नवननर्ममत

मनहला

व

बाल

रूग्णालय,

रूग्णालय,

गडनिरोली

येथे

येथे

यंत्रणेमार्फ़त

कंत्राटी

सेवा

बाह्य

पुरनवण्यास

प्रशासकीय मान्यता दे ण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
साव़जननक अरोग्य नवभाग
शासन ननण़य क्रमांकः प्रशामा 2018/प्र.क्र. 244/ अरोग्य -3
ए ववग़ , 10 वा मजला, गो.ते. रूग्णालय संकूल आमारत
लो.नट. माग़ , मुंबइ- 400 001
तारीख: १४ सप्टें बर , 2018

वािा 1.सह संिालक, अरोग्य सेवा, रूग्णालये ( राज्यस्तर ) यांिे पत्र क्रमांकः संअसे/ कक्ष-3/ टे 5/ कं.से./ नवननर्ममत मनहला व बाल रूग्णालय, ग़डनिरोली./प्रशा. व खिास मान्यता
/3539-41/2018, नद. 10.04.2018

प्रस्तावना नवननर्ममत मनहला व बाल रूग्णालय, गडनिरोली येथे बाह्य यंत्रेमार्फ़त नवनवध सेवा
पुरनवण्याच्या ईपरोक्त पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यािी

बाब

शासनाच्या नविाराधीन होती. याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे ननण़य घेत अहे.

शासन ननण़यनवननर्ममत मनहला व बाल रूग्णालय, गडनिरोलीयेथे रूग्णलय व रूग्णालयीन कामकाजासाठी
ऄवैद्यकीय सेवा सुरू करण्यासाठी

बाह्य यंत्रणेमार्फ़त खालील सेवा पुरनवण्याकरीता अवश्यक रू.

43,28,688 /- ( ऄक्षरी रूपये त्रेिाळीस लाख ऄठ्ठावीस हजार सहाशे ऄठ्ांऐशी र्फक्त) आतक्या
वार्मषक खिास या शासन ननण़यान्वये प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत अहे.

शासन ननण़य क्रमांकः प्रशामा 2018/प्र.क्र. 244/ अरोग्य -3

ऄ.क्र. कंत्राटी सेवि
े े
नाव

मंजूर

मानसक वेतन

कंत्राटी सेवस
े ाठी

पदे

(रू.)

ऄंदानजत वार्मषक
रक्कम (रू.)

1.

कननष्ट्ठ

2

27,748/-

3,32,976/-

2

27,748/-

3,32,976/-

1

13,874/-

1,66,488/-

नलनपक
2.

बाह्यरूग्ण
नलनपक

3.

भांडार तथा
वस्त्रपाल

4.

व्रणोपिारक

1

13,874/-

1,66,488/-

5.

शस्त्रनक्रयागृह

2

27,748/-

3,32,976/-

1

13,874/-

1,66,488/-

3

41,622/-

4,99,464/-

पनरिर
6.

रक्तपेढी
पनरिर

7.

ऄपघात
नवभाग सेवक

8.

कक्ष सेवक

10

1,38,740/-

16,64,880/-

9.

प्रयोगशाळा

1

13,874/-

1,66,488/-

1

13,874/-

1,66,488/-

नशपाइ

2

27,748/-

3,32,976/-

एकूण

26

3,60,724/-

43,28,688/-

पनरिर
10.

बाह्यरूग्ण
सेवक

11.
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2.

सदर प्रस्तावाकरीता

अवश्यक खि़ मागणी क्रमांक- अर -1 2210- वैद्यकीय सेवा व

साव़जननक अरोग्य ,110, रूग्णालये व दवाखाने , (06) पंिवार्मषक योजनांतग़त योजना (06) (01)
मुसर्फल क्षेत्रातील ऄध्यापनेतर शासकीय रूग्णालये व दवाखाने ( ऄननवाय़)

( 2210 0226) 13-

कायालयीन खि़ या लेखाशीषातंग़त सन 2018-19 च्या ईपलब्घ तरतूदीमधून भागनवण्यात यावा.
सदरिी प्रशासकीय मान्यता खालील ऄटींच्या ऄधीन राहू न दे ण्यात येत अहे.
1. ईद्योग ईजा व कामगार नवभाग शासन ननण़य नदनांक 0१ नडसेंबर, २०१६ ऄन्वये
प्रनसध्द

करण्यात

अलेल्या

शासकीय

नवभागांनी

करावयाच्या

कायालयीन

खरेदीसाठीच्या सुधारीत ननयमपुस्स्तका यामधील तरतूदीनुसार नवनहत खरेदी प्रनक्रया
राबनवण्यात यावी.
2. ईद्योग ईजा व कामगार नवभाग शासन ननण़य नदनांक 0१ नडसेंबर, २०१६ ऄन्वये
वार्मषक खि़ ३.०० लक्षापेक्षा जास्त ऄसल्याने इ-नननवदा पध्दतीने सेवा पुरवठादारािी
ननयुक्ती करावी.
3. इ नननवदा प्रनक्रया पूण़ झाल्यानंतर केंद्रीय खरेदी सनमतीिी मान्यता घेउन ननवड
झालेल्या कंत्राटदारास कायारंभ अदे श द्यावेत.
4. प्रशासकीय मान्यता दे ताना

प्रनक्रयेऄंती नननरृत करण्यात अलेला दर हा बाजार

भावापेक्षा कमी ऄसल्याबाबत अनण संबंनधत सेवा

पुरवठादाराने या बाबींिा आतर

नठकाणी ज्या दराने पुरवठा केला अहे , त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा
करण्यात यावी.
5. संपूण़ प्रनक्रया राबनवतांना केंद्रीय दक्षता अयोगाच्या माग़दश़क सूिनांिे (CVC
Guidelines)तंतोतंत पालन करण्यात यावे.
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3.

सदर शासन ननण़य, नवत्त नवभाग क्र.नवऄप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/नवननयम भाग-2,

नद.17.04.2015 सोबतच्या पनरनशष्ट्टातील नवत्तीय ऄनधकार ननयम पुस्स्तका,1978,भाग पनहला,
ईपनवभाग-दोन मधील ऄ.क्र. 11 ऄन्वये प्रशासकीय नवभागास प्रदान करण्यात अलेल्या
ऄनधकारानुसार ननग़नमत करण्यात येत अहे.

4.

सदर ननण़य महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ईपलब्ध

करण्यात अला ऄसून त्यािा संकेताक 201809121246068317 ऄसा अहे . हा अदे श नडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने.

Rajendra
Shamraoj
i Kaurte
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रा.शा. कौरते
ऄवर सनिव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. महालेखापाल ( लेखा परीक्षा) / (लेखा ऄनुज्ञय
े ता), मुंबइ/ नागपूर.
2. अयुक्त ( अरोग्य सेवा) तथा ऄनभयान संिालक, राष्ट्रीय अरोग्य ऄनभयान, मुंबइ
3. संिालक, अरोग्य सेवा संिालनालय, मुंबइ
4. ईप संिालक, अरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर .
5. वैद्यकीय ऄनधक्षक , मनहला व बाल रूग्णालय, गडनिरोली
6. नजल्हा अरोग्य ऄनधकारी , गडनिरोली
7. नजल्हा कोषागार ऄनधकारी, गडनिरोली
8. नवत्त नवभाग (कोषागारे/ प्रशासन 5), मंत्रालय, मुंबइ.
9. कक्ष ऄनधकारी, साव़जननक अरोग्य नवभाग (ऄथ़संकल्प), मंत्रालय, मुंबइ.
10. ननवडनस्ती (कायासन अरोग्य-3).
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