
रुपये 3 लाखापेक्षा अधिक खर्ााच्या कामाांना ई-

ननविदा कायाप्रणाली लागू करण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 

शासन ननणाय क्रमाांक मातांस/नस्ती 2012/प्र.क्र.273/का.39 

सामान्य प्रशासन विभाग, 

मंत्रालय, म ंबई 400 032 

दिनांक : 18 डिसेंबर, 2014. 

 

िार्ा -  
1. शासन ननर्णय क्रमांक मातंस/नस्ती 2010/प्र.क्र.34/39, दि.6 ऑगस्ट, 2010 

  2.शासन ननर्णय क्रमांक मातंस/नस्ती 2012/प्र.क्र.273/39, दि.16 जानेवारी,2014. 

3. शासन ननर्णय क्रमांक मातंस/नस्ती 2012/प्र.क्र.273/39, दि.26 नोव्हेंबर, 2014 
 

प्रस्तािना :- 
  शासनाच्या खरेिी प्रक्रक्रयेमध्ये पारिशणकता आर्ण्यासाठी ई-ननवविा पध्ितीचा अवलंब करण्याचा 
ननर्णय दि. ६ ऑगस्ट, २०१० च्या शासन ननर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. या ननर्णयान सार रु.५० 

लाखापेक्षा जास्त क्रकमतीच्या ननवविांसाठी ई-ननवविा प्रर्ालीचा वापर कररे् अननवायण करण्यात आले होते. 
तद्नंतर दिनांक १६ जानेवारी, २०१३ च्या शासन ननर्णयान्वये ही मयाणिा रु. १० लक्ष करण्यात आली होती.  
त्यानंतर शासन ननर्णय क्रमांक मातंस/नस्ती 2012/प्र.क्र.273/39, दि.26 नोव्हेंबर, 2014 अन्वये ही मयाणिा 
रुपये 3 लाखापयतं अधिक खचाणच्या कामांना लागू करण्यात आली आहे.  यासंिर्ाणत संबंधित ववर्ागांकिून 

वेगवेगळया ववचारर्ा करण्यात येत होत्या. ई-ननवविा प्रक्रक्रयेची अधिक पररर्ामकारकररत्या 
अमंलबजावर्ी करण्यासाठी   सवण ववर्ागांना सववस्तर सूचना ननगणममत करण्याची बाब शासनाच े

ववचारािीन होती. 

शासन ननणाय-  

शासकीय खरेिी प्रक्रक्रया जास्त पारिशणक, पररर्ामकारक व गनतमान करण्यासाठी खालीलप्रमारे् 

ननर्णय घेण्यात येत आहे. 

१)  ई-ननवविा प्रर्ालीचा वापर शासनाच ेसवण ववर्ाग, सवण शासकीय ववर्ागाच्या अधिनस्त 

असलेले कायाणलये, ग्रामीर् व नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्था, सावणजननक उपक्रम आणर् मंिळे (मादहती 
अधिकार कायिा अधिननयम 2005 मिील कलम 4 प्रमारे्) यांना  बंिनकारक रादहल.सवण शासकीय ववर्ाग 

सध्या मादहती तंत्रज्ञान ववर्ागामार्ण त उपलब्ि असलेली एनआयसी ई-ननवविा प्रर्ाली व मसर्ी नेक्स टेंिर 
यांचा वापर करण्यात येत आहे. सवण ववर्ागांनी प्रािान्याने एनआयसी ई-ननवविा प्रर्ालीचा वापर करावा.  

