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पहा:- 1. शासन वनणयय, उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभाग, क्रमाांक भाांखस-1088/(2512)/उद्योग-6,  
              वदनाांक 2 र्जानेिारी, 1992. 

                   2. शासन वनणयय, उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभाग, क्रमाांक भाांखस-2014 प्र.क्र.82/भाग-III/उद्योग-4,   
                       वदनाांक 30 ऑक्टोबर, 2015. 
                   3. शासन वनणयय, उद्योग ऊर्जा ि कामगार विभाग, क्रमाांक भाांखस-2014 प्र.क्र.82/भाग-III/उद्योग-4,  
                        वदनाांक 01 वडसेंबर, 2016. 

 

प्रस्तािना-  
कें द्र शासनाने राष्ट्रीय खरेदी धोरणाांतगयत (National Public Procurement Policy) खरेदी प्रवक्रयेत 

मोठया प्रमाणात बदल केले आहेत.  शासकीय विभाग/सांस््ाांकडून िस्तु ि सेिाांच्या खरेदीसाठी कें द्र शासनाने 
गव्हनयमेंट ई-माकेटप्लेस (GeM) हे पोटयल विकवसत केलेले आहे. GeM पोटयलिर खरेदी करताना खरेदीदार 
विभागाच्या गरर्जनुेसार वनविदा फॉमय, िस्तुवनहाय विर्ननदेशामध्ये बदल करण्याची सुविधा पोटयलिर उपलब्ध 
असून, पोटयलद्वारे राबविण्यात येणारी खरेदी पध्दती ही मानिी हस्तक्षेपावशिाय असून सांपणूयत: ऑनलाईन 
पध्दतीने राबविण्यात येणार आहे. यामुळे, खरेदी काययपध्दतीत पारदशयकता येऊन नेमक्या ि योग्य नामाांवकत 
दर्जाच्या िस्तुांचा परुिठा िार्जिी ककमतीत उपलब्ध  होणार आहे. 
  गव्हनयमेंट ई-माकेटप्लेस (GeM) या पोटयलच्या िापरामुळे शासकीय विभागाद्वारे होणाऱ्या खरेदी 
प्रवक्रयेच्या कालािधीमध्ये बचत, उत्कृष्ट्ठ िस्तूांचा परुिठा, िार्जिी ककमत ि सांपणूय खरेदी प्रवक्रयेमध्ये पारदशयकता 
येणार आहे. या सिय बाबींचा विचार करुन कें द्र शासनाने विकवसत केलेल्या GeM पोटयलिरून कराियाच्या 
खरेदीची काययपध्दती राज्य शासनास लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचारावधन होती.  त्यानुसार, शासनाने 
पढुीलप्रमाणे वनणयय घेतला आहे. 
 

शासन वनणयय- 
  कें द्र शासनाने विकवसत केलेल्या गव्हनयमेंट ई-माकेटप्लेस (GeM) पोटयलची काययपध्दती, राज्य 
शासनास िस्त ू ि सेिा खरेदी करण्यासाठी स्स्िकृत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. खरेदीची सुधावरत 
वनयमपसु्स्तका वदनाांक 01/12/2016 मधील पवरच्छेद क्र.3.2.2 ि 3.2.3 मध्ये पढुीलप्रमाणे सुधारणा ि  
गव्हनयमेंट ई-माकेटप्लेस (GeM)  पोटयलच्या िापरासाठी खालीलप्रमाणे सचुना करण्यात येत आहेत. 

1. गव्हनयमेंट ई-माकेटप्लेस (GeM) पोटयलिर खरेदीसाठी उपलब्ध असलेल्या िस्त ूि सिेाांचे दोन ककिा त्यापके्षा 
र्जास्त परुिठादार असतील तर सदरच्या िस्तू ि सेिाांची गव्हनयमेंट ई-माकेटप्लेस (GeM)  पोटयलिर खरेदी 
करण्यास, खरेदी धोरण वदनाांक 01/12/2016 मधील पवरच्छेद 2.4 मध्ये नमदु केलेल्या लक्षयाांवकत 
विभागाांना/कायालयाांना बांधनकारक करण्यात येत आहे. 
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2. राज्य शासनाच्या सिय खरेदीदार विभागाांनी गव्हनयमेंट ई-माकेटप्लेस (GeM)  पोटयलिर खरेदी करण्यासाठी 
त्याांच्या कायालयीन ई-मेलसह सदर पोटयलिर नोंदणी करािी. त्यासाठी खरेदीदार विभागाांना महासांचालक, 
परुिठा आवण विल्हेिाट (DGS&D) ि विकास आयकु्त (उद्योग), मध्यिती भाांडार खरेदी सांघटना, उद्योग 
सांचालनालय, मुांबई याांनी सहकायय कराि.े 

