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पहा: 1. शासन वनर्यय, उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभाग, क्रमाांक भाांखस-1088/ (2512)/उद्योग-6,
वदनाांक 2 र्जानेिारी, 1992
2. शासन वनर्यय, उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभाग, क्रमाांक भाांखस-2014 प्र.क्र.82/भागIII/उद्योग-4, वदनाांक 30 ऑक्टोबर, 2015
प्रततािना:
शासकीय/वनमशासकीय कायालय/मांडळ/महामांडळ/शासकीय उपक्रम/ सांतथा/ तिायत्त
सांतथा/वर्जल्हा पवरषद/महानगरपावलका/नगरपावलका/नगरपवरषदा ि साियर्जवनक उपक्रम इत्यादी
अांतगयत येर्ाऱ्या कायालयाांना विविध साधनसामुग्रीची खरेदी करािी लागते, यासाठी “Manual of office
procedure for purchase of stores by the Government Departments-1978” तयार करण्यात
आले होते ि ती वनयमपुस्ततका िापरात होती. त्यानांतरच्या काळातील दळर्िळर्ाच्या सुविधा, उद्योगाांचे
विकेंद्रीकरर् ि शासनास आिश्यक असर्ाऱ्या मालाची राज्यात सियत्र उपलब्धता, शासकीय
कायालयाांना लागर्ाऱ्या साधनसामुग्रीमध्ये बदल, तसेच खरेदी सावहत्याच्या बार्जारातील ककमतीमधील
िाढ ि शासकीय कायालयाांना असलेले मयावदत वित्तीय अवधकार इत्यादी कारर्ाांमुळे मध्यिती भाांडार
खरेदी सांघटनेच्या काययपध्दती ि कालािधी याांचे विकेंद्रीकरर् करण्याबाबत वनगयवमत केलेल्या शासन
वनर्ययाचे सुसूत्रीकरर्, आिश्यक तेथे बदल ि एकवत्रकरर् करण्याची आिश्यकता विचारात घेऊन
मांत्रीमांडळाच्या मान्यतेने वदनाांक 02/01/1992 च्या शासन वनर्ययाद्वारे सुधावरत खरेदी धोरर् अांमलात
आले होते. तथावप, शासनाचे वदनाांक 02/01/1992 चे खरेदी धोरर्ाबाबतचा वनर्यय वनगयवमत करुन 22
िषाचा प्रदीघय कालािधी झाला असल्याने शासनाने वदनाांक 30 ऑक्टोबर, 2015 रोर्जीच्या शासन
वनर्ययान्िये वदनाांक 01/11/2015 पासून राज्यास सुधावरत खरेदी धोरर् लागू केले. सदर धोरर्ास
मांत्रीमांडळाने वदनाांक 14/10/2015 रोर्जीच्या मांत्रीमांडळ बैठकीमध्ये मान्यता दे ताना, या खरेदी धोरर्ाची
प्रत्यक्ष अांमलबर्जािर्ी करताांना अडचर्ी आल्यास सदर अडचर्ीबाबत 3 मवहन्यानांतर मा. मुख्य सवचि
याांनी आढािा घ्यािा,

त्यानुसार या धोरर्ात काही सुधारर्ा कराियाच्या असल्यास तसा प्रतताि

मांत्रीमांडळ बैठकीत सादर करण्यात यािा, असे वनदे श वदले होते. त्यानुसार सिंकष विचार करुन ि सिय
सांबांवधताकडू न प्राप्त झालेले अवभप्राय/सूचना विचारात घेऊन वद.18.10.2016 रोर्जी झालेल्या
मांत्रीमांडळ बैठकीसमोर 27 सुधारर्ेकरीता प्रतताि सादर करण्यात आला. त्यास मांत्रीमांडळाने आर्खी
सुधारर्ा सुचिून प्रततािास मान्यता वदली. सदर बाब विचारात घेऊन वदनाांक 30.10.2015 रोर्जीच्या

शासन वनर्यय क्रमाांकः भाांखस-2014/प्र.क्र.82/भाग-III/उद्योग-4

शासन वनर्ययाद्वारे वनगयवमत करण्यात आलेले खरेदी धोरर् अवधक्रवमत करुन नव्याने मान्यता झालेल्या
सुधारर्ाांसह निीन खरेदी धोरर् राज्यास लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या
अनुषांगाने शासनाने पुढीलप्रमार्े वनर्यय घेतला आहे :शासन वनर्यय :शासन वनर्यय, उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभाग, क्रमाांक भाखांस-1088/ (2512)/उद्योग6,वदनाांक 2 र्जानेिारी, 1992 ि त्या अनुषांगाने उद्योग ऊर्जा ि कामगार विभागाने वनगयवमत केलेले सिय
शासन वनर्यय/पवरपत्रके तसेच शासन वनर्यय, उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभाग, क्रमाांक भाांखस-2014
प्र.क्र. 82/भाग-III/उद्योग-4, वदनाांक 30 ऑक्टोबर, 2015 अवधक्रवमत करण्यात येत असून या सोबत
र्जोडलेल्या “शासकीय विभागाांनी कराियाच्या कायालयीन खरेदीसाठीच्या काययपध्दतीची सुधारीत
वनयमपुस्ततका” यास शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे. त्यानुसार सिय खरेदीदार विभागाांनी त्याांना
लागर्ाऱ्या िततुांची खरेदी या वनयमपुस्ततकेत वदलेल्या काययपध्दतीनुसार करािी.
२.

शासनाच्या असे वनदशयनास आले आहे की, शासनाच्या कांपन्या, तिायत्त सांतथा, महानगरपावलका

इत्यादींनी सदरच्या खरेदी धोरर्ानुसार खरेदीची काययपध्दती न अिलांवबता िततू खरेदी करीत आहेत.
तथावप येथे तपष्ट्ट करण्यात येते की, सदरच्या खरेदी धोरर्ातील पवरच्छे द २.४ मध्ये लक्षाांवकत विभाग
दे ण्यात आले असून त्यानुसार सदरचे धोरर्

राज्य शासनाचा कोर्ताही विभाग / कायालय /

शासनाच्या मालकीचे साियर्जवनक क्षेत्रातील व्यिसाय

ककिा उपक्रम/ शासनाची 50 टक्क्याहू न

अवधक भागभाांडिल असलेली कांपनी / वर्जल्हा पवरषदा / महानगरपावलका / नगरपावलका / नगरपवरषदा
/विधानसभेच्या कायदयाखाली तथावपत कोर्तीही सांतथा ककिा मांडळे ककिा महामांडळे ककिा प्रावधकरर्े
ककिा सोसायटी ककिा न्यास ककिा तिायत्त सांतथा तसेच अन्य कोर्तीही सांतथा, ज्याला राज्य शासन या
वनयमपुस्ततकेच्या प्रयोर्जनासाठी एक खरेदी सांतथा म्हर्ून अवधसूवचत करु शकेल ि या सांतथेला राज्य
शासनाकडू न खरेदीकवरता मोठ्या प्रमार्ािर आर्थथक सहाय्य वमळत असेल, अशा सिय सांतथाांना खरेदी
धोरर् लागू असल्याने सदरच्या सिय प्रावधकाऱ्याांनी खरेदी धोरर्ाची तात्काळ अांमलबर्जािर्ी करर्े
बांधनकारक आहे.

त्याअनुषांगाने मांत्रालयीन प्रशासकीय विभागाांनी दे खील त्याांच्या अवधपत्याखाली

असलेल्या उपरोक्त प्रावधकरर्ाांना या खरेदी धोरर्ाची अमां लबर्जािर्ी करण्याच्या तपष्ट्ट सुचना दे ण्यात
याव्यात.
3.

सदर खरेदीच्या काययपध्दतीची वनयमपुस्ततका राज्यास वदनाांक १/१२/२०१६ पासून लागू

करण्यात येत आहे. तथावप, सदर धोरर् लागू करण्यापूिी सांबांवधत प्रशासकीय विभागाांनी वदनाांक
30.10.2015 रोर्जीच्या खरेदी धोरर्ाप्रमार्े िततु खरेदीसाठी वनविदा प्रवक्रया सुरु केली असल्यास
त्यापुरते मयादीत पुिीच्या धोरर्ाप्रमार्ेच खरेदी प्रवक्रया पूर्य करता येईल. त्याकरीता वदनाांक
30.10.2015 रोर्जीच्या खरेदी धोरर्ातील काययपध्दती अिलांबविण्यात यािी.

तथावप, वदनाांक

१/१२/२०१६ नांतर करण्यात येर्ारी कोर्तीही खरेदी प्रवक्रया सदरच्या काययपध्दतीनुसारच करण्यात
यािी.
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4.

सदरच्या वनयमपुस्ततकेतील पवरच्छे द 2.5 मध्ये नमुद केल्यानुसार वनयमपुस्ततकेची व्याप्ती

राहील.
5.

सदर वनयमपुस्ततकेच्या पवरच्छे द 2.9.2 मध्ये नमुद केल्यानुसार सिय प्रशासकीय विभागाांना खरेदी

प्रवक्रया पार पाडता यािी, यासाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभागाांतगयत खरेदी सवमती तात्काळ गठीत
करण्यात याव्यात.
प्रशासकीय

विभाग

तसेच पवरच्छे द 2.9.3, पवरच्छे द 2.9.4, मध्ये नमुद केल्यानुसार मांत्रालयीन
(खुद्द)

ततरािर/विभाग

ततरािर/वर्जल्हा

ततरािर

सांबांवधत

खरेदीदार

विभागाांनी/कायालयाांनी तात्काळ खरेदी सवमती तथापन कराव्यात. सदरच्या सवमत्या यापूिीचे खरेदी
धोरर् वदनाांक 30.10.2015 अन्िये तथापन केल्या असल्यास पून्हा नव्याने तथापन करण्याची आिश्यकता
नाही.
6.

वनयम पुस्ततकेच्या पवरच्छे द 2.11 मध्ये नमुद केल्यानुसार मध्यिती भाांडार खरेदी सांघटना

(C.S.P.O.) कायम ठे िण्यात आली आहे. तथावप, सदर सांघटनेकडू न आता केिळ अांध ि अांपग याांच्या
सांतथा, तसेच, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामांडळ/महासांघ (महाटे क्स) याांच्या िततूांची दर वनविती
करण्यात येईल.
7.

वनयम पुस्ततकेच्या पवरच्छे द 2.12 (अ) (ब) मध्ये, एक/दोन पेक्षा अवधक विभागाांकडू न कराियाच्या

खरेदीची काययपध्दती नमुद करण्यात आली आहे. त्यानुसार ज्या िततू एका पेक्षा अवधक विभागाांना खरेदी
करर्े आिश्यक असेल त्यासाठी सांबांवधत प्रशासकीय विभागाच्या सवचिाांनी विचारविवनमय करुन एका
सांयुक्त सवमतीमार्यत दरकरारािर खरेदीची व्यितथा करािी ककिा ज्या िततू दोन ककिा अवधक
प्रशासकीय विभागाला खरेदी करर्े आिश्यक असेल त्यासाठी सांबांवधत प्रशासकीय विभागाांनी मध्यिती
भाांडार खरेदी सांघटनेकडे (CSPO) मागर्ी करािी. त्यासाठी पवरच्छे द 2.12 मध्ये नमुद केलेली
काययपध्दती अिलांवबण्यात यािी.
8.

वनयमपुस्ततकेच्या पवरच्छे द 3.2 मध्ये खरेदीचे प्रकार नमुद करण्यात आले असून सांबांवधत

खरेदीदार विभागाांनी त्याांची आिश्यकता विचारात घेऊन खरेदी प्रकाराचा अिलांब करािा. सदर
वनयमपुस्ततकेनुसार खुली तपधात्मक वनविदा प्रवक्रया पार पाडण्यासाठी ज्या वनविदाांचे अांदावर्जत मूल्य
रुपये 3 लाखापेक्षा र्जातत आहे अशा सिय वनविदा ई-वनविदा पध्दतीने काढण्यात याव्यात.
9.

वनयम पुस्ततकेच्या पवरच्छे द 3.2.3 मध्ये नमुद केल्यानुसार खरेदीदार विभागाांना रु.3

लाखापयंतच्या खरेदीसाठी दरपत्रके मागिून खरेदी करण्याची मुभा दे ण्यात आली आहे. तथावप, त्या
िततूचे एका आर्थथक िषात दरपत्रकाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या खरेदीचे एकूर् मूल्य रुपये
3,00,000/- पेक्षा र्जातत नसािे, याचे खरेदीदार विभागाने काटे कोर पालन करािे. तसेच खरेदीदार
विभागाांना DGS & D कडील दरकरारच्या आधारे दे खील खरेदी करण्याची मुभा दे ण्यात आली आहे .
यासाठी खरेदीदार विभागाांनी पवरच्छे द 3.2.3 मधील तरतुदींचा अिलांब करािा.
10.

शासनाने तटाटय -अप घटकाांना प्रोत्साहन दे ण्यासाठी खरेदी धोरर्ाच्या पवरच्छे द 3.1.2.9 मध्ये

नव्याने तरतुद केली असून खरेदीदार विभागाांनी सदरच्या तरतुदींचा अिलांब करािा.
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11.

सुधावरत खरेदी धोरर्ात अवभव्यक्ती तिारतय (Expresion of Interest) या निीन खरेदी पध्दतीचा

पवरच्छे द 3.2.8 मध्ये समािेश केला असून खरेदीदार विभागाांना त्याांच्या आिश्यकतेनुसार या खरेदी
पध्दतीचा देखील अिलांब करता येईल.
12.

वनयमपुस्ततकेच्या पवरच्छे द 4.1 मध्ये नमुद केल्यानुसार वनविदा प्रवक्रयेत खरेदी ककमत रुपये तीन

लाख (3,00,000/-) पेक्षा अवधक असेल, तेव्हा ई-वनविदा प्रर्ालीचा िापर करर्े बांधनकारक करण्यात
आले

आहे.

ई-वनविदे साठी

अनुसराियाची

काययपध्दती

आवर्

मागयदशयक

सूचना

http://mahatenders.gov.in या सांकेत-तथळािर उपलब्ध राहतील.
13.

वनयम पुस्ततकेच्या पवरच्छे द

२.१३ मध्ये नमुद

केल्यानुसार

खरेदीदार

प्रशासकीय

विभागाांनी/कायालयाांनी कोर्तीही खरेदी करण्यापुिी प्रशासकीय आदे श काढल्यानांतरच खरेदी प्रवक्रया
अबलांबविण्यात यािी.

प्रत्येक प्रशासकीय विभाग/कायालय प्रमुखाांनी त्याांना असलेल्या विवत्तय

मयादे पयंत प्रशासकीय मान्यता दयािी, अशा प्रकारची प्रशासकीय मान्यता ही विवत्तय वनयमािलीनुसार
असािी. प्रशासकीय मान्यतेबाबत खरेदीदार विभागाांनी पवरच्छे द २.१३ मध्ये नमुद केलेल्या तरतुदीचा
काटे कोर अिलांब करािा.
वर्जल्हा पवरषद, महानगरपावलका, नगरपावलका/पवरषद, विधानसभेच्या कायदयाखाली तथावपत
कोर्तीही सांतथा/मांडळ/महामांडळ/प्रावधकरर्/तिायत्त सांतथा इ. प्रावधकरर्े त्याांच्या कायदयातील
तरतुदीप्रमार्े प्रशासकीय वनर्यय घेण्यास सक्षम राहतील.
14.

या वनयमपुस्ततकेच्या पवरच्छे द 5.11 मध्ये कारागृह विभागाकडू न करण्यात येर्ारी खरेदी,

पवरच्छे द 5.12 मध्ये मार्जी सैवनक, प्रवशक्षर् उत्पादन केंद्र, सातारा याांचेकडू न करण्यात येर्ारी खरेदी,
पवरच्छे द 5.13 मध्ये हार्वकन या सांतथेकडू न करण्यात येर्ारी खरेदी, पवरच्छे द 5.14 मध्ये सुक्ष्म ि लघु
उद्योगाांकडू न करण्यात येर्ारी खरेदी, पवरच्छे द 5.15 मध्ये अांध ि अांपग याांच्या सांतथाांकडू न कराियाची
खरेदी, पवरच्छे द 5.16 मध्ये महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामांडळ/महासांघ (महाटे क्स) याांच्याकडू न
करण्यात येर्ारी खरेदी ि पवरच्छे द 5.17 मध्ये शासकीय महामांडळे /उपक्रम याांच्याकडू न कराियाची
खरेदी याबाबत काययपध्दती नमुद करण्यात आली असून सांबांवधत खरेदीदार विभागाांनी खरेदीची प्रवक्रया
राबविताना सदर काययपध्दतीचा अिलांब करण्यात येईल, याची काळर्जी घ्यािी.
१५.

केंद्र शासनाच्या सुक्ष्म ि लघु उद्योग मांत्रालयाने वद. 23.3.2012 च्या आदे शान्िये वदलेल्या

सिलतीच्या धतीिर, नोंदर्ीकृत सूक्ष्म ि लघु उद्योगाांमार्यत खरेदी करण्यासाठी एकूर् 241 िततू राखीि
ठे िण्यात आल्या आहेत (पवरवशष्ट्ट 17). अशा राखीि िततूांसाठी वनविदा प्रवक्रया अिलांवबण्यात यािी. अशा
वनविदे त केिळ सुक्ष्म ि लघु उद्योर्जक अथिा लघु उद्योग विकास महामांडळ भाग घेऊ शकतील. तसेच
पवरवशष्ट्ट 17 मध्ये नमुद िततूांसाठी खरेदीदार विभागाने सांयुक्त वनविदा काढल्यास, सुक्ष्म ि लघु उद्योग
त्यामध्ये सहभाग घेऊ शकत नसल्याने पवरवशष्ट्ट 17 मधील राखीि उत्पादनाांकरीता आिश्यकतेनुसार गट
करुन तितांत्र वनविदा काढण्यात याव्यात. तसेच सुक्ष्म ि लघु उद्योग मोठ्या उद्योगाांशी तपधा करु शकत
नसल्याने आवर् सदरच्या २४१ िततू सुक्ष्म ि लघु उद्योगाांसाठी राखीि असल्याने या िततूांच्या वनविदे त
मोठ्या उद्योगाांना सहभाग घेता येर्ार नाही.
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खरेदी धोरर्ाच्या पवरवशष्ट्ट ८ मध्ये नमुद केल्यानुसार सुक्ष्म ि लघु, मध्यम उद्योग विकास
अवधवनयम, २००६ अांतगयत उत्पादक म्हर्ून नोंदर्ीकृत असलेल्या सुक्ष्म ि लघु उत्पादक उद्योगाांना
वनविदा शुल्क ि बयाना रक्कम भरण्यापासून सूट दे ण्यात आली आहे.

तसेच शासकीय

मांडळ/महामांडळ/उपक्रमाांना आवर् सुक्ष्म, लघु ि मध्यम उपक्रमाांतगयत नोंदर्ीकृत असलेले उत्पादक ि
पुरिठादार याांना वनविदे मध्ये वनविदा शुल्क ि बयाना रक्कम भरण्यापासून सूट दे ण्यात आली आहे, या
तरतूदीचे खरेदीदार विभागाांनी कोटकोर पालन करािे.
1६.

शासनाने या पूिी िेळोिेळी वनगयवमत केलेल्या खरेदी सांदभातील सिय अन्य वनयमपुस्ततका/ शासन

वनर्यय/पवरपत्रके इत्यादींना सदर वनयमपुस्ततका अवधक्रवमत करील. तथावप, खरेदी सांबांधातील विवहत
नमुने अांवतमत: वनवित करेपयंत “Manual of office procedure for purchase of stores by the
Government Departments-1978” मधील खरेदीसांबांधातील विवहत नमुने आिश्यकतेनुसार
िापरण्यात यािेत. तसेच, भविष्ट्यात

आिश्यकतेनुसार खरेदीबाबतचे शासन वनर्यय/ पवरपत्रके/

आदे श/विवहत नमुने इ. उद्योग विभाग वनगयवमत करेल.
1७.

सदरचा शासन वनर्यय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्याांचेकडील अनौपचावरक सांदभय

क्र.227/16/व्यय-16, वदनाांक 20.07.2016 ला अनूलक्षून वनगयवमत करण्यात येत आहे.
1८.

सदरचा शासन वनर्यय महाराष्ट्र शासनाच्या सांकेततथळािर उपलब्ध करुन देण्यात येत असून

त्याचा सांगर्क सांकेताांक क्रमाांक 201612021708269510 असा आहे. सदरचे आदे श वडर्जीटल
तिाक्षरीने साांक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Apurva Chandra

Digitally signed by Apurva Chandra
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industries
Energy and Labour Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=ef180eb72d56ae9c4eac431827e0f11db26d6c6cefdec
88934146488127abec3, cn=Apurva Chandra
Date: 2016.12.02 17:13:50 +05'30'

(अपुिय चांद्रा)
प्रधान सवचि (उद्योग)
प्रवत,
१)

मा. राज्यपाल याांचे प्रधान सवचि

२)

मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचि

३)

सिय मा. मांत्री/राज्यमांत्री याांचे खार्जगी सवचि/तिीय सहायक,

४)

महाराष्ट्र राज्यातील सिय मा. सांसद सदतय

५)

महाराष्ट्र राज्यातील सिय मा. विधानसभा ि विधापवरषद सदतय

६)

मा. मुख्य सवचि

७)

सिय मांत्रालयीन विभागाांचे अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि

८)

प्रबांधक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई/नागपूर/औरां गाबाद (पत्राने)

९)

प्रबांधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई/नागपूर/औरां गाबाद (पत्राने)

१०)

सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुांबई (पत्राने)

११)

सवचि, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय, मुांबई (२ प्रती)
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१२)

प्रबांधक, लोकायुक्त ि उप लोकायुक्त याांचे कायालय, मुांबई

१३)

महाराष्ट्र राज्यातील सिय मुख्य मावहती आयुक्त याांचे उप सवचि

१४)

विकास आयुक्त, (उद्योग), उद्योग सांचालनालय, निीन प्रशासकीय भिन, मुांबई 400 032

१५)

सिय विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य

१६)

पोवलस महासांचालक, मुांबई

१७)

नोंदर्ी महावनवरक्षक ि मुद्राांक वनयांत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े

१८)

आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, 3 रा मर्जला, मध्यिती शासकीय इमारत, पुर्े 411001

१९)

आयुक्त (पशुसांिधयन), महाराष्ट्र राज्य, पुर्े

२०)

आयुक्त (मत्तयव्यिसाय), तारापोरिाला मत्सालय, चनी रोड, मुांबई

२१)

आयुक्त (दु ग्धव्यिसाय), िरळी दु ग्धशाळा, िरळी सी र्ेस, मुांबई

२२)

वशक्षर् सांचालक, वशक्षर् सांचालनालय, (माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक) महाराष्ट्र राज्य, पुर्े

२३)

सांचालक, लेखा ि कोषागारे, प्रशासकीय इमारत, मांत्रालयासमोर, मुांबई

२४)

विक्रीकर आयुक््, विक्रीकर भिन, माझगाि, मुांबई

२५)

सांचालक, शासकीय मुद्रर् ि लेखनसामग्री सांचालनालय, चनी रोड, मुांबई

२६)

सांचालक, समार्जकल्यार्, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े

२७)

सांचालक, िैद्यकीय वशक्षर् ि सांशोधन, शासकीय दां त महाविद्यालय, सीएसटी, मुांबई

२८)

आयुक्त, आवदिासी विकास, नावशक

२९)

साखर आयुक्त, साखर आयुक्तालय, पुर्े

३०)

पर्न सांचालक, पर्न सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े

३१)

सांचालक (िस्त्रोद्योग), िस्त्रोद्योग सांचालनालय, नागपूर

३२)

आयुक्त, मवहला ि बालविकास पुर्े

३३)

अप्पर पोवलस महासांचालक ि कारागृह महावनवरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े

३४)

मांत्रालयाच्या वनरवनराळया विभागाांखालील सिय विभाग प्रमुख ि कायालय प्रमुख (सांबवां धत प्रशासवकय
विभागाांच्या मार्यत)

३५)

सिय वर्जल्हावधकारी, महाराष्ट्र राज्य

३६)

सिय वर्जल्हा पवरषदाांचे मुख्य काययकारी अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य.

३७)

महालेखापाल, लेखा ि अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-1, मुांबई

३८)

महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-1, मुांबई

३९)

महालेखापाल, लेखा ि अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-2, नागपूर

४०)

महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र -2, नागपूर

४१)

मुख्य लेखा पवरक्षक, तथावनक वनधी लेखा, कोकर् भिन, निी मुांबई 400 614

४२)

अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुांबई

४३)

वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई

४४)

सिय वर्जल्हा कोषागार अवधकारी

४५)

सिय आयुक्त, महानगरपावलका, महाराष्ट्र राज्य

४६)

सिय नगरपवरषदाांचे मुख्य अवधकारी

४७)

सदतय सवचि, महाराष्ट्र पोल्युशन कांरोल बोडय , छत्रपती वशिार्जी माकेट वबल्डींग, 4 था मर्जला,
पलटन रोड, मुांबई 400 001
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४८)

महाव्यितथापक, महाराष्ट्र राज्य मागय पवरिहन महामांडळ, िाहतूक भिन, डॉ. आनांदराि नायर मागय,
मुांबई 400 008

४९)

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य िीर्ज मांडळ, हााँगकााँग वबल्डींग, महात्मा गाांधी मागय, मुांबई 400001

५०)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य औद्योवगक ि गुांतिर्ूक महामांडळ (वसकॉम), वनमयल
वबल्ल्डग, 1 ला मर्जला, नरीमन पॉईांट, मुांबई 400 021

५१)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य यांत्रमाग महामांडळ, मुांबई

५२)

व्यितथापकीय सांचालक, कोकर् विकास महामांडळ, िॉडय न हाऊस, 5 िा मर्जला, सर पी.एम. रोड,
मुांबई 400 001

५३)

व्यितथापकीय सांचालक, मराठिाडा विकास महामांडळ, विकास भिन, डॉ. रार्जेंद्रप्रसाद मागय,
औरां गाबाद 431001

५४)

व्यितथापकीय सांचालक, पविम महाराष्ट्र विकास महामांडळ, कुबेरा चेंबसय, रे डक्रॉस हाऊस, सांचत
े ी
हॉस्तपटलर्जिळ, डॉ. रार्जेंद्रप्रसाद रोड, पुर्े 411 005

५५)

व्यितथापकीय सांचालक,विदभय विकास महामांडळ, महार्जन वबल्डींग, मेन रोड, वसताबडी, नागपूर-12

५६)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य िस्त्रोद्योग महामांडळ, लोटस हाऊस, 33-ए, न्यू मरीन
लाईन्स, मुांबई 400 020

५७)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र इलेक्रॉवनक महामांडळ, प्लॉट क्र. 214, बॅकबे रे क्लेमेशन, रहे र्जा
सेंटर, 12 िा मर्जला, नरीमन पॉईांट, मुांबई 400 021

५८)

व्यितथापकीय सांचालक,महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामांडळ, “कृपावनधी ”9, िालाचांद वहराचांद
मागय, बेलाडय इतटे ट, मुांबई 400 038

५९)

अध्यक्ष, महाराष्ट्र पेरोकेवमकल्स कॉपोरे शन, द्वारा : -वसकॉम, वनमयल वबल्डींग, नरीमन पॉईांट,
मुांबई 400 021

६०)

व्यितथापकीय सांचालक,महाराष्ट्र िन विकास महामांडळ, 6-ए, निार्ज ले-आऊट, वटळक नगर,
अमरािती रोड, नागपूर 10

६१)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य शेती महामांडळ, 370, भाखुडा, सेनापती बापट मागय,
पुर्े 411 016

६२)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य िखार महामांडळ, प्लॉट क्र. बी, सव्हे क्रमाांक 583, माकेट
याडय , गुलटे कडी, पुर्े 411 009

६३)

व्यितथापकीय सांचालक, मत्तयव्यिसाय विकास महामांडळ, एम.के.एम. इांटरनॅशनल हाऊस, 178,
बॅकबे रेक्लमेशन, बी. एम. वचनॉय मागय, मुांबई 400 020

६४)

व्यितथापकीय सांचालक,महाराष्ट्र तेलवबया, िावर्ज्य आवर् उद्योग महामांडळ, 201, र्जॉली भिन
क्रमाांक 2, 2 रा मर्जला, न्यू मरीन लाईन्स, मुांबई 400 020

६५)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र ॲग्रीकल्चर र्र्थटलायझर प्रमोशन महामांडळ (मॅपको) वमस्त्री भिन,
6 िा मर्जला, वदनशा िाच्छा मागय, मुांबई 400 020

६६)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र मेंढी ि शेळी विकास महामांडळ, मेंढी र्ामय, गोखले नगर,
पुर्े 411016

६७)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य वियार्े महामांडळ, प्लॉट क्रमाांक 8, शास्त्रीनगर, पी. एन.
नांबर 19, अमनखान प्लॅाट, अकोला 444 001

६८)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामांडळ, एम. एस.एच.सी. कॉम्प्लेक्स, सुत
वगरर्ीमागे, उमर रोड, नागपूर 440009
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६९)

व्यितथापकीय सांचालक, महराष्ट्र िीर्जमागय महामांडळ, िाशानी चेंबसय, 1 ल मर्जला, न्यू मरीन
लाईन्स, मुांबई 400 020

७०)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र भूविकास महामांडळ, न्यू ॲडवमवनतरेवटव्ह वबल्ल्डग, ॲग्रीकल्चर
कॉलेर्ज कांपाऊांड, वशिार्जीनगर, पुर्े 411 005

७१)

उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र गृहवनमार् प्रादे वशक विकास प्रावधकरर्, गृहवनमार् भिन, कलानगर, िाांद्रे(पूि)य ,
मुांबई 400 051

७२)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र कसचन विकास महामांडळ, न्यू ॲडवमवनतरेवटव्ह वबल्ल्डग,
ॲग्रीकल्चर कॉलेर्ज कांपाऊांड, वशिार्जीनगर, पुर्े 411 005

७३)

मुख्य काययकारी अवधकारी, महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामांडळ, महाकाली मागय, मरोल, अांधेरी
(पूि)य , मुांबई 400093

७४)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र शहर आवर् उद्योग विकास महामांडळ (वसडको), 2 रा मर्जला,
वनमयल वबल्डींग, नरीमन पॉईांट, मुांबई 400 021

७५)

महानगर आयुक्त, मुांबई महानगर प्रदे श विकास प्रावधकरर् (BMRDA), गृहवनमार् भिन, िाांद्रे (पूि)य ,
मुांबई 400 051

७६)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य गृहवनमार् महामांडळ, एन.सी.सी. नेहरू मेमोवरयल हॉल,
4-ए,डॉ. आांबड
े कर मागय, पुर्े 400001

७७)

महाव्यितथापक, महात्मा र्ुले मागासिगय विकास महामांडळ, र्जुहू सुप्रीम शॉकपग सेंटर, गुलमोहर
क्रॉस रोड नां. 1, र्जे. व्ही. पी.डी. तकीम (इतर) विलेपाले (प.) मुांबई 400 049

७८)

व्यितथापकीय सांचालक, मवहला आर्थथक विकास महामांडळ, सी.डी.ओ. बॅरॅक क्रमाांक 9,
योगक्षेमर्जिळ, मादाम कामा रोड, मुांबई 400 020

७९)

मुख्य काययकारी अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामोद्योग मांडळ, बालरक्षक विद्यालय, 19/21,
मनोहरदास मागय, मुांबई 400 001

८०)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आवदिासी विकास महामांडळ, आवदिासी विकास
सांकुल, न्यू ॲडवमवनतरेशन वबल्डींग, 2 रा मर्जला, रमाबाई आांबड
े कर गल्सय तकूलर्जिळ, र्जूना आग्रा
रोड, नावशक -2

८१)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य चमोद्योग विकास महामांडळ, बॉम्बे लाईर् वबल्डींग, 45, िीर
नरीमन मागय, 5 िा मर्जला, मुांबई 400 023

८२)

व्यितथापकीय अवधकारी, महाराष्ट्र पययटन विकास महामांडळ, एक्सप्रेस टॉिर, नरीमन पॉईांट,
मुांबई 400 020

८३)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र वचत्रपट, रां गभूमी आवर् साांतकृवतक विकास महामांडळ,
वर्ल्मवसटी, गोरे गाि (पूि)य , मुांबई 400 065

८४)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य खवनकमय महामांडळ, अभ्यांकर नगर, नागपूर 440 010

८५)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र विदे श सेिा योर्जन ि वनयात प्रचालय महामांडळ (MOPBC) एक्स.
के. वबल्डींग, 2 रा मर्जला, नरोत्तम मोरारर्जी मागय, बॅलॉडय इतटे ट, मुांबई 400 038

८६)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामांडळ, 9 िा मर्जला, न्यू एक्सेलवसयर वबल्ल्डग,
अमृत केशि नायक मागय, मुांबई 400 001

८७)

व्यितथापकीय सांचालक, कोल्हापूर वचत्रनगरी महामांडळ वलवमटे ड, बॉम्बे मोरे िाडी, तालुका करिीर,
वर्ज. कोल्हापूर
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८८)

व्यितथापकीय सांचालक, लोकशाहीर अण्र्ाभाऊ साठे विकास महामांडळ, वबल्डींग क्रमाांक 5, व्ही.
आर. दे साई रोड, आझाद नगर क्रमाांक 2, अांधेरी (प.) मुांबई 400 058

८९)

व्यितथापकीय सांचालक, िसांतराि नाईक विमुक्त र्जाती ि भटक्या र्जमाती विकास महामांडळ, र्जुहू
सुप्रीम शॉकपग सेंटर, गुलमोहर क्रॉस रोड, क्रमाांक 9, र्जे.व्ही. पी.डी. तकीम (उत्तर),विलेपाले (प.),
मुांबई 400 049

९०)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य हातमाग सहकारी सांघ (महाटे क्स), 1 ला मर्जला, िाशानी
चेंबसय, 47,सर विठ्ठलदास ठाकरसी मागय, मुांबई

९१)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक खरे दी विक्री सांघ, गौतम वबल्डींग,
झकेवरया बांदर रोड, वशिडी, मुांबई 400015

९२)

व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य तेलवबया उत्पादक सहकारी सांघ, 24, रामदार कॉलनी,
वशलापेठ, र्जळगाि- 425001

९३)

सदतय सवचि ि सांचालक, महाराष्ट्र उर्जा ि विकास सांतथा (MEDA) न्यू कामानी चेंबसय, रामर्जीभाई
कामानी मागय, बॅलॉडय इतटे ट, मुांबई 400 038

९४)

सांचालक, हार्वकन इस्न्तटटयूट र्ॉर रेकनग वरसचय ॲण्ड टे तटींग, आचायय दोंदे मागय, परे ल,
मुांबई 400 012

९५)

िेलर्ेअर कवमशनर, महाराष्ट्र लेदर िेलर्ेअर बोडय , मुांबई वगरर्ी कामगार क्रीडा भिन, सेनापती
बापट मागय, बॅलॉडय इतटे ट, मुांबई 400 030

९६)

सांचालक, मार्जी सैवनक प्रवशक्षर् उत्पादन केंद्र, सातारा

९७)

उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभागातील सिय सह सवचि/उप सवचि/अिर सवचि /कायासने

९८)

वनिड नतती (उद्योग 4)
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शासनाच्या कायालयीन वापराकरीता

महाराष्ट्र शासन
उद्योग, ऊर्जा व कामगार ववभाग

शासकीय ववभागाांनी करावयाच्या
कायालयीन खरे दीसाठीच्या
कायय पध्दतीची सुधावरत वनयमपुस्ततका

शासन वनर्यय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार ववभाग, क्रमाांक-भाांखस-2014/
प्र.क्र.82 भाग III/ उद्योग-4, वदनाांक 1/12/2016 सोबतची सुधावरत
वनयमपुस्ततका

1

सांविप्त रुपाांची यादी
1.

अे/एल

तवीकृ ती पत्र

2.

अे/टी

वनववदा तवीकृ ती

3.

एएमसी

वार्षिक दे खभाल करार

4.

बीओक्यू

पवरमार्ाचे दे यक

5.

सीआयएफ

ककमत, ववमा व मालाची वाहतूक

6.

ईडी

कायय कारी सांचालक

7.

ईएमडी

बयाना ठे व

8.

र्जीसीसी

कराराच्या सवयसाधारर् अटी

9.

एफबीएस

वनस्चचत अांदार्जपत्रकाची वनवड

10.

एफसीए

मुक्त वाहतूक स्तिती

11.

एफओबी

बोडय वर वाहतूक

12.

एफपी

आर्षिक प्रतताव

13.

आयएनआर

भारतीय रुपये

14.

आयटीबी

वनववदे साठी वनमांत्रर्

15.

एल-1

वनम्नतम दराची वनववदा

16.

एलसीएस

कमी दराची वनवड

17.

एलपीपी

शेवटची खरे दी ककमत

18.

ओईएम

मूळ उपकरर् उत्पादक

19.

पीए

खरे दी प्रावधकारी

20.

पीओ

खरे दी आदे श

21.

क्यूए

गुर्वत्ते ची हमी

22.

क्यूबीएस

गुर्वत्ते वर आधावरत वनवड

23.

क्यूसीबीएस

गुर्वत्ता व ककमत आधावरत वनवड

2

24.

आरएफपी

प्रततावासाठी ववनांती

25.

आरआयआर

पोच व तपासर्ी अहवाल

26.

आर/आर

रे ल्वे पोच पावती

27.

एससीसी

कराराच्या वववशष्ट्ट अटी

28.

एसपी

वटकाऊ खरे दी

29.

एसक्यूएस

पुरवठादाराची अहय ता आधावरत वनवड

30.

एसएसएस

एकल तत्रोत वनवड

31.

एसओडब्लल्यू

कायय वववरर्

32.

टी/ई

वनववदा चौकशी

33.

टीपी

ताांवत्रक प्रतताव

34.

टीओआर

अवधकार किा

3
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प्रकरर् क्रमाांक 1
व्याख्या आवर् अिय वनस्चचती
1.

संदभानुसार वेगळा अिट अपेवक्त नसलयास, काही महत्त्वाच्या शब्द/वाक्यप्रयोगांची व्याख्या/अिटवनस्श्चती
खालीलप्रमाणे आहे :(ए)

“वनववदा तवीकृ ती” म्हणजे वनववदाकाराला तयाची वनववदा तवीकारण्यात आलयाचे कळववणारे
पर ककवा ज्ञापन;

(बी)

“सहाय्यक उपिम” म्हणजे भारत सरकारने उद्योग (ववकास आवण वववनयमन)
अवधवनयमांतगटत वेळोवेळी व्याख्या केलेले सहाय्यक घटक;

(सी)

“वनववदा” म्हणजे खरे दीदाराच्या आमंरणाच्या संदभात संतिा (फमट)/व्यक्तीने कळववलेला
अवधकृ त दे कार;

(डी)

“वनववदा वदनांक” म्हणजे वनववदा प्रविये दरम्यान वनववदा तवीकारण्यासाठी खरे दीदाराने
वववनर्वदष्ट्ट केलेला अंवतम वदनांक;

(इ)

“वनववदाकार” म्हणजे वनववदा सादर करणारी व्यक्ती, वजच्याबरोबर खरे दी प्रविया पूणट
झालयानंतर करार करता येईल व व्यक्तीमध्ये कोणतीही व्यक्ती (जी संतिा/फमट याच्याशी
संबंवधत असेल), खरे दी प्रवियेमध्ये खरे दीदार यांच्या वतीने भाग घे ईल;

(एफ)

“वनववदा दततावेज” म्हणजे खरे दीदार ववभागाने वनगटवमत केलेले दततावेज/सुधारणासह,
ज्यामध्ये खरे दीच्या अटी व शती, काम पूणट करण्याचा कालावधी, दर, आवश्यक असणाऱ्या
वततु ककवा सेवा, तांवरक वववनदे श (Technical Specifications), वनवड करण्याची
कायटपध्दती व वनकष, आवण कोणतीही खरे दी करताना वनववदा मागववण्यासाठी आवश्यक
असलेला अन्य तपशील यासह पूव-ट अहट ता, पूवट-वनवड, अहट ताप्रतताव ककवा वनववदा कवरता
आमंरण ककवा ववनंती, तयानुसार जशी पवरस्तिती असेल तसे, यांचा समावेश असेल;

(जी)

“वनववदा प्रविया” म्हणजे संपण
ू ट प्रविया ज्यामध्ये अजट, प्रतताव ककवा वनववदा आमंवरत करणे ,
अवधमान्यतेने पसंत केलेलया ककवा यशतवी वनववदाकाराची वनवड आवण खरे दी करार ककवा
रचनातमक करार करणे , आवण तसेच पूवट-वनवड, पूवट-अहट ता, वनवडक वनववदाकारांची छोटी
यादी तयार करणे , वनववदा-पूवट बैठका, वाटाघाटी आवण सदर वववशष्ट्ट खरे दीसाठी अनुषंवगक
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ककवा पवरणामतवरुप अन्य सवट प्रविया व संपकट साधने, यांचा अंतभाव असेल, परं तु तयामध्ये
खरे दी करार अंमलात आलयानंतरची कोणतीही कायटवाही ककवा प्रवियेचा समावेश नसेल;
(एच)

“वनववदा सुरक्ा” म्हणजे वनववदाकाराने खरे दीदाराला वनववदा दततावेजांमध्ये वववनर्वदष्ट्ट केलेलया
कोणतयाही दावयतवाची पूतटता करण्यासाठी वदलेली सुरक्ा; ज्यामध्ये बँक हमी, जामीन पर,
बँकसटचे धनादे श, रोख अनामत यांची व्यवतिा करण्याचा समावेश असेल.

(आय)

“करार” म्हणजे खरे दीदार व पुरवठादार यांच्यातील करार, ज्यामध्ये वनववदा दततावेज,
तयानंतरचे शुध्दीपरक, वनववदाकाराकडू न तवीकृ ती प्रतताव आवण काम करण्यासाठी
तयानंतरचा अंवतम तवरुप दे ण्यात आलेला करारातमक दततावेज;

(जे)

“तपधा”, या वनयमपुस्ततकेत खरे दीच्या संबंधात वापरले असेल तेंव्हा,
“तपधा” म्हणजे आवश्यक भौवतक व आर्विक क्मता, अनुभव आवण अहट ता असणाऱ्या, जशी
पवरस्तिती असेल तसे, अशा सवट वनववदाकार/संतिा यांना तयांची वनववदा ककवा प्रतताव सादर
करण्यास दे ण्यात आलेली परवानगी असा असेल आवण “तपधातमक” या शब्दाचा अिट
तयानुसार समजण्यात येईल.

(के)

“गोपनीय मावहती” म्हणजे जी मावहती उपलब्ध करुन न दे ण्याचा ककवा नाकारण्याचा ककवा
प्रकट न करण्याचा खरे दीदाराला हक्क असेल, अशी मावहती;

(एल)

“करार मूलय” म्हणजे खरे दी करारामध्ये नमूद असलेलया वततु/सेवांसाठी खरे दीदाराने प्रदान
करावयाची वववनर्वदष्ट्ट करण्यात आलेली रक्कम, आवण जर सवलत करार करण्यात आला
असलयास प्रदान करावयाच्या अंतीम दे यकाची रक्कम;

(एम)

“सवलत करार” म्हणजे सावटजवनक कायालय आवण खाजगी कायालय यांच्यात सावटजवनक
खाजगी भावगदारी प्रकलपासाठी करण्यात आलेला करार;

(एन)

“भ्रष्ट्टाचाराचे मागट” म्हणजे खरे दीच्या प्रवियेत ककवा करार कायास्न्वत करताना सावटजवनक
कायालयाच्या कायटवाहीवर प्रभाव टाकण्यासाठी कोणतीही मूलयवान वततु तवतःहू न दे ऊ करणे ,
दे णे, तवीकारणे ककवा याचना करणे ;

(ओ)

“मागणीकता अवधकारी” म्हणजे शासकीय ववभाग/मध्यवती भांडार खरे दी संघटनेने वववशष्ट्ट
बाब/वततु/ सेवेसाठी ज्या फम्सट/पुरवठादारांबरोबर दरकरार केले आहे त अशा दरकरारधारक
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फम्सट/पुरवठादारांकडे िेट खरे दी आदे श दे ण्यासाठी यिोवचतपणे प्रावधकृ त करण्यात आले
आहे त असे शासकीय ववभागातील प्रावधकारी;
(पी)

“इलेक्रॉवनक वरव्हसट ऑक्शन पध्दती” म्हणजे ऑनलाइन वरअल-टाइम खरे दीचे तंर जे खरे दी
करणाऱ्या कायालयां कडू न यशतवी वनववदांची वनवड करण्यासाठी वापरण्यात येते. या तंरामध्ये
वनववदाकारांकडू न एकामागून एक कमी करण्यात आलेलया वनववदा वनधावरत कालावधी
दरम्यान सादर करण्यात येतात आवण वनववदांचे वनम्नतम मूलयांकन तवयंचवलत पध्दतीने होते;

(क्यु)

“अप्रामावणक मागट ” म्हणजे खरे दी प्रवियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी ककवा करार करण्यासाठी
खरे दीदाराला हावनकारक ठरे ल अशा वरतीने वाततवाचे खोटे वचर उभे करणे व यामध्ये
खरे दीदाराला मुक्त व खुलया तपधेचे लाभ वमळू नयेत यासाठी वनववदे तील ककमती
वनववदाकारांनी संगनमत करुन कृ वरम तपधारवहत पातळीवर आणून ठे वण्याच्या प्रिेचा अंतभाव
होतो;

(एस)

“शासकीय कंपनी” म्हणजे शासनाने कंपनी अवधवनयम,1956 अंतगटत तिापन व नोंदणी
केलेली कंपनी ज्यामध्ये भरणा करण्यात आलेलया भाग भांडवलापैकी 51 टक्क्यांपेक्ा कमी
नसेल इतके भाग भांडवल राज्य/केंद्र सरकारने धारण केलेले असते;

(टी)

“वततू” म्हणजे सवट सावहतय, साधन सामुग्री, फर्वनचर, सामान, कच्चा माल, यंरसामग्री, सुटे
भाग, उपकरणे , वाहन, ववमान, जहाज ककवा उतपावदत माल अशी इतर वगीकृ त उतपादने ककवा
माल पुरवठयाच्या सोबत दयाव्या लागणाऱ्या सेवा जसे वाहतूक, ववमा, तिापना, प्रवशक्ण
आवण दे खभाल इतयादीचा तयात समावेश असतो;

(झेड)

“व्यक्ती” म्हणजे एक ककवा अवधक व्यक्ती, भावगदाऱ्या, संघ, सोसायट्या, कंपन्या, न्यास,
ववश्वतत, धारक, कायदे शीर प्रवतवनधी ककवा अन्य कायदे शीर ककवा ववधीमान्य व्यक्ती;

(एए)

“खरे दी अवधकारी” म्हणजे वनववदा तवीकृ तीवर सही करणारा अवधकारी आवण तयामध्ये
खरे दीदाराच्या वतीने संबंवधत करार करण्याचे प्रावधकार असले लया अन्य कोणतयाही
अवधकाऱ्याचा तयात समावेश असेल;

(बीबी)

“संभाव्य वनववदाकार” म्हणजे कोणतीही व्यक्ती कंन्सोर्वटयमसह (म्हणजे अनेक व्यक्ती ककवा
फम्सट ककवा कंपन्या यांचा संघ) वनववदाकार होण्याची शक्यता आहे ;
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(सीसी)

“खरे दी” ककवा “सावटजवनक खरे दी” म्हणजे खरे दीदार कायालयाने , वततू/कामे/सेवा ककवा
कोणतीही एकवरत वततू यासह सावटजवनक खाजगी भावगदारी प्रकलप, प्रतयक् ककवा खरे दीच्या
सेवेसाठी वजच्याबरोबर करार करण्यात आला असेल अशा एजन्सीमाफटत, खरे दीने,
भाडे पट्ट्ट्याने ककवा परवान्याद्वारे ककवा अन्यप्रकारे वततू/कामे/सेवा संपादन करणे , परं तु
तयामध्ये मोबदलयावशवाय संपादन केलेली कोणतीही कामे ककवा सेवांचा समावेश नसेल आवण
“खरे दी करणे ” ककवा “खरे दी केलेलया” या संज्ञांचा अिट तयानुसार घे ण्यात येईल.

(डीडी)

“खरे दी करार” म्हणजे खरे दीच्या ववषयाशी संबंवधत खरे दी कायालय आवण यशतवी वनववदाकार
यांच्यात करण्यात आलेला करार;

(ईई)

“खरे दी प्रविया” म्हणजे पूवट अहट तेसाठी, नोंदणीसाठी ककवा वनववदा मागववण्यासाठी जसे लागू
असेल तसे, आमंवरत करण्यापासून ते खरे दी करार करण्यापयंतची प्रविया;

(एचएच)

“दर करार” म्हणजे करारांतगटत कालावधीकवरता ठरवून वदलेलया दराने पुरवठा करण्याकवरता
केलेला करार. अशा करारामध्ये वततूंच्या संख्येचा/पवरमाणाचा उललेख करण्यात आलेला
नसतो आवण कराराच्या कालावधीत मागणीकता अवधकाऱ्याने वदलेला आदे श कंराटदाराला
तवीकारावा लागतो;

(आयआय) “जोखीम खरे दी” म्हणजे कसूरदार कंराटदाराच्या जोखमीवर व तयाच्या खचाने माल/सेवांची
खरे दी;
(केके)

“पुरवठा वठकाण” म्हणजे वनववदा/कायट आदे श/ करारामध्ये वववनर्वदष्ट्ट करण्यात आलेले
वठकाण जेिे खरे दीदार ववभागाने करारां तंगटत वनस्श्चत केलेलया वठकाणी पुरवठादाराने वततूंचा
पुरवठा करण्याचे वठकाण ककवा अवधकाऱ्याने या प्रयोजनासाठी मान्यता वदलेले अन्य कोणतेही
वठकाण;

(एलएल)

“मानके” म्हणजे खरे दी कराराच्या ववववध घटकांच्या कामवगरीचे मोजमापन करुन खरे दी
कराराची कायटक्मता आवण पवरणामकारकता वनस्श्चत करण्याचे वनकष;

(एमएम)

“लघु उद्योग” म्हणजे भारत सरकारने उद्योग (ववकास व वववनयमन) अवधवनयमाच्या अंतगटत
वेळोवेळी व्याख्या केलेले लघु उद्योग;

(एनएन)

“खरे दीचा ववषय” म्हणजे वततू माल, सेवा ककवा कामे ककवा तयांच्या संयोगाच्या तवरुपातील
खरे दीची कोणतीही बाब;
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(ओओ)

“मोहोरबंद वलफाफा” म्हणजे पूणटपणे बंद केलेलया आवण वचकटवलेलया वलफाफ्यात भरलेला
दततावेज ककवा दततावेजांचा संच, या वलफाफ्यावर कंपनीची मोहोर लावलेली असेल ककवा
वलफाफ्याच्या सवट बाजूंवर सही करण्याचे अवधकार असलेलया व्यक्तीने सह्या केलेलया
असतील;

(पीपी)

“सेवा” म्हणजे सेवेला आनुषंवगक ककवा पवरणामतवरुप असलेले वगळू न, माल ककवा
कामांवशवाय अन्य खरे दीचा ववषय, आवण तयामध्ये कोणतयाही भौवतक, दे खभाल,
व्यावसावयक, वैयस्क्तक, सललागार सेवा ककवा अन्य कोणतयाही गोपनीय सेवांचा ककवा खरे दी
कायालयाने गोपनीय म्हणून घोवषत केलेलया सेवांचा समावेश होतो, परं तु तयामध्ये कोणतयाही
कायदा, वनयम, वववनयम ककवा आदे शाखाली व्यक्तीच्या वनयुक्तीचा समावेश असणार नाही;

(क्युक्यु)

“चाचण्या” म्हणजे अशा चाचण्या ज्या तपशीलात वववहत करण्यात आलेलया असतील ककवा
ज्या आवश्यक म्हणुन ववचारात घे ण्यात आलया असतील; अशा चाचण्या वनरीक्ण
अवधकाऱ्याने ककवा तयाच्या वनदे शांखाली काम करणाऱ्या अन्य कोणतयाही एजन्सीने केलया
असतील ककवा पार पाडलया असतील;

(आरआर)

“संख्या आवण पवरमाण” म्हणजे वनववदा/ कायट आदे श/करारामध्ये वववनर्वदष्ट्ट करण्यात आलेले
संख्या व पवरमाण;

(टीटी)

“कायट आदे श” ककवा “खरे दी आदे श” म्हणजे खरे दीदाराच्या वनववदा/ मागणीनुसार वततू आवण
सेवा पुरववण्यासाठीचा आदे श;
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2.

