जिल्शाधिकधरायी,अशभदनगय
(ऩुयलठाळाखा)

ई-ननवलदावूचनावन२०१७-२०२०
जिल्षाधिकारारी, अषमदनगर याॊचर
े डून अषमदनगर जिल्षयाशाी

शाळरिनिनर वळ रण व्यळ् अ
े ॊ गर
शुाारी

ााय उलऱ्ा ्
े या षमरररी ा निनचर

ााय वळ रण ल्द रनुशार भार रय अन मषामॊडल गददाम

ळ ऴाशरीय गददाम

े ्ळ्

ऱ्यनिनााररी

ााय दर
ु ानालयर

रेऱेल्या

े ऴाशरीय गददाम

एराच ळाष ुरदारामार्र

ऴाशरीय

खचारने वळवळा यदिने रऱ अनााय ळ इ र जिळनाळयर ळ् ू याचरमामाणे शाखरे चर
श्
ु दा

र्याने

ळाष र
ु

ररणेरामर

दद.१५/०६/२०१७ रदिर दल
ु ारी २.०० ळािेलयर
ये

इ् ु र

ळाष र
ु

रॊराटाादारारडून

ई-निनवळदा

ई-निनवळदा (ऑनऱाईन) ल्द रने मागवळ्या

आषे ..

मद
ु र

आऱेल्या निनवळदा जिल्षाधिकारारी, अषमदनगर अगर याॊचे रमानि निनार

दद.१६/०६/२०१७ रदिर दल
ु ारी ३.०० ळाि ा जिल्षाधिकारारी रायारऱय, अषमदनगर ये े
उघड रऱ. याळेलर शळर इ् ु र निनवळदााारराॊनर अगर याॊचे अनल
ु ज्

र

याॊनर ऱेखर

रमााधिकारार ददऱेल्या रमानि निनारनर षिर राषाळे.
निनवळदे चा

नमुना,

या रऱ

अाी

अषमदनगर (लुरळीा ऴाखा) याॊचे रायारऱया
ळािेलयर

ळ

ऴ इ

शळर

मादष र

ळ

लऴरऱ

रामाचे ददळऴर शरालर ११

लाषळयाश ममले ऱ.

निनवळदाशॊबारचर

इयादी

अाी-ऴ इ

जिल्षाधिकारारी,
े दल
ु ारी ४.००

http://mahatenders.gov.in ळ

www.ahmednagar.nic.in या शॊरे ् लाळर लाष्याशाी उलऱ्ा आषे .
ऱ्यनिनााररी
निनचर

शाळरिनिनर वळ रण व्यळ् ेअॊ गर

रेऱेल्या शुाारी

ााय उलऱ्ा े्या षमरररी ा

वळ रण ल्द रनुशार शन २०१७

े २०२० या राऱाळारशाी

अनााय ळ इ र जिळनाळयर ळ् ूॊचे ळाष ुर रॊराटाा निनचर

बाब ्या अाी ळ

ऴ इ.....
१)

१.१

वुधायीतलाशतुरऩध्दत:थेट लाशतुर - शुाारी

व्यळ् ेअॊ गर

अनाायाचर

डेलदलाशून मऴााळााल दर
ु ानालयर
मऴााळ् च
ूॊ र
१.२

वळ रण ल्द रनुशार ऱ्यनिनााररी

मनला

सेराटाशाी

भार रय

अन

अनााय, शाखर (निनााररी

ेा ळाष ुर रेऱी िाईऱ.

ऩहशल्
मा टम
 ाचव लाशतुर -

शाळरिनिनर वळ रण
मषामॊडला्या

गददामालाशून) इयादी

ेा ळाष ुर ळगल ा भार रय अन मषामॊडला्या

बेश डेलदलाशून ऴाशरीय ााय गददामालयर चर अनााय, शाखर (निनााररी
इयादी मऴााळ् ूॊचर लदषल्या ायाचर

बेश

ेा ळाष ुर रर्या

येईऱ.

गददामालाशून

1

लदषल्या ायाअॊ गर

जिल्षा मुयाऱया्या ऴषराॊम्ये िे े भार रय खादय

निनगमाचा बेश डेलद ळ ऴाशरीय ााय गददाम एराच ऴषरा
भार रय

अन

मषामॊडला्या

बेश

गददामालाशून) मऴााळााल दर
ु ानालयर

डेलदलाशून

अऴर

(शाखरे शॊदभार

निनााररी

येईऱ याशाी

दव
म
 ाचवलाशतुर - ऴाशरीय ााय गददामालाशून मऴााळााल दर
ु -माट
ु ानालयर

अनााय,
रर्या
१.४

अऴा दीराणर

ेा ळाष ुर रर्या

ेा ळाष ुरीचर रायरल्द र ऱागू अशेऱ.

१.३

आषे

शाखर

इ.

मऴााळ् ू

लदषवळ्याररी ा

ऱ्यनिनााररी

शाळरिनिनर

येईऱ.
ऴाशना्या

यदिने रऱ

ळ रने

अनााय

(शाखरे शष)

ळ

इ र

दश
ु -या

वळ रण

ायाचर

ळाष र
ु

व्यळ् ेअॊ गर

वळवळा

मऴााळ् ू्या

ळाष र
ु

रॊराटाा

निनचर रररी ा खल्
ु या ई-निनवळदा मागवळणे, निनवळदा रमाक्रिया लण
ु र ररणे ळ दर मॊिरू
झाऱेऱया

निनवळदाराराऴर

वळषी

राऱाळार

ररारनामा

रर्याचर

िबाबदारी

जिल्षाधिकारारी याॊचर अशेऱ.
१.५

निनवळदे चा

ाॊत्रराटर मऱर्ार्ा उघडणे , निनवळदाराराश

ाॊत्रराटरदष्ाया लाराट ीरवळणे,

दराचा मऱर्ार्ा उघडणे ळ रमादान रेऱेल्या अधिकारार मयारदेम्ये निनवळदा मॊिूर
अधिकारार ऴाशन निनणारयानुशार गी
२)

रेऱेल्या

जिल्षा् रीय निनवळदा

ररणे इ.

शमम रश आषे .

लाशतुरीरयीताआधायबूतदयलाशतुरीच्माऩध्दतवनुवायननवलदा्रक्रियमेवाठ 

ननधाायीतरेरेरेआधायबूतदयऩुढीर्रकभाणेआशे त.
लाशतर
ु ीचवऩध्दतव

आधायबत
ू  दय (रु.्रकनत ज्लिंटर) विंऩण
ु ा
अिंतयारयीता

ेा ळाष ुर जिल्षया रऱ मनाला सेराटाशाी

७०.००

लदषल्या ायाचर ळाष ुर *

४८.००

दश
ु -या ायाचर ळाष ुर

४०.००

* लदषल्या ाया्या ळाष र
ु ीचे रमानि

दीराणर रमा् ावळ

ेा ळाष र
ु ीशाी ऱागू अश रऱ.

अलररषायर रारणा् ळ निनयमम
भार रय

अन

ज्ळॊाऱ दर षे जिल्षा म
ु याऱया्या

मषामॊडलाने

अशम र ा

बेश डेलदमान
ू निनय न उलऱ्ा रुनन दे ्याश
दऴरवळल्याश

लयारयर

डेलद ून

क्ररॊळा

अय

जिल्षया रऱ बेश डेलद न
ू ळाष ुर रराळर ऱागल्याश अऴा ळाष ुरीशाी जिल्षयाश बेश
डेलद्या अॊ रा्या रमामाणा
दराम्ये दे ्या

जि री ा्रे ळाह षदईऱ नि

येईऱ.

रे ा्रे मॊिूर ज्ळॊाऱ

३)ननवलदे च्माऩारतेतेचे ननरऴलअटी-ळती निनवळदाराराने निनवळदा भर ाना लुहीऱ बाबरॊचा वळचार रुनन निनवळदा दर भराळे .
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३.१ (अ)  निनवळदाराराने निनवळदा दर भर ाना रेंद्र ळ राज्य ऴाशनाचे शळर रमारार्या
रराशषी

निनवळदे

दर नमुद रराळे .

३.१(फ)आधिकथारअनुबल/रुलतनिनवळदाराराश

मागरऱ

क्ररमान

एर

ळवारचा

ळाष ुरीचा

निनवळदाराराचा शररारी/निनमशररारी ळाष ुरीचा अनुभळ निनचर
माराट

अनुभळ

वळचारा

अशाळा.

घे्या

येईऱ.

ाॊत्रराटर लाराट ेचर अा अशणार नाषी.
ऱ्यनिनााररी

शाळरिनिनर

निनवळदाराराचर आधिक र
र रुळ

वळ रण

व्यळ् ेअॊ गर

ळाष र
ु

रर्याचर

अशणे आळयर आषे ., याशाी निनवळदाराराचा मागरऱ एर

ळवारचा रेळल ळाष र
र
व्यळषार (Turnover) ळाष र
ु ीचा एरूण क्ररमान आधिक र
ु ी्या
ल्द रनश
ु ार खाऱीऱरमामाणे अशेऱ.
ळाष ुरीचर ल्द

आधिक र
र व्यळषार

लदषल्या ळ दश
ु -या ायाचर ळाष ुर

ुन १.५० रदाी

ेा ळाष ुर

ुन १.०० रदाी

३.२इवायाय्रभ:-
३.२.१ निनवळदे शदब
ळाष ुरीचर ल्द

लुहीऱ रमामाणे इशारा र्रम घे्या

येईऱ.

