
चाल ूदरसूचीप्रमाणे निनिदा स्विकृती ि 
निनिदा अनिक्य मंजूरी अनिकाराबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासि 
सािवजनिक बािंकाम निभाग 

शासि पनरपत्रक क्र. संकीणव  -8102/ प्र.क्र.47/रवते-5 
मंत्रालय, म ंबई - 400 032. 

                                                 नदिाकं: 01 िोव्हेंबर, 2018   
 

िाचा:  1) महाराष्ट्र सािवजनिक बािंकाम नियम प स्वतकामिील पनरच्छेद क्र.807 
8) महाराष्ट्र सािवजनिक बािंकाम नियम प स्वतकामिील पनरनशष्ट्ट 28, अ.क्र.81.  

            3) शासि पनरपत्रक क्र.संकीणव  -8102/ प्र.क्र.47/रवते-5 , नद.08/01/8108 
2) सािवजनिक बािंकाम निभागाचे पनरपत्रक क्र.डीपीडब्ल्यू 0996/06(ब)/      
     लेखापरीक्षा, नद.81 सप्टेंबर, 0997  
5) शासि निणवय क्र.- सीएटी/8107/प्र.क्र.2/इमा-8 , नद.87.19.8102 
 

पनरपत्रक:- 

शासिािे याबाबत नदिाकं 87/19/8102 च्या शासि निणवयान्िये निनिदा स्विकृती ि 
मंजूरी बाबत सनिवतर सूचिा निगवनमत के्या आहेत .  तसेच सदर शासि निणवयाच्या पनरच्छेद 
क्र.6 मध्य ेवपष्ट्टपणे िमूद करण्यात आल ेआहे की,  “या शासि निणवयाद्वारे महाराष्ट्र शासि, 
सािवजनिक बािंकाम निभागाची नियम प स्वतका सहािी आिृत्ती0922  आनण यापूिी 
निनिदानिषयक निगवनमत करण्यात आलेले निनिि शासि निणवय/पनरपत्रके हे अनिक्रनमत 
करण्यात येत आहेत.” असे असतािा सि 0997  अथिा सि  8108 मिील अनिक्रमीत झाले्या 
पनरपत्रकाचं्या तरत दींचा आिार घेत सक्षम वतरािर निनिदा विीकृतीचा निणवय घेण्याचे टाळल े
जात आहे. क्षते्रीय अनिकाऱयामंध्ये निमाण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी ि सिव म ख्य अनभयंता/ 
अिीक्षक अनभयंता/कायवकारी अनभयंता याचं्या कामकाजात ि निणवय प्रनक्रयेत एकसमािता ि 
स संगतता येण्यासाठी खालील सूचिा निगवनमत करण्यात येत आहेत:- 

 

आदेश: 
1) निनिदा नलफाफा क्र.0 उघडणे ि निनिदा नलफाफा क्र.8 उघडणे या दोि कृतीमध्ये फक्त 

तीि नदिसाचंे अतंर असाि.े निनिदा नलफाफा क्र.8 उघड्यािंतर निनिदा विीकृती 
प्रवताि तीि नदिसाच्या कालमयादेत प्रादेनशक वतरािर ि पाच नदिसाच्या कालमयादेत 
शासि वतरािर सादर करण्यात यािा. सक्षम प्रानिकारी ज्या नदिाकंास निनिदा विीकृत 
(Tender acceptance) करणार आहेत त्या नदिाकंास प्रचनलत असणाऱया दरस चीप्रमाणे 
अद्ययाित ककमत ठरिािी ि सक्षम वतरािर निनिदा विीकृत करािी. 

2) निनिदा नलफाफा क्र.0, निनिदा नलफाफा क्र.8 आनण निनिदा विीकृती यात निलंब 
झा्यास त्याची समथविीय कारणे जस े की न्यायलयीि प्रकरणे, तक्रार प्रकरणे 
इत्यादीबाबत सखोल मानहती अनभलेखािर ठेिािीत. 



शासि पनरपत्रक क्रमांकः संकीणव -2018/प्र.क्र.47/रवते-5 
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3) निनिदा विीकृत करतािा शासि निणवय क्र. सीएटी/8107/प्र.क्र.12/इमा-8, 
नद.87/19/8102 मिील कालमयादेचे काटेकोरपणे पालि व्हाि.े  
 

सदरच ेपनरपत्रक आंतर नित्तीय सल्लागार ि सह सनचि याचंे सहमतीिे निगवनमत करण्यात 
येत आहे. 

 

सदर शासि पनरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतवथळािर उपलब्लि करण्यात आल ेअसूि त्याचा संकेताकं 810200100020325302 असा 
आहे. हे पनरपत्रक नडजीटल विाक्षरीिे साक्षानंकत करुि काढण्यात येत आहे. 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािूसार ि िािािे, 
 

 

     ( चंद्रशेखर जोशी ) 
     सनचि, महाराष्ट्र शासि 

प्रत मानहतीसाठी ि प ढील कायविाहीसाठी  :-  
1. म ख्य सनचि यांच ेविीय सहायक, म ख्य सनचि कायालय , मंत्रालय , म ंबई 
2. अपर म ख्य सनचि, नित्त निभाग यांच ेविीय सहायक,  नित्त निभाग , मंत्रालय , म ंबई 
3. अपर म ख्य सनचि, नियोजि निभाग यांच ेविीय सहायक, नियोजि निभाग , मंत्रालय , म ंबई    
4. महालेखापाल-0, म ंबई 
5. महालेखापाल-8, िागपरू 
6. अनिदाि ि लेखा अनिकारी, म ंबई/िागपरू 
7. सनचि (रवते/बािंकामे) याचंे विीय सहायक , सािवजनिक बांिकाम निभाग , मंत्रालय , म ंबई 
8. सिव म ख्य अनभयंते, सािवजनिक बािंकाम प्रादेनशक निभाग,(निद्य तसह) 
9. म ख्य िावत शास्त्रज्ञ, सािवजनिक बािंकाम निभाग , म ंबई  
10. संचालक, उद्यािे ि उपििे , म ंबई  
11. सिव अिीक्षक अनभयंते, सािवजनिक बािंकाम निभाग,(निद्य त/यांनत्रकी) 

अिीक्षक अनभयंता यांिी आप्या अनििवत निभागातील कायालयांिा सदर शासि 
निणवयाची प्रत अगे्रनषत करािी. 

12. म ख्य अनभयंता/अिीक्षक अनभयंता / पोलीस गृहनिमाण ि क्याण महामंडळ , िरळी , म ंबई 
13. सिव सह सनचि/उप सनचि / अिर सनचि / कायासि अनिकारी , सािवजनिक बािंकाम निभाग ,  

मंत्रालय, म ंबई 
14. कायासि इमारती-8 (नििड िवती).  

http://www.maharashtra.gov.in/
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