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 िंंदभग- 1) शािंन ्वर्त्रक क्रमाकं- ्ीएलएन-2018/प्र.क्र.1/वनविं-ं1 वद.11.1.2018               

 

प्रस्तावना:-  
 प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने (PMKSY) अंतगगत िंमाववष्ट प्रकल्ाचं्या कामाची गती कायम 
राखून कामे कालबद्धवरत्या ्ूणग करणे अवनवायग अिंून त्यानुषंगाने कंत्राटदारांची देयके ववनाववलंब 
अदा करण्यािंाठी िंंदभग क्र.1च्या ्वर्त्रकान्वये कायग्द्धत वववहत करण्यात आली आहे. या 
्वर्त्रकातील मुद्दा क्रमांक 7 अन्वये कायगकारी अवभयंता यानंी अधीक्षक अवभयंता, याचं्या मंजुरी 
नंतर व देयक ्ावरत झालयानंतर देयकाची रक्कम कंत्राटदाराच्या खात्यात जास्तीत जास्त िंात 
वदविंात NEFT/RTGS द्वारे जमा करण्याचे िंूवचत केले आहे. तथाव् िंदर  कायग्द्धतीत 
उ्ववभागीय स्तरावर प्रत्यक्ष झालेलया कामाचे मोजमा् घेण्यािंाठी बराच कालावधी लागतो व  
्वरणामी कंत्राटदाराचंी देयके अदा करण्यािं ववलंब होत अिंलयाचे वनदशगनािं आले आहे. 
याबाबत वद.04.03.2018 रोजी नाग्ूर येथे मा. कें द्रीय जलिंंिंाधन मंत्री यानंी प्रधानमंत्री कृषी 
सिंचन योजनेत (PMKSY) िंमाववष्ट प्रकल्ाचंा आढावा घेण्यािंाठी आयोवजत करण्यात आलेलया 
बैठकीत िंदर प्रकल्ातंगगत कामाचंी देयके ववनाववलंब अदा करण्याच्या अनुषंगाने चचा करण्यात 
आली. ्ंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील (PMKSY) प्रकल्ाचंी कामे करणाऱ्या कंत्राटदारानंा 
कामाची प्रगती राखण्यािंाठी आवश्यक ववत्त ्ुरवठा (Cash Flow) उ्लब्ध होणे अत्यंत महत्वाचे 
अिंून िंदर प्रकल्ाचं्या कामाच्या देयकाची अदायगी कालबध्द ्ध्दतीने होण्यािंाठी िंुधावरत 
कायग्द्धत वववहत करण्याचे ठरववण्यात आले.  
 

शािंन ्वर्त्रक :-      
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने अंतगगत प्रकल्ाचं्या कामाचंी देयके अदा करण्यािंाठी िंवग 

्ाटबंधारे ववकािं महामंडळे व त्याचं्या अवधनस्त कायालयानंी देयके अदा करण्याची कायग्द्धत 
िंंदभग क्रमाकं 1 च्या शािंन ्वर्त्रकान्वये वववनर्ददष्ट करण्यात आली होती. तथा्ी या प्रकल्ाचं्या 
कामाचं्या  तिंेच बळीराजा जलिंंजीवनी योजनेंतगगत प्रकल्ाचं्या कामाचं्या देयकाचंी अदायगी 
कालबद्ध व तातडीने करण्याची बाब शािंनाच्या ववचाराधीन होती. 
2.  प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत व बळीराजा जलिंजंीवनी योजनेत िंमाववष्ट प्रकल्ाचं्या 
कामाची देयके वववहत मुदतीत अदा करणे शक्य व्हाव ेया कवरता िंवग ्ाटबंधारे ववकािं महामंडळे व 
त्याचं्या अवधनस्त मंडळ व ववभागीय कायालयानंी करावयाच्या वनधी ववतरणाबाबत  नव्याने 
कायग्द्धत वनवित केली अिंून त्यानुिंार  ्ुढीलप्रमाणे कायगवाही करावी.  
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1) बी-1 वनववदेमध्ये कंत्राटदारािं मवहन्यातून दोन वळेा देयके अदा करण्याची तरतूद 
आहे. त्यानुिंार प्रथम टप्पप्पयात उ् ववभागीय स्तरावर प्रकल्ाच्या कामाची देयक तयार 
करतानंा मागील मवहन्याच्या 15 ते 30 तारखेच्या दरम्यान झालेलया कामाचे मोजमा् े
घेऊन ्ुढील मवहन्याच्या 1 ते 5 तारखे्यंत देयके तयार करुन ववभागीय कायालयािं 
िंादर करावीत. तदनंतर  वद्वतीय टप्पप्पयात उ्ववभागीय स्तरावर कामाची देयके तयार 
करताना प्रत्येक मवहन्याच्या 1 ते 15 तारखेच्या दरम्यान झालेलया कामाचे मोजमा् घेऊन 
उवशरात उवशरा 16 ते 20 तारखे्यंत झालेलया कामाची देयके तयार करुन ववभागीय 
कायालयािं िंादर करावीत. 

