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5 वा मजला, मझणबान पथ, 25 बाांधकाम भवन,
फोर्ण , मांत्रालय, मांबई- 400 001
तारीख : 22 जलै, 2021
वाचा :1) मख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद, अमरावती याांचे पत्र क्रमाांकः जजप/बाांध./ताां-3/
1278/2020, जदनाांक 11 फेब्रवारी, २०20.
2) मख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद, अमरावती याांचे पत्र क्रमाांकः जजप/बाांध./ताां-3/
5623/2020, जदनाांक 27 ऑक्र्ोबर, २०20.
3) मख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद, अमरावती याांचे पत्र क्रमाांकः जजप/बाांध./ताां-3/
580/2021, जदनाांक 27 जानेवारी, २०21.
4) कायणकारी अजभयांता (बाांध.), जजल्हा पजरषद, अमरावती याांचे पत्र क्रमाांकः जजप/बाांध./ताां-3/
739/2021, जदनाांक 1 फेब्रवारी, २०21.
5) मख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद, अमरावती याांचे पत्र क्रमाांकः जजप/बाांध/ताां.-3/
1778/2021, जदनाांक ०१ माचण, २०21.
6) मा.उच्चाजधकार सजमतीचे जदनाांक ०4 माचण, २०२1 रोजीच्या बैठकीचे इजतवृत्त.
प्रस्तावना :मख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद, अमरावती व कायणकारी अजभयांता (बाांध.),
जजल्हा पजरषद, अमरावती याांनी वाचा मधील अनक्रमाांक १ ते 5 येथील पत्राांन्वये अमरावती जजल्हा
पजरषद (जज.अमरावती) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बाांधकामास प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची
जवनांती केली आहे.
०2.

जजल्हा पजरषद, अमरावती (जज.अमरावती) येथील अस्स्तत्वातील प्रशासजकय इमारत

जब्रर्ीशकालीन असून सदर इमारतीचे बाांधकाम सन १८८९ मध्ये झालेले आहे. जजल्हा पजरषद,
अमरावती (जज.अमरावती) येथील अस्स्तत्वातील प्रशासजकय जनी इमारत जशकस्त झाल्यामळे
या इमारतीच्या कोणत्याही प्रकारचे नतनीकरण अथवा सधारण करता येत नाही. जजल्हा
पजरषद, अमरावती (जज.अमरावती) येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बाांधकाम जशर् नां./प्लॉर्
नां.३१/४ या क्षेत्रावर करण्यात येणार आहे. जजल्हाजधकारी, अमरावती याांच्या जदनाांक २१
सप्र्ें बर, २०२० रोजीच्या आदे शान्वये, जशर् नां.३१, प्लॉर् नां.४ मधील एकण २९५९२.९२ चौ.मी.
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जागा काही अर्ी व शतींच्या अधीन राहू न जजल्हा पजरषद, अमरावती याांचे नावे करण्याबाबत
मान्यता प्रदान केलेली आहे. जजल्हा पजरषद, अमरावती (जज.अमरावती) येथील अस्स्तत्वातील
प्रशासकीय इमारतीत सद्यस्स्थतीत जजल्हा पजरषदे चे पदाजधकारी, अजधकारी व कमणचारी
याांच्यासाठी जागा अपरी पडत असल्यामळे , नवीन प्रशासकीय इमारतीचे G + ४ मजल्याांचे
एकण १२,१९१.०० चौ.मी. इतक्या क्षेत्रफळाचे बाांधकाम प्रस्ताजवत करण्यात आलेले आहे. मख्य
कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद, अमरावती याांनी जजल्हा पजरषद, अमरावती
(जज.अमरावती) येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीकजरता उपमख्य वास्तशास्त्रज्ञ, सावणजजनक
बाांधकाम प्रादे जशक जवभाग, नागपूर याांच्या जॉब नां. AMT-312, ड्रॉईांग नां.01 ते 04 या नमना
नकाशावर आधाजरत, रू.58,68,00,000/- इतक्या ककमतीचे सजवस्तर अांदाजपत्रक सादर
केलेले आहे. सदर अांदाजपत्रक सन २०२०-२१ च्या दरसूचीवर आधाजरत असून ते कायणकारी
अजभयांता (बाां.), जजल्हा पजरषद, अमरावती, अधीक्षक अजभयांता, सा.बाां.मांडळ, अमरावती, मख्य
कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद, अमरावती व मख्य अजभयांता, सा. बाां. प्रादे जशक जवभाग,
अमरावती याांनी साक्षाांजकत केलेले आहे. मख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद, अमरावती
याांनी प्रस्तावासोबत, जजल्हा पजरषदे च्या ठरावाची प्रत, जागेचे मालमत्ता पत्रक, लीड चार्ण ,
क्वॅरी चार्ण , ले-आऊर् प्लॅन, स्थळ दशणक नकाशा, अस्स्तत्वातील इमारत बाांधकामाचे फोर्ो
इत्यादी कागदपत्रे सादर केलेली आहेत.
०3.

