प्रशासकीय मान्यताआर्णी, जि.यवतमाळ येथील न्यायाजिश
जिवासस्थािाांकजिता अांतर्गत जसमेंट कााँक्रीट
िस्ते बाांिण्याबाबत...
महािाष्ट्र शासि
जवजि व न्याय जवभार्,
शासि जिर्णगय क्र.सीआिक्यू-1218/प्र.क्र.158/का.13.
हु तात्मा िािर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मांत्रालय, मुांबई-400 032,
जदिाांक :- 12 फेब्रुवािी, 2019.
पहा :- 1) प्रबांिक (जििीक्षर्णे-2),मा.उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुांबई याांचे पत्र क्र.बी(डब्ल्यू)/
6001/1995(18), जद. 21 ऑर्स्ट, 2018.
2) जि्हा न्यायालय, यवतमाळ याांचे पत्र िा.क्र.3611/Admn./18,
जद. 10 एजप्रल, 2018.
प्रस्ताविा :मा.उच्च न्यायालयािे उपिोक्त सांदभाजिि क्रमाांक 1 च्या पत्रान्वये, आर्णी, जि.यवतमाळ
येथील न्यायाजिश जिवासस्थािाांकजिता अांतर्गत जसमेंट कााँक्रीट िस्ते बाांिण्याकिीता प्रशासकीय
मान्यता व जििी उपलब्लि करुि दे ण्याचा प्रस्ताव शासिास सादि केला आहे. सदि प्रस्तावास
प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची बाब शासिाच्या जवचािािीि होती.
शासि जिर्णगय :आर्णी, जि.यवतमाळ येथील न्यायाजिश जिवासस्थािाांकजिता अांतर्गत जसमेंट कााँक्रीट िस्ते
बाांिण्याबाबत रु.8,47,000/-

(रुपये आठ लक्ष सत्तेचाळीस हिाि फक्त) इतक्या अांदाजित

खचाच्या कामास खाली िमूद केले्या जवर्तवािीिुसाि प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे.
अ.क्र.

कामाचे िाव

िक्कम रुपये

1

बाांिकाम खचग (िस्ते सुिािर्णा)

7,17,511/-

2

चाचर्णी शु्क (1.5%)

3

जवमा (0.5%)

4

आकस्स्मक खचग (4%)

28,700/-

5

वस्तु जि सेवा कि (12%)

86,101/-

10,763/3,587/-

एकूर्ण :म्हर्णिेच एकूर्ण रुपये :2.

8,46,662/8,47,000/-

ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अिीि िाहू ि दे ण्यात येत आहे.
अ) काम सुरु किण्यापूवी िमुिा िकाशा, माांडर्णी िकाशा तसेच जवस्तृत िकाशास
वास्तुजवशािदाांकडू ि मांिूिी घेऊिच सुरु किावे.

शासि जिर्णगय क्रमाांकः सीआिक्यू-1218/प्र.क्र.158/का.13.

ब) ढोबळ स्वरुपात ििण्यात आले्या तितुदीबाबत काम कितेवळ
े ी सजवस्ति अांदािपत्रक
करुिच काम हाती घ्यावे.
क) काम सुरू किण्यापुवी सवग सांबांजित स्थाजिक सांस्था/प्राजिकिर्णे याांची मान्यता घेण्यात
यावी.
ड) प्रत्यक्ष काम कितेवळ
े ी पयाविर्ण जवभार्, शासि जिर्णगय क्र.इएिव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/
ताां.क.१, जद. १० िािेवािी, २०१४ मध्ये उल्लेख किण्यात आले्या मार्गदशगक
तत्वाांिुसाि कायगवाही किण्यात यावी.
इ) सावगिजिक बाांिकाम जवभार्, शासि जिर्णगय क्र.बीडीिी-2017/प्र.क्र.60/इमाित-2,
जद.07/07/2017 अन्वये कायगवाही किण्यात यावी.
3.

.