पाचवयभम
ू ी
खरे दीच्या प्रवियेत गरजांचे ववश्लेषण, अंदाज बांधणे , वनववदा आमंवरत करणे , वनववदा
तवीकारणे , तयानंतर तयांचे मूलयांकन करणे , कायट आदे श/खरे दी आदे श वनगटवमत करणे , करार करणे ,
माल/सेवांचा पुरवठा करणे आवण पुरवठादाराला दे य रकमा अदा करणे इ. बाबी अंतभूटत असतात.
सावटजवनक खरे दीचे वववनयमन करणाऱ्या कायदे शीर चौकटीच्या अग्रभागी घटनेचे पवरच्छे द
299 आहे . या कलमात असे नमूद करण्यात आले आहे की, शासनावर कायदे शीरदष्ट्ृ ट्या बंधनकारक
असणारे करार, ज्यांना ववशेषतवाने अवधकार दे ण्यात आले आहे त अशा अवधका-यांनी लेखी करणे
आवश्यक आहे . हे पवरच्छे द खाली सववततरपणे मांडण्यात आले आहे .
2.1

भारतीय राज्यघटनेमधील अनुच्छे द 299- सांववदा
सांघराज्याच्या ककवा राज्याच्या कायय कारी अवधकाराचा वापर करुन केलेल्या सवय
सांववदा, यिास्तिती, राष्ट्रपतीकडू न ककवा राज्याच्या राज्यपालाकडू न करण्यात ये त
असल्याचे म्हटले र्जाईल, आवर् त्या अवधकाराचा वापर करुन केलेल्या अशा सवय सांववदा
व मालमत्तेची सवय हतताांतरर्पत्रे राष्ट्रपतीच्या ककवा राज्यापालाच्या वतीने, तो वनदे वशत
ककवा प्रावधकृ त करील अशा व्यक्तीकडू न आवर् अशा रीतीने वनष्ट्पावदत केली र्जातील.
या सांववधानाच्या प्रयोर्जनािय , ककवा याच्या पूवीपयं त अांमलात असलेल्या भारत
सरकार सांबांवधच्या कोर्त्याही अवधवनयमीतीच्या प्रयोर्जनािय केलेली ककवा वनष्ट्पावदलेली
कोर्तीही सांववदा ककवा हतताांतरर्पत्र याबाबत, राष्ट्रपती ककवा राज्यपाल यापैकी
कोर्ीही व्यक्तीश: दायी असर्ार नाही, तसेच त्याांच्यापैकी कोर्ाच्याही वतीने अशी
कोर्तीही सांववदा ककवा हतताांतरर्पत्र करर्ारी ककवा वनष्ट्पावदत करर्ारी कोर्तीही
व्यक्ती त्याबाबत व्यक्तीश: दायी असर्ार नाही.

2.2

भारतीय राज्यघटनेमधील अनुच्छे द 166- राज्य शासनाने कामकार्ज चालववर्े
राज्य शासनाची सांपर्
ू य शासकीय कारवाई राज्यपालाच्या नावाने करण्यात ये त
आहे , असे व्यक्त केले र्जाईल.
राज्यपालाच्या नावाने केलेले व वनष्ट्पावदत केलेले आदे श व इतर सांलेख
राज्यपालाने करावयाच्या वनयमाांमध्ये वववनर्षदष्ट्ट करण्यात ये ईल अशा रीतीने
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अवधप्रमावर्त केले र्जातील, आवर् याप्रमार्े अवधप्रमावर्त करण्यात आलेला आदे श
ककवा सांलेख राज्यापालाने केलेला ककवा वनष्ट्पावदत केलेला नाही, या कारर्ावरुन
त्याची वववधग्राहयता प्रचनातपद केली र्जार्ार नाही.

2.3

वनयमपुस्ततकेचा उद्दे श
राज्य शासनाकडू न ववववध प्रकारच्या वततु आवण सेवा खरे दी करण्यावर तसेच प्रकलप
व योजना राबववण्यावर आपलया अंदाजपरकातील बरीच मोठी तरतूद खचट करण्यात येते.
तयापैकी, वततू ककवा माल खरे दी करताना सवटर समान, पारदशटक, पध्दतशीर, कायटक्म आवण
कमी खर्वचक कायटपध्दतीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे . अशी खरे दीची कायटपध्दती
अंमलात आणणे , खरे दीची काये पार पाडण्यासाठी सूचना व मागटदशटन उपलब्ध करुन दे णे, हा
या खरे दी वनयमपुस्ततकेचा उद्दे श आहे .

2.4

लिाांवकत ववभाग/कायालये
वनयमपुस्ततकेतील तरतुदी खालील खरे दी कायालयांना/ ववभागांना लागू राहतीलः1) राज्य शासनाचा कोणताही ववभाग ककवा तयांच्या अवधपतयाखालील कायालये, ज्याला
खरे दीचे अवधकार प्रदान करण्यात आले आहे त;
2) राज्य शासनाच्या मालकीचा ककवा तयाच्या वनयंरणाखाली असलेला कोणताही सावटजवनक
क्ेरातील व्यवसाय ककवा उपिम;
3) कोणतीही कंपनी, ज्याचे पन्नास (50%) टक्क्याहू न अवधक भाग भांडवल राज्य शासनाने
धारण केलेले असेल;
4) वजलहा पवरषदा, महानगरपावलका, नगरपावलका/नगरपवरषद इ. यासारख्या तिावनक
तवराज्य संतिा;
5) ववधानसभेच्या कायद्याखाली तिावपत कोणतीही संतिा ककवा मंडळ ककवा महामंडळ ककवा
प्रावधकरण ककवा सोसायटी ककवा न्यास ककवा तवायत्त संतिा (नाव कोणतेही असले तरी)
ककवा राज्य शासनाच्या मालकीची ककवा वनयंरणाखाली असलेली कोणतीही संतिा आवण
6) अन्य कोणतीही संतिा, ज्याला राज्य शासन या वनयमपुस्ततकेच्या प्रयोजनासाठी एक खरे दी
संतिा म्हणून अवधसूवचत करु शकेल व या संतिेला राज्य शासनाकडू न खरे दीकवरता
मोठ्या प्रमाणावर आर्विक सहाय्य वमळत असेल.
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2.5

वनयमपुस्ततकेची व्याप्ती
या वनयमपुस्ततके अंतगटत खरे दीची व्याप्ती ही वततुंच्या खरे दीच्या संदभात असेल. सदर खरे दीची
व्याप्ती सेवा ककवा तिापतय कामे ककवा वाहतूक इतयादींसाठी लागू राहणार नाही. तिावप,

प्रशासकीय ववभागांना लागणाऱ्या सेवांचे करार या वनयमपुस्ततकेच्या पवरच्छे द 3.2.7 मध्ये
नमुद स्तवस च ॅलेंज कायटपध्दतीचा अवलंब करुन करण्याची मुभा राहील. वततुंच्या
खरे दीकवरता या वनयमपुस्ततकेत नमुद केलेलया प्रविया आवण मागटदशटक सूचनांपासून
कोणतीही तफावत ककवा अपवाद करण्यासाठी उद्योग ववभागाची पूवट परवानगी घे णे आवश्यक
राहील.
या वनयमपुस्ततकेत दे ण्यात आलेले संदभट िमांक हे उद्योगातील प्रिा, मागील अनुभव
आवण यासारख्या धोरणांच्या अभ्यासातून अंदावजत केलेले आहे त. असे संदभट िमांक हे
आधारभूत संदभट म्हणून वापरावयाचे आहे त आवण ते वनदशटक तवरुपाचे असून ते
प्रकरणवनहाय बदलू शकतील.
महाराष्ट्र राज्य शासनाने या पूवी वेळोवेळी वनगटवमत केलेलया खरे दी संदभातील सवट
अन्य वनयमपुस्ततका/ शासन वनणटय/पवरपरके इतयादींना सदर वनयमपुस्ततका अवधिवमत
करील. तिावप, खरे दीसंबंधातील वववहत नमुने अंवतमत: वनस्श्चत करे पयंत “Manual of
office procedure for purchase of stores by the Government Departments-1978”
मधील खरे दीसंबंधातील वववहत नमुने आवश्यकतेनस
ु ार वापरण्यात येतील. तसेच भववष्ट्यात
आवश्यकतेनस
ु ार खरे दीबाबतचे शासन वनणटय/ पवरपरके/ आदे श/वववहत नमुने इ. उद्योग
ववभाग वनगटवमत करे ल.
सदर वनयमपुस्ततकेशी संबंवधत सवट शंका ववकास आयुक्त (उद्योग) यांना पाठववण्यात
याव्यात. अशा बाबतीत, ववकास आयुक्त (उद्योग) यांचा वनणटय अंवतम राहील.
सदर वनयमपुस्ततका फक्त कायालयीन वापरासाठी असलयामुळे, खाजगी संतिांनी
खरे दी प्रावधकाऱ्याबरोबर केलेलया करारातून उद्भवणाऱ्या जबाबदाऱ्यांच्या संदभात केलेलया
ककवा न केलेलया कोणतयाही कायटवाहीच्या समिटनासाठी या वनयमपुस्ततकेतील कोणतयाही
तरतुदीचा उललेख करण्यास तयांना परवानगी नसेल. येिे आणखी तपष्ट्ट करण्यात येते की, या
वनयमपुस्ततकेत काहीही नमूद करण्यात आले असले तरी तयामुळे सध्या अस्तततवात असलेलया
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ककवा भववष्ट्यातील कराराच्या अटींमध्ये कोणतयाही प्रकारे फेरफार होणार नाहीत आवण या
वनयमपुस्ततकेत काहीही नमूद करण्यात आले असले तरी, या कराराची अंमलबजावणी
तयामधील वववशष्ट्ट तरतुदीनुसार होईल. कंराटदार ककवा अन्य कोणीही व्यक्ती, ज्यांचे खरे दी
प्रावधकाऱ्याबरोबर व्यवहार होत असतात, तयांच्या अवभवेदनात ही वनयमपुस्ततका उद्ध ृत करु
शकणार नाहीत.
सदर वनयमावलीतील तरतुदी मावहती व तंरज्ञान संचालनालयाच्या दरकरार/दरपरकाना
लागू राहणार नाहीत. या वनयमपुस्ततकेमध्ये काहीही तरतुद असली तरी, मावहती व तंरज्ञान
संचालनालयास तयांचे तवतंर दरकरार करण्यास बाधा राहणार नाही. तयांच्या खरे दीसाठी तयांची
तवतंर वनयमावली राहील.
2.6

खरे दीची तत्त्वे
सावटजवनक खरे दीची मागटदशटक तत्त्वे ही उपतिापकाच्या (तटु अडट ) संकलपनेवर
आधावरत असतात. “उपतिापकता” (तटु अडट वशप) या शब्दाचा सवटसाधारणपणे अिट हा
ज्याच्यावर एखाद्या वततुची काळजी घे ण्याचे काम सोपववण्यात आले आहे तयाने अशी काळजी
घे ताना, दे खभालीच्या कामाचे व्यवतिापन वकती काळजीपूवटक आवण जबाबदारीने करणे
आवश्यक आहे , यासंबंधी आहे . शासकीय ववभाग हे सावटजवनक वनधीचे उपतिापक असतात,
कारण तयांच्याकडे हा वनधी वववशष्ट्ट उवद्दष्ट्टांची पूतटता करण्यासाठी जनतेने सोपववलेला असतो.
या वनधीतील बराच मोठा भाग हा खरे दीच्या प्रवियेत वापरला जातो, ज्यामध्ये करदाते,
पुरवठादार ककवा लाभािी अशा अनेकांचा समावेश असतो. अशा संबंवधताना या वनधीचा
वववनयोग योग्यवरतीने करण्याचे आवण इच्छू क गटांच्या लाभांसाठी करीत असलयाचे आश्वासन
दे ण्याची गरज आहे . अशा वरतीने, ववश्वतत संतिांवर पैशाचा योग्य वापर करण्याची, नीवतशास्र,
कायटक्मता तसेच पारदशटकता आवण उत्तरदावयतव पार पाडण्याची मोठी जबाबदारी असते.
सावटजवनक खरे दीची ततवे या अपेक्ांवर आधावरत असतात.
खरे दीदाराने , सावटजवनक वनधींचे व्यवतिापन करताना, सावटजवनक खरे दीच्या सवट
तत्त्वांचे पालन करणे अपेवक्त असते आवण सेवा पुरववताना तयाच्या उच्च व्यावसावयकतेचा
दजा आवण तो ग्राहकांना महतव दे त असलयाचे वदसून येणे आवश्यक असते.
खरे दी कायटिम हाती घे ताना सवटसाधारणपणे खालील ततवांचा योग्य ववचार करणे आवश्यक
आहे :16

1) पैशाची इष्ट्टतम ककवा आदशट ककमत;
2) सचोटी, प्रामावणकपणा आवण पारदशटकता;
3) इष्ट्टतम तपधा;
4) शासनाचे दीघट कालीन वहतसंबंध;
5) वटकाऊ खरे दीचे धोरण; आवण
6) भ्रष्ट्टाचारी मागांना प्रवतबंध करण्याचे उपाय
खरे दी प्रवियेत या तत्त्वांचा अवलंब करुन, खरे दीदाराने तयांच्या कायातून
साधनसामुग्रीचा नासधूस होऊ न दे णे, सवटकाल लागू होतील असे सवात जातत उवचत उपाय
शोधून काढणे आवण संघटनेच्या गरजा पुरववणे ही कामे पवरणामकारकवरतया आवण उद्दे शपूवटक
पार पाडू शकेल. या प्रतयेक तत्त्वाची िोडक्यात मावहती आवण खरे दी प्रवियेत गुंतलेलया
लोकांची खरे दी तत्त्वांशी बांवधलकी, या बाबतच्या अपेक्ा खालीलप्रमाणे आहे त:
2.6.1

पै शाची इष्ट्टतम ककवा आदशय ककमत
“पैशाची इष्ट्टतम ककवा आदशट ककमत” ही वततूची ककमत आवण कामवगरी यामधील
एक व्यापारी सवलत (रेड-ऑफ) असते, ज्यामध्ये वववनर्वदष्ट्ट केलेलया वनवड प्रविये दरम्यान
वमळणारा सवात मोठा लाभ असतो. याचा अिट असा की, आपलया गरजा भागववण्यासाठी ज्या
दे काराची वनवड करण्यात येते तयामध्ये उवचत गुणवत्ता, सेवा, उपयुक्त कालावधीचा खचट
आवण अन्य मापदं ड या घटकांचा इष्ट्टतम संयोग झालेला असतो.
याचा अिट नेहमी सुरुवातीला सवात कमी ककमतीच्या पयायाची वनवड करणे असा
नसून ज्यामुळे वनववदा दततावेजांमध्ये वववनर्वदष्ट्ट करण्यात आलेले मूलयांकनाचे वनकष ववचारात
घे ऊन आपलया गुंतवणूकीवर सवात चांगला परतावा वमळू शकेल, असा घे णे आवश्यक आहे .
यासाठी तांवरक, वावणस्ज्यक, संघटनातमक आवण ककमत या घटकांचे, तयांचे संबंवधत महतव
ववचारात घे ऊन, एकवरतपणे मूलयवनधारण करण्याची गरज असते.
“पैशाची इष्ट्टतम ककवा आदशट ककमत” हे तत्त्व संपण
ू ट खरे दी प्रवियेस लागू करण्यात
येते, ज्यामुळे ग्राहकाच्या गरजा जाततीत जातत पवरणामकारकपणे भागववता येणे शक्य होते.
“पैशाची इष्ट्टतम ककवा आदशट ककमत” या तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी खरे दीदाराने
खालील बाबींची पूतटता होईल याची काळजी घ्यावी:-
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1) अवधक तपधा अवधक चांगले ;
2) खरे दी ववभागाच्या वववनर्वदष्ट्टीत आवश्यकता सगळयात चांगलया रीतीने पूणट होतील
अशी कामवगरी आवण उच्चत्तम दजाची वाततवता असेल असा दे कार दे णाऱ्या
पुरवठादाराची वनवड होईल, याची काळजी घे णे;
3) दे काराचे वन:पक्पणे आवण सवटसमावेशक मूलयांकन वेळीच करणे;
4) सवट संभाव्य खचाचा काळजीपूवटक ववचार करणे;
5) काळजीपूवटक तिावपत केलेले मूलयांकन वनकष;
6) खरे दीची ककमत वकरकोळ वविी ककमतीपेक्ा (एम.आर.पी) जातत असू न दे णे; आवण
7) जेिे शासनाला कलयाणकारी योजनांतगटत ववतरण करण्याची गरज असते अशा
प्रकरणी लाभािींकवरता वततुंच्या खरे दीसाठी तयांच्या ककमतीची होणारी रक्कम िेट
बँक हततांतरणाने (बँक रान्तफरद्वारे ) दे ण्यास अवधक पसंती दे णे.
2.6.2

सचोटी, पारदशयकता आवर् प्रामावर्कपर्ा
सचोटी
ज्या वरतीने खरे दी प्रविया पार पाडण्यात येते तयावरुन खरे दीदार ववभागाच्या सवट
अंतगटत आवण बाह्य वहतसंबंवधतांना ही प्रविया सचोटीची असलयाचा वदलासा वमळणे
आवश्यक आहे . हा सचोटीयुक्त प्रवियेचा वदलासा दे ण्यासाठी, खरे दी प्रविया राबववताना
खरे दीदार ववभाग आवण वतच्या कमटचाऱ्यांनी प्रिम सचोटी राखावी. प्रविया सचोटीयुक्त
असावी याचा अिट ती रातत, समन्यायी, वन:पक्पाती आवण वततुवनष्ट्ठ असावी, मार पूवटग्रहदुवषत
नसावी. याचा अिट वाततववक पाहता, ही प्रविया म्हणजे जे कायदे शीरपणे आवण नैवतकदष्ट्ृ ट्या
बरोबर आवण योग्य असेल अशा गोष्ट्टी करणे.
पारदशयकता
पारदशटकता याचा अिट रातत आवण समान मागापासून फारकत घे ण्याची कमी शक्यता,
जी प्रवियेमध्ये सहजपणे लक्ात येऊ शकते. पारदशटक यंरणेत वनयम तपष्ट्ट (म्हणजे
पक्पातरवहत तपशीलवार वैवशष्ट्टये, वाततववादी मूलयांकन वनकष, प्रमाण वनववदा दततावेज,
सवट संतिांना एकसारखी मावहती पुरववणे, दे काराची गोपवनयता इ.) असतात, ज्यामुळे तयांचे
पालन होण्याची खारी वमळते. अवभलेख हे लेखापरीक्कांनी तपासणी करण्यासाठी खुले ठे वणे
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योग्य असते, उदा. अयशतवी पुरवठादारांना तयांच्या दे कारातील शक्तीतिाने आवण उवणवा यांची
जाणीव करुन दे णे, करारातील मावहती जावहररीतया उघड करणे इ.
प्रामावर्कपर्ा
खरे दी प्रवियेचे आणखी महतवाचे वैवशष्ट्ट्य म्हणजे प्रवियेतील प्रामावणकपणा होय.
यामध्ये तवच्छ, चावरत्र्यसंपन्न वतटणक
ू , ज्यामध्ये वैयस्क्तक आवण संघटनातमक वतटणक
ू ीतील
राततपणा आवण प्रामावणकपणा, सवटसाधारणपणे तवीकारण्यात आलेलया सदाचार आवण
नीतीवनयमांचे पालन, वनःपक्पातीपणा आवण शुध्दता, यांचा समावेश असेल,
प्रामावणकपणाच्या तत्त्वांत खालील बाबीं समाववष्ट्ट असतील :अ)

ब)

प्रवतबां ध करर्े:एक)

खरे दी प्रवियेत अनुवचत फायद्याच्या बदलयात, प्रतयक् ककवा
अप्रतयक्रीतीने , कोणताही दे कार, याचना करणे ककवा लाच ककवा बवक्स
ककवा दे णगी ककवा कोणताही महतवाचा लाभ तवीकारणे ककवा अन्य खरे दी
प्रवियेवर प्रभाव टाकणे;

दोन)

आर्विक ककवा अन्य लाभासाठी ककवा जबाबदारी टाळण्यासाठी एखाद्याचा
गैरसमज करुन दे ण्यासाठी ववपयास करणे ककवा एखादी बाब वगळणे;

तीन)

खरे दी प्रवियेतील पारदशटकता, सचोटी आवण प्रगतीस बाधा वनमाण
करण्यासाठी कोणतयाही प्रकारचे संगनमत, वनववदा प्रवियेत लबाडी करणे
ककवा तपधेत ववघ्न वनमाण करणारी वतटणक
ू ;

चार)

खरे दी प्रवियेत अनुवचत फायदा ककवा वैयस्क्तक लाभ होण्यासाठी खरे दी
कायालय आवण वनववदाकार यांच्यात मावहतीचा गैरवापर करणे ;

पाच)

खरे दी कायालयाचा कोणताही अवधकारी आवण वनववदाकार यांच्यात
कोणताही आर्विक ककवा व्यावसावयक व्यवहार;

सहा)

खरे दी प्रवियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी कोणतयाही व्यक्ती/ संतिेला ककवा
तयांच्या मालमत्तेवर कोणतीही बळजबरी, वबघाड, नुकसान करण्याची
प्रतयक् ककवा अप्रतयक्वरतया धमकी दे णे; आवण

सात)

खरे दी प्रवियेच्या कोणतयाही चै ाकशीत ककवा लेखापरीक्णात कोणताही
अडिळा वनमाण करणे .

वहतसंबंध उघड करणे (जसे ववभागीय खरे दी सवमतीचा (डीपीसी) कोणताही सदतय
मालकाच्या कुटुं बाचा/वनववदाकाराच्या ज्येष्ट्ठ व्यवतिापनाचा सदतय असणे)
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क)

2.6.3

वनववदाकाराने पूवी दे शातील मागील तीन वषात केलेले कोणतेही उललंघन ककवा
गैरकृ तय ककवा अन्य कोणतयाही खरे दीदार कायालयाने वनववदाकारावर घातलेली बंदी
उघड करणे .

इष्ट्टतम तपधा
इष्ट्टतम तपधा ही अशी पवरस्तिती असते की, वनववदाकार तवतःहू न (संगनमताने नव्हे )
तया एकाच व्यवसायाच्या संधीसाठी पवरणामकारकपणे तपधा करतात आवण एक प्रवतसाद दे ऊ
शकणारी वनववदा सादर करतात. वनववदाकाराच्या तवातंत्र्याचे मूलयांकन अशा रीतीने करण्यात
यावे की एक व्यक्ती ककवा संतिा वनववदा प्रवियेत वाच्चािाने केवळ एकाच वनववदे द्वारे सहभागी
होतील. खरे दीदाराने सवट खरे दी प्रवियामध्ये पवरणामकारकपणे तपधा आणावी ज्यामुळे सचोटी,
प्रामावणकपणा, पारदशटकता आवण पैशाची ईष्ट्टतम ककवा आदशट ककमत वमळू शकेल. खरे दीदार
ववभागाने “तपधा अवधवनयम, 2002” आवण या अवधवनयमात तयानंतर करण्यात आलेलया
सुधारणा ककवा या अवधवनयमाऐवजी भववष्ट्यात अंमलात येणारा कोणताही नवीन अवधवनयम,
यांची नेहमी दखल घ्यावी. तयामुळे तपधेवर ववपवरत पवरणाम करणाऱ्या प्रिा आवण
व्यवसायातील मक्तेदारीच्या गैरवापरास प्रवतबंध करता येईल.

2.6.4

शासनाचे दीघयकालीन वहतसांबांध
खरे दीदाराच्या वहताच्या दस्ृ ष्ट्टकोनातून खरे दी करणे याचा अिट खरे दीदार आवण तयाच्या
ववववध वहतसंबंवधतांना लागू असलेलया खरे दी कायट पध्दतीचे पालन करुन प्रकलप करारातील
सवटसाधारण आवण वववशष्ट्ट उवद्दष्ट्टे साध्य करणे शक्य होईल, अशा रीतीने खरे दीची काये पार
पाडणे.

2.6.5

शाचवत खरे दी धोरर् (Sustainable Procurement Policy)
शाश्वत खरे दी म्हणजे, शाश्वत ववकास तत्त्वांमध्ये खरे दी प्रिा एकवरत करणे होय.
यामध्ये वततु खरे दी करताना, सामावजक आवण सभोवतालची पवरस्तिती ववचारात घे ण्यासह
पारं पवरक आर्विक पैलू दे खील ववचारात घे णे समाववष्ट्ट असते.
शाश्वत खरे दी संकलपनेमळ
ु े शासकीय संतिांना आवण खाजगी क्ेराला तयांच्या मोठ्या
खरे दी क्मतेच्या माध्यमातून बाजारपेठेवर अवधक वटकाऊ वततु वनमाण करण्यासाठी प्रभाव
टाकणे शक्य होते.
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2.6.6

भ्रष्ट्टाचारी मागांना प्रवतबां ध करण्याचे उपाय
जेंव्हा पुरवठादार भ्रष्ट्टाचारी मागांचा अवलंब करतो तेंव्हा तो अनैवतक वागणुकीचा
सवोच्च ततर गाठतो. खाली नमूद केलेलया भ्रष्ट्टाचारी मागांच्या व्याख्यांचा पुरवठादारांमध्ये
सवात जातत प्रादुभाव असू शकतो:1) लाचः वततु, सेवा ककवा कामे प्राप्त करण्याच्या प्रवियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी कोणतीही
मूलयवान वततू अवाजवीवरतया तवतःहू न दे ऊ करणे , दे णे, घे णे ककवा याचना करणे;
2) वपवळर्ूक करुन ककवा र्जबरदततीने वसुली करर्े: वततु, सेवा ककवा कामे प्राप्त
करण्याच्या ककवा करार करण्याच्या प्रवियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी व्यक्ती, मालमत्ता
ककवा प्रवतष्ट्ठेला हानी पोचववण्याची धमकी दे ण्याचा प्रयतन करणे ;
3) लबाडी: वततु, सेवा ककवा कामे प्राप्त करण्याच्या ककवा करार करण्याच्या प्रवियेवर
प्रभाव टाकण्यासाठी, खरे दीदाराला ककवा अन्य सहभागीदारांना हानी पोहचे ल अशा रीतीने
मावहतीचा ककवा वाततवाचा गैरवापर करुन प्रभाव टाकणे;
4) सांगनमत: तपधातमक नसलेलया व कृ वरमपणे ठरववलेलया ककमतीच्या वनववदा करण्यासाठी
वनववदाकारांमध्ये करण्यात येणारा करार.

2.7

खरे दीचे नीवतशातत्र
नीवतशातर हे बरोबर आवण चूक, नैवतक कतटव्य आवण जबाबदारी, नैवतक तत्त्वे आवण
मूलय व नैवतक चावरत्र्य यांच्या वशततीशी संबंवधत असते. सचोटी, प्रामावणकपणा, पारदशटकता
आवण उत्तरदावयतव यासारख्या तत्त्वांशी संबंवधत बहु तेक खरे दी या नीवतशातरावर आधावरत
असते.
शासकीय/अधट-शासकीय कायालयांच्या कामकाजातील भ्रष्ट्टाचार आवण लबाडीमुळे
वनस्श्चत केलेली उवद्दष्ट्टे साध्य करण्यासाठी उद्दे वशत वनधी कमी पडतो. लबाडीचा पवरणाम
बहु ववध असलयामुळे कमी उतपन्न गटातील व्यक्तींसाठी राखून ठे वलेलया वनधीच्या बेकायदे शीर
हततांतरण आवण गैरवापरामुळे दे शाच्या एकूण ठोस उतपादनावर ववपवरत पवरणाम होतो.
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खरे दीशी संबंवधत सवट अवधकारी/कमटचाऱ्यांनी कायालयामधील ककवा बाहे रील सवट
व्यावसावयक संबंधांमध्ये प्रामावणकपणाचा संशयातीत दजा राखावा. नीवतशातरातील वनयम
खरे दीदार, ग्राहकवगट, दे णगीदार, शासन, भागीदार आवण सवटसाधारण जनता यांच्यातील सवट
व्यवहारांना लागू राहतील. खरे दीशी संबंवधत सवट अवधकारी/कमटचारी तयांच्या अवधकाराचा
ककवा कायालयाचा वापर वैयस्क्तक फायद्यासाठी कधीही करणार नाहीत आवण ते खरे दीदाराची
प्रवतष्ट्ठा कायम ठे वण्याचा आवण वाढववण्याचा सतत प्रयतन करतील.
खरे दीची कामे करणाऱ्या सवट अवधकारी/कमटचाऱ्यां चा वतटणक
ु ीच्या दजामध्ये खालील
बाबींचा, परं तु तेवढ्यापुरतेच मयादीत न रहाता, समावेश असेल:1) असे अवधकारी/कमटचारी वववशष्ट्ट खरे दीशी संबंवधत मावहती कोणतयाही पुरवठादाराला,
अशी मावहती व्यापक व्यावसावयक वगाला उपलब्ध करुन दे ण्यापूवी, वमळू दे णार नाहीत;
2) असे अवधकारी/कमटचारी हे तुपव
ू टक मयावदत ककवा “ तयार केलेली ” तपशीलवार वैवशष्ट्टे,
कायट-कक्ा यांचा अनावश्यक वापर तपधेला बाधक ठरे ल अशा रीतीने करणार नाहीत;
3) असे अवधकारी/कमटचारी जी व्यक्ती खरे दीदाराच्या व्यवसाय घे ण्याचा प्रयतन करीत असेल
ककवा केला असेल अशा व्यक्तीने भावी चांगलया नोकरी संबंधी वदलेले आश्वासन,
प्रतयक्पणे ककवा अप्रतयक्पणे , मागणार नाहीत ककवा तवीकारणार नाहीत;
4) अशा अवधकारी/कमटचाऱ्यांचे, खरे दीदाराच्या वनववदा आमंरणाला प्रवतसाद दे णाऱ्या
कोणतयाही पुरवठादाराशी आर्विक वहतसंबंध नसतील ककवा असे वहतसंबंध असलयास,
तयांना खरे दीच्या कायटवाहीत भाग घे ऊ वदला जाणार नाही;
5) असे अवधकारी/कमटचारी मालकीच्या संबंधात आवण तरोत वनवडीबाबतची मावहती, अशी
मावहती प्राप्त करुन घे ण्यासाठी प्रावधकृ त करण्यात आलेलया व्यक्तीवशवाय अन्य
व्यक्तीकडे , उघड करणार नाहीत.
2.8

वनयमपुस्ततकेतील तरतुदींचे पुनर्षवलोकन
वनयमपुस्ततकेतील

तरतुदींचे

पुनर्ववलोकन

करण्यासाठी

मुख्य

सवचवांच्या

अध्यक्ेतेखालील पुनर्ववलोकन उच्चावधकार सवमती खाली नमुद केलयाप्रमाणे असेल. सदर

22

सवमती आवश्यकता असलयास, वनयमपुस्ततकेची व्याप्ती आवण तवरुप यांचे वेळोवेळी
पुनर्ववलोकन आवण सुधारणा करे ल:1

मुख्य सवचव

अध्यक्

2

प्रधान सवचव (उद्योग)

सदतय

3

प्रधान सवचव (ववत्त)

सदतय

4

प्रधान सवचव (वनयोजन)

सदतय

5

प्रधान सवचव (ग्रावववव)

सदतय

6

प्रधान सवचव /सवचव (मावहती तंरज्ञान)

सदतय

7

प्रधान सवचव/सवचव (सावटजवनक आरोग्य)

सदतय

8

प्रधान सवचव /सवचव (मवहला व बाल-ववकास)

सदतय

9

ववकास आयुक्त (उद्योग)

10

अन्य ववभागांतील वनमंवरत

2.9

ववववध सवमत्याांची रचना व अवधकार

2.9.1

खरे दीसाठीची उच्चावधकार सवमती

सदतय-सवचव
वनमंवरत

या वनयमपुस्ततकेत तातडीची खरे दी, मयावदत वनववदा/वनबंवधत वनववदा, स्तवस च ॅलेंज,
इतयादी पध्दतीच्या खरे दीसाठी एक उच्चततरीय खरे दी सवमती नेमण्यात आली आहे . सदर
सवमतीची रचना खालीलप्रमाणे राहील:
1

संबंवधत ववभागाचे अप्पर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव

अध्यक्

2

अप्पर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव (ववत्त ववभाग)

सदतय

3

ववकास आयुक्त (उद्योग)

सदतय

या उच्चावधकार सवमतीला रुपये एक कोटी वरील तातडीची खरे दी, मयावदत वनववदा/
वनबंवधत वनववदा, स्तवस च ॅलें ज अन्वये खरे दी करण्यास मान्यता दे ण्याचे अवधकार असतील.
या सवमतीने खरे दी करण्यास मान्यता वदलयानंतर संबंवधत ववभागाने प्रशासकीय मान्यता दयावी
व ववत्तीय अवधकार मयादे मध्ये उवचत ततरावर खरे दी प्रविया राबवावी.
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2.9.2

राज्यततरीय प्रशासकीय ववभाग खरे दी सवमती
या वनयमपुस्ततकेत घालून दे ण्यात आलेलया कायटपध्दतीनुसार खरे दी प्रविया हाती
घे ण्यासाठी प्रतयेक प्रशासकीय ववभाग/कायालय अंतगटत खरे दी सवमती (डीपीसी/पीसी) गठीत
करील. गठीत केलेलया खरे दी सवमतीचा प्रतयेक सदतय हा भारतीय दं ड संवहतेच्या पवरच्छे द 21
अंतगटत एक लोकसेवक असलयाचे मानण्यात येईल. प्रशासकीय ववभाग खरे दी सवमतीची रचना
ववभाग प्रमुख वनस्श्चत करतील आवण ते खालील रचनेचे अनुकरण करतील:1

प्रशासकीय ववभाग प्रमुख

2

संबंवधत खरे दीदार ववभाग/कायालयाचा खरे दी प्रविया

अध्यक्
सदतय सवचव

हाताळणारा गट-अ दजापेक्ा कमी नसलेला ज्येष्ट्ठ
अवधकारी
3

उप-सवचव दजाच्या कमी नसलेला

सदतय

प्रशासकीय ववभागाचा प्रवतनीधी
4

लेखा व कोषागार संचालनालयातील

वनमंवरत

गट-अ ककवा गट-ब दजाचा लेखावधकारी
5

उद्योग सह संचालक (भांख)/उद्योग
संचालनालयाचा प्रवतनीधी/

वनमंवरत

6

अन्य ववभागांकडू न कोणताही वनमंवरत,
आवश्यकता असलयास

वनमंवरत

7

तांवरक तज्ज्ञ, आवश्यकता असलयास

वनमंवरत

या वशवाय एखादया यंर सामग्रीची / उपकरणाची खरे दी करण्याचे ठरलयानंतर ववभागाची
गरज लक्ात घे ऊन तया अनुषंगाने वन:पक्पातीपणे तांवरक ववर्वनदे श (Technical
Specification) ठरववण्यासाठी संबंवधत खरे दीदार ववभागास तांवरक सवमती गवठत करावयाची
असलयास तया ववभागाने तवतंर तांवरक सवमतीची रचना व कायटपध्दती वनस्श्चत करावी.
या वनयमपुस्ततकेत वववहत केलेलया खरे दी कायटपद्धतीचा अवलंब करुन खरे दी
करावयाच्या बाबीसंबंधात सवट वनणटय सवमतीला घे ता येईल. जर खरे दीचे अंदावजत मूलय रुपये
दहा लाखापेक्ा (रु. 10 लाख) कमी असेल तर, ववभाग प्रमुखाला खरे दी संबंधी प्रशासकीय
ववभागीय खरे दी सवमतीची बैठक न बोलववता वनणटय घे ण्याचा अवधकार असेल.
याबाबतीत कोणतीही तफावत असलयास, ववकास आयुक्त (उद्योग) यांचे मागटदशटन
घे णे आवश्यक असेल. वनववदा सुचना तयार करणे , तपवशलवार वैवशष्ट्टयांना अंवतम तवरुप
दे णे, तांवरक वनववदा उघडणे व छाननी करणे इ. प्रविया संबंवधत खरे दीदार कायालयांनी
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आपलया ततरावर पार पाडण्याची कायटवाही करावी. खरे दी सवमती खरे दी प्रवियेच्या अंवतम
टप्यासाठी कायटरत राहील.
2.9.3

मांत्रालयीन प्रशासकीय ववभाग (खुद्द) खरे दी सवमती
मंरालयीन प्रशासकीय ववभाग (खुद्द) यांना लागणाऱ्या वततूंची खरे दी करण्यासाठी संबंवधत
ववभागाचे सह/उपसवचव यांच्या अध्यक्तेखाली खरे दी सवमती गवठत करण्यात यावी. सदर
सवमतीची रचना खालीलप्रमाणे राहील.

2.9.4

1

संबंवधत ववभागाचे सह सवचव/ उपसवचव

अध्यक्

2

उद्योग संचालनालयाचे प्रवतवनधी

वनमंवरत

3

लेखा व कोषागरे संचालनालयाचे प्रवतवनधी

सदतय

4

सबंवधत खरे दीदार ववभागाचा खरे दी अवधकारी

सदतय सवचव

तिावनक खरे दी सवमती
तिावनक ततरावर (ववभागीय/वजलहा ततरावरील क्ेरीय कायालय) खरे दी प्रविया
राबववण्यासाठी खरे दीदार ववभागाने सवमती तिापन करावी. सदर सवमतीची रचना
खालीलप्रमाणे राहील.
अ. ववभागीय ततरावर खरे दी सवमती
1
2
3
4

संबंवधत ववभाग प्रमुख / प्रादे वशक प्रमुख
उद्योग सह संचालक (ववभागीय कायालय) / प्रवतवनधी
ववभागीय अवधकारी (लेखा व कोषागरे ववभाग)/ प्रवतवनधी
संबंवधत खरे दीदार ववभागाचा खरे दी अवधकारी

अध्यक्
सदतय
सदतय
सदतय सवचव

ब. वर्जल्हाततरावर खरे दी सवमती
1
2

संबंवधत खरे दीदार ववभागाचा वजलहा कायालय प्रमुख
महाव्यवतिापक (वजलहा उद्योग केंद्र) / प्रवतवनधी

अध्यक्
सदतय

3

लेखा व कोषागरे या कायालयाचा गट-अ/गट-ब दजाचा
अवधकारी/प्रवतवनधी
संबंवधत खरे दीदार ववभागाचा खरे दी अवधकारी

सदतय

4

सदतय सवचव

प्रादे वशक
ततरावर,
वजलहा
ततरावर,
कायालय
ततरावर
तया
तया कायालयामधील महाराष्ट्र लेखा व ववत्त सेवेचे गट-अ व गट-ब अवधकारी कायटरत असून
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तयांचा सवमतीमध्ये समावेश करावा. तिावप, या कायालयामध्ये/ववभागामध्ये असे अवधकारी
कायटरत नसतील तर खरे दी सवमतीवर संचालनालयामाफटत तसेच प्रादे वशक सह संचालक,
लेखा व कोषागरे यांचेमाफटत पाठववण्यात आलेला गट-अ/ब चा प्रवतवनधी यांचा सवमतीमध्ये
समावेश करण्यात यावा.
तसेच वजलहयाच्या वठकाणी वजलहावधकारी कायालयात
कायटरत असलेलया महाराष्ट्र ववत्त व ले खा सेवेतील गट-ब दजाच्या
लेखावधकाऱ्याला वजलहावधकारी यांच्या मान्यतेने सवमतीवर प्रवतवनधी म्हणून घे ता येईल.
सदर सवमतयांना संबंवधत प्रशासकीय ववभाग प्रमुखांनी खरे दीच्या ववत्तीय मयादे चे
अवधकार प्रदान करावेत. याबाबतची प्रविया खरे दी धोरण लागू झालयापासून 1 मवहन्यांच्या
आत पूणट करावी.
वरील सवट सवमतयांनी तयांचे ववत्तीय अवधकाराच्या मयादे त खरे दी प्रविया
राबवावी. दरपरकाच्या आधारे होणारी 3 लाखापयंतची खरे दीस उपरोक्त सवमतयांची मान्यता
घे ण्याची आवश्यकता नाही.
या वनयमपुस्ततकेत वववहत केलेली खरे दीची कायटपध्दती अवलंबन
ू तयांना खरे दी
करावयाच्या बाबीसंबंधात ववभागीय खरे दी सवमती (डीपीसी) सवट वनणटय घे ईल. या बाबतीत
कोणतीही तफावत असलयास, तयासाठी ववकास आयुक्त (उद्योग) यांचे मागटदशटन घे णे
आवश्यक असेल. वनववदा सुचना तयार करणे , तपवशलवार वैवशष्ट्टयांना अंवतम तवरुप दे णे,
तांवरक वनववदा उघडणे व छाननी करणे इ. प्रविया संबंवधत खरे दीदार कायालयांनी
आपलया ततरावर पार पाडण्याची कायटवाही करावी. खरे दी सवमती खरे दी प्रवियेच्या
अंवतम टप्यासाठी कायटरत राहील.
2.10

खरे दी अवधकारी
प्रतयेक ववभाग/कायालय पुरवठादाराबरोबर ववभागाच्या/ कायालयाच्या वतीने करार
करण्यासाठी पदवनदे वशत करावयाचे एक ककवा अनेक अवधकारी वनस्श्चत करतील. खरे दी
अवधकारी हा गट-ब पेक्ा कमी दजाचा अवधकारी नसेल व तो खरे दी सवमतीचा सदतय सवचव
असणे आवश्यक आहे .
खरे दी अवधकाऱ्याने आपली कतटव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडताना अवतशय काळजी,
कायटक्मता, वन:पक्पातीपणा आवण प्रामावणकपणा दाखववणे अपेवक्त आहे . कोणतीही
कायटवाही करण्यापूवी, खरे दी अवधकारी खालील बाबींची काळजी घे ईल:1) या वनयमपुस्ततकेत वववहत करण्यात आलेलया सवट खरे दी कायटपध्दती व तत्त्वांचे
काटे कोरपणे पालन करील.
2) खरे दी प्रविया पूणट करण्यासाठी पुरेसा वनधी उपलब्ध असेल.
3) खरे दीचे कायट संबंवधत संतिेच्या वहताच्या दस्ृ ष्ट्टने सवात चांगले असेल.
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खरे दी प्रवियेचे संवनयंरण करण्यासाठी ठरववलेलया आवश्यकतेनस
ु ार पार पाडण्यात आलेलया
सवट कायांचा अहवाल दे ण्यात येईल.
2.11

मध्यवती भाांडार खरे दी सांघटनेची (C.S.P.O.) ची काये
मध्यवती भांडार खरे दी संघटनेची कायटकक्ा आता मयादीत करण्यात आली आहे . यापुढे
मध्यवती भांडार खरे दी संघटने द्वारे केवळ अंध व अपंग यांच्या संतिांची व महाराष्ट्र राज्य
हातमाग महामंडळ/महासंघ (महाटे क्स) यांची दरवनस्श्चती, दोन ककवा अवधक प्रशासकीय
ववभागाला लागणाऱ्या आवश्यक वततूंची खरे दी करणे व शासकीय खरे दीच्या संदभात धोरण
आखणी करण्याची एकूण जबाबदारी ठे वण्यात येत आहे . मध्यवती भांडार खरे दी संघटनेने
वेळोवेळी घालून वदलेलया मागटदशटक सूचना सवट खरे दी अवधकाऱ्यांना बंधनकारक राहतील.
दरवनस्श्चती करण्यात येणाऱ्या संतिांसाठी राखीव असलेलया वततूंची उतपादन क्मता
दर दोन वषांनी मध्यवती भांडार सवमतीकडू न तपासण्यात येईल. जेिे पुरवठादार एक वेळ एकल
मागणी परकावर टप्पा पध्दतीने सवलत दे त असतील तर, मध्यवती भांडार खरे दी संघटना
तसेच संबंवधत ववभाग या टप्पा सवलतीचा लाभ घे ऊ शकतील आवण या प्रयोजनासाठी संबंवधत
ववभाग आवश्यक मावहती मध्यवती भांडार खरे दी संघटनेला सादर करतील व या मावहतीचे
संकलन केलयानंतर मध्यवती भांडार खरे दी संघटना ही बाब टप्पा सवलत घे ण्यासाठी
पुरवठादारांबरोबर चचे कवरता घे ईल.
अशा संतिाकडू न खरे दी केलेलया राखीव वततूंची मावहती वेळोवेळी खरे दी पोटट लवर
संबंवधत खरे दी करणारे शासकीय ववभाग /कायालय अद्ययावत करतील. तसेच संबंधीत
शासकीय संतिा दर वतमाही तयांच्याकडू न ववववध शासकीय ववभागांनी/कायालयांनी खरे दी
केलेलया वततुंची संख्या पोटट लवर अद्ययावत करतील. याद्वारे मध्यवती भांडार खरे दी संघटनेस
संतिांनी उतपादन क्मतेच्या मयादे त पुरवठा केलयाचे तपासता येईल.

2.12
अ)

एक/दोन पेिा अवधक ववभागाांकडू न करावयाची खरे दी
एका पेिा अवधक ववभागाांकडू न करावयाची खरे दी
ज्या वततू एका पेक्ा अवधक ववभागांना खरे दी करणे आवश्यक असेल तयासाठी संबंवधत
प्रशासकीय ववभागाच्या सवचवांनी ववचारवववनमय करुन एका संयक्
ु त सवमतीमाफटत
दरकरारावर खरे दीची व्यवतिा करावी.
ककवा

ब)

दोन पेिा अवधक ववभागाांकडू न करावयाची खरे दी
ज्या वततू दोन ककवा अवधक प्रशासकीय ववभागाला खरे दी करणे आवश्यक असेल
तयासाठी संबंवधत प्रशासकीय ववभागांनी मध्यवती भांडार खरे दी संघटनेकडे (CSPO) मागणी
करावी. अशी मागणी करतांना प्रशासकीय ववभागाने वततूंचे ववर्वनदे श (Specification),
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प्रमाण/संख्या (Quantum), वततूंची एकूण अंदावजत ककमत, वततूंचा पुरवठा करण्याचे तिळ
व पुरवठा करण्यासाठी कालमयादा इतयादी बाबी नमुद करुन खरे दीस प्रशासकीय मान्यता व
ववत्तीय तरतूद असलयाची कागदपरे सोबत जोडू न वववहत नमुन्यात मागणीपर सक्म
प्रावधकाऱ्याच्या मान्यतेने सादर करावे. असे मागणीपर प्राप्त झालयानंतर आवश्यक वततूंची
खरे दीसाठीची प्रविया मध्यवती भांडार खरे दी सवमतीकडू न करण्यात येईल व तदनंतरची
प्रतयक्ात खरे दीबाबतची कायटवाही तया- तया संबंवधत ववभागामाफटत करण्यात येईल. तयासाठी
मध्यवती भांडार खरे दी सवमती पुढीलप्रमाणे राहील.
1
2
3
4

2.12.1

उप सवचव (उद्योग), उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग
उप सवचव (ववत्त ववभाग),मंरालय, मुंबई
उद्योग सह संचालक (भांडार खरे दी), उद्योग संचालनालय
उपसवचव दजाच्या कमी नसलेला संबंवधत खरे दीदार
प्रशासकीय ववभागाचा अवधकारी

अध्यक्
सदतय
सदतय सवचव
वनमंवरत

मध्यवती भाांडार खरे दी सवमती - मुद्रर् व लेखन सामग्री
शासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री संतिेकवरता लागणाऱ्या एक ककवा अनेक वततुंची खरे दी
करण्यासाठी वनयमपुस्ततकेच्या 2.9.4 (अ) मध्ये नमुद केलयानुसार ववभागीय ततरावरील
मध्यवती भांडार खरे दी सवमती संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री यांच्या
अध्यक्तेखाली गवठत करावी. यापूवी शासकीय मुद्रणालयाच्या आधुवनकीकरणासाठी नवीन
यंरसामग्री खरे दी करण्याकरीता शासन वनणटय उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग, ि.मुलेसा2007/प्र.ि.221/उद्योग-4,वदनांक 31.01.2009 अन्वये ववकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या
अध्यक्तेखाली गवठत करण्यात आलेली सवमती रद्द करण्यात येत आहे .
शासन वनणटय वद.2.1.1992 पवरवशष्ट्ट (2) मध्ये शासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री
संचालनालयाकडू न खरे दी करण्यासाठी वततू राखून ठे वण्यात आलया होतया. तिावप, सदरच्या
धोरणामध्ये या वततू राखून ठे वण्यात आलेलया नाहीत. तयामुळे सदर वततूसाठी लेखन सामग्री
संचालनालयास खरे दीची मयादा वनस्श्चत केलेली नाही. परं त,ू शासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री
संचालनालयास एक ककवा अनेक वततूंची रुपये दहा लाखांपेक्ा (रु. 10 लाख) कमी असलेली
एकूण वार्वषक खरे दी शासकीय मुद्रण व लेखन-सामग्री संचालनालयाच्या ‘कायालयीन सवमती’
माफटत करता येईल. तयापेक्ा जातत खरे दीसाठी या वनयमपुस्ततकेत वववहत केलेली खरे दीची
कायटपध्दती अवलं बन
ू तयांना खरे दी करावयाच्या बाबीसंबंधात संचालक, शासकीय मुद्रण व
लेखन सामग्री संचालनालय यांच्या अध्यक्तेखालील ‘ववभागीय ततरावरील मध्यवती भांडार
खरे दी सवमती’ सवट वनणटय घे ईल.

