जजल्हा पजरषद, पंचायत सजमती व
ग्रामपंचायत स्तरावरील रु. 3.00
लाख व त्यापेक्षा ऄजधक ककमतीच्या
जवजवध जवकास कामांना इ-जनजवदा
कायय प्रणाली लागू करण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
ग्राम जवकास जवभाग
शासन जनणयय क्रमांकः क्र.जनजवदा-2014/प्र.क्र.260/पंरा-7
बांधकाम भवन, 25,मझयबान पथ,
फोर्य , मंबइ-400 001.
तारीख: 27 मे,2015.

वाचा :1) शासन जनणयय, ग्रा.जव.व ज.सं.जवभाग, क्र.ग्रासयो2007/प्र.क्र.1/यो-9, जद.8.5.2007
2) शासन जनणयय, ग्रा.जव.व ज.सं.जवभाग, क्र.झेडपीए2008/प्र.क्र.472/जवत्त-9,जद.9.2.2009
3) शासन जनणयय, ग्रा.जव.व ज.सं.जवभाग, क्र.संजकणय-2010/प्र.क्र.172/पंरा-7, जद.19.10.2011
4) शासन जनणयय, सा.प्र.जवभाग, क्र.मातंसं/नस्ती-2012/प्र.क्र.273/39, जदनांक 26.11.2014

प्रस्तावना :1.

जजल्हा पजरषद, पंचायत सजमती व ग्रामपंचायत या स्थाजनक स्वराज्य संस्थांऄंतगंत रुपये

पाच लाख व त्यापेक्षा ऄजधक ककमतीची जवजवध जवकास कामे व रुपये एक लाख व त्या पेक्षा ऄजधक
ककमतीची साजहत्य खरेदी/ सेवा परवठ्याची कामे या साठी इ-जनजवदा कायय प्रणालीचा ऄवंलब करणे
संदभीय जदनांक 19.10.2011 च्या शासन जनणययान्वये बंधनकारक करण्यात अले अहे. अता,
सामान्य प्रशासन जवभागाने संदभीय जदनांक 26.11.2014 च्या शासन जनणययान्वये शासनाची जवकास
कामे, सेवा, वस्तंची खरेदी या बाबींसाठी इ-जनजवदा मल्याची मयादा रुपये दहा लाख वरुन रुपये तीन
लाख आतकी केली ऄसन, त्यानसार रुपये तीन लाख व त्यापेक्षा ऄजधक मल्यांच्या जनजवदांसाठी इजनजवदा प्रणालीचा ऄवलंब करण्याच्या सूचना संदभीय जदनांक 26.11.2014 च्या शासन जनणययान्वये
दे ण्यात अलेल्या अहेत. त्यानसार सदर जनजवदा ककमतीची मयादा पंचायती राज संस्थांना लागू
करण्याची बाब शासनाच्या जवचाराधीन होती.
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शासन जनणयय:2.

स्थाजनक स्वराज संस्थांमाफयत सवय प्रकारचे आमारत बांधकाम, रस्ते बांधकाम, पाणी परवठा

योजना, नाली/गर्ारे बांधकाम, संरक्षक कभत, समाजमंजदर, सभागृह ऄशा जवजवध जवकासात्मक
स्वरुपाच्या हाती घेण्यात येणाऱ्या बांधकामांसाठी यापढे जजल्हा पजरषद, पंचायत सजमती व ग्रामपंचायत
स्तरावर रुपये तीन लाख व त्यापेक्षा ऄजधक जनजवदा मल्यांच्या सवय कामांसाठी इ-जनजवदा प्रणालीचा
ऄवलंब करणे सवय जजल्हा पजरषद, पंचायत सजमती व ग्रामपंचायतींना बंधनकारक राहील.
2.(1)

