शासनाच्या विविध विभागाांच्या योजनाांसाठी
प्रवसद्धी तसेच जाविरातविषयक काये पार
पाडण्यासाठी जाविरात सांस्ाांची सूची.
मिाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन वनर्णय क्रमाांकः मािज-2017/प्र.क्र.287 /34
मादाम कामा मागण, िु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400032.
वदनाांक: 12 ऑक्टोबर, 2017
िाचा :- 1. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन वनर्णय क्रमाांकः मािज-2015/प्र.क्र.350/34,
वद. 19 ऑक्टोबर, 2015
2. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन वनर्णय क्रमाांकः मािज-2017/प्र.क्र.153/34,
वद. 21 जुलै,2017
प्रसतािना :शासनाच्या विविध विभागाांमार्णत राबविण्यात येर्ाऱ्या लोकावभमुख योजना, विकास प्रकल्प ि
धोरर्ाांमध्ये झालेला व्यापक ि पुरोगामी बदल विचारात घेऊन, योजनाांची माविती जनसामान्याांपयंत
प्रभािीपर्े पोिचविण्यासाठी विविध माध्यमाांचा िापर करर्े आिश्यक आिे. शासनाच्या विविध
विभागाांच्या प्रचार ि प्रवसद्धी साठी लागर्ाऱ्या कल्पक कामाच्या वनर्ममतीसाठी तसेच जाविरातीची काये
पार पाडण्यासाठी जाविरात सांस्ाांची सूची ( Panel of Advertising Agencies) वद.19ऑक्टोबर, 2015
अन्िये गवठत करण्यात आलेली िोती. प्रवसद्धी क्षेत्रामध्ये झालेल्या बदलाांच्या अनुषांगाने जाविरात
क्षेत्रातील विवशष्ट्ट अनुभि ि व्यािसावयक अिण ता प्राप्त जाविरात सांस्ाांची सूची तयार करण्याची बाब
शासनाच्या विचाराधीन िोती. त्यानुसार खालीलप्रमार्े वनर्णय घेण्यात येत आिे.
शासन वनर्णय :2.

शासनाच्या विविध विभागाांमार्णत राबविण्यात येर्ाऱ्या लोकावभमुख योजना, विकास प्रकल्प ि

धोरर्ाांमध्ये झालेला व्यापक ि पुरोगामी बदल विचारात घेिुन, योजनाांची माविती जनसामान्याांपयंत
प्रभािीपर्े पोिोचविण्यासाठी विविध माध्यमाांचा िापर करुन प्रचार ि प्रवसद्धीसाठी लागर्ाऱ्या कल्पक
कामाांच्या वनर्ममतीसाठी तसेच जाविरातीची काये पार पाडण्यासाठी जाविरात सांस्ाांची सूची तयार
करण्यासाठी माविती ि जनसांपकण मिासांचालनालयामार्णत ई-वनविदा पद्धतीने जाविरात क्षेत्रातील
विवशष्ट्ट अनुभि ि व्यािसावयक अिणता प्राप्त जाविरात सांस्ाांकडू न ई-वनविदा मागविण्यात आल्या
िोत्या. या वनविदाांची छाननी माविती ि जनसांपकण मिासांचालनालयाच्या सतरािर करण्यात आली.
छाननीअांती पात्र ठरलेल्या पुढील नमूद वनिडसूची (Panel of Advertising Agencies)
मान्यता दे ण्यात येत आिे.

शासनाची
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वनिड सूची 1- मुवित, दृकश्राव्य, आवर् श्राव्य माध्यमाांसाठी जाविरात सांस्ाांची वनिडसूची
कायणकक्षा :
1)

मुवित (प्रप्रट) -

िृत्तपत्रे, मावसके, वभत्तीपवत्रका, घडीपुस्सतका, वनमांत्रर् पवत्रका

इत्याांदीकवरता वक्रएवटव्ि तयार करर्े, मुवित शोध करर्े, छायावचत्रे पुरविर्े अन्य
माध्यमाांकवरता उपयोग करण्यासाठी त्यािर सांसकार करर्े, मुवित माध्यमासाठी
टां कलेखन ि अवभकला (वडझाईन) करर्े, वशिाय मुवित माध्यमाांसाठी आिश्यकत्या
अन्य सेिा पुरविर्े तसेच अन्य अनुषांवगक कायण करर्े.
2)