इशारा र्रम

ेा ळाष ुर

ुन १०.०० ऱस

लदषल्या ळ दश
ु -या ायाचर ळाष ुर

ुन १५.०० ऱस

३.२.२ इशा-याचर र्रम ऑनऱाईन/ानारवर ुनला

भर्या

याळर.

३.२.३ ज्याॊनर इशारा र्रम भरऱेऱी अशेऱ,याॊना निनवळदा भरणे बॊानरारर आषे ,निनवळदा
न भरल्याश याॊचर इशा-याचर शॊलण
ु र र्रम ि

रर्या

निनवळदा अलाराट ीरळन
ू भरऱेऱी शॊलण
ु र र्रम ि

रर्या

३.२.४ वळनिनददर ष्ाी

येईऱ.

रेऱेल्या इशारा र्रमेलेसा रमर र््म भरणा-या निनवळदााारराचर
येईऱ.

३.२.५ इशारा र््म ज्या शॊ् ेचे नाळे अ ळा खािगर व्य् र चे नाळे ाें डर भर्या
येणार आषे याॊचे नाळेच इशारा र्रम भरणा रराळयाचर आषे .
३.२.६ निनवळदा उघडल्यानॊ र युन म निनवळदाराराव्यनि री्
निनवळदााारराॊचर इशारा र्रम ७ ददळशा

लर

रर्या

उळररी

यॊईऱ.

शळर लाराट ळ अलाराट

३.२.७ इशारा र्रमेळर रुील्याषी रमारारे व्याि दे य राषणार नाषी.
३.३फँरगॅयिंटी:-

३.३.१ निनवळदा मॊिुर रेल्यानॊ र ररारनामा रर्यालुळइ शाडे रन ळवारचर मुल बॉर गॅरॊाी
खाऱीऱ रमामाणे घे्या

येईऱ.
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लाशतुरीचवऩध्दत

फँरगॅयिंटीय्रभ

लदषल्या ळ दश
ु -या ायाचर ळाष र
ु

ुन १.५० रदाी

ेा ळाष र
ु

ुन १.०० रदाी

३.३.२ बॉर गॅरॊाी षी रेळल अनुशूधिकच
३.४

अ ळा राष्रीयरॅ

बॅरेचर घे्या

येईऱ.

्रकनतबूतवठे लवचवय्रभ :-

३.४.१ ज्या निनवळदाराराचर निनवळदा मॊिूर रेऱी आषे या निनवळदाराराचर इशारा र्रम
रमानि भू र ीे ळरम्ये लररळनि र

रर्या

येईऱ.

३.४.२ रमानि भू र ीे ळर्या ररमेळर रुील्याषी रमारारे व्याि दे य राषणार नाषी.
३.५

फॅरगॅयेंटील्रकनतबत
ू वठे लमाचालाऩयखारीरऩरयजथथतवतरयण्मातमेईर.

३.५.१ निनवळदाराराने ळाष र
ु ीचे राम अचानर
आऱेल्या खचार्या ळशऱ
ु ीशाी .

३.५.२ निनवळदाराराळर आरार्या
नश रऱ

र.

ाॊबवळल्याश लयारयर ळाष र
ु ीररी ा

आऱेऱा दॊ ड ळशऱ
ु रर्याररी ा अय मागर मऴल्ऱर

३.५.३ निनवळदाराराचा ळाष र
ु ीे रा शॊलऱेऱा आषे लरॊ ु या्यारडून राषी येणे आषे ,
ळशुऱी आषे .

र ळशुऱ रर्याशाी अय मागर उलऱ्ा नश रऱ

र्रम रमानि भू र ीे ळर ळ बॅर गॅरेंाीमान
ू ळशुऱ रर्या

येईऱ.

र शदरषु

(४)लाशतुररिंरतेाटदायाच्मािफाफदा-मालरिंरतेाटाच्माअटी:४.१ यऴ्ळर निनवळदाराराश ळाष ुरीश उलयदगा
शाळरिनिनर वळ रण व्यळ् ा शुाारी

आणाळया्या ळाषनाॊळर "ऱ्य निनााररर

ााय वळ रण ल्द

मषाराष्र ऴाशन" अशा

नाम र्ऱर ऱाळाळा ऱागेऱ.
४.२ जिल्षया रऱ शाळरिनिनर

वळ रण व्यळ् ेचे

शॊलूणर शॊगणरररण लूणर षदईलयर

ळाष ुरदाराश ळाषनाॊना दषरळा रॊ ग दयाळा ऱागेऱ ळ ळाषनाॊना ्ळखचारने िरलरएश

यॊराटणा बशळाळर ऱागेऱ. या्या शॊनिनयॊराटणाचर शुवळाा जिल्षा लुरळीा रायारऱयाश

उलऱ्ा रुनन दयाळर ऱागेऱ.वदय िवऩवएव मिंरतेणा रामाायिंब आदे ळ दे ण्म
 ाऩुली
रामााजलतठे लूनत्माचे्रकात्मक्षिषरदाखलणेगयिेचेयाशीर.

४.३ ळाष ुरी्या लदषल्या ायाम्ये ळाष ुरीदरयान दयाळया्या षमाऱी/ ळाराईचा खचर
अदा रर्याचर याचरमामाणे ळाष ूरी्या दश
ु -या ायाम्ये मऴााळााल दर
ु ानदाराश
ााय मदिून दे णे ळ दर
ु ाना

लर ऱाळुन दे ्याचर िबाबदारी ळाष ूरदाराचर

अशेऱ.याशाी येणा-या षमाऱी इ. खचारचा भार याश शदशाळा ऱागेऱ. निनवळदा दर
भर ाना या शळर बाबरॊचा वळचार रुनन याॊनर दर भराळे .
मऴााळााल दर
ु ानदाराश ााय मदिून दे ्याशाी

ेा ळाष ूरीशॊदभार

ळाषनाम्ये ळिन राायाचर

व्यळ् ा याश रराळर ऱागेऱ.
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४.४

ऱ्यनिनााररी

शाळरिनिनर

ऴाशनारडून राियाश रमाा
निनय न रमाा

वळ रण

व्यळ् ेअॊ गर

अनाायाचे

निनय न

षद े. शदर निनय नाम्ये राषी मदषया

रेंद्र

अनि रर्

षद े. यामुले जिल्षया्या निनय नानुशार रमायेर मदषया

अधिकार/

रमर अनााय निनय नाचर ळाष ूर रराळर ऱागेऱ.

४.५ ळाष र
रॊराटाादाराश अनाायाचर ळाष र
षी भार रय अन मषामॊडला्या
ु
ु
िळल्या बेश डेलदलाशून क्ररॊळा लयारयर बेश डेलदलाशून रराळर ऱागेऱ.

४.६ अनााया्या ळाष र
ु ीररी ा रमामातण
रदणयाषी

मागारने

आलराऱीन
मागारव्यनि रर्

अ ळा

लररज्

र

आडमागारने
(उदा.

रेऱेल्या िळल्या मागारव्यनि रर्

इ र

ाायाचर

नये.

लरू

लररज्

ळाष र
ु

र,

रर्या

अलघा

येळू

इ.)

निनयदजि

अय लयारयर मागारने ळाष र
रराळर ऱागल्याश ळाष र
ू
ु दाराश

जिल्षाधिकारारी/ उल निनयॊराटर मऴााळााल याॊचर ऱेखर लरळानगर याळर ऱागेऱ.

४.७ जिल्षाधिकारारी ळ निनयॊराटर मऴााळााल ळ शॊचाऱर नागरी लरु ळीा, मॊब
ु ई याॊनर आदे मऴ
रेल्याश ऴाशना्या इ र यदिनेअॊ गर ्या अनााया्या ळाष र
ु ीचे रामश्
ु दा
याश रराळे ऱागेऱ.
४.८ वळदष

मद
ु र

बािारभाळाने

अनाायाचर उचऱ न रेल्यामल
ु े व्यलग
षदणा-या

क्ररम र्या

रॊराटाादारारडून ळशुऱ

रर्या

१०

ा्रे

झाऱेल्या अनााया्या

र्रम

दॊ ड

षणून

येईऱ. ळारॊ ळार अनााय व्यलग

अरायरसम ळाष ूर रॊराटाादाराचे रॊराटाा रदद रर्याचर रारळाई रर्या

ळाष ूर

ररणा-या

येईऱ.

४.९ भाररीच्मालननमिंरतेणाखारीरआलमरलाशनािंचवएर्रतेतलशनषभता:-
लऴरऱ

ळाषनाचर

क्ररमान एरत्रराट

ळषन सम ा (मे. ान)

क्ररमान
सम ा (मे.

