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शिशवदा सूचिा प्रशसद्ध करण्यासाठीच्या जाशहरात
खचास मुंजूरी दे ण्याबाबत
महाराष्ट्र िासि
सामान्य प्रिासि शवभाग
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मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मुंत्रालय, मुुंबई-४०० ०३२,
शदिाुंक: 20 माचण, 2017
प्रस्ताविा :मुुंबई लगतच्या अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजाुंचे आुंतरराष्ट्रीय दजाचे स्मारक उभारण्यासाठी
जल /भूमीपूजि करण्यात आले आहे . सदरहू स्मारकाचे काम शवशहत मयादे त पूर्ण करर्े आवश्यक असल्यािे आशर्
सदर स्मारकाच्या प्रकल्प कामासाठी स्पर्धात्मक दर प्राप्त करण्याच्या अिुषुंगािे शिशवदा आुंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय
स्तरावरुि मागशवण्यासाठी करण्यात आलेल्या जाशहरातीच्या खचास मान्यता दे ण्याची बाब िासिाच्या शवचारार्धीि
होती.
िासि शिर्णय: छत्रपती शिवाजी महाराजाुंच्या अरबी समुद्रामध्ये उभारावयाच्या स्मारकाच्या प्रकल्प कामाच्या शिशवदा
आुंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तरावरुि मागशवण्याच्या अिुषुंगािे शिशवदा सूचिा आुंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तरावरील
वृत्तपत्रात प्रशसद्ध करण्यासाठीच्या रक्कम रु. 10,08,129/- (रुपये दहा लाख आठ हजार एकिे एकोर्तीस
फक्त) इतक्या खचास िासि मुंजूरी दे ण्यात येत आहे.
२.

सदर खचाची रक्कम आहरीत करण्यासाठी उप अशभयुंता, छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प शवभाग,

सावणजशिक बाुंर्धकाम शवभाग, कुलाबा, मुुंबई याुंिा आहरर् व सुंशवतरर् अशर्धकारी व अर्धीक्षक अशभयुंता, मुुंबई
बाुंर्धकाम मुंडळ, चेंबर
ू , मुुंबई याुंिा शियुंत्रकीय अशर्धकारी म्हर्ूि घोशषत करण्यात येत आहे . आहरर् व सुंशवतरर्
अशर्धकारी याुंिी सदर शिर्धीच्या शवशियोगाबाबत तसेच महालेखापाल याुंच्या लेख्यािी खचण ताळमेळ घालण्याची
कायणवाही करावी. शिर्धी प्रत्यक्ष शवतरीत केल्यािुंतर शियमािुसार उपयोशगता प्रमार्पत्र महालेखापाल याुंिा पाठवूि
त्याची प्रत िासिास सादर करण्याची जबाबदारी अशर्धक्षक अशभयुंता, मुुंबई (साुं.बा.), मुंडळ, मुुंबई याुंची राहील.
3.

यासाठी होर्ारा खचण मागर्ी क्रमाुंक ए- ९, लेखािीषण ४०५९, सावणजशिक बाुंर्धकामावरील भाुंडवली खचण

०१, कायालयीि इमारत ०५१ बाुंर्धकामे, राज्य योजिाुंतगणत योजिा (००) (०१) अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी
महाराजाुंचे स्मारक उभारर्े (४०५९ २५२१) ५३, मोठी बाुंर्धकामे या लेखािीषा खालील सि २०१6-१7 च्या मुंजूर
अिुदािातूि भागशवण्यात यावा.
4.

हे आदे ि, शवत्तीय अशर्धकार शियमपुस्स्तका १९७८, भाग पशहला, उपशवभाग- दोि मर्धील अिुक्रमाुंक- 8,

शियम क्र. 17 अिुसार प्रिासकीय शवभागास प्रदाि करण्यात आलेल्या अशर्धकारास अिुसरुि तसेच माशहती व
जिसुंपकण शवभागाच्या अिौपचारीक सुंदभण क्र. १८५, जाशहरात िाखा/का.5, शदिाुंक 2/2/2017 च्या मान्यतेिुसार
शिगणशमत करण्यात येत आहे.

िासि शिर्णय क्रमाुंकः स्मारक ३११6/909/प्र.क्र. 360/२९

5.

सदर िासि शिर्णय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर उपलब्र्ध असूि

त्याचा सुंकेताक 201703201444148107 असा आहे . सदर िासि शिर्णय शडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाुंशकत करुि
काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदे िािुसार व िावािे.
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(रा. मा. जार्धव)
उप सशचव, महाराष्ट्र िासि
प्रशत,
1. मा. मुख्यमुंत्री महोदयाुंचे प्रर्धाि सशचव, मुंत्रालय, मुुंबई,
2. मा.मुख्य सशचव,महाराष्ट्र राज्य,मुंत्रालय,मुुंबई,
3. अपर मुख्य सशचव,सावणजशिक बाुंर्धकाम शवभाग,मुंत्रालय,मुुंबई,
4. प्रर्धाि सशचव (र.व का.),सामान्य प्रिासि शवभाग,मुंत्रालय,मुुंबई,
5. सशचव (बाुंर्धकामे),सावणजशिकबाुंर्धकाम शवभाग,मुंत्रालय,मुुंबई,
6. सुंचालक, (माशहती व जिसुंपकण महासुंचालिालय), मुंत्रालय,मुुंबई,
7. मुख्य अशभयुंता, शविेष प्रकल्प सावणजशिक बाुंर्धकाम शवभाग,25 मर्णबाि रोड, फोटण , मुुंबई-400 071,
8. महालेखापाल-१ (लेखा व अिुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुुंबई
9. महालेखापाल-१(लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुुंबई
10. महालेखापाल-२ (लेखा व अिुज्ञेयता), महाराष्ट्र, िागपूर
11. महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, िागपूर,
12. अशर्धक्षक अशभयुंता, छत्रपती शिवाजी महाराज प्रकल्प शवभाग, मुुंबई बाुंर्धकाम मुंडळ,
प्रिासकीय इमारत, २रा मजला, रामचुंद्र चेंबर
ू कर मागण, चेंबर
ू , मुुंबई-400 071,
13. कायणकारी अशभयुंता, छत्रपती शिवाजी महाराज प्रकल्प शवभाग, सावणजशिक बाुंर्धकाम शवभाग,
बी. बी. आर. एस. कुं. 5, भूखुंड क्र.120, र्ूलेलाल मुंशदरािेजारी, कफ परे ड, कुलाबा, मुुंबई
14. अशर्धदाि व लेखा अशर्धकारी, मुुंबई
15. शिवासी लेखा परीक्षा अशर्धकारी, मुुंबई,
16. अवर सशचव (इमा-३), सावणजशिक बाुंर्धकाम शवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई
17. शवत्त शवभाग (व्यय-४/ अथणसक
ुं ल्प-१४ ), मुंत्रालय, मुुंबई
18. सामान्य प्रिासि शवभाग (कायासि-२५ ), मुंत्रालय, मुुंबई
19. कक्ष अशर्धकारी, शियोजि शवभाग (कायासि-१४४३),मुंत्रालय,मुुंबई,
20. शिवड िस्ती ( कायासि-२९) सा.प्र.शवभाग, मुंत्रालय,मुुंबई-४०० ०३२.
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