
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  
                                           कौर्ल्य जवकास व उदयोिकता जवभाग  

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

नवीन मंत्रालय, मंुबई-400001 
तारीख: 30 िानेवारी,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.17 िानेवारी,2014 
5) जद.28 नोव्हेंबर,2014 रोिी पार पडलले्या प्रकल्प अमंलबिावणी सजमतीचे इजतवृत्त  

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 
योिनेसाठी  5 स्कॅनर  व 25 सप्रटर Directorate General of Supplies & Disposals, Govt. of 
Indiaयांच्या  दरकरारानुसार खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
2. जद.28 नोव्हेंबर, 2014 रोिी पार पडलेल्या जवभागाच्या प्रकल्प अंमलबिावणी सजमतीच्या बैठकीत 
देण्यात आलेल्या मान्यतेस अनुलकू्षन सदर योिनेच्या अंतगगत खरेदी करावयाच्या  खालील नमूद 
संगणक व त्यासंबंधात यंत्रणेच्या खरेदीस येणा-या खचास या र्ासन जनणगयान्वये  मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
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अ.क्र. खरेदी 
करण्यात 

येणारी यंत्रणा 

कोणत्या दर करारानुसार आहे आवश्यक 
असललेे नग 

दर करारानुसार 
प्रती नगाची सकमत 

(रुपये ) 

येणारा एकूण खचग (रुपये)  

(अ) (ब) (क) (ड) (इ) ( ड) X (इ) 
1 संगणक महाराष्ट्र र्ासन 180 36,488/- 65,67,840.00 
2 स्कॅनर Directorate General of Supplies 

& Disposals, Govt. of India 
3 22,523.76/- 67,571.28 

3 लेझर जप्रटसग 9 8,823.99/- 79,415.91 
4 प्रोिेक्टसग 10 40,595.91/- 4,05,959.10 
 (रुपये एकाहत्तर लाख वीस हिार सातरे् र्हयाऐंर्ी फक्त)  71,20,786.29 

 
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. 
2) यंत्र सामुग्री प्राप्पत झाल्याखेरीि व ते जनजश्चत 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) 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. 

5.तसेच, जद.28 नोव्हेंबर,2014 रोिी पार पडलेल्या प्रकल्प अंमलबिावणी सजमतीच्या बैठकीच्या 
इजतवृत्तानुसार पुढील यंत्रणेच्या खरेदीस प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:-  
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अ.क्र. यंत्रणेचे नाव एकूण आवश्यक नग सदर यंत्रणेच्या खरेदीबाबत प्रकल्प अमंलबिावणी सजमतीने 
जदललेे अजभप्राय 

1 युपीएस (रॅक व स्थाजपत 
खचासह) 
(5 केव्हीए क्षमतेचे) 

11 कें द्रीय भांडार यांच्या दरपत्रकानुसार खरेदी करण्यास सजमतीने 
मान्यता जदली नाही. जवहीत कायगपध्दती अवलंबून (जनजवदा मागवून) 
खरेदी करण्यात यावी. 

2 इनव्हटगर 5 
3 एलईडीजटव्ही 5 
4 ईपीएबीएक्स 5 डीिीएसॲण्डडीच्या दरकरारानुसार मुदतवाढ जमळाली असल्यास 

त्यानुसार खरेदी करावी अन्यथा जवहीत पध्दती (जनजवदा मागवून इ.) 
अवलंबून खरेदी करण्यात यावी. 

5 लॅपटॉप 10 डीिीएसॲण्डडीच्या दर करारास मुदतवाढ जमळाली असल्यास 
त्यानुसार खरेदी करावी अथवा  राज्य र्ासनाच्या दरकरारावर 
आवश्यक स्पेजसजफकेर्नर्ी जमळाता-िुळता लॅपटॉप  उपलब्ध 
असल्यास त्यानुसार अथवा जवहीत पध्दती ( जनजवदा मागवून इ.) 
अवलंबून खरेदी करण्यात यावी. 

6 वातानुकुलीत यंत्रणा 18-नग-1 टन 
13-नग-1.5 टन 
4-नग-2टन 

जवहीत कायगपध्दती अवलंबून (जनजवदा मागवून व वीि बचत करणारी 
यंत्रणा) खरेदी करण्यात यावी. 

  
 6. उपरोक्त यंत्रणेची खरेदी पजर.5 प्रमाणे  जवहीत पध्दतीचा अवलंब करुन जनजवदा मागवून करण्याची 
कायगवाही तात्काळ सुरु करावी. तसेच सदर यंत्रणाच्या खरेदीवरील खचग आयुक्त, रोिगार, 
स्वयंरोिगार व कौर्ल्य जवकास यांना जवभागप्रमुख म्पहणून असलेल्या अजधकारांत व जवत्तीय अजधकार 
जनयम पुस्स्तका,1978 मधील जवत्तीय मयादेमध्ये तसेच प्रचजलत जनयमातील तरतूदी व र्ासनाने 
यासंदभात वेळोवेळी जदलेल्या सूचना यांचे काटेकोरपणे पालन करुन करण्यात यावा. 

सदर र्ासन जनणगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201501301103200303 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 

http://www.maharashtra.gov.in/
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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 
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) 
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