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 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 आतापयंत िापरात होती. त्यानांतरच्या काळातील 

दळर्िळर्ाच्या सुविधा, उद्योगाांचे विकें द्रीकरर् ि 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 

विकें द्रीकरर् 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.  

२. शासनाचे वदनाांक 02/01/1992 चे खरेदी धोरर्ाबाबतचा वनर्यय वनगयवमत करुन 22 िषाचा 

प्रदीघय कालािधी लोटला आहे. या मध्यांतरीच्या कालािधीमध्ये बार्जारातील िततुांच्या ककमतीमध्ये 

झालेली िाढ ि निीन तांत्रज्ञानामुळे आधुवनक सावहत्य खरेदी विविध विभागाकडून करताना सन 

1992 च्या शासन वनर्ययात देण्यात आलेल्या वित्तीय मयादा वनष्ट्प्रभ ठरत होत्या. दरम्यानच्या 

कालािधीत कें द्र शासनाच्या सुक्ष्म, लघु ि मध्यम उद्योग मांत्रालयाकडून सुक्ष्म ि लघु उद्योगाांसाठी 
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विशेष सिलती वदनाांक 23/03/2012 च्या आदेशान्िये लागू केल्या आहेत. राज्य शासनाकडून 

िततुच्या खरेदीसाठी खूप मोठी रक्कम खची पडत असल्यामुळे खरेदीमध्ये र्जाततीत र्जातत 

पारदशयकता आर्रे्, खरेदीच्या अवधकाराांचे विकें द्रीकरर् कररे् इत्यादी बाबींचा विचार कररे् 

आिश्यक झाले होते. त्यादृष्ट्टीने खरेदी धोरर्ाचा मसुदा (वनयमपुस्ततका) तयार करुन त्यािर 

मांत्रीमांडळ ततरािर चचा करुन तो मसुदा मान्य करण्यात आला आहे.  

३. िरीलप्रमारे् िततुस्तथती विचारात घेऊन राज्यामध्ये निीन खरेदी धोरर् लागू करण्याच्या 

अनुषांगाने शासनाने पुढीलप्रमारे् वनर्यय घेतला आहे.  

शासन वनर्यय :- 

 शासन वनर्यय, उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभाग, क्रमाांक भाखांस-1088/(2512)/उद्योग-

6,वदनाांक 2 र्जानेिारी, 1992 ि त्या अनुषांगाने उद्योग ऊर्जा ि कामगार विभागाने वनगयवमत केलेले 

सिय शासन वनर्यय/पवरपत्रके अवधक्रवमत करण्यात येत असून या सोबत र्जोडलेल्या “शासकीय 

विभागाांनी कराियाच्या कायालयीन खरेदीसाठीच्या काययपध्दतीची वनयमपुस्ततका” यास शासन 

मान्यता देण्यात येत आहे.  त्यानुसार सिय खरेदीदार विभागाांनी त्याांना लागर्ाऱ्या िततुांची खरेदी या 

वनयमपुस्ततकेत वदलेल्या काययपध्दतीनुसार करािी.  

2. सदर खरेदीच्या काययपध्दतीची वनयमपुस्ततका राज्यास वदनाांक 01/11/2015 पासून लागू 

करण्यात येत आहे. तथावप,  सदर धोरर् लागू करण्यापूिी सांबांवधत प्रशासकीय विभागाांनी पुिीच्या 

धोरर्ाप्रमारे् िततु खरेदीसाठी प्रवक्रया सुरु केली असल्यास त्यापुरते मयादीत पुिीच्या धोरर्ाप्रमारे्च 

खरेदी प्रवक्रया करािी. तथावप, वदनाांक 01/11/2015 नांतर करण्यात येर्ारी कोर्तीही खरेदी 

सदरच्या काययपध्दतीनुसारच करण्यात यािी.  

3. वनयमपुस्ततकेतील पवरच्छेद २.४ मध्ये नमुद केल्यानुसार  तरतुदी खालील खरेदी 

कायालयाांना/ विभागाांना लागू राहतीलः- 

१)  राज्य शासनाचा कोर्ताही विभाग ककिा त्याांच्या अवधपत्याखालील कायालये, ज्याला 

खरेदीच ेअवधकार प्रदान करण्यात आल ेआहेत; 

२) राज्य शासनाच्या मालकीचा ककिा त्याच्या वनयांत्रर्ाखाली असलेला कोर्ताही 

साियर्जवनक क्षते्रातील व्यिसाय ककिा उपक्रम; 
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३) कोर्तीही कां पनी, ज्याचे पन्नास (50%) टक्क्याहून अवधक भाग भाांडिल राज्य शासनाने 

धारर् केलेले असेल; 

४) वर्जल्हा पवरषदा, महानगरपावलका, नगरपावलका/नगरपवरषद इ. यासारख्या तथावनक  

तिराज्य सांतथा; 

५) विधानसभचे्या कायद्याखाली तथावपत कोर्तीही सांतथा ककिा मांडळ ककिा महामांडळ 

ककिा प्रावधकरर् ककिा सोसायटी ककिा न्यास ककिा तिायत्त सांतथा (नाि कोर्तेही 

असल े तरी) ककिा  राज्य शासनाच्या मालकीची ककिा वनयांत्रर्ाखाली असलेली 

कोर्तीही सांतथा आवर् 

६) अन्य कोर्तीही सांतथा, ज्याला राज्य शासन या वनयमपुस्ततकेच्या प्रयोर्जनासाठी एक 

खरेदी सांतथा म्हर्नू अवधसूवचत करु शकेल ि या सांतथेला राज्य शासनाकडून 

खरेदीकवरता मोठ्या प्रमार्ािर आर्थथक सहाय्य वमळत असेल.  

४. सदरच्या वनयमपुस्ततकेतील पवरच्छेद 2.5 मध्ये नमुद केल्यानुसार वनयमपुस्ततकेची व्याप्ती 

राहील.  

५. सदर वनयमपुस्ततकेच्या पवरच्छेद 2.9.2 मध्ये नमुद केल्यानुसार सिय प्रशासकीय विभागाांना 

खरेदी प्रवक्रया पार पाडता यािी, यासाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभाग/ कायालयाांतगयत खरेदी सवमती 

तात्काळ गठीत करण्यात याव्यात, तसेच, पवरच्छेद 2.9.3 मध्ये नमुद केल्यानुसार विभाग 

ततरािर/वर्जल्हा ततरािर सांबांवधत खरेदीदार विभागाांनी तात्काळ खरेदी सवमती तथापन कराव्यात.  

६. वनयमपुस्ततकेच्या पवरच्छेद 2.11 मध्ये नमुद केल्यानुसार मध्यिती भाांडार खरेदी सांघटना 

(C.S.P.O.) कायम ठेिण्यात आली आहे. सदर सांघटनेकडून आता केिळ अांध ि अांपग याांच्या सांतथा, 

तसेच, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामांडळ/महासांघ (महाटेक्स) याांच्या िततुांची दर वनविती करण्यात 

येईल.  

७. वनयम पुस्ततकेच्या पवरच्छेद 2.12 (अ) (ब) मध्ये, एक/दोन पेक्षा अवधक विभागाांकडून 

कराियाच्या खरेदीची काययपध्दती नमुद करण्यात आली आहे. त्यानुसार ज्या िततू एका पेक्षा अवधक 

विभागाांना खरेदी कररे् आिश्यक असेल, त्यासाठी सांबांवधत प्रशासकीय विभागाच्या सवचिाांनी 

विचारविवनमय करुन एका सांयुक्त सवमतीमार्य त दरकरारािर खरेदीची व्यितथा करािी ककिा ज्या 

िततू दोन ककिा अवधक प्रशासकीय विभागाला खरेदी कररे् आिश्यक असले त्यासाठी सांबांवधत 
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प्रशासकीय विभागाांनी मध्यिती भाांडार खरेदी सांघटनेकडे (CSPO) मागर्ी करािी. त्यासाठी 

पवरच्छेद 2.12 मध्ये नमुद केलेली काययपध्दती अिलांवबण्यात यािी.   

८. वनयमपुस्ततकेच्या पवरच्छेद 3.2 मध्ये खरेदीच े 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. 

वनयमपुस्ततकेनुसार सांबांवधत विभागाांना रुपये 5 हर्जार पयंतच्या ककमतीच्या िततु वनविदा/दरपत्रके न 

मागविता थेट र्जागेिर खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. परांतु अशा िततुांची एकूर् खरेदी 

त्या त्या आर्थथक िषात रुपये 50,000/- पेक्षा र्जातत नसािी.  

९. वनयम पुस्ततकेच्या पवरच्छेद 3.2.3 मध्ये नमुद केल्यानुसार खरेदीची ककमत रुपये 5,000 ते 

रुपये 3,00,000/- पयंत असेल तेंव्हा दरपत्रके मागिून खरेदी करण्याची खरेदीदार विभागाांना मुभा 

देण्यात आली आहे. तथावप, एका आर्थथक िषात एकाच िततुच्या दरपत्रकाच्या माध्यमातून करण्यात 

आलेल्या खरेदीच ेएकूर् मूल्य रुपय े3,00,000/- पेक्षा र्जातत नसाि.े तसेच रुपये 3 लाखापयंतची 

कोर्त्याही िततूांची खरेदी DGS & D कडील दरकरारच्या आधारे करण्याची सांबांवधत खरेदीदार 

विभागाांना मुभा देण्यात आली आहे. मात्र रुपये 3 लाखापेक्षा र्जातत ककमत असलेल्या ि कें द्र 

शासनाच्या DGS & D च्या दर करारािर उपलब्ध असलेल्या केिळ बॅ्रन्डेड िततुांची रुपय े1 कोटी 

पयंतची िार्थषक खरेदी करता येईल.  मात्र मोटार िाहन (कार) खरेदी करण्यासाठी रुपये 1 कोटीची 

मयादा असर्ार नाही.  तथावप,  इतर बॅ्रन्डेड िततूांची रुपये 1 कोटी पेक्षा र्जातत  खरेदी  ई-वनविदा 

प्रवक्रयेमार्य तच करण्यात यािी. 

१०. वनयमपुस्ततकेच्या पवरच्छेद 4.1 मध्ये नमुद केल्यानुसार वनविदा प्रवक्रयेत खरेदी ककमत रुपये 

तीन लाख (3,00,000/-) पेक्षा अवधक असेल, तेव्हा ई-वनविदा प्रर्ालीचा िापर कररे् बांधनकारक 

करण्यात आले आहे.  ई-वनविदेसाठी अनुसराियाची काययपध्दती आवर् मागयदशयक सूचना 

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

1१. वनयम पुस्ततकेच्या पवरच्छेद 3.1.1.2 मध्ये नमुद केल्यानुसार खरेदीदार प्रशासकीय 

विभागाांनी/कायालयाांनी कोर्तीही खरेदी करण्यापुिी प्रशासकीय आदेश काढल्यानांतरच खरेदी 

प्रवक्रया अबलांबविण्यात यािी.  तसेच प्रशासकीय आदेशातच खरेदीची आिश्यकता ि खरेदी 

http://mahatenders.gov.in/
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केलेल्या िततूांचा विवनयोग तातडीने केला र्जार्ार आहे, असे प्रमावर्त करण्यात यािे. प्रत्येक 

प्रशासकीय विभाग/कायालय प्रमुखाांनी त्याांना असलेल्या विवत्तय मयादेपयंत प्रशासकीय मान्यता 

द्यािी, अशा प्रकारची प्रशासकीय मान्यता ही विवत्तय वनयमािलीनुसार असािी.  

वित्त विभागाकडून कोर्त्याही प्रकारच्या खरेदीच्या देयकाांच्या रकमा 15 माचय नांतर मांरू्जर 

करण्यात येर्ार नसल्याने प्रत्येक खरेदीदार विभागाने आिश्यक त्या िततूांची खरेदी वित्तीय िषाच्या 

15 रे्ब्रिुारी पुिीच होईल, अशा प्रकारे खरेदी प्रवक्रया राबिािी.  सक्षम प्रावधकाऱ्याचे प्रशासकीय 

मान्यतेचे आदेश एक िषापयंतच ग्राह्य राहतील. एक िषाच्या कालािधीनांतर प्रशासकीय मान्यतेचे 

निीन आदेश काढण्यात यािते.  

1२. सांबांवधत खरेदीदार विभागाांनी खरेदीची प्रवक्रया राबविताना, या वनयमपुस्ततकेच्या पवरच्छेद 

5.11 मध्ये कारागृह विभागाकडून करण्यात येर्ारी खरेदी, पवरच्छेद 5.12 मध्ये सुक्ष्म ि लघु 

उद्योगाांकडून करण्यात यरे्ारी खरेदी, पवरच्छेद 5.13 मध्ये अांध ि अांपग याांच्या सांतथाांकडून 

कराियाची खरेदी, पवरच्छेद 5.14 मध्ये महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामांडळ/महासांघ (महाटेक्स) 

याांच्याकडून करण्यात येर्ारी खरेदी ि  पवरच्छेद 5.15 मध्ये शासकीय महामांडळे/उपक्रम 

याांच्याकडून कराियाची खरेदी याबाबत काययपध्दती नमुद करण्यात आली असून सदर 

काययपध्दतीचा अिलांब करण्यात येईल, याची काळर्जी घ्यािी.  

1३. शासनाने या पूिी िळेोिळेी वनगयवमत केलेल्या खरेदी सांदभातील सिय अन्य वनयमपुस्ततका/ 

शासन वनर्यय/पवरपत्रके इत्यादींना सदर वनयमपुस्ततका अवधक्रवमत करील.  तथावप, 

खरेदीसांबांधातील विवहत नमुने अांवतमत: वनवित करेपयंत “Manual of office procedure 

for purchase of stores by the Government Departments-1978” मधील 

खरेदीसांबांधातील विवहत नमुने आिश्यकतेनुसार िापरण्यात यािते. तसेच, भविष्ट्यात 

आिश्यकतेनुसार खरेदीबाबतचे शासन वनर्यय/ पवरपत्रके/ आदेश/ विवहत नमुने इ. उद्योग विभाग 

वनगयवमत करेल.   
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1४. सदर शासन वनर्यय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेततथळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201510301651304310 असा आहे. हा आदेश 
वडर्जीटल तिाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने,   

 
 
 
                 (अपुिय चांद्रा) 
                      प्रधान सवचि (उद्योग) 
सोबत-“शासकीय विभागाांनी कराियाच्या कायालयीन खरेदीसाठीच्या 

काययपध्दतीची वनयमपुस्ततका” 
प्रवत, 

१) मा. राज्यपाल याांच ेप्रधान सवचि 
२) मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचि 
३) सिय मा. मांत्री/राज्यमांत्री याांचे खार्जगी सवचि/तिीय सहायक, 
४) महाराष्ट्र राज्यातील सिय सांसद सदतय 
५) महाराष्ट्र राज्यातील सिय विधानसभा ि विधानपवरषद सदतय  
६) मा. मुख्य सवचि  
७) सिय मांत्रालयीन विभागाांच ेअपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि  
८) प्रबांधक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई/नागपरू/औरांगाबाद (पत्राने)  
९) प्रबांधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई/नागपरू/औरांगाबाद (पत्राने)  
१०) सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुांबई (पत्राने)  
११) सवचि, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय, मुांबई (२ प्रती)  
१२)  प्रबांधक, लोकायकु्त ि उप लोकायकु्त याांच े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 आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य  
१६) पोवलस महासांचालक, मुांबई  
१७) नोंदर्ी महावनवरक्षक ि मुद्राांक वनयांत्रक, महाराष्ट्र राज्य, परेु् 
१८) आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, 3 रा मर्जला, मध्यिती शासकीय इमारत, परेु् 411001 
१९) आयुक्त (पशुसांिधयन), महाराष्ट्र राज्य, परेु् 
२०) आयुक्त (मत्तयव्यिसाय), तारापोरिाला मत्सालय, चनी रोड, मुांबई  
२१) आयुक्त (दुग्धव्यिसाय), िरळी दुग्धशाळा, िरळी सी रे्स, मुांबई 
२२) वशक्षर् सांचालक, वशक्षर् सांचालनालय, (माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक)  

महाराष्ट्र राज्य, परेु् 

http://www.maharashtra.gov.in/
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२३) सांचालक, लेखा ि कोषागारे, प्रशासकीय इमारत, मांत्रालयासमोर, मुांबई  
२४) विक्रीकर आयकु्त, विक्रीकर भिन, माझगाांि, मुांबई  
२५) सांचालक, शासकीय मुद्रर् ि लेखनसामग्री सांचालनालय, चनी रोड, मुांबई  
२६) सांचालक, समार्जकल्यार्, महाराष्ट्र राज्य, परेु् 
२७) सांचालक, िदै्यकीय वशक्षर् ि सांशोधन, शासकीय दांत महाविद्यालय, सीएसटी, मुांबई 
२८) आयुक्त, आवदिासी विकास, नावशक 
२९) साखर आयकु्त, साखर आयकु्तालय, परेु् 
३०) पर्न सांचालक, पर्न सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, परेु् 
३१) सांचालक (िस्त्रोद्योग), िस्त्रोद्योग सांचालनालय, नागपरू 
३२) आयुक्त, मवहला ि बालविकास, परेु् 
३३) अप्पर पोवलस महासांचालक ि कारागृह महावनवरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, परेु् 
३४) मांत्रालयाच्या वनरवनराळया विभागाांखालील सिय विभाग प्रमुख ि कायालय प्रमुख (सांबांवधत 

प्रशासवकय विभागाांच्या मार्य त)  
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, नागपरू 
४०) महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र -2, नागपरू 
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 कां रोल बोडय, छत्रपती वशिार्जी माकेट वबल्डींग, 4 था मर्जला, 

पलटन रोड, मुांबई 400 001 
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 ि गुांतिर्कू महामांडळ (वसकॉम), वनमयल 

वबल्ल्डग, 1 ला मर्जला, नरीमन पॉईांट, मुांबई 400 021 
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५१) व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य यांत्रमाग महामांडळ, मुांबई  
५२) व्यितथापकीय सांचालक, कोकर् विकास महामांडळ, िॉडयन हाऊस, 5 िा मर्जला, सर पी.एम. 

रोड, मुांबई 400 001 
५३) व्यितथापकीय सांचालक, मराठिाडा विकास महामांडळ, विकास भिन, डॉ. रार्जेंद्रप्रसाद मागय, 

औरांगाबाद 431001 
५४) व्यितथापकीय सांचालक, पविम महाराष्ट्र विकास महामांडळ, कुबरेा चेंबसय, रेडक्रॉस हाऊस, 

सांचेती हॉस्तपटलर्जिळ, डॉ. रार्जेंद्रप्रसाद रोड, परेु् 411 005 
५५) व्यितथापकीय सांचालक,विदभय विकास महामांडळ, महार्जन वबल्डींग, मेन रोड, वसताबडी, 

नागपरू-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, बकॅब ेरेक्लेमेशन, 

रहेर्जा सेंटर, 12 िा मर्जला, नरीमन पॉईांट, मुांबई 400 021 
५८) व्यितथापकीय सांचालक,महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामांडळ, “कृपावनधी ”9, िालाचांद 

वहराचांद मागय, बलेाडय इतटेट, मुांबई 400 038 
५९) अध्यक्ष, महाराष्ट्र पेरोकेवमकल्स कॉपोरेशन, 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, नागपरू 10 
६१) व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य शेती महामांडळ, 370, भाखुडा, सनेापती बापट मागय, 

परेु् 411 016 
६२) व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य िखार महामांडळ, प्लॉट क्र. बी, सव्हे क्रमाांक 583, 

माकेट याडय, गुलटेकडी, परेु् 411 009 
६३) व्यितथापकीय सांचालक, मत्तयव्यिसाय विकास महामांडळ, एम.के.एम. इांटरनॅशनल हाऊस, 

178, बकॅब े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,    

परेु् 411016 
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६७) व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य वबयारे् 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. कॉम्प्लके्स, सुत 
वगरर्ीमागे, उमर रोड, नागपरू 440009 

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

७०) व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र भवूिकास महामांडळ, न्य ू ॲडवमवनतरेवटव्ह वबल्ल्डग, 
ॲग्रीकल्चर कॉलेर्ज कां पाऊां ड, वशिार्जीनगर, परेु् 411 005 

७१) उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र गृहवनमार् प्रादेवशक विकास प्रावधकरर्, गृहवनमार् भिन, कलानगर, 
िाांदे्र(पिूय), मुांबई 400 051 

७२) व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र कसचन विकास महामांडळ, न्यू ॲडवमवनतरेवटव्ह वबल्ल्डग, 
ॲग्रीकल्चर कॉलेर्ज कां पाऊां ड, वशिार्जीनगर, परेु् 411 005 

७३) व्यितथापकीय सांचालक, हार्वकन िीर्ज औषध वनमार् महामांडळ, आचायय दोंदे मागय, परळ, मुांबई 
400012 

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

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

७६) महानगर आयुक्त, मुांबई महानगर प्रदेश विकास प्रावधकरर् (MMRDA), गृहवनमार् भिन, िाांदे्र 
(पिूय), मुांबई 400 051 

७७) व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य गृहवनमार् महामांडळ, एन.सी.सी. नेहरू मेमोवरयल 
हॉल, 4-ए,डॉ. आांबडेकर मागय, परेु् 400001 

७८) महाव्यितथापक, महात्मा रु्ले मागासिगय विकास महामांडळ, रु्जहू सुप्रीम शॉकपग सेंटर, गुलमोहर 
क्रॉस रोड नां. 1, र्ज.े व्ही. पी.डी. तकीम (इतर) विलेपाले (प.) मुांबई 400 049 

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

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

८१) व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आवदिासी विकास महामांडळ, आवदिासी 
विकास सांकुल, न्य ूॲडवमवनतरेशन वबल्डींग, 2 रा मर्जला, रमाबाई आांबडेकर गल्सय तकूलर्जिळ, 
रू्जना आग्रा रोड, नावशक -2 
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८२) व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य चमोद्योग विकास महामांडळ, बॉम्ब ेलाईर् वबल्डींग, 45, 
िीर नरीमन मागय, 5 िा मर्जला, मुांबई 400 023 

८३) व्यितथापकीय अवधकारी, महाराष्ट्र पययटन विकास महामांडळ, एक्सप्रसे टॉिर, नरीमन पॉईांट, 
मुांबई 400 020 

८४) व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र वचत्रपट, रांगभमूी आवर् साांतकृवतक विकास महामांडळ, 
वर्ल्मवसटी, गोरेगाि (पिूय), मुांबई 400 065 

८५) व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य खवनकमय महामांडळ, अभ्यांकर नगर, नागपरू 440 010 
८६) व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र विदेश सेिा योर्जन ि वनयात प्रचालय महामांडळ (MOPBC) 

एक्स. के. वबल्डींग, 2 रा मर्जला, नरोत्तम मोरारर्जी मागय, बलॅॉडय इतटेट, मुांबई 400 038 
८७) व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामांडळ, 9 िा मर्जला, न्यू एक्सेलवसयर 

वबल्ल्डग, अमृत केशि नायक मागय, मुांबई 400 001 
८८) व्यितथापकीय सांचालक, कोल्हापरू वचत्रनगरी महामांडळ वलवमटेड, बॉम्ब े मोरेिाडी, तालुका 

करिीर, वर्ज. कोल्हापरू 
८९) व्यितथापकीय सांचालक, लोकशाहीर अण्र्ाभाऊ साठे विकास महामांडळ, वबल्डींग क्रमाांक 5, 

व्ही. आर. देसाई रोड, आझाद नगर क्रमाांक 2, अांधेरी (प.) मुांबई 400 058 
९०) व्यितथापकीय सांचालक, िसांतराि नाईक विमुक्त र्जाती ि भटक्या र्जमाती विकास महामांडळ, 

रु्जहू सुप्रीम शॉकपग सेंटर, गुलमोहर क्रॉस रोड, क्रमाांक 9, र्ज.ेव्ही. पी.डी. तकीम (उत्तर),विलेपाले 
(प.), मुांबई 400 049 

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

९२) व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य कापसू उत्पादक खरेदी विक्री सांघ, गौतम वबल्डींग, 
झकेवरया बांदर रोड, वशिडी, मुांबई 400015 

९३) व्यितथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य तेलवबया उत्पादक सहकारी सांघ, 24, रामदास 
कॉलनी, वशलापठे, र्जळगाि- 425001 

९४) सदतय सवचि ि सांचालक, महाराष्ट्र उर्जा ि विकास सांतथा (MEDA) न्यू कामानी चेंबसय, 
रामर्जीभाई कामानी मागय, बलॅॉडय इतटेट, मुांबई 400 038 

९५) सांचालक, हार्वकन इस्न्तटटयूट र्ॉर रेकनग वरसचय ॲण्ड टेतटींग, आचायय दोंदे मागय, परेल, मुांबई 
400 012 

९६) िलेरे्अर कवमशनर, महाराष्ट्र लेदर िलेरे्अर बोडय, मुांबई वगरर्ी कामगार क्रीडा भिन, सेनापती 
बापट मागय, बलॅॉडय इतटेट, मुांबई 400 030 

९७) उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभागातील सिय कायासने 
९८) वनिड नतती (उद्योग 4)  
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शासनाच्या कायालयीन वापराकरीता 

 

महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग 

 

 

   शासकीय ववभागाांनी करावयाच्या 

     कायालयीन खरेदीसाठीच्या 

     काययपध्दतीची वनयमपसु्ततका 

 

 

शासन वनणयय, उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग, क्रमाांक-भाांखस-2014/ 
प्र.क्र.82/ उद्योग-4, वदनाांक:- 30/10/2015  सोबतची वनयमपसु्ततका 
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सांविप्त रुपाांची यादी 

1.   अे/एल   तवीकृती पत्र 

2.   अे/टी   वनववदा तवीकृती 

3.   एएमसी   वार्षषक देखभाल करार 

4.   बीओक्य ू  पवरमाणाचे देयक 

5.   सीआयएफ  ककमत, ववमा व मालाची वाहतूक 

6.   ईडी   काययकारी सांचालक 

7.   ईएमडी   बयाना ठेव 

8.   जीसीसी  कराराच्या सवयसाधारण अटी 

9.   एफबीएस  वनस्चचत अांदाजपत्रकाची वनवड 

10.   एफसीए  मकु्त वाहतूक स्तथती 

11.   एफओबी  बोडय वर वाहतूक 

12.   एफपी   आर्षथक प्रतताव 

13.   आयएनआर  भारतीय रुपये 

14. आयटीबी  वनववदेसाठी वनमांत्रण 

15. एल-1   वनम्नतम दराची वनववदा 

16.   एलसीएस  कमी दराची वनवड 

17. एलपीपी  शेवटची खरेदी ककमत 

18.   ओईएम   मळू उपकरण उत्पादक 

19.   पीए   खरेदी प्रावधकारी 

20. पीओ   खरेदी आदेश 

21.   क्यएू   गणुवते्तची हमी 

22.   क्यबूीएस  गणुवते्तवर आधावरत वनवड 

23. क्यसूीबीएस  गणुवत्ता व ककमत आधावरत वनवड 
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24. आरएफपी  प्रततावासाठी ववनांती 

25. आरआयआर  पोच व तपासणी अहवाल 

26. आर/आर  रेल्वे पोच पावती 

27. एससीसी  कराराच्या वववशष्ट्ट अटी 

28. एसपी   वटकाऊ खरेदी 

29.  एसक्यएूस  परुवठादाराची अहयता आधावरत वनवड 

30. एसएसएस  एकल तत्रोत वनवड 

31.   एसओडब्लल्य ू  कायय वववरण 

32. टी/ई   वनववदा चौकशी 

33. टीपी   ताांवत्रक प्रतताव 

34. टीओआर  अवधकार किा 

 
 
 

  



4 

अनकु्रमवणका 
प्रकरण क्रमाांक ववषय पषृ्ट्ठ क्रमाांक 

प्रकरण क्रमाांक   1 व्याख्या आवण अथयवनस्चचती  6-10 
प्रकरण क्रमाांक   2 पाचवयभमूी 12 

2.1 भारतीय राज्य घटनेमधील ऄनचु्छेद 299- संववदा 12 
2.2 भारतीय राज्य घटनेमधील ऄनचु्छेद 166- राज्य सरकारने कामकाज 

चालववणे 
12 

2.3 वनयमपसु्ततकेचा ईदे्दश 13 
2.4 लक्ांवकत ववभाग/कायालये 13 
2.5 वनयमपसु्ततकेची व्याप्ती 13 
2.6 खरेदीची तत्त्वे 14 
2.7 खरेदीचे नीवतशातर 19 
2.8 वनयमपसु्ततकेतील तरतदुींचे पनुर्ववलोकन 20 
2.9 ववववध खरेदी सवमतयांची रचना व ऄवधकार 20 
2.10 खरेदी ऄवधकारी 23 
2.11 मध्यवती भांडार खरेदी संघटनेची  C.S.P.O.) काये 23 
2.12 एक/दोन पेक्ा ऄवधक ववभागांकडून करावयाची खरेदी 24 

प्रकरण क्रमाांक   3 खरेदी प्रवक्रया 27 
3.1 अवश्यकतांची व्याख्या 27 
3.2 खरेदीचे प्रकार 38 
3.3 ववशेष पवरस्तथतीतील खरेदी 44 
3.4 खरेदीच्या ववशेष पध्दती 44 

प्रकरण क्रमाांक 4 वनववदा/दरपत्रक प्रवक्रयेसाठी मागयदशयक सचूना 50 
4.1 इ-वनववदा पोटटल 50 
4.2 दरपरक प्रविया 51 
4.3 थेट  तपॉट) खरेदी प्रविया 52 
4.4 वनववदा प्रविया 52 
4.5 तातडीचा अदेश खरेदी प्रविया 60 
4.6 ऄनामत रक्कम 63 
4.7 माल स्तवकारताना घ्यावयाची दक्ता 64 
4.8 खरेदी प्रवियेचे दततावेज तयार करणे 65 

प्रकरण क्रमाांक 5 अन्य मागयदशयक सचूना 67 
5.1 परुवठादारांची नोंदणी 67 
5.2 वनलंबन 67 
5.3 बंदी घालणे 68 
5.4 काढून टाकणे  70 
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5.5 वनलंबन/बंदी घालणे/काढून टाकणे प्रकरणी करावयाची कायटपद्धती 70 
5.6 खरेदी प्रविया रद्द करणे 73 
5.7 परुवठादारांबरोबर व्यवहार करण्यासाठी मागटदशटक सचूना 73 
5.8 गाऱ्हाण्याचे वनवारण 75 
5.9 शातती 76 
5.10 पयावरणासंबंधीचे ववचार अवण सामावजक जबाबदारी 79 
5.11 परत खरेदी  Buy Back) 79 
5.12 कारागहृ ववभागाकडून खरेदी 80 
5.13 सकू्ष्म व लघ ु ईद्योगांकवरता वततुंचे अरक्ण अवण ऄन्य सवुवधा 80 
5.14 ऄंध व ऄपंग यांच्या संतथाकडून करावयाची खरेदी 80 
5.15 महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामडंळ/महासंघ  महाटेक्स)  81 
5.16 शासकीय महामंडळ/ईपिम 82 

प्रकरण क्रमाांक 6 पवरवशष्ट्टे  
पवरवशष्ट्ट-1 संख्या व ककमतीसह प्रततावाचे प्रपर 84 
पवरवशष्ट्ट-2  वतटमानपरातील जावहरातीचा नमनुा 86 
पवरवशष्ट्ट-3 तातडीच्या खरेदी प्रवियेसाठीचे प्रमाणपर 87 

पवरवशष्ट्ट-4 (ऄ) वनववदा तवीकृती प्रपर 88 
पवरवशष्ट्ट-4 (ब) खरेदी प्रवियेशी संबंवधत महत्त्वाचे वनयम  क्लॉज) 94 

पवरवशष्ट्ट-5 पवूट –ऄहटता मलूयांकन पवरक्ण नमनुा 96 
पवरवशष्ट्ट-6 वनववदापवूट शंका ववचारण्यासाठीचा नमनुा 97 
पवरवशष्ट्ट-7 वनववदा तवीकृती पराचा नमनुा 98 
पवरवशष्ट्ट-8 वनववदेची ककमत/शलुक व बयाना रक्कम 99 
पवरवशष्ट्ट -9 खरेदी पध्दतीसाठी ठराववक खरेदी ककमतीतील वार्वषक वाढ 100 
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प्रकरण क्रमाांक 1 

व्याख्या आवण अथयवनस्चचती 

1. संदभानसुार  वेगळा ऄथट ऄपेवक्त नसलयास, काही महत्त्वाच्या शब्द/वाक्यप्रयोगांची व्याख्या/ऄथटवनस्श्चती 

खालीलप्रमाणे अहे :-  

 (ए) “वनववदा तवीकृती” म्हणजे वनववदाकाराला तयाची वनववदा तवीकारण्यात अलयाचे कळववणारे 

पर ककवा ज्ञापन; 

 (बी) “सहाय्यक ईपिम” म्हणजे भारत सरकारने ईद्योग (ववकास अवण वववनयमन) 

ऄवधवनयमांतगटत वेळोवेळी व्याख्या केलेले सहाय्यक घटक;  

 (सी) “वनववदा” म्हणजे खरेदीदाराच्या अमंरणाच्या संदभात संतथा (फमट)/व्यक्तीने कळववलेला 

ऄवधकृत देकार; 

 (डी) “वनववदा वदनांक” म्हणजे वनववदा प्रविये दरम्यान वनववदा तवीकारण्यासाठी खरेदीदाराने 

वववनर्वदष्ट्ट केलेला ऄंवतम वदनांक;  

 (आ) “वनववदाकार” म्हणजे वनववदा सादर करणारी व्यक्ती, वजच्याबरोबर खरेदी प्रविया पणूट 

झालयानंतर करार करता येइल व व्यक्तीमध्ये कोणतीही व्यक्ती  जी संतथा/फमट याच्याशी 

संबंवधत ऄसेल),  खरेदी प्रवियेमध्ये खरेदीदार यांच्यावतीने भाग घेइल;  

 (एफ) “वनववदा दततावेज” म्हणजे खरेदीदार ववभागाने वनगटवमत केलेले दततावेज/सधुारणासह, 

ज्यामध्ये खरेदीच्या ऄटी व शती, काम पणूट करण्याचा कालावधी, दर, अवश्यक ऄसणाऱ्  या 

वततु ककवा सेवा, तांवरक वववनदेश (Technical Specifications), वनवड करण्याची 

कायटपध्दती व वनकष, अवण कोणतीही खरेदी करताना वनववदा मागववण्यासाठी अवश्यक 

ऄसलेला ऄन्य तपशील यासह पवूट-ऄहटता, पवूट-वनवड, ऄहटताप्रतताव ककवा वनववदा कवरता 

अमंरण ककवा ववनंती, तयानसुार जशी पवरस्तथती ऄसेल तसे, यांचा समावेश ऄसेल; 

 (जी) “वनववदा प्रविया” म्हणजे संपणूट प्रविया ज्यामध्ये ऄजट, प्रतताव ककवा वनववदा अमंवरत करणे, 

ऄवधमान्यतेने पसंत केलेलया ककवा यशतवी वनववदाकाराची वनवड अवण खरेदी करार ककवा 

रचनातमक करार करणे, अवण तसेच पवूट-वनवड, पवूट-ऄहटता, वनवडक वनववदाकारांची छोटी 

यादी तयार करणे, वनववदा-पवूट बैठका, वाटाघाटी अवण सदर वववशष्ट्ट खरेदीसाठी ऄनषंुवगक 
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ककवा पवरणामतवरुप ऄन्य सवट प्रविया व संपकट  साधने, यांचा ऄंतभाव ऄसेल, परंतु तयामध्ये 

खरेदी करार ऄंमलात अलयानंतरची कोणतीही कायटवाही ककवा प्रवियेचा समावेश नसेल; 

 (एच) “वनववदा सरुक्ा” म्हणजे वनववदाकाराने खरेदीदाराला वनववदा दततावेजांमध्ये वववनर्वदष्ट्ट 

केलेलया कोणतयाही दावयतवाची पतूटता करण्यासाठी वदलेली सरुक्ा; ज्यामध्ये बकँ हमी, 

जामीन पर, बकँसटचे धनादेश, रोख ऄनामत यांची व्यवतथा करण्याचा समावेश ऄसेल.   

 (अय) “करार” म्हणजे खरेदीदार व परुवठादार यांच्यातील करार, ज्यामध्ये वनववदा दततावेज, 

तयानंतरचे शधु्दीपरक, वनववदाकाराकडून तवीकृती प्रतताव अवण काम करण्यासाठी 

तयानंतरचा ऄंवतम तवरुप देण्यात अलेला करारातमक दततावेज; 

 (जे) “तपधा”, या वनयमपसु्ततकेत खरेदीच्या संबंधात वापरले ऄसेल तेंव्हा,   

“तपधा”  म्हणजे अवश्यक भौवतक व अर्वथक क्मता, ऄनभुव अवण ऄहटता ऄसणाऱ्  या, 

जशी पवरस्तथती ऄसेल तसे, ऄशा सवट वनववदाकार/संतथा यांना तयांची वनववदा ककवा प्रतताव 

सादर करण्यास देण्यात अलेली परवानगी ऄसा ऄसेल  अवण “तपधातमक” या शब्दाचा 

ऄथट तयानसुार समजण्यात येइल.  

 (के) “गोपनीय मावहती” म्हणजे जी मावहती ईपलब्ध करुन न देण्याचा ककवा नाकारण्याचा  ककवा 

प्रकट न करण्याचा खरेदीदाराला हक्क ऄसेल, ऄशी मावहती;  

 (एल)  “करार मलूय” म्हणजे खरेदी करारामध्ये नमदू ऄसलेलया वतत/ुसेवांसाठी खरेदीदाराने प्रदान 

करावयाची वववनर्वदष्ट्ट करण्यात अलेली रक्कम, अवण जर सवलत करार करण्यात अला 

ऄसलयास प्रदान करावयाच्या ऄंतीम देयकाची रक्कम;  

 (एम) “सवलत करार” म्हणजे सावटजवनक कायालय अवण खाजगी कायालय यांच्यात सावटजवनक 

खाजगी भावगदारी प्रकलपासाठी करण्यात अलेला करार;  

 (एन) “भ्रष्ट्टाचाराचे मागट” म्हणजे खरेदीच्या प्रवियेत ककवा करार कायास्न्वत करताना सावटजवनक 

कायालयाच्या कायटवाहीवर प्रभाव टाकण्यासाठी कोणतीही मलूयवान वततु तवतःहून देउ 

करणे, देणे, तवीकारणे ककवा याचना करणे; 

 (ओ) “मागणीकता ऄवधकारी” म्हणजे शासकीय ववभाग/मध्यवती भांडार खरेदी संघटनेने वववशष्ट्ट 

बाब/वतत/ु सेवेसाठी ज्या फम्सट/परुवठादारांबरोबर दरकरार केले अहेत ऄशा दरकरारधारक 

फम्सट/परुवठादारांकडे थेट खरेदी अदेश देण्यासाठी यथोवचतपणे प्रावधकृत करण्यात अले 
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अहेत ऄसे शासकीय ववभागातील प्रावधकारी;  

 (पी) “आलेक्रॉवनक वरव्हसट ऑक्शन पध्दती” म्हणजे ऑनलाआन वरऄल-टाआम खरेदीचे तंर जे खरेदी 

करणाऱ् या कायालयांकडून यशतवी वनववदांची वनवड करण्यासाठी वापरण्यात येते. या 

तंरामध्ये वनववदाकारांकडून एकामागनू एक कमी करण्यात अलेलया वनववदा वनधावरत 

कालावधी दरम्यान सादर करण्यात येतात अवण वनववदांचे वनम्नतम मलूयांकन तवयंचवलत 

पध्दतीने होते;  

 (क्य)ु “ऄप्रामावणक मागट ” म्हणजे खरेदी प्रवियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी ककवा करार करण्यासाठी 

खरेदीदाराला हावनकारक ठरेल ऄशा वरतीने वाततवाचे खोटे वचर ईभे करणे व यामध्ये 

खरेदीदाराला मकु्त व खलुया तपधेचे लाभ वमळू नयेत यासाठी वनववदेतील ककमती 

वनववदाकारांनी संगनमत करुन कृवरम तपधारवहत पातळीवर अणनू ठेवण्याच्या प्रथेचा 

ऄंतभाव होतो; 

 (एस) “शासकीय कंपनी” म्हणजे शासनाने कंपनी ऄवधवनयम,1956 ऄंतगटत तथापन व नोंदणी 

केलेली कंपनी ज्यामध्ये भरणा करण्यात अलेलया भाग भांडवलापैकी 51 टक्क्यांपेक्ा कमी 

नसेल आतके भाग भांडवल राज्य/कें द्र सरकारने धारण केलेले ऄसते;  

 (टी)  “वतत”ू म्हणजे सवट सावहतय, साधन सामगु्री, फर्वनचर, सामान, कच्चा माल, यंरसामग्री, सटेु 

भाग, ईपकरणे, वाहन, ववमान, जहाज ककवा ईतपावदत माल ऄशी आतर वगीकृत ईतपादने 

ककवा माल परुवठयाच्या सोबत दयाव्या लागणाऱ्या सेवा जसे वाहतकू, ववमा, तथापना, 

प्रवशक्ण अवण देखभाल आतयादीचा तयात समावेश ऄसतो;  

 (झेड) “व्यक्ती” म्हणजे एक ककवा ऄवधक व्यक्ती, भावगदाऱ् या, संघ, सोसायट्या, कंपन्या, न्यास, 

ववश्वतत, धारक, कायदेशीर प्रवतवनधी ककवा ऄन्य कायदेशीर ककवा ववधीमान्य व्यक्ती; 

 (एए) “खरेदी ऄवधकारी” म्हणजे वनववदा तवीकृतीवर सही करणारा ऄवधकारी अवण तयामध्ये 

खरेदीदाराच्या वतीने संबंवधत करार करण्याचे प्रावधकार ऄसलेलया ऄन्य कोणतयाही 

ऄवधकाऱ्याचा तयात समावेश ऄसेल;  

 (बीबी) “संभाव्य वनववदाकार” म्हणजे कोणतीही व्यक्ती कंन्सोर्वटयमसह  म्हणजे ऄनेक व्यक्ती ककवा 

फम्सट ककवा कंपन्या यांचा संघ) वनववदाकार होण्याची शक्यता अहे; 

 (सीसी) “खरेदी” ककवा “सावटजवनक खरेदी” म्हणजे खरेदीदार कायालयाने, वतत/ूकामे/सेवा  ककवा  
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कोणतीही एकवरत वतत ूयासह सावटजवनक खाजगी भावगदारी प्रकलप, प्रतयक् ककवा खरेदीच्या 

सेवेसाठी वजच्याबरोबर करार करण्यात अला ऄसेल ऄशा एजन्सीमाफट त, खरेदीने, 

भाडेपट्ट्ट्याने ककवा परवान्याद्वारे ककवा ऄन्यप्रकारे वतत/ूकामे/सेवा संपादन करणे, परंतु 

तयामध्ये मोबदलयावशवाय संपादन केलेली कोणतीही कामे ककवा सेवांचा समावेश नसेल 

अवण “खरेदी करणे” ककवा “खरेदी केलेलया” या संज्ञांचा ऄथट तयानसुार घेण्यात येइल. 