्ळमाऱरीचर ळाषने

निनयॊराटणाखाऱीऱ ळाषने

९

१०० मे. ान

१०० मे. ान

ाला

९

१०० मे. ान

१०० मे. ान

ाला

२

५० मे. ान

५० मे. ान

ान)
ेा ळाष ुर

लदषऱा

ळाष र
ू
दशरा
ु

ळाष ूर
४.१० भागरदारी शॊ् ा (partnership firm / society,) शषरारी शॊ् ाॊ्या (co-operative
society / firm ) बाब र

भागरदार (partner)/शॊचाऱर (Director)/शभाशदाॊ्या (member)

नाळे अशऱेऱी ळाषने ळ याॊचा अनभ
ु ळ षे या भागरदारी शॊ् ा/ शषरारी शॊ् ाॊ्या

माऱीरीचर ळाषने ळ या ळाषनाॊचा मागरऱ एर ळवारचा व्यळषार षा शॊ् ेचा आधिक र
र
व्यळषार षणन
ू वळचारा

घे्या

येईऱ.
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४.११ निनवळदााारर खािगर व्य् र (private firm/ Proprietary firm) अशल्याश निनवळदे शदब
शादर रेऱेऱी माऱरीचर ळाषने खद
ु द या खािगर व्य् र्या नाळे अशणे आळयर
राषीऱ.
४.१२

ाॊत्रराटर

लाराट ेररी ा

निनचर

रेऱेल्या

माऱरी्या

ळाषनाॊचर

ळाषनसम ा

ळ

निनयॊराटणाखाऱीऱ ळाषनाॊचर ळाषनसम ा या ददषीॊ्या बेरिेएळही ळाषनसम ा अशऱेऱी
ळाषने एखादया भागरदारी शॊ् ा/शषरारी शॊ् ा/खािगर व्य् र्या नाळे माऱरीचे
अशल्याश, निनयॊराटणाखाऱी ्ळ ॊराट ळाषने अश्याचर आळयर ा नाषी.
४.१३ निनवळदेशदब

शादर रर्या

माऱरीबाब

ळ

येणा-या माऱरी्या ळ निनयॊराटणाखाऱीऱ ळाषनाॊ्या

े शॊलण
ु र रॊराटाा राऱाळारररी ा ळालर्याश यदय अशल्याबाब

शसम लररळषन अधिकारा-या्या रमामाणलराटाचर (R.C. Book with Fitness Certificate )
शासाॊक्रर

रेऱेऱी शयरमा

४.१४ निनवळदे शदब

निनवळदे शदब

शादर रर्या

िदड्या

याळर.

येणा-या माऱरी्या ळ निनयॊराटणाखाऱीऱ ळाषनाॊमान
ू

अन शुरसा ळ रमामाणरे रायदा २००६ मारऱ

र ूदीनुशार मशमें ा, ख , राशायनिनर

लदा ,र रदलशा ज्याॊ्यामुले नॊ रचया अनााया्या गुणळ ेळर लररणाम षदईऱ
अऴा ळ् ूॊचर ळाष ूर रर्या
येणार नाषी याशाी शॊबा
ॊ र

आऱेऱी नाषी ळ रॊराटाा राऱाळार

र रर्या

यॊराटणेचे रमामाणलराट शादर ररणे आळयर राषीऱ.

४.१५ निनवळदाराराॊरडे आळयर अशऱेल्या माऱरी्या ळ निनयॊराटणाखाऱीऱ ळाषनाॊचर क्ररमान
ळषन सम ा निनचर

रर्या

आऱी अशऱी

री ाायाचर ळाष ूर वळषी

लूणर रर्याशाी ळ याशाी आळयर अशल्याश अनि री्

ळाषने उलऱ्ा रूनन

राम लूणर रर्याचर शळर्ळर िाबाबदारी ळाष ूर रॊराटाादाराचर अशेऱ.

४.१६ ळाष ूर रॊराटाादाराने

याॊ्या वळळाशा रऱ रमानि निनार,

ळेले

लरळानााारर

(Driving

licence) ळाषन चाऱर, ळाषर, षमाऱ याॊचर नेमणूर रराळर.

४.१७ ळाषन ळालराबाब

आतण ळाषन भारसम ा, ळाषनाॊचे रर, वळमा, रमादव
ु ण, चाऱर,

मद नरश, षमाऱ याॊचा वळमा, क्ररमान ळे न इयादीबाब

ऴाशना्या अज् ळा

अशऱेल्या शळर निनयमाॊचे लाऱन रर्याश रॊराटाादार बाॊारऱ राषीऱ.
४.१८ रामगार भरलाई अधिकानिनयम अॊ गर

ळाष र
ू ी्या रामाशाी ऱाळऱेल्या रामगाराॊना

दयाळयाचर नुरशान भरलाई, याॊचे ळे न, शेळा इ. बाब

यायाऱयाम्ये दाखऱ

षदणा-या दाव्याबाब चर शळर्ळर िबाबदारी ळाष ूर रॊराटाादाराचर राषीऱ.

४.१९ ळाष ूर रर ाना येणा-या
या

ुाीश ळाष ूर रॊराटाादार ्ळ : िबाबदार राषीऱ. ळ येणा-

ुाीचर र्रम ्ळ ॊराटलणे वळदष

दयाळया्या मामशर दे यरा ून रला

रेऱेल्या दरानुशार ळाष ूर रॊराटाादाराश

रर्या

येईऱ.

४.२० ळाष र
ू रॊराटाादाराश उलरॊराटाादाराचर निनय्
ु र रर ा येणार नाषी.

४.२१ शॊलण
ू र निनवळदा अ ळा निनवळदे चा राषी भाग रदण ेषी रारण न दे ा ज्ळरॅ
अज्ळरॅ

अ ळा

रर्याचा अधिकारार जिल्षाधिकारारी याॊचर
े डेश राषीऱ.
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५

५.१

ननवलदाऩध्दतव-

निनवळदा ल्द र षी शामाय रमाऴाशन वळभागा्या िमाॊर मा ॊशॊ/न् र२०१२/रमाि

२७३/३९ दद.२६ नदव्षें बर २०१४ ्या ऴाशन निनणरयानुशार ई-निनवळदा रायरल्द रचा
अळऱॊब रुनन राबवळ्या

येईऱ.

५.२ ई-निनवळदे शाी अनुशराळयाचर रायरल्द र आतण मागरदऴरर शूचना

http://mahatenders.gov.in या शॊरे श् लाळर उलऱ्ा आषे यानुशार रायरळाषी
रर्या

याळर.

५.३ ळाष ूर निनवळदे ररी ा जव्दमऱर्ार्ा ल्द रचा अळऱॊब रर्या
मऱर्ार्ा षा

येईऱ. याम्ये लदषऱा

ात्रराटर मऱर्ार्ा अशेऱ.ज्याम्ये निनवळदाराराचर लाराट ा मश्द ररणारे

लुराळे ळ निनवळदे ्या अाी ळ ऴ इ माय अशल्याचे ्ळासरी
अश रऱ.दश
ु रा मऱर्ार्ा षा दरवळवयर मऱर्ार्ा अशेऱ िया
५.४

दर नमद
ु रराळा.

निनवळदाराराने

आलऱा

रन आीळडे क्ररॊळा रामाचे क्ररमान १५ ददळश यालैरी िे िा्

ळाष र
ू निनवळदे श

अशऱे

रेऱेऱे द् ऐवळि

ेळहया ददळशाॊररी ा रमामश्दी दे ्या

येईऱ.

५.५तािं्रतेरलरपापा"अ"भध्मेऩढ
ु ीररागदऩरतेेवादयरयालवत.
अ
रिय
१.
२.
३.
४.

रागदऩरतेािंचववूचव
मुॊबई दर
ु ाने अधिकानिनयम,१९५९ नुशार ळाष ूर व्यळशाय नददणर दाखऱा

भागरदारी र्मर / शषरारी शॊ् ा अशल्याश याबाब चा ररारनामा/निनयमाळऱी
निनवळदाराराचर अधिक र
र रुळ
माऱरी्या

ळ

निनयॊराटणाखाऱीऱ

रमामाणलराटा्या (शॊबॊार
५.

निनवळदे

/अनुभळ दऴरवळणारे चाार ड आराॊऊााचे रमामाणलराट
ळाषना्या

आर

शर

बुर

शसम अधिकारा-याॊनर ददऱेल्या) शासाक्ररॊ

ळ

क्रर्ानेश

रमा र

नमद
े या लष्ॅ ीय र ्ळ :्या माऱरी्या
ु रेल्या इ ्या ळषन सम ्

ळाषनाॊचे िमाॊर याॊचर सम ा ळ माऱरी इयादी बाबर दऴरवळणारे वळळरणलराट
६.

निनवळदे

नमुद रेऱे इ ्या ळषन सम े्या लष्ॅ ीय र निनयॊराटणाखाऱीऱ ळाषनाॊचे

िमाॊर याॊचर सम ा ळ माऱरी इयादी बाबर दऴरवळणारे वळळरणलराट
७.

इशारा ररमेचा ानारवर (ऑनऱाईन भरऱी नशऱे अऴाळेलर)

८.

