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वित्त

आयोगाच्या

न्यायालयाचे

विफारिीनुसार

नुतनीकरण

या

काययरत

योजनेंतगयत

धुळे

वजल्ह्यातील साक्री येथील न्यायालयीन इमारतीच्या
दु रुस्ती

/नविनीकरणास

प्रिासकीय

मान्यता

दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र िासन
विवध ि न्याय विभाग
िासन वनणयय क्रमाांक : सांवकणय 0117/4/प्र.क्र.14/काया.11
मादाम कामा मागय, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई 400 032.
वदनाांक : 13 सप्टें बर, 2017
िाचा :

1. िासन वनणयय, विवध ि न्याय विभाग क्र.चौविआ 1216/प्र.क्र.107/काया.9,
वद.10/11/2016
2. िासन वनणयय, विधी ि न्याय विभाग क्र.चौविआ 1216/प्र.क्र.10/नऊ,
वद.12/6/2017.
3. प्रबांधक (वनवरक्षणे 2) याांचे पत्र क्र. क्र.B(W)6049/2010/3145/29079/16,
वद.15/12/2016
4. वजल्ह्हा न्यायालय, धुळे याांचे पत्र क्र.54 3 of 2016 वद.13/10/2016

प्रस्तािना :
14 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने विफारस केलेल्ह्या “न्याय व्यिस्थेचे सक्षमीकरण”
(Strengthening the Justice) या प्रयोजनासाठी सन 2015-2016 ते 2019-2020 या 5 िर्षाच्या
कालािधीकरीता महाराष्ट्र राज्यासाठी रुपये 1014 कोटी इतक्या वनधीची विफारस केली आहे. 14
व्या वित्त आयोगाांतगयत काययरत न्यायालयाचे नविनीकरण या घटकासाठी 5 िर्षाच्या
कालािधीकरीता रु.22

कोटी इतक्या वनधीची तरतूद करण्यात आली आहे. 14 व्या वित्त

आयोगाने केलेल्ह्या विफारिींची काययक्षम अांमलबजािणी करण्यासाठी वद.9/3/2016 रोजी
उच्चस्तरीय सांवनयांत्रण सवमती गठीत करण्यात आलेली आहे. या बकठकीमयेये मा.उच्च
न्यायालयाकडू न प्राप्त झालेल्ह्या कृती आराखड्यास तत्ित: मान्यता दे ण्यात आली आहे. तसेच
वित्त विभागाच्या मान्यतेने सांदभाधीन वद.12/6/2017 रोजीच्या िासन वनणययान्िये 14 व्या वित्त
आयोगाांतगयत न्यायालयीन इमारतीच्या दु रुस्तीच्या कामाांना रुपये 50 लक्ष मयादे पयत प्रिासकीय
मान्यता दे ण्याचे अवधकार प्रिासकीय विभागाांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
या अनुर्षांगाने वजल्ह्हा ि सत्र न्यायालय, धुळे याांच्या अवधपत्याखालील साक्री येथील
न्यायालयाच्या दु रुस्ती /नविनीकरणाचे सन 2015-2016 ि सन 2016-2017 च्या दरसूचीिरील
प्रस्ताि उपरोक्त सांदभय क्र.3 येथे नमूद पत्रान्िये मा.उच्च न्यायालय, मुांबई याांचेकडू न िासनास
प्राप्त झाले आहेत. सदर अांदाजपत्रके सांबांवधत उप अवभयांता, साियजवनक बाांधकाम विभाग, धुळे
याांनी तयार केली असून सांबांवधत काययकारी अवभयांता याांनी साक्षाांवकत केली आहेत. तसेच
साियजवनक बाांधकाम विभाग, मांत्रालय, मुांबई याांनी सदर अांदाजपत्रक तपासून प्रिासकीय मान्यतेस
सहमती दियविली आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्ह्या कामाच्या अांदाजपत्रकास
प्रिासकीय मान्यता दे ण्याची बाब विचाराधीन होती.
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िासन वनणयय :
14 व्या वित्त आयोगाच्या विफारिीनुसार राज्यातील न्यायालयाचे नुतनीकरण या
योजनेअांतगयत वजल्ह्हा न्यायालय, धुळे त्याांच्या अवधपत्याखालील साक्री येथील न्यायालयीन
इमारतीच्या दु रुस्ती /नुतवनकरणासाठी येणाऱ्या रु.23,22,027/- (रुपये तेिीस लाख बािीस हजार
सत्तािीस फक्त) इतक्या रकमेच्या अांदाजपत्रकास प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे.
प्रमुख वजल्ह्हा ि सत्र न्यायाधीि, धुळे याांच्या अवधपत्याखालील साक्री येथील न्यायालयाच्या
दु रुस्ती / नुतनीकरणाचा कामाचा तपविल खालीलप्रमाणे आहे.
वजल्ह्हा ि सत्र न्यायालय, धुळे
अ.क्र.

