
जजल्हा पजरषद, ठाणे (जज. ठाणे) 
येथील नजिन प्रशासकीय 
इमारतीच्या बाांधकामास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत...  

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम जिकास जिभाग 

शासन जनणणय क्रमाांकः जजपई-2017/प्र.क्र.198/बाांध-4 
5 िा मजला, 25 मझणबान पथ, बाांधकाम भिन, 

फोर्ण, मांत्रालय, म ांबई- 400 001 
तारीख :  17 ऑगस्र्, 2022  

िाचा :-   
1) म ख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद, ठाणे याांचे पत्र क्रमाांकः ठाजजप/बाांजि/प/पीबी-

1/ 179, जदनाांक 08 सप्र्ेंबर, २०17. 
2) म ख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद, ठाणे याांचे पत्र क्रमाांकः ठाजजप/बाांजि/प/देशा-

4/ 202, जदनाांक 26 ऑक्र्ोबर, २०17.  
3) म ख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद, ठाणे याांचे पत्र क्रमाांकः ठाजजप/बाांजि/प/देशा/ 

240, जदनाांक 26 नोव्हेंबर, २०18.  
4) म ख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद, ठाणे याांचे पत्र क्रमाांकः 

ठाजजप/बाांजि/म ख्यालय/ 10, जदनाांक 01 ऑक्र्ोबर, २०21.  
5) मा.उच्चाजधकार सजमतीचे जदनाांक 06 मे, २०२2 रोजीच्या बैठकीचे इजतिृत्त. 

प्रस्तािना :-   

                म ख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद, ठाणे याांनी िाचा मधील अन क्रमाांक १ ते 4 
येथील पत्राांन्िये जजल्हा पजरषद, ठाणे (जज. ठाणे) येथील नजिन प्रशासकीय इमारतीच्या बाांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची जिनांती केली आहे.  
०2.           जजल्हा पजरषद, ठाणे (जज. ठाणे) येथील अस्स्तत्िातील प्रशासजकय इमारतीचे बाांधकाम 
सन 1965-66 मध्ये झालेले असून जज. प. लोकल बोर्डाकरू्डन हस्ताांतरीत झालेली आहे. म ख्य 
इमारत ि बाजूची एक इमारत 50 िषापेक्षा जास्त ज न्या झाल्या असून सांरचना पजरक्षण 
अहिालान सार इमारत धोकादायक असून इमारत जनलेखन करण्याचे अहिालामध्ये नम द केल े
आहे. सद्यस्स्थतीत कायालयाकरे्ड द सरी जागा उपलब्ध नसल्याम ळे तात्प रती द रुस्ती करून 
इमारतीचा िापर करण्यात येत आहे. त्याच प्रमाणे जजल्हा पजरषदेची इतर कायालये एक ण 3 
जठकाणी जिख रलेल्या स्िरुपात आहेत. जजल्हा पजरषदेचे एकूण 15 जिभाग असून त्यातील 7 
कयालये जजल्हाजधकारी कायालय आिारात कायणरत आहेत. जजल्यातून जिजिध कामाजनजमत्त 
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मोठ्याप्रमाणात लाभाथी ि अभयाांगत दररोज येत असतात. याजशिाय जिजिध बैठका सभाांच्या 
जनजमत्ताने पांचायत सजमती तसेच जजल्हा पजरषद स्तरािरील पदाजधकारी, आमदार, खासदार, मा. 
पालक मांत्री, मा. मांत्री इत्यादींची जनयजमत िदणळ असते. यास्ति सध्या अस्स्तत्िात असलेली जजल्हा 
पजरषद कायालयीन इमारत पारू्डन त्या जठकाणी जजल्हा पजरषदेची जिख रलेली सिण कायालये एकाच 
इमारतीत येतील अशी निीन प्रशासकीय इमारत बाांधणे हा एकच उपाय असल्याचे उक्त पत्रात 
नम द केले आहे. जजल्हा पजरषद, ठाणे (जज.ठाणे) येथील जजल्हा पजरषद इमारतीच्या 
जिस्तारीकरणाचे बाांधकाम नगर भ मापन क्र. 48,49,50,51 या क्षते्रािर करण्यात येणार आहे. सदर 
मालमत्ता पत्रक क्र. 48िर ताल का नॉथण साष्ट्र्ी लोकल बोर्डण, मालमत्ता पत्रक क्र. 49, 50 िर 
लोकल बोर्डण जजल्हा पजरषद ठाणे ि मालमत्ता पत्रक क्र. 51 यािर सरकार अशी नोंद आहे. जजल्हा 
पजरषद, ठाणे  (जज.ठाणे) येथील अस्स्तत्िातील प्रशासकीय इमारतीत सद्यस्स्थतीत जजल्हा पजरषदेचे 
पदाजधकारी, अजधकारी ि कमणचारी याांच्यासाठी जागा अप री पर्डत असल्याम ळे निीन प्रशासकीय 
इमारतीचे तळ मजला + 11 मजल्याांचे एकूण 1,30,519 चौरस फूर् इतक्या क्षते्रफळाचे बाांधकाम 
प्रस्ताजित करण्यात आलेले आहे. म ख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद, ठाणे याांनी जजल्हा 
पजरषद, ठाणे (जज.ठाणे) निीन प्रशासकीय इमारतीकजरता सन 2021-22 च्या दरसचूीिर 
आधाजरत, रू.73.25 कोर्ी इतक्या ककमतीचे सजिस्तर अांदाजपत्रक सादर केलेले असून ते 
कायणकारी अजभयांता (बाां.), जजल्हा पजरषद, ठाणे, अधीक्षक अजभयांता सा. बाां. मांर्डळ, ठाणे जिभाग, 
ठाणे ि म ख्य अजभयांता सा. बाां. जिभाग, कोकण याांनी साक्षाांजकत केलेले आहे. म ख्य कायणकारी 
अजधकारी, जजल्हा पजरषद, ठाणे याांनी प्रस्तािासोबत, जजल्हा पजरषदेच्या ठरािाची प्रत, जागेचे 
मालमत्ता पत्रक, लीर्ड चार्ण, क्िरॅी चार्ण, ले-आऊर् प्लॅन, स्थळ दशणक नकाशा, अस्स्तत्िातील 
इमारत बाांधकामाचे फोर्ो इत्यादी कागदपत्रे सादर केलेली आहेत.     
०3.         म ख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद, ठाणे याांनी सादर केलेल्या प्रस्तािाची 
मा.उच्चाजधकार सजमतीने केलेल्या छाननी अांती, ठाणे जजल्हा पजरषद (जज. ठाणे) येथील जजल्हा 
पजरषद इमारतीच्या जिस्तारीकरणाच्या बाांधकामाच्या बेसमेंर् + तळ मजला  +11 मजल्याांचे एक ण 
20173.27 चौ. मी. इतक्या क्षते्रफळाच्या रू.7325.37 लक्ष इतक्या अांदाजपत्रकीय ककमतीस 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या जिचाराधीन होती.  

