प्रशासकीय मान्यता
सन 2018-19 या आर्थथक वषात जजल्हा वार्थषक
योजनाांतगगत मांजूर अनुदानातून सांस्थेकजरता यांत्र
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता.
इांजदरा शासकीय वैद्यकीय महाजवद्यालय व रुग्णालय,
नागपूर
महाराष्ट्र शासन
वैद्यकीय जशक्षण व औषधी द्रव्ये जवभाग,
शासन जनणगय, क्रमाांक : आयएचएन-2018/प्र.क्र.284/प्रशा-1
मांत्रालय, मुांबई -400 032,
जदनाांक : 14 सप्टें बर, 2018.
वाचा :

1)

शासन जनणगय, उद्योग, ऊजा व कामगार जवभाग, क्र. भाांखस-2014/प्र.क्र.82/भाग-III/
उद्योग-4, जदनाांक 01.12.2016.

2)

शासन जनणगय, सावगजजनक आरोग्य जवभाग, क्रमाांक खरेदी-2016/प्र.क्र.240/आरोग्य-8,
जदनाांक 26.07.2017.

3)

शासन जनणगय, सावगजजनक आरोग्य जवभाग, क्रमाांक खरेदी-2016/प्र.क्र.240/आरोग्य-8,
जदनाांक 07.03.2018.

4)

सांचालक वैद्यकीय जशक्षण व सांशोधन, मुांबई याांचे पत्र क्र : सांवजै शवसां/इांगाशावैमवरुना/
जजवायो/यांसाख/9234/1-म/2018, जदनाांक : 01.09.2018.

5)

जजल्हाजधकारी, जजल्हा जनयोजन सजमती, जजल्हाजधकारी कायालय, नागपूर याांचे पत्र क्र.
जजजनस/काया-37/जजवायो/का-5/1375/2018-19, जदनाांक 02.08.2018.

शासन जनणगय :इांजदरा शासकीय वैद्यकीय महाजवद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या सांस्थेस सन 2018-19 या
आर्थथक वषात जजल्हा जनयोजन सजमतीमार्गत जजल्हा वार्थषक योजनाांतगगत यांत्रसामुग्री खरेदी
करण्यासाठी तसेच बाांधकामाकजरता रुपये 450.00 लक्ष इतके अनुदान अथगसक
ां ल्ल्पत करण्यात आलेले
आहे. सदर अनुदानातून एकूण रुपये 36,93,000/- (अक्षरी रुपये छत्तीस लक्ष त्र्याण्णव हजार र्क्त)
इतक्या रकमेची खालील तक््यात दशगजवल्याप्रमाणे यांत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासनजनणगयान्वये
पुढील अटींच्या अधीन राहू न प्रशासकीय मांजूरी दे ण्यात येत आहे.
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क्र.

1. मॉच्युगरी कोल्ड कॅजबनेट 6

प्रशासकीय

नग

प्रती नग ककमत

एकूण ककमत

03

8,48,898

25,46,694

25,46,694

01

11,46,306

11,46,306

11,46,306

36,93,000

36,93,000

मान्यतेची रक्कम

बॉडी
2. सीसीटीव्ही

र्ॅजसलीटी

(ल्व्हजडओ सवेलन्स जसस्टीम)
एकूण
अटी :1. सदर प्रशासकीय मान्यता जजल्हा जनयोजन सजमती, नागपूर याांच्यामार्गत जजल्हा वार्थषक
योजनाांतगगत सदर सांस्थेस मांजूर असलेल्या अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे.
2. सदर यांत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदजनर्थमतीची आवश्यकता नाही, याबाबत
सांचालनालयाने व सांबांजधत अजधष्ट्ठाता याांनी खातरजमा करावी.
3. सदर जवषयी "शासकीय जवभागाने करावयाच्या कायालयीन खरेदीसाठीच्या कायगपध्दतीची
जनयमपुल्स्तका" याबाबत उद्योग, ऊजा व कामगार व कामगार जवभागाने जनगगजमत केलेल्या
शासन जनणगय क्र. भाांखस-2014/प्र.क्र.82/भाग-III/उद्योग-4, जदनाांक 01.12.2016 मध्ये
नमूद केलेल्या जवहीत कायगपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे.
4. सदर यांत्रसामुग्री खरेदी जवषयक प्रजक्रया "औषधे, तद्अनुषांगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय
उपकरणे या बाबींची खरेदी हार्जकन बायो-र्ामास्युटीकल्स कॉपोरेशन जल. मार्गत
करण्याबाबत" जनगगजमत शासन जनणगय, सावगजजनक आरोग्य जवभाग, क्रमाांक खरेदी-2016/
प्र.क्र.240/आरोग्य-8, जदनाांक 26.07.2017 नुसार करावी.
5. सदर यांत्रसामुग्रीची आवश्यकता असल्याचे व ्याची ककमत बाजारभावापेक्षा जास्त
नसल्याची खात्री सांचालक (वै.जश.) तसेच सांबांजधत अजधष्ट्ठाता याांनी करावी.
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6. सदर यांत्रसामुग्रीची जवजनर्थदष्ट्टे व्यापक, सवगसमावेशक असून ्यानुसार यांत्रपुरवठा करु
शकणारे जकमान तीन उ्पादक/पुरवठादार याांचेकडू न तीन जनजवदा प्राप्त होऊ शकतील
अशा प्रकारची आहेत, असे सांचालक (वै.जश.) याांनी प्रमाजणत करावे.
7. प्रस्ताजवत

