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अटकाि यंत्रणा बसजिणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामाजिक न्याय ि जिशेस सहाय य जिभाग
शासन जनणणय क्रमांकः बीसीएच-2014/प्र.क्र.194(2)/जशक्षण-2
हु तात्मा रािगुरू चौक, मंत्रालय, जिस्तार भिन, मुंबई-400032.
जिनांक: 20 ऑगस्ट, 2015
िाचा :1. शासन जनणणय, महसूल ि िन जिभाग, मित कायण, पुनिणसन ि आपत्ती व्यिस्थापन
क्र.डीएमयु-2007/ सी.आर.228/ डीएम-1, जिनांक 9.05.2008
2. शासन ज्ञापन, सामाजिक न्याय ि जिशेस सहाय य जिभाग
क्र.बीसीएच-2013/ प्र.क्र.75/ बांधकामे, जिनांक 09.10.2013
3. आयुक्त, समािकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. सकआ / शािगृ /
िीि अटकाि यंत्रणा/ ई-जनजििा बैठक/ प्र.क्र.117-2013/ का-5अ/ 2735,
जि.7.11.2014
4. आयुक्त, समािकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. सकआ / शािगृ /
िीि अटकाि यंत्रणा/ ई-जनजििा बैठक/ प्र.क्र.117-2013/ का-5अ/ 2014-15/
810, जि.8.04.2015
5. आयुक्त, समािकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. सकआ / शािगृ /
िीि अटकाि यंत्रणा/ ई-जनजििा बैठक/ प्र.क्र.117-2013/ का-5अ/ सन 2015

-16/ 1153, जि.27.05.2015
प्रस्तािना :राज्यात िीि पडू न मृत्युमुखी पडणाऱयांचे प्रमाण मोठे आहे. यासाठी अंतजरम उपाययोिना म्हणून
प्रायाजगक तत्त्िािर िीि अटकाि यंत्रणा बसजिण्यात येऊन अपमृत्युंचे प्रमाण कमी करण्यास प्राधान्य
िे ण्याबाबत उपरोक्त संिभाधीन क्र.1 च्या शासन जनणणयानुसार सूजचत करण्यात आले होते. सिर शासन
जनणणयातील तरतुिी जिचारात घेता सामाजिक न्याय जिभागाच्या अजधपत्याखालील डॉ.बाबासाहेब
आंबेडकर सामाजिक न्याय भिनाच्या इमारतींिर िीि अटकाि यंत्रणा बसजिण्याची बाब शासनाच्या
जिचाराधीन होती.
शासन जनणणय:आयुक्त,समािकल्याण, पुणे यांनी उपरोक्त संिभीय क्र. 3 च्या पत्रात नमूि केल्याप्रमाणे
सामाजिक न्याय जिभागाच्या अजधपत्याखालील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भिनाच्या
एकूण 23 शासकीय इमारतींिर िीि अटकाि यंत्रणा बसजिण्यासाठी प्रजत संच रु. 2,55,000 याप्रमाणे
23 इमारती जिचारात घेता एकूण रु. 58,65,000/- ( अक्षरी रक्कम रुपये अठ्ठािन्न लाख पासष्ट्ट हिार
मात्र) इतक्या खचास याद्वारे शासन मान्यता िे ण्यात येत आहे.
2.

ई-जनजििा प्रजक्रयेत सिात कमी िर असलेल्या SVA Electricals, Shaniwar Peth, Pune

यांचेमार्णत िीि अटकाि यंत्रणा बसजिण्याची व्यिस्था करण्यात यािी
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3.

आयुक्त,समािकल्याण,

पुणे

यांनी

सामाजिक

न्याय

जिभागाच्या

अजधपत्याखालील

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भिनाच्या एकूण 23 इमारतींची संख्या ि त्यािर िीि अटकाि
यंत्रणा बसजिण्यासाठी येणाऱया अंिाजित खचाचा पुढीलप्रमाणे तपशील जिलेला आहे.
अ.

िसजतगृह/जनिासी शाळा िसजत-

प्रजत इमारतीस 1 संच एका

क्र

बांधकामाचा प्रकार

प्रमाणे एकूण इमारतीं अटकाि यंत्रणा अटकाि

गृह/
जनिासी

िीि एकूण

िीि
यंत्रणा

िरील संचांची संख्या संचाची ककमत

संचाची ककमत

23

रु. 58,65,000

शाळा
संख्या
1.

डॉ.बाबासाहे ब आंबड
े कर 23

रु. 2,55,000

सामाजिक न्याय भिन
एकूण रु. 58,65,000

( अक्षरी रक्कम रुपये अठ्ठािन्न लाख पासष्ट्ट हिार मात्र)
4.