या जप्रत्यथग होर्णािा खचग “मार्र्णी क्र.एच-7, 4216 र्ृहजिमार्णाविील भाांडवली खचग-01

शासकीय जिवासी इमािती-700 इति र्ृहजिमार्ण (एक) न्यायदाि-पांचवार्षिक योििाांतर्गत योििा
- प्रमुख बाांिकामे- 03-न्यायदाि (केंद्र पुिस्कृत योििा- केंद्र/िाज्य जहस्सा) (०१) (०१)मोठी बाांिकामे
व

(०३) (०४) मोठी बाांिकामे-५३-मोठी बाांिकामे (४२१६ ०२९१) (४२१६ ०५२२)”

या

लेखाजशिाखाली खची टाकण्यात यावा. मात्र, अथगसांक्पात तितूद के्याजशवाय कामास सुरुवात
किण्यात येऊ िये.
4.

हे आदे श सावगिजिक बाांिकाम जवभार्ाच्या अिौपचाजिक सांदभग क्र.550/18/इमा-2,

जद.07.12.2018 अिुसाि त्या जवभार्ाच्या मान्यतेिे आजर्ण जवत्त जवभार्, शासि जिर्णगय क्र.जवअप्र
2013/प्र.क्र.30/ 2013/जवजियम, भार्-2, जदिाांक 17 एजप्रल, 2015 सोबतच्या पजिजशष्ट्टातील
जवत्तीय अजिकाि जियमपुस्स्तका, 1978 भार् पजहला, उपजवभार्-5, अ.क्र. 3 व महािाष्ट्र सावगिजिक
बाांिकाम जियम पुस्स्तकेतील पजिच्छे द क्र.134 अिुसाि प्रशासकीय जवभार्ास प्रदाि केले्या
अजिकािान्वये सांबांजित सक्षम प्राजिकाऱयाांच्या मान्यतेिे जिर्गजमत किण्यात येत आहे.
5.

सदि शासि जिर्णगय महािाष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळ

उपलब्लि किण्यात आले असुि त्याचा सांकेताक 201902121520420212 असा आहे. सदि शासि
जिर्णगय जडिीटल स्वाक्षिीिे साक्षाांककत करूि काढण्यात येत आहे.
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदे शािुसाि व िावािे,

Digitally signed by Kawadu M Nimje
Date: 2019.02.12 15:24:27 +05'30'
( क.म.जिमिे )
कायासि अजिकािी, महािाष्ट्र शासि.
प्रजत,
1. मा.अध्यक्ष, जविािसभा, महािाष्ट्र जविािमांडळ सजचवालय, मुांबई.
2. मा.सभापती, जविािपजििद, महािाष्ट्र जविािमांडळ सजचवालय, मुांबई.
3. मा.जविोिी पक्षिेता, जविाि पजििद / जविािसभा, महािाष्ट्र जविािमांडळ सजचवालय,मुांबई.
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4. महाप्रबांिक, उच्च न्यायालय , मुांबई.
5. प्रबांिक (जििीक्षर्णे-2), उच्च न्यायालय, अजपल शाखा , मुांबई.
6. प्रमुख जि्हा न्यायािीश, जि्हा न्यायालय, यवतमाळ.
7. महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञय
े ता) / (लेखापिीक्षा), महािाष्ट्र-1,मुांबई.
8. अपि आयुक्त व सदस्य सजचव, जवदभग वैिाजिक जवकास मांडळ, बी-23/1, साऊथ
9. अांबाझिी िोड, अांि जवद्यालयािवळ, िार्पूि.
10. अजिक्षक अजभयांता, सावगिजिक बाांिकाम मांडळ, यवतमाळ.
11. कायगकािी अजभयांता, सावगिजिक बाांिकाम जवभार् (जवशेि प्रक्प), यवतमाळ.
12. (मुळ अांदािपत्रक व आिाखडे याांच्यासह)
13. उप जवभार्ीय अजभयांता, सावगिजिक बाांिकाम उपजवभार्, आर्णी, जि.यवतमाळ.
14. जि्हा कोिार्ाि अजिकािी, यवतमाळ.
15. सावगिजिक बाांिकाम जवभार् (इमा-2), मांत्रालय, मुांबई-400 032.
16. जवत्त जवभार्/व्यय-6,मांत्रालय, मुांबई-400 032.
17. जियोिि जवभार्/का. 1443, मांत्रालय, मुांबई-400 032.
18. कक्ष अजिकािी, का.-7 व 11, जवजि व न्याय जवभार्, मांत्रालय, मुांबई-400 032.
19. जिवडिस्ती/सांग्रहाथग काया-13.
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