शासन जनणणय:-    

               जजल्हा पजरषद, ठाणे (जज. ठाणे) येथील जजल्हा पजरषद इमारतीच्या जिस्तारीकरणाच्या 
बाांधकामाच्या रूपये 73,25,37,000/- (रूपये त्रेहत्तर कोर्ी पांचिीस लक्ष सदोतीस हजार फक्त) 
इतक्या अांदाजपत्रकीय ककमतीच्या कामाांस प ढील अर्ींच्या अधीन राहून या शासन जनणणयान्िये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
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१. प्रस्त त बाांधकामास ताांजत्रक मान्यता देण्याप िी सांकल्पन तपासून घेणे आिश्यक राहील. 
२. जजल्हा पजरषद, ठाणे (जज. ठाणे), येथील निीन प्रशासकीय इमारतीकजरता शासन जनणणय, 

सा.बाां.जि.क्र.सीएर्ी-1096/प्र.क्र.172/इमारती-2, जद.7.1.2004 न सार जिहीत केलेल्या 
नोंदणीकृत फर्ननचर/मॉड्य लर फर्ननचर उत्पादक अथिा प रिठादार/अांतगणत सजािर्कार 
याांच्याकरू्डन जिहीत कायणपध्दती अन सरुन फर्ननचरचे काम करून घेणे बांधनकारक राहील. 

३. जनयोजजत ठाणे जजल्हा पजरषदेच्या निीन प्रशासकीय इमारतीच्या बाांधकामासाठी प्रस्ताजित 
असलेली जागा जजल्हा पजरषदेच्या नािािर असणे बांधनकारक राहील.  

४. प्रस्त त इमारतीचे बाांधकाम जिजहत नम ना आराखड्यान सार हाती घेण्यापूिी, स्थाजनक 
नगररचना प्राजधकरणाची तसचे अस्ननशमन यांत्रणेची मांज री घेणे बांधनकारक राहील.  

५. जनयोजजत आराखड्यात मजहला पदाजधकाऱ्यासाठी प्रसाधनगृहासह जिश्ाांती कक्षाच े
सांकल्पन करण्यात येिून, सदर व्यिस्था इमारतीमध्ये जनमाण करण्यात यािी. 