दृकश्राव्य माध्यम (ऑवडओ स्व्िज्युअल) - दू रवचत्रिाविन्या, वचत्रपटगृिे तसेच
आउटडोअर एलईडी सक्रीन ये्े दाखविण्याकवरता दृकश्राव्य (स्व्िवडओ) वक्रएवटव्ि
तयार करर्े. आउटडोअर ब्रॉडकासटीन व्िॅन स्व्िडीओ सांपादन, रांगभूषा सेिा आवर्
दृकश्राव्य माध्यमासाठी लागर्ाऱ्या अन्य अनुषांगीक आिश्यक सेिा पुरविर्े.

3)

श्राव्य माध्यम (ऑवडओ) - रेवडओ तसेच अन्य श्राव्य माध्यमाांसाठी ऑवडओ वक्रएवटव्ि
पुरविर्े तसेच श्राव्य माध्यमाांकवरता अन्य आिश्यक अनुषांवगक सेिा पुरविर्े.
गट-1 मुवित, दृकश्राव्य आवर् श्राव्य माध्यम
सांिगण -अ -मोठ्या सांस्ा
Audio/Video/Print Category - A

1

राकेश ॲडव्िटायप्रझग प्रा.वल.
ऑर् न्यू प्रलक रोड, अांधेरी (पविम), मुांबई

2

ऑवगल्िी ॲण्ड मॅ्र इांवडया
िेसटनण िाय िे, गोरे गाांि (पू), मुांबई

3

क्रेऑन्स ॲडव्िटायप्रझग
पविम िुतगती मिामागण, अांधेरी (पू), मुांबई

4

कन्सेप्ट कम्युवनकेशन
क्िीन मॅन्शन, प्रेसकोट रोड, र्ोटण , मुांबई

5

क्रीएवटव्िलॅण्ड ॲवशया प्रा.वल.
अविनाश िॉऊस, खार (पविम), मुांबई

6

विदु सतान ्ॉम्पसोन असोसीएट प्रा.वल.
लोअर परेल, मुांबई

7

रायटोन कम्युवनकेशन प्रा.वल.
डी.एन.रोड, मुांबई

8

सक्िेअर कम्युवनकेशन प्रा.वल.
कृष्ट्र्ा नगर, सर्दारजांग, निी वदल्ली
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9

झीबेक कम्युवनकेशन प्रा.वल.
शांकरशेठ रोड, सिारगेट, पुर्े

10

रेडीफ्युजन डे न्टसु यांग & रुबीकॅम प्रा.
गोरेगाांि (पू), मुांबई

11

मकंटाईल ॲडव्िटायप्रझग
सील्व्िर पाकण, कामोठे , निी मुांबई
आ- सांिगण
Audio/Video/Print Category - B

1

गोल्डमाईन ॲडव्िटायप्रझग
िेसटनण एक्सप्रेस िायिे, विले पाले (पू), मुांबई

2

कौवटल्य मल्टीक्रीएशन प्रा.वल.
नायगाि क्रोस रोड, दादर (पू), मुांबई

3

सपॅन कम्युवनकेशन
िबटाऊन सोलारीस, एन.एस.र्डके मागण, ऑप-तेलीगली, ईसटिेसट फ्लायओव्िर जिळ, अांधेरी (पू) मुांबई

4

सनफ्लॉअर माकेप्रटग ॲण्ड ॲडव्िटायप्रझग
606, वरलायबल बीझनेस सेंटर, जोगेश्वरी िेसट, मुांबई

मुवित (प्रप्रट) इ 1 सांिगण :िृत्तपत्रे मावसके, वभत्तीपवत्रका, घडीपुस्सतका, वनमांत्रर् पवत्रका, इत्यादींकवरता वक्रएवटव्ि
तयार करर्े, मुवित शोधन करर्े, छायावचत्रे पुरविर्े त्यािर अन्य माध्यमाांमध्ये उपयोग
करण्यासाठी सांसकार करर्े, मुवित माध्यमासाठी टां कलेखन ि अवभकला आरेखन करर्े,
वशिाय मुवित माध्यमाांसाठी अन्य आिश्यक सेिा पुरविर्े, तसेच अन्य अनुषांवगक कायण करर्े.
i)

