गोराई येथे काांदळवन उद्यान (Mangroves
Park)

ववकवित

करण्याि

मान्यता

दे ण्याबाबत .
महाराष्ट्र शािन
वनयोजन ववभाग,
शािन वनर्णय क्रमाांक : डीएपी १०१9/प्र.क्र.144/का.१४81
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई ४०० ०३२.
वदनाांक - 7 िप्टें बर, 2019
वाचा: 1) वनयोजन ववभाग, शािन वनर्णय क्रमाांक - डीएपी 1007/प्र.क्र.39/का.1444,
वदनाांक 16/2/2008
2) वजल्हाविकारी, मुांबई उपनगर याांचे पत्र क्रमाांक- वजवनि/1029/का.05/वायो/2019-20/
पयणटन-गोराई काांदळवन/प्र.क्र.7/1559, वदनाांक 9/8/2019
प्रस्तावना :"गोराई येथे काांदळवन उद्यान (Mangroves Park) ववकवित करण्याकरीता" वजल्हा वनयोजन
िवमती, मुांबई उपनगर याांच्या वदनाांक 30/6/2018 रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता दे ण्यात आली होती.
त्यानुिार िदरील प्रकल्पािाठी ववभागीय वन अविकारी, मुांबई (काांदळवन घटक) याांनी रुपये 25.3010
कोटी खचाच्या अांदाजपत्रकािह प्रशािकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव वजल्हाविकारी तथा िदस्य
िवचव, वजल्हा वनयोजन िवमती, मुांबई उपनगर याांना िादर केला होता. तथापी, िांदभाविन क्रमाांक 1
येथील शािन वनर्णयातील तरतूदीनुिार रुपये 5 कोटीच्या वरील रकमेच्या कामाांना प्रशािकीय मांजूरी
दे ण्याचे अविकार वजल्हाविकारी याांना निल्याची बाब वनदशणनाि आल्याने वजल्हाविकारी तथा िदस्य
िवचव, वजल्हा वनयोजन िवमती, मुांबई याांनी प्रस्तुत प्रकल्पाि प्रशािकीय मान्यता दे ण्चाचा प्रस्ताव
शािनाि िादर केला आहे. िबब िदर प्रस्तावाि प्रशािकीय ववभाग म्हर्ून वनयोजन ववभागाकडू न
प्रशािकीय मान्यता दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव ववचाराविन होता.
शािन वनर्णय गोराई येथे काांदळवन उद्यान (Mangroves Park) ववकवित करण्यािाठी एकूर् रुपये 25.3010
कोटी (अक्षरी रुपये पांचवीि कोटी तीन लाख दहा हजार फक्त ) इतक्या खचाि खाली नमूद करण्यात
आलेल्या अटींच्या अविन राहू न प्रशािकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे.
1)

मांजूरी प्राप्त कामाांच्या िांकल्प वचत्रात / अांदाजपत्रकीय रकमेत कोर्त्याही प्रकारचे बदल

करण्यात येऊ नये
2)

कायान्वयीन अवभकरर्ाांनी िक्षम अविकाऱयाांकडू न कामाि ताांवत्रक मांजूर घेतल्यानांतरच

कामाि िुरुवात करावी.
3)

या कायणक्रमाखाली घेण्यात येर्ाऱया िवण कामाांिाठी शािनाने वेळोवेळी ठरवून वदलेले िवण

वनयम, वनकष व पध्दती तिेच यापुढे वेळोवेळी होर्ारे बदल कायान्वयीन अवभकरर्ाांवर बांिनकारक
राहतील
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4)

CRZ क्षेत्रात करावयाच्या कामािाठी पयावरर् िांविणन अविवनयम 1986 अांतगणत परवानगी

घेण्यात यावी
5)

महाराष्ट्र शािनाचे इको-टु वरझम मांडळाकडू न प्रकल्पाि इको-टु वरझम म्हर्ून मान्यता

घेण्यात यावी
6)

वन िांविणन अविवनयम 1980 मिील कलम 2 अन्वये केंद्र शािनाची परवानगी घेण्यात यावी

7)

प्रकल्पाि मा.उच्च न्यायालयाच्या वरट यावचका 87/2005 वरील वदनाांक 29/9/2018

रोजीच्या आदे शानुिार परवानगी प्राप्त करुन घेण्यात यावी. िदर परवानगी प्राप्त झाल्यानांतरच
उक्त कामाचे कायादे श दे ण्यात यावेत.
8)

मांजूर करण्यात आलेली कामे नेमून वदलेल्या कालाविीत पूर्ण करर्े आवश्यक राहील.