ऴाशन निनणरया रऱ शळर

र द
ु ी, अाी ळ ऴ इ माय अशल्याबाब चे ळ याश

बाॊधिकाऱ अशल्याबाब चे ऴल लराट
९.

निनवळदाराराचा PAN िमाॊर अ ळा TAN िमाॊर याॊचर शासाक्ररॊ

रमा
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५.६

ाॊत्रराटर मऱर्ार्ा "अ" मारऱ रागदलराटाॊचर लु र ा निनवळदा शादर रर ाना लुणर रर्या

येईऱ.

ाॊत्रराटर मऱर्ार्ा उघडल्यानॊ र ऐवनळेलर रागदलराटे ज्ळरार्या

ाॊत्रराटर मऱर्ार्या रऱ रागदलराटा

ळ अाी/ऴ इ

अषर ा आहलल्याश निनवळदा अलाराट ीरवळ्या
५.७ ऴाशनाऱा ्लाारमर दर रमाा

येईऱ.

येणार नाषी .

नमद
े ेसा रमर
ु रेऱेल्या अषर ल

षदणेशाी ख-याख-ु या निनवळदराराॊना िा् र

िा्

शॊयेने शषभागर षद्याचर शॊार दे णे आळयर आषे षा ृषष्ाीरदन ीे ळन
ू वळषी

रेऱेल्या अयाळयर रागदलराटाॊम्ये राषी क्ररररदल ्ळूनला्या राटा
ु ी अश रऱ (उदा.
ऴल लराटे, शाॊसाक्ररॊ

नशऱेऱी रागदलराटे इ.) ळ अऴा राटा
ु ीचर

ऴ्य अशल्याश, व्यालारी मऱर्ार्ा उघड्यालुळइ अऴा राटा
ु ी
लरळानगर निनवळदाराराॊना दे्या
नाषी

र माराट

येईऱ. अऴा राटा
ु ी या ळेले

ाराल लु र ा रुनन

ाराल लु र ा रर्याचर
लण
ु र रर ा आल्या

र निनवळदा अलाराट ीरवळऱी िाईऱ.

५.८ निनवळदा रमाक्रियेदरयान

ाॊत्रराटर मऱर्ार्ा "अ" उघडल्यानॊ र ळाष ुर दराचा (व्यालारी

दराचा) मऱर्ार्ा ब उघड्यालुळइ रदणयाषी निनवळदााारराॊचे
शॊदभार

ाॊत्रराटर मऱर्ार्या

रदण ेषी आसेल अशल्याश अऴा निनवळदााारराॊरडून आसेल ऱेखर घे्या

ये रऱ. रदणयाषी लररज्

र

दडर आसेल माय रर्या

५.९ निनवळदाााररारडून मऱर्ार्ा "अ" षणिे

ाॊत्रराटर मऱर्ार्या

रागदलराटे शादर न रेल्याश शदरचर निनवळदा अलाराट ीरवळ्या
मऱर्ार्ा ब (ळाष ूर दर) उघड्याश अलाराट ीर
मऱर्ार्ा ब उघड्याचर ळ या रऱ दर वळचारा
वळनॊ र रदणयाषी लररज्

५.१० निनवळदा रमाक्रियेदरयान
मऱर्ार्याशॊदभार

आळयर अशऱेऱी
येईऱ. अऴा निनवळदे चर

अशल्याश शॊबॊार

निनवळदााारराचे

घे्याचर ऱेखर क्ररॊळा

दडर आरह/ष/

रह/ाषय ारऱी िाणार नाषी.

ाॊत्रराटर मऱर्ार्ा "अ" उघडल्यानॊ र निनवळदााारराॊचे

ाॊत्रराटर

रदण ेषी आसेल नशल्याश शळर लाराट ळ अलाराट निनवळदााारराॊरडून

आसेल नशल्याबाब
मऱर्ार्ा उघड्या

र

येणार नाषी .

शे ऱेखर घे्या

येईऱ.

५.११ निनवळदा रमाक्रियेदरयान

येईऱ. ळ आसेलाचे निनराररण रुनन दराचा

ाॊत्रराटर मऱर्ार्ा "ब" उघडल्यानॊ र यून म दर नमुद

रेऱेऱी निनवळदा लाराट ीरवळ्या

येईऱ.

५.१२ निनवळदे म्ये रदण रषी अा अ ळा लयारय निनवळदााारराश दे ा येणार नाषी अऴा
अाीय्
ु

निनवळदा अलाराट ीरवळ्या

ये रऱ.

५.१२ निनवळदा राऱाळार्या अॊनि म ददनाॊरालयर
झाल्याचे ददशन
ू आल्याश क्ररॊळा

३ लेसा रमर निनवळदारार शषभागर

ाॊत्रराटरृषष्ाया ३ लेसा रमर लाराट निनवळदा रमाा

झाल्याश निनवळदा रमाक्रियेश क्ररमान ०७ ददळशाॊचर लदषऱी मद
ु ळाह दे ्या
याळेलरषी ३ लेसा रमर रह/ाषय निनवळदा रमाा
०७ ददळशाॊचर दश
ु री मद
ु ळाह दे ्या

येईऱ.

येईऱ.

झाल्याश, निनवळदा शादर रर्याश ल
ु षा
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५.१३ ददषी मुद ळाहीनॊ र ३ क्ररॊळा यालेसा अधिकार निनवळदा रमाा
ळ

या

झाल्याश मऱर्ार्ा "अ"

लाराट ीरऱेल्या निनवळदाराराॊचा मऱर्ार्ा ब उघड्याचर रायरळाषी रर्या

येईऱ.
५.१४ ददन मद
ु ळाहीनॊ रषी ३ लेसा रमर माराट क्ररमान एर निनवळदा रमाा
मऱर्ार्ा "अ" उघड्याचर लह
ु ीऱ रायरळाषी रर्या

येईऱ. ळ निनवळदारार लाराट

ीरल्याश "ळाष र
दराचा मऱर्ार्ा ''ब" वळभागरय आय्
ू
ु
येईऱ.ळ मॊिरु ीचा निनणरय घेणे

५.१५निनवळदा र्ॉमर क्ररॊम

झाल्याश,

याॊचश
े मदर उघड्या

येईऱ.

ुन १०,०००/- एळही आषे .ळ निनवळदा र्ॉमर अष् ाॊ रणरय

राषीऱ.
५.१६ निनवळदााारराने ऴाशन निनणरया रऱ शळर

र द
ु ी ऱसा

रर्या

घेऊन निनवळदे

दर नमद
ु

याळे . मागाषून दरा रऱ बदऱाबाब चर वळनॊ र अ ळा रदणयाषी रमारार्या
िारीचर दखऱ घे ऱी िाणार नाषी.

६ननवलदाभिंिुयीचे्रकाधिकधरायलरामाऩध्दतव-

निनवळदा रमाक्रिया लारदऴइ ल्द रने राबवळ्याशाी ळ ळािळर दर मॊिूर षद्याररी ा
खाऱीऱरमामाणे शममयाचर ् ालना रर्या

ये

आषे .

६.१ जिल्षा / निनयॊराटर मऴााळााल ् र शमम र
जिल्षा /निनयॊराटर मऴााळााल ् राळर आाारभू

दरालेसा ५ ा्रयालयर

निनवळदा

मॊिूर रर्याश जिल्षा/ निनयॊराटण मऴााळााल् रीय शमम र शसम अशेऱ.

६.१.१ जिल्षा/ मनला ् राळरीऱ शमम रचर रचना लुहीऱरमामाणे आषे .
१

जिल्षाधिकारारी

२

जिल्षा

अ्यस

लुरळीा

अधिकारारी/ शद्य शधिकचळ

अनााय वळ रण अधिकारारी
३

जिल्षा रदवागार अधिकारारी

शद्य

४

उलरमाादे मऴर लररळषन अधिकारारी

शद्य

६.१.२ जिल्षा् रीय शमम रने निनवळदा उघडल्यानॊ र यन
ू म निनवळदा ददषी ाया्या
एरूण आाारभू
जिल्षा् रीश

दरा्या ५ ा्रेलेसा िा्

शमम रने

शदर

रमा् ाळ

यदय

् राळरीऱ शमम ररडे एर आीळडया्या आ
शमम रने याॊ्या आधिकारारा
ये रऱ.
६.१.३

जिल्षा् राळरीऱ
मदषया्या आ

शमम रने

या मयारदे

रमाा

झाऱी अशेऱ

रारणमममाॊशेशष

राज्य

ददषी ायाशाी

उघडल्या्या
एरत्रराट

ऴाशन

शादर ररे ऱ. जिल्षा ् राळरीऱ

निनवळदा मॊिूर रर ाना लुहीऱ बाबर वळचारा
निनवळदा

र

ददनाॊरालाशून

ूनलये ८८.०० रमानि

एरा

घे्या
रॅऱें डर

ज्ळॊाऱ या
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मयारदे्या ५ ा््यालयर

निनवळदा मॊिूर ररे ऱ ळ एर मदषया्या आ

निनणरय न

झाल्याश रमाररण ऴाशनारडे शादर रेऱे िाईऱ.