शासकीय ववर्ागा व्यनतररक्त काही संस्था (ग्रामीर् व नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्था, 
सावणजननक उपक्रम आणर् मंिळे इत्यािी) सध्या इतर ई ननवविा आज्ञावलीचा वापर करीत आहेत. या सवण 
संस्थांना इतर ई ननवविा आज्ञावली वापर करण्याची म र्ा प ढे स ध्िा राहील. मात्र अशा आज्ञावलीची ननवि 

पारिशणकपरे् कररे् आवश्यक रादहल. सिर आज्ञावली स रक्षक्षततेच्या दृष्टीने प्रमाणर्त असरे् आवश्यक 

आहे व त्या आज्ञावलीचा िटेा बॅकप (Data backup) ठेवण्याची जबाबिारी संबंधित ववर्ागांची / संस्थांची 
रादहल.  
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 २) रुपये 3 लाख त े10 लाख या मयाणिेतील ई-ननवविा करण्यासाठी ऑनलाईन ईएमिी दिनांक 

1 एवप्रल, 2015 पयतं एैच्च्िक करण्यात येत आहे. मात्र दिनांक 1 एवप्रल, 2015 नंतर ऑनलाईन ईएमिी 
िाखल कररे् बंिनकारक रादहल.  तथावप, रुपये 10 लाख व अधिक खचाणच्या ई-ननवविांसाठी ऑनलाईन 

ईएमिी तात्काळ प्रर्ावाने बंिनकारक रादहल.   

ग्रामववकास खात्याकिून प्राप्त झालेल्या मादहती न सार, तालूका स्तराखालील अथवा  
ग्रामपातळीवर  जेथे अजूनही 100 % स्टेट बॅन्क अथवा आयसीआयसीआय या बॅन्कांच्या शाखा नाहीत तेथे 

ऑनलाईन ईएमिी दिनांक 1 एवप्रल, 2015 पयतं एैच्च्िक करण्यात येत आहे. मात्र दिनांक 1 एवप्रल, 2015 

नंतर ऑनलाईन ईएमिी िाखल कररे् बंिनकारक रादहल. 
 

सिर शासन ननर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201412161435373711 असा आहे. हा आिेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांक्रकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आिेशान सार व नावाने.  

   (राजेश अग्रिाल)                                  

 प्रिान सधर्ि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

1. राज्यपालांच ेसधचव, राजर्वन, मलबार दहल, म ंबई 

2. म ख्यमंत्री यांच ेप्रिान सधचव, 

3. सवण मंत्री यांच ेखाजगी सधचव, 

4. सवण राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सधचव, 

5. प्रबंिक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, म ंबई (पत्राने), 
6. प्रबंिक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, म ंबई (पत्राने), 
7. सधचव, राज्य ननविरू्क आयोग (पत्राने), 
8. सधचव, महाराष्र लोकसेवा आयोग, म ंबई (पत्राने), 
9. सधचव, महाराष्र वविानसर्ा, म ंबई (पत्राने), 
10. सधचव, महाराष्र वविान पररषि, म ंबई (पत्राने), 
11. महालेखापाल, महाराष्र-1 (लेखा व अन जे्ञयता), म ंबई 

12. महालेखापाल, महाराष्र-1 (लेखा परीक्षा), म ंबई 

13. महालेखापाल, महाराष्र-2 ( लेखा व अन जे्ञयता), नागपरू 
14. महालेखापाल, महाराष्र-2 (लेखा परीक्षा), नागपूर 

http://www.maharashtra.gov.in/
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15. अधििान व लेख अधिकारी, म ंबई, 

16. ननवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, म ंबई, 

17. म ख लेखा परीक्षक (ननवासी लेखे), कोकर् र्वन, नवी म ंबई, 

18. सवण ववर्ागीय आय क्त, 

19. सवण च्जल्हाधिकारी, 
20. सवण च्जल्हा पररषिांच ेम ख्य कायणकारी अधिकारी, 
21. सा.प्र.वव. कायाणसन-39 

22. सवण मंत्रालयीन ववर्ाग, 

23. ननरननराळ्या मंत्रालयीन ववर्ागांच्या ननयंत्रर्ाखालील सवण ववर्ाग प्रम ख व कायाणलय प्रम ख, 

24.  ननवि नस्ती. 
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