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 िवभागीय आयु त, काय लय कोकण िवभाग व यांचे अिधप याखालील िज हा पिरषदेकडील 
यायालयीन कामकाजाचा वरेने िनपटारा कर यासाठी िवभागीय आयु त काय लय, क कण  िवकास 

आ थापना शाखा येथे मानधन त वावर दोन वष या कालावधीसाठी एक िवधी स लागाराची बा  ोता दारे 
िनयु ती करावयाची आहे. बा  ोता दारे िवभागीय आयु त काय लय, क कण  िवकास आ थापना शाखेस 
मानधन त वावर िवधी स लागार पुरवठा कर यासाठी बा  यं णा/ ठेकेदार/  मनु यबळ पूरवठा करणा या सं था 
/ कंपनी यांचेकडून दरप क मागिव यात येत आहे. पिरिश टे सोबत संल न कर यात आलेले आहेत. 

अ. . िववरण कालावधी / पुतता 
१. दरप क शु क (Tender Fee) शा.िन. िदनांक 

०१.१२.२०१६ चे पिरिश ट-८ (६.८) नुसार 
३०००/- तीन हजार मा  

२. बयाणा र कम (EMD) शा.िन. िदनांक ०१.१२.२०१६ चे 
पिरिश ट-८ (६.८) नुसार 

१५०००/- पंधरा हजार मा  

३. अनामत र कम (Security Deposit) शा.िन. िदनांक 
०१.१२.२०१६ चे (४.६) नुसार यश वी दरप क धारकाला 
३ ट के अनामत र कम डी.डी. दारे १५ िदवसाचे आत 
भरणा करणे आव यक 

२५५००/- पंचवीस हजार 
पाचशे. 

४. दरप क उपल ध अस याचा कालावधी (काय लयीन 
वेळेत सकाळी ११.०० ते सायंकाळी ०५.०० पयत) 

१९.०१.२०२२ सकाळी ११.०० 
वा. पासून ते २७.०१.२०२२ 
दपुारी ०२.०० वा. पयत  

५. दरप क सादर कर याचा अंितम तारीख व वेळ २७.०१.२०२२  दपुारी ३.०० वा.  
६. दरप क पूव बैठक २७.०१.२०२२  दपुारी ४.०० वा. 
७. ा त तांि क िलफाफे उघड याचा िदनांक व वेळ २७.०१.२०२२  दपुारी ४.०० वा. 

टीप- तांि क िलफा यातील सव अटी व शत ची पूतता झा यासच पा  सं थांचा आ थक िलफाफा उघड यांत 
येईल. 
दरप कां या अटी-शत , वेळाप क व इतर सव बाब ची मािहती  http://divcomkonkan.gov.in या 
काय लयाचे संकेत थळावर उपल ध आहे. 

- पिरिश ट- "अ" ते "क" 

 

 
                                                                                      कोकण िवभाग  कोकण भवन     



 
 

महारा  शासन ामिवकास िवभाग शासन िनणय ं . संकीण ५०१७/ . .२९/आ था-८ िदनांक २० 
जानेवारी २०२१ नुसार िज हा पिरषदेकडील यायालयीन कामाकाजाचा वरेने िनपटारा कर यासाठी िवभागीय 
आयु त काय लय, क कण िवकास आ थापना शाखेसाठी एक िवधी स लागार यांची बा  ोता दारे िनयु ती 
करावयाची आहे.  किरता बा  यं णेकडून/ ठेकेदार/कंपनी/सं था कडून दोन वष या कालावधीसाठी कं ाटी 
िवधी स लागार पुरवठा करणेसाठी दरप के मागिव यात येत आहे.  

1. िवधी स लागार पुरवठा करणा या ठेकेदार सं थेला / पुरवठादारास यापूव  इतर शासकीय काय लयांना 
कं ाटी त वावर मनु यबळ सेवा पुरवठा के याचा ३ वष चा अनुभव असावा. 

2. थािनक / क कण िवभागातील सं थेस ाधा य असेल. 
3. िवधी स लागाराचे मानधन – दरु वनी व वास खच सह मािसक मानधन .35000/-असेल, या 

यितिर त  इतर कोणतेही भ े अनु ेय होणार नाहीत. 
4. िवधी स लागार यांची शै िणक पा ता – LLB / LLM असावी. तसेच यायालयीन कामकाजाचा 

मा.उ च यायालय / महारा  शासकीय यायािधकरण / कामगार यायालय / औ ोिगक यायालय 
इ याद मधील यायालयीन ि येचा अनुभव असावा. 