६.१.४ दर मॊिूर रर ाना ीे रेदाराचर म् ेदारी अशणे,

रन लेसा रमर निनवळदा रमाा

षणिेच ्लाचचा अभाळ अशणे, निनवळदारारानर रााच ऱ
दर िा्

आऱेऱे नाषी

यार ररणे इयादी बाबरॊमुले

याचर शमम रने खाराटर रुनन

शा अमभरमााय नददळून

् ानिनर ला लरळर अऴा रमारार्या ळाष ूरीररी ा राय दर आषे
दर लराटरे घेऊन शमम र खाराटर ररे ऱ ळ रमाा

षदणे,

याचर ् ानिनर

दर षे मारचा दरालेसा िा्

नशल्याचर

खाराटर रुनन ५ ा््या्या मयारदेम्ये दर मॊिरू ररे ऱ.

.६.१.५ अशे दर मॊिरू रर ाना निनवळदाराराचर म् ेदारी; ्लाचचा अभाळ ळ निनवळदाराराॊचे
रााच ऱ (शॊगनम ) इयादी बाबरॊमल
ु े दर िा्

आऱेऱे नाषी

याचर खाराटर रर्या

येईऱ.

६.२ राज्य ् राळरीऱ शमम र
आाारभू

दरालेसा ५ ा्रेलेसा िा्

दर रमाा

अधिकारार राज्य् रीय शमम रश आषे .

झाऱेल्या निनवळदाॊना मॊिूरी दे ्याचे

६.२.१ राज्य ् राळरीऱ शमम र लुहीऱरमामाणे आषे .
१
२

रमााान शधिकचळ, अनालु ळ रह/ाशवळ

अ्यस

उलशधिकचळ (नालु१६अ)

शद्य शधिकचळ

वळ रय शल्ऱागार ळ उलशधिकचळ

शद्य

४

उलशधिकचळ, वळ

शद्य

५

उलशधिकचळ, लररळषन वळभाग

३

वळभाग

शद्य

६.२.२ अशे दर मॊिूर रर्यालुळइ शमम र जिल्षा / मनला ् राळरीऱ शमम रचा अषळाऱ
रमाा

लादषिे

रुनन घेईऱ ळ रमाा

लररज्

र

व्यळषारीर ला लरळर क्रर र दर अशऱे

याचा अभ्याश रुनन शमम र निनणरय घेईऱ.

७ननवलदे तवरदयािंचववलधवग्राशमता७.१

निनवळदा उघडल्यानॊ र दराबाब चा रदण ाषी बदऱ ज्ळरार्या

७.२ शळर निनवळदाराराॊचर दरलराटरे निनवळदा उघड्या्या
ार्या

येईऱ.

७.३ माराट या राऱाळारमान
निनवळदा रमाक्रियेबाब
ू
याशाी ऱागणार राऱाळार ळगल्या

येणार नाषी.

ारखेलाशून १२० ददळश वळाररह/ाषय
यायाऱयरन रमाररण उदभळल्याश

येईऱ.

10

८

रयायनाभारयतानाघ्
मालमाचवराऱिव-

८.१ या ऴाशन निनणरयानुशार िाषीर निनवळदा रमाक्रिया राबळून निनवळदा मॊिूर रर्या
आऱेल्या निनवळदााारराशदब
शळर

रर्या

येणा-या ररारनायाश या ऴाशन निनणरया रऱ

र ुदी ऱागू राष रऱ.

८.२ ररारनाया्या रमायेर लानाळर ळ दुन
ु ् र्या दीराणर जिल्षाधिकारारी ळ ळाष ूरदार षे
्ळासरी रर रऱ.

८.३ मॊिरू निनवळदााारराश निनवळदा मॊिरू ी नॊ र ७ ददळशाॊ्या आ
ुन १००/- ्या ्ाॅ ल लेलरळर वळषी

८.४

मॊिरू निनवळदाराराने वळषी

मद
ु र

नम
ु या

शळर रागदलराटाॊचर लु र ा

ररारनामा ररणे बॊानरारर राषीऱ.

ररारनामा रर्याश नरार ददल्याश क्ररॊळा

ररारनामा रर्याश ाालाााल रेल्याश अऴा निनवळदााारराचर शॊलण
ु र इशारा र्रम
ि

रुनन नळरन निनवळदा रमाक्रिया राबवळ्या

लदषल्या निनवळदे
रमानि बॊधिका
८.५

रर्या

ालर राषी

येईऱ अऴा र्ेरनिनवळदा रमाक्रिये

ररारनामा रर्याश नरार दे णा-या रमा म यन
ू म निनवळदाराराश
येईऱ.

ाॊत्रराटर रारणा् ळ रमा म यून म निनवळदााारराश वळषी

ररारनामा रर्याश अशम र ीरल्याश ळ वळषी
रमाक्रिया चाऱू

षद्यालुळइ

ररारनामा रर्याश

मुद रनॊ र लरॊ ु नळरन निनवळदा

शळर रागदलराटाॊचर लु र ा रुनन

यून म निनवळदारार

यार अशल्याश अऴा निनवळदााारराऴर ररारनामा रर्या

येईऱ.
८.६

मुद र

निनवळदा शादर रेल्यानॊ र निनवळदारार षा निनवळदे ्या

शेच ररारनाया रऱ

र ुदीॊना

बाॊारऱ राषीऱ. यून म दर अशऱेल्या निनवळदाराराने ररारनामा रर्याश नरार
ददल्याश अ ळा ाालाााल रेल्यामुले अ ळा आदे ऴ दे ऊनषी राम न रेल्याश,
ऴाशनाने खचर रराळयाचर अनि री्

र्रम, शाे ा बॅर ऑर् इॊडडया्या लर.एऱ.आर

(Prime Lending Rate) अधिकार २ ा्रे व्यािाशष निनवळदारारारडून ळशूऱ रर्या
येईऱ.

९रिंरतेाटरारालधवलभुदतलाढ ९.१

निनवळदा रमाक्रिये रऱ िर निनवळदा अॊनि म षदईऱ या निनवळदाराराशदब
राऱाळारररी ा ळाष ुरीचा ररारनामा रर्या
ररारनामा रर्या
रन ळवारलयर

९.२ घाऊर क्ररॊम

अशेऱ.

येईऱ या

रन ळवार्या

येईऱ. निनवळदाराराऴर ज्या

ारखेऱा रॊराटाााचा राऱाळार शुून षदऊन

ारखेश
द लुहीऱ

निनदच ऴाॊरानुशार षदणारी दरळाह षी ररारनामा रेऱेल्या ददनाॊरालाशून

ऱागू अशणार नाषी.

र ररारनायाश एर ळवर लुणर झाल्यानॊ र ऱागू राषीऱ.
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९.३

रन ळवारचा रॊराटाा राऱाळार शॊल्याअगददर क्ररमान

रन मदषने नळरन निनवळदा

रमाक्रिया शुून रराळर. निनवळदे शाी मागरऱ निनवळदे चा मॊिूर दर अधिकार ३ ळवार
क्ररॊम

निनदच ऴाॊराम्ये (WPI) झाऱेऱी ळाह/घा ममलून िे दर ये रऱ

निनवळदे ररी ा आाारभू
९.४

रन ळवारनॊ र आाारभू

दर षणून घे्या

घाऊर

ेच दर नळरन

ये रऱ.

दर षे या या ळवइ्या घाऊर क्ररॊम

निनदच ऴाॊरा्या

दरळाह/ घा याशष या या जिल्षयाररी ा ळािळर ला लरळर आऱेऱे अश रऱ
या् ळ जिल्षा / मनाला ् र शमम रश आाारभू

दरा्या,

र राज्य् र शमम रश

याळरीऱ अधिकार दरा्या निनवळदा मॊिरू रर्याचे अधिकारार राष रऱ.
९.५

रन ळवारचा रॊराटाा राऱाळार शॊलल्यानॊ रश्
ु दा िर नळरन रॊराटाा राऱाळार राषी

अलररषायर लररज्
मदषयालयर
९.६ ळाहीळ

२

रमल
ु े निनचर

रर ा आऱा नाषी

ळाहवळ्याचा अधिकारार जिल्षा ् राळर जिल्षाधिकारारी याॊना आषे .
मदषयाॊ्या

राऱाळारनॊ रषी

राऱाळारररी ा रॊराटाा निनचर

राषी

अलररषायर

रारणा् ळ

ररणे ऴ्य नशल्याश, या राऱाळारलयर

राऱाळार ळाहवळणेबाब चा निनणरय ऴाशन ् राळूनन घे्या
१०

र, रॊराटाााचा राऱाळार २

लह
ु ीऱ

रॊराटाााचा

येईऱ.

