करंजा, ता. उरण. जज. रायगड येथील
मत्स्यबंदराच्या

आराखड्यामध्ये

करण्यात

आलेल्या तांजिक बदलासंदर्भात सजमती गजित
करण्याबाबत..

महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय जवकास व मत्स्यव्यवसाय जवर्भाग
शासन जनणधय क्रमांकः मत्स्यजव-1514/प्र.क्र.170/पदु म-14
मंिालय, मुंबई-400 032
जदनांक : 22 फेब्रुवारी, 2022
संदर्भध - 1) केंद्र शासनाचे पि क्र. 33013-4/2005-Fy(H), जद. 28.03.2018
2) समक्रमांकाचा शासन जनणधय जद. 27.09.2018
प्र्तावना करंजा, ता. उरण. जज. रायगड येथील मत्स्यबंदर बांर्कामाच्या रु. 149.80 कोटी
इतक्या रकमेच्या कामास केंद्र शासनाने संदर्भध क्र. 1 येथील पिान्वये तर राज्य शासनाने संदर्भध
क्र. 2 येथील शासन जनणधयान्वये प्रशासकीय मान्यता जदलेली आहे . केंद्र शासनामाफधत
प्रशासकीय मान्यता दे ताना नमूद करण्यात आलेल्या बाबींपैकी काही बाबींमध्ये कपात करुन
रु. 124.44 कोटीचे सुर्ाजरत अंदाजपिक तयार केलेले आहे . सदरचे बदल करताना केंद्र
शासनाची तांजिक सल्लागार सं्था - केंद्रीय मत्स्यकी तटवती अजर्भयांजिकी सं्था यांचे अजर्भप्राय
घेतले नसल्याचे जनदशधनास आल्यामुळे करं जा मत्स्यबंदराच्या आराखड्यामध्ये करण्यात
आलेल्या तांजिक बदलासंदर्भात सजमती गजित करण्याची बाब शासनाच्या जवचारार्ीन होती.
शासन जनणधय :
करंजा, ता. उरण. जज. रायगड येथील मत्स्यबंदराच्या आराखड्यामध्ये करण्यात
आलेल्या तांजिक बदलासंदर्भात खालीलप्रमाणे सजमती गजित करण्यात येत आहे :अ.क्र.

जवर्भाग

पद

1

श्री मानस बेहरा, जसजवल इंजजजनअररग जवर्भाग, आय आय टी, मुंबई

अध्यक्ष

2

मुख्य अजर्भयंता, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडध (सा. बां. जवर्भाग)

सद्य

3

शास्त्रज्ञ - ई वगध, केंद्रीय जल व जवद्युत अनुसर्
ं ान (Ministry of Jalshakti

सद्य

GoI), पुणे (CWPRS)
4

संचालक, केंद्रीय मत्स्यकी तटवती अजर्भयांजिकी सं्था (CICEF under

सद्य

Ministry of ADF, GoI)
5

कायधकारी अजर्भयंता, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडध , मुंबई

सद्य सजचव

शासन जनणधय क्रमांकः मत्स्यजव-1514/प्र.क्र. 170/पदु म-14

2.

सदर सजमतीची कायधकक्षा खालीलप्रमाणे राहील.
अ) केंद्र शासनाने करंजा येथील मत्स्यबंदरास रु. 149.90 कोटी इतक्या रकमेच्या
अंदाजपिकास प्रशासकीय मान्यता दे ताना नमूद करण्यात आलेल्या बाबींपैकी
काही बाबींमध्ये कपात करुन महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडाने सुर्ाजरत केलेल्या
रु. 124.44 कोटीच्या अंदाजपिकाची तांजिकदृष्ट्या तपासणी करणे.
आ) सजमतीने 1 मजहन्याच्या आत अहवाल सादर करावा.

3.

सदर

शासन

जनणधय

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेत्थळावर उपलब्र् करण्यात आला असून त्सयाचा संकेतांक 202202221531032701
असा आहे . हा आदे श जडजीटल ्वाक्षरीने साक्षांजकत करुन कायण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( श्रीजनवास शास्त्री )
उप सजचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. राज्यपाल यांचे सजचव
2. मा. मुख्यमंिी यांचे प्रर्ान सजचव
3. मा. मंिी / राज्यमंिी यांचे खाजगी सजचव (सवध)
4. मा. मुख्य सजचव, महाराष्ट्र राज्य
5. प्रर्ान सजचव (पदु म), मंिालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
6. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
7. सह आयुक्त (सागरी), मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
8. प्रादे जशक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, मुंबई जवर्भाग, मुंबई.
9. कायधकारी अजर्भयंता, आयुक्त (मत्स्य) यांचे कायालय, मुंबई.
10. श्री मानस बेहरा, जसजवल इंजजजनअररग जवर्भाग, आय आय टी, मुंबई.
11. मुख्य अजर्भयंता, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडध (सा. बां. जवर्भाग)
12. शास्त्रज्ञ - ई वगध, केंद्रीय जल व जवद्युत अनुसर्
ं ान (Ministry of Jalshakti GoI), पुणे (CWPRS)
13. संचालक, केंद्रीय मत्स्यकी तटवती अजर्भयांजिकी सं्था (CICEF under Ministry of ADF, GoI)
14. कायधकारी अजर्भयंता, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडध , मुंबई.
15. जनवडन्ती.
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