04. मुख्यमंत्रयांचे सवचव
05. सवण मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचव
06. सवण मंत्रालयीन प्रशासकीय ववर्भाग
07. मंत्रालयीन सवण ववर्भागांच्या अवधनसर्त असलेल्या सवण ववर्भागांचे व कायालयांचे प्रमुख
08.प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई
09. प्रधान महालेखापाल (लेखी परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मुंबई
10. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयर्ता)-1, महाराष्ट्र, नागपूर
11. महालेखापाल (लेखापवरक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर
12. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयर्ता)-2, महाराष्ट्र नागपूर
13.आयुक्र्त, आयकर (TDS) चनीरोड, मुंबई 400002
14.आयुक्र्त, आयकर (TDS) वसव्हील लाईन, नागपूर 444001
15.प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई
16.सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई
17. सवचव, महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय, मुंबई
18. प्रबंधक, लोक आयुक्र्त व उपलोक आयुक्र्त यांचे कायालय, मुंबई
19. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, मुंबई
20. मुख्य मावहर्ती आयुक्र्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
21. ववशेष आयुक्र्त, महाराष्ट्र सदर, कोपर्ननकस रोड, नवी वदल्ली
22. सवण ववर्भागीय आयुक्र्त
23. सवण वजल्हावधकारी
24.सवण वजल्हापवरषदांचे मुख्य कायणकारी अवधकारी
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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25. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई
26. अवधदान व लेखा अवधकारी, मुंबई
27. महासंचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नावशक/अमरावर्ती
28.संचालक, सथावनक वनधी लेखा पवरक्षा, कोकण र्भवन, नवी मुंबई
29. सह संचालक, सथावनक वनधी लेखा पवरक्षा मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नावशक/अमरावर्ती
30.ववत्त ववर्भागार्तील सवण कायासने
31.वनवड नसर्ती व्यय-12.
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