
प्रथम टप्पप्पयात राज्यातील पाच जिल्हयात 
रोिगार व स्वयंरोिगार मागगदर्गन 
कें द्रामध्ये व्यवसाय मागगदर्गन व 
समुपदेर्न कें द्र सुरु करणे  
संगणक यंत्रणा खरेदी करणेबाबत. 
 

महाराष्ट्र र्ासन 
रोिगार व स्वयंरोिगार जवभाग 

र्ासन जनणगय क्रमांकः रोस्वरो-2014/प्र.क्र.215/रोस्वरो-1 
िी.टी.हॉस्पीटल कॉम्पप्पलेक्स इमारत, 5 वा मिला 

नवीन मंत्रालय, मंुबई-400001 
तारीख:- 20/03/2015 

वाचा -  
1) र्ासन जनणगय क्रमांकः रोिगार व स्वयंरोगार जवभाग, रोस्वरो-2012/प्र.क्र.309/रोस्वरो-

1 जदनांक 19 मे,2014 
2) र्ासन जनणगय क्रमांकः रोिगार व स्वयंरोिगार जवभाग, रोस्वरो-2014/प्र.क्र.109/ 

रोस्वरो-1 जदनांक 21 ऑगस्ट,2014 
3) र्ासन जनणगय क्रमांकः रोिगार व स्वयंरोिगार जवभाग, रोस्वरो-2014/प्र.क्र.215/ 

रोस्वरो-1 जद.29 ऑक्टोबर,2014 
4) आयुक्त,रोिगार, स्वयंरोिगार व कौर्ल्य जवकास यांचे पत्र क्र.रोस्वरां—7/संगणक/ 

226 जद.17िानेवारी,2014 
5) जद.28 नोव्हेंबर,2014 रोिी पार पडलेल्या प्रकल्प अमंलबिावणी सजमतीचे इजतवृत्त  
6) र्ासन जनणगय क्रमांकः कौर्ल्य जवकास व उद्योिकता जवभाग, क्र. रोस्वरो-2014/ 

प्र.क्र.215/रोस्वरो-1 जद.30.01.2015 
7) आयुक्त , रोिगार,स्वयंरोिगार व कौर्ल्य जवकास यांचे पत्र क्र. रोस्वसं-9/ 

सीिीसीसी/प्रोिेक्टर/2504 जद.17 माचग,2015   
र्ासन जनणगय -  

र्ासन जनणगय, रोिगार व स्वयंरोिगार जवभाग, रोस्वरो-2012/प्र.क्र.309/रोस्वरो-1 जद.19 
मे,2014 अन्वये राज्यात रोिगार व स्वयंरोिगार कें द्रामध्ये व्यवसाय मागगदर्गन व समुपदेर्न कें द्र 
स्थापन करण्याचा जनणगय घेण्यात आला असून पजहल्या टप्पप्पयात मंुबई उपनगर, औरंगाबाद, नागपूर, 
सांगली व ससधुदुगग येथे अर्ी कें दे्र स्थापन करण्यास प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. र्ासन 
जनणगय, रोिगार व स्वयंरोिगार जवभाग, रोस्वरो-2014/प्र.क्र.109/रोस्वरो-1 जद.21 ऑगस्ट,2014 
अन्वये सदर योिनेसाठी जनधी मंिूर करण्यात आलेला आहे.   तसेच र्ासन जनणगय रोिगार व 
स्वयंरोिगार जवभाग, रोस्वरो-2014/प्र.क्र.215/रोस्वरो-1 जद.29 ऑक्टोबर,2014 अन्वये  सदर 
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योिनेसाठी  5 स्कॅनर  व 25 सप्रटर Directorate General of Supplies & Disposals, Govt. of 
Indiaयांच्या  दरकरारानुसार खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  तसेच   जद.28 
नोव्हेंबर,2014 रोिी पार पडलेल्या जवभागाच्या प्रकल्प अंमलबिावणी सजमतीच्या बैठकीत देण्यात 
आलेल्या मान्यतेस अनुलकू्षन  सदर योिनेच्या अंतगगत खरेदी करावयाच्या  संगणक व त्यासंबंधातील 
यंत्रणेच्या खरेदीस येणा-या खचास र्ासन जनणगय, कौर्ल्य जवकास व उद्योिकता  जवभाग, रोस्वरो-
2014/प्र.क्र.215/रोस्वरो-1 जद.30 िानेवारी,2015 अन्वये  जवत्तीय व प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे.  
2.     उपरोक्त जद.30.01.2015 च्या र्ासन जनणगयान्वये  DGS&D च्या दर करारावर असलेल्या   10 
प्रोिेक्टरच्या  खरेदीस  जवत्तीय व प्रर्ासकीय मंिूरी देण्यात आली आहे.  सदर मंिूरीस  अनुलकू्षन 
आयुक्त, रोिगार, स्वयंरोिगार व कौर्ल्य जवकास यांनी व्यवसाय मागगदर्गन व समुपदेर्न कें द्रासाठी 
10 प्रोिेक्टर खरेदीसाठीचे आदेर् DGS&D  यांच्या दरकरारावरील नमूद पुरवठादार मे.ॲग्माटेल 
इंजडया प्रा.जल. यांना जद.03.02.2015 रोिी पाठजवले.  परंतु, सदर प्रोिेक्टरची सकमती DGS&D च्या 
जद.16.02.2015 च्या ॲमेडमेंटनुसार वाढलेली असून त्याप्रमाणे सकमतीत प्रजत नग रु.776.09 ( रुपये 
सातरे् र्हात्तर आजण पैसे नऊ  मात्र) प्रमाणे वाढ झाली असून,  आता प्रोिेक्टरची सुधारीत सकमत 
रु.41,372.00 (रुपये एक्केचाळीस हिार तीनरे् बहात्तर मात्र) इतकी होत आहे.  तसेच 
जद.16.02.2015 रोिीची ॲमेंडमेट पूवगलक्षी प्रभावाने जद.01.01.2015 पासून लागू असल्याचे 
DGS&D च्या दर करारात नमूद केलेले आहे.  सबब, उपरोक्त 10 प्रोिेक्टसगच्या खरेदीकजरता  प्रती 
नग रु.776.09/- प्रमाणे रु.7760.90 ( रुपये सात हिार सातरे् साठ आजण  नव्वद पैसे  फक्त  ) 
एवढा वाढीव खचग होणार आहे.   सबब, या र्ासन जनणगयान्वये उपरोक्त नमूद व्यवसाय मागगदर्गन व 
समुपदेर्न कें द्रासाठी खरेदी करावयाच्या 10 प्रोिेक्टरच्या खरेदीसाठी येणा-या रु.7760.90/- 
(रुपये सात हिार सातरे् साठ आजण नव्वद पैसे फक्त) एवढया  वाढीव खचास  जवत्तीय मंिूरी देण्यात 
येत आहे. 
3.  सदर मान्यता र्ासन जनणगय, जवत्त जवभाग, क्रमांक- जवअप्र-10.08/प्र.क.70/2008/जवजनयम, 
जद.15 मे,2009 नुसार जवत्तीय अजधकार जनयम पुस्स्तका, 1978 मधील भाग-पजहला, उप-जवभाग-
दोन मधील अनु.28-अ जनयम क्र.76 नुसार प्रर्ासजनक जवभागाला असलेल्या अजधकारास अनुलकू्षन 
व खालील अटीच्या अजधन राहून देण्यात येत आहे. 