5. मनु यबळ पुरवठा करणा या सं थेचे नाव का या यादीत असू नये.  
6. मनु यबळ पुरवठादाराने / सं थेने / शासकीय काय लयांना मनु यबळ पुरिवलेले आहेत केवळ या सं था 

/ पुरवठादार िनिवदा भर यास पा  असतील. 
7. िवधी स लागाराचे मािसक वेतन सं थेशी झाले या करारा माणे सं थे या नावे अदा कर यात येईल. 
8. सेवा देणारे कं ाटी िवधी स लागार यांचे वय ६० पे ा जा त नसावे. 
9. संगणकाचा वापर व टंकलेखन कर याची यव था कं ाटी स लागाराने करणे आव यक आहे. 
10. कं ाटी िवधी स लागार पुरवठा करणा या सं थेचे कामकाज कं ाटी िवधी स लागाराचे कामकाज 

समाधानकारक अस यास दोन वष या कराराची मुदत पुढील एक वष वाढिव याचे अिधकार िवभागीय 
आयु तांना राहतील. 
 

 



 
 

-

१. िवभागीय आयु त काय लयातील िवकास शाखेकडे व आ थापना शाखेकडे  स : थतीम ये असलेली 
करणे व यापुढे शासनाकडून ािधकृत कर यात येणा या  सव कार या  कायदे िवषयक बाबी / यायालयीन 
करणी स ला देणे व यायालयीन करणे हाताळणे  सव यायालयीन करणांसाठी िवधी स लागार हणून 

काम पाहणे. 
२. िज हा पिरषद तराव न सव यायालयीन करणांम ये िरट यािचकांची त संबंधीत अिधका यांकडून ा त 

क न घेणे. ामिवकास िवभाग व िवभागीय आयु तांचे वतीने पिर छेदिनहाय अिभ ाय (Para wise 
Comments) / शपथप  तयार करणे, शासकीय अिभयो ता यांचेकडे सादर करणे, तसेच सेवािवषयक, 

शासकीय बाबी, िवभागीय चौकशी ई यादी तथा समकालीन कायदयांची थािपत थती याबाबत सव 
करणी स ला देणे व ती करणे हाताळणे. 

३. लंिबत यायालयीन करणे त परतेने िनकाली काढ यासाठी सरकारी वकीलाकडे पाठपुरावा करणे जेथे 
शासन  ितवादी आहे अशा करणी सादर करावयाची ित ाप  संबंिधत अिभले यांचे अवलोकन क न व 
संबंिधत अिधका यांकडे मा येतेसाठी सादर करणे. 

४. शपथप ाचा (AFFIDAVIT) मसुदा तयार करणे व यास स म ािधका यांची मा यता घेऊन यायालयात 
िवहीत मुदतीत सादर होईल हे पाहणे, -- 
यायालयीन सुनावणीचे वेळी मा.उ च यायालयात उप थत राहून शासना या वतीने शासकीय अिभयो ता 

यांचे समवेत बाजू मांडणे. 
५. शासना या िवरोधात मा. यायालयाने िनकाल िदले या करणांम ये मा. यायालया या िनणया या अ यास 

क न आवशकता अस यास पुनिवलोकन याचीका /अपील दाखल कर याची आव यक कायवाही करावी. 
६. पुनिवलोकन अपील करणे यो य अस यास व तसा िनणय झा यास अपीलाचा मसुदा तयार क न तो संबंिधत 

सरकारी वकीलाकडे पाठिवणे व अिपलाचा अंितम िनणय होई पयत पाठपुरावा करणे. 
७. मा. यायालयाने िविहत मुदतीत कायवाही कर याचे िनदश िदले अस यास सदर बाब तातडीने संबंिधता या 

िनदशनास आणून देणे  व िविहत मुदतीत कायवाही पूण होईल या बाबत पाठपूरावा क न मा. यायालयास 
अनुपालन अहवाल सादर करणे तसेच कोण याही पिर थतीत मा. यायालयाचा अवमान होणार  नाही या 
बाबत द ता घेणे. 