3. खरेदीदार विभागास गव्हनयमेंट ई-माकेटप्लेस (GeM) पोटयलिर उपलब्ध असलेल्या िस्तू ि सेिा रू.5000/- 
ते रू.50,000/- पयंतची खरेदी, योग्य दर्जा, विवनदेश ि परुिठा कालािधीची पतूयता करणाऱ्या 
परुिठादाराकडून गव्हनयमेंट ई-माकेटप्लेस (GeM)  पोटयलिर करण्यात यािी. त्ावप, सदर िस्त ूगव्हनयमेंट 
ई-माकेटप्लेस (GeM)  पोटयलिर उपलब्ध नसल्यास ि परुिठादाराांची स््ावनक पातळीपयंत िस्त ू परुिठा 
करण्याची तयारी नसल्यास अशा खरेदी ककमतीच्या िस्त ूदरपत्रके/वनविदा न मागविता ्ेट र्जागेिर खरेदी 
करता येतील. परांतु अशा िस्तू ि सेिाांची एकूण खरेदी त्या त्या आर्न्क िर्षात रू. 50,000/- पेक्षा र्जास्त 
नसािी. 

4. र्जवे्हा खरेदीची ककमत रू. 50,000/- पेक्षा र्जास्त ि रू. 3 लाखापयंत असेल तेव्हा गव्हनयमेंट ई-माकेटप्लेस 
(GeM) पोटयलिर उपलब्ध असलेल्या अशा िस्तू ि सेिाांची खरेदी योग्य दर्जा, विर्ननदेश ि परुिठा 
कालािधीची पतूयता करणाऱ्या वनम्नतम (एल-1) परुिठादाराांकडून ि ककमतीच्या िार्जिीपणाची खातरर्जमा 
करून स्पधात्मक वनविदेवशिाय खरेदी करण्यास खरेदीदार विभागाांना मुभा रावहल. परांत ु अशा िस्त ू ि 
सेिाांची एकूण खरेदी त्या त्या आर्न्क िर्षात रू. 3 लाखापके्षा र्जास्त नसािी. 

दरपत्रक सादर करणाऱ्या वनविदाकाराांचा खरेदी कायालयाबरोबर कोणताही वहतसांबध नसािा. 
यापिूी अस ेवदसून आले आहे की, खरेदी अवधकारी मोठे आदेश लहान लहान आदेशाांमध्ये विभागणी करतात 
आवण ते त्याच विके्रत्याांकडून दरपत्रकाच्या माध्यमातून खरेदी करतात. ही प्र्ा काटेकोरपणे टाळण्यात 
यािी.   

5. खरेदीदार विभागास गव्हनयमेंट ई-माकेटप्लेस (GeM)  पोटयलिर उपलब्ध असलेल्या िस्तू ि सेिाांची रू. 3 
लाख ि त्यािरील खरेदी सदर पोटयलिरील परुिठादाराांकडून िस्त ू ि सेिाांची गणुित्ता, विवनदेश आवण 
परुिठा कालािधी इ. आिश्यक बाबी तपासून स्पधात्मक ऑनलाईन वनविदाद्वारे (Online bidding) ककिा 
वरव्हसय ऑक्शन पध्दतीने खरेदी करण्यात यािी.  

उपरोक्त प्रमाणे GeM पोटयलिर खरेदीची काययपध्दती अिलांवबताांना खरेदीदार विभागाांनी उद्योग 
विभागाच्या वदनाांक 01.12.2016 रोर्जीच्या खरेदी धोरणातील तरतूदींचा अिलांब करािा. आिश्यकता 
िाटल्यास उद्योग विभाग  एक िर्षानांतर याबाबतचा आढािा घेऊन आिश्यक ते पनुर्निलोकन करेल. 