इ-1 प्रप्रट

Audio/Video/Print Category - इ- 1 (प्रप्रट)
1

सांजीिनी ॲडव्िटायप्रझग
1109, एलबीएस मागण, काांजुरमागण (पविम), मुांबई-78

2

साई ॲडव्िटायप्रझग
814, नवरमन पॉईांट, मुांबई-21

3

ओशन वर्ल्म
बी-20, वशिप्रभा, दौलतनगर, बाांिा (पू), मुांबई
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4

ऑबीट प्रमोशन
सुांदर भिन, र्ोटण , मुांबई-01

5

बेल्स ॲण्ड स्व्िसेल्स ॲडव्िटायप्रझग प्रा.वल.
1195, घोले रोड, पुर्े-4

6

फ्युचरसकेप टे क्नॉलॉजी प्रा.वल.
1904, िसई, निी मुांबई

7

प्रवसद्धी ॲडव्िटायप्रझग प्रा.वल.
गोपूर अपाटण ., घोले रोड, पुर्े-5

8

ॲडर्ाईन ॲडव्िटायप्रझग
वशि, प्लॉट-16, कोल्िापूर-5

दृकश्राव्य (ऑवडओ स्व्िज्यूअल) इ 2 सांिगण दू रवचत्रिाविन्या, वचत्रपटगृिे तसेच आउटडोअर एलईडी सकीन ये्े दाखविण्याकवरता
दृकश्राव्य (स्व्िवडओ), वक्रएवटव्ि तयार करर्े. आउटडोअर ब्रॉडकासटीन व्िॅन स्व्िडीओ सांपादन,
रांगभूषा सेिा आवर् दृकश्राव्य माध्यमासाठी लागर्ाऱ्या अन्य आिश्यक अनुषांवगक सेिा पुरविर्े.
ii) इ-2, ऑवडओ स्व्िजुअल
Audio/Video/Print Category - इ-2 (ऑवडओ स्व्िजुअल)
1

ओशन वर्ल्म
बी-20, वशिप्राभा, दौलतनगर, बाांिा (पू), मुांबई

2

झपॅक वडजीटल एन्टण टेंमेन्ट
802, अांधेरी (प), मुांबई-53

3

टॅ लट
ें िाऊस एन्टण टेंमेन्ट प्रा.वल.
802, अांधेरी (प), मुांबई-53

4

बेल्स ॲण्ड स्व्िसेल्स ॲडव्िटायप्रझग प्रा.वल.
1195, घोले रोड, पुर्े-4

5

फ्युचरसकेप टे क्नॉलॉजी प्रा.वल.
904, िसई, निी मुांबई

6

एएनआय वमवडया प्रा.वल.
रोिन एन्क्लेि, दापोडी, पुर्े-12
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श्राव्य माध्यम (ऑवडओ) इ 3 सांिगण रेवडओ तसेच अन्य श्राव्य माध्यमाांसाठी ऑवडओ वक्रएवटव्ि पुरविर्े तसेच श्राव्य माध्यमाांकवरता
आिश्यक अन्य अनुषांवगक सेिा पुरविर्े.
इ 3 सांिगण
अ.क्र. Audio/ video/ Print Category- इ 3 (Audio)
1
2

प्रवसद्धी ॲडव्िटायप्रझग प्रा.वल.
गोपूर अपाटण मेंट, घोले रोड, पुर्े-5
पद्मश्री
रोिन एन्क्लेि, दापोडी पुर्े

