
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, 
नागपूर येथे अल्पसंख्याक समाजातील उच्च 
विक्षण घेणाऱ्या विद्याथीनींकवरता िसवतगृह 
बाधंण्यास सुधावरत प्रिासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र िासन 
अल्पसंख्याक  विकास विभाग 

िासन  वनणणय  क्रमाकंः  िसगृ-2014/प्र.क्र. 105/का.8 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
वदनाकं : 17 जून, 2021. 

िाचा - 
  1) अल्पसंख्याक विकास विभाग, िासन वनणणय क्रमांक: मौआम-2009/प्र.क्र.15/का.8, 

         वद.02  माचण, 2010, 
2) अल्पसंख्याक विकास विभाग, िासन वनणणय क्रमांक: िसगृ-2011/प्र.क्र.130/का.8, 

                वद.20 वडसेंबर, 2011, 
3) अल्पसंख्याक विकास विभाग, िासन वनणणय क्रमांक: िसगृ-2014/प्र.क्र.105/का.8, 

                वद.29 माचण, 2016, 
4) वित्त विभाग, िासन वनणणय क्रमाकं: विअप्र-2013/प्र.क्र.30/13/विवनयम (भाग-2), 

               वद.20 सप्टेंबर, 2019, 
5) सािणजवनक बाधंकाम विभाग, िासन पवरपत्रक क्रमाकं: संकीणण-2019/प्र.क्र.10/इमा-2, 

         वद.25 सप्टेंबर, 2019, 
6) कुलसवचि, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ याचंे पत्र क्र.कु./518, 

         वद.30 जानेिारी, 2021. 
 

प्रस्तािना - 
            अल्पसंख्याक समाजातील उच्च विक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थथनींसाठी राज्यातील सिण वजल््ामंध्ये 
िसवतगृहे बाधंण्याबाबत तसेच विद्यापीठाचं्या/ िासकीय तंत्रवनकेतने/ िासकीय औद्योवगक प्रविक्षण 
संस्थाचं्या आिारात िसवतगृहे बाधंण्याबाबत संदभण क्र.(1) ि (2) येथील िासन वनणणयानं्िये वनणणय घेण्यात 
आला आहे. त्यानुसार राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर येथे अल्पसंख्याक समाजातील 
उच्च विक्षण घेणाऱ्या विद्याथीनींकवरता 100 प्रििे क्षमतेचे  रू.4,78,43,207/-(अक्षरी रू.चार कोटी 
अठ्याहत्तर लाख त्रेचाळीस हजार दोनिे सात फक्त) िसवतगृह बाधंण्यासाठी संदभण क्र.3 येथील िासन 
वनणणयान्िये प्रिासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सदर विद्यापीठाच्या आिारामध्ये 200 प्रििे क्षमतेचे 
िसवतगृह बाधंकाम करण्याकवरता कुलसवचि, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर यानंी 
संदभण क्र.5 येथील पत्रान्िये सुधावरत प्रस्ताि सादर केला आहे. सदर प्रस्तािास मान्यता प्रदान करण्यास 
सािणजवनक बाधंकाम विभागाने सहमती वदली आहे. त्यानुसार राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, 
नागपूर याचं्या आिारात 200 प्रििे क्षमतेचे िसवतगृह बाधंण्यास प्रिासकीय मान्यता देण्याची बाब िासनाच्या 
विचाराधीन होती. 



िासन वनणणय क्रमांकः िसगृ-2014/प्र.क्र. 105/का.8 
 

पृष्ट्ठ 4 पैकी 2 

िासन वनणणय - 
 राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर येथे अल्पसंख्याक समाजातील उच्च विक्षण 
घेणाऱ्या विद्याथीनींकवरता 100 प्रििे क्षमतेचे िसवतगृह बाधंण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेला संदभण क्र. 3 
येथील िासन वनणणय अवधक्रवमत करण्यात येत आहे. 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर विद्यापीठाच्या आिारामध्ये अल्पसंख्याक 
समाजातील उच्च विक्षण घेणाऱ्या विद्याथीनींसाठी 200 प्रििे क्षमतेचे िसवतगृह बाधंण्यास याव्दारे िासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. िसवतगृहाच्या बाधंकामासाठी कुलसवचि, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर 
विद्यापीठ, नागपूर यानंी सादर केलेल्या आराखडयानुसार ि अंदाजपत्रकानुसार िसवतगृहाच्या 
बाधंकामासाठी सािणजवनक बाधंकाम विभागाने मान्य केलेल्या रू.14,81,65,809/-(अक्षरी रू.चौदा कोटी 
एक्याऐंिी लाख पासष्ट्ठ हजार आठिे नऊ फक्त)  इतक्या खचाच्या अंदाजपत्रकास याव्दारे पुढील अटींच्या 
अवधनतेने प्रिासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 