2.12.2

मध्यवती भाांडार खरे दी सवमती- सावयवत्रक वनवडर्ूकाांसाठी
सावटवरक वनवडणुकांसाठी सामग्री खरे दी, महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य वनवडणुक अवधकाऱ्याच्या
प्रमाणपराने “तातडीची खरे दी पध्दती” चा अवलंब करुन करण्यात येईल. (वनयमपुस्ततकेतील
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पवरच्छे द 3.3.1 पहावा) या प्रयोजनासाठी खालील मध्यवती भांडार खरे दी सवमती गवठत
करण्यात येईल:1
2
3
4
5
6

2.13

उप सवचव, साप्रवव/उप मुख्य वनवडणूक अवधकारी
सह/उप सवचव (उद्योग), उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग
वरीष्ट्ठ लेखावधकारी, सामान्य प्रशासन
ववभाग/लेखा व कोषागारे संचालनालय
उद्योग सह संचालक (भांडार खरे दी),उद्योग संचालनालय
वनवडणुक कायालयातील वगट-1 अवधकारी/साप्रवव
संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखनसामग्री संचालनालय, मुंबई

अध्यक्
सदतय
सदतय
सदतय
सदतय
सदतय सवचव

प्रशासकीय मान्यता
खरे दीदार प्रशासकीय ववभागांनी/कायालयांनी कोणतीही खरे दी करण्यापुवी प्रशासकीय
आदे श काढलयानंतरच खरे दी प्रविया अबलं बववण्यात यावी. तसेच प्रशासकीय आदे शातच
खरे दीची आवश्यकता व खरे दी केलेलया वततूंचा वववनयोग तातडीने केला जाणार आहे , असे
प्रमावणत करण्यात यावे.
प्रतयेक प्रशासकीय ववभाग/कायालय प्रमुखांनी तयांना असलेलया वववत्तय मयादे पयंत
प्रशासकीय मान्यता दयावी, अशा प्रकारची प्रशासकीय मान्यता ही वववत्तय वनयमावलीनुसार
असावी. तसेच तातडीची खरे दी, मयावदत खरे दी व स्तवस चलेंज पध्दतीने करावयाच्या
खरे दीसाठीही प्रशासकीय मान्यता आवश्यक राहील. खरे दीदार प्रशासकीय ववभागाने /
कायालयाने कोणतीही खरे दी करण्यापूवी आर्विक तरतूद उपलब्ध असलयास प्रशासकीय
मान्यता दे ण्याबाबतचा प्रतताव प्राप्त झालयानंतर ककवा सक्म प्रावधकाऱ्यांनी खरे दीचा
वनणट य घे तलयानंतर प्रशासकीय मान्यता एक मवहन्याच्या आत दे णे बंधनकारक राहील.
वजलहा पवरषद, महानगरपावलका, नगरपावलका/पवरषद, ववधानसभेच्या कायदयाखाली
तिावपत कोणतीही संतिा/मंडळ/महामंडळ/प्रावधकरण/तवायत्त संतिा इ. प्रावधकरणे तयांच्या
कायदयातील तरतुदीप्रमाणे प्रशासकीय वनणटय घे ण्यास सक्म राहतील.
ववत्त ववभागाकडू न कोणतयाही प्रकारच्या खरे दीच्या दे यकांच्या रकमा 15 माचट नंतर
मंजरू करण्यात येणार नसलयाने प्रतयेक खरे दीदार ववभागाने आवश्यक तया वततूंच्या खरे दीची
वनववदा ववत्तीय वषाच्या 15 फेब्रुवारी पूवी प्रवसध्द करणे बंधनकारक राहील. तिावप, सदर खरे दी
ही तातडीची खरे दीची बाब म्हणून लागू करता येणार नाही. सक्म प्रावधकाऱ्याचे प्रशासकीय
मान्यतेचे आदे श मान्यतेच्या वदनांकापासून एक वषापयंतच ग्राहय राहतील. एक वषाच्या
कालावधीनंतर प्रशासकीय मान्यतेचे नववन आदे श काढण्यात यावेत.
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प्रकरर् क्रमाांक 3
खरे दी प्रवक्रया

3.1

आवश्यकतांची व्याख्या

3.2

खरे दीचे प्रकार

3.3

ववशेष पवरस्तितीतील खरे दी

3.4

खरे दीच्या ववशेष पद्धती
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3. खरे दी प्रवक्रया
कोणतयाही कायालयातील खरे दीच्या प्रवियेस वनयोजनाने सुरुवात होते आवण शेवट
संबंवधत वततु ककवा सेवेचा वापर करुन होतो. प्रततुत खरे दी वनयमपुस्ततकेची व्याप्ती ववचारात
घे ऊन खरे दी प्रवियेच्या उपयोवगता कालावधीच्या चिाचे दोन संभाव्य भाग - ववभागीय खरे दी
प्रविया आवण मध्यवती खरे दी खाली नमूद केलयाप्रमाणे आहे त:-

प्रत्ये क ववभागीय खरे दीसाठी

आवश्यकतांचे ववश्लेषण

ववभागाांकडू न करावयाच्या मध्यवती
(Centralized) खरे दीसाठी

ववभागांकडू न आवश्यकतांचे ववश्लेषण

खरे दी प्रकार वनस्श्चत करणे

ई-वनववदा

ई-वनववदा ककवा अन्य खरे दी पध्दत

पुरवठादाराची वनवड आवण दर कराराचे

प्रकाशन

पुरवठादाराची वनवड

पुरवठादाराकडू न वततु आवण सेवांचा पुरवठा
(करारामध्ये व्याख्या केलेलया व्याप्ती प्रमाणे)

ववभागाकडू न वततु/सेवांसाठी आदे श

ववभागाच्या आवश्यकतांनस
ु ार वततु/
सेवांचा पुरवठा

वर वदलेलया खरे दी प्रवियेच्या उपयोवगता कालावधीच्या चिातील प्रतयेक टप्प्यासाठी मागटदशटक
सूचना खालील भागात दे ण्यात आलया आहे त:3.1

“आवचयकता” ची व्याख्या
“आवश्यकता” म्हणजे खरे दी करावयाची वततू/उतपादने आवण सेवांकडू न भागववली
जाणारी गरज. गरजांची तपष्ट्टपणे व्याख्या करणे हा आवश्यकतांची व्याख्या करण्याचा एक
पध्दतशीर मागट आहे . खरे दी प्रवियेच्या अंमलबजावणीसाठी “आवश्यकता” ची व्याख्या करणे
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ही पवहली पायरी आहे . अंवतम तवरुप वदलेलया आवश्यकता, खरे दीदाराच्या खरे दी धोरणाची
पूतटता करणाऱ्या असतील तसेच आवश्यकतांची तपशीलवार वैवशष्ट्टे ठरववण्यासाठी ती एक
चांगली प्रिा राहील, याची खारी करण्याची जबाबदारी खरे दी कायालयाची असेल.
बाजारपेठेत करण्यात आलेलया संशोधनाच्या मावहतीचा प्रभाव आवश्यकतांच्या
व्याख्येवर पडावा म्हणून अनेकदा आवश्यकतांची व्याख्या, तरोतांचा शोध आवण बाजारपेठेतील
संशोधनास समांतर म्हणून करण्यात येते. आवश्यकतांची व्याख्या आवण बाजारपेठेत करण्यात
आलेलया संशोधनाची कामे ही वनववदा-पूवट / खरे दी-पूवट काये म्हणून ओळखली जातात.
3.1.1

सुवनस्चचत आवचयकतेची वैवशष्ट्ये
आवश्यकतांची व्याख्या करण्यासाठी खरे दी करावयाच्या उतपादनाचे (वततु) आवण
तयाच्या कायांचे , कामवगरीच्या आवश्यकतांचे, वैवशष्ट्टयांचे, उवद्दष्ट्टांचे आवण/ककवा अंदावजत
उतपादनाचे (उतपादनाच्या तवरुपावर अवलंबन
ू ) ववश्लेषण करणे आवश्यक आहे . बाजारात
उपलब्ध असलेलया उतपादनांची मावहती गोळा करण्यात यावी आवण वतचा ववचार करण्यात
यावा.
सवट आवश्यकतांच्या व्याख्यांमध्ये जातत तपशीलवार वणटन न दे ता नेमकी गरज
वववनर्वदष्ट्ट केली पावहजे. जातत तपशीलवार वणटन नमूद केलयास तयामुळे ककमतीत वाढ होईल
आवण/ककवा दे कारांची संख्या कमी होईल, कारण तयामुळे गरज असलेलया उतपादनांपेक्ा अवधक
प्रगत उतपादनांसाठी दे कार पाठववले जाऊ शकतात. याउलट कमी तपशीलवार वणटन वदलयास
तयामुळे व्याख्या केलेलया गरजा न भागवू शकणाऱ्या उतपादनांसाठी दे कार पाठववण्यात येतील.
यामुळे, वनधीचा पवरणामकारक वापर व्हावा म्हणून आवश्यकतांमध्ये नेमक्या गरजेची व्याख्या
करणे अवतशय महतवाचे असते.
आवश्यकता व्यापक असाव्यात आवण तयां ची व्याख्या तपधा वनमाण करण्याच्या
उद्दे शाने केलेली असावी. तयामुळे कोणताही वववशष्ट्ट ब्र ॅन्ड (प्रमावणकरणाच्या प्रयोजनासाठी
नसलयास) ककवा अन्य अनावश्यक मयादा घालण्यात येऊ नयेत. तिावप, जर ब्र ॅन्डच्या नावाचा
उपयोग कायातमक/कामवगरी आवण/अनुरुपतेच्या आवश्यकता यांची व्याख्या करण्यासाठी
केला असेल तर तयांचा उपयोग फक्त आवश्यक उतपादनांच्या मानकांची व्याख्या करण्यासाठी
करण्यात आला पावहजे. तयावशवाय, वदलेली तपशीलवार वैवशष्ट्ट्ये ही आपण ज्यांना
अतयावश्यक वकमान आवश्यकता मानतो तयांच्यापुरतीच मयादीत असावीत. शेवटी,
तपशीलवार वैवशष्ट्ट्यांमळ
ु े उतपादनांच्या सममूलय असणारी उतपादने, जी तयाच कायातमक,
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कामवगरी आवण/ककवा तांवरक मानकांची पूतटता करणारी असतील, अशा उतपादनांसाठी दे कार
आमंवरत करण्यात यावेत
3.1.1.1

आय एस आय वचन्हाककत (MARK) असलेली उत्पादने
शासकीय कायालयांनी खरे दी प्रवियेत आय एस आय माकटचा वशक्का असलेली
उतपादने खरे दी करण्याची काळजी घ्यावी. तसेच वततू खरे दी करण्यापूवी, सदरची वततू
आयएसआय माकट वचन्हांवकत आहे ककवा नाही हे तपासण्यासाठी भारतीय मानक ब्युरो (BIS)
या कायालयाचे संकेततिळावरुन मावहती प्राप्त करावी.
1. प्रतयेकवेळी वनववदे मध्ये सहभागी होणारे सवट उतपादक आयएसआय माकट उतपादक
असतील अशी शक्यता नसलयाने, वनववदा ही आयएसआय माकट व आयएसआय
माकटशी समांतर दजाधारक उतपादकाकडू न मागववण्यात यावी.
2. अशाप्रकारे वनववदा मागववलयानंतर साधारण खालील पवरस्तिती उद्भवू शकतात.
अ) तीन ककवा तीनपेक्ा जातत आयएसआय माकट

उतपादक सहभाग घे ऊ

शकतात.
ब) केवळ एक ककवा दोन आयएसआय माकट उतपादक सहभाग घे ऊ शकतात.
क) एकही आयएसआय माकट उतपादकाने सहभाग घे तला नाही.
3. जर वनववदे मध्ये 3 ककवा तयापेक्ा जातत आयएसआय माकट उतपादकांनी आवण 1 ककवा
तयापेक्ा जातत आयएसआय माकटशी समांतर दजा असलेलया उतपादकांनी सहभाग
घे तलयास ;
अ) आयएसआय माकटशी समांतर दजा असलेलया वततूंची ककमत ही
आयएसआय माकट वततूंच्या ककमतीपेक्ा 10 टक्के पेक्ा जाततीने (more
than 10%) कमी असेल, तेव्हा 80 टक्के आदे श आयएसआय माकट
वनम्नतम दरधारक उतपादकांस (L-1 of ISI)

व 20 टक्के आदे श

आयएसआय माकटशी समांतर दजा असलेला वनम्नतम दरधारक उतपादकांस
(L-1 of confirming to ISI) प्रायोवगक तत्त्वावर दे ण्यात यावेत.
ब) आयएसआय माकटशी समांतर दजा असलेलया वततूंची व आयएसआय माकट
वततूंच्या ककमतीमध्ये 10 टक्के पेक्ा कमी असलयास, 100 टक्के आदे श
आयएसआय माकट वनम्नतम दरधारक उतपादकास (L-1 of ISI) दे ण्यात
यावेत.
4. जर आयएसआय माकट असलेलया उतपादकांमध्ये पुरेशी तपधा नसेल, जसे 1 ककवा 2
आयएसआय माकटधारक उतपादक असतील आवण जातत प्रमाणात आयएसआयशी
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समांतर दजा असले ले उतपादक असतील, अशा पवरस्तितीत जर आयएसआयशी
समांतर दजा असलेलया उतपादकाचा दर हा आयएसआय माकट उतपादकाच्या दरापेक्ा
10 टक्के जाततीने कमी असेल तरच आयएसआय माकटशी समांतर दजा असले लया
उतपादकाचा ववचार करण्यात यावा.
अ) 60 टक्के आदे श आयएसआय माकट वनम्नतम दरधारक उतपादकांस (L-1 of
ISI) दे ण्यात यावेत.
ब) 20 टक्के आदे श आयएसआय माकट एल-2 उतपादकांना (L-2 of ISI) एल1 दराने

(L-1 of ISI) दे ण्यात यावेत.

क) उवटवरत 20 टक्के आदे श आयएसआय माकटशी समांतर दजा असलेलया
वनम्नतम दरधारक उतपादकास (L-1 of confirming to ISI) दे ण्यात यावेत.
5. जर आयएसआय माकट उतपादकांनी वनववदे त सहभाग घे तला नाही, तेव्हा;
अ) 60 टक्के आदे श आयएसआय माकटशी समांतर दजा असलेलया वनम्नतम
दरधारक उतपादकास (L-1 of confirming to ISI) दे ण्यात यावेत.
ब) 40 टक्के आदे श आयएसआय माकटशी समांतर दजा असलेलया एल-2
उतपादकास (L-2 of confirming to ISI) एल-1 दराने (L-1 of
confirming to ISI) दे ण्यात यावेत.
6. उपरोक्त मुद्दा 4 (ब) मध्ये आयएसआय माकट एल-2 उतपादकाने एल-1 दराने (L-1
of ISI) पुरवठा करण्यास तयार नसलयास;
अ) 20 टक्के अवधकचा आदे श आयएसआय माकटशी समांतर दजा असलेलया
वनम्नतम दरधारक उतपादकास (L-1 of confirming to ISI) दे ण्यात यावेत.
7. जर आयएसआय माकटशी समांतर दजा असलेलया एल-2 उतपादकाने एल-1 दराने (L1 of confirming to ISI) पुरवठा करण्यास तयार नसलयास, आयएसआय माकटशी
समांतर दजा असलेलया एल-3, एल-4 इ. उतपादकां नी एल-1 दराने (L-1 of
confirming to ISI) पुरवठा करण्यास तयार असलयास, तयांना संधी दे ण्यात यावी.
जर वनववदे तील एकही उतपादक एल-1 दराने पुरवठा करण्यास तयार नसलयास,
अ) उपरोक्त मुद्दा 5 (ब) मध्ये 100 टक्के आदे श आयएसआय माकटशी
समांतर दजा असलेलया एल-1 उतपादकाला (L-१ of confirming to
ISI) दे ण्यात यावेत.
8. जर एक ककवा दोनच आयएसआय माकट उतपादक वनववदे त सहभाग/पार असलयास, व
आयएसआय माकटशी समांतर दजा असलेलया उतपादकाने कामवगरी समाधानकारक
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केली असलयास तया पुरवठादारास पुढील वषात दहा टक्क्यांनी (१०%) पुरवठा आदे श
खरे दी सवमतीच्या मान्यतेने वाढवून दे ता येतील.
9. वर नमुद केलयाप्रमाणे आयएसआय व आयएसआय समांतर दजा असलेलया सुक्ष्म व
लघु उतपादकांना एकूण खरे दीच्या २० टक्के आदे श (पवरच्छे द ५.१२ मध्ये नमुद
केलयानुसार अनुसवू चत जाती ककवा जमातीच्या उतपादकांना राखून ठे वलेलया ४ टक्के
खरे दीच्या तरतुदीसह) वमळालयास या वनयमातील पवरच्छे द ५.१२ मध्ये सुक्ष्म व लघु
उद्योजकाकवरता वततू आरक्णाबाबत जी तरतूद नमुद करण्यात आली आहे , वतची
पूतटता झालयाचे समजण्यात येईल. तिावप, पूतटता होत नसलयास पवरच्छे द ५.१२ नुसार
सुक्ष्म व लघु उद्योजकांना आरक्ण राहील.
संबंवधत खरे दीदार ववभागांनी/कायालयांनी तयांना आवश्यक असलेलया ववर्वनदे शाची
(Specification) पुतटता करणाऱ्या वततूंची खरे दी करणे आवश्यक असलयाने असे ववर्वनदे श
(Specification) खरे दीदार ववभागांनी तयांच्या गरजेनस
ु ार वनस्श्चत करणे िमप्राप्त आहे .
उत्पादने खरे दी करताना, खालील पैलू ववचारात घेर्े आवचयक आहे :
खरे दी करण्यात येत असले लया उतपादनांसाठी ओ ई एम (मूळ उपकरण उतपादक) प्रमाणपर
प्राप्त करुन घे णे आवश्यक राहील. खरे दी करण्यात येत असलेलया उतपादनांशी संबंवधत
दे खभालीच्या ककवा अन्य सहाय्यकारी सेवांसाठी करार - जसे सवटसमावेशक दे खभाल ककवा
वार्वषक दे खभाल करार, हा खरे दीच्या उतपादना बरोबरच प्राप्त करुन घे ण्यात यावा ककवा अशा
सेवांच्या प्राप्तीसाठी आवश्यक तरतुद/तयारी करण्यात यावी.
3.1.1.2

वचन्हाककत नसलेल्या वततूांची खरे दी करताना उत्पादनाचा दर्जा तपासर्ी
वनववदा प्रविया राबववताना वचन्हाककत (आयएसआय माकट) नसलेलया उतपादनाचा दजा
तपासण्यासाठी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळांची यादी वनयमपुस्ततकेच्या पवरवशष्ट्ट 12 मध्ये दे ण्यात
आली आहे . सदर प्रयोगशाळांच्या यादीमध्ये National Accreditation Board for
Testing and Calibration Laboratories (Website-www.nabl-india.org) यांच्याकडील
नोंदणीकृ त/प्रमावणत असलेलया संतिांचा समावेश आहे . तसेच महाराष्ट्रातील
शासकीय अवभयांवरकी महाववद्यालयाकडू न दे खील वततूंची तपासणी करुन घे ता येईल.
तयावशवाय वजलहयांच्या वठकाणी आयएसआय वचन्हांवकत नसलेलया वततूची तपासणी
करण्यासाठी तेिील खाजगी अवभयांवरकी/इतर महाववद्यालयाने तपासणी संतिेचा दजा दे ण्याचा
प्रतताव ववकास आयुक्त (उद्योग) यांना सादर केलयास तो प्रतताव तपासून गुणवत्तेनस
ु ार तया
अवभयांवरकी/ इतर महाववद्यालयास तपासणी संतिेचा दजा दे ण्याचा उवचत वनणटय घे ण्यात येईल.
आयएसआय माकट नसलेलया उतपादनाची नमुना तपासणी करण्याकवरता येणारा खचट संबंवधत
वनववदाधारकाकडू न घे ण्यात यावा.

35

तिावप, वनववदा प्रविया राबववलयानंतर संबंवधत खरे दीदार ववभागांना पुरवठादारांच्या
वततूंचा दजा तपासणीसंदभात काही अडचण असलयास ककवा कायटवाही करावयाची असलयास
खरे दीदार ववभागाच्या खचाने मध्यवती भांडार खरे दीमाफटत पवरवशष्ट्ट 12 मध्ये नमुद असलेलया
प्रावधकृ त प्रयोगशाळांकडू न तपासणी करता येईल.
कोणतयाही तपासणी प्रयोगशाळांनी वततुच्या तपासणीबाबतचे चुकीचे अहवाल
वदलयास, सदर प्रयोगशाळांना संबंधीत खरे दीदार ववभागांनी या वनयमपुस्ततकेतील कायटपध्दतीचा
अवलंब करुन काळ्या यादीत टाकण्याची कायटवाही करावी.
3.1.2

ककमतीचा अांदार्ज आवर् ककमतीचा वार्जवीपर्ा

3.1.2.1 ककमतीचा अांदार्ज
खरे दी प्रविया ही अंदावजत ककमत आवण तयानंतर प्रतयक् दयावी लागणाऱ्या ककमती भोवती
वफरत असते. दरांचा/ककमतीचा अचूक अंदाज हा पुरवठादाराकडू न प्राप्त झालेलया दे कारांचा
वाजवीपणा वनस्श्चत आवण तिावपत करण्यासाठी आवश्यक असतो. तयामुळे दर/ककमत हे
वाततव, वततुवनष्ट्ठ, बाजार ककमतीनुसार आवण व्यावसावयक पध्दतीने काढण्यात यावेत.
अंदावजत ककमत आवण प्रतयक् दयावी लागणारी ककमत यामध्ये खूप मोठी तफावत असू शकणार
नाही, यावर भर दे ण्यात यावा. खरे दीची वाततववक ककमत व अंदावजत ककमत यामध्ये (-) 20%
ते (+) 10% तफावत असलयास ती मान्य करण्यास खरे दीदारास ववचार करता येईल. तिावप,
खरे दीची अंदावजत ककमत व प्रतयक् दयावी लागणारी ककमत यामध्ये जातत तफावत असलयास,
खरे दीदार ववभागाने नव्याने वनववदा काढणे आवश्यक राहील. तयानंतरही तयामध्ये तफावत
आढळलयास, संबंवधत खरे दीदार ववभागाने एक उच्चततर प्रावधकाऱ्याची मान्यता घे ण्यात यावी.
खरे दीदार ववभागांनी वषटभरात लागणाऱ्या खरे दीचे वनयोजन शक्यतो तया वषाच्या 31
मे पयंत पुणट करावे. अनावश्यक खरे दी टाळण्यासाठी खरे दीदार ववभागाने वतमाही ककवा
सहामाही आढावा घे ऊन आवश्यकेनुसार वतमाही ककवा सहामाही खरे दी करावी.
वनववदांच्या बाबतीत, “वनववदा अजट” ची ककमत ही अंदावजत खचाच्या आधारावर
वनस्श्चत करण्यात येते. वनववदा अजासोबत वनववदा ककमत/शुलक व बयाना रक्कम (EMD)
सोबत जोडलेलया पवरवशष्ट्ट 8 मधील तक्तयांनस
ु ार वनस्श्चत करण्यात यावे आवण
वनववदाकारांकडू न प्राप्त झालेले वनववदा ककमत/शुलक हे योग्य लेखा शीषाखाली जमा करण्यात
यावे.
3.1.2.2 ककमतीचा आधार
खरे दी करावयाच्या वततूच्या ककमतीचा अंदाज खालील बाबींच्या आधारे काढण्यात यावा.
1) शेवटची खरे दी ककमत,
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2) व्यावसावयक अवधका-यांने केलेले मूलयांकन,
3) एक ककवा अवधक संभाव्य वविेतयांकडू न घे ण्यात आलेलया अंदाजपरकातील
भाव/ककमत,
4) बाजारपेठेचे सवेक्ण,
5) वववशष्ट्ट खरे दीच्या प्रततावाच्या संदभात वापरण्यात आलेली अन्य कोणतीही पध्दत.
या पध्दती या परतपरांना वगळणाऱ्या नाहीत. ककमतीचा अंदाज करताना, कच्चा
माल/कामगार यासंबंधीचे आर्विक वनदे शांक, अन्य खरे दी खचट , पकॅ कग आवण फॉरववडं ग खचट ,
शुलक आवण कर, अंवतम वठकाणापयंत सुरवक्त वाहतुक खचट आवण प्रवशक्ण, तपासणी इ.
सारखे अन्य खचट या बाबीं ववचारात घे ण्यात याव्यात. आयात करण्यात येणाऱ्या वततुंच्या
अंदावजत ककमतीच्या संबंधात, परकीय चलनाचा वववनमय दर (परकीय चलनातील मागील
मावहती, परदे शात सध्या झालेली वाढ परकीय चलनात घे ण्यात यावी आवण तयानंतर ती भारतीय
रुपयात सध्याच्या पातळीवर रुपांतवरत करण्यात यावी) आवण सीमा शुलक इ. ववचारात घे ण्यात
यावेत. संख्या आवण ककमतीसह प्रततावाच्या नमुन्यासाठी कृ पया पवरवशष्ट्ट-1 पहावे.
3.1.2.3 ककमत भारतीय रुपयात काढर्े
जेिे शक्य असेल तेिे, वनधावरत केलेली ककमत ही भारतीय रुपयात रुपांतवरत करण्यात यावी
आवण ती दोन्ही म्हणजे परकीय चलनात आवण भारतीय रुपयात, सक्म प्रावधकाऱ्याकडू न
आर्विक मान्यता मागताना सादर करण्यात यावी. वववनमय दर हा व्यापारी वनववदा उघडण्याच्या
वदवशी जो असेल तो तवीकारण्यात यावा. प्रततावासाठी ववनंती (आर एफ पी)/वनववदा काढताना
वनववदाकारावर व्यापारी वनववदा उघडण्याची वदवशी लागू असलेला रुपांतराचा दर तवीकारण्याचे
बंधनकारक करण्यात यावे.
3.1.2.4 कर आवर् शुल्क
1. दर परके/व्यापारी वनववदा आमंवरत करताना तया इस्च्छत गंतव्य वठकाणी लागू असलेले सवट
कर जसे, केंद्रीय मूलयवधीत कर/महाराष्ट्र मूलयवधीत कर, इतर कर/शुलक आवण वाहतूक
खचट इतयादी वततु/सेवांच्या ककमतीपासून वेगळे दाखववण्याची तयात सूचना करण्यात यावी.
2. परकीय वनववदाकारांच्या बाबतीत: भारतामध्ये वततु पोहचववण्यासाठी दे य असलेले सवट
कर, शुलक, लेव्हीज आवण आकार, आगाऊ सॅम्पलसह वनववदाकारांकडू न चालू करारांतगटत
तयांच्या संबंवधत दे शात भरण्यात येतील. तसेच भारतामध्ये भरावयाचे कर आवण शुलक
वनववदाकाराकडू न तवतंरपणे भरण्यात येतील.
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3.1.2.5 ककमतीचा वार्जवीपर्ा वनस्चचत करर्े
तपधातमक वनववदे च्या प्रकरणी, जेिे दोन ककवा अवधक पुरवठादार एक करार वमळण्यासाठी
तवतंरपणे तपधा करीत असतील तेिे, अशा तपधातमक वनववदा या ककमतीचा वाजवीपणा
वनस्श्चत करण्यासाठी आधारभूत राहतील. तसेच, यापूवीच्या करारामधील ककमतीची
सांस्ख्यकीय मावहती (Database), बाजारात तया उतपादनासाठी उपलब्ध असलेली ककमत इतयादी
बाबी ककमतीचा वाजवीपणा वनस्श्चत करण्यासाठी वापरण्यात यावी.
(अ)

उपभोक्ता/खरे दीदारांला दयाव्या लागणाऱ्या शेवटच्या खरे दी ककमतीच्या आधारे
वनववदांचे मूलयांकन करण्यात यावे.

(ब)

एक सवटसाधारण तत्त्व म्हणून, कोणताही दे कार ज्यामध्ये अवनस्श्चत ककवा अमयावदत
दावयतव ककवा कोणतीही असाधारण तवरुपाची अट असेल, असा दे कार ववचारात
घे ण्यात येऊ नये.

(क)

वततुच्या ककमतीबाबत बाजारातून वमळालेलया प्रवतसादावरुन वदसून येणारी तपधा,
बाजारातील ककमत, शेवटची खरे दी ककमत, यापूवी केलेलया करारामधील ककमतीची
सांस्ख्यकीय मावहती (Database) च्या आधारे ककमतीचा वाजवीपणा तिावपत करता
येईल.

(ड)

सूटे भाग तसेच वापरामुळे संपणाऱ्या वततुंच्या खरे दीसाठी आवण ज्यामध्ये वततुंचा
पुरवठा यापूवी करण्यात आलेला असेल असे कमी ककमतीचे करार, अशा प्रकरणी,
शेवटची खरे दी ककमत आवण शासकीय सुरांकडू न प्रवसध्द करण्यात आलेलया
ककमतीच्या वनदे शांकांतील बदल यांच्याशी तुलना करुन ककमतीचा वाजवीपणा वनस्श्चत
करण्यात येईल.
खरे दीची पध्दत कोणतीही असली तरी शेवटची खरे दी ककमत काढण्यासाठी ईवनववदासाठीच्या संकेत-तिळावर खरे दी केलेलया वततुंच्या तपशीलवार वैवशष्ट्ट्यांचा
उपलब्ध असलेला तपशील आवण पवरमाण यांचा वापर करण्यात यावा.

(इ)

जेिे शेवटच्या खरे दी ककमतीमध्ये खूप तफावत असेल व ज्याबाबत ककमती
वनदे शांकांतील ततसम बदलांबाबत तपष्ट्टीकरण दे ण्यात आलेले नसेल, अशा
पवरस्तितीतीत ककमतीचे ववश्लेषण ववचारात घे ऊन ककमतीचा वाजवीपणा तपासता
येईल.

(फ)

ककमतीच्या ववगतवारीचा तपशील आवण ककमतीचे ववश्लेषण यांची तपासणी
करण्यात यावी.
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3.1.2.6

शेवटची खरे दी ककमत (एल पी पी)
ककमतीचा वाजवीपणा वनस्श्चत करण्यासाठी महतवाच्या घटकांपैकी शेवटची खरे दी
ककमत (एलपीपी) हा एक घटक आहे आवण उद्ध ृत करण्यात आलेलया दे कारातील दराची
शेवटची खरे दी ककमतीशी तुलना करताना खालील बाबी ववचारात घे ण्याची गरज असते:(अ)

मागील तीन वषापेक्ा अवधक वषांपूवीची शेवटची खरे दी ककमत ही तुलनेसाठी खरे
प्रमाण होत नाही. तिावप, अशी एल पी पी, तयामध्ये दरवषी होणारी वाढ वमळवून,
दर अजमावण्यासाठी मावहती म्हणून, आवश्यकता वाटलयास, वापरता येऊ शकेल.
वाढीचा दर हा ज्या वततु खरे दी करण्यात येत असतील तया वततुंच्या प्रकारानुसार,
प्रतयेक प्रकरणी, बदलत राहील.

(ब)

एल पी पी ही पूवी यशतवीवरतया पार पाडण्यात आलेलया समान प्रमाणातील आवण
समान व्याप्ती असलेलया पुरवठा आदे शाच्या संबंधात असावी.

(क)

ककमतींची तुलना करण्यासाठी एल पी पी चा एक प्रमाण म्हणून वापर करताना
दे कारामधील एकवरत ककमत (बातकेट) आवण ठोक सवलत ववचारात घे ण्याची गरज
असते.

(ड)

बाजारपेठेतील पवरस्तिती आवण अप्रचवलत उतपादनाचे पुन्हा उतपादन सुरु करण्यासारखे
अन्य घटक दे खील ववचारात घ्यावे लागतील.

(इ)

जेव्हा ककमतीचा वाजवीपणा अजमावण्यासाठी कोणताही अन्य पयाय उपलब्ध नसेल
तेव्हा मागील तीन वषापेक्ा अवधक वषांची असलेली एल पी पी दे खील ववचारात घे ता
येऊ शकेल परं तु अशी पवरस्तिती क्ववचतच उद्भवेल.

3.1.2.7 परदे शी पुरवठादाराांच्या ककमतीचा अांदार्ज करर्े
परदे शी पुरवठादारांच्या ककमतीचा अंदाज करण्यासाठी खालील बाबींचे ववश्लेषण करण्याचे
प्रयतन करण्यात यावेत:(अ)

पुरवठादाराच्या

दे शामध्ये

प्रचवलत

असलेली

ककमत

वनस्श्चतीकरणाची

कायटपध्दती/पध्दत;
(ब)

जेिे समान उतपादने, यंरणा आवण उप-यंरणा उपलब्ध असतील तेव्हा तयांचा संदभट
घे ण्यात यावा. अशा प्रकारच्या भांडाराच्या खरे दीशी संबंवधत असलेलया ववभागाने
ठे वलेलया मावहती-संग्रहाचा उपयोग करण्यात यावा;
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(क)

परदे शी पुरवठादाराने अन्य खरे दीदारांना पुरववलेलया समान उतपादनाचा मागील
तपशील आवण करारातील दर, असलयास, ते पाठववण्याची तयाला ववनंती करण्यात
यावी.

(ड)

खरे दीदार ववभागाने परदे शी वततू खरे दी करताना तयाच्या ककमतीबाबतची मावहती ईपोटट ल वरुन, तया वततूचा इतर शासकीय ववभागात तसेच इतर राज्यात पुरवठा
झाला असलयास, तयाची मावहती संकवलत करावी. सदरची मावहती खरे दी सवमतीच्या
वनदशटनास आणावी. मावहती उपलब्ध नसलयास परदे शी वततू घे ण्याची मुभा असावी.
तयाअनुषंगाने सदरची वततू खरे दी करण्याबाबत खरे दी सवमती तयावर वनणटय घे ईल.

3.1.2.8

राज्यातील पुरवठादाराांना प्राधान्य
जेंव्हा राज्यामधील आवण राज्याबाहे रील पुरवठादारां नी वनववदा प्रवियेत एकर
भाग घे तला असेल, अशा वेळी उद्योजकांचा तुलनातमक दर काढण्यात यावा. असा
तुलनातमक दर काढताना, राज्याबाहे रील पुरवठादारानी वनववदे मध्ये नोंदववलेले सवट
समाववष्ट्ट दरातून केंद्रीय मुलयवधीत कर (CST) वगळू न तयामध्ये वाहतूक खचट समाववष्ट्ठ
करुन आलेला दर व राज्यातील पुरवठादारानी वनववदे मध्ये नोंदववलेले सवट समाववष्ट्ट
दरातून महाराष्ट्र मुलयवधीत कर (M-VAT) वगळू न आलेला दर ववचारात घे वून तूलना
करण्यात यावी व वनम्नतम दर ठरवावा. यापद्धतीने जर राज्याबाहे रील पुरवठादाराचा दर
वनम्नतम ठरला, तर राज्याबाहे रील पुरवठारास 50 टक्के पुरवठा आदे श दे ण्यात यावेत
आवण राज्यातील उद्योजकांना प्रोतसाहन दे ण्यासाठी महाराष्ट्रातील उद्योजक वनम्नतम दराने
समान दजाचा माल पुरवठा करण्यास तयार असलयास, उवटवरत 50 टक्के पुरवठा आदे श
दे ण्यात येतील. परं त,ु राज्यामधील उद्योजक जर दे कारातील वनम्नतम दराने वततुचा
पुरवठा करण्यास तयार नसेल, तर राज्याबाहे रील पुरवठादारास वततूचा पुरवठा
करण्यासाठी संपण
ू ट आदे श देण्यात यावा. आदे श ववभागून दे ण्याचे पूणट अवधकार ववभाग
खरे दी सवमतीला असतील.
काही वेळा राज्याबाहे रील पुरवठादार हे महाराष्ट्र राज्यामधील पत्ता दे तात. अशा
प्रकरणी, जे पुरवठादार महाराष्ट्र मूलयवर्वधत कर (व्हॅट) उद्ध ृत करतात, तयांनाच फक्त
राज्यामधील पुरवठादार म्हणून ववचारात घे ण्यात यावे.

3.1.2.9

तटाटय -अप (Start-up) घटकाांना प्रोत्साहन
“केंद्र शासनाच्या वावणज्य व उद्योग मंरालय अवधसुचना वद.17.02.2016 नुसार तटाटट अप
घटकाची व्याख्या करण्यात आली असून तयामध्ये खालील बाबी नमुद करण्यात आलया आहे त.
1.

घटकाची तिापना/नोंदणी झालयापासून 5 वषांपयटत.
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2.

कोणतयाही ववत्तीय वषातील आर्विक उलाढाल (टनटओव्हर) रु. 25 कोटी पेक्ा जातत
नसेल, आवण
3.
जो घटक नाववण्यपूणट तंरज्ञान व बौस्ध्दक संपदे च्या आधारे नववन उतपादने , प्रविया
ककवा सेवांचा ववकास, उपयोवगता या वावणस्ज्यकरण्याच्या संबंवधत कायट करीत
असेल.
महाराष्ट्र राज्यात वरीलप्रमाणे तिावपत तटाटट -अप (Start-up) घटकांना
खरे दी धोरणामध्ये प्राधान्य दे ण्यासाठी तयांनी वनववदे त सहभाग घे तलयास अशा घटकास
केंद्र शासनाच्या वडपाटट मेंट ऑफ इंडतरीयल पॉवलसी अॅन्ड प्रमोशन (DIPP) ने ठरववलेलया
वनयमावलीनुसार नोंदणी झालयापासून 5 वषापयंत अनुभव व वार्वषक उलाढालीच्या अटीतून
सूट दे ण्यात येईल. तसेच, अशा घटकांना वनववदा शुलक व बयाना रक्कम भरण्यापासून सूट
दे ण्यात येईल. तसेच तटाटट -अप (Start-up) घटकांना तयांनी वनववदे मध्ये सहभाग घे तलयास
एकूण खरे दी मूलयाच्या 10 टक्के पयंत खरे दी आदे श प्रायोवगक ततवावर दे ण्यात यावा आवण
एकूण आदे श बहू ववध तटाटट -अप (Start-up) घटकांमध्ये ववभागून दे ण्यात यावेत. तयानंतर अशा
यशतवी तटाटट -अप (Start-up) घटकांने पुढील वषी वनववदे मध्ये सहभाग घे तलयास एकूण खरे दी
मूलयांच्या 20 टक्के खरे दी आदे श दे ण्यात यावेत. एका तटाटट -अप (Start-up) घटकाला
प्रायोवगक ततवावर दे ण्यात आलेला आदे श जाततीत जातत 10 टक्केपयंत वाढववता येईल.
सदरची सवलत खरे दी वनयमपुस्ततकेत सुक्ष्म व लघु उद्योगांना प्रोतसाहनातमक दे ण्यात
आलेलया तरतुदी व्यवतवरक्त राहील. मार तयासाठी सदर घटकाची कामवगरी समाधानकारक
असलयाची खातरजमा खरे दीदार ववभागाने करावी व तयाची नोंद कायालयीन अवभलेखात
घ्यावी.
यावशवाय, नाववन्यपूणट तंरज्ञानास चालना दे ण्याकवरता सायन्स ॲण्ड टे क्नॉलॉजी पाक्सट,
पुणे यांनी प्रमावणत केलेलया नवीन घटकास तयांच्या तवयंतफु तीतून वनमाण होणाऱ्या वततू /
बाबींस उपरोक्तप्रमाणे खरे दी प्रवियेत 3 वषांपयंत सूट दे ण्यात येईल.
तसेच तटाटट -अप घटकांसाठी प्रतताववत करण्यात आलेली तरतुद नाववण्यपूणट
संगणक सॉफ्टवेअर करीता दे खील लागू करण्यासाठी मावहती तंरज्ञान ववभागाचे अवभप्राय
घे ण्यात यावेत व तयांचे अवभप्रायानुसार संबंवधत खरे दीदार ववभागाने कायटवाही करावी.
नाववण्यपूणट तंरज्ञानाचा वापर करुन तटाटट अप घटकाने उतपावदत केलेलया
वततूंची ककमत बाजारातील ककमतीच्या तुलनेत जातत असू शकते. तयामुळे अशा घटकांकडू न
नाववण्यपूणट तंरज्ञानाचा वापर करुन उतपावदत केले ली वततू खरे दी करताना खरे दी
वनयमपुस्ततकेतील पवरच्छे द ि. 3.2.7 मधील स्तवस च ॅलेंज खरे दी पध्दतीचा वापर करुन
दे खील वततूची खरे दी करता येईल”.
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3.1.2.10 परदे शी घटकाांची राज्यातील व परदे शातील गुांतवर्ूक
महाराष्ट्र राज्यात नव्याने अस्तततवात आलेली कंपनी/घटक व नुकतेच तिापन होऊन
उतपादन सुरु केले असलयास ककवा

िेट ववदे शी गुंतवणूक (महाराष्ट्रातील तिावपत

घटकांचा ववदे शातील घटकामध्ये 51 टक्के भावगदारी/वहतसा ककवा कायटचलनावर वचट तव
असलेला) करुन वनववदे मध्ये पार घटक म्हणून सहभाग केला असलयास, तसेच अशी
अस्तततवात आलेली कंपनी जी परदे शातील सहकारी/मूळ कंपनीचे तांवरक सहकायट आवण तया
परदे शी कंपनीची उपकंपनी असलयाचे कायदयाने वैध असलेली

आवण अशी परदे शी

कंपनी/घटक जे सवट तांवरक व आर्विक अटींची पुतटता करत असेल (जसे सरासरी वार्वषक
उलाढाल आवण इतर आर्विक वनकष), तर अशा प्रकरणी तांवरक व आर्विक अटींची पुतटता करत
असलेला संयक्
ु त भागीदार/मूळ घटक ग्राहय धरण्यात येईल.
अशा ग्राहय कंपनी/घटकाने वनववदे मध्ये सहभाग घे तलयास तयांचा परदे शातील
मुळ कंपनी/घटकाची वार्वषक उलाढाल गृहीत धरण्यात येईल. तसेच तयांचा परदे शातील अनुभव
गृहीत धरुन अटीमध्ये सुट दे ण्यात येईल. परं तु सदरची मुभा ही 5 वषापयंत वसमीत राहील.

3.1.2.11 र्जतन करावयाचा मावहती सांग्रह
(अ)

खचय आवर् ककमतीचा मावहती-सांग्रह:
ववभागाने पूवी केलेलया खरे दी कराराचा तपशील ज्यामध्ये खरे दी केलेली वततु,
तयातील महतवाची ववर्वनदे श, युवनट दर, संख्या, एकूण मूलय, खरे दी प्रकार, प्राप्त
वनववदाकारांची संख्या, तवीकाराहट म्हणून ववचारात घे तलेलया वनववदांची संख्या, नजरे तन
ू
वनसटलयामुळे वगळलेलया वनववदांची कारणे , वाटाघाटी न केलेले एल-1 चे दर आवण
करारामधील दर, इ. बाबींचा मावहती-संग्रह ठे वावा. तयामुळे भववष्ट्यातील खरे दीच्या
ककमतीचा वाजवीपणा अजमावण्यास मदत होईल.

(ब)

तज््ाांच्या सांतिा:बाजारपेठेतील घडामोडी, बाजारातील ककमतीचे चढ उतारातील अनुमान आवण सवात
उत्तम प्रिा या बाबतची मावहती घे ण्यासाठी तज्ज्ञ संतिांशी संपकट साधावा.

(क)

मावहतीची दे वार्-घेवार्:ववभागांनी मावहतीची दे वाण-घे वाण करण्यासाठी आवण मावहतीचे जाळे वनमाण
करण्यासाठी एक यंरणा वनमाण करावी, ज्यामुळे खरे दीचे तरोत ववततावरत करण्यास
आवण एका वततुसाठी एकाच सेवेमधील ककवा वेगवेगळ्या सेवांमधील खरे दी
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ववभागांनी वेगवेगळ्या ककमती अदा करणे टाळण्यास मदत होईल. अशा प्रकारची
मावहती दे ण्याघे ण्याचे काम ववभागाच्या संकेततिळावर/ई-वनववदा पोटट ल माफटत सुकर
करण्यात येईल.
(ड)

वनधारर् प्रवक्रये त पारदशयकता:
ककमतीचा वाजवीपणा अजमावण्याचे काम हे खूप वजकीरीचे काम असते, ववशेषतः
जेव्हा ककमतीबाबतचा मावहती-संग्रह उपलब्ध नसतो ककवा अन्य दे शांकडू न खरे दी
करावयाची असते, अशा प्रकरणी तवीकाराहट ककमत काढण्यासाठी आवण खरे दीचा
वनणटय घे ण्यासाठी केलेलया प्रयतनांची नोंद करुन ठे वणे महतवाचे असते.

3.2

खरे दीचे प्रकार
संबंवधत अवधकारी आवश्यक वततुंची मावहती वमळालयानंतर, नमूद करण्यात आलेलया
“आवश्यकता” सवट दष्ट्ृ टीने पूणट झालया आहे त याची खारी करुन तो खरे दीचा प्रकार वनस्श्चत
करील आवण वनववदा आमंवरत करील. आवश्यकतांचे तवरुप व गुंतागुंत आवण खरे दी
करावयाच्या वततुंचे मूलय यावर आधावरत, खालील खरे दीच्या पध्दती वापरण्यात याव्यात :1. खुली तपधातमक वनववदा
2. िेट जागेवर (तपॉट) खरे दी
3. दर परकाच्या आधारे खरे दी
4. मयावदत वनववदा/वनबंवधत वनववदा
5. पनॅ लमधील/दर करार पुरवठादाराकडू न खरे दी
6. एकल तरोत खरे दी
7. स्तवस च ॅलेंज पद्धतीने खरे दी
8. अवभव्यक्ती तवारतय खरे दी पध्दती (Expression of Interest)

3.2.1

खुली तपधात्मक वनववदा
खालील पवरच्छे द िमांक 3.2.2 ते 3.2.7 मध्ये नमूद केले च्या खरे दींच्या पध्दतीचा वापर
करण्यास भाग पाडणारी कारणे नसतील तर खरे दी कायालयाने नेहमी खुली वनववदा/खुली
तपधातमक वनववदा या खरे दीच्या पध्दतीचा वापर करावा. खुली तपधातमक वनववदा प्रविया वनववदा
प्रकाशनाच्या पारदशटक पध्दतीद्वारे पार पाडण्यात यावी. ज्या वनववदांचे अंदावजत मूलय रु.तीन
(3.00) लाखांपेक्ा जातत असेल, अशा सवट वनववदा ई-वनववदा पध्दतीने काढण्यात याव्यात. ईवनववदा साठीचा तपशील पवरच्छे द िमांक 4.1 मध्ये पहावा.
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“वनववदा” या शब्दाचा वापर, जेव्हा खरे दी कायालय तयांच्या आवश्यकता पूणट
तपशीलात वववनर्वदष्ट्ट करते - जसे वववशष्ट्ट प्रकारच्या वाहनाची ककवा फर्वनचर ककवा संगणकाची
खरे दी, तेव्हा करण्यात येतो. तया अनुषंगाने पुरवठादाराची वनवड ही सवात कमी ककमतीच्या
आधारे करण्यात येते.
3.2.2

िे ट र्जागेवर (तपॉट) खरे दी
जेव्हा खरे दीची ककमत रुपये पाच हजार (रु. 5000) पयंत असेल, अशा प्रतयेक प्रसंगी
दरपरके/वनववदा न मागववता िेट जागेवर खरे दी करता येईल. परं तू अशा वततूंची एकूण खरे दी
तया तया आर्विक वषात रुपये पन्नास हजार (रु. 50,000) पेक्ा जातत नसावी.
खरे दी अवधकाऱ्यांना रुपये पन्नास हजार (रु. 50,000) पयंतची िेट खरे दी मूळ
उतपादक / अवधकृ त वविेते/ ववतरक यांच्याकडू न करता येईल. मार या खरे दीसाठी खरे दी
अवधकाऱ्याने खरे दी केलेली वततू मागणी केलेलया गुणवत्तेची व सध्याच्या बाजार भावानुसार
असलयाचे प्रमाणपर वदलयानंतरच खरे दी करता येईल.
खरे दी ककमतीच्या मयादे त वाढ करण्याबाबत दर 5 वषांनी उद्योग, ऊजा व
कामगार ववभाग आढावा घे ऊन तवतंर आदे श वनगटवमत करे ल (पवरवशष्ट्ट 9).

3.2.3

दरपत्रकाच्या आधारे खरे दी
जेव्हा खरे दीची ककमत रुपये पाच हजार (रु.5,000/-) पेक्ा जातत व रुपये तीन लाख
(रु.3,00,000/-) पयंत असेल तेंव्हा खरे दी दरपरक मागवून (खुली तपधातमक वनववदा न
मागवता) करता येईल. यासाठी खरे दी ककमतीच्या मयादे त वाढ करण्याबाबत दर 5 वषांनी
उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग आढावा घे ऊन तवतंर आदे श वनगटवमत करे ल (पवरवशष्ट्ट 9).
अशी दरपरके खुलया बाजारातून कमीत कमी तीन वेगवेगळ्या पुरवठादार/उतपादकांकडू न
तुलना करण्यासाठी मागववण्यात यावीत. दरपरक सादर करणाऱ्या वनववदाकारांचा खरे दी
कायालयाबरोबर कोणताही वहतसंबंध नसावा. यापूवी असे वदसून आले आहे की, खरे दी
अवधकारी मोठे आदे श लहान लहान आदे शांमध्ये ववभागणी करतात आवण ते तयाच
वविेतयांकडू न दरपरकाच्या माध्यमातून खरे दी करतात. ही प्रिा काटे कोरपणे टाळण्यात यावी.
एका आर्विक वषात एकाच वततुच्या दरपरकाच्या माध्यमातून करण्यात आले लया खरे दीचे
एकूण मूलय रुपये तीन लाखापेक्ा (रु.3,00,000/-) जातत नसावे.
रु. 3 लाख ते रु. 1 कोटी पयंत खरे दीची ककमत असलेलया ब्र ॅन्डे ड वततूची खरे दी
DGS&D च्या दर करारावर दे खील करता येईल. ब्र ॅन्डे ड वततूची यादी www.ipindia.nic.in
या संकेततिळावर उपलब्ध आहे . तयानुसार Controller General of Patents Designs &
Trademarks या केंद्र शासनाच्या ववभागाकडे नोंदणी/समावेश असेल, अशी वततू ब्र ॅन्डे ड म्हणून
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समजण्यात येईल. DGS & D च्या दरकरारावर उपलब्ध असलेली प्रतयेक वततू ब्रन्डे ड वततू
असेलच असे नाही. उदाहरणािट - डं गरी क्लॉि हे कापड DGS & D च्या दरकरारावर उपलब्ध
असले तरी ते ब्र ॅन्डे ड वततूंच्या यादीमध्ये रेडमाकट ॲक्ट अंतगटत समाववष्ट्ठ नसलयाने ती ब्र ॅन्डे ड
वततू ठरणार नाही.
तसेच कोणतयाही वाहनाचे दरकरार DGS&D कडे उपलब्ध असतीलच असे नाही.
तयामुळे, मोटार वाहने (कार) खरे दी ही वाहन उतपादक/ववतरक यांच्या दरपरकामाफटत दे खील
करता येईल. तिावप, मोटार वाहन (कार) खरे दी रु. 1 कोटीपेक्ा जातत असलयास, ती ई-वनववदा
प्रवियेमाफटतच करण्यात यावी.
अशा सवट खरे दीचा तपशील खरे दीदार ववभाग तयांच्या संकेत-तिळावर आवण ईवनववदे च्या पोटट लवर प्रवसद्ध करे ल.
तसेच खरे दीदार ववभाग वववहत करण्यात येईल अशा रकमेपेक्ा कमी मूलय असणाऱ्या
वततुंची खरे दी दरपरकासाठी ववनंती करुन खालील पवरस्तितीत खरे दी करण्याचा वनणटय घे ऊ
शकेल:अ)

ज्या वततु सहज उपलब्ध होतील आवण खरे दीदार ववभागाच्या वववशष्ट्ट तपवशलानुसार
उतपावदत करण्यात येत नाहीत आवण ज्यांच्यासाठी तिावपत बाजारपेठ अस्तततवात
असेल; ककवा

ब)

भैावतक सेवा ज्या खरे दी कायालयाच्या वववशष्ट्ट तपवशलानुसार पुरववण्यात येत नाहीत
आवण ज्या बाजारात सहज उपलब्ध असतात; ककवा

क)

अशा कोणतयाही वततुंची खरे दी ज्यांची दे खभालीसाठी ककवा आकस्तमत दुरुततीसाठी
तातडीने गरज असते.
दरपरकासाठी ववनंतीच्या कायटपध्दतीत खालील बाबींचा समावेश असेल:-

अ)

दरपरके व्यवहायट असेल वततक्या अनेक संभाव्य वनववदाकारांकडू न लेखी आमंवरत
करण्यात येतील;

ब)

प्रतयेक वनववदाकारास फक्त एक दरपरक दे ण्याची परवानगी असेल; आवण

क)

यशतवी दरपरक हे खरे दी कायालयाने दरपरकासाठीच्या ववनंतीमध्ये नमूद केलेलया
गरजांची पूतटता करणारे सवात कमी ककमतीचे दरपरक असेल.