1) उपरोक्त यंत्रणेची खरेदी जवहीत कायगपध्दतीनुसार करण्यात यावी. 
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2) यंत्र सामुग्री प्राप्पत झाल्याखेरीि व ते जनजचचत केलेल्या जवजनदीष्ट्टाप्रमाणे असल्याची 
खातरिमा केल्याखेरीि तसेच, यंत्रांच्या गुणवते्तची खात्री पटल्याखेरीि कंपनीस 
रक्कम प्रदान करण्यात येऊ नये. 

3) सदर यंत्रणेची नोंद संबंजधत कायालयाच्या िडवस्तू संग्रह नोंदवहीत घेण्यात यावी. 
4) उपरोक्त यंत्रणेची खरेदीही उपलब्ध जनधीच्या मयादेत करण्यात यावी. 

4.     सदर खचग र्ासन जनणगय,रोिगार व स्वयंरोिगार जवभाग क्र.रोस्वरो-2014/प्र.क्र.109/रोस्वरो-
1 जदनांक २१ ऑगस्ट,2014 अन्वये लेखार्ीर्ग मागणी क्र.झेड ए-01, प्रधान लेखार्ीर्ग-2230-
कामगार व सेवायोिन, 02- सेवायोिना सेवा, 001-सेवायोिन व प्रर्ासन, 06- व्यवसाय मागगदर्गन 
व समुपदेर्न कें द्रांची स्थापना  (22306038),17 संगणक (योिनांतगगत योिना) अंतगगत प्रथम 
टप्पप्पयात राज्यातील पाच जिल्हा रोिगार व स्वयंरोिगार मागगदर्गन कें द्रामध्ये व्यवसाय मागगदर्गन व 
समुपदेर्न कें द्र सुरु करण्याकजरता करावयाच्या  संगणक खचासाठी  जवत्तीय वर्ग 2014-2015 मध्ये 
मंिूर करण्यात आलेल्या अथगसंकल्पीय तरतूदीतून  भागजवण्यात यावा. 

सदर र्ासन जनणगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201503231436166603 असा आहे. हा आदेर् 
जडिीटल स्वाक्षरीने साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेर्ानुसार व नावाने.  
 
 

             ( सं.छ.तडवी ) 
                                अवर सजचव 

प्रत, 
1. महालेखापाल, ( लेखा व अनुजे्ञयता/ लेखा पजरक्षा), महाराष्ट्र-1/2, मंुबई/ नागपूर 
2. अजधदान व लेखा अजधकारी, मंुबई 
3. उप कोर्ागार अजधकारी, कोकण भवन, नवी मंुबई 
4. जनवासी लेखा पजरक्षा अजधकारी, मंुबई 
5. आयुक्त, रोिगार, स्वयंरोिगार व कौर्ल्य जवकास, रोिगार व स्वयंरोिगार संचालनालय, 

कोकणभवन, नवी मंुबई 
6. प्रधान सजचव, कौर्ल्य जवकास व उद्योिकता जवभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 
7. जवत्त जवभाग, व्यय-15,मंत्रालय,मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8. जनयोिन जवभाग, का-1471,मंत्रालय, मंुबई 
9. महाराष्ट्र कौर्ल्य जवकास संस्था, मंुबई 
10. संचालक, यर्दा, पुणे 
11.कक्ष अजधकारी (रोस्वरो-2), कौर्ल्य जवकास व उद्योिकता जवभाग, नवीन मंत्रालय,  
      मंुबई -01 

      12.जनवड नस्ती (रोस्वरो-1) 


		2015-03-24T15:39:10+0530
	Sandesh Chhabu Tadvi




