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महािाष्ट्र शासि 
सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग, 

शासि निर्वय क्रमाांक:  सीएटी-2017 /प्र.क्र. 8 /इमा-2 
मादाम कामा मागव, हुतात्मा िाजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई- 400 032 
नदिाांक :  20/05/2021 

 

र्ाचा  : 1) सामान्य प्रशासि नर्भाग, शासि निर्वय क्र.मातांसां/िस्ती/2010/प्र.क्र.34/39, 
    नदिाांक 6 ऑगस्ट,2010 
2) सामान्य प्रशासि नर्भाग, शासि निर्वय क्र.मातांसां/िस्ती/2012/प्र.क्र. 273/39,  

                नद. 26 िोव्हेंबि, 2014 
3) सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग, शासि निर्वय क्र. सीएटी-2017/प्र.क्र.08/इमा-2, 

                नदिाांक 27 सप्टेंबि,2018 
4) उद्योग उजा र् कामगाि नर्भाग, शासि निर्वय क्र.भाांखस-2021/प्र.क्र.8/उद्योग-4,  
    नदिाांक 7 मे,2021 
5) सामान्य प्रशासि नर्भाग, शासि निर्वय क्र. मातांसां/054/31/2016/39,  
    नदिाांक 11 मे, 2021 

 

प्रस्तार्िा :  

शासकीय कामे, साधि सामुग्रीची खिेदी, इत्यादीमध्ये पािदशीपर्ा आर्ण्यासाठी शासकीय 

खिेदी कामे इत्यादी कनिता ई-निनर्दा पध्दतीचा अर्लांब किण्याचा निर्वय सामान्य प्रशासि 

नर्भागाच्या नदिाांक 6 ऑगस्ट, 2010 िोजीच्या शासि निर्वयाव्दािे घेण्यात आलेला आहे. सामान्य 

प्रशासि नर्भागाच्या नदिाांक 26 िोव्हेंबि, 2014 िोजीच्या शासि निर्वयाव्दािे रु. 3 लक्ष पेक्षा जास्त 

ककमतीच्या निनर्देकनिता ई-निनर्दा पध्दतीचा अर्लांब किण्यात येत आहे. सार्वजनिक बाांधकाम 

नर्भागाच्या नदिाांक 27 सप्टेंबि, 2018 िोजीच्या शासि निर्वयािुसाि सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागाच्या 

ई-निनर्दा प्रक्रीयेअांतगवत रु.3 लक्ष िकमेर्िील कामे ई-निनर्दा प्रनसध्द करुि प्रचनलत 

कायवपध्दतीिुसाि सदि निनर्देसांदभात पुढील कायवर्ाही किण्याबाबत सूचिा देण्यात आलेल्या आहेत. 

सामान्य प्रशासि नर्भागाच्या नदिाांक 11 मे, 2021 िोजीच्या शासि निर्वयान्र्ये ई-निनर्दा 

सांदभात सामान्य प्रशासि नर्भागािे नदलेले सर्व आदेश अनधक्रमीत करुि यापुढे ई-निनर्दा सांबांधीत 

कायवर्ाही उद्योग उजा र् कामगाि नर्भागािे खिेदी सांदभात र्ळेोर्ळेी निगवनमत केलेल्या शासि 

निर्वयाच्या अिुषांगािे पुढील कायवर्ाही किण्याबाबत सूचिा नदलेल्या आहेत. 
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उद्योग उजा र् कामगाि नर्भागाच्या नदिाांक 7 मे,2021 िोजीच्या शासि निर्वयान्र्ये रु.10 लक्ष 

(सर्व कि अांतवभतू करुि ) र् त्यापुढील खिेदीसाठी ई-निनर्दा पध्दतीचा अर्लांब किरे् अनिर्ायव 

किण्यात आलेला आहे. त्यास अिुसरुि सामान्य प्रशासि नर्भागािे नदिाांक 11 मे,2021 िोजीच्या 

शासि निर्वयाव्दािे देण्यात आलेल्या सूचिाांस अिुसरुि खालीलप्रमारे् निर्वय घेण्यात येत आहे :- 

शासि निर्वय :- 

  सामान्य प्रशासि नर्भागाच्या नदिाांक 26.11.2014 च्या शासि निर्वयािुसाि र् सार्वजनिक 

बाांधकाम नर्भागाच्या नदिाांक 27.9.2018 मध्ये िमूद केल्यािुसाि रु.3 लक्ष िकमेर्िील कामे ई-निनर्दा 

पध्दतीिे किण्याबाबत सचूिा देण्यात आलेल्या आहेत. आता या निर्वयाव्दािे  सार्वजनिक बाांधकाम 

नर्भागाच्या  कामाांकनिता रु. 10 लक्ष  (सर्व कि अांतवभतू करुि)िकमेर्िील कामाांकिीता ई-निनर्दा 

पध्दतीचा अर्लांब किण्यात यार्ा.  

सदि  शासि निर्वय महािाष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in   या सांकेतस्थळार्ि 

उपलब्ध करुि देण्यात आला असूि त्याचा सांकेताांक 202105201646360918 असा आहे. हा आदेश 

निजीटल स्र्ाक्षिीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे.  

 महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदेशािुसाि र् िार्ािे.                                  

 
 

          (सनचि नचर्टे) 
         अर्ि सनचर् , महािाष्ट्र शासि 
प्रनत, 
1. मा. मुख्यमांत्री याांच ेप्रधाि सनचर्, मुख्यमांत्री कायालय, मांत्रालय, मुांबई 
2. मा. मांत्री (सार्वजनिक बाांधकाम) याांच ेखाजगी सनचर्, मांत्रालय, मुांबई 
3. मा. िाज्यमांत्री (सार्वजनिक बाांधकाम) याांच ेखाजगी सनचर्, मांत्रालय, मुांबई 
4. मा. मुख्य सनचर्, महािाष्ट्र िाज्य, मांत्रालय, मुांबई 
5. अपि मुख्य सनचर् / प्रधाि सनचर्/सनचर्, 
6. सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग/नर्त्त नर्भाग/ग्राम नर्कास नर्भाग 
7. महालेखापाल-1, मुांबई 
8. महालेखापाल-2, िागपिू 
9. अनधदाि र् लेखानधकािी, मुांबई/िागपिू 
10. प्रत, महासांचालक, मानहती र् प्रनसध्दी महासांचालिालय, मुांबई याांिा प्रनसध्दीसाठी 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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प्रत, मानहती र् आर्श्यक कायवर्ाहीसाठी :- 
11. सर्व मुख्य अनभयांते, सार्वजनिक बाांधकाम प्रादेनशक नर्भाग, (नर्द्युतसह) 
12. मुख्य र्ास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग, मुांबई 
13. सांचालक, उद्यािे र् उपर्िे, मुांबई 
14. सर्व अधीक्षक अनभयांते, सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग, (नर्द्युत / याांनत्रकी) 
15. अधीक्षक अनभयांता याांिी आपल्या अनधिस्त नर्भागातील कायालयाांिा सदि शासि निर्वयाची प्रत अगे्रनषत 
किार्ी. 
16. मुख्य अनभयांता / अधीक्षक अनभयांता, पोलीस गृहनिमार् र् कल्यार् महामांिळ, र्िळी, मुांबई 
17. सर्व सहसनचर्/उपसनचर्/अर्ि सनचर्/ कायासि अनधकािी, सा.बाां.नर्., मांत्रालय, मुांबई 
18. कायासि इमािती-2 (निर्ििस्ती) 
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