ड)

दरपरकाच्या आधारे खरे दी करताना वनववदाकाराकडू न तयाचा VAT/CST िमांक
घे ण्यात यावा. तिावप, VAT/CST िमांक लागू नसलयास ततसम प्रावधकरणाकडील
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नोंदणी िमांक असलेलया वनववदाकाराच्या लेटर हे डवर दरपरक घे ण्यात यावे. अशी
दरपरके घे ताना संबंवधत वनववदाकाराचे पनॅ काडट घे णे बंधनकारक राहील.
3.2.4

मयावदत वनववदा/वनबं वधत वनववदा
ही खरे दीची पध्दत फक्त खाली नमूद केलेलया प्रकरणी वापरण्यात यावी:अ)

खरे दीची वततू, वतच्या गुंतागुंतीच्या ककवा ववशेष तवरुपामुळे, फक्त काही िोड्याच
संभाव्य वविेतयांकडे उपलब्ध असेल.

ब)

अकस्लपत घटनांमळ
ु े वनमाण झालेलया तातडीमुळे, खरे दी कायालयाचे असे मत झाले
असेल की खरे दीचा ववषय खुलया तपधातमक वनववदा पध्दतीचा अवलंब करुन प्राप्त
करुन घे ता येणार नाही.

क)

जेिे शासनाने खाली नमूद केलेलया कारणाततव खरे दी करावयाच्या वततु संभाव्य
वनववदाकारांच्या एकाच वगाकडू न करण्यासाठी बंधनकारक तरतूदी केले लया असतील
अशा खालील प्रसंगी : अ)

दे शांतगटत उद्योगास चालना

ब)

शासनाचे सामावजक-आर्विक धोरण

क)

यिोवचतपणे अवधसूवचत केलेलया धोरणास पुढे नेण्यासाठी सावटजवनक
वहताच्या दस्ृ ष्ट्टकोनातून अन्य कोणतेही कारण.

वनबंवधत/मयादीत वनववदे साठीच्या प्रवियेत खालील बाबींचा समावेश असेल आवण
खरे दी कायालय वनववदे साठीचे आमंरण िेट खालील व्यक्ती/संतिाना पाठवू शकेल:एक)

खरे दी कायालयाकडे ककवा इतर कायालयाकडे खरे दीच्या वततूंसाठी नोंदणीकृ त
सवट वनववदाकारांना जे खरे दीच्या वततू पुरवू शकतील; ककवा

दोन)

पवरणामकारक तपधेची खारी करण्यासाठी भेद-भावरवहत पध्दतीने वनवडलेलया
पुरेशा संख्येतील वनववदाकारांना जे खरे दीच्या वततू पुरवू शकतील;

तीन)

खरे दी कायालय सवट संभाव्य वनववदाकारांना, जे खरे दीसाठी आखून वदलेलया
अहट ता वनकषांची पूतटता करीत असतील तयांना, वनववदे साठी आमंरण पाठववण्यात
आलेले असेल ककवा नसेल तरी दे खील, वनववदा प्रवियेत भाग घे ण्यास परवानगी
दे ईल;

चार)

वनववदाकाराबरोबर तयाच्या मागील आर्विक वषातील उलाढालीपेक्ा जातत
रकमेचा करार करण्यात येऊ नये. जर यशतवी वनववकादाराकडू न करावयाच्या
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खरे दीची रक्कम तयाच्या मागील आर्विक वषातील उलाढालीच्या रकमेपेक्ा जातत
असेल तर, अवतवरक्त पुरवठा आदे श पुढील पार वनववदाकार, जर एल-1 दराने
वततू पुरवठा करण्यास तयार असेल तर, करार करण्यात यावा.
अशा प्रकारची खरे दी ववभागाने शक्यतो रुपये पाच कोटी (रु. 5 कोटी) मयादे तच
करावी. जेंव्हा आदे शाचे अंदावजत मूलय रुपये पाच कोटीपेक्ा (रु. 5 कोटी) जातत असेल तेव्हा
खरे दी

अवधकाऱ्याने

संबंवधत

ववभागाच्या

अप्पर

मुख्य

सवचव/

प्रधान

सवचव/ सवचव यांच्या अध्यक्तेखालील उच्चवधकार सवमती (पवरच्छे द 2.9.1) ची मान्यता घे ऊन
खरे दी करणे आवश्यक आहे .
3.2.5

पॅनलमधील/दर करारावरील पुरवठादाराकडू न खरे दी
जर डी जी एस ॲन्ड डी, ककवा राज्य सरकार यासारख्या संतिांकडे पनॅ लवर नोंदणी
केलेले पुरवठादार नसतील तरच खरे दीदार ववभागाला हव्या असलेलया वततुसाठी खरे दीच्या या
पध्दतीचा वापर करता येईल.
जेव्हा वववशष्ट्ट वततुची खरे दी पुनः पुनः करावी लागत असेल आवण अशा वततुंचे प्रमाण
आवण आवश्यकता तपष्ट्ट असतील तेंव्हा पनॅ ल /दर करारामाफटत खरे दी करण्यात येते. ही
खरे दीची पध्दत खुलया वनववदे च्या लांबलचक खरे दी प्रवियेला एक गवतमान आवण साधा पयाय
आहे . तिावप, प ॅनलद्वारा खरे दी प्रवियेत अवलंब करताना योग्य काळजी घे णे आवश्यक आहे .
ही खुलया तपधातमक वनववदे च्या माध्यमातूनही पार पाडणे उचीत होईल. पनॅ ल पध्दतीमाफटत
एकदा खरे दी केलयानंतर, तया नंतरच्या खरे दीसाठी प्रतयेक वेळी पुरवठादारांची पूवट-अहट ता
बघण्याची गरज नसते. प ॅनलमाफटत खरे दी एका वनयत कालावधीसाठी करण्यात येईल, ज्याचा
मूळ खुलया वनववदे त उललेख केलेला असेल.
खरे दीदार ववभागाने वनववदा मागववताना नमुद केलेली एकूण मागणी (वततू, संख्या इ.)
व तयानुसार वनववदाकाराने प्रतयक् केलेला वततूचा पुरवठा (वततू, संख्या इ.) मावहती संबंवधत
ववभागाने मावहती व तंरज्ञान संचालनालयाच्या मदतीने ई-वनववदा पोटट लवर वेळोवेळी प्रकावशत
करावी. तसेच वनस्श्चत केले लया कालावधीत मूळ मागणीपेक्ा जातत पुरवठा होणार नाही, याची
खरे दीदार ववभागाने काळजी घ्यावी.
तसेच, खरे दी ववभागाने/कायालयाने तयांच्या मूळ प्रशासकीय ववभागाला (ज्याने पनॅ ल
तयार करणे /दर करार करण्याचे काम केले असेल) खरे दी केलेलया वततुंचे पवरमाण, प्रतयेक
खरे दीचे मूलय आवण प ॅनल मधील वववशष्ट्ट पुरवठादार ज्यांच्याकडू न खरे दी करण्यात आली
असेल, याबाबतचा तपशील कळववणे खरे दी ववभागावर बंधनकारक आहे . खरे दीदार
ववभाग/कायालय तयांनी तयार केलेलया पनॅ लच्या आधारे वकती आदे श दे ण्यात आले तयांचा
अवभलेख ठे वण्यासाठी, ही मावहती मूळ प्रशासकीय ववभागाला पाठववण्याची आवश्यकता आहे .
47

अशी मावहती संबंवधत ववभागाच्या संकेत-तिळावर आवण ववशेष करुन राज्याच्या ई-वनववदे च्या
पोटट लवर प्रदर्वशत करण्यात यावी.
3.2.6

एकल तत्रोत खरे दी
एकल तरोत पुरवठादाराच्या वनवडीमध्ये गुणवत्ता आवण खचाच्या संबंधात तपधेमळ
ु े जे
फायदे वमळतात ते फायदे वमळत नाहीत. तसेच अशा वनवडीत पारदशटकतेची उणीव असते
आवण तयामुळे अतवीकाराहट प्रिांना प्रोतसाहन वमळते. तयामुळे एकल तरोत वनवड पध्दत फक्त
खाली नमूद केलेलया अपवादातमक पवरस्तितीत वापरण्यात येते:अ)

खरे दीची वततू फक्त एका वववशष्ट्ट वविेतयाकडे उपलब्ध असते ककवा खरे दीच्या
ववषयाच्या संदभात फक्त वववशष्ट्ट वविेतयाला अवधकार असतात ज्यामुळे अन्य
कोणताही ककवा बदली पयाय उपलब्ध नसतो व अन्य कोणतयाही खरे दी पध्दतीचा
अवलंब करणे शक्य नसते.

ब)

अनिटकारक घटना, नैसर्वगक आपत्ती ककवा सािीच्या रोगामुळे खरे दीच्या ववषयाची
तातडीने गरज असते आवण खरे दीच्या अन्य कोणतयाही पध्दतीचा अवलंब करणे
व्यवहायट नसते कारण वततका वेळ िांबणे शक्य नसते.

क)

वततु, साधने, तंरज्ञान ककवा सेवा एका वविेतयाकडू न खरे दी केलयानंतर अवतवरक्त
वततुंचा पुरवठा दे खील तयाच वविेतयाकडू न, प्रमावणकरणामुळे ककवा अनुरुपतेच्या
कारणामुळे, खरे दी कायालयाच्या गरजा मूळ खरे दीच्या पवरणामकारकतेमळ
ु े भागववलया
गेलयाने तसेच, मूळ खरे दीच्या तुलनेत प्रतताववत खरे दीचा मयावदत लहान आकारतुलनेने कमी प्रमाणात खरे दी, ककमतींचा वाजवीपणा आवण पयायी वततु ककवा सेवा
अनुरुप नसणे, इ. बाबी ववचारात घे वून, खरे दी कायालयाने खरे दी करण्याचा वनणटय
घे णे;

ड)

जेव्हा खरे दी कायालय खरे दीची अन्य कोणतीही पध्दत राष्ट्रीय सुरक्तेच्या दस्ृ ष्ट्टकोनातून
उवचत नसलयाचा वनणटय घे ते.

इ)

खरे दी कायालय संशोधन, प्रयोग, अभ्यास ककवा ववकास या संबंधी करार करण्याचा
प्रयतन करते, ज्यामुळे खरे दी ववभागावर कोणताही व्यापारी पवरणाम होणार नसतो.
खरे दी प्रावधकाऱ्याने एकल तरोताकडू न खरे दी करण्याची गरज आवण पवरस्तिती आवण

या पध्दतीमुळे, अन्य पध्दतीच्या माध्यमातून खरे दी करण्यापेक्ा, होणाऱ्या फायद्यांची, लेखी नोंद
करणे महतवाचे आहे . एकल तरोताकडू न खरे दीच्या बाबतीत खरे दी कायालय अशा एकल
संभाव्य वनववदाकाराकडे प्रततावाची मागणी करे ल आवण वनववदाकाराबरोबर सद्हे तन
ू े वाटाघाटी
करे ल. तयानुसार, खरे दी करावयाची वततू एकल तरोताकडू न खरे दी करणे आवश्यक असलयाचे
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खरे दीदार ववभाग प्रमुखाने वववहत नमुन्यात प्रमावणत करावे (पवरवशष्ट्ट-13 पहावा). अशा
एकल तरोताकडू न करावयाच्या खरे दीस संबंवधत प्रशासकीय ववभागाच्या सवचव/प्रधान
सवचव/अपर मुख्य सवचव यांची मंजरु ी आवश्यक राहील.
3.2.7

स्तवस चॅलेंर्ज खरे दी पध्दत
सदर खरे दी पध्दतीमध्ये खाजगी पुरवठादाराकडू न खरे दीदाराला तो पुरवठा करणाऱ्या मालाचा /
वततूंचा दजा व ककमतीबाबतचा प्रतताव पाठववतो. खरे दीदार असा प्रतताव इतर पुरवठादारांकडे
पाठवून तयावर तयाच दजाचा माल कमी ककमतीत पुरववला जाईल ककवा कसे याबाबत ववचारणा
करतो. जर तयांनी कळववलेली ककमत कमी असेल तर तयाच कमी ककमतीने मुळ खाजगी
पुरवठादार माल पुरववण्यास तयार असेल, तर तयास दे कार कळववतो. जर मुळ खाजगी
पुरवठादार अशा कमी ककमतीत माल द्यावयास तयार नसेल तर ज्यांनी कमी ककमत कळववली
असेल अशा पुरवठादाराकडू न माल खरे दी करण्यासाठी दे कार कळववतो. अशा पद्धतीने खरे दी
ववभागास खरे दी करता येईल. परं त,ु असा दे कार कळववण्यापूवी खरे दीदार ववभागाने संबंवधत
ववभागाच्या अप्पर मुख्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव यांच्या अध्यक्तेखालील उच्चावधकार
सवमतीची (पवरच्छे द 2.9.1) मान्यता घे णे आवश्यक आहे .
स्तवस चलें ज ही खरे दी प्रविया अवत महततवाच्या प्रकलपांना लागणाऱ्या परं त,ु खुलया
बाजारात कमी प्रमाणात उतपावदत ककवा उपलब्ध आहे त अशा वततूंच्या खरे दीसाठी वापरण्यात
यावी. सदर खरे दी प्रविया बाजारात सहजतेने उपलब्ध असलेलया वततू/उतपादनांच्या खरे दीसाठी
आवण एकल तरोत उतपादनासाठी वापरण्यात येऊ नये. संबंवधत खाजगी पुरवठादाराने सदर
वततू बाबतचा सववततर प्रतताव/व्यवहायटता अभ्यास अहवाल खरे दीदार ववभागाकडे सादर
करावा. खरे दीदार ववभागाने सदर अहवालाची तांवरक/वावणस्ज्यक तपासणी करावी तदनंतर
सदरचा प्रतताव शासकीय गरजांची/अटींची प्रिमदशटनी पुतटता करीत असलयास तो ववचारात
घ्यावा.
वरील कायटपद्धतीचा अवलंब करुन प्रशासकीय ववभागांना लागणाऱ्या सेवांचे करार

करण्याची मुभा राहील.
3.2.8

अवभव्यक्ती तवारतय (Expression of Interest) पध्दतीने खरे दी
“अवभव्यक्ती तवारतय या खरे दी पध्दतीमध्ये खरे दीदार ववभागाचे वततूचे दर
केंद्र/राज्य शासनामाफटत अगोदरच वनस्श्चत केलेले असतात.

अशाप्रकारे वततूचे दर

अगोदरच वनस्श्चत असलयाने ककमतीवर तपधा करण्याची आवश्यकता राहत नाही. यामध्ये
काम वमळवून घे ण्यासाठी कमी ककमतीचा दे कार दे ण्याचा कल राहील. कमी ककमतीचा
दे कार वदलयास गुणवत्तेवर पवरणाम होऊ शकतो आवण कमी दे कार वदलयामुळे पुरवठादार
गुणवत्ता व प्रमाण वटकवू शकणार नाही. तयामुळे, वनववदा मागववताना दरासाठी तपधातमक
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वनववदा (Commercial Bid) न मागववता केवळ तांवरक वनववदा (Technical Bid) मागवून
जो वनववदाकार खरे दीदार ववभागाच्या वववनदे शाचे (Specification) पूतटता करील, अशा
वनववदाकारास अवभव्यक्ती तवारतय पध्दतीने पुरवठा आदे श दे ता येईल.
या पध्दतीचा वापर करताना संबंवधत खरे दी करणाऱ्या ववभागाने तयांच्या गरजा ववचारात
घे ऊन वततूची गुणवत्ता, वववनदे शन (Specification), इतर तांवरक बाबी, इतयादींचा
मागणीपरामध्ये समावेश करावा. तसेच अवभव्यक्ती तवारतय (EOI) अंतगटत मागववण्यात
आलेलया वनववदांच्या मुलयांकनाचे वनकष, तांरीक बाबींना दे ण्यात येणारे गुणांक संबंवधत
ववभागाने सुरुवातीलाच वनस्श्चत करावेत. सदर दोन्ही बाबी
संकेततिळावर तसेच ई-वनववदा पोटट लवर सुरुवातीलाच

संबंवधत ववभागाच्या

प्रवसध्द कराव्यात. तसेच

मुलयांकनानंतर तांरीक तपासणी गुणांकासह संकेततिळावर प्रवसध्द करण्यात यावी.
सदर कायटपध्दतीमध्ये पुरवठादाराच्या खालीलप्रमाणे पारता तपासण्यात याव्यात.
1.

घटकाची उतपादन क्मता

2. घटकाचा याप्रकारच्या कामातील मागील अनुभव
3. घटकाचे कुशल-अकुशल मुनष्ट्यबळ क्मता.
4. घटकाचा मागील 3 वषांचा आर्विक ताळे बंद (Certified/Audited
Balance Sheet)
वरील दे ण्यात आलेले पारतेचे वनकष हे केवळ सुचक तवरुपाचे असून , संबंवधत
शासकीय ववभागाला आवश्यकता वाटलयास तयात खरे दी करावयाच्या वततूंच्या अनुषंगाने
अवधकच्या वनकषांचा समावेश करुन तयास दे ण्यात येणारे गुणांक वनस्श्चत करावेत.
पुरवठादाराची तांवरक तपासणीसाठी संबंवधत ववषयातील तज्ञांची सवमती संबंवधत
ववभाग ततरावर गवठत करण्यात यावी. सदर सवमती वावणज्यीक बाबी व्यवतवरक्त इतर बाबी
जसे- पुरवठादाराची पुरेशी उतपादन क्मता, प्ल ँट अँड मशीनरी, इ.ची प्रतयक् तपासणी करुन
खारी करे ल.
सदरच्या कायटपध्दतीचा वापर केंद्र शासनाच्या राज्यामाफटत राबववण्यात
येणाऱ्या योजना तसेच राज्य शासनाच्या योजनेनस
ु ार ज्या वततू लाभार्थ्यांना िेट उपलब्ध
करुन दे ण्यात येतात, अशा प्रकरणी करण्यात यावा. याव्यवतवरक्त सदर कायटपध्दतीचा
अवलंब करीत असताना अडचणी येत असलयास तयासाठी उद्योग ववभागाचे अवभप्राय
घे ण्यात यावे.”
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3.3

ववशेि पवरस्तितीतील खरे दी

3.3.1

तातडीचा खरे दी आदे श
आपतकावलन पवरस्तिती ककवा तातडीची पवरस्तिती म्हणून वगीकरण केलेलया
पवरस्तितीत करावयाच्या खरे दीच्या कायटपध्दतीस तातडीच्या खरे दी आदे शाची कायटपध्दती असे
म्हणतात. खरे दी अवधकाऱ्याने नैसर्वगक आपत्ती आवण मावहती/ माणसे/ मालमत्ता यांची मोठ्या
प्रमाणात झालेली हानी, ज्यामुळे ववभागाचे कामकाज बंद पडते अशा पवरस्तितीचे वगीकरण
आपतकावलन पवरस्तिती म्हणून करावे. तातडीच्या आदे शाद्वारे खरे दी, फक्त आपतकावलन
पवरस्तिती उद्भवेल तेव्हा आवण जेव्हा गरजेची पूतटता नेहमीच्या खरे दी कायटपध्दतीतून होऊ
शकणार नाही, अशावेळी करावी. अशी खरे दी अकस्लपत ककवा अनपेवक्त अशा पवरस्तितीचा
पवरणाम म्हणून करण्यात यावी. तिावप, अपुरे वनयोजन, दुलटवक्त आवश्यकता, मागील
मावहतीचा चुकीचा वापर/अनुमानाचा अभाव, या कारणांमळ
ु े उद्भवलेलया पवरस्तितीत
तातडीच्या आदे शाद्वारे खरे दीचे समिटन करणे फार अवघड होईल.
तातडीच्या पवरस्तितीत प्रशासकीय ववभागप्रमुख रु. 1 कोटी पयंतची तातडीची खरे दी
तयांच्या ततरावरुन करु शकतील. तिावप, रु. 1 कोटीपेक्ा जातत ककमतीची खरे दी असलयास
संबंधीत प्रशासकीय ववभागाची खरे दी सवमती तातडीच्या गरजांचे मुलयांकन करुन संबंवधत
ववभागाच्या अप्पर मुख्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव यांच्या अध्यक्तेखालील उच्चावधकार
सवमती (पवरच्छे द 2.9.1 पहावा) च्या मान्यतेने तातडीची खरे दी करता येईल.
आपतकावलन पवरस्तिती म्हणून वगीकरण करण्यात आलेली पवरस्तिती तातकाळ,
ववभागाच्या प्रशासकीय ववभाग प्रमुखाला कळववण्यात येईल आवण प्रशासकीय ववभाग प्रमुखाने
अवधकारांच्या मयादां मध्ये सुधारणा (समोर आलेले तातडीचे प्रश्न सोडववण्यासाठी अवधकारांचे
प्रदान) करावी.
जर खरे दी अवधकाऱ्यास असे वदसून आले की एक तातडीचा उपाय म्हणून जनतेच्या
वहताच्या दस्ृ ष्ट्टकोनातून, तयाच्या ककवा वतच्या खचाच्या रकमांच्या मयादे च्या पवलकडे असलेलया
वततुंची खरे दी करणे आवश्यक असेल तर खरे दी सवमती अशा तातडीच्या खरे दीच्या गरजेचे
मूलयांकन करील आवण खचात काटकसर आवण कायटक्मता राखण्यासाठी, खरे दीची कोणती
पध्दत अवलं बावी याबाबत, तातडीच्या पवरस्तितीची आवण वतच्या अवधकारांच्या मयादे चा योग्य
ववचार करुन, वनणटय घे ईल; आवण वततुंची खरे दी प्रशासकीय ववभागाची मंजरु ी घे ऊन वनवड
केलेलया (तातडीच्या आदे शाद्वारे ककवा नेहमीच्या) खरे दीच्या पध्दतीद्वारे वततुंची खरे दी करील.
(पहा पवरवशष्ट्ट-3)
अशा रीतीने केलेला खचट जर नंतर अनावश्यक ककवा भरमसाट झाला असलयाचे ककवा
अवधका-यांच्या दूरदष्ट्ृ टीच्या अभावामुळे योग्य वेळी खरे दी न केलयामुळे अशी खरे दी करावी
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लागली असलयाचे नंतर वसध्द झाले तर, या वववनयमांतगटत परवानगी दे ण्यात आलेलया रकमेच्या
मयादे पेक्ा ज्यादा खरे दीचा वनणटय घे णाऱ्या ककवा मान्यता दे णाऱ्या अवधका-यांस वैयस्क्तकवरतया
जबाबदार धरण्यात येईल आवण तयाला वततुच्या खरे दीवर झालेला प्रतयक् खचट आवण योग्य
पध्दतीद्वारे खरे दी केली असता जो खचट झाला असता तयातील फरक भरुन दे ण्यासाठी जबाबदार
धरण्यात येईल.
3.3.2

पुनप्रयत्ययी आदे श
पूवी वदलेलया आदे शाच्या संदभात पुनप्रटतययी आदे श, सुरुवातीचा आदे श वदलयानंतर सहा
महीन्याच्या कालावधीच्या पूवी दे ता येईल. पुनप्रटतययी आदे श दे तांना खालील बाबीं ववचारात
घे ण्यात याव्यात.
अ)

पुनप्रटतययी आदे श फक्त एकदाच दे ता येईल आवण तयाचे मूलय आवण संख्या
सुरुवातीच्या आदे शाच्या 50 % ककवा रुपये दहा कोटी (रु.10 कोटी) यापैकी जे कमी
असेल, तयापयंतची खरे दी करता येईल;

ब)

जर मूळ आदे श तातडीची मागणी भागववण्यासाठी वदला असेल तर कोणताही
पुनप्रटतययी आदे श दे ण्यात येणार नाही ;

क)

मूळ आदे शातील खरे दीच्या वततूंचा पुरवठा पूणट झाला असेल तरच पुनप्रटतययी आदेश
दे ता येईल;

ड)

पुनप्रटतययी आदे श वततू खरे दी करावयाचे योजलेले असेल तया आर्विक वषात ककवा
नंतरच्या आर्विक वषात दे ता येईल; परं तु पुनप्रटतययी आदे श सुरुवातीचा आदे श
वदलयानंतर सहा महीन्याच्या कालावधीच्या पूवी दे णे आवश्यक राहील.

इ)

पुनप्रटतययी आदे शाद्वारे खरे दी करावयाच्या वततुंचा दजा मूळ आदे शामध्ये नमूद केलेलया
दजापेक्ा कमी दजाचा नसावा;

फ)

वततुच्या ककमतीत कोणतीही घसरण झालेली नाही ककवा दर स्तिर झालेले असतील
ककवा प्रमावणकृ त असतील, याबाबत संबंवधत अवधका-यांची खारी झाली असणे
आवश्यक आहे . असे प्रमाणपर आवश्यक कागदपरांसह भांडार खरे दी सवमतीपुढे
सादर करण्याची गरज आहे ;

ग)

वर नमूद केलेलया मागटदशटक तत्त्वांपासून फारकत घे तलेलया पुनप्रटतययी आदे शाचा
प्रतताव संबंवधत खरे दी सवमतीपुढे, अशा खरे दीसाठी ववशेष समिटनासह,अंवतम
वनणटयासाठी सादर करण्यात यावा. पुनप्रटतययी आदे शात वापरलेले युवनटचे मूलय हे मूळ
आदे शात वापरलेलया युवनटच्या मूलयापेक्ा जातत नसावे;
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ह)

वनववदा पुन्हा आमंवरत केलयास चाचणी प्रयोग शाळे त नमुना तपासणी करण्यास
दीघट काळ लागू शकतो;

ई)

सवट पुनप्रटतययी आदे शांना ववभागीय खरे दी सवमती/खरे दी सवमतीची

मंजरु ी घे णे

आवश्यक राहील.
ज)

पुनप्रटतययी आदे शात ववभागाला वततुंची संभाव्य संख्या टक्केवारीत दे ता येईल, अशी
मूऴ वनववदे मध्ये एक अट दे णे आवश्यक राहील; आवण

ल)

जर खरे दी ववभागाला खरे दीच्या वततूची समान तपशीलवार वैवशष्ट्ट्यांसह खरे दी
ववभागावशवाय अन्य ववभागांनी खरे दी केलयाची मावहती असेल तर खरे दी ववभाग तयाच
पुरवठादाराकडू न खरे दी करु शकेल, परं तु अशा खरे दीतील संख्या (पवरमाण) अन्य
ववभागांनी खरे दी केलेलया संख्येपेक्ा कमी असेल आवण खरे दी ववभागाचे आदे श,
सुरुवातीचा आदे श दे ण्यात आलयानंतर, सहा मवहन्यांच्या आत दे ण्यात येईल. अशी
खरे दी अन्य ववभागाच्या दे खील वनदशटनास आणून दे णे आवश्यक राहील.

3.4

खरे दीच्या ववशेि पध्दती

3.4.1

इलेक्रॉवनक वरव्हसय ऑक्शन
खरे दी कायालय खरे दीच्या वततूची/ववषयाची खरे दी इलेक्रॉवनक वरव्हसट ऑक्शन पध्दतीद्वारे
करण्याचा वनणटय घे ऊ शकेल, जर:अ)

खरे दी कायालयाला खरे दीच्या ववषयाचे सववततर वणटन करणे सुसाध्य असेल; आवण

ब)

इलेक्रॉवनक वरव्हसट ऑक्शनमध्ये सहभागी होण्यासाठी अहट ता प्राप्त करुन घे ण्यासाठी
इच्छू क वनववदाकारांची एक तपधातमक बाजारपेठ असेल, ज्यामुळे पवरणामकारक
तपधेची खारी वमळे ल; आवण

क)

खरे दी कायालयाने यशतवी वनववदा वनस्श्चत करण्यासाठी वापरावयाचे वनकष हे
संख्यातमक असून ते पैशात व्यक्त करता येतील.
या संबंधात जे वनयम करण्यात येतील तयांच्या अधीन राहू न, इलेक्रॉवनक वरव्हसट

ऑक्शनच्या कायटपध्दतीत खालील बाबींचा समावेश असेल:अ)

खरे दी कायालय इलेक्रॉवनक वरव्हसट ऑक्शनमध्ये आमंरणाद्वारे वनववदा मागवेल.

ब)

या आमंरणात खालील बाबींसंबंधात तपशील असेल:एक) वललावात प्रवेश आवण नोंदणी;
दोन) वललाव सुरु व बंद होण्याची वेळ;
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तीन) वललावाच्या कामकाजाची रीत आवण
चार) खरे दीच्या पध्दती संबंधी असणारी अन्य कोणतीही मावहती.
3.4.2

दोन वलफाफे (टू बीड) वनववदा पध्दती
खरे दी कायालय खरे दीच्या वततू/ववषय खरे दी करण्यासाठी दोन वलफाफे वनववदा पध्दत
वनवडण्याचा वनणटय घे ऊ शकेल, जर:(अ)

खरे दी कायालयाला खरे दीच्या ववषयाची सववततर तपशीलवार वैवशष्ट्ट्ये नमूद करणे
ककवा वववशष्ट्ट वैवशष्ट्ट्ये वनस्श्चत करणे, वनववदाकारांकडू न तांवरक बाजू संबंवधत मावहती
प्राप्त झालयावशवाय, सुसाध्य नसेल; ककवा

(ब)

खरे दीच्या ववषयाचे तवरुप हे शीघ्र तांवरक प्रगतीच्या आवण बाजारातील चढ-उतारांच्या
अधीन असलयामुळे खुली तपधातमक वनववदा सुसाध्य नसेल; ककवा

(क)

खरे दी कायालयाकडू न करण्यात येणाऱ्या करारामध्ये वततुंचे उतपादन, तयांची
वावणस्ज्यक व्यापारी वधटनक्मता तिावपत करण्यासाठी ककवा संशोधन आवण ववकास
खचट वसूल करता येईल, इतक्या पुरेशा संख्येत करण्याची तरतूद असेल अशा बाबी
वगळू न खरे दी कायालय हे संशोधन, प्रयोग, अभ्यास ककवा ववकासाच्या प्रयोजनासाठी
करार करण्याचा प्रयतन करीत असलयास; ककवा

(ड)

वनववदाकाराने सववततर सवेक्ण ककवा चौकशी करणे आवण वववशष्ट्ट खरे दीशी संबंवधत
जोखीमा, खचट व जबाबदाऱ्या यांची सवटसमावेशक अजमावणी करणे अपेवक्त आहे .
या संबंधात जे वनयम तयार करण्यात येतील तयांच्या अधीन राहू न, दोन वलफाफे वनववदा

पध्दत प्रवियेत खालील बाबींचा समावेश असेलः(अ)

वनववदा प्रवियेच्या पवहलया वलफाफ्यात, खरे दी कायालय प्रतताववत खरे दीसाठी तांवरक
बाबी आवण करारातमक अटी व शती असणारी ककमती वशवायची वनववदा मागवेल.

(ब)

पवहलया वलफाफ्यातील वनववदा जरी अन्यिा पार असलया तरी तयांचे मूलयांकन वनयमांत
आखून दे ण्यात आलेलया कायटपध्द्तीनुसार, खरे दी कायालयाने गठीत केलेलया उवचत
सवमतीच्या माफटत करण्यात येईल.

(क)

सवमती वनववदाकारांबरोबर चचा करु शकेल आवण जर अशी चचा करण्यात आली तर
सवट वनववदाकारांना चचे त सहभागी होण्याची समान संधी दे ण्यात येईल.

(ड)

खरे दीच्या अटी व शतींमध्ये सुधारणा करताना, खरे दी कायालय खरे दीच्या मूलभूत
तवरुपात फेरफार करणार नाही, परं तु खरे दीच्या वततूच्या /ववषयाच्या कोणतयाही
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तपशीलवार वैवशष्ट्ट्यात ककवा मूलयांकनाच्या वनकषामध्ये भर घालू ककवा सुधारणा करु
शकेल ककवा वगळू शकेल.
(इ)

वनववदा प्रवियेच्या दुसऱ्या वलफाफ्यात, खरे दी कायालय ज्या वनववदाकारांच्या पवहलया
वलफाफ्यातील वनववदा नाकारण्यात आलया नसतील अशा सवट वनववदाकारांकडू न,
खरे दीच्या सुधावरत अटी व शतीना प्रवतसाद दे ण्यासाठी ककमतीसह, अंवतम वनववदा
आमंवरत करे ल.

(फ)

कोणताही वनववदाकार, ज्याला वनववदे चे आमंरण पाठववण्यात आलेले असेल परं तु जो
तपशीलवार वैवशष्ट्ट्यांमधील करण्यात आलेलया बदलांमळ
ु े पुरवठा करण्याच्या
पवरस्तितीत नसेल तर असा वनववदाकार वनववदे साठी भरावी लागली असती अशी सुरक्ा
अनामत न गमावता ककवा कोणतयाही प्रकारे दं ड होऊ न दे ता, वनववदा प्रवियेतन
ू माघार
घे ण्याचा तयाचा वनणटय पुरेशा समिटनासह जाहीर करुन वनववदा प्रवियेतन
ू माघार घे ऊ
शकेल.
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प्रकरर् क्रमाांक 4
वनववदा/दरपत्रक प्रवक्रये साठी मागयदशय क सूचना

4.1

ई-वनववदा पोटट ल

4.2 दरपरक प्रविया
4.3

िेट (तपॉट) खरे दी प्रविया

4.4 वनववदा प्रविया
4.5 तातडीचा आदे श खरे दी प्रविया
4.6 अनामत रक्कम
4.7 माल स्तवकारताना घ्यावयाची दक्ता
4.8 खरे दी प्रवियेचे दततावेज तयार करणे
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4.
4.1

वनववदा/दरपत्रक प्रवक्रये साठी मागयदशयक सूचना
ई-वनववदा पोटय ल
वनववदा प्रवियेत खरे दी ककमत रुपये तीन लाखापेक्ा (रु. 3 लाख) अवधक
असेल, तेंव्हा ई-वनववदा प्रणालीचा वापर करणे बंधनकारक आहे . ई-वनववदे साठी
अनुसरावयाची कायटपध्दती आवण मागटदशटक सूचना http://mahatenders.gov.in
या संकेततिळावर उपलब्ध राहतील. खुलया वनववदे साठी, वनववदे चे प्रकाशन
वतटमानपराच्या माध्यमातून तसेच ई -वनववदा पोटट लवर करणे अवनवायट असेल.
वनयमपुस्ततकेमध्ये जेिे ई-वनववदा पोटट ल असा उललेख असेल, तयाबाबत
मावहती व तंरज्ञान संचालनालय राज्यततरावर/ ववभागततरावर/ कायालयीनततरावर
व आवश्यकतेनस
ु ार तीन मवहन्यांत पोटट ल ववकवसत करण्याची कायटवाही पूणट
करे ल. तसेच, मावहती व तंरज्ञान संचालनालय ई-वनववदा पोटट लची दे खभाल
(Maintain) व वेळोवेळी मावहती अद्ययावत करे ल.
ई-वनववदा प्रणालीमध्ये पारदशटकता व अवधकची सुव्यवतिा येण्याच्या
दष्ट्ृ टीकोनातून ई-वनववदा पोटट ल ववकवसत करण्यासाठी मावहती व तंरज्ञान
संचालनालयाकडू न ई-वनववदा प्रणाली सेवा पुरववण्यासाठी ज्या संतिांना प्रावधकृ त
करण्यात आले आहे , तया संतिांपेक्ा इतर संतिा अवधकची पारदशटकता व
सुव्यवतिा दे त असलयास तयांच्या सेवा घे ण्याबाबत उद्योग ववभाग तयावर वनणटय
घे ईल.
खरे दीदार ववभागांकडू न सवट खरे दीची मावहती ई-वनववदे च्या संकेततिळावर
ठे वण्याची काळजी घे ण्यात यावी. तसेच ई-वनववदा पोटट लवर खरे दीदार ववभागाकडू न
खालील बाबी प्रकावशत करण्यात याव्यात.
1. ई-वनववदे चे प्रकाशन, भावी वनववदांकाराबरोबर करावयाचा पुढील
परव्यवहारअ) वनववदा-पूवट बैठकांच्या सवट नोटीसा, वनववदा सादर करण्याच्या
वदनांकातील बदल
ब) वनगटवमत केलेली सवट तपष्ट्टीकरणे/शुध्दीपरक
क) वनववदा-पूवट बैठकांचे कायटवत्त
ृ
ड) वनववदा मूलयांकनाचा वनकाल
इ) वनववदा प्रावधकाऱ्याचा वविेतयाच्या वनवडीचा वनणटय ज्यामध्ये
वेगवेगळ्या वनववदाकारांनी वदलेलया ककमतीचा समावेश असेल
ई) यशतवी वनववदाकाराचे
नाव, वततू, वततूचे
वववनदे श
(Specification), खरे दी ककमत, संख्या, वततू पुरवठयाचे वठकाण,
पुरवठा करण्याच्या अटी/कालावधी, सुरक्ा हमी, पुरवठादारास
रक्कम प्रदान करावयाच्या अटी व शती, इ.
फ) यशतवी वनववदाकारास प्रदान केलेला वनववदा तवीकृ ती आदे श
(Award of Contract).
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2.

3.
4.
5.

ग) वनववदाकारांची नावे व तपशील, वनलंवबत/बंदी घालण्यात/काळ्या
यादीत समाववष्ट्ट केलेलया वनववदाकारांची नावे, तयाबरोबर खरे दी
कायालयाचे नाव, बंदी घालण्याच्या कारवाईची कारणे आवण बंदी
घातलयाचा/काळ्या यादीत टाकलयाचा कालावधी इतयादी सक्म
प्रावधकाऱ्याने वनणटय घे तलयानंतर सात वदवसांच्या आत प्रवसद्ध
करावा.
खरे दीदार ववभागाने ई-वनववदा पोटट लवशवाय दरपरकाच्या पध्दतीने ककवा अन्य
पध्दतीने केलेलया खरे दीबाबतची मावहती ववभागाच्या संकेततिळावर प्रकावशत
करावी.
ई-वनववदे च्या पोटट लवर प्रकावशत केलेली वनववदे बद्दलची मावहती ववभागाच्या
संकेततिळावर दे खील उपलब्ध असलयास प्रकावशत करण्यात येईल.
राज्याच्या ई-वनववदा पोटट लवर/ ववभागाच्या संकेततिळावर प्रकावशत केलेली
मावहती वेळोवेळी अद्ययावत करण्याची संबंवधत ववभागाने खबरदारी घ्यावी.
सदर वनयमपुस्ततके संबंवधत सवट वनयम/शासन वनणटय, मागटदशटक सूचना आवण
कायटपध्दती, ई-वनववदा/दरपरक प्रवियेबाबतची मावहती संबंवधत ववभाग ईवनववदा पोटट लवर प्रकावशत करे ल.

वनववदे चा वनकाल संबंवधत खरे दीदार ववभागाने तयांचे संकेततिळ, ईवनववदा पोटट ल यासह महाराष्ट्र शासनाच्या संकेततिळावर दे खील प्रवसध्द करावा.
ववववध ववभागांकडू न खरे दीबाबत तयांच्या संकेततिळावर प्रकावशत
केलेली मावहती, मावहती व तंरज्ञान संचालनालयाचे ई-वनववदा पोटट ल तव:संकवलत
(Automatic Capture) करुन प्रदर्वशत करे ल, ज्यामध्ये ववभागाच्या नावाने ,
वततूच्या नावाने “शोध (Search)” घे तलयास, खरे दीची मावहती कोणालाही
सहजवरतया उपलब्ध होईल.
4.2

दरपत्रक प्रवक्रया
खरे दी अवधकारी आमंरणाचे पर तयार करील. तयामध्ये खालील बाबी समाववष्ट्ट
असतील:1.
2.
3.
4.
5.

खरे दीची व्याप्ती
अटी व शती
दरपरक सादर करण्यासाठी वदनांक/वेळ आवण वठकाण
दरपरक उघडण्यासाठी वदनांक/वेळ आवण वठकाण
खरे दी प्रावधकाऱ्याबरोबर वहतसंबंधाचा संघषट नसलयाबाबत आवण इच्छू क
संतिेने एकल वनववदा दे ण्याबाबत “वनववदाकारांची हमी”

ववभाग अशा खरे दीची नोटीस ववभागाच्या संकेततिळावर प्रवसध्द करील.
दे कार सादर करण्यासाठी ववभागाच्या संकेततिळावर नोटीस प्रवसध्द केलयाच्या
वदनांकापासून वकमान एक आठवड्याचा कालावधी दे ण्यात येईल.
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अशा खरे दीसाठी इष्ट्टतम तपधा होण्याची काळजी घे ण्यासाठी, खरे दी
अवधकारी ववभागाकडे असलेलया वविेतयांच्या यादीतील वविेतयांना दे खील लेखी
(ई-मेल/पराद्वारे ) कळवेल. वविेतयांच्या अशा यादीत खालील वविेतया/संतिांचा
समावेश असेल:1. पूवी अशा खरे दीत भाग घे तलेले वविेते
2. ज्या वविेतयांनी तयांना अशा वततुंचा/सेवांचा पुरवठा करण्यात तवारतय
असलयाचे ववभागाला लेखी कळववले असेल असे वविेते
3. खरे दी करण्यात येत असलेलया वततुचे उतपादक/प्रावधकृ त ववतरक /वविेते
(लागू असलयास)
खरे दी अवधकारी आमंरणाच्या परात वववनर्वदष्ट्ट करण्यात आलेलया
वठकाणी, वदनांकास आवण वेळेवर दरपरके उघडील. दरपरके उघडण्याच्या वेळी
वनववदाकाराचे जे प्रवतवनधी उपस्तित राहतील तयांचे एक हजेरी परक ठे वण्यात यावे.
कोणतयाही व्यक्ती ककवा संतिेला दरपरक प्रवियेमध्ये भाग घे णाऱ्या अन्य संतिेमध्ये
िेट तवारतय असू नये. असे िेट तवारतय असलयास तो वहतसंबंधाचा संघषट म्हणून
समजण्यात येईल व पवरणामी दोन्ही ककवा अवधक वनववदा नाकारण्यात येतील. उदा.
जर दोन कंपन्या एकाच प्रकलपासाठी वनववदा सादर करणार असतील तर एक व्यक्ती
जी “कंपनी एक्स” चा मालक/संचालक/भागीदार/बहू संख्य भागधारक असेल तीच
व्यक्ती “कंपनी वाय” ची मालक/संचालक/ भागीदार/ बहू संख्य भागधारक नसावी.
वनववदाकारांनी सादर केलेले दततावेज हे आमंरणाच्या परात वववनर्वदष्ट्ट
केलेलया आवश्यकतांनस
ु ार असतील आवण व्याप्ती आवण अन्य अटींचे पूणट पालन
करण्यात आले असलयाची खरे दी अवधकारी पडताळणी करे ल. जे वनववदाकार
व्याप्ती आवण अटींची पूतटता करीत नसतील तयांना अपार ठरववण्यात येईल आवण
तयाची कारणे लेखी नोंदववण्यात येतील. फक्त पार वनववदाकारांनी सादर केलेलया
ककमतीच्या वनववदा ववचारात घे ण्यात येतील आवण खरे दीचा वनणटय एल-1 च्या
आधारे घे ण्यात येईल.
4.3

िे ट (तपॉट) खरे दी प्रवक्रया
दरपरकाच्या माध्यमातून खरे दी का करता येत नाही आवण तपॉट खरे दी का करण्यात
येत आहे याबाबतची कारणे खरे दी अवधकारी नोंदवेल. तपॉट खरे दी फक्त खरे दी
करावयाच्या उतपादनाचे उतपादक/प्रावधकृ त वविेते/ववतरक यांच्यामाफटत करता
येईल. खरे दी अवधकारी तपॉट खरे दी करण्यापूवी बाजारपेठेचे सवेक्ण (भैावतक
सवेक्ण ककवा इंटरनेटच्या माध्यमातून ककवा संबंवधत संतिांकडू न दततावेज मागवून)
करील आवण तयाचे दततावेज तयार करील. खरे दी अवधकारी वततु ककवा सेवांचा दजा
आवश्यकतेनस
ु ार/वततू मागणी केलेलया गुणवत्तेची असलयाचे आवण तयांच्या
ककमती बाजारातील प्रचवलत दरांनस
ु ार असलयाबाबत खारी झालयाचे एक प्रमाणपर
नोंदवेल.
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4.4

वनववदा प्रवक्रया
वनववदा प्रविया म्हणजे, खरे दीची आवश्यकता कळववण्यासाठी आवण संभाव्य
पुरवठादारांना तयांचा दे कार कळववण्यासाठी ववनंती करण्याची एक पध्दत होय. सदर
पद्धत खरे दी करावयाच्या वततुच्या प्रकारावर, गुंतागुंतीवर ककवा आवश्यकतेच्या
तवरुपावर तसेच खरे दी अवधकाऱ्याने तातडीच्या आदे शाद्वारे खरे दी प्रविया पध्दत
वापरण्यास परवानगी वदली असलयास आवण खरे दी करावयाच्या वततुची ककमत
यावर अवलंबन
ू असते. या पद्धतीचा वापर करुन “प्रततावासाठी ववनंती (आर एफ
पी)” करता येईल.
वनववदा प्रविया खालील चार टप्प्यात ववभागता येईल:1. वनववदा दततावेज तयार करणे
2. वनववदा जावहरात आवण ववतरण
3. वनववदे चा कालावधी (वनववदा प्रवसध्दीचा वदनांक ते दे कार सादर करण्यापयंत)
4. दे कारांची प्राप्ती, उघडणे आवण मूलयांकन

4.4.1

वनववदा दततावेर्ज तयार करर्े
वनववदा दततावेजांमध्ये खालील भागांचा समावेश राहील:1. वनववदाकारांना आमंरण दे ण्यासाठी आवण सूचना दे ण्यासाठी पर;
2. वनववदे साठी पूवट-अहट तेचे वनकष;
3. आवश्यकता/कामाच्या व्याप्तीसह तपशीलवार वैवशष्ट्ट्ये, संदभट यांची व्याख्या;
4. करारासाठीच्या अटी व शती; आवण
5. दे कार सादर करण्यासाठी नमुने
यशतवी पुरवठादाराला कळवावयाच्या आवश्यकता आवण मागण्या या
संबंधीच्या सवट मावहतीचा समावेश वनववदा दततावेजामध्ये करणे अवतशय महत्त्वाचे
आहे . तसेच सदर दतताऐवजामध्ये खरे दी प्रवियेशी संबंवधत असणारे वनयम (वरतक
पचे स, फॉल क्लॉज व फोसट मेजर क्लॉज इ.) यांचा समावेश करण्यात यावा (पवरवशष्ट्ट
4-ब) आवण अटी व शती ककवा कामाच्या व्याप्तीमध्ये कोणताही महत्त्वाचा फरक
करण्यात येऊ नये.
खरे दीदार ववभागांनी वनववदे मध्ये नामांवकत ब्र ॅण्डच्या वततूची मागणी
करावयाची असलयास एकच ब्र ॅण्ड नमुद न करता वकमान तीन ब्र ॅण्ड नमूद करणे
आवश्यक राहील.