६. प्रस्त त प्रशासकीय इमारत बाांधकामामध्ये ग्रीन जबल्र्डींग सांकल्पना अांमलात आणून, नैसर्नगक 
प्रकाशयोजना ि िाय िीजन, पाण्याच्या ि उजेच्या िापरात कार्कसर, पजणन्य जलप न:भणरण 
आजण जास्तीत जास्त पयािरणपूरक बाांधकाम साजहत्य ि साधन-साम ग्रीचा िापर करणे 
आिश्यक राहील.    

७. प्रस्त तचे काम हाती घेतल्यापासून जास्तीत जास्त तीन िषात पूणण होईल, असे जनयोजन 
करून, इमारत बाांधकामाचा त्रैमाजसक प्रगती अहिाल िळेीच शासनास पाठजिण्याची 
सांबजधत म ख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद याांनी दक्षता घ्यािी. 

८. या प्रकरणी स धारीत प्रशासकीय मान्यता जदली जाणार नसल्याने, मांजूर प्रशासकीय 
मान्यता ककमतीतच काम पूणण करण्याची सांबजधत कायणकारी अजभयांता (बाांध), जजल्हा पजरषद 
याांनी दक्षता घ्यािी. प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा अजधक खचण झाल्यास तो सांबांजधत जजल्हा 
पजरषदेने सोसािा.  

९. प्रस्त त प्रशासकीय इमारतीमध्ये अपांगाांना सोयी-स जिधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्ट्र्ीने रॅम्प, 
रेलींग ि तत्सम स जिधा जनमाण करणे बांधनकारक राहील. 

१०. प्रत्यक्ष इमारतीचे बाांधकाम करतेिळेी पयािरण जिभाग क्र.ईएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
ताां.क.१, जद.1० जानेिारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मागणदशणक तत्िान सार 
कायणिाही करण्यात यािी. 

११. खरेदीशी सांबांधीत बाबींकजरता ई-जनजिदा प्रणालीचा अिलांब करून उद्योग, ऊजा ि 
कामगार जिभागाकर्डील जदनाांक २४/०८/२०१७ च्या शासन जनणणयान्िये जनगणजमत केलेल्या 
सूचना जिचारात घ्याव्यात.  

१२. स्थापत्य कामाच्या कालािधीतच जिद्य तीकरणाबाबत तसेच इतर अन षांजगक कामाांचे योनय 
जनयोजन करून सदर कामे प णण करािीत.  

१३. सदर सजिस्तर अांदाजपत्रकास म ख्य अजभयांता, सािणजजनक बाांधकाम प्रादेजशक जिभाग, 
कोकण याांचेकरू्डन ताांजत्रक मान्यता घेण्यात यािी.  
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०२.        जजल्हा पजरषद, ठाणे (जज. ठाणे) येथील नजिन प्रशासकीय इमारतीच्या बाांधकामाच्या 
सजिस्तर अांदाजपत्रकाचा सिणसाधारण गोषिारा प ढीलप्रमाणे आहे. 

General Abstract For Construction of Thane Z. P. New Administrative Building 

Sr. No. Description of Item Cost (In Rs.) 

(A) Essential Items (Components)  

1 (a) Building Proper  

Basement Floor 43425000.00 

Basement Floor 43425000.00 

Ground Floor  20475000.00 

1
st
 Floor (Still) 20400000.00 

2
nd

 Floor (Still) 21675000.00 

3
rd

 Floor (Still) 20874900.00 

4
th

 Floor 34791500.00 

5
th

 Floor 34791500.00 

6
th

 Floor 34791500.00 

7
th

 Floor  34791500.00 

8
th

 Floor 34791500.00 

9
th

 Floor 34791500.00 

10
th

 Floor 37126750.00 

11
th

 Floor 32564500.00 

Sub Total (a) 448715150.00 

(b) Rain/Roof  Water Harvesting 1000000.00 

(e) Furniture (11138*70%=7797) 38985000.00 

Sub Total (b+c+d+e) 39985000.00 

2 Water Supply and Sanitary Works (5% of a) 22435758.00 

3 Electrification  

Internal Electrification (5 % of a) 22435758.00 

External Electrification (6 % of a) 26922909.00 

Fire Fighting Arrangements etc. 7500000.00 

 Sub Total (3) 56858667.00 

 Sub Total (A)  567994574.00 

(B)  Miscellaneous Items  

i) Compound wall 1500000.00 

ii) Internal Roads 1000000.00 

iii) Land Scaping 3000000.00 

Sub Total (B) 5500000.00 

 Sub Total = (A) + (B) 573494574.00 

(C) Optional Items  

1) Air Conditioning 15000000.00 

2) Lifts 12000000.00 

 Sub Total (C) 27000000.00 

 Project Cost (P)  = (A) + (B) + (C)  600494574.00 

(D) Provisions  

(i) Contingencies 4 % on (a) 17948606.00 

(ii) Consultancy Charges 1.5 % on (P) 9007419.00 

(iii) GST 12 % for on (P) 72059349.00 

(iv) Labour Insurance 0.5 % on (P) 3002473.00 

(iv) Price Escalation 5% on (P) 30024729.00 

Sub Total (D) 5702401310.. 