6.    खरेदीदार  विभागाांनी  गव्हनयमेंट  ई-माकेटप्लेस  (GeM)  िरील  विविध  सेिा  स््ावनक  स्तरािर  उपलब्ध       
   असल्याची  खातरर्जमा  करून  (GeM)  पोटयलिरील  परुिठादाराांकडून  सेिाांची गणुित्ता, विवनदेश  आवण  
    परुिठा कालािधी इ. आिश्यक बाबी तपासून, अशा सिेा पोटयलचा अिलांब  करून उपलब्ध  करून  घेता   
    येईल. 

7. विविध कल्याणकारी योर्जनाांमध्ये िस्त ू स्िरूपात वमळणाऱ्या लाभाच े हस्तातांरण रोख स्िरूपात, ्ेट 
लाभार्थ्याच्या बकँ खात्यात र्जमा करणेबाबत वनयोर्जन विभागाचा शासन वनणयय वदनाांक 05/12/2016 च्या 
अनुर्षांगाने  नमुद करण्यात आलेल्या तरतुदीचा समािशे याअांतगयत अांतभूयत  नाही. त्या पिुयित उपरोक्त शासन 
वनणयय ि त्यामध्ये िळेोिळेी होणाऱ्या सधुारणाांच्या अनुर्षांगाने राबविण्यात याव्यात. 

8. गव्हनयमेंट ई-माकेटप्लेस (GeM) पोटयलिर उपलब्ध असललेी िाहने (मोटार कार) खरेदीदार विभागाांना खरेदी 
करण्यास मुभा राहील. त्ावप, वदनाांक 01/12/2016 मधील सधुावरत खरेदी धोरणाांतगयत 3.2.3 मध्ये िाहन 
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खरेदीच्या सांदभात नमुद करण्यात आलेल्या तरतुदी यापढेुही पिुयित राहतील. कोणत्याही िाहनाांचे दरकरार 
DGS&D कडे उपलब्ध असतीलच अस ेनाही. त्यामुळे मोटार िाहने (कार) खरेदी ही िाहन उत्पादक/वितरक 
याांच्या दरपत्रकामाफय त देखील करता येईल. त्ावप, मोटारिाहन खरेदी रू. 1 कोटी पेक्षा र्जास्त असल्यास, 
सदर खरेदी ई-वनविदा प्रवक्रयेमाफय तच करण्यात यािी. अशा सिय खरेदीचा तपवशल खरेदीदार विभाग त्याांच्या 
सांकेत स््ळािर आवण ई-वनविदेच्या पोटयलिर प्रवसध्द करेल. 

9. राज्य शासनाच्या खरेदीदार विभागाांना खरेदी करण्यात आलेल्या िस्तुांची देयके परुिठादाराांना दहा 
वदिसाांच्या आत अदा करण्यासाठी, राज्य शासनाचे BEAMS हे पोटयल तीन मवहन्याच्या आत GeM पोटयलशी 
सांलांग्न करण्यात येईल. सदरची काययिाही वित्त विभागाने मावहती ि तांत्रज्ञान विभागाच्या समन्ियाने करािी. 

10. कें द्र शासनाच्या वित्त मांत्रालयाकडून GeM काययपध्दतीच्या बाबत  General Financial Rules (GFR),मध्ये 
भविष्ट्यात ज्या ज्या सधुारणा करण्यात येतील त्याांचा आढािा मा. मुख्य सवचि याांच्या अध्यक्षतेखाली गवठत 
उच्चावधकार सवमती िळेोिळी घेईल.   

11. शासनाच्या सिय स््ावनक स्िराज्य सांस््ा महानगरपावलका/नगरपावलका/वर्जल्हा पवरर्षदा/ महामांडळ/ 
मांडळ/ अांगीकृत व्यिसाय/उपक्रम/शासवकय कां पनी/स्िायत्त सांस््ा ि शासनाच्या मालकीची ि 
वनयांत्रणाखाली असलेली कोणतीही सांस््ा याांनी परुिठादाराांना देयके दहा वदिसाच्या आत अदा 
करण्यासाठी त्याांची बकँ खाती गव्हनयमेंट ई-माकेटप्लेस (GeM)  पोटयलने वदलेल्या मागयदशयक सुचनाांनुसार 
सदर पोटयलशी सांलांग्न करण्यासांदभात तीन मवहन्यात काययिाही पणूय करािी. 