त्यानसार संदभीय ऄ.क्र.3 येथील जदनांक 19.10.2011 च्या शासन जनणययात नमूद

ऄसलेल्या खालील पजरच्छे दातील सूचना वगळण्यात येत अहेत :-.
“पजरच्छे द-01. (ब) मधील ईप पजरच्छे द (1) स्थाजनक स्वराज संस्थांमाफयत आमारत, रस्ते,
पाणी परवठा योजना, नाली/गर्ारे, समाजमंजदर, सभागृह ऄशा जवजवध जवकासात्मक स्वरुपाच्या हाती
घेण्यात येणाऱ्या बांधकामांसाठी यापढे जजल्हा पजरषद, पंचायत सजमती व ग्रामपंचायत स्तरावर रुपये
पाच लाख व त्यापेक्षा ऄजधक मल्यांची सवय कामे पजहल्या र्प्पप्पयात e-Tendering च्या मायमयमातन
करण्यात यावीत.
यामयमये शासन जनणयय क्र. ग्रासयो-2007/प्र.क्र.1/योजना-9, जदनांक 8मे,2007 नसार
मजूर सहकारी संस्थांना व सजशजक्षत बेरोजगार ऄजभयंत्यांना जी कामे द्यावयाची अहेत, त्याचे शासन
धोरणाप्रमाणे 33% प्रमाणे कायम ठे वण्यात येवून, संबजधत मजर सहकारी संस्था व सजशजक्षत बेरोजगार
ऄजभयंत्यांना काम वार्प करताना त्या गर्ाऄंतगंत जनकोप स्पधा जनमाण होइल, ऄशा पयमदतीने eTendering प्रजक्रयेतनच ही कामे वार्प करावीत.”
“पजरच्छे द-01. (ब) मधील ईप पजरच्छे द (2) ग्रामपंचायतींच्या स्तरावरील कामांबाबत सयमदा
ग्रामपंचायतींनी रुपये 5 लाख व त्यापेक्षा ऄजधक मल्य ककमतीची कामे e-Tendering प्रजक्रयेतनच वार्प
करावीत. जर ही कामे ग्रामपंचायत स्वत: मजूर लावून व साजहत्य खरेदी करुन (जडपार्य मेंर्ल पयमदतीने)
काम करणार ऄसल्यास e-Tendering च्या मायमयमातन काम दे ण्याचा प्रश्न ईद्भवणार नाही. परंत,
यासाठी जे साजहत्य खरेदी करावयाचे अहे ते मात्र, रुपये 1,00,000/- पेक्षा जास्त ककमत ऄसल्यास
प्रत्येक बाब e-Tendering च्या मायमयमातन जनजवदा मागवन खरेदी करण्यात यावी. ऄशा तऱ्हेने साजहत्य
खरेदी करताना केवळ 1 लाखापेक्षा कमी ककमत व्हावी व केवळ e-Tendering च्या प्रजक्रयेतन सर्
जमळवण्यासाठी त्यांचे तकडे करुन खरेदी करु नये. रुपये 5 लाखापेक्षा कमी ककमतीची कामे
ग्रामपंचायतींने प्रचजलत शासन जनयम व जनणययानसार करावीत.”
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“पजरच्छे द 02.मधील (क) च्या खाली नमूद ईप पजरच्छे द "शासन जनणयय ग्राम जवकास
जवभाग क्र.झेडपीए 2008/प्र.क्र.472/जवत्त-9(33), जदनांक 9 फेब्रवारी, 2009 मधील तरतूदीनसार ग्राम
पंचायतीने कामे करण्यास ऄसमथयता दशयजवल्यास सदरची कामे 33:33:34 या प्रमाणात मजूर सहकारी
संस्था, सजशजक्षत बेरोजगार ऄजभयंता व पात्र नोंदणीकृत जनयजमत कंत्रार्दार यामयमये वार्प करावयाची
कामेसयमदा त्या-त्या गर्ाऄंतगंत e-Tendering च्या प्रजक्रयेतन वार्प करण्यात यावीत,"
“पजरच्छे द 03.01 (13) व 03.02 (10) तंट्याच्यावेळी लवाद- जर काम दे णारे संबजधत
खाते व मजूर सहकारी संस्था सजशजक्षत बेरोजगार ऄजभयंता वा ऄन्य कंत्रार्दार यांच्यामयमये तंर्ा जनमाण
झाल्यास, "त्या जवभागातील ऄजधक्षक ऄजभयंता यांचा जनणयय ऄंजतम ऄसेल. हा जनणयय लवादाचा जनणयय
म्हणून न रहाता प्रशासकीय जनणयय म्हणून मानला जाइल.” या सूचना वगळण्यात येत अहेत. या
व्यजतरीक्त, संदभीय जदनांक 19.10.2011 च्या शासन जनणययातील ईवयरीत सवय तरतूदी कायम
राहतील.
2.(2)