वनिड सूची 2- वडजीटल माध्यम िेब आवर् समाज माध्यम
कायणकक्षा : Scope of Work

To formulate and implement a result oriented comprehensive social media
promotion strategy for Government campaign for DGIPR including following activities:
1. The Agency would develop and upload on various social media platforms, creative
content or adapt the already available creative. The content include, but are not limited
to banners, videos, info graphics, graphics, cartoons, animation etc. The uploaded
content need to be monitored by the said agency on daily basis and the agency should
be equipped with perception/image management team.
1.1. Upload posts on chosen social media platforms.
1.2. Post original blog/ articles related the campaign.
1.3. Select and upload images that increase curiosity amongst people.
1.4. Design creative piece in accordance with campaigns and adapt them to platforms.
1.5. Curate topics on relevant Hash(#) tags on digital platform
1.6. Use influencers from society/ social media and invite them to be endorsers.
1.7. Maintain a rapport with digitally influential people having a large follower base.
1.8. Target influencers for building up a positive mindset amongst policy/ decision
makers
1.9. Provide the SMS Gateway for the SMS Marketing / Promotion etc.
1.10. Send bulk SMS and emails to the intended / proposed beneficiaries of the
programs
1.11. Voice Campaign
1.11.1.Bulk OBD (Voice Call) push service
1.11.2.Missed call/Toll free/ Virtual Number solution
1.11.3.IVRS Service over missed call/TFN
1.11.4.Upload of voice clips, Voice Broadcast panel.
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All listed activities are standalone activities for specific programs / schemes / plans for
specific period and will be executed at the time-to-time intimation.
2. The agency shall provide accurate, complete, polite and prompt feedback mechanism
to user via social media platforms. The agency shall gather inputs from users and
respond back to his service request.
2.1. The agency is also expected to track on social media networks for key words
related to business in particular, and respond to them in a big way to initiate
positive conversations on social media sites.
2.2. Tracking conversations, links and blogs about programs and issues / topics
relating thereto.
2.3. Tracking sentiments-Positive, Neutral or Negative.
2.4. Use effective third party tracking tools to track the progress of each network.
2.5. Reporting any discrepancy in sentiments
2.6. Channelizing and drafting a plan to work out and neutralize negative sentiments
2.7. Submit effectiveness analysis reports to DGIPR on a weekly and/or monthly
basis, as required.
2.8. The employ requisite analytical and software tools to carry out Social Media
activities.
अ- सांिगण
सोशल मीवडया कॅटे गरी - अ
1

वििाकनेक्ट प्रा.वल.
वििाप्लेक्स, अांधरी (पू), मुांबई-93
आ- सांिगण
सोशल मीवडया कॅटे गरी - आ

1

गोल्डमाईन ॲडव्िटायप्रझग
िेसटनण एक्सप्रेस िायिे, विले पाले (पू), मुांबई

2

क्रेऑन्स ॲडव्िटायप्रझग
पविम िुतगती मिामागण, अांधरी (पू), मुांबई

3

िेंचसण ॲडव्िटायप्रझग प्रा.वल.
142-A, िेंचर िाऊस, अांधेरी पूि,ण मुांबई

4

वसल्व्िर टच टे क्नॉलॉजी वल.
2 मजला, टे किेब सेंटर, जोगेश्वरी (प), मुांबई

5

एव्िरीमीवडया टे क्नॉलॉजी प्रा.वल.
5 िा मजला, टे किेब सेंटर, जोगश्वरी (प), मुांबई-102
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इ-सांिगण
सोशल मीवडया कॅटे गरी - इ
1

साइनपोसट इांवडया प्रा.वल.
विलेपाले, साांताक्रुझ एअरपोटण , मुांबई

2

झपॅक वडजीटल एन्टण टेंमेन्ट
802, अांधेरी (प), मुांबई-53

3

आयटी क्राफ्ट टे क्नॉलॉजीस् प्रा.वल.
वपताांबर, प्लॉट-74, नागपूर 22

4

बेल्स ॲण्ड स्व्िसेल्स ॲडव्िटायप्रझग प्रा.वल.
1195, घोले रोड, पुर्े-4

5

कौवटल्य मल्टीक्रीएशन प्रा.वल.
नायगाि क्रॉस रोड, दादर (पू), मुांबई

वटप : अ सांिगामध्ये एकाच सांस्ेची वनिड झाली असल्याने, जाविरातीबाबतचे काम दे तेिळ
े ी अ आवर्
आ या दोन्िी सांिगातील सांस्ाांचा विचार करण्यात येईल.
वनिड सूची 3- कायणक्रम व्यिस्ापन, प्रदशणने, जनसांपकण आवर् सांज्ञापन (कम्युवनकेशन) माध्यमे
कायणकक्षा :
खालील कायाचे वनयोजन करर्े, व्यिस्ापन करर्े आवर् अांमलबजािर्ी करर्े.
1.