12. ज्या िस्तू गव्हनयमेंट ई-माकेटप्लेस (GeM)  पोटयलिर उपलब्ध नसतील अ्िा परुिठादार त्या वठकाणी परुिठा 
करण्यास तयार नसेल तर अशा िस्तू खरेदीदार विभागाांना वदनाांक 01/12/2016 रोर्जीच्या शासन 
वनणययातील विवहत काययपध्दतीचा ि तरतुदींचा अिलांब करून खरेदी करण्यास मुभा राहील.   

13. उपरोक्त नमूद सधुारणा व्यवतवरक्त, खरेदीदार विभागाांना सधुावरत खरेदी वनयमपसु्स्तका शासन वनणयय 
01.12.2016 मधील खरेदीबाबतच्या इतर सिय तरतुदी पिुयित लागू राहतील. 

14. सदरचा शासन वनणयय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्याांचकेडील अनौपचावरक सांदभय क्र. 143/2017 वदनाांक 06 
रू्जन, 2017 ला अनूलक्षनू वनगयवमत करण्यात येत आहे. 

 

सदरचा शासन वनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस््ळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांगणक सांकेताांक क्रमाांक 201708241235162110 असा आहे. हा आदेश 
वडर्जीटल स्िाक्षरीने साांक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहेत.  

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने,  
 
 
 
                                   ( डॉ.ना.कों.भोसल े) 
                                                उप सवचि (उद्योग) 
प्रवत, 

१) मा. राज्यपाल याांच ेप्रधान सवचि 
२) मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचि 
३) सिय मा. मांत्री/राज्यमांत्री याांचे खार्जगी सवचि/स्िीय सहायक, 
४) महाराष्ट्र राज्यातील सिय मा. सांसद सदस्य 

http://www.maharashtra.gov.in/
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५) महाराष्ट्र राज्यातील सिय मा. विधानसभा ि विधापवरर्षद सदस्य  
६) मा. मुख्य सवचि  
७) सिय मांत्रालयीन विभागाांच ेअपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि  
८) प्रबांधक, मूळ न्यायशाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई/नागपरू/औरांगाबाद (पत्राने)  
९) प्रबांधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई/नागपरू/औरांगाबाद (पत्राने)  
१०) सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुांबई (पत्राने)  
११) सवचि, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय, मुांबई (२ प्रती)  
१२) प्रबांधक, लोकायकु्त ि उप लोकायकु्त याांच ेकायालय, मुांबई 
१३)  महाराष्ट्र राज्यातील सिय मुख्य मावहती आयुक्त याांचे उप सवचि  
१४) विकास आयकु्त, (उद्योग), उद्योग सांचालनालय, निीन प्रशासकीय भिन, मुांबई 400 032 
१५) सिय विभागीय आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य  
१६) पोवलस महासांचालक, मुांबई  
१७) नोंदणी महावनवरक्षक ि मुद्राांक वनयांत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
१८) आयुक्त (कृर्षी), कृर्षी आयुक्तालय, 3 रा मर्जला, मध्यिती शासकीय इमारत, पणेु 411001 
१९) आयुक्त (पशुसांिधयन), महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
२०) आयुक्त (मत्स्यव्यिसाय), तारापोरिाला मत्सालय, चनी रोड, मुांबई  
२१) आयुक्त (दुग्धव्यिसाय), िरळी दुग्धशाळा, िरळी सी फेस, मुांबई 
२२) वशक्षण सांचालक, वशक्षण सांचालनालय, (माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक) महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
२३) सांचालक, लेखा ि कोर्षागारे, प्रशासकीय इमारत, मांत्रालयासमोर, मुांबई  
२४) विक्रीकर आयकु््, विक्रीकर भिन, माझगाि, मुांबई  
२५) सांचालक, शासकीय मुद्रण ि लेखनसामग्री सांचालनालय, चनी रोड, मुांबई  
२६) सांचालक, समार्जकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
२७) सांचालक, िदै्यकीय वशक्षण ि सांशोधन, शासकीय दांत महाविद्यालय, सीएसटी, मुांबई 
२८) आयुक्त, आवदिासी विकास, नावशक 
२९) साखर आयकु्त, साखर आयकु्तालय, पणेु 
३०) पणन सांचालक, पणन सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
३१) सांचालक (िस्त्रोद्योग), िस्त्रोद्योग सांचालनालय, नागपरू 
३२) आयुक्त, मवहला ि बालविकास पणेु 
३३) अप्पर पोवलस महासांचालक ि कारागृह महावनवरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
३४) मांत्रालयाच्या वनरवनराळया विभागाांखालील सिय विभाग प्रमुख ि कायालय प्रमुख (सांबांवधत प्रशासवकय 

