गोंदिया

वनदवभागात

मोहफुलाांचे

सांकलन,

सांस्करण, साठवणुक मुल्यवर्धन व दवपणन
याबाबतच्या बाांर्कामाच्या िोन अांिाजपत्रकास
प्रशासकीय मान्यता प्रिान करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन दवभाग
शासन दनणधय क्र. वनबाां-2017/प्र.क्र.460/फ-9
मांत्रालय, मुांबई 400 032
दिनाांक :- 01 ऑक्टोबर, 2018
वाचा :- अपर प्रर्ान मुख्य वनसांरक्षक (अर्धसांकल्प, दनयोजन व दवकास), महाराष्ट्र राज्य,
नागपूर याांचे पत्र क्र. कक्ष 24 (3)/प्र.मां./प्र.क्र.119/784/2017-18, दिनाांक 06.12.2017.
प्रस्तावना:मुख्य वनसांरक्षक (प्रा.), नागपूर याांचे सांयुक्त वनव्यवस्र्ापन (2406 1521) या योजने अांतगधत
गोंदिया वनदवभागात मोहफुलाांचे सांकलन, सांस्करण, साठवणुक मुल्यवर्धन व दवपणन याबाबतच्या
बाांर्कामाचे िोन अांिाजपत्रकास शाखा अदभयांता, वन अदभयांता कायालय, नागपूर याांनी तयार केले
असून उप वनसांरक्षक, नागपूर दवभाग, गोंदिया याांनी स्वाक्षाांदकत केले आहे. सिर अांिाजपत्रकास वन
अदभयांता, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर याांनी ताांदत्रक मांजूरी प्रिान कुनन सिर कामाचे अांिाजपत्रक
सांिभादर्न पत्रान्वये अपर प्रर्ान मुख्य वनसांरक्षक (अर्धसांकल्प, दनयोजन व दवकास), महाराष्ट्र राज्य,
नागपूर याांनी प्रशासकीय मान्यता प्रिान करण्याबाबत दवनांती केली आहे. त्यानुसार या कामासाठी िोन
अांिाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता िे ण्याबाबतची बाब शासनाच्या दवचारार्ीन होती.
शासन दनणधय :मुख्य वनसांरक्षक (प्रा.), नागपूर याांचे सांयुक्त वनव्यवस्र्ापन (2406 1521) या योजने अांतगधत
गोंदिया वनदवभागात मोहफुलाांचे सांकलन, सांस्करण, साठवणुक मुल्यवर्धन व दवपणन याबाबतच्या
बाांर्कामाचे िोन अांिाजपत्रकास शाखा अदभयांता, वन अदभयांता कायालय, नागपूर याांनी तयार केलेल्या
िोन अांिाजपत्रकाच्या अनुक्रमे ुन.27,23,000/- व ुन.51,42,000/- या ककमतीवर 12 टक्के वस्तु व
सेवा कराची तरतूि पदरगणीत कुनन येणाऱ्या ककमतीस सावधजदनक बाांर्काम दवभागाने दिलेल्या
सहमतीस अनुसुनन व खालील अटींच्या अर्ीन राहू न (दवत्तीय मान्यता वगळू न) शासनाची प्रशासकीय
मान्यता प्रिान करण्यात येत आहे.
1. उपरोक्त अांिाजपत्रके सन 2015-16 च्या िरसूचीवर आर्ादरत असल्याने, त्या िराांमध्ये
तत्कालीन प्रचलीत कराांचा समावेश असण्याची शक्यता असून एकूण ककमतीमध्ये वस्तु व सेवा
कराची तरतूि समादवष्ट्ट केल्याने कराांची दिुनक्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तर्ादप सिर कामे प्रत्यक्ष सुुन करण्यापूवी सदवस्तर अांिाजपत्रकाांना ताांदत्रक मान्यता िे ताांना
कराांची दिुनक्ती होणार नाही. याची सक्षम अदर्का-याांनी खातरजमा करावी.
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2. सद्यस्स्र्तीत प्रशासकीय मान्यता िे तेवळ
े ी प्रचदलत िरसूचीनुसार कायधवाही होणे अपेदक्षत
आहे.