८. आ थापना शाखेमधील सव यायालयीन करणाची िविहत प ात करण िनहाय स थतीतसह दर 
सोमवारी गोषवारा सादर करणे. 

९. कं ाटी िवधी स लागार यांनी दैनंिदन कामकाजाबाबतची दैनंिदनी दर आठवडया या पिह या िदवशी 
(सोमवारी) उपायु त (आ थापना) यांचेकडे सादर करावी. 

१०. सव यायालयीन करणासाठी िवभागीय तरावर नोडल ऑिफसर हणून काम पाहाणे. 
११. िवधी स लागाराची सेवाबा  ोत करार प दतीने अस याने ठेकेदार/ कंपनी/ सं था यानंा करारनामा यातील 

अटी व शत  बंधनकारक राहतील. 
१२. िवभागीय आयु त व उप आयु त आ थापना यांनी वेळोवळी िवधी क ाला िदले या सुचने माणे कायवाही 

करणे. 

 



 
 

 

1. िवधी स लागार या व पाचे मनु यबळ   
शासकीय काय लय पुरिव याचा अनुभव 

20 सं थे या अशा कार या कामा या 
अनुभवा माणे 

2 मागील पाच वष चे लेखा पिर ण ताळेबंद 10 ताळेबंद मािणत त सादर करणे 
अिनवाय राहील. 

3 बा  यं णेचे मु यालय कोकण 
िवभागाअंतगत अस यास 

10 ाधा य 

4  बा  यं णेची िव ीय मता 10 िकमान 20.00 ल  वा षक 
उलाढाल. (वीस लाख मा ) 

5   बा  यं णा शासकीय कामाचा अनुभव 10 िकमान 3 वष असावा. 
6  सेवा देणारे कं ाटी िवधी स लागार LLM 

अस यास 
10 LLM असणे आव यक 

7 सेवा देणारे कं ाटी िवधी स लागार यांना 10 
वष चा कामाचा अनुभव अस यास   

10 10 वष पे ा कमी  अनुभव 
अस यास ती वष ला 1 गुण कमी  
िदले जाईल 

8 सेवा देणारे कं ाटी िवधी स लागार 
एमएमआर े ात  राहत अस यास 

10 एमएमआर े ात  राहत अस यास 
पूण गुण अ यथा 0 गुण 

9 सेवा देणारे कं ाटी िवधी स लागार यांना 
शासकीय कामकाजाचा कवा शासनाचे 
वतीने केसेस लढव याचा अनुभव िकमान 5 
वष 

10 शासकीय कामकाजाचा अनुभव 

                    कोकण िवभाग कोकण भवन



 
 

1. दरप क धारक कवा यांचे अिधकृत ितिनधी दरप क उघड या या वेळी सव मािहतीसह व मुळ 

कागदप ासह उप थत राहू शकतात. 

2. दरप कातील अटी व शत  याबाबत दरप क वकारणे अथवा नाकार याचा ह क मा. िवभागीय 

आयु त यांनी राखून ठेवला आहे. 

3. दरप का समवेत सादर केलेली सव कागदप े वंय:सा ांिकत क न जोडावीत.  व सादर केलेली 

मुळ कागदप े पडताळणीसाठी या काय लयास सादर करणे आव यक आहे. 

4. दरप क फॉम फी र कमेचा डी.डी. BDO (Admin) Konkan Div. यांचे नावे Payable @ 

Konkan Bhavan िदनांक 27.01.2022 रोजी दपुारी 03.00 वाजेपयत जमा होणे आव यक आहे.  

सदर डी.डी. जमा न के यास दरप क ाहय धरले जाणार नाही. 

5. मा. िवभागीय आयु त यांनी दरप क वकृत केले या दरप क धारकास दरप कातील िवधी 

स लागाराची िनयु ती शासनाकडून अनुदान उपल ध होई पयत केली जाईल, अनुदान उपल ध 

हो याचे बंद झा यास सं थेची िनयु ती संपु टात आणली जाईल. 

6. उपल ध क न िदले या िवधी स लागाराचे कामकाज समाधानकारक नस यास सं थेशी केलेला 

करारनामा कोण याही वेळी र  कर याचे ह क मा. िवभागीय आयु त, कोकण यांना आहेत. 

