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प्रकल्ाांतर्गत अनिबार् शहरात भूनिर्त नवद्युत
वानहिी टाकणे बाबत.............

िहाराष्ट्र शासि
िहसूि व वि नवभार् (िदत व ्ुिवगसि )
शासि निणगय क्र.आव्यप्र- 2017/प्र.क्र.114/आव्यप्र-1
िांत्रािय, िुांबई : 400 032.
नद. 26 जूि, 2018
प्रस्ताविा :
राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल् राज्याच्या रायर्ड, रत्िानर्री, ससधुदूर्ग, ्ािघर, िुांबई
शहर आनण िुांबई उ्िर्र या नजलयात राबनवण्यात येत आहे. या प्रकल्ाांतर्गत अनिबार्, रत्िानर्री आनण
सात्ाटी या शहरात भूनिर्त नवद्युत वानहिी टाकण्याचे प्रस्तानवत आहे .
िहानवतरण कां्िीव्दारे वरीि कािे करण्यात येणार आहेत. िहानवतरण कां्िीिे अनिबार्
शहरात टाकावयाच्या नवद्युत वानहिी सांदभात सादर केिेलया त्नशिवार प्रकल् अहवािास (Detailed
Project Report) जार्नतक बँकेची िान्यता प्राप्त झािी असलयािे यास प्रशासकीय िान्यता दे ण्याची बाब
शासिाच्या नवचाराधीि होती.
शासि निणगय :
1) जार्नतक बँक सहाय्ययत राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्ाांतर्गत अनिबार् शहरात
टाकावयाच्या भूनिर्त नवद्यूत वानहिी सांदभात िुख्य अनभयांता (्ायाभूत सुनवधा/ आराखडा)
िहानवतरण कां्िी याांिी राज्य दर- सूचीवर आधानरत सादर केिेलया रु. 79,55,89,342/(रु्ये एकोणऐांशी कोटी ्ांचावि िाख एकोणिव्वद हजार तीिशे बेचाळीस फक्त) च्या
अांदाज्त्रकास प्रशासकीय िान्यता प्रदाि करण्यात येत आहे.
2) सदर िान्यता शासि निणगय नवत्त नवभार् क्रिाांक - नवअप्र-2013/प्र.क्र. 30/2013/नवनियि, भार्2 नदिाांक 17 एनप्रि 2015 िधीि नवत्तीय अनधकार नियि्ुय्स्तका, 1978 भार्-्नहिा,
उ्नवभार्-5 अिुक्रिाांक 1, ्नरच्छे द क्रिाांक 134 अन्वये प्रदाि केिेलया नवत्तीय अनधकारािूसार
िांजूर करण्यात येत आहे.
3) या कािी होणारा खचग राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्ातीि कां्ोिांट बी करीता केंद्र
शासि आनण राज्य शासि याांच्याकडू ि अिुक्रिे 75 टक्के आनण 25 टक्के या प्रिाणे करण्यात
येईि.
4) अनिबार् शहरात भूनिर्त नवद्यूत वानहिी टाकण्याचे काि आर्थिक वर्ग 2018-19 िध्ये करण्यात
येईि. सदर काि 18 िनहन्यात ्ुणग करण्यात यावे.
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5) या कािी होणारा खचग िार्णी क्रिाांक सी-6, 2245 िैसर्थर्क आ्त्तीच्या निवारणासाठी सहायय
80, सवगसाधारण, 102 आ्त्तीप्रवण क्षेत्रािध्ये िैसर्थर्क आ्त्कािीि ्नरय्स्ितीबाबतच्या
तातडीच्या योजिाांचे व्यवस्िा्ि करणे (06) चक्रीवादळ रोधक बाांधकाि करणे (06) (01)
चक्रीवादळ रोधक बाांधकाि करणे (75 टक्के केंद्र नहस्सा) (कायगक्रि) ( 2245 2603) आनण िार्णी
क्रिाांक सी-6, 2245 िैसर्थर्क आ्त्तीच्या निवारणासाठी सहायय 80 सवगसाधारण 102
आ्त्तीप्रवण क्षेत्रािध्ये िैसर्थर्क आ्त्कािीि ्नरय्स्ितीबाबतच्या तातडीच्या योजिाांचे व्यवस्िा्ि
करणे (06) चक्रीवादळ रोधक बाांधकाि करणे (06) (02) चक्रीवादळ रोधक बाांधकाि करणे (25
टक्के राज्य नहस्सा) (कायगक्रि) ( 2245 2632) या िेखानशर्ाअांतर्गत आर्थिक वर्ग 2018-19 या
वर्ाकरीता करण्यात आिेलया तरतुदीतूि करण्यात येईि.
6) सदर शासि निणगय िहाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर उ्िब्ध
करण्यात आिे असूि त्याचा सांर्णक साांकेताांक क्र. 201806261420346319 असा आहे. सदर
आदे श नडनजटि स्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे.
िहाराष्ट्राचे राज्य्ाि याांच्या आदे शािुसार व िावािे.
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(श्रीरां र् घोि्)
अवर सनचव, िहाराष्ट्र शासि
प्रनत,
1) अ्र िुख्य सनचव, नवत्त नवभार्, िांत्रािय, िुांबई.
2) प्रधाि सनचव, सावगजनिक बाांधकाि नवभार्, िांत्रािय, िुांबई.
3) प्रधाि सनचव, जिसां्दा नवभार्, िांत्रािय, िुांबई.
4) प्रधाि सनचव, उजा नवभार्, िांत्रािय, िुांबई.
5) व्यवस्िा्कीय सांचािक, िहानवतरण कां्िी नि., प्रकाशर्ड, वाांद्रे, िुांबई.
6) नवभार्ीय आयुक्त, कोकण नवभार्, कोकण भवि, बेिा्ूर, िवी िुांबई.
7) नवत्तीय सल्लार्ार व सह सनचव, आ्त्ती व्यवस्िा्ि प्रभार्, िांत्रािय, िुांबई
8) आव्यप्र-1, सांग्रहािग
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