 (डीडी) “खरेदी करार” म्हणजे खरेदीच्या ववषयाशी संबंवधत खरेदी कायालय अवण यशतवी 

वनववदाकार यांच्यात करण्यात अलेला करार; 

 (इइ) “खरेदी प्रविया” म्हणजे पवूट ऄहटतेसाठी, नोंदणीसाठी ककवा वनववदा मागववण्यासाठी जसे लाग ू

ऄसेल तसे, अमंवरत करण्यापासनू ते खरेदी करार करण्यापयंतची प्रविया;   

 (एचएच) “दर करार” म्हणजे करारांतगटत कालावधीकवरता ठरवून वदलेलया दराने परुवठा करण्याकवरता 

केलेला करार. ऄशा करारामध्ये वततूंच्या संख्येचा/पवरमाणाचा ईललेख करण्यात अलेला 

नसतो अवण कराराच्या कालावधीत मागणीकता ऄवधकाऱ्  याने वदलेला अदेश कंराटदाराला 

तवीकारावा लागतो;   

 (अयअय) “जोखीम खरेदी” म्हणजे कसरूदार कंराटदाराच्या जोखमीवर व तयाच्या खचाने माल/सेवांची 

खरेदी; 

 (केके) “परुवठा वठकाण”  म्हणजे वनववदा/कायट अदेश/ करारामध्ये वववनर्वदष्ट्ट करण्यात अलेले 

वठकाण जेथे खरेदीदार  ववभागाने  करारांतंगटत वनस्श्चत केलेलया वठकाणी परुवठादाराने 

वततूंचा परुवठा करण्याचे वठकाण ककवा ऄवधकाऱ् याने या प्रयोजनासाठी मान्यता वदलेले ऄन्य 

कोणतेही वठकाण; 

 (एलएल) “मानके” म्हणजे खरेदी कराराच्या ववववध घटकांच्या कामवगरीचे मोजमापन करुन खरेदी 

कराराची कायटक्मता अवण पवरणामकारकता वनस्श्चत करण्याचे वनकष;  

 (एमएम) “लघ ुईद्योग” म्हणजे भारत सरकारने  ईद्योग (ववकास व वववनयमन) ऄवधवनयमाच्या ऄंतगटत 

वेळोवेळी व्याख्या केलेले लघ ुईद्योग; 

 (एनएन) “खरेदीचा ववषय” म्हणजे वतत ूमाल, सेवा ककवा कामे ककवा तयांच्या संयोगाच्या तवरुपातील 

खरेदीची कोणतीही बाब; 
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 (ओओ) “मोहोरबंद वलफाफा” म्हणजे पणूटपणे बंद केलेलया अवण वचकटवलेलया वलफाफ्यात भरलेला 

दततावेज ककवा दततावेजांचा संच, या वलफाफ्यावर कंपनीची मोहोर लावलेली ऄसेल ककवा 

वलफाफ्याच्या सवट बाजूंवर सही करण्याचे ऄवधकार ऄसलेलया व्यक्तीने सह्या केलेलया 

ऄसतील; 

 (पीपी) “सेवा” म्हणजे सेवेला अनषंुवगक ककवा पवरणामतवरुप ऄसलेले वगळून, माल ककवा 

कामांवशवाय ऄन्य खरेदीचा ववषय, अवण तयामध्ये कोणतयाही भौवतक, देखभाल, 

व्यावसावयक, वैयस्क्तक, सललागार सेवा ककवा ऄन्य कोणतयाही गोपनीय सेवांचा ककवा 

खरेदी कायालयाने गोपनीय म्हणनू घोवषत केलेलया सेवांचा समावेश होतो, परंत ु तयामध्ये  

कोणतयाही कायदा, वनयम, वववनयम ककवा अदेशाखाली व्यक्तीच्या वनयकु्तीचा समावेश 

ऄसणार नाही;  

 (क्यकु्य)ु “चाचण्या” म्हणजे ऄशा चाचण्या ज्या तपशीलात वववहत करण  यात अलेलया ऄसतील ककवा 

ज्या अवश्यक म्हणनु ववचारात घेण्यात अलया ऄसतील; ऄशा चाचण्या वनरीक्ण 

ऄवधकाऱ्याने ककवा तयाच्या वनदेशांखाली काम करणाऱ्या ऄन्य कोणतयाही एजन्सीने केलया 

ऄसतील ककवा पार पाडलया ऄसतील;  

 (अरअर) “संख्या अवण पवरमाण” म्हणजे वनववदा/ कायट अदेश/करारामध्ये वववनर्वदष्ट्ट करण्यात 

अलेले संख्या व पवरमाण;  

 (टीटी) “कायट अदेश” ककवा “खरेदी अदेश” म्हणजे खरेदीदाराच्या वनववदा/ मागणीनसुार वतत ू

अवण सेवा परुववण्यासाठीचा अदेश; 
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प्रकरण क्रमाांक 2   
   

       पाचवयभमूी 
 
2.1  भारतीय राज्य घटनेमधील ऄनचु्छेद 299- संववदा 

2.2               भारतीय राज्य घटनेमधील ऄनचु्छेद 166- राज्य सरकारने 
कामकाज चालववणे  

2.3  वनयमपसु्ततकेचा ईदे्दश  

2.4  लक्ांवकत ववभाग/कायालये 

2.5  वनयमपसु्ततकेची व्याप्ती 

2.6  खरेदीची तत्त्वे  

2.7  खरेदीचे नीवतशातर 

2.8  वनयमपसु्ततकेतील तरतदुींचे पनुर्ववलोकन 

2.9  ववववध सवमतयांची रचना व ऄवधकार 

2.10   खरेदी ऄवधकारी  

2.11  मध्यवती भांडार खरेदी संघटनेची (C.S.P.O.) काये 

2.12  एक/दोन पेक्ा ऄवधक ववभागांकडून करावयाची खरेदी 
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2.    पाचवयभमूी  

           खरेदीच्या प्रवियेत गरजांचे ववश्लेषण, ऄंदाज बांधणे, वनववदा अमंवरत करणे, वनववदा 
तवीकारणे, तयानंतर तयांचे मलूयांकन करणे, कायट अदेश/खरेदी अदेश वनगटवमत करणे, करार करणे, 
माल/सेवांचा परुवठा करणे अवण परुवठादाराला देय रकमा ऄदा करणे आ. बाबी ऄंतभूटत ऄसतात. 
           सावटजवनक खरेदीचे वववनयमन करणाऱ् या कायदेशीर चौकटीच्या ऄग्रभागी घटनेचे पवरच्छेद 
299 अहे. या कलमात ऄसे नमदू करण्यात अले अहे की, शासनावर कायदेशीरदषृ्ट्ट्या बंधनकारक 
ऄसणारे करार, ज्यांना ववशेषतवाने ऄवधकार देण्यात अले अहेत ऄशा ऄवधका-यांनी लेखी करणे 
अवश्यक अहे.  हे पवरच्छेद खाली सववततरपणे मांडण्यात अले अहे. 
 

2.1 भारतीय राज्यघटनेमधील अनचु्छेद 299- सांववदा 
 

  सांघराज्याच्या ककवा राज्याच्या काययकारी अवधकाराचा वापर करुन केलेल्या सवय 
सांववदा, यथास्तथती, राष्ट्रपतीकडून ककवा राज्याच्या राज्यपालाकडून कर्यात येत 
असल्याचे म्हटले जाईल, आवण त्या अवधकाराचा वापर करुन केलेल्या अशा सवय 
सांववदा व मालमते्तची सवय हतताांतरणपते्र राष्ट्रपतीच्या ककवा राज्यापालाच्या 
वतीने, तो वनदेवशत ककवा प्रावधकृत करील अशा व्यक्तीकडून आवण अशा रीतीने 
वनष्ट्पावदत केली जातील. 

 या सांववधानाच्या प्रयोजनाथय, ककवा याच्या पवूीपयंत अांमलात असलेल्या भारत 
सरकार सांबांवधच्या कोणत्याही अवधवनयमीतीच्या प्रयोजनाथय केलेली ककवा 
वनष्ट्पावदलेली कोणतीही सांववदा ककवा हतताांतरणपत्र याबाबत, राष्ट्रपती ककवा 
राज्यपाल यापैकी कोणीही व्यक्तीश: दायी असणार नाही, तसेच त्याांच्यापैकी 
कोणाच्याही वतीने अशी कोणतीही सांववदा ककवा हतताांतरणपत्र करणारी ककवा 
वनष्ट्पावदत करणारी कोणतीही व्यक्ती त्याबाबत व्यक्तीश: दायी असणार नाही. 

  

2.2 भारतीय राज्यघटनेमधील अनचु्छेद 166- राज्य शासनाने कामकाज चालववणे 
  

  राज्य शासनाची सांपणूय शासकीय कारवाई राज्यपालाच्या नावाने कर्यात येत 
आहे, असे व्यक्त केले जाईल. 

 राज्यपालाच्या नावाने केलेले व वनष्ट्पावदत केलेले आदेश व इतर सांलेख 
राज्यपालाने करावयाच्या वनयमाांमध्ये वववनर्षदष्ट्ट कर्यात येईल अशा रीतीने 
अवधप्रमावणत केले जातील, आवण याप्रमाणे अवधप्रमावणत कर्यात आलेला 
आदेश ककवा सांलेख राज्यापालाने केलेला ककवा वनष्ट्पावदत केलेला नाही, या 
कारणावरुन त्याची वववधग्राहयता प्रचनातपद केली जाणार नाही.  
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2.3 वनयमपसु्ततकेचा उदे्दश 
 

 राज्य शासनाकडून ववववध प्रकारच्या वततु अवण सेवा खरेदी करण्यावर तसेच प्रकलप व 
योजना राबववण्यावर अपलया ऄंदाजपरकातील बरीच मोठी तरतदू खचट करण्यात येते.  
तयापैकी, वतत ू ककवा माल खरेदी करताना सवटर समान, पारदशटक, पध्दतशीर, कायटक्म 
अवण कमी खर्वचक कायटपध्दतीचा ऄवलंब करणे अवश्यक अहे. ऄशी खरेदीची 
कायटपध्दती ऄंमलात अणणे, खरेदीची काये पार पाडण्यासाठी सचूना व मागटदशटन ईपलब्ध 
करुन देणे, हा या खरेदी वनयमपसु्ततकेचा ईदे्दश अहे.  
 

2.4 लिाांवकत ववभाग/कायालये  
 

  वनयमपसु्ततकेतील तरतुदी खालील खरेदी कायालयांना/ ववभागांना लाग ूराहतीलः- 

  राज्य शासनाचा कोणताही ववभाग ककवा तयांच्या ऄवधपतयाखालील कायालये, ज्याला 
खरेदीचे ऄवधकार प्रदान करण्यात अले अहेत;  

  राज्य शासनाच्या मालकीचा ककवा तयाच्या वनयंरणाखाली ऄसलेला कोणताही 
सावटजवनक क्ेरातील व्यवसाय ककवा ईपिम;  

  कोणतीही कंपनी, ज्याचे पन्नास (50%) टक्क्याहून ऄवधक भाग भांडवल राज्य शासनाने 
धारण केलेले ऄसेल; 

  वजलहा पवरषदा, महानगरपावलका, नगरपावलका/नगरपवरषद आ. यासारख्या तथावनक  
तवराज्य संतथा; 

  ववधानसभेच्या कायद्याखाली तथावपत कोणतीही संतथा ककवा मंडळ ककवा महामंडळ 
ककवा प्रावधकरण ककवा सोसायटी ककवा न्यास ककवा तवायत्त संतथा (नाव कोणतेही 
ऄसले तरी) ककवा  राज्य शासनाच्या मालकीची ककवा वनयंरणाखाली ऄसलेली 
कोणतीही संतथा अवण 

  ऄन्य कोणतीही संतथा, ज्याला राज्य शासन या वनयमपसु्ततकेच्या प्रयोजनासाठी एक 
खरेदी संतथा म्हणनू ऄवधसवूचत करु शकेल व या संतथेला राज्य शासनाकडून 
खरेदीकवरता मोठ्या प्रमाणावर अर्वथक सहाय्य वमळत ऄसेल. 

  
2.5 वनयमपसु्ततकेची व्याप्ती 

 या वनयमपसु्ततके ऄंतगटत खरेदीची व्याप्ती ही वततुंच्या खरेदीच्या संदभात ऄसेल. सदर 
खरेदीची व्याप्ती सेवा ककवा तथापतय कामे ककवा वाहतकू आतयादींसाठी लाग ूराहणार नाही. 
तथावप, प्रशासकीय ववभागांना लागणाऱ्या सेवांचे करार या वनयमपसु्ततकेच्या पवरच्छेद 
3.2.7 मध्ये नमदु स्तवस चलॅेंज कायटपध्दतीचा ऄवलंब करुन करण्याची मभुा राहील. 
वततुंच्या खरेदीकवरता या वनयमपसु्ततकेत नमदु केलेलया प्रविया अवण मागटदशटक 
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सचूनांपासनू कोणतीही तफावत ककवा ऄपवाद करण्यासाठी ईद्योग ववभागाची पवूट परवानगी 
घेणे अवश्यक राहील.  

            या वनयमपसु्ततकेत देण्यात अलेले संदभट िमांक हे ईद्योगातील प्रथा, मागील ऄनभुव 
अवण यासारख्या धोरणांच्या ऄभ्यासातनू ऄंदावजत केलेले अहेत. ऄसे संदभट िमांक हे 
अधारभतू संदभट म्हणनू वापरावयाचे अहेत अवण ते वनदशटक तवरुपाचे ऄसनू ते 
प्रकरणवनहाय बदल ूशकतील.  

          महाराष्ट्र राज्य शासनाने या पवूी वेळोवेळी वनगटवमत केलेलया खरेदी संदभातील सवट 
ऄन्य वनयमपसु्ततका/ शासन वनणटय/पवरपरके आतयादींना सदर वनयमपसु्ततका ऄवधिवमत 
करील.  तथावप, खरेदीसंबंधातील वववहत नमनेु ऄंवतमत: वनस्श्चत करेपयंत “Manual of 
office procedure for purchase of stores by the Government Departments-
1978” मधील खरेदीसंबंधातील वववहत नमनेु अवश्यकतेनसुार वापरण्यात येतील. तसेच 
भववष्ट्यात अवश्यकतेनसुार खरेदीबाबतचे शासन वनणटय/ पवरपरके/ अदेश/वववहत नमनेु आ. 
ईद्योग ववभाग वनगटवमत करेल.   

           सदर वनयमपसु्ततकेशी संबंवधत सवट शंका ववकास अयकु्त (ईद्योग) यांना पाठववण्यात 
याव्यात.  ऄशा बाबतीत, ववकास अयकु्त (ईद्योग) यांचा वनणटय ऄंवतम राहील.   

           सदर वनयमपसु्ततका फक्त कायालयीन वापरासाठी ऄसलयामळेु, खाजगी संतथांनी 
खरेदी प्रावधकाऱ्याबरोबर केलेलया करारातनू ईद्भवणाऱ्  या जबाबदाऱ्  यांच्या संदभात केलेलया 
ककवा न केलेलया कोणतयाही कायटवाहीच्या समथटनासाठी या वनयमपसु्ततकेतील कोणतयाही 
तरतदुीचा ईललेख करण्यास तयांना परवानगी नसेल. येथे अणखी तपष्ट्ट करण्यात येते की, या 
वनयमपसु्ततकेत काहीही नमदू करण्यात अले ऄसले तरी तयामळेु सध्या ऄस्तततवात 
ऄसलेलया ककवा भववष्ट्यातील कराराच्या ऄटींमध्ये कोणतयाही प्रकारे फेरफार होणार नाहीत 
अवण या वनयमपसु्ततकेत काहीही नमदू करण्यात अले ऄसले तरी, या कराराची 
ऄंमलबजावणी तयामधील वववशष्ट्ट तरतदुीनसुार होइल.  कंराटदार ककवा ऄन्य कोणीही 
व्यक्ती, ज्यांचे खरेदी प्रावधकाऱ्याबरोबर व्यवहार होत ऄसतात, तयांच्या ऄवभवेदनात ही 
वनयमपसु्ततका ईद्धतृ करु शकणार नाहीत.   

          सदर वनयमावलीतील तरतदुी मावहती व तंरज्ञान संचालनालयाच्या 
दरकरार/दरपरकाना लाग ू राहणार नाहीत.  या वनयमपसु्ततकेमध्ये काहीही तरतदु ऄसली  
तरी, मावहती व तंरज्ञान संचालनालयास तयांचे तवतंर दरकरार करण्यास बाधा राहणार नाही.  
तयांच्या खरेदीसाठी तयांची  तवतंर वनयमावली राहील. 

2.6 खरेदीची तत्त्वे 

 सावटजवनक खरेदीची मागटदशटक तत्त्वे ही ईपतथापकाच्या (तटुऄडट) संकलपनेवर अधावरत 
ऄसतात. “ईपतथापकता” (तटुऄडटवशप) या शब्दाचा सवटसाधारणपणे ऄथट हा ज्याच्यावर 
एखाद्या वततुची काळजी घेण्याचे काम सोपववण्यात अले अहे तयाने ऄशी काळजी घेताना, 
देखभालीच्या कामाचे व्यवतथापन वकती काळजीपवूटक अवण जबाबदारीने करणे अवश्यक 
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अहे, यासंबंधी अहे. शासकीय ववभाग हे सावटजवनक वनधीचे ईपतथापक ऄसतात, कारण 
तयांच्याकडे हा वनधी वववशष्ट्ट ईवद्दष्ट्टांची पतूटता करण्यासाठी जनतेने सोपववलेला ऄसतो. या 
वनधीतील बराच मोठा भाग हा खरेदीच्या प्रवियेत वापरला जातो, ज्यामध्ये करदाते, परुवठादार 
ककवा लाभाथी ऄशा ऄनेकांचा समावेश ऄसतो. ऄशा संबंवधताना या वनधीचा वववनयोग 
योग्यवरतीने करण्याचे अवण आच्छूक गटांच्या लाभांसाठी करीत ऄसलयाचे अश्वासन 
देण्याची गरज अहे. ऄशा वरतीने, ववश्वतत संतथांवर पैशाचा योग्य वापर करण्याची, 
नीवतशास्र, कायटक्मता तसेच पारदशटकता अवण ईत्तरदावयतव पार पाडण्याची मोठी जबाबदारी 
ऄसते. सावटजवनक खरेदीची ततवे या ऄपेक्ांवर अधावरत ऄसतात. 

 खरेदीदाराने, सावटजवनक वनधींचे व्यवतथापन करताना, सावटजवनक खरेदीच्या सवट तत्त्वांचे 
पालन करणे ऄपेवक्त ऄसते अवण सेवा परुववताना तयाच्या ईच्च व्यावसावयकतेचा दजा 
अवण तो ग्राहकांना महतव देत ऄसलयाचे वदसनू येणे अवश्यक ऄसते.  

 खरेदी कायटिम हाती घेताना सवटसाधारणपणे खालील ततवांचा योग्य ववचार करणे अवश्यक 
अहे :-  

  पैशाची आष्ट्टतम ककवा अदशट ककमत; 
 सचोटी, प्रामावणकपणा अवण पारदशटकता; 
 आष्ट्टतम तपधा; 
 शासनाचे दीघटकालीन  वहतसंबंध; 
 वटकाउ खरेदीचे धोरण; अवण 
 भ्रष्ट्टाचारी मागांना प्रवतबंध करण्याचे ईपाय 

 खरेदी प्रवियेत या तत्त्वांचा ऄवलंब करुन, खरेदीदाराने तयांच्या कायातनू साधनसामगु्रीचा  
नासधसू होउ न देणे, सवटकाल लाग ूहोतील ऄसे सवात जातत ईवचत ईपाय शोधनू काढणे 
अवण संघटनेच्या गरजा परुववणे ही कामे पवरणामकारकवरतया अवण ईदे्दशपवूटक पार पाडू 
शकेल. या प्रतयेक तत्त्वाची थोडक्यात मावहती अवण खरेदी प्रवियेत गुंतलेलया लोकांची 
खरेदी तत्त्वांशी बांवधलकी, या बाबतच्या ऄपेक्ा खालीलप्रमाणे अहेत: 

2.6.1 पैशाची इष्ट्टतम ककवा आदशय ककमत 

 “पैशाची आष्ट्टतम ककवा अदशट ककमत” ही वततचूी ककमत अवण कामवगरी यामधील एक 
व्यापारी सवलत (रेड-ऑफ) ऄसते, ज्यामध्ये वववनर्वदष्ट्ट केलेलया वनवड प्रविये दरम्यान 
वमळणारा सवात मोठा लाभ ऄसतो. याचा ऄथट ऄसा की, अपलया गरजा भागववण्यासाठी 
ज्या देकाराची वनवड करण्यात येते तयामध्ये ईवचत गणुवत्ता, सेवा, ईपयकु्त कालावधीचा खचट 
अवण ऄन्य मापदंड या घटकांचा आष्ट्टतम संयोग झालेला ऄसतो.  

 याचा ऄथट नेहमी सरुुवातीला सवात कमी ककमतीच्या पयायाची वनवड करणे ऄसा नसनू 
ज्यामळेु वनववदा दततावेजांमध्ये वववनर्वदष्ट्ट करण्यात अलेले मलूयांकनाचे वनकष ववचारात 
घेउन अपलया गुंतवणकूीवर सवात चांगला परतावा वमळू शकेल, ऄसा घेणे अवश्यक 
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अहे. यासाठी तांवरक, वावणस्ज्यक, संघटनातमक अवण ककमत या घटकांचे, तयांचे संबंवधत 
महतव ववचारात घेउन, एकवरतपणे मलूयवनधारण करण्याची गरज ऄसते.    

 “पैशाची आष्ट्टतम ककवा अदशट ककमत” हे तत्त्व संपणूट खरेदी प्रवियेस लाग ूकरण्यात येते, 
ज्यामळेु ग्राहकाच्या गरजा जाततीत जातत पवरणामकारकपणे भागववता येणे शक्य होते.  

 “पैशाची आष्ट्टतम ककवा अदशट ककमत” या तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी खरेदीदाराने खालील 
बाबींची पतूटता होइल याची काळजी घ्यावी:-  

  ऄवधक तपधा ऄवधक चांगले; 
 खरेदी ववभागाच्या वववनर्वदष्ट्टीत अवश्यकता सगळयात चांगलया रीतीने पणूट होतील 

ऄशी कामवगरी अवण ईच्चत्तम दजाची वाततवता ऄसेल ऄसा देकार देणाऱ्  या 
परुवठादाराची वनवड होइल, याची काळजी घेणे; 

 देकाराचे वन:पक्पणे अवण सवटसमावेशक मलूयांकन वेळीच करणे; 
 सवट संभाव्य खचाचा काळजीपवूटक ववचार करणे; 
 काळजीपवूटक तथावपत केलेले मलूयांकन वनकष; 
 खरेदीची ककमत वकरकोळ वविी ककमतीपेक्ा (एम.अर.पी) जातत ऄस ू न देणे; 

अवण 
 जेथे शासनाला कलयाणकारी योजनांतगटत ववतरण करण्याची गरज ऄसते ऄशा 

प्रकरणी लाभाथींकवरता वततुंच्या खरेदीसाठी तयांच्या ककमतीची होणारी रक्कम थेट 
बकँ हततांतरणाने (बकँ रान्तफरद्वारे) देण्यास ऄवधक पसंती देणे.  

2.6.2 सचोटी, पारदशयकता आवण प्रामावणकपणा  

 सचोटी 

 ज्या वरतीने खरेदी प्रविया पार पाडण्यात येते तयावरुन खरेदीदार ववभागाच्या सवट ऄंतगटत 
अवण बाह्य वहतसंबंवधतांना ही प्रविया सचोटीची ऄसलयाचा वदलासा वमळणे अवश्यक 
अहे. हा सचोटीयकु्त प्रवियेचा वदलासा देण्यासाठी, खरेदी प्रविया राबववताना खरेदीदार 
ववभाग अवण वतच्या कमटचाऱ्  यांनी प्रथम सचोटी राखावी. प्रविया सचोटीयकु्त ऄसावी याचा 
ऄथट ती रातत, समन्यायी, वन:पक्पाती अवण वततवुनष्ट्ठ ऄसावी, मार पवूटग्रहदवुषत नसावी.  
याचा ऄथट वाततववक पाहता, ही प्रविया म्हणजे जे कायदेशीरपणे अवण नैवतकदषृ्ट्ट्या बरोबर 
अवण योग्य ऄसेल ऄशा गोष्ट्टी करणे.  

 पारदशयकता 

 पारदशटकता याचा ऄथट रातत अवण समान मागापासनू फारकत घेण्याची कमी शक्यता, जी 
प्रवियेमध्ये सहजपणे लक्ात येउ शकते. पारदशटक यंरणेत वनयम तपष्ट्ट (म्हणजे पक्पातरवहत 
तपशीलवार वैवशष्ट्टये, वाततववादी मलूयांकन वनकष, प्रमाण वनववदा दततावेज, सवट संतथांना 
एकसारखी मावहती परुववणे, देकाराची गोपवनयता आ.) ऄसतात, ज्यामळेु तयांचे पालन 
होण्याची खारी वमळते. ऄवभलेख हे लेखापरीक्कांनी तपासणी करण्यासाठी खलेु ठेवणे योग्य 
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ऄसते, ईदा. ऄयशतवी परुवठादारांना तयांच्या देकारातील शक्तीतथाने अवण ईवणवा यांची 
जाणीव करुन देणे, करारातील मावहती जावहररीतया ईघड करणे आ.     

 प्रामावणकपणा 

 खरेदी प्रवियेचे अणखी महतवाचे वैवशष्ट्ट्य म्हणजे प्रवियेतील प्रामावणकपणा होय. यामध्ये 
तवच्छ, चावरत्र्यसंपन्न वतटणकू, ज्यामध्ये वैयस्क्तक अवण संघटनातमक वतटणकूीतील 
राततपणा अवण प्रामावणकपणा, सवटसाधारणपणे तवीकारण्यात अलेलया सदाचार अवण 
नीतीवनयमांचे पालन, वनःपक्पातीपणा अवण शधु्दता, यांचा समावेश ऄसेल,   

 प्रामावणकपणाच्या तत्त्वांत खालील बाबीं समाववष्ट्ट ऄसतील :-  

 ऄ) प्रवतबांध करणे:- 

  एक) खरेदी प्रवियेत ऄनवुचत फायद्याच्या बदलयात, प्रतयक् ककवा 
ऄप्रतयक्रीतीने, कोणताही देकार, याचना करणे ककवा लाच ककवा बवक्स 
ककवा देणगी ककवा कोणताही महतवाचा लाभ तवीकारणे ककवा ऄन्य 
खरेदी प्रवियेवर प्रभाव टाकणे; 

  दोन) अर्वथक ककवा ऄन्य लाभासाठी ककवा जबाबदारी टाळण्यासाठी 
एखाद्याचा गैरसमज करुन देण्यासाठी ववपयास करणे ककवा एखादी बाब 
वगळणे; 

  तीन) खरेदी प्रवियेतील पारदशटकता, सचोटी अवण प्रगतीस बाधा वनमाण 
करण्यासाठी कोणतयाही प्रकारचे संगनमत, वनववदा प्रवियेत लबाडी 
करणे ककवा तपधेत ववघ्न वनमाण करणारी वतटणकू; 

  चार) खरेदी प्रवियेत ऄनवुचत फायदा ककवा वैयस्क्तक लाभ होण्यासाठी खरेदी 
कायालय अवण वनववदाकार यांच्यात मावहतीचा गैरवापर करणे; 

  पाच) खरेदी कायालयाचा कोणताही ऄवधकारी अवण वनववदाकार यांच्यात 
कोणताही अर्वथक ककवा व्यावसावयक व्यवहार; 

  सहा) खरेदी प्रवियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी कोणतयाही व्यक्ती/ संतथेला ककवा 
तयांच्या मालमते्तवर कोणतीही बळजबरी, वबघाड, नकुसान करण्याची 
प्रतयक् ककवा ऄप्रतयक्वरतया धमकी देणे; अवण  

  सात) खरेदी प्रवियेच्या कोणतयाही चैाकशीत ककवा लेखापरीक्णात कोणताही 
ऄडथळा वनमाण करणे. 

 ब) वहतसंबंध ईघड करणे (जसे ववभागीय खरेदी सवमतीचा (डीपीसी) कोणताही सदतय 
मालकाच्या कुटंुबाचा/वनववदाकाराच्या ज्येष्ट्ठ व्यवतथापनाचा सदतय ऄसणे)  
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 क) वनववदाकाराने पवूी देशातील मागील तीन वषात केलेले कोणतेही ईललंघन ककवा 
गैरकृतय ककवा ऄन्य कोणतयाही खरेदीदार कायालयाने वनववदाकारावर घातलेली 
बंदी ईघड करणे. 

2.6.3 इष्ट्टतम तपधा  

 आष्ट्टतम तपधा ही ऄशी पवरस्तथती ऄसते की, वनववदाकार तवतःहून (संगनमताने नव्हे) तया 
एकाच व्यवसायाच्या संधीसाठी पवरणामकारकपणे तपधा करतात अवण एक प्रवतसाद देउ 
शकणारी वनववदा सादर करतात. वनववदाकाराच्या तवातंत्र्याचे मलूयांकन ऄशा रीतीने करण्यात 
यावे की एक व्यक्ती ककवा संतथा वनववदा प्रवियेत वाच्चाथाने केवळ एकाच वनववदेद्वारे 
सहभागी होतील. खरेदीदाराने सवट खरेदी प्रवियामध्ये पवरणामकारकपणे तपधा अणावी 
ज्यामळेु सचोटी, प्रामावणकपणा, पारदशटकता अवण पैशाची इष्ट्टतम ककवा अदशट ककमत 
वमळू शकेल. खरेदीदार ववभागाने “तपधा ऄवधवनयम, 2002” अवण या ऄवधवनयमात 
तयानंतर करण्यात अलेलया सधुारणा ककवा या ऄवधवनयमाऐवजी भववष्ट्यात ऄंमलात येणारा 
कोणताही नवीन ऄवधवनयम, यांची नेहमी दखल घ्यावी. तयामळेु तपधेवर ववपवरत पवरणाम 
करणाऱ्  या प्रथा अवण व्यवसायातील मक्तेदारीच्या गैरवापरास प्रवतबंध करता येइल.  

2.6.4 शासनाचे दीघयकालीन वहतसांबांध 

 खरेदीदाराच्या वहताच्या दसृ्ष्ट्टकोनातनू खरेदी करणे याचा ऄथट खरेदीदार अवण तयाच्या ववववध 
वहतसंबंवधतांना लाग ू ऄसलेलया खरेदी कायट पध्दतीचे पालन करुन प्रकलप करारातील 
सवटसाधारण अवण वववशष्ट्ट ईवद्दष्ट्टे साध्य करणे शक्य होइल, ऄशा रीतीने खरेदीची काये पार 
पाडणे. 

2.6.5 शाचवत खरेदी धोरण (Sustainable Procurement Policy) 

 शाश्वत खरेदी म्हणजे, शाश्वत ववकास तत्त्वांमध्ये खरेदी प्रथा एकवरत करणे होय. यामध्ये 
वततु खरेदी करताना, सामावजक अवण सभोवतालची पवरस्तथती ववचारात घेण्यासह पारंपवरक 
अर्वथक पैल ूदेखील ववचारात घेणे समाववष्ट्ट ऄसते.  

 शाश्वत खरेदी संकलपनेमळेु शासकीय संतथांना अवण खाजगी क्ेराला तयांच्या मोठ्या खरेदी 
क्मतेच्या माध्यमातनू बाजारपेठेवर ऄवधक वटकाउ वततु वनमाण करण्यासाठी प्रभाव टाकणे 
शक्य होते.  

2.6.6 भ्रष्ट्टाचारी मागांना प्रवतबांध कर्याचे उपाय 

 जेंव्हा परुवठादार भ्रष्ट्टाचारी मागांचा ऄवलंब करतो तेंव्हा तो ऄनैवतक वागणकुीचा सवोच्च 
ततर गाठतो. खाली नमदू केलेलया भ्रष्ट्टाचारी मागांच्या व्याख्यांचा परुवठादारांमध्ये सवात 
जातत प्रादभुाव ऄस ूशकतो:- 

 1. लाचः वतत,ु सेवा ककवा कामे प्राप्त करण्याच्या प्रवियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी कोणतीही 
मलूयवान वतत ूऄवाजवीवरतया तवतःहून देउ करणे, देणे, घेणे ककवा याचना करणे; 
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 2. वपवळणकू करुन ककवा जबरदततीने वसलुी करणे: वतत,ु सेवा ककवा कामे प्राप्त 
करण्याच्या ककवा करार करण्याच्या प्रवियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी व्यक्ती, मालमत्ता 
ककवा प्रवतष्ट्ठेला हानी पोचववण्याची धमकी देण्याचा प्रयतन करणे;    

 3. लबाडी: वततु, सेवा ककवा कामे प्राप्त करण्याच्या ककवा करार करण्याच्या  प्रवियेवर 
प्रभाव टाकण्यासाठी, खरेदीदाराला ककवा ऄन्य सहभागीदारांना हानी पोहचेल ऄशा 
रीतीने मावहतीचा ककवा वाततवाचा गैरवापर करुन प्रभाव टाकणे; 

 4. सांगनमत: तपधातमक नसलेलया व कृवरमपणे ठरववलेलया ककमतीच्या वनववदा 
करण्यासाठी वनववदाकारांमध्ये करण्यात येणारा करार. 

2.7 खरेदीचे नीवतशातत्र  

 नीवतशातर हे बरोबर अवण चकू, नैवतक कतटव्य अवण जबाबदारी, नैवतक तत्त्वे अवण मलूय 
व नैवतक चावरत्र्य यांच्या वशततीशी संबंवधत ऄसते. सचोटी, प्रामावणकपणा, पारदशटकता 
अवण ईत्तरदावयतव यासारख्या तत्त्वांशी संबंवधत बहुतेक खरेदी या नीवतशातरावर अधावरत 
ऄसते.  

 शासकीय/ऄधट-शासकीय कायालयांच्या कामकाजातील भ्रष्ट्टाचार अवण लबाडीमळेु वनस्श्चत 
केलेली ईवद्दष्ट्टे साध्य करण्यासाठी ईदे्दवशत वनधी कमी पडतो. लबाडीचा पवरणाम बहुववध 
ऄसलयामळेु कमी ईतपन्न गटातील व्यक्तींसाठी राखनू ठेवलेलया वनधीच्या बेकायदेशीर 
हततांतरण अवण गैरवापरामळेु देशाच्या एकूण ठोस ईतपादनावर ववपवरत पवरणाम होतो. 

 खरेदीशी संबंवधत सवट ऄवधकारी/कमटचाऱ्  यांनी कायालयामधील ककवा बाहेरील सवट 
व्यावसावयक संबंधांमध्ये प्रामावणकपणाचा संशयातीत दजा राखावा. नीवतशातरातील वनयम 
खरेदीदार, ग्राहकवगट, देणगीदार, शासन, भागीदार अवण सवटसाधारण जनता यांच्यातील सवट 
व्यवहारांना लाग ू राहतील. खरेदीशी संबंवधत सवट ऄवधकारी/कमटचारी तयांच्या ऄवधकाराचा 
ककवा कायालयाचा वापर वैयस्क्तक फायद्यासाठी कधीही करणार नाहीत अवण ते 
खरेदीदाराची प्रवतष्ट्ठा कायम ठेवण्याचा अवण वाढववण्याचा सतत प्रयतन करतील.       

 खरेदीची कामे करणाऱ्  या सवट ऄवधकारी/कमटचाऱ्  यांचा वतटणकुीच्या दजामध्ये खालील 
बाबींचा, परंत ुतेवढ्यापरुतेच मयादीत न रहाता, समावेश ऄसेल:-  

  ऄसे ऄवधकारी/कमटचारी वववशष्ट्ट खरेदीशी संबंवधत मावहती कोणतयाही परुवठादाराला, 
ऄशी मावहती व्यापक व्यावसावयक वगाला ईपलब्ध करुन देण्यापवूी, वमळू देणार नाहीत; 

  ऄसे ऄवधकारी/कमटचारी हेतुपवूटक मयावदत ककवा “ तयार केलेली ” तपशीलवार वैवशष्ट्टे, 
कायट-कक्ा यांचा ऄनावश्यक वापर तपधेला बाधक ठरेल ऄशा रीतीने करणार नाहीत; 

  ऄसे ऄवधकारी/कमटचारी जी व्यक्ती खरेदीदाराच्या व्यवसाय घेण्याचा प्रयतन करीत 
ऄसेल ककवा केला ऄसेल ऄशा व्यक्तीने भावी चांगलया नोकरी संबंधी वदलेले 
अश्वासन, प्रतयक्पणे ककवा ऄप्रतयक्पणे, मागणार नाहीत ककवा तवीकारणार नाहीत; 
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  ऄशा ऄवधकारी/कमटचाऱ्  यांचे, खरेदीदाराच्या वनववदा अमंरणाला प्रवतसाद देणाऱ् या 
कोणतयाही परुवठादाराशी अर्वथक वहतसंबंध नसतील ककवा ऄसे वहतसंबंध ऄसलयास, 
तयांना खरेदीच्या कायटवाहीत भाग घेउ वदला जाणार नाही; 

  ऄसे ऄवधकारी/कमटचारी मालकीच्या संबंधात अवण तरोत वनवडीबाबतची मावहती, ऄशी 
मावहती प्राप्त करुन घेण्यासाठी प्रावधकृत करण्यात अलेलया व्यक्तीवशवाय ऄन्य 
व्यक्तीकडे, ईघड करणार नाहीत.  

2.8 वनयमपसु्ततकेतील तरतदुींचे पनुर्षवलोकन 
 वनयमपसु्ततकेतील तरतदुींचे पनुर्ववलोकन करण्यासाठी मखु्य सवचवांच्या ऄध्यक्ेतेखालील 

पनुर्ववलोकन ईच्चावधकार सवमती खाली नमदु केलयाप्रमाणे ऄसेल.  सदर सवमती 
अवश्यकता ऄसलयास, वनयमपसु्ततकेची व्याप्ती अवण तवरुप यांचे वेळोवेळी पनुर्ववलोकन 
अवण सधुारणा करेल:- 

 1. मखु्य सवचव                                                    : ऄध्यक् 
2. प्रधान सवचव (ईद्योग)                                        : 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 अरोग्य)             : सदतय  
8. प्रधान सवचव /सवचव (मवहला व बाल-ववकास)        : सदतय  
9. ववकास अयकु्त (ईद्योग)                                     : सदतय-सवचव  
10. ऄन्य ववभागांतील  वनमंवरत                                  : वनमंवरत  

2.9 
 

2.9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ववववध सवमत्याांची रचना व अवधकार 

खरेदीसाठीची उच्चावधकार सवमती 

या वनयमपसु्ततकेत तातडीची  खरेदी, मयावदत वनववदा/वनबंवधत वनववदा, स्तवस चलॅेंज, आतयादी 
पध्दतीच्या खरेदीसाठी एक ईच्चततरीय खरेदी सवमती नेमण्यात अली अहे. सदर सवमतीची 
रचना खालीलप्रमाणे राहील: 

1    संबंवधत ववभागाचे ऄप्पर मखु्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव        :ऄध्यक् 
2    ऄप्पर मखु्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव  ववत्त ववभाग)             :सदतय 
3    ववकास अयकु्त  ईद्योग)                                                     :सदतय 

     या ईच्चावधकार सवमतीला रुपये एक कोटी वरील तातडीची खरेदी, मयावदत 
वनववदा/ वनबंवधत वनववदा, स्तवस चलॅेंज ऄन्वये खरेदी करण्यास मान्यता देण्याचे ऄवधकार 
ऄसतील. या सवमतीने खरेदी करण्यास मान्यता वदलयानंतर संबंवधत ववभागाने प्रशासकीय 
मान्यता दयावी  व  ववत्तीय ऄवधकार मयादेमध्ये ईवचत ततरावर खरेदी प्रविया राबवावी. 
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2.9.2 

 

राज्यततरीय प्रशासकीय ववभाग खरेदी सवमती 

 या वनयमपसु्ततकेत घालनू देण्यात अलेलया कायटपध्दतीनसुार खरेदी प्रविया हाती घेण्यासाठी 

प्रतयेक प्रशासकीय ववभाग/कायालय ऄंतगटत खरेदी सवमती (डीपीसी/पीसी) गठीत करील. 

गठीत केलेलया खरेदी सवमतीचा प्रतयेक सदतय हा भारतीय दंड संवहतेच्या पवरच्छेद 21 

ऄंतगटत एक लोकसेवक ऄसलयाचे मानण्यात येइल. ववभागीय खरेदी सवमतीची रचना ववभाग 

प्रमखु वनस्श्चत करतील अवण ते खालील रचनेचे ऄनकुरण करतील:- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ववभाग प्रमखु                                                  :     ऄध्यक्  
 

 संबंवधत खरेदीदार ववभाग/कायालयाचा 
खरेदी प्रविया हाताळणारा गट-ऄ दजापेक्ा  

     कमी नसलेला ज्येष्ट्ठ ऄवधकारी                          :    सदतय सवचव 
 

 ईप-सवचव दजाच्या कमी नसलेला      
      प्रशासकीय ववभागाचा प्रवतनीधी                        :     सदतय  
 
 लेखा व कोषागार संचालनालयातील  

गट-ऄ ककवा गट-ब दजाचा लेखावधकारी             :      वनमंवरत   
 ईद्योग सह संचालक (भांख)/ईद्योग  

संचालनालयाचा प्रवतनीधी/                                :     वनमंवरत  
 

 ऄन्य ववभागांकडून कोणताही वनमंवरत, 
अवश्यकता ऄसलयास                                    :    वनमंवरत   
 

 तांवरक तज्ज्ञ, अवश्यकता ऄसलयास                 :     वनमंवरत          
 

        या वशवाय एखादया यंर सामग्रीची / ईपकरणाची खरेदी करण्याचे ठरलयानंतर 
ववभागाची गरज लक्ात घेउन तया ऄनषंुगाने वन:पक्पातीपणे तांवरक ववर्वनदेश  Technical 
Specification) ठरववण्यासाठी संबंवधत खरेदीदार ववभागास तांवरक सवमती गवठत 
करावयाची ऄसलयास तया ववभागाने तवतंर तांवरक सवमतीची रचना व कायटपध्दती वनस्श्चत 
करावी.   

या वनयमपसु्ततकेत वववहत केलेलया खरेदी कायटपद्धतीचा ऄवलंब करुन खरेदी  

करावयाच्या बाबीसंबंधात सवट वनणटय सवमतीला घेता येइल. जर खरेदीचे ऄंदावजत मलूय रुपये 
दहा लाखापेक्ा  रु. 10 लाख) कमी ऄसेल तर, ववभाग प्रमखुाला खरेदी संबंधी  प्रशासकीय 
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2.9.3 
 

ववभागीय  खरेदी सवमतीची बैठक न बोलववता वनणटय घेण्याचा ऄवधकार ऄसेल.  
 याबाबतीत कोणतीही तफावत ऄसलयास,  ववकास अयकु्त  ईद्योग) यांचे मागटदशटन 

घेणे अवश्यक ऄसेल.  खरेदी सवमती ही खरेदी प्रवियेच्या सवट टप्प्यांची म्हणजे तपशीलवार 
वैवशष्ट्टयांना ऄंवतम तवरुप देण्यापासनू ते वनववदा प्रवियेनंतरच्या संबंवधत सवट वनणटयासाठी 
जबाबदार राहील. 
 

तथावनक खरेदी सवमती 
 तथावनक ततरावर (ववभागीय/वजलहा ततरावरील क्ेरीय कायालय) खरेदी प्रविया 

राबववण्यासाठी खरेदीदार ववभागाने सवमती तथापन करावी.  सदर सवमतीची रचना 
खालीलप्रमाणे राहील. 

 
अ.  ववभागीय ततरावर खरेदी सवमती 

 
 

1 संबंवधत ववभाग प्रमखु / प्रादेवशक प्रमखु ऄध्यक् 
2 ईद्योग सह संचालक  ववभागीय कायालय) / प्रवतवनधी सदतय 
3 ववभागीय ऄवधकारी  लेखा व कोषागरे ववभाग)/ प्रवतवनधी सदतय 
4 संबंवधत खरेदीदार ववभागाचा खरेदी ऄवधकारी सदतय सवचव 

 
ब. वजल्हाततरावर खरेदी सवमती 
 

1 संबंवधत खरेदीदार ववभागाचा वजलहा कायालय प्रमखु  ऄध्यक् 
2 महाव्यवतथापक  वजलहा ईद्योग कें द्र) / प्रवतवनधी सदतय 
3 लेखा व कोषागरे या कायालयाचा गट-ऄ/गट-ब दजाचा 

ऄवधकारी/प्रवतवनधी 
सदतय 

4 संबंवधत खरेदीदार ववभागाचा खरेदी ऄवधकारी  सदतय सवचव 
 

सदर  सवमतयांना  संबंवधत प्रशासकीय ववभाग प्रमखुांनी खरेदीच्या ववत्तीय मयादेचे 
ऄवधकार प्रदान करावेत.  याबाबतची प्रविया खरेदी धोरण लाग ूझालयापासनू 1 मवहन्यांच्या 
अत पणूट करावी.  

 वरील सवट सवमतयांनी तयांचे ववत्तीय ऄवधकाराच्या मयादेत खरेदी प्रविया राबवावी. 

        या वनयमपसु्ततकेत वववहत केलेली खरेदीची कायटपध्दती  ऄवलंबनू तयांना खरेदी 
करावयाच्या बाबीसंबंधात ववभागीय खरेदी सवमती  डीपीसी) सवट वनणटय घेइल. या बाबतीत 
कोणतीही तफावत ऄसलयास, तयासाठी ववकास अयकु्त (ईद्योग) यांचे मागटदशटन घेणे 
अवश्यक ऄसेल. डीपीसी ही खरेदी प्रवियेच्या सवट टप्प्यांशी, म्हणजे तपशीलवार 
वैवशष्ट्ट्यांना ऄंवतम तवरुप देण्यापासनू ते वनववदा प्रवियेनंतरच्या  संबंवधत सवट वनणटयांसाठी 
जबाबदार राहील. 
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2.10 खरेदी अवधकारी 

 प्रतयेक ववभाग/कायालय परुवठादाराबरोबर ववभागाच्या/ कायालयाच्या वतीने करार 
करण्यासाठी पदवनदेवशत करावयाचे एक ककवा ऄनेक ऄवधकारी वनस्श्चत करतील. खरेदी 
ऄवधकारी हा गट-ब पेक्ा कमी दजाचा ऄवधकारी नसेल व तो खरेदी सवमतीचा सदतय सवचव 
ऄसणे अवश्यक अहे. 

 खरेदी ऄवधकाऱ्याने अपली कतटव्ये व जबाबदाऱ्  या पार पाडताना ऄवतशय काळजी, 
कायटक्मता, वन:पक्पातीपणा अवण प्रामावणकपणा दाखववणे ऄपेवक्त अहे. कोणतीही 
कायटवाही  करण्यापवूी, खरेदी ऄवधकारी खालील बाबींची काळजी घेइल:-  

  या वनयमपसु्ततकेत वववहत करण्यात अलेलया सवट खरेदी कायटपध्दती व तत्त्वांचे 
काटेकोरपणे पालन करील.  

 खरेदी प्रविया पणूट करण्यासाठी परेुसा वनधी ईपलब्ध ऄसेल. 
 खरेदीचे कायट संबंवधत संतथेच्या वहताच्या दसृ्ष्ट्टने सवात चांगले ऄसेल. 

 खरेदी प्रवियेचे संवनयंरण करण्यासाठी ठरववलेलया अवश्यकतेनसुार पार पाडण्यात 
अलेलया सवट कायांचा ऄहवाल देण्यात येइल.   

2.11 मध्यवती भाांडार खरेदी सांघटनेची (C.S.P.O.) ची काये 

 मध्यवती भांडार खरेदी संघटनेची कायटकक्ा अता मयादीत करण्यात अली अहे. यापढेु  
मध्यवती भांडार खरेदी संघटनेद्वारे केवळ ऄंध व ऄपंग यांच्या संतथांची व महाराष्ट्र राज्य 
हातमाग महामंडळ/महासंघ  महाटेक्स) यांची दरवनस्श्चती, दोन ककवा ऄवधक प्रशासकीय 
ववभागाला लागणाऱ्या अवश्यक वततूंची खरेदी करणे व शासकीय खरेदीच्या संदभात धोरण 
अखणी करण्याची एकूण जबाबदारी ठेवण्यात येत अहे. मध्यवती भांडार खरेदी संघटनेने 
वेळोवेळी घालनू वदलेलया मागटदशटक सचूना सवट खरेदी ऄवधकाऱ्यांना बंधनकारक राहतील.  

