
गर्वहहनमेंट इ-मारे्कटप्लस (GeM) या 
पोटहलवरून ववभागाचे र्कामर्काज सुरळीत 
चालण्यासाठी संगणर्क, प्रिंटरची खरेदी 
र्करणेबाबत.  

 महाराष्ट्र शासन 
ग्राम ववर्कास ववभाग 
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बाधंर्काम भवन, मर्हबान पथ, फोटह, 

मंत्रालय, मंुबइ- 400 001 
वदनारं्क:  20 ऑक्टोबर,2022. 

 

िंस्तावना : 
 सामान्य िंशासन ववभाग (मातं) शासन वनणहय क्र.मातंसं 2020/िं.क्र.35 (ऄ)/से.1/र्का-39, 

वद.19/10/2020  ऄन्वये इ-ऑवफस िंणाली पूणहत: र्कायान्न्वत र्करण्यासाठी या ववभागाची वनवड 
र्करण्यात अली अहे. यामुळे  सदर िंणाली िंभावीपणे राबववण्यार्कवरता ववभागास पायाभतू सुववधा 
ईपलब्ध र्करून देण्यासाठी  संगणर्क व प्रिंटरची खरेदी  र्करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.  
त्याबाबत शासन पुढीलिंमाणे वनणहय घेत अहे. 
शासन वनणहय :  

र्कें द्र शासनाने राष्ट्रीय खरेदी धोरणातंंगहत (National Public Procurement Policy) खरेदी 
िंवक्रयेत मोठया िंमाणात बदल रे्कल े अहेत. शासर्कीय ववभाग/संस्थार्कडून वस्तु व सेवाचं्या 
खरेदीसाठी र्कें द्र शासनाने गर्वहहनहमेंट इ-मार्कह टप्लेस (GeM)  हे पोटहल ववर्कवसत रे्कलेले अहे. गर्वहहनहमेंट 
इ-मार्कह टप्लेस (GeM) या पोटहलवरून ववभागाचे र्कामर्काज सुरळीत चालण्यासाठी खालील वस्तुंची 
तातडीने खरेदी र्करणे अवश्यर्क अहे.     
गर्वहहनहमेंट इ-मार्कह टप्लेस (GeM) या पोटहलवरून ववभागाचे र्कामर्काज सुरळीत चालण्यासाठी 
खालीलिंमाणे   संगणर्क व प्रिंटरची खरेदी र्करण्यासाठी  िंशासर्कीय  मान्यता देण्यात येत अहे.  

ऄ.क्र. वस्तुचे नाव खरेदी र्करावयाचे नग 
1 ऑल आन वन संगणर्क 55 
2 आंर्क जेट प्रिंटर 75 

 
2. ईद्योग, उजा व र्कामगार ववभाग, शासन वनणहय क्र. भाखंस-2014/िं.क्र.82 भाग 3/ईद्योग-4, 
वद.1/12/2016 (शासर्कीय ववभागानंी र्करावयाच्या र्कायालयीन खरेदीसाठीच्या र्कायहप्दतीची 
सुधावरत वनयमपुन्स्तर्का) मधील वनयमानुसार िंवक्रया ऄवलंबुन सदर खरेदी र्करण्यात यावी. 
3. संगणर्क, प्रिंटर ववथ स्रॅ्कनर  च ेSpecifications मावहती तंत्रज्ञान ववभागार्कडुन वनवरृत र्करून 
घेण्यात अले अहेत. 



शासन वनणहय क्रमारं्कः संर्कीणह-2022/िं.क्र.53/नों. व भा.ंशाखा 

पषृ्ट्ठ 2 पैर्की 2  
 

4. यासाठीचा खचह “मागणी क्रमारं्क एल-4 , 3451-सेके्रटरीएट-अर्थथर्क सेवा-(01)(03)- इ 
गर्वहनहन्स िंर्कल्पाची ऄंमलबजावणी 17 संगणर्क खचह-(3451 2808) मागणी क्रमारं्क एल-4 
(योजनातंगहत) (दत्तमत)” या लेखावशषातंगहत सन 2022-23 म्ये ईपलब्ध र्ालेल्या मंजूर ऄनुदानातून 
भागववण्यात यावा. 
5. खरेदी र्करण्यात अल्यावर  संगणर्क व आंर्कजेट  प्रिंटर या सावहत्याची नोंद जडवस्तु संग्रहात 
घ्यावी. 
6. सदर शासन वनणहय ववत्त ववभाग, शासन वनणहय क्रमारं्क: ववऄिं 2013/ 
िं.क्र.30/2013/वववनयम, भाग-2, वद. 17 एविंल, 2015 ऄन्वये सुधावरत रे्कल्यानुसार ववत्तीय ऄवधर्कार 
वनयम पुन्स्तर्का 1978 सोबतच्या पवरवशष्ट्टातील भाग पवहला, ईप ववभाग दोन, ऄनुक्रमारं्क 27-ऄ, 
वनयम क्रमारं्क-76 ऄन्वये ववभागानंा िंदान र्करण्यात अलेल्या शक्तीनुसार वनगहवमत र्करण्यात येत 
अहे. 

सदर शासन वनणहय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संरे्कतस्थळावर 
ईपलब्ध र्करण्यात अला ऄसून त्याचा संरे्कतार्क 202210201741027920 ऄसा अहे. हा शासन 
वनणहय वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंर्कत र्करुन र्काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने, 

  (र.इ. वगरी) 
 ईप सवचव, महाराष्ट्र शासन 

िंत, 
1. महालेखापाल(लेखा पवरक्षा) महाराष्ट्र-1 मंुबइ/महाराष्ट्र-2 नागपरू 
2. महालेखापाल(लेखा व ऄनुज्ञयेता) महाराष्ट्र-1 मंुबइ/महाराष्ट्र-2 नागपरू 
3. सवह ईप सवचव , ग्राम ववर्कास ववभाग,  बांधर्काम भवन, फोटह, मंुबइ 
4. र्कक्ष ऄवधर्कारी (मातंर्क), ग्राम ववर्कास ववभाग,  बांधर्काम भवन, फोटह, मंुबइ 
5. ऄपर मुख्य सवचव (ग्रामववर्कास) यांच ेस्वीय सहायर्क, ग्राम ववर्कास ववभाग,  बांधर्काम भवन, फोटह,  मंुबइ 
6. वनवड नस्ती (नोंदणी व भांडार र्कक्ष), ग्राम ववर्कास ववभाग, बांधर्काम भवन, फोटह, मंुबइ 
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