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प वर प त्र क 
 

 जीएसटीची अंमलबजावणी वदनाकं १ जुलै २०१७ पासून सुरु करण्यात आली आहे.  
जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे शासकीय कंत्राटावर कराच्या बदललेल्या कररचनेमुळे पवरणाम 
होणार आहे.  या संदभात खालील मागगदशगक सूचना देण्यात येत आहेत :-   

१) वदनाकं २२ ऑगस्ट २०१७ नंतर काढण्यात येणारी कंत्राटे : 
वदनाकं १ जुलै २०१७ पासून देण्यात येणाऱ्या ववववध शासकीय कंत्राटावर जीएसटी 

अवधवनयमानुसार कराची आकारणी होणार आहे.  त्यामुळे यापुढे वनववदा सादर करताना  वदनाकं १ 
जुलै २०१७ नंतर लागू झालेल्या जीएसटीच्या कराच्या बोज्याचा ववचार करुनच वनववदा सादर 
करण्याबाबत स्पष्ट्ट वनद श कंत्राटदारास देण्यात यावते.  त्याबाबतचे कलम वनववदेत समाववष्ट्ट 
कराव.े 

२) वदनाकं २२ ऑगस्ट २०१७ पूवी स्स्वकृत करण्यात आलले्या वनववदा मात्र कंत्राटाकवरता 
Work Order अद्याप न वदललेी कंत्राटे : 
वदनाकं २२ ऑगस्ट २०१७ पूवी वनववदा स्स्वकृत करण्यात आल्या आहेत, परंतु  त्याबाबत 

कायारंभ आदेश (work order) देण्यात आलेले नाहीत  अशा प्रकरणामंध्ये वनववदा प्रवक्रयेमध्ये 
कंत्राटदाराने जीएसटीपूवग कराच्या बोज्याचा ववचार करुन वनववदा दाखल केली असल्याने 
जीएसटीनंतरच्या कराच्या बोज्याचा त्यामध्ये ववचार झाला नाही असे गृवहत धरुन सवग वनववदा रद्द 
करण्यात याव्यात व पुन:श्च short tender notice देवून वनववदा प्रवक्रया करण्यात यावी.  तथावप, 
अवततात्काळ स्वरुपाचं्या कामाबंाबतच्या उदाहरणाथग (रस्त्यावरील खडे्ड भरणे) वनववदाचंी प्रवक्रया 
पूणग करण्यात येवून त्याचं ेकायारंभ आदेश देण्यात यावते.  मात्र सदर वनववदा स्वीकृत करताना 
जीएसटी अंतगगत येणाऱ्या कराचा बोजा लक्षात घेवून कंत्राटदाराशंी वाटाघाटी करुन दर कमी 
करण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा. 

३) वदनाकं १ जुल ै२०१७ पूवी स्स्वकृत करण्यात आललेी वनववदा व वदनाकं १ जुल ै२०१७ नंतर 
कंत्राटाकवरता work order देण्यात आलेली कंत्राटे : 
वदनाकं १ जुलै २०१७ पूवी जारी करण्यात आलेली वनववदा व वदनाकं १ जुलै २०१७ नंतर 

कंत्राटाकवरता work order देण्यात आली असेल त्या प्रकरणामंध्ये कंत्राट रद्द करण्यात येवू नये व 
कंत्राटाचे काम कंत्राटदारास सुरु करण्याचे वनद श देण्यात यावते.  जीएसटीच्या अंमलबजावणी 
कराच्या बोज्यामध्ये होणाऱ्या बदलामुळे कंत्राटाच्या ककमतीत बदलाबाबत ववधी व न्याय ववभागाचे 
अवभप्राय स्वतंत्रपणे घेण्यात येत आहेत.  सदर अवभप्राय प्रा्त झाल्यानंतर करावयाच्या कायगवाहीची 
मावहती संबंवधतानंा कळववण्यात येईल. 
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४) वदनाकं १ जुल ै२०१७ ते २१ ऑगस्ट २०१७ पयंत जारी करण्यात आलले्या वनववदा : 
वदनाकं १ जुलै २०१७ ते २१ ऑगस्ट २०१७ पयंत जारी केलेल्या वनववदाबाबत जर work 

order देण्यात आलेली नसेल तर उपरोक्त मुद्दा क्र.२ प्रमाणे कायगवाही करावी व जर work order 
देण्यात आली असेल तर मुद्दा क्र.३ प्रमाणे कायगवाही करण्यात यावी. 

