सन 2020-21 या वित्तीय िर्षासाठी शासकीय
िैद्यकीय महाविद्यालये ि रूग्णालय, बारामती या
संस्थेस लागणाऱ्या और्षधी ि सर्जिकल सावहत्य ि
आतर

तद्नुर्षंवगक

बाबींची

खरेदी

हाफवकन

महामंडळाकडू न करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता
दे ण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
िैद्यकीय वशक्षण ि और्षधी द्रव्ये विभाग
शासन वनणणय क्रमांकः िैवशवि-2021/प्र.क्र.258/प्रशासन-2
गोकुळदास तेिपाल रुग्णालय अिार,
गो. ते. संकुल आमारत, 9 िा मिला, मंत्रालय, मुंबइ.
मंत्रालय, मुंबइ - 400 032
तारीख: 14 िानेिारी 2022
िाचा 1) शासन वनणणय, सािणिवनक अरेाग्य विभाग, क्र. खरेदी 2016/प्र.क्र. 82/भाग-III,
ईद्योग-4, वदनांक 01.12.2016
2) शासन वनणणय, ईद्योग, उिा ि कामगार विभाग, क्र. भांखस-2014/प्र.क्र.
240/प्रशा-2, वदनांक 26.07.2017
3) शासन वनणणय, वित्त विभाग, क्र. विऄप्र-2013/प्र.क्र.30/13/विवनयम, वदनांक
17.04.2015
4) 4) संचालक, िैद्यकीय वशक्षण ि संशोधन संचालनालय, मुंबइ यांचे पत्र क्र.
संिवै शिसं/शािैमिरु,बारामती/और्षधीबाबी/औखक/13037/2021,वद.27.09.202.
प्रस्तािना -

िैद्यकीय वशक्षण ि संशोधन संचालनालयाच्या ऄखत्यावरतील शासकीय िैद्यकीय
महाविद्यालय ि रुग्णालय, बारामती या संस्थेकरीता वडसेंबर 2020 च्या वहिाळी ऄवधिेशनात
पुरिणी मागणीद्वारे रु. 10.42 कोटी आतका वनधी मंिूर झाला ऄसून, बीडीएस प्रणालीनुसार सदर
संस्थेच्या 2210 G 879 या लेखावशर्षाखाली (21) सामुग्री ि पुरिठा या ईविष्ट्ठांतगणत प्रत्यक्षात रु.
5.21 कोटी एिढा वनधी वितवरत करण्यात अला अहे . सािणिवनक अरोग्य विभागाच्या संदभण क्र. 2
िरील वदनांक 26.07.2017 च्या शासन वनणणयानुसार िैद्यकीय वशक्षण ि और्षधी द्रव्ये विभागाच्या
ऄवधपत्याखालील शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालये ि रुग्णालये अवण संस्था यांना लागणारी
और्षधी ि सर्जिकल सावहत्य, रसायणे ि ईपकरणे आत्यादी बाबींची खरेदी हाफवकन िीि और्षधी
वनमाण महामंडळाकडू न करणे बंधनकारक करण्यात अले अहे . त्यानुसार शासकीय िैद्यकीय
महाविद्यालय ि रुग्णालय, बारामती या संस्थेने

सन 2020-2021 या वित्तीय िर्षाकरीता (21)

सामुग्री ि पुरिठा या ईविष्ट्टांतगणत और्षधे ि सर्जिकल्स बाबींची मे. हाफवकन महामंडळामाफणत
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खरेदी करण्यासाठी रु. 2.14 कोटी एिढा वनधी हाफवकन महामंडळास िगण केला अहे . यास्ति
शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, बारामती या संस्थेस अिश्यक ऄसलेल्या और्षधे ि
सर्जिकल्स बाबींच्या खरेदीकरीता रु. 2.14 कोटी एिढ्या रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याची
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासनाने पुढील प्रमाणे वनणणय घेतला अहे .
शासन वनणणयसन 2020-21 या वित्तीय िर्षाकरीता िैद्यकीय वशक्षण ि संशोधन संचालनालयाच्या
ऄवधनस्त शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, बारामती या संस्थेस लागणा-या और्षधी,
सर्जिकल्स सावहत्य ि तद्नुर्षंवगक बाबींची खरेदी हाफवकन महामंडळाकडू न करण्यासाठी रु.
2,14,65,663/-(रुपये दोन कोटी चौदा लक्ष पासष्ट्ट हिार सहाशे त्रेसस्ट केिळ) एिढ्या
रक्कमेच्या प्रस्तािातील खालील तक्त्यात नमूद बाबींसाठी पुढील ऄटी ि शतींच्या ऄधीन राहू न
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत अहे .
ऄ.क्र.