 दरवनस्श्चती करण्यात येणाऱ्या संतथांसाठी राखीव ऄसलेलया वततूंची ईतपादन क्मता दर दोन 
वषांनी मध्यवती भांडार सवमतीकडून तपासण्यात येइल. जेथे परुवठादार एक वेळ एकल 
मागणी परकावर टप्पा पध्दतीने सवलत देत ऄसतील तर, मध्यवती भांडार खरेदी संघटना 
तसेच संबंवधत ववभाग या टप्पा सवलतीचा लाभ घेउ शकतील अवण या प्रयोजनासाठी 
संबंवधत ववभाग अवश्यक मावहती मध्यवती भांडार खरेदी संघटनेला सादर करतील व या 
मावहतीचे संकलन केलयानंतर मध्यवती भांडार खरेदी संघटना ही बाब टप्पा सवलत 
घेण्यासाठी परुवठादारांबरोबर चचेकवरता घेइल.   
 

          ऄशा संतथाकडून खरेदी केलेलया राखीव वततूंची मावहती वेळोवेळी खरेदी पोटटलवर 
संबंवधत खरेदी करणारे शासकीय ववभाग /कायालय ऄद्ययावत करतील.  तसेच संबंधीत 
शासकीय संतथा दर वतमाही तयांच्याकडून ववववध शासकीय ववभागांनी/कायालयांनी खरेदी 
केलेलया वततुंची संख्या पोटटलवर ऄद्ययावत करतील. याद्वारे मध्यवती भांडार खरेदी संघटनेस 
संतथांनी ईतपादन क्मतेच्या मयादेत परुवठा केलयाचे तपासता येइल.   
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2.12 
 

 अ) 

एक/दोन पेिा अवधक ववभागाांकडून करावयाची खरेदी  

एका पेिा अवधक ववभागाांकडून करावयाची खरेदी 

 
 
 
 
 
 
 

 ब) 

ज्या वतत ू एका पेक्ा ऄवधक ववभागांना खरेदी करणे अवश्यक ऄसेल तयासाठी संबंवधत 
प्रशासकीय ववभागाच्या सवचवांनी ववचारवववनमय करुन एका संयकु्त सवमतीमाफट त 
दरकरारावर खरेदीची व्यवतथा करावी. 

ककवा 

दोन पेिा अवधक ववभागाांकडून करावयाची खरेदी  

ज्या वतत ू दोन ककवा ऄवधक प्रशासकीय ववभागाला खरेदी करणे अवश्यक ऄसेल 
तयासाठी संबंवधत प्रशासकीय ववभागांनी मध्यवती भांडार खरेदी संघटनेकडे  CSPO) मागणी 
करावी.  ऄशी मागणी करतांना प्रशासकीय ववभागाने वततूंचे ववर्वनदेश  Specification), 
प्रमाण/संख्या  Quantum), वततूंची एकूण ऄंदावजत ककमत, वततूंचा परुवठा करण्याचे तथळ 
व परुवठा करण्यासाठी कालमयादा आतयादी बाबी नमदु करुन खरेदीस प्रशासकीय मान्यता व 
ववत्तीय तरतदू ऄसलयाची कागदपरे सोबत जोडून वववहत नमनु्यात मागणीपर सक्म 
प्रावधकाऱ्याच्या मान्यतेने सादर करावे.  ऄसे मागणीपर प्राप्त झालयानंतर अवश्यक वततूंची 
खरेदी मध्यवती भांडार खरेदी सवमतीकडून करण्यात येइल.  तयासाठी मध्यवती भांडार 
खरेदी सवमती पढुीलप्रमाणे राहील.  

1. ईप सवचव  ईद्योग), 
ईद्योग, उजा व कामगार ववभाग                                    -ऄध्यक् 
 

2. ईप सवचव  ववत्त ववभाग), 
मंरालय, मुंबइ                                                           -सदतय 

3. ईद्योग सह संचालक  भांडार खरेदी)  
ईद्योग संचालनालय                                                   -सदतय सवचव 

4. ईपसवचव दजाच्या कमी नसलेला संबंवधत खरेदीदार  
प्रशासकीय ववभागाचा ऄवधकारी                                  -वनमंवरत  

2.12.1 मध्यवती भाांडार खरेदी सवमती - मदु्रण व लेखन सामग्री 

 शासकीय मदु्रण व लेखन सामग्री संतथेकवरता लागणाऱ् या  एक ककवा ऄनेक वततुंची एकूण 
वार्वषक  खरेदी ककमत रु. दहा (10) लाखांपेक्ा जातत ऄसेल तर, मध्यवती भांडार खरेदी 
सवमती गवठत करण्यात येइल.  
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 या भांडार खरेदी सवमतीचे सदतय खालीलप्रमाणे ऄसतील: 

 1. सह/ईप सवचव (ईद्योग),  
ईद्योग, उजा व कामगार ववभाग                      -   ऄध्यक्  

2. लेखा व कोषागार संचालनालयातील  
गट-ऄ ककवा गट-ब दजाचा लेखावधकारी           -  सदतय  

3. ईद्योग सह संचालक (भांडार खरेदी),   
ईद्योग संचालनालय                                       -  सदतय  

4. संचालक, शासकीय मदु्रण व  
लेखन-सामग्री ववभाग                                     -  सदतय  

5. ईप संचालक/व्यवतथापक, 
 शासकीय मदु्रण व लेखन-सामग्री ववभाग           -  सदतय सवचव          

 शासन वनणटय वद.2.1.1992 पवरवशष्ट्ट  2) मध्ये शासकीय मदु्रण व लेखन सामग्री 
संचालनालयाकडून खरेदी करण्यासाठी वतत ू राखनू ठेवण्यात अलया होतया.  तथावप, 
सदरच्या धोरणामध्ये या वतत ू राखनू ठेवण्यात अलेलया नाहीत. तयामळेु सदर वततसूाठी 
लेखन सामग्री संचालनालयास खरेदीची मयादा वनस्श्चत केलेली नाही.  परंत,ू शासकीय मदु्रण 
व लेखन सामग्री संचालनालयास एक ककवा ऄनेक वततूंची रुपये  दहा लाखांपेक्ा (रु. 10 
लाख) कमी ऄसलेली एकूण वार्वषक खरेदी शासकीय मदु्रण व लेखन-सामग्री 
संचालनालयाच्या कायालयीन सवमती माफट त करता येइल. तयापेक्ा जातत खरेदीसाठी या 
वनयमपसु्ततकेत वववहत केलेली खरेदीची कायटपध्दती ऄवलंबनू तयांना खरेदी करावयाच्या 
बाबीसंबंधात भांडार खरेदी सवमती  सवट वनणटय घेइल.  

2.12.2 मध्यवती भाांडार खरेदी सवमती- सावयवत्रक वनवडणकूाांसाठी 
 सावटवरक वनवडणकुांसाठी सामग्री खरेदी, महाराष्ट्र राज्याच्या मखु्य वनवडणकु ऄवधकाऱ्  याच्या 

प्रमाणपराने “तातडीची खरेदी पध्दती” चा ऄवलंब करुन करण्यात येइल. 
 वनयमपसु्ततकेतील पवरच्छेद 3.3.1 पहावा) या प्रयोजनासाठी खालील मध्यवती भांडार खरेदी 
सवमती गवठत करण्यात येइल:-  
 

 1. ईप सवचव, साप्रवव/ईप मखु्य  वनवडणकू ऄवधकारी                            - ऄध्यक् 
2. सह/ईप सवचव (ईद्योग),  ईद्योग, उजा व कामगार ववभाग                   - सदतय  
3. वरीष्ट्ठ लेखावधकारी, सामान्य प्रशासन 

ववभाग/लेखा व कोषागारे संचालनालय                                           - सदतय       
4. ईद्योग सह संचालक (भांडार खरेदी),ईद्योग संचालनालय                    - सदतय 
5. वनवडणकु कायालयातील वगट-1 ऄवधकारी/साप्रवव                            - सदतय  
6. संचालक, शासकीय मदु्रण व लेखनसामग्री संचालनालय, मुंबइ           - सदतय सवचव  
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प्रकरण क्रमाांक 3  

खरेदी प्रवक्रया 

 

3.1          अवश्यकतांची व्याख्या 

 

3.2          खरेदीचे प्रकार 

 

3.3          ववशेष पवरस्तथतीतील खरेदी 

 

3.4          खरेदीच्या ववशेष पद्धती 

 

3.5          खरेदीच्या ववशेष पध्दती 
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3)  खरेदी प्रवक्रया 

कोणतयाही कायालयातील खरेदीच्या प्रवियेस वनयोजनाने सरुुवात होते अवण शेवट 
संबंवधत वततु ककवा सेवेचा वापर करुन होतो. प्रतततु खरेदी वनयमपसु्ततकेची व्याप्ती ववचारात 
घेउन खरेदी प्रवियेच्या ईपयोवगता कालावधीच्या चिाचे दोन संभाव्य भाग - ववभागीय खरेदी 
प्रविया अवण मध्यवती खरेदी खाली नमदू केलयाप्रमाणे अहेत:- 

 

प्रत्येक ववभागीय खरेदीसाठी   ववभागाांकडून करावयाच्या मध्यवती  
 (Centralized) खरेदीसाठी 

 

     अवश्यकतांचे ववश्लेषण   ववभागांकडून अवश्यकतांचे ववश्लेषण 

 

    खरेदी प्रकार वनस्श्चत करणे                          इ-वनववदा 

 

इ-वनववदा ककवा ऄन्य खरेदी पध्दत  परुवठादाराची वनवड अवण दर कराराचे 
प्रकाशन 

 

       परुवठादाराची  वनवड         ववभागाकडून वतत/ुसेवांसाठी अदेश  

 

परुवठादाराकडून वततु अवण सेवांचा परुवठा       ववभागाच्या अवश्यकतांनसुार वततु/ 
(करारामध्ये व्याख्या केलेलया व्याप्ती प्रमाणे)                              सेवांचा परुवठा 
वर वदलेलया खरेदी प्रवियेच्या ईपयोवगता कालावधीच्या चिातील प्रतयेक टप्प्यासाठी 
मागटदशटक सचूना खालील भागात देण्यात अलया अहेत:- 

3.1 “आवचयकता” ची व्याख्या  

“अवश्यकता” म्हणजे खरेदी करावयाची वतत/ूईतपादने अवण सेवांकडून भागववली 
जाणारी गरज.  गरजांची तपष्ट्टपणे व्याख्या करणे हा अवश्यकतांची व्याख्या करण्याचा एक 
पध्दतशीर मागट अहे. खरेदी प्रवियेच्या ऄंमलबजावणीसाठी “अवश्यकता” ची व्याख्या करणे 
ही पवहली पायरी अहे. ऄंवतम तवरुप वदलेलया अवश्यकता, खरेदीदाराच्या खरेदी धोरणाची 
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पतूटता करणाऱ्या ऄसतील तसेच अवश्यकतांची तपशीलवार वैवशष्ट्टे ठरववण्यासाठी ती एक 
चांगली प्रथा राहील, याची खारी करण्याची जबाबदारी खरेदी कायालयाची ऄसेल.  

बाजारपेठेत करण्यात अलेलया संशोधनाच्या मावहतीचा प्रभाव अवश्यकतांच्या 
व्याख्येवर पडावा म्हणनू ऄनेकदा अवश्यकतांची व्याख्या, तरोतांचा शोध अवण 
बाजारपेठेतील संशोधनास समांतर म्हणनू करण्यात येते. अवश्यकतांची व्याख्या अवण 
बाजारपेठेत करण्यात अलेलया  संशोधनाची कामे ही वनववदा-पवूट / खरेदी-पवूट काये म्हणनू 
ओळखली जातात. 

3.1.1 सवुनस्चचत आवचयकतेची वैवशष्ट्ये  

अवश्यकतांची व्याख्या करण्यासाठी खरेदी करावयाच्या ईतपादनाचे (वततु) अवण 
तयाच्या कायांचे, कामवगरीच्या अवश्यकतांचे, वैवशष्ट्टयांचे, ईवद्दष्ट्टांचे अवण/ककवा ऄंदावजत 
ईतपादनाचे (ईतपादनाच्या तवरुपावर ऄवलंबनू) ववश्लेषण करणे अवश्यक अहे. बाजारात 
ईपलब्ध ऄसलेलया ईतपादनांची मावहती गोळा करण्यात यावी अवण वतचा ववचार करण्यात 
यावा.   

सवट अवश्यकतांच्या व्याख्यांमध्ये जातत तपशीलवार वणटन न देता नेमकी गरज 
वववनर्वदष्ट्ट केली पावहजे. जातत तपशीलवार वणटन नमदू केलयास तयामळेु ककमतीत वाढ होइल 
अवण/ककवा देकारांची संख्या कमी होइल, कारण तयामळेु गरज ऄसलेलया ईतपादनांपेक्ा 
ऄवधक प्रगत ईतपादनांसाठी देकार पाठववले जाउ शकतात. याईलट कमी तपशीलवार वणटन 
वदलयास तयामळेु व्याख्या केलेलया गरजा न भागवू शकणाऱ् या ईतपादनांसाठी देकार 
पाठववण्यात येतील. यामळेु, वनधीचा पवरणामकारक वापर व्हावा म्हणनू अवश्यकतांमध्ये 
नेमक्या गरजेची व्याख्या करणे ऄवतशय महतवाचे ऄसते.    

अवश्यकता व्यापक ऄसाव्यात अवण तयांची व्याख्या तपधा वनमाण करण्याच्या 
ईदे्दशाने केलेली ऄसावी. तयामळेु कोणताही वववशष्ट्ट ब्रनॅ्ड (प्रमावणकरणाच्या प्रयोजनासाठी 
नसलयास) ककवा ऄन्य ऄनावश्यक मयादा घालण्यात येउ नयेत. तथावप, जर ब्रनॅ्डच्या नावाचा 
ईपयोग कायातमक/कामवगरी अवण/ऄनरुुपतेच्या अवश्यकता यांची व्याख्या करण्यासाठी 
केला ऄसेल तर तयांचा ईपयोग फक्त अवश्यक ईतपादनांच्या मानकांची व्याख्या करण्यासाठी 
करण्यात अला पावहजे. तयावशवाय, वदलेली तपशीलवार वैवशष्ट्ट्ये ही अपण ज्यांना 
ऄतयावश्यक वकमान अवश्यकता मानतो तयांच्यापरुतीच मयादीत ऄसावीत. शेवटी, 
तपशीलवार वैवशष्ट्ट्यांमळेु ईतपादनांच्या सममलूय ऄसणारी ईतपादने, जी तयाच कायातमक, 
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कामवगरी अवण/ककवा तांवरक मानकांची पतूटता करणारी ऄसतील, ऄशा ईतपादनांसाठी देकार 
अमंवरत करण्यात यावेत  

3.1.1.1 आय एस आय वचन्हाककत (MARK) असलेली उत्पादने  

  शासकीय कायालयांनी  खरेदी प्रवियेत अय एस अय माकट चा वशक्का ऄसलेली 
ईतपादने खरेदी करण्याची काळजी घ्यावी. तसेच वतत ू खरेदी करण्यापवूी, सदरची वतत ू
अयएसअय माकट  वचन्हांवकत अहे ककवा नाही हे तपासण्यासाठी भारतीय मानक ब्यरुो  BIS) 
या कायालयाचे संकेततथळावरुन मावहती प्राप्त करावी.  

1. प्रतयेकवेळी वनववदेमध्ये सहभागी होणारे सवट ईतपादक अयएसअय माकट  ईतपादक 
ऄसतील ऄशी शक्यता नसलयाने, वनववदा ही अयएसअय माकट  व अयएसअय 
माकट शी समांतर दजाधारक ईतपादकाकडून  मागववण्यात यावी.  

2. ऄशाप्रकारे वनववदा मागववलयानंतर साधारण खालील पवरस्तथती ईद्भवू शकतात. 
ऄ)  तीन ककवा तीनपेक्ा जातत अयएसअय माकट   ईतपादक सहभाग घेउ 

शकतात. 
ब)  केवळ एक ककवा दोन अयएसअय माकट  ईतपादक सहभाग घेउ शकतात. 
क)  एकही अयएसअय माकट  ईतपादकाने सहभाग घेतला नाही.   

3. जर वनववदेमध्ये 3 ककवा तयापेक्ा जातत अयएसअय माकट  ईतपादकांनी अवण 1 
ककवा तयापेक्ा जातत अयएसअय माकट शी समांतर दजा ऄसलेलया ईतपादकांनी 
सहभाग घेतलयास ; 

ऄ) अयएसअय माकट शी समांतर दजा ऄसलेलया वततूंची ककमत ही 
अयएसअय माकट  वततूंच्या ककमतीपेक्ा 10 टक्के पेक्ा जाततीने  more 
than 10%) कमी ऄसेल, तेव्हा 80 टक्के अदेश अयएसअय माकट  
वनम्नतम दरधारक ईतपादकांस  L-1 of ISI)   व 20 टक्के अदेश 
अयएसअय माकट शी समांतर दजा ऄसलेला वनम्नतम दरधारक  
ईतपादकांस  L-1 of confirming to ISI) प्रायोवगक तत्त्वावर देण्यात 
यावेत. 

ब) अयएसअय माकट शी समांतर दजा ऄसलेलया वततूंची व अयएसअय माकट  
वततूंच्या ककमतीमध्ये 10 टक्के  पेक्ा कमी ऄसलयास, 100 टक्के अदेश  
अयएसअय माकट  वनम्नतम दरधारक ईतपादकास  L-1 of ISI) देण्यात 
यावेत. 
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4. जर अयएसअय माकट  ऄसलेलया ईतपादकांमध्ये परेुशी तपधा नसेल, जसे 1 ककवा 2 
अयएसअय माकट धारक ईतपादक ऄसतील अवण जातत प्रमाणात अयएसअयशी 
समांतर दजा ऄसलेले ईतपादक ऄसतील, ऄशा पवरस्तथतीत जर अयएसअयशी 
समांतर दजा ऄसलेलया ईतपादकाचा दर हा अयएसअय माकट  ईतपादकाच्या दरापेक्ा 
10 टक्के  जाततीने कमी  ऄसेल तरच अयएसअय माकट शी समांतर दजा ऄसलेलया 
ईतपादकाचा ववचार करण्यात यावा. 

ऄ) 60 टक्के अदेश अयएसअय माकट  वनम्नतम दरधारक ईतपादकांस  L-
1 of ISI)  देण्यात यावेत. 

ब) 20 टक्के अदेश अयएसअय माकट  एल-2 ईतपादकांना  L-2 of ISI)  
एल-1 दराने       L-1 of ISI) देण्यात यावेत. 

क) ईवटवरत 20 टक्के अदेश अयएसअय माकट शी समांतर दजा ऄसलेलया 
वनम्नतम दरधारक ईतपादकास  L-1 of confirming to ISI) देण्यात 
यावेत. 

5. जर अयएसअय माकट  ईतपादकांनी वनववदेत सहभाग घेतला नाही, तेव्हा; 
ऄ)  60 टक्के अदेश अयएसअय माकट शी समांतर दजा ऄसलेलया 

वनम्नतम दरधारक  ईतपादकास  L-1 of confirming to ISI) देण्यात 
यावेत. 

ब) 40 टक्के अदेश अयएसअय माकट शी  समांतर दजा ऄसलेलया एल-2 
ईतपादकास      L-2 of confirming to ISI) एल-1 दराने  L-1 of 
confirming to ISI) देण्यात यावेत. 

6. ईपरोक्त मदु्दा 4  ब) मध्ये अयएसअय माकट  एल-2 ईतपादकाने एल-1 दराने  L-1 
of ISI)            परुवठा करण्यास तयार नसलयास;   

ऄ)  20 टक्के ऄवधकचा अदेश अयएसअय माकट शी समांतर दजा 
ऄसलेलया  वनम्नतम दरधारक ईतपादकास  L-1 of confirming to 
ISI) देण्यात यावेत. 

7. जर अयएसअय माकट शी समांतर दजा ऄसलेलया एल-2 ईतपादकाने एल-1 
दराने (L-1 of confirming to ISI) परुवठा करण्यास तयार नसलयास, अयएसअय 
माकट शी समांतर दजा ऄसलेलया एल-3, एल-4 आ. ईतपादकांनी एल-1 दराने  L-1 of 
confirming to ISI) परुवठा करण्यास तयार ऄसलयास, तयांना संधी देण्यात यावी.  
जर वनववदेतील एकही ईतपादक एल-1 दराने परुवठा करण्यास तयार नसलयास,  
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        ऄ) ईपरोक्त मदु्दा 5  ब) मध्ये 100 टक्के अदेश अयएसअय माकट शी 
समांतर दजा ऄसलेलया एल-1 ईतपादकाला  L-१ of confirming to 
ISI) देण्यात यावेत. 

8. जर एक ककवा दोनच अयएसअय माकट  ईतपादक वनववदेत सहभाग/पार ऄसलयास, 
व अयएसअय माकट शी  समांतर दजा ऄसलेलया ईतपादकाने  कामवगरी 
समाधानकारक केली ऄसलयास तया परुवठादारास पढुील वषात दहा टक्क्यांनी 
 १०%)  पुरवठा अदेश खरेदी सवमतीच्या मान्यतेने वाढवून देता येतील. 

9. वर नमदु केलयाप्रमाणे अयएसअय व अयएसअय समांतर दजा ऄसलेलया सकु्ष्म व 
लघ ु ईतपादकांना एकूण खरेदीच्या २० टक्के अदेश  पवरच्छेद ५.१२ मध्ये नमदु 
केलयानसुार ऄनसुवूचत जाती ककवा जमातीच्या ईतपादकांना राखनू ठेवलेलया ४ टक्के 
खरेदीच्या तरतदुीसह) वमळालयास या वनयमातील पवरच्छेद ५.१२ मध्ये सकु्ष्म व लघ ु
ईद्योजकाकवरता वतत ूअरक्णाबाबत जी तरतदू नमदु करण्यात अली अहे, वतची 
पतूटता झालयाचे समजण्यात येइल.  तथावप, पतूटता होत नसलयास पवरच्छेद ५.१२ नसुार 
सकु्ष्म व लघ ुईद्योजकांना अरक्ण राहील.  

 
संबंवधत खरेदीदार ववभागांनी/कायालयांनी तयांना अवश्यक ऄसलेलया ववर्वनदेशाची 

 Specification) पतुटता करणाऱ्या वततूंची खरेदी करणे अवश्यक ऄसलयाने ऄसे ववर्वनदेश 
 Specification) खरेदीदार ववभागांनी तयांच्या गरजेनसुार वनस्श्चत करणे िमप्राप्त  अहे. 

वनववदा प्रविया राबववताना अयएसअय माकट  नसलेलया ईतपादनाचा दजा 
तपासण्यासाठी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळांची यादी वनयमपसु्ततकेच्या पवरवशष्ट्ट 15 मध्ये 
देण्यात अली अहे.  तयावशवाय वजलहयांच्या वठकाणी वचन्हांवकत नसलेलया वततचूी तपासणी 
करण्यासाठी तेथील खाजगी ऄवभयांवरकी/आतर महाववद्यालयाने तपासणी संतथेचा दजा देण्याचा 
प्रतताव ववकास अयकु्त  ईद्योग) यांना सादर केलयास तो प्रतताव तपासनू गणुवते्तनसुार तया 
ऄवभयांवरकी/ आतर महाववद्यालयास तपासणी संतथेचा दजा देण्याचा ईवचत वनणटय घेण्यात 
येइल.  अयएसअय माकट  नसलेलया ईतपादनाची नमनुा तपासणी करण्याकवरता येणारा खचट 
संबंवधत वनववदा धारकाकडून घेण्यात यावा. 
 

     तथावप वनववदा प्रविया राबववलयानंतर संबंवधत खरेदीदार ववभागांना परुवठादारांच्या 
वततूंचा दजा तपासणीसंदभात काही ऄडचण ऄसलयास ककवा कायटवाही करावयाची 
ऄसलयास खरेदीदार ववभागाच्या खचाने मध्यवती भांडार खरेदीमाफट त पवरवशष्ट्ट 15 मध्ये नमदु 
ऄसलेलया प्रावधकृत प्रयोगशाळांकडून तपासणी करता येइल.   
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ईतपादने खरेदी करताना, खालील पैल ूववचारात घेणे अवश्यक अहे:- 

खरेदी करण्यात येत ऄसलेलया ईतपादनांसाठी ओ इ एम (मळू ईपकरण ईतपादक) 
प्रमाणपर प्राप्त करुन घेणे अवश्यक राहील.  खरेदी करण्यात येत ऄसलेलया ईतपादनांशी 
संबंवधत देखभालीच्या ककवा ऄन्य सहाय्यकारी सेवांसाठी करार - जसे सवटसमावेशक देखभाल 
ककवा वार्वषक देखभाल करार, हा खरेदीच्या ईतपादना बरोबरच प्राप्त करुन घेण्यात यावा ककवा 
ऄशा सेवांच्या प्राप्तीसाठी अवश्यक तरतदू/तयारी करण्यात यावी.  

3.1.1.2 प्रशासकीय मान्यता   

खरेदीदार प्रशासकीय ववभागांनी/कायालयांनी कोणतीही खरेदी करण्यापवुी 
प्रशासकीय अदेश काढलयानंतरच खरेदी प्रविया ऄबलंबववण्यात यावी.  तसेच प्रशासकीय 
अदेशातच खरेदीची अवश्यकता व खरेदी केलेलया वततूंचा वववनयोग तातडीने केला जाणार 
अहे, ऄसे प्रमावणत करण्यात यावे.  

प्रतयेक प्रशासकीय ववभाग/कायालय प्रमखुांनी तयांना ऄसलेलया वववत्तय मयादेपयंत 
प्रशासकीय मान्यता दयावी,  ऄशा प्रकारची प्रशासकीय मान्यता ही वववत्तय वनयमावलीनसुार 
ऄसावी. तसेच तातडीची खरेदी, मयावदत खरेदी व  स्तवस चलेंज  पध्दतीने करावयाच्या  
खरेदीसाठीही  प्रशासकीय मान्यता अवश्यक राहील.  

 वजलहा पवरषद, महानगरपावलका, नगरपावलका/पवरषद, ववधानसभेच्या कायदयाखाली 
तथावपत कोणतीही संतथा/मंडळ/महामंडळ/प्रावधकरण/तवायत्त संतथा आ. प्रावधकरणे तयांच्या 
कायदयातील तरतदुीप्रमाणे प्रशासकीय वनणटय घेण्यास सक्म राहतील. 

ववत्त ववभागाकडून कोणतयाही प्रकारच्या खरेदीच्या देयकांच्या रकमा 15 माचट नंतर 
मंजरू करण्यात येणार नसलयाने प्रतयेक खरेदीदार ववभागाने अवश्यक तया वततूंची खरेदी 
ववत्तीय वषाच्या 15 फेब्रवुारी पवुीच होइल, ऄशा प्रकारे खरेदी प्रविया राबवावी.  सक्म 
प्रावधकाऱ्याचे प्रशासकीय मान्यतेचे अदेश एक वषापयंतच ग्राहय राहतील. एक वषाच्या 
कालावधीनंतर प्रशासकीय मान्यतेचे नववन अदेश काढण्यात यावेत.  

3.1.2   ककमतीचा अांदाज आवण ककमतीचा वाजवीपणा 

3.1.2.1  ककमतीचा अांदाज 

खरेदी प्रविया ही ऄंदावजत ककमत अवण तयानंतर प्रतयक् दयावी लागणाऱ्या  ककमती भोवती 
वफरत ऄसते. दरांचा/ककमतीचा ऄचकू ऄंदाज हा परुवठादाराकडून प्राप्त झालेलया देकारांचा 
वाजवीपणा वनस्श्चत अवण तथावपत करण्यासाठी अवश्यक ऄसतो. तयामळेु दर/ककमत हे 
वाततव, वततवुनष्ट्ठ, बाजार ककमतीनसुार अवण व्यावसावयक पध्दतीने काढण्यात यावेत. 
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ऄंदावजत ककमत अवण प्रतयक् दयावी लागणारी ककमत यामध्ये खपू मोठी तफावत ऄस ू
शकणार नाही, यावर भर देण्यात यावा.  खरेदीची वाततववक ककमत व ऄंदावजत ककमत 
यामध्ये (-) 20% ते (+) 10%   तफावत ऄसलयास ती मान्य करण्यास खरेदीदारास ववचार 
करता येइल.  तथावप, खरेदीची ऄंदावजत ककमत व प्रतयक् दयावी लागणारी ककमत यामध्ये 
जातत तफावत ऄसलयास, खरेदीदार ववभागाने नव्याने वनववदा काढणे अवश्यक राहील. 
तयानंतरही तयामध्ये तफावत अढळलयास, संबंवधत खरेदीदार ववभागाने एक ईच्चततर 
प्रावधकाऱ्याची मान्यता घेण्यात यावी. 

 खरेदीदार ववभागांनी वषटभरात लागणाऱ्या खरेदीचे वनयोजन शक्यतो तया वषाच्या 31 
मे पयंत पणुट करावे. ऄनावश्यक खरेदी टाळण्यासाठी खरेदीदार ववभागाने वतमाही ककवा 
सहामाही अढावा घेउन अवश्यकेनसुार वतमाही ककवा सहामाही खरेदी करावी. 

वनववदांच्या बाबतीत, “वनववदा ऄजट” ची ककमत ही ऄदंावजत खचाच्या अधारावर  
वनस्श्चत करण्यात येते.  वनववदा ऄजासोबत वनववदा ककमत/शलुक व बयाना रक्कम (EMD) 
सोबत जोडलेलया पवरवशष्ट्ट 8 मधील तक्तयांनसुार वनस्श्चत करण्यात यावे अवण 
वनववदाकारांकडून प्राप्त झालेले वनववदा ककमत/शलुक हे योग्य लेखा शीषाखाली जमा करण्यात 
यावे.  

3.1.2.2  ककमतीचा आधार 

खरेदी करावयाच्या वततचू्या ककमतीचा ऄंदाज खालील बाबींच्या अधारे काढण्यात यावा.  

१) शेवटची खरेदी ककमत, 
२)  व्यावसावयक ऄवधका-यांने केलेले मलूयांकन,  
३) एक ककवा ऄवधक संभाव्य वविेतयांकडून घेण्यात अलेलया ऄंदाजपरकातील 

भाव/ककमत,  
४) बाजारपेठेचे सवेक्ण, 
५) वववशष्ट्ट खरेदीच्या प्रततावाच्या संदभात वापरण्यात अलेली ऄन्य कोणतीही 

पध्दत.   

या पध्दती या परतपरांना वगळणाऱ् या नाहीत. ककमतीचा ऄंदाज करताना, कच्चा 
माल/कामगार यासंबंधीचे अर्वथक वनदेशांक, ऄन्य खरेदी खचट, पकॅकग अवण फॉरववडंग खचट, 
शलुक अवण कर, ऄंवतम वठकाणापयंत सरुवक्त वाहतकु खचट अवण प्रवशक्ण, तपासणी आ. 
सारखे ऄन्य खचट या बाबीं ववचारात घेण्यात याव्यात. अयात करण्यात येणाऱ् या वततुंच्या 
ऄंदावजत ककमतीच्या संबंधात, परकीय चलनाचा वववनमय दर (परकीय चलनातील मागील 
मावहती, परदेशात सध्या झालेली वाढ परकीय चलनात घेण्यात यावी अवण तयानंतर ती  
भारतीय रुपयात सध्याच्या पातळीवर रुपांतवरत करण्यात यावी) अवण सीमा शलुक आ. 
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ववचारात घेण्यात यावेत.  संख्या अवण ककमतीसह प्रततावाच्या नमनु्यासाठी कृपया पवरवशष्ट्ट-1 
पहावे.  

3.1.2.3  ककमत भारतीय रुपयात काढणे 

जेथे शक्य ऄसेल तेथे, वनधावरत केलेली ककमत ही भारतीय रुपयात रुपांतवरत करण्यात यावी 
अवण ती दोन्ही म्हणजे परकीय चलनात अवण भारतीय रुपयात, सक्म प्रावधकाऱ् याकडून 
अर्वथक मान्यता मागताना सादर करण्यात यावी. वववनमय दर हा व्यापारी वनववदा ईघडण्याच्या 
वदवशी जो ऄसेल तो तवीकारण्यात यावा. प्रततावासाठी ववनंती (अर एफ पी)/वनववदा 
काढताना वनववदाकारावर व्यापारी वनववदा ईघडण्याची वदवशी लाग ूऄसलेला रुपांतराचा दर 
तवीकारण्याचे बंधनकारक करण्यात यावे.     

3.1.2.4 कर आवण शुल्क 

1. दर परके/व्यापारी वनववदा अमंवरत करताना तया आस्च्छत गंतव्य वठकाणी लाग ूऄसलेले 
सवट कर जसे, कें द्रीय मलूयवधीत कर/महाराष्ट्र मलूयवधीत कर, आतर कर/शलुक अवण 
वाहतकू खचट आतयादी वततु/सेवांच्या ककमतीपासनू वेगळे दाखववण्याची तयात सचूना 
करण्यात यावी.   

2. परकीय वनववदाकारांच्या बाबतीत: भारतामध्ये  वतत ुपोहचववण्यासाठी देय ऄसलेले सवट 
कर, शलुक, लेव्हीज अवण अकार, अगाउ समॅ्पलसह वनववदाकारांकडून चाल ू
करारांतगटत तयांच्या संबंवधत देशात भरण्यात येतील.  तसेच भारतामध्ये भरावयाचे कर 
अवण शलुक वनववदाकाराकडून तवतंरपणे भरण्यात येतील.  

3.1.2.5 ककमतीचा वाजवीपणा वनस्चचत करणे 

तपधातमक वनववदेच्या प्रकरणी, जेथे दोन ककवा ऄवधक परुवठादार एक करार वमळण्यासाठी 
तवतंरपणे तपधा करीत ऄसतील तेथे, ऄशा तपधातमक वनववदा या ककमतीचा वाजवीपणा 
वनस्श्चत करण्यासाठी अधारभतू राहतील. तसेच, यापवूीच्या करारामधील ककमतीची 
सांस्ख्यकीय मावहती  Database), बाजारात तया ईतपादनासाठी ईपलब्ध ऄसलेली ककमत 
आतयादी बाबी ककमतीचा वाजवीपणा वनस्श्चत करण्यासाठी वापरण्यात यावी.    

(ऄ) ईपभोक्ता/खरेदीदारांला दयाव्या लागणाऱ्या शेवटच्या खरेदी ककमतीच्या अधारे 
वनववदांचे मलूयांकन करण्यात यावे.  

(ब) एक सवटसाधारण तत्त्व म्हणनू, कोणताही देकार ज्यामध्ये ऄवनस्श्चत ककवा ऄमयावदत 
दावयतव ककवा कोणतीही ऄसाधारण तवरुपाची ऄट ऄसेल, ऄसा देकार ववचारात 
घेण्यात येउ नये. 
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(क) वततचु्या ककमतीबाबत बाजारातनू वमळालेलया प्रवतसादावरुन वदसनू येणारी तपधा, 
बाजारातील ककमत, शेवटची खरेदी ककमत, यापवूी केलेलया करारामधील ककमतीची 
सांस्ख्यकीय मावहती (Database) च्या अधारे ककमतीचा वाजवीपणा तथावपत करता 
येइल.    

(ड) सटेू भाग तसेच वापरामळेु संपणाऱ् या वततुंच्या खरेदीसाठी अवण ज्यामध्ये वततुंचा 
परुवठा यापवूी करण्यात अलेला ऄसेल ऄसे कमी ककमतीचे करार, ऄशा प्रकरणी, 
शेवटची खरेदी ककमत अवण शासकीय सरुांकडून प्रवसध्द करण्यात अलेलया 
ककमतीच्या वनदेशांकांतील बदल यांच्याशी तलुना करुन ककमतीचा वाजवीपणा 
वनस्श्चत करण्यात येइल.  

खरेदीची पध्दत कोणतीही ऄसली तरी शेवटची खरेदी ककमत काढण्यासाठी 
इ-वनववदासाठीच्या संकेत-तथळावर खरेदी केलेलया वततुंच्या तपशीलवार वैवशष्ट्ट्यांचा 
ईपलब्ध ऄसलेला तपशील अवण पवरमाण यांचा वापर करण्यात यावा.  

 (आ) जेथे शेवटच्या खरेदी ककमतीमध्ये खपू तफावत ऄसेल व ज्याबाबत ककमती 
वनदेशांकांतील ततसम बदलांबाबत तपष्ट्टीकरण देण्यात अलेले नसेल, ऄशा 
पवरस्तथतीतीत ककमतीचे ववश्लेषण ववचारात घेउन ककमतीचा वाजवीपणा तपासता 
येइल. 

(फ) ककमतीच्या ववगतवारीचा तपशील अवण ककमतीचे ववश्लेषण यांची तपासणी 
करण्यात यावी. 

3.1.2.6   शेवटची खरेदी ककमत (एल पी पी) 

ककमतीचा वाजवीपणा वनस्श्चत करण्यासाठी महतवाच्या घटकांपैकी शेवटची खरेदी 
ककमत (एलपीपी) हा एक घटक अहे अवण ईद्धतृ करण्यात अलेलया देकारातील दराची 
शेवटची खरेदी ककमतीशी तुलना करताना खालील बाबी ववचारात घेण्याची गरज ऄसते:- 

(ऄ) मागील तीन वषापेक्ा ऄवधक वषांपवूीची शेवटची खरेदी ककमत ही तलुनेसाठी खरे 
प्रमाण होत नाही. तथावप, ऄशी एल पी पी, तयामध्ये दरवषी होणारी वाढ वमळवून, 
दर ऄजमावण्यासाठी मावहती म्हणनू, अवश्यकता वाटलयास, वापरता येउ 
शकेल. वाढीचा दर हा ज्या वततु खरेदी करण्यात येत ऄसतील तया वततुंच्या 
प्रकारानसुार, प्रतयेक प्रकरणी, बदलत राहील.  

(ब) एल पी पी ही पवूी यशतवीवरतया पार पाडण्यात अलेलया समान प्रमाणातील अवण 
समान व्याप्ती ऄसलेलया परुवठा अदेशाच्या संबंधात ऄसावी.  
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(क) ककमतींची तलुना करण्यासाठी एल पी पी चा एक प्रमाण म्हणनू वापर करताना 
देकारामधील एकवरत ककमत (बातकेट) अवण ठोक सवलत ववचारात घेण्याची 
गरज ऄसते.  

(ड) बाजारपेठेतील पवरस्तथती अवण ऄप्रचवलत ईतपादनाचे पनु्हा ईतपादन सरुु 
करण्यासारखे ऄन्य घटक देखील ववचारात घ्यावे लागतील. 

(आ) जेव्हा ककमतीचा वाजवीपणा ऄजमावण्यासाठी कोणताही ऄन्य पयाय ईपलब्ध नसेल 
तेव्हा मागील तीन वषापेक्ा ऄवधक वषांची ऄसलेली एल पी पी देखील ववचारात घेता 
येउ शकेल परंतु ऄशी पवरस्तथती क्ववचतच ईद्भवेल. 

3.1.2.7 परदेशी परुवठादाराांच्या ककमतीचा अांदाज करणे 

परदेशी परुवठादारांच्या ककमतीचा ऄंदाज करण्यासाठी खालील बाबींचे ववश्लेषण करण्याचे 
प्रयतन करण्यात यावेत:- 

(ऄ) परुवठादाराच्या देशामध्ये प्रचवलत ऄसलेली ककमत वनस्श्चतीकरणाची 
कायटपध्दती/पध्दत;  

(ब) जेथे समान ईतपादने, यंरणा अवण ईप-यंरणा ईपलब्ध ऄसतील तेव्हा तयांचा संदभट 
घेण्यात यावा. ऄशा प्रकारच्या भांडाराच्या खरेदीशी संबंवधत ऄसलेलया ववभागाने 
ठेवलेलया मावहती-संग्रहाचा ईपयोग करण्यात यावा; 

(क) परदेशी परुवठादाराने ऄन्य खरेदीदारांना परुववलेलया समान ईतपादनाचा मागील 
तपशील अवण करारातील दर, ऄसलयास, ते पाठववण्याची  तयाला ववनंती करण्यात 
यावी.  

3.1.2.8  राज्यातील परुवठादाराांना प्राधान्य 

जेंव्हा राज्यामधील अवण राज्याबाहेरील पुरवठादारांनी वनववदा प्रवियेत एकर 
भाग घेतला ऄसेल, ऄशा वेळी ईद्योजकांचा  तलुनातमक दर  काढण्यात यावा.  ऄसा 
तलुनातमक दर काढताना, राज्याबाहेरील परुवठादारानी वनववदेमध्ये नोंदववलेले सवट 
समाववष्ट्ट दरातनू  कें द्रीय मलुयवधीत कर  (CST) वगळून तयामध्ये वाहतकू खचट 
समाववष्ट्ठ करुन अलेला दर व राज्यातील परुवठादारानी वनववदेमध्ये नोंदववलेले सवट 
समाववष्ट्ट दरातनू  महाराष्ट्र मलुयवधीत कर (M-VAT) वगळून अलेला  दर  ववचारात 
घेवून तलूना करण्यात यावी व वनम्नतम दर ठरवावा.  यापद्धतीने  जर राज्याबाहेरील 
परुवठादाराचा दर वनम्नतम ठरला,  तर राज्याबाहेरील परुवठारास 50 टक्के परुवठा 
अदेश देण्यात यावेत अवण राज्यातील ईद्योजकांना प्रोतसाहन देण्यासाठी महाराष्ट्रातील 
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ईद्योजक वनम्नतम दराने समान दजाचा माल  परुवठा करण्यास तयार ऄसलयास, ईवटवरत 
50 टक्के परुवठा अदेश देण्यात  येतील. परंत,ु राज्यामधील ईद्योजक जर  देकारातील 
वनम्नतम दराने वततुचा परुवठा करण्यास तयार नसेल, तर राज्याबाहेरील परुवठादारास 
वततचूा परुवठा करण्यासाठी संपणूट अदेश देण्यात यावा.  अदेश ववभागनू देण्याचे पणूट 
ऄवधकार ववभाग खरेदी सवमतीला ऄसतील.  

काही वेळा राज्याबाहेरील परुवठादार हे महाराष्ट्र राज्यामधील पत्ता देतात. 
ऄशा प्रकरणी, जे परुवठादार महाराष्ट्र मलूयवर्वधत कर (व्हटॅ) ईद्धतृ करतात, तयांनाच 
फक्त राज्यामधील परुवठादार म्हणनू ववचारात घेण्यात यावे.  

 

3.1.2.9  जतन करावयाचा मावहती सांग्रह 

(अ) खचय आवण ककमतीचा मावहती-सांग्रह:  

ववभागाने पवूी केलेलया खरेदी कराराचा तपशील ज्यामध्ये  खरेदी केलेली वतत,ु 
तयातील महतवाची ववर्वनदेश, यवुनट दर, संख्या, एकूण मलूय, खरेदी प्रकार, प्राप्त 
वनववदाकारांची संख्या, तवीकाराहट  म्हणनू ववचारात घेतलेलया वनववदांची संख्या, 
नजरेतनू वनसटलयामळेु वगळलेलया वनववदांची कारणे, वाटाघाटी न केलेले एल-1 चे 
दर अवण करारामधील दर, आ. बाबींचा मावहती-संग्रह ठेवावा. तयामळेु भववष्ट्यातील 
खरेदीच्या ककमतीचा वाजवीपणा ऄजमावण्यास मदत होइल.       

(ब) तज््ाांच्या सांतथा:-  

बाजारपेठेतील घडामोडी, बाजारातील ककमतीचे चढ ईतारातील ऄनमुान अवण सवात 
ईत्तम प्रथा या बाबतची मावहती घेण्यासाठी तज्ज्ञ संतथांशी संपकट  साधावा.  

(क) मावहतीची देवाण-घेवाण:- 

ववभागांनी मावहतीची देवाण-घेवाण करण्यासाठी अवण मावहतीचे जाळे वनमाण 
करण्यासाठी एक यंरणा वनमाण करावी, ज्यामळेु खरेदीचे तरोत ववततावरत करण्यास 
अवण एका वततसुाठी एकाच सेवेमधील ककवा वेगवेगळ्या सेवांमधील खरेदी 
ववभागांनी वेगवेगळ्या ककमती ऄदा करणे टाळण्यास मदत होइल. ऄशा प्रकारची 
मावहती देण्याघेण्याचे काम ववभागाच्या संकेततथळावर/इ-वनववदा पोटटल माफट त सकुर 
करण्यात येइल.  

(ड) वनधारण प्रवक्रयेत पारदशयकता:  

ककमतीचा वाजवीपणा ऄजमावण्याचे काम हे खपू वजकीरीचे काम ऄसते, ववशेषतः 
जेव्हा ककमतीबाबतचा मावहती-संग्रह ईपलब्ध नसतो ककवा ऄन्य देशांकडून खरेदी 
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करावयाची  ऄसते, ऄशा प्रकरणी तवीकाराहट  ककमत काढण्यासाठी अवण खरेदीचा 
वनणटय घेण्यासाठी केलेलया प्रयतनांची नोंद करुन ठेवणे महतवाचे ऄसते. 