7. वकृत केलेले दरप क िनयम व अटी नुसार करार पूण क  शकत नस याचे िदसून आ यास, 

यांची बँक गॅरंटी ज त कर यात येईल. 

8. दरप कातील दर हे दरप क वकृतीनंतर दोन वष साठी अ त वात राहतील. सदर दर दोन वष 

कवा पुढील दरकरार होईपयत कायम राहतील.  सदर करार कोण याही वेळी संपु टात आण याचे 

अथवा यास एक वष पयत मुदतवाढ दे याचे अिधकार मा. िवभागीय आयु तांना आहेत. 

9. तांि क व आ थक दरप क वेगवेगळे सादर करणे आव यक आहे. 

10. तांि क दरप क थम उघड यात येतील या या पडताळणी नंतर पा  व अपा  दरप क 

िवभाग यात येतील.  तांि क दरप कात अपा  ठरले या सं थेचे आ थक दरप क उघडले जाणार 

नाही. 

11. अपिरहाय तसेच तांि क कारणांमुळे दर क ि येतील वेळाप कात बदल केला जाऊ शकतो.  

या बाबतची सूचना काय लयाचे नोटीस बोडवर व संकेत थळावर द शत कर यात येईल. 

 
 

कोकण िवभाग  कोकण भवन 



 
 

 

िवधी स लागार यांची बा  ोता दारे िनयु ती किरता बा  यं णेकडून/ ठेकेदार/कंपनी/सं था कडून दोन वष या 

कालावधीसाठी कं ाटी िवधी स लागार पुरवठा करणेसाठी दरप के मागिव यात येत आहे. पदासाठी या अटी व शत :-

1. उमेदवार भारतीय नागिरक असावा व िवधी स लागार यांची शै िणक पा ता – LLB / LLM असावी.  
2. यांना यायालयीन कामकाजाचा मा.उ च यायालय / महारा  शासकीय यायािधकरण / कामगार 

यायालय / औ ोिगक यायालय इ याद मधील यायालयीन ि येचा िकमान ३ वष चा अनुभव 
असावा. 

3. सं थे माफत पुरिव यात येणारे िवधी स लागार गु हेगारी पा वभूमीचे कवा वृ ीचे नसावेत.  या बाबत 
चािर य पडताळणी माणप  घे यांत येईल. 

4. िवधी स लागाराचे मानधन – दरु वनी व वास खच सह मािसक मानधन .35000/-असेल, या 
यितिर त  इतर कोणतेही भ े अनु ेय होणार नाहीत.  वै कीय खच चे अथवा नुकसान भरपाईचे 

कुठलेही दािय व या काय लयावर राहणार नाही. 
5. सेवा देणारे कं ाटी िवधी स लागार यांचे वय ६० पे ा जा त नसावे. 
6. संगणकाचा वापर व टंकलेखन कर याची यव था कं ाटी स लागाराने करणे आव यक आहे. 
7. िवधी स लागार यांची सेवा काय लयीन वेळेत उपल ध असणे आव यक आहे, तसेच तातडीचे 

कामकाज अस यास काय लयीन वेळेनंतर सु दा कामकाज करणे आव यक आहे. 
8. आव यकता अस यास सुटृी या िदवशीही कामकाज करणे आव यक रािहल.  

  



 
 

दरप क धारकाने तांि क दरप कातील सव मािहती भरणे आव यक आहे.  अ यथा दरप क र  क न बाद 

कर यात येईल. 

१. महारा  शासनाचे उ ोग, ऊज  व कामगार िवभागाचे शासन िनणय िदनांक 7/05/2021 नुसार िदनांक 
1/12/2016 या खरेदी धोरणाम ये सुधारणा केली असनु खरेदी या िनयम पु तकेतील पिर छेद .3.2.3 
म ये सुधारणा क न दर प कां या आधारे करणेत येणा-या खरेदीची आ थक मय दा 3.00 लाखाव न 
10.00 लाख कर यात आली आहे.  उ त िदनांक 1/12/2016 आिण त नंतर अंमलजात असले या 
िनयमपु तका याम ये िविवध िनयमांतगत तरतुदी कर यात आले या आहेत या तरतुदी सव दरप क 
धारकांना लागू राहतील.  सदर शासन िनणय महारा  शासना या संकेत थळावर उपल ध आहे.   