ननवलदारायाफयोफयPre- Bid Conference -

१०.१ निनवळदा रमामश्द रेल्यानॊ र रॊराटाादारानर निनवळदा शादर रर्यालुळइ जिल्षाधिकारारी षे

इ् ु र निनवळदाराराॊबरदबर Pre- Bid Conference घे रऱ आतण निनवळदे रऱ अाी, ऴ इ
ळ ररारा्या रामाचर

लऴरऱळार मादष र निनवळदाराराश दे ऊन याॊचे ऴॊरा निनरशन

रराळे. निनवळदा रमामश्द रर ाना िादषरनायाम्ये Pre-Bid Conference चा ददनाॊर
२९/०५/२०१७ रदिर शरालर ११.०० ळाि ा मा. जिल्षाधिकारारी रायारऱय याॊचे दाऱना
आयदजि
११

रेऱेऱी आषे .

लाटाघाटीवाठ भागादळारवूचना-

११.१ एऱ-१ व्यनि रर्

रदणयाषी निनवळदाराराशदब

ालर, एऱ -१ निनवळदाराराबरदबर दे खरऱ र््

ळाााघााी रर्या
खाऱीऱ लररज्

येणार नाषी .
रम्ये ळाााघााी

रर ा ये रऱ.
११.१.१ िर दर अशमर नरय अश रऱ क्ररॊळा बािारा रऱ भाळाॊलेसा िा्

अश रऱ

११.१.२ िर निनवळदाराराॊनर शॊघ (रााच ऱ) ् ालन रेऱा अशल्याचा शॊऴय अशेऱ

र
र
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११.१.३ िर निनवळदा रमाक्रिये
ऴरय झाऱे नशेऱ

रमर

रमर

रन ळैा व्यालारी निनवळदाॊचे मूल्याॊरन ररणे

र

१२दे मरािंचवअदामगव १२.१ ददषी ाया्या ळाष ूरीशाी एरत्रराट

निनवळदा रमाक्रिया राबवळ्या

ये

अशऱी

री

दे यराॊचर लररगणना ्ळ ॊराटलणे षणिेच भार रय खादय निनगमचा बेश डेलद
ऴाशरीय ााय गददाम ळ ऴाशरीय ााय गददाम
रर्या

येईऱ.

१२.२ मनला सेराटा रऱ
डेलद

े

े मऴााळााल दर
ु ान अऴर

ेा ळाष र
ू ीशाी दे यराॊचर लररगणना भार रय खादय निनगमचा बेश

े मऴााळााल दर
ु ान अऴर रर्या

येईऱ.

१२.३ ळाष र
झाऱी अशेऱ या्या मॊिरू
ू ी्या ज्या ायाचर जि री ज्ळॊाऱ ळाष र
ू
दरानश
ु ार दे यराचर अदायगर रर्या

येईऱ.

१२.४ लदषल्या ळ दश
दे यरे ळाष र
रॊराटाादाराने ळाष र
ु -या ायाचर ्ळ ॊराट ळाष र
ू
ू
ू
लाश्या आाारे

ाऱुरा रायारऱयाश, मनला सेराटाशाी अनााय वळ रण अधिकारारी

याॊचर
े डे षी शळर दे यरे मदषनानिनषाय निनयमर

शादर रराळर .

१२.५ रॊराटाादारा्या दे यरा ून रेंद्र ऴाशना्या रमाचऱी

निनयमानुशार आयरर

शेच, इ र

शळर ऴाशरीय अनिनळायर ळिा र ळशूऱ रेल्यानॊ रच दे यराॊचर अदायगर रर्या
येईऱ.

१३धा
माचवअपयातपय/राऱाफािायरयण्
माव्रकनतफिंध - १३.१

ररारनामा

रर ेळेलर

निनवळदााारराने शादर रेऱेल्या माऱरी्या ळ निनयॊराटाणाखाऱीऱ ळाषनाॊ्या यादी
व्यनि रर्

ळाष ुरदारने ळाष ुरीररी ा अनि री्

ळाषने उलऱ्ा रुनन ददल्याश

अऴा ळाषनाॊ्या नददणर िमाॊराशष यादीश जिल्षाधिकारारी याॊनर ऱेखर माय ा
दे रऱ.अऴा ळाषनाॊव्यनि रर्
दे ्या

येळू नये.

१३.२ माय ा रमाा

अया ळाषनाॊम्ये ळाष ूर रमानि निनधिकानर ााय भुनन

ळाषनाव्यनि रर्

ळाष ुर अळैा मान्या

येऊन,शॊबधिका

शळर शॊबॊधिका ाॊळर रारळाई रर्या
१३.३ ऱ्यनिनााररी

इ र ळाषनामान
ू ळाष ूर रेल्याश शदरचर ााय

ळाष ुर रॊराटाादार,जिल्षा ळाष ुर रमानि निनारळ

येईऱ.

शाळरिनिनर वळ रण व्यळ् ेअॊ ग
र ्या रदणयाषी अााय ळ इ र

िरळनाळयर ळ् ु्या ळाष ुरी दरयान ळाष ुर रॊराटाादारारडून अर्रा र्र षदणार
नाषी याचर जिल्षाधिकारारी याॊनर दस ा याळर.
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१३.४ ळाष ुरीदरयान ळाष ुर रॊराटाादाराचे रमानि निनार,चाऱर,ळाषर,षमाऱ इ.याॊचर
े डून
षदणा-या रदणयाषी रमारार्या अर्रा र्र/रालाबािाराश
अश रऱ.याॊचर
रायरळाषी रर्या
राषीऱ.

ऴर िबाबदारी निनचर

े व्य् रऴ: िबाबदार

झाल्याश अधिकानिनयमानुशार याॊ्याळर

येईऱ.ळ याॊना रामाळुनन राहून ाारणे ीे रेदाराळर बॊानरारर

१३.५ अनााय ळ इ र िरळनाळयर ळ् ुॊचर अर्रा र्र /रालाबािार रमाररणर ळाष ूर
रॊराटाादार क्ररॊळा याचे रमानि निनार रमायस/अरमायस ददवर आहलल्याश शॊबॊधिका ावळुन्द
िरळनाळयर ळ् ु रायदा, १९५५ अॊ ग
र
ाायाचर क्ररॊम

ग
ु षा दाखऱ रर्या

येऊन अलषारी

बािारभाळा्या दु ला दराने ळाष र
ु दारारडून ळशऱ
ु ी रर्या

येईऱ.अऴा घानेचर दश
ु -याॊदा लन
ु राळॅ र झाल्याश जिळनाळयर ळ् ू रायदा, १९५५
अॊ गर

येईऱ.

ग
ु षा दाखऱ रर्या
रॊराटाा

राऱाळार

येऊन बािारभाळा्या नि ला दराने ळशऱ
ु ी रर्या

नि श-याॊदा

याचर

लन
ु राळॅ र

ळाष ूरदाराळर जिळनाळयर ळ् ू अधिकानिनयम १९५५ अॊ गर

झाल्याश,

गुषा नददळून ळाष ूर

रॊराटाादाराचे रदद ररणे अलररषायर अशेऱ अशे मा. जिल्षाधिकारारी याॊचे म
अशेऱ

शॊबॊार

झाऱेऱे

लऴरऱळार ्लष्ाीररणाशष रमा् ाळ ऴाशन् राळर लुहीऱ रायळारषी् ळ

ऴाशनाश शादर रेऱा िाईऱ.

१३.६ अनााय ळ इ र जिळनाळयर ळ् ुॊचा अर्रा र्र/राला बािार रमाररणर ळाष ूर
रॊराटाादाराळर जिळनाळयर ळ् ू अधिकानिनयम १९५५ अॊ गर
रऱम ६(अ) अळये ि

१४ट्रररोडडिंगफाफतदषता-

गुषा दाखऱ रुनन

मुददे माऱा्या वळल्षे ळााीचा रायरळाषी रर्या

येईऱ.

१४.१ ळाष ूर चाऱराने रॊराटाादाराचे ऱेार षे डळर वळमऴष्ा रर भूनन घे्याबाब चे
रमााधिकारारलराट

शादर रेल्यानॊ रच रर भूनन दे णे

येईऱ.

१४.२ ळाषनचाऱराचा लरळाना ळ याळरीऱ र्दाद याचर रालिरलुळरर
ळाषनचाऱर षणन
ू षिर अशऱेऱी व्य् र ळ रमााधिकारारलराटा
एरच अशल्याचर खा रिमा रेऱी िाईऱ.
१४.३ रॊराटाादारारडून रमााधिकारारलराट वळषी
घे्या

१५.

येईऱ.

नमुया

लाशणर रुनन

नमद
ु रेऱेऱी व्य् र

ळरीऱ बाबरचा उल्ऱेख रुनन भुनन

लाशतूरदायानेअनधा
म्
मऩगतरेल्मावरयालमाचवरायलाई -

१५.१ वळषी

मद
ु र

अनाायाचर उचऱ न रेल्यामुले व्यलग

झाऱेल्या अनाायाचर

बािारभाळाने षदणा-या क्ररॊम र्या १० ा्रे दॊ ड रॊराटाादारारडून ळशऱ
रर्या
ु
येईऱ.

