
अहमदनगर-बीड-परळी-वजैनाथ या नवीन 
रेल्व े मागाकरीता रु.75.00 कोटी ननधी 
नवतरीत करण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
गृह नवभाग 

शासन ननर्णय क्र.आरएलवाय-1118/प्र.क्र.229/पनरवहन-5 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 

मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
       नदनाकं :-  08 फेब्रवुारी, 2019 

 

 वाचा :  1) गृह नवभाग शासन ननर्णय क्र. आरएलवाय-0113/798/प्र.क्र.2/2013/पनर-5, 
              नदनाकं : 10 जून, 2015 
                    2) मुख्य अनभयंता (बाधंकाम), मध्य रेल्व ेमंुबई याचंे पत्र   क्र.EW/166/BA/BG/ 
        2018-19, नदनाकं 02.11.2018 
                     
प्रस्तावना :  

अहमदनगर-बीड-परळी-वजैनाथ या नवीन रेल्वमेागाकरीता रू.2826.00 कोटी एवढा खचण 
अंदानजत असून उक्त खचापैकी रू.1413 कोटी एवढा 50 टक्के नहस्सा राज्य शासनाकडून कें द्रीय 
रेल्व ेबोडास उपलब्ध करून देण्याचा ननर्णय राज्य शासनाने मंनत्रमंडळाच्या स्तरावर घेतलेला आहे. 
त्यानुसार सदर रेल्व े मागाकरीता राज्य शासनाने नदनाकं 31.03.2018 अखेर पयंत एकूर् 
रू.866.84 कोटी इतका ननधी उपलब्ध करून नदललेा आहे. या