विभागाांच्या माफय त)  
३५) सिय वर्जल्हावधकारी, महाराष्ट्र राज्य  
३६) सिय वर्जल्हा पवरर्षदाांच ेमुख्य काययकारी अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य.  
३७) महालेखापाल, लेखा ि अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-1, मुांबई 
३८) महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-1, मुांबई 
३९) महालेखापाल, लेखा ि अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-2, नागपरू 
४०) महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र -2, नागपरू 
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४१) मुख्य लेखा पवरक्षक, स््ावनक वनधी लेखा, कोकण भिन, निी मुांबई 400 614 
४२) अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुांबई 
४३) वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई 
४४) सिय वर्जल्हा कोर्षागार अवधकारी  
४५) सिय आयुक्त,महानगरपावलका, महाराष्ट्र राज्य  
४६) सिय नगरपवरर्षदाांचे मुख्य अवधकारी 
४७) सदस्य सवचि, महाराष्ट्र पोल्युशन कां रोल बोडय, छत्रपती वशिार्जी माकेट वबल्डींग, 4 ्ा मर्जला, पलटन 

रोड, मुांबई 400 001 
४८) महाव्यिस््ापक, महाराष्ट्र राज्य मागय पवरिहन महामांडळ, िाहतूक भिन, डॉ. आनांदराि नायर मागय,  

मुांबई 400 008 
४९) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य िीर्ज मांडळ, हाँगकाँग वबल्डींग, महात्मा गाांधी मागय, मुांबई 400001 
५०) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य औद्योवगक ि गुांतिणकू महामांडळ (वसकॉम), वनमयल वबल्ल्डग, 1 

ला मर्जला, नरीमन पॉईांट, मुांबई 400 021 
५१) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य यांत्रमाग महामांडळ, मुांबई  
५२) व्यिस््ापकीय सांचालक, कोकण विकास महामांडळ, िॉडयन हाऊस, 5 िा मर्जला, सर पी.एम. रोड,  

मुांबई 400 001 
५३) व्यिस््ापकीय सांचालक, मराठिाडा विकास महामांडळ, विकास भिन, डॉ. रार्जेंद्रप्रसाद मागय,  

औरांगाबाद 431001 
५४) व्यिस््ापकीय सांचालक, पविम महाराष्ट्र विकास महामांडळ, कुबरेा चेंबसय, रेडक्रॉस हाऊस, सांचेती 

हॉस्स्पटलर्जिळ, डॉ. रार्जेंद्रप्रसाद रोड, पणेु 411 005 
५५) व्यिस््ापकीय सांचालक,विदभय विकास महामांडळ, महार्जन वबल्डींग, मेन रोड, वसताबडी,नागपरू-12 
५६) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य िस्त्रोद्योग महामांडळ, लोटस हाऊस, 33-ए, न्य ूमरीन लाईन्स, 

मुांबई 400 020 
५७) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र इलेक्रॉवनक महामांडळ, प्लॉट क्र. 214, बकॅब े रेक्लेमेशन, रहेर्जा 

सेंटर, 12 िा मर्जला, नरीमन पॉईांट, मुांबई 400 021 
५८) व्यिस््ापकीय सांचालक,महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामांडळ,“कृपावनधी ”9, िालाचांद वहराचांद मागय, 

बलेाडय इस्टेट, मुांबई 400 038 
५९) अध्यक्ष, महाराष्ट्र पेरोकेवमकल्स कॉपोरेशन, द्वारा : -वसकॉम, वनमयल वबल्डींग, नरीमन पॉईांट, 

