
राज्यातील सह कारार ह क्थांा्यायाह वडणु  राह
घेण्याकाठ ह गठ तीलह रेसले्याह राज्यह कारार ह
वडणु  रहप्राविरर ातील सहपदेहअणडतीलहरर ेहणह
पदा्चेहपदडामहबदस ेबाबतील.ह 

मााराष्ट्र शाकड 
कारार,हप डहणहणस्त्रोद्योगहवणभाग 

शाकड वड णय क्रमा्रःहक एकएसह2014/प्र.क्र.87/13क 
मादामहरामाहमागण,हा तीलात्माहराजग रुहचौर, 

म्त्रासय,हम ्बईह400032 
तीलार ख:  ०५हमाचण,ह2015 

णाचा :-  
1) कारार,ह प डह णह णस्त्रोद्योगह वणभाग,ह शाकड अविकूचडा क्रमा्रःह क एकएस-2013/प्र.क्र.ह

124/15-क ,हवदडा्रह30.03.2013 
2) कारार,हप डहणहणस्त्रोद्योगहवणभाग,हशाकड वड णय क्रमा्रःहकणवणह3113/प्र.क्र.ह72/आथांा1,ह

वदडा्रह31.10.2013 
प्रथातीलाणडा :- 

राज्यातील सह कारार ह क्थांा्यायाह वडणु  राह घेण्याकाठ ह थाणत्ीलत्रह राज्यह कारार ह वडणु  रह
प्राविरर हथांापडहररुडहत्याकाठ ह47हपदेह वडमा हररण्याकहमा.ह म्त्र म्ुळाडेह वदडा्रह30.01.2013ह
रोज यायाह बैठर तीलह मान्यतीलाह वदस ह ाोतील .ह त्याड कार,ह वदडा्रह 30.03.2013ह यायाह अविकूचडेद्वारेह राज्यह
कारार ह वडणु  रह प्राविरर ाचेह गठ ह ररण्यातीलह आसेह अकूडह वदडा्रह 31.10.2013ह यायाह शाकडह
वड णयाद्वारेहप्राविरर ाकाठ हएरू ह44हपदेह वडमा हररण्याकहआव हकदरहपदा्च हणेतीलडरेणे  ,हपदभरतील ह
तीलकेचहभरतील यायाहप्रराराबाबतीलहरायणणाा हररण्याकहशाकडाच हमान्यतीलाहदेण्यातीलहआस हआाे.हकदरहशाकडह
वड णयातील सहअ.क्र.ह3,ह4हणह6हयेवंसहपदेहअणडतीलहररुडहकदरहपदा्चेहपदडामहबदस ेहतीलकेचहअ.क्र.ह5 णह12 
येवंसहपदा्यायाहएरवत्रतीलहमाडिडातीलहद रुथातील चाहप्रथातीलाणहशाकडायायाहवणचाराि डहाोतीला.हह 
शाकड वड णयह:-  

वदडा्रह31.10.2013 यायाहशाकडहवड णयाद्वारेहराज्यहकारार हवडणु  रहप्राविरर ाकाठ हवडमा ह
रेसेल्याह पदा्पैर ह अ.क्र.ह 3, 4 णह 6 येवंसह पदेह अणडतीलह ररुडह कदरह पदा्चेह पदडामह खास सप्रमा ेह
बदसण्याकहआव ह त्या्यायाहभरतील यायाहमाध्यमातीलहबदसहररण्याकहतीलकेचहअ.क्र.ह5 णह12 यें सहपदा्यायाह
एरवत्रतीलहमाडिडातीलहद रुथातील कहखास सप्रमा ेहशाकडाच हमान्यतीलाहदेण्यातीलहयेतीलहआाे.ह 
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वदडा्रह31.10.2013 
यायाहशाकडह

वड णयातील सहअ.क्र. 

म्जूरह
पदडाम 

क िार तीलह
पदडाम 

म्जूरहणेतीलडरेणे   क िार तीलह
णेतीलडरेणे   

पदह
क्ख्या 

क िार तीलहपदभरतील चेहमाध्यम 

3 कारारह
वडणु  रह
अविरार  

काहकारार ह
वडणु  रह
आय क्तील 

रु.ह 15600-
39000+ गे्रुह
णेतीलडह7600 

रु.ह 15600-
39000+ गे्रुह
णेतीलडह6600 

2 प्रथातीलावणतीलहणेतीलडरेणे  तीलहरायणरतीलह
अकसेसेहकारारहवणभागातील सह
के्षत्र यहअविरार हया्मिूडह
प्रवतीलवडय क्तील डेहअंणा याह
णेतीलडरेणे  तूीलडहकेणावडणृत्तहझासेसेह
अविरार हया्मिूडहर्त्राट हतीलत्णाणरह
(रासाणि हणयायायाह65हणर्षापयंतील) 

4 कााय्यरह
कारारह
वडणु  रह
अविरार  

उपहकारार ह
वडणु  रह
आय क्तील 

रु.ह 15600-
39000+ गे्रुह
णेतीलडह6600 

रु.ह 15600-
39000+ गे्रुह
णेतीलडह5400 

2 

5 वणि ह
कल्सागार 

-- 1)ह पवाल्याह णर्षीह
रु.ह 50000/-ह
इतीलरेह एरवत्रतीलह
माडिड 
2)ह त्याड्तीलरयायाह
प्रत्येरह णर्षीह 10ह
टक्रेह याप्रमा ेह
माडिडातीलह णाढह
ररण्यातीलहयेईस. 