तर्ादप

ताांदत्रक

मान्यतेवळ
े ी

प्रचलीत

िरसूची

व

सावधजदनक

बाांर्काम

दनयमावलीनुसार कायधवाही करण्यात यावी.
3. सिर बाांर्कामाच्या अनुषांगाने सावधजदनक बाांर्काम दवभागाचा शासन दनणधय क्र.बीडीजी2014/प्र.क्र. 96/इमा-3, दिनाांक 8.7.2014 मर्ील कायधपध्ितीनुसार कायधवाही करण्यात
यावी.
4. काम सुुन करण्यापूवी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूतधता कुनन घ्यावी.
5. ढोबळ स्वरूपात र्रण्यात आलेल्या तरतुिीबाबत काम करतेवळ
े ी दवस्तृत अांिाजपत्रक
िरपत्रके मांजूर करूनच काम हाती घ्यावे.
6. प्रत्यक्ष काम करते वेळी पयावरण दवभाग, शासन दनणधय क्र.इएनव्ही/2013/ प्र.क्र.177/
ताां.क.1, दि.10 जानेवारी 2014 मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मागधिशधक तत्वाांनुसार
कायधवाही करण्यात यावी.
7. सिरहू कामे करताांना वन (सांवर्धन) अदर्दनयम 1980 अांतगधत तरतूि तसेच प्रचदलत कायिे
/ दनयम सांिभादर्न तरतूिींचा भांग होणार नाही. तसेच कोणतीही अदनयदमतता होणार
नाही याची िक्षता घ्यावी.
हे आिे श शासन दनणधय दवत्त दवभाग, क्र. दवअप्र 10.08/प्र.क्र.70/2008/ दवदनयम, दिनाांक 15
मे, 2009, दवत्तीय अदर्दनयम दनयम पुस्स्तका, 1978, भाग पदहला, उप दवभाग-पाच नुसार महाराष्ट्र
सावधजदनक बाांर्काम दनयम पुस्स्तका अांतगधत प्रिान करण्यात आलेले दवत्तीय अदर्कार, अ.क्र. 1,
पदरच्छे ि क्र. 134 नुसार दवभागास असलेल्या दवत्तीय अदर्कारानुसार व सावधजदनक बाांर्काम दवभाग
याांच्या सहमतीने, दनगधदमत करण्यात येत आहे.
सिर शासन दनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर
उपलब्र् करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201810011805154419 असा आहे . हा आिे श
दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकत कुनन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नावाने,

Sujay
Dodal

Digitally signed by Sujay Dodal
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Revenue and Forest Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=353112ee0fa47f9ff9bedae88f651d
09fdb142df5fbce9c004f7eea06d8b9baf,
cn=Sujay Dodal
Date: 2018.10.01 18:10:17 +05'30'

( सुजय िोडल )
सह सदचव (वने)
महसूल व वन दवभाग
प्रदत,
1. प्रर्ान मुख्य वनसांरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
2. अपर प्रर्ान मुख्य वनसांरक्षक (अर्धसांकल्प, दनयोजन व दवकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
3. मुख्य वनसांरक्षक (प्रािे दशक), नागपूर.
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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4. उप वनसांरक्षक, नागपूर दवभाग, गोंदिया.
5. महालेखापाल-1/2 (लेखा पदरक्षा/लेखा व अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र राज्य, मुांबई / नागपूर.
6. सावधजदनक बाांर्काम दवभाग, मांत्रालय, मुांबई-400 032.
7. दवत्त दवभाग, व्यय-10 कायासन, मांत्रालय, मुांबई-400 032.
8. दनयोजन दवभाग (का-1475), मांत्रालय, मुांबई-400 032.
9. फ-2/ब-1 कायासन, महसूल व वन दवभाग, मांत्रालय, मुांबई-400 032
10. कायासन फ-9, महसूल व वन दवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.(दनवडनस्ती)
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