साांगली जिल्ह्यातील खटाव तालुका पलुस
येथे

तलाठी

चावडी

कायालय

तथा

जिवासस्थाि बाांधकामाच्या अांदािपत्रक व
िकाशास प्रशासकीय मान्यता जमळण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासि
महसूल व वि जवभाग
शासि जिर्णय क्रमाांकः बी लडी-3613/प्र.क्र.267/ई-8,
32 वा मिला, सेंटर -1 इमारत,िागजतक व्यापार केंद्र,
कुलाबा, मुांबई-400 005.
तारीख: 11 ि व्हेंबर, 2013.

वाचा
जिल्ह्हाजधकारी, साांगली याांचे पत्र क्र. साशा-1/का-4/प्रशा/आरआर/1212/2013,
जदिाांक 23.10.2013.

शासि जिर्णय
साांगली जिल्ह्यातील खटाव तालुका पलुस येथे तलाठी चावडी कायालय तथा जिवासस्थाि
बाांधकामाच्या रु. 23,27,600/- (अक्षरी रुपये तेवीस लक्ष सत्तावीस हिार सहाशे फक्त)

इतक्या

रकमेच्या अांदािपत्रकास व िकाशास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2.

सावणिजिक बाांधकाम जवभागाकडू ि अांदािपत्रकाची सवणसाधारर् तपासर्ी करुि घेण्यात आली

असूि त्यात खालील बाबी आढळू ि आल्ह्या.
(1) सदर इमारतीचे कूर् प्रस्ताजवत बाांधकाम क्षेत्रफळ 70.58 चौ.मी. आहे.
(2) सदर कामाचे अांदािपत्रक शासिाचे वास्तुशास्त्रज्ञ याांिी तयार केलेल्ह्या िकाशे व
आराखड्यावर आधाजरत आहे.
(3) सदर कामाचा सरासरी बाांधकाम दर रु. 20,483/- प्रजतचौमी. घेतला असूि कजत्रत दर
रु. 33,000/- प्रजतचौमी. असा आहे.
(4)अांदािपत्रक उप अजभयांता, सा. बाां. उपजवभाग, पलुस याांिी तयार केले आहे. व सक्षम
अजधकारी म्हर्ूि कायणकारी अजभयांता, सा. बाां. जवभाग, जमरि याांिी साक्षाांजकत केले आहे.
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(5)अांदािपत्रक 2013-14 च्या दरसूचीवर आधाजरत आहे. अांदािपत्रकात रेि वॉटर
हावेस्स्टगसाठीची तरतूद ढ बळ स्वरुपात अांदािे रु. 1.00 लक्ष करण्यात आली आहे सदरील
कामास उपभ क्ता खात्याची सहमती गृहीत धरण्यात येत आहे. तसेच सदरील अजतजरक्त
बाबीच्या ककमती या ढ बळ स्वरुपात असूि त्याबाबतची प्राथजमकता जिल्ह्हाजधकारी, साांगली
याांिी त्याांचे स्तरावर ठरवावी. कामाची जिकड लक्षात घेता सदरील बाबी ढ बळ स्वरुपात
केल्ह्याप्रमार्े ठे वण्यात येत आहेत.
(6) अांदािपत्रकास 4 टक्के आकस्स्मक खचण, 8 टक्के बाय पार्ीपुरवठा व मलजित्सारर् खचण
व 8 टक्के जवद्युतकरर्, 0.5 टक्के कामाचा जवमा व दरसूचीतील वाढ इ. तरतूद य ग्य करण्यात
आल्ह्या आहेत.
(7) काम सुरु करण्यापूवी िागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूतणता करुि घ्यावी.
(8) ढ बळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्ह्या तरतूदीबाबत काम करतेवळ
े ी जवस्तृत अांदािपत्रक
दरपत्रे मांिूर करुिच काम हाती घ्यावे.
3.

प्रस्तुत कामाच्या अांदािपत्रकात वरील प्रमार्े सुधारर्ा व दु रुस्ती करुि पजरच्छे द क्रमाांक 2

मधील अटींच्या अधीि राहू ि कामास रु. 23,27,600/- (अक्षरी रुपये तेवीस लक्ष सत्तावीस हिार
सहाशे फक्त) इतक्या रक्कमेच्या अांदािपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यास सावणिजिक बाांधकाम
जवभागाची सहमती आहे.
4.

प्रस्ताजवत बाांधकामावरील खचण "4059-सावणिजिक बाांधकामावरील भाांडवली खचण 01

कायालयीि इमारती-101 बाांधकाम पांचवार्षिक य ििाअांतगणत य ििा जिल्ह्हा प्रशासि - मागर्ी
क्रमाांक च-8" या लेखाजशिाखाली खची टाकण्यात यावा आजर् सावणिजिक बाांधकाम जवभागास उक्त
लेखाजशिाखाली मांिूर केलेल्ह्या अिुदािातुि भागजवण्यात यावा. मात्र सदरच्या खचासाठी
अांदािपत्रकामध्ये तरतुद केल्ह्याजशवाय बाांधकामास सुरुवात करु िये.
5.

सदर आदे श सावणिजिक बाांधकाम जवभागाच्या सहमतीिे तसेच शासि जिर्णय जवत्त जवभाग

क्रमाांक जव.अ.प्र./1008/प्रक्र-70/2008/जवजियम, जदिाांक 15.5.2009 अन्वये प्रशासकीय जवभागास
प्रदाि केलेल्ह्या शक्तीचा वापर करुि जिगणजमत करण्यात येत आहे.
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सदर शासि जिर्णय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201311111105244319 असा आहे . हा आदे श
जडिीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांजकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे.
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श्रीकृष्ट्र् पवार
कायासि अजधकारी, महाराष्ट्र शासि

प्रत,
1. जवभागीय आयुक्त, पुर्े.
2. जिल्ह्हाजधकारी, साांगली.
3. प्रधाि लेखापाल महाराष्ट्र 1/2 (लेखा व अिुज्ञय
े ता) मुांबई / िागपूर
4. महालेखापाल (लेखा पजरक्षा), मुांबई
5. जिल्ह्हा क िागार अजधकारी, साांगली.
6. तहजसल कायालय, पलुस, जिल्ह्हा साांगली.
7. सावणिजिक बाांधकाम जवभाग (इ मा-3) मांत्रालय, मुांबई.
8. जिय िि जवभाग (का-1475) मांत्रालय, मुांबई.
9. जवत्त जवभाग (अथणसक
ां ल्ह्प-12 व व्यय- 9) मांत्रालय, मुांबई.
10. जिवड िस्ती ई-8, महसूल व वि जवभाग, मुांबई.
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