
महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. दुरुस्ती-0119/प्र.क्र.61/पोल-7.  

मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंुबई-400032. 

वदनाकं 03 ऑगस्ट 2019. 
 

विषय :- “महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय” (जुने विधानभिन) या पुरातन िास्तुच े
नूतनीकरण ि “upgradation” करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता वमळणेबाबत. 

संदभग :- 1) शासन वनणगय, सा.बा.ं विभाग, क्र. बीडीजी-2007/ प्र.क्र.245/ इमारती-3, 
वदनांक 17.03.2008. 

2) शासन पवरपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-2014/ प्र.क्र.49/ 14/ विवनयम, 
वदनांक 05.01.2015. 

3) शासन वनणगय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-2013/प्र.क्र.30/13/विवनयम, भाग-2, 
वदनांक 17.04.2015. 

4) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, याचंे पत्र क्र. पोमसं/ 19-ए/ 
पो.मु.(हेवरटेज-िास्तु)/ अतंबाह्य-सुशोवभकरण/ 20/ 2019, वदनांक 
02.03.2019. 

5) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच े पत्र क्र. पोमस/ं 19-ए/ 
पो.मु.(हेवरटेज-िास्तु)/ अतंबाह्य-सुशोवभकरण/ 20/ 2019, वदनांक 
18.06.2019. 

 

ज्ञापन. 

  पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यानंी “महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय” 
(जुने विधानभिन) या पुरातन िास्तुचे नूतनीकरण ि “upgradation” करण्यासाठी 
रु.17,31,41,741/- इतक्या खचाच्या अंदाजास प्रशासकीय मान्यता वमळणेबाबतचा प्रस्ताि 
सादर केला आहे.  

2. उक्त खचाचे अंदाज हे अधीक्षक, एम.एल.ए. होस्टेल, मंुबई, यानंी सन 2018-19 च्या 
दरसूचीनुसार तयार केल े असून ते कायगकारी अवभयंता, इलाखा शहर (सा.बा.ं) विभाग, ि 
अधीक्षक अवभयंता, मंुबई (सा.बा.ं) मंडल, यानंी साक्षांवकत केले आहेत. उक्त खचाचे अंदाज हे 
मे. आभा नरेन लाबंा असोवसएट्स् (Conservation Architects) या खाजगी िास्तुशास्त्रज्ञाने 
तयार केलेल्या नकाशािर आधावरत आहेत. 

3. उक्त प्रस्ताि ि खचाच ेअदंाज हे सा.बा.ं विभाग, मंत्रालय, यानंी तपासले आहेत आवण 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास, वििवक्षत अटींिर, सहमती वदली आहे.  

4.  त्या अनुसार, “महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय” (जुने विधानभिन) या पुरातन 
िास्तुचे नूतनीकरण ि “upgradation” करण्यासाठी रु.17.31 कोटी (रुपये सतरा कोटी, 
एकतीस लक्ष फक्त) इतक्या खचाच्या अंदाजास, पुढील अटींिर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे:- 

1) बाधंकामाचा नमुना नकाशा, माडंणी नकाशा आवण विस्तृत नकाशा यानंा 
िास्तुशास्त्रज्ञाकडून मंजुरी घेऊनच काम सुरु कराि.े 
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2) ढोबळ स्िरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत विस्तृत खचाचे अंदाज मंजूर करुनच 
काम हाती घ्याि.े 

3) प्रत्यक्ष काम करताना शासन वनणगय, पयािरण विभाग, क्र.इएनव्ही-2013/ 
प्र.क्र.177/ ता.ंक.1, वदनाकं 10.01.2014, अनुसार कायगिाही करण्यात यािी. 

4) शासन वनणगय, सािगजवनक बाधंकाम विभाग, क्रमाकं बीडीजी-2017/ प्र.क्र.60/ 
इमारती-2, वदनाकं 07.07.2017, अनुसार कायगिाही करण्यात यािी. 

5) उक्त प्रस्तािास, शा.वन., सा.बा.ं विभाग, क्र. बीडीजी-2007/ प्र.क्र. 245/ इमारती-
3, वदनाकं 17.03.2008, द्वारे बृहन्मंुबई महानगरपावलका क्षते्रातील राज्य शासकीय 
पुरातन िास्तु पूिगित करुन जतन करणेसदंभात वजल्हावधकारी, मुबई शहर, याचं्या 
अध्यक्षतेखाली घवटत करण्यात आलेल्या सवमतीची मान्यता वमळाल्यावशिाय काम 
सुरु करु नये. 

6) वनधी उपलब्ध झाल्यावशिाय काम सुरु करु नये. 

5. उक्त कामाचा खचग हा गृह विभाग-मागणी क्र. बी-1, 2055, पोलीस, 00, 109, 
वजल्हा पोलीस, (00) (00)(01) वजल्हा पोलीस बल (20550168) (दत्तमत)(अवनिायग), 27-
लहान बाधंकामे, याखाली उपलब्ध अनुदानातून भागिण्यात यािा. 

6. हे ज्ञापन, सािगजवनक बाधंकाम विभागाच्या अनौपचावरक संदभग क्र.132/ 2019/ इमा-
2, वदनाकं 19.07.2019, अन्िये वमळालेल्या सहमतीने आवण मा. मुख्य सवचि याचं्या 
अध्यक्षतेखालील सवचि सवमतीच्या मान्यतेने वनगगवमत करण्यात येत आहे.  

7. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या िबेसाईटिर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताकं 201908031527094329 असा आहे. हे ज्ञापन 
डीवजटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने, 
 
 
 (स्िप्नील गोपाल बोरसे) 

कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन. 
 

प्रवत, 
पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
 

प्रत-  
1) वजल्हावधकारी, मंुबई शहर (शा.वन., सा.बा.ं विभाग, क्र. बीडीजी-2007/ प्र.क्र.245/ 

इमारती-3, वदनाकं 17.03.2008, च्या संदभात). 
2) अधीक्षक अवभयंता, सािगजवनक बाधंकाम मंडल, मंुबई (सािगजवनक बाधंकाम विभाग, 

मंत्रालय, याचं्या “Recapitulation Sheet” च्या प्रतीसह). 
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3) कायगकारी अवभयंता, इलाखा शहर (सा.बा.ं) विभाग, मंुबई सािगजवनक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय, याचं्या “Recapitulation Sheet” च्या प्रतीसह). 

4) अवधदान ि लेखा अवधकारी, मंुबई. 
5) वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मंुबई. 
6) प्रधान महा लेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता/ लेखा परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मंुबई. 
7) कायासन अवधकारी (इमा.-1/ इमा.-2), सा.बा.ं विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
8) कायासन अवधकारी (व्यय-7/ विवनयम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
9) वनिड फाईल (पोल-7). 
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