4.4.1.1

वनववदाकाराांना आमांत्रर् दे ण्यासाठी आवर् सूचना दे ण्यासाठी पत्र
सूचनांमध्ये खरे दी प्रावधकाऱ्याने एकूण वनववदा प्रवियेत अनुसरावयाच्या
सवट तपशीलवार सूचना, पूणट दे कार कळववण्यासाठी आवश्यक दततावेजांची यादी,
तसेच दे कार पूणट नसलयास तो नाकारला जाण्याच्या शक्यतेबाबत पुरवठादारांना
नोटीस, यांचा समावेश असेल. पूणट दे कारात वनववदा दततावेजांमधील सवट अटी, शती
आवण तपशीलवार वैवशष्ट्ट्यांची मोठ्या प्रमाणात पूतटता करण्यात आलेली असते.
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भावी वनववदाकारांना तयांच्या शंका ववचारण्यासाठी संधी दे ण्यात आली
पावहजे (पवरवशष्ट्ट-6 पहावा). या शंकाना वदलेली उत्तरे ववभागाच्या संकेततिळावर, इ-वनववदा पोटट लवर प्रकावशत करण्यात यावीत आवण ज्या वनववदाकारांनी
या वनववदे च्या संदभात ववभागाशी संपकट साधला असेल अशा सवट वनववदाकारांना
दे खील पाठववण्यात यावीत. भावी वनववदाकारांना अशा शंका उपस्तित करण्यासाठी
वकमान सात (7) वदवसांचा कालावधी दे ण्यात आला पावहजे. खरे दी कायालय, भावी
वनववदाकारांच्या वववशष्ट्ट खरे दीच्या संबंधातील शंकाबाबत तपष्ट्टीकरण दे ण्यासाठी
एक वनववदा-पूवट बैठक घे ऊ शकेल आवण अशा बैठकीचे कायटवत्त
ृ सवट भावी
वनववदाकारांना पाठववण्यात येईल आवण ते इ-वनववदा पोटट ल आवण ववभागाच्या
संकेत-तिळावर दे खील प्रकावशत करण्यात येईल.
वनववदे चा वैधता कालावधी साधारणपणे 60-120 वदवसांच्या
कालावधीकवरता असावी, परं तु अपवादातमक पवरस्तितीत 180 वदवसांपेक्ा जातत
नसावी. या संबंधीचा वनणटय खरे दी अवधकाऱ्याने, वनववदा प्रवियेची गुंतागुंत,
कामाच्या व्याप्तीमधील वेगवेगळ्या भागांच्या ककमतीतील चढ-उतार, यासंबंधी
ववचार करुन घ्यावा, अपवादातमक पवरस्तितीत, वनववदा वैधता कालावधी
संपण्यापूवी, खरे दीदार वनववदाकाराला तयाचा वैधता कालावधी वाढववण्यासाठी
ववनंती करु शकेल. अशी ववनंती आवण प्रवतसाद ले खी करण्यात येतील. जर
वनववदे साठी सुरक्ा अनामत हवी असेल तर ती दे खील ततसम कालावधीकवरता
वाढववण्यात येईल.
ई-वनववदे त बयाना रक्कम (इ एम डी) व वनववदा फॉमट शुलक ऑनलाईन स्तवकारण्यात
यावेत. बयाना रक्कम (इ एम डी) वापर वनववदाकाराशी संबंवधत जोखीम कमी
करण्यासाठी करण्यात यावा. जोखीमांची वगटवारी खालीलप्रमाणे करता येईल,:1) वनववदा तवीकारण्याच्या अंवतम वदनांकानंतर वनववदा ककवा प्रतताव मागे घे णे
ककवा तयात फेरफार करणे;
2) करारावर सही न करणे ;
3) वनववदा ककवा प्रतताव तवीकारण्यात आलयानंतर करारानुसार कामवगरीसाठी
आवश्यक सुरक्ा अनामत न भरणे;
4) वनववदा दततावेजामध्ये वववनर्वदष्ट्ट केलयाप्रमाणे करारावर सही करण्यापूवी
कोणतयाही अन्य अटीची पूतटता न करणे.
वरील नमुद जोखमीच्या बाबतीत वनववदाकाराकडू न पूतटता न झालयास सदर
वनववदाकाराची बयाना रक्कम जप्त करण्याचे अवधकार संबंवधत खरे दीकार
कायालयास राहतील.
वनववदा सादर करण्याचा अंवतम वदनांक वनववदा नोटीसीत, वनववदे च्या दततावेजामध्ये
आवण तयासाठी वनगटवमत केलेलया कोणतयाही शुध्दीपरकात तपष्ट्टपणे नमूद करण्यात
आलेला असेल. हा अंवतम वदनांक सावटजवनक सुट्टींचा नसावा आवण अंवतम वदनांक
जर सुट्टीचा म्हणून जाहीर करण्यात आला तर वनववदा सादर करण्याचा अंवतम वदनांक
पुढील कामाच्या वदवसापयंत वाढववण्यात येईल.
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मूलयांकनाची पध्दत आवण मूलयांकनाचे वनकष (प्रतयेक महतवाच्या वनकषांना दे ण्यात
आलेला भारांक आवण तो कसा वापरण्यात येईल यासह) वनववदा दततावेजामध्ये
तपष्ट्टपणे वववनर्वदष्ट्ट करण्यात येईल. वववनर्वदष्ट्ट केलेलया वनकषाला अनुसरुन
मूलयांकन पार पाडणे आवश्यक राहील. खरे दी कायालय वनववदा दोन वलफाफ्यांमध्ये
मागवेल 1) तांवरक-वावणस्ज्यक वनववदा ज्यात तांवरक, दजा आवण कामवगरीचे पैल,ू
वावणस्ज्यक अटी व शती असतील.
2) आर्विक वनववदा ज्यामध्ये ककमत आवण अन्य आर्विक तपशील असेल. तसेच
वनववदे मध्ये दर मागववताना वततूची वनव्वळ ककमत, केंद्रीय मूलयवर्वधत कर/
महाराष्ट्र मूलयवर्वधत कर व वाहतूक खचट तवतंर दशटववण्यात यावा.
वनववदाकार कंपनीने, जर सवट भागांचे मूलयांकन एकर करावयाचे असेल तर, एकाच
वलफाफ्यात तांवरक वावणस्ज्यक पैलस
ू ह आवण आर्विक पैलस
ू ह ककमत दे खील
मागवावी. तिावप, सवटसाधारणपणे दोन ककवा तीन वलफाफ्यांची पध्दत वनववदा सादर
करण्यासाठी वापरण्यात येते, ज्यामध्ये पूवट-अहट ता, तांवरक प्रतताव आवण वावणस्ज्यक
प्रतताव यासाठी वेगवेगळे वलफाफे वापरण्यात येतात. वापरण्यात आलेलया
वलफाफ्यांची संख्या वकतीही असली तरी, वनववदे मध्ये खालील बाबींचा समावेश
असणे बंधनकारक आहे :1) वनववदा ककमत आवण इसारा ठे व (इ एम डी)
2) वविी-कर भरणा करण्यात आला असलयाचे (स्क्लअरन्स) प्रमाणपर
3) उतपादकाकडू न प्रावधकार पर (महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ/महासंघ यांना
वनववदा प्रवियेमध्ये तवत:चे उतपादक प्रमाणपर ककवा तयांच्या संलग्न/नोंदणीकृ त
असले ले घटक हे उतपादक घटक असलयाचे प्रमाणपर सादर करणे आवश्यक
राहील.)
4) आयएसआय माकट उतपावदत वततूंच्या बाबतीत भारतीय मानक संतिेने
(बीआयएस) प्रमावणत केले ले ववधीग्राहय प्रमाणपर
तयावशवाय, खरे दी कायालय वनववदे चा एक भाग म्हणून सादर करणे आवश्यक
असलेलया अन्य दततावेजांची एक यादी जोडू शकेल. जर दोन वलफाफे पध्दतीचा
मूलयांकनासाठी वापर करण्यात आला असेल तर तांवरक-व्यापारी वनववदे चे
मूलयांकन प्रिम करण्यात यावे आवण ज्या तांवरक वनववदा तवीकाराहट आढळू न
आलया असतील फक्त अशा वनववदांची आर्विक वनववदा उघडण्यात येईल आवण
तयांचे मूलयांकन करण्यात येईल.
4.4.1.2

वनववदे साठी पूवय-अहय तेचे वनकि
वनववदे मध्ये भाग घे णाऱ्या संतिांना परवानगी दे ताना वनववदाकाराच्या पूवट अहट तेचे
वनकष तपासण्यात येतात. संवदग्ध व्याख्या केलेलया पूव-ट अहट ता वनकषांमळ
ु े करारास
अंवतम तवरुप दे ण्याच्या प्रवियेस अडिळा वनमाण होतो ककवा करार अपारदशटक
पध्दतीने करण्यात येतो. तयामुळे, वनववदाकाराची वकमान अहट ता, अनुभव आवण
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समान प्रकारच्या समाधानकारक पार पाडले लया कामांची संख्या ज्यामध्ये तयाचा दजा
आवण काम पूणट केलयाचा कालावधी, या बाबी आगाऊ वनस्श्चत करणे आवश्यक
आहे . कोणतयाही वनवड कायटपध्दतीचा उद्दे श हा मागील कामवगरीचा योग्य रे कॉडट
असलेलया नामवंत आवण सक्म संतिांना वनववदामध्ये आकर्वषत करणे हा असतो.
पूव-ट अहट तेच्या अटी पवरपूणट पण तयाचबरोबर सुतपष्ट्ट असाव्यात. पूवट अहट ता वनकष
ठरववताना जे घटक ववचारात घे णे आवश्यक असते तया घटकांमध्ये कामाचे तवरुप
आवण व्याप्ती, संतिांचा तयाच क्ेरातील कामाचा अनुभव आवण संतिेंची आर्विक
सुस्तिती, या घटकांचाही समावेश असावा. (पवरवशष्ट्ट-5 पहावा)
खरे दी कायालय अशी कोणतीही आवश्यकता नमूद करणार नाही ज्यामुळे
खरे दी प्रवियेत मयावदत वनववदाकारांचा सहभाग राहील आवण जी वनववदाकारांमध्ये
भेदाभेद करणारी असेल. केंद्र/राज्य सरकार खरे दीच्या वततूची/ववषयाची खरे दी
वनववदाकारांच्या कोणतयाही वगटवारीतून करणे ककवा वनववदाकारांच्या कोणतयाही
वगटवारीतून खरे दी करण्यास प्राधान्य दे ण्यास, खालील कारणामुळे, बंधनकारक करु
शकेल:1) दे शांतगटत उद्योगास चालना;
2) शासनाचे सामावजक-आर्विक धोरण; आवण
3) शासनाचे यिोवचतपणे अवधसूवचत करण्यात आले ले धोरण पुढे नेण्यासाठी
जनतेच्या वहताच्या दष्ट्ृ टीकोनातून करावयाची अन्य कोणतेही कारण.
खरे दी कायालय वनववदाकारांना खरे दी प्रवियेमध्ये भाग घे ण्यासाठी आमंवरत करताना
वनववदाकारांचा सहभाग मयावदत ठे वावयाचा असलयास अशा मयादे साठीची कारणे
जाहीर करील. शासन खालील पवरस्तितीत सहभाग मयावदत ठे वण्यासाठी उपाय
लादू शकेल ककवा तयांची अंमलबजावणी करु शकेल :1) जनतेमध्ये कायदा आवण सुव्यवतिा, नैवतकता ककवा सुरक्ा राखण्यासाठी;
2) प्राणी जीवन ककवा वनतपती जीवन ककवा माणसांचे जीवन आवण आरोग्य यांचे
रक्ण करण्यासाठी;
3) बैास्ध्दक संपत्तीचे रक्ण करण्यासाठी; आवण
4) राष्ट्रीय सुरक्ा आवण भारतातील महतवाची वठकाणे यांचे रक्ण करण्यासाठी.
4.4.1.3

आवचयकता/कामाच्या व्याप्तीसह तपशीलवार वैवशष्ट्ये, सांदभय याांची व्याख्या
यशतवी वविेतयाकडू न अपेवक्त असलेलया कामांची पूणट व्यास्प्त
वनसंवदग्धपणे वनववदा दततावेजामध्ये वववनर्वदष्ट्ट केलेली असणे महत्त्वाचे असते. जेव्हा
एखाद्या प्रकलपाचा एक भाग म्हणून, उपकरण/उतपादनाचा पुरवठा करावयाचा असेल
तेव्हा, खरे दीदार अशा उपकरण/उतपादनाच्या तपशीलवार वैवशष्ट्ट्यांचा समावेश
करे ल. अशी तपशीलवार वैवशष्ट्ट्ये कोणतयाही एका वववशष्ट्ट उतपादक/वविेतयावर
कृ पा करीत नसलयाची काळजी घे ण्याची गरज असते.
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4.4.1.4

4.4.1.5

4.4.2

करारासाठीच्या अटी व शती
वनववदा दतताऐवजामध्ये लवाद, नैसर्वगक आपत्ती, नुकसान भरपाई, दावयतवे या
सारख्या करारासाठी लागू असणाऱ्या अटी समाववष्ट्ट करण्यात याव्यात. करारातमक
अटी ह्या यशतवी वनववदाकाराबरोबर करावयाच्या कराराचा एक भाग असतील.
वववशष्ट्ट मागणीच्या संबंवधत वववशष्ट्ट करारातमक आवश्यकतांना बहु धा अपवाद
म्हणून वववशष्ट्ट अटी व शती असतात. सवटसाधारण अटींशी ववसंगत असलेलया
ककवा तयात फेरफार करणाऱ्या सवट ववशेष अटी व शती ववधी अवधकाऱ्यांकडू न
संमत करुन घ्याव्यात.
दे कार सादर करण्यासाठी नमुना
वनववदांचे मूलयांकन करण्यासाठी आवश्यक असणारी मावहती सादर करणे सुकर
व्हावे म्हणून ववववध वनववदाकारांनी ज्या नमुन्यात प्रवतसाद सादर करावयाचा असेल
ते नमुने खरे दीदाराने दे णे आवश्यक असेल. वनववदा दततावेजांमध्ये द्यावयाच्या
नमुन्यांपैकी काही वनदशटक नमुने संदभासाठी खाली दे ण्यात आले आहे तः1)
पूवट-अहट ता पर
2)
वनववदे च्या पूव-ट अहट तेसाठी हव्या असणाऱ्या दततावेजाची तपासणी यादी
3)
वनववदाकाराची तपशीलवार मावहती दे णारा नमुना
4)
काळ्या यादीत न टाकलयाबाबत/ बंदी न घातलयाबाबात वनववदाकाराने
करावयाच्या घोषणेचा नमुना
5)
कामगीरीबाबत बॅन्क हमीसाठीचा नमुना
6)
प्रकलपाचा तपशील दे णारा नमुना
7)
प्रतताववत मनुष्ट्य-बळाचा तपशील
8)
मूळ उपकरण/वततू उतपादकाकडू न घ्यावयाच्या प्रावधकार-पराचा नमुना
9)
व्यापारी वनववदे साठी पर
10)
व्यापारी वनववदे साठी नमुना व सूचना
वनववदा र्जावहरात आवर् ववतरर्
वनववदा प्रवियेसाठी महाराष्ट्रर शासनाचे http://mahatender.gov.in हे संकेततिळ
उपलब्ध आहे . सदर संकेततिळावर ववततृत तवरुपात व वतटमानपरामध्ये संवक्प्त
तवरुपात जावहरात प्रवसद्ध करण्यात यावी. ज्यामुळे तया जाततीत जातत संभाव्य
इच्छू क वनववदाकारापयंत पोहोचतील आवण तयामुळे जाततीत जातत पारदशटकता
आणणे शक्य होईल. यासाठी राजपरातील अवधसुचनेद्वारे प्रवसद्धी दे ण्याची
आवश्यकता नाही.
वनववदा नोटीस प्रवसध्द करताना खालील बाबींची काळजी घे ण्यात यावी:1) वतटमानपरातील जावहरात िोडक्यात आवण संवक्प्त असावी (जावहरात
खचात बचत करण्यासाठी) आवण तयात ई-वनववदा आवण ववभागाचे पोटट ल
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2)

3)

4)

5)
6)
4.4.3

अवधक तपशीलासाठी पाहण्याबाबत सूवचत करण्यात यावे. जावहरातीचा
नमुना संदभासाठी पवरवशष्ट्ट-2 मध्ये दे ण्यात आला आहे .
रुपये तीन (3) लाख ते रुपये पंचवीस (25) लाख पयंतच्या सवट
खरे दीसाठीच्या जावहराती वतटमानपरात प्रवसध्द करण्याची आवश्यकता
नाही.
सवट खुलया वनववदांतील अंदावजत खचट रु. पंचवीस (25) लाख ते रु. पाच
(5) कोटीपेक्ा अवधक नसेल, तयांच्या जावहराती एका प्रमुख ववभागीय
ततरावरील वतटमानपरात आवण एका राज्य ततरावरील वतटमानपरात प्रवसध्द
करण्यात येतील.
सवट खुलया वनववदांतील अंदावजत खचट रु. पाच (5) कोटी व अवधक असेल
तर तयांच्या जावहराती कमीत कमी एका राष्ट्रीय वतटमानपरात आवण एका
राज्य-ततरीय वतटमानपरात प्रवसध्द करण्यात येतील.
वनववदा नोटीस महाराष्ट्र सरकारच्या ई-वनववदा पोटट लवर आवण ववभागाच्या
संकेत-तिळावर दे खील प्रवसध्द करण्यात येईल.
राजपरातील अवधसूचनेद्वारा प्रवसध्दी दे ण्याची अट याद्वारे काढू न टाकण्यात
येत आहे .

वनववदे चा कालावधी
प्रतयेक खरे दी कायालय खरे दी प्रवियेचे ववववध टप्पे पूणट करण्यासाठी एक सुसाध्य
कालबध्द कायटिम पूव-ट वनस्श्चत करे ल आवण तो वनववदा दततावेजामध्ये नमूद करे ल.
खरे दी कायालय कालबध्द कायटिमाचे पालन करे ल आवण तसे करु शकले नाही तर
तयास मुदतवाढ लेखी कारणांसह दे ईल.
वनववदा नोटीस प्रवसध्द झालयाच्या वदनांकापासून वनववदा सादर करण्यासाठीचा
वकमान कालावधी खालील तक्तयात दे ण्यात आला आहे :अ.क्र.
वनववदा प्रकार
1
खुली वनववदा
(अ) रु. तीन (3) लाख ते पंचवीस
(25) लाख पयंत रकमेच्या
खरे दीची वनववदा

वकमान वनववदा कालावधी
1 आठवडा ककवा कामाचे वकमान
5 वदवस जे जातत असेल ते

(ब) रु. पंचवीस (25) लाख पुढील
ते पाच (5) कोटी पयंत
रकमेच्या खरे दीची वनववदा

2 आठवडे ककवा कामाचे वकमान
10 वदवस जे जातत असेल ते

(क) रु. पाच (5) कोटी पुढील
रकमेच्या खरे दीची वनववदा

3 आठवडे ककवा कामाचे वकमान
15 वदवस जे जातत असेल ते
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2

तातडीचा आदे श

3

मयावदत वनववदा

1 आठवडा ककवा कामाचे 5 वदवस,
जे जातत असेल ते
2 आठवडे ककवा 10 कामाचे वदवस,
जे जातत असेल ते

शासकीय कायालयांनी वनववदा सुचना प्रवसध्द करताना ती सवट अटी व
शतीसह प्रवसध्द करण्याची काळजी घे ण्यात यावी. खरे दीदार ववभागाने वनववदा
सुचना प्रवसध्द केलयानंतर, तयामध्ये काही बदल अिवा सुधारणा करावयाच्या
असलयास, तयांना शुध्दीपरके वनगटवमत करण्याची खरे दी कायालयास मुभा राहील.
परं त,ू हे करीत असताना शुध्दीपरक वनगटवमत केलयापासून उपरोक्त तक्तयात नमुद
केलेला वकमान वनववदा कालावधी दे य करण्यात यावा. म्हणजेच वनववदा जावहरात
वदनांकापासून ते शुध्दीपरक वनगटवमत करे पयंतचा कालावधी तयापुढे वाढववण्यात
यावा.
4.4.3.1

वनववदा कालावधीस मुदतवाढ
वनववदा तपधातमक होण्यासाठी कमीत कमी तीन वनववदाकार असणे आवश्यक आहे .
तीन पेक्ा कमी वनववदाकारांनी भाग घे तला असलयास, संबवधत खरे दी अवधकाऱ्याने
प्रिम वकमान एक आठवडयाची मुदतवाढ द्यावी. अशी मुदतवाढ वदलयांनतर दे खील
तीन पेक्ा कमी वनववदाकारांनी भाग घे तला असलयाचे वनदशटनास आलयास दुसऱ्यांदा
एक आठवड्याची मुदतवाढ द्यावी. तयानंतर कोणतीही मुदतवाढ दे ण्यात येऊ नये.
वनववदा प्रविया राबववतांना खालीलप्रमाणे पवरस्तिती उद्भवलयास पुढे नमुद
केलयाप्रमाणे कायटवाही करावी.
अ) तीन ककवा तयापेक्ा अवधक वनववदा तांवरकदष्ट्ृ या पार ठरलयास तयावर खरे दी
ववभागास पुढे जाण्यास मुभा राहील.
ब) दोन वनववदा तांवरकदष्ट्ृ ट्या पार ठरलयास खरे दीची वाततववक ककमत व अगोदर
ठरलेली अंदावजत ककमत यामध्ये (-)20 टक्के ते (+)10 टक्के तफावत
असलयास ती मान्य करण्यास खरे दीदार ववभागास मुभा राहील. या ककमत
श्रेणीमध्ये (Price Band) ककमती न आलयास फेरवनववदा काढावी.
क) एकही नाही अिवा एकच वनववदा तांवरकदष्ट्ृ ट्या पार ठरलयास पुनर्वनववदा
काढण्यात यावी.
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रुपये दहा (10) लाखापेक्ा कमी रकमेची वनववदा असलयास फक्त एकदाच
मुदतवाढ दे ण्यात यावी.
कामाची पूतटता वेळेवर करण्यास महतव दे ण्यात आले तर, खरे दी अवधकारी
(दोन वेळा मुदतवाढ वदलयानंतर दे खील) 3 वनववदा पेक्ा कमी प्रवतसाद वमळाला तरी
तयासह पुढे जाण्याचा वनणटय घे ऊ शकेल व तयासाठी सुसाध्य कारणे नमूद करे ल.
अशा प्रसंगी, ककमतीच्या वाजवीपणाची खारी करण्यासाठी खरे दी सवमतीला
अवतवरक्त काळजी घ्यावी लागेल.
4.4.4

दे काराांची प्राप्ती, वनववदा उघडर्े आवर् मूल्याांकन
खरे दी कायालय वनववदा सादर करण्यापासून ते प्राप्त झालेलया वनववदा उघडणे व
तयांचे मुलयांकन करणे या संपण
ू ट प्रवियेत पूणट पारदशटकता राहील, याची खबरदारी
घे ईल.
दे कार प्राप्त झालयावर आवण ते उघडण्यात आलयानंतर, वनववदा/आमंरण
दततावेजामध्ये वनस्श्चत करण्यात आलेलया मूलयांकन वनकष आवण
कायटपध्दतीनुसार, दे कारांचे मूलयांकन करण्यांत यांवे. मूलयांकन वनकषामध्ये खालील
बाबींचा समावेश असू शकेल:1) वततूची ककमत;
2) वततु ककवा कामांचे पवरचालन, दे खभाल आवण दुरुततीसाठीचा खचट ;
3) वततुंचा पुरवठा करण्याची वेळ;
4) खरे दीच्या वततूची वैवशष्ट्ट्ये (जसे की वततु ककवा कामाच्या कायासंबंधीची
वैवशष्ट्ट्ये ककवा ववषयाची पयावरणातमक वैवशष्ट्ट्ये);
5) खरे दीच्या वततूची /ववषयाची ककमत प्रदान करण्याच्या आवण हमी बाबतच्या
अटी;
6) आवश्यक असलयास, वनववदाकार आवण खरे दीच्या ववषयाचा पुरवठा करण्यात
गुंतलेलया तयाच्या कमटचा-यां च्या दजावर आधावरत वनकष जसे की, अनुभव,
ववश्वासाहट ता आवण व्यावसावयक आवण तांवरक सक्मता.
कोणतयाही पवरस्तितीत, दे कारांचे मूलयांकन चालू असताना नवीन ककवा सुधावरत
मूलयांकनाचे वनकष लागू करता येणार नाहीत ककवा मूलयांकनाची पध्दत बदलता
येणार नाही. यामुळे वततुवनष्ट्ठ आवण पारदशटक मूलयांकन प्रवियेची हमी वमळते.
वनववदाचे मूलयांकन चालू असताना घालून दे ण्यात आलेलया वनकषांनस
ु ार
वनववदाकार पार नसलयाचे ककवा वनववदा दततावेजामधील महत्त्वाच्या
आवश्यकतांपासून वनववदे ने फारकत घे तली असलयाचे ककवा वनववदामध्ये चुकीची
मावहती असलयाचे ककवा वनववदाकार ककवा तयाच्या वतीने कोणीही खरे दी
कायालयाच्या अवधकाऱ्याला कोणतयाही प्रकारचे बवक्स वदले असलयाचे ककवा
दे णार असलयाचे मान्य केले असलयाचे ककवा रातत तपधेवर मोठया प्रमाणावर
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ववपवरत पवरणाम करे ल असा वहतसंबंधाचा संघषट उद्भवला असलयाचे आढळू न आले
तर अशी वनववदा मूलयांकन प्रवियेतन
ू वगळण्यात येईल.
4.4.4.1

4.5

वाटाघाांटीसाठी मागयदशयक सूचना
तपधातमक वनववदा झालयानंतर वाटाघाटी करण्यास कोणतयाही पवरस्तितीत प्रोतसाहन
दे ण्यात येऊ नये. वाटाघाटीमुळे बाजारात चुकीचे संदेश जातात आवण तयामुळे वनववदा
यंरणे बाबत साशंकता वनमाण होऊ शकेल. तयामुळे एल-1 व्यवतवरक्त कोणतया
वनववदाकारासोबत वाटाघाटी करण्यात येऊ नये. तिावप, एल-1 वनववदाकाबरोबर
फक्त खालील पवरस्तितीमध्ये वाटाघाटी करता येतील:1) जर काही भागांच्या ककमती असमिटनीय असतील ककवा बाजारातील
भावांपेक्ा जातत असतील तर
2) जर वनववदाकारांनी संघ (काटे ल) तिापन केला असलयाचा संशय असेल तर
3) जर वनववदा प्रवियेत कमीत कमी 3 वैध व्यापारी वनववदांचे मूलयांकन करणे
शक्य झाले नसेल तर.
वाटाघाटीचा गैरवापर केला जाऊ दे ऊ नये. एल-1 वनववदाकाराबरोबर संशयातपद
हे तन
ू े वाटाघाटी केलयास तयाच्या पवरणामतवरुप वनणटय घे ण्यास ववलंब होऊ शकतो.
वाटाघाटीसाठी वशफारस करणाऱ्या प्रावधकाऱ्याने खारी पटे ल अशी कारणे नमूद
करणे आवश्यक आहे . तयावशवाय, कोणतयाही पवरस्तितीत वनववदांना तयांच्या वैधता
कालावधीमध्येच अंवतम तवरुप दे ण्यात येईल, याची काळजी घे ण्यात यावी.
वाटाघाटी या व्यक्तींनी न करता तया संपण
ू ट वनववदा सवमतीने कराव्यात. वाटाघाटी
प्रवियेचे दततावेज ठे वण्यात यावेत आवण वनववदाकाराने तयाचा वाटाघाटी नंतरचा
दे कार वनववदा सवमतीपुढे ले खी सादर करावा.
तातडीचा आदे श खरे दी प्रवक्रया
खरे दीचे मूलय वकतीही असले तरी तातडीच्या खरे दी आदे शाच्या प्रवियेत,
दरपरकासाठी ववनंती (आर एफ क्यु) या पध्दतीचा तवीकार, दे कार मागववण्यासाठी
करता येईल. या प्रकारात, तपधेच्या प्रकारासंबंधी कोणतयाही वववशष्ट्ट आवश्यकता
(राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय) नाहीत, परं त,ु खरे दी कमटचा-यांनी तपधा होण्यासाठी कमीत
कमी तीन (3) दरपरके मागववण्याची काळजी घ्यावी.
दरपरके/दे कार मागववताना खालील मुद्दे ववचारात घे णे आवश्यक आहे :1. कोणताही वववशष्ट्ट नमुना (फॉमट) वापरण्याची गरज नाही. आवश्यकता
असलयास, पुरवठादारांना ववनंती तोंडी करता येईल.
2. पुरवठादारांना तयांच्याकडू न दरपरक केव्हा अपेवक्त आहे ते कळववण्यासाठी
एक अंवतम वदनांक कळववणे आवश्यक आहे .
3. प्रवियेच्या कोणतयाही टप्प्यावर अवतवरक्त पुरवठादारांची भर घालता येईल.
4. तीन पुरवठादारांपैकी प्रतयेकाचे कायदे शीर अस्तततव वसध्द झालेले असणे
आवश्यक आहे . आवण तयांच्यात कोणताही वहतसंबंधाचा संघषट असता कामा
नये.
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5. वेळेच्या मयादे मळ
ु े आवण दळणवळणातील अडिळयांमळ
ु े तिावनक
पुरवठादारांना प्राधान्य दे ता येईल. तिावप, काही वततुंचा साठा संकटकावलन
स्तितीत संप ू शकत असलयाने, खरे दी कमटचा-यांनी वततुंच्या तिावनक
उपलब्धतेमध्ये चढ-उतार होऊ शकतात याची जाणीव ठे वणे आवश्यक आहे .
तयामुळे, अन्य पयाय असावा म्हणून, बहु ववध बाजारपेठांमधील पवरस्तिती
तपासून आदे श दे ण्यापूवी वततुच्या उपलब्धतेबाबत पुनः खारी करुन घे णे
नेहमीच उवचत ठरते.
6. तांवरकदष्ट्ृ ट्या सवात जातत तवीकाराहट कमी ककमतीची उतपादने दे ऊ
करणाऱ्या पुरवठादाराला ववनंती केलेलया सवट वततु ककवा मावगतलेलया पूणट
संख्येत पुरववता येणे शक्य होणार नाही. तयामुळे, संकटकावलन स्तितीत खरे दी
करणाऱ्या खरे दीदाराने दरपरकासाठी ववनंती (आर एफ क्यु) करताना तयामध्ये
आदे श ववभागून वदला जाण्याचा पयाय असलयाचे नेहमी तपष्ट्टपणे नमूद करणे
आवश्यक असते. जर एखादा पुरवठादार मावगतलेलया वततुचा पूणट संख्येत
पुरवठा करु शकत नसेल तर, दुसरी सवात कमी ककमत उद्ध ृत करणाऱ्या
पुरवठादारास अवतवरक्त आदे श दे ता येईल.
7. जर वेळ असेल तर, दरपरकासाठी ववनंती (आर एफ क्यु) लेखी वनगटवमत
करण्यात यावी आवण सवट पुरवठादारांना समान मावहती एकाच वेळी दे ऊन
प्रवियेमध्ये पारदशटकता राहील याची खारी करावी.
4.5.1

मूल्याांकन
1) आपतकावलन स्तितीत दरपरकाच्या ववनंतीवर (आर एफ क्यू) आधावरत
दे कार प्राप्त झालयानंतर दरपरकाच्या ववनंतीत नमूद केलेलया
आवश्यकतांच्या संदभात तयांची तपासणी करण्यात यावी. दे कारांचे
मूलयांकन करण्यात कमीत कमी तीन दरपरक धारकांचा सहभाग असावा.
2) सवात कमी ककमत दे णाऱ्या ककवा तांवरकदष्ट्ृ ट्या सवात जातत तवीकाराहट
दे कार पध्दतीनुसार दे कार दे णाऱ्या व्यक्तीबरोबर करारनामा करता येईल.
एक तव-प्रमावणत वनववदा मूलयांकन अहवाल तयार करणे आवश्यक आहे .
3) खालील मुद्यांचा ववचार करण्याची गरज आहे :4) तांवरकदष्ट्ृ ट्या सवात जातत तवीकाराहट पध्दत म्हणजे, सवात कमी
ककमतीनुसार मुलयांकन करणे. या पध्दतीनुसार मुलयांकन करण्यात आले
असले तरी आवण अन्य कोणताही अचूक मूलयांकन वनकष वनस्श्चत
करावयाचा नसला तरी, खरे दीदाराच्या खरे दी कमटचा-यांनी सवट
पुरवठादारांना, खरे दीदाराच्या आवश्यकता, पोचवणीचा वदनांक, ज्या
घटकांच्या आधारे मूलयांकन करण्यात येईल आवण पुरवठादाराची वनवड
करण्यात येईल ते घटक, याबाबत मावहती कळववण्याची दक्ता घ्यावी.
5) वेळेच्या बंधनामुळे पाश्वटभम
ू ी तपासण्यासाठी िोडा अवधी वमळत
असलयामुळे, खरे दी कमटचा-यांनी पुरवठादाराकडे कामवगरीसाठी सुरक्ा
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अनामत मागावी. वनववदाकाराने जर सुरक्ा अनामत दे ण्याची तवेच्छे ने तयारी
दाखववली तर ते कंपनीच्या आर्विक स्तितीचे एक सकारातमक वचन्ह
समजावे लागेल. तातडीच्या आदे शाच्या कायटपध्दतीकवरता सुरक्ा
अनामतीची रक्कम जातत असावी.
4.5.2

वनववदे चा वनकाल
खरे दी कायालय वनववदा यशतवी झालयाचे समजेल जर अ)
जेिे ककमत हा एकच वनकष असेल तर, सवात कमी असलेली ककमत;
ब)
जेिे ककमत आवण मंजरू ीसाठी अन्य घटक असतील तर, वनववदा
दततावेजामध्ये वनववदे चे मूलयांकन करण्यासाठी वववनर्वदष्ट्ट करण्यात
आलेलया वनकष आवण कायटपध्दतीच्या आधारे वनधारीत केलेली सवात
जातत फायदे शीर वनववदा;
क)
जेिे कोणतेही आर्विक वनकष नसतील तेिे, वनववदा दततावेजामध्ये
वनववदे चे मूलयांकन करण्यासाठी वववनर्वदष्ट्ट करण्यात आलेलया वनवडक
वबगर-आर्विक वनकष ककवा अन्य मापदं डांच्या आधारे सवात जातत
फायदे शीर वनववदा.
जेव्हा सक्म प्रावधकारी वनववदे च्या संदभात खरे दी करण्यास मंजरू ी दे ईल तेंव्हाच
वनववदा यशतवी झालयाचे समजण्यात येईल. सक्म प्रावधकाऱ्याच्या मान्यतेने जेव्हा
खरे दी कायालय वनववदा तवीकारण्याचा वनणटय घे ते तेव्हा खरे दी कायालय तो वनणटय
वनववदाकाराला कळवेल (पवरवशष्ट्ट 7 पहावा) आवण हा वनणटय ववभागाच्या
पोटट लवर सात (7) वदवसांच्या आत प्रवसध्द करण्यात येईल. तसेच वनववदा तवीकृ ती
आदे श पोटट ल माफटत दे ण्यात येईल. वनववदा तवीकारण्यात आलयाचे कळववताना
खरे दीसाठीचा करार करण्यासाठी खरे दी कायालय यशतवी वनववदाकारांना या
संबंधीच्या आवश्यकतांची, जसे आवश्यक अन्य कोणतयाही करारावर सही करणे
ककवा सुरक्ा अनामत दे ण्याची आवश्यकता असलयास ती दे णे, ठराववक मुदतीत
पूतटता करण्यास कळवील (पवरवशष्ट्ट 4-अ पहावा).
तातडीचा आदे श वमळण्यासाठी एक ठराववक ववनंती पूणट करुन वतच्यावर
सादरकतयाने सही करावी. आदे श वमळण्यासाठी करावयाच्या ववनंतीमध्ये द्यावयाच्या
नेहमीच्या मावहतीवशवाय, तातडीच्या आदे शाच्या ववनंतीमध्ये, खालील बाबींचा
समावेश असेल:1) संबंवधत खरे दी अवधकारी/कमटचारी, वनववदे चा वनकाल ज्याच्या बाजूने
लागला आहे अशा पुरवठादारामध्ये तयाचा कोणताही वहतसंबंध गुंतलेला
नसलयाबाबत, लेखी पुष्ट्टी दे ईल (पवरवशष्ट्ट 11 पहावा) वहतसंबंधाचा संघषट
असलयास, तो या टप्प्यावर ववशेषततवाने उघड करणे आवश्यक आहे ; या
वशवाय खरे दी प्रविया चालू असताना कोणतयाही वेळी नेहमीच्या
आवश्यकतेनस
ु ार वहतसंबंधाचा संघषट असलयाची कोणतीही शक्यता
असलयास ती दे खील उघड करावी लागेल.
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2) संबंवधत खरे दी अवधकारी/कमटचारी नततीमध्ये आवश्यक ते सवट दततावेज
उपलब्ध असलयाची लेखी पुष्ट्टी दे ईल.
3) संबंवधत खरे दी अवधकारी/कमटचारी, वशफारस केलेलया कराराचा वनकाल हा
वशफारस करण्याच्या वेळी उपलब्ध असलेलया मावहतीस अनुसरुन सवात
चांगला तोडगा असलयाबाबत लेखी पुष्ट्टी दे ईल.
4) असा करार करण्यापूवी वनधीची उपलब्धता असणे आवश्यक असेल.
5) नततीमध्ये अशा प्रकरणी कोणताही पुनप्रटतययी आदे श द्यावयाचा नसलयाचे
तपष्ट्टपणे नमूद करण्यात येईल.
4.6

अनामत रक्कम
अ) यशतवी वनववदाकाराला खरे दी प्रावधकाऱ्याकडे आदे शाच्या मूलयाच्या कमीत
कमी तीन (3) टक्के इतकी अनामत रक्कम, खालीलपैकी कोणतयाही प्रकारे ,
ठे वण्यास कळवावे:1. खरे दी प्रावधकाऱ्याच्या शहरात दे य असलेलया व खरे दी प्रावधकाऱ्याच्या
नावाने काढलेलया वडमांड ड्राफ्टद्वारे .
2. कोणतयाही अनुसवू चत वावणस्ज्यक बँक/राष्ट्रीकृ त बँकेतील कराराच्या
कालावधीत वैध रहाणाऱ्या बॅन्केच्या हमीद्वारे (पवरवशष्ट्ट 10 पहावा).
3. वनववदे चा वनकाल अवधसूवचत करण्यात आलयानंतर, वनववदाकाराने पंधरा
(15) वदवसाच्या आत अनामत रक्कम सादर करावी. असे न केलयास,
खरे दी कायालय वनकालाची अवधसूचना रद्द करु शकेल.
ब) खालील वगटवारीतील वनववदाकारांनी आदे शाच्या मूलयाच्या वकमान दोन (2)
टक्के इतकी अनामत रक्कम ठे वणे आवश्यक राहील:1. महाराष्ट्र राज्यात स्तित असलेलया आवण डी जी एस अँड डी, नवी वदलली,
आवण वनयंरक, मुद्रण व लेखन सामग्री, कोलकता, येिे वततुंकवरता अशा
नोंदलेलया संतिा.
2. महाराष्ट्र शासनाच्या अंतगटत येणाऱ्या सवट शासकीय आवण अधट-शासकीय
संतिा आवण महाराष्ट्रातील वजलहा पवरषदा आवण कोणतयाही राज्य
शासनाचे आवण भारत सरकारचे पूणट मालकीचे उपिम
क)

केंद्र शासनाच्या ऑईल कंपन्या जसे , इंवडयन ऑईल, भारत
पेरोवलअम, कहदुतिान पेरोवलअम इतयांदीना अनामत रक्कम भरण्यापासून सूट
दे ण्यात येत आहे . केंद्र शासनाच्या इतर कंपन्यांना सदरच्या तरतूदीतून
वगळावयाचे असलयास प्रकरणवनहाय बाब उद्योग ववभागास संदर्वभत करण्यात
यावी.

ड) राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळाकडे (एन एस आय सी) आवण मायिो, तमॉल
आवण वमवडयम एन्टरप्रायझेस डे वलपमेंट इंस्न्तटट्युट (एम एस एम इ डी आय
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एस) यांच्याकडे नोंदलेले सूक्ष्म आवण लघू उद्योग घटक यांना रु. पंचवीस (25)
हजार पयंतच्या खरे दीसाठी अनामत रक्कम दे ण्यातून सूट दे ण्यात आली आहे
आवण खरे दीची ककमत रु. पंचवीस (25) हजार पेक्ा जातत असलयास तयांना
एकूण खरे दी मुलयाच्या तीन (3) टक्के इतकी ककवा रु. दहा (10) हजार यापैकी
कमी असेल वततकी अनामत रक्कम ठे वावी लागेल. तिावप, रु. पंचवीस (25)
हजार पेक्ा जातत असलेलया वततुंसाठी अनामत रक्कमेची पवरगणना करताना,
पवहले रु. पंचवीस (25) हजार पवरगणनेमध्ये धरण्यात येऊ नये.
ई) खरे दी आदे शात नमुद केलेला वॉरं टी कालावधी संपेपयंत अनामत रक्कम परत
करण्यात येऊ नये. वॉरं टी कालावधी पुरवठादाराववरुद्ध कोणतेही तिार आली
नाही तर इंडेस्म्नटी बाँड घे ऊन अनामत रक्कम परत करण्यात यावी, अशी अट
खरे दी आदे शात घालण्यात यावी. संख्या कराराच्या बाबतीत पुरवठा कायालयाचे
ना-हरकत प्रमाणपर आलयाखेरीज आवण /ककवा वारँ टी कालावधी संपेपयंत
तिार न आलयास अनामत रक्कम परत करावी.
4.7

माल स्तवकारताना घ्यावयाची दिता
अ)

पुरवठयाच्या वठकाणी माल पोहोचताच मालाचे तववरत वनरीक्ण केले जाणे
आवश्यक आहे .
आ) या वनरीक्णात मालामध्ये आढळले लया उवणवा/रुटी/दोष ताबडतोब
पुरवठादारांच्या व खरे दी संघटनेच्या/खरे दी सवमतीच्या नजरे स आणाव्यात. ही
कायटवाही वततू पुरवठयाच्या तारखेपासून 15 वदवसांत करण्यात यावी.
इ)
माल पाठववण्याची रे लवेची पावती (आरआर) ककवा वनरीक्णाची अट
असलयास वनरीक्ण पर (Inspection Note) वमळालयाखेरीज 90 टक्के
रक्कम अदा करण्यात येऊ नये ककवा रक्कम प्रदान उपवाक्य (Payment
Clause) नुसार अटींची पूतटता झालयाखेरीज रक्कम प्रदान करण्यात येऊ नये .
ई)
उरलेली रक्कम मालाची तपशीलवार तपासणी केलयावशवाय व माल
वववनदे शाप्रमाणे आहे याची खारी केलयावशवाय प्रदान करु नये.
उ) खरे दीदार ववभागाने माल स्तवकारताना संबंवधत पुरवठादारास कोणतयाही
प्रकारची अवग्रम रक्कम दे ण्यात येऊ नये. तिावप, ज्या वततूंची भारतीय
आयुध वनमाण कारखान्यांकडू न खरे दी करावयाची असलयास तया वततूंच्या
खरे दीसाठी 100 टक्के आगाऊ रक्कम अदा करता येईल.
4.8

खरे दी प्रवक्रये चे दततावेर्ज तयार करर्े
खरे दी करण्याच्या पारदशटकता आवण उतरदावयतव या तत्त्वांना अनुसरुन, खरे दी
प्रवियेतील प्रतयेक बाबीची नोंद (संगणकीय ककवा छापील तवरुपातील) नततीमध्ये
ठे वण्यात येईल.
प्रतयेक व्यवसाय घटकामध्ये एक प्रमाण नतती पध्दत आवण तयाचप्रमाणे िमांक
दे ण्याची पध्दत सुरु करणे आवश्यक आहे , ज्यामुळे नतती शोधणे आवण लेखा
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परीक्णासाठी नतती उपलब्ध करणे आवण खरे दी कायटिमाचे व्यवतिापन सुकर
करण्यास मदत होईल.
शासकीय आदे शांनस
ु ार अवभलेख्यांचे वगीकरण खालील प्रमाणे करण्यात येते:1. अ वगटकायमसाठी ठे वावयाच्या नतती
2. ब वगट 30 वषे ठे वावयाच्या नतती
3. क वगट5 वषे ठे वावयाच्या नतती
4. ड वगटकाम झालयानंतर नतती 1 वषट झालयावर नष्ट्ट करणे.
वेगवेगळ्या वगटवारींसाठी नमूद करण्यात आलेली कालमयादा ववचारात घे ऊन,
नततींचे वगीकरण खालील प्रमाणे करण्यात यावे:1. वेगवेगळ्या ववभागांनी भांडार खरे दीसाठी
पाठववलेली मागणीपरके (इंडेन्ट्ट्स)
- “ क ” वगट
2. खरे दी कक्ाने (वनववदा तवीकारलया नंतर)
खरे दी केलेलया भांडाराचे वनरीक्ण
- “ क ” वगट
3. मान्यताप्राप्त पुरवठादारम्हणून संतिेची
नोंदणी
- “ ब ” वगट
4. खरे दी सवमतीपुढे सादर करण्यासाठी
तयार केलेलया कायटसच
ू ीतील वटपण्या
- “ ब ” वगट
5. खरे दी सवमतीच्या बैठकीचे कायटवत्त
ृ
- “ ब ” वगट
6. खरे दी संबंधीची धोरणातमक नतती
- “ अ ” वगट
7. कसुरदार संतिांना काळ्या यादीत
टाकण्याची नतती
- “ अ ” वगट
8. खरे दी संबंधीचा संकीणट परव्यवहार
- “ ड ” वगट
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प्रकरर् क्रमाांक 5
अन्य मागयदशय क सूचना
5.1
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5.2

बंदी घालणे

5.3

काढू न टाकणे

5.4

वनलंबन/बंदी घालणे/काढू न टाकणे प्रकरणी करावयाची
कायटपद्धती

5.5

खरे दी प्रविया रद्द करणे

5.6

पुरवठादारांबरोबर व्यवहार करण्यासाठी मागटदशटक सूचना

5.7

गाऱ्हाण्याचे वनवारण

5.8

शातती

5.9

पयावरणासंबंधीचे ववचार आवण सामावजक जबाबदारी

5.10

परत खरे दी (Buy Back)

5.11

कारागृह ववभागाकडू न खरे दी

5.12

माजी सैवनक, प्रवशक्ण उतपादन केंद्र, सातारा यांचेकडू न खरे दी

5.13

राज्य शासनाचा उपिम “हाफवकन”
तवउतपादीत औषधांची खरे दी

5.14

सूक्ष्म व लघु उद्योगांकवरता वततुंचे आरक्ण आवण अन्य सुववधा

5.15

अंध व अपंग यांच्या संतिाकडू न करावयाची खरे दी

5.16

महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ/महासंघ (महाटे क्स)

5.17

शासकीय महामंडळे /उपिम

या

संतिेच्या
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5
5.1

अन्य मागयदशयक सूचना
वनलांबन
जेिे एखाद्या संतिे बरोबर खरे दी व्यवहार चालू ठे वणे इष्ट्ट वाटत नसेल तेव्हा,
आरोपांच्या संदभात पूणट चै ाकशी प्रलंवबत असेल तोपयंत, खरे दीसाठी तिवगती दे ण्याचा
आदे श काढण्यात येईल. असा आदे श खालील पवरस्तितीत काढता येईल:अ) जर एखाद्या चै ाकशी चालू असलेलया प्रकरणी केंद्रीय तपास संतिा (सी बी आय)
ककवा अन्य कोणतयाही तपास संतिे ने अशी कारवाई करण्याची वशफारस केली तर;
आवण
ब) जर ववभाग प्रमुख/खरे दी प्रावधकारी यांचे सकृ तदशटनी असे मत झाले असेल की, अशा
संतिेकडू न व्यवसायाच्या नैवतक अधःपतनाचा गुन्हा घडला असेल आवण जो वसध्द
झाला तर, तया संतिे शी व्यावसावयक व्यवहार करण्यावर बंदी येण्याची शक्यता
असेल तर;
क) जर एखादी संतिा/पुरवठादार यांनी तयांना पुरवठा आदे श प्राप्त व्हावेत या दष्ट्ृ टीने काही
अवनयवमतता/गैरप्रकार केलयाचे सकृ तदशटनी आढळले असेल तर;
वरील सवट प्रकरणी संबंवधत ववभाग प्रमुख तयांच्या ववभागाशी संबंवधत खरे दी प्रकरणी
वनलंबनाचा आदे श पावरत करतील. तयानंतर उपरोक्त (अ) बाबत संबंवधत ववभागप्रमुख
सदरचे प्रकरण ववकास आयुक्त (उद्योग) यांना संदभीत करतील व ववकास आयुक्त (उद्योग)
हे तयाबाबतची पुढील कायटवाही करतील. उपरोक्त (ब) व (क) बाबत संबंवधत ववभाग प्रमुख
वनलंबना संदभात चौकशी सुरु करतील. चौकशीतील वनष्ट्कषाच्या आधारे एका
ववभागासाठी व सवट ववभागांसाठी वनलंबन/प्रवतबंध घालण्याचे ककवा वनलंबन रद्द करण्याचे
आदे श अनुिमे संबंवधत ववभाग प्रमुख व ववकास आयुक्त (उद्योग) काढतील. वनलंबन 1
वषासाठी ककवा चौकशी पूणट होईपयंत जे आधी घडे ल तोपयंत लागू राहील.
असे आदे श संबंवधत ववभागाच्या संकेततिळावर आवण ई-वनववदा पोटट लवर प्रकावशत
करण्यात येतील आवण तयांची अंमलबजावणी अन्य सवट ववभाग/उद्योग संचालनायांकडू न
करण्यात येईल. असा आदे श अन्य संलग्न संतिांना दे खील लागू करण्यात येईल.