1)ह पवाल्याह णर्षीह
दरमााह रु.ह
50000/-ह इतीलरेह
एरवत्रतीलहमाडिड 
2)ह त्याड्तीलरयायाह
प्रत्येरह णर्षीह 10ह
टक्रेह याप्रमा ेह
माडिडातीलह णाढह
ररण्यातीलहयेईस. 

1 -- 

6 प्रशाकर यह
अविरार ह 

कााय्यरह
कारार ह
वडणु  रह
आय क्तील 

रु.ह 9300-
34800+ गे्रुह
णेतीलडह4800 

रु.ह 9300-
34800+ गे्रुह
णेतीलडह4400 

6 प्रथातीलावणतीलहणेतीलडरेणे  तीलहरायणरतीलह
अकसेसेहकारारहवणभागातील सह
के्षत्र यहअविरार हया्मिूडह
प्रवतीलवडय क्तील डेहअंणाहयाह
णेतीलडरेणे  तूीलडहकेणावडणृत्तहझासेसेह
अविरार हया्मिूडहर्त्राट हतीलत्णाणरह
(रासाणि हणयायायाह65हणर्षापयंतील) 

12 वशपाई -- 1)हपवाल्याहणर्षीह
रु.ह12000/-ह
इतीलरेहएरवत्रतीलह
माडिड 
2)हत्याड्तीलरयायाह
प्रत्येरहणर्षीह10ह
टक्रेहयाप्रमा ेह
माडिडातीलहणाढह
ररण्यातीलहयेईस. 

1)हपवाल्याहणर्षीह
दरमााहरु.ह
12000/-हइतीलरेह
एरवत्रतीलहमाडिड 
2)हत्याड्तीलरयायाह
प्रत्येरहणर्षीह10ह
टक्रेहयाप्रमा ेह
माडिडातीलहणाढह
ररण्यातीलहयेईस. 

3 -- 
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णर सहप्रमा ेहक िार ा्ह व्यवतीलर क्तीलहवदडा्रह31.10.2013 यायाहशाकडहवड णयातील सहइतीलरहतीलरतूीलद ह
अबावितीलहराातील स. 

कदरहशाकडह वड णयहकामान्यहप्रशाकडह वणभागहतीलकेचह वणत्तह वणभागायायाहमान्यतेीलडेह त्याह वणभागाचाह
अडौपचावररहक्दभणहक्र.हअडौक्-६२५/१४/व्यय-२,हवदडा्रह३१/१२/२१४हअन्णयेहवडगणवमतीलहररण्यातीलहयेतीलह
आाे.ह 

कदरहशाकडहवड णयहमााराष्ट्रहशाकडायायाहwww.maharashtra.gov.in याहक्रेतीलथांळाणरहउपसब्िह
ररण्यातीलहआसाहअकूडह त्याचाह क्रेतीलारह201503051607088302ह अकाहआाे. ााहआदेशह वुज टसह
थाणाक्षर डेहकाक्षा्वरतीलहररुडहराढण्यातीलहयेतीलहआाे.  

मााराष्ट्राचे राज्यपास या्याया आदेशाड कार ण डाणाडे, 
 
 
 

    (हक्तीलोर्षहपाट सह) 
 वणशेर्षहरायणहअविरार ,हमााराष्ट्रहशाकड 

प्रतील, 
1. माासेखापास,हमााराष्ट्र-१ह(सेखापर क्षा/सेखाहणहअड जे्ञयतीला),हम ्बई.ह 
2. माासेखापास,हमााराष्ट्र-२ह(सेखापर क्षा/सेखाहणहअड जे्ञयतीला),हडागपूर. 
3. क्चासर,हसेखाहणहरोर्षागारे,हम ्बई. 
4. अविदाडहणहसेखाहअविरार ,हम ्बई. 
5. वडणाक हसेखापर क्षाहअविरार ,हम ्बई. 
6. वजल्ााहरोर्षागारहअविरार ,हप  े. 
7. प्रिाडहकवचणह(कारार)हया्चेहथाण यहकााय्यर,हम्त्रासय,हम ्बई. 
8. कारारहआय क्तीलहणहवडब्िर,हकारार हक्थांा,हमााराष्ट्रहराज्य,हप  े. 
9. कवचण,हराज्यहकारार हवडणु ूरहप्राविरर ,हमााराष्ट्रहराज्य,हप  े. 
10. हकणणहकाह/हउपहकवचणह/हअणरहकवचणह/हरक्षहअविरार ,हकारार,हप डहणहणस्त्रोद्योगहवणभाग,हहह 
हहहहहहहम्त्रासय,हम ्बई. 
11. हवडणुडथातील . 

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