3.2 खरेदीचे प्रकार 

संबंवधत ऄवधकारी अवश्यक वततुंची मावहती वमळालयानंतर, नमदू करण्यात अलेलया 
“अवश्यकता” सवट दषृ्ट्टीने पणूट झालया अहेत याची खारी करुन तो खरेदीचा प्रकार वनस्श्चत 
करील अवण वनववदा अमंवरत करील. अवश्यकतांचे तवरुप व गुंतागुंत अवण खरेदी 
करावयाच्या वततुंचे मलूय यावर अधावरत, खालील खरेदीच्या पध्दती वापरण्यात याव्यात :-  

1. खलुी तपधातमक वनववदा  
2. थेट जागेवर (तपॉट) खरेदी 
3. दर परकाच्या अधारे खरेदी 
4. मयावदत वनववदा/वनबंवधत वनववदा  
5. पनॅलमधील/दर करार परुवठादाराकडून खरेदी 
6. एकल तरोत खरेदी  
7. स्तवस चलॅेंज पद्धतीने खरेदी 

3.2.1 खलुी तपधात्मक वनववदा 

खालील पवरच्छेद िमांक 3.2.2 ते 3.2.7 मध्ये नमदू केलेच्या खरेदींच्या पध्दतीचा वापर 
करण्यास  भाग पाडणारी कारणे नसतील तर खरेदी कायालयाने नेहमी खलुी वनववदा/खलुी 
तपधातमक वनववदा या खरेदीच्या पध्दतीचा वापर करावा. खलुी तपधातमक वनववदा प्रविया 
वनववदा प्रकाशनाच्या पारदशटक पध्दतीद्वारे पार पाडण्यात यावी. ज्या वनववदांचे ऄंदावजत मलूय 
रु.तीन (३.००) लाखांपेक्ा जातत ऄसेल, ऄशा सवट वनववदा इ-वनववदा पध्दतीने काढण्यात 
याव्यात.  इ-वनववदा साठीचा तपशील पवरच्छेद िमांक 4.1 मध्ये पहावा. 

“वनववदा” या शब्दाचा वापर, जेव्हा खरेदी कायालय तयांच्या अवश्यकता पणूट 
तपशीलात वववनर्वदष्ट्ट करते - जसे वववशष्ट्ट प्रकारच्या वाहनाची ककवा फर्वनचर ककवा 
संगणकाची खरेदी, तेव्हा करण्यात येतो.  तया ऄनषंुगाने परुवठादाराची वनवड ही सवात कमी 
ककमतीच्या अधारे करण्यात येते.  

3.2.2 थेट जागेवर (तपॉट) खरेदी 

जेव्हा खरेदीची ककमत रुपये पाच हजार (रु. 5000) पयंत ऄसेल, ऄशा प्रतयेक प्रसंगी 
दरपरके/वनववदा न मागववता थेट जागेवर खरेदी करता येइल.  परंत ूऄशा वततूंची एकूण खरेदी 
तया तया अर्वथक वषात रुपये  पन्नास हजार (रु. 50,000) पेक्ा जातत नसावी.   
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खरेदी ऄवधकाऱ्यांना रुपये पन्नास हजार (रु. 50,000) पयंतची थेट खरेदी मळू 
ईतपादक / ऄवधकृत वविेते/ ववतरक यांच्याकडून करता येइल. मार या खरेदीसाठी खरेदी 
ऄवधकाऱ्याने खरेदी केलेली वतत ूमागणी केलेलया गणुवते्तची व सध्याच्या बाजार भावानसुार 
ऄसलयाचे प्रमाणपर वदलयानंतरच खरेदी करता येइल.  

खरेदी ककमतीच्या मयादेत वाढ करण्याबाबत दर 5 वषांनी ईद्योग, उजा व 
कामगार ववभाग अढावा घेउन तवतंर अदेश वनगटवमत करेल  पवरवशष्ट्ट 9).   

3.2.3 दरपत्रकाच्या आधारे खरेदी 

जेव्हा खरेदीची ककमत रुपये पाच हजार  रु . 5,000/-) पेक्ा जातत व रुपये तीन लाख         
(रु. 3,00,000/-) पयंत ऄसेल तेंव्हा खरेदी दरपरक मागवून  (खलुी तपधातमक वनववदा न 
मागवता) करता येइल. यासाठी खरेदी ककमतीच्या मयादेत वाढ करण्याबाबत दर 5 वषांनी 
ईद्योग, उजा व कामगार ववभाग अढावा घेउन तवतंर अदेश वनगटवमत करेल  पवरवशष्ट्ट 9). 
ऄशी दरपरके खलुया बाजारातनू कमीत कमी तीन वेगवेगळ्या परुवठादार/ईतपादकांकडून 
तलुना करण्यासाठी मागववण्यात यावीत. दरपरक सादर करणाऱ् या वनववदाकारांचा खरेदी 
कायालयाबरोबर कोणताही वहतसंबंध नसावा. यापवूी ऄसे वदसनू अले अहे की, खरेदी 
ऄवधकारी मोठे अदेश लहान लहान अदेशांमध्ये ववभागणी करतात अवण ते तयाच 
वविेतयांकडून दरपरकाच्या माध्यमातनू खरेदी करतात.  ही प्रथा काटेकोरपणे टाळण्यात यावी.  
एका अर्वथक वषात एकाच वततचु्या दरपरकाच्या माध्यमातनू करण्यात अलेलया खरेदीचे 
एकूण मलूय रुपये तीन लाखापेक्ा (रु.3,00,000/-) जातत नसावे.  

तसेच रुपये 3 लाखापयंतची कोणतयाही वततूंची खरेदी DGS & D कडील 
दरकरारच्या अधारे करता येइल. मार रुपये 3 लाखापेक्ा जातत ककमत ऄसलेलया व कें द्र 
शासनाच्या DGS & D च्या दर करारावर ईपलब्ध ऄसलेलया केवळ मोटार वाहन  कार) व 
आतर ब्रनॅ्डेड वतत ू  यासारख्या वततूंची  खरेदी करता येइल.  तथावप,  आतर ब्रनॅ्डेड वततूंची 3 
लाखांपेक्ा जातत ककमतीच्या खरेदीसाठी, खलुया बाजारातील ककमत तपासनू DGS & D च्या 
पनॅलवरील दरकरार धारकासह आतर ईतपादक/ववतरक/परुवठादार यांच्याशी वाटाघाटी 
कराव्यात. वाटाघाटीमध्ये सदरच्या वतत ूDGS & D च्या दरकरारापेक्ा कमी दराने ईपलब्ध 
होत ऄसलयास, संबंवधताकडून वकमान 3 पेक्ा ऄवधक दरपरके मागवून रुपये 1 कोटी पयंतची 
वार्वषक खरेदी करता येइल.  मोटार वाहन  कार) खरेदी करण्यासाठी रुपये 1 कोटीची मयादा 
ऄसणार नाही.  तथावप,  आतर ब्रनॅ्डेड वततूंची रुपये 1 कोटी पेक्ा जातत  खरेदी  इ-वनववदा 
प्रवियेमाफट तच करण्यात यावी. ऄशा सवट खरेदीचा तपशील खरेदीदार ववभाग तयांच्या संकेत-
तथळावर अवण इ-वनववदेच्या पोटटलवर प्रवसद्ध करेल.   
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तसेच खरेदीदार ववभाग वववहत  करण्यात येइल ऄशा रकमेपेक्ा कमी मलूय 
ऄसणाऱ् या  वततुंची खरेदी दरपरकासाठी ववनंती करुन खालील पवरस्तथतीत खरेदी करण्याचा 
वनणटय घेउ शकेल:-  

ऄ)  ज्या वततु सहज ईपलब्ध होतील अवण खरेदीदार ववभागाच्या  वववशष्ट्ट तपवशलानसुार 
ईतपावदत करण्यात येत नाहीत अवण ज्यांच्यासाठी तथावपत बाजारपेठ ऄस्तततवात 
ऄसेल; ककवा 

ब)  भैावतक सेवा ज्या खरेदी कायालयाच्या वववशष्ट्ट तपवशलानसुार परुववण्यात येत नाहीत 
अवण ज्या बाजारात सहज ईपलब्ध ऄसतात; ककवा 

क)  ऄशा कोणतयाही वततुंची खरेदी ज्यांची देखभालीसाठी ककवा अकस्तमत दरुुततीसाठी 
तातडीने गरज ऄसते. 

दरपरकासाठी ववनंतीच्या कायटपध्दतीत खालील बाबींचा समावेश ऄसेल:- 

ऄ)  दरपरके व्यवहायट ऄसेल वततक्या ऄनेक संभाव्य वनववदाकारांकडून लेखी अमंवरत 
करण्यात येतील;  

ब)  प्रतयेक वनववदाकारास फक्त एक दरपरक देण्याची परवानगी ऄसेल; अवण 

क)  यशतवी दरपरक हे खरेदी कायालयाने दरपरकासाठीच्या ववनंतीमध्ये नमदू केलेलया 
गरजांची पतूटता करणारे सवात कमी ककमतीचे दरपरक ऄसेल. 

ड) दरपरकाच्या अधारे खरेदी करताना वनववदाकाराकडून तयाचा VAT/CST िमांक 
घेण्यात यावा.  तथावप, VAT/CST िमांक लाग ूनसलयास ततसम प्रावधकरणाकडील 
नोंदणी िमांक ऄसलेलया वनववदाकाराच्या लेटर हेडवर दरपरक घेण्यात यावे. ऄशी 
दरपरके घेताना संबंवधत वनववदाकाराचे पनॅकाडट घेणे बंधनकारक राहील. 

3.2.4 मयावदत वनववदा/वनबंवधत वनववदा 

ही खरेदीची पध्दत फक्त खाली नमदू केलेलया प्रकरणी वापरण्यात यावी:- 

ऄ) खरेदीची वतत,ू वतच्या  गुंतागुंतीच्या ककवा ववशेष तवरुपामळेु, फक्त काही थोड्याच 
संभाव्य वविेतयांकडे ईपलब्ध ऄसेल.  

ब) ऄकस्लपत घटनांमळेु वनमाण झालेलया तातडीमळेु, खरेदी कायालयाचे ऄसे मत झाले 
ऄसेल की खरेदीचा ववषय खलुया तपधातमक वनववदा पध्दतीचा ऄवलंब करुन प्राप्त 
करुन घेता येणार नाही.  
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क) जेथे शासनाने खाली नमदू केलेलया कारणाततव खरेदी करावयाच्या वततु संभाव्य 
वनववदाकारांच्या एकाच वगाकडून करण्यासाठी बंधनकारक तरतदूी केलेलया ऄसतील 
ऄशा खालील प्रसंगी : -  

ऄ) देशांतगटत ईद्योगास चालना 

ब)  शासनाचे सामावजक-अर्वथक धोरण 

क)  यथोवचतपणे ऄवधसवूचत केलेलया धोरणास पढेु नेण्यासाठी 
सावटजवनक वहताच्या दसृ्ष्ट्टकोनातनू ऄन्य कोणतेही कारण.  

वनबंवधत/मयादीत वनववदेसाठीच्या प्रवियेत खालील बाबींचा समावेश ऄसेल अवण 
खरेदी कायालय वनववदेसाठीचे अमंरण थेट खालील व्यक्ती/संतथाना पाठवू शकेल:-  

एक) खरेदी कायालयाकडे ककवा आतर कायालयाकडे खरेदीच्या वततूंसाठी नोंदणीकृत 
सवट वनववदाकारांना जे खरेदीच्या वतत ू परुवू शकतील; ककवा  

दोन) पवरणामकारक तपधेची खारी करण्यासाठी भेद-भावरवहत पध्दतीने वनवडलेलया 
परेुशा संख्येतील वनववदाकारांना जे खरेदीच्या वतत ूपरुवू शकतील;  

तीन) खरेदी कायालय सवट संभाव्य वनववदाकारांना, जे खरेदीसाठी अखनू वदलेलया 
ऄहटता वनकषांची पतूटता करीत ऄसतील तयांना, वनववदेसाठी अमंरण 
पाठववण्यात अलेले ऄसेल ककवा नसेल तरी देखील, वनववदा प्रवियेत भाग 
घेण्यास परवानगी देइल;  

चार) वनववदाकाराबरोबर तयाच्या मागील अर्वथक वषातील ईलाढालीपेक्ा जातत 
रकमेचा करार करण्यात येउ नये. जर यशतवी वनववकादाराकडून  करावयाच्या 
खरेदीची रक्कम तयाच्या मागील अर्वथक वषातील ईलाढालीच्या रकमेपेक्ा 
जातत ऄसेल तर, ऄवतवरक्त  परुवठा अदेश  पढुील पार वनववदाकार, जर  एल-1 
दराने वतत ूपरुवठा करण्यास तयार ऄसेल तर,  करार करण्यात यावा.   

ऄशा प्रकारची खरेदी ववभागाने शक्यतो रुपये पाच कोटी  रु. 5 कोटी) मयादेतच  
करावी.  जेंव्हा अदेशाचे ऄंदावजत मलूय रुपये पाच कोटीपेक्ा (रु. 5 कोटी) जातत ऄसेल 
तेव्हा खरेदी ऄवधकाऱ्याने संबंवधत ववभागाच्या ऄप्पर मखु्य सवचव/ प्रधान 
सवचव/ सवचव यांच्या ऄध्यक्तेखालील ईच्चवधकार सवमती  पवरच्छेद 2.9.1) ची मान्यता 
घेउन खरेदी करणे अवश्यक अहे.   
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3.2.5  पनॅलमधील/दर करारावरील परुवठादाराकडून खरेदी 

जर डी जी एस ॲन्ड डी, ककवा राज्य सरकार यासारख्या संतथांकडे पनॅलवर नोंदणी 
केलेले परुवठादार नसतील तरच खरेदीदार ववभागाला हव्या ऄसलेलया वततसुाठी खरेदीच्या 
या पध्दतीचा वापर करता येइल.   

जेव्हा वववशष्ट्ट वततचुी खरेदी पनुः पनुः करावी लागत ऄसेल अवण ऄशा वततुंचे 
प्रमाण अवण अवश्यकता तपष्ट्ट ऄसतील तेंव्हा पनॅल /दर करारामाफट त खरेदी करण्यात येते. 
ही खरेदीची पध्दत खलुया वनववदेच्या लांबलचक खरेदी प्रवियेला एक गवतमान अवण साधा 
पयाय अहे. तथावप, पनॅलद्वारा खरेदी प्रवियेत ऄवलंब करताना योग्य काळजी घेणे अवश्यक 
अहे.  ही खलुया तपधातमक वनववदेच्या माध्यमातनूही पार पाडणे ईचीत होइल.  पनॅल 
पध्दतीमाफट त एकदा खरेदी केलयानंतर, तया नंतरच्या खरेदीसाठी प्रतयेक वेळी परुवठादारांची 
पवूट-ऄहटता बघण्याची गरज नसते. पनॅलमाफट त खरेदी एका वनयत कालावधीसाठी करण्यात 
येइल, ज्याचा मळू खलुया वनववदेत ईललेख केलेला ऄसेल. 

खरेदीदार ववभागाने वनववदा मागववताना नमदु केलेली एकूण मागणी  वतत,ू संख्या 
आ.) व तयानसुार वनववदाकाराने  प्रतयक् केलेला  वततचूा परुवठा  वतत,ू संख्या आ.) मावहती 
संबंवधत ववभागाने मावहती व तंरज्ञान संचालनालयाच्या मदतीने इ-वनववदा पोटटलवर वेळोवेळी 
प्रकावशत करावी.  तसेच वनस्श्चत केलेलया कालावधीत मळू  मागणीपेक्ा जातत परुवठा होणार 
नाही, याची  खरेदीदार ववभागाने काळजी घ्यावी.   

तसेच, खरेदी ववभागाने/कायालयाने तयांच्या मळू प्रशासकीय ववभागाला (ज्याने पनॅल 
तयार करणे/दर करार करण्याचे काम केले ऄसेल) खरेदी केलेलया वततुंचे पवरमाण, प्रतयेक 
खरेदीचे मलूय अवण पनॅल मधील वववशष्ट्ट परुवठादार ज्यांच्याकडून खरेदी करण्यात अली 
ऄसेल, याबाबतचा तपशील कळववणे खरेदी ववभागावर बंधनकारक अहे. खरेदीदार 
ववभाग/कायालय तयांनी तयार केलेलया पनॅलच्या अधारे वकती अदेश देण्यात अले तयांचा 
ऄवभलेख ठेवण्यासाठी, ही मावहती मळू प्रशासकीय ववभागाला पाठववण्याची अवश्यकता 
अहे. ऄशी मावहती संबंवधत ववभागाच्या संकेत-तथळावर अवण ववशेष करुन राज्याच्या आ-
वनववदेच्या पोटटलवर प्रदर्वशत करण्यात यावी.    

3.2.6  एकल तत्रोत खरेदी 

एकल तरोत परुवठादाराच्या वनवडीमध्ये गणुवत्ता अवण खचाच्या संबंधात तपधेमळेु जे 
फायदे वमळतात ते फायदे वमळत नाहीत.  तसेच ऄशा वनवडीत पारदशटकतेची ईणीव ऄसते 
अवण तयामळेु ऄतवीकाराहट  प्रथांना प्रोतसाहन वमळते. तयामळेु एकल तरोत वनवड पध्दत फक्त 
खाली नमदू केलेलया ऄपवादातमक पवरस्तथतीत वापरण्यात येते:-  
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ऄ) खरेदीची वतत ू फक्त एका वववशष्ट्ट वविेतयाकडे ईपलब्ध ऄसते ककवा खरेदीच्या 
ववषयाच्या संदभात फक्त वववशष्ट्ट वविेतयाला ऄवधकार ऄसतात ज्यामळेु ऄन्य 
कोणताही ककवा बदली पयाय ईपलब्ध नसतो व ऄन्य कोणतयाही खरेदी पध्दतीचा 
ऄवलंब करणे शक्य नसते.  

ब) ऄनथटकारक घटना, नैसर्वगक अपत्ती ककवा साथीच्या रोगामळेु खरेदीच्या ववषयाची 
तातडीने गरज ऄसते अवण खरेदीच्या ऄन्य कोणतयाही पध्दतीचा ऄवलंब करणे 
व्यवहायट नसते कारण वततका वेळ थांबणे शक्य नसते.  

क) वततु, साधने, तंरज्ञान ककवा सेवा एका वविेतयाकडून खरेदी केलयानंतर ऄवतवरक्त 
वततुंचा परुवठा देखील तयाच वविेतयाकडून, प्रमावणकरणामळेु ककवा ऄनरुुपतेच्या 
कारणामळेु, खरेदी कायालयाच्या गरजा मळू खरेदीच्या पवरणामकारकतेमळेु 
भागववलया गेलयाने तसेच, मळू खरेदीच्या तलुनेत प्रतताववत खरेदीचा मयावदत लहान 
अकार-तलुनेने कमी प्रमाणात खरेदी, ककमतींचा वाजवीपणा अवण पयायी वतत ु
ककवा सेवा ऄनरुुप नसणे, आ. बाबी ववचारात घेवून, खरेदी कायालयाने खरेदी 
करण्याचा वनणटय घेणे;  

ड) जेव्हा खरेदी कायालय खरेदीची ऄन्य कोणतीही पध्दत राष्ट्रीय सरुक्तेच्या 
दसृ्ष्ट्टकोनातनू ईवचत नसलयाचा वनणटय घेते.  

आ) खरेदी कायालय संशोधन, प्रयोग, ऄभ्यास ककवा ववकास या संबंधी करार करण्याचा 
प्रयतन करते, ज्यामळेु खरेदी ववभागावर कोणताही व्यापारी पवरणाम होणार नसतो.  

खरेदी प्रावधकाऱ्याने एकल तरोताकडून खरेदी करण्याची गरज अवण पवरस्तथती 
अवण या पध्दतीमळेु, ऄन्य पध्दतीच्या माध्यमातनू खरेदी करण्यापेक्ा, होणाऱ् या फायद्यांची, 
लेखी नोंद करणे महतवाचे अहे. एकल तरोताकडून खरेदीच्या बाबतीत खरेदी कायालय ऄशा 
एकल संभाव्य वनववदाकाराकडे प्रततावाची मागणी करेल अवण वनववदाकाराबरोबर सद्हेतनेू 
वाटाघाटी करेल.  तयानसुार, खरेदी करावयाची वतत ू एकल तरोताकडून खरेदी करणे 
अवश्यक ऄसलयाचे  खरेदीदार ववभाग प्रमखुाने वववहत नमनु्यात प्रमावणत करावे  पवरवशष्ट्ट-
16 पहावा).  ऄशा एकल तरोताकडून करावयाच्या खरेदीस संबंवधत प्रशासकीय ववभागाच्या 
सवचव/प्रधान सवचव/ऄपर मखु्य सवचव यांची मंजरुी अवश्यक राहील.    

3.2.7 स्तवस चलॅेंज खरेदी पध्दत 

सदर खरेदी पध्दतीमध्ये खाजगी परुवठादाराकडून खरेदीदाराला तो परुवठा करणाऱ्या मालाचा 
/ वततूंचा दजा व ककमतीबाबतचा प्रतताव पाठववतो.  खरेदीदार ऄसा प्रतताव आतर 
परुवठादारांकडे पाठवून तयावर तयाच दजाचा माल कमी ककमतीत परुववला जाइल ककवा कसे 
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याबाबत ववचारणा करतो.  जर तयांनी कळववलेली ककमत कमी ऄसेल तर तयाच कमी 
ककमतीने मळु खाजगी परुवठादार माल पुरववण्यास तयार ऄसेल, तर तयास देकार कळववतो.  
जर मळु खाजगी परुवठादार ऄशा कमी ककमतीत माल द्यावयास तयार नसेल तर ज्यांनी कमी 
ककमत कळववली ऄसेल ऄशा परुवठादाराकडून माल खरेदी करण्यासाठी देकार कळववतो. 
ऄशा पद्धतीने खरेदी ववभागास खरेदी करता येइल.  परंत,ु ऄसा देकार कळववण्यापवूी 
खरेदीदार ववभागाने संबंवधत ववभागाच्या ऄप्पर मखु्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव यांच्या 
ऄध्यक्तेखालील ईच्चावधकार सवमतीची  पवरच्छेद 2.9.1) मान्यता घेणे अवश्यक अहे.  

 स्तवस चलेंज ही खरेदी प्रविया ऄवत महत तवाच्या प्रकलपांना लागणाऱ्या परंत,ु खलुया 
बाजारात कमी प्रमाणात ईतपावदत ककवा ईपलब्ध अहेत ऄशा  वततूंच्या खरेदीसाठी 
वापरण्यात यावी. सदर खरेदी प्रविया बाजारात सहजतेने ईपलब्ध ऄसलेलया 
वतत/ूईतपादनांच्या खरेदीसाठी अवण एकल तरोत ईतपादनासाठी वापरण्यात येउ नये.  संबंवधत 
खाजगी परुवठादाराने सदर वतत ू बाबतचा सववततर प्रतताव/व् यवहायटता ऄभ्यास ऄहवाल 
खरेदीदार ववभागाकडे सादर करावा. खरेदीदार ववभागाने सदर ऄहवालाची तांवरक/वावणस्ज्यक 
तपासणी करावी तदनंतर सदरचा प्रतताव शासकीय गरजांची/ऄटींची प्रथमदशटनी पतुटता करीत 
ऄसलयास तो ववचारात घ्यावा.  

वरील कायटपद्धतीचा ऄवलंब करुन प्रशासकीय ववभागांना लागणाऱ्या सेवांचे करार 
करण्याची मभुा राहील. 

3.3 ववशेष पवरस्तथतीतील खरेदी 

3.3.1 तातडीचा खरेदी आदेश  

अपतकावलन पवरस्तथती ककवा तातडीची पवरस्तथती म्हणनू वगीकरण केलेलया 
पवरस्तथतीत करावयाच्या खरेदीच्या कायटपध्दतीस तातडीच्या खरेदी अदेशाची कायटपध्दती ऄसे 
म्हणतात. खरेदी ऄवधकाऱ्याने नैसर्वगक अपत्ती अवण मावहती/ माणसे/ मालमत्ता यांची 
मोठ्या प्रमाणात झालेली हानी, ज्यामळेु ववभागाचे कामकाज बंद पडते ऄशा पवरस्तथतीचे 
वगीकरण अपतकावलन पवरस्तथती म्हणनू करावे. तातडीच्या अदेशाद्वारे खरेदी, फक्त 
अपतकावलन पवरस्तथती ईद्भवेल तेव्हा अवण जेव्हा गरजेची पतूटता नेहमीच्या खरेदी 
कायटपध्दतीतनू होउ शकणार नाही, ऄशावेळी करावी. ऄशी खरेदी ऄकस्लपत ककवा 
ऄनपेवक्त ऄशा पवरस्तथतीचा पवरणाम म्हणनू करण्यात यावी. तथावप, ऄपरेु वनयोजन, दलुटवक्त 
अवश्यकता, मागील मावहतीचा चकुीचा वापर/ऄनमुानाचा ऄभाव, या कारणांमळेु 
ईद्भवलेलया पवरस्तथतीत तातडीच्या अदेशाद्वारे खरेदीचे समथटन करणे फार ऄवघड होइल. 

तातडीच्या पवरस्तथतीत प्रशासकीय ववभागप्रमखु रु. 1 कोटी पयंतची तातडीची खरेदी 
तयांच्या  ततरावरुन करु शकतील.  तथावप, रु. 1 कोटीपेक्ा जातत ककमतीची खरेदी ऄसलयास  
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संबंधीत प्रशासकीय ववभागाची खरेदी सवमती  तातडीच्या गरजांचे मलुयांकन करुन संबंवधत 
ववभागाच्या ऄप्पर मखु्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव यांच्या ऄध्यक्तेखालील ईच्चावधकार 
सवमती  पवरच्छेद 2.9.1 पहावा) च्या  मान्यतेने तातडीची खरेदी करता येइल. 

           अपतकावलन पवरस्तथती म्हणनू वगीकरण करण्यात अलेली पवरस्तथती तातकाळ, 
ववभागाच्या प्रशासकीय ववभाग प्रमखुाला कळववण्यात येइल अवण प्रशासकीय ववभाग 
प्रमखुाने ऄवधकारांच्या मयादांमध्ये सधुारणा (समोर अलेले तातडीचे प्रश्न सोडववण्यासाठी 
ऄवधकारांचे प्रदान) करावी. 

जर खरेदी ऄवधकाऱ् यास ऄसे वदसनू अले की एक तातडीचा ईपाय म्हणनू जनतेच्या 
वहताच्या दसृ्ष्ट्टकोनातनू, तयाच्या ककवा वतच्या खचाच्या रकमांच्या मयादेच्या पवलकडे 
ऄसलेलया वततुंची खरेदी करणे अवश्यक ऄसेल तर खरेदी सवमती ऄशा तातडीच्या 
खरेदीच्या गरजेचे मलूयांकन करील अवण खचात काटकसर अवण कायटक्मता राखण्यासाठी, 
खरेदीची कोणती पध्दत ऄवलंबावी याबाबत, तातडीच्या पवरस्तथतीची अवण वतच्या 
ऄवधकारांच्या मयादेचा योग्य ववचार करुन, वनणटय घेइल; अवण वततुंची खरेदी प्रशासकीय 
ववभागाची मंजरुी घेउन वनवड केलेलया (तातडीच्या अदेशाद्वारे ककवा नेहमीच्या) खरेदीच्या 
पध्दतीद्वारे वततुंची खरेदी करील. (पहा पवरवशष्ट्ट-3)    

ऄशा रीतीने केलेला खचट जर नंतर ऄनावश्यक ककवा भरमसाट झाला ऄसलयाचे 
ककवा ऄवधका-यांच्या दरूदषृ्ट्टीच्या ऄभावामळेु योग्य वेळी खरेदी न केलयामळेु ऄशी खरेदी 
करावी लागली ऄसलयाचे नंतर वसध्द झाले तर, या वववनयमांतगटत परवानगी देण्यात अलेलया 
रकमेच्या मयादेपेक्ा ज्यादा खरेदीचा वनणटय घेणाऱ् या ककवा मान्यता देणाऱ् या ऄवधका-यांस 
वैयस्क्तकवरतया जबाबदार धरण्यात येइल अवण तयाला वततचु्या खरेदीवर झालेला प्रतयक् खचट 
अवण योग्य पध्दतीद्वारे खरेदी केली ऄसता जो खचट झाला ऄसता तयातील फरक भरुन 
देण्यासाठी जबाबदार धरण्यात येइल.  

3.3.2 पनुप्रयत्ययी आदेश 

पवूी वदलेलया अदेशाच्या संदभात पनुप्रटतययी अदेश, सरुुवातीचा अदेश वदलयानंतर सहा 
महीन्याच्या कालावधीच्या पवूी देता येइल.  पनुप्रटतययी अदेश देतांना खालील बाबीं ववचारात 
घेण्यात याव्यात.  

ऄ)  पनुप्रटतययी अदेश फक्त एकदाच देता येइल अवण तयाचे मलूय अवण संख्या 
सरुुवातीच्या अदेशाच्या 50 % ककवा रुपये दहा कोटी  रु.10 कोटी) यापैकी जे कमी 
ऄसेल, तयापयंतची खरेदी करता येइल;  
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ब)  जर मळू अदेश तातडीची मागणी भागववण्यासाठी वदला ऄसेल तर कोणताही 
पनुप्रटतययी अदेश देण्यात येणार नाही ; 

क)  मळू अदेशातील खरेदीच्या वततूंचा  पुरवठा पणूट झाला ऄसेल तरच पनुप्रटतययी 
अदेश देता येइल;  

ड)  पनुप्रटतययी अदेश वतत ूखरेदी करावयाचे योजलेले ऄसेल तया अर्वथक वषात ककवा 
नंतरच्या अर्वथक वषात देता येइल; परंत ु पनुप्रटतययी अदेश सरुुवातीचा अदेश 
वदलयानंतर सहा महीन्याच्या कालावधीच्या पवूी देणे अवश्यक राहील.  

आ)  पनुप्रटतययी अदेशाद्वारे खरेदी करावयाच्या वततुंचा दजा मळू अदेशामध्ये नमदू 
केलेलया दजापेक्ा कमी दजाचा नसावा; 

फ) वततचु्या ककमतीत कोणतीही घसरण झालेली नाही ककवा दर स्तथर झालेले ऄसतील  
ककवा  प्रमावणकृत  ऄसतील, याबाबत संबंवधत ऄवधका-यांची खारी झाली ऄसणे 
अवश्यक अहे. ऄसे प्रमाणपर अवश्यक कागदपरांसह भांडार खरेदी सवमतीपढेु 
सादर करण्याची गरज अहे;  

ग) वर नमदू केलेलया मागटदशटक तत्त्वांपासनू फारकत घेतलेलया पनुप्रटतययी अदेशाचा 
प्रतताव संबंवधत खरेदी सवमतीपढेु, ऄशा खरेदीसाठी ववशेष समथटनासह,ऄंवतम 
वनणटयासाठी सादर करण्यात यावा. पनुप्रटतययी अदेशात वापरलेले यवुनटचे मलूय हे 
मळू अदेशात वापरलेलया यवुनटच्या मलूयापेक्ा जातत नसावे; 

ह) वनववदा पनु्हा अमंवरत केलयास चाचणी प्रयोग शाळेत नमनुा तपासणी करण्यास 
दीघटकाळ लाग ूशकतो;  

इ) सवट पनुप्रटतययी अदेशांना ववभागीय खरेदी सवमती/खरेदी सवमतीची  मंजरुी घेणे 
अवश्यक राहील.   

ज) पनुप्रटतययी अदेशात ववभागाला वततुंची संभाव्य संख्या टक्केवारीत देता येइल, ऄशी 
मऴू वनववदेमध्ये एक ऄट देणे अवश्यक राहील; अवण  

ल) जर खरेदी ववभागाला खरेदीच्या वततचूी समान तपशीलवार वैवशष्ट्ट्यांसह खरेदी 
ववभागावशवाय ऄन्य ववभागांनी खरेदी केलयाची मावहती ऄसेल तर खरेदी ववभाग 
तयाच परुवठादाराकडून खरेदी करु शकेल, परंत ुऄशा खरेदीतील संख्या (पवरमाण) 
ऄन्य ववभागांनी खरेदी केलेलया संख्येपेक्ा कमी ऄसेल अवण खरेदी ववभागाचे 
अदेश, सरुुवातीचा अदेश देण्यात अलयानंतर, सहा मवहन्यांच्या अत देण्यात येइल. 
ऄशी खरेदी ऄन्य ववभागाच्या देखील वनदशटनास अणनू देणे अवश्यक राहील.  



47 

3.4 खरेदीच्या ववशेष पध्दती 

3.4.1 इलेक्रॉवनक वरव्हसय ऑक्शन 

खरेदी कायालय खरेदीच्या वततचूी/ववषयाची खरेदी आलेक्रॉवनक वरव्हसट ऑक्शन पध्दतीद्वारे 
करण्याचा वनणटय घेउ शकेल, जर:- 

ऄ) खरेदी कायालयाला खरेदीच्या ववषयाचे सववततर वणटन करणे ससुाध्य ऄसेल; अवण 

ब) आलेक्रॉवनक वरव्हसट ऑक्शनमध्ये सहभागी होण्यासाठी ऄहटता प्राप्त करुन घेण्यासाठी 
आच्छूक वनववदाकारांची एक तपधातमक बाजारपेठ ऄसेल, ज्यामळेु पवरणामकारक 
तपधेची खारी वमळेल; अवण  

क) खरेदी कायालयाने यशतवी वनववदा वनस्श्चत करण्यासाठी वापरावयाचे वनकष हे 
संख्यातमक ऄसनू ते पैशात व्यक्त करता येतील.  

या संबंधात जे वनयम करण्यात येतील तयांच्या ऄधीन राहून, आलेक्रॉवनक वरव्हसट 
ऑक्शनच्या कायटपध्दतीत खालील बाबींचा समावेश ऄसेल:- 

ऄ) खरेदी कायालय आलेक्रॉवनक वरव्हसट ऑक्शनमध्ये अमंरणाद्वारे वनववदा मागवेल. 

ब) या अमंरणात खालील बाबींसंबंधात तपशील ऄसेल:- 

एक) वललावात प्रवेश अवण नोंदणी; 

दोन) वललाव सरुु व बंद होण्याची वेळ; 

तीन) वललावाच्या कामकाजाची रीत अवण 

चार) खरेदीच्या पध्दती संबंधी ऄसणारी ऄन्य कोणतीही मावहती. 

3.4.2 दोन वलफाफे (टू बीड) वनववदा पध्दती 

खरेदी कायालय खरेदीच्या वतत/ूववषय खरेदी करण्यासाठी दोन वलफाफे वनववदा पध्दत 
वनवडण्याचा वनणटय घेउ शकेल, जर:- 

(ऄ) खरेदी कायालयाला खरेदीच्या ववषयाची सववततर तपशीलवार वैवशष्ट्ट्ये नमदू करणे 
ककवा वववशष्ट्ट वैवशष्ट्ट्ये वनस्श्चत करणे, वनववदाकारांकडून तांवरक बाज ू संबंवधत 
मावहती प्राप्त झालयावशवाय, ससुाध्य नसेल; ककवा  

(ब) खरेदीच्या ववषयाचे तवरुप हे शीघ्र तांवरक प्रगतीच्या अवण बाजारातील चढ-ईतारांच्या 
ऄधीन ऄसलयामळेु खलुी तपधातमक वनववदा ससुाध्य नसेल; ककवा 

(क) खरेदी कायालयाकडून करण्यात येणाऱ्या करारामध्ये वततुंचे ईतपादन, तयांची 
वावणस्ज्यक व्यापारी वधटनक्मता तथावपत करण्यासाठी ककवा संशोधन अवण ववकास 
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खचट वसलू करता येइल, आतक्या परेुशा संख्येत करण्याची तरतदू ऄसेल ऄशा बाबी 
वगळून खरेदी कायालय हे संशोधन, प्रयोग, ऄभ्यास ककवा ववकासाच्या प्रयोजनासाठी 
करार करण्याचा प्रयतन करीत ऄसलयास; ककवा  

(ड) वनववदाकाराने सववततर सवेक्ण ककवा चौकशी करणे अवण वववशष्ट्ट खरेदीशी 
संबंवधत जोखीमा, खचट व जबाबदाऱ् या यांची सवटसमावेशक ऄजमावणी करणे 
ऄपेवक्त अहे.  

या संबंधात जे वनयम तयार करण्यात येतील तयांच्या ऄधीन राहून, दोन वलफाफे 
वनववदा पध्दत प्रवियेत खालील बाबींचा समावेश ऄसेलः-  

(ऄ) वनववदा प्रवियेच्या पवहलया वलफाफ्यात, खरेदी कायालय प्रतताववत खरेदीसाठी तांवरक 
बाबी अवण करारातमक ऄटी व शती ऄसणारी ककमती वशवायची वनववदा मागवेल.  

(ब) पवहलया वलफाफ्यातील वनववदा जरी ऄन्यथा पार ऄसलया तरी तयांचे मलूयांकन 
वनयमांत अखनू देण्यात अलेलया कायटपध्द्तीनसुार, खरेदी कायालयाने गठीत 
केलेलया ईवचत सवमतीच्या माफट त करण्यात येइल.   

(क) सवमती वनववदाकारांबरोबर चचा करु शकेल अवण जर ऄशी चचा करण्यात अली 
तर सवट वनववदाकारांना चचेत सहभागी होण्याची समान संधी देण्यात येइल. 

(ड) खरेदीच्या ऄटी व शतींमध्ये सधुारणा करताना, खरेदी कायालय खरेदीच्या मलूभतू 
तवरुपात फेरफार करणार नाही, परंतु खरेदीच्या वततचू्या /ववषयाच्या कोणतयाही 
तपशीलवार वैवशष्ट्ट्यात ककवा मलूयांकनाच्या वनकषामध्ये भर घाल ू ककवा सधुारणा 
करु शकेल ककवा वगळू शकेल.  

(आ) वनववदा प्रवियेच्या दसुऱ् या वलफाफ्यात, खरेदी कायालय ज्या वनववदाकारांच्या पवहलया 
वलफाफ्यातील वनववदा नाकारण्यात अलया नसतील ऄशा सवट वनववदाकारांकडून, 
खरेदीच्या सधुावरत ऄटी व शतीना प्रवतसाद देण्यासाठी ककमतीसह, ऄंवतम वनववदा 
अमंवरत करेल. 

(फ) कोणताही वनववदाकार, ज्याला वनववदेचे अमंरण पाठववण्यात अलेले ऄसेल परंतु जो 
तपशीलवार वैवशष्ट्ट्यांमधील करण्यात अलेलया बदलांमळेु परुवठा करण्याच्या 
पवरस्तथतीत नसेल तर ऄसा वनववदाकार वनववदेसाठी भरावी लागली ऄसती ऄशी 
सरुक्ा ऄनामत न गमावता ककवा कोणतयाही प्रकारे दंड होउ न देता, वनववदा 
प्रवियेतनू माघार घेण्याचा तयाचा वनणटय परेुशा समथटनासह जाहीर करुन वनववदा 
प्रवियेतनू माघार घेउ शकेल. 
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प्रकरण क्रमाांक 4 

वनववदा/दरपत्रक प्रवक्रयेसाठी मागयदशयक सचूना 

 

4.1 इ-वनववदा पोटटल 

4.2 दरपरक प्रविया 

4.3 थेट  तपॉट) खरेदी प्रविया 

4.4 वनववदा प्रविया 

4.5   तातडीचा अदेश खरेदी प्रविया 

4.6 ऄनामत रक्कम 

4.7 माल स्तवकारताना घ्यावयाची दक्ता 

4.8   खरेदी प्रवियेचे दततावेज तयार करणे 
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4 वनववदा/दरपत्रक प्रवक्रयेसाठी मागयदशयक सचूना 
 

4.1 ई-वनववदा पोटयल 
 वनववदा प्रवियेत खरेदी ककमत रुपये तीन लाखापेक्ा (रु. 3 लाख) ऄवधक 

ऄसेल, तेंव्हा इ-वनववदा प्रणालीचा वापर करणे बंधनकारक अहे. इ-वनववदेसाठी 
ऄनसुरावयाची कायटपध्दती अवण मागटदशटक सचूना http://mahatenders.gov.in 
या संकेततथळावर ईपलब्ध राहतील. खलुया वनववदेसाठी, वनववदेचे प्रकाशन 
वतटमानपराच्या माध्यमातनू तसेच  इ -वनववदा पोटटलवर  करणे ऄवनवायट ऄसेल. 

वनयमपसु्ततकेमध्ये जेथे इ-वनववदा पोटटल ऄसा ईललेख ऄसेल, तयाबाबत 
मावहती व  तंरज्ञान संचालनालय राज्यततरावर/ ववभागततरावर/ 
कायालयीनततरावर व अवश्यकतेनसुार  तीन मवहन्यांत पोटटल ववकवसत 
करण्याची कायटवाही पणूट करेल. तसेच, मावहती व तंरज्ञान संचालनालय इ-वनववदा 
पोटटलची देखभाल (Maintain) व वेळोवेळी मावहती ऄद्ययावत  करेल. 

खरेदीदार ववभागांकडून सवट खरेदीची मावहती इ-वनववदेच्या संकेततथळावर 
ठेवण्याची काळजी घेण्यात यावी.  तसेच इ-वनववदा पोटटलवर खरेदीदार 
ववभागाकडून  खालील बाबी प्रकावशत करण्यात याव्यात. 

1. इ-वनववदेचे प्रकाशन, भावी वनववदांकाराबरोबर करावयाचा पढुील  
परव्यवहार-  
ऄ) वनववदा-पवूट बैठकांच्या सवट नोटीसा, वनववदा सादर करण्याच्या 

वदनांकातील बदल 
ब)  वनगटवमत केलेली सवट तपष्ट्टीकरणे/शधु्दीपरक 
क)  वनववदा-पवूट बैठकांचे कायटवतृ्त 
ड)   वनववदा मलूयांकनाचा वनकाल 
आ) वनववदा प्रावधकाऱ् याचा वविेतयाच्या वनवडीचा वनणटय ज्यामध्ये 

वेगवेगळ्या   वनववदाकारांनी वदलेलया ककमतीचा समावेश ऄसेल 
इ) यशतवी वनववदाकाराचे नाव, वतत,ू वततचेू वववनदेश 

 Specification), खरेदी ककमत, संख्या, वतत ूपरुवठयाचे वठकाण, 
परुवठा करण्याच्या ऄटी/कालावधी, सरुक्ा हमी, परुवठादारास 
रक्कम प्रदान करावयाच्या ऄटी व शती, आ. 

फ) यशतवी वनववदाकारास प्रदान केलेला वनववदा तवीकृती अदेश  
 Award of Contract). 

ग) वनववदाकारांची नावे व तपशील, वनलंवबत/बंदी घालण्यात/काळ्या 
यादीत समाववष्ट्ट केलेलया वनववदाकारांची नावे, तयाबरोबर खरेदी 
कायालयाचे नाव, बंदी घालण्याच्या कारवाइची कारणे अवण बंदी 
घातलयाचा/काळ्या यादीत टाकलयाचा कालावधी आतयादी सक्म 
प्रावधकाऱ्याने वनणटय घेतलयानंतर सात वदवसांच्या अत प्रवसद्ध 
करावा. 

http://mahatenders.gov.in/
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2. खरेदीदार ववभागाने इ-वनववदा पोटटलवशवाय दरपरकाच्या पध्दतीने ककवा ऄन्य 
पध्दतीने केलेलया खरेदीबाबतची मावहती  ववभागाच्या संकेततथळावर 
प्रकावशत करावी.   

3. इ-वनववदेच्या पोटटलवर प्रकावशत केलेली वनववदेबद्दलची मावहती ववभागाच्या 
संकेततथळावर देखील ईपलब्ध ऄसलयास प्रकावशत करण्यात येइल. 

4. राज्याच्या इ-वनववदा पोटटलवर/ ववभागाच्या संकेततथळावर प्रकावशत केलेली 
मावहती वेळोवेळी ऄद्ययावत करण्याची संबंवधत ववभागाने खबरदारी घ्यावी.  

5. सदर वनयमपसु्ततके संबंवधत सवट वनयम/शासन वनणटय, मागटदशटक सचूना अवण 
कायटपध्दती,  इ-वनववदा/दरपरक प्रवियेबाबतची मावहती संबंवधत ववभाग इ-
वनववदा पोटटलवर प्रकावशत करेल.   
 

ववववध ववभागांकडून खरेदीबाबत तयांच्या संकेततथळावर प्रकावशत 
केलेली मावहती, मावहती व तंरज्ञान संचालनालयाचे इ-वनववदा पोटटल तव:संकवलत 
 Automatic Capture) करुन प्रदर्वशत करेल, ज्यामध्ये ववभागाच्या नावाने, 
वततचू्या नावाने “शोध  Search)” घेतलयास, खरेदीची मावहती कोणालाही 
सहजवरतया ईपलब्ध होइल.   

4.2 दरपत्रक प्रवक्रया 
 खरेदी ऄवधकारी अमंरणाचे पर तयार करील. तयामध्ये खालील बाबी समाववष्ट्ट 

ऄसतील:- 
 

 1. खरेदीची व्याप्ती  
2. ऄटी व शती 
3. दरपरक सादर करण्यासाठी वदनांक/वेळ अवण वठकाण 
4. दरपरक ईघडण्यासाठी वदनांक/वेळ अवण वठकाण 
5. खरेदी प्रावधकाऱ् याबरोबर वहतसंबंधाचा संघषट नसलयाबाबत अवण आच्छूक 

संतथेने एकल वनववदा देण्याबाबत “वनववदाकारांची हमी” 
 

            ववभाग ऄशा खरेदीची नोटीस ववभागाच्या संकेततथळावर प्रवसध्द करील. 
देकार सादर करण्यासाठी ववभागाच्या संकेततथळावर नोटीस प्रवसध्द केलयाच्या 
वदनांकापासनू वकमान एक अठवड्याचा कालावधी देण्यात येइल. 