5.2

बां दी घालर्े
एखाद्या संतिे च्या व्यवसायासंबंधीच्या व्यवहारांवर बंदी घालण्याचे दोन प्रकार
असतील:अ) एका ववभागाकडू न आवण तयांच्या अवधपतयाखालील कायालयांकडू न बंदी घालणे.
आ) सवट ववभागांकडू न आवण तयांच्या अवधपतयाखालील कायालयांकडू न बंदी घालणे.
अ) एका ववभागाकडू न बां दी घालर्े1)
वववशष्ट्ट संतिे च्या व्यवसायासंबंधीच्या व्यवहारांवर बंदी घालण्याच्या पवहलया
प्रकारातील आदे श संबंवधत ववभागाकडू न काढण्यात येईल. याबाबत
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2)

3)
4)

5)

आ)

1)
2)

3)

4)

5)

आवश्यक असेल तर ववकास आयुक्त (उद्योग) यांच्याशी सललामसलत
संबंवधत ववभागास करता येईल.
असा आदे श, जेव्हा सवट ववभागांकडू न बंदी घालण्याचा आदे श काढण्याइतका
गंभीर तवरुपाचा गुन्हा घडला नसेल तेव्हा आवण मान्यताप्राप्त पुरवठादारांच्या
यादीतून अशा संतिे चे नाव काढू न टाकणे पुरेसे ठरणार नसेल तेव्हा, काढण्यात
येईल.
असा आदे श वववशष्ट्ट कालावधीकवरता काढण्यात येईल.
हा आदे श मंरालयातील सवट ववभागांना पाठववण्यात येणार नाही, परं तु आदे श
काढण्यात आलेला ववभाग व तयाच्या अवधपतयाखालील कायालये तयात
समाववष्ट्ट असतील. तिावप, या आदे शाची प्रत उद्योग ववभागाला आवण उद्योग
संचालनायातील C.S.P.O. ला दे ण्यात येईल.
असा बंदी आदे श वनगटवमत करण्यात आलयानंतर, असा आदे श काढणारा ववभाग
व तयाच्या अवधपतयाखालील कायालयांकडू न, बंदी घालण्यात आलेलया संतिे शी
तसेच वतच्या संलग्न संतिांशी कोणतयाही प्रकारचा करार करण्यात येणार नाही.
तिावप, बंदी घालण्यात येण्यापूवी केलेलया करारावर, बंदी घालण्यात आलेलया
आदे शामुळे ववपवरत पवरणाम होणार नाही.
सवय ववभागाांकडू न बां दी घालर्े
सवट ववभागांकडू न बंदी घालण्यात आलेलया संतिेबरोबर व्यवहार करण्यास
महाराष्ट्र शासनाचे सवट ववभाग/अवधकारी यांना मनाई करण्यात येत आहे . अशा
प्रकारची बंदी खालील कारणामुळे घालता येऊ शकते:राज्याचा सुरक्ा ववषयक प्रश्न उपस्तित झाला असेल तर;
व्यवसायाशी संबंवधत नैवतक अध:पतनाच्या गुन्ह्याखाली, केंद्रीय तपास संतिा (सी
बी आय)/अन्य राज्य ककवा केंद्रीय तपास संतिे ने ककवा नेहमीच्या कायद्यातंगटत
प्रवियेखाली दाखल करण्यात आलेलया खटलयामध्ये अशी संतिा, वतच्या कमटचारी,
भागीदार ककवा प्रवतवनधीला दोषी ठरववण्यात आले असेल तर;
जर संतिे चा मालक ककवा कमटचारी ककवा प्रवतवनधी हा लाचलुचपत, भ्रष्ट्टाचार,
लबाडी, वनववदा बदली करणे , गैरसमजूत ककवा कायद्यातंगटत लावण्यात आले ला
कोणताही कर चुकववण्यात ककवा अदा करण्यात नेहमी कसुर करण्यासाठी दोषी
ठरववण्यात आला असलयास ववश्वास ठे वण्यास सबळ कारण असेल तर;
जेव्हा संतिा शासकीय दे णी परत करण्यास, कोणतेही पुरेसे कारण न दाखववता,
साततयाने नकार दे त असेल आवण जेव्हा शासनाची खारी झाली असेल की हे
कोणतयाही वाजवी वादामुळे होत नसेल की ज्यासाठी कायदे शीर न्यायालयात ककवा
लवादापुढे खटला दाखल करता येईल; आवण
जर संतिेने भ्रष्ट्टाचारामुळे शासकीय सेवेतन
ू बडतफट केलेलया ककवा काढू न
टाकलेलया कमटचाऱ्यास सेवेत घे तले ; ककवा भ्रष्ट्टाचाराच्या गुन्ह्याखाली ककवा अशा
गुन्ह्यास प्रोतसाहन वदलयाच्या आरोपाखाली दोषी ठरववण्यात आलेलया अशासकीय
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व्यक्तीस अशा पदावर नेमले असेल की ज्यामुळे अशी व्यक्ती शासकीय
कमटचाऱ्यास भ्रष्ट्टाचारी करु शकेल.
या प्रकारात संतिे वर बंदी घालणे आवण अशी बंदी रद्द करणे या संबंधीचे आदे श
उद्योग संचालनालयाकडू न काढण्यात येतील. एका संतिे च्या संदभात काढण्यात आलेला
बंदी आदे श हा वतच्या सवट संलग्न संतिांना दे खील लागू करण्यात येईल. अशा आदेशाची
प्रत सवट ववभागांसह तयांना जोडलेलया आवण दुय्यम कायालयांना पाठववण्यात येईल आवण
तयांच्याकडू न तयाची आपोआप अमंलबजावणी होईल.
बंदी आदे शात खालील बाबी वववनर्वदष्ट्ट करण्यात येतील:अ) ज्या वववशष्ट्ट कालावधीत (आवश्यकता असलयास कायमतवरुपी) तो लागू
असेल असा कालावधी; आवण
ब) संतिे चे सवट भागीदार, संचालक इ. आवण वतच्या संलग्न संतिांची नावे.
बंदी आदे श वनगटवमत करण्यात आलयानंतर, बंदी घालण्यात आलेलया संतिेंशी आवण
वतच्या संलग्न संतिांशी दे खील राज्य शासनाची राज्यातील सवट शासकीय/वनमशासकीय
कायालये/मंडळे /महामंडळे व अन्य उपिम यांच्याकडू न कोणतयाही प्रकारचा करार
करण्यात येणार नाही. तिावप, बंदी घालण्यात येण्यापूवी करण्यात आलेलया करारावर, बंदी
आदे शामुळे कोणताही ववपवरत पवरणाम होणार नाही. अशी संतिा वेगळ्या नावाखाली
शासनाबरोबर कोणताही व्यवहार करणार नाही यासाठी ववशेष काळजी घे ण्यात यावी.
जोखीम आधावरत (Risk Purchase) खरे दी प्रकरणी दे खील अशा बंदी घातलेलया
संतिांबरोबर कोणताही करार करण्यात येऊ नये.
वनयंवरत कच्चा मालाच्या पुरवठ्यासह आयात केलेलया कच्च्या मालाचा पुरवठा
बंदी घातलेलया संतिेला करण्यास मनाई करण्यात येणार नाही. कच्च्या मालाच्या वाटपाचे
वनयमन, अशा वाटपाचे वनयंरण करणाऱ्या कायद्याने/वनयमांनी करण्यात येईल. बंदी आदे श
ववभागाच्या संकेततिळावर व ई-वनववदा पोटट लवर प्रकावशत करण्यात यावा.
5.3

काढू न टाकर्े
1)
नोंदणीकृ त पुरवठादारांच्या यादीतून काढू णे टाकणे म्हणजे पुरवठादार पुरवठा
करण्यासाठी अकायटक्म ककवा अन्य अपारता असलयाचे दशटववते. तयामुळे संबंवधत
पुरवठादार यापुढे नोंदणीकृ त पुरवठादरां च्या यादीवर राहण्यास सक्म राहत नाहीत.
2)
संबंवधत ववभाग प्रमुख /ववकास आयुक्त (उद्योग) पुरवठादाराचे नांव नोंदणीकृ त
पुरवठदाराच्या यादीतून काढू न टाकण्यासाठी सक्म राहतील, जर पुरवठादार –
अ) एखादा करार कायास्न्वत करण्यास अपयशी ठरलयास ककवा तो समाधानकारकवरतया
कायास्न्वत करण्यास अपयशी ठरलयास ;
ब) तांवरक कमटचारी ककवा आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करुन न वदलयास
क) वनयमाप्रमाणे आयकर भरणा केलयाचे प्रमाणपर सादर करण्यास अपयशी ठरलयास
ड) वदवाळखोर म्हणून घोवषत केले असलयास ककवा तयांच्या आर्विक तरतूद वबघडले लया
असलयास आवण मयावदत कंपनी बाबतीत, तो धंदा बंद होण्याच्या मागावर असलयास
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3)

4)

5)

5.4

नोंदणीकृ त पुरवठादाराच्या यादीतून काढू न टाकण्याबाबतच्या आदे शामध्ये कारणे
दशटववण्यात यावीत. (मार, पुरवठादाराला प्रतताववत कारवाई बद्दल कारणे दाखवून
संधी दे ण्याची आवश्यकता नाही).
एकापेक्ा अवधक बाबींसाठी नोंदणीकृ त पुरवठादारांच्या बाबतीत, उपरोक्त मुद्या 2)
मधील उललेखीत कारण (क) आवण (ड) च्या आधारे सवट बाबींसाठी काढू न
टाकण्याचे आदे श पारीत करण्यात यावेत. परं तु तयामधील उललेवखत कारण (अ)
आवण (ब) असलयास, एक ककवा अवधक बाबींसाठी नोंदणीकृ त पुरवठादारांच्या
यादीतून काढू न टाकण्याची कायटवाही करण्यात यावी.
एकदा नोंदणीकृ त पुरवठादारांच्या यादीतून काढू न टाकण्यात आलेला पुरवठादार
जोपयंत नोंदणीच्या आवश्यकता /पारता पुणट झालयाची सक्म प्रावधकाऱ्यास खारी
होत नाही, तोपयंत पुन:तिापीत करण्यात येऊ नये.

बां दी घालर्े /वनलांबन/काढू न टाकर्े प्रकरर्ी करावयाची कायय पध्दती
1. संबंवधत प्रशासकीय ववभागाचा ववभाग प्रमुख अशा संतिांबरोबर शासकीय खरे दी
व्यवहार करण्यावर बंदी घालणे /वनलंवबत प्रकरणी चै ाकशी सुरु करण्याकवरता
अवधकारी/अवधकाऱ्यांची वनयुक्ती करे ल.
2. अशी वनयुक्ती करण्यात आलेलया अवधकाऱ्याकडे शासनाकडू न संतिांबरोबरच्या खरे दी
व्यवहारावर बंदी घालणे /वनलंवबत प्रकरणी प्रतताव पाठववण्यात यावेत.
3. असे अवधकारी, अशा प्रततांवाचा ववचार करण्यास आवण योग्य प्रकरणी शासनाकडू न
संतिांबरोबरच्या खरे दी व्यवहारावर का बंदी घालण्यात येऊ नये यासाठी संतिांना नोटीस
पाठववण्यास, संतिांकडू न कारणे दाखवा नोटीसीला आलेली उत्तरे तवीकारण्यास आवण
ववचार करण्यास, संतिांच्या प्रवतवनधींचे म्हणणे ऐकून घे ण्यास आवण अंवतम आदे श
पावरत करण्यास, सक्म असतील.
4. असे नामवनदे वशत करण्यात आलेले अवधकारी चै ाकशीचे कामकाज अधट-न्यावयक
अवधकारात करतील आवण आपली कामे तवतंरपणे करतील.
5. अशा वरतीने वनयुक्त करण्यात आलेलया अवधकाऱ्याने/अवधका-यांनी पारीत केलेलया
आदे शाववरुध्द संबंवधत प्रशासकीय ववभागाच्या सवचवाकडे अपील करता येईल.
6. कामकाज संपलयानंतर जर कोणताही आदे श पावरत करण्यात आला तर असा
नामवनदे वशत अवधकारी तया आदे शातच, संतिा आदे शाववरुध्द अपील आदे शाच्या
वदनांकापासून पंचेचाळीस (45) वदवसांच्या आत सवचवाकडे करु शकेल, असे नमूद
करे ल.
नामवनदे वशत अवधकाऱ्याने चै ाकशीचे कामकाज चालववताना खालील मुद्दे लक्ात ठे वण्याची
गरज आहे :1) संतिेंबरोबरच्या खरे दीवर बंदी घालण्यापूवी, संतिेंला कारणे दाखववण्याची वाजवी संधी
दे ण्यात आली असलयाची आवण पुरववलेलया मालाववरुध्द करण्यात आलेलया
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2)

3)

4)

5)

6)

आरोपांच्या समिटनािट तोंडी ककवा लेखी पुरावा असलयाची, खारी करण्यात आली
पावहजे.
जर पोवलस ववभागाने एखाद्या पुरवठादाराबरोबरच्या खरे दीवर बंदी घालण्याची वशफारस
केली असेल तर, अशा वशफारशीबरोबर पोवलस ववभागाची भूवमका संपते आवण
संबंवधत ववभागाने /कायालयाने यापुढील कारवाई तवतःच्या अवधका-यांमाफटत हाती
घ्यावी.
चै ाकशी सुरु करण्यासाठी, ज्या कागदपरांच्या आधारे चै ाकशी करण्याचे प्रतताववत
करण्यात आले असेल अशा सवट संबंवधत दततावेजांच्या प्रती पुरवठादाराला कारणे
दाखवा नोटीस बजावताना तया नोटीसीबरोबर पाठववणे आवश्यक असते आवण अशा
नोटीसीत तयाला ठराववक वदनांकास (प्रकरण-वनहाय पवरस्तितीवर अवलंबन
ू हा
कालावधी वाजवी असेल) उत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात यावे. पुरवठादाराने
वदलेलया उत्तराची प्रत, असलयास, पुरवठादाराने पाठववले लया तया सोबतच्या
दततावेजांसह, ववभागाला तयांनी उत्तर दे ण्यासाठी पाठववण्यात यावी.
पक्कारांकडू न लेखी वनवेदने प्राप्त झालयानंतर, चै ाकशी अवधकारी सुनावणीसाठी एक
तारीख वनस्श्चत करे ल. जर दोन्हीपैकी कोणतयाही पक्काराला तोंडी पुरावा सादर
करावयाचा असेल आवण चौकशी अवधकाऱ्याला पक्काराची ववनंती क्ुललक ककवा
उपद्रवकारक वाटत नसेल तर, अशा पक्कारास तयाचा तोंडी पुरावा सादर करण्यास
आवण दुसऱ्या पक्कारालादे खील तयास उत्तर दे ण्यासाठी पुरावा सादर करण्याची संधी
दे ईल. तोंडी पुरावा सादर करण्यात आलयानंतर, चै ाकशी अवधकाऱ्याने युस्क्तवाद ऐकून
घ्यावेत आवण तयानंतर चै ाकशी समाप्त होईल व तयानंतर तो आदे श पावरत करु शकेल.
जर चै ाकशी चालू असताना, पुरवठादाराला तयाचे प्रवतवनवधतव करण्यासाठी ककवा मदत
करण्यासाठी वकील नेमावयाची इच्छा असेल तर सवटसाधारणपणे अशा ववनंतीस नकार
दे ण्यात येऊ नये. ववभागाने अशी ववनंती केली तर ववभागाला दे खील अशी सुववधा
दे ण्यात यावी.
कोणतयाही चौकशीच्या दरम्यान वनमाण होणाऱ्या प्रतयेक प्रसंगासंबंधी येिे सूचना दे णे
शक्य नसलयाने, चौकशी दरम्यान वनमाण होणाऱ्या सवट बाबींसंबंधी द्यावयाचा वनणटय हा
न्याय, समानता आवण सद्सदवववेबध्ु दी या तत्त्वांवर आधावरत असावा. या अंतगटत
(ववभागीय) चौकशीमध्ये पुराव्याबाबतचे तांवरक वनयम इ. बाबींना तिान नसेल.

5.4.1

सांतिाांना वनर्यय कळववर्े
नोंदणीतून काढू न टाकणे /वनलंबन/खरे दीवर बंदी घालणे याबाबत कारणे दाखवा नोटीस
वदलयानंतर आवण तयास उत्तर म्हणून दे ण्यात आलेलया अवभवेदनांचा, असलयास, ववचार
करण्यात आलयानंतर, घे ण्यात आलेला वनणटय संबंवधत संतिेंला कळववण्यात यावा.

5.4.2

बां दी/वनलांबन आदे श रद्द करर्े
1. ठराववक कालावधीसाठी पावरत करण्यात आलेला बंदी/वनलंबनाचा आदे श असा
वववनर्वदष्ट्ट केलेला कालावधी संपलयानंतर तो आपोआप रद्द झालयाचे मानण्यात
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येईल आवण तयासाठी नेहमीचा रद्द करण्यात आलयाचा वववशष्ट्ट आदे श वनगटवमत
करण्याची गरज असणार नाही. तिावप, शंकातपद वनष्ट्ठा ककवा सुरक्तेच्या
कारणाततव पावरत करण्यात आलेला बंदी/वनलंबनाचा आदे श तो जोपयंत
ववशेषतवाने रद्द करण्यात येत नाही तोपयंत अमंलात राहील.
2. वर नमूद केलेलया कारणांसाठीचा बंदी आदे श, तया कारणांसाठीच न्यायालयाने
आरोपीला पूणटपणे दोषमुक्त केलयास, रद्द करता येईल.
3. सक्म प्रावधकारी, पुनर्ववलोकनानंतर जर तयाचे असे मत झाले की,
पुनर्ववलोकनापयंत बंदी/वनलं बनाच्या आदे शामुळे लादले ली (पुरवठदाराकडू न सहन
करण्यात आलेली) अपारता प्रकरणाच्या पवरस्तितीच्या संदभात पुरेशी आहे तर,
असा बंदी/वनलंबन आदे श तो रद्द करु शकेल.
4. बंदी/वनलंबन रद्द करण्यात आलयाचा आदे श दे खील राज्य इ-वनववदा पोटट लवर
आदे शाच्या वदनांकापासून सात (7) वदवसांच्या आत प्रवसध्द करण्यात आला
पावहजे.
5.5

खरे दी प्रवक्रया रद्द करर्े
अ)

ब)
क)
ड)

इ)

खरे दी कायालय तयाने सुरु केलेली खरे दी प्रविया, यशतवी वनववदा तवीकारण्याच्या
पूवी ककवा यशतवी वनववदा तवीकारण्यात आलयानंतर दे खील कोणतयाही वेळी, लेखी
नमूद करावयाच्या कारणामुळे, रद्द करु शकेल.
खरे दी कायालय खरे दी रद्द करण्याचा वनणटय घे तलयानंतर कोणतीही वनववदा ककवा
प्रतताव उघडणार नाही आवण अशा न उघडलेलया वनववदा ककवा प्रतताव परत करील.
खरे दी कायालयाचा खरे दी रद्द करण्याचा वनणटय आवण तयाची कारणे खरे दी प्रवियेत
भाग घे णाऱ्या सवट वनववदाकारांना ताबडतोब कळववण्यात येतील.
वनववदाकार, जर तयाची वनववदा यशतवी म्हणून तवीकारण्यात आलयानंतर
तयासंबंधीच्या आवश्यकतेनस
ु ार कोणतयाही लेखी खरे दी करारावर सही करु शकला
नाही ककवा कराराच्या कामवगरीच्या संदभात आवश्यक सुरक्ा अनामत भरु शकला
नाही तर, खरे दी कायालय खरे दी प्रविया रद्द करु शकेल.
वनववदाकार जर कोणतयाही गुन्ह्यांकवरता दोषी ठरववण्यात आला तर, खरे दी
कायालयएक)

दोन)

दोषी ठरलेलया वनववदाकाराची वनववदा यशतवी म्हणून घोवषत केली गेली
असेल परं तु खरे दी करार करण्यात आला नसेल तर संबंवधत खरे दी प्रविया
रद्द करे ल.
खरे दी कायालय आवण दोषी ठरलेलया वनववदाकारांमध्ये जर खरे दी करार
करण्यात आला असेल तर, संबंवधत खरे दी करार रद्द करे ल ककवा कराराचे
भरलेले सवट मूलय ककवा तयाचा भाग जप्त करे ल.
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5.6

पुरवठादाराांबरोबर व्यवहार करण्यासाठी मागयदशयक सूचना
खरे दीदार, खरे दी प्रवियेत राततपणा, सचोटी आवण पारदशटकता ही तत्त्वे राखण्यासाठी
पुरवठादारांबरोबर रातत आवण समन्यायी पध्दतीने व्यवहार करे ल आवण तयास कोणीही
प्रवतबंध करु शकणार नाही. खरे दी प्रवियेत गुंतले ले सवट कमटचारी खरे दी प्रवियेत सचोटी
राखण्यासाठी आवण सवट पुरवठादारांबरोबरच्या खरे दीदाराच्या वागणुकीत राततपणा
ठे वण्यासाठी जबाबदार राहतील.
खरे दीत गुंतलेले सवट कमटचारी पुरवठादारांशी खालील आचारसंवहतेनस
ु ार वागण्याची
काळजी घे तील:1. दे काराची मागणी करण्यापूवीच्या टप्प्यावर, वववशष्ट्ट खरे दीच्या संदभात वववशष्ट्ट आवण
ववशेषावधकारात येणारी मावहती पुरवठादाराला, व्यापक व्यवसाय वगाला अशी मावहती
उपलब्ध होण्यापूवी, कोणीही वमळू दे ऊ नये.
2. दे काराची मागणी करण्याच्या टप्प्यावर, सवट पुरवठादारांना एकसारखी मावहती वमळणे
आवश्यक आहे . वनववदा दततावेजांच्या संदभात कोणतेही तपष्ट्टीकरण सवट
पुरवठादारांना साधारणपणे एकाचवेळी लेखी दे ण्यात यावे.
3. तपशीलवार वैवशष्ट्ट्ये ही कायाशी आवण कामवगरीशी जोडण्यात यावीत. अनुरुप
तपशीलवार वैवशष्ट्टयांचा वापर फक्त आवश्यक तेिे करण्यात यावा. तयामध्ये तपधा
सीवमत करणाऱ्या अटींचा समावेश नसावा ककवा तया अनावश्यक वनबंधातमक
नसाव्यात कारण तयामुळे तपधेला प्रोतसाहन वमळणार नाही.
4. दे काराच्या मागणीला प्रवतसाद दे णाऱ्या पुरवठादारामध्ये ज्या व्यक्तींचे वैयस्क्तक ककवा
आर्विक वहतसंबंध असतील अशा व्यक्तींना खरे दी प्रवियेत सहभागी होण्यास प्रवतबंध
केला जाईल.
5. दे कारांचे मूलयांकन करताना, वनववदा दततावेजांमध्ये वववनर्वदष्ट्ट करण्यात आलेले
मूलयांकन वनकष प्रतयेक दे कारासाठी सारख्याच पध्दतीने लागू करण्यात यावेत.
कोणतयाही पवरस्तितीत वनववदा दततावेजामध्ये उललेख न केलेला मूलयांकन वनकष
मूलयांकन प्रवियेत समाववष्ट्ट करण्यात येणार नाही.
खरे दीदाराचे खाजगी वहतसंबंध, जसे बाह्य व्यावसावयक संबंध ककवा वैयस्क्तक
आर्विक मालमत्ता, एक शासकीय अवधकारी म्हणून तयाच्या ककवा वतच्या व्यावसावयक काये
ककवा जबाबदाऱ्यानुसार योग्यपणे कामवगरी पार पाडताना बाधक ठरतात ककवा ठरतील असे
वाटते, तेव्हा वहतसंबंधाचा संघषट वनमाण होतो. खरे दीच्या वातावरणात, तयाच्या अशा खाजगी
वहतसंबंधात जसे वैयस्क्तक गुंतवणुका आवण मालमत्ता, राजकीय ककवा अन्य बाह्य काये
आवण सेवेमध्ये असताना, सेवेतन
ू वनवृत झालयानंतरच्या नोकरीत वनमाण होणारा वजव्हाळा
ककवा एखाद्या दे णगीचा तवीकार ज्यामुळे कमटचारी उपकृ त होतो, तेव्हा वहतसंबंधाचा संघषट
वनमाण होऊ शकतो. वहतसंबंधाच्या संघषात खरे दीदाराच्या मालमत्ता ज्यात मानवी, आर्विक
आवण भैावतक मालमत्ता समाववष्ट्ट असतील, ककवा अवधकृ त कायांच्या माफटत प्राप्त केलेलया
खरे दी कायालय ककवा ज्ञानाचा उपयोग खाजगी लाभासाठी करणे ककवा खरे दी
कायालयातील कोणतयाही कमटचाऱ्यास दजास बाधा आणणे, यांचा समावेश होतो.
वहतसंबंधाचा संघषट अशा पवरस्तितीत दे खील उद्भवू शकतो जेव्हा खरे दीदाराच्या कमटचा81

यांचा, प्रतयक् ककवा अप्रतयक्वरतया, लाभ होत असताना वदसत असेल ककवा तृतीय
पक्काराला- ज्यात कुटुं ब, वमर ककवा अन्य कोणीही समाववष्ट्ट असेल- ज्यांच्यावर ते कृ पा
करतात तयांना खरे दीदाराच्या कमटचा-यांच्या वनणटयापासून लाभ होऊ वदला जातो.
खरे दीदाराच्या कोणतयाही कमटचाऱ्याला तयाचा वहतसंबंधाचा संघषट असू शकेल असे वाटत
असेल तर, तो तयाचा संघषट खरे दीदाराच्या वनतीशातर अवधकाऱ्यासमोर ककवा उच्च
प्रावधकाऱ्यासमोर ततपरतेने आवण पूणटपणे उघड करे ल आवण असा संघषट
समाधानकारकपणे सोडवला जात नाही तोपयंत तो, तयाच्या सुप्त संघषाचा ज्या ववषयाशी
संबंध असेल अशा ववषयात कोणतयाही प्रकारे भाग घे णार नाही. काही प्रकरणी, संबंवधतांपढ
ु े
संघषट पूणटपणे उघड केलयानंतर अशा व्यक्तीचा सहभाग, संघषट असला तरी, खरे दीदाराच्या
वहतसंबंधाना उपकारक ठरतो, असे तपष्ट्ट होईल.
5.7
5.7.1

गाऱ्हाण्याचे वनवारर्
खरे दी कायालयाकडू न पुनर्षवलोकन
कोणताही वनववदाकार ककवा संभाव्य वनववदाकार, जेव्हा खरे दी कायालयाचा कोणताही
वनणटय, कृ ती ककवा खरे दी कायालयाकडू न वगळण्यात आलेला वनयम ककवा मागटदशटक
सूचनांमळ
ु े बावधत झालेला असला तर तो अशा वनणटय ककवा कृ तीच्या वदनांकापासून दहा
(10) वदवसांच्या कालावधीत ककवा पूवट-अहट ता दततावेज, वनववदाकार नोंदणी दततावेज ककवा
वनववदा दततावेजामध्ये वववनर्वदष्ट्ट करण्यात आलेलया अशा अन्य कालावधीत, अशा
वनणटयाचे ककवा कृ तीचे , जसे असेल तसे, पुनर्ववलोकन करण्यासाठी खरे दी कायालयाकडे
तो, ज्यामुळे बावधत झाला आहे असे तयास वाटते असे वववशष्ट्ट कारण ककवा कारणे तपष्ट्टपणे
नमूद करुन, अजट सादर करे ल.
अ)
परं तु असे की, वनववदाकाराला यशतवी म्हणून घोवषत करण्यात आलयानंतर,
पुनर्ववलोकनासाठी अजट फक्त अशा वनववदाकाराकडू न दाखल करण्यात येऊ शकेल
ज्याने खरे दी कामकाजात भाग घे तलेला असेल.
ब)
परं तु आणखी असे की, जर खरे दी कायालयाने आर्विक वनववदा उघडण्यापूवी तांवरक
वनववदाचे मूलयांकन केले असेल तर, आर्विक वनववदे शी संबंवधत पुनर्ववलोकनासाठी
अजट फक्त अशा वनववदाकारांकडू न दाखल करता येऊ शकेल ज्याची तांवरक वनववदा
तवीकाराहट असलयाचे आढळून आले असेल.
पुनर्ववलोकनासाठीचा अजट ज्या अवधकाऱ्याला पाठवावयाचा असेल तो पूवट-अहट ता
दततावेज, वनववदाकार नोंदणी दततावेज ककवा वनववदा दततावेजामध्ये, जसे असेल तसे,
वनदे वशत करण्यात येईल. पुनर्ववलोकनासाठीचा अजट प्राप्त झालयानंतर खरे दी कायालय सदर
अजट वनकालासाठी प्रलंवबत असेपयंत, वनववदा प्रविया तिवगत करण्यात यावी का, याबाबत
वनणटय घे ईल. खरे दी कायालय, अजट आवण उपलब्ध असलेले दततावेज तपासलयानंतर,
अजटदाराला उवचत ठरतील असे वदलासे दे ऊ शकेल आवण आपला वनणटय अजटदाराला
आवण, आवश्यकता असलयास, अन्य वनववदाकार ककवा भावी वनववदाकारांना, जसे असेल
तसे, कळवेल. खरे दी कायालय असा अजट शक्य वततक्या जलद वरतीने हाताळे ल आवण अजट
प्राप्त झालयाच्या वदनांकापासून तीस (30) वदवसांच्या आत सदर दजावर वनणटय घे ऊन,
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वनकाली काढे ल. ककवा पूवट-अहट ता दततावेज, वनववदाकार नोंदणी दततावेज ककवा वनववदा
दततावेजामध्ये, जसे असेल तसे, वववनर्वदष्ट्ट करण्यात आलेलया अशा अन्य कालावधीत,
वनकाली काढण्याचा प्रयतन करे ल.
5.7.2

खरे दी तक्रार वनवारर् प्रावधकारी
खरे दी कायालय जर सदर अजट अनुज्ञेय वेळेत वनकाली काढू शकले नाही ककवा खरे दी
कायालयाच्या वनणटयामुळे जर वनववदाकार ककवा पुरवठादार ककवा भावी वनववदाकारास
बावधत झालयाचे वाटले तर, सदर वनववदाकार ककवा पुरवठादार ककवा संभाव्य वनववदाकार
तिार वनवारणासाठी, अनुज्ञेय वेळ संपलयानंतर ककवा वनणटय प्राप्त झालयाच्या वदनांकापासून
पंधरा (15) वदवसांच्या आत, जसे असेल तसे, खालील मध्यवती भांडार खरे दी सवमतीपुढे
अजट दाखल करु शकेल:1. सह/उपसवचव (उद्योग)
- अध्यक्
2. शासनाचे उपसवचव,ववत्त ववभाग
- सदतय
3. उद्योग सह संचालक, (भांडार खरे दी),
उद्योग संचालनालय
- सदतय सवचव
4. संबंवधत ववभागाकडू न वनमंवरत
(आवश्यकता असलयास )
- वनमंवरत
तिार वनवारण्यासाठीचा प्रतयेक अजट हा वववहत करण्यात येईल अशा नमुन्यात आवण वरतीने
आवण तयासोबत रुपये पन्नास हजारचा (रु.50,000) वडमांड ड्राफ्ट, शुलक म्हणून पाठवेल.
हे शुलक जर गा-हाणे खरे असलयाचे आढळू न आले तर परत करण्यात येईल. तिावप,
गाऱ्हाणे जर खोटे असलयाचे आढळू न आले तर ही रक्कम जप्त करण्यात येईल. मध्यवती
भांडार खरे दी सवमती सदर अजट तपासेल आवण, आवश्यकता असलयास, तिारदारास तयाचे
म्हणणे समक् मांडण्याची संधी दे ईल आवण आपला अहवाल ववकास आयुक्त (उद्योग)
यांच्याकडे तपासण्यासाठी 30 वदवसांत सादर करे ल. ववकास आयुक्त (उद्योग) 30 वदवसांत
अंवतम वनणटय घे तील. असा वनणटय वनववदाकार आवण खरे दी कायालयाकवरता अंवतम आवण
बंधनकारक राहील.
तिार/गाऱ्हाणे वनवारण करण्यासाठी खरे दी प्रवियेमध्ये तज्ञ असलेलया सेवावनवृत्त
अवधकाऱ्यांची ‘रयति’ पक् सवमती गवठत करण्याचे ववचाराधीन असून, जोपयंत अशा
सवमतीचे गठन होत नाही, तोपयंत मध्यवती भांडार खरे दी संघटनेकडील तिार वनवारणाची
पद्धत कायम राहील.

5.8
5.8.1

शातती
सावयर्जवनक खरे दीत बविस ककवा मैाल्यवान वततु घेण्यासाठी वशिा
जो कोणी, लोक-सेवक म्हणून कोणतयाही खरे दी प्रवियेत काम करीत असेल, अशा
सावटजवनक खरे दीच्या संदभात, तयाची कायालयीन कामे पार पाडत असताना, कोणतेही
कायालयीन काम करण्यासाठी ककवा न करण्यासाठी, कोणतयाही व्यक्तीवर कृ पा ककवा
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अवकृ पा दाखववण्यासाठी, ककवा कोणतयाही व्यक्तीला कोणतीही सेवा दे ण्यासाठी ककवा
अपाय करण्यासाठी ककवा दे ण्याचा प्रयतन करताना, तवतःसाठी ककवा कोणतयाही अन्य
व्यक्तीसाठी, कायदे शीर मोबदलया व्यवतवरक्त कोणतेही बवक्स ककवा कोणतीही मैालयवान
वततु मोबदलयावशवाय ककवा असा मोबदला दे ऊन की जो अपुरा असलयाचे तयाला माहीत
असताना, कोणतयाही व्यक्तीकडू न तवीकारतो ककवा वमळववतो ककवा तवीकारण्यास तयार
होतो ककवा वमळववण्याचे प्रयतन करतो, तेव्हा तयाला महाराष्ट्र नागरी सेवा वनयम ककवा
अपराधी अवधकारी/कमटचारी ज्या आतिापनेवर असतात तया अतिापनेच्या उवचत सेवा
वनयमातील तरतुदीनुसार वशक्ा करण्यात येईल.
5.8.2

वनववदा प्रवक्रये त हततिे प
हे तयांना लागू होईल
1. जो कोणी
(अ)
कोणतयाही भावी वनववदाकार ककवा वनववदाकारासाठी कोणताही अन्याय्य लाभ
ककवा अनुवचत फायदा वमळववण्याच्या हे तन
ू े खरे दी प्रवियेत हततक्ेप करतो ककवा
तयावर प्रभाव टाकतो; ककवा
(ब)
कोणतयाही भावी वनववदाकार ककवा वनववदाकाराला कोणतीही अनुवचत हानी
पोचववण्याच्या हे तन
ू े खरे दी प्रवियेत हततक्ेप करतो; ककवा
(क)
अनुवचतपणे रातत तपधेस सीवमत करण्याच्या हे तन
ू े प्रतयक् ककवा अप्रतयक्वरतया
कोणतयाही कारवाईत ककवा दबाव गटात भाग घे तो; ककवा
(ड)
कोणतयाही खरे दी कायालय ककवा तयांच्या अवधकाऱ्यावर हे तप
ू व
ू टक प्रभाव टाकतो
ककवा तवेच्छे ने ककवा लबाडीने असे प्रवतपादन ककवा अवभवेदन करतो की ज्यामुळे
कोणतयाही खरे दी प्रवियेतील रातत तपधा सीवमत होणे भाग पडे ल;
(इ)
मालकाचे ज्या खरे दीमध्ये वहतसंबंध होते अशा खरे दीशी संबंध असलेलया खरे दी
कायालयाच्या माजी अवधकाऱ्यास, एक वषाच्या आत, एक कमटचारी, संचालक,
पुरवठादार/सललागार म्हणून ककवा अन्यिा नोकरीस लावतो;
(फ)
वनववदे त कोणतयाही प्रकारे लुच्चे वगरी करतो, ककवा संगनमताने वनववदा करतो
ककवा खरे दी प्रविया तपधेस बाधक वतटणक
ू ठे वतो; ककवा
(ग)
कोणतयाही अनुवचत लाभासाठी हे तप
ू व
ू टक गोपनीयतेचा भंग करतो.
तयाला उवचत न्यावयक वशक्ा करण्यात येईल.
2. वनववदाकार जो
(अ)
आर्विक वनववदा उघडलयानंतर खरे दी प्रवियेतन
ू माघार घे तो;
(ब)
यशतवी वनववदाकार म्हणून घोवषत केलयानंतर खरे दी प्रवियेतन
ू माघार घे तो;
(क)
यशतवी वनववदाकार म्हणून घोवषत केलयानंतर खरे दी करार करीत नाही;
(ड)
यशतवी वनववदाकार म्हणून घोवषत केलयानंतर, वैध कारणांवशवाय, वनववदा
दततावेजांमधील आवश्यकतांनस
ु ार कामवगरीसाठी सुरक्ा अनामत ककवा अन्य
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कोणताही दततावेज ककवा सुरक्ा दे त नाही, तयाला वनववदा दततावेज ककवा
करारातील उपलब्ध असलेलया तरतुदींनुसार कायटवाही करण्यात येईल.
5.8.3

उपद्रवकारक तक्रारी
कोणीही जेव्हा, खरे दीमधील ववलंब करण्याच्या हे तन
ू े ककवा खरे दी कयालयाला ककवा
कोणतयाही अन्य वनववदाकाराला हानी पोचववण्याच्या उद्दे शाने हे तप
ू व
ू टक उपद्रवकारक,
विललर, दूष्ट्ट हे तन
ू े , तिार करतो तयाचे ववरुद्ध खरे दीदार ककवा वनववदाकार रीतसर गुन्हा
नोंदवू शकतील.

5.8.4

कांपन्याांचे अपराध
जेव्हा एखाद्या कंपनीकडू न अपराध घडतो, तेव्हा अपराध घडण्याच्या वेळी कंपनीचा
व्यवसाय चालववण्यासाठी जबाबदार असणारी आवण प्रभारी असणारी प्रतयेक व्यक्ती तसेच
कंपनी दे खील अपराध केलयाबद्दल दोषी म्हणून मानण्यात येईल आवण वतच्याववरुध्द खटला
भरण्यात येईल आवण तयाप्रमाणे वशक्ा करण्यात येईल.
परं तु असे की, वर काहीही नमूद करण्यात आले असले तरीही, कोणतयाही व्यक्तीने तयाच्या
मावहतीवशवाय अपराध करण्यात आला ककवा असा अपराध घडण्याचे टाळण्यासाठी तयाने
योग्य ती सवट काळजी घे तली होती असे वसध्द केले तर तया व्यक्तीला कोणतीही वशक्ा
करण्यात येणार नाही.
जेव्हा कंपनीकडू न अपराध घडला असेल आवण तयास कंपनीच्या कोणतयाही संचालक,
व्यवतिापक, सवचव ककवा अन्य अवधकारी यांची मान्यता होती ककवा तयांनी डोळे झाक केली
होती, ककवा तयांनी वनष्ट्काळजीपणा दाखववला असे वसध्द करण्यात आले तर असा संचालक,
व्यवतिापक, सवचव ककवा अन्य अवधकारी दे खील असा अपराध करण्याबद्दल दोषी
मानण्यात येईल आवण तयाच्याववरुध्द खटला भरुन तयाला उवचत न्यावयक वशक्ा करण्यात
येईल.

5.8.5

वनववदे त भाग घेण्यास मनाई
वनववदाकाराला जर खालीलपैकी कोणतयाही अपराधाबद्दल दोषी ठरववण्यात आले असेल
तर तयाला राज्य शासन वनववदे त भाग घे ण्यास मनाई करे ल:(अ)
भ्रष्ट्टाचार प्रवतबंधक अवधवनयम, 1988 अंतगटत; ककवा
(ब)
भारतीय दं ड संवहतेखाली ककवा वेळोवेळी अंमलात असणाऱ्या अन्य कोणतयाही
कायद्याखाली सावटजवनक खरे दी कराराच्या अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून
सावटजवनक आरोग्यास धोका वनमाण करणे ककवा व्यक्ती ककवा मालमत्तेला
कोणतीही हानी पोचववणे ;
(क)
मनाई केलेला वनववदाकार कोणतयाही खरे दी कायालयाच्या खरे दी प्रवियेत, तयाला
ज्या वदनांकास मनाई करण्यात आली असेल तया वदनांकापासून तीन (3) वषांपेक्ा
जातत नसलेलया कालावधीकवरता, भाग घे ण्यास पार नसेल;
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(ड)

(इ)

(फ)

(ग)
(ह)

5.9

जर खरे दी कायालयाला वनववदाकाराने सचोटीच्या संवहतेचा भंग केला असलयाचे
आढळू न आले तर खरे दी कायालय तया वनववदाकाराला दोन (2) वषांपेक्ा जातत
नसलेलया कालावधीकवरता मनाई करु शकेल;
जेव्हा खरे दी कायालयाकडू न, कोणतयाही खरे दी प्रविया, खरे दी करार ककवा चै ाकट
कराराच्या संबंधात, वनववदाकाराची संपण
ू ट वनववदा सुरक्ा अनामत ककवा संपण
ू ट
कामवगरी सुरक्ा अनामत ककवा तयांच्या बदली असलेली कोणतीही अनामत
रक्कम, जसे असेल तसे, जप्त करण्यात आली असेल तर, अशा वनववदाकाराला
खरे दी कायालयाने हाती घे तलेलया कोणतयाही खरे दी प्रवियेतन
ू दोन (2) वषांपेक्ा
जातत नसलेलया कालावधीकवरता भाग घे ण्यास मनाई करता येईल;
राज्य शासन ककवा खरे दी कायालय, जसे असेल तसे, अशा वनववदाकाराला अशा
मनाई ववरुध्द तयाची बाजू मांडण्याची वाजवी संधी वदलयावशवाय, या कलमाखाली
वनववदाकाराला मनाई करणार नाही;
वनववदाकाराने जर यापूवी 3 ककवा अवधक वेळा वनववदा सादर केलयानंतर वनववदा
मागे घे तली असेल तर;
मनाई केलेलया/बंदी घातलेलया/वनलंवबत केलेलया संतिेचा मालक/
भागीदार/संचालक/ववश्वतत जर अन्य कोणतयाही संतिेत मालक/ भागीदार/
संचालक/ ववश्वतत असतील तर ते शासकीय/अधट-शासकीय ववभागांच्या आवण
अन्य कोणतयाही संतिांच्या ज्यांना या खरे दी वनयमपुस्ततकेतील तरतूदी लागू
असतील तयांना वनववदांमध्ये, जोपयंत मनाई/बंदी/वनलंबन अंमलात असेल तोपयंत,
भाग घे ऊ शकणार नाहीत.

पयावरर्ासांबांधीचे ववचार आवर् सामावर्जक र्जबाबदारी
पुरवठादारांवर खरे दीदाराबरोबर बाल मजूर, लैंवगक वपवळणूक आवण कामगारांचे
मूलभूत हक्काशी संबंवधत वनयम, वववनयम आवण अन्य कायद्यांचे पालन करण्याची
जबाबदारी असते. खरे दीदाराबरोबर कोणताही करार करुन, पुरवठादार तयामधील तरतुदींचे
पालन करण्यास पुष्ट्टी दे तो. मूलभूत मानव अवधकार, सामावजक न्याय, मानव सन्मान आवण
पुरुष आवण मवहलांच्या समान अवधकारांचा आदर करणे , फक्त या सारख्या मूलयांवर
ववश्वास ठे वणाऱ्या पुरवठादारांबरोबर व्यवसाय करण्यास ववभागाने दे खील कवटबध्द असणे
आवश्यक आहे . बाल मजूर, लैंवगक वपवळणूक, आरोग्य आवण सुरक्ा, कामाच्या वठकाणाचे
वातावरण, संघटनेचे तवातंत्र्य, पयावरण, भेदभाव न करणे , मानव अवधकार आवण भ्रष्ट्टाचार
ववरोधी उपाय या सारख्या महत्त्वाच्या जबाबदा-यांचा आदर करण्याचे पुरवठादाराचे कतटव्य
आहे .
तयावशवाय, पुरवठादाराने केंद्र आवण राज्य शासनांनी पयावरण, वने आवण
खाणीशी संबंवधत केलेलया वनयमांचे दे खील पालन करावे.
जर पुरवठादार/वनववदाकार या ववचारांचे उललंघन करत असलयाचे आढळले तर
पुरवठादार/वनववदाकारास वनववदा प्रवियेत भाग घे ण्यास अपार ठरववण्यात येईल आवण
खरे दी प्रावधकाऱ्याकडु न या वनयमपुस्ततकेतील योग्य तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येईल.
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5.10

परत खरे दी (Buy back)
जर काही ववद्यमान जुन्या वततु/साधने यांच्या ऐवजी नवीन आवण अवधक चांगलया
वततु/प्रवतवततु दे ण्याचे ठरववण्यात आले असेल तर, ववभाग नवीन वततु खरे दी करताना
ववद्यमान जुन्या वततुंचा व्यापार करे ल. वनववदा दततावेजांमध्ये योग्य ते बदल करता येतील
ज्यामुळे वहतसंबंवधत वनववदाकार तयांच्या वनववदा तयाप्रमाणे सादर करु शकतील. तिावप, जर
उद्ध ृत करण्यात आलेली ककमत रातत आवण वाजवी असेल तर या पयायाचा वापर फक्त
अपवादातमक पवरस्तितीत करण्यात यावा.

5.11

कारागृह ववभागाकडू न खरे दी
गृह ववभागाच्या मागटदशटक सुचनांनस
ु ार, कारागृह महावनरीक्काने तयांच्याकडू न पुरवठा
करण्यात येणाऱ्या वततूंची नावे, संख्या, वनयत ककमत इ. ची यादी दरवषी 31 माचट पूवी ईपोटट लवर प्रदर्वशत करावी. वततुंच्या खरे दीतील ववलंब टाळण्यासाठी, कारागृहववभाग अशा
वततुंच्या पुरवठा आदे शांची प्रविया वेळेवर करु शकत नसेल तर तयाची यिोवचतपणे नोंद
करण्यात येईल. वततूंच्या खरे दीची संपण
ू ट मागणी कारागृह ववभागाकडू न पुरवण्याबाबत
होकार ककवा नकार संबंवधत खरे दीदार ववभागास मागणी नोंदववलयाच्या वदनांकापासून
30 वदवसांच्या आत कळवावा. नकार कळववलयास, संबंवधत ववभाग अशा वततुंची खरे दी,
खरे दी कायटपध्दतीचा अवलंब करुन या वततुंच्या उतपादकांकडू न, करु शकेल.
कारागृहववभागाव्यवतवरक्त अन्य वठकाणाहू न केलेलया खरे दीसाठीच्या कारणांची लेखी नोंद
खरे दी ववभाग ठे वेल. (कारागृहातफे तयार केलया जाणाऱ्या वततू पवरवशष्ट्ट 14).

5.12

मार्जी सैवनक, प्रवशिर् उत्पादन केंद्र, सातारा याांचेकडू न खरे दी
सामान्य प्रशासन ववभागाच्या मागटदशटक सुचनांनस
ु ार, माजी सैवनक, प्रवशक्ण उतपादन केंद्र,
सातारा या संतिेने प्रतयेक ववभागाला तयांच्याकडू न पुरवठा करण्यात येणाऱ्या वततूंची नावे,
संख्या, वनयत ककमत इ. ची यादी दरवषी 31 माचट पूवी ई-पोटट लवर प्रदर्वशत करावी. वततुंच्या
खरे दीतील ववलंब टाळण्यासाठी, सदर संतिा अशा वततुंच्या पुरवठा आदे शांची प्रविया
वेळेवर करु शकत नसेल तर तयाची यिोवचतपणे नोंद करण्यात येईल. वततूंच्या खरे दीची
संपण
ू ट मागणी सदर संतिेकडू न पुरवण्याबाबत होकार ककवा नकार संबंवधत खरे दीदार
ववभागास मागणी नोंदववलयाच्या वदनांकापासून 30 वदवसांच्या आत कळवावा. नकार
कळववलयास, संबंवधत ववभाग अशा वततुंची खरे दी, खरे दी कायटपध्दतीचा अवलंब करुन या
वततुंच्या उतपादकांकडू न, करु शकेल. सदर संतिे व्यवतवरक्त अन्य वठकाणाहू न
केलेलया खरे दीसाठीच्या कारणांची लेखी नोंद खरे दी ववभाग ठे वेल. (माजी सैवनक, प्रवशक्ण
उतपादन केंद्र, सातारा या संतिेकडू न तयार केलया जाणाऱ्या वततू पवरवशष्ट्ट 15).
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5.13

राज्य शासनाचा उपक्रम “हाफवकन” या सांतिे च्या तवउत्पावदत औिधाांची खरे दी
खरे दीदार ववभागांना हाफवकन जीव औषध वनमाण महामंडळ मयावदत, परळ आवण
हाफवकन अंवजठा फामातयूवटकल कंपनी वलवमटे ड, जळगांव या दोन राज्य शासनाच्या
उपिम असलेलया संतिांकडू न तयांनी केवळ तवउतपादीत केले लया औषधांची खरे दी करता
येईल. तयासाठी या संतिांनी तयांच्याकडू न पुरवठा करण्यात येणाऱ्या औषधांची नावे, पक
ॅ ींग
प्रमाण, संख्या, वनयत ककमत इ. ची यादी दरवषी 31 माचट पूवी ई-पोटट लवर प्रदर्वशत
करावी. औषधांच्या खरे दीतील ववलंब टाळण्यासाठी, सदर संतिा अशा औषधांचा पुरवठा
आदे शांची प्रविया वेळेवर करु शकत नसेल तर तयाची यिोवचतपणे नोंद करण्यात येईल.
औषधांची खरे दीची संपण
ू ट मागणी सदर संतिेकडू न पुरवण्याबाबत होकार ककवा नकार
संबंवधत खरे दीदार ववभागास मागणी नोंदववलयाच्या वदनांकापासून 30 वदवसांच्या आत
कळवावा. नकार कळववलयास, संबंवधत ववभाग अशा औषधांची खरे दी, खरे दी
कायटपध्दतीचा अवलंब करुन या औषधांच्या उतपादकांकडू न करु शकेल. सदर
संतिेव्यवतवरक्त अन्य वठकाणाहू न केलेलया खरे दीसाठीच्या कारणांची लेखी नोंद खरे दी
ववभाग ठे वेल. ( हाफवकन जीव औषध वनमाण महामंडळ मयावदत, परळ आवण हाफवकन
अंवजठा फामातयूवटकल कंपनी वलवमटे ड, जळगांव या दोन राज्य शासनाच्या उपिम
असलेलया संतिांकडू न तवउतपावदत औषधांची यादी पवरवशष्ट्ट 16 ).

5.14

सूक्ष्म व लघु उद्योगाांकवरता वततुांचे आरिर् आवर् अन्य सुववधा
केंद्र शासनाच्या सुक्ष्म व लघु उद्योग मंरालयाने वद. 23.3.2012 च्या आदे शान्वये
वदलेलया सवलतीच्या धतीवर, नोंदणीकृ त सूक्ष्म व लघु उद्योगांमाफटत खरे दी करण्यासाठी
एकूण 241 वततू राखीव ठे वण्यात आलया आहे त (पवरवशष्ट्ट 17). अशा राखीव वततूंसाठी
वनववदा प्रविया अवलंवबण्यात यावी. अशा वनववदे त केवळ सुक्ष्म व लघु उद्योजक अिवा लघु
उद्योग ववकास महामंडळ भाग घे ऊ शकतील. तसेच पवरवशष्ट्ट 17 मध्ये नमुद वततूंसाठी
खरे दीदार ववभागाने संयक्
ु त वनववदा काढलयास, सुक्ष्म व लघु उद्योग तयामध्ये सहभाग घे ऊ
शकत नसलयाने पवरवशष्ट्ट 17 मधील राखीव उतपादनांकरीता आवश्यकतेनस
ु ार गट करुन
तवतंर वनववदा काढण्यात याव्यात.
वरील प्रमाणे राखीव वततुची खरे दी 100 टक्के सूक्ष्म व लघु उद्योगांकडु न करताना
तयापैकी 20 टक्के खरे दी अनुसवू चत जाती ककवा अनुसवू चत जमातीच्या उद्योजकांकडू न
करण्यात यावी. महाराष्ट्र लघु उद्योग ववकास महामंडळ दे खील सदर वनववदा प्रवियेत
सहभाग घे ऊ शकतील.
आरक्ण फक्त वनयत कालावधीपुरते राहील आवण कायटक्म संवनयंरण पध्दतींचा
वापर करुन वनयवमतपणे पुनर्ववलोकन करण्यात येईल.
सुक्ष्म व लघु उद्योगांना प्रोतसाहन दे ण्यासाठी असलेलया माननीय पंतप्रधानाच्या
कायटबल सवमती संदभात, जेव्हा सुक्ष्म व लघु उद्योग उप्रिम वनववदा प्रवियेत भाग घे ईल
आवण जर खरे दीचा ववषय राखीव ठे वला नसेल तर, एल-1 ककमतीने एकूण आदे शाच्या 20
टक्के मागणी, फक्त तयांनी उतपादन केलेलया वततुंसाठी राखीव ठे वावी आवण या 20
टक्क्यांपैकी 4 टक्के खरे दी अनुसवू चत जाती ककवा अनुसवू चत जमातीच्या उद्योजकांकडू न
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करण्यात येईल. महाराष्ट्र लघु उद्योग ववकास महामंडळ दे खील सदर वनववदा प्रवियेत
सहभाग घे ऊ शकतील.
5.15

अांध व अपांग याांच्या सांतिाकडू न करावयाची खरे दी:
अंध व अपंग यांच्या धमटदाय संतिा यां नी उतपादीत केलेलया वततूंना (पवरवशष्ट्ट 18) आरक्ण
दे ण्यात आले आहे . या संतिावशवाय भववष्ट्यात सामावजक न्याय ववभागाने प्रमावणत केले लया
अंध व अंपगाच्या संतिांना आरक्ण दे ण्याचे प्रतताव आवण धमादाय आयुक्त यांच्याकडे
नोंदणी झालेलया अंध व अपंग यां च्या संतिांना आरक्ण दे ण्याचे प्रतताव, मध्यवती भांडार
खरे दी संघटनेकडे प्राप्त झालयास, तयास प्रधान सवचव (उद्योग) यांच्या अध्यतेखालील
सवमतीच्या मान्यतेने आरक्ण दे ण्यात येईल. सदर सवमतीमध्ये अप्पर मुख्य सवचव (ववत्त),
प्रधान सवचव (सामावजक न्याय) व ववकास आयुक्त (उद्योग) हे सदतय राहतील.
अशा संतिांनी उतपावदत केलेलया वततूंची दरवनस्श्चती मध्यवती भांडार खरे दी
संघटनेकडू न करण्यात येईल. सदर संतिांनी दरवनस्श्चतीकरीता तयांचे प्रतताव मध्यवती
भांडार खरे दी संघटनेकडे वदनांक 31 माचट पुवी सादर करावेत. वततूचे दर ठरववतांना संबंवधत
संतिांच्या प्रवतवनधींना तसेच आवश्यकता असलयास संबंवधत प्रशासकीय ववभागातील
अवधकाऱ्यांना बैठकीस बोलावण्यात यावे. वततूचे दर ठरववताना बाजारभाव तसेच उतपादन
खचट यांचा सारासार ववचार करण्यात येऊन, दरवनस्श्चती करण्यात यावी. मध्यवती भांडार
खरे दी संघटनेने अशा संतिांच्या वततूंचे दर वनस्श्चत केलयावर दरवषी 1 मे पुवी सवट
ववभागांना कळवावे. ज्या संतिांकडू न वततूंचा पुरवठा करणे शक्य नसेल तर तया संतिांनी
वततूचा पुरवठा करणे असमिट असलयास वततूंची यादी वदनांक 1 माचट पुवी भांडार खरे दी
संघटनेस सादर करणे आवश्यक आहे . अशा संतिांसाठी राखीव असलेलया वततूंची
उतपादन क्मता दर दोन वषांनी मध्यवती भांडार खरे दी संघटनेकडू न करण्यात यावी.

