
ई-निनिदा प्रणाली अतंरं्गत प्राप्त होणाऱ्या 
निनिदा देकाराबाबत अिलबंियाची काययपध्दती  

महाराष्ट्र शासि 
ग्राम निकास निभार्ग 

शासि निणयय क्रमांकः क्र.निनिदा-2012/प्र.क्र.97/पंरा-7 
बाधंकाम भिि, 25,मर्यबाि पथ,फोर्य,म ंबई-400 001. 

फोर्य, म ंबई-400 001. 
 तारीख: 23 सप्र्ेंबर,2013. 

िाचा :-  
1) शासि निणयय, साियजनिक बाधंकाम निभार्ग.क्र.सीएर्ी-10/2006/प्र.क्र.133/इमारती-2, 

नदिाकं 2 िोव्हेंबर,2006 
2) शासि निणयय, ग्राम निकास ि जल संधारण निभार्ग क्र.रे्डपीए-2005/प्र.क्र.375/नित्त9, 

नदिाकं 30 नडसेंबर, 2006 
3) शासि पनरपत्रक, ग्राम निकास ि जलसंधारण निभार्ग,क्र.रे्डपीए-2008/प्र.क्र.358/ नित्त-9, 

नदिाकं 24जूि,2008  
4) शासि निणयय, ग्रा.नि.ि ज.सं.निभार्ग, क्र.संनकणय-2010/प्र.क्र.172/पंरा-7, नदिाकं 

19ऑक्र्ोंबर,2011 
 

प्रस्ताििा :- 

1. पंचायती राज संस्थामंध्ये निनिध निकास कामाचं्या निनिदा सूचिाचं्या अि षंर्गािे एकच निनिद 
प्राप्त र्ाल्यास कोणती काययिाही करािी, याबाबत नजल्हा पनरषद लेखा संनहतेमध्ये कोणतीही तरतूद 
िसल्यािे, त्या संदभांत सनिस्तर काययपध्दती संदभीय नदिाकं 24.6.2008 च्या शासि पनरपत्रकान्िये 
निहीत करण्यात आली. दरम्याि, पंचायती राज संस्थामंध्ये निनिध निकासात्मक कामे ि निकास 
कामासंाठी लार्गणाऱ्या सेिा तथा िस्त ंची खरेदी यासाठी नदिाकं 1 जािेिारी,2012 पासूि ई-निनिदा 
काययप्रणालीचा अिलंब करणे सदंभीय नदिाकं 19.10.2011 च्या शासि निणययान्िये बंधिकारक 
करण्यात आले आहे. त्याि सार ई-र्गव्हियन्स अंतरं्गत ई-निनिदा प्रणालीच्या माध्यमात ि प्रनसध्द करण्यात 
येणाऱ्या निनिदा सूचिेस िनैिक प्रनसध्दी प्राप्त होत असल्यािे, प्रथम निनिदा सूचिेच्या िळेी एकच निनिदा 
प्राप्त र्ाल्यास ती स्स्िकारण्यात यािी ककिा कसे, याबाबत मार्गयदशयि करण्याची नजल्हा पनरषदाकंड ि 
नििंती करण्यात येत होती. त्या अि षंर्गािे स धारीत काययपध्दती निहीत करण्याची बाब शासिाच्या 
निचाराधीि होती. 
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शासि निणयय:-  
2.         पचंायती राज संस्थाअंतरं्गत निनिध निकास कामे शीघ्र र्गतीिे व्हािते, या साठी ई-निनिदा 
प्रणालीचा अिलंब करण्यात येत असल्यािे, संदभीय नदिाकं 30.12.2006 चा शासि निणयय ि नदिाकं 
24.6.2008 च्या शासि पनरपत्रकान्िये निर्गयनमत करण्यात आलेल्या सूचिा या शासि निणययान्िये 
अनधक्रनमत करण्यात येत अस ि, त्या ऐिजी खालील काययपध्दती निहीत करण्यात येत आहे.  

3. निनिदा उघडण्याप िी निनिदा प्रानधकाऱ्यािे कराियाची काययिाही :-  

(1) ई-निनिदा प्रणाली अंतर्गयत प्रथम निनिदा सूचिा प्रनसध्दीिंतर निनिदा प्रनसध्द करणाऱ्या 
प्रानधकाऱ्यािे निनिदा सादर करण्याचा कालािधी संपण्याच्या नदिशी निहीत केलेल्या िळेेच्या साधारणत: 
एक तासाप िी त्याचं्या लॉर्गीि मध ि बीड सबमीरे्ड (Bid Submitted) या लींक मधूि, एकूण नकती 
निनिदा धारकािंी भार्ग घेतला ते पहाि.े त्यामध्ये नकमाि तीि निनिदा धारकािंी भार्ग घेतला असल्यास, 
निनिदा सूचिेतील अर्ी/ शतीि सार निहीत काययपध्दतीचा अिलंब करुि निनिदा उघडण्याची काययिाही 
करािी. 