1. िसवतगृहाचे बाधंकाम सािणजवनक बाधंकाम विभाग यांचेमाफण त करुन घ्याि.े 
2. िासनाने मंजूर केलेल्या आराखडयानुसार िसवतगृहाचे बाधंकाम करण्यात याि.े 
3. िसवतगृहामध्ये अपंगानंा सोयी-सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्ट्टीने रॅम्प, रेलींग ि तत्सम सुविधा 

उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील. 
4. वनधी उपलब्ध झाल्यावििाय प्रत्यक्ष बाधंकामास सुरुिात करु नये. 
5. िसवतगृहाच्या बाधंकामाचा त्रैमावसक प्रगती अहिाल वजल्हावधकारी, नागपूर ि कुलसवचि, 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर यानंी िासनास सादर करािा. 
6. सदर कामाबाबतचे वनविदा प्रवक्रया पूणण झाल्यानंतर िासनास कळिाि.े तसेच वद.31 वडसेंबर, 

2022 पयणत बाधंकाम पूणण करण्यात याि.े 
2. िसवतगृहाच्या बाधंकामासाठी अंदाजपत्रकाचा सिणसाधारण गोषिारा पुढीलप्रमाणे आहे :- 

Sr. 

No. 

Particulars of Scope Unit Rate Norms  

Rs Per  Sqmt./Meter/ 

LumpSum etc.) 

Cost Rs. 

Component 

Wise 

Total 

(A) ESSENTIAL ITEMS (Components) 

1 (a)   Building proper (Built Up Area - Sq.m)     

 Ground  + 5 Floor including Terrace 3378.00 Sq. M 23,000 7,76,94,000  

 Total B.U.A. = 3378.00  Sub Total (a)     7,76,94,000 

 (b)   Fuel Gas Pipeline    0  

 (c)   Bio Digester    0  

 (d)   Rain/ Roof Water Harvesting    5,00,000  

 (e)   Solar Roof Top (MoU to be executed)*   0  

 (f)    Ramp For Handicaps    0  

 (g)   Furniture 3378x 70%=2365  Rs 5,000/- Per Sqm 1,18,25,000  

 Sub Total (b+c+d+e+f+g)     1,23,25,000 

 

2 Water Supply & Sanitary Works  5% of (a)  Sub Total (2)        38,84,700 
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3 Electrification Internal  5% of (a) 38,84,700  