5.16

महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामांडळ/महासांघ (महाटे क्स):
केंद्र शासनाने हातमाग आरक्ण कायदा 1985 व तयापुढील सुधारणा 26 जुलै, 1996 अन्वये
हातमागाच्या 11 वततूंसाठी आरक्ण ठे वले आहे . तयामुळे, केंद्र शासनाच्या धतीवर शासनाचे
अंगीकृ त व्यवसाय अंतगटत नमूद असलेलया महाराष्ट्र राज्य हातमाग महासंघ (महाटे क्स) व
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ, नागपूर यांनी तवउतपादीत केलेलया वततूंसाठी (पवरवशष्ट्ट
19) आरक्ण दे ण्यात आले आहे . सदर संतिांची दरवनस्श्चती मध्यवती भांडार खरे दी
संघटनेमाफटत करण्यात येईल. हातमाग महामंडळाची पुरवठा क्मता, वततूंची नावे, संख्या,
वनयत ककमत इ. ची यादी दरवषी 31 माचट पूवी वतरोद्योग ववभागाने प्रमावणत केलयावर
महामंडळाने ई-पोटट लवर प्रदर्वशत करावी तयानुसार महामंडळाच्या पुरवठा क्मतेच्या मयादे त
इतर ववभागांनी खरे दी करावी. हातमाग महासंघ/महामंडळ यांनी इतर उतपादकांकडू न
घे तलेलया वततू स्तवकारलया जाणार नाहीत.
सदर संतिांनी दरवनस्श्चतीकरीता तयांचे प्रतताव मध्यवती भांडार खरे दी संघटनेकडे
वदनांक 31 माचट पुवी सादर करावेत. वततूचे दर ठरववतांना संबंवधत संतिांच्या प्रवतवनधींना
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तसेच आवश्यकता असलयास संबंवधत प्रशासकीय ववभागातील अवधकाऱ्यांना बैठकीस
बोलावण्यात यावे. वततूचे दर ठरववताना बाजारभाव तसेच उतपादन खचट यांचा सारासार
ववचार करण्यात येऊन, दरवनस्श्चती करण्यात यावी. मध्यवती भांडार खरे दी संघटनेने अशा
संतिांच्या वततूंचे दर वनस्श्चत केलयावर दरवषी 1 मे पुवी सवट ववभागांना कळवावे.
सवट संबंवधत खरे दीदार ववभागांनी महाराष्ट्र राज्य हातमाग महासंघ (महाटे क्स) व
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ यांच्याकवरता आरवक्त असलेलया वततूंची खरे दी
महामंडळ / महासंघमाफटत करावी असे बंधन राहील.
5.17

शासकीय महामांडळे /उपक्रम :
शासनाचे अंगीकृ त व्यवसाय अंतगटत नमुद असलेली महामंडळे /उपिमांनी तयांनी
उतपावदत केलेलया वततूंसाठी वनववदे त सहभाग घे तलयास तयांच्यासाठी एकूण खरे दीच्या 30
टक्के खरे दी एल-1 दराने राखीव ठे वण्यात यावी. अशा महामंडळे /उपिमांची यादी व तयांनी
उतपावदत केलेलया वततूंची यादी (पवरवशष्ट्ट 20) मध्ये दे ण्यात आली आहे .
शासकीय महामंडळानी तयांनी उतपावदत केलेलया वततूची पुरवठा क्मता, वततूंची
नावे, संख्या, वनयत ककमत इ. ची यादी दरवषी 31 माचट पूवी ई-पोटट लवर प्रदर्वशत करावी.
शासकीय महामंडळे /उपिमामाफटत खरे दी करावयाच्या वततु तवउतपावदत
असाव्यात तिावप, ज्या तवउतपावदत वततू ककवा ज्या महामंडळासाठी तयांचे उतपादन
तवउतपावदत पूवीपासून नसून ते संबंधीत अवधकृ त संतिा अिवा उद्योग यांच्यांकडू न करुन
घे ऊन पुरवठा केलया जातात, अशा वततुंचा दजा, गुणवत्ता वववनदे श प्रमाण वटकवून ठे वणे
बंधनकारक राहील, यासाठी संबंवधत ववभागाने नमूद केले लया प्रविया व धोरणाचा काटे कोर
अवलंब करण्याची खारी खरे दीदार ववभागाने अिवा संबंवधत महामंडळाने/उपिमाने
करावी.

90

प्रकरर् क्रमाांक 6 पवरवशष्ट्टे
पवरवशष्ट्ट-1
पवरवशष्ट्ट-2
पवरवशष्ट्ट-3
पवरवशष्ट्ट-4 (अ)
पवरवशष्ट्ट-4 (ब)
पवरवशष्ट्ट-5
पवरवशष्ट्ट-6
पवरवशष्ट्ट-7
पवरवशष्ट्ट-8
पवरवशष्ट्ट -9
पवरवशष्ट्ट-10
पवरवशष्ट्ट-11
पवरवशष्ट्ट-12

पवरवशष्ट्ट-13
पवरवशष्ट्ट-14
पवरवशष्ट्ट-15
पवरवशष्ट्ट-16
पवरवशष्ट्ट-17
पवरवशष्ट्ट-18
पवरवशष्ट्ट-19

पवरवशष्ट्ट-20

संख्या व ककमतीसह प्रततावाचे प्रपर
वतटमानपरातील जावहरातीचा नमुना
तातडीच्या खरे दी प्रवियेसाठीचे प्रमाणपर
वनववदा तवीकृ ती प्रपर
खरे दी प्रवियेशी संबंवधत महत्त्वाचे वनयम (क्लॉज)
पूवट –अहट ता मूलयांकन पवरक्ण नमुना
वनववदापूवट शंका ववचारण्यासाठीचा नमुना
वनववदा तवीकृती पराचा नमुना
वनववदे ची ककमत/शुलक व बयाना रक्कम
खरे दी पध्दतीसाठी ठराववक खरे दी ककमतीतील वार्वषक वाढ
वनववदा पूणटतवासाठीचा बँक हमी नमुना
लेंवटन आयोगाच्या वशफारशीसाठी घ्यावयाच्या
प्रवतज्ञापराचा नमुना
वचन्हांवकत नसलेलया वततूंची खरे दी करताना मालाच्या
दजाववषयी तपासणी ज्या संतिांकडू न करुन घ्यावयाची
आहे अशा मान्यताप्राप्त संतिांची यादी
एकल तरोताकडू न खरे दी करण्यासाठी खरे दीदार
ववभागप्रमुखांने दयावयाचे प्रमाणपर
कारागृहातफे तयार केलया जाणाऱ्या वततू
माजी सैवनक, उतपादन केंद्र, सातारा या संतिेकडू न तयार
करण्यात येणाऱ्या वततू
राज्य शासनाचा उपिम “हाफवकन” या संतिेच्या तवउतपावदत
औषधांची खरे दी
सूक्ष्म व लघु उद्योगांकडू न खरे दी करण्यासाठी राखून ठे वण्यात
आलेलया वततूंची यादी
अंध व अपंग यांच्या धमादाय संतिा
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ/महासंघ (महाटे क्स)
संतिांमाफटत खरे दी करण्यासाठी राखून ठे वण्यात आलेलया
वततूंची यादी.
शासकीय महामंडळे /उपिमां माफटत खरे दी करावयाच्या
वततूंची यादी

91

6.1

पवरवशष्ट्ट-1

सांख्या व ककमतीसह प्रततावाचे प्रपत्र
(पवरच्छे द 3.1.2.2 पहावा)

The following table must be used for estimation of value of the
subject matter of procurement.
For instances where the value of procurement is over INR Five
Thousand but below INR Five Lakhs, any one of the estimation
methods given below should be used:
For instances where value of procurement is over INR Five Lakhs
but below INR One Crore, any of the methods given below
should be used:
1. Last Purchase Price
2. Market Survey (from at least three different sources)
3. Budgetary Quotes
For instances where the value of procurement is more than INR One
crore, any three of the methods given should be used:
1. Last Purchase Price
2. Market Survey (from at least three different sources)
3. Budgetary Quotes
4. Professional Officer’s Valuation
5. Rates of Other Organization
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sr.
No.

Name
of
Items

Quantity

Last Purchase
Price (LPP)

Professional
Officers’
Valuation
(POV)

Market
Survey

Rates of Other
Organizations

Budgetary
Quotes

Estimated
Cost

Total
Cost
(3X9)

1.
2.
3.
Basic Cost

=

Taxes,Levies, etc.
Transportation

Total Costs

=

=
=

Note:
1. Values in columns 4 to 9 are to be mentioned in terms of rate per unit
2. Values to be indicated in column 9 is to be derived by suitable analysis of rates mentioned in columns
4 to 8

Format for Certificate Regarding Availability of Funds
a

Code head under which the expenditure is proposed

b.

Total allocation under the code head

c.

Cash outgo during the current financial year on account of
committed liability carried forwarded from the previous year

d.

Balance available for fresh commitments in current financial
year (b-c)

e.

Cash outgo on account of the commitments already made
during the current financial year based on schedule of delivery
and payment terms in the supply orders / contracts

f.

Net balance available for further concurrence (d-e)
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6.2

पवरवशष्ट्ट-2

वतयमानपत्रातील र्जावहरातीचा नमुना
(पवरच्छे द 4.4.2 पहावा)
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6.3

पवरवशष्ट्ट-3

तातडीच्या खरे दी प्रवकये साठीचे प्रमार्पत्र
(पवरच्छे द 3.3.1 पहावा)

<Department Letterhead>

Date

:

Ref. No. :
Urgent Order Procedure Certificate
1. I certify that the accompanying indent is of a very urgent
nature and should be processed under the “Urgent Order
Procedure”.
2. I further certify that adequate provisions for payment in
respect of these indents are made by the State Government
under Government resolution number.............
3. In the event of supplies being delivered in a period of two
financial years, I further certify that financial provision is
made by the state government in respect of the payment of
these supplies as a provision for schemes extending over a
period of two years under Government Resolution
number........... Date.................
<Signature>
Name and Designation
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6.4 पवरवशष्ट्ट-4 (अ)

वनववदा तवीकृ ती प्रपत्र
(पवरच्छे द 4.5.2 पहावा)

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA,
Address of Purchasing Department
Please quote in all letters, invoices, etc.
The Number and date of this acceptance of Tender.
ACCEPTANCE OF TENDER BY THE
GOVERNOR OF MAHARASHTRA
No.

/

/Name of Item/Fin. Year/

Date: To,
----------------------------------------------------------------------Ref : 1) Indent letter from -------------------------------------------, dt.-2) This office A/L No.----------------------------, dt.------------Gentlemen,
This office Tender No.------------------------------, dt.------------------and in continuation of this office A/L No.-------------------------------------, dt.------------- for the stores specified in the schedule attached herewith has been
accepted, subject to the conditions under which you tendered to the extent of the
quantity and on the terms in your tender and/or acknowledgement letter which is
repugnant to or inconsistent with the terms & conditions of this Acceptance of
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the Tender and schedule attached herewith shall be void and of no force and
effect. If you fail to acknowledge receipt of this communication within a week,
you will be deemed to have accepted this contract on the terms and conditions
set out therein.
2. Please acknowledge receipt of this Acceptance of Tender as soon as possible
on the slip enclosed.
3. The security deposit of Rs.------------------------ (Rs.---------------------)
for due performance of contract made by you is liable to forfeiture to the
Government of Maharashtra in the event of your non-fulfilment of the terms
and conditions on which this Acceptance of Tender is issued.
4. Please quote in all letters, invoices, etc. the number and date of this Acceptance
of Tender.
5. Packing and Notification of despatch. Your particular attention is invited to
the conditions of contract under which you have tendered in regard to packing
and notification of delivery and despatch. It is essential that packing notes and
priced invoices shall be furnished to the consignee in respect of every
consignment. The Railway Receipt should be forwarded to the consignee
immediately after the despatch of stores, otherwise demurrage charges, if any,
paid by the consignee will be deducted from your bill.
6. The total cost of the Acceptance of this Tender for delivery Free at
destination, comes to Rs.---------------- (Rs.---------------------------) and you
should not dispatch the goods if the total cost exceeds that amount.
Inspection:- The detailed & final inspection of the goods should be done by any
officer authorized by --------------------7-A. The entire materials ordered will have to be offered for inspection in open
condition if required and the same will have to be repacked in such a manner
so as to be suitable for transport without any extra cost.
Designation and full postal address of the consignee.
Advance Sample: - If required Advance Sample must be despatched to the
Indenting Officer/Consignee so as to reach him by the dates specified. The
Actual dates of despatch must be reported promptly to this office. The sample
must be of an acceptable quality and fully representative of the bulk supply.
This is an essential condition of the contract and the Government shall under
no circumstances be liable for any stores manufactured by you before the
sample has been approved.
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Failure and Termination of Contract: -If you fail to deliver the stores or any part
thereof within the period prescribed for delivery the -------------------------shall be entitled in his opinion to take any one or more of the following steps:(a) To recover from you as liquidated damages, a sum equivalent to half
percent of the price of the undelivered stores at the stipulated rate for each
week or part thereof during which the delivery of such stores may be
delayed, as under:Category of Stores

Penalty Amount

The case of an order not At the rate of ½% per week subject
exceeding Rs. २.०० Lakh in to maximum limit of १०%.
value
In case of an order of Rs.२.०० At the rate of ½% per week subject
Lakh and above
to maximum limit of ५%.
(b) To purchase elsewhere, on your account and at your risk the stores so
undelivered or others of similar description where others exactly
complying with the particulars are, in the opinion, of the Directorate of
Industries and Central Purchasing Officer, which shall be final, not
readily procurable without cancelling the contract in respect of
consignment not yet due for delivery.
(c)
To cancel the Contract.
In the event of action being taken under (b) or (c) above, you shall be liable
to make good for any loss which the Government of Maharashtra may sustain
by reason of higher price of the stores so purchased or otherwise howsoever.
The decision of the Purchasing Officer shall be final as regards the
acceptability of stores supplied by the Contractor and Purchasing Officer
shall not be required to give any reason in writing or otherwise at any time
for rejection of the stores.
11. Goods should be consigned to AS PER THE LIST TO BE ISSUED BY THE
PURCHASING OFFICE OF -----------------------------------------------------------------------------------------98

12. Goods should be despatched at carrier's risk, failing which they should be
properly covered by transit Insurance with Government insurance Fund,
Mahada, Bandra (East), Mumbai-400 051 or New Address
(1) The goods are inserted in packages in a safe and in a sound condition,
(2) According to the normal trade practice packing used is good. Failure to
comply with these instructions may result in non-acceptance of transit
risk by the Insurance Officer.
12(A) When the goods are despatched from station outside Maharashtra State, the
supplier has to declare the condition of the packing: (i) Railway receipt should not be sent by V.P.P. and payment for goods
despatched should be made in the ordinary way.
(ii) If Railway receipts are sent by V.P.P. it will be obligatory on the part of
the firm supplying the stores to give prior intimation of despatch of stores
to the indentore and/or Consignee by a separate letter, of having done so.
13. Date of delivery (PLEASE SEE SCHEDULE ATTACHED)
(1) Date of Delivery is the date on which acceptable goods have been
offered for inspection to the inspecting agency.
(2) In the event of your inability to supply goods by the stipulated date, this
office must be informed and no supply will normally be accepted by the
consignee if delivered late, except on production of a specific sanction from
this office.
14.

Bills: -Bills for the stores to be supplied in compliance of this contract must
be prepared in duplicate and sent to the consignee for payment.
14-A. Octroi : Nil against octroi exemption certificate Necessary Octroi
Exemption Certificate will be issued by the Consignee.
15.

16.

This office must be kept informed of the progress of the delivery of
materials, etc. and intimation should be sent upon final completion of the
contract.
This firm has executed the agreement and paid Security Deposit.

17.

Warranty Clause:

The Contractor/Seller hereby declares that the

good/stores/articles sold to the buyer under this contract shall be of the best
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quality (and workmanship) and shall be strictly in accordance with the
specifications and particulars contained/mentioned in the schedule hereof
and

the

Contractor/Seller

hereby

guarantees

that

the

said

good/stores/articles continue to conform to the description and quality
aforesaid for a period of 3/6/12/ months from the date of delivery of said
good/stores/articles to the purchaser and that not with standing the fact that
the purchaser Inspector may have inspected and/or approved the said
good/stores/articles, if during the aforesaid period of 24 months the said
good/stores/articles be discover not to conform to the description and
quality aforesaid or have deteriorated (and decision of the purchaser in that
behalf will be final and conclusive) the Purchaser will be entitled to reject
the said good/stores/articles or such portion thereof as may be discovered
not to conform to the said description and quality. On such rejection, the
goods/articles/stores will be at the Seller's risk and all the provisions herein
contained relating to rejection of goods, etc. shall apply.

The

Contractor/Seller shall, if so called upon to do, replace the goods, etc. or
such portion thereof as is rejected by the purchaser otherwise the
contractor/Seller shall pay to the purchaser such damages as may arise by
reason of the breach of the condition herein contained. Nothing herein
contained shall prejudice any other right of the purchasers in that behalf
under this contract or otherwise.
Yours faithfully,
Purchasing Officer
For & On behalf of the Government of
Maharashtra
Copy to: (1) ------------------------------------------------------(2)----------------------------------------------- etc.
SCHEDULE TO ACCEPTANCE OF TENDER
NO.

/

/Name of Item/Fin.Year/

/
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Date: Placed with -----------------------------------------------------------------Item

Description

Quantity

No.

(eg. Dozen /
No./Unit/
Thousand /
Kg.etc

No.

Rate

Total

per No. cost

(1)

Rates: -

(2)

Taxes: - All Inclusive

(3)
(4)

Deliver Period: Within Eight weeks from the date of confirmed order.
Payment Conditions: 90% payment within 2 weeks from the date of
receipt of stores with inspection/test report and balance 10% within 30
days from the date of receipt of all stores in satisfactory condition as
ordered. No advance shall be paid to the supplier.
No price escalation on any account will be allowed.
The firm has executed the agreement & Paid Security Deposit.
The name of the consignee:- ------------------------------------------------------.
Octroi: Nil against octroi exemption certificate Necessary Octroi
Exemption Certificate will be issued by the Consignee.
Force Majeure clause is not applicable.
Purchasing Officer

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

F.D. Destination.

For & On behalf of the Government of
Maharashtra

101

पवरवशष्ट्ट -4 (ब)

खरे दी प्रवक्रये शी सांबांवधत महत्त्वाचे वनयम (क्लॉर्ज)
(पवरच्छे द 4.4.1 पहावा)

1.

Risk Purchase:
The contractor fails to deliver the stores of any installment thereof
within the period fixed for such delivery or at any time repudiates the
contract before the expiry of such period, the Government is entitled to
cancel the contract and repurchase the stores not delivered at the risk
and cost of the defaulting contractor. In the event of such a risk
purchase, the defaulting contractor shall be liable for any loss which the
Government may sustain on that account provided the purchase, or if
there is an agreement to purchase, such agreement is made, in case of
default to deliver the stores by the stipulated delivery period, within six
months from the date of such default and in case of repudiation of the
contract before the expiry of the aforesaid delivery, within six months
from the date of cancellation of the contract.

2.

Fall Clause:
It is a condition of the contract that all through the currency thereof, the
price at which you will the supply stores should not exceed the lowest
price charged by you to any customer during the currency of the rate
contract and that in the event of the prices going down below the rate
contract prices you shall promptly furnish such information to us to
anable to ammend the contract rates for subsiquent supplies.

3.

Force Majeure Clause:
“If, at any time, during the continuance of this contract the performance
in whole or in part by either party of any obligation under this contract
shall be prevented of delayed by reason of any war, hostility, acts of the
public enemy, civil commotion, sabotage, fires, floods, explosions,
epidemics, quarantine restriction, strikes, lock-outs or acts of God
(hereinafter referred to as “events”), provided notice of happening of
any such eventuality is given by either party to the other within 21 days
from the date of occurrence thereof, neither party shall by reason of
such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party
have any claim for damages against the other in respect of such nonperformance or delay in performance; and deliveries under the contract
shall be resumed as soon as practicable after such event has come to an
end or ceased to exist, and the decision of the purchasing officer as to
whether the deliveries have been so resumed or not, shall be final and
conclusive, provided further that if the performance in whole or part
of any obligation under this contract is prevented or delayed by reason
of any such event for a period exceeding 60 days, either party may at
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its option terminate the contract PROVIDED ALSO that it the contract
is terminated under this clause, the purchaser shall be at liberty take
over from the contract at a price to be fixed by the purchasing Officer
which shall be final all unused, undamaged and acceptable materials,
bought out components and stores in course of manufacture in
the possession of the contractor at the time of such termination or such
portion there of as the purchaser may deem fit accepting such material,
bought out components and stores as the contractor may with the
concurrence of the purchaser elect to retain.
Important factors relating to placement of contracts Force
Majeure Clause-The force majeure clause in the following form
only (which will not form part of the general conditions of contracts)
should be included in such contracts where the suppliers specifically
insists on the provision of a force majeure clause and there is no
alternative but to accept the same. This clause should not be
incorporated in the Invitation to Tender, but prior to acceptance of an
offer in such a case the supplier should be asked to accept this clause
as governing conditions of force majeure.

103

6.5

पवरवशष्ट्ट-5 पूवय –अहय ता मूल्याांकन पवरिर् नमुना
(पवरच्छे द ४.४.१.२ पहावा)

Pre-Qualification Evaluation Analysis
Department Name

:

Tender Ref & Date

:

Supplier Name:
S.
No.

Pre-Qualification
Criteria

Prepared By

:

Verified By

:

Approved By:

Supporting
Documents
Required

Required
Documents
Submitted
(Yes/No)

Status:
Rejected

Document
Details

Accepted

Criteria Met
(Yes/No)

/

Remarks

Date:

……………………………………..
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6.6

पवरवशष्ट्ट-6 वनववदापूवय शां का ववचारण्यासाठीचा नमुना
(पवरच्छे द ४.४.१.१ पहावा)

Pre-Bid Queries Format
Name of the Supplier

:

Department Name :
Tender Ref No.

:

Tender Name

:

Due Date
:
S.
RFP Page RFP Clause Clause
No. No.
No.
Title

Queries
/ Justification
Clarification
by Bidder
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6.7 पवरवशष्ट्ट-7

वनववदा तवीकृ ती पत्राचा नमुना
(पवरच्छे द 4.5.2 पहावा)

Government of Maharashtra

Name of the office: ……………….
RFP No: ..................
Mumbai, dated: ....................
To M/s ___
Subject: __________________________________________________
Ref: _____________________________
With reference to above, I am pleased to inform you that your proposal for the subject cited above
has been accepted by <<Name of the Department>>. The total charges accepted by <<Name of
the Department>> are <<INR___ including / excluding all taxes>>.
You are now required to do the following within <<time period>> of this Letter of Intent:
1.

Sign and submit the agreement attached herewith on <<INR 200/- Stamp Paper>>

2.

Submit the Project Plan and Resource Mobilization Plan, in order to start the work at the
earliest

3.

Submit the Bank Guarantee of <<INR ___>> from Nationalized / Scheduled commercial
bank in favor of <<Name of the Department>>. Validity of the Bank Guarantee should be
minimum <<specify time period>>.

Best Regards,
Signature
<<Name

of

the

Purchasing

Authority>>
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6.8 पवरवशष्ट्ट-8

S.
No.
1
2
3
4
5

वनववदे ची ककमत/शुल्क व बयाना रक्कम

(पवरच्छे द 3.1.2.1 पहावा)
Estimated
Tender
Yearly
EMD
Value
of Fees
increase (INR)
Tender (INR)
(INR)
Upto 5 Lakhs
1,000
100
5,000
Above 5 Lakhs
upto 10 Lakhs
Above 10 Lakhs
upto 50 Lakhs
Above 50 Lakhs
upto 1 Crore
Above 1 Crore

Yearly
increase
500

2,000

200

10,000

1,000

3,000

300

50,000

5,000

10,000

1,000

100,000

10,000

Respective
Respective
Department to fix the Department to fix
Tender Form Fee
the EMD Value

बयाना रक्कम
1) सुक्ष्म व लघु, मध्यम उद्योग ववकास अवधवनयम-2006 अंतगटत उतपादक म्हणून
नोंदणीकृ त असलेलया सुक्ष्म व लघु उतपादक उद्योगांना वनववदा शुलक व बयाना रक्कम
भरण्यापासून सूट दे ण्यात आली आहे .
2) शासकीय मंडळ/महामंडळ/उपिमांना तसेच

सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपिमांतगटत

नोंदणीकृ त असलेले उतपादक व पुरवठादार यांना वनववदे मध्ये वनववदा शुलक व बयाणा
रक्कम भरण्यापासुन सुट दे ण्यात यावी. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ /
महासंघ हे वगळता इतर नोंदणीकृ त पुरवठादारांना उतपादकाकडू न अवधकृ त वविेता
असलयाचे प्रावधकार पर सादर करणे आवश्यक राहील.
3) वनववदे बाबत स्तवकृ ती आदे श वनगटवमत झालयानंतर वनववदा चौकशी सोबत
आलेलया संपण
ू ट बयाना रक्कम संबंवधताना दोन मवहन्यात परत कराव्यात, अन्यिा सदर
कालावधीनंतर बयाना रक्कम परत करण्यास झालेलया ववलंबावर 10 टक्के व्याज दे य
राहील व तया व्याजाची वसुली ववलंबास जबाबदार असणाऱ्या सवट संबंवधत अवधकारी
/ कमटचारी यांच्याकडू न करण्यात यावी.
4) वनववदे त सहभागी वनववदाकाराने वनववदा प्रवियेमध्ये कोणतयाही टप्प्यावर वनववदे तन
ू
माघार घे तलयास तयां ची बयाना रक्कम जप्त करण्यात येईल.
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6.9 पवरवशष्ट्ट 9 – खरे दी पध्दतीसाठी ठराववक खरे दी ककमतीतील वार्षिक
वाढ
( पवरच्छे द 3.2.2 पहावा)
(पवरच्छे द 3.2.3 पहावा)
Yearly Increase in Threshold for Procurement Methods
Para No.
for
Base Limit (INR)
reference
Direct (Spot)Purchase
3.2.2
Rs.5,000/- at a time but
annual limit Rs. 50,000/Direct (Spot)Purchase
3.2.2
50,000/-

S.
Procurement
No. Method
1
2
3

Procurement through
Quotations

3.2.3

above Rs.5,000/- and upto
Rs.3,00,000/-

उपरोक्त खरे दी ककमतीच्या मयादे त वाढ करण्याबाबत दर 5 वषांनी उद्योग, ऊजा व
कामगार ववभाग आढावा घे ऊन तवतंर आदे श वनगटवमत करे ल.
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6.10

पवरवशष्ट्ट-10

वनववदा पूर्यत्वासाठीचा बँक हमी नमुना
(पवरच्छे द 4.6 पहावा)

Name of the Department
Address of the Department
Dear Sirs.
Whereas you intent to enter into a contract, as per your Letter of Intent, Reference
No. _________________ dated _______( Hereinafter referred to as "the
contract") with M/s _________________ as vendor for the supply
of__________________ defined in contracts schedule, (hereinafter referred to
as "the goods / services") and whereas the vendor has undertaken to produce a
performance cum warranty bond for amount of Rs ______________ being equal
to ---% of the total contract value of the goods / services to be delivered as
specified contract No ____________________dated ______ referred to as
"contract to secure its obligations to the beneficiary with respect to the goods
specified in the invoice.
1. We _______________ (Name of the Bank), hereby expressly, irrevocably,
and unreservedly undertake and guarantee as principal obligators on behalf of the
Seller that in the event that the beneficiary submits a written demand to us stating
that the Seller has nor performed according to the terms and conditions of the
contract , we will pay you on demand and without demur any sum up to a
maximum amount of (5% of the contract value). Any claims must bear the
confirmation of your bankers that the signatures thereon are authentic. Your
written demand shall be conclusive evidence to us that such written demand. For
the avoidance of doubt any documents received by way of facsimile or similar
electronic means is/are not acceptable for any purpose(s) under this guarantee.
2. We shall not be discharged or released from this undertaking and guarantee by
any arrangements, variations made between beneficiary and the seller or any
forbearance whether as to payment, time performance or otherwise.
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3. In no case shall the amount of the guarantee be increased.
4. Unless a demand under this guarantee is received by us in writing on or before
the expiry date(unless this guarantee is extended by the seller), all your rights
under this guarantee shall be forfeited and we shall be discharged from the
liabilities hereunder.
5. This guarantee shall be a continuing guarantee (which means guarantee will
also be valid if the bank is in under liquidation or bankruptcy) and shall not be
discharged by any change in the constitution of the bank or in the constitution of
the Seller.
6. Please return this letter of guarantee immediately after our liability thereafter
has ceased to be valid.
7. Our liability under this guarantee will cease to be valid even if the guarantee
deed is not returned to us.
8. This guarantee is personal to the beneficiary and not assignable to a third party
without our prior written consent.
9. This guarantee shall be governed by Indian Law. This guarantee is valid until
the <<mention date>>.
Signature and Seal of Guarantors
______________________________________
Date __________________________________
Address: _______________________________
______________________________________
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6.11 पवरवशष्ट्ट-11

लेंवटन आयोगाच्या वशफारशीसाठी घ्यावयाच्या
प्रवत्ापत्राचा
नमुना
(पवरच्छे द 4.5.2 पहावा)

All members of Procurement Committee has to give the below mentioned
Affidavit. This Affidavit is to be treated as the part of the working report of the
Committee.
Affidavit
I....................................................... declare that, there is no personal relation
with the Company or Tenderer who's proposals are put in the dated ................
meeting of Procurement Committee for Cost Contract or Quantity Contract.
Signature
(Name & Designation)
Note:
1) If there is any relation then the concern member should not be present in
the working of Cost Contract or Quantity Contract
2) Whenever there is meeting of Committee then for every meeting the
attendance of members who are present for the meeting is to be noted in
a separate register and signatures of attending members is to be taken
3) The decision taken in Procurement Committee has to be put in a separate
register (Minute Book) and after registering the decision in minute book
every member has to give an approval with his/her signature.
4) A brief information of Tenderer has to be given to Procurement
Committee Members as the members of Procurement Committee
members may make additional enquiry of the Tenderer
5) While taking into consideration the proposal of cost escalation, the cost
escalation must be fulfilling the terms & conditions of the tender.
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6.12 पवरवशष्ट्ट-12 वचन्हाांवकत नसलेल्या वततूांची खरे दी करताना मालाच्या
दर्जाववियी तपासर्ी ज्या सांतिाांकडू न करुन घ्यावयाची
आहे अशा मान्यताप्राप्त सांतिाांची यादी
(पवरच्छे द 3.1.1.2 पहावा)
Sr. No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Name of Laboratory
University Department of Chemical Technology, Matunga Road,
Mumbai-400 019.
National Chemical Laboratory, Pashan, Pune-411008.
Directorate of Inspection, D.G.S.&D., Income Tax Bhavan Annex, New Marine Lines,
Mumbai-400 020.
Director, M.S.M.E. Testing Centre, Kurla-Andheri Road, Sakinaka, Mumbai-400 072.
Director, Superintendence Company of India Pvt.Ltd., Laxmi Bhavan, 101, P.D’Mello
Road, Mumbai-400 001.
Electronic Regional Test Laboratory, Plot No.7, M.I.D.C. Area, Opp.Seepz, Andheri
(East), Mumbai-400 093.
Vishwesharyya Regional College of Engineering, Nagpur-440011.
General Manager, Rail India Technical & Economic Services (Rights), Churchgate
Building Annex, Churchgate, Mumbai-400 020.
Director, National Test House, F 10, M.I.D.C., Andheri (East),
Mumbai-400 093.
Engineers India Limited, Express Tower, 5th Floor, Nariman Point, Mumbai-400 020.

11.
12.

Veer Jijamata Technical Institute (VJTI), Matunga, Mumbai-400 019.
Cotton Textile Research Laboratory, Edenwala Road, Near Five Garden, Mumbai-400
019.

13.

Textile Committee (Laboratory), Cristal, 79, Annie Bezant Road, Worli, Mumbai-400
018.
M/s.Para Lab Pvt.Ltd., Goregaon (East), Mumbai-400 063.
Central Institute of Plastics Engineering & Technology, M.I.D.C. Industrial Area,
Chikalthana, Jalna Road, Aurangabad-431006.
M/s.Shivmalhar Laboratories (Shivmalhar Technologies Pvt.Ltd.) 96, Perfect Cooperative society,Pannase Nagar,Nagpur-22

14.
15.
16.
17.
18.

Government Engineering Colleges, Maharahshtra
Laboratories approved by Food and Drugs Administration Department (F.D.A)
Maharashtra

19.

Krishi Vidyapeeth, Maharahstra (Parbhani/Dapoli/Rahuri/Akola) for agricultural
instruments/equipments
National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (Websitewww.nabl-india.org) यांच्याकडील नोंदणीकृ त/प्रमावणत असले लया संतिा

20
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6.13 पवरवशष्ट्ट-13

The

एकल तत्रोताकडू न खरे दी करण्यासाठी खरे दीदार
ववभागप्रमुखाांने दयावयाचे प्रमार्पत्र
(पवरच्छे द 3.2.6 पहावा)

equipment/

stpres

wanted

is

manufactured

by

Messrs.......................................................................................
..................................................................................................
..............................
i)

No other make is acceptable for the following reasons:..................................................................................................
..................................................................................................
..............................

ii)

Approval of the Head of the Department or his nominee has been
obtained.

(Signature)
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6.14 पवरवशष्ट्ट-14

कारागृहातफे तयार केल्या र्जार्ाऱ्या वततू
(पवरच्छे द 5.11 पहावा)

अ.क्र.

वततूांचे नाव

1.

अॅकल ॲम्यूवनशेन बुट्ट्स

2.

बटॅ न्स (लाकडी)

3.

बेडशीटस्

4.

बेडधीकींग क्लॉि

5.

बाँड पेपर

6.

बूक बाईडींग

7.

कॅ लोको क्लॉि

8.

काऊंटर प ॅन्स

9.

कापेटस् लुम

10.

कटट न क्लॉि

11.

पंजा कापेटस

12.

कॉटन वूल चादर

13.

काबोवलक सोप बासट ॲण्ड केक्स

14.

केस बोडट

15.

चे अर म ॅटस

16.

केबरॉन 1000 ककवा तयापेक्ा अवधक अवधकांशात

17.

कॉटन चादर

18.

कॉडट वशटस

19.

डबलडं ग्री

20.

फाईल बोडट स
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21.

वडझाईन कापेटस

22.

हॅन्डमेड फाईल कव्हसट

23.

हॉतपीटल क्लॉि नं.1,2,3,4,6,7,8

24.

एच.सी.टॉवेल

25.

लोखंडी कॉटस, िेडल

26.

हॅन्डमेड ड्राँईग
ं पेपर

27.

चामड्याच्या वततू, बेलटस इतयादी

28.

लाँग क्लॉि

29.

न ॅपकीन्स

30.

नेवार (कॉट टे प)

31.

लाकडी ऑफीस फर्वनचर

32.

वफनेल

33.

वपन कुशन (साधे)

34.

वपन कुशन (सुवपवरअर)

35.

पोलीस कापेटस

36.

पोटट फोलीओज

37.

प ॅकींग केसेस

38.

लाकडी खुचीला केकनग करणे

39.

सॅडलरीसोप बासट

40.

सॉफ्ट सोप

41.

साडी

42.

वशवणकाम, युवनफॉमट, हॉतपीटल कपडे इतयादी

43.

वटपॉयस

44.

टॉयलेट सोप केकस
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45.

वॉकशग सोप बासट (लाँड्री सोप बासट)

46.

वुडन रेज

47.

वुड टवनंग आर्वटकलस

48.

वकट बॉक्स

49.

पोकसट

50.

सागवानी लाकडाच्या वखडक्या, दरवाजे इ. वततू

51.

टे वरकॉटनच्या बेडवशटस वा वखडक्या दरवाज्याचे पडदे इतयावद

52.

बड
ँ े जचे कापड

53.

लोखंडाच्या वखडक्या, दरवाजे व ततसम वततू (तटील फेवब्रकेटे ड आयटमस)

54.
55.

कायालये तसेच सावटजवनक बांधकाम ववभागाच्या ववश्राम गृहांसाठी लागणारे गालीचे /
सतरं ज्या वगैरे
मेणबतया

56.

होजीअरीच्या वततू

57.

कपडे धुण्याची पावडर वॉकशग पावडर, वडटजंट पावडर आवण केक

58.

तटील फोलडींग कॉटस (प्ले न)

59.

तटील फोलडींग कॉटस (विस िॉस)

60.

मच्छरदाणी (मातक्यूटोनेट)

61.

बरॅ े क ब्ल ँकेट

62.

पूवटशाले य संच :- 1) िेयॉस 2) कभती परे / वचरे 3) पाटी मण्यासह 4) पझल गेम्स 5)
वचरे काढण्यासाठी कागद 6) वियेवटव्ह बॉक्स व इतर वततू
शाले य संच:- पाठी, पेस्न्सल, दप्तर, वही, पट्टी इतयादी गरजेनस
ु ार िीडा व शालेय वततू
कोठी:- धान्य ककवा इतर वततू साठववण्यासाठी – 1 वक.ग्रॅ. क्मतेपासून ते 200 वक.ग्रॅ.
क्मतेप्रमाणे गरजेप्रमाणे तया तया मटे वरअलमध्ये
वडसप्ले बोडट :- 1’ X 2’ पासून गरजेनस
ु ार साईजेसमध्ये
फळा :- लाकडी ककवा इतर 2’ X 3’ पासून गरजेनस
ु ार
पाटी:- लाकडी / प्ल ॅतटीक फ्रेम, दगडी / काडट बोडट / परा
पट्टी:- लाकडी / तटील / प्ल ॅतटीक
दप्तर:- लाकडी / प्ल ॅतटीक / रे कझीन / कॅ नव्हॉस आवण आवश्यकतेनस
ु ार 1) पाटी
2)पट्टी 3) पेस्न्सल 4) खोडरबर 5) कलम 6) वही इ. सावहतयासह दप्तरसंच

63.
64.
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65.

66.

विडा सावहतय:- अंगणवाडी, शाळा इतर संतिांना लागणारे सवट इनडोअर व
आउटडोअर विडा सावहतय आवश्यकतेनस
ु ार
फॅ वब्रकेशनच्या वततू :- शासकीय दरपरकानुसार (डी.एस.आर.)
भांडी :- कहडोवलअम / ॲलयुवमवनअम / तटे नले स तटील / वपतळी / प्ल ॅतटीक भांडी
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6.15

पवरवशष्ट्ट-15

अ.क्र.

मार्जी सैवनक, उत्पादन केंद्र, सातारा याांचेकडू न
उत्पावदत करण्यात ये र्ाऱ्या वततू
(पवरच्छे द 5.12 पहावा)
वततूांचे नाव

1.

मांजरपाठ

2.

बेडशीटस्

3.

गादीपाट

4.

टावेलस

5.

लोखंडी खूच्या

6.

कॉट

7.

तटील रॅक्स

8.

ग्रीलस

9.

लाकडी फर्वनचर
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6.16

पवरवशष्ट्ट 16

हाफवकन र्जीव औिध वनमार् महामांडळ मयावदत,
परळ आवर् हाफवकन अांवर्जठा फामातयूवटकल
कांपनी वलवमटे ड, र्जळगाांव या

दोन राज्य

शासनाच्या

सांतिाांकडू न

उपक्रम

असलेल्या

तवउत्पावदत औिधाांची यादी
(पवरच्छे द 5.13)
HAFFKINE BIO-PHARMACUTICAL CORPORATION LIMITED, PAREL,MUMBAI
Sr.
Prod.
Product Name
Pack Size
No.
Code
Sera
1
AN011
Snake Anti Venin (ASVS) (Lyophilised)
1 Vial (10 ml)
Scorpion Anti. Venom Serum (ScVAS)
2
AN047
1 Vial (10 ml)
(Lyophilised)
3
AN041
Anti Tetanus Serum (ATS) (1500 IU)
1 Amp ( 1 ml)
1 Vial ( 10
4
AN022
Anti Diptheria Serum (ADS) (10000 IU)
ml)
5
Anti Rabies Serum (ARS)
1 Vial ( 5 ml)
6
AN031
Anti Gas Gangrin Serum (AGGS) (1500 IU)
1 Vial ( 5 ml)

7
8

FB060
FB105

Suspension
Albendazole Suspension (ALBEKIN)
TMP Sulpha Suspension (TRIMEKINE)

10 ml
50 ml

Syrup
9
10
11

FB161
FB051
FB041

Protokine Syrup
Cophekine (Cough) Syrup
Paracetamol Syrup (PARAKINE)

100 ml
100 ml
60 ml

Above enlisted Products may be supplied either by HBPCL or HAPL as per the availibility of
products.
HAFFKINE AJINTHA PHARMACUTICAL LIMITED, JALGAON
Sr. No.

Prod.
Code

Product Name

Pack Size

TABLETS
1

TG494

Ciprofloxacin HCL 250mg. (Uncoated)

10*10 T

2

TG492

Ciprofloxacin HCL 500mg. (S) (Uncoated)

10*10 T

3

TG262

Erythro Stearate 250mg. (S) (Uncoated)

10*10*10 T

4

TG355

Norfloxacin 400mg. (Uncoated)

100 T
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5

TG171

Antacid (300/300) (Uncoated)

1000 T

6

TG181

Aspirin 300mg. (Uncoated)

1000 T

7

TG222

Chlorpheniramine Maleate 4mg

5000 T

8

TG431

Cotrimoxazole (DS) (Uncoated)

500 T

9

TG435

Cotrimoxazole (DS) (Uncoated) (S)

10*20 T

10

TG432

Cotrimoxazole (SS) (Uncoated)

1000 T

11

TG433

Cotrimoxazole (SS) (Uncoated) (S)

12

TG251

Dicyclomine (HCL) 10mg. (Uncoated)

1000 T

13

TG281

Furazolidone 100mg. (Uncoated)

1000 T

14

TG321

Ibuprofen 200mg. (Coated)

1000 T

15

TG322

Ibuprofen 400mg. (Coated)

1000 T

16

TG351

Mebendazole 100mg. (Uncoated)

1000 T

17

TG411

Salbutamol Sulphate 4mg. (Uncoated)

1000 T

18

TG361

Metoclopramide 10mg I.P. (Uncoated)

500 T

19

TG356

Norfloxacin 400mg I.P. (Uncoated)

10*10 T

20

TG451

Paracetamol 500mg I.P. (Uncoated)

1000 T

21

TG452

Paracetamol 500mg I.P. (Uncoated)

10*10*10 T

22

TG425

Tinidazole 300mg I.P. (Uncoated)

10*10*10 T

500 T

23
TG441
Trifluo 5 mg + trihexy 2 mg (Uncoated)
1000 T
Above enlisted Products may be supplied either by HBPCL or HAPL as per the availibility of
products.
Prod.
Sr. No.
Product Name
Pack Size
Code
CAPSULES
1

CG011

Amoxycillin 250mg.

2

CG012

Amoxycillin 250mg. (S)

3

CG461

Ampicillin 250mg.

4

CG462

Ampicillin 250mg. (Strip)

5

CG471

Tetracycline 250mg.

6

CG472

Tetracycline 250mg. (Strip)

7

CG031

Doxycycline 100mg.

8

CG032

Doxycycline 100mg. (Strip)

1000 C
10*10*10 C
1000 C
10*10*10 C
1000 C
10*10*10 C
1000 C
10*10*10 C

9

Ampillin 500 mg

500 C

10

Ampillin 500 mg (Strip)

11

Amoxycillin 500 mg

12

Amoxycillin 500 mg (Strip)

10*10 C

13

Cephalexin 250 mg

1000 C

14

Cephalexin 250 mg (Strip)

10*10 C

15

Cephalexin 500 mg

500 C

16

Cloxacillin Capsules 250 Mg

1000 C

17

Cloxacillin Capsules 250 Mg (Strip)

10*10 C

18

Cloxacillin Capsules 500 Mg

10*10 C
500 C

500 C
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19

Cloxacillin Capsules 500 Mg (Strip)

10*10 C

20

Cefaclor Capsules 250 Mg

1000 C

21

Cefaclor Capsules 250 Mg (Strip)

10*10 C

22

Cefaclor Capsules 500 Mg

23

Cefaclor Capsules 500 Mg (Strip)

24

Cefadroxil Capsules 500 Mg

25

Cefadroxil Capsules 500 Mg (Strip)

10*10 C

26

Cephalexine 500 mg Strip

10*10 C

500 C
10*10 C
500 C

Above enlisted Products may be supplied either by HBPCL or HAPL as per the availibility of
products.
Prod.
Sr. No.
Product Name
Pack Size
Code
Oral Rehydration Salt
1

PG451

20.5 gms (1
Pck.)

Oral Rehydration Salt (ORS)
Oral Dry Suspensions

2

SG011

Ampicillin Oral Suspension (125mg/ 5ml)

60 ml (30gms)

3

Amoxycillin Oral Suspension (125mg/ 5ml)

60 ml (30gms)

4

Cephalexin Oral Suspension (125mg/ 5ml)

60 ml (30gms)

Antiseptic Liquid, Creams & Oinments
5

OG081

Benzoic Acid Oinment

100 gms

6

EG052

Benzyl Benzoat Appl. 25% w/w.

500 gms

7

EG061

Jintol Liquid

1 lit.

