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 भाषा संचालनालयासाठी नवीन संगणक 
खरेदी करण्याबाबत प्रशासकीय मंजूरी 
देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा ववभाग 

शासन वनणणय क्रमांकः संकीणण-2016/प्र.क्र.81 /भाषा-1, 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबइ-400 032. 
तारीख: 31 जानेवारी, 2018. 

वाचा :  
         1) ईद्योग, उजा व कामगार ववभाग शासन वनणणय क्र.सकंीणण-2016/प्र.क्र.215/ईद्योग-4,  

           वद.24 ऑगस्ट, 2017. 
     2) ईद्योग, उजा व कामगार ववभाग शासन वनणणय क्र.सकंीणण-2017/प्र.क्र.204/ईद्योग-4,  

           वद.8 वडसेंबर, 2017. 
     3)  भाषा संचालनालयाच ेपत्र क्र. सकंीणण-2018/प्र.क्र.28/198/चौदा, वद. 30/01/2018. 

प्रस्तावना : 
भाषा संचालनालयातील कायालयीन कामकाजासाठी संगणकांची संख्या परेुशी नसल्याने नवीन 

संगणक खरेदी करण्याची बाब ववचाराधीन होती. ववभागाकडील इ-गव्हनणन्सच्या ईविष्ट्टाखाली परेुशी तरतूद 
नसल्याने सचंालनालयाच्या “कायालयीन खचण” या लेखावशषाऄंतगणत ऄसलेल्या वशल्लक ऄनुदानामधून 
पनुर्ववतरणाने “17 संगणक खचण” या ईविष्ट्टाखाली वनधी ईपलब्ध करून देणे गरजचेे होते. त्यानुसार मागणी 
क्रमांक झेडएफ-01 प्रधानशीषण 2052 सवचवालय-सवणसाधारण सेवा, (90) आतर कायालये, (00) (02)भाषा 
संचालनालय (दत्तमत) (2052 5063) “17 संगणक खचण” या ईविष्ट्टासाठी पनुर्ववतरणाद्वारे वनधी ईपलब्ध करून 
देण्यात अला अहे. सदर वनधीतनू संचालनालयाकरीता एकूण 27 संगणक खरेदी करण्यासाठी 
रू.10,53,000/- (ऄक्षरी : रुपये दहा लाख त्रेपन्न हजार फक्त) आतक्या खचास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन होता. 

शासन वनणणय:  
भाषा संचालनालयाच्या कायालयीन कामासाठी  संगणकाची संख्या परेुशी  नसल्याने नवीन संगणक 

खरेदी करण्याकरीता ईद्योग, उजा व कामगार ववभागाच्या संदभावधन शासन वनणणयातील कायणपद्धतीचा ऄवलंब 
करून गव्हनणमेंट इ-माकेटप्लेस (GeM) पोटणलद्वारे संचालनालयाकरीता एकूण 27 संगणकांची ववहीत मागणी 
वद.30.1.2018 रोजी GeM पोटणलवर नोंदववली अहे. GeM कायणप्रणालीवरील संगणकांच्या प्रारंवभक 
ककमतीनुसार   रू. 10,53,000/- (ऄक्षरी : रुपये दहा लाख त्रेपन्न हजार फक्त) ऑनलाआन वनववदेद्वारे खरेदी 
करण्यास सदर अदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत अहे. GeM पोटणलवरून खरेदी करण्याच्या 
धोरणानुसार सदर खरेदीची रक्कम रू. 3 लाखांपेक्षा ऄवधक ऄसल्याने  Online Bidding पद्धतीने न्यूनतम 
परुवठादार ऄंवतम केल्यानंतर संबवंधतांस खरेदीबाबतच ेकायादेश (work order) देण्यात येतील. 
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2. प्रस्तुत सगंणकांच ेवववनदेश (Specification) मावहती व तंत्रज्ञान महमंडळाकडून प्रमावणत करून घेण्यात 
अले अहेत.. 
3. यासंबधंी होणारा खचण भाषा संचालनालयाच्या मागणी क्रमांक झेडएफ 01, मुख्य लेखावशषण 2052 
सवचवालय-सवणसाधारण सेवा, 090 सवचवालय, (00) (02) भाषा सचंालनालय (दत्तमत) (2052 5063) ऄंतगणत 
“ 17 संगणक खचण ” या ईविष्ट्टासाठी  पनुर्ववतरणाने ईपलब्ध झालेल्या ऄनुदानातून भागववण्यात यावा. 
4. ववत्त ववभाग शासन वनणणय क्रमाकं ववऄप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/वववनयम,भाग-2,           
वद.17.04.2015 ऄन्वये ववत्तीय ऄवधकार वनयम पसु्स्तका-1978 (भाग पवहला), ईप ववभाग-दोन, ऄनुक्रमाकं 
27-ऄ, वनयम 76 नुसार प्रशासकीय ववभागाला प्रदान करण्यात अलेल्या  ववत्तीय ऄवधकारान्वये हा शासन 
वनणणय वनगणवमत करण्यात येत अहे. 

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर ईपलब्ध 
करण्यात अला ऄसनू त्याचा सकेंताक 201802011517495533 ऄसा अहे. हा अदेश वडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या अदेशानुसार व नावाने.  

    (ऄपणा ऄ. गावडे) 
 सह सवचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1 ऄपर मुख्य सवचव, ववत्त ववभाग, मंत्रालय, मंुबइ.  
2 ऄपर मुख्य सवचव, ईद्योग, उजा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मंुबइ, 
3 महासंचालक, मावहती  तंत्रज्ञान महामंडळ, मंत्रालय, मंुबइ, 
4 महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा व ऄनुज्ञयेता), मंुबइ, नागपरू 
5 महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा व ऄनुज्ञयेता),मंुबइ, नागपरू, 
6 ऄवधदान व लेखा ऄवधकारी, मंुबइ 
7 वनवासी लेखा परीक्षा ऄवधकारी, मंुबइ 
8 प्रधान सवचव, मराठी भाषा ववभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
9 सह सवचव, मराठी भाषा ववभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
10 ऄवर सवचव, मराठी भाषा ववभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
11 संचालक, भाषा संचालनालय, वांदे्र(पवूण), मंुबइ. 
12 सवण कायासन ऄवधकारी, मराठी भाषा ववभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
13  वनवड नस्ती (भाषा-1).  
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