 मुांबई 400 021 
६०) व्यिस््ापकीय सांचालक,महाराष्ट्र िन विकास महामांडळ, 6-ए, निार्ज ले-आऊट, वटळक नगर, 

अमरािती रोड, नागपरू 10 
६१) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य शेती महामांडळ, 370, भाखुडा, सेनापती बापट मागय, 

पणेु 411 016 
६२) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य िखार महामांडळ, प्लॉट क्र. बी, सव्हे क्रमाांक 583, माकेट याडय, 

गुलटेकडी, पणेु 411 009 
६३) व्यिस््ापकीय सांचालक, मत्स्यव्यिसाय विकास महामांडळ, एम.के.एम. इांटरनॅशनल हाऊस, 178, बकॅब े

रेक्लमेशन, बी. एम. वचनॉय मागय, मुांबई 400 020 
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६४) व्यिस््ापकीय सांचालक,महाराष्ट्र तेलवबया, िावणज्य आवण उद्योग महामांडळ, 201, र्जॉली भिन क्रमाांक 
2, 2 रा मर्जला, न्यू मरीन लाईन्स, मुांबई 400 020 

६५) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र ॲग्रीकल्चर फर्नटलायझर प्रमोशन महामांडळ (मॅपको) वमस्त्री भिन, 6 
िा मर्जला, वदनशा िाच्छा मागय, मुांबई 400 020 

६६) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र मेंढी ि शेळी विकास महामांडळ, मेंढी फामय, गोखले नगर, 
पणेु 411016 

६७) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य वियाणे महामांडळ, प्लॉट क्रमाांक 8, शास्त्रीनगर, पी. एन. नांबर 
19, अमनखान प्लॅाट, अकोला 444 001 

६८) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामांडळ, एम. एस.एच.सी. कॉम्प्लके्स, सुत 
वगरणीमागे, उमर रोड, नागपरू 440009 

६९) व्यिस््ापकीय सांचालक, महराष्ट्र िीर्जमागय महामांडळ, िाशानी चेंबसय, 1 ल मर्जला, न्यू मरीन लाईन्स, 
मुांबई 400 020 

७०) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र भवूिकास महामांडळ, न्यू ॲडवमवनस्रेवटव्ह वबल्ल्डग, ॲग्रीकल्चर 
कॉलेर्ज कां पाऊां ड, वशिार्जीनगर, पणेु 411 005 

७१) उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र गृहवनमाण प्रादेवशक विकास प्रावधकरण, गृहवनमाण भिन, कलानगर, िाांदे्र(पिूय),  
मुांबई 400 051 

७२) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र कसचन विकास महामांडळ, न्यू ॲडवमवनस्रेवटव्ह वबल्ल्डग, ॲग्रीकल्चर 
कॉलेर्ज कां पाऊां ड, वशिार्जीनगर, पणेु 411 005 

७३) मुख्य काययकारी अवधकारी, महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामांडळ, महाकाली मागय, मरोल, अांधेरी (पिूय), 
मुांबई 400093 

७४) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र शहर आवण उद्योग विकास महामांडळ (वसडको), 2 रा मर्जला, वनमयल 
वबल्डींग, नरीमन पॉईांट, मुांबई 400 021 

७५) महानगर आयकु्त, मुांबई महानगर प्रदेश विकास प्रावधकरण (BMRDA), गृहवनमाण भिन, िाांदे्र (पिूय),  
मुांबई 400 051 

७६) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य गृहवनमाण महामांडळ, एन.सी.सी. नेहरू मेमोवरयल हॉल, 4-
ए,डॉ. आांबडेकर मागय, पणेु 400001 

७७) महाव्यिस््ापक, महात्मा फुले मागासिगय विकास महामांडळ, रु्जहू सुप्रीम शॉकपग सेंटर, गुलमोहर क्रॉस 
रोड नां. 1, र्ज.े व्ही. पी.डी. स्कीम (इतर) विलेपाले (प.) मुांबई 400 049 

७८) व्यिस््ापकीय सांचालक, मवहला आर्न्क विकास महामांडळ, सी.डी.ओ. बरॅॅक क्रमाांक 9, योगक्षेमर्जिळ, 
मादाम कामा रोड, मुांबई 400 020 