आयुक्त समािकल्याण, पुणे यांनी खालीलप्रमाणे अटींच्या अधीन राहू न संबंजधत संस्थेशी

करारनामा करािा ि त्याप्रमाणे कायािे श द्यािेत.
अ) िीि अटकाि यंत्रणा बसजिण्याबाबत महसूल ि िन जिभाग, मित कायण, पुनिणसन ि
आपत्ती व्यिस्थापन क्र.डीएमयु-2007/सी.आर.228/डीएम-1, जिनांक 9.05.2008 च्या शासन
जनणणयातील अटींचे तंतोतंत पालन करण्यात यािे.
ब) ज्या शासकीय इमारतींिर सिर यंत्रणा बसजिण्यात येणार आहे, त्या इमारतींच्या बांधकामाच्या
अंिािपत्रकात िीि अटकाि यंत्रणेसाठी तरतूि करण्यात आलेली नाही; तसेच यापूिी सिर
इमारतींिर िीि अटकाि यंत्रणा बसजिण्यात आली नाही याची खातरिमा करािी ि तद्नंतरच
यंत्रणा बसजिण्याची कायणिाही करािी.
क) िीि अटकाि यंत्रणा बसजिण्याबाबतची जनकडता आयुक्त समािकल्याण, पुणे यांनी पुन्हा
तपासून पहािी.
ड) िीि अटकाि यंत्रणा बसजिण्यापूिी मुख्य अजभयंता (जिद्युत), सािणिजनक बांधकाम, पुणे
यांचेकडू न तांजत्रक पुनर्विलोकन करािे.
इ) याबाबत आयुक्त, समािकल्याण, पुणे यांनी प्रजसध्ि केलेल्या ई-जनजििे तील अटी ि शती यांचे
तंतोतंत पालन करण्यात यािे.
5.

िर नमूि सिण इमारतींिर िीि अटकाि यंत्रणा बसजिण्याबाबत आयुक्त, समािकल्याण, पुणे

यांनी प्रजसध्ि केलेल्या ई-जनजििा प्रजक्रयेतील अटी ि शती तसेच कोसागार अजधजनयम ि जित्तीय
जनयमािलीतील तरतुिीनुसार िे यके अिा करण्याची कायणिाही करािी.
6.

याकजरता आयुक्त, समािकल्याण, पुणे यांना आहरण ि संजितरण अजधकारी घोजसत करण्यात

येत आहे.
7.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भिनाच्या 23 इमारतींिर बसजिण्यात येणाऱया िीि

अटकाि यंत्रणेचा खचण (रु.58,65,000/-) मागणी क्रमांक एन-3, 2225 - अनुसूजचत िाती, अनुसूजचत
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िमाती ि इतर मागासिगीयांचे कल्याण, 03 नागरी हक्क अजधजनयमाच्या अंमलबिािणीकजरता यंत्रणा
(03) (04) सामाजिक न्याय संचालनालय (मागासिगण शाखा) (जि.घ.यो.) (2225 3476), 21, पुरिठा ि
सामग्री या लेखाशीसाखाली सन 2015-16 या िसांच्या मंिूर तरतुिीतून भागजिण्यात यािा.
8.

हा आिे श शासन जनणणय, जित्त जिभाग क्र. जिअप्र-10.08/प्र.क्र.70/2008/जिजनयम,

जि.15/5/2009 अन्िये सुधारलेल्या जित्तीय अजधकार जनयम पुस्स्तका 1978 मधील भाग-पजहला,
उपजिभाग तीन, अ.क्र.4, पजरच्छे ि क्र.27 (2) (अ) नुसार प्रशासकीय जिभागाला प्रिान करण्यात आलेल्या
जित्तीय अजधकारान्िये जनगणजमत करण्यात येत आहे.
सिर शासन जनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201508201402242722 असा आहे . हा आिे श
जडिीटल स्िाक्षरीने साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार ि नािाने.

Uttam Shivram
Lonare
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postalCode=400032, st=Maharashtra,
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(उ.जश.लोणारे )
सह सजचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खािगी सजचि, मंत्रालय, मुंबई
2. मा.राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खािगी सजचि, मंत्रालय, मुंबई
3. मा.प्रधान सजचि, सामाजिक न्याय ि जिशेस सहाय य जिभाग, मंत्रालय, मुंबई
4. आयुक्त, समािकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
5. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2 (लेखा पजरक्षा) (लेखा अनुज्ञय
े ता), मुंबई/नागपूर
6. अजधिान ि लेखा अजधकारी, मुंबई/मुंबई उपनगर
7. जनिासी लेखा परीक्षक, मुंबई /मुंबई उपनगर
8. सिण जिल्हा कोसागार अजधकारी
9. सिण प्रािे जशक उपायुक्त, समाि कल्याण
10. सिण सहाय यक आयुक्त, समाि कल्याण
11. जिल्हा कोसागार अजधकारी, पुणे
12. SVA Electricals, Shaniwar Peth, Pune
13. सहसजचि (जशक्षण-2), सा.न्या. ि जि.स.जि., मंत्रालय, मुंबई
14. कायासन अथणसंकल्प/ जिघयो, सा.न्या. ि जि.स.जि., मंत्रालय, मुंबई
15. जनिड नस्ती -जशक्षण-2
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