ई गव्हर्नन्स कार्नक्रमाांतगनत सहकार, पणर् व
वस्त्रोद्योग ववभाग (खुद्द) साठी लागणा-र्ा वसततांची
खरे दी

करण्र्ासाठी

मांत्रालर्ीर्

प्रशासकीर्

ववभाग (खुद्द) खरे दी सवमती गठीत करण्र्ाबाबत.
महाराष्ट्र शासर्
सहकार, पणर् व वस्त्रोद्योग ववभाग
शासर् वर्णनर् क्रमाांक : सवमती-2022/प्र.क्र.15/16 स.
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मांत्रालर्, मुांबई 400 032
वदर्ाांक : 07 एवप्रल, 2022.
वाचा:

1.

शासर् वर्णनर्, उद्योग, उजा व कामगार ववभाग, क्रमाांक भाांखस-2014/प्र.क्र.82/
भाग III/उद्योग-4, वदर्ाांक 01 वडसेंबर, 2016.

2.

शासर् वर्णनर्, सहकार, पणर् व वस्त्रोद्योग ववभाग, क्रमाांक खरे दी-2016/प्र.क्र.227/
प्रशा.1, वदर्ाांक 18 माचन, 2016.

प्रसतावर्ा:
राज्र् शासर्ार्े सांदभाधीर् वदर्ाांक 01/12/2016 च्र्ा शासर् वर्णनर्ान्वर्े “शासकीर् ववभागाांर्ी
करावर्ाच्र्ा कार्ालर्ीर् खरे दीसाठीच्र्ा कार्नपध्दतीची सुधावरत वर्र्मपुस्सतका” वर्गनवमत केलेली आहे. सदर
वर्र्मपुस्सतकेतील पवरच्छे द क्रमाांक 2.9.3 मध्र्े मांत्रालर्ीर् प्रशासकीर् ववभागासाठी (खुद्द) खरे दी सवमतीची रचर्ा
वदलेली आहे . सदर बाब ववचारात घेवर्
त सहकार, पणर् व वस्त्रोद्योग ववभागामार्नत ववभागासाठी लागणा-र्ा वसतत
खरे दी करण्र्ाकरीता मांत्रालर्ीर् प्रशासकीर् ववभागासाठी (खुद्द) खरे दी सवमती शासर् वर्णनर् सांदभन क्र. 2 अन्वर्े
वदर्ाांक 18 माचन, 2016 रोजी गठीत करण्र्ात आली होती. ई गव्हर्नन्स कार्नक्रमाांतगनत सवचवाांच्र्ा अध्र्क्षतेखाली
वदर्ाांक 24.08.2011 रोजी प्रकल्प अांमलबजावणी सवमती गठीत करण्र्ात आली आहे. सामान्र् प्रशासर् (मावहती
व तांत्रज्ञार्) ववभागाच्र्ा वदर्ाांक 29.10.2001 अन्वर्े ववभागास लागणारी सांगणक सामग्री व इतर अर्ुषांगीक
वसतुांची खरे दी प्रकल्प अांमलबजावणी सवमतीच्र्ा मान्र्तेर्े करण्र्ात र्ेते. परां तत, ई गव्हर्नन्स कार्नक्रमाांतगनत
ववभागाची खरे दी झाल्र्ार्ांतर GeM पोर्न ल ककवा दरपत्रक मागवतर् खरे दी केलेल्र्ा वसतुांच्र्ा ताांवत्रक वर्ववदा व
आर्थिक वर्ववदा तपासणे आवश्र्क असते र्ासाठी सांबवां धत सह/ उप सवचव र्ाांच्र्ा अध्र्क्षतेखाली सुधावरत खरे दी
सवमती गठीत करण्र्ाची बाब शासर्ाच्र्ा ववचाराधीर् होती.
शासर् वर्णनर्:
राज्र् शासर्ाच्र्ा शासकीर् ववभागाांर्ी करावर्ाच्र्ा कार्ालर्ीर् खरे दीसाठीच्र्ा कार्नपध्दतीच्र्ा सुधावरत
वर्र्मपुस्सतकेतील पवरच्छे द क्रमाांक 2.9.3 मधील तरततदीर्ुसार सहकार, पणर् व वस्त्रोद्योग ववभागासाठी (खुद्द)
खालीलप्रमाणे मांत्रालर्ीर् प्रशासकीर् ववभाग (खुद्द) खरे दी सवमती गठीत करण्र्ात र्ेत आहे:-

2.

1.

सांबवधत कार्ासर्ाचे सह/उपसवचव

अध्र्क्ष

2.

मावहती व तांत्रज्ञार् महामांडळाचे प्रवतवर्धी

वर्मांवत्रत

3.

उद्योग सांचालर्ालर्ाचे प्रवतवर्धी

वर्मांवत्रत

4.

लेखा व कोषागरे सांचालर्ालर्ाचे प्रवतवर्धी

सदसर्

5.

सांबवधत कार्ासर्ाचे अवर सवचव / कक्ष अवधकारी

सदसर् सवचव

सदर सवमतीर्े सांदभाधीर् वदर्ाांक 01/12/2016 च्र्ा वर्र्मपुस्सतकेतील तरतुदीर्ुसार सवन प्रक्रीर्ा पतणन

करण्र्ाची कार्नवाही करावी.

शासर् वर्णनर् क्रमाांकः सवमती-2022/प्र.क्र.15/16 स

3.

सदर शासर् वर्णनर् महाराष्ट्र शासर्ाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा सांकेतसिळावर उपलब्ध

करण्र्ात आला असतर् त्र्ाचा साांकेताांक क्रमाांक 202204071451533802 असा आहे . हा आदेश वडजीर्ल
सवाक्षरीर्े साक्षाांवकत करूर् काढण्र्ात र्ेत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ाांच्र्ा आदे शार्ुसार व र्ावार्े.
Digitally signed by Surendra Lokappa Ambilpure
Date: 2022.04.07 14:54:05 +05'30'

( सु. लो. अांवबलपुरे )
उप सवचव, महाराष्ट्र शासर्
प्रत,
1. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अर्ुज्ञेर्ता) महाराष्ट्र, मुांबई/र्ागपतर.
2. सांचालक, उद्योग सांचालर्ालर्, महाराष्ट्र राज्र्, मुांबई (वर्मांवत्रत सदसर्)
3. सांचालक, लेखा व कोषागरे सांचालर्ालर्, महाराष्ट्र राज्र्, मुांबई (सदसर्)
4. अवधदार् व लेखा अवधकारी, मुांबई
5. वर्वासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई
6. सवन सह/उप सवचव, सहकार, पणर् व वस्त्रोद्योग ववभाग, मांत्रालर्, मुांबई
7. वर्वड र्सती, 16 स.
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