  External  6% of (a) 46,61,640  

 Fire Fighting Arrangements etc.    10,00,000  

     Sub Total (3) 95,46,340 

    Sub Total (A)   10,34,50,040 

(B) MISCELLANEOUS ITEMS      

 (i)     Compound Wall & Gate (Rmt)  150.00 5000.00 7,50,000  

 (ii)     Internal Roads (Rmt)  500.00 8000 40,00,000  

 (iii)    Development of Ground, Horticulture  LS 5,00,000  

 (iv)    Parking   LS 0  

 (v)    Retaining Wall    0  

 (vi)   Land Scaping   LS 5,00,000  

 (vii)  Soil Investigations & Detail Land Survey  LS 2,00,000  

 (viii)  CC Drains and C/D Works     LS 10,00,000  

    Sub Total (B)       69,50,000 

 Sub Total  (A)   =   (1)+(2)+(3)+(B)  11,04,00,040 

(C) OPTIONAL ITEMS 

1 Undergound Water Tank for R/W Harvesting (Cu.M)   10,00,000  

2 Water Main Storage, and pump house, bore well etc.   5,00,000  

3 Air Conditioning    0  

4 Lifts    50,00,000  

5 External Toilets    0  

6 AB Room, Area lighting, Pumps, Generator   10,00,000  

7 CCTV    5,00,000  

8 Gardening / Plantation of Trees    5,00,000  

   Sub Total (C)  85,00,000 

 Project Cost (P)= (A) + (B) + (C) 11,89,00,040 

(D) PROVISIONS 

                                                                (i)   Contingencies      4% on  (a) 31,07,760  

                                                                 (ii)  GST                         12% on (P) 1,42,68,005  

                                                                (iii)  Price Escalation  10% on (P) 1,18,90,004  

  Sub Total (D) 2,92,65,769 

 TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) 14,81,65,809 

Say Rs. Lakhs 1481.66 

 PLINTH AREA RATES FOR      

 (i)   Bldg Proper Cost       `=         Rs 23,000 /Sqm   

 (ii)  Elect. Work `=         Rs 2,826 /Sqm   

 (iii)  Water Supply `=         Rs1,150 /Sqm   

 (iv)  For (i) + (ii) + (iii) `=         Rs26,976/Sqm   

 (v)  Total Project Cost = TPC ÷ Area (as per "a'') `=     Rs 43862/- Sqm  

 * No expenditure of Govt. involved as will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be paid by 

user departments to the entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on the installation. 
 

3. िसवतगृहाच्या बाधंकामािर होणारा खचण “मागणी क्रमाकं झेडई-1, 2235, सामावजक सुरक्षा ि 
कल्याण, 02 समाजकल्याण, 200 इतर कायणक्रम, राज्य योजनातंगणत योजना (01) (08) िहरातील 
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अल्पसंख्याकं समाजातील िसवतगृहाकवरता सहायक अनुदान (2235 ए 142), 31 सहायक अनुदान            
(ितेनेतर)” या लेखाविषाखाली खची टाकािा. 
4. िसवतगृहाच्या बाधंकामासाठी वनधी वितरणाबाबतचे आदेि स्ितंत्रवरत्या वनगणवमत करण्यात येतील. 
5. सदर िासन वनणणय, वित्तीय अवधकार वनयम पुस्स्तका 1978, भाग- पवहला, उप विभाग- पाच, 
महाराष्ट्र सािणजवनक बाधंकाम वनयमपुस्स्तका अंतगणत पवरच्छेदाखालील प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अवधकारामंधील पवरच्छेद क्र. 134(1), 134(2) आवण 134 (3) खाली प्रिासवनक विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अवधकारानुसार तसेच सािणजवनक बाधंकाम विभागाच्या वद.25 सप्टेंबर, 2019 च्या िासन 
पवरपत्रकातील तरतूदीच्या अनुषंगाने तसेच सािणजवनक बाधंकाम विभागाचा अनौपचावरक संदभण क्रमाकं 
58/2021/इमा-2, वदनाकं 03 मे, 2021 अन्िये देण्यात आलेल्या मान्यतेने वनगणवमत करण्यात येत आहे.    
 सदर िासन वनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202106171455486414 असा आहे. हा आदेि वडजीटल स्िाक्षरीने 
साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे. 
  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार ि नािाने. 
 
 

                   ( वद.मा.सोनिणे  ) 
        उप सवचि, महाराष्ट्र िासन 
प्रत, 

1. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा ि अनुज्ञेयता), मंुबई/नागपरू, 
2. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा ि परीक्षा), मंुबई/नागपरू, 
3. अपर मुख्य सवचि, सािणजवनक बाधंकाम विभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
4. प्रधान सवचि, उच्च ि तंत्रविक्षण विभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
5. वजल्हावधकारी, नागपरू, 
6. संचालक, उच्चविक्षण सचंालनालय, पणेु, 
7. कुलसवचि, राष्ट्रसंत तकुडोजी महाराज नागपरू विद्यापीठ, नागपरू, 
8. विद्यापीठ अवभयंता, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपरू विद्यापीठ, नागपरू, 
9. उप सवचि (इमारती-2), सािणजवनक बाधंकाम विभाग, मंत्रालय, मंुबई 
10. वित्त विभाग, (अथणसंकल्प-१४, व्यय-1), मंत्रालय, मंुबई, 
11. वनयोजन विभाग (काया. १४७५), 
12. अिर सवचि, कायासन ७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
13. वनिड नस्ती (का-८). 
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