राज्यातील औद्योवगक प्रवशक्षण सां स्था, प्रशासकीय इमारत ि कायचशाळा बाांधकामाची सद्यस्स्थती
अ.क्र

विभाग

विल्हा

1

2

3

1

मांबई विभाग

मांबई शहर

औ.प्र.सस्थे चे

प्रशासकीय मान्यतेचा क्रमाांक ि

प्रशासकीय

माचच 2016 पयचतचा

नाि

विनाांक

मान्यतेची रक्कम

एकूण खचच लाखात

4

माांडिी

5

आयटीआय/2010/1780/10/व्य

6

सद्यस्स्थती

7

814.39

8

336.16 वसस्व्हल िकच पूणच ,नळ कारागीर ि वखडक्या िरिािे याांचे

वश -2, विनाांक 11.08.2010

काम प्रगतीपथािर, वलप्टचे काम अपूणच ऑक्टोबर 2017
पयचत काम पूणच करणार आहे .

2

मांबई उपनगर गोिांडी

आयटीआय/2008/(458/08)/व्य

1641.98

1530.95 बाांधकाम पूणच,OC वमळण्याची कायचिाही प्रगतीपथािर सेट

वश-2,विनाांक 27 िून, 2008

बॅक एरीया हस्ताांतरीत केलेला नाही, वनिडणूक कायाा्रलयाने
ताबा घेतलेला आहे . ते खाली करुन घेण्यासाठी मा.प्रधान
सवचि याांचेकडू न विल्हावधकारी याांना पत्र विलेले आहे .

3

4

पालघर

ठाणे

5

6

पालघर

कल्याण

मां ब्रा

रायगड

मरुड

एकास्ममक आवििासी विकास

499.9

435 प्रशासकीय इमारत ि कायचशाळे चे बाांधकाम झालेले असून

वनयोप्रशा 2012-13/प्रक.5/ का

अांतगचत विद्यतीकरण ि अांतगचत बाांधकाम ि प्लास्टर बाकी

42/4401 विनाांक 24/09/2012

आहे . अांतगचत रस्ते अपूणच, पथवििे अपूणच, ओसी अप्राप्त

आयटीआय/2008/(458/08)व्य

370.68

384.01 स्थापमय काम पूणच अांतगचत रस्ते ि सांरक्षण भभत काम सरु

वश-2, विनाांक 27 िून 2008

विद्यतीकरणाचे काम बाकी सधारीत अांिािपत्रकास

(प्रशासकीय मान्यता अनशेषागचत

शासनाची मान्यता वमळालेली आहे . वडसेबर 2017 पयचत

आहे
उच्च ि तांत्रवशक्षण विभाग शासन

काम पूणच होण्याची शक्यता.
1191 160.00 (माचच 2017 िकच ऑडच र वनगचवमत केले आहे त.

वनणच य क्र.प्रशामा-

मध्ये

2013/प्र.क्र.120/व्यवश-2,विनाांक

सां चालनालयाकडू न

1/9/2014

प्रिान)

आयटीआय/2008/(348/08)व्य
वश-2,वि.18.06.2008

201.44

201 सद्यस्स्थतीत काम थाांबलेले आहे .

अ.क्र

विभाग

विल्हा

1

2

3

7

रमनावगरी

औ.प्र.सस्थे चे

प्रशासकीय मान्यतेचा क्रमाांक ि

प्रशासकीय

माचच 2016 पयचतचा

नाि

विनाांक

मान्यतेची रक्कम

एकूण खचच लाखात

4

सांगमे श्िर

5

6

उच्च ि तांत्रवशक्षण विभाग शासन

229.69

सद्यस्स्थती

7

8

259.13 स्थापमय काम पूणच विद्यतीकरणा काम बांि असून सधारीत

वनणच य क्र.आयटीआय-

अांिािपत्रक विल्हा वनयोिन सवमतीकडे मांिूरीसाठी

1006/(218/08)/व्यवश-2,विनाांक

पाठविण्यासाठी शासनाने परत सां चालनालयास विला आहे .

13/6/2008

सांचालनालयाकडू न प्रािे वशक कायालयाला पाठविलेले आहे .
सधारीत प्रशासकीय मान्यता रु.264 लाख शासन स्तरािर
विचाराधीन आहे .

8

भसधिगच

9

िेगला

िौडामागच

प्रशामा/2012/प्र.क्र.250/12व्यवश-

659.77 330.19 िून 2017

2,अथच सां,विनाांक 9 नोव्हे बर 2012

553.56 पयचत

प्रशामा/2012/प्र.क्र.249/12व्यवश- 638.42
2,अथच सां,विनाांक 9 नोव्हे बर 2012

10 नावशक विभाग

नावशक

येिला

11

अहमिनगर कोपरगाांि

वसस्व्हल िकच पूणच , तथापी विद्यतीकरणाचे काम प्रलांबीत.

412.98 वसस्व्हल िकच पूणच तथावप विद्यतीकरणाचे काम प्रलांबीत

575.29
498.24
466.45

200 80 % काम पूणच काम सरु आहे .PWD5216
503.75 लािी, अांतगचत रस्ते, विद्यतीकरण, पाणी,कांपाऊांड िॉल इ.
कामे अपूणच आहे त रुपये 630.94 वकमतीचे सधारीत
अांिािपत्रक 6 कोटीच्या पढे असल्यामळे सांचालनालयाचे पत्र
क्र.11 विनाांक 11.1.2017 च्या पत्रान्िये शासनास सािर
केलेले आहे .सधारीत प्रशासकीय मान्यता सहा कोटीच्या पढे
असल्याने सांचालनालयामार्चत प्रशासकीय मान्यतेसाठी
प्रस्ताि शासनास सािर केला आहे .

