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ग्रामपंचायत, पंचायत सममत्या व  मिल्हा पमरषद 
येथे संगणक व वबेकॅम  आ. खरेदी करण्यासाठी 
specifications ईपलब्ध करून देण्याबाबत. 

 
महाराष्र शासन 

ग्राम मवकास मवभाग 
शासन पमरपत्रक क्रमाकंः संकीणण-2020/प्र.क्र. 57/मातंक  

बाधंकाम भवन,25,मर्णबान पथ. 
फोर्ण,म ंबइ-400001 

तारीख:  04 माचण,2021 
 

वाचा :- शासन पमरपत्रक क्रमाकंः संकीणण-2020/प्र.क्र. 57/मातंक , मद. 10/02/2021 

 
 

 शासन पमरपत्रक:- 

ग्रामपंचायत, पंचायत सममत्या व  मिल्हा पमरषद येथे संगणक व वबेकॅम  आ. खरेदी 

करण्यासाठी specifications ईपलब्ध करून देण्याबाबत यापूवी मद. 10/02/2021 च्या 

पमरपत्रकान्वये स चना मनगणममत करण्यात अल्या होत्या, सदरचे पमरपत्रक ऄमधक्रममत करून शासन 

प ढील प्रमाणे स धामरत पमरपत्रक मनगणममत करीत अहे . 

राज्याचे प्रशासन ऄमधक गमतमान तसेच लोकामभम ख करण्याच्या दृष्र्ीने प्रशासकीय 

कामकािाचे संगणकीकरण करण्याबाबत शासनाने मद.23/09/2011 रोिी इ-प्रशासन धोरण 

िाहीर केले अहे. त्यान सार राज्यामध्ये सवणच ग्रामपंचायतींमध्ये संगणकीकरणाची प्रमक्रया स रू 

अहे. ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसथानंा मवमवध दाखले ऑनलाइन पध्दतीने देण्यात येतात, तसेच 

राज्यातील पंचायत सममत्या व मिल्हा पमरषदामंध्ये देखील सवणच काम संगणकावर करण्यात येत 

अहे. यासाठी तेथे नवीन  संगणक व वबेकॅम  आ. खरेदी करणे अवश्यक अहे. 

2. नवीन  संगणक व वबेकॅम आ. खरेदी करण्यासाठी अवश्यक ऄसणारे Specifications 

ईपलब्ध करून देण्याबाबत ऄनेक कायालयाकंडून शासनास मवचारणा होत ऄसते. त्याम ळे पंचायत 

राि संसथामंध्ये कामाचे  संगणकीकरण करण्याच्या कामात स लभता व एकस त्रता यावी यासाठी 
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संगणक सामग्रीचे  सोबतच्या मववरणपत्रातं नम द केल्यान सार Specifications  मनमरृत करण्यात 

येत अहे.  

ईपरोक्त Specifications ची या मवभागाच्या ऄमधपत्याखालील कायालयानंी नोंद घ्यावी व 

सदर Specifications ककवा त्यापेक्षा ईच्चतम Specifications न सार संगणक सामहत्याची खरेदी  

त्याचं्या सवमनधीत न (मवत्त अयोग मनधी, पेसा ऄंतगणत प्राप्त मनधी, व आतर मागाने ममळणारे ईत्पन्न)  

GEM portal वरून करण्यात यावी. यासाठी शासनाकडून कोणताही मनधी देण्यात येणार नाही. 

सदर सेवा/वसत  प रवठा केल्यानंतर अमण प रवठादारानंी देयक सादर केल्यानंतर प्रत्येक 

ग्रामपंचायतींनी त्याचं्या सतरावर सदर देयकामध न मनयमान सार अवश्यक त्या विावर्ी बीलातून 

कराव्यात. 

 सदर शासन पमरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

संकेतसथळावर ईपलब्ध करण्यात अले ऄसून त्याचा संकेताकं 202103041102486620 ऄसा 

अहे. हा अदेश मडिीर्ल सवाक्षरीने साक्षामंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशान सार व नावानें,  

       (प्रमवण िैन) 
 ईप समचव, महाराष्र शासन 

प्रत, 
1) ऄपर म ख्य समचव (ग्राममवकास), बाधंकाम भवन,25,मर्णबान पथ फोर्ण,म ंबइ-400001 
2) सवण ईपसमचव,ग्राममवकास मवभाग, बाधंकाम भवन,25,मर्णबान पथ फोर्ण,म ंबइ-400001 
3) म ख्य कायणकारी ऄमधकारी ,सवण मिल्हा पमरषद,महाराष्र राज्य. 
4) गर् मवकास ऄमधकारी  ,सवण पंचायत सममती  , महाराष्र राज्य. 
5) ग्रामसेवक / ग्राममवकास ऄमधकारी, सवण ग्रामपंचायत   ,महाराष्र राज्य  
6) मनवडनसती )मामहती तंत्रीान कक्ष,(  बाधंकाम भवन,25,मर्णबान पथ फोर्ण,म ंबइ-400001 

  

http://www.maharashtra.gov.in/
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शासन पमरपत्रक क्रमांकः सकंीणण-2020/प्र.क्र. 57/मातंक, मद.04 माचण, 2021 सोबतचे मववरणपत्र 
मववरणपत्र- संगणक सामहत्याचे Specifications 

 
1.संगणक  

Product 

 

All in one PC 

Panel 27” LED Full HD 1920 x 1080 pixels 

IPS Display 

Motherboard Support Thin Mini-ATX 

Webcam built-in 5.0 MP with Full HD 

CPU Intel CPU @ 3.1GHz Base Frequency (10
th

  

Generation) 

Memory 8GB/16 GB @ 2400/2133 MHz (Onboard) 

HDD 1 x 2.5 inch, 1X 3.5 inch, 1x M.2 

Storage 128 GB SSD 

1 TB HDD 

Audio Realtek ® ALC269 codec 

LAN 1 X Giga LAN 

Connectivity WiFi 802.11 ac 

BT 4.1 

USB (Rear) 4 X USB 3.0, 2 X USB 2.0 

Display 1 X HDMI 

Speakers 2 X 3 W 

OS Microsoft windows 10  

 
 
2. वबेकॅम 

Product Logitech Webcam (na) 

OEM part number 0275023135 

Wilfit Part Number WF0275023135 

Description ADJUSTABLE SCREW ASSY 

DGQA (Defence) 

Registration/ Capacity Verification 

Yes 

Certificate will be produced to buyer on 

demand 

yes 

the vendor supplying Willfit spares must 

produce certificate of Inspection by 

DGQA at the time of delivery of 

consignment 

yes 

Free Replacement Warranty yes 
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