2) ववभागीय कायालयात वरील प्रमाणे दोन टप्पप्पयात देयके िंादर झालयानंतर 
ववभागीय कायालयाने देयके िंादर झालया्ािंून देयकाची 75 टक्के रक्कम 48 तािंात 
अदा करावी. ववभागीय कायालयािं वदलेलया 48 तािंाच्या मुदतीमध्ये िंावगजवनक िंुट्टी 
अिंलयािं िंावगजवनक िंटु्टीनंतरच्या कामकाजाच्या वदवशी देयके अदा करण्याची मुभा 
राहील. देयकाचंी उवगवरत रक्कम (25टक्के रक्कम)  ्वर्ूणग तावंत्रक व लखेा ववषयक 
त्ािंणी करून  देयके िंादर झालया्ािंून  एक मवहन्याच्या आत अदा करणे क्रमप्राप्पत 
राहील.  

3) िंंबधीत उ् अवभयंता यानंी दर मवहन्यात उशीरात उशीरा 5 व 20 तारखे ्यंत 
ववभागीय कायालयािं देयक िंादर करणे बंधनकारक राहील. एखादे देयक वनरंक 
अिंलयािं तिंेही ववभागीय कायालयािं अवगत कराव.े 

4)  वरील दोन देयकां् ैकी महाराष्र िंावगजवनक बाधंकाम लेखा िंंवहतेमधील (MPW 

Account Code)  तरतदुीनुिंार झालेलया कामाच्या मोजमा्ाचंे अवभलेख तयार करण्यािं 
वळे लागणार अिंलयािं या दोन देयंका्ैकी एक देयक Work done but not measured 
अिंू शकेल. तथाव्, त्या्ुढील देयक हे measured bill अिंणे आवश्यक आहे.  
      5) कंत्राटदाराची देयके वरीलप्रमाणे अदा करण्याच्या कायग्द्धतीचा अवलंब करतानंा 
महाराष्र िंावगजवनक बांधकाम लेखा िंंवहतेच्या (MPW Account Code) ्वरच्छेद 
10.2.16 मधील तरतुदीचे ्ालन करण्यात याव.े प्रस्ताववत कायग्ध्दतीप्रमाणे 
कंत्राटदाराचं्या कामाचंी देयके वववहत वळेेत अदा होत अिंलयाबाबतचा आढावा मुख्य 
अवभयंता स्तरावर घेण्यात यावा. त्याबाबतची मावहती  खालील प्र्त्रात दर मवहन्याच्या 15 
व 30 तारखेिं न चकुता शािंनािं तिंेच महामंडळ स्तरावर मुख्य लेखा व ववत्त अवधकारी 
(C.A.F.O.) यानंा िंादर करण्यात यावी. 
              अदा करण्यात आललेया देयकाचंा त्शील 

अ.क्र. वनववदा 
क्रमाकं 

कंत्राटदाराचे 
नावं 

मोजमा् 
घेतलयाचा 

वदनाकं 

उ् ववभागीय 
कायालयाने 
देयक िंादर 

केललेा 
वदनाकं 

देयक 
अदा 

केलयाचा 
वदनाकं 

ववलबं झाला 
अिंलयािं 

त्याबाबतची 
कारणवममािंंा 

1 2 3 4 5 6 7 
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प्रलंवबत अिंललेया देयकाचंा त्शील 
अ.क्र. वनववदा 