बाबींचे नाि

एकूण बाबी

एकूण ककमत (रुपये)

1

Tab Cap

95

5,99,184

2

Injections

113

18,33,214

3

Liq Oral

37

2,34,762

4

Antisep and Disinf

17

8,75,648

5

I.V.Fluid

23

11,17,685

6

Surgical Dressing

8

9,69,517

7

Surgical Drugs

214

21,97,969

8

Surgical Non Drugs

141

1,16,59,835

9

Surg Suture and Stapler

160

18,73,481

10

Additional Requirements

19

10,43,68

827

2,14,65,663

Total
ऄटी:-

1. सदर और्षधी ि सर्जिकल सावहत्य, रसायणे ि ईपकरणे आत्यादी बाबींची
अिश्यकता /मागणी याची शहावनशा खातरिमा संचालनालयाने करािी.
2. सदरहू और्षधी ि सर्जिकल सावहत्य, रसायणे ि ईपकरणे आत्यादी बाबींची विवनर्जदष्ट्टे
व्यापक ि सिणसमािेशक ऄसून त्यानुसार सदर बाबींचा पुरिठा करु शकणारे
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वकमान तीन ईत्पादक / पुरिठादार यांचक
े डू न तीन वनविदा प्राप्त होउ शकतील
ऄसा प्रकारची अहे त, याची खातरिमा करण्यात यािी.
3. सदर विर्षयी “ शासकीय विभागाने कराियाच्या कायालयीन खरेदीसाठी
कायणपद्धतीची वनयमपुस्स्तका” या ईद्योग, उिा ि कामगार विभागाने वनगणवमत
केलेल्या

शासन

वनणणय

क्र.

भांखस-2014/प्र.क्र.82/भाग/ईद्योग-4,

वद.

01.12.2016 मध्ये नमुद विवहत कायणपद्धतीचे ऄनुपालन करण्यात यािे.
4. सदर खरेदीसाठी प्रस्तावित केलेल्या बाबी विनािापर पडू न राहणार नाहीत ि
त्यांचा विवहत मुदतीत िापर होइल, याची दक्षता घेण्यात यािी.
5. खरेदीविर्षयक बाबींची वद्वरुक्ती (duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात
यािी.
6. सािणिवनक अरोग्य विभाग शासन वनणणय वदनांक 26.07.2017 मधील
तरतूदीनुसार सदर और्षधी ि सर्जिकल्स बाबी हाफवकन महामंडळाकडू न प्राप्त
करुन घेण्यासाठी पुढील अिश्यक ती कायणिाही तात्काळ करण्यात यािी.
7. सदर शासन वनणणयातील तक्त्यात नमुद खरेदी विर्षयक बाबीं बाबत अयुक्त,
िैद्यकीय वशक्षण ि संशोधन यांनी त्यांच्या वदनांक 27.09.2021 रोिीच्या पत्रासह
िोडलेली तपवशलिार मावहती तात्काळ हाफवकन महामंडळास ईपलब्ध करुन
द्यािी.
8. कोणत्याही पवरस्स्थतीत ईपलब्ध वनधीच्या मयादेपेक्षा िास्त खचण करण्यात येउ
नये.
2.

ईपरोक्त ऄनुक्रमांक 1 ते 8 येथे नमुद ऄटींची पूतणता करण्याची ि खरेदी वनयमानुसार ि

अिश्यकतेप्रमाणे अहे हे सुवनवरृत करण्याची संपण
ू ण िबाबदारी अयुक्त, िैद्यकीय वशक्षण ि
संशोधन संचालनालय तसेच सहसंचालक, िैद्यकीय वशक्षण ि संशोधन संचालनालय (खरेदी कक्ष)
मुंबइ यांची राहील.
3.

सदर खरेदीसाठी होणारा खचण शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, बारामती या

संस्थेच्या लेखावशर्षण क्रमांक 2210 G 879 या लेखावशर्षाखाली सन 2020-21 या वित्तीय िर्षात
(21) सामुग्री ि पुरिठा या ईविष्ट्टांतगणत ईपलब्ध ऄसलेल्या ऄनुदानातून भागविण्यात यािा.
4.

शासन वनणणय, वित्त विभाग क्र. विऄप्र-2013/प्र.क्र.30/13/विवनयम, वदनांक 17.04.2015

तसेच वित्तीय ऄवधकार वनयम पुस्स्तका भाग-1, ईप विभाग-2, ऄनुक्रमांक-3, वनणणय क्र.7 ऄनुसार
प्रशासकीय विभागास ऄसलेल्या ऄवधकारान्िये सदर शासन वनणणय वनगणवमत करण्यात येत अहे .
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5.

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

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 202201131858571813 ऄसा अहे . हा अदेश
वडिीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदेशानुसार ि नािाने.

MAHADEO
JOGDAND
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( म. वग. िोगदंड)
ऄिर सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
महालेखापाल (लेखा ि ऄनुज्ञय
े ता) 1/2, महाराष्ट्र, मुंबइ.
व्यिस्थापकीय संचालक, हाफवकन िीि और्षध वनमाण महामंडळ, मुंबइ
अयुक्त, िैद्यकीय वशक्षण ि संशोधन, संचालनालय, मुंबइ.
संचालक, िैद्यकीय वशक्षण ि संशोधन, मुंबइ.
ऄवधदान ि लेखा ऄवधकारी, मुंबइ.
विल्हा कोर्षागार / ईप कोर्षागार ऄवधकारी, बारामती
ऄवधष्ट्ठाता / ऄधीक्षक, शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि रूग्णालय, बारामती
वनिडनस्ती (प्रशासन -2)
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