नागरी स्थाननक संस्थांमार्फत राबनिण्यात
येणाऱ्या नननिदा प्रनियेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
नगर निकास निभाग
शासन पनरपत्रक िमांक : संनकणफ-2018/प्र.ि.539 /ननि-20
मंत्रालय, मंबई- 400 032.
नदनांक:-08 जून, २०१८.
िाचा- लोकले
:खा सनमती (2017-2018) (तेरािी महाराष्ट्र निधानसभा) अठ्ठानिसािा अहिाल
प्रस्तािना:लोकलेखा सनमतीच्या अठ्ठानिसाव्या अहिालान्िये नननिदा प्रनसध्द केल्यानंतर अथिा त्या
संदभात कायादे श नदल्यानंतर प्रशासनकय अथिा तांनत्रक मान्यता प्राप्त नसलेली कामे मळ
कामात समानिष्ट्ठ केली जात असल्याने तांनत्रक अननयनमतता होत असल्याची गंभीर बाब
ननदशफनास आली आहे. त्या अनषंगाने नननिदा प्रनिये संदभात कायफिाहीच्या सूचना ननगफनमत
कराियाची बाब शासनाच्या निचाराधीन होती.
शासन पनरपत्रक :राज्यातील नागरी स्थाननक स्िराज्य संस्थानी शासनाच्या ननधीतन ककिा स्िनननधतून
कामे करताना ई नननिदा पध्दतीचा अिलंब करािा. त्यानसार नननिदा प्रनिया राबनितांना खालील
प्रमाणे दक्षता घेण्यात यािी.
1.

मळ प्रशासकीय मंजूरीच्या आदे शात समानिष्ट्ठ असलेला ि तांनत्रक मान्यता

असलेल्या कामांचाच समािेश नननिदे त करण्याची दक्षता घेण्यात यािी. तसेच मंजूर
कामाच्या प्रत्येक घटकाचा नननिदे मध्ये सनिस्तर समािेश करण्यात यािा.
2.

सक्षम प्रानधकाऱ्यांची प्रशासकीय ि तांनत्रक मान्यता प्राप्त केल्याखेरीज नननिदा प्रनसध्द

करु नयेत तथा कायादे श दे ण्यात येिू नयेत.
3.

केंद्रीय दक्षता आयोगामार्फत या संदभात िेळोिेळी ननगफनमत केलेल्या मागफदशफक तत्िांचे

नननिदा प्रनिया राबनिताना पालन करण्यात यािे.
4. नननिदा प्रनिया ि कायादे श दे णे या संपणफ कायफिाहीमध्ये नित्तीय औनचत्याच्या तत्िांचे
पालन होईल याची दक्षता घ्यािी.
5. नननिदे मध्ये समानिष्ट्ट असलेल्या कामांव्यनतरीक्त अन्य कामे समानिष्ट्ट करु नयेत.
6. जन्या नननिदे मध्ये ननिन (िाढीि) कामे समानिष्ट्ट करुन कायादे श दे ऊ नये, अशी बाब
आढळन आल्यास सिफ संबंनधत अनधकारी ि कमफचारी यांच्यानिरुध्द नशस्तभंगाची कारिाई
करण्यात यािी.
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7. कोणत्याही प्रकल्पात िाढीि कामे समानिष्ट्ट कराियाची झाल्यास सक्षम प्रानधकाऱ्यांची
प्रशासनकय ि तांनत्रक पिफ मान्यता घेऊन स्ितंत्र नननिदा प्रनिया राबनिण्यात यािी ि
त्यानसार कायादे श दे ण्यात यािेत.
8. इमारती/रस्ते िा इतर कामांना लाग असलेल्या सािफजननक बाधंकाम ननयमािलीनसार
नागरी स्थाननक स्िराज्य संस्थाना लाग असलेल्या ननयमांनसार कामे होतील यांची दक्षता
सिफ संबंधीत यंत्रणानी/नागरी स्थाननक स्िराज्य संस्थानी घ्यािी.
9.

उदयोग उजा ि कामगार निभाग शासन ननणफय नदनांक ०१ निसेंबर २०१६, अन्िये

शासनकय निभागानी खरेदी करण्यासंदभात कायफपध्दती निनहत केली आहेत. सदर तरतदी
सिफ स्थाननक स्िराज्य संस्थाना लाग केलेल्या आहेत. या शासन ननणफयानसार निनहत
नननिदा प्रनिया पार पािली जाईल याची खातरजमा करािी.
10.

िरील सचनानसार काटे कोरपणे कायफिाही होईल याबाबत संबंनधत आयक्त,

महानगरपानलका ि मख्यानधकारी, नगरपानलका/नगरपंचायत यांनी दक्षता घ्यािी.
सदर

शासन

संकेतस्थळािर

पनरपत्रक

उपलब्ध

महाराष्ट्र

करण्यात

शासनाच्या
आले

www.maharashtra.gov.in

असून

त्याचा

संगणक

या

संकेतांक

201806121650275225 असा आहे. हे पनरपत्रक निजीटल स्िाक्षरीने सांक्षानकत करून
काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार ि नािाने,
Digitally signed by Shankar
Trambak Jadhav
Date: 2018.06.12 16:51:07 +05'30'

( शंकर जाधि )
उप सनचि, महाराष्ट्र शासन
प्रनत :1) मा.निरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र निधानमंिळ, मंबई
2) सिफ सन्मानीय निधानसभा / निधानपनरषद ि संसद सदस्य
3) मा.राज्यपाल महोदय यांचे सनचि
4) मा.मख्यमंत्री यांचे प्रधान सनचि
5) सिफ मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सनचि
6) मा.राज्य ननििणूक आयोग यांचे कायालय
7) मा.मख्य सनचि यांचे िरीष्ट्ठ स्िीय सहाय्यक
8) मा.लोकआयक्त ि उपलोकआयक्त यांचे कायालय
9) मख्यमंत्री महोदय यांचे जनसंपकफ अनधकारी
10) राज्यातील सिफ महानगरपानलकांचे आयक्त
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11) आयक्त तथा संचालक, नगरपनरषद प्रशासन संचालनालय, िरळी, मंबई
12) मख्यानधकारी, नगरपनरषद / नगरपंचायत (सिफ)
13) कक्ष अनधकारी (ननि-29), नगर निकास निभाग, मंत्रालय, मंबई यांना निनंती करण्यात
येते की, सदरचे पनरपत्रक निभागाच्या नागरीकांची सनदिर प्रनसध्द करण्यात यािे.
14) नगर निकास निभाग (ननि-2) सिफ कायासने
15) ननििनस्ती (ननि-20).
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