५) वदनाकं १ जुल ै२०१७ पूवी स्स्वकृत करण्यात आलले्या वनववदा व ज्यामध्ये वदनाकं १ जुल ै
२०१७ पूवी काही काम झाल ेआहे व वदनाकं १ जुल ै२०१७ नंतर काही काम होणे अपेवक्षत 
आहे (Ongoing Contract) :  

वदनाकं १ जुलै २०१७ पूवीच्या कंत्राटामध्ये काही काम वदनाकं १ जुलै २०१७ पवूी पूणग झाले आहे  व 
काही काम वदनाकं १ जुलै २०१७ नंतर होणे अपेवक्षत आहे, त्या कंत्राटामध्ये - 
 

(अ) वदनाकं १ जुलै २०१७ पूवी पूणग झालेले काम व त्याबाबत वदनाकं १ जुलै २०१७ पूवी प्रा्त 
झालेल्या देयकावर पूवीच्या पध्दतीप्रमाणे, म्हणजेच VAT प्रमाणे कायगवाही करावी. 
 

(ब) वदनाकं १ जुल ै२०१७ पूवी पूणग झालेले काम व त्याबाबत वदनाकं १ जुल ै२०१७  नंतर 
प्रा्त झालेल्या देयकावरही पूवीच्या पध्दतीप्रमाणे, म्हणजचे VAT प्रमाणे कायगवाही 
करावी. 

 

(क) वदनाकं १ जुलै २०१७ नंतर करण्यात येणाऱ्या कामाबाबत काम सुरु ठेवण्यात याव ेतसेच 
देयकेही अदा करण्यात यावीत.  अशा कामासंदभात द्यावयाच्या देयकामध्ये जीएसटी 
अंमलबजावणीमुळे होणाऱ्या कराच्या बोज्यात होणाऱ्या बदलाबाबत ववधी व न्याय 
ववभागाचे अवभप्राय स्वतंत्रपणे घेण्यात येत आहेत.  सदर अवभप्राय प्रा्त झाल्यानंतर 
त्याप्रमाणे करावयाच्या कायगवाहीची मावहती संबंवधतांना कळववण्यात येईल. 

 

६) शासकीय कंत्राटावर असलले ेटीडीएसचे प्रावधान : 
अ. वदनाकं १ जुलै २०१७ पूवी पूणग झालेले काम व त्याबाबत वदनाकं १ जुलै २०१७ पूवी प्रा्त 

झालेल्या देयकाबाबत VAT प्रमाणे टीडीएसची रक्कम वजा करण्यात यावी व त्याचा 
भरणा शासकीय वतजोरीत करण्यात यावा. 
 

ब. वदनाकं १ जुलै २०१७ पवूी पूणग झालेले काम व त्याबाबत वदनाकं १ जुलै २०१७ नंतर प्रा्त 
झालेल्या देयकाबाबत VAT प्रमाणे टीडीएसची वजावट करण्यात यावी व त्याचा भरणा 
शासकीय वतजोरीत करण्यात यावा. 

 

क. वदनाकं १ जुलै २०१७ नंतर करण्यात येणाऱ्या कामासंदभात देय रकमेतून २ टक्के 
टीडीएस (१% सीजीएसटी + १% एसजीएसटी) वजा करुन त्याचा भरणा शासकीय 
वतजोरीत करणे अवभपे्रत आहे.  सदर वजावट करण्याबाबतचे प्रावधान महाराष्ट्र वस्तू व 
सेवा कर अवधवनयमातील कलम ५१ मध्य ेकरण्यात आले आहे.  मात्र, सदर प्रावधान 
अद्याप अंमलात आले नसल्याने त्याची वजावट, सदरचे कलम अंमलात येईपयंत 
टीडीएस करण्याची आवश्यकता नाही. 
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सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा संकेताकं  201708211108468005 असा 
आहे.  हे पवरपत्रक वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे. 
 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 
 
        (रा.द. भगत) 
                उप सवचव, महाराष्ट्र शासन. 
 
प्रवत,  

1. मा.राज्यपालाचंे सवचव 
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सवचव 
3. मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधानपवरषद/ववधानसभा, महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय, मंुबई. 
4. सवग मंत्री आवण राज्यमंत्री याचंे खाजगी सवचव. 
5. सवग अपर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव, सवग मंत्रालयीन ववभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
6. प्रधान सवचव/सवचव, महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय, मंुबई. 
7. सवग सहसवचव/उप सवचव/अवर सवचव/कक्ष अवधकारी, ववत्त ववभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
8. वनवड नस्ती, कराधान-१, ववत्त ववभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
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