महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय मुंबई व
सहकार

न्यायालय

व

कायालयाुंकरीता

एपीजे

हाऊस, दिनशा वाच्छा रोड, चचचगेट येथे दतसरा
मजला (भागश:) पाचवा व सहावा मजल्यावर
सहकारी न्यायालये क्रमाुंक 1 ते 4 व महाराष्ट्र राज्य
सहकारी

अपील

कायालयासाठी
करण्यासाठी

न्यायालय,

मुंबई

याुंचे

फर्ननचर व्यवस्था व नतनीकरण
प्रशासकीय

व

दवदिय

मान्यता

िे ण्याबाबत...
महाराष्ट्र शासन
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग दवभाग,
शासन दनणचय क्रमाुंक : सुंकीणच-2018/प्र.क्र.65/22-स
मािाम कामा मागच, हतात्मा राजगरु चौक,
मुंत्रालय मुंबई 400032.
दिनाुंक- 13 जून, 2018.
प्रस्तावना :महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय मुंबई व सहकार न्यायालय व कायालयाुंकरीता
एपीजे हाऊस, दिनशा वाच्छा रोड, चचचगेट येथे दतसरा मजला (भागश:) पाचवा व सहावा मजला दमळू न
14660.15 वगच फूट इतकी जागा भाडे तत्वावर घेण्यात आलेली आहे. या जागेतील फर्ननचर व बाुंधकामाचे
नकाशे तयार करुन सावचजदनक बाुंधकाम दवभागाने अुंिाजपत्रक सािर केले आहे . सिर अुंिाजपत्रकास
मान्यता िे ण्याचा प्रस्ताव दवचाराधीन होता.
शासन दनणचय :महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय मुंबई व सहकार न्यायालय व कायालयाुंकरीता
एपीजे हाऊस, दिनशा वाच्छा रोड, चचचगेट येथे दतसरा मजला (भागश:) पाचवा व सहावा मजला दमळू न
14660.15 वगच फूट इतकी जागा भाडे तत्वावर घेण्यात आलेली आहे. या जागेतील फर्ननचर व बाुंधकामाचे
नकाशे तयार करुन सावचजदनक बाुंधकाम दवभागाने रु. 2,04,89,985/- (िोन कोटी चार लाख एकोणनव्वि
हजार नऊशे पुंच्याुंऐुंशी फक्त ) चे अुंिाजपत्रक सािर केले आहे . सिर अुंिाजपत्रकास प्रशासकीय व दवदिय
मान्यता िे ण्याची दवनुंती दनबुंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकार अपील न्यायालय, मुंबई याुंनी केली आहे .
महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय मुंबई व सहकार न्यायालय व कायालयाुंकरीता
एपीजे हाऊस, दिनशा वाच्छा रोड, चचचगेट येथे 14660.15 चौ. फट जागेत फर्ननचर व बाुंधकामाकदरता
येणाऱ्या रु. 2,04,89,985/- (िोन कोटी चार लाख एकोणनव्वि हजार नऊशे पुंच्याुंऐुंशी फक्त ) इतक्या
खचाच्या अुंिाजपत्रकास प्रशासकीय व दवदिय मान्यता िे ण्यात येत आहे .
उपरोक्त प्रस्तावासोबत जोडलेले अुंिाजपत्रक व आराखडे अदधक्षक अदभयुंता, सावचजदनक
बाुंधकाम दवभाग, इलाखा शहर मुंबई याुंनी साक्षाुंदकत केले आहेत. सिर खचच खालील लेखादशर्षाखाली
करण्यात यावा.
मागणी क्र.

व्ही-2,

मख्य/गौण/उपदशर्षच

2425, सहकार,001-सुंचालन व प्रशासन
(01) (09) महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय (2425 0102)
(योजनेतर) (ििमत)
13 कायालयीन खचच

शासन दनणचय क्रमाुंकः सुंकीणच-2018/प्र.क्र.65/22-स

सिर शासन दनणचय सावचजदनक बाुंधकाम दवभागाच्या अनौपचादरक सुंिभच क्र. 286/इमा-2,
दिनाुंक 29.05.2018 व दवि दवभागाच्या अनौपचादरक सुंिभच क्र. 268/2018/व्यय 2

दि. 12.6.2018

अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनसार दनगचदमत करण्यात येत आहे .
सिर शासन दनणचय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या बेवसाईटवर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सुंगणक साुंकेताुंक क्रमाुंक 201806131730437502 असा आहे . हा
आिे श दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाुंदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आिे शानसार व नावाने,

Deepak S Desai
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(दि. दश. िेसाई)
उप सदचव, महाराष्ट्र शासन
प्रदत,
1. मा. मुंत्री (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग दवभाग, मुंत्रालय, मुंबई
2. मा. राज्यमुंत्री, (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग दवभाग, मुंत्रालय, मुंबई
3. सहकार आयक्त व दनबुंधक, सहकारी सुंस्था, महाराष्ट्र राज्य, पणे.
4. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई
5. दनबुंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई
6. अदधिान व लेखादधकारी, अदधिान व लेखादधकारी कायालय, मुंबई.
7. महालेखापाल-1, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
8. मख्य अदभयुंता, (सा.बा.), प्रािे दशक दवभाग, मुंबई.
9. अदधक्षक अदभयुंता, सावचजदनक बाुंधकाम मुंडळ, इलाखा शहर, मुंबई.
10. कायचकारी अदभयुंता, सावचजदनक बाुंधकाम दवभाग, इलाखा शहर, मुंबई.
11. कायचकारी अदभयुंता (दवद्यत), सावचजदनक बाुंधकाम दवभाग, मुंबई
12. उपसदचव, कायासन (5-स), (12-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग दवभाग, मुंत्रालय, मुंबई.
13. कक्ष अदधकारी, दवि दवभाग (व्यय-2), मुंत्रालय, मुंबई.
14. अवर सदचव (17-स) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग दवभाग मुंत्रालय, मुंबई.
15. दनवड नस्ती (22-स)

पष्ृ ठ 2 पैकी 2

