रु.3 लाखापेक्षा अधिक खर्चाच्या कामाांना
ई-धनधिदा काययप्रणाली लागू करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
शासन धनणयय क्रमाांक : मातांसां/नस्ती-2012/प्र.क्र.273 /39
सामान्य प्रशासन धिभाग,
मांत्रालय, मांबई-400 032
धदनाांक :26 नोव्हेंबर, २०१४
िार्चा :- 1. शासन धनणयय क्रमाांक : मातांसां/नस्ती-2010/प्र.क्र.34/39, धद. 6 ऑगस्ट, 2010
2. शासन धनणयय क्रमाांक: मातांसां/नस्ती-2012/प्र.क्र.273 /39 धद.16 जानेिारी, 2013
प्रस्तािना : शासकीय

कामे,

सािन

सामग्रीर्ची

खरेदी

इत्यादीमध्ये

पारदशीपणा

आणण्यासाठी

शासकीय खरेदी कामे इत्यादी कधरता ई-धनधिदा पध्दतीर्चा अिलांब करण्यार्चा धनणयय धद. ६ ऑगस्ट,
२०१० च्या शासन धनणययान्िये घेण्यात आलेला आहे. या धनणययानसार रु.५० लक्ष पेक्षा जास्त धकमतीच्या
धनधिदाांसाठी ई-धनधिदा प्रणालीर्चा िापर करणे अधनिायय होते. पढे धदनाांक १६ जानेिारी, २०१३ च्या शासन
धनणययान्िये रु. १० लक्ष करण्यात आली. शासनाच्या खरेदीमध्ये जास्तीत जास्त पारदशीपणासाठी ईधनधिदा प्रणालीकधरता धनधिदे बाबत धकमतीर्ची मयादा कमी करण्यार्ची बाब शासनाच्या धिर्चारािीन होती.
शासन धनणयय:उपरोक्त पार्श्यभम
ू ीिर आज धदनाांक 26/11/२०१४ पासून रु.३ लक्ष पेक्षा जास्त धकमतीच्या
धनधिदे कधरता ई-धनधिदा पद्धतीर्चा अिलांब करण्यार्चा धनणयय शासनाने घेतला आहे. त्यानसार सिय
मांत्रालयीन धिभागाांनी आधण त्याांच्या अधिनस्त कायालये,महामांडळे , मांडळे याांनी रु.३ लक्ष पेक्षा जास्त
ककमतीच्या धनधिदा प्रधक्रयेकधरता ई-धनधिदा प्रधक्रयेर्चा अिलांब करािा.
ई-धनधिदा प्रधक्रया राबधिण्यासाठी पढील आदे श धनगयधमत होईपयंत NIC (NATIONAL
INFORMATIC CENTRE) किंवा धसफी नेक्स टें डसय ई-धनधिदा काययप्रणालीर्चा िापर करािा. शक्य होईल
तोवर जास्तीत जास्त ई-धनधिदा एनआयसीच्या काययप्रणालीद्वारे प्रधसद्ध करण्यात याव्यात.
ई-टें डकरग प्रणालीधिषयी माधहती, अधिकारी/कमयर्चाऱयाांर्चे प्रधशक्षण, सादरीकरण इत्यादी बाबतीत
सांपकय सािण्यासाठी खालील धििरणपत्रात माधहती दे ण्यात येत आहे.
NIC
दू रध्िनी क्रमाांक : 180030702232 (Toll Free)

Sify Nex Tenders
दू रध्िनी क्रमाांक :020-30187500

ई-मेल : eproc.support@maharashtra.gov.in ई-मेल
सांकेतस्थळ

: https://mahatenders.gov.in

:

support.gom@nextenders.com
सांकेतस्थळ

: https://maharashtra.etenders.in
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DIT (माधहती तांत्रज्ञान सांर्चालनालय)
Nodal Officer E-Procurement/ Project Consultant E-Procurement :
ई-मेल : eproc.support@maharashtra.gov.in
दू रध्िनी क्रमाांक : 022-22817990 फॅक्स 022-2२०२४१७७
सदरर्चा शासन धनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
उपलब्ि असून त्यार्चा सांगणक साांकेताांक 201411251153278811 असा आहे.
महाराष्ट्रार्चे राज्यपाल याांच्या आदे शानसार ि नाांिाने,
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(राजेश अग्रिाल)
प्रिान सधर्चि, महाराष्ट्र शासन
प्रधत,
1. राज्यपालाांर्चे सधर्चि, राजभिन, मलबार धहल, मांबई
2. मख्यमांत्री याांर्चे प्रिान सधर्चि,
3. उपमख्यमांत्री याांर्चे सधर्चि,
4. सिय मांत्री याांर्चे खाजगी सधर्चि,
5. सिय राज्यमांत्री याांर्चे खाजगी सधर्चि,
6. प्रबांिक, मूळ न्याय शाखा, उच्र्च न्यायालय, मांबई (पत्राने),
7. प्रबांिक, अपील शाखा, उच्र्च न्यायालय, मांबई (पत्राने),
8. सधर्चि, राज्य धनिडणूक आयोग (पत्राने),
9. सधर्चि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मांबई (पत्राने),
10. सधर्चि, महाराष्ट्र धििानसभा, मांबई (पत्राने),
11. सधर्चि, महाराष्ट्र धििान पधरषद, मांबई (पत्राने),
12. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा ि अनज्ञेयता), मांबई
13. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा परीक्षा), मांबई
14. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 ( लेखा ि अनज्ञेयता), नागपूर
15. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा परीक्षा), नागपूर
16. अधिदान ि लेख अधिकारी, मांबई,
17. धनिासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मांबई,
18. मख लेखा परीक्षक (धनिासी लेखे), कोकण भिन, निी मांबई,
19. सिय धिभागीय आयक्त,
20. सिय धजल्हाधिकारी,
21. सिय धजल्हा पधरषदाांर्चे मख्य काययकारी अधिकारी,
22. सा.प्र.धि. कायासन-39
23. सिय मांत्रालयीन धिभाग,
24. धनरधनराळ्या मांत्रालयीन धिभागाांच्या धनयांत्रणाखालील सिय धिभाग प्रमख ि कायालय प्रमख
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