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महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 

शासन वनणणय क्रमाूंकः खरेदी-2018/प्र.क्र.32/नोंदणीशाखा 
निीन प्रशासन भिन, 8 िा मजला, 

मादाम कामा मागण, हु्ात्मा राजगुरु चौक, 
मूंत्रालयासमोर, मुूंबई - 400032. 

्ारीख: 28 मे, 2018 

िाचा :-  
1) शासन वनणणय क्रमाूंकः शासन वनणणय, उद्योग ऊजा ि कामगार विभाग, क्र. :- भाूंखस - 

2014/प्र.क्र.82/ भाग-III/उद्योग-4, वद. 1.12.2016 
2) शासन वनणणय क्रमाूंकः मराठी भाषा विभाग, कायालयीन आदेश क्र. :- विखस-2016 / 

प्र.क्र.26/नोंदणीशाखा, वद.18.03.2016. 

प्रस्ािना :- 
उद्योग ऊजा ि कामगार विभाग सूंदभाधीन वदनाूंक 01.12.2016 च्या शासन वनणणयान्िये 

“शासकीय विभागाूंनी करािायच्या कायालयीन खरेदीसाठीच्या कायणपध्द्ीची सुधावर् वनयमपुस्स्का” 
वनगणवम् केलेली आहे.   सदर वनयमपुस्स्के्ील पवरच्छेद क्रमाूंक 2.9.3 मध्ये मूंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभाग (खुद्द) खरेदी सवम्ीची रचना वदलेली आहे.  सदर बाब विचारा् घेऊन मराठी भाषा विभागासाठी 
लागणा-या िस्त खरेदी करण्याकरी्ा मूंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (खुद्द), खरेदी सवम्ी गठी् 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन हो्ी. 

शासन वनणणय :-  
या विभागाचे िरील क्रमाूंक 2 येथील वद.18.03.2016 रोजीचे कायालयीन आदेश अवधक्रवम् 

करण्या् ये् आहे्.  आ्ा उद्योग ऊजा ि कामगार विभागाच्या वद.1.12.2016 च्या शासन 
वनणणयासोब् जोडलेल्या शासकीय विभागाूंनी कराियाच्या कायालयीन खरेदीसाठीच्या कायणपध्द्ीच्या 
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सुधावर् वनयमपुस्स्के्ील पवरच्छेद  क्रमाूंक 2.9.3 मधील ् र्ुदीनुसार मराठी भाषा विभाग (खुद्द) साठी 
खालीलप्रमाणे खरेदी सवम्ी गठी् करण्या् ये् आहे :- 

1 सह सवचि अध्यक्ष 
2 उद्योग सूंचालनालयाचे प्रव्वनधी वनमूंवत्र् 
3 लेखा ि कोषागारे सूंचालनालयाचे प्रव्वनधी सदसय 
4 अिर सवचि (गृहव्यिसथापन)  सदसय 
5 कक्ष अवधकारी (नोंदणीशाखा) सदसय सवचि 

 
सदर सवम्ीने सूंदभाधीन वद. 01.12.2016 च्या वनयमपुस्स्के्ील ्र्ुदीनुसार सिण प्रक्रीया 

पतणण करण्याची कायणिाही करािी. 
  
सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सूंके्सथळािर 

उपलब्ध करण्या् आला असतन त्याचा सूंके्ाक 201805281327438933 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल सिाक्षरीने साक्षाूंवक् करुन काढण्या् ये् आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याूंच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 अपणा अ. गािडे 
 सह सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्र्, 
1. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा ि अनुज्ञये्ा) महाराष्ट्र, मुूंबई/नागपतर. 
2. सूंचालक, उद्योग सूंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुूंबई. 
3. सूंचालक, लेखा ि कोषागारे सूंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुूंबई 
4. अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुूंबई. 
5. वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुूंबई.  
6. प्रधान सवचिाूंचे सिीय सहायक, मराठी भाषा विभाग, मूंत्रालय, मुूंबई-400032. 
7. सह सवचिाूंचे सिीय सहायक, मराठी भाषा विभाग, मूंत्रालय, मुूंबई -400032. 
8. सिण अिर सवचि/सिण कक्ष अवधकारी, मराठी भाषा विभाग, मूंत्रालय, मुूंबई -400032. 
9.  वनिडनस्ी नोंदणीशाखा. 
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