या संदभांत इ-जनजवदा प्रणालीची ऄंमलबजावणी अता खालील नमूद सचनांनसार

करण्यात यावी.:(ऄ)

जजल्हा पजरषद, पंचायत सजमती व ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या स्तरावरील रुपये तीन लाख

व त्यापेक्षा ऄजधक जनजवदा मल्यांच्या सवय कामांसाठी तसेच रु.एक लाख व त्यापेक्षा ऄजधक ककमतीच्या
साजहत्य खरेदीसाठी इ-जनजवदा प्रणालीचा ऄवलंब करणे बंधनकारक राहील. साजहत्य खरेदी करताना
केवळ एक लाखापेक्षा कमी ककमत व्हावी व केवळ इ जनजवदा प्रजक्रयेतन सर् जमळवण्यासाठी कामाचे
तकडे करुन खरेदी करण्यात येवू नयेत. रुपये तीन लाखापेक्षा कमी ककमतीची जवकास कामे जजल्हा
पजरषद, पंचायत सजमती व ग्रामपंचायतींनी प्रचजलत शासन जनणयय व जनयमानसार करावीत.
(ब)

शासन जनणयय, ग्राम जवकास जवभाग क्र.झेडपीए-2015/प्र.क्र.10/जवत्त-9, जदनांक 25 माचय,

2015 मयमये जवहीत केलेली कामे करण्यास ग्राम पंचायतींनी ऄसमथयता दशयजवली ऄसेल, ऄशी ईपलब्ध
होणारी कामे संबजधत जजल्हा पजरषदांनी पूवी प्रमाणे 33:33:34 या प्रमाणात मजूर सहकारी संस्था,
सजशजक्षत बेरोजगार ऄजभयंता व पात्र नोंदणीकृत जनयजमत कंत्रार्दार यांना त्या-त्या गर्ाऄंतगयत जनकोप
स्पधा जनमाण होइल, ऄशा पयमदतीने इ- जनजवदा कायय प्रणालीचा ऄवलंब करुन दे णे बंधनकारक राहील.
(क)

तंट्याच्यावेळी लवाद - जर काम दे णारे संबजधत खाते व मजूर सहकारी संस्था, सजशजक्षत

बेरोजगार ऄजभयंता वा ऄन्य कंत्रार्दार यांच्यामयमये तंर्ा जनमाण झाल्यास, संबजधत जजल्हा पजरषदे च्या
ऄजतरीक्त मख्य काययकारी ऄजधकारी यांचा जनणयय ऄंजतम राहील.
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सदर शासन जनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201505271742436720 ऄसा अहे . हा अदे श
जडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षांजकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानसार व नावाने.

Chandrakant
Haridas Wade
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( चंद्रकांत ह.वडे )
कायासन ऄजधकारी,महाराष्ट्र शासन.
प्रत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सजचव,
2. मा.मख्यमंत्री यांचे सजचव,
3. सवय जजल्हा पजरषदांचे ऄयमयक्ष,
4. मा.जवधान सभा/जवधान पजरषद सदस्य,
5. जवभागीय अयक्त, सवय जवभाग,
6. मा.मंत्री (ग्रामजवकास जवभाग) यांचे खाजगी सजचव,
7. मा.राज्यमंत्री (ग्रामजवकास जवभाग) यांचे खाजगी सजचव,
8. सवय मख्य काययकारी ऄजधकारी, जजल्हा पजरषद.
9. सवय ऄजतरीक्त मख्य काययकारी ऄजधकारी, जजल्हा पजरषद.
10. सवय प्रकल्प संचालक, जजल्हा ग्रामीण जवकास यंत्रणा,
11. सवय जजल्हा पजरषदांचे मख्य लेखा व जवत्त ऄजधकारी,
12. सवय काययकारी ऄजभयंता (बांधकाम, लघपार्बंधारे , पाणी परवठा जवभाग),जजल्हा पजरषद,
13. सवय गर् जवकास ऄजधकारी, पंचायत सजमती,
14. ग्रंथालय, महाराष्ट्र जवधानमंडळ सजचवालय (पत्राने)
15. ग्रामजवकास व जलसंधारण जवभागातील सवय पययवक्ष
े ीय ऄजधकारी व कायासने.
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