आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस खरेदीच्या
प्रस्तावाांबाबत करावयाची काययवाही.
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शासन पवरपत्रकअियसांकल्प ववतरर् प्रर्ाली सुरु करण्यासाठी ववभागाने दरमहा त्याांना उपलब्ध असलेल्या
वनधींचे वनयोजन करुन खचय करर्े अपेवित आहे. मात्र ववभागाांद्वारे अियसांकल्पीय वर्षाच्या शेवटच्या
तीन मवहनयाांमध्ये मोठया प्रमार्ावर खचय होत असल्याचे शासनाच्या वनदशयनास आले आहे. त्यामुळे
अनावश्यक अिवा प्राधानयक्रम नसर्ा-या बाबींवरील खचय वनधारीत व वनयवमत करण्याच्या ृष्ष्ट्टने
करावयाची उपाययोजना म्हर्ून शासन असा वनर्यय घेत आहे की, सवय प्रशासकीय ववभागाांनी व
त्याांच्या अवधपत्याखालील कायालयाांनी सन 2017-18 या आर्थिक वर्षात वद.1 फेब्रुवारी, 2018
तसेच त्यानांतर कोर्त्याही खरेदीच्या प्रस्तावाांना मांजूरी दे ऊ नये. तसेच ववद्यमान फर्थनचरची दु रुस्ती
, झेरॉक्स मशीन, सांगर्क, उपकरर्े अिवा त्याांचे सुटे भाग याांच्या दु रुस्तीचे प्रस्ताव, नैवमवत्तक
काययशाळा, सेवमनार व भाडयाने कायालय घेण्याचे प्रस्ताव इत्यादी बाबींचे प्रस्ताव अशा प्रकारच्या
प्रस्तावाांना मांजूरी दे ऊ नये. तसेच अशा प्रकारच्या खरेदीचे प्रस्ताव ववत्त ववभागाच्या मानयतेसाठी
सादर करु नयेत.
2.

उपलब्ध वनधीच्या मयादे मधील और्षध खरेदीची बाब यास अपवाद राहील. केद्रीय योजना व

त्यास अनुरुप राज्य वहस्सा तसेच बाहय सहावयत प्रकल्पाांसाठी खरेदीच्या प्रस्तावानासुध्दा सदर
वनबंध लागू होर्ार नाहीत.
3.

सदर आदे श हे चालू आर्थिक वर्षाकरीता असून वदनाांक 1 फेब्रुवारी, 2018 ते वद.31

माचय,2018 पयंत लागू राहतील.
4.

सदर आदे श सवय प्रशासकीय ववभागाांच्या वनयांत्रर्ाखालील सवय कायालये, शासकीय

महामांडळे , अनुदावनत सांस्िा, स्िावनक स्वराज्य सांस्िा (नागरी/ ग्रामीर्) इत्यादीबाबत शासनाने
उपलब्ध करुन वदलेल्या अियसांकल्पीय तरतुदीमधून करावयाच्या खरेदीकरीता लागू राहील.
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सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201801291526297505 असा आहे . हे पवरपत्रक
वडजीटल स्वािरीने सािाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने .

Digitally signed by Vijay Kumar
Gautam
Date: 2018.01.29 16:10:02 +05'30'
( ववजयकुमार गौतम )
प्रधान सवचव, ववत्त ववभाग, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा.ववरोधी पिनेता, ववधानसभा / ववधान पवरर्षद, महाराष्ट्र ववधानमांडळ सवचवालय,मुांबई.

2.

सवय सनमाननीय ववधानसभा / ववधान पवरर्षद व सांसद सदस्य,

3.

राज्यपालाांचे सवचव

4.

मुख्यमांत्रयाांचे सवचव

5.

सवय मांत्री व राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचव

6.

सवय मांत्रालयीन प्रशासकीय ववभाग

7.

मांत्रालयीन सवय ववभागाांच्या अवधन असलेल्या सवय ववभागाांचे व कायालयाांचे प्रमुख

8.

प्रबांधक, मूळ नयायालय शाखा, उच्च नयायालय, मुांबई

9.

प्रधान महालेखापाल (लेखा परीिा)- 1, महाराष्ट्र, मुांबई

10.

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, महाराष्ट्र, मुांबई

11.

महालेखापाल (लेखापरीिा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर

12.

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-2, महाराष्ट्र, नागपूर

13.

आयुक्त, आयकर (TDS) चनीरोड, मुांबई 400002

14.

आयुक्त, आयकर (TDS) वसव्हील लाईन, नागपूर 444001

15.

प्रबांधक, उच्च नयायालय (अपील शाखा) मुांबई

16.

सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई

17.

सवचव, महाराष्ट्र ववधीमांडळ सवचवालय, मुांबई

18. प्रबांधक, लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त याांचे कायालय, मुांबई
19.

प्रबांधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय नयायावधकरर्, मुांबई

20.

मुख्य मावहती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई

21. ववशेर्ष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्थनकस रोड, नवी वदल्ली
22. सवय ववभागीय आयुक्त
23. सवय वजल्हावधकारी
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24. सवय वजल्हापवरर्षदाांचे मुख्य काययकारी अवधकारी
25. सांचालक , लेखा व कोर्षागारे , मुांबई
26. अवधदान व लेखाअवधकारी, मुांबई
27. सहसांचालक,लेखा व कोर्षागारे ,कोकर्/पुर्े/नागपूर/औरांगाबाद/नावशक/ अमरावती
28. मुख्य लेखापरीिक, स्िावनक वनधी लेखा, कोकर् भवन, नवी मुांबई
29. सहसांचालक,स्िावनक वनधी लेखा मुांबई /पुर्े/नागपूर/औरांगाबाद/नावशक/अमरावती
30. ववत्त ववभागातील सवय कायासने
31. वनवड नस्ती कोर्षा प्र.5.
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