मराठी भाषा विभागासाठी निीन
संग णक खरेदी करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा विभाग
शासन वनणणय क्रमांकः संकीणण-2016/प्र.क्र.81/भाषा-1,
मादाम कामा मागण , हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
तारीख : 31 जानेि ारी, 2018.
िाचा :1) उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग शासन वनणणय क्र.संकीणण -2016/प्र.क्र.215/उद्योग-4,
वद.24 ऑगस्ट, 2017.
2) उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग शासन वनणणय क्र.संकीणण -2017/प्र.क्र.204/उद्योग-4,
वद.8 विसेंबर, 2017.
3) शासन ज्ञापन क्र. अर्ण सं-2017/प्र.क्र.139/अर्णसंकल्प, मराठी भाषा विभाग,
वद.1 जानेि ारी, 2018.
प्रस्तािना :विभागातील कायालयीन कामकाजासाठी संगणकांची संख्या पुरेशी नसल्याने निीन संगणक
खरेदी करण्याची बाब विचाराधीन होती. विभागाकिील ई-गव्हनणन् सच्या उविष्ट्टाखाली पुरेशी तरतूद
नसल्याने विभागाच्या “कायालयीन खचण ” या लेखावशषाअंतगणत असलेल् या इतर उविष्ट्टांमधून
पुनर्वितरणाने “17, संगणक खचण ” या उविष्ट्टाखाली वनधी उपलब्ध करून दे णे गरजेचे होते. त्यानुसार
2052 सवचिालय-सिणसाधारण सेिा, 090 सवचिालय, (00) (01) मराठी भाषा विभाग (अवनिायण)
(2052 5054) अंतगणत एकूण 15 संगणक खरेद ी करण्यासाठी सन 2017-18 या वित्तीय िषात मुख्य
लेखावशषण (2052 5054) अंतगणत “17 संगणक खचण ” या उविष्ट्टासाठी पुनर्वितरणाद्वारे वनधी उपलब्ध
करून देण्यात आला आहे . सदर वनधीतून विभागाकरीता पंधरा संगणक खरेदी करण्यासाठी
रू.7,68,375/- (अक्षरी रुपये सात लाख अिु सष्ट्ट हजार तीनशे पंचाहत्तर फक्त) इतक्या खचास
प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन वनणणय :विभागाच्या कायालयीन कामासाठी संगणकाची संख्या पुरेशी नसल्याने निीन संगणक
खरेदी करण्याकरीता उद्योग, ऊजा ि कामगार विभागाच्या संदभावधन शासन वनणणयातील
कायणपद्धतीचा अिलंब करून गव्हनणमेंट ई-माकेटप्लेस (GeM) पोटणलद्वारे विभागाकरीता एकूण 15
संगणकांची विहीत मागणी वद.30.1.2018 रोजी GeM पोटणलिर नोंदविली आहे . GeM
कायणप्र णालीिरील संगणकांच्या प्रारं वभक ककमतीनुसार रू. 7,68,375/- (अक्षरी रुपये सात लाख
अिु सष्ट्ट हजार तीनशे पंचाहत्तर फक्त) ऑनलाइन वनविदेद्वारे खरेद ी करण्यास सदर आदेशान्िये
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे . GeM पोटणलिरून खरेद ी करण्याच्या धोरणानुसार सदर
खरेदीची रक्कम रू. 3 लाखांपेक्षा अवधक असल्याने Online Bidding पद्धतीने न्यूनतम पुरिठादार
अंवतम केल्यानंत र संबवं धतां स खरेद ीबाबतचे कायादेश (work order) देण्यात येत ील.

शासन वनणणय क्रमांकः संकीणण -2016/प्र.क्र.81/भाषा-1

2.

प्रस्तुत संग णकांचे विवनदे श (Specification) मावहती ि तंत्रज्ञान महमंिळाकिू न प्रमावणत

करून घेण्यात आले आहे त.
3.

यासंबंधी होणारा खचण विभागाच्या मागणी क्रमांक झेिएफ 01, मुख्य लेखावशषण 2052

सवचिालय-सिण साधारण सेि ा, 090 सवचिालय, (00) (01) मराठी भाषा विभाग (अवनिायण)
(20525054) अंतगणत “17 संगणक खचण ” या उविष्ट्टासाठी

पुनर्वितरणाने उपलब्ध झालेल्या

अनुदानातून भागविण्यात यािा.
4.

वित्त

विभाग

शासन

वनणणय

क्र.विअप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/विवनयम,

भाग-2,

वद.17.04.2015 अन्िये वित्तीय अवधकार वनयम पुस्स्तका-1978 (भाग पवहला), उप विभाग-दोन,
अनुक्रमांक 27-अ, वनयम 76 नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल् या वित्तीय
अवधकारान्िये हा शासन वनणणय वनगणवमत करण्यात येत आहे .
सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201801311332368533 असा आहे . हा आदेश
विजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने .
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( अपणा अ. गाििे )
सह सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

अपर मुख्य सवचि, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

2.

अपर मुख्य सवचि, उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई,

3.

महासंच ालक, मावहती तंत्रज्ञान महामंिळ, मंत्रालय, मुंबई,

4.

महालेख ापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेख ा ि अनुज्ञय
े ता), मुंबई, नागपूर

5.

महालेख ापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेख ा ि अनुज्ञय
े ता),मुंबई, नागपूर,

6.

अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई

7.

वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुंबई

8. प्रधान सवचि, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
9.

सह सवचि, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

10. अिर सवचि, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
11. सिण कायासन अवधकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
12. वनिि नस्ती (भाषा-1).
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