प्रादे शिक मनोरुग्णालय नागपूर येथे सीसी
शिव्ही कॅमेरे बसशिण्यास प्रिासकीय मान्यता
दे ण्याबाबत...
महाराष्ट्र िासन
सािवजशनक आरोग्य शिभाग
िासन शनणवय क्रमाांकः प्रिामा २०१७/ प्रक्र-५४/आरोग्य ३(अ)
गो.ते.रुग्णालय सांकुल इमारत, १० िा मजला,
एल.िी.मागव, मांत्रालय, मुांबई- ४०० ००१
शदनाांक:- १7 जुलै,२०१७.
िाचा :1)

अशतशरक्त सांचालक (आरोग्य सांसथाांमार्वत राबशिण्यात येणारे कायवक्रम) आरोग्य सेिा मुांबई याांचे
क्रमाांक : सांआसे /प्रामरुना/सीसीशिव्ही/प्रिा.मांजुरी/मा.आ./िे -2/179-80/17, शद. 24.1.2017.

2)

अशतशरक्त सांचालक (आरोग्य सांसथाांमार्वत राबशिण्यात येणारे कायवक्रम)आरोग्य सेिा मुांबई
याांचे क्रमाांक : सांआसे /प्रामरुना/सीसीशिव्ही/प्रिा.मांजुरी/मा.आ./िे -2/691/17,शद. 7.7.2017.

प्रसतािना :राज्यातील प्रादे शिक मनोरुग्णालयातील अडीअडचणी सांबध
ां ात शनयुक्त करण्यात आलेल्या राज्य
सतरीय सशमतीच्या शिर्ारिीस अनुसरुन नागपूर येथील प्रादे शिक मनोरुग्णालयात सीसी शिव्ही कॅमेरे
बसशिण्याची बाब िासनाच्या शिचाराधीन होती. त्यानुषग
ां ाने सांदभाधीन प्रसतािाांना अनुसरुन लालीलप्रमाणे
शनणवय घेण्यात आला आहे :िासन शनणवय:प्रादे शिक मनोरुग्णालय, नागपूर येथे सीसी शिव्ही कॅमेरे बसशिण्यास ि त्यासाठी येणा-या
रु.३१,९८,८८८- इतक्या लचास लालील अिी ि ितींच्या अशधन राहू न या िासन शनणवयान्िये प्रिासकीय
मान्यता दे ण्यात येत आहे :अिी ि िती-:
1) सदर लरे दीसाठी िासनशनणवय,उद्योग,उजा ि कामगार शिभाग क्र.भाांलस-2014/प्रक्र.82/भाग
III/उद्योग-4,शद.1.12.2016 अन्िये प्रशसध्द केलेल्या सुधाशरत शनयमपुस्सतकेत शिशहत केलेल्या कायवपध्दतीचा
अिलांब करण्यात यािा.
2) सदर सीसीशिव्ही कॅमेरे गरजेनुसार ि अद्ययाित असल्याची लातरजमा करण्यात यािी. लरे दी
कराियाच्या बाबींचे ताांशत्रक शिशनदे ि (Technical Specification)सांबशां धत तज्ाांनी (ताांशत्रक सशमती/अशधकारी)
मान्य केलेल्या शिशनदे िानुसार असािेत. तसेच सदर ताांशत्रक शिशनदे ि हे कोणत्याही कांपनीला र्ायदा होईल
अिा शरतीने तयार केलेले नसल्याबाबत लातरजमा करण्यात यािी. त्यानांतरच या बाबींची लरे दी करण्यात
यािी.
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3) प्रिासकीय मान्यता देताांना प्रसताशित लरे दीचे दर हे अांदाशजत आहे त. त्यामुळे लरे दी प्रशक्रयेअत
ां ी
शनशित करण्यात आलेला दर हा बाजार भािापेक्षा कमी असल्याबाबत आशण सांबशां धत पुरिठादाराने या बाबींचा
इतर शठकाणी ज्या दराने पुरिठा केला आहे , त्या दरापेक्षा जासत नसल्याबाबत लातरजमा करण्यात यािी.
4) लरे दी करण्यात येणा-या बाबींची पुरिठापूि/व पुरिठयानांतर नमुना तपासणी (Pre/post-dispatch
random sample inspection) करुन उशचत ि योग्य शिर्ननदे ि असलेल्या िसतुांचीच लरेदी करण्यात येईल याची
लात्री करण्यात यािी.
5) लरे दी करण्यात येणा-या बाबींचा पुरिठा झाल्यानांतर त्याांची साठिणूक ि शितरण (Storage &
Distribution) करणे तसेच पुरिठा सालळी व्यिसथापन (Supply chain management)