१५.२ एरा ळवार

रन लेसा अधिकारळेला अनााय व्यलग

रॊराटाादाराचे रॊराटाा रदद रर्याचर रारळाई रर्या

ररणा-या अरायरसम ळाष र
ू

येईऱ.
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१६

घाऊर्रिंभतननदे ळािंरानुवाय्रकभाणळवयदयलाढ/दयघटभिंिूयरयणे-

१६.१ निनवळदे व्दारे अनााय रॊराटाा निनचर
राऱाळार

घाऊर

क्ररॊम

झाल्यानॊ र मॊिूर दराळर ळाष ूर रॊराटााा्या

निनदच ऴाॊरानुशार

येईऱ.याररी ा खाऱीऱरमामाणे रायरळाषी रर्या

१६.२ घाऊर क्ररॊम

ररणे

१६.३ घाऊर क्ररॊम

येईऱ.
ररारनामा

ज्या

ळ् ूशाी चा घाऊर क्ररॊम
आाार ार्या

येईऱ.

रेळल या अधिकारॅ

मदषया

रर्या

येईऱ.

या

मदषयाचा

येईऱ.

निनदच ऴाॊर (Wholesale Price

येईऱ.

निनदच ऴाॊरानुशार रमामाणऴरर दरळाह/ दरघा खाऱीऱरमामाणे लररगणर

दरळाह / दरघा = १६.५ नुशार WPI - १६.४ नुशार WPI * १००= स ा्रे

१६.७ अऴा रमारारे ळाष ूर रॊराटाादाराश मॊिूर दरा्या स ा्रे ळाह दे ्या
षणिेच ळाष ूर रॊराटाादाराश आाारभू
१३ व्या मदषयालाशून आाारभू

दर + स ा्रे इ री दरळाह दे ्या

षदईऱ. यारमामाणा

१६.९ यालुहीऱ ळवइ दे खरऱ उलरद्
दरळाह /दरघा लररगणर

रर्या

येईऱ.

दराने रॊराटाा मॊिूर झाऱे अशल्याश याश

१६.८ WPI म्ये घा झाऱी अशल्याश उलरद्
ा्रेळारी रमाा

शळर

निनदच ऴाॊर (Wholesale Price Index for all commodities)

Index for all commodities) घे्या

१६.६ घाऊर क्ररॊम

शॊरे ् लाळरीऱ मादष र

येईऱ

१६.५ रॊराटाा राऱाळार्या १३ व्या मदषयाचा घाऊर क्ररॊम

रर्या

दे ्या

निनदच ऴाॊराबाब चर मादष र eaindustry.nic.in या शॊरे ् लाळर

उलऱ्ा आषे . शदर लररगणनेशाी
रॊराटाााचा

घा

येईऱ. लरॊ ु शदर दरळाह लदषल्या एर

ळवार्या राऱाळारररी ा ऱागू राषणार नाषी.

१६.४

दरळाह/

निनदच ऴाॊरानश
ु ार रमामाणऴरर दरळाह/दरघा रॊराटाा राऱाळार १ ळवार्या

राऱाळारनॊ र रमायेर ळवइ लरीगतण

ळालर्या

रमामाणऴरर

येईऱ.

शुराटानुशार लररगणना रुनन ळिा

दरघा रर्या

येईऱ.

रायरल्द र ळालूनन मुल मॊिूर आाारभू
येईऱ ळ याचे रमादान रर ाना आाारभू

दराळर
दर

+

स+ य ा्रे इ री दरळाह ऱागू राषीऱ.

१६.१० शदर लररगणनेनुशार रॊराटाा राऱाळार ळाष ूर रॊराटाादाराश मॊिूर दराळर दरळाह/
दरघा रर्याबाब चे शॊलुणर अधिकारार मा. जिल्षाधिकारारी याॊचे राष रऱ.

१६.११

रॊराटाााचा

राऱाळार

आणरबाणर

ळ

निनरडर्या

रमाशॊगर

३

ळवारलेसा

िा्

राऱाळारशाी ळाहळाळा ऱागल्याश ळरीऱरमामाणे ळाहीळ राऱाळारशाी दरळाह/ दरघा
ऱागू राषीऱ.

१७आणवफाणवलननरडवच्मा्रकविंगवलाशतर
ू -
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१७.१ ळाष ूर रॊराटााा्या निनवळदे श ळ म
र ानलराटा /मषाराष्र ऴाशना्या ळेबशाईाळर वळ् ॅ
रमामश्दी ददल्यानॊ रदे खरऱ रॊराटाा निनचर
खाऱीऱ लयारयानुशार व्यळ् ा रर्या

१७.२ ळाषने अधिकारह/दष

येईऱ.

ररणे ऴ्य नशल्याश ळाष ूरीशाी

रुनन ळाष ुरीचे राम रर्या

येईऱ, अय ा

१७.३ अनााय ळाष ूरीररी ा उलऱ्ा षदऊ ऴरणारी अय वळभागाचर ळाषने/
ळालर्या

याळर याररी ा शॊबॊार

वळभागाने वळषी

रेऱेल्य रायरल्द रनुशार

इॊान/ळाषनाचे भाडे इयादी खचर मा. जिल्षाधिकारारी मॊिरू रुन ऴर रऱ.
ळाष र
ू ीशाी आरार्या
आषे

आऱेऱे भाडे शॊबॊार

याचर खा रिमा रर्या

येऊन वळषी

आदद खचर शमावळष्ा अशेऱ ळ षा खचर रर्या
१७.४

दे यरा न
ू ळिा रर्या

वळभागाने वळषी

रेऱेल्या दरानश
ु ार

रेऱेल्या भाडयाने इॊान, दून
ु ् र
आऱेऱा अशेऱ

र

येईऱ.

शेच रॊराटाा राऱाळार शॊलल्यानॊ र यायाऱयरन रमाररणामल
ु े ळ अय रारणा् ळ

नळरन निनवळदा रमाक्रिया शुून न रर ा आल्याश अऴा ळेलर रायरर
रायरर
१७.५

द खचर ळाष र
ू

दराम्ये

२

मदषयाचर

मुद ळाह

दे ्या

येईऱ.

राऱाळारशाी ळरीऱरमामाणे ळाष ूरीचर लयारयर व्यळ् ा रर्या
ळाष ूर ळरे ने ळ रायरसम ेने षद्याशाी अनि रर्

गरि भाशल्याश क्ररॊळा निनयु्
ीरल्याश
येईऱ.

रॊराटाादाराश

दनॊ र

येईऱ.

रॊराटाादार निनयु्

लुहीऱ

रर्याचे

रॊराटाादार ळाष ुरीचे राम रर्याश अरायरसम

अऴाळेलर ळरीऱलैरी उलऱबा लयारयाने ळाष ूरीचर व्यळ् ा रर्या

ालर लयारयर व्यळ् ा रराळर ऱागल्याश याररी ा आऱेल्या िादा खचारचर

ळशुऱी अलयऴर रॊराटाादारारडून रर्या

येईऱ.

१८रयायनाम्मातवरतयतद
ु ीविंदबाातलादवललादलअऩवर १८.१ ररारनाया्या राऱाळार
दॊ ड, ळशुऱी इ. शॊदभार

क्ररॊळा

याॊचर
े डे दाद मागू ऴरेऱ.
ददनाॊरालाशून

३०

र ुदीशॊदभार

शेच

मा. जिल्षाधिकारारी याॊनर ददऱेल्या निनणरयावळुन्द, निनणरय

ददल्या्या ददनाॊरालाशून ३० ददळशा
१८.२ वळभागरय आय्
ु

दनॊ र ररारनाया रऱ
ळाष ूर रॊराटाादार शॊबॊार

वळभागरय आयु्

याॊचे निनणरयाने शमााान न झाल्याश, आदेऴ लारी
ददळशा

वळभागरय

रॊराटाादार ऴाशनारडे अलरऱ रुन ऴरेऱ.
१८.३ निनवळदारार /ळाष ूरदार याॊनर आलल्या

आयु्

याॊ्या

झाऱेल्या

निनणरयावळुन्द

ळाष ूर

िारीचे निनराररण रर्याशाी उलऱ्ा

अशणारे ळैा मागारचा अळऱॊब रेल्यामऴळाय याॊना यायाऱया

दाद माग ा येणार

नाषी.
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खल्
ु माननवलदा्रक्रियमेचे लेऱाऩरतेर-

अरिय

रामालाशीचेट
ऩे

१.

ई- निनवळदा शच
ू ना रमामश्द ररणे (िादषरा )
Pre-Bid Conference

२.

हदनािंर
दद. २५/०५/२०१७
दद. २९/०५/२०१७ दल
ु ारी 3.०० ळाि ा
(जिल्षाधिकारारी रायारऱय, अषमदनगर)

३.

ई-निनवळदे चर शळर रमािीया राबवळणे

दद.२५/०५/२०१७

अ) इशारा र्रम भरऱेचा लरु ाळा (जिल्षा

इशा-याचर र्रम ऑनऱाईन/ानारवर

लुरळीा

रायारऱय,

अषमदनगर)

रायारऱया

ुनला

भर्या

े १५/०६/२०१७
याळर.

शादर ररणे
ब) निनवळदा शादर रर्याचा अॊनि म ददनाॊर

दद.१५/०६/२०१७

(दल
ु ारी

ळािेलयर )
र) निनवळदा उघडणे
४.

