महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि
पणरषदे च्या आवारातील मुख्य इमारतीसह इतर
इमारतींची नूतनीकरि व अंतर्गत सजावटीच्या
कामांना प्रशासकीय मान्यता दे िेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
शालेय णशक्षि व क्रीडा णवभार्
शासन णनिगय क्रमांकः डायट 2018/प्र.क्र. 91/ प्रणशक्षि
मादाम कामा मार्ग हु तात्मा राजर्ुरु चौक
मंत्रालय, मुंबई- 400 032
णदनांक: 08 ऑक्टोबर, 2018
शासन णनिगयमहाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पणरषद, पुिे या कायालयाच्या आवारातील मुख्य
इमारतीसह इतर इमारतींची नूतनीकरि व अंतर्गत सजावटीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दे ण्याकणरता
संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पणरषद यांनी शासनास प्रस्ताव सादर केलेला आहे.
सदर कामांच्या अंदाजपत्रकाप्रमािे रुपये 13,87,45,698/- (तेरा कोटी सत्त्याऐंशी लक्ष पंचेचाळीस
हजार सहाशे अठ्ठ्यान्नव फक्त) इतक्या रकमेची खालील कामे बालभारती पुिे या कायालयाकडे उपलब्ध
असलेल्या स्थापत्य णवभार्ाकडू न करण्यास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे . अंदाजपत्रकाचा एकूि
तपशील आणि अटी व शती खालीलप्रमािे आहे त.
अ.

कामाचे नाव.

क्र.
1.

नूतनीकरि व सजावट

प्रशासकीय

करावयाच्या इमारती.

मान्यतेची रक्कम.

नूतनीकरि व अंतर्गत सजावट मुख्य

इमारत

करावयाच्या इमारती /

Building),

सभार्ृह

इमारत

दृक

(Main 7,29,78,496/श्रवि

(Audio-Visual

Building) पुरुष वसतीर्ृह
(Gents

जुने 22,41,628/-

2.

पािी पुरवठा व स्वच्छतेची कामे.

3.

इक्लेक्रीकल कामे

४

वातानुकूलीत यंत्रिेची कामे

५

अग्ननशमन यंत्रिा

६

सी. सी. टी. व्ही.

७

पग्ब्लक ॲड्रेस णसस्टीम

4,24,185/-

८

सवग हॉल व प्रणशक्षि खोल्यांकणरता

45,95,000/-

Hostel)

मणहला वसतीर्ृह (Ladies

Hostel) आय.टी. इमारत,
पत्राद्वारा णवभार्ाचे इमारत
, ग्रंथालय इमारत

1,51,35,489/77,39,356/49,17,350/22,44,084/-

दृक- श्रवि यंत्रिा बसणविे.
९

पणरसर सुशोणभकरि (Landscaping)

50,00,000/-

जी. एस.टी. 12%

1,38,33,071/-

आकग्स्मक णनधी 5 %

57,63,779/-

पी. एम. सी. शुल्क ३%

38,73,260/-

एकूि

13,87,45,698/-

शासन णनिगय क्रमांकः डायट 2018/प्र.क्र. 91/ प्रणशक्षि

1.

तरतूद उपलब्ध झाल्याणशवाय प्रत्यक्ष बांधकामास सुरवात करु नये.

2.

ढोबळमानाने करण्यात आलेल्या तरतूदीचे सणवस्तर अंदाजपत्रक

तयार करुन सदर

अंदाजपत्रकांना सक्षम प्राणधकरिाचे तांणत्रक मान्यता घेण्यात यावी.
3.

सदर कामे ही बालभारती, पुिे या कायालयाकडे उपलब्ध असलेल्या स्थापत्य णवभार्ाकडू न
बांधकाम णवभार्ाचे ना-हरकत प्रमािपत्र घेऊन करण्यात यावीत.

4.

सदर बांधकामाकणरता आवश्यकता असल्यास महानर्रपाणलका, तत्सम प्राणधकरिाची मंजूरी /
नाहरकत प्रमािपत्रे बांधकाम सुरु करण्यापूवी प्राप्त करण्यात यावीत.

5.

बालभारती या संस्थेकडू न मुलभूत सोयी सुणवधाची कामे प्राथम्याने करण्यास तसेच यावर होिारा
खचग रु.13.87 कोटी अथवा प्रत्यक्ष झालेला खचग याचे समायोजन बालभारतीच्या णनयामक
मंडळाच्या मान्यतेने व बालभारतीस स्वाणमत्वधनासाठी दे य असलेल्या रकमेतून करण्यात यावा.
सदर शासन णनिगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201810081650545121 असा आहे. हा आदे श णडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांणकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

(बी.आर.माळी)
अवर सणचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

आयुक्त (णशक्षि), महाराष्ट्र राज्य, पुिे.

2.

संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पणरषद, पुिे

3.

संचालक, बालभारती पुिे.

4.

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 1/2 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नार्पूर.

5.

महालेखापाल (लेखा परीक्षा) 1/2 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नार्पूर.

6.

अणधदान व लेखाणधकारी, मुंबई.

7.

सहसंचालक, लेखा व कोषार्ारे, संर्िक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई.

8.

णनवड नस्ती (प्रणशक्षि).
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