सािणजवनक कायणक्रम

2.

बैठक

3.

प्रदशणने

4.

चचासत्रे

5.

पवरसांिाद

6.

व्याख्याने

7.

साांसकृवतक कायणक्रम

8.

रोड शो

9.

वचत्रर्

10.

सांज्ञापन कम्युवनकेशन त्ा (बीटीएल)उपक्रम

11.

जनसांपकणविषयक कामे

12.

प्रभाि आजमािनी (इम्पॅक्ट असॅसमेंट इांटरॉक्टीव्ि न्यू एज्ड वमडीया)

13.

सूत्रसांचालक त्ा वनिेदक याांच्या सेिा पुरविर्े

14.

वडसप्ले ब्रॉडकासट आवर् मोबाईल व्िॅन सेिा पुरविर्े.
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अ सांिगण
कायणक्रम आवर् बीटीएल सांिगण - अ
1

मेराकी कम्युवनकेशन प्रा.वल.
801, गजधर इन्केि, अांधेरी (िेसट), मुांबई
आ- सांिगण
कायणक्रम आवर् बीटीएल सांिगण - आ

1

गोल्डमाईन ॲडव्िटायप्रझग
िेसटनण एक्सप्रेस िायिे, विले पाले (पू), मुांबई

2

कौवटल्य मल्टीक्रीएशन प्रा.वल.
नायगाि क्रोस रोड, दादर (पू), मुांबई

3

क्रेऑन्स ॲडव्िटायप्रझग
पविम िुतगती मिामागण, अांधरी (पू), मुांबई

4

कन्सेप्ट कम्युवनकेशन
क्िीन मॅन्शन, प्रेसकोट रोड, र्ोटण , मुांबई

5

िेंचसण ॲडव्िटायप्रझग प्रा.वल.
142-A, िेंचर िाऊस, अांधेरी पूि,ण मुांबई

6

ॲडमाकण इव्िेंट्स
2613, वबल्डींग नां-58,बाांिा, मुांबई

7

माचींग अन्ट्स
501, 5 मजला, टे किेब सेंटर, जोगश्वरी (प), मुांबई-2

8

इम्पॅक्ट कम्युवनकेशन्स
ई-362, नवरमन वििार, न्यू वदल्ली-92

9

ई बीज इांटरटे न्मेंट इांवडया प्रायव्िेट वल.
401-सी, वनरांजन वबल्डींग, मरीनड्राइव्ि, मुांबई-02

10

आरडब्लल्यू प्रमोशन्स प्रायव्िेट वल.
M-30, िीमसेन, शोपींग सेंटर, गोरेगाांि (प), मुांबई-62

11

एनडीस् आटण िल्डण प्रा.वल.
201/ए, िेंचर
ु ा, पिई, मुांबई-76
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इ-सांिगण
कायणक्रम आवर् बीटीएल सांिगण - इ
1