              ऄशा खरेदीसाठी आष्ट्टतम तपधा होण्याची काळजी घेण्यासाठी, खरेदी 
ऄवधकारी ववभागाकडे ऄसलेलया वविेतयांच्या यादीतील वविेतयांना देखील लेखी 
(इ-मेल/पराद्वारे) कळवेल. वविेतयांच्या ऄशा यादीत खालील वविेतया/संतथांचा 
समावेश ऄसेल:- 

 1. पवूी ऄशा खरेदीत भाग घेतलेले वविेते  
2. ज्या वविेतयांनी तयांना ऄशा वततुंचा/सेवांचा परुवठा करण्यात तवारतय 

ऄसलयाचे ववभागाला लेखी कळववले ऄसेल ऄसे वविेते 
3. खरेदी करण्यात येत ऄसलेलया वततचेु ईतपादक/प्रावधकृत ववतरक /वविेते 

(लाग ूऄसलयास)  
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             खरेदी ऄवधकारी अमंरणाच्या परात वववनर्वदष्ट्ट करण्यात अलेलया 
वठकाणी, वदनांकास अवण वेळेवर दरपरके ईघडील. दरपरके ईघडण्याच्या वेळी 
वनववदाकाराचे जे प्रवतवनधी ईपस्तथत राहतील तयांचे एक हजेरी परक ठेवण्यात यावे. 
कोणतयाही व्यक्ती ककवा संतथेला दरपरक प्रवियेमध्ये भाग घेणाऱ्  या ऄन्य 
संतथेमध्ये थेट तवारतय ऄस ू नये. ऄसे थेट तवारतय ऄसलयास तो वहतसंबंधाचा 
संघषट म्हणनू समजण्यात येइल व पवरणामी दोन्ही ककवा ऄवधक वनववदा 
नाकारण्यात येतील.  ईदा. जर दोन कंपन्या एकाच प्रकलपासाठी वनववदा सादर 
करणार ऄसतील तर एक व्यक्ती जी “कंपनी एक्स” चा 
मालक/संचालक/भागीदार/बहूसंख्य भागधारक ऄसेल तीच व्यक्ती “कंपनी वाय” 
ची मालक/संचालक/ भागीदार/ बहूसंख्य भागधारक नसावी.    

              वनववदाकारांनी सादर केलेले दततावेज हे अमंरणाच्या परात वववनर्वदष्ट्ट 
केलेलया अवश्यकतांनसुार ऄसतील अवण व्याप्ती अवण ऄन्य ऄटींचे पणूट पालन 
करण्यात अले ऄसलयाची खरेदी ऄवधकारी पडताळणी करेल. जे वनववदाकार 
व्याप्ती अवण ऄटींची पतूटता करीत नसतील तयांना ऄपार ठरववण्यात येइल अवण 
तयाची कारणे लेखी नोंदववण्यात येतील. फक्त पार वनववदाकारांनी सादर केलेलया 
ककमतीच्या वनववदा ववचारात घेण्यात येतील अवण खरेदीचा वनणटय एल-1 च्या 
अधारे घेण्यात येइल. 
 

4.3 थेट (तपॉट) खरेदी प्रवक्रया 
 दरपरकाच्या माध्यमातनू खरेदी का करता येत नाही अवण तपॉट खरेदी का 

करण्यात येत अहे याबाबतची कारणे खरेदी ऄवधकारी नोंदवेल. तपॉट खरेदी फक्त 
खरेदी करावयाच्या ईतपादनाचे ईतपादक/प्रावधकृत वविेते/ववतरक यांच्यामाफट त 
करता येइल. खरेदी ऄवधकारी तपॉट खरेदी करण्यापवूी बाजारपेठेचे सवेक्ण 
(भैावतक सवेक्ण ककवा आंटरनेटच्या माध्यमातनू ककवा संबंवधत संतथांकडून 
दततावेज मागवून) करील अवण तयाचे दततावेज तयार करील. खरेदी ऄवधकारी 
वततु ककवा सेवांचा दजा अवश्यकतेनसुार/वतत ू मागणी केलेलया गणुवते्तची 
ऄसलयाचे अवण तयांच्या ककमती बाजारातील प्रचवलत दरांनसुार ऄसलयाबाबत 
खारी झालयाचे एक प्रमाणपर नोंदवेल.  
 

4.4 वनववदा प्रवक्रया 
 वनववदा प्रविया म्हणजे, खरेदीची अवश्यकता कळववण्यासाठी अवण संभाव्य 

परुवठादारांना तयांचा देकार कळववण्यासाठी ववनंती करण्याची एक पध्दत होय. 
सदर पद्धत खरेदी करावयाच्या वततचु्या प्रकारावर, गुंतागुंतीवर ककवा 
अवश्यकतेच्या तवरुपावर तसेच खरेदी ऄवधकाऱ् याने तातडीच्या अदेशाद्वारे खरेदी 
प्रविया पध्दत वापरण्यास परवानगी वदली ऄसलयास अवण खरेदी करावयाच्या 
वततचुी ककमत यावर ऄवलंबनू ऄसते. या पद्धतीचा वापर करुन  “प्रततावासाठी 
ववनंती (अर एफ पी)” करता येइल.    
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 वनववदा प्रविया खालील चार टप्प्यात ववभागता येइल:- 
 1. वनववदा दततावेज तयार करणे 

2. वनववदा जावहरात अवण ववतरण 
3.  वनववदेचा कालावधी (वनववदा प्रवसध्दीचा वदनांक ते देकार सादर करण्यापयंत) 
4. देकारांची प्राप्ती, ईघडणे अवण मलूयांकन 

 
4.4.1 वनववदा दततावेज तयार करणे  
 वनववदा दततावेजांमध्ये खालील भागांचा समावेश राहील:- 
 1. वनववदाकारांना अमंरण देण्यासाठी अवण सचूना देण्यासाठी पर; 

2. वनववदेसाठी पवूट-ऄहटतेचे वनकष; 
3. अवश्यकता/कामाच्या व्याप्तीसह तपशीलवार वैवशष्ट्ट्ये, संदभट यांची व्याख्या; 
4. करारासाठीच्या ऄटी व शती; अवण 
5. देकार सादर करण्यासाठी नमनेु 

             यशतवी परुवठादाराला कळवावयाच्या अवश्यकता अवण मागण्या या 
संबंधीच्या सवट मावहतीचा समावेश वनववदा दततावेजामध्ये करणे ऄवतशय महत्त्वाचे 
अहे. तसेच सदर दतताऐवजामध्ये खरेदी प्रवियेशी संबंवधत ऄसणारे वनयम  वरतक 
पचेस, फॉल क्लॉज व फोसट मेजर क्लॉज आ.) यांचा समावेश करण्यात यावा 
 पवरवशष्ट्ट 4-ब) अवण ऄटी व शती ककवा कामाच्या व्याप्तीमध्ये कोणताही 
महत्त्वाचा फरक करण्यात येउ नये. 
 

4.4.1.1 वनववदाकाराांना आमांत्रण दे्यासाठी आवण सचूना दे्यासाठी पत्र 
             सचूनांमध्ये खरेदी प्रावधकाऱ् याने एकूण वनववदा प्रवियेत ऄनसुरावयाच्या 

सवट तपशीलवार सचूना, पणूट देकार कळववण्यासाठी अवश्यक दततावेजांची यादी, 
तसेच देकार पणूट नसलयास तो नाकारला जाण्याच्या शक्यतेबाबत परुवठादारांना 
नोटीस, यांचा समावेश ऄसेल. पणूट देकारात वनववदा दततावेजांमधील सवट ऄटी, 
शती अवण तपशीलवार वैवशष्ट्ट्यांची मोठ्या प्रमाणात पतूटता करण्यात अलेली 
ऄसते.  

            भावी वनववदाकारांना तयांच्या शंका ववचारण्यासाठी संधी देण्यात अली 
पावहजे (पवरवशष्ट्ट-6 पहावा). या शंकाना वदलेली ईत्तरे ववभागाच्या संकेत-
तथळावर, आ-वनववदा पोटटलवर प्रकावशत करण्यात यावीत अवण ज्या वनववदाकारांनी 
या वनववदेच्या संदभात ववभागाशी संपकट  साधला ऄसेल ऄशा सवट वनववदाकारांना 
देखील पाठववण्यात यावीत. भावी वनववदाकारांना ऄशा शंका ईपस्तथत करण्यासाठी 
वकमान सात (7) वदवसांचा कालावधी देण्यात अला पावहजे. खरेदी कायालय, 
भावी वनववदाकारांच्या वववशष्ट्ट खरेदीच्या संबंधातील शंकाबाबत तपष्ट्टीकरण 
देण्यासाठी एक वनववदा-पवूट बैठक घेउ शकेल अवण ऄशा बैठकीचे कायटवतृ्त सवट 
भावी वनववदाकारांना पाठववण्यात येइल अवण ते आ-वनववदा पोटटल अवण 
ववभागाच्या संकेत-तथळावर देखील प्रकावशत करण्यात येइल. 
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                वनववदेचा वैधता कालावधी साधारणपणे 60-120 वदवसांच्या 
कालावधीकवरता ऄसावी, परंतु ऄपवादातमक पवरस्तथतीत 180 वदवसांपेक्ा जातत 
नसावी. या संबंधीचा वनणटय खरेदी ऄवधकाऱ् याने, वनववदा प्रवियेची गुंतागुंत, 
कामाच्या व्याप्तीमधील वेगवेगळ्या भागांच्या ककमतीतील चढ-ईतार, यासंबंधी 
ववचार करुन घ्यावा, ऄपवादातमक पवरस्तथतीत, वनववदा वैधता कालावधी 
संपण्यापवूी, खरेदीदार वनववदाकाराला तयाचा वैधता कालावधी वाढववण्यासाठी 
ववनंती करु शकेल. ऄशी ववनंती अवण प्रवतसाद लेखी करण्यात येतील. जर 
वनववदेसाठी सरुक्ा ऄनामत हवी ऄसेल तर ती देखील ततसम कालावधीकवरता 
वाढववण्यात येइल.  

 इ-वनववदेत बयाना रक्कम (आ एम डी) व वनववदा फॉमट शलुक ऑनलाइन 
स्तवकारण्यात यावेत. बयाना रक्कम  आ एम  डी)  वापर वनववदाकाराशी संबंवधत 
जोखीम कमी करण्यासाठी करण्यात यावा. जोखीमांची वगटवारी खालीलप्रमाणे 
करता येइल,:-    

  वनववदा तवीकारण्याच्या ऄंवतम वदनांकानंतर वनववदा ककवा प्रतताव मागे घेणे 
ककवा तयात फेरफार करणे; 

 करारावर सही न करणे;  
 वनववदा ककवा प्रतताव तवीकारण्यात अलयानंतर करारानसुार कामवगरीसाठी 

अवश्यक सरुक्ा ऄनामत न भरणे; 
 वनववदा दततावेजामध्ये वववनर्वदष्ट्ट केलयाप्रमाणे करारावर सही करण्यापवूी 

कोणतयाही ऄन्य ऄटीची पतूटता न करणे. 
वरील नमदु जोखमीच्या बाबतीत वनववदाकाराकडून पतूटता न झालयास सदर 

वनववदाकाराची बयाना रक्कम जप्त करण्याचे ऄवधकार संबंवधत खरेदीकार 
कायालयास राहतील. 

 वनववदा सादर करण्याचा ऄंवतम वदनांक वनववदा नोटीसीत, वनववदेच्या दततावेजामध्ये 
अवण तयासाठी वनगटवमत केलेलया कोणतयाही शधु्दीपरकात तपष्ट्टपणे नमदू 
करण्यात अलेला ऄसेल. हा ऄंवतम वदनांक सावटजवनक सटु्टींचा नसावा अवण 
ऄंवतम वदनांक जर सटु्टीचा म्हणनू जाहीर करण्यात अला तर वनववदा सादर 
करण्याचा ऄंवतम वदनांक पढुील कामाच्या वदवसापयंत वाढववण्यात येइल.  

 मलूयांकनाची पध्दत अवण मलूयांकनाचे वनकष (प्रतयेक महतवाच्या वनकषांना 
देण्यात अलेला भारांक अवण तो कसा वापरण्यात येइल यासह) वनववदा 
दततावेजामध्ये तपष्ट्टपणे वववनर्वदष्ट्ट करण्यात येइल. वववनर्वदष्ट्ट केलेलया वनकषाला 
ऄनसुरुन मलूयांकन पार पाडणे अवश्यक राहील. खरेदी कायालय वनववदा दोन 
वलफाफ्यांमध्ये मागवेल -   

  तांवरक-वावणस्ज्यक वनववदा ज्यात तांवरक, दजा अवण कामवगरीचे पैल,ू  
वावणस्ज्यक ऄटी व शती ऄसतील.  

 अर्वथक वनववदा ज्यामध्ये ककमत अवण ऄन्य अर्वथक तपशील ऄसेल.  तसेच 
वनववदेमध्ये दर मागववताना वततचूी वनव्वळ  ककमत,  कें द्रीय मलूयवर्वधत कर/ 
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महाराष्ट्र  मलूयवर्वधत कर व वाहतकू खचट तवतंर दशटववण्यात यावा.   
 वनववदाकार कंपनीने, जर सवट भागांचे मलूयांकन एकर करावयाचे ऄसेल तर, 

एकाच वलफाफ्यात तांवरक वावणस्ज्यक पैलसूह अवण अर्वथक पैलसूह ककमत 
देखील मागवावी. तथावप, सवटसाधारणपणे दोन ककवा तीन वलफाफ्यांची पध्दत 
वनववदा सादर करण्यासाठी वापरण्यात येते, ज्यामध्ये पवूट-ऄहटता, तांवरक प्रतताव 
अवण वावणस्ज्यक प्रतताव यासाठी वेगवेगळे वलफाफे वापरण्यात येतात. वापरण्यात 
अलेलया वलफाफ्यांची संख्या वकतीही ऄसली तरी, वनववदेमध्ये खालील बाबींचा 
समावेश ऄसणे बंधनकारक अहे:- 

  वनववदा ककमत अवण आसारा ठेव (आ एम डी) 
 वविी-कर भरणा करण्यात अला ऄसलयाचे (स्क्लऄरन्स) प्रमाणपर 
 ईतपादकाकडून प्रावधकार पर   महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ/महासंघ 

यांना वनववदा प्रवियेमध्ये तवत:चे ईतपादक प्रमाणपर ककवा तयांच्या  
संलग्न/नोंदणीकृत ऄसलेले घटक हे ईतपादक घटक ऄसलयाचे प्रमाणपर 
सादर करणे अवश्यक राहील.)  

 अयएसअय माकट  ईतपावदत वततूंच्या बाबतीत भारतीय मानक संतथेने 
 बीअयएस) प्रमावणत केलेले ववधीग्राहय प्रमाणपर 

  

तयावशवाय, खरेदी कायालय वनववदेचा एक भाग म्हणनू सादर करणे 
अवश्यक ऄसलेलया ऄन्य दततावेजांची एक यादी जोडू शकेल. जर दोन वलफाफे 
पध्दतीचा मलूयांकनासाठी वापर करण्यात अला ऄसेल तर तांवरक-व्यापारी 
वनववदेचे मलूयांकन प्रथम करण्यात यावे अवण ज्या तांवरक वनववदा तवीकाराहट  
अढळून अलया ऄसतील फक्त ऄशा वनववदांची अर्वथक वनववदा ईघडण्यात येइल 
अवण तयांचे मलूयांकन करण्यात येइल. 
 

4.4.1.2 वनववदेसाठी पवूय-अहयतेचे वनकष 
वनववदेमध्ये भाग घेणाऱ्या संतथांना परवानगी देताना वनववदाकाराच्या पवूट ऄहटतेचे 
वनकष तपासण्यात येतात.  संवदग्ध व्याख्या केलेलया पवूट-ऄहटता वनकषांमळेु 
करारास ऄंवतम तवरुप देण्याच्या प्रवियेस ऄडथळा वनमाण होतो ककवा करार 
ऄपारदशटक पध्दतीने करण्यात येतो. तयामळेु, वनववदाकाराची वकमान ऄहटता, 
ऄनभुव अवण समान प्रकारच्या समाधानकारक पार पाडलेलया कामांची संख्या  
ज्यामध्ये तयाचा दजा अवण काम पणूट केलयाचा कालावधी, या बाबी अगाउ 
वनस्श्चत करणे अवश्यक अहे. कोणतयाही वनवड कायटपध्दतीचा ईदे्दश हा मागील 
कामवगरीचा योग्य रेकॉडट ऄसलेलया नामवंत अवण सक्म संतथांना वनववदामध्ये 
अकर्वषत करणे हा ऄसतो. पवूट-ऄहटतेच्या ऄटी पवरपणूट पण तयाचबरोबर 
सतुपष्ट्ट ऄसाव्यात. पवूट ऄहटता वनकष ठरववताना जे घटक ववचारात घेणे अवश्यक 
ऄसते तया घटकांमध्ये कामाचे तवरुप अवण व्याप्ती, संतथांचा तयाच क्ेरातील 
कामाचा ऄनभुव अवण संतथेंची अर्वथक ससु्तथती, या घटकांचाही समावेश 
ऄसावा. (पवरवशष्ट्ट-5 पहावा)  
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             खरेदी कायालय ऄशी कोणतीही अवश्यकता नमदू करणार नाही ज्यामळेु 
खरेदी प्रवियेत मयावदत वनववदाकारांचा सहभाग राहील अवण जी वनववदाकारांमध्ये 
भेदाभेद करणारी ऄसेल. कें द्र/राज्य सरकार खरेदीच्या वततचूी/ववषयाची खरेदी 
वनववदाकारांच्या कोणतयाही वगटवारीतनू करणे ककवा वनववदाकारांच्या कोणतयाही 
वगटवारीतनू खरेदी करण्यास प्राधान्य देण्यास, खालील कारणामळेु, बंधनकारक 
करु शकेल:- 

  देशांतगटत ईद्योगास चालना; 
 शासनाचे सामावजक-अर्वथक धोरण; अवण 
 शासनाचे यथोवचतपणे ऄवधसवूचत करण्यात अलेले धोरण पढेु नेण्यासाठी 

जनतेच्या  वहताच्या दषृ्ट्टीकोनातनू करावयाची ऄन्य कोणतेही कारण. 
 खरेदी कायालय वनववदाकारांना खरेदी प्रवियेमध्ये भाग घेण्यासाठी अमंवरत 

करताना वनववदाकारांचा सहभाग मयावदत ठेवावयाचा ऄसलयास ऄशा 
मयादेसाठीची  कारणे जाहीर करील. शासन खालील पवरस्तथतीत  सहभाग 
मयावदत ठेवण्यासाठी ईपाय लाद ू शकेल ककवा तयांची ऄंमलबजावणी करु 
शकेल :- 

  जनतेमध्ये कायदा अवण सवु्यवतथा, नैवतकता ककवा सरुक्ा राखण्यासाठी; 
 प्राणी जीवन ककवा वनतपती जीवन ककवा माणसांचे जीवन अवण अरोग्य यांचे 

रक्ण करण्यासाठी; 
 बैास्ध्दक संपत्तीचे रक्ण करण्यासाठी; अवण 
 राष्ट्रीय सरुक्ा अवण भारतातील महतवाची वठकाणे यांचे रक्ण करण्यासाठी.   

 

4.4.1.3 आवचयकता/कामाच्या व्याप्तीसह तपशीलवार वैवशष्ट्ये, सांदभय याांची 
व्याख्या 

             यशतवी वविेतयाकडून ऄपेवक्त ऄसलेलया कामांची पणूट व्यास्प्त  
वनसंवदग्धपणे वनववदा दततावेजामध्ये वववनर्वदष्ट्ट केलेली ऄसणे महत्त्वाचे ऄसते. 
जेव्हा एखाद्या प्रकलपाचा एक भाग म्हणनू, ईपकरण/ईतपादनाचा परुवठा 
करावयाचा ऄसेल तेव्हा, खरेदीदार ऄशा ईपकरण/ईतपादनाच्या तपशीलवार 
वैवशष्ट्ट्यांचा समावेश करेल. ऄशी तपशीलवार वैवशष्ट्ट्ये कोणतयाही एका वववशष्ट्ट 
ईतपादक/वविेतयावर कृपा करीत नसलयाची काळजी घेण्याची गरज ऄसते.  
 

4.4.1.4 करारासाठीच्या अटी व शती 
 वनववदा दतताऐवजामध्ये लवाद, नैसर्वगक अपत्ती, नकुसान भरपाइ, दावयतवे या 

सारख्या करारासाठी लाग ू ऄसणाऱ् या ऄटी समाववष्ट्ट करण्यात याव्यात. 
करारातमक ऄटी ह्या यशतवी वनववदाकाराबरोबर करावयाच्या कराराचा एक भाग 
ऄसतील. वववशष्ट्ट मागणीच्या संबंवधत  वववशष्ट्ट करारातमक अवश्यकतांना बहुधा 
ऄपवाद म्हणनू वववशष्ट्ट ऄटी व शती ऄसतात. सवटसाधारण ऄटींशी ववसंगत 
ऄसलेलया ककवा तयात फेरफार करणाऱ् या सवट ववशेष ऄटी व शती ववधी 
ऄवधकाऱ्यांकडून संमत करुन घ्याव्यात. 
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4.4.1.5 देकार सादर कर्यासाठी नमनुा 
 वनववदांचे मलूयांकन करण्यासाठी अवश्यक ऄसणारी मावहती सादर करणे सकुर 

व्हाव ेम्हणनू ववववध वनववदाकारांनी ज्या नमनु्यात प्रवतसाद सादर करावयाचा ऄसेल 
ते नमनेु खरेदीदाराने देणे अवश्यक ऄसेल. वनववदा दततावेजांमध्ये द्यावयाच्या 
नमनु्यांपैकी काही वनदशटक नमनेु संदभासाठी खाली देण्यात अले अहेतः- 

 पवूट-ऄहटता पर  
 वनववदेच्या पवूट-ऄहटतेसाठी हव्या ऄसणाऱ् या दततावेजाची 

तपासणी यादी  
 वनववदाकाराची तपशीलवार मावहती देणारा नमनुा  
 काळ्या यादीत न टाकलयाबाबत/ बंदी न घातलयाबाबात 

वनववदाकाराने करावयाच्या घोषणेचा नमनुा  
 कामगीरीबाबत बनॅ्क हमीसाठीचा नमनुा    
 प्रकलपाचा तपशील देणारा नमनुा  
 प्रतताववत मनषु्ट्य-बळाचा तपशील 
 मळू ईपकरण/वतत ू ईतपादकाकडून घ्यावयाच्या प्रावधकार-

पराचा नमनुा 
 व्यापारी वनववदेसाठी पर  
 व्यापारी वनववदेसाठी नमनुा व सचूना  

 
4.4.2 वनववदा जावहरात आवण ववतरण 
 वनववदा प्रवियेसाठी महाराष्ट्रर शासनाचे http://mahatender.gov.in हे संकेततथळ 

ईपलब्ध अहे. सदर संकेततथळावर ववतततृ तवरुपात व वतटमानपरामध्ये संवक्प्त 
तवरुपात जावहरात प्रवसद्ध करण्यात यावी. ज्यामळेु तया जाततीत जातत संभाव्य 
आच्छूक वनववदाकारापयंत पोहोचतील अवण तयामळेु जाततीत जातत पारदशटकता 
अणणे शक्य होइल.  यासाठी राजपरातील ऄवधसचुनेद्वारे प्रवसद्धी देण्याची 
अवश्यकता नाही. 

वनववदा नोटीस प्रवसध्द करताना खालील बाबींची काळजी घेण्यात यावी:-  

1. वतटमानपरातील जावहरात थोडक्यात अवण संवक्प्त ऄसावी (जावहरात 
खचात बचत करण्यासाठी) अवण तयात इ-वनववदा अवण ववभागाचे पोटटल 
ऄवधक तपशीलासाठी पाहण्याबाबत सवूचत करण्यात यावे. जावहरातीचा 
नमनुा संदभासाठी पवरवशष्ट्ट-2 मध्ये देण्यात अला अहे. 

2. रुपये तीन  3) लाख ते रुपये पंचवीस  25) लाख पयंतच्या सवट 
खरेदीसाठीच्या जावहराती  वतटमानपरात प्रवसध्द करण्याची अवश्यकता 
नाही.  

3. सवट खलुया वनववदांतील ऄंदावजत खचट रु. पंचवीस  25) लाख ते रु. पाच 
(5) कोटीपेक्ा ऄवधक नसेल, तयांच्या जावहराती एका प्रमखु ववभागीय 
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ततरावरील वतटमानपरात अवण एका राज्य ततरावरील वतटमानपरात 
प्रवसध्द करण्यात येतील. 

4. सवट खलुया वनववदांतील ऄंदावजत खचट रु. पाच (5) कोटी व ऄवधक 
ऄसेल तर तयांच्या जावहराती कमीत कमी एका राष्ट्रीय वतटमानपरात अवण 
एका राज्य-ततरीय वतटमानपरात प्रवसध्द करण्यात येतील.  

5. वनववदा नोटीस महाराष्ट्र सरकारच्या इ-वनववदा पोटटलवर अवण ववभागाच्या 
संकेत-तथळावर देखील प्रवसध्द करण्यात येइल.  

6. राजपरातील ऄवधसचूनेद्वारा प्रवसध्दी देण्याची ऄट याद्वारे काढून टाकण्यात 
येत अहे.  

4.4.3 वनववदेचा कालावधी 
 प्रतयेक खरेदी कायालय खरेदी प्रवियेचे ववववध टप्पे पणूट करण्यासाठी एक ससुाध्य 

कालबध्द कायटिम पवूट-वनस्श्चत करेल अवण तो वनववदा दततावेजामध्ये नमदू 
करेल. खरेदी कायालय कालबध्द कायटिमाचे पालन करेल अवण तसे करु शकले 
नाही तर तयास मदुतवाढ लेखी कारणांसह देइल.  

 वनववदा नोटीस प्रवसध्द झालयाच्या वदनांकापासनू वनववदा सादर करण्यासाठीचा 
वकमान कालावधी खालील तक्तयात देण्यात अला अहे:-  
 

   अ.क्र. वनववदा प्रकार वकमान वनववदा कालावधी 
   1 खलुी वनववदा 

 ऄ)  रु. तीन  3) लाख ते 
पंचवीस  25) लाख 
पयंत रकमेच्या 
खरेदीची वनववदा 

 ब) रु. पंचवीस  25) 
लाख पढुील ते पाच 
 5) कोटी पयंत 
रकमेच्या खरेदीची 
वनववदा 

 क)रु. पाच  5) कोटी 
पढुील रकमेच्या 
खरेदीची वनववदा 

 

 
1 अठवडा ककवा कामाचे  वकमान 
5 वदवस जे जातत ऄसेल ते 

 
 

2 अठवडे ककवा कामाचे  वकमान 
10 वदवस जे जातत ऄसेल ते 

 
 
 

3 अठवडे ककवा कामाचे  वकमान 
15 वदवस जे जातत ऄसेल ते 

   2 तातडीचा अदेश 1 अठवडा ककवा कामाचे 5 वदवस, जे 
जातत ऄसेल ते 

   3 मयावदत वनववदा 2 अठवडे ककवा 10 कामाचे वदवस, जे 
जातत ऄसेल ते 
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4.4.3.1 वनववदा कालावधीस मदुतवाढ 
 वनववदा तपधातमक होण्यासाठी कमीत कमी तीन वनववदाकार ऄसणे अवश्यक 

अहे.  जर वनववदा चैाकशीला कमी प्रवतसाद, म्हणजे 3 पेक्ा कमी वनववदाकार 
वमळाले तर वनववदा ईघडण्याच्या कालावधीस प्रथम वकमान एक अठवड्याची 
मदुतवाढ द्यावी. ऄशी मदुतवाढ वदलयानंतर देखील 3 पेक्ा कमी वनववदाकार 
वमळाले तर दसुऱ्यांदा एक अठवडयाची मदुतवाढ देण्यात यावी.  तथावप, तयानंतर 
कोणतीही मदुतवाढ देण्यात येउ नये. ऄंवतमतः खरेदी ऄवधकाऱ्याने वनववदेमधील 
ववववध ऄटी अवण कामाच्या व्याप्तीचा फेरववचार करुन, पनु्हा वनववदा प्रविया सरुु 
करावी. पनु्हा वनववदा मागववलयानंतर देखील वनववदेला 3 पेक्ा कमी प्रवतसाद 
वमळाला तर, खरेदी ऄवधकारी ज्या वनववदाकाराने  एल-1 वनववदाकार) वनववदा 
दाखल केली ऄसेल तया वनववदाकाराची, वनववदेमध्ये ईललेख केलेलया मलूयांकन 
वनकषाच्या ऄधीन राहून, वनवड करुन तया वनववदाकाराबरोबर करार करेल.  
          रुपये दहा  10) लाखापेक्ा कमी रकमेची वनववदा ऄसलयास फक्त एकदाच 
मदुतवाढ देण्यात यावी. 
           कामाची पतूटता वेळेवर करण्यास महतव देण्यात अले तर, खरेदी ऄवधकारी 
(दोन वेळा मदुतवाढ वदलयानंतर देखील) 3 वनववदा पेक्ा कमी प्रवतसाद वमळाला तरी 
तयासह पढेु जाण्याचा वनणटय घेउ शकेल व तयासाठी ससुाध्य कारणे नमदू करेल. 
ऄशा प्रसंगी, ककमतीच्या वाजवीपणाची खारी करण्यासाठी खरेदी सवमतीला 
ऄवतवरक्त काळजी घ्यावी लागेल.  
            

4.4.4 देकाराांची प्राप्ती, वनववदा उघडणे आवण मलू्याांकन 
 खरेदी कायालय वनववदा सादर करण्यापासनू ते प्राप्त झालेलया वनववदा ईघडणे  व 

तयांचे मलुयांकन करणे या संपणूट प्रवियेत पणूट पारदशटकता राहील, याची खबरदारी 
घेइल. 
देकार प्राप्त झालयावर अवण ते ईघडण्यात अलयानंतर, वनववदा/अमंरण 
दततावेजामध्ये वनस्श्चत करण्यात अलेलया मलूयांकन वनकष अवण 
कायटपध्दतीनसुार, देकारांचे मलूयांकन करण्यांत यांवे. मलूयांकन वनकषामध्ये 
खालील बाबींचा समावेश ऄस ूशकेल:-  

 1. वततचूी ककमत; 
2. वततु ककवा कामांचे पवरचालन, देखभाल अवण दरुुततीसाठीचा खचट; 
3. वततुंचा परुवठा करण्याची वेळ; 
4. खरेदीच्या वततचूी वैवशष्ट्ट्ये  जसे की वतत ु ककवा कामाच्या कायासंबंधीची 

वैवशष्ट्ट्ये ककवा ववषयाची पयावरणातमक वैवशष्ट्ट्ये); 
5. खरेदीच्या वततचूी /ववषयाची ककमत प्रदान करण्याच्या अवण हमी बाबतच्या 

ऄटी; 
6. अवश्यक ऄसलयास, वनववदाकार अवण खरेदीच्या ववषयाचा परुवठा करण्यात 

गुंतलेलया तयाच्या कमटचा-यांच्या दजावर अधावरत वनकष जसे की, ऄनभुव, 
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ववश्वासाहटता अवण व्यावसावयक अवण तांवरक सक्मता. 
 कोणतयाही पवरस्तथतीत, देकारांचे मलूयांकन चाल ूऄसताना नवीन ककवा सधुावरत 

मलूयांकनाचे वनकष लाग ूकरता येणार नाहीत ककवा मलूयांकनाची पध्दत बदलता 
येणार नाही. यामळेु वततवुनष्ट्ठ अवण पारदशटक मलूयांकन प्रवियेची हमी वमळते. 

 वनववदाचे मलूयांकन चाल ू ऄसताना घालनू देण्यात अलेलया वनकषांनसुार 
वनववदाकार पार नसलयाचे ककवा वनववदा दततावेजामधील महत्त्वाच्या 
अवश्यकतांपासनू वनववदेने फारकत घेतली ऄसलयाचे ककवा वनववदामध्ये चकुीची 
मावहती ऄसलयाचे ककवा वनववदाकार ककवा तयाच्या वतीने कोणीही खरेदी 
कायालयाच्या ऄवधकाऱ् याला कोणतयाही प्रकारचे बवक्स वदले ऄसलयाचे ककवा 
देणार ऄसलयाचे मान्य केले ऄसलयाचे ककवा रातत तपधेवर मोठया प्रमाणावर 
ववपवरत पवरणाम करेल ऄसा वहतसंबंधाचा संघषट ईद्भवला ऄसलयाचे अढळून 
अले तर ऄशी वनववदा मलूयांकन प्रवियेतनू वगळण्यात येइल.  

  
4.4.4.1 वाटाघाांटीसाठी मागयदशयक सचूना 
 तपधातमक वनववदा झालयानंतर वाटाघाटी करण्यास कोणतयाही पवरस्तथतीत 

प्रोतसाहन देण्यात येउ नये. वाटाघाटीमळेु बाजारात चकुीचे संदेश जातात अवण 
तयामळेु वनववदा यंरणेबाबत साशंकता वनमाण होउ शकेल. तयामळेु एल-1 
व्यवतवरक्त कोणतया वनववदाकारासोबत वाटाघाटी करण्यात येउ नये. तथावप, एल-1 
वनववदाकाबरोबर फक्त खालील पवरस्तथतीमध्ये वाटाघाटी करता येतील:-  

1) जर काही भागांच्या ककमती ऄसमथटनीय ऄसतील ककवा बाजारातील 
भावांपेक्ा जातत ऄसतील तर 

2) जर वनववदाकारांनी संघ (काटेल) तथापन केला ऄसलयाचा संशय ऄसेल 
तर  

3) जर वनववदा प्रवियेत कमीत कमी 3 वैध व्यापारी वनववदांचे मलूयांकन करणे 
शक्य झाले नसेल तर.  

वाटाघाटीचा गैरवापर केला जाउ देउ नये. एल-1 वनववदाकाराबरोबर संशयातपद 
हेतनेू वाटाघाटी केलयास तयाच्या पवरणामतवरुप वनणटय घेण्यास ववलंब होउ शकतो. 
वाटाघाटीसाठी वशफारस करणाऱ् या प्रावधकाऱ्याने खारी पटेल ऄशी कारणे नमदू 
करणे अवश्यक अहे. तयावशवाय, कोणतयाही पवरस्तथतीत वनववदांना तयांच्या 
वैधता कालावधीमध्येच ऄंवतम तवरुप देण्यात येइल, याची काळजी घेण्यात यावी.   
वाटाघाटी या व्यक्तींनी न करता तया संपणूट वनववदा सवमतीने कराव्यात. वाटाघाटी 
प्रवियेचे दततावेज ठेवण्यात यावेत अवण वनववदाकाराने तयाचा वाटाघाटी नंतरचा 
देकार वनववदा सवमतीपढेु लेखी सादर करावा. 

4.5 तातडीचा आदेश खरेदी प्रवक्रया 
 खरेदीचे मलूय वकतीही ऄसले तरी तातडीच्या खरेदी अदेशाच्या प्रवियेत, 

दरपरकासाठी ववनंती (अर एफ क्य)ु या पध्दतीचा तवीकार, देकार मागववण्यासाठी 
करता येइल. या प्रकारात, तपधेच्या प्रकारासंबंधी कोणतयाही वववशष्ट्ट अवश्यकता 
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(राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय) नाहीत, परंत,ु खरेदी कमटचा-यांनी तपधा होण्यासाठी कमीत 
कमी तीन (3) दरपरके मागववण्याची काळजी घ्यावी. 

 दरपरके/देकार मागववताना खालील मदेु्द ववचारात घेणे अवश्यक अहे:- 
 1. कोणताही वववशष्ट्ट नमनुा (फॉमट) वापरण्याची गरज नाही. अवश्यकता 

ऄसलयास, परुवठादारांना ववनंती तोंडी करता येइल. 
2. परुवठादारांना तयांच्याकडून दरपरक केव्हा ऄपेवक्त अहे ते कळववण्यासाठी 

एक ऄंवतम वदनांक कळववणे अवश्यक अहे.   
3. प्रवियेच्या कोणतयाही टप्प्यावर ऄवतवरक्त परुवठादारांची भर घालता येइल. 
4. तीन परुवठादारांपैकी प्रतयेकाचे कायदेशीर ऄस्तततव वसध्द झालेले ऄसणे 

अवश्यक अहे. अवण तयांच्यात कोणताही वहतसंबंधाचा संघषट ऄसता कामा 
नये. 

5. वेळेच्या मयादेमळेु अवण दळणवळणातील ऄडथळयांमळेु तथावनक 
परुवठादारांना प्राधान्य देता येइल. तथावप, काही वततुंचा साठा संकटकावलन 
स्तथतीत संप ू  शकत ऄसलयाने, खरेदी कमटचा-यांनी वततुंच्या तथावनक 
ईपलब्धतेमध्ये चढ-ईतार होउ शकतात याची जाणीव ठेवणे अवश्यक अहे. 
तयामळेु, ऄन्य पयाय ऄसावा म्हणनू, बहुववध बाजारपेठांमधील पवरस्तथती 
तपासनू अदेश देण्यापवूी  वततचु्या ईपलब्धतेबाबत पनुः खारी करुन घेणे 
नेहमीच ईवचत ठरते. 

6. तांवरकदषृ्ट्ट्या सवात जातत तवीकाराहट  कमी ककमतीची ईतपादने देउ      
करणाऱ् या परुवठादाराला ववनंती केलेलया सवट वतत ु ककवा मावगतलेलया पणूट 
संख्येत परुववता येणे शक्य होणार नाही. तयामळेु, संकटकावलन स्तथतीत खरेदी 
करणाऱ् या खरेदीदाराने दरपरकासाठी ववनंती (अर एफ क्य)ु  करताना तयामध्ये 
अदेश ववभागनू वदला जाण्याचा पयाय ऄसलयाचे नेहमी तपष्ट्टपणे नमदू करणे 
अवश्यक ऄसते. जर एखादा परुवठादार मावगतलेलया वततचुा पणूट संख्येत 
परुवठा करु शकत नसेल तर, दसुरी सवात कमी ककमत उद्धतृ करणाऱ् या 
परुवठादारास ऄवतवरक्त अदेश देता येइल.  

7. जर वेळ ऄसेल तर, दरपरकासाठी ववनंती (अर एफ क्य)ु लेखी वनगटवमत 
करण्यात यावी अवण सवट परुवठादारांना समान मावहती एकाच वेळी देउन 
प्रवियेमध्ये पारदशटकता राहील याची खारी करावी. 

4.5.1 मलू्याांकन 
  अपतकावलन स्तथतीत दरपरकाच्या ववनंतीवर (अर एफ क्य)ू अधावरत देकार 

प्राप्त झालयानंतर दरपरकाच्या ववनंतीत नमदू केलेलया अवश्यकतांच्या 
संदभात तयांची तपासणी करण्यात यावी.  देकारांचे मलूयांकन करण्यात कमीत 
कमी तीन दरपरक धारकांचा सहभाग ऄसावा.  

 सवात कमी ककमत देणाऱ् या ककवा तांवरकदषृ्ट्ट्या सवात जातत तवीकाराहट  देकार 
पध्दतीनसुार देकार देणाऱ् या व्यक्तीबरोबर करारनामा करता येइल. एक तव-
प्रमावणत वनववदा मलूयांकन ऄहवाल तयार करणे अवश्यक अहे.  
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 खालील मदु्यांचा ववचार करण्याची गरज अहे:- 
  तांवरकदषृ्ट्ट्या सवात जातत तवीकाराहट  पध्दत म्हणजे, सवात कमी 

ककमतीनसुार मलुयांकन करणे. या पध्दतीनसुार मलुयांकन करण्यात अले 
ऄसले तरी अवण ऄन्य कोणताही ऄचकू मलूयांकन वनकष वनस्श्चत 
करावयाचा नसला तरी, खरेदीदाराच्या खरेदी कमटचा-यांनी सवट परुवठादारांना, 
खरेदीदाराच्या अवश्यकता, पोचवणीचा वदनांक, ज्या घटकांच्या अधारे 
मलूयांकन करण्यात येइल अवण परुवठादाराची वनवड करण्यात येइल ते घटक, 
याबाबत  मावहती कळववण्याची दक्ता घ्यावी.  

  वेळेच्या बंधनामळेु पाश्वटभमूी तपासण्यासाठी थोडा ऄवधी वमळत ऄसलयामळेु, 
खरेदी कमटचा-यांनी परुवठादाराकडे कामवगरीसाठी सरुक्ा ऄनामत मागावी. 
वनववदाकाराने जर सरुक्ा ऄनामत देण्याची तवेच्छेने तयारी दाखववली तर ते 
कंपनीच्या अर्वथक स्तथतीचे एक सकारातमक वचन्ह समजाव े लागेल. 
तातडीच्या अदेशाच्या कायटपध्दतीकवरता सरुक्ा ऄनामतीची रक्कम जातत 
ऄसावी.  
 

4.5.2 वनववदेचा वनकाल  
 खरेदी कायालय वनववदा यशतवी झालयाचे समजेल जर - 
  ऄ) जेथे ककमत हा एकच वनकष ऄसेल तर, सवात कमी ऄसलेली ककमत; 
 ब) जेथे ककमत अवण मंजरूीसाठी ऄन्य घटक ऄसतील तर, वनववदा 

दततावेजामध्ये वनववदेचे मलूयांकन करण्यासाठी वववनर्वदष्ट्ट करण्यात 
अलेलया वनकष अवण कायटपध्दतीच्या अधारे वनधारीत केलेली सवात 
जातत फायदेशीर वनववदा; 

 क) जेथे कोणतेही अर्वथक वनकष नसतील तेथे, वनववदा दततावेजामध्ये वनववदेचे 
मलूयांकन करण्यासाठी वववनर्वदष्ट्ट करण्यात अलेलया वनवडक वबगर-
अर्वथक वनकष ककवा ऄन्य मापदंडांच्या अधारे सवात जातत फायदेशीर 
वनववदा. 

 जेव्हा सक्म प्रावधकारी वनववदेच्या संदभात खरेदी करण्यास मंजरूी देइल तेंव्हाच 
वनववदा यशतवी झालयाचे समजण्यात येइल. सक्म प्रावधकाऱ् याच्या मान्यतेने जेव्हा 
खरेदी कायालय वनववदा तवीकारण्याचा वनणटय घेते तेव्हा खरेदी कायालय तो वनणटय 
वनववदाकाराला कळवेल (पवरवशष्ट्ट 7 पहावा) अवण हा वनणटय ववभागाच्या 
पोटटलवर सात (7) वदवसांच्या अत प्रवसध्द करण्यात येइल. तसेच वनववदा  
तवीकृती अदेश पोटटल माफट त देण्यात येइल.  वनववदा तवीकारण्यात अलयाचे 
कळववताना खरेदीसाठीचा करार करण्यासाठी खरेदी कायालय यशतवी 
वनववदाकारांना या संबंधीच्या अवश्यकतांची, जसे  अवश्यक ऄन्य कोणतयाही 
करारावर सही करणे ककवा सरुक्ा ऄनामत देण्याची अवश्यकता ऄसलयास ती 
देणे, ठराववक मदुतीत पतूटता करण्यास कळवील (पवरवशष्ट्ट 4-अ पहावा). ही 
कायटपध्दती सरुु करण्यापवूी प्रशासकीय ववभाग प्रमखुाची मंजरूी घेण्यात येइल. 
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 तातडीचा अदेश वमळण्यासाठी एक ठराववक ववनंती पणूट करुन वतच्यावर 
सादरकतयाने सही करावी. अदेश वमळण्यासाठी करावयाच्या ववनंतीमध्ये 
द्यावयाच्या नेहमीच्या मावहतीवशवाय, तातडीच्या अदेशाच्या ववनंतीमध्ये, खालील 
बाबींचा समावेश ऄसेल:- 

  संबंवधत खरेदी ऄवधकारी/कमटचारी, वनववदेचा वनकाल ज्याच्या बाजनेू लागला 
अहे ऄशा परुवठादारामध्ये तयाचा कोणताही वहतसंबंध गुंतलेला नसलयाबाबत, 
लेखी पषु्ट्टी देइल (पवरवशष्ट्ट 11 पहावा) वहतसंबंधाचा संघषट ऄसलयास, तो या 
टप्प्यावर ववशेषततवाने ईघड करणे अवश्यक अहे; या वशवाय खरेदी प्रविया 
चाल ू ऄसताना कोणतयाही वेळी नेहमीच्या अवश्यकतेनसुार वहतसंबंधाचा 
संघषट ऄसलयाची कोणतीही शक्यता ऄसलयास ती देखील ईघड करावी 
लागेल.  

 संबंवधत खरेदी ऄवधकारी/कमटचारी नततीमध्ये अवश्यक ते सवट दततावेज 
ईपलब्ध ऄसलयाची लेखी पषु्ट्टी देइल. 

 संबंवधत खरेदी ऄवधकारी/कमटचारी, वशफारस केलेलया कराराचा वनकाल हा 
वशफारस करण्याच्या वेळी ईपलब्ध ऄसलेलया मावहतीस ऄनसुरुन सवात 
चांगला तोडगा ऄसलयाबाबत लेखी पषु्ट्टी देइल. 

 ऄसा करार करण्यापवूी वनधीची ईपलब्धता ऄसणे अवश्यक ऄसेल.  
 नततीमध्ये ऄशा प्रकरणी कोणताही पनुप्रटतययी अदेश द्यावयाचा नसलयाचे 

तपष्ट्टपणे नमदू करण्यात येइल. 
 

4.6 अनामत रक्कम 
 ऄ) यशतवी वनववदाकाराला खरेदी प्रावधकाऱ् याकडे अदेशाच्या मलूयाच्या कमीत 

कमी तीन (3) टक्के आतकी ऄनामत रक्कम, खालीलपैकी कोणतयाही प्रकारे, 
ठेवण्यास कळवावे:- 

 1. खरेदी प्रावधकाऱ् याच्या शहरात देय ऄसलेलया व खरेदी प्रावधकाऱ् याच्या 
नावाने काढलेलया वडमांड ड्राफ्टद्वारे. 

2. कोणतयाही ऄनसुवूचत वावणस्ज्यक बकँ/राष्ट्रीकृत बकेँतील कराराच्या 
कालावधीत वैध रहाणाऱ् या बनॅ्केच्या हमीद्वारे  पवरवशष्ट्ट 10 पहावा).  

3. वनववदेचा वनकाल ऄवधसवूचत करण्यात अलयानंतर, वनववदाकाराने पंधरा 
(15) वदवसाच्या अत ऄनामत रक्कम सादर करावी.  ऄसे न केलयास, 
खरेदी कायालय वनकालाची ऄवधसचूना रद्द करु शकेल. 

