
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत 
ससधुदूर्ग जजल्ह्यातील पॅ.क्र. SIN-45 
मधील मोंडतर जिरिाडी रस्ता, ता.देिर्ड 
या रस््याच्या कामास सुधाजरत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत...   

महाराष्ट्र शासन  
ग्राम जिकास जिभार् 

शासन जनर्गय क्रमांकः मगु्रायो-2022/प्र.क्र.133/बांधकाम-4 
5 िा मजला, बाधंकाम भिन, 25 मर्गबान पथ, 

फोर्ग, मंत्रालय, मंुबई - 400 001 
तारीख:  28 एजप्रल, 2022 

िाचा : 
1) शासन जनर्गय, ग्राम जिकास जिभार् क्रमांकः मगु्रायो-2018/प्र.क्र.104/बांधकाम-4, जदनांक 

02 एजप्रल, 2018. 
2) मुख्य अजभयंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीर् रस्ते जिकास संस्था, परेु् यांचे पत्र 

क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/537/2022, जदनांक 17 माचग, 2022. 

प्रस्तािना :   
                     मखु्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत ससधुदूर्ग जजल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक SIN-45 मधील 
मोंडतर जिरिाडी रस्ता, ता.देिर्ड या रस््याच्या कामास ग्राम जिकास जिभार्ाच्या उपरोक्त िाचा मधील 
अनुक्रमांक 1 येथील जदनाकं 02 एजप्रल, 2018 रोजीच्या शासन जनर्गयान्िये रू.474.50 लक्ष इतक्या 
रकमेची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर कामाचा कायारंभ आदेश जदनांक 06 
माचग, 2019 रोजी देण्यात आला आहे.   

02.  सदर कामाच्या एकुर् 5.02 जक.मी. लांबीमधील अंदाजे 2.50 जक.मी. लांबीचा रस्ता 
खाडी काठाने जात असून रस््याची खाडीच्या भरती/ओहोर्ीमुळे प्रचंड प्रमार्ात धुप होत असल्ह्यामुळे 
तसेच उच्चतम भरती िळेेस अजतिृष्ट्र्ी र्ाल्ह्यास पािसाचे पार्ी लोकिस्तीत घुसून ग्रामस्थांच्या घरांचे ि 
मालमत्तेच े अतोनात नुकसान होत असल्ह्याने ग्रामस्थांकडून िाढीि लांबीच्या सरंक्षक सभतीची होत 
असलेली मार्र्ी ि कामाच्या मुळ प्रशासकीय मान्यता रकमेमध्ये िस्तु ि सिेा कर तसेच भाििाढ फरक 
रक्कमेचा अतंभाि करण्यात आलेला नसल्ह्यामुळे कामाच्या मुळ सकमतीमध्ये िाढ र्ाल्ह्याने सुधारीत  
प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताि, मुख्य अजभयंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीर् रस्ते जिकास संस्था, 
परेु् यांच्या उक्त िाचा मधील अ.क्र.२ येथील जदनांक 17 माचग, २०२2 रोजीच्या पत्रान्िये सादर केलेला 
आहे. 
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०३.  जिषयांजकत कामाच्या मुळ प्रशासकीय मान्यता रकमेमध्ये िस्तु ि सेिा कर तसेच 
भाििाढ फरक रक्कमेचा अंतभाि कररे् र्रजेच े असल्ह्यामुळे, कामाच्या सकमतीमध्ये िाढ र्ाल्ह्याने 
सदर कामास सुधारीत  प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या जिचाराधीन होती. 

शासन जनर्गय:   
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत ससधुदूर्ग जजल्ह्यातील पॅकेज क्र. SIN-45 मधील 

मोंडतर जिरिाडी रस्ता, ता.देिर्ड या रस््याच्या कामात प्रस्तािनेत नमुद कारर्ामंुळे सकमतीमध्ये िाढ 
र्ाल्ह्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आिश्यकता आहे. 