मख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद, अमरावती व कायणकारी अजभयांता (बाांध.),

जजल्हा पजरषद, अमरावती याांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाची मा.उच्चाजधकार सजमतीने केलेल्या
छाननी अांती, अमरावती जजल्हा पजरषद (जज.अमरावती) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत
बाांधकामाच्या G + ४ मजल्याांचे एकण 14102.65 चौ.मी. इतक्या क्षेत्रफळाच्या रू.4983.98 लक्ष
इतक्या अांदाजपत्रकीय ककमतीस प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या जवचाराधीन होती.
शासन जनणणय:अमरावती जजल्हा पजरषद (जज.अमरावती) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत
बाांधकामाच्या रूपये ४9,83,98,०००/- (रूपये एकोणपन्नास कोर्ी त्र्याऐांशी लक्ष अठ्याण्णव हजार
फक्त) इतक्या अांदाजपत्रकीय ककमतीच्या कामाांस पढील अर्ींच्या अधीन राहू न या शासन
जनणणयान्वये प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे.
१. प्रस्तत बाांधकामास ताांजत्रक मान्यता दे ण्यापवी सांकल्पन तपासून घेणे आवश्यक राहील.
२. जनयोजजत अमरावती जजल्हा पजरषदे च्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बाांधकामासाठी
प्रस्ताजवत असलेली जागा जजल्हा पजरषदे च्या नावावर असणे बांधनकारक राहील.
३. प्रस्तत इमारतीचे बाांधकाम जवजहत नमना आराखड्यानसार हाती घेण्यापूवी, स्थाजनक
नगररचना प्राजधकरणाची तसचे अस्ननशमन यांत्रणेची मांजरी घेणे बांधनकारक राहील.
४. जनयोजजत आराखड्यात मजहला पदाजधकाऱ्यासाठी प्रसाधनगृहासह जवश्ाांती कक्षाचे
सांकल्पन करण्यात येवून, सदर व्यवस्था इमारतीमध्ये जनमाण करण्यात यावी.
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५. प्रस्तत प्रशासकीय इमारत बाांधकामामध्ये ग्रीन जबल्डींग सांकल्पना अांमलात आणून, नैसर्गगक
प्रकाशयोजना व वायवीजन, पाण्याच्या व उजेच्या वापरात कार्कसर, पजणन्य जलपन:भणरण
आजण जास्तीत जास्त पयावरणपूरक बाांधकाम साजहत्य व साधन-सामग्रीचा वापर करणे
आवश्यक राहील.
६. प्रस्ततचे काम हाती घेतल्यापासून जास्तीत जास्त तीन वषात पूणण होईल, असे जनयोजन
करून, इमारत बाांधकामाचा त्रैमाजसक प्रगती अहवाल वेळीच शासनास पाठजवण्याची
सांबजधत मख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद याांनी दक्षता घ्यावी.
७. या प्रकरणी सधारीत प्रशासकीय मान्यता जदली जाणार नसल्याने, मांजूर प्रशासकीय
मान्यता ककमतीतच काम पूणण करण्याची सांबजधत कायणकारी अजभयांता (बाांध), जजल्हा पजरषद
याांनी दक्षता घ्यावी. प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा अजधक खचण झाल्यास तो सांबांजधत जजल्हा
पजरषदे ने सोसावा.
८. प्रस्तत प्रशासकीय इमारतीमध्ये अपांगाांना सोयी-सजवधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्ट्र्ीने रॅम्प,
रेलींग व तत्सम सजवधा जनमाण करणे बांधनकारक राहील.
९. प्रत्यक्ष इमारतीचे बाांधकाम करतेवळ
े ी पयावरण जवभाग क्र.ईएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/
ताां.क.१, जद.1० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मागणदशणक तत्वानसार
कायणवाही करण्यात यावी.
१०. खरेदीशी सांबांधीत बाबींकजरता ई-जनजवदा प्रणालीचा अवलांब करून उद्योग, ऊजा व
कामगार जवभागाकडील जदनाांक २४/०८/२०१७ व जदनाांक 07 मे, 2021 च्या शासन
जनणणयाांन्वये जनगणजमत केलेल्या सूचना जवचारात घ्याव्यात.
११. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच जवद्यतीकरणाबाबत तसेच इतर अनषांजगक कामाांचे योनय
जनयोजन करून सदर कामे पणण करावीत.
१२. सदर सजवस्तर अांदाजपत्रकास मख्य अजभयांता, सावणजजनक बाांधकाम प्रादे जशक जवभाग,
अमरावती याांचेकडू न ताांजत्रक मान्यता घेण्यात यावी.
०२.

