शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या
हाताळणूकीसाठी हमाल कंत्राट निनितीबाबत.
महाराष्ट्र शासि
अन्न, िागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण नवभाग
शासि शुद्धीपत्रक क्रमांक : कंत्राट-1217/प्र.क्र. 98/िा.पु.16-अ,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग,
मंत्रालय, मुंबई- 400 032.
नदिांक : 22 ऑक्टोबर, 2018.
वाचा : (1) शासि निणगय समक्रमांक नद.०८ मे, २०१८
(२) शासि शुद्धीपत्रक, समक्रमांक नद.०१ ऑक्टोबर, २०१८
शासि शुद्धीपत्रक :
संदभाधीि शासि शुद्धीपत्रकातील,
10.5 (मधील कागदपत्रांच्या सूचीतील मुद्दा क्र. 2)
निनवदा मंजूर झाल्यास माथाडी मंडळाकडे मालक म्हणुि िोंदीत करण्यात येईल या बाबतचे
शपथपत्र.
चे ऐवजी,
संस्था माथाडी मंडळाकडे मालक म्हणूि िोंदीत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
10.5.(मधील कागदपत्रांच्या सूचीतील मुद्दा क्र. 8)
(मुद्दा क्र.8)
ज्या संस्था सि 2008 ककवा त्यापासुि पुढे शासकीय गोदामातील अन्नधान्य हाताळणूकीचे काम
करत आहेत, अशा संस्थािी पुवीच्या कामाच्या नठकाणची मजुरी व त्यावरील लेव्ही, ज्या
नजल््ांमध्ये मजूरी रोख नदली जात होती अशा नजल््ांच्या बाबतीत मजूरीवरील संपुणग लेव्ही व
थकीत महागाई निदे शांक वाढ प्राप्त झालेली असल्यास, त्यावरील संपुणग लेव्ही माथाडी
मंडळात भरणा केल्याबाबतचे माथाडी मंडळाचे नवधीग्रा् प्रमाणपत्र.
चे ऐवजी,
ज्या संस्था सि 2008 ककवा त्यापासुि पुढे कोणत्याही गोदामातील अन्नधान्य हाताळणूकीचे
काम करत आहेत, अशा संस्थािी पुवीच्या कामाच्या नठकाणची मजुरी व त्यावरील लेव्ही, ज्या
नजल््ांमध्ये मजूरी रोख नदली जात होती अशा नजल््ांच्या बाबतीत मजूरीवरील संपुणग लेव्ही व
थकीत महागाई निदे शांक वाढ प्राप्त झालेली असल्यास, त्यावरील संपुणग लेव्ही माथाडी
मंडळात भरणा केल्याबाबतचे माथाडी मंडळाचे नवधीग्रा् प्रमाणपत्र.

शासि शुद्धीपत्रक क्रमांकः कंत्राट-1217/प्र.क्र. 98/िा.पु.16-अ

सदर शासि शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर
उपलब्ध करण्यात आले असूि त्याचा संगणक सांकेतांक 201810221332099806 असा आहे. हे
शुद्धीपत्रक नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे,

Satish
Shridhar Supe
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( सनतश श्रीधर सुपे )
सह सनचव, महाराष्ट्र शासि
प्रत,
1) मा.मंत्री, अन्न िागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सनचव
2) मा.राज्य मंत्री, अन्न िागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सनचव
3) मा. नवरोधी पक्ष िेता, नवधािसभा / नवधािपनरषद, महाराष्ट्र नवधािमंडळ सनचवालय, मुंबई
4) प्रधाि सनचव, नवत्त नवभाग, मंत्रालय, मुंबई
5) प्रधाि सनचव (कामगार), उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
6) सवग नवभागीय आयुक्त,
7) संचालक, िागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्त कायालय, मुंबई
8) सवग उपायुक्त (पुरवठा), नवभागीय आयुक्त, कायालय
9) सवग नजल्हानधकारी (मुंबई व मुंबई उपिगर नजल्हा वगळू ि)
10) सवग नजल्हा पुरवठा अनधकारी
11) उपसंचालक, िागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्तांचे कायालय, मुंबई.
12) उप संचालक, िागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई.
13) नवत्तीय सल्लागार व उपसनचव, अन्न िागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण नवभाग, मुंबई.
14) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1, मुंबई.
15) महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-1, मुंबई.
16) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-2, िागपूर.
17) महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-2, िागपूर.
18) निवासी लेखा परीक्षा अनधकारी, िागरी पुरवठा, लेखा परीक्षा पनरमंडळ द्वारा: नवत्तीय
सल्लागार व उप सनचव, अन्न िागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण नवभाग, मुंबई.
19) नवत्त नवभाग ( व्यय 10), मंत्रालय, मुंबई.
20) उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग(कामगार-5), मंत्रालय,मुंबई.
21) निवड िस्ती/िापु-16अ.
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