यांत्रसामुग्रीचा

समावेश

इतरत्र

कोण्याही

प्रस्तावात

अांतभुत
ग

केलेला

नसल्याबाबत व सदर यांत्रसामुग्री सांबांजधत सांस्थेस आवश्यक असल्याबाबत सांचालकाांनी
खात्री करावी.
8. मुख्य यांत्र व ्याांचे सुटे भाग (Accessories) याांच्या ककमती जभन्न दशगजवणे आवश्यक राहील.
9. सदर जवषयी यांत्रसामुग्री खरेदीबाबत जनणगय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात
आलेल्या लेखाजशषाखाली मांजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खचग केला जाणार नाही
याची दक्षता घ्यावी.
10. उपरोक्त शासन जनणगय, उद्योग, ऊजा व कामगार व कामगार जवभाग, जदनाांक 01.12.2016
मधील पजरच्छे द क्रमाांक 3.1.2 "ककमतीचा अांदाज व ककमतीचा वाजवीपणा" या
शीषगकाखालील पजरच्छे द क्रमाांक 3.1.2.1 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी सजमतीने
अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यांत्राच्या ककमतीस आवश्यकतेनुसार
सुधाजरत प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येईल.
2.

या प्रयोजनासाठी उपरोक्त तक्यात नमूद केल्यानुसार येणारा यांत्रजनहाय खचग सदर सांस्थेस सन

2018-19 या आर्थथक वषात जजल्हा वार्थषक योजनाांतगगत मांजूर असलेल्या अनुदानातून भागजवण्यात
यावा व ्या लेखाशीषाखाली खची टाकण्यात यावा.
इांजदरा गाांधी शासकीय वैद्यकीय महाजवद्यालय व रुग्णालय, नागपूर
मागणी क्रमाांक ओ-63
4210 03 -

वैद्यकीय सेवा व सावगजजनक आरोग्य यावरील भाांडवली खचग
वैद्यकीय जशक्षण, प्रजशक्षण व सांशोधन

105 -

जवषम जचजक्सा

(55) -

जजल्हा योजना- नागपूर पांचवार्थषक योजनाांतगगत योजना
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(55) (31) -

हॉस्पीटलची यांत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी
(4210 1511)

52 3.

यांत्रसामुग्री व साधनसामुग्री

शासन जनणगय, जवत्त जवभाग, क्रमाांक: जवअप्र-2013/प्र.क्र.30/13/जवजनयम, जदनाांक

17.04.2015 अन्वये तसेच जवत्तीय अजधकार जनयम पुल्स्तका भाग-1, उप जवभाग -2, अनुक्रमाांक-3,
जनयम क्रमाांक-7 अनुसार प्रशासकीय जवभागास असलेल्या अजधकारान्वये हा शासन जनणगय जनगगजमत
करण्यात येत आहे.
4.

सदर शासन जनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा सांकेताक 201809141213274813 असा आहे . हा आदे श
जडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Arun M.
Dahale

Digitally signed by Arun M. Dahale
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Medical
Education and Drugs Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50897b7b2244d66
593f50dd713da83860912503, cn=Arun M. Dahale
Date: 2018.09.14 12:48:36 +05'30'

( अ. मु. डहाळे )
कायासन अजधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रजत,
1. महालेखाकार - 2 ( लेखा पजरक्षा/लेखा व अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र, नागपूर.
2. व्यवस्थापकीय सांचालक, हार्जकन बायो-र्ामास्युटीकल्स कॉपोरेशन जल., मुांबई.
3. जजल्हाजधकारी, जजल्हा जनयोजन सजमती, जजल्हाजधकारी कायालय, नागपूर.
4. सांचालक, वैद्यकीय जशक्षण आजण सांशोधन, मुांबई.
5. अजधष्ट्ठाता, इांजदरा शासकीय वैद्यकीय महाजवद्यालय व रुग्णालय, नागपूर.
6. जजल्हा कोषागार अजधकारी, नागपूर.
7. जनवडनस्ती (प्रशा-1).
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