 Total Cost of Project (TPC) (A+B+C+D)  3701735470.. 

Says 73,25,37,000/- 



शासन जनणणय क्रमाांकः जजपई-2017/प्र. क्र. 198/बाांध-4 

पृष्ट्ठ 6 पैकी 5 

०३.          प्रस्त त कामाच्या सजिस्तर अांदाजपत्रकास सक्षम प्राजधकाऱ्याांकरू्डन त्िरेने ताांजत्रक मान्यता 
घेऊन त्याची प्रत शासनास सादर करािी.   

०४.        उपरोक्त प्रशासकीय इमारत बाांधकामासाठी सांबजधत सक्षम प्राजधकाऱ्याची ताांजत्रक  
मान्यता प्राप्त झाल्यानांतर, अन दान स्िरूपात जनधी र्प्प्या-र्प्प्याने उपलब्ध करून जदला जाणार 
असून, तो उपलब्धतेन सार अथणसांकल्प जितरण प्रणाली (BDS) द्वारे जितरीत करण्यात येईल. 
यािरील खचण "2515-इतर ग्रामीण जिकास कायणक्रम 101, पांचायती राज 31 सहाय्यक अन दाने 
(01) (03) जजल्हा पजरषदाांच्या इमारती बाांधकामासाठी जजल्हा पजरषदाांना सहाय्यक अन दाने (2515 
0053)" या लेखाशीषाखाली खची र्ाकण्यात यािा. 

०५.        प्रस्त तचा शासन जनणणय जित्तीय अजधकार, जनयम प स्स्तका, १९७८ भाग पजहला, उप 
जिभाग-पाच, अ.क्र.1 महाराष्ट्र सािणजजनक बाांधकाम जनयम प स्स्तकेतील पजर.क्र.१३४ खाली 
प्रशासजनक जिभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अजधकारास अन सरून जनगणजमत करण्यात येत आहे. 

                  सदर शासन जनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202208171304285020 असा आहे. हा आदेश 
जर्डजीर्ल स्िाक्षरीने साक्षाांजकत करून काढण्यात येत आहे.  
               महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार ि नािाने. 

 
 

(प्रजिण जैन) 
उप सजचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत,   
१. मा.जिरोधी पक्षनेता जिधानसभा/जिधानपजरषद, महाराष्ट्र जिधानमांर्डळ, म ांबई. 
२. मा.मांत्री (ग्रा.जि.) याांच ेखाजगी सजचि, मांत्रालय, म ांबई. 
३. मा.राज्यमांत्री (ग्रा.जि.) याांच ेखाजगी सजचि, मांत्रालय, म ांबई. 
४. म ख्य सजचि, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, म ांबई. 
५. अजतजरक्त म ख्य सजचि, ग्राम जिकास जिभाग, मांत्रालय, म ांबई.  
६. मा.राज्यपाल याांचे प्रधान सजचि, राजभिन, म ांबई.  
७. सजचि (म .मां.ग्रा.स.यो.), ग्राम जिकास जिभाग, मांत्रालय, म ांबई.   
८. सजचि (सािणजजनक बाांधकाम जिभाग), मांत्रालय, म ांबई.  
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र -1 म ांबई / महाराष्ट्र -2, नागपरू.  
१०. म ख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद, ठाणे. 
११. म ख्य अजभयांता, सािणजजनक बाांधकाम प्रादेजशक जिभाग, कोकण. 
१२. अधीक्षक अजभयांता, सािणजजनक बाांधकाम प्रादेजशक जिभाग, ठाणे. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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१३. अजतजरक्त म ख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद, ठाणे. 
१४. म ख्य लेखा ि जित्त अजधकारी, जजल्हा पजरषद, ठाणे. 
१५. कायणकारी अजभयांता (बाांधकाम), जजल्हा पजरषद, ठाणे. 
१६. जजल्हा कोषागार अजधकारी, जजल्हा ठाणे.  
१७. म ख्य लेखा पजरक्षक, स्थाजनक जनधी लेखा, निी म ांबई.   
१८. उपम ख्य लेखा पजरक्षक, स्थाजनक जनधी लेखा, कोकण जिभाग, निी म ांबई. 
१९. जजल्हा लेखा पजरक्षक, स्थाजनक जनधी लेखा, ठाणे.  
२०. जनिर्डनस्ती, कायासन बाांध-4, ग्राम जिकास जिभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
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