सांजीिनी ॲडव्िटायप्रझग
1109, एलबीएस मागण, काांजुरमागण (पविम), मुांबई-78

2

चौरांग
3, युनायटे ड िाऊस, माविम, मुांबई-16

3

झपॅक वडजीटल इांटरटें टमेंट
802 अांधेरी, (प), मुांबई -53

4

व्िॅल्युअब
े ल वडजीटल
53/1, एमआयडीसी, अांधेरी (पू), मुांबई-93

5

तवशप्ता कायणक्रम ॲण्ड एन्टण टेंमेंट
36/705, समता नगर, काांवदिली (पू), मांबई 101

6

प्रवसद्धी ॲडव्िटायप्रझग प्रा.वल.
गोपूर अपाटण ., घोले रोड, पुर्े-5

7

आकषणक ग्रावर्क्स
504/1 दोसती नेपच्युन, िडाळा (पू), मुांबई 37

8

ॲडर्ाईन ॲडव्िटायप्रझग
वशि, प्लॉट-16, कोल्िापूर-5

वटप : अ सांिगामध्ये एकाच सांस्ेची वनिड झाली असल्याने , जाविरातीबाबतचे काम दे तेिळ
े ी अ आवर्
आ या दोन्िी सांिगातील सांस्ाांचा विचार करण्यात येईल.
वनिड सूची 4- बाह्य माध्यमे (आउट ऑर् िोम/ आउटडोर)
बाह्य माध्यमाांकवरता (आउट ऑर् िोम/ आउटडोर) प्रवसध्दीचे वनयोजन करर्े, सांकल्पना तयार
करर्े. याकवरता रचनात्मक सांकल्पना विकवसत करर्े. त्याांची अांमलबजािर्ी करर्े. यात खालील
उपक्रमाचा समािेश असेल1.

जाविरात र्लक आवर् वबलबोडण

2.

पोल वकऑसक

3.

वडजीटल बोडण

4.

सािणजवनक वठकार्ी फ्लेक्स बॅनर

5.

बस प्रकिा शेल्टर

6.

इल्यूवमवनटे ड सायनेज
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7.

िॉल पेन्न्टग

8.

वडसप्ले पॅनल

9.

िॉल मधील वडसप्ले

10.

वडजीटल प्लॅटर्ॉमणिर आउटडोर करीता माध्यम उपक्रम

11.

आउटडोर माध्यमाांशी सांबधीत अन्य उपक्रम

वनिड सूची 4
आऊटडोअर वमवडया
1

राकेश ॲडव्िटायप्रझग प्रा.वल.
ऑर् न्यू प्रलक रोड, अांधेरी (पविम), मुांबई

2

ब्राईट ऑऊटडोअर मीवडया
ऑर् प्रलक रोड (पविम), मुांबई

3

प्रोॲक्टीव्ि इन ॲण्ड आऊट ॲङ
विलेपाले (पू), मुांबई

4

साइनपोसट इांवडया प्रा.वल.
विलेपाले, साांताक्रुझ एअरपोटण , मुांबई

5

पायोनीर पब्ललीसीटी
410/41ई बी िीन्स अांजली कॉम्पलेक्स, अांधेरी (पू), मुांबई 400 69

6

ई बीज इांटरटे न्मेंट इांवडया प्रायव्िेट वल.
वनमार्, 99, मरीन ड्राईव्ि, मुांबई

7

न्यूज
यशोदा ऑर्ीस, नां.4, भांडारकर, डे क्कन वजमखाना, पुर्े

8

टाइम्स इनोव्िेटीि वमवडया
सेनापती बापट मागण, लोअर परेल (पविम), मुांबई

9

प्लॅवटनम कॅम्युवनकेशन प्रा.वल.
206, 2 रा मजला, कृष्ट्र्ा कॉपोरेट सेंटर, अांधेरी (पू), मुांबई-59

10

िेंचसण ॲडव्िटायप्रझग प्रा.वल.
142-A, िेंचर िाऊस, अांधेरी पूि,ण मुांबई

वनिड सूची उपयोवगताबाबत कायणपध्दती
(1)

प्रवसध्दी मोविमेसाठी माध्यमे वनिडीचा तसेच वनिडसूचीच्या प्रिगाच्या वनिडीचा वनर्णय माध्यम

आराखड्याचे वनयोजन ि अमांलबजािर्ी यासाठी असलेली सवमती करेल.
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2)

खालील मुद्ाांच्या आधारे जाविरात सांस्ाांचा कोर्ता प्रिगण विचारात घ्याियाचा िे वनवित केला
जाईल.
अ) कामाचे पवरमार् (कॉन्टम ऑर् िकण)
आ) प्रवसध्दी मोविमेचा अांदावजत खचण
इ)

मोविमेचे सिणसाधारर् सिरुप सिणसाधारर् धोरर्) लक्ष्यिेधी गटाांचे (टागेट ऑवडयन्स)
सिरुप- त्याांचे वठकार् आवर् त्याांचा सामावजक आवर् आर्म्क सतर

ई)