(2) ई-निनिदा प्रणाली अंतर्गयत तीि पेक्षा कमी निनिदा धारकािंी भार्ग घेतला असल्याचे निदशयिास 
आल्यास, संबनधत निनिदा प्रानधकाऱ्यािे निनिदा उघडण्याच्या निनहत िळेेप िी श ध्दीपत्रक प्रनसध्द करुि 
7 नदिसाचंी म दतिाढ देण्याची काययिाही करािी. (निनिदा उघडण्याच्या िळेेिंतर श ध्दीपत्रक ि 
म दतिाढ देण्याबाबतची काययिाही िबेसाईर्िर करता येत िाही िा तशी स निधा िबेसाईर्िर देण्यात 
आलेली िाही, याची सिय संबनधतािंी दक्षता घ्यािी.) (या म दतिाढीस नितीय मार्गणी असे रृ्गहीत धरण्यात 
याि.े)  अशा प्रकारे म दतिाढ नदलेल्या निनिदेमध्ये प िी ज्या निनिदाधारकािंी निनिदा भरलेली असेल, 
त्यािंा प न्हा निनिदा भरण्याची आिश्यकता िसते. (मात्र, मूळ निनिदेत निनिदा प्रानधकाऱ्यािे निनिदा 
प्रणालीत दर स धारण्याची स निधा नदलेली असल्यास, संबनधत निनिदाधारकास त्यािे भरलेले दर 
स धारण्याची म भा राहते.) या म दतिाढीचा कालािधी संपण्याप िी प न्हा संबनधत निनिदा प्रानधकाऱ्यािे 
त्याच्या लॉर्गीि मध ि नकती निनिदा धारकािंी भार्ग घेतला ते पहाि.े या िळेी तीि अथिा त्यापेक्षा जादा 
निनिदाधारकािंी निनिदेत भार्ग घेतलेला असल्याचे निदशयिास आल्यास निनिदा प्रानधकाऱ्यािंी निनहत 
काययपध्दतीचा अिलंब करुि, सदर निनिदा स्स्िकृतीबाबत काययिाही करािी.  

(3) प्रथम म दतिाढी िंतरही तीि पेक्षा कमी निनिदा धारकािंी निनिदेत भार्ग घेतला असल्याच े
निदशयिास आल्यास, िर िमूद केल्याप्रमाणे प न्हा िळेीच श ध्दीपत्रक प्रनसध्द करुि 7 नदिसाचंी प न्हा 
म दतिाढ देण्यात यािी. (या म दतिाढीस तृतीय मार्गणी असे रृ्गहीत धरण्यात याि.े) अशा प्रकारे द सऱ्यादंा 
म दतिाढ नदलेल्या निनिदेचा निनिदा भरण्याचा कालािधी संपल्यािंतर एक जरी निनिदा प्राप्त र्ाली 
असेल, तर ती उघडण्याची काययिाही संबनधत निनिदा प्रानधकाऱ्यािे करािी. सदर उघडण्यात आलेली 
निनिदा, प्रनसध्द करण्यात आलेल्या निनिदा संचातील अर्ी ि शतीि सार छाििीअंती पात्र ठरत 
असल्यास, अशा निनिदाधारकाची निनिदा स्स्िकारण्याचा निणयय प ढील सनमतीप ढे ठेिािा. 
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अनधकाऱ् यांचे पदिाम सनमतीमधील पदिाम 
1. म ख्य काययकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद अध्यक्ष 
2. म ख्य लेखा ि नित्त अनधकारी, नजल्हा पनरषद सदस्य 
3. संबनधत निनिदेचे निभार्ग/खातेप्रम ख, नजल्हा पनरषद सदस्य 

िरील निनिदा सनमतीिे, निनिदेतील अर्ी /शती ि र्ग णित्तेिर आधारीत निणयय घेऊि, सदरहू 
निनिदा स्स्िकारण्याची काययिाही करािी. 