अमरावती जजल्हा पजरषद (जज.अमरावती) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बाांधकामाच्या

सजवस्तर अांदाजपत्रकाचा सवणसाधारण गोषवारा पढीलप्रमाणे आहे.
General Abstract For Construction of Amravati Z. P. Administrative Building
Sr. No.
Description of Item
Cost (In Rs.)
(A)
Essential Items (Components)
1

(a) Building Proper
Parking Floor
Upper Ground Floor
1st Floor
2nd Floor
3rd Floor
4th Floor
Sub Total (a)
(b) Rain/Roof Water Harvesting
(c) Ramp for Handicaps

33349030.00
59197680.00
53932780.00
53589375.00
56384270.00
41971940.00
298425075.00
500000.00
100000.00
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General Abstract For Construction of Amravati Z. P. Administrative Building
Sr. No.
Description of Item
Cost (In Rs.)
(d) Furniture
40380700.00
Sub Total (b+c+d)
40980700.00
2
Water Supply and Sanitary Works (5% of a)
14921254.00
3
Electrification
Internal Electrification (5 % of a)
14921254.00
External Electrification (6 % of a)
17905504.00
Fire Fighting Arrangements etc.
500000.00
Sub Total (3)
33326758.00
Sub Total (A)
387653787.00
(B)
Miscellaneous Items
i) Compound Wall and Gate
5036858.00
ii) Internal Roads
2825012.00
iii) Development of Ground
500000.00
iv) Land Scaping
3000000.00
v) CC Drains and C/D Works
2000000.00
Sub Total (B)
13361870.00
Sub Total = (A) + (B)
401015657.00
(C)
Optional Items
1) Lifts (4 No.)
8000000.00
2) AB Room, Area lighting, Pumps, Generator
500000.00
3) CCTV and Sound System
1000000.00
Sub Total (C)
9500000.00
Project Cost (P) = (A) + (B) + (C)
410515657.00
(D)
Provisions
(i) Contingencies 4 % on (a)
11937003.00
(ii) Consultancy Charges 1.5 % on (P)
6157735.00
(iii) GST 12 % for on (P)
49261879.00
(iv) Price Escalation 5% on (P)
20525783.00
Sub Total (D)
87882400.00
Total Cost of Project (TPC) (A+B+C+D)
498398057.00
Says
49,83,98,000/०३.