9)

काम चालू करण्यापूवी शािन वनयमानुिार आवश्यक त्या िवण परवानग्या घेऊनच कामाला

िुरुवात करावी.
10)

काम पूर्ण झाल्यानांतर मांजूर रकमेतील बचत अन्य कामाकडे वळववण्यात येर्ार नाही अथवा

बचतीतून नवीन कामाांना / प्रस्तावाांना मांजूरी दे ता येर्ार नाही.
11)
2.

दे खभाल दु रुस्ती व इतर खचण शािनामाफणत मांजूर करण्यात येर्ार नाही

गोराई येथे काांदळवन उद्यान (Mangroves Park) ववकवित करण्यािाठी होर्ारा खचण मुांबई उपनगर

वजल्हयाच्या वजल्हा वार्षषक योजना, "मागर्ी क्रमाांक ओ-16 अांतगणत 3452 पयणटन, 01 पयणटनािाठी
पायाभूत िुवविा, 101 पयणटन केंद्रे (32) वजल्हा योजना - मुांबई उपनगर (32)(01) ववववि वठकार्ी पयणटन
ववकािािाठी पायाभूत िुवविा पुरववण्याकरीता अनुदाने (3452 2023) 31 िहायक अनुदाने (वेतनेतर) " या
लेखावशषाखाली खची टाकण्यात यावा व मांजूर तरतूदीतून भागववण्यात यावा.
3.

िदर शािन वनर्णय महिूल व वन ववभागाच्या अनौ.िां.क्र. /फ-10, वद. 14/8/2019 व ववत्त

ववभागाच्या अनौ.िां.क्र.302/व्यय-8, वदनाांक 20/8/2019 अन्वये वदलेल्या िहमतीनुिार तिेच ववत्तीय
अविकार वनयमपुस्स्तका 1978, भाग पवहला, उपववभाग तीन, अनुक्रमाांक 4, पवरवशष्ट्ट 27(2) अन्वये
प्रशािकीय ववभागाला प्रदान केलेल्या अविकारान्वये वनगणवमत करण्यात येत आहे.
िदर शािन वनर्णय महाराष्ट्र शािनाच्या www.maharashtra.gov.in या िांकेतस्थळावर उपलब्ि
करण्यात आला अिून त्याचा िाांकेताांक 201909071601460616 अिा आहे. हा शािन वनर्णय वडजीटल
स्वाक्षरीने िाक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुिार व नावाने ,
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( वव. फ. विावे )
उप िवचव, महाराष्ट्र शािन
प्रत,
1.

वजल्हाविकारी तथा िदस्य िवचव, वजल्हा वनयोजन िवमती, मुांबई उपनगर

2.

आयुक्त (वनयोजन), ववभागीय आयुक्त कायालय, कोकर्

3.

वजल्हा वनयोजन अविकारी, वजल्हा वनयोजन िवमती, मुांबई उपनगर
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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4.

महालेखापाल, महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञय
े ता/लेखापरीक्षा), मुांबई ,

5.

वनवािी लेखा परीक्षा अविकारी , मुांबई ,

6.

अविदान व लेखा अविकारी, मुांबई

7.

वनवािी लेखा परीक्षा अविकारी, मुांबई ,

8.

कक्ष अविकारी, महिूल व वन ववभाग (काया-फ 10)/ ववत्त ववभाग (व्यय-8), मांत्रालय, मुांबई

9.

वनवड नस्ती, का.1481, वनयोजन ववभाग
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