8
OG072
Nitrofurazone Cream 0.2% USP
400 gms
Above enlisted Products may be supplied either by HBPCL or HAPL as per the availibility of
products.
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6.17 पवरवशष्ट्ट-17

सूक्ष्म व लघु उद्योगाांकडू न खरे दी करण्यासाठी राखून ठे वण्यात
आलेल्या वततूांची यादी
( पवरच्छे द 5.14 पहावा)

2
3
4
5
6

1 +º¡òÉ±]õ ¤ÉÉìªÉ±É®ú
B+®ú-EòÉì¨|ÉäºÉ®ú (5 +·É¶ÉCiÉÒSÉä, º|Éä {Éå]õÒMÉEòÊ®úiÉÉ
±ÉÉMÉhÉÉ®äú)
Ê{ÉhªÉÉSªÉÉ {ÉÉhªÉÉºÉÉ`öÒ +ì±ªÉÖÊ¨ÉÊxÉªÉ¨ÉSªÉÉ ¤ÉÉ]õ±ªÉÉ
+Éì]õÉä¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É ®äúb÷ÒB]õºÉÇ.
B+É®úºÉÒ/BºÉÒBºÉ+É®ú EÆòb÷C]õºÉÇ 19 º]Åõì xbÂ÷ºÉ {ÉªÉÈiÉ
+ì¤ÉºÉÉì¤ÉÇx]õ EòÉì]õxÉ

30
31

¤±ÉÉä ¨ÉÉä±bä÷b÷ EÆò]äõxÉºÉÇ
¤ÉäEò®úÒ |ÉÉìb÷C]ÂõºÉ

32
33
34
35
36
37
38
39
40

EòÉìªÉ®ú ¨Éì]õÂ ºÉ +ÉÊhÉ ¨Éì]äÅõºÉºÉ.
JÉbÚ÷SªÉÉ EòÉÆb÷ªÉÉ
EòÉì¯ûMÉä]õä b÷ {Éä{É®ú ´É ¤ÉÉäb÷ÇºÉÂ

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

|ÉÉÊhÉSÉ±ÉÒiÉ MÉÉb÷ªÉÉ/+ìÊxÉ¨É±É ÊbÅ÷´½þxÉ ´½äþ<ÇEò±ºÉ
ºÉÖ]õ EäòºÉ, ¥ÉÒ¡ò EäòºÉäºÉ, +ì]äõSÉ EäòºÉäºÉ ({±ÉìÎº]õEò¤±ÉÉä ¨ÉÉä±bä÷b÷
ºÉÉäb÷ÚxÉ)
+ìÊ¨É]õºÉÇ/+Éä½þ¨É Ê¨É]õ®ú
+Éì]õÉä¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É ½äþb÷ ±ÉÉ<Ç]õ
½þÉiÉÉxÉä Ê´ÉVÉä´É®ú SÉÉ±ÉhÉÉ-ªÉÉ ´É |ÉÉÊhÉSÉ±ÉÒiÉ EÞò¹ÉÒÊ´É¹ÉªÉEò
+´ÉVÉÉ®äú ´É ´ÉºiÉÚ.ú
+ì±ªÉÖÊ¨ÉÊxÉªÉ¨É Ê¤É±b÷ºÉÇ ´É ½þÉbè÷´Éä+®ú Ê¤ÉVÉÉMÉ-ªÉÉ (Ë½þVÉäºÉ).
B+®ú EÚò±ÉºÉÇ
ºÉÉªÉEò±ÉSÉä ºÉÖ]ä ¦ÉÉMÉ
±ÉÉEÚòb÷ Eò]õÉ<ÇºÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉhÉÉ®äú ¤Éìb÷ ºÉÉì ¤±Éäb÷ºÉÂ
60 Ê±É]õ®ú IÉ¨ÉiÉä{ÉªÉÈiÉSÉä ¤Éì®ú±ºÉ ´É bÅ÷¨ºÉ
¤Éì]õ®úÒ BÊ±ÉÊ¨ÉxÉä]õºÉÇ
¤ÉÚ]õ {ÉÉìÊ±É¶É
Ê¤É±±Éä (¤ÉìVÉäºÉ)
¤Éìb÷äVÉSÉä EòÉ{Éb÷
SÉÉnù®úÒ (¤Éäb÷¶ÉÒ]õºÉÂ)
ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSÉä ¥É¶É ´É ¤ÉÖ¨ºÉ.
Ê¤É]ÚõÊ¨ÉxÉÉ<Çb÷ ´ÉÉì]õ®ú|ÉÖ¡ò {Éä{É®ú

EòÉìCºÉ (xÉ³ýþ) ´É ´½þÉì±´½þ (ZÉb÷{É )
ÊºÉ¨Éå]õSªÉÉ ¡ò®ú¶ÉÉ ({±ÉÉäË®úMÉ ]õÉ<Ç±ºÉ )
EÆòb÷ªÉÚ]õ {ÉÉ<Ç{ºÉ (vÉÉiÉÚSÆ Éä ËEò´ÉÉ +vÉÉiÉÚÆSÉä)
Eìò{ºÉ (]õÉä{ªÉÉ ´É ½ìþ]ÂõºÉ-ºÉÖiÉÒ ËEò´ÉÉ
±ÉÉäEò®úÒSªÉÉ)
ºÉÖiÉÒ {É^õ¬É ´É xÉÉb÷ªÉÉ
EòÉìªÉ®ú ¡òÉªÉ¤É®ú/EòÉìªÉ®ú ªÉÉxÉÇ

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

24

¤±ÉÚ Ë|É]õ {Éä{É®ú ´É +¨ÉÉäÊxÉªÉÉ {Éä{É®ú

53

25

¤±ÉìEòÎº¨ÉlÉ ½þlÉÇ (¶ÉäEòÉä]õÒ)

54

26
27
28
29

¤ÉäxÉZÉÒ±É ¤ÉäxZÉÉäB]õ
¤ÉÉäxÉ Ê¨É±ºÉ
¥É¶É ´É ¥ÉÖ¨ºÉ
¤±ÉìÉ]õÓMÉ {Éä{É®ú

55
56
57
58

EòÉì¨{ÉÉäZÉÒ]õ Eòx]äõxÉºÉÇ
ÊºÉ±ÉÓMÉ ®úÉäZÉäºÉÂ
EòÉì{É®ú ºÉ±¡äò]õ +ÉÊhÉ EòÉì{É®ú xÉì{lÉäxÉä]õ
EòÉì]õxÉ ½þÉäZÉÒ+®úÒ
EòÉì]õxÉ EòÉbÇ÷ ]Âõ´ÉÒxÉ
±ÉÉäEò®úÒSªÉÉ EòÉÆ¤É³ýÒ
lÉ¨ÉÉÇÊ¨É]õ®ú (ÎC±ÉxÉÒEò±É)
Eìòº]õÉì®ú +Éì<Ç±É (B®Æúbä÷±É)
<iÉ®ú EòÉìb÷VÉäºÉ
EòÉì]õxÉ ®úÉä±ºÉ
ºÉÒ.+ÉªÉ.b÷Ò. VÉÉì<x]ÂõºÉ
15 +·É¶ÉCiÉÒ{ÉªÉÈiÉSÉä Êb÷ZÉä±É <ÆÊVÉxÉ
+ÉÊhÉ Êb÷ZÉä±É <ÆÊVÉxÉ´É®ú SÉÉ±ÉhÉÉ®äú 15
+·É¶ÉiÉÒ {ÉªÉÈiÉSÉä ´É 3000+É®ú{ÉÒB¨ÉSÉä
ºÉå]õÅ Ò¡òªÉÖMÉ±É {ÉÆ{É.
bä÷+®úÒ <C´ÉÒ{É¨Éå]õÂ ºÉ Ê¨É±ºÉ EìòxºÉ +ÉÊhÉ
º]ìõhb÷ºÉÂ
®äúJÉÉ ´É MÉÊhÉiÉÒ ={ÉEò®úhÉ ºÉ´½æþIÉhÉ
={ÉEò®úhÉä (ÊlÉ+Éä±ÉÉ<Ç]õ ´É Ê|ÉÊºÉVÉxÉ
={ÉEò®úhÉä ºÉÉäb÷ÚxÉ)
iÉÉ®úJÉäSÉä Ê¶ÉCEäò (bä÷]õ º]ìõ{É )
Êb÷º]ÅõÒ¤ªÉÖ¶ÉxÉ ¤ÉÉäb÷Ç
b÷º]õ®ú EòÉì]õxÉ
b÷º]õ ¤ÉÒxÉ (EòSÉ-ªÉÉSÉÒ ]õÉä{É±ÉÒ)

7
8
9
10
11
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59
60
61

b÷ÉªÉ¨ÉälÉÒ±É lÉÉªÉ±Éä]õ
b÷ÉªÉ¤ªÉÖ]õÒ±É lÉÉªÉ±Éä]õ
b÷É<ÇVÉ (+) +ìZÉÉä b÷É<VÉ (b÷ÉªÉ®äúC]õ +ìhb÷ +ìÊºÉb
(¤É) ¤ÉäÊºÉEò b÷É<ÇVÉ
BCºÉ{ÉÉÆb÷äb÷ ¨Éä]õ±ºÉ
Ê´ÉVÉä´É®ú SÉÉ±ÉhÉÉ-ªÉÉ PÉ®úMÉÖiÉÒ ´ÉÉ{É®úÉSªÉÉ ´ÉºiÉÚ- ¯û¨É Ê½þ]õ®ú,
´ÉÉì]õ®ú Ê½þ]õ®ú, xÉÉìxÉ º]õÉä®äúVÉ <¨É¶ÉÇxÉ ]õÉ<Ç{É -MÉÒZÉºÉÇ
(<xº]äõ]äõxÉÒ+ºÉÂ ]õÉ<Ç{ºÉ +Éì¡ò Ê½þ]õºÉÇ, ½þÉì]õ B+®ú {±ÉÉìxÉºÉÇ,
<±ÉäÎC]ÅõEò º]õÉä´½þVÉÂ, +Éì±É ]õÉ<Ç{ºÉ +Éì¡ò Ê¨ÉCºÉºÉÇ, b÷Éä+®ú
¤Éä±ºÉ, ÊSÉ¨ºÉ <±ÉäÎC]ÅõEò Eäò]õ±ºÉ, ]õÉäº]õºÉÇ, <±ÉäÎC]ÅõEò
+ÉªÉxÉÇ, ¯û¨É C±ÉÒxÉ®ú.
<±ÉäÎC]ÅõEò ºÉÉä±b÷®úÓMÉ +ÉªÉxÉÇ

81
82
83

M±ÉÉºÉ +ì¨{ªÉÖ±ºÉ
OÉÉìÊ¡òEò EÖòÊºÉ¤É±ºÉ -500 xÉÆ¤É®ú {ÉªÉÈiÉ
MÉìºÉ ¨Éìx]õ±ºÉ

84
85

OÉÒºÉ ÊxÉ{É±ºÉ, OÉÒºÉ MÉxºÉ
M±ÉÚ

86
87
88
89
90
91
92
93

½ìþMÉºÉÇ ¡òÉì®ú ¡òÉªÉ±ÉÓMÉ ÊºÉº]õÒ¨É
½þÉiÉ +´ÉVÉÉ®äú -±ÉÉä½þÉ®ú EòÉ¨É/ºÉÖiÉÉ®úEòÉ¨É
½ìþhb÷ º]ìõ{±ÉÓMÉ ¨É¶ÉÒxÉ
½ìþhb÷ xÉ¨¤É®úÓMÉ ¨É¶ÉÒxÉ
½ìþhb÷ M±ÉÉä´½þVÉ (½þÉiÉ¨ÉÉäVÉä)

72
73

+ÉªÉ±Éä]ÂõºÉ
<±ÉäÎC]ÅõEò ]ÅõÉxºÉÊ¨É¶ÉxÉ ±ÉÉ<ÇxÉ ½þÉbÇ÷´Éä+®ú º]õÒ±É GòÉìºÉ ¤ÉÉ®ú,
GòÉìºÉ +É¨ÉÇ C±Éì¨{É, +ÉËSÉMÉ +É¨ÉÇ, ¥ÉìEäò]õºÉÂ, <.
BCZÉÉìº]õ ¨É¡ò±ÉºÉÇ
<¨ÉVÉÇxºÉÒ ±Éì¨{ºÉ.
<±ÉäÎC]ÅõEò }±Éì¶É MÉxºÉ
¡òÉªÉ®ú ½þÉªÉbÅ÷Æ]ÂõºÉ
}±ªÉÖ®úÉºä ÉÆ]õ ]õªÉÖ¤ºÉ, SÉÉäCºÉ, º]õÉ]Çõ®ú, º]ÅõÒ]õ ±ÉÉ<Ç]õ
Ê¡òCSÉ®úºÉ½þ
¡òÉä±b÷ºÉÇ ({Éä{É®ú +ÉÊhÉ {±ÉÉìº]õÒEò )
Ê¡ò±¨É º{ÉÚ±ºÉ +ÉÊhÉ EìòxºÉ

½þÉªÉbÅ÷ÉìÊ±ÉEò ´É ¨ÉäEòÊxÉEò±É VÉìEò, 30 ]õxÉ
IÉ¨ÉiÉä{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ.
½ìþhb÷º|Éä+ºÉÇ +ÉÊhÉ b÷º]õºÉÇ
½þÉªÉ{ÉÉäb÷Ë¨ÉEò ÊxÉb÷±ºÉ

94
95

½ìþhb÷ |ÉäºÉ
½þÉ<b÷ +ìhb÷ EÆò]ÅõÒ ±Éänù®ú (ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSÉä)

74
75
76
77
78

£åòSÉ {ÉÉìÊ±É¶É
}±ÉË¶ÉMÉ ÊºÉº]õÒ¨ºÉ
¡òÉªÉ®ú ¥ÉÒCºÉ
MÉxÉ¨Éä]õ±É ¤ÉÖ¶ÉäºÉ
MÉäVÉ

96
97
98
99
100

79

MÉ¨É {Éä{É®ú {É^õÒ

101

80

MÉÉìVÉ C±ÉÉìlÉ

½þÉä±b÷Éì±É
½äþ±¨Éä]õ xÉÉìxÉ-¨Éä]ìõÊ±ÉEò
½þÉäºÉ {ÉÉ<Ç{ºÉ
½ìþ´½þ®ú ºÉìCºÉ
+ÉªÉxÉÇ +ìhb÷ º]õÒ±É ]Åõì CºÉ, ¤ÉÉìCºÉ ºÉÚ]õ
EäòºÉäºÉ, ÊEò]õ ¤ÉÉìCºÉäºÉ, ]Åõä VÉ ¨ÉMÉ,
b÷º]õ¤ÉÒxÉ,¤ÉÉlÉ ]õ¤ºÉÂ
+ÉìÊ¡òºÉ ´É ½þÉìÎº{É]õ±ÉºÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉhÉÉ®äú
+ÉªÉxÉÇ +ìhb÷ º]õÒ +{±ÉÉªÉxºÉäºÉ.
=nùÉ:- º]õÒ±É ®ìúCºÉ-ºEäò±É]õxÉ ´É
BxC±ÉÉäVÉ |ÉEòÉ®úSÉÒ, º]õÒ±É SÉä+ºÉÇ ºÉ´ÉÇ
|ÉEòÉ®úSªÉÉ (Ê®ú´½þÉì±´½þÓMÉ) ´É Ê]õ±]õÓMÉ
SÉä+ºÉÇ ´ÉMÉ³ýiÉÉ, º]õÒ±É EòÉì]ÂõºÉ, º]õÒ±É
¤ÉÖEò EäòºÉäºÉ, º]õÒ±É Eò¤ÉbÇ÷ºÉÂ, ±ÉÉìEòºÉÇ,
EòÉbÇ÷<xbä÷CºÉ, EìòÊ¤ÉxÉä]õºÉÂ, ½þÉìÎº{É]õ±ºÉ
<xº]Åõ¨Éå]õ, GòÒ¤É EìòÊ¤ÉxÉä]õºÉÂ, ¤Éäb÷ º]ìõhb÷ºÉÂ,
bÅ÷Éì{ÉºÉÉ<Çb÷ +ìb÷±]õ EòÉì]õ, ¡òÉ´É±É®ú ¤Éäb÷,
¨Éì]õ®úÊxÉ]õÒ ¤Éäb÷ ´ÉÒlÉ ºÉÉ<Çb÷ GòÒ¤É.

62
63

64
65
66
67
68
69
70
71

123

102

130

¨ÉÉäxÉÉäÊ¨É]õºÉÇ

103
104
105
106
107
108
109

+ÉªÉxÉÇ/¨Éä]õ±É C±Éäb÷, B±É +ìb÷ ]õÒ Êb÷º]ÅõÒ¤ªÉÖ]õÓMÉ ¤ÉÉìCºÉäºÉ,
+ÉªÉºÉÒb÷Ò{ÉÒ +ìhb÷ +ÉªÉºÉÒ]õÒ{ÉÒ Îº´ÉSÉäºÉ, ÊEò]õEìò]õ
}ªÉÖVÉäºÉ +ìhb÷ Eò]õ +É>ð]ÂõºÉ ¥ÉìEäò]ÂõºÉ ½þÉä±b÷ºÉÇ.
<xºÉäC]õÒºÉÉ<ÇbÂ÷ºÉ +ìhb÷ ¡òÉì¨ªÉÖ±Ç Éä¶ÉxºÉ.
VÉìEòÉäxÉä]õ C±ÉÉìlÉ
±ÉÉä ]äõx¶ÉxÉ <xºªÉÖ±Éä]õºÉÇ +ìhb÷ }ªÉÖVÉäºÉ.
±ÉÒb÷ ºEäò±É.
±Éìx]õxÉÇ Ê´ÉCºÉ.
±Éì]õä CºÉ ¡òÉä¨É º{ÉÆVÉ
±Éì¨{É ½þÉä±b÷ºÉÇ

131.
132.
133.
134
135.
136.
137

110

±Éänù®ú ´ÉÉì¶ÉºÉÇ

138.

111.
112

±Éänù®ú ¤Éä±]õ, º]ÅõÒ{ºÉ, ¤ÉìMVÉ {ÉºÉæºÉ, SÉÉ¨Éb÷ªÉÉSªÉÉ ±É½þÉxÉ 139.
¶ÉÉä¦ÉäSªÉÉ ´ÉºiÉÚ, ±Éänù®ú ¤É]õ, SÉ{{É±É, ºÉÄb÷±É, ±Éänù®ú ½þÉxÉæºÉ.
±Éänù®ú ºÉÉä±É +ìhb÷ +{{É®ú
140

xÉ]ÂõºÉ +ìhb÷ ¤ÉÉä±]ÂõºÉ
xÉÉªÉ±ÉÉìxÉ º]õÉìËEòMVÉ
¤Éä±É Eò]õºÉÇ
ÊxÉEäò±É ºÉ±¡äò]õ
+ÉìÌb÷xÉ®úÒ ¤ÉåSÉ ´ÉÉ<ÇºÉäºÉ
<±ÉäÎC]ÅõEò +Éä´½þxºÉ (PÉ®úMÉÖiÉÒ {ÉvnùiÉÒSÉä)
{Éä]ÅõÉ¨ä ÉìCºÉ ±Éìx]õxºÉÇ (½þ®úÒEäòxÉ ±Éä¤]õxºÉÇ
ºÉ½þ), ÊºÉMxÉ±É ±Éì¨{É, Ê´ÉCºÉ +ìhb÷
|Éä¶É®ú º]õÉ´ä ½þ.
{ÉÒ.´½þÒ.ºÉÒ. +ìhb÷ ´½þÒ.+ÉªÉ.+É®ú.
Eäò¤É±ºÉ
Ê¡òxÉÉ<Ç±É

113
114

Ê±ÉxºÉÒb÷ +Éì<Ç±É
±ÉÖÊ¥ÉEäò]õºÉÇ

141.
142

115

±ÉÉªÉ]õxÉÓMÉ +ì®äúº]õºÉÇ, 20 Eäò.´½þÒ. {ÉªÉÈiÉ

143

116
117
118
119
120
121

144
145
146
147
148.
149

122

¨ÉìxÉ½þÉä±É Eò´½þºÉÇ +ìhb÷ £ò¨ºÉ
¨Éä]õ±É ¤É]õxºÉ.
B¨É.BºÉ.{ÉÉ<Ç{É Ê¡ò]õÓMºÉ(100 B¨ÉB¨É ´ªÉÉºÉÉ{ÉªÉÈiÉ)
¨Éä]õì Ê±ÉEò ]äõ{ºÉ.
B¨É.BºÉ.+ìhb÷ ºÉÒ. +ÉªÉ GäòxºÉ
¨ÉäÊ]ÅõEò ´Éä]ÂõºÉ +ìhb÷ ¨ÉäZÉºÉÇ, ¤Éì±ÉxºÉäºÉ ºEäò±ºÉ
(ºÉÉªÉÆÊ]õÊ¡òEò ´É <±ÉäC]ÅõÉÊì xÉEò ¤Éì±ÉäxºÉäºÉ).
Ê¨ÉÊxÉBSÉ®ú ¤É±¤ÉºÉÂ

123

¨Éä]õ±É {ÉÉìÊ±É¶É.

151.

124
125
126
127
128
129

¨Éä]õ±É ¤ÉìVÉäºÉÂ
¨ÉSUô®únùÉhÉÒ
¨ÉìMxÉäÊ¶ÉªÉ¨É ºÉ±¡äò]õ
¨É¶ÉÒxÉ ºGÖòVÉ
¨É¶ÉÒxÉ ¶ÉÉì{É ´ÉÉ<ÇºÉäºÉ
¨ÉäVÉ®úÓMÉ ]äõ{ºÉ +ìhb÷ º]õÒCºÉ

152.
153.
154
155
156.
157

150.

{Éäx]ÂõºÉ +ìhb÷ ´ÉÉÌxÉ¶ÉäºÉ +ìhb÷ ¤ÉÉì<±É
+Éì<Ç±ºÉ
{ÉÆSÉÓMÉ ¨É¶ÉÒxÉ
{Éä{É®ú Ê{ÉxºÉ +ìhb÷ ÎC±É{ºÉ, ºÉä}]õÒ Ê{ÉxºÉ,
º]ìõ{±É®ú Ê{ÉxºÉ, {Éä{É®ú Eòx´½þ¶ÉÇxÉ
|ÉÉìb÷C]ÂõºÉ, ¤ÉìMVÉ, Bx´½þ±ªÉºÉÂ +É<ÇºGòÒ¨É
Eò{ºÉ, ºÉC±ÉÔ{ºÉ
{Éä{É®ú ¤ÉìMVÉ, {Éä{É®ú Eò{ºÉ +ÉÊhÉ {Éä{É®ú
ºÉÉìºÉºÉÇ (¤É¶ÉÉ)
{Éä{É®ú ¤ÉÉäbÇ÷ EòÉ]ÇõxºÉ, ¡òÉä±b÷ºÉÇ.
{Éä{É®ú (EòÉMÉnùÒ Ê±É¡òÉ¡äò) Bx´½þ±É{ºÉ.
{Éä{É®ú xÉì{ÉÊEòxºÉ
{ÉÉìÊ±ÉÊlÉxÉ ¤ÉìMVÉ
{±ÉìÎº]õEò ¤ÉìMVÉ +ìhb÷ ¤É]õxºÉ
{±ÉìÎº]õEò {Éä{É®ú +ìhb÷ C±ÉÉìlÉ
{ÉÉìÊ±ÉÊlÉxÉ Ê¡ò±¨ºÉ |ÉÉìb÷C]ÂõºÉ C±ÉbÇ÷
Ë|É]äõb÷ Ê¡ò±¨ºÉ +ìhb÷ ¤ÉìMVÉ <iªÉÉnùÒ.
{Éäx]äõb÷ ºÉÉ<ÇxÉ ¤ÉÉäbÇ÷ºÉ, ´ÉÖb÷xÉ ½ìþ¨ÉºÉÇ, ´ÉÖb÷xÉ
EòÒVÉ EäòxÉ +ìhb÷ ¤ÉÉÆ¤ÉÚ ±ÉÒxÉ, ±Éìx]õxÉÇ
{ÉÉä±ºÉ +ìhb÷ ±ÉÉ`öÒVÉ.
{Éäx]õ Ê®ú¨ÉÖ´½þ®ú.
{±Éìº]õ®ú +Éì¡ò {ÉìÊ®úºÉ
{ÉÉäº]õ±É ±Éäb÷ ÊºÉ±ºÉ
{ÉÒ.´½þÒ.ºÉÒ.. ¡Úò]õ´Éä+ºÉÇ
{±ÉÉº]õÒEò EäòxÉ.
{±Éä<ÇMÉ EòÉbÇ÷ºÉÂ
124

158
159

{ÉÉä]ìõÊ¶ÉªÉ¨É xÉÉ<]Åõä ]õ.
{ÉÉì´É®ú ]ÅõÉxºÉ¡òÉì¨ÉÇ®ú 11 Eäò.´½þÒ. iÉä 33 Eäò.´½þÒ.
¨ÉìCZÉÒ¨É¨É ®åúVÉ 10,000 Eäò.´½þÒ.B. {ÉªÉÈiÉ
Ê{É±ÉÉä EòÉì]õxÉ
SÉ]õhªÉÉ ´É ±ÉÉähÉSÉÒ.
{ÉÒ.´½þÒ.ºÉÒ. {ÉÉ<Ç{ºÉ 1,800 Ê¨É±ÉÒ¨ÉÒ]õ®ú ´ªÉÉºÉÉ{ÉªÉÈiÉ
Ê®ú´½äþ]õºÉÂ.
®úÉä±ÉÓMÉ ¶É]õºÉÇ
+É®ú.ºÉÒ.ºÉÒ.{ÉÉ<Ç{ºÉ BxÉ{ÉÒ-1, BxÉ{ÉÒ-2-1200
Ê¨É±ÉÒ¨ÉÒ]õ®ú ´ªÉÉºÉÉ{ÉªÉÈiÉ iÉºÉäSÉ {ÉÒ-1, {ÉÒ-2, {ÉÒ-3
<iªÉÉnùÒ ´ÉMÉÇ 1800 Ê¨É±ÉÒ¨ÉÒ]õ®ú ´ªÉÉºÉÉ{ÉªÉÈiÉ.
b÷Ò.ºÉÒ. ®äúMªÉÖ±Éä]õºÉÇ
®äúÊb÷¨Éäb÷ MÉÉ¨Éæ]õºÉÂ
Ê®ú¤ÉxÉ ÊºÉ±Eò +ìhb÷ +É]Çõ ÊºÉ±Eò
®úº]õ+hì b÷ º]äõ±ÉÊ|É´½åþ]õÓMÉ/Ê®ú¨ÉÖ´½þÓMÉ EòÉì¨{ÉÉäZÉÒ¶ÉxºÉ
®ú¤É®úÉ<Çb÷ MÉÉ¨Éæ]õºÉ
®ú¤É®ú ]õªÉÖ¤ÉÓMÉ (¥Éäbä÷b÷ ]õªÉÖ¤ÉÓMÉ ºÉÉäbÚ÷xÉ)
®ú¤É®ú ½þÉäºÉäºÉ +É¨ÉÇbÇ÷ (¤ÉxÉ¥Éäbä÷b÷) +ìhb÷ EòÉìbÇ÷ºÉ.
®úMVÉ EòÉì]õxÉ
®äúZÉºÉÇ
®ú¤É®ú ¤É±ÉÖxºÉ
®äúÊb÷+Éä ±ÉÉä EòÉìº]õ (Ê¨ÉÊb÷ªÉ¨É ´Éä´½þ ¤ÉÄb÷, Eò¨ªÉÖÊxÉ]õÒ
®äúÊb÷+Éä Ê®úºÉÒ´½þºÉÇ)

189.
190.

º]äõ{É {ÉÄbÂ÷ºÉ
ºÉÉì±]õ M±ÉäZb÷÷ {ÉÉ<Ç{ºÉ

191.
192.
193.
194
195.
196.

ºÉÌVÉEò±É ¨ÉÉäVÉä
ºÉÉìEòä ]ÂõºÉ
º]ÅõÒ]õ ±ÉÉ<Ç]õ Ê¡ò]õÓMVÉ
ºbÚ÷]Æõ]õ ¨ÉÉªÉGòÉäºEòÉä{É
º]Úõbä÷b÷ ´ÉÉªÉ®ú
º]õÒ±É ¨ÉäZÉ®úÓMÉ ]äõ{ºÉ

197.
198.
199.
200.
201
202
203
204
205
206.
207

¶ÉÉì´Éä±ºÉ
º´ÉÒSÉäºÉ ]Æõ ¤É±É®ú
ºEäò±ºÉ {Éä<MÇ É ´ÉVÉxÉ ¨ÉÉ{ÉEò
ºÉÉäÊb÷ªÉ¨É xÉÉªÉ]Åõä ]õ
ºÉÉªÉÆÊ]õÊ¡òEò ±Éì¤ÉÉä®äú]õ®úÒ M±ÉÉºÉ ´Éä+ºÉÇ
ºC´ÉÒ+bÇ÷ EäòVÉ <Æb÷C¶ÉxÉ ¨ÉÉä]õºÉÇ
ºÉìÊxÉ]õ®úÒ ]õÉì´Éä±ºÉ
º]õÒ±É ´ÉÚ±É
SÉ¹¨ªÉÉSªÉÉ £äò¨ºÉÂ
ºÉìÊxÉ]õ®úÒ {±ÉÆË¤ÉMÉ Ê¡ò]õÓMVÉ
ºxÉì{É ¡òÉº]õxÉºÉÇ

177
178
179
180
181
182

º]õÒ±É ´ÉÉì]õ®ú ]ÄõEòºÉÇ
º]õ®úÒ±ÉÉªÉZÉ®ú
º]õÒ®ú{É {ÉÆ{ºÉ
º{Éäb÷ºÉÂ PÉ¨Éä±ÉÒ, ¤ÉEäò]õºÉÂ EäòhÉÒZÉ
ºGÚò bÅ÷ÉªÉ´½þºÉÇ
ºÉ¤É¨ÉÌºÉ¤É±É {ÉÆ{ºÉ ®äúÊºÉ|ÉÉäEäòÊ]õÉMÉ {ÉÆ{ºÉ - nù½þÉ ½þÉìºÉÇ
{ÉÉì´É®ú {ÉªÉÈiÉ Ê´ÉVÉä´É®ú SÉÉ±ÉhÉÉ®äú ºÉå]ÅõÒ}ªÉÚMÉ±É {ÉÆ{ºÉ
(<VÉäC]õ {ÉÆ{É ºÉä]õ ºÉÊ½þiÉ ) nù½þÉ ½þÉìºÉÇ {ÉÉ´ÉºÉÇ{ÉªÉÇiÉ.

208
209.
210.
211.
212
213

ºÉä}]õÒ ¨ÉìSÉäºÉ
¤ÉÖ]õÉÆSªÉÉ ±ÉäºÉäºÉÂ
±ÉÉJÉ ¶Éä±ÉìEò
ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSÉÒ ºEòÒxÉ ¶ÉÒ{É
ºÉÉä{É EòÉ¤ÉÉæÊ±ÉEò
º±ÉÒ{ÉÓMÉ ¤ÉìMVÉ

183
184

º]õÒ±É ´½þÉì±]õºÉÂ ÊiÉVÉÉä®úÒ ´É Eìò¶É ¤ÉÉìCºÉ (º]õÒ±É)
214
¨É]õhÉ ´É JÉÉt{ÉnùÉlÉÇ `äö´ÉhªÉÉEòÊ®úiÉÉ ±ÉÉMÉhÉÉ®úÒ 215.
º]õÒ±ÉSÉÒ Eò{ÉÉ]äõ.

º]õÉäxÉ ¨Éä]õ±É
]õÒxÉ EÆò]äõxÉºÉÇ, ]õÒxÉ ]Åõä VÉ, ]õÒxÉ ¨ÉäºÉ

185
186
187
188

ºÉÉäÊb÷ªÉ¨É ÊºÉÊ±ÉEäò]õ
º{ÉÉä]ÇõºÉ xÉä]õ
ÊºÉ±ÉÓMÉ ´ÉìCºÉ
EèSÉÒ (ÊºÉZÉºÉÇ) (ºÉÌVÉEò±É ÊºÉZÉºÉÇ ´ÉMÉ³ÚýxÉ)

]õEòÔ ®äúb÷ +Éì<±Ç É
]õÉ{ÉÉæÊ±ÉxÉ +ÉÊhÉ EìòxÉ´½þÉºÉ ¤ÉìMVÉ
]ìõEò¨Éä]ìõÊ±ÉEò
]õÉªÉºÉÇ +ÉÊhÉ ]õªÉÚ¤VÉ (ºÉÉªÉEò±É)

160
161
162
163
164
165.
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

216.
217
218.
219.

125

220
221
222

]ÚõlÉ {ÉÉ´Éb÷®ú
231
]äõ¤É±É xÉÉ<Ç´½þVÉÂ
232
ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSÉÒ ¦ÉÉÆb÷Ò (ªÉÖ]äõÎxºÉ±ÉºÉÂ)-- ¥ÉÉºÉ, EòÉì{É®ú, 233.
+ì±ªÉÖÊ¨ÉÊxÉªÉ¨É, º]äõxÉ±ÉäºÉ º]õÒ±É

223
224

UôjªÉÉ
´½þÉä±]äõVÉ º]ìõ¤ÉÒ±ÉÉªÉZÉºÉÇ

234
235

225

236

Ë´Éb÷ Ê¶É±b÷ ´ÉÉªÉ{ÉºÉÇ (¡òCiÉ +É¨ÉÇ
+ÉÊhÉ ¤±Éäb÷ºÉ)

237
238

Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®úSÉä ´ÉÉì¶ÉºÉÇ
´ÉÖb÷xÉ Ê´ÉÊxÉ+ºÉÇ

228

´½þÓ±É ¤Éì®úÉVä É, ½þºiÉSÉÊ±ÉiÉ ]ÅõÉ±ì ÉÒVÉ, Ê{ÉhªÉÉSªÉÉ
{ÉÉhªÉÉEò®úÒiÉÉ ]ÅõÉÊì ±ÉVÉ, bÅ÷ÉªÉ]õ ¡Úòb÷, bÅ÷É±ì ÉÒVÉ, +Éè¹ÉvÉÉÆSªÉÉ
]ÅõÉ±ì ÉÒVÉ, ºÉÌVÉEò±É ={ÉEò®úhÉÉÆSªÉÉ ]ÅõÉ±ì ÉÒVÉ, º]Åõä SÉ®ú
]ÅõÉ±ì ÉÒVÉ.
´ÉÉì]õ®ú ¨ÉÒ]õºÉÇ
¤ÉÉªÉ®ú xÉä±ºÉ, º]ìõbä÷b÷ ´ÉÉªÉ®ú {ÉìxÉ]õ {ÉÒxÉºÉ, EòÉ]äõ®úÒ iÉÉ®úÉ
½þªÉÉºÉÉ®úJÉÒ iÉÉ®äúSÉÒ =i{ÉÉnùxÉä.
´ÉÉìË¶ÉMÉ ºÉÉä{É

239.

229
230

´ÉÚ±ÉxÉ ¤±ÉìEäò]õºÉÂ, ½þÉìÎº{É]õ±É ´ÉÖ±ÉxÉ ¤±ÉìEäò]õºÉÂ
¨ÉähÉ¤ÉiªÉÉ

240
241

ËZÉ{É ¡òÉº]õxÉºÉÇ -¨Éä]õì Ê±ÉEò-¤ÉÉì¤É
¨Éä]õì Ê±ÉEò
ËZÉEò ºÉ±¡äò]õ
+ì±ªÉÖÊ¨ÉÊxÉªÉ¨É ¤ÉÉìCºÉäºÉ

226
227

´ÉÖb÷xÉ {ÉÄEòÓMÉ EäòºÉäºÉ.
´ÉìCºÉbÂ÷ {Éä{É®ú.
±ÉÉEòb÷Ò Ê´ÉtÖiÉ ={ÉEò®úhÉä- ¤Éì]õCºÉÂ
®úÉ>Æðb÷ ¤±ÉÒEòºÉÂ ¤ÉÉäbÇ÷ºÉÂ ({±ÉäxÉ ´ÉÉÊxÉ¶b÷
+ÉÊhÉ ®ÆúMÉ´É±Éä±Éä EäòËºÉMÉ ´É EìòË{ÉMÉ )
±ÉÉEòb÷Ò ¡òÌxÉSÉ®ú
Ê±ÉÊ½þhªÉÉEòÊ®úiÉÉ ¶ÉÉ<Ç (¡òÉ>Æð]õxÉ {ÉäxÉ ´É
¤ÉÉì±É{ÉäxÉSÉÒ ¶ÉÉ<Ç ´ÉMÉ³ÚýxÉ ) º]ì{É{Éìb÷SÉÒ
¶ÉÉ<Ç (¨ÉÖpùhÉÉEòÊ®úiÉÉ ±ÉÉMÉhÉÉ®úÒ iÉºÉäSÉ
¨ÉÉEòÕMÉEòÊ®úiÉÉ ±ÉÉMÉhÉÉ®úÒ {ÉCEòÒ ¶ÉÉ<Ç
½þªÉÉºÉÉ®úJÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¶ÉÉ<Ç ´ÉMÉ³ÚýxÉ )
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6.18 पवरवशष्ट्ट-18

अ.क्र.

अांध व अपांग याांच्या धमादाय सांतिा
(पवरच्छे द 5.15 पहावा)

सांतिा

उत्पादीत वततू

वदनाांक

१

फेलोवशप फॉर वफजीकली हॅण्डीकॅ प्स, मुंबई

वनरवनराळे ब्रशेस, लाकडी वततू, लेखनसामग्रीच्या
वकरकोळ वततू, वेगवेगळया वपशव्या, ॲप्रन्स,
गणवेष, ववद्युत उपकरणातील सुट्या भागांची
जुळवणी.

०२/०१/१९९२

२

वद. न ॅशनल असोवसएशन फॉर वद ब्लाईंड, डॉ. बेंझेंट रोड,
प्रभादे वी, मुंबई ४०० ०२५.

खुच्या दुरुतती/वेतकाम.

०२/०१/१९९२

३

वद स्व्हक्टोरीया मेमोवरयल ब्लाईंड तकूल, ताडदे व, मुंबई

खुच्या दुरुतती/वेतकाम.

०२/०१/१९९२

४

बेगसट होम, चें बरू ,मुंबई.

खुच्या दुरुतती/वेतकाम.

०२/०१/१९९२

५

ब्लाईंड मेन्स इंडस्तरयल को-ऑपरे टीव्ह प्रोड्युससट
सोसायटी वल. वविोळी, २२/६८६, महाराष्ट्र हौकसग बोडट ,
टागोरनगर, वविोळी,मुंबई.

खुच्या दुरुतती/वेतकाम.

०२/०१/१९९२

६

इंडस्तरयल होम फॉर ब्लाईड वुईमेन्स, दादर,मुंबई ४००
०१४.

खुच्या दुरुतती/वेतकाम.

०२/०१/१९९२

७

मनचरजी नवरोजी बाणाजी इंडतरीयल होम फॉर वद
ब्लाईंड, जोगेश्वरी.

खुच्या दुरुतती/वेतकाम,हॅण्डलूम डतटसट तवॅब्स.

०२/०१/१९९२

८

कुटुं ब कलयाण सहकारी उद्योग सवमती वल.नॉिट अंबाझरी
रोड, नागपूर.

९

महारोगी सेवा सवमती, “आनंदवन”, वरोरा, वज. चं द्रपूर.

०२/०१/१९९२
ब ॅण्डे ज कापड, गॉज कापड, बेडशीट्ट्स

०२/०१/१९९२

ब ॅण्डे ज कापड, गॉज कापड, बेडशीट्ट्स पांढऱ्या चादरी, १९/०१/१९९९
कटट न
क्लॉि
(ग्रीन),
गादीपाट,
सतरं ज्या
(बेडसाईट),पेशण्ट क्लॉि, टॉवेलस व न ॅपकीन्स,
लोखंडी,पलंग, ऑवफस टे बलस-खुच्या व तटू लस
(लोखंडी) ऑवफस कपाटे (आलमाऱ्या), रॅक्स
(लोखंडी), डे क्स -बेंच (लोंखंडी फेग व न्युड टॉप) खडू
व डतटसट, ऑवफस फाईलस व फोलडसट.
(लोखंडी फर्वनचर या वततुंची दर वनस्श्चती महाराष्ट्र
राजय लघु उद्योग ववकास महामंडळामाफटत करण्यात
येईल.)
१०

मराठवाडा लोकसेवा मंडळ, गुरुनानक कुष्ट्ठ सेवा केंद्र,
नांदेड.

१० अ पुना वडस्तरक्ट लेप्रसी कवमटी "मवनषा" दुसरा मजला,
प्लॉट नं. ३५, २-ए, मोलेवडना रोड, पुणे ४११ ००१.
पुना वडस्तरक्ट लेप्रसी कवमटी "मवनषा" दुसरा मजला,
प्लॉट नं. ३५, २-ए, मोलेवडना रोड, पुणे ४११ ००१.

ब ॅण्डे ज कापड, गॉज कापड, बेडशीट्ट्स

०२/०१/१९९२

ब ॅण्डे ज कापड, गॉज कापड, बेडशीट्ट्स

०७/०४/१९९२
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अ.क्र.

सांतिा

उत्पादीत वततू

वदनाांक

या संतिेचे नाव डॉ. मेहरु मेहता अपंगोध्दार औद्योवगक
सहकारी संतिा मयादीत, डॉ बंदरवाला लेप्रसी हॉतपीटल
पवरसर येवले वाडी कोढवा बुद्रक
ु पुणे-४११०४८ असे
वाचावे.
११

ववदभट महारोगी सेवा मंडळ, श्री जगदं बा कुष्ट्ठ वनवास,
“तपोवन”,वजलहा अमरावती.
ा़

२७/०७/२००४

ब ॅण्डे ज कापड, गॉज कापड, खुच्या, टे बल, स्तटल व
लाकडी खाटा, तटु लस, जेवणाचे लाकडी टे बल.
(अमरावती, बुलढाणा, अकोला, यवतमाळ
वजलह्यापुरते मयादा वगळण्यात आली). सतरं जी

०१/१०/१९९२
०३/०४/१९९३

कायालयीन लाकडी फर्वनचर
०१/०१/२००९
१२

ब्लाईड मेन्स असोवसएशन, ८१, जगमोहनदास मागट, मुंबई
४०० ०३६.

खुच्या दुरुतती/वेतकाम.

०२/०१/१९९२

१३

मे. दीपक इंडस्तरयल को-ऑप. सोसायटी वल.
७५/२५५५, नेहरुनगर, कुला (पूवा), मुंबई.

खुच्या दुरुतती/वेतकाम, लाकडी फर्वनचर/फर्वनचर
दुरुतती.

०२/०१/१९९२

१४

ॲस्म्बवशयस ब्लाईंड इंडस्तरयल को-ऑप. प्रोड्युससट
सोसायटी वल. मुंबई ४०० ०८३

खुच्या दुरुतती/वेतकाम.

०२/०१/१९९२

खुच्या दुरुतती/वेतकाम/फर्वनचर दुरुतती व नववन
लाकडी फर्वनचर.

१६/१०/२००१

१५

पुणे ब्लाईंड मेन्स असोवसएशन,८२, रातता पेठ, पुणे ४११
०११.

खडू .

०२/०१/१९९२

१५अ

ववद्यािांती (अंध) खडू व लेखणी उतपादक औद्योवगक
सहकारी संतिा मयावदत,"पुष्ट्पसुधा " तटे शन रोड, जालना५४३१२०३

खडू .

१९/०१/१९९९

१६

स्तकलड ब्लाईंड मेन्स इंडस्तरयल को-ऑप. सोसायअी वल.
१६३/५११२, कन्नमवार नगर, िमांक १, वविोळी (पूवट),
मुंबई ४०० ०८२.

खुच्या दुरुतती/वेतकाम.

०२/०१/१९९२

खुच्या दुरुतती/वेतकाम/लाकडी फर्वनचर/फर्वनचर
दुरुतती.

१६/१०/२००१

१७

पुणे तकूल अँन्ड होम फॉर द ब्लाईंड, १४-१७, कोरगाव
पाकट, डॉ. एस.आर.माचवे मागट,पुणे ४११ ०११.

खुच्या दुरुतती/वेतकाम.

०२/०१/१९९२

१८

वद न ॅशनल फेडरे शन ऑफ द ब्लाईंड(महाराष्ट्र), व्दारा
रचनातमक कायट सवमती, गांधी चौक, राष्ट्रीय शाळा मागट,
ववलेपाले (प.), मुंबई ४०० ०५६.

खुच्या दुरुतती/वेतकाम.

०२/०१/१९९२

१९

वद.एन. एस. डी. ब्लाईंड इंडस्तरयल होम,वरळी, मुंबई.

खुच्या दुरुतती/वेतकाम.

०२/०१/१९९२

/सवट प्रकारचे ब्रशेस व डतटसट

०२/०८/२००६

२०

दी न ॅशनल सोसायटी फॉर द वेलफेअर ऑफ द वफवजकली खुच्या दुरुतती/वेतकाम.
हॅण्डीकॅ प्ड,बी-६,म्युवनवसपल टे नेमेंट्ट्स, जगन्नाि भातनकर
मागट, परे ल, मुंबई ४०० ०१२.

०२/०१/१९९२

ठिकाण स्थलाांतरीत
बीबी-१२, राजदर्शन दादापाटील वाडी, प्लॅटफॉर्श क्रर्ाांक १

१८/०७/२०११

नवीन लाकडी फर्वनचर व लाकडी फर्वनचर दुरुतती
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अ.क्र.

सांतिा

उत्पादीत वततू

वदनाांक

खुच्या दुरुतती/वेतकाम.

०२/०१/१९९२

२१ अ न ॅशनल असोवसएशन फॉर द ब्लाईंड (महाराष्ट्र युवनट),
यशवंत मंडई, ३रा मजला, रवववार कारं जा, नावशक-२.

खुच्या दुरुतती/वेतकाम.(नावशक महानगरपावलका
क्ेरापुरतेच).

०२/०१/१९९२

२१ ब

खुच्या दुरुतती/वेतकाम.(अमरावती महानगरपावलका
क्ेरापुरतेच).

१८ /०९/१९९२

फर्वनचर दुरुतती, वेतकाम,पॉवलकसग

१९/०१/१९९९

या संतिेचा पत्ता २/बी/४०८,इंदीरा गांधी गृह वनमाण
रवहवासी संघ. प्रो. अनंत कानेकर मागट, प्रकाशगड जवळ,
वांद्रे (पूवट) मुंबई ४०० ०५१असा वाचावा.

नवीन लाकडी फर्वनचर

१८/०७/२०११

२१ ड

प्रेरणा रतट संचालीत अपंग कायटशाळा, सुभेदारी गेतट
हाऊस समोर रं गीन दरवाजाजवळ,औरं गाबाद ४३१ ००१.

फाईल प ॅड, फाईल कव्हसट, पाकीटे व खडू

०४/०८/२००३

२१ई

गीरजामाता जनहीत सेवाभावी संतिा औरं गाबाद

तटील फेब्रीकेशन-अस्ग्नशमन यंरे, कोठ्या,पेट्या,
प्लॉतटीक वततू-शालेय पाटी/पट्टी, सोलार वततू आवण
ववववध प्रकारची भांडी-ग्लास, जग, ताटे , कपप,
जलशुध्दीकरण भांडे, वाटी इतयादी.

०२/०८/२००६

जवळ , िाणे (पश्चिर्)४०० ६०२
२१

दुगेश वेलफेअर सेंटर फॉर द ब्लाईंड अँन्ड द वफवजकली
हॅण्डीकॅ प्ड, म्युवनवसपल कॉलनी, बी ब्लॉक, रुम नं. १२,
धरती वसनेमामागे, परे ल,मुंबई ४०० ०१२.

राष्ट्रीय अपंग कलयाण संतिा (नाँफ), दे शपांडे वाडी,
कोलहटकर कॉलनी, अमरावती ४४४ ६०५.

२१ क महाराष्ट्र अंध औद्योवगक उतपादक सहकारी संतिा
मयादीत, ३/४६ टाटा कॉलनी, भारत नगर ,बांद्रा कुला
कॉम्पलेक्स बांद्रा (पूवट) मुंबदट ४०० ०५१
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6.19 पवरवशष्ट्ट-19 महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामांडळ/महासांघ
(महाटे क्स) सांतिाांमाफयत खरे दी करण्यासाठी
राखून ठे वण्यात आलेल्या वततूांची यादी.
(पवरच्छे द 5.16 पहावा)
अ.क्र.
अ)

व्यवसाय व सांतिा
महाराष्ट्र
राज्य
हातमाग
महामंडळ/महासंघ (महाटे क्स)

उत्पादीत वततू
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

साडी
धोती
टॉवेल, गमछा, अंगवतरम
लुंगी
खस, बे डशीट, बे ड कवर, पलांग पोश,
फर्षनकशग यामध्ये टे पेतरी अप होवजयरी यांचा
समावेश असेल
जमा कालम दरी आवण डु रेट
ड्रेस मटे वरयल
बॅरक
ॅ कंबल, कंबल ककवा कम्बली
शाल, लोई, मफलर, पंखी इतयादी
वुलन कपडा (वुलन ट्ट्वीड)
चादर, मंखला / फवणक

टीप:- केंद्र शासनाचे हातमाग आरक्ण कायदा १९८५ व तयापुढील सुधारणा
वद.26 जुलै, 1996 नुसार वरील वततूंचा तपवशल राहील.
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6.20 पवरवशष्ट्ट-20

शासकीय महामांडळे /उपक्रमाांमाफयत खरे दी
करावयाच्या वततूांची यादी
(पवरच्छे द 5.17 पहावा)

अ.क्र.

व्यवसाय व सांतिा

उत्पादीत वततू

1

महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामांडळ/महासांघ
(महाटे क्स)

लाँग क्लॉि, पडद्याचे कापड, हॉस्तपटल साठीचे कापड,
गादीपाट व सूती, हॉस्तपटल क्लॉि
ि. १,
२,४,६,७ आवण ८, न ॅपकीन्स
हॉस्तपटल
व
हातमाग कापड (नॉन जनता) गादी व उशी, टे बल क्लॉि,
पोछा (डतटर), डं गरी कापड, मच्छरदानी कापड.

2

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ.

हॅण्डमेड पेपर, हॅण्डमेड ड्रॉईंग पेपर, हॅण्डमेड ब्लॉकटग
पेपर, फाईल कव्हसट व बोडट स, वफनाईल, पोटट फोवलओ,
आंघोळीचा तसेच सवट प्रकारचे साबण, खाद्यतेल
(घाणीचे ) बॅरेक ब्ल ॅन्केट्ट्स, वडटजंट पावडर व वडटजंट
केक, मेणबतया, फर्वनचर ,दोरखंड व खादी, हबटल
प्रॉडक्टस् उदाहबोटे क्स पावडर ., हबोसॉल (वडलक्स),
हबोस्क्लन क्लीनर (डीएस), हबोफ्रेश (वडलक्स),
हबोवफनॉल वलक्वड, हबोनॉल सुपर वलस्क्वड, हबोनॉल
फोटट वलस्क्वड, हबोसेट पावडर, हबोकेम वलस्क्वड, बॅरेक
ब्ल ॅन्केट्ट्स प्रमाणेच कांबळ्या व डतटसट ,गादी व उशी

3

हॅण्डमेड पेपर इंडतरीज, पुणे/उतपादन केंद्र,
चं द्रपूर/ संरजाम कायालय,रतनागीरी

हॅण्डमेड पेपर, हॅण्डमेड ड्रॉईंग पेपर, हॅण्डमेड ब्लॉकटग
पेपर, फाईल कव्हसट व बोडट स, वफनाईल, पोटट फोवलओ,
आंघोळीचा तसेच सवट प्रकारचे साबण, खाद्यतेल
(घाणीचे ) बॅरेक ब्ल ॅन्केट्ट्स, वडटजंट पावडर व वडटजंट
केक, मेणबतया, फर्वनचर ,दोरखंड व खादी

4

मुंबई हातकागद संतिा, पुणे

हातकागदा पासून बनववण्यात येणारे वततू फाईल कव्हर,
फाईल बोडट व केस बोडट इतयादी बाबी

5

वलडकॉम बाम्बे लाईफ बलडींग, ५ वा मजला,
४५ वीर नरीमन मागट, मुंबई-४०० ००१/
वलडकॉम(संत रोवहदास चमोद्योग व चमटकार
ववकास महामंळ मयावदत, मुंबई (वलडकॉम)

सवट
प्रकारच्या
चामड्याच्या
वततू
आवण
कच्चा चामड्यापासून पक्के चामडे बणववने, फोम लेदर
डबी/बेली शूज.

मराठवाडा चमोद्योग महामंडळ औरं गाबाद

कच्चा चामड्यापासून पक्के चामडे बणववने

महाराष्ट्र राज्य यंरमाग महामंडळ, मयावदत
मुंबई.

वमलचे कापड, लाँग क्लाँि, चादरी, पडद्याचे
कापड, टॉवेलस, हॉस्तपटल साठीचे कापड, साड्या,
टे वरकॉटचे कापड, कॅ वलको कापड, गादीपाट व सूती
अिवा वुलन चादरी, हॉस्तपटल क्लॉि क. १,२,४,६,७
आवण ८, न ॅपकीन्स हॉस्तपटल व गणवेषाचे कापड.

6
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7

महाराष्ट्र शेळी, मेंढी ववकास महामंडळ

बॅरक
ॅ ब्ल ॅन्केट्स

8

महाराष्ट्र लघु उद्योग ववकास महामंडळ

पॉवलिीन बँग्ज, आरसीसी पाईप्स, एअर कूलसट,
पी.व्ही.सी. पाईप्स, वॉटर तटोरे ज टॅक्स (वरवजड), तटील
फोलडींग चे असट, तटील टयुबलर टे बलस, तटील टयुबलर
चे असट, तटील फायकलग कॅ वबनेटस्, तटील लॉकसट, तटील
बुक केसेस, तटील कॅ वबनेट मायनर, तटील कॅ वबनेट मेजर,
कॉम्प्यूटर फर्वनचर, तटील रॅक्स ॲन्ड तटील कॉट्ट्स, तटील
सेफ
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