12

रािूर अकोले

13

र्लांब्री

विवनस/प्रमावनिी/वििायो/201011/209,विनाांक 25.1.2011

340.25

122.47 प्लीथ आवण पीलर काम पूणच िीट बाांधकाम सरु

211.46

211.46 बाांधकाम पूणच विद्यतीकरण सरु,वनधीची मागणी केली आहे .

अ.क्र

विभाग

विल्हा

1

2

3

14

औ.प्र.सस्थे चे

प्रशासकीय मान्यतेचा क्रमाांक ि

प्रशासकीय

माचच 2016 पयचतचा

नाि

विनाांक

मान्यतेची रक्कम

एकूण खचच लाखात

4

सोयगाांि

5

विवनस/प्रमावनिी/वििायो/2011-

6

399.99

12/3234,विनाांक 26.12.2011
15

नाांिेड

वबलोली

कायचशाळा,प्रशासकीय इमारत ि

सद्यस्स्थती

7

8

399.99 बाांधकाम पूणच,ट्रन्सर्ॉमचर ि वड-पी ची कामे अपूणच, सधारीत
प्रशासकीय मान्यता घेणे.

1020.1

िसवतगृहाची प्रशासकीय मान्यता

604.81 प्रशासकीय इमारत िी बाांधकाम Lenter Level पयचत पूणच
सांरक्षण भभत काम सरु नाही.

ि अांिािपत्रकाची भकमत एकच
आहे . नाांिेड/वििायो/प्रमा/का6/2012-13/1948,वि.22.5.2012

16

उमरी

नाांिेड/वििायो/प्रमा/का-6/201213/1948,

835

,वि.22.5.-2012

762.04 प्रशासकीय इमारत ि कायचशाळा बाांधकाम पूणच ,कायचशाळे च्या
रां गकाम ि लहान कामे इ. प्रगतीपथािर विद्यतीकरण काम
सरु आहे . सांरक्षण भभतीचे काम सरु आहे.

17

लोहा

नाांिेड/वििायो/प्रमा/का-6/2011-

637.43

12/1879,वि.01.12.2011

635.93 प्रशासकीय इमारतीचे बाांधकाम ििळ ििळ पूणच,रां गकाम
प्रगतीपथािर सांरक्षण भभत पूणच कायचशाळा बाांधकाम अपूण्र
सद्या काम बांि आहे . सधारीत अांिािपत्रकाची प्रक्रीया सरु

18

माहू र

क.15/प्रशा.इमा.(माहू र)2013/99

943.42

6,वि.10.10.2013
19

िे गलूर

आहे .
771.94 प्रशासकीय इमारत ि कायचशाहा इमारतीचे बाांधकाम काम पूणच
रां गकाम प्रगतीपथािर सांरक्षण भभतीचे काम सरु नाही.

137.74

187.44 वसस्व्हल िकच पूणच तथावप तेलांगणा राज्याचे विद्यतभार पोल
सांस्थे च्या पवरसरातून गेल्यामळे ताबा घेणे प्रलांबीत कायचशाळा
ि प्रशासकीय इमारतीचे काम 5216 प्लान प्रमाणे पूणच.

अ.क्र

विभाग

विल्हा

1

2

3

20

औ.प्र.सस्थे चे

प्रशासकीय मान्यतेचा क्रमाांक ि

प्रशासकीय

माचच 2016 पयचतचा

नाि

विनाांक

मान्यतेची रक्कम

एकूण खचच लाखात

4

पाथरी

5

विवनस/वििायो/14-

6

444

15/प्रमा/1844,वि.13.08.2014
21 अमरािती

िळगाि

22

िामोि
पालािूर

480.18

अथच सां.विनाांक 25.1.2012
23 नागपूर

गडवचरोली

24

25

भांडारा

मलचेरा

आयटीआय/2008/(419/08)व्य

भामरागड

वश-2,वि.22.6.2009
एकास्ममक आवििासाीी विकास

लाखनी

7

8

224.22 प्रशासकीय इमारत बाांधकाम पूणच 516 Plan िोव्हरहे ड िायर
च्या कामामळे कायचशाळा छताचे काम प्रलांबीत

351.85
प्रशामा-2011/(171/11)/व्यवश-2

सद्यस्स्थती

विद्यतीकरणाचे काम सरु आहे .
339 स्थापमय काम पूणच विद्यतीकरणाचे काम सरु आहे .
367.81 स्थापमय बाांधकाम पूणच,प्लास्टरचे काम सरु, कायचशाळे चे
रुर्लेव्हलपयचतचे काम पूणच अतांगचत रस्ते ि गटाराचे काम

679.41

प्रगतीपथािर 95% काम पूणच.
609.49 स्थापमय बाांधकाम पूणच, विद्यतीकरण िकच सरु. काम 90%

719.22

पूणच काम सरु आहे .
260.75 सांरक्षक भभत पूणच, स्थापमय बाांधकाम सरु असून सन 2017-

प्रकल्प, बाांधकाम

18 मध्ये ताबा वमळण्याची शक्यता आहे . 60% काम पूणच

11/प्र6(अ)/4381/11, विनाांक

काम सरु आहे .

03.09.2011

20 % पूणच काम सरु आहे .