०२.           उपरोक्त प्रमारे् कामाच्या अंजतम सकमतीमध्ये  खालील  प्रमारे् िाढ होत आहे. 
                                                                                                              (Rs.Lakh) 

Package 

No. 
Name of Work AA 

Sancation 

Cost 

Tendered 

Cost  
Revised 

Expenditure  
Excess 

over 

AA 

cost 

% 

Excess 

over AA 

cost 
1 2 3 4 5 6 7 

SIN-45 मोंडतर जिरिाडी रस्ता, ता.देिर्ड, 
जज.ससधुदूर्ग    

474.50 493.21 544.38 69.88 14.73 

Total 474.50 493.21 544.38 69.88 14.73 

 

0३.  उपरोक्त आर्थथक जिशे्लषनानुसार काम पुर्ग कराियाचे र्ाल्ह्यास रू.544.38 लक्ष  
इतका  अंजतम खचग  असुन, सदर  कामाच्या प्रशासकीय  रक्कमेच्या 14.73 % जास्तीचा  म्हर्जेच 
रू.69.88 लक्ष जास्तीचा आहे.  
०४.  जित्तीय अजधकार जनयमपुस्स्तका 1978 भार् पजहला उप जिभार् तीन अनुच्छेद क्र.6 
(27 अ) नुसार, सुधारीत अदंाजातील आजधक्य सुरूिातीस मंजूर केलेल्ह्या अदंाजजत खचाच्या 15% 
मयादेपयंत मंजूर करण्याचे पुर्ग अजधकार प्रशासकीय जिभार्ास आहे. ्यानुसार मुख्यमंत्री ग्राम 
सडक योजने अंतर्गत ससधुदूर्ग जजल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक SIN-45 मधील मोंडतर जिरिाडी रस्ता, 
ता.देिर्ड या रस््याच्या कामास रू.544.38 लक्ष इतक्या रकमेस खालील नमुद केलले्ह्या अर्ींच्या 
अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.   

 सदर काम ग्राम जिकास जिभार्ाच्या अजधनस्त असलेल्ह्या महाराष्ट्र ग्रामीर् रस्ते जिकास 
संस्थेमाफग त, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धतीिर ि ग्राम जिकास जिभार्ाच्या अर्ी ि 
शतींिर कायान्िीत करण्यात यािीत. 

 सदर कामाचंी नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्ह्या संर्र्क 
प्रर्ालीमध्ये संबंजधत कायगकारी अजभयंता यानंी ्िरीत करािी. 
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०५.  सदर कामािरील खचग “मार्र्ी क्र. एल-7, 5054, मार्ग ि पूल यािरील भाडंिली 
खचग 04, जजल्ह्हा ि इतर ग्रामीर् मार्ग 337, रस््यांची बाधंकामे (00) (01), मुख्यमंत्री ग्रामीर् मार्ग 
योजना निीन रस्ते बाधंरे् ि अस्स्त्िातील रस््याचंे नुतनीकरर्, 53 मोठी बाधंकामे सीआरसी- 
5054 5153” या लेखाशीषाखाली दशगजिण्यात यािा. 

सदर शासन जनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा साकेंताक 202204281554194320 असा 
आहे. हा आदेश जडजीर्ल स्िाक्षरीने साक्षाजंकत करुन काढण्यात येत आहे.  
   महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने. 

 

 

 
(प्रजिर् जैन) 

जित्तीय जनयंत्रक तथा उप  सजचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.जिरोधी पक्षनेता जिधानसभा/जिधानपजरषद, महाराष्ट्र जिधानमंडळ, मंुबई.  
2. जजल्ह्हाजधकारी, ससधुदूर्ग. 
3. मुख्य कायगकारी अजधकारी, जजल्ह्हा पजरषद, ससधुदूर्ग.   
4. मुख्य अजभयंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीर् रस्ते जिकास 

संस्था, कॅम्प ऑफीस, परेु्.   
5. खाजर्ी सजचि, मा. मंत्री (ग्रा.जि.), मंत्रालय, मंुबई-३2. 
6. मा.अ.मु.स. (ग्रा.जि. ि प.ंरा.), ग्राम जिकास जिभार्, यांच ेस्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
7. मा.सजचि, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम जिकास जिभार्, याचंे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
8. अधीक्षक अजभयंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, कोकर् जिभार्, ठारे्.   
9. कायगकारी अजभयंता, सािगजजनक बांधकाम जिभार्, ससधुदूर्ग. 
10. कायगकारी अजभयंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीर् रस्ते जिकास   

संस्था, जजल्ह्हा ससधुदूर्ग.   
11. कायगकारी अजभयंता (बांध.), जजल्ह्हा पजरषद, ससधुदूर्ग. 
12. जजल्ह्हा कोषार्ार अजधकारी, ससधुदूर्ग.   
13. जित्तीय सल्लार्ार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना. 
14. माजहती तंत्रज्ञान अजधकारी, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
15. जनिड नस्ती (कायासन बांधकाम-४) ग्राम जिकास जिभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
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