4. निनिदा उघडण्यात आल्यािंतर निनिदा प्रानधकाऱ्यािे कराियाची काययिाही :- 

(1) ई-निनिदा प्रणाली अंतर्गयत प्रथम / स्व्दतीय मार्गणीत नकमाि तीि निनिदाधारकािंी निनिदा 
भरल्याचे नदसूि आल्यास, निनिदा प्रानधकाऱ्यािे निनिदाचंे तातं्रीक नलफाफे उघडािते. तानंत्रक 
छाििीमध्ये त्यापैकी केिळ एकच ठेकेदार पात्र ठरल्यास, सदर कामाची फेरनिनिदा प्रनसध्द करण्यात 
यािी. (फेरनिनिदेच्या अि षंर्गािे पात्र ठेकेदारास सदर कामाची निनिदा प न्हा भरण्याची प्रनक्रया करािी 
लारे्गल.) फेरनिनिदा प्रनसध्द करतािा निभार्गास निनिदा अर्ी ि शतीमध्ये आिश्यकता िार्ल्यास बदल 
करता येऊ शकेल. अर्ी ि शती बदलूि फेरनिनिदा केल्यास त्यास प्रथम मार्गणी असे रृ्गहीत धराि.े 
निनिदा शती ि बदलता फेरनिनिदा केल्यास त्या निनिदेस फेरनिनिदा क्रमांकाि सार स्व्दतीय / तृतीय 
मार्गणी असे रृ्गहीत धराि.े  

(3)  फेरनिनिदा प्रनसध्द केल्यािंतर निनहत नदिाकंास निनिदा उघडण्याची काययिाही करणेप िी 
संबंनधत निनिदा उघडणा-या प्रानधकाऱ्यािे आिश्यकतेि सार िरील पनरच्छेद-3(2) मध्ये िमूद करण्यात 
आल्याप्रमाणे काययिाही करािी. 

(2)  ई-निनिदा प्रणालीअंतर्गयत निनिदा सूचिेचा कालािधी हा खाली िमूद केल्या प्रमाणे ठेिण्यात 
यािा. 

क्र. कामाच्या निनिदेची ककमत निनिदा सूचिा क्रमांक ि कालािधी 
प्रथम नितीय तृतीय 

1. रुपये 5.00 लाखापेक्षा कमी ककमतीची कामे 08 नदिस 05 नदिस 03 नदिस 

2. रुपये 5.00 लाख ते रुपये 50.00 लाखापयंतची कामे 15 नदिस 08 नदिस 05 नदिस 

3. रुपये 50.00 लाखापेक्षा अनधक ककमतीची कामे 25 नदिस 15 नदिस 10 नदिस 

 
सदर शासि निणयय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सकेंताक 201309191233433220 असा आहे. हा आदेश 
नडजीर्ल स्िाक्षरीिे साक्षानंकत करुि काढण्यात येत आहे.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशाि सार ि िािािे.  

 ( चंद्रकातं ह.िडे ) 
 कायासि अनधकारी,महाराष्ट्र शासि. 
प्रत, 
1. मा.राज्यपाल याचंे सनचि, 
2. मा.म ख्यमंत्री याचंे सनचि, 
3. मा.उप म ख्यमंत्री याचंे सनचि, 
4. प्रधाि सनचि (सहकार), मंत्रालय, म ंबई 
5. प्रधाि सनचि, ग्रामनिकास ि जलसंधारण निभार्ग याचंे स्िीय सहायक, 
6. सनचि (बाधंकाम), मंत्रालय, म ंबई 
7. निभार्गीय आय क्त (सिय) 
8. उप आय क्त (निकास),निभार्गीय आय क्त कायालय (सिय) 
9. म ख्य अनभयंता प्रधािमंत्री ग्रामसडक योजिा याचंे स्िीय सहायक  
10. मा.मंत्री (ग्रामनिकास निभार्ग) याचंे खाजर्गी सनचि, 
11. मा.राज्यमंत्री (ग्रामनिकास निभार्ग) याचंे खाजर्गी सनचि, 
12. सिय म ख्य काययकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद. 
13. सिय अनतरीक्त म ख्य काययकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद. 
14. सिय प्रकल्प संचालक,नजल्हा ग्रामीण निकास यंत्रणा, 
15. सिय नजल्हा पनरषदाचंे म ख्य लेखा ि नित्त अनधकारी, 
16. सिय काययकारी अनभयंता (बाधंकाम, लघ पार्बंधारे, पाणी प रिठा निभार्ग),नजल्हा पनरषद, 
17. सिय र्गर् निकास अनधकारी, पंचायत सनमती 
18. ग्रामनिकास ि जलसंधारण निभार्गातील सिय पययिके्षीय अनधकारी ि कायासिे. 
19. नििडिस्ती, कायासि पंरा-7 
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