आशण िसतुसूची

व्यिसथापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी शिनािापर पडू न राहणार नाहीत ि
त्याांचा शिशहत मुदतीत िापर होईल याची दक्षता घेण्यात यािी.
6) सदर लरे दीिर होणारा लचव " 2210िैद्यकीय सेिा ि सािवजशनक आरोग्य,01 नागरी आरोग्य सेिा
शिषम शचशकत्सा,110 रुग्णालये ि दिालाने, 05-पांचिार्नषक योजनाांतगवत योजना,(05)(01) मनोरुग्णालये,21पुरिठा ि सामुग्री (22100217) " या लेलाशिषांतगवत सन 2017-18 या आर्नथक िषात मांजूर असलेल्या
अनुदानातून भागशिण्यात यािा.
7) सदर कॅमे-याांच्या लरे दीची शिरुक्ती (Duplication) होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यािी.
8) सांपण
ू व लरे दी प्रशक्रया राबशिताांना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मागवदिवक सूचनाांचे (CVC Guidelines)
तांतोतांत पालन करण्यात यािे.
9) िासन शनणवय,शित्त शिभाग क्र.शिअप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/शिशनयम भाग-2,शद.17.4.2015
सोबतच्या पशरशिष्ट्िातील शित्तीय अशधकार शनयम पुस्सतका,1978,भाग पशहला,उपशिभाग-दोन मधील
अ.क्र.4,शनयम क्र.7 समोरील सतांभ क्र.6 मधील अिींची पूतवता करण्यात यािी.
10) लरे दी प्रशक्रया पूणव झाल्यानांतर केंद्रीय लरे दी सशमतीच्या मान्यतेनांतरच पुरिठा आदे ि शनगवशमत
करण्यात यािेत.
उपरोक्त अ.क्र.1 ते 10 येथे नमूद अिींची पूतवता करण्याची सांपण
ू व जबाबदारी सांबशां धत कायवक्रम प्रमुल
याांची तसेच आरोग्य सेिा सांचालनालयाची राहील.
प्रसतुत िासन शनणवय, िासन शनणवय,शित्त शिभाग क्र.शिअप्र-2013/प्र.क्र.30 / 2013/ शिशनयम भाग-2,
शद.17.4.2015 सोबतच्या पशरशिष्ट्िातील शित्तीय अशधकार शनयम पुस्सतका,1978,भाग पशहला, उपशिभाग-दोन
मधील अ.क्र.4,शनयम क्र.7 अन्िये प्रिासकीय शिभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अशधकारानुसार शनगवशमत
करण्यात येत आहे
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सदर िासन शनणवय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतसथळािर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्रमाांक 201707151553147217 असा आहे . हा आदेि शडजीिल
सिाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार ि नािाने.
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(रो.शद.कदम-पािील)
अिर सशचि, महाराष्ट्र िासन.
प्रत,
1. मा.मुख्यमांत्री महोदयाांचे अपर मुख्य सशचि
2. मा.शिरोधीपक्षनेता,महाराष्ट्र शिधानसभा/ शिधानपशरषद,महाराष्ट्र शिधानमांडळ सशचिालय,मुांबई
3. मा.मांत्री (साआिकुक) याांचे लाजगी सशचि
4. मा.राज्यमांत्री (साआिकुक) याांचे लाजगी सशचि
5. महालेलापाल,महाराष्ट्र-१/२(लेला पशरक्षा/लेला ि अनुज्य
े ता),मुांबई/नागपूर.
6.

आयुक्त,आरोग्य सेिा तथा सांचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अशभयान,मुांबई

7. सांचालक, आरोग्य सेिा, मुांबई.
8. अशतशरक्त सांचालक (आरोग्य सांसथाांमार्वत राबशिण्यात येणारे कायवक्रम)आरोग्य सेिा मुांबई
9. शजल्हा कोषागार अशधकारी,नागपूर
10. अशधक्षक/प्रादे शिक मनोरुग्णालय,नागपूर
11. अिर सशचि,(आ-3) / (अथवसक
ां ल्प),सािवजशनक आरोग्य शिभाग,मांत्रालय,मुांबई
12. कक्ष अशधकारी (अथवसक
ां ल्प), सािवजशनक बाांधकाम शिभाग, मांत्रालय, मुांबई.
13. शनिडनसती (आरोग्य-३).
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