 ब) खालील वगटवारीतील वनववदाकारांनी अदेशाच्या मलूयाच्या वकमान दोन (2) 
टक्के आतकी  ऄनामत रक्कम ठेवणे अवश्यक राहील:- 

 
 
 
 

1. महाराष्ट्र राज्यात स्तथत ऄसलेलया अवण डी जी एस ऄँड डी, नवी वदलली, 
अवण वनयंरक, मदु्रण व लेखन सामग्री, कोलकता, येथे वततुंकवरता ऄशा 
नोंदलेलया संतथा. 

2. महाराष्ट्र शासनाच्या ऄंतगटत येणाऱ् या सवट शासकीय अवण ऄधट-शासकीय 
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4.7 

संतथा अवण महाराष्ट्रातील वजलहा पवरषदा अवण कोणतयाही राज्य 
शासनाचे अवण भारत सरकारचे पणूट मालकीचे ईपिम. 

क) ईद्योग संचालनालय, वजलहा ईद्योग कें द्र अवण मध्यवती भांडार खरेदी संघटना, 
मुंबइ, यांच्याकडे नोंदलेले परुवठादार अवण राष्ट्रीय लघ ूईद्योग महामंडळाकडे 
(एन एस अय सी) अवण मायिो, तमॉल अवण वमवडयम एन्टरप्रायझेस 
डेवलपमेंट आंस्न्तटट्युट (एम एस एम आ डी अय एस), यांच्याकडे नोंदलेले सकू्ष्म 
अवण लघ ूईद्योग घटक यांना रु. पंचवीस (25)  हजार पयंतच्या खरेदीसाठी 
ऄनामत रक्कम देण्यातनू सटू देण्यात अली अहे अवण खरेदीची ककमत रु. 
पंचवीस (25) हजार  पेक्ा जातत ऄसलयास तयांना एकूण खरेदी मलूयाच्या तीन 
(3) टक्के आतकी ककवा रु. दहा (10)  हजार यापैकी कमी ऄसेल वततकी 
ऄनामत रक्कम ठेवावी लागेल. तथावप, रु. पंचवीस (25) हजार पेक्ा जातत 
ऄसलेलया वततुंसाठी ऄनामत रक्कमेची पवरगणना करताना, पवहले रु. 
पंचवीस (25) हजार  पवरगणनेमध्ये धरण्यात येउ नये.  

ड)  खरेदी अदेशात नमदु केलेला वॉरंटी कालावधी संपेपयंत ऄनामत रक्कम परत 
करण्यात येउ नये.  वॉरंटी कालावधी परुवठादाराववरुद्ध कोणतेही तिार 
अली नाही तर आंडेस्म्नटी बाडँ घेउन ऄनामत रक्कम परत करण्यात यावी, 
ऄशी ऄट खरेदी अदेशात घालण्यात यावी.  संख्या कराराच्या बाबतीत 
परुवठा कायालयाचे ना-हरकत प्रमाणपर अलयाखेरीज अवण /ककवा वारँटी 
कालावधी संपेपयंत तिार न अलयास ऄनामत रक्कम परत करावी. 

माल स्तवकारताना घ्यावयाची दिता 

ऄ) परुवठयाच्या वठकाणी माल पोहोचताच मालाचे तववरत वनरीक्ण केले जाणे 
अवश्यक अहे. 

अ) या वनरीक्णात मालामध्ये अढळलेलया ईवणवा/रटुी/दोष ताबडतोब 
परुवठादारांच्या व खरेदी  संघटनेच्या/खरेदी सवमतीच्या नजरेस अणाव्यात.  
ही कायटवाही वतत ूपरुवठयाच्या तारखेपासनू 15 वदवसांत करण्यात यावी. 

आ) माल पाठववण्याची रेलवेची पावती  अरअर) ककवा वनरीक्णाची ऄट 
ऄसलयास वनरीक्ण पर  Inspection Note) वमळालयाखेरीज 90 टक्के 
रक्कम ऄदा करण्यात येउ नये ककवा रक्कम प्रदान ईपवाक्य  Payment 
Clause) नसुार ऄटींची पतूटता झालयाखेरीज रक्कम प्रदान करण्यात येउ 
नये. 

इ) ईरलेली रक्कम मालाची तपशीलवार तपासणी केलयावशवाय व माल 
वववनदेशाप्रमाणे अहे याची खारी केलयावशवाय प्रदान करु नये. 

ई) कोणतयाही परुवठादारास कोणतयाही प्रकारची ऄग्रीम रक्कम  देण्यात येउ 
नये. 
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4.8 खरेदी प्रवक्रयेचे दततावेज तयार करणे 
 खरेदी करण्याच्या पारदशटकता अवण ईतरदावयतव या तत्त्वांना ऄनसुरुन, खरेदी 

प्रवियेतील प्रतयेक बाबीची नोंद (संगणकीय ककवा छापील तवरुपातील) नततीमध्ये 
ठेवण्यात येइल.  

 प्रतयेक व्यवसाय घटकामध्ये एक प्रमाण नतती पध्दत अवण तयाचप्रमाणे िमांक 
देण्याची पध्दत सरुु करणे अवश्यक अहे, ज्यामळेु नतती शोधणे अवण लेखा 
परीक्णासाठी नतती ईपलब्ध करणे अवण खरेदी कायटिमाचे व्यवतथापन सकुर 
करण्यास मदत होइल. 

 शासकीय अदेशांनसुार ऄवभलेख्यांचे वगीकरण खालील प्रमाणे करण्यात येते:- 
 1. ऄ वगट-     कायमसाठी ठेवावयाच्या नतती  

2. ब वगट -     30 वषे ठेवावयाच्या नतती  
3. क वगट-     5 वषे ठेवावयाच्या नतती 
4. ड वगट-      काम झालयानंतर नतती 1 वषट झालयावर नष्ट्ट करणे. 

 वेगवेगळ्या वगटवारींसाठी नमदू करण्यात अलेली कालमयादा ववचारात घेउन, 
नततींचे वगीकरण खालील प्रमाणे करण्यात यावे:- 

 1. वेगवेगळ्या ववभागांनी भांडार खरेदीसाठी 
पाठववलेली मागणीपरके (आंडेन्ट्ट्स)           - “ क ”  वगट 

2. खरेदी कक्ाने (वनववदा तवीकारलया नंतर)  
खरेदी केलेलया भांडाराचे वनरीक्ण             - “ क ” वगट 

3. मान्यताप्राप्त परुवठादारम्हणनू संतथेची  
 नोंदणी                                              -  “ ब ” वगट 

4. खरेदी सवमतीपढेु सादर करण्यासाठी  
तयार केलेलया कायटसचूीतील वटपण्या       - “ ब ” वगट 

5. खरेदी सवमतीच्या बैठकीचे कायटवतृ्त           - “ ब ” वगट 
6. खरेदी संबंधीची  धोरणातमक नतती            - “ ऄ ” वगट 
7. कसरुदार संतथांना काळ्या यादीत  
    टाकण्याची नतती                                 - “ ऄ ” वगट 
8. खरेदी संबंधीचा संकीणट परव्यवहार           - “ ड ”  वगट 
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प्रकरण क्रमाांक 5 
अन्य मागयदशयक सचूना 
 
 5.1 परुवठादारांची नोंदणी 
 5.2 वनलंबन 
 5.3 बंदी घालणे 
 5.4 

5.5 
काढून टाकणे  
वनलंबन/बंदी घालणे/काढून टाकणे प्रकरणी करावयाची 
कायटपद्धती 

 5.6 खरेदी प्रविया रद्द करणे 
 5.7 परुवठादारांबरोबर व्यवहार करण्यासाठी मागटदशटक सचूना 
 5.8 गाऱ्हाण्याचे वनवारण 
 5.9 शातती 
 5.10 पयावरणासंबंधीचे ववचार अवण सामावजक जबाबदारी 
 5.11 परत खरेदी (Buy Back) 
 5.12 कारागहृ ववभागाकडून खरेदी 
 5.13 सकू्ष्म व लघ ु  ईद्योगांकवरता वततुंचे अरक्ण अवण ऄन्य 

सवुवधा 
 5.14 

5.15 
5.16 

ऄंध व ऄपंग यांच्या संतथाकडून करावयाची खरेदी 
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ/महासंघ  महाटेक्स)  
शासकीय महामंडळ/ईपिम 
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5 अन्य मागयदशयक सचूना 
5.1 परुवठादाराांची नोंदणी 
 खरेदीच्या वततसूाठी/ववषयासाठी ककवा खरेदीच्या दजासाठी ववश्वासाहट तरोत वनमाण 

करण्याच्या हेतनेू खरेदी कायालयऺ नोंदणीकृत परुवठादारांची एक नावमका (पनॅल) ठेवेल. 
या नावमकेचा ईपयोग सवट खरेदी कायालयांकवरता सामावयकपणे ककवा एका खरेदी 
कायालयाकडून पनुप्रटतययी खरेदीसाठी करता येइल. 

 खरेदी कायालय भावी परुवठादारांकडून नोंदणी करण्यासाठीच्या अमंरणाला मोठया 
प्रमाणावर प्रवसध्दी देउन देकार मागवेल अवण परुवठादार नोंदणी दततावेजामध्ये घालनू 
देण्यात अलेलया वनकषांनसुार नोंदणी करेल. 

 खरेदी कायालय नोंदणीकृत परुवठादारांची नावमका, संभाव्य परुवठादारांकवरता 
नोंदणीची प्रविया ऄखंवडतपणे चाल ूठेवून ककवा वषातनू कमीत कमी एकदा नोंदणीसाठी 
देकार मागवून, ऄद्ययावत करेल.  

 शासन परुवठादारांच्या नोंदणीसाठी कायटपध्दती अवण ऄटी व तसेच नोंदणीचा 
वैधता कालावधी वववहत करु शकेल; जेथे खरेदी कायालय जर खरेदीच्या 
वततसूाठी/ववषयासाठी परुवठादारांची नोंदणी करीत नसेल तर ऄसे कायालय, मध्यवती 
भांडार खरेदी संघटनेच्या ककवा ऄन्य कोणतयाही खरेदी कायालयाच्या, नोंदणीकृत 
परुवठादारांच्या यादीचा वापर करु शकेल. नोंदणी प्रवियेचा वनकाल परुवठादारांना 
कळववण्यात येइल अवण खरेदीच्या ववषयाची संबंवधत नोंदणीकृत परुवठादारांची यादी 
संबंवधत ववभागाच्या/ईद्योग संचालनायाच्या संकेततथळावर/इ-पोटटलवर प्रकावशत 
करण्यात यावी. 

 
5.2 वनलांबन 
 जेथे एखाद्या संतथेबरोबर खरेदी व्यवहार चाल ू ठेवणे आष्ट्ट वाटत नसेल तेव्हा, 

अरोपांच्या संदभात पणूट चैाकशी प्रलंवबत ऄसेल तोपयंत, खरेदीसाठी तथवगती देण्याचा 
अदेश काढण्यात येइल. ऄसा अदेश खालील पवरस्तथतीत काढता येइल:-   

 ऄ) जर एखाद्या चैाकशी चाल ूऄसलेलया प्रकरणी कें द्रीय तपास संतथा (सी बी अय)   
ककवा ऄन्य कोणतयाही तपास संतथेने ऄशी कारवाइ करण्याची वशफारस केली तर; 
अवण 

ब) जर ववभाग प्रमखु/खरेदी प्रावधकारी यांचे सकृतदशटनी ऄसे मत झाले ऄसेल की, 
ऄशा संतथेकडून व्यवसायाच्या नैवतक ऄधःपतनाचा गनु्हा घडला ऄसेल  अवण जो 
वसध्द झाला तर, तया संतथेशी व्यावसावयक व्यवहार करण्यावर बंदी येण्याची 
शक्यता ऄसेल तर;     

क) जर एखादी संतथा/परुवठादार यांनी तयांना परुवठा अदेश प्राप्त व्हावेत या दषृ्ट्टीने 
काही ऄवनयवमतता/गैरप्रकार केलयाचे सकृतदशटनी अढळले ऄसेल तर;  

 वरील सवट प्रकरणी संबंवधत ववभाग प्रमखु तयांच्या ववभागाशी संबंवधत खरेदी 
प्रकरणी वनलंबनाचा अदेश पावरत करतील.  तयानंतर ईपरोक्त  ऄ) बाबत संबंवधत 
ववभागप्रमखु सदरचे प्रकरण ववकास अयकु्त (ईद्योग) यांना संदभीत करतील व ववकास 
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अयकु्त  ईद्योग) हे तयाबाबतची पढुील कायटवाही करतील.  ईपरोक्त  ब) व  क) बाबत 
संबंवधत ववभाग प्रमखु  वनलंबना संदभात चौकशी सरुु करतील.  चौकशीतील वनष्ट्कषाच्या 
अधारे एका ववभागासाठी व सवट ववभागांसाठी वनलंबन/प्रवतबंध घालण्याचे ककवा वनलंबन 
रद्द करण्याचे अदेश ऄनिुमे संबंवधत ववभाग प्रमखु व ववकास अयकु्त  ईद्योग) 
काढतील.  वनलंबन 1 वषासाठी ककवा चौकशी पणूट होइपयंत जे अधी घडेल तोपयंत लाग ू
राहील.  

 
ऄसे अदेश संबंवधत ववभागाच्या संकेततथळावर अवण इ-वनववदा पोटटलवर 

प्रकावशत करण्यात येतील अवण तयांची ऄंमलबजावणी ऄन्य सवट ववभाग/ईद्योग 
संचालनायांकडून करण्यात येइल. ऄसा अदेश ऄन्य संलग्न संतथांना देखील लाग ू
करण्यात येइल. 
 

5.3 बांदी घालणे 
  एखाद्या संतथेच्या व्यवसायासंबंधीच्या व्यवहारांवर बंदी घालण्याचे दोन प्रकार 

ऄसतील:- 
 अ)  एका ववभागाकडून अवण तयांच्या ऄवधपतयाखालील कायालयांकडून बंदी 

घालणे. 
आ)  सवट ववभागांकडून अवण तयांच्या ऄवधपतयाखालील कायालयांकडून बंदी घालणे. 

 अ) एका ववभागाकडून बांदी घालणे- 
 1)  वववशष्ट्ट संतथेच्या व्यवसायासंबंधीच्या व्यवहारांवर बंदी घालण्याच्या पवहलया 

प्रकारातील अदेश संबंवधत ववभागाकडून काढण्यात येइल. याबाबत 
अवश्यक ऄसेल तर ववकास अयकु्त  ईद्योग) यांच्याशी सललामसलत 
संबंवधत ववभागास करता येइल.  

2)  ऄसा अदेश, जेव्हा सवट ववभागांकडून बंदी घालण्याचा अदेश 
काढण्याआतका गंभीर तवरुपाचा गनु्हा घडला नसेल तेव्हा अवण मान्यताप्राप्त 
परुवठादारांच्या यादीतनू ऄशा संतथेचे नाव काढून टाकणे परेुसे ठरणार नसेल 
तेव्हा, काढण्यात येइल. 

3)  ऄसा अदेश वववशष्ट्ट कालावधीकवरता काढण्यात येइल. 
4) हा अदेश मंरालयातील सवट ववभागांना पाठववण्यात येणार नाही, परंत ुअदेश 

काढण्यात अलेला  ववभाग व तयाच्या ऄवधपतयाखालील कायालये तयात 
समाववष्ट्ट ऄसतील. तथावप, या अदेशाची प्रत ईद्योग ववभागाला अवण 
ईद्योग संचालनायातील C.S.P.O. ला देण्यात येइल. 

5) ऄसा बंदी अदेश वनगटवमत करण्यात अलयानंतर, ऄसा अदेश काढणारा ववभाग 
व तयाच्या ऄवधपतयाखालील कायालयांकडून, बंदी घालण्यात अलेलया संतथेशी 
तसेच वतच्या संलग्न संतथांशी कोणतयाही प्रकारचा करार करण्यात येणार नाही. 
तथावप, बंदी घालण्यात येण्यापवूी केलेलया करारावर, बंदी घालण्यात अलेलया 
अदेशामळेु ववपवरत पवरणाम होणार नाही.    
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 आ) सवय ववभागाांकडून बांदी घालणे  
 सवट ववभागांकडून बंदी घालण्यात अलेलया संतथेबरोबर व्यवहार करण्यास 

महाराष्ट्र शासनाचे सवट ववभाग/ऄवधकारी यांना मनाइ करण्यात येत अहे. ऄशा 
प्रकारची बंदी खालील कारणामळेु घालता येउ शकते:- 

 1) राज्याचा सरुक्ा ववषयक प्रश्न ईपस्तथत झाला ऄसेल तर; 
2) व्यवसायाशी संबंवधत नैवतक ऄध:पतनाच्या गनु्ह्याखाली, कें द्रीय तपास संतथा   

(सी बी अय)/ऄन्य राज्य ककवा कें द्रीय तपास संतथेने ककवा नेहमीच्या 
कायद्यातंगटत प्रवियेखाली दाखल करण्यात अलेलया खटलयामध्ये ऄशी संतथा, 
वतच्या कमटचारी, भागीदार ककवा प्रवतवनधीला दोषी ठरववण्यात अले ऄसेल तर;  

3) जर संतथेचा मालक ककवा कमटचारी ककवा प्रवतवनधी हा लाचलचुपत, भ्रष्ट्टाचार, 
लबाडी, वनववदा बदली करणे, गैरसमजतू ककवा कायद्यातंगटत लावण्यात अलेला 
कोणताही कर चकुववण्यात ककवा ऄदा करण्यात नेहमी कसरु करण्यासाठी दोषी 
ठरववण्यात अला ऄसलयास ववश्वास ठेवण्यास सबळ कारण ऄसेल तर; 

4) जेव्हा संतथा शासकीय देणी परत करण्यास, कोणतेही परेुसे कारण न दाखववता, 
साततयाने नकार देत ऄसेल अवण जेव्हा शासनाची खारी झाली ऄसेल की हे 
कोणतयाही वाजवी वादामळेु होत नसेल की ज्यासाठी कायदेशीर न्यायालयात 
ककवा लवादापढेु खटला दाखल करता येइल; अवण  

5) जर संतथेने भ्रष्ट्टाचारामळेु शासकीय सेवेतनू बडतफट  केलेलया ककवा काढून 
टाकलेलया कमटचाऱ् यास सेवेत घेतले; ककवा भ्रष्ट्टाचाराच्या गनु्ह्याखाली ककवा 
ऄशा गनु्ह्यास प्रोतसाहन वदलयाच्या अरोपाखाली दोषी ठरववण्यात अलेलया 
ऄशासकीय व्यक्तीस ऄशा पदावर नेमले ऄसेल की ज्यामळेु ऄशी व्यक्ती 
शासकीय कमटचाऱ् यास भ्रष्ट्टाचारी करु शकेल.     

           या प्रकारात संतथेवर बंदी घालणे अवण ऄशी बंदी रद्द करणे या संबंधीचे अदेश 
ईद्योग संचालनालयाकडून काढण्यात येतील. एका संतथेच्या संदभात काढण्यात अलेला 
बंदी अदेश हा वतच्या सवट संलग्न संतथांना देखील लाग ूकरण्यात येइल. ऄशा अदेशाची 
प्रत सवट ववभागांसह तयांना जोडलेलया अवण दयु्यम कायालयांना पाठववण्यात येइल अवण 
तयांच्याकडून तयाची अपोअप ऄमंलबजावणी होइल. 

 बंदी अदेशात खालील बाबी वववनर्वदष्ट्ट करण्यात येतील:- 
     ऄ) ज्या वववशष्ट्ट कालावधीत (अवश्यकता ऄसलयास कायमतवरुपी) तो लाग ू

ऄसेल ऄसा   कालावधी; अवण 
   ब)  संतथेचे सवट भागीदार, संचालक आ. अवण वतच्या संलग्न संतथांची नाव.े  

 
           बंदी अदेश वनगटवमत करण्यात अलयानंतर, बंदी घालण्यात अलेलया संतथेंशी 

अवण वतच्या संलग्न संतथांशी देखील राज्य शासनाची राज्यातील सवट 
शासकीय/वनमशासकीय कायालये/मंडळे /महामंडळे व ऄन्य ईपिम यांच्याकडून 
कोणतयाही प्रकारचा करार करण्यात येणार नाही. तथावप, बंदी घालण्यात येण्यापवूी 
करण्यात अलेलया करारावर, बंदी अदेशामळेु कोणताही ववपवरत पवरणाम होणार नाही. 
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ऄशी संतथा वेगळ्या नावाखाली शासनाबरोबर कोणताही व्यवहार करणार नाही यासाठी 
ववशेष काळजी घेण्यात यावी. जोखीम अधावरत  Risk Purchase) खरेदी प्रकरणी देखील 
ऄशा बंदी घातलेलया संतथांबरोबर कोणताही करार करण्यात येउ नये.  

              वनयंवरत कच्चा मालाच्या परुवठ्यासह अयात केलेलया कच्च्या मालाचा परुवठा 
बंदी घातलेलया संतथेला करण्यास मनाइ करण्यात येणार नाही. कच्च्या मालाच्या वाटपाचे 
वनयमन, ऄशा वाटपाचे वनयंरण करणाऱ् या कायद्याने/वनयमांनी करण्यात येइल. बंदी 
अदेश ववभागाच्या संकेततथळावर व इ-वनववदा पोटटलवर प्रकावशत करण्यात यावा.  
 

5.4 काढून टाकणे  
1) नोंदणीकृत परुवठादारांच्या यादीतनू काढूणे टाकणे म्हणजे परुवठादार परुवठा 

करण्यासाठी  ऄकायटक्म ककवा ऄन्य ऄपारता ऄसलयाचे दशटववते.  तयामळेु 
संबंवधत परुवठादार यापढेु नोंदणीकृत परुवठादरांच्या यादीवर राहण्यास सक्म राहत 
नाहीत.  

2) संबंवधत ववभाग प्रमखु /ववकास अयकु्त  ईद्योग) परुवठादाराचे नांव नोंदणीकृत 
परुवठदाराच्या यादीतनू काढून टाकण्यासाठी सक्म राहतील, जर परुवठादार – 

ऄ)  एखादा करार कायास्न्वत करण्यास ऄपयशी ठरलयास ककवा तो समाधानकारकवरतया 
कायास्न्वत करण्यास ऄपयशी ठरलयास ; 

ब)   तांवरक कमटचारी ककवा अवश्यक ईपकरणे ईपलब्ध करुन न वदलयास  
क) वनयमाप्रमाणे अयकर भरणा केलयाचे प्रमाणपर सादर करण्यास ऄपयशी ठरलयास  
ड)  वदवाळखोर म्हणनू घोवषत केले ऄसलयास ककवा तयांच्या अर्वथक तरतदू वबघडलेलया 

ऄसलयास   अवण मयावदत कंपनी बाबतीत, तो धंदा बंद होण्याच्या मागावर 
ऄसलयास . 

 3)   नोंदणीकृत परुवठादाराच्या यादीतनू काढून टाकण्याबाबतच्या अदेशामध्ये कारणे 
दशटववण्यात यावीत.  (मार, परुवठादाराला प्रतताववत कारवाइ बद्दल कारणे दाखवून 
संधी देण्याची अवश्यकता नाही).  

4)   एकापेक्ा ऄवधक बाबींसाठी नोंदणीकृत परुवठादारांच्या बाबतीत, ईपरोक्त मदु्या 2) 
मधील  ईललेखीत कारण  क) अवण  ड) च्या अधारे सवट बाबींसाठी काढून 
टाकण्याचे अदेश पारीत करण्यात यावेत.  परंतु तयामधील ईललेवखत कारण  ऄ) 
अवण  ब) ऄसलयास, एक ककवा ऄवधक बाबींसाठी नोंदणीकृत परुवठादारांच्या 
यादीतनू काढून टाकण्याची कायटवाही करण्यात यावी.   

5)    एकदा नोंदणीकृत पुरवठादारांच्या यादीतनू काढून टाकण्यात अलेला परुवठादार 
जोपयंत नोंदणीच्या अवश्यकता /पारता पणुट झालयाची सक्म प्रावधकाऱ्यास खारी 
होत नाही, तोपयंत पनु:तथापीत करण्यात येउ नये.   

 

5.5 बांदी घालणे /वनलांबन/काढून टाकणे  प्रकरणी करावयाची काययपध्दती 
 1. संबंवधत प्रशासकीय ववभागाचा ववभाग प्रमखु ऄशा संतथांबरोबर शासकीय  खरेदी 

व्यवहार करण्यावर बंदी घालणे/वनलंवबत प्रकरणी चैाकशी सरुु करण्याकवरता 
ऄवधकारी/ऄवधकाऱ्यांची वनयकु्ती करेल.  
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2. ऄशी वनयकु्ती करण्यात अलेलया ऄवधकाऱ् याकडे शासनाकडून संतथांबरोबरच्या 
खरेदी व्यवहारावर बंदी घालणे /वनलंवबत प्रकरणी प्रतताव पाठववण्यात यावेत.  

3. ऄसे ऄवधकारी, ऄशा प्रततांवाचा ववचार करण्यास अवण योग्य प्रकरणी शासनाकडून 
संतथांबरोबरच्या खरेदी व्यवहारावर का बंदी घालण्यात येउ नये यासाठी संतथांना 
नोटीस पाठववण्यास, संतथांकडून कारणे दाखवा नोटीसीला अलेली ईत्तरे 
तवीकारण्यास अवण ववचार करण्यास, संतथांच्या प्रवतवनधींचे म्हणणे ऐकून  घेण्यास 
अवण ऄंवतम अदेश पावरत करण्यास, सक्म ऄसतील.  

4. ऄसे नामवनदेवशत करण्यात अलेले ऄवधकारी चैाकशीचे कामकाज ऄधट-न्यावयक 
ऄवधकारात करतील अवण अपली कामे तवतंरपणे करतील.  

5. ऄशा वरतीने वनयकु्त करण्यात अलेलया ऄवधकाऱ् याने/ऄवधका-यांनी पारीत केलेलया 
अदेशाववरुध्द संबंवधत प्रशासकीय ववभागाच्या सवचवाकडे ऄपील करता येइल.  

6. कामकाज संपलयानंतर जर कोणताही अदेश पावरत करण्यात अला तर ऄसा 
नामवनदेवशत ऄवधकारी तया अदेशातच, संतथा अदेशाववरुध्द ऄपील अदेशाच्या 
वदनांकापासनू पंचेचाळीस (45) वदवसांच्या अत सवचवाकडे करु शकेल, ऄसे नमदू 
करेल.  
 

 नामवनदेवशत ऄवधकाऱ् याने चैाकशीचे कामकाज चालववताना खालील मदेु्द लक्ात 
ठेवण्याची गरज अहे:- 

 1) संतथेंबरोबरच्या खरेदीवर बंदी घालण्यापवूी, संतथेंला कारणे दाखववण्याची वाजवी 
संधी देण्यात अली ऄसलयाची अवण परुववलेलया मालाववरुध्द करण्यात अलेलया 
अरोपांच्या समथटनाथट तोंडी ककवा लेखी परुावा ऄसलयाची, खारी करण्यात अली 
पावहजे. 

2) जर पोवलस ववभागाने एखाद्या परुवठादाराबरोबरच्या खरेदीवर बंदी घालण्याची 
वशफारस केली ऄसेल तर, ऄशा वशफारशीबरोबर पोवलस ववभागाची भवूमका संपते 
अवण संबंवधत ववभागाने/कायालयाने यापढुील कारवाइ तवतःच्या ऄवधका-यांमाफट त 
हाती घ्यावी. 

3) चैाकशी सरुु करण्यासाठी, ज्या कागदपरांच्या अधारे चैाकशी करण्याचे प्रतताववत 
करण्यात अले ऄसेल ऄशा सवट संबंवधत दततावेजांच्या प्रती परुवठादाराला कारणे 
दाखवा नोटीस बजावताना तया नोटीसीबरोबर पाठववणे अवश्यक ऄसते अवण ऄशा 
नोटीसीत तयाला ठराववक वदनांकास (प्रकरण-वनहाय पवरस्तथतीवर ऄवलंबनू हा 
कालावधी वाजवी ऄसेल) ईत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात यावे. परुवठादाराने 
वदलेलया ईत्तराची प्रत, ऄसलयास, परुवठादाराने पाठववलेलया तया सोबतच्या 
दततावेजांसह, ववभागाला तयांनी ईत्तर देण्यासाठी पाठववण्यात यावी.  

4) पक्कारांकडून लेखी वनवेदने प्राप्त झालयानंतर, चैाकशी ऄवधकारी सनुावणीसाठी एक 
तारीख वनस्श्चत करेल. जर दोन्हीपैकी कोणतयाही पक्काराला तोंडी परुावा सादर 
करावयाचा ऄसेल अवण चैाकशी ऄवधकाऱ्याला पक्काराची ववनंती क्लुलक ककवा 
ईपद्रवकारक वाटत नसेल तर, ऄशा पक्कारास तयाचा तोंडी परुावा सादर करण्यास 
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अवण दसुऱ् या पक्कारालादेखील तयास ईत्तर देण्यासाठी परुावा सादर करण्याची संधी 
देइल. तोंडी परुावा सादर करण्यात अलयानंतर, चैाकशी ऄवधकाऱ् याने यसु्क्तवाद 
ऐकून घ्यावेत अवण तयानंतर चैाकशी समाप्त होइल व तयानंतर तो अदेश पावरत करु 
शकेल.  

5) जर चैाकशी चाल ू ऄसताना, परुवठादाराला तयाचे प्रवतवनवधतव करण्यासाठी ककवा 
मदत करण्यासाठी वकील नेमावयाची आच्छा ऄसेल तर सवटसाधारणपणे ऄशा 
ववनंतीस नकार देण्यात येउ नये.  ववभागाने ऄशी ववनंती केली तर ववभागाला देखील 
ऄशी सवुवधा देण्यात यावी.  

6) कोणतयाही चैाकशीच्या दरम्यान वनमाण होणाऱ्या प्रतयेक प्रसंगासंबंधी येथे सचूना देणे 
शक्य नसलयाने, चैाकशी दरम्यान वनमाण होणाऱ्या सवट बाबींसंबंधी द्यावयाचा वनणटय 
हा न्याय, समानता अवण सद्सदवववेबधु्दी या तत्त्वांवर अधावरत ऄसावा. या ऄंतगटत 
(ववभागीय) चैाकशीमध्ये परुाव्याबाबतचे तांवरक वनयम आ. बाबींना तथान नसेल.  
 

5.5.1 सांतथाांना वनणयय कळववणे 
 नोंदणीतनू काढून टाकणे/वनलंबन/खरेदीवर बंदी घालणे याबाबत कारणे दाखवा नोटीस 

वदलयानंतर अवण तयास ईत्तर म्हणनू देण्यात अलेलया ऄवभवेदनांचा, ऄसलयास, ववचार 
करण्यात अलयानंतर, घेण्यात अलेला वनणटय संबंवधत संतथेंला कळववण्यात यावा.  
 

5.5.2 बांदी/वनलांबन आदेश रद्द करणे 
 1. ठराववक कालावधीसाठी पावरत करण्यात अलेला बंदी/वनलंबनाचा अदेश ऄसा 

वववनर्वदष्ट्ट केलेला कालावधी संपलयानंतर तो अपोअप रद्द झालयाचे मानण्यात 
येइल अवण तयासाठी नेहमीचा रद्द करण्यात अलयाचा वववशष्ट्ट अदेश वनगटवमत 
करण्याची गरज ऄसणार नाही. तथावप, शंकातपद वनष्ट्ठा ककवा सरुक्तेच्या 
कारणाततव पावरत करण्यात अलेला बंदी/वनलंबनाचा अदेश तो जोपयंत 
ववशेषतवाने रद्द करण्यात येत नाही तोपयंत ऄमंलात राहील. 

2. वर नमदू केलेलया कारणांसाठीचा बंदी अदेश, तया कारणांसाठीच न्यायालयाने 
अरोपीला पणूटपणे दोषमकु्त केलयास, रद्द करता येइल. 

3. सक्म प्रावधकारी, पनुर्ववलोकनानंतर जर तयाचे ऄसे मत झाले की, 
पनुर्ववलोकनापयंत बंदी/वनलंबनाच्या अदेशामळेु लादलेली  परुवठदाराकडून 
सहन करण्यात अलेली) ऄपारता प्रकरणाच्या पवरस्तथतीच्या संदभात परेुशी अहे 
तर, ऄसा बंदी/वनलंबन अदेश तो रद्द करु शकेल. 

4. बंदी/वनलंबन रद्द करण्यात अलयाचा अदेश देखील राज्य आ-वनववदा पोटटलवर 
अदेशाच्या वदनांकापासनू सात (7) वदवसांच्या अत प्रवसध्द करण्यात अला 
पावहजे.  
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5.6 खरेदी प्रवक्रया रद्द करणे 
 ऄ) खरेदी कायालय तयाने सरुु केलेली खरेदी प्रविया, यशतवी वनववदा तवीकारण्याच्या 

पवूी ककवा यशतवी वनववदा तवीकारण्यात अलयानंतर देखील कोणतयाही वेळी, 
लेखी नमदू करावयाच्या कारणामळेु, रद्द करु शकेल.  

 ब) खरेदी कायालय खरेदी रद्द करण्याचा वनणटय घेतलयानंतर कोणतीही वनववदा ककवा 
प्रतताव ईघडणार नाही अवण ऄशा न ईघडलेलया वनववदा ककवा प्रतताव परत 
करील.  

 क) खरेदी कायालयाचा खरेदी रद्द करण्याचा वनणटय अवण तयाची कारणे खरेदी 
प्रवियेत भाग घेणाऱ् या सवट वनववदाकारांना ताबडतोब कळववण्यात येतील. 

 ड) वनववदाकार, जर तयाची वनववदा यशतवी म्हणनू तवीकारण्यात अलयानंतर 
तयासंबंधीच्या अवश्यकतेनसुार कोणतयाही लेखी खरेदी करारावर सही करु 
शकला नाही ककवा कराराच्या कामवगरीच्या संदभात अवश्यक सरुक्ा ऄनामत 
भरु शकला नाही तर, खरेदी कायालय खरेदी प्रविया रद्द करु शकेल.  

 आ) वनववदाकार जर कोणतयाही गनु्ह्यांकवरता दोषी ठरववण्यात अला तर, खरेदी 
कायालय-   

  एक) दोषी ठरलेलया वनववदाकाराची वनववदा यशतवी म्हणनू घोवषत केली गेली 
ऄसेल परंतु खरेदी करार करण्यात अला नसेल तर संबंवधत खरेदी 
प्रविया रद्द करेल. 

  दोन) खरेदी कायालय अवण दोषी ठरलेलया वनववदाकारांमध्ये जर खरेदी करार 
करण्यात अला ऄसेल तर, संबंवधत खरेदी करार रद्द करेल ककवा 
कराराचे भरलेले सवट मलूय ककवा तयाचा भाग जप्त करेल. 
 

5.7 परुवठादाराांबरोबर व्यवहार कर्यासाठी मागयदशयक सचूना 
 खरेदीदार, खरेदी प्रवियेत राततपणा, सचोटी अवण पारदशटकता ही तत्त्वे राखण्यासाठी 

परुवठादारांबरोबर रातत अवण समन्यायी पध्दतीने व्यवहार करेल अवण तयास कोणीही 
प्रवतबंध करु शकणार नाही.  खरेदी प्रवियेत गुंतलेले सवट कमटचारी खरेदी प्रवियेत सचोटी 
राखण्यासाठी अवण सवट परुवठादारांबरोबरच्या खरेदीदाराच्या वागणकुीत राततपणा 
ठेवण्यासाठी जबाबदार राहतील. 

 खरेदीत गुंतलेले सवट कमटचारी परुवठादारांशी खालील अचारसंवहतेनसुार वागण्याची 
काळजी घेतील:- 

 1. देकाराची मागणी करण्यापवूीच्या टप्प्यावर, वववशष्ट्ट खरेदीच्या संदभात वववशष्ट्ट अवण 
ववशेषावधकारात येणारी मावहती परुवठादाराला, व्यापक व्यवसाय वगाला ऄशी मावहती 
ईपलब्ध होण्यापवूी, कोणीही वमळू देउ नये.  

2. देकाराची मागणी करण्याच्या टप्प्यावर, सवट परुवठादारांना एकसारखी मावहती वमळणे 
अवश्यक अहे. वनववदा दततावेजांच्या संदभात कोणतेही तपष्ट्टीकरण सवट 
परुवठादारांना साधारणपणे एकाचवेळी लेखी देण्यात यावे. 

3. तपशीलवार वैवशष्ट्ट्ये ही कायाशी अवण कामवगरीशी जोडण्यात यावीत. ऄनरुुप 
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तपशीलवार वैवशष्ट्टयांचा वापर फक्त अवश्यक तेथे करण्यात यावा. तयामध्ये तपधा 
सीवमत करणाऱ् या ऄटींचा समावेश नसावा ककवा तया ऄनावश्यक वनबंधातमक 
नसाव्यात कारण तयामळेु तपधेला प्रोतसाहन वमळणार नाही.  

4. देकाराच्या मागणीला प्रवतसाद देणाऱ् या परुवठादारामध्ये ज्या व्यक्तींचे   वैयस्क्तक 
ककवा अर्वथक वहतसंबंध ऄसतील ऄशा व्यक्तींना खरेदी प्रवियेत  सहभागी होण्यास 
प्रवतबंध केला जाइल. 

5. देकारांचे मलूयांकन करताना, वनववदा दततावेजांमध्ये वववनर्वदष्ट्ट करण्यात अलेले 
मलूयांकन वनकष प्रतयेक देकारासाठी सारख्याच पध्दतीने लाग ू करण्यात यावेत. 
कोणतयाही पवरस्तथतीत वनववदा दततावेजामध्ये ईललेख न केलेला मलूयांकन वनकष 
मलूयांकन प्रवियेत समाववष्ट्ट करण्यात येणार नाही.  

         खरेदीदाराचे खाजगी वहतसंबंध, जसे बाह्य व्यावसावयक संबंध ककवा वैयस्क्तक 
अर्वथक मालमत्ता, एक शासकीय ऄवधकारी म्हणनू तयाच्या ककवा वतच्या  व्यावसावयक 
काये ककवा जबाबदाऱ् यानसुार योग्यपणे कामवगरी पार पाडताना बाधक ठरतात ककवा 
ठरतील ऄसे वाटते, तेव्हा वहतसंबंधाचा संघषट वनमाण होतो. खरेदीच्या वातावरणात, 
तयाच्या ऄशा खाजगी वहतसंबंधात जसे वैयस्क्तक गुंतवणकुा अवण मालमत्ता, राजकीय 
ककवा ऄन्य बाह्य काये अवण सेवेमध्ये ऄसताना, सेवेतनू वनवतृ झालयानंतरच्या नोकरीत 
वनमाण होणारा वजव्हाळा ककवा एखाद्या देणगीचा तवीकार ज्यामळेु कमटचारी ईपकृत होतो, 
तेव्हा वहतसंबंधाचा संघषट वनमाण होउ शकतो. वहतसंबंधाच्या संघषात खरेदीदाराच्या 
मालमत्ता ज्यात मानवी, अर्वथक अवण भैावतक मालमत्ता समाववष्ट्ट ऄसतील, ककवा 
ऄवधकृत कायांच्या माफट त प्राप्त केलेलया खरेदी कायालय ककवा ज्ञानाचा ईपयोग खाजगी 
लाभासाठी करणे ककवा खरेदी कायालयातील कोणतयाही कमटचाऱ्यास दजास बाधा 
अणणे, यांचा समावेश होतो.  वहतसंबंधाचा संघषट ऄशा पवरस्तथतीत देखील ईद्भवू शकतो 
जेव्हा खरेदीदाराच्या कमटचा-यांचा, प्रतयक् ककवा ऄप्रतयक्वरतया, लाभ होत ऄसताना  वदसत 
ऄसेल ककवा ततृीय पक्काराला- ज्यात कुटंुब, वमर ककवा ऄन्य कोणीही समाववष्ट्ट ऄसेल- 
ज्यांच्यावर ते कृपा करतात तयांना खरेदीदाराच्या कमटचा-यांच्या वनणटयापासनू लाभ होउ 
वदला जातो.     

 खरेदीदाराच्या कोणतयाही कमटचाऱ् याला तयाचा वहतसंबंधाचा संघषट ऄस ूशकेल ऄसे वाटत 
ऄसेल तर, तो तयाचा संघषट खरेदीदाराच्या वनतीशातर ऄवधकाऱ् यासमोर ककवा ईच्च 
प्रावधकाऱ् यासमोर ततपरतेने अवण पणूटपणे ईघड करेल अवण ऄसा संघषट 
समाधानकारकपणे सोडवला जात नाही तोपयंत तो, तयाच्या सपु्त संघषाचा ज्या ववषयाशी 
संबंध ऄसेल ऄशा ववषयात कोणतयाही प्रकारे भाग घेणार नाही. काही प्रकरणी, 
संबंवधतांपढेु संघषट पणूटपणे ईघड केलयानंतर ऄशा व्यक्तीचा सहभाग, संघषट ऄसला तरी, 
खरेदीदाराच्या वहतसंबंधाना ईपकारक ठरतो, ऄसे तपष्ट्ट होइल.   
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5.8 गाऱ्हा्याचे वनवारण 
5.8.1 खरेदी कायालयाकडून पनुर्षवलोकन 
 कोणताही वनववदाकार ककवा संभाव्य वनववदाकार, जेव्हा खरेदी कायालयाचा कोणताही 

वनणटय, कृती ककवा खरेदी कायालयाकडून वगळण्यात अलेला वनयम ककवा मागटदशटक 
सचूनांमळेु बावधत झालेला ऄसला तर तो ऄशा वनणटय ककवा कृतीच्या वदनांकापासनू दहा 
(10) वदवसांच्या कालावधीत ककवा पवूट-ऄहटता दततावेज, वनववदाकार नोंदणी दततावेज 
ककवा वनववदा दततावेजामध्ये वववनर्वदष्ट्ट करण्यात अलेलया ऄशा ऄन्य कालावधीत, ऄशा 
वनणटयाचे ककवा कृतीचे, जसे ऄसेल तसे, पनुर्ववलोकन करण्यासाठी खरेदी कायालयाकडे 
तो, ज्यामळेु बावधत झाला अहे ऄसे तयास वाटते ऄसे वववशष्ट्ट कारण ककवा कारणे 
तपष्ट्टपणे नमदू करुन, ऄजट सादर करेल.   

 ऄ) परंतु ऄसे की, वनववदाकाराला यशतवी म्हणनू घोवषत करण्यात अलयानंतर, 
पनुर्ववलोकनासाठी ऄजट फक्त ऄशा वनववदाकाराकडून दाखल करण्यात येउ 
शकेल ज्याने खरेदी कामकाजात भाग घेतलेला ऄसेल. 

 ब) परंतु अणखी ऄसे की, जर खरेदी कायालयाने अर्वथक वनववदा ईघडण्यापवूी 
तांवरक वनववदाचे मलूयांकन केले ऄसेल तर, अर्वथक वनववदेशी संबंवधत 
पनुर्ववलोकनासाठी ऄजट फक्त ऄशा वनववदाकारांकडून दाखल करता येउ शकेल 
ज्याची तांवरक वनववदा तवीकाराहट  ऄसलयाचे अढळून अले ऄसेल. 

 पनुर्ववलोकनासाठीचा ऄजट ज्या ऄवधकाऱ् याला पाठवावयाचा ऄसेल तो पवूट-ऄहटता 
दततावेज, वनववदाकार नोंदणी दततावेज ककवा वनववदा दततावेजामध्ये, जसे ऄसेल तसे, 
वनदेवशत करण्यात येइल. पनुर्ववलोकनासाठीचा ऄजट प्राप्त झालयानंतर खरेदी कायालय 
सदर ऄजट वनकालासाठी प्रलंवबत ऄसेपयंत, वनववदा प्रविया तथवगत करण्यात यावी का, 
याबाबत वनणटय घेइल. खरेदी कायालय, ऄजट अवण ईपलब्ध ऄसलेले दततावेज 
तपासलयानंतर, ऄजटदाराला ईवचत ठरतील ऄसे वदलासे देउ शकेल अवण अपला वनणटय 
ऄजटदाराला अवण, अवश्यकता ऄसलयास, ऄन्य वनववदाकार ककवा भावी वनववदाकारांना, 
जसे ऄसेल तसे, कळवेल. खरेदी कायालय ऄसा ऄजट शक्य वततक्या जलद वरतीने 
हाताळेल अवण ऄजट प्राप्त झालयाच्या वदनांकापासनू तीस (30) वदवसांच्या अत सदर 
दजावर वनणटय घेउन, वनकाली काढेल. ककवा पवूट-ऄहटता दततावेज, वनववदाकार नोंदणी 
दततावेज ककवा वनववदा दततावेजामध्ये, जसे ऄसेल तसे, वववनर्वदष्ट्ट करण्यात अलेलया 
ऄशा ऄन्य कालावधीत, वनकाली काढण्याचा प्रयतन करेल.  
 