२. आ थापने व दकुाने अिधिनयमानुसार न दणी केले या परवा याची त 
३. खरेदी ािधका याबरोबर िहतसंबंधाचा संघष नस याबाबत आिण इ छूक सं थेने एकल िनिवदा दे याबाबत 

“िनिवदाकारांची हमी” सादर करावी. 
४. पॅनकाड 
५. जीएसटी माणप  
६. मागील तीन िव ीय वष तील आयकर िववरणप े 
७. दरप क धारकाचे नाव शासना या कोण याही िवभागाने काळया यादीत टाकले नस या बाबत व 

दरप का या सव अटी व शत  मा य असले बाबत पये १००/- या बॉं ड पेपरवर वय: घोषणा माणप . 
८. िवधी स लागार उपल ध क न देणेसाठी सं थेकडे असलेले मनु यबळ. 
९. सं थेमाफत उपल ध क न दे यात येणा या कमचा यांचा अनुभव आिण यांची शै िणक अहता. 
१०. िवधी स लागार या व पाचे मनु यबळ शासकीय काय लय पुरिव याचा अनुभव. (शासनाचे िवभागाचे 

माणप  कवा करारनामा छायांिकत त) 
११. मागील पाच वष चे लेखा पिर ण ताळेबंद. 
१२. सं थेचे मु यालय कोकण िवभागाअंतगत अस याचे माण . 
१३. सं थेची िव ीय मता माणप . 
१४. सेवा देणारे कं ाटी िवधी स लागार LLB कवा LLM माणप . 
१५. सेवा देणारे कं ाटी िवधी स लागार यांचे केसेस लढ याचे अनुभव माणप .   
१६. सेवा देणारे कं ाटी िवधी स लागार एमएमआर े ात राहत अस याचे माणप . 
१७. सेवा देणारे कं ाटी िवधी स लागार यांना शासकीय कामकाजाचा कवा शासनाचे वतीने केसेस लढव याचा 

अनुभव िकमान 5 वष 
  



 
 

आ थक दरप क. 
खालील तपिशलानसुार दरप क धारकाने येक य ती या सेवा पुरिव याचे दर सादर करावेत.  
(जी.एस.टी सह) 

पदाचे नांव िकमान मािसक वेतन 
(र कम पये) 

सेवाशु क ती कमचारी 
(र कम पये)  

एकूण (र कम पये) 
ित य ती / 

ितमाह 
 

िवधी स लागार 
 
 

   

 
1. इतर आ थक कायदेशीर बाब चे दािय व (उदा. भिव य िनव ह िनधी, कमचारी िवमा, सेवा कर इ.) सेवा 

पुरवठादार सं थेची राहील.  याचा समावेश उपरो त तपशीलात कर यात येवू नये. 
2. दरप कावर सही िश का असणे बंधनकारक आहे. 
3. देय र कमेतून २% आयकर TDS व (१% सीजीएसटी + १% एसजीएसटी) TDS कपात कर यात येईल. 

 
 

नाव 

सं थेतीन पदनाम 

सं थेचे नाव 

िश का  

सही 

तारीख 

 



 
 

वय़:घोषणा प  
(Self-declaration) 

खाली वा री करणारा सं थेचा ितिनधी हणून या दारे घोषीत करतो की, आ ही आम या सं थे माफत 
मा. िवभागीय आयु त, कोकण यांचे काय लयास िवधी स लागार यां या सेवा बाहय ोता दारे पुरिव यासाठी 
इ छुक असून तसे दरप क आ ही भरत आहोत.   

जािहर दरप क िनवीदा सूचना अटी व शत  नुसार खरेदी ािधका याबरोबर िहतसंबंधाचा संघष 
नस याबाबत आिण इ छूक सं थेने एकल िनिवदा दे याबाबत “िनिवदाकारांची हमी” सादर करावी. अशी तरतुद 
अस यामुळे खालील माणे वयं:घोषणा प  देत आहे. 

खाली वा री करणारा सं थेचा ितिनधी हणून या दारे घोषीत करतो की खरेदी ािधका याबरोबर 
आम या कंपनीचा कोणताही िहतसंबंधाचा संघष नाही तसेच आमची कंपनी या कामासाठी एकल िनिवदा सादर 
करत आहे. 

 

नाव 

सं थेतीन पदनाम 

सं थेचे नाव 

िश का  

सही 

तारीख 

 

 