वनिड सूचीचा सांिगण वनवित केल्यानांतर मिासांचालनालय त्या सांिगातील जाविरात
सांस्ाांना आमांवत्रत करील. शासन वनर्णय क्र. मािज-2015/प्र.क्र.153/34, वदनाांक 21
जुल,ै 2017 मध्ये नमूद केलेल्या कायणपद्धतीनुसार, मोविमेच्या सांदभात सांबांवधत
विभागाांमार्णत या सांस्ाांना अवधक तपशीलिार माविती (वब्रर्ींग) दे ण्यात येईल. माध्यम
आराखडा अांमालबाजिर्ीसाठी प्रसतावित अांदावजत खचाची रक्कम या सांस्ाांना
कळविण्यात येईल.

उ)

या तपशीलिार मावितीच्या आधारे मुवित/श्राव्य/दृकश्राव्य या माध्यमाांकवरता वनिड
करण्यात आलेल्या जाविरात सांस्ा मसुदा (ड्राफ्ट) वक्रएवटव्ि तयार करतील.समाज
माध्यमे , कायणक्रम, बीटीएल कामे , आऊटडोअर माध्यमे याांच्याकवरता वनिडण्यात
आलेल्या जाविरात सांस्ा या अांदावजत खचाच्या मयादे त माध्यम आराखडा
(अांमलबजािर्ीच्या बाबिार खचासि) तयार करतील आवर्

माध्यम आराखड्याचे

वनयोजन ि अमांलबजािर्ी यासाठी असलेली सवमती पुढे सादर करतील.
ऊ) या जाविरात सांस्ाांनी केलेल्या सादरीकरर्ाच्या आधारे गुर्ाांकन दे ऊन सवमती िी
यशसिी जाविराती सांस्ाचे / सांस्ाांची सांबांवधत कामे दे ण्यासाठी अटी ि शतीसि वनिड
करील.
6.

सा.प्र.वि. शासन वनर्णय, क्र. मािज-2015/प्र.क्र.350/34, वद.19 ऑक्टोबर, 2015 अन्िये

मान्यता दे ण्यात आलेली जाविरात सांस्ाची यादी रद्द करण्यात येत आिे.
7.

िी यादी दोन िषापयंत अ्िा निीन जाविरात सांस्ाांची यादी अस्सतत्िात येईपयंत या पैकी जे

अगोदर घडे ल त्या वदनाांकापयंत अस्सतत्िात रािील.
8.

उद्ोग ऊजा ि कामगार विभाग, शासन वनर्णय क्र.भाांखस-2014/प्र.क्र.82/भाग III/ उद्ोग-4

वद.1 वडसेंबर,2016 मधील अटी ि शतीचे पालन करािे.
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9.

सदर शासन वनर्णय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्ळािर

उपलब्लध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201710121055501107 असा आिे. िा आदे श
वडजीटल सिाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आिे.
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Ramkisan
Narayanrao Musale

Digitally signed by Ramkisan Narayanrao Musale
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General
Administration Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=e28f6332f6edfebdfb055bf154f99ec0b0d9e613209e20e
7a215f026da6875ae, cn=Ramkisan Narayanrao Musale
Date: 2017.10.12 10:46:21 +05'30'

(रा. ना. मुसळे )
अिर सवचि, मिाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान पवरषद/ विधानसभा, मिाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय, मुांबई
2. सिण सन्माननीय विधानसभा, विधानपवरषद ि सांसद सदसय
3. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचि, मांत्रालय, मुांबई
4. सवचि, (माविती), माविती ि जनसांपकण मिासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई
5. मिासांचालक, माविती ि जनसांपकण मिासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई
6. सिण सांचालक, माविती ि जनसांपकण मिासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई
7. मा.राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचि,मांत्रालय, मुांबई
8. मिालेखापाल ½ (लेखा ि अनुज्ञय
े ता) (लेखा परीक्षा), मुांबई, नागपूर
9. अवधदान ि लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई, नागपूर
10. वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई
11. सांबांवधत िर नमूद सिण सांस्ा
12. उप सांचालक (लेखा), माविती ि जनसांपकण मिासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई
13. वनिड नसती का.34
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