सामान्य प्रशासन विभाग (खुदृ) साठी ALL IN ONE
संगणक खरेदीस मंजूरी दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन वनणणय क्रमांकः खरे दी-2020/प्र.क्र.10/का.24
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
वदनांक : 14 जानेिारी, 2021
िाचा :- 1) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन वनणणय क्र. खरे दी-2019/प्र.क्र.72/का.24,वद.2 जानेिारी 2020
2) सामान्य प्रशासन विभाग,प्रकल्प अंमलबजािणी सवमती बैठक पत्र क्र. संगणक-2020/प्र.क्र.10/का.24,
वदनांक 9 ऑक्टोबर 2020
शासन वनणणय :विभागातील अविकारी /कमणचारी यांच्यासाठी 71 ALL IN ONE PC संगणक खरे दी करण्यासाठी खरे दीस
मान्यता दे ण्यासाठी प्रकल्प अंमलबजािणी सवमतीची बैठक मा.अपर मुख्य सवचि (सेिा) यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या
मंत्रालयातील 6 व्या मजल्यािरील दालनात वदनांक 5 ऑक्टोबर 2020 रोजी सकाळी 11.30 िाजता आयोवजत
करण्यात आलेली होती. बैठकीत प्रथम 5 संगणक ि त्यांनतर टप्या टप्याने दर मवहना संगणक खरे दी करण्यास
मान्यता दे ण्यात आलेली आहे. त्यानुसार 5 संगणक खरे दीस वदनांक 25 नोव्हेंबर 2020 च्या शासन वनणणयान्िये मान्यता
दे ण्यात आलेली आहे . त्यानंतर वदनांक 8 विसेंबर 2020 च्या शासन वनणणयान्िये 25 संगणक खरे दी करण्यास मंजूरी
दे ण्यात आलेली आहे.
2.

सामान्य प्रशासन विभागातील अविकारी /कमणचारी यांच्यासाठी ALL IN ONE 25 नग संगणक GEM

PORTAL िर खरे दी करण्यासाठी वदनांक 23/12/2020 रोजी GEM PORTAL िर वनविदा प्रवसध्द करण्यात आली
होती. वदनांक 2/1/2021 रोजी

वनविदा उघिण्यात आल्या असून KJM GROUP SYSTEM SOLUTIONS,

MUMBAI यांचे दर कमी असल्यामुळे त्यांच्याकिू न GEM PORTAL 25 नग ALL IN ONE संगणक खरे दी करण्यास
शासन मंजूरी दे त आहे. संगणक खरे दीसाठी एकुण रुपये एकूण रुपये 10,62,000/- ( रुपये दहा लाख बासष्ट्ट हजार
फक्त ) इतका खचण येणार असून सदर खचास शासन मंजूरी दे त असून त्याचा तपशील खालील प्रमाणे आहे .
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3.

संगणक िॉरंटी कालाििी 5 िर्षे इतका आहे . सदर 5 िर्षाच्या िॉरं टी कालाििीमध्ये संगणक दु रुस्ती

दे खभालची जबाबदारी कंपनीची रहाणार आहे . याकवरता आिश्यक असलेला करारनामा कंपनीसोबत करण्यात यािा.
सावहत्याची नोंद जििस्तूसग्र
ं हात घेण्यात यािी.
4.

िरील कारणास्ति होणारा खचण “मागणी क्र.ए-4, २०५२- सवचिालय सिणसािारण सेिा, (०९०) सवचिालय,

(००) (०१) सामान्य प्रशासन विभाग, (१7) संगणक खचण- संगणक संकेतांक २०५२००२५” ह्या अथणसक
ं ल्पीय

शासन वनणणय क्रमांकः खरे दी-2020/प्र.क्र.10/का.24

लेखाशीर्षाखाली खचण घालण्यात यािा ि तो सन २०20-२021 ह्या वित्तीय िर्षासाठी मंजूर झालेल्या अनुदानातून
भागविण्यात यािा.
5.

हा शासन वनणणय प्रकल्प अंमलबजािणी सवमतीस संदभाविन शा.वन. वदनांक 2 जानेिारी 2020 अन्िये प्रदान

केलेल्या अविकाराचा िापर करुन वनगणवमत करण्यात येत आहे .
6.

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ि करण्यात

आला असून त्याचा संकेताक 202101141210542907 असा आहे. हा आदे श विजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन
काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,
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( वि. रा. ठाकूर )
उप सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1

मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई

2

अपर मुख्य सवचि ( सेिा ) सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई

3

अपर मुख्य सवचि ( वित्त) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई

4

अपर मुख्य सवचि ( वनयोजन) वनयोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई

5

प्रिान सवचि ( मा.तं),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई

6

प्रिान सवचि ( उद्योग), उद्योग,उजा ि कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई

7

विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, निीन प्रशासकीय भिन, मुंबई

8

महालेखापाल, लेखा ि अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -1, मुंबई /नागपूर

9

महालेखापाल, लेखा पवरक्षा, महाराष्ट्र-1, मुंबई/नागपूर

10 संचालक, लेखा ि कोर्षागारे संचालनालय, मुंबई
11 संचालक, मावहती ि तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई
12 अविदान ि लेखा अविकारी, मुंबई
13 अिर सवचि (रोखशाखा ) मंत्रालय,मुंबई
14 वनिासी लेखा पवरक्षा अविकारी, मुंबई
15 मे. KJM GROUP SYSTEM SOLUTIONS, MUMBAI
16 वनिि नस्ती (कायासन 24),सा.प्र.वि.मंत्रालय,मुंबई.
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