अ)

जिल्षा

् राळर

निनवळदा

निनणरय घेणे
जिल्षा् राळर निनचर
दरालयर ्या)
५

मॊिरु ीबाब

षदणा-या (आाारभू

निनवळदाराराॊबरदबर

२.००

दद.१६/०६/२०१७(दल
ु ारी ३.०० ळाि ा)
आी ददळशाचे आ
उघडल्यानुशार)

(७ ददळशा्या

निनवळदा (निनवळदा

आ ) निनवळदा मॊिूर

ररारनामा झाल्यानॊ र ७ ददळशा्या आ

ररणे ळ राम शुून रर्याचर ददनाॊर
अ) लदषल्या निनवळदारमाक्रिये
रह/ाषय निनवळदा रमाा

झाल्याश

ब) दश
ु -या निनवळदा रमाक्रिये
रह/ाषय निनवळदा रमाा

३ लेसा रमर

७ ददळशाॊचर मुद ळाह दे ्या

येईऱ.

३ लेसा रमर

झाल्याश

अन, नागरी लरु ळीा ळ रह/ाषर शॊरसण वळभागारडरऱ ऴाशन निनणरय ि. रॊराटाा

१०१६/रमाि१६९/नालु१६अ दद.२० एरमारऱ २०१७ म्ये नमद
ु रायरल्द र, अाी ळ ऴ इ
निनवळदााारराॊना बॊानरारर अश रऱ.

ाील - ऴाशरीय शा
ु ाी्या ददळऴर निनवळदाशॊबॊार रामराि बॊद राषीऱ.
ि. लुरळीा/रायारजिलु११/२७०/२०१७
अषमदनगर दद. २३/०५/२०१७

(अबमभशािन)
जिल्शाधिकधरायीअशभदनगय
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जिल्षाधिकारारी, अषमदनगर
ई-निनवळदा शूचना शन २०१७-२०२०

जिल्षाधिकारारी अषमदनगर याॊ्यारडून अषमदनगर जिल्षयाशाी

शाळरिनिनर वळ रण व्यळ् अ
े ॊ गर
शा
ु ारी

ााय उलऱ्ा

वळ रण ल्द रनश
ु ार शन २०१७

ऱ्यनिनााररी

्
े या षमरररी ा निनचर

रेऱेल्या

े २०२० या राऱाळारशाी अनााय ळ इ र

जिळनाळयर ळ् ॊूचे ळाष र
ु रॊराटाा निनचर

ररणेबाब ्या रमाणाऱी रऱ नळरन ळाष र
ू

ल्द रनुशार शळर रमारार्या अनाायाचर याचरमामाणे शाखरे चर मऴााळााल दर
ु ानालयर
ळाष ुर ररणेशाी ( ेा ळाष ूर, लदषऱा ाला, दश
ु रा ाला) एराच ळाष ूरदारामार्र

ऴाशरीय खचारने वळवळा यदिने रऱ अनााय ळ इ र जिळनाळयर ळ् ूॊचर र्याने
ळाष ूर

ररणेरामर

इ् ु र

ळाष ूर

रॊराटाादारारडून

दद.१५/०६/२०१७ रदिर दल
ु ारी २.०० ळािेलयर
ये

ई-निनवळदा

दद.२५/०५/२०१७

े

ई-निनवळदा (ऑनऱाईन) ल्द रने मागवळ्या

आषे .

मुद र

आऱेल्या

निनवळदा

जिल्षाधिकारारी,

अषमदनगर

अगर

याॊचे रमानि निनार

दद. १६/०६/२०१७ रदिर दल
ु ारी ३.०० जिल्षाधिकारारी रायारऱय, अषमदनगर ये े उघड रऱ
याळेलर शळर इ् ु र निनवळदााारराॊनर अगर याॊ्या अनुलज्

र

याॊनर ऱेखर रमााधिकारार

रमानि निनारॊनर षिर रषाळे.

निनवळदे चा नमुना या रऱ अाी ळ ऴ इ इयादी

(लरु ळीा ऴाखा), याॊचे रायारऱया
ददळऴर रायारऱयरन ळेले
निनवळदाशॊबॊारचर

दद. २५/०५/२०१७

े दद.१५/०६/२०१७ लयर

लषाळयाश ममले ऱ.

शळर

मादष र

ळ

लऴरऱ जिल्षाधिकारारी रायारऱय

अाी-ऴ इ

रामा्या

http://mahatenders.gov.in ळ

www.ahmednagar.nic.in या शॊरे ् लाळर लाष्याशाी उलऱ्ा आषे .
रमाक्रिये

निनवळदा र्ॉमरचर क्ररॊम

ुन १०,०००/- एळही आषे . इ् ु र निनवळदाराराॊनर ई-निनवळदा

भाग घेणे शुऱभ षदणेशाी जिल्षाधिकारारी अषमदनगर रायारऱया

for E- Tendering I.T. Department मार्र
Bid Conference ळ रमामऴसण आयदजि

ि.लरु ळीा/रायार-जिलु११/२७०/२०१७
अषमदनगर दद. २३/०५/२०१७

Support Team

दद.२९/०५/२०१७ रदिर दल
ु ारी ३.०० ळाि ा Pre

रेऱेऱे आषे .

जिल्शाधिकधरायीअशभदनगय
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वळवय - ऱ्यनिनााररी
निनचर

शाळरिनिनर वळ रण व्यळ् अ
े ॊ गर

रेऱेल्या शा
ु ारी

ााय उलऱ्ा ्
े या षमरररी ा

वळ रण ल्द रनश
ु ार शन २०१७

े २०२० या

राऱाळारशाी अनााय ळ इ र जिळनाळयर ळ् च
ूॊ े ळाष र
ु रॊराटाा निनचर
ररणेबाब .

शॊदभर - जिल्षाधिकारारी रायारऱय, अषमदनगर याॊचे निनवळदा शच
ू नारमामाणे
लरु ळीा/रायार/जिल१
ु १/२७०/२०१७ दद. २३/०५/२०१७

---------------------------------------------------------------------------------------ि लुरळीा/रायार जिलु११/२७१/२०१७

अषमदनगर दद.

२३/०५/२०१७

---------------------------------------------------------------------------------------जिल्षाधिकारारी
ऱ्यनिनााररी

रेऱेल्या शा
ु ारी

अषमदनगर

याॊचर
े डून

शाळरिनिनर वळ रण व्यळ् ेअॊ गर

शन

२०१७-२०२०

ााय उलऱ्ा

या

राऱाळारशाी

्
े या षमरररी ा निनचर

वळ रण ल्द रनश
ॊू र र्याने ळाष र
ु ार अनााय ळ इ र जिळनाळयर ळ् च
ू

ररणेरामर इ् ु र ळाष र
ू रॊराटाादारारडून ळाष र
ू ररणेशाी ळाष र
ू रॊराटाा निनचर
जिल्षा अॊ गर

ळाष र
ू ीशाी ळाष र
ू दारा्या ई-निनवळदा मागवळ्या

जिल्षा अॊ गर
१.

आषे .

ळाष र
ू ीशाी एरच निनवळदा इ् ु राॊनर दाखऱ रराळर.

ई-निनवळदा ऑनऱाईन ल्द रने भरणे अ) दद.१५/०६/२०१७ दल
ु ारी २.०० ळािेलयर

ब) दीराण जिल्षाधिकारारी अषमदनगर याॊचे रायारऱय
र) अिारचर क्ररॊ म

- ुनलये १०,०००/-

असरी ूनलये दषा षिार माराट

२.

इशा-याचर रररम

३.

निनवळदा शादर रर्याचर अॊनि म ददनाॊर- दद. १५/०६/२०१७

४.

ये

ररणेशाी

ेा ळाष र
ू ुनलये १० ऱस

लदषल्या ळ दश
ु -या ायाचर ळाष र
ू ुन १५ ऱस

निनवळदा उघडणे

दाल - निनवळदे चा वळषी

- दद. १६/०६/२०१७ दल
ु ारी ३.०० ळाि ा

दीराण जिल्षाधिकारारी अषमदनगर याॊचे रायारऱय

नमन
ॊ र
ु ा ळ अाी ळ ऴ इ शॊबा

रायारऱय अषमदनगर ये े रायारऱयरन ळेले

शळर रमारारचर जिल्षा लरु ळीा

ळ रामरािा्या ददळऴर लषाळयाश ममले ऱ. रमाा

झाऱेल्या शॊलण
े ी रारण न दे ा
ु र निनवळदा अगर निनवळदे चा राषी भाग ज्ळरार्याचा अगर रदण ष
रदण षी निनवळदा नारार्याचा अधिकारार जिल्षाधिकारारी अषमदनगर याॊनर राखून ीे ळऱा आषे
निनवळदे शदब

इ र अाी ळ ऴ इशाी दद. २५/०५/२०१७ ्या दै निनरचर आळॅ र लषाळर.

् लरमा रळर मा.जिल्षाधिकारारी
याॊचर ्ळासरी अशे.

दीराण - अषमदनगर
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ददनाॊर - २३/०५/२०१७

जिल्षाधिकारारी अषमदनगर ररी ा
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