क्रमाकं 
कंत्राटदाराचे 

नावं 
मोजमा् 

घेतलयाचा 
वदनाकं 

उ् ववभागीय 
कायालयाने देयक 

िंादर केललेा 
वदनाकं 

देयक प्रलवंबत 
अिंण्याची 

कारणवममािंंा 

1 2 3 4 5 6 
      

 

3.  प्रस्तुत कायग्द्धतीनुिंार वनधावरत कालावधीत देयक िंादर करण्याची जबाबदारी 
िंंबधीत उ् अवभयंता याचंी राहील तिंेच वववहत कालावधीत ववभागीय स्तरावर देयक मंजूर 
करण्याची जबाबदारी िंंबधीत कायगकारी अवभयंता व ववभागीय लेखा्ाल (divisional 

accountant) याचंी राहील. वववहत केलेलया वळेा्त्रकाचे ्ालन न करता व देयके अदा करण्यािं 
ववलंब झालयािं जबाबदार अवधका-याचंी नाव े कायगकारी िंंचालकांनी वशस्तभंगववषयक 
कायगवाहीिंाठी शािंनािं अवगत करावीत. 

  िंदर शािंन ्वर्त्रक महाराष्र शािंनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
िंंकेतस्थाळावर उ्लब्ध करण्यात आल े अिंून त्याचा िंंगणक िंंकेताकं 
201810241534576827 अिंा आहे. हे ्वर्त्रक वडजीटल स्वाक्षरीने िंाक्षाकंीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्रचे राज्य्ाल याचं्या आदेशानुिंार व नावाने.  

 

(डॉ. िंंजय बेलिंरे) 
शािंनाचे उ् िंवचव 

प्रत, 
1) मा. राज्य्ाल, महाराष्र राज्य याचंे िंवचव. 
2) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्र राज्य, यांचे अ्र मुख्य िंवचव. 
3) िंवग मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई याचंे खाजगी िंवचव. 
4) मा. ववरोधी ्क्ष नेता ववधान्वरषद/ववधानिंभा, ववधानभवन, मंुबई यांच ेखाजगी िंवचव. 
5) मा. मुख्य िंवचव याचंे स्स्वय िंहायक, मंत्रालय, मंुबई याचंे स्स्वय िंहायक. 
6) िंवग अ्र मुख्य िंवचव/ प्रधान िंवचव/ िंवचव, मंत्रालय, मंुबई याचंे स्स्वय िंहायक. 
7) महालेखाकार कायालय, मंुबई / नाग्रू 
8) िंवग कायगकारी िंंचालक, ्ाटबधंारे ववकािं महामंडळ, नाग्रू/औरंगाबाद/्णेु/जळगाव/ठाणे. 
9) िंंचालक, ( लेखा व कोषागारे ), मंुबई . 

10)  िंंचालक (िंधुारणा ), िंंचालनालय, लेखा व कोषागारे , नवीन प्रशािंकीय भवन, 5 वा मजला , मंुबई .  
11) िंवग मुख्य अवभयंता, ्ाटबधंारे ववकािं महामंडळ, नाग्रू/औरंगाबाद/्णेु/जळगाव/ठाणे. 
12) िंवग अवधक्षक अवभयंता, ्ाटबधंारे ववकािं महामंडळ, नाग्रू/औरंगाबाद/्णेु/जळगाव/ठाणे. 
13) िंवग कायगकारी अवभयंता, ्ाटबधंारे ववकािं महामंडळ, नाग्रू/औरंगाबाद/्णेु/जळगाव/ठाणे. 
14) िंवग उ्ववभागीय अवभयंता, ्ाटबधंारे ववकािं महामंडळ, नाग्रू/औरंगाबाद/्णेु/जळगाव/ठाणे. 
15) वनविं-ं1 कायािंन िंंग्रहाथग. 
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