न्यायालयीन

14 व्या वित्त आयोगाांतगयत

सा.बाां.विभागाने अांदाजपत्रकाची

प्रस्तावित कामे

पवरगवणत करुन मान्यता वदलेली

इमारत

ककमत
सा

1
साक्री

म्
1,12,385/-

Electrical Work
Vulnerable witness
deposition centers
Ramp for witness box
Partion for accused and
vulnerable witness
Closed cubical cell
Ramp facility
Braille symbol and signals
Sanitation facilities
एकूण

22,09,642/-

23,22,027/-

वजल्ह्हा ि सत्र न्यायालय, धुळे याांच्या अवधपत्याखालील साक्री येथील न्यायालयीन
इमारतीच्या दु रुस्ती /नविनीकरणासाठी येणारा खचय “मागणी क्र.जे-1, 2014 न्यायदान 102उच्च

न्यायालये,

(11)

काययरत

न्यायालयाचे

नविनीकरण,(11)(01)काययरत

नविनीकरण (2014 054 ) या लेखािीर्षाखाली सन 2017-201

न्यायालयाचे

या आर्थथक िर्षासाठी मांजूर

झालेल्ह्या अनुदानातून भागविण्यात यािा.
सदर कामाची वनविदा मागविण्यापूिी उपरोक्त कामे मा.उच्च न्यायालय, मुांबई याांच्या
Dedicated Cell ने वनवित केलेल्ह्या 13 कामामधील असल्ह्याची खातरजमा करण्याची तसेच सदर
अांदाजपत्रके सक्षम अवधका-याकडू न साक्षाांवकत करण्याची जबाबदारी प्रमुख वजल्ह्हा ि सत्र
न्यायाधीि, धुळे याांची राहील. तसेच विवहत काययपयेदतीचा अिलांब करुन ई-वनविदा प्रवक्रया
साियजवनक बाांधकाम विभागाकडू न राबविण्यात यािी ि या प्रिासकीय मान्यतेच्या अनुर्षांगाने इतर
अनुर्षांवगक काययिाही पूणय करािी.
हा

िासन

वनणयय

साियजवनक

बाांधकाम

विभागाच्या

अनौ.सां.क्र.214/इमा-2,

वद.22/5/2017 ि अनौ.सां.क्र.291/इमारती 2, वद.25/10/2016 ि त्या विभागाच्या सहमतीने
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तसेच िासन वनणयय, विवध ि न्याय विभाग, क्र.चौविआ 1216/प्र.क्र.10/का.नऊ, वद.12/6/2017
अन्िये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्ह्या अवधकाराांच्या अधीन राहू न वनगयवमत करण्यात येत आहे.
सदर िासन वनणयय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201709131544354212 असा आहे. हा िासन
वनणयय वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार ि नािाांने.

Anita Dipak
Ripote
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( अवनता वरपोटे )
कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1. प्रबांधक (वनवरक्षणे 2), मा.उच्च न्यायालय, अवपल िाखा, मुांबई,
2. प्रमुख वजल्ह्हा सत्र न्यायाधीि, धुळे,
3. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता ), महाराष्ट्र, मुांबई,
4. महालेखापाल ( लेखा पवरक्षा), महाराष्ट्र, मुांबई,
5. वजल्ह्हा कोर्षागार अवधकारी, धुळे,
6. उप वजल्ह्हा कोर्षागार अवधकारी, धुळे,
7. वित्त विभाग (व्यय-5), मांत्रालय, मुांबई,
8. साियजवनक बाांधकाम विभाग (इमा-2), मांत्रालय, मुांबई,
9. विवध ि न्याय विभाग (का.9/23), मांत्रालय, मुांबई,
10. वनिडनस्ती.
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