5.8.2 खरेदी तक्रार वनवारण प्रावधकारी  
 खरेदी कायालय जर सदर ऄजट ऄनजेु्ञय वेळेत वनकाली काढू शकले नाही ककवा खरेदी 

कायालयाच्या वनणटयामळेु जर वनववदाकार ककवा परुवठादार ककवा भावी वनववदाकारास 
बावधत झालयाचे वाटले तर, सदर वनववदाकार ककवा परुवठादार ककवा संभाव्य वनववदाकार 
तिार वनवारणासाठी, ऄनजेु्ञय वेळ संपलयानंतर ककवा वनणटय प्राप्त झालयाच्या 
वदनांकापासनू पंधरा (15) वदवसांच्या अत, जसे ऄसेल तसे, खालील मध्यवती भांडार 
खरेदी सवमतीपढेु ऄजट दाखल करु शकेल:- 
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 1. सह/ईपसवचव (ईद्योग)                                 -  ऄध्यक् 
2. शासनाचे ईपसवचव,ववत्त ववभाग                    -  सदतय 
3. ईद्योग सह संचालक, (भांडार खरेदी), 

ईद्योग संचालनालय                                     -  सदतय सवचव 
4. संबंवधत ववभागाकडून वनमंवरत 

(अवश्यकता ऄसलयास )                           -  वनमंवरत 
 

 तिार वनवारण्यासाठीचा प्रतयेक ऄजट हा वववहत करण्यात येइल ऄशा नमनु्यात अवण 
वरतीने अवण तयासोबत रुपये पन्नास हजारचा (रु.50,000) वडमांड ड्राफ्ट, शलुक म्हणनू 
पाठवेल.  हे शलुक जर गा-हाणे खरे ऄसलयाचे अढळून अले तर परत करण्यात येइल. 
तथावप, गाऱ्हाणे जर खोटे ऄसलयाचे अढळून अले तर ही रक्कम जप्त करण्यात येइल. 
मध्यवती भांडार खरेदी सवमती सदर ऄजट तपासेल अवण, अवश्यकता ऄसलयास, 
तिारदारास तयाचे म्हणणे समक् मांडण्याची संधी देइल अवण अपला ऄहवाल ववकास 
अयकु्त (ईद्योग) यांच्याकडे तपासण्यासाठी 30 वदवसांत सादर करेल.              
ववकास अयकु्त (ईद्योग) 30 वदवसांत ऄंवतम वनणटय घेतील. ऄसा वनणटय वनववदाकार 
अवण खरेदी कायालयाकवरता ऄंवतम अवण बंधनकारक राहील.  
           तिार/गाऱ्हाणे वनवारण करण्यासाठी खरेदी प्रवियेमध्ये तज्ञ ऄसलेलया सेवावनवतृ्त 
ऄवधकाऱ्यांची ‘रयतथ’  पक् सवमती गवठत करण्याचे ववचाराधीन ऄसनू, जोपयंत ऄशा 
सवमतीचे गठन होत नाही, तोपयंत मध्यवती भांडार खरेदी संघटनेकडील तिार 
वनवारणाची पद्धत कायम राहील. 
 

5.9 शातती 
5.9.1 सावयजवनक खरेदीत बविस ककवा मैाल्यवान वतत ुघे्यासाठी वशिा 
 जो कोणी, लोक-सेवक म्हणनू कोणतयाही खरेदी प्रवियेत काम करीत ऄसेल, ऄशा 

सावटजवनक खरेदीच्या संदभात, तयाची कायालयीन कामे पार पाडत ऄसताना, कोणतेही 
कायालयीन काम करण्यासाठी ककवा न करण्यासाठी, कोणतयाही व्यक्तीवर कृपा ककवा 
ऄवकृपा दाखववण्यासाठी, ककवा कोणतयाही व्यक्तीला कोणतीही सेवा देण्यासाठी ककवा 
ऄपाय करण्यासाठी ककवा देण्याचा प्रयतन करताना, तवतःसाठी ककवा कोणतयाही ऄन्य 
व्यक्तीसाठी, कायदेशीर मोबदलया व्यवतवरक्त कोणतेही बवक्स ककवा कोणतीही मैालयवान 
वततु मोबदलयावशवाय ककवा ऄसा मोबदला देउन की जो ऄपरुा ऄसलयाचे तयाला माहीत 
ऄसताना, कोणतयाही व्यक्तीकडून तवीकारतो ककवा वमळववतो ककवा तवीकारण्यास तयार 
होतो ककवा वमळववण्याचे प्रयतन करतो, तेव्हा तयाला महाराष्ट्र नागरी सेवा वनयम ककवा 
ऄपराधी ऄवधकारी/कमटचारी ज्या अतथापनेवर ऄसतात तया ऄतथापनेच्या ईवचत सेवा 
वनयमातील तरतदुीनसुार वशक्ा करण्यात येइल.  
 
 
 



77 

5.9.2 वनववदा प्रवक्रयेत हततिेप 
 हे तयांना लाग ूहोइल  
 1. जो कोणी  
 (ऄ) कोणतयाही भावी वनववदाकार ककवा वनववदाकारासाठी कोणताही ऄन्याय्य लाभ 

ककवा ऄनवुचत फायदा वमळववण्याच्या हेतनेू खरेदी प्रवियेत हततक्ेप करतो ककवा 
तयावर प्रभाव टाकतो; ककवा 

 (ब) कोणतयाही भावी वनववदाकार ककवा वनववदाकाराला कोणतीही ऄनवुचत हानी 
पोचववण्याच्या हेतनेू खरेदी प्रवियेत हततक्ेप करतो; ककवा 

 (क) ऄनवुचतपणे रातत तपधेस सीवमत करण्याच्या हेतनेू प्रतयक् ककवा ऄप्रतयक्वरतया 
कोणतयाही कारवाइत ककवा दबाव गटात भाग घेतो; ककवा 

 (ड) कोणतयाही खरेदी कायालय ककवा तयांच्या ऄवधकाऱ् यावर हेतपूवूटक प्रभाव टाकतो 
ककवा तवेच्छेने ककवा लबाडीने ऄसे प्रवतपादन ककवा ऄवभवेदन करतो की ज्यामळेु 
कोणतयाही खरेदी प्रवियेतील रातत तपधा सीवमत होणे भाग पडेल;   

 (आ) मालकाचे ज्या खरेदीमध्ये वहतसंबंध होते ऄशा खरेदीशी संबंध ऄसलेलया खरेदी 
कायालयाच्या माजी ऄवधकाऱ् यास, एक वषाच्या अत, एक कमटचारी, संचालक, 
परुवठादार/सललागार म्हणनू ककवा ऄन्यथा नोकरीस लावतो;   

 (फ) वनववदेत कोणतयाही प्रकारे लचु्चेवगरी करतो, ककवा संगनमताने वनववदा करतो 
ककवा खरेदी प्रविया तपधेस बाधक वतटणकू ठेवतो; ककवा  

 (ग) कोणतयाही ऄनवुचत लाभासाठी हेतपूवूटक गोपनीयतेचा भंग करतो. 
 तयाला ईवचत न्यावयक वशक्ा करण्यात येइल. 
 2. वनववदाकार जो 
 (ऄ)  अर्वथक वनववदा ईघडलयानंतर खरेदी प्रवियेतनू माघार घेतो; 
 (ब) यशतवी वनववदाकार म्हणनू घोवषत केलयानंतर  खरेदी प्रवियेतनू माघार घेतो; 
 (क) यशतवी वनववदाकार म्हणनू घोवषत केलयानंतर खरेदी करार करीत नाही; 
 (ड) यशतवी वनववदाकार म्हणनू घोवषत केलयानंतर, वैध कारणांवशवाय, वनववदा 

दततावेजांमधील अवश्यकतांनसुार कामवगरीसाठी सरुक्ा ऄनामत 
 ककवा ऄन्य कोणताही दततावेज ककवा सरुक्ा देत नाही, तयाला वनववदा दततावेज 
ककवा करारातील ईपलब्ध ऄसलेलया तरतदुींनसुार कायटवाही करण्यात येइल. 
 

5.9.3 उपद्रवकारक तक्रारी 
 कोणीही जेव्हा, खरेदीमधील ववलंब करण्याच्या हेतनेू ककवा खरेदी कयालयाला ककवा 

कोणतयाही ऄन्य वनववदाकाराला हानी पोचववण्याच्या ईदे्दशाने हेतपूवूटक ईपद्रवकारक, 
वथललर, दषू्ट्ट हेतनेू, तिार करतो तयाचे ववरुद्ध खरेदीदार ककवा वनववदाकार रीतसर गनु्हा 
नोंदवू शकतील.  
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5.9.4 कां पन्याांचे अपराध 
 जेव्हा एखाद्या कंपनीकडून ऄपराध घडतो, तेव्हा ऄपराध घडण्याच्या वेळी कंपनीचा 

व्यवसाय चालववण्यासाठी जबाबदार ऄसणारी अवण प्रभारी ऄसणारी प्रतयेक व्यक्ती 
तसेच कंपनी देखील ऄपराध केलयाबद्दल दोषी म्हणनू मानण्यात येइल अवण वतच्याववरुध्द 
खटला भरण्यात येइल अवण तयाप्रमाणे वशक्ा करण्यात येइल. 

 परंतु ऄसे की, वर काहीही नमदू करण्यात अले ऄसले तरीही, कोणतयाही व्यक्तीने 
तयाच्या मावहतीवशवाय ऄपराध करण्यात अला ककवा ऄसा ऄपराध घडण्याचे 
टाळण्यासाठी तयाने योग्य ती सवट काळजी घेतली होती ऄसे वसध्द केले तर तया व्यक्तीला 
कोणतीही वशक्ा करण्यात येणार नाही. 

 जेव्हा कंपनीकडून ऄपराध घडला ऄसेल अवण तयास कंपनीच्या कोणतयाही संचालक, 
व्यवतथापक, सवचव ककवा ऄन्य ऄवधकारी यांची मान्यता होती ककवा तयांनी डोळेझाक 
केली होती, ककवा तयांनी वनष्ट्काळजीपणा दाखववला ऄसे वसध्द करण्यात अले तर ऄसा 
संचालक, व्यवतथापक, सवचव ककवा ऄन्य ऄवधकारी देखील ऄसा ऄपराध करण्याबद्दल 
दोषी मानण्यात येइल अवण तयाच्याववरुध्द खटला भरुन तयाला ईवचत न्यावयक वशक्ा 
करण्यात येइल. 
 

5.9.5 वनववदेत भाग घे्यास मनाई 
 वनववदाकाराला जर खालीलपैकी कोणतयाही ऄपराधाबद्दल दोषी ठरववण्यात अले ऄसेल 

तर तयाला राज्य शासन वनववदेत भाग घेण्यास मनाइ करेल:- 
 (ऄ) भ्रष्ट्टाचार प्रवतबंधक ऄवधवनयम, 1988 ऄंतगटत; ककवा  
 (ब) भारतीय दंड संवहतेखाली ककवा वेळोवेळी ऄंमलात ऄसणाऱ् या ऄन्य कोणतयाही 

कायद्याखाली सावटजवनक खरेदी कराराच्या  ऄंमलबजावणीचा एक भाग म्हणनू 
सावटजवनक अरोग्यास धोका वनमाण करणे ककवा व्यक्ती ककवा मालमते्तला 
कोणतीही हानी पोचववणे;   

 (क) मनाइ केलेला वनववदाकार कोणतयाही खरेदी कायालयाच्या खरेदी प्रवियेत, तयाला 
ज्या वदनांकास मनाइ करण्यात अली ऄसेल तया वदनांकापासनू तीन (3) वषांपेक्ा 
जातत नसलेलया कालावधीकवरता, भाग घेण्यास पार नसेल; 

 (ड) जर खरेदी कायालयाला वनववदाकाराने सचोटीच्या संवहतेचा भंग केला ऄसलयाचे 
अढळून अले तर खरेदी कायालय तया वनववदाकाराला दोन (2) वषांपेक्ा जातत 
नसलेलया कालावधीकवरता मनाइ करु शकेल; 

 (आ) जेव्हा खरेदी कायालयाकडून, कोणतयाही खरेदी प्रविया, खरेदी करार ककवा 
चैाकट कराराच्या संबंधात, वनववदाकाराची संपणूट वनववदा सरुक्ा ऄनामत ककवा 
संपणूट कामवगरी सरुक्ा ऄनामत ककवा तयांच्या बदली ऄसलेली कोणतीही 
ऄनामत रक्कम, जसे ऄसेल तसे, जप्त करण्यात अली ऄसेल तर, ऄशा 
वनववदाकाराला खरेदी कायालयाने हाती घेतलेलया कोणतयाही खरेदी प्रवियेतनू 
दोन (2) वषांपेक्ा जातत नसलेलया कालावधीकवरता भाग घेण्यास मनाइ करता 
येइल; 
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 (फ) राज्य शासन ककवा खरेदी कायालय, जसे ऄसेल तसे, ऄशा वनववदाकाराला ऄशा 
मनाइ ववरुध्द तयाची बाज ूमांडण्याची वाजवी संधी वदलयावशवाय, या कलमाखाली 
वनववदाकाराला मनाइ करणार नाही; 

 (ग) वनववदाकाराने जर यापवूी 3 ककवा ऄवधक वेळा वनववदा सादर केलयानंतर वनववदा 
मागे घेतली ऄसेल तर;  

 (ह) मनाइ केलेलया/बंदी घातलेलया/वनलंवबत केलेलया संतथेचा मालक/ 
भागीदार/संचालक/ववश्वतत जर ऄन्य कोणतयाही संतथेत मालक/ भागीदार/ 
संचालक/ ववश्वतत ऄसतील तर ते शासकीय/ऄधट-शासकीय ववभागांच्या अवण 
ऄन्य कोणतयाही संतथांच्या ज्यांना या खरेदी वनयमपसु्ततकेतील तरतदूी लाग ू
ऄसतील तयांना वनववदांमध्ये, जोपयंत मनाइ/बंदी/वनलंबन ऄंमलात ऄसेल 
तोपयंत, भाग घेउ शकणार नाहीत.  
 

5.10 पयावरणासांबांधीचे ववचार आवण सामावजक जबाबदारी 
              परुवठादारांवर खरेदीदाराबरोबर बाल मजरू, लैंवगक वपवळणकू अवण 

कामगारांचे मलूभतू हक्काशी संबंवधत वनयम, वववनयम अवण ऄन्य कायद्यांचे पालन 
करण्याची जबाबदारी ऄसते. खरेदीदाराबरोबर कोणताही करार करुन, परुवठादार 
तयामधील तरतदुींचे पालन करण्यास पषु्ट्टी देतो. मलूभतू मानव ऄवधकार, सामावजक 
न्याय, मानव सन्मान अवण परुुष अवण मवहलांच्या समान ऄवधकारांचा अदर करणे, 
फक्त या सारख्या मलूयांवर ववश्वास ठेवणाऱ् या परुवठादारांबरोबर व्यवसाय करण्यास 
ववभागाने देखील कवटबध्द ऄसणे अवश्यक अहे. बाल मजरू, लैंवगक वपवळणकू, 
अरोग्य अवण सरुक्ा, कामाच्या वठकाणाचे वातावरण, संघटनेचे तवातंत्र्य, पयावरण, 
भेदभाव न करणे, मानव ऄवधकार अवण भ्रष्ट्टाचार ववरोधी ईपाय या सारख्या महत्त्वाच्या 
जबाबदा-यांचा अदर करण्याचे परुवठादाराचे कतटव्य अहे.  

              तयावशवाय, परुवठादाराने कें द्र अवण राज्य शासनांनी पयावरण, वने अवण 
खाणीशी संबंवधत केलेलया वनयमांचे देखील पालन करावे. 

             जर परुवठादार/वनववदाकार या ववचारांचे ईललंघन करत ऄसलयाचे अढळले तर 
परुवठादार/वनववदाकारास वनववदा प्रवियेत भाग घेण्यास ऄपार ठरववण्यात येइल अवण 
खरेदी प्रावधकाऱ् याकडुन या वनयमपसु्ततकेतील योग्य तरतुदींनसुार कारवाइ करण्यात येइल. 
 

5.11 परत खरेदी (Buy back) 
            जर काही ववद्यमान जनु्या वतत/ुसाधने यांच्या ऐवजी नवीन अवण ऄवधक चांगलया 

वततु/प्रवतवततु देण्याचे ठरववण्यात अले ऄसेल तर, ववभाग नवीन वततु खरेदी करताना 
ववद्यमान जनु्या वततुंचा व्यापार करेल. वनववदा दततावेजांमध्ये योग्य ते बदल करता येतील 
ज्यामळेु वहतसंबंवधत वनववदाकार तयांच्या वनववदा तयाप्रमाणे सादर करु शकतील. तथावप, 
जर ईद्धतृ करण्यात अलेली ककमत रातत अवण वाजवी ऄसेल तर या पयायाचा वापर 
फक्त ऄपवादातमक पवरस्तथतीत करण्यात यावा.  
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5.12 कारागहृ ववभागाकडून खरेदी 
 गहृ ववभागाच्या मागटदशटक सचुनांनसुार, कारागहृ महावनरीक्काने प्रतयेक ववभागाला  

तयांच्याकडून परुवठा करण्यात येणाऱ्या वततूंची नाव,े संख्या, वनयत ककमत आ. ची यादी 
दरवषी ३१ माचट पवूी इ-पोटटलवर प्रदर्वशत करावी. वततुंच्या खरेदीतील  ववलंब 
टाळण्यासाठी, कारागहृववभाग ऄशा वततुंच्या परुवठा अदेशांची प्रविया वेळेवर करु 
शकत नसेल तर तयाची यथोवचतपणे नोंद करण्यात येइल. वततूंच्या खरेदीची  संपणूट 
मागणी कारागहृ ववभागाकडून परुवण्याबाबत  होकार  ककवा नकार संबंवधत  खरेदीदार  
ववभागास  मागणी नोंदववलयाच्या वदनांकापासनू ३० वदवसांच्या अत कळवावा. नकार 
कळववलयास, संबंवधत ववभाग ऄशा वततुंची खरेदी, खरेदी कायटपध्दतीचा ऄवलंब करुन 
या वततुंच्या ईतपादकांकडून, करु शकेल. कारागहृववभागाव्यवतवरक्त ऄन्य वठकाणाहून 
केलेलया खरेदीसाठीच्या कारणांची लेखी नोंद खरेदी ववभाग ठेवेल.  कारागहृातफे तयार 
केलया जाणाऱ्या वतत ूपवरवशष्ट्ट 17). 

5.13 सकू्ष्म व लघ ुउद्योगाांकवरता वततुांचे आरिण आवण अन्य सवुवधा 
कें द्र शासनाच्या सकु्ष्म व लघ ुईद्योग मंरालयाने वद. 23.3.2012 च्या अदेशान्वये 

वदलेलया सवलतीच्या धतीवर, नोंदणीकृत सकू्ष्म व लघ ुईद्योगांमाफट त खरेदी करण्यासाठी 
एकूण 241 वतत ू राखीव ठेवण्यात अलया अहेत  पवरवशष्ट्ट 14). ऄशा राखीव वततूंसाठी 
वनववदा प्रविया ऄवलंवबण्यात यावी. वरील प्रमाणे राखीव वततचुी खरेदी 100 टक्के सकू्ष्म 
व लघ ुईद्योगांकडुन करताना तयापैकी 20 टक्के खरेदी ऄनसुवूचत जाती ककवा ऄनसुवूचत 
जमातीच्या ईद्योजकांकडून करण्या त यावी.  महाराष्ट्र लघ ुईद्योग ववकास महामंडळ देखील 
सदर वनववदा प्रवियेत सहभाग घेउ शकतील. 

अरक्ण फक्त वनयत कालावधीपरुते राहील अवण कायटक्म संवनयंरण पध्दतींचा 
वापर करुन वनयवमतपणे पनुर्ववलोकन करण्यात येइल. 

सकु्ष्म व लघ ु ईद्योगांना प्रोतसाहन देण्यासाठी ऄसलेलया माननीय पंतप्रधानाच्या 
कायटबल सवमती संदभात, जेव्हा सकु्ष्म व लघ ुईद्योग ईप्रिम वनववदा प्रवियेत भाग घेइल 
अवण जर खरेदीचा ववषय राखीव ठेवला नसेल तर, एल-1 ककमतीने एकूण अदेशाच्या 20 
टक्के मागणी, फक्त तयांनी ईतपादन केलेलया वततुंसाठी राखीव ठेवावी अवण या 20 
टक्क्यांपैकी 4 टक्के खरेदी ऄनसुवूचत जाती ककवा ऄनसुवूचत जमातीच्या ईद्योजकांकडून 
करण्यात येइल.  महाराष्ट्र लघ ु ईद्योग ववकास महामंडळ देखील सदर वनववदा प्रवियेत 
सहभाग घेउ शकतील. 

  
5.14 अांध व अपांग याांच्या सांतथाकडून करावयाची खरेदी: 

ऄंध व ऄपंग यांच्या  धमटदाय संतथा यांनी ईतपादीत केलेलया वततूंना  पवरवशष्ट्ट 18) 
अरक्ण देण्यात अले अहे. या संतथावशवाय भववष्ट्यात सामावजक न्याय  ववभागाने 
प्रमावणत केलेलया ऄंध व ऄंपगाच्या  संतथांना अरक्ण देण्याचे प्रतताव अवण  धमादाय 
अयकु्त यांच्याकडे  नोंदणी  झालेलया ऄंध व ऄपंग यांच्या  संतथांना अरक्ण देण्याचे 
प्रतताव, मध्यवती भांडार खरेदी संघटनेकडे प्राप्त झालयास,  तयास प्रधान सवचव  ईद्योग) 
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यांच्या ऄध्यतेखालील सवमतीच्या मान्यतेने अरक्ण देण्यात येइल.  सदर सवमतीमध्ये  
ऄप्पर मखु्य सवचव  ववत्त), प्रधान सवचव  सामावजक न्याय) व ववकास अयकु्त  ईद्योग) हे 
सदतय राहतील.   

        ऄशा संतथांनी ईतपावदत केलेलया वततूंची दरवनस्श्चती मध्यवती भांडार खरेदी 
संघटनेकडून करण्यात येइल.  सदर संतथांनी  दरवनस्श्चतीकरीता तयांचे प्रतताव मध्यवती 
भांडार खरेदी संघटनेकडे वदनांक 31 माचट पवुी सादर करावेत.  वततचेू दर ठरववतांना 
संबंवधत संतथांच्या प्रवतवनधींना तसेच अवश्यकता ऄसलयास संबंवधत प्रशासकीय 
ववभागातील ऄवधकाऱ्यांना बैठकीस बोलावण्यात यावे.  वततचेू दर ठरववताना बाजारभाव 
तसेच ईतपादन खचट यांचा सारासार ववचार करण्यात येउन, दरवनस्श्चती करण्यात यावी. 
मध्यवती भांडार खरेदी संघटनेने ऄशा संतथांच्या वततूंचे दर वनस्श्चत केलयावर दरवषी 1 मे 
पवुी सवट ववभागांना कळवाव.े  ज्या संतथांकडून वततूंचा परुवठा करणे शक्य नसेल तर तया 
संतथांनी वततचूा परुवठा करणे ऄसमथट ऄसलयास वततूंची यादी वदनांक 1 माचट पवुी भांडार 
खरेदी संघटनेस सादर करणे अवश्यक अहे.  ऄशा संतथांसाठी राखीव ऄसलेलया वततूंची 
ईतपादन क्मता दर दोन वषांनी मध्यवती भांडार खरेदी संघटनेकडून करण्यात यावी.  

5.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामांडळ/महासांघ (महाटेक्स): 
कें द्र शासनाने हातमाग अरक्ण कायदा 1985 व तयापढुील सधुारणा 26 जलैु, 1996 
ऄन्वये, हातमागाच्या 11 वततूंसाठी अरक्ण ठेवलेले अहे. तयामळेु, कें द्र शासनाच्या 
धतीवर शासनाचे ऄंगीकृत व्यवसाय ऄंतगटत नमदू ऄसलेलया महाराष्ट्र राज्य हातमाग 
महासंघ  महाटेक्स) व महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ, नागपरू यांनी ईतपादीत केलेलया 
वततूंसाठी  पवरवशष्ट्ट 12) अरक्ण देण्यात अले अहे.  सदर संतथांची दरवनस्श्चती 
मध्यवती भांडार खरेदी संघटनेमाफट त करण्यात येइल. हातमाग महामंडळाची  परुवठा 
क्मता, वततूंची नावे, संख्या,  वनयत ककमत आ. ची यादी दरवषी 31 माचट पवूी वतरोद्योग 
ववभागाने प्रमावणत केलयावर महामंडळाने  इ-पोटटलवर प्रदर्वशत करावी तयानसुार 
महामंडळाच्या परुवठा क्मतेच्या मयादेत  आतर ववभागांनी खरेदी करावी.  
            सदर संतथांनी  दरवनस्श्चतीकरीता तयांचे प्रतताव मध्यवती भांडार खरेदी 
संघटनेकडे वदनांक 31 माचट पवुी सादर करावेत. वततचेू दर ठरववतांना संबंवधत संतथांच्या 
प्रवतवनधींना तसेच अवश्यकता ऄसलयास संबंवधत प्रशासकीय ववभागातील ऄवधकाऱ्यांना 
बैठकीस बोलावण्यात यावे.  वततचेू दर ठरववताना बाजारभाव तसेच ईतपादन खचट यांचा 
सारासार ववचार करण्यात येउन, दरवनस्श्चती करण्यात यावी. मध्यवती भांडार खरेदी 
संघटनेने ऄशा संतथांच्या वततूंचे दर वनस्श्चत केलयावर दरवषी 1 मे पवुी सवट ववभागांना 
कळवावे.   

सवट संबंवधत खरेदीदार ववभागांनी महाराष्ट्र राज्य हातमाग महासंघ  महाटेक्स) व 
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ यांच्याकवरता अरवक्त ऄसलेलया वततूंची खरेदी 
महामंडळ / महासंघमाफट त करावी ऄसे बंधन राहील. 
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5.16 
 
 
 
 
 

शासकीय महामांडळे/उपक्रम : 

शासनाचे ऄंगीकृत व्यवसाय ऄंतगटत नमदु ऄसलेली महामंडळे/ईपिमांनी तयांनी 
ईतपावदत केलेलया वततूंसाठी वनववदेत सहभाग घेतलयास तयांच्यासाठी एकूण  खरेदीच्या 30 
टक्के खरेदी एल-1 दराने राखीव ठेवण्यात यावी.  ऄशा महामंडळे /ईपिमांची यादी व 
तयांनी ईतपावदत केलेलया वततूंची यादी  पवरवशष्ट्ट 13) मध्ये देण्यात अली अहे.  

शासकीय महामंडळानी तयांनी ईतपावदत केलेलया वततचूी परुवठा क्मता, वततूंची 
नावे, संख्या,  वनयत ककमत आ. ची यादी दरवषी ३१ माचट पवूी इ-पोटटलवर प्रदर्वशत करावी. 
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 प्रकरण क्रमाांक 6 

पवरवशष्ट्टे 
पवरवशष्ट्ट-1  संख्या व ककमतीसह प्रततावाचे प्रपर 
पवरवशष्ट्ट-2   वतटमानपरातील जावहरातीचा नमनुा 
पवरवशष्ट्ट-3  तातडीच्या खरेदी प्रवियेसाठीचे प्रमाणपर 
पवरवशष्ट्ट-4  ऄ) वनववदा तवीकृती प्रपर 
पवरवशष्ट्ट-4  ब)          खरेदी प्रवियेशी संबंवधत महत्त्वाचे वनयम  क्लॉज) 
पवरवशष्ट्ट-5  पवूट –ऄहटता मलूयांकन पवरक्ण नमनुा 
पवरवशष्ट्ट-6  वनववदापवूट शंका ववचारण्यासाठीचा नमनुा 
पवरवशष्ट्ट-7  वनववदा तवीकृती पराचा नमनुा 
पवरवशष्ट्ट-8  वनववदेची ककमत/शलुक व बयाना रक्कम 
पवरवशष्ट्ट -9 खरेदी पध्दतीसाठी ठराववक खरेदी ककमतीतील वार्वषक  

वाढ  
पवरवशष्ट्ट-10  वनववदा पणूटतवासाठीचा बकँ हमी नमनुा 
पवरवशष्ट्ट-11 लेंवटन अयोगाच्या वशफारशीसाठी घ्यावयाच्या        

प्रवतज्ञापराचा नमनुा 
पवरवशष्ट्ट-12           महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ/महासंघ  महाटेक्स संतथांमाफट त 

खरेदी करण्यासाठी राखनू ठेवण्यात अलेलया वततूंची यादी. 
      पवरवशष्ट्ट-13            शासकीय महामंडळे /ईपिमां माफट त खरेदी करावयाच्या 

वततूंची यादी 
      पवरवशष्ट्ट-14 सकू्ष्म व लघ ुईद्योगांकडून खरेदी करण्यासाठी राखनू 

ठेवण्यात अलेलया वततूंची यादी  
पवरवशष्ट्ट-15  वचन्हांवकत नसलेलया वततूंची खरेदी करताना मालाच्या 

दजाववषयी तपासणी ज्या संतथांकडून करुन घ्यावयाची 
अहे ऄशा मान्यताप्राप्त संतथांची यादी  

पवरवशष्ट्ट-16  एकल तरोताकडून खरेदी करण्यासाठी खरेदीदार 
ववभागप्रमखुांने दयावयाचे प्रमाणपर 

पवरवशष्ट्ट-17  कारागहृातफे  तयार  केलया जाणाऱ्या  वतत ू
पवरवशष्ट्ट-18 ऄंध व ऄपंग यांच्या धमादाय संतथा 
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1] Appendix 

6.1 पवरवशष्ट्ट-1  सांख्या व ककमतीसह प्रततावाचे प्रपत्र  
 पवरच्छेद 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 जावहरातीचा नमनुा 
 पवरच्छेद 4.4.2 पहावा) 
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6.3 पवरवशष्ट्ट-3  तातडीच्या खरेदी प्रवकयेसाठीचे प्रमाणपत्र 
 पवरच्छेद 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 तवीकृती प्रपत्र 
 पवरच्छेद 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 
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which is repugnant to or inconsistent with the terms & conditions of this 
Acceptance of 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 
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shall under no circumstances be liable for any stores manufactured by you 
before the sample has been approved. 

 

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 
exceeding Rs.2.00 Lakh in 
value 

At the rate of ½% per week   subject 
to maximum limit of 10%. 

In case of an order of Rs.2.00 
Lakh and above 

At the rate of ½% per week   subject 
to maximum limit of 5%. 

 
(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. 



91 

11. Goods should be consigned to AS PER THE LIST TO BE ISSUED BY 
THE PURCHASING OFFICE OF ------------------------------------------------
-------------------------------------------   

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.       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. 
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16. 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 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. 
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SCHEDULE TO ACCEPTANCE OF TENDER 

NO.         /                          /Name of Item/Fin.Year/            / 

 Date: - 

Placed with ------------------------------------------------------------------ 
 

Item 
No. 

Description Quantity 

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

No. Rate 
per No. 

Total 
cost 

    
 

 

 

(1) Rates: -  F.D. Destination. 

(2) Taxes: - All Inclusive  

(3) Deliver Period: Within Eight weeks from the date of confirmed order. 
(4) 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.  

(5) No price escalation on any account will be allowed.  
(6) The firm has executed the agreement & Paid Security Deposit. 
(7) The name of the consignee:- ---------------------------------------------------

----. 
(8) Octroi: Nil against octroi exemption certificate Necessary Octroi 

Exemption Certificate will be issued by the Consignee. 
(9) Force Majeure clause is not applicable.  

Purchasing Officer 

 For & On behalf of the Government of 
Maharashtra 
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पवरवशष्ट्ट -4 (ब)     खरेदी प्रवक्रयेशी सांबांवधत महत्त्वाचे वनयम (क्लॉज) 

 पवरच्छेद 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 non-performance 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 
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period exceeding 60 days, either party may at 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. 
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6.5 पवरवशष्ट्ट-5  पवूय –अहयता मलू्याांकन पवरिण नमनुा 
( पवरच्छेद ४.४.१.२ पहावा) 

 

Pre-Qualification Evaluation Analysis 
Department Name : 
Tender Ref & Date : 
Supplier Name: 
S. 
No. 

Pre-Qualification 
Criteria 

Supporting 
Documents 
Required 

Required 
Documents 
Submitted 
(Yes/No) 

Document 
Details 

Criteria Met 
(Yes/No) 

Remarks 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

Prepared By : Status: Accepted / 
Rejected 
 
…………………………………….. 

Date: 
Verified By  : 
Approved By: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 

6.6 पवरवशष्ट्ट-6 वनववदापवूय शांका ववचार्यासाठीचा नमनुा 
 पवरच्छेद ४.४.१.१ पहावा) 

 

Pre-Bid Queries Format 
Name of the Supplier : 
Department Name : 
Tender Ref No. :  
Tender Name : 
Due Date :  
S. 
No. 

RFP Page 
No. 

RFP Clause 
No. 

Clause 
Title 

Queries / 
Clarification 

Justification 
by Bidder 
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6.7 पवरवशष्ट्ट-7  वनववदा तवीकृती पत्राचा नमनुा 
 पवरच्छेद  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 ___ 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>>. Department shall release the 
mobilization advance of equivalent amount upon submission of this Bank Guarantee. 

Best Regards, 

Signature 

<<Name of the Purchasing 
Authority>> 
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6.8 पवरवशष्ट्ट-8  वनववदेची ककमत/शलु्क  व बयाना रक्कम 

 पवरच्छेद 3.1.2.1 पहावा) 
 

S. 
No. 

Estimated Value 
of Tender (INR) 

Tender 
Fees 
(INR) 

Yearly 
increase 

EMD 
(INR) 

Yearly 
increase 

2 Upto 5 Lakhs 1,000 100 5,000 500 

3 Above 5 Lakhs 
upto 10 Lakhs 

2,000 200 10,000 1,000 

4 Above 10 Lakhs 
upto 50 Lakhs 

3,000 300 50,000 5,000 

5 Above 50 Lakhs 
upto 1 Crore 

10,000 1,000 100,000 10,000 

6 Above 1 Crore Respective 
Department to fix the 
Tender Form Fee 

Respective 
Department to fix 
the EMD Value 

 

बयाना रक्कम 

3. सकु्ष्म व लघ,ु मध्यम ईद्योग ववकास ऄवधवनयम-2006 ऄंतगटत ईतपादक 
म्हणनू नोंदणीकृत ऄसलेलया सकु्ष्म व लघ ुईतपादक ईद्योगांना व मध्यवती 
भांडार खरेदी संघटना यांच्याकडे नोंदणी झालेलया ईतपादक परुवठादारांना 
वनववदा शलुक व बयाना रक्कम भरण्यापासनू सटू देण्यात अली अहे. 

4. वनववदाबाबत स्तवकृती अदेश रवाना झालयानंतर वनववदा चौकशी सोबत 
अलेलया सवट बयाना रक्कम तवरीत परत कराव्यात. 

5. वनववदेत सहभागी वनववदाकाराने वनववदा प्रवियेमध्ये कोणतयाही टप्प्यावर 
वनववदेतनू माघार घेतलयास तयांची बयाना रक्कम जप्त करण्यात येइल.  
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6.9 Appendix 9 – खरेदी पध्दतीसाठी ठराववक खरेदी ककमतीतील 
वार्षषक वाढ 

  पवरच्छेद 3.2.2 पहावा) 
 पवरच्छेद 3.2.3 पहावा) 

Yearly Increase in Threshold for Procurement Methods 

S. 
No. 

Procurement 
Method 

Para No. 
for 
reference 

Base Limit (INR) 

1 Direct Purchase 3.2.2 5,000.00 at a time but 
annual limit Rs. 50,000/-  

2 Spot Purchase 3.2.2 50,000.00    
3 Procurement 

through 
Quotations 

3.2.3 above Rs.5,000 and upto 
Rs.3,00,000   

 

ईपरोक्त खरेदी ककमतीच्या मयादेत वाढ करण्याबाबत दर 5 वषांनी ईद्योग, उजा व 
कामगार ववभाग अढावा घेउन तवतंर अदेश वनगटवमत करेल.   
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6.10  पवरवशष्ट्ट-10 वनववदा पणूयत्वासाठीचा बकँ हमी नमनुा 

 पवरच्छेद 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    नमनुा 

 पवरच्छेद 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   महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामांडळ/महासांघ 
(महाटेक्स)       सांतथाांमाफय त खरेदी 
कर्यासाठी राखनू ठेव्यात आलेल्या 
वततूांची यादी. 

  पवरच्छेद 5.15 पहावा) 
 

अ.क्र. व्यवसाय व सांतथा उत्पादीत वततू 
ऄ) महाराष्ट्र राज्य हातमाग 

महामंडळ/महासंघ  महाटेक्स)  

 

1. साडी  
2. धोती 
3. टॉवेल, गमछा, ऄंगवतरम 
4. लुंगी 
5. खस, बेडशीट, बेड कवर, पलांग पोश, 

फर्षनकशग यामध्ये टेपेतरी ऄप होवजयरी यांचा 
समावेश ऄसेल 

6. जमा कालम दरी अवण डुरेट 
7. ड्रेस मटेवरयल 
8. बरॅकॅ कंबल, कंबल ककवा कम् बली 
9. शाल, लोइ, मफलर, पंखी आतयादी 
10. वलुन कपडा  वलुन ट्ट्वीड)  
11. चादर, मंखला / फवणक  
 

 
 टीप:- कें द्र शासनाचे हातमाग अरक्ण कायदा १९८५ व तयापढुील सधुारणा 

वद.26 जलैु,  1996  नसुार वरील वततूंचा तपवशल राहील. 
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6.13 पवरवशष्ट्ट-13  शासकीय महामांडळे /उपक्रमाांमाफय त खरेदी 
करावयाच्या  वततूांची यादी 

 पवरच्छेद 5.16 पहावा)  

अ.क्र. व्यवसाय व सांतथा उत्पादीत वततू 
1 महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामांडळ/महासांघ 

(महाटेक्स) 
लागँ क्लॉथ, पडद्याचे कापड, हॉस्तपटल   साठीचे    ,कापड 
गादीपाट   व   सतूी, हॉस्तपटल   क्लॉथ  .ि   १, 
२,४,६,७   अवण   ८, नपॅकीन्स   हॉस्तपटल   व 
गणवेषाचे  कापड, हातमाग  नॉन  कापड   गादी व (जनता 
ईशी, टेबल क्लॉथ, पोछा  डतटर), डंगरी कापड, 
मच्छरदानी कापड. 

2 महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ. हणॅ्डमेड पेपर, हणॅ्डमेड ड्रॉइंग पेपर, हणॅ्डमेड ब्लॉकटग 
पेपर, फाइल कव्हसट व बोडटस, वफनाइल, पोटट फोवलओ, 
अंघोळीचा तसेच सवट प्रकारचे साबण, खाद्यतेल 
(घाणीचे) बरेॅक ब्लनॅ्केट्ट्स, वडटजंट पावडर व वडटजंट 
केक, मेणबतया, फर्वनचर ,दोरखंड व खादी, हबटल 
प्रॉडक्टस् ईदा  .हबोटेक्स पावडर , हबोसॉल )वडलक्स , 
हबोस्क्लन क्लीनर )डीएस , हबोफे्रश )वडलक्स , 
हबोवफनॉल वलक्वड, हबोनॉल सपुर वलस्क्वड, हबोनॉल 
फोटट वलस्क्वड, हबोसेट पावडर, हबोकेम वलस्क्वड, बरेॅक 
ब्लनॅ्केट्ट्स प्रमाणेच कांबळ्या व डतटसट ,गादी व ईशी 

3 हणॅ्डमेड पेपर आंडतरीज, पणेु/ईतपादन कें द्र, 
चंद्रपरू/ संरजाम कायालय,रतनागीरी  
 
 

हणॅ्डमेड पेपर, हणॅ्डमेड ड्रॉइंग पेपर, हणॅ्डमेड ब्लॉकटग 
पेपर, फाइल कव्हसट व बोडटस, वफनाइल, पोटट फोवलओ, 
अंघोळीचा तसेच सवट प्रकारचे साबण, खाद्यतेल 
(घाणीचे) बरेॅक ब्लनॅ्केट्ट्स, वडटजंट पावडर व वडटजंट 
केक, मेणबतया, फर्वनचर ,दोरखंड व खादी 

4 मुंबइ हातकागद संतथा, पणेु हातकागदा पासनू बनववण्यात येणारे वतत ूफाइल कव्हर, 
फाइल बोडट व केस बोडट आतयादी बाबी 

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

मराठवाडा चमोद्योग महामंडळ औरंगाबाद  

सवट प्रकारच्या चामड्याच्या वतत ू अवण 
कच्चा चामड्यापासनू पक्के चामडे बणववने, फोम लेदर 
डबी/बेली शजू.        

 

कच्चा चामड्यापासनू पक्के चामडे बणववने 

6 महाराष्ट्र राज्य यंरमाग महामंडळ, मयावदत 
मुंबइ. 

वमलचे कापड, लागँ क्लाथँ, चादरी, पडद्याचे 
कापड, टॉवेलस, हॉस्तपटल  साठीचे कापड, साड्या, 
टेवरकॉटचे कापड, कॅवलको कापड, गादीपाट व सतूी 
ऄथवा वलुन चादरी, हॉस्तपटल क्लॉथ क. १,२,४,६,७ 
अवण ८, नपॅकीन्स हॉस्तपटल व गणवेषाचे कापड. 
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7 महाराष्ट्र शेळी, मेंढी ववकास महामंडळ बरॅकॅ ब्लनॅ्केट्स 

8 महाराष्ट्र लघ ुईद्योग ववकास महामंडळ पॉवलथीन बगँ्ज, अरसीसी पाइप्स,  एऄर कूलसट, 
पी.व्ही.सी. पाइप्स, वॉटर तटोरेज टकॅ्स  वरवजड), तटील 
फोलडींग चेऄसट, तटील टयबुलर टेबलस, तटील टयबुलर 
चेऄसट, तटील फायकलग कॅवबनेटस्, तटील लॉकसट, तटील 
बकु केसेस, तटील कॅवबनेट मायनर, तटील कॅवबनेट 
मेजर, कॉम्प्यटूर फर्वनचर, तटील रकॅ्स ॲन्ड  तटील 
कॉट्ट्स, तटील सेफ 
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6.14  पवरवशष्ट्ट-14 सकू्ष्म व लघ ुउद्योगाांकडून खरेदी कर्यासाठी राखनू 

ठेव्यात  आलेल्या वततूांची यादी 

  पवरच्छेद 5.13 पहावा) 
 1 +º¡òÉ±]õ ¤ÉÉìªÉ±É®ú 30 ¤±ÉÉä ¨ÉÉä±bä÷b÷ EÆò]äõxÉºÉÇ 

2 B+®ú-EòÉì¨|ÉäºÉ®ú (5 +·É¶ÉCiÉÒSÉä, º|Éä {Éå]õÒMÉEòÊ®úiÉÉ ±ÉÉMÉhÉÉ®äú) 31 ¤ÉäEò®úÒ |ÉÉìb÷C]ÂõºÉ 

3  Ê{ÉhªÉÉSªÉÉ {ÉÉhªÉÉºÉÉ`öÒ +ì±ªÉÖÊ¨ÉÊxÉªÉ¨ÉSªÉÉ ¤ÉÉ]õ±ªÉÉ  32 EòÉìCºÉ (xÉ³ýþ) ´É ´½þÉì±´½þ (ZÉb÷{É ) 

4 +Éì]õÉä¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É ®äúb÷ÒB]õºÉÇ. 33 ÊºÉ¨Éå]õSªÉÉ ¡ò®ú¶ÉÉ ({±ÉÉäË®úMÉ ]õÉ<Ç±ºÉ ) 

5 B+É®úºÉÒ/BºÉÒBºÉ+É®ú EÆòb÷C]õºÉÇ 19 º]ÅìõxbÂ÷ºÉ {ÉªÉÈiÉ  34 EÆòb÷ªÉÚ]õ {ÉÉ<Ç{ºÉ (vÉÉiÉÚÆSÉä ËEò´ÉÉ +vÉÉiÉÚÆSÉä) 

6 +ì¤ÉºÉÉì¤ÉÇx]õ EòÉì]õxÉ 35 Eìò{ºÉ  (]õÉä{ªÉÉ ´É ½ìþ]ÂõºÉ-ºÉÖiÉÒ ËEò´ÉÉ 

±ÉÉäEò®úÒSªÉÉ) 

7 |ÉÉÊhÉSÉ±ÉÒiÉ MÉÉb÷ªÉÉ/+ìÊxÉ¨É±É ÊbÅ÷´½þxÉ ´½äþ<ÇEò±ºÉ 36 ºÉÖiÉÒ {É^õ¬É ´É xÉÉb÷ªÉÉ 

8 ºÉÖ]õ EäòºÉ, ¥ÉÒ¡ò EäòºÉäºÉ, +ì]äõSÉ EäòºÉäºÉ ({±ÉìÎº]õEò¤±ÉÉä ¨ÉÉä±bä÷b÷ 

ºÉÉäbÚ÷xÉ) 

37 EòÉìªÉ®ú ¡òÉªÉ¤É®ú/EòÉìªÉ®ú ªÉÉxÉÇ 

9 +ìÊ¨É]õºÉÇ/+Éä½þ̈ É Ê¨É]õ®ú 38 EòÉìªÉ®ú ¨Éì]ÂõºÉ +ÉÊhÉ ¨Éì]ÅäõºÉºÉ. 