प्रस्तत कामाच्या सजवस्तर अांदाजपत्रकास सक्षम प्राजधकाऱ्याांकडू न त्वरेने ताांजत्रक मान्यता

घेऊन त्याची प्रत शासनास सादर करावी.
०४.

उपरोक्त प्रशासकीय इमारत बाांधकामासाठी सांबजधत सक्षम प्राजधकाऱ्याची ताांजत्रक

मान्यता प्राप्त झाल्यानांतर, अनदान स्वरूपात जनधी र्प्प्या-र्प्प्याने उपलब्ध करून जदला जाणार
असून, तो उपलब्धतेनसार अथणसांकल्प जवतरण प्रणाली (BDS) द्वारे जवतरीत करण्यात येईल.
यावरील खचण "2515-इतर ग्रामीण जवकास कायणक्रम 101, पांचायती राज 31 सहाय्यक अनदाने
(01) (03) जजल्हा पजरषदाांच्या इमारती बाांधकामासाठी जजल्हा पजरषदाांना सहाय्यक अनदाने (2515
0053)" या लेखाशीषाखाली खची र्ाकण्यात यावा.
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०५.

प्रस्ततचा शासन जनणणय जवत्तीय अजधकार, जनयम पस्स्तका, १९७८ भाग पजहला, उप

जवभाग-पाच, अ.क्र.1 महाराष्ट्र सावणजजनक बाांधकाम जनयम पस्स्तकेतील पजर.क्र.१३४ खाली
प्रशासजनक जवभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अजधकारास अनसरून जनगणजमत करण्यात येत आहे.
सदर

शासन

जनणणय

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202107221221080920 असा
आहे . हा आदे श जडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करून काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानसार व नावाने.
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(प्रजवण जैन)
उप सजचव, महाराष्ट्र शासन.
प्रत,
१. मा.जवरोधी पक्षनेता जवधानसभा/जवधानपजरषद, महाराष्ट्र जवधानमांडळ, मांबई.
२. मा.मांत्री (ग्रा.जव.) याांचे खाजगी सजचव, मांत्रालय, मांबई.
३. मा.राज्यमांत्री (ग्रा.जव.) याांचे खाजगी सजचव, मांत्रालय, मांबई.
४. मख्य सजचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मांबई.
५. अपर मख्य सजचव, ग्राम जवकास जवभाग, मांत्रालय, मांबई.
६. मा.राज्यपाल याांचे प्रधान सजचव, राजभवन, मांबई.
७. सजचव (म.मां.ग्रा.स.यो.), ग्राम जवकास जवभाग, मांत्रालय, मांबई.
८. सजचव (सावणजजनक बाांधकाम जवभाग), मांत्रालय, मांबई.
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र -1 मांबई / महाराष्ट्र -2, नागपूर.
१०. मख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद, अमरावती.
११. मख्य अजभयांता, सावणजजनक बाांधकाम प्रादे जशक जवभाग, अमरावती.
१२. अधीक्षक अजभयांता, सावणजजनक बाांधकाम प्रादे जशक जवभाग, अमरावती.
१३. अजतजरक्त मख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद, अमरावती.
१४. मख्य लेखा व जवत्त अजधकारी, जजल्हा पजरषद, अमरावती.
१५. कायणकारी अजभयांता (बाांधकाम), जजल्हा पजरषद, अमरावती.
१६. जजल्हा कोषागार अजधकारी, जजल्हा अमरावती.
१७. मख्य लेखा पजरक्षक, स्थाजनक जनधी लेखा, अमरावती.
१८. उपमख्य लेखा पजरक्षक, स्थाजनक जनधी लेखा, अमरावती जवभाग, अमरावती.
१९. जजल्हा लेखा पजरक्षक, स्थाजनक जनधी लेखा, अमरावती.
२०. जनवडनस्ती, कायासन बाांध-4, ग्राम जवकास जवभाग, मांत्रालय, मांबई.
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