७९) मुख्य काययकारी अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामोद्योग मांडळ, बालरक्षक विद्यालय, 19/21, 
मनोहरदास मागय, मुांबई 400 001 

८०) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आवदिासी विकास महामांडळ, आवदिासी विकास 
सांकुल, न्यू ॲडवमवनस्रशेन वबल्डींग, 2 रा मर्जला, रमाबाई आांबडेकर गल्सय स्कूलर्जिळ, रू्जना आग्रा रोड, 
नावशक -2 

८१) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य चमोद्योग विकास महामांडळ, बॉम्ब े लाईफ वबल्डींग, 45, िीर 
नरीमन मागय, 5 िा मर्जला, मुांबई 400 023 
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८२) व्यिस््ापकीय अवधकारी, महाराष्ट्र पययटन विकास महामांडळ, एक्सप्रेस टॉिर, नरीमन पॉईांट, 
मुांबई 400 020 

८३) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र वचत्रपट, रांगभमूी आवण साांस्कृवतक विकास महामांडळ, वफल्मवसटी, 
गोरेगाि (पिूय), मुांबई 400 065 

८४) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य खवनकमय महामांडळ, अभ्यांकर नगर, नागपरू 440 010 
८५) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र विदेश सेिा योर्जन ि वनयात प्रचालय महामांडळ (MOPBC) एक्स. के. 

वबल्डींग, 2 रा मर्जला, नरोत्तम मोरारर्जी मागय, बलॅॉडय इस्टेट, मुांबई 400 038 
८६) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामांडळ, 9 िा मर्जला, न्यू एक्सेलवसयर वबल्ल्डग, 

अमृत केशि नायक मागय, मुांबई 400 001 
८७) व्यिस््ापकीय सांचालक, कोल्हापरू वचत्रनगरी महामांडळ वलवमटेड, बॉम्ब ेमोरेिाडी, तालुका करिीर, वर्ज. 

कोल्हापरू 
८८) व्यिस््ापकीय सांचालक, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामांडळ, वबल्डींग क्रमाांक 5, व्ही. आर. 

देसाई रोड, आझाद नगर क्रमाांक 2, अांधेरी (प.) मुांबई 400 058 
८९) व्यिस््ापकीय सांचालक, िसांतराि नाईक विमुक्त र्जाती ि भटक्या र्जमाती विकास महामांडळ, रु्जहू सुप्रीम 

शॉकपग सेंटर, गुलमोहर क्रॉस रोड, क्रमाांक 9, र्ज.ेव्ही. पी.डी. स्कीम (उत्तर),विलेपाले (प.), मुांबई 400 049 
९०) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य हातमाग सहकारी सांघ (महाटेक्स), 1 ला मर्जला, िाशानी चेंबसय, 

47,सर विठ्ठलदास ठाकरसी मागय, मुांबई  
९१) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य कापसू उत्पादक खरेदी विक्री सांघ, गौतम वबल्डींग, झकेवरया 

बांदर रोड, वशिडी, मुांबई 400015 
९२) व्यिस््ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य तेलवबया उत्पादक सहकारी सांघ, 24, रामदार कॉलनी, 

वशलापेठ, र्जळगाि- 425001 
९३) सदस्य सवचि ि सांचालक, महाराष्ट्र उर्जा ि विकास सांस््ा (MEDA) न्यू कामानी चेंबसय, रामर्जीभाई 

कामानी मागय, बलॅॉडय इस्टेट, मुांबई 400 038 
९४) सांचालक, हाफवकन इस्न्स्टटयूट फॉर रेकनग वरसचय ॲण्ड टेस्टींग, आचायय दोंदे मागय, परेल, 

मुांबई 400 012 
९५) िलेफेअर कवमशनर, महाराष्ट्र लेदर िलेफेअर बोडय, मुांबई वगरणी कामगार क्रीडा भिन, सेनापती बापट 

मागय, बलॅॉडय इस्टेट, मुांबई 400 030 
९६) सांचालक, मार्जी सैवनक प्रवशक्षण उत्पादन कें द्र, सातारा 
९७) उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभागातील सिय सह सवचि/उप सवचि/अिर सवचि /कायासने 
९८) वनिड नस्ती (उद्योग 4). 
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