10 +Éì]õÉä¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É ½äþb÷ ±ÉÉ<Ç]õ 39 JÉbÚ÷SªÉÉ EòÉÆb÷ªÉÉ 

11 ½þÉiÉÉxÉä Ê´ÉVÉä´É®ú SÉÉ±ÉhÉÉ-ªÉÉ ´É |ÉÉÊhÉSÉ±ÉÒiÉ EÞò¹ÉÒÊ´É¹ÉªÉEò +´ÉVÉÉ®äú 

´É ´ÉºiÉÚ.ú 

40 EòÉì̄ ûMÉä]äõb÷ {Éä{É®ú ´É ¤ÉÉäbÇ÷ºÉÂ 

12 +ì±ªÉÖÊ¨ÉÊxÉªÉ¨É Ê¤É±b÷ºÉÇ ´É ½þÉbè÷´Éä+®ú Ê¤ÉVÉÉMÉ-ªÉÉ (Ë½þVÉäºÉ). 41 EòÉì̈ {ÉÉäZÉÒ]õ Eòx]äõxÉºÉÇ 

13 B+®ú EÚò±ÉºÉÇ 42 ÊºÉ±ÉÓMÉ ®úÉäZÉäºÉÂ 

14 ºÉÉªÉEò±ÉSÉä ºÉÖ]ä ¦ÉÉMÉ 43 EòÉì{É®ú ºÉ±¡äò]õ +ÉÊhÉ EòÉì{É®ú xÉì{lÉäxÉä]õ 

15 ±ÉÉEÚòb÷ Eò]õÉ<ÇºÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉhÉÉ®äú ¤Éìb÷ ºÉÉì ¤±Éäb÷ºÉÂ 44 EòÉì]õxÉ ½þÉäZÉÒ+®úÒ 

16 60 Ê±É]õ®ú IÉ¨ÉiÉä{ÉªÉÈiÉSÉä ¤Éì®ú±ºÉ ´É bÅ÷¨ºÉ 45 EòÉì]õxÉ EòÉbÇ÷ ]Âõ´ÉÒxÉ 

17 ¤Éì]õ®úÒ BÊ±ÉÊ¨ÉxÉä]õºÉÇ 46 ±ÉÉäEò®úÒSªÉÉ EòÉÆ¤É³ýÒ 

18 ¤ÉÚ]õ {ÉÉìÊ±É¶É 47 lÉ¨ÉÉÇÊ¨É]õ®ú (ÎC±ÉxÉÒEò±É) 

19 Ê¤É±±Éä (¤ÉìVÉäºÉ) 48 Eìòº]õÉì®ú +Éì<Ç±É (B®Æúbä÷±É) 

20 ¤Éìbä÷VÉSÉä EòÉ{Éb÷ 49 <iÉ®ú EòÉìb÷VÉäºÉ 

21 SÉÉnù®úÒ (¤Éäb÷¶ÉÒ]õºÉÂ) 50 EòÉì]õxÉ ®úÉä±ºÉ 

22 ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSÉä ¥É¶É ´É ¤ÉÖ¨ºÉ. 51 ºÉÒ.+ÉªÉ.b÷Ò. VÉÉì<x]ÂõºÉ 

23 Ê¤É]ÚõÊ¨ÉxÉÉ<Çb÷ ´ÉÉì]õ®ú|ÉÖ¡ò {Éä{É®ú 52 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]ÅõÒ¡òªÉÖMÉ±É 

{ÉÆ{É.  

24 ¤±ÉÚ Ë|É]õ {Éä{É®ú ´É +¨ÉÉäÊxÉªÉÉ {Éä{É®ú 53 bä÷+®úÒ <C´ÉÒ{É¨Éå]ÂõºÉ Ê¨É±ºÉ EìòxºÉ +ÉÊhÉ 

º]ìõhb÷ºÉÂ 

25 ¤±ÉìEòÎº¨ÉlÉ ½þlÉÇ (¶ÉäEòÉä]õÒ) 54 ®äúJÉÉ ´É MÉÊhÉiÉÒ ={ÉEò®úhÉ ºÉ´½æþIÉhÉ ={ÉEò®úhÉä 

(ÊlÉ+Éä±ÉÉ<Ç]õ ´É Ê|ÉÊºÉVÉxÉ ={ÉEò®úhÉä ºÉÉäbÚ÷xÉ) 

26 ¤ÉäxÉZÉÒ±É ¤ÉäxZÉÉäB]õ 55 iÉÉ®úJÉäSÉä Ê¶ÉCEäò (bä÷]õ º]ìõ{É )  

27 ¤ÉÉäxÉ Ê¨É±ºÉ 56 Êb÷º]ÅõÒ¤ªÉÖ¶ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ÷ 

28 ¥É¶É ´É ¥ÉÖ̈ ºÉ 57 b÷º]õ®ú EòÉì]õxÉ  

29 ¤±ÉìÉ]õÓMÉ {Éä{É®ú 58 b÷º]õ ¤ÉÒxÉ (EòSÉ-ªÉÉSÉÒ ]õÉä{É±ÉÒ) 

59 b÷ÉªÉ¨ÉälÉÒ±É lÉÉªÉ±Éä]õ 81 M±ÉÉºÉ +ì¨{ªÉÖ±ºÉ 

60 b÷ÉªÉ¤ªÉÖ]õÒ±É lÉÉªÉ±Éä]õ 82 OÉÉìÊ¡òEò EÖòÊºÉ¤É±ºÉ -500 xÉÆ¤É®ú {ÉªÉÈiÉ 

61 b÷É<ÇVÉ (+) +ìZÉÉä b÷É<VÉ (b÷ÉªÉ®äúC]õ +ìhb÷ +ìÊºÉb  

      (¤É) ¤ÉäÊºÉEò b÷É<ÇVÉ 

83 MÉìºÉ ¨Éìx]õ±ºÉ 

62 BCºÉ{ÉÉÆbä÷b÷ ¨Éä]õ±ºÉ 84 OÉÒºÉ ÊxÉ{É±ºÉ, OÉÒºÉ MÉxºÉ 

63 Ê´ÉVÉä́ 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 

85 M±ÉÚ 
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+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. 

64       <±ÉäÎC]ÅõEò ºÉÉä±b÷®úÓMÉ +ÉªÉxÉÇ 86 ½þÉªÉbÅ÷ÉìÊ±ÉEò ´É ¨ÉäEòÊxÉEò±É VÉìEò, 30 ]õxÉ 

IÉ¨ÉiÉä{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ. 

65   +ÉªÉ±Éä]ÂõºÉ 87 ½ìþhb÷º|Éä+ºÉÇ +ÉÊhÉ b÷º]õºÉÇ 

66 <±ÉäÎC]ÅõEò ]ÅõÉxºÉÊ¨É¶ÉxÉ ±ÉÉ<ÇxÉ ½þÉbÇ÷´Éä+®ú º]õÒ±É GòÉìºÉ ¤ÉÉ®ú, GòÉìºÉ 

+É¨ÉÇ C±Éì̈ {É, +ÉËSÉMÉ +É¨ÉÇ, ¥ÉìEäò]õºÉÂ, <. 

88 ½þÉªÉ{ÉÉäb÷Ë¨ÉEò ÊxÉb÷±ºÉ 

67 BCZÉÉìº]õ ¨É¡ò±ÉºÉÇ 89 ½ìþMÉºÉÇ ¡òÉì®ú ¡òÉªÉ±ÉÓMÉ ÊºÉº]õÒ¨É 

68 <¨ÉVÉÇxºÉÒ ±Éì¨{ºÉ. 90 ½þÉiÉ +´ÉVÉÉ®äú -±ÉÉä½þÉ®ú EòÉ¨É/ºÉÖiÉÉ®úEòÉ¨É 

69 <±ÉäÎC]ÅõEò }±Éì¶É MÉxºÉ 91 ½ìþhb÷ º]ìõ{±ÉÓMÉ ¨É¶ÉÒxÉ  

70 ¡òÉªÉ®ú ½þÉªÉbÅÆ÷]ÂõºÉ 92 ½ìþhb÷ xÉ¨¤É®úÓMÉ ¨É¶ÉÒxÉ 

71 }±ªÉÖ®úÉäºÉÆ]õ ]õªÉÖ¤ºÉ, SÉÉäCºÉ, º]õÉ]Çõ®ú, º]ÅõÒ]õ ±ÉÉ<Ç]õ Ê¡òCSÉ®úºÉ½þ 93 ½ìþhb÷ M±ÉÉä´½þVÉ (½þÉiÉ¨ÉÉäVÉä) 

72 ¡òÉä±b÷ºÉÇ ({Éä{É®ú +ÉÊhÉ {±ÉÉìº]õÒEò ) 94 ½ìþhb÷ |ÉäºÉ 

73 Ê¡ò±¨É º{ÉÚ±ºÉ +ÉÊhÉ EìòxºÉ 95 ½þÉ<b÷ +ìhb÷ EÆò]ÅõÒ ±Éänù®ú (ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSÉä) 

74 £åòSÉ {ÉÉìÊ±É¶É 96 ½þÉä±b÷Éì±É 

75 }±ÉË¶ÉMÉ ÊºÉº]õÒ¨ºÉ 97 ½äþ±¨Éä]õ xÉÉìxÉ-¨Éä]ìõÊ±ÉEò 

76 ¡òÉªÉ®ú ¥ÉÒCºÉ 98 ½þÉäºÉ {ÉÉ<Ç{ºÉ 

77 MÉxÉ¨Éä]õ±É ¤ÉÖ¶ÉäºÉ 99 ½ìþ´½þ®ú ºÉìCºÉ 

78 MÉäVÉ 100 +ÉªÉxÉÇ +ìhb÷ º]õÒ±É ]ÅìõCºÉ, ¤ÉÉìCºÉ ºÉÚ]õ 

EäòºÉäºÉ, ÊEò]õ ¤ÉÉìCºÉäºÉ, ]ÅäõVÉ ¨ÉMÉ, 

b÷º]õ¤ÉÒxÉ,¤ÉÉlÉ ]õ¤ºÉÂ 

79 MÉ¨É {Éä{É®ú {É^õÒ 101 +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.   

80 MÉÉìVÉ C±ÉÉìlÉ 

102 +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. 

130 ¨ÉÉäxÉÉäÊ¨É]õºÉÇ 

103 <xºÉäC]õÒºÉÉ<ÇbÂ÷ºÉ +ìhb÷ ¡òÉì¨ªÉÖÇ±Éä¶ÉxºÉ. 131. xÉ]ÂõºÉ +ìhb÷ ¤ÉÉä±]ÂõºÉ 

104 VÉìEòÉäxÉä]õ C±ÉÉìlÉ 132. xÉÉªÉ±ÉÉìxÉ º]õÉìËEòMVÉ 

105 ±ÉÉä ]äõx¶ÉxÉ <xºªÉÖ±Éä]õºÉÇ +ìhb÷ }ªÉÖVÉäºÉ. 133. ¤Éä±É Eò]õºÉÇ 

106 ±ÉÒb÷ ºEäò±É. 134 ÊxÉEäò±É ºÉ±¡äò]õ 

107 ±Éìx]õxÉÇ Ê´ÉCºÉ. 135. +ÉìÌb÷xÉ®úÒ ¤ÉåSÉ ´ÉÉ<ÇºÉäºÉ 

108 ±Éì]äõCºÉ ¡òÉä̈ É º{ÉÆVÉ 136. <±ÉäÎC]ÅõEò +Éä́ ½þxºÉ (PÉ®úMÉÖiÉÒ {ÉvnùiÉÒSÉä) 

109 ±Éì̈ {É ½þÉä±b÷ºÉÇ 137 {Éä]ÅõÉä̈ ÉìCºÉ ±Éìx]õxºÉÇ (½þ®úÒEäòxÉ ±Éä¤]õxºÉÇ ºÉ½þ), 

ÊºÉMxÉ±É ±Éì¨{É, Ê´ÉCºÉ +ìhb÷ |Éä¶É®ú º]õÉä´½þ. 

110 ±Éänù®ú ´ÉÉì¶ÉºÉÇ 138. {ÉÒ.´½þÒ.ºÉÒ. +ìhb÷ ´½þÒ.+ÉªÉ.+É®ú. Eäò¤É±ºÉ 

111. ±Éänù®ú ¤Éä±]õ, º]ÅõÒ{ºÉ, ¤ÉìMVÉ {ÉºÉæºÉ, SÉÉ¨Éb÷ªÉÉSªÉÉ ±É½þÉxÉ ¶ÉÉä¦ÉäSªÉÉ 

´ÉºiÉÚ, ±Éänù®ú ¤É]õ, SÉ{{É±É, ºÉÄb÷±É, ±Éänù®ú ½þÉxÉæºÉ. 

139. Ê¡òxÉÉ<Ç±É 

112 ±Éänù®ú ºÉÉä±É +ìhb÷ +{{É®ú 140 {Éäx]ÂõºÉ +ìhb÷ ´ÉÉÌxÉ¶ÉäºÉ +ìhb÷ ¤ÉÉì<±É +Éì<Ç±ºÉ 

113 Ê±ÉxºÉÒb÷ +Éì<Ç±É 141. {ÉÆSÉÓMÉ ¨É¶ÉÒxÉ 

114 ±ÉÖÊ¥ÉEäò]õºÉÇ 142 {Éä{É®ú Ê{ÉxºÉ +ìhb÷ ÎC±É{ºÉ, ºÉä}]õÒ Ê{ÉxºÉ, 
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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 

115 ±ÉÉªÉ]õxÉÓMÉ +ì®äúº]õºÉÇ, 20 Eäò.´½þÒ. {ÉªÉÈiÉ 143 {Éä{É®ú ¤ÉìMVÉ, {Éä{É®ú Eò{ºÉ +ÉÊhÉ {Éä{É®ú ºÉÉìºÉºÉÇ 

(¤É¶ÉÉ) 

116 ¨ÉìxÉ½þÉä±É Eò´½þºÉÇ +ìhb÷ £ò¨ºÉ 144 {Éä{É®ú ¤ÉÉäbÇ÷ EòÉ]ÇõxºÉ, ¡òÉä±b÷ºÉÇ. 

117 ¨Éä]õ±É ¤É]õxºÉ. 145 {Éä{É®ú (EòÉMÉnùÒ Ê±É¡òÉ¡äò) Bx´½þ±É{ºÉ. 

118 B¨É.BºÉ.{ÉÉ<Ç{É Ê¡ò]õÓMºÉ(100 B¨ÉB¨É ´ªÉÉºÉÉ{ÉªÉÈiÉ) 146 {Éä{É®ú xÉì{ÉÊEòxºÉ 

119 ¨Éä]ìõÊ±ÉEò ]äõ{ºÉ.  147 {ÉÉìÊ±ÉÊlÉxÉ ¤ÉìMVÉ 

120 B¨É.BºÉ.+ìhb÷ ºÉÒ. +ÉªÉ GäòxºÉ 148. {±ÉìÎº]õEò ¤ÉìMVÉ +ìhb÷ ¤É]õxºÉ 

121 ¨ÉäÊ]ÅõEò ´Éä]ÂõºÉ +ìhb÷ ¨ÉäZÉºÉÇ, ¤Éì±ÉxºÉäºÉ ºEäò±ºÉ (ºÉÉªÉÆÊ]õÊ¡òEò ´É 

<±ÉäC]ÅõÉìÊxÉEò ¤Éì±ÉäxºÉäºÉ). 

149 {±ÉìÎº]õEò {Éä{É®ú +ìhb÷ C±ÉÉìlÉ 

122 Ê¨ÉÊxÉBSÉ®ú ¤É±¤ÉºÉÂ 150. {ÉÉìÊ±ÉÊlÉxÉ Ê¡ò±¨ºÉ |ÉÉìb÷C]ÂõºÉ C±ÉbÇ÷ Ë|É]äõb÷ 

Ê¡ò±¨ºÉ +ìhb÷ ¤ÉìMVÉ <iªÉÉnùÒ. 

123 ¨Éä]õ±É {ÉÉìÊ±É¶É. 151. {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. 

124 ¨Éä]õ±É ¤ÉìVÉäºÉÂ 152. {Éäx]õ Ê®ú¨ÉÖ́ ½þ®ú. 

125 ¨ÉSUô®únùÉhÉÒ 153. {±Éìº]õ®ú +Éì¡ò {ÉìÊ®úºÉ 

126 ¨ÉìMxÉäÊ¶ÉªÉ¨É ºÉ±¡äò]õ 154 {ÉÉäº]õ±É ±Éäb÷ ÊºÉ±ºÉ 

127 ¨É¶ÉÒxÉ ºGÖòVÉ 155 {ÉÒ.´½þÒ.ºÉÒ.. ¡Úò]õ´Éä+ºÉÇ 

128 ¨É¶ÉÒxÉ ¶ÉÉì{É ´ÉÉ<ÇºÉäºÉ 156. {±ÉÉº]õÒEò EäòxÉ. 

129 ¨ÉäVÉ®úÓMÉ ]äõ{ºÉ +ìhb÷ º]õÒCºÉ 157 {±Éä<ÇMÉ EòÉbÇ÷ºÉÂ 

158 {ÉÉä]ìõÊ¶ÉªÉ¨É xÉÉ<]Åäõ]õ. 189. º]äõ{É {ÉÄbÂ÷ºÉ 

159 {ÉÉì´É®ú ]ÅõÉxºÉ¡òÉì̈ ÉÇ®ú 11 Eäò.´½þÒ. iÉä 33 Eäò.´½þÒ. ¨ÉìCZÉÒ¨É¨É ®åúVÉ 

10,000 Eäò.´½þÒ.B. {ÉªÉÈiÉ  

190. ºÉÉì±]õ M±ÉäZb÷÷ {ÉÉ<Ç{ºÉ 

160 Ê{É±ÉÉä EòÉì]õxÉ 191. ºÉÌVÉEò±É ¨ÉÉäVÉä 

161 SÉ]õhªÉÉ ´É ±ÉÉähÉSÉÒ.  192. ºÉÉìEäò]ÂõºÉ 

162 {ÉÒ.´½þÒ.ºÉÒ. {ÉÉ<Ç{ºÉ 1,800 Ê¨É±ÉÒ¨ÉÒ]õ®ú ´ªÉÉºÉÉ{ÉªÉÈiÉ 193. º]ÅõÒ]õ ±ÉÉ<Ç]õ Ê¡ò]õÓMVÉ 

163 Ê®ú´½äþ]õºÉÂ. 194 ºbÚ÷]Æõ]õ ¨ÉÉªÉGòÉäºEòÉä{É 

164 ®úÉä±ÉÓMÉ ¶É]õºÉÇ 195. º]Úõbä÷b÷ ´ÉÉªÉ®ú 

165. +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. 

196. º]õÒ±É ¨ÉäZÉ®úÓMÉ ]äõ{ºÉ 

166 b÷Ò.ºÉÒ. ®äúMªÉÖ±Éä]õºÉÇ 197. ¶ÉÉì́ Éä±ºÉ 

167 ®äúÊb÷¨Éäb÷ MÉÉ¨Éæ]õºÉÂ 198. º´ÉÒSÉäºÉ ]Æõõ¤É±É®ú 

168 Ê®ú¤ÉxÉ ÊºÉ±Eò +ìhb÷ +É]Çõ ÊºÉ±Eò 199. ºEäò±ºÉ {Éä<ÇMÉ ´ÉVÉxÉ ¨ÉÉ{ÉEò 

169 ®úº]õ+ìhb÷ º]äõ±ÉÊ|É´½åþ]õÓMÉ/Ê®ú¨ÉÖ´½þÓMÉ EòÉì̈ {ÉÉäZÉÒ¶ÉxºÉ 200. ºÉÉäÊb÷ªÉ¨É xÉÉªÉ]Åäõ]õ 

170 ®ú¤É®úÉ<Çb÷ MÉÉ¨Éæ]õºÉ 201 ºÉÉªÉÆÊ]õÊ¡òEò ±Éì¤ÉÉä®äú]õ®úÒ M±ÉÉºÉ ´Éä+ºÉÇ 

171 ®ú¤É®ú ]õªÉÖ¤ÉÓMÉ (¥Éäbä÷b÷ ]õªÉÖ¤ÉÓMÉ ºÉÉäbÚ÷xÉ) 202 ºC´ÉÒ+bÇ÷ EäòVÉ <Æb÷C¶ÉxÉ ¨ÉÉä]õºÉÇ 

172 ®ú¤É®ú ½þÉäºÉäºÉ +É¨ÉÇbÇ÷ (¤ÉxÉ¥Éäbä÷b÷) +ìhb÷ EòÉìbÇ÷ºÉ. 203 ºÉìÊxÉ]õ®úÒ ]õÉì́ Éä±ºÉ 

173 ®úMVÉ EòÉì]õxÉ 204 º]õÒ±É ´ÉÚ±É 

174 ®äúZÉºÉÇ 205 SÉ¹¨ªÉÉSªÉÉ £äò¨ºÉÂ 

175 ®ú¤É®ú ¤É±ÉÖxºÉ 206. ºÉìÊxÉ]õ®úÒ {±ÉÆË¤ÉMÉ Ê¡ò]õÓMVÉ 

176 ®äúÊb÷+Éä ±ÉÉä EòÉìº]õ (Ê¨ÉÊb÷ªÉ¨É ´Éä´½þ ¤ÉÄb÷, Eò¨ªÉÖÊxÉ]õÒ ®äúÊb÷+Éä 

Ê®úºÉÒ´½þºÉÇ) 

207 ºxÉì{É ¡òÉº]õxÉºÉÇ 

177 º]õÒ±É ´ÉÉì]õ®ú ]ÄõEòºÉÇ 208 ºÉä}]õÒ ¨ÉìSÉäºÉ 

178 º]õ®úÒ±ÉÉªÉZÉ®ú 209. ¤ÉÖ]õÉÆSªÉÉ ±ÉäºÉäºÉÂ 

179 º]õÒ®ú{É {ÉÆ{ºÉ 210. ±ÉÉJÉ ¶Éä±ÉìEò  

180 º{Éäb÷ºÉÂ PÉ¨Éä±ÉÒ, ¤ÉEäò]õºÉÂ EäòhÉÒZÉ 211.  ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSÉÒ ºEòÒxÉ ¶ÉÒ{É 
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181 ºGÚò bÅ÷ÉªÉ´½þºÉÇ 212 ºÉÉä{É EòÉ¤ÉÉæÊ±ÉEò 

182 
ºÉ¤É¨ÉÌºÉ¤É±É {ÉÆ{ºÉ ®äúÊºÉ|ÉÉäEäòÊ]õÉMÉ {ÉÆ{ºÉ - nù½þÉ ½þÉìºÉÇ {ÉÉì´É®ú {ÉªÉÈiÉ 
Ê´ÉVÉä́ É®ú SÉÉ±ÉhÉÉ®äú ºÉå]ÅõÒ}ªÉÚMÉ±É {ÉÆ{ºÉ (<VÉäC]õ {ÉÆ{É ºÉä]õ ºÉÊ½þiÉ ) 

nù½þÉ ½þÉìºÉÇ {ÉÉ´ÉºÉÇ{ÉªÉÇiÉ. 

213 º±ÉÒ{ÉÓMÉ ¤ÉìMVÉ 

183 º]õÒ±É ´½þÉì±]õºÉÂ ÊiÉVÉÉä®úÒ ´É Eìò¶É ¤ÉÉìCºÉ (º]õÒ±É) 214 º]õÉäxÉ ¨Éä]õ±É 

184 ¨É]õhÉ ´É JÉÉt{ÉnùÉlÉÇ `äö´ÉhªÉÉEòÊ®úiÉÉ ±ÉÉMÉhÉÉ®úÒ º]õÒ±ÉSÉÒ Eò{ÉÉ]äõ. 215. ]õÒxÉ EÆò]äõxÉºÉÇ, ]õÒxÉ ]ÅäõVÉ, ]õÒxÉ ¨ÉäºÉ 

185 ºÉÉäÊb÷ªÉ¨É ÊºÉÊ±ÉEäò]õ 216. ]õEòÔ ®äúb÷ +Éì<Ç±É 

186 º{ÉÉä]ÇõºÉ xÉä]õ 217 ]õÉ{ÉÉæÊ±ÉxÉ +ÉÊhÉ EìòxÉ´½þÉºÉ ¤ÉìMVÉ 

187 ÊºÉ±ÉÓMÉ ´ÉìCºÉ 218. ]ìõEò¨Éä]ìõÊ±ÉEò 

188 EèSÉÒ (ÊºÉZÉºÉÇ) (ºÉÌVÉEò±É ÊºÉZÉºÉÇ ´ÉMÉ³ÚýxÉ) 219. ]õÉªÉºÉÇ +ÉÊhÉ ]õªÉÚ¤VÉ (ºÉÉªÉEò±É) 

220 ]ÚõlÉ {ÉÉ´Éb÷®ú 231 ´ÉÖb÷xÉ {ÉÄEòÓMÉ EäòºÉäºÉ. 

221 ]äõ¤É±É xÉÉ<Ç´½þVÉÂ 232 ´ÉìCºÉbÂ÷ {Éä{É®ú. 

222 ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSÉÒ ¦ÉÉÆb÷Ò (ªÉÖ]äõÎxºÉ±ÉºÉÂ)-- ¥ÉÉºÉ, EòÉì{É®ú, 

+ì±ªÉÖÊ¨ÉÊxÉªÉ¨É, º]äõxÉ±ÉäºÉ º]õÒ±É 

233. ±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 ) 

223 UôjªÉÉ 234 ±ÉÉEòb÷Ò ¡òÌxÉSÉ®ú 

224 ´½þÉä±]äõVÉ º]ìõ¤ÉÒ±ÉÉªÉZÉºÉÇ 235 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 ) 

 

225 ´½þÓ±É ¤Éì®úÉäVÉ, ½þºiÉSÉÊ±ÉiÉ ]ÅõÉì±ÉÒVÉ, Ê{ÉhªÉÉSªÉÉ {ÉÉhªÉÉEò®úÒiÉÉ 

]ÅõÉìÊ±ÉVÉ, bÅ÷ÉªÉ]õ ¡Úòb÷, bÅ÷Éì±ÉÒVÉ, +Éè¹ÉvÉÉÆSªÉÉ ]ÅõÉì±ÉÒVÉ, ºÉÌVÉEò±É 

={ÉEò®úhÉÉÆSªÉÉ ]ÅõÉì±ÉÒVÉ, º]ÅäõSÉ®ú ]ÅõÉì±ÉÒVÉ. 

236 Ë´Éb÷ Ê¶É±b÷ ´ÉÉªÉ{ÉºÉÇ (¡òCiÉ +É¨ÉÇ +ÉÊhÉ 

¤±Éäb÷ºÉ) 

226 ´ÉÉì]õ®ú ¨ÉÒ]õºÉÇ 237 Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®úSÉä ´ÉÉì¶ÉºÉÇ 

227 ¤ÉÉªÉ®ú xÉä±ºÉ, º]ìõbä÷b÷ ´ÉÉªÉ®ú {ÉìxÉ]õ {ÉÒxÉºÉ, EòÉ]äõ®úÒ iÉÉ®úÉ ½þªÉÉºÉÉ®úJÉÒ 

iÉÉ®äúSÉÒ =i{ÉÉnùxÉä.  

238 ´ÉÖb÷xÉ Ê´ÉÊxÉ+ºÉÇ 

228 ´ÉÉìË¶ÉMÉ ºÉÉä{É 239. ËZÉ{É ¡òÉº]õxÉºÉÇ -¨Éä]ìõÊ±ÉEò-¤ÉÉì¤É ¨Éä]ìõÊ±ÉEò 

229 ´ÉÚ±ÉxÉ ¤±ÉìEäò]õºÉÂ, ½þÉìÎº{É]õ±É ´ÉÖ±ÉxÉ ¤±ÉìEäò]õºÉÂ 240 ËZÉEò ºÉ±¡äò]õ 

230 ¨ÉähÉ¤ÉiªÉÉ 241 +ì±ªÉÖÊ¨ÉÊxÉªÉ¨É ¤ÉÉìCºÉäºÉ 
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6.15 पवरवशष्ट्ट-15 वचन्हाांवकत नसलेल्या वततूांची खरेदी करताना 
मालाच्या दजाववषयी तपासणी ज्या सांतथाांकडून करुन 
घ्यावयाची आहे अशा मान्यताप्राप्त सांतथाांची यादी 

 पवरच्छेद 3.1.1.1 पहावा) 
Sr. No. Name of Laboratory 
1. University Department of Chemical Technology, Matunga Road,  

Mumbai-400 019. 
2. National Chemical Laboratory, Pashan, Pune-411008. 
3. Directorate of Inspection, D.G.S.&D., Income Tax Bhavan Annex, New Marine 

Lines, Mumbai-400 020. 
4. Director, M.S.M.E. Testing Centre, Kurla-Andheri Road, Sakinaka, Mumbai-

400 072. 
5. Director, Superintendence Company of India Pvt.Ltd., Laxmi Bhavan, 101, 

P.D’Mello Road, Mumbai-400 001.  
6. Electronic Regional Test Laboratory, Plot No.7, M.I.D.C. Area, Opp.Seepz, 

Andheri (East), Mumbai-400 093. 
7. Vishwesharyya Regional College of Engineering, Nagpur-440011.  
8. General Manager, Rail India Technical & Economic Services (Rights), 

Churchgate Building Annex, Churchgate, Mumbai-400 020. 
9. Director, National Test House, F 10, M.I.D.C., Andheri (East),  

Mumbai-400 093. 
10. Engineers India Limited, Express Tower, 5th Floor, Nariman Point, Mumbai-

400 020. 
11. Veer Jijamata Technical Institute (VJTI), Matunga, Mumbai-400 019. 
12. 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. 
14. M/s.Para Lab Pvt.Ltd., Goregaon (East), Mumbai-400 063. 
15. Central Institute of Plastics Engineering & Technology, M.I.D.C. Industrial 

Area, Chikalthana, Jalna Road, Aurangabad-431006. 
16. M/s.Shivmalhar Laboratories (Shivmalhar Technologies Pvt.Ltd.) 96, Perfect 

Co-operative society,Pannase Nagar,Nagpur-22 
17. Government Engineering Colleges, Maharahshtra 
18. Laboratories approved by Food and Drugs Administration Department (F.D.A) 

Maharashtra  
19. Krishi Vidyapeeth, Maharahstra (Parbhani/Dapoli/Rahuri/Akola) for agricultural 

instruments/equipments 
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6.16  पवरवशष्ट्ट-16 एकल तत्रोताकडून खरेदी कर्यासाठी खरेदीदार  
ववभागप्रमखुाांने दयावयाचे प्रमाणपत्र 

 पवरच्छेद 3.2.6 पहावा) 
 

i) 

The equipment/ stpres wanted is manufactured by 
Messrs.......................................................................................
..................................................................................................
.............................. 

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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6.17  पवरवशष्ट्ट-17     कारागहृातफे  तयार  केल्या जाणाऱ्या  वततू 
 पवरच्छेद 5.12 पहावा) 

 
अ.क्र. वततूांचे नाव 

1. ऄॅकल ॲम्यवूनशेन बटु्ट्स 

2. बटॅन्स  लाकडी) 

3. बेडशीटस् 

4. बेडधीकींग क्लॉथ 

5. बाडँ पेपर 

6. बकू बाइडींग 

7. कॅलोको क्लॉथ 

8. काउंटर पनॅ्स 

9. कापेटस् लमु 

10. कटटन क्लॉथ 

11. पंजा कापेटस 

12. कॉटन वूल चादर 

13. काबोवलक सोप बासट ॲण्ड केक्स 

14. केस बोडट 

15. चेऄर मटॅस 

16. केबरॉन 1000 ककवा तयापेक्ा ऄवधक ऄवधकांशात 

17. कॉटन चादर 

18. कॉडट वशटस 

19. डबलडंग्री 

20. फाइल बोडटस 
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21. वडझाइन कापेटस 

22. हनॅ्डमेड फाइल कव्हसट 

23. हॉतपीटल क्लॉथ नं.1,2,3,4,6,7,8 

24. एच.सी.टॉवेल 

25. लोखंडी कॉटस, िेडल 

26. हनॅ्डमेड ड्राइँगं पेपर 

27. चामड्याच्या वतत,ू बेलटस आतयादी 

28. लागँ क्लॉथ 

29. नपॅकीन्स 

30. नेवार  कॉट टेप) 

31. लाकडी ऑफीस फर्वनचर 

32. वफनेल 

33. वपन कुशन  साधे) 

34. वपन कुशन  सवुपवरऄर) 

35. पोलीस कापेटस 

36. पोटट फोलीओज 

37. पकॅींग केसेस 

38. लाकडी खचुीला केकनग करणे 

39. सडॅलरीसोप बासट 

40. सॉफ्ट सोप 

41. साडी 

42. वशवणकाम, यवुनफॉमट, हॉतपीटल कपडे आतयादी 

43. वटपॉयस 

44. टॉयलेट सोप केकस 
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45. वॉकशग सोप बासट  लाडँ्री सोप बासट) 

46. वडुन रेज 

47. वडु टवनंग अर्वटकलस 

48. वकट बॉक्स 

49. पोकसट 

50. सागवानी लाकडाच्या वखडक्या, दरवाजे आ. वतत ू

51. टेवरकॉटनच्या बेडवशटस वा वखडक्या दरवाज्याचे पडदे आतयावद 

52. बडेँजचे कापड 

53. लोखंडाच्या वखडक्या, दरवाजे व ततसम वतत ू तटील फेवब्रकेटेड अयटमस) 

54. कायालये तसेच सावटजवनक बांधकाम ववभागाच्या ववश्राम गहृांसाठी लागणारे गालीचे / 
सतरंज्या वगैरे 

55. मेणबतया 

56. होजीऄरीच्या वतत ू

57. कपडे धणु्याची पावडर वॉकशग पावडर, वडटजंट पावडर अवण केक 

58. तटील फोलडींग कॉटस  प्लेन) 

59. तटील फोलडींग कॉटस  विस िॉस) 

60. मच्छरदाणी  मातक्यटूोनेट) 

61. बरेॅक ब्लकेँट 

62. पवूटशालेय संच :- 1) िेयॉस 2) कभती परे / वचरे 3) पाटी मण्यासह 4) पझल गेम्स 5) वचरे 
काढण्यासाठी कागद 6) वियेवटव्ह बॉक्स व आतर वतत ू 
शालेय संच:- पाठी, पेस्न्सल, दप्तर, वही, पट्टी आतयादी गरजेनसुार िीडा व शालेय वतत ू

63. कोठी:- धान्य ककवा आतर वतत ूसाठववण्यासाठी – 1 वक.ग्र.ॅ क्मतेपासनू ते 200 वक.ग्र.ॅ 
क्मतेप्रमाणे गरजेप्रमाणे तया तया मटेवरऄलमध्ये 

64. वडसप्ले बोडट :- 1’ X 2’ पासनू गरजेनसुार साइजेसमध्ये 
फळा :- लाकडी ककवा आतर 2’ X 3’ पासनू गरजेनसुार  
पाटी:- लाकडी / प्लतॅटीक फे्रम, दगडी / काडट बोडट / परा  
पट्टी:- लाकडी / तटील / प्लतॅटीक  
दप्तर:- लाकडी / प्लतॅटीक / रेकझीन / कॅनव्हॉस अवण अवश्यकतेनसुार 1) पाटी 2)पट्टी 
3) पेस्न्सल 4) खोडरबर 5) कलम 6) वही आ. सावहतयासह दप्तरसंच 
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65. विडा सावहतय:- ऄंगणवाडी, शाळा आतर संतथांना लागणारे सवट आनडोऄर व अईटडोऄर 
विडा सावहतय अवश्यकतेनसुार 
फॅवब्रकेशनच्या वतत ू:- शासकीय दरपरकानसुार  डी.एस.अर.) 

66. भांडी :- कहडोवलऄम / ॲलयवुमवनऄम / तटेनलेस तटील / वपतळी / प्लतॅटीक भांडी 
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6.18  पवरवशष्ट्ट-18  अांध व अपांग याांच्या धमादाय सांतथा 
 पवरच्छेद 5.14 पहावा) 

 
अ.क्र.   सांतथा उत्पादीत वततू वदनाांक 

१ फेलोवशप फॉर वफजीकली हणॅ्डीकॅप्स, मुंबइ वनरवनराळे ब्रशेस, लाकडी वतत,ू लेखनसामग्रीच्या 
वकरकोळ वतत,ू वेगवेगळया वपशव्या, ॲप्रन्स, 
गणवेष, ववद्यतु ईपकरणातील सटु्या भागांची 
जळुवणी. 

०२/०१/१९९२ 

२ वद. नशॅनल ऄसोवसएशन फॉर वद ब्लाइडं, डॉ. बेंझेंट रोड, 
प्रभादेवी, मुंबइ ४०० ०२५. 

खचु्या दरुुतती/वेतकाम. ०२/०१/१९९२ 

३ वद स्व्हक्टोरीया ममेोवरयल ब्लाइंड तकूल, ताडदेव, मुंबइ खचु्या दरुुतती/वेतकाम. ०२/०१/१९९२ 

४ बेगसट होम, चेंबरू,मुंबइ. खचु्या दरुुतती/वेतकाम. ०२/०१/१९९२ 

५ ब्लाइंड मेन्स आंडस्तरयल को-ऑपरेटीव्ह प्रोडु्यससट 
सोसायटी वल. वविोळी, २२/६८६, महाराष्ट्र हौकसग बोडट, 
टागोरनगर, वविोळी,मुंबइ. 

खचु्या दरुुतती/वेतकाम. ०२/०१/१९९२ 

६  आंडस्तरयल होम फॉर ब्लाइड वइुमेन्स, दादर,मुंबइ ४०० 
०१४. 

खचु्या दरुुतती/वेतकाम. ०२/०१/१९९२ 

७ मनचरजी  नवरोजी बाणाजी आंडतरीयल होम  फॉर  वद 
ब्लाइंड, जोगेश्वरी. 

खचु्या दरुुतती/वेतकाम,हणॅ्डलमू डतटसट तवबॅ्स. ०२/०१/१९९२ 

८ कुटंुब कलयाण सहकारी ईद्योग सवमती वल.नॉथट ऄंबाझरी 
रोड, नागपरू. 

 ०२/०१/१९९२ 

९ महारोगी सेवा सवमती, “अनंदवन”, वरोरा, वज. चंद्रपरू. 
 

बणॅ्डेज कापड, गॉज कापड, बेडशीट्ट्स 
 
बणॅ्डेज कापड, गॉज कापड, बेडशीट्ट्स पांढऱ् या चादरी, 
कटटन क्लॉथ  ग्रीन), गादीपाट, सतरंज्या 
 बेडसाइट),पेशण्ट क्लॉथ, टॉवेलस व नपॅकीन्स, 
लोखंडी,पलंग, ऑवफस टेबलस-खचु्या व तटूलस 
 लोखंडी) ऑवफस कपाटे  अलमाऱ् या), रकॅ्स 
 लोखंडी), डेक्स -बेंच  लोंखंडी फेग व न्यडु टॉप) खडू 
व डतटसट, ऑवफस फाइलस व फोलडसट. 
(लोखंडी फर्वनचर या वततुंची दर वनस्श्चती महाराष्ट्र 
राजय लघ ुईद्योग ववकास महामंडळामाफट त करण्यात 
येइल.) 

०२/०१/१९९२ 
 
१९/०१/१९९९ 

१० मराठवाडा लोकसेवा मंडळ,  गरुुनानक कुष्ट्ठ सेवा कें द्र, 
नांदेड. 

बणॅ्डेज कापड, गॉज कापड, बेडशीट्ट्स ०२/०१/१९९२ 

१० ऄ पनुा वडस्तरक्ट  लेप्रसी कवमटी "मवनषा" दसुरा मजला, 
प्लॉट नं. ३५, २-ए, मोलेवडना रोड, पणेु ४११ ००१. 
पनुा वडस्तरक्ट  लेप्रसी कवमटी "मवनषा" दसुरा मजला, 
प्लॉट नं. ३५, २-ए, मोलेवडना रोड, पणेु ४११ ००१. या 
संतथेचे नाव  डॉ. मेहरु मेहता ऄपंगोध्दार औद्योवगक 

बणॅ्डेज कापड, गॉज कापड, बेडशीट्ट्स 
 
 
 
 

०७/०४/१९९२ 
 
 
 
२७/०७/२००४ 
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अ.क्र.   सांतथा उत्पादीत वततू वदनाांक 

सहकारी संतथा मयादीत, डॉ बंदरवाला लेप्रसी हॉतपीटल 
पवरसर येवले वाडी कोढवा बदु्रकु पणेु-४११०४८ ऄसे 
वाचावे. 

 
 

 

११ ववदभय महारोगी सेवा मांडळ, श्री जगदांबा कुष्ट्ठ वनवास, 
“तपोवन”,वजल्हा अमरावऺती. 

बॅ् डेज कापड, गॉज कापड, खचु्या, टेबल, स्तटल 
व लाकडी खाटा, तटुल्स, जेवणाचे लाकडी टेबल. 
(अमरावती, बलुढाणा, अकोला, यवतमाळ 
वजल्यापरुते मयादा वगळ्यात आली). सतरांजी 
 
कायालयीन लाकडी फर्षनचर 

०१/१०/१९९२ 
 
०३/०४/१९९३ 
 
 
 
०१/०१/२००९ 

१२ ब्लाइड मेन्स ऄसोवसएशन, ८१, जगमोहनदास मागट, मुंबइ 
४०० ०३६. 

खचु्या दरुुतती/वेतकाम. ०२/०१/१९९२ 

१३  मे. दीपक आंडस्तरयल को-ऑप. सोसायटी वल. 
७५/२५५५, नेहरुनगर, कुला  पवूा), मुंबइ. 

 खचु्या दरुुतती/वेतकाम, लाकडी फर्वनचर/फर्वनचर 
दरुुतती. 

०२/०१/१९९२ 

१४ ॲस्म्बवशयस ब्लाइंड आंडस्तरयल को-ऑप. प्रोडु्यससट 
सोसायटी वल. मुंबइ ४०० ०८३ 
 
 

खचु्या दरुुतती/वेतकाम. 
 
खचु्या दरुुतती/वेतकाम/फर्षनचर दरुुतती व नववन 
लाकडी फर्षनचर. 

०२/०१/१९९२ 
 
१६/१०/२००१ 

१५ पणेु ब्ललाईांड मेन्स असोवसएशन,८२, रातता पेठ, पणेु 
४११ ०११. 

खडू. ०२/०१/१९९२ 

१५अ  ववद्याक्राांती (अांध) खडू व लेखणी उत्पादक 
औद्योवगक सहकारी सांतथा मयावदत,"पषु्ट्पसधुा " 
तटेशन रोड, जालना-५४३१२०३ 

खडू. १९/०१/१९९९ 

१६ स्तकलड ब्लाइंड मेन्स आंडस्तरयल को-ऑप. सोसायऄी वल. 
१६३/५११२, कन्नमवार नगर, िमांक १, वविोळी  पवूट), 
मुंबइ ४०० ०८२. 
 

खचु्या दरुुतती/वेतकाम. 
 
खचु्या दरुुतती/वेतकाम/लाकडी फर्वनचर/फर्वनचर 
दरुुतती. 

०२/०१/१९९२ 
 
 
१६/१०/२००१ 

१७ पणेु तकूल  ऄँन्ड होम फॉर द ब्लाइंड, १४-१७, कोरगाव 
पाकट , डॉ. एस.अर.माचवे मागट,पणेु ४११ ०११. 

खचु्या दरुुतती/वेतकाम. ०२/०१/१९९२ 

१८ वद नशॅनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड महाराष्ट्र), व्दारा 
रचनातमक कायट सवमती, गांधी चौक, राष्ट्रीय शाळा मागट, 
ववलेपाले  प.), मुंबइ ४०० ०५६. 

खचु्या दरुुतती/वेतकाम. ०२/०१/१९९२ 

१९ वद.एन. एस. डी. ब्लाइंड आंडस्तरयल होम,वरळी, मुंबइ. 
 

खचु्या दरुुतती/वेतकाम. 
 
/सवट प्रकारचे ब्रशेस व डतटसट 

०२/०१/१९९२ 
 
०२/०८/२००६ 

२० दी नशॅनल सोसायटी फॉर द वेलफेऄर ऑफ द वफवजकली 
हणॅ्डीकॅप्ड,बी-६,म्यवुनवसपल टेनेमेंट्ट्स, जगन्नाथ भातनकर 
मागट, परेल, मुंबइ ४०० ०१२. 
 
ठिकाण स्थलाांतरीत 
बीबी-१२, राजदर्शन दादापाटील वाडी, प्लॅटफॉर्श क्रर्ाांक १ 
जवळ , िाणे (पश्चिर्)४०० ६०२ 

खचु्या दरुुतती/वेतकाम. 
 
 
 
नवीन लाकडी फर्वनचर व लाकडी फर्वनचर दरुुतती 

०२/०१/१९९२ 
 
 
 
१८/०७/२०११ 
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२१ दगेुश वेलफेऄर सेंटर फॉर द  ब्लाइंड ऄँन्ड द वफवजकली 
हणॅ्डीकॅप्ड, म्यवुनवसपल कॉलनी, बी ब्लॉक, रुम नं. १२, 
धरती वसनेमामागे, परेल,मुंबइ ४०० ०१२. 

खचु्या दरुुतती/वेतकाम. ०२/०१/१९९२ 

२१ ऄ नशॅनल  ऄसोवसएशन फॉर द ब्लाइंड  महाराष्ट्र यवुनट), 
यशवंत मंडइ, ३रा मजला, रवववार कारंजा, नावशक-२. 

खचु्या दरुुतती/वेतकाम. नावशक महानगरपावलका 
के्रापरुतेच). 

०२/०१/१९९२ 

२१ब राष्ट्रीय ऄपंग कलयाण संतथा  नाफँ), देशपांडे वाडी, 
कोलहटकर कॉलनी, ऄमरावती ४४४ ६०५. 

खचु्या दरुुतती/वेतकाम. ऄमरावती  महानगरपावलका 
के्रापरुतेच). 

१८ /०९/१९९२ 

२१क महाराष्ट्र ऄंध औद्योवगक ईतपादक सहकारी संतथा 
मयादीत, ३/४६ टाटा कॉलनी, भारत नगर ,बांद्रा कुला 
कॉम्पलेक्स बांद्रा  पवूट) मुंबदट ४०० ०५१ 
 
२/बी/४०८,आंदीरा गांधी गहृ वनमाण रवहवासी संघ. प्रो. ऄनंत 
कानेकर मागट, प्रकाशगड जवळ, वांदे्र  पवूट) मुंबइ ४०० 
०५१ 
 
पे्ररणा रतट संचालीत ऄपंग कायटशाळा, सभेुदारी गेतट 
हाउस समोर रंगीन दरवाजाजवळ,औरंगाबाद ४३१ ००१. 

फर्वनचर दरुुतती, वेतकाम,पॉवलकसग 
 
 
 
नवीन लाकडी फर्वनचर     
 
 
 
फाइल पडॅ, फाइल कव्हसट, पाकीटे व खडू 

१९/०१/१९९९ 
 
 
 
१८/०७/२०११ 
 
 
 
०४/०८/२००३ 

२१इ गीरजामाता जनहीत सेवाभावी संतथा औरंगाबाद तटील फेब्रीकेशन-ऄस्ग्नशमन यंरे, कोठ्या,पेट्या, 
प्लॉतटीक वतत-ूशालेय पाटी/पट्टी, सोलार वतत ूअवण 
ववववध प्रकारची भांडी-ग्लास, जग, ताटे, कपप, 
जलशधु्दीकरण भांडे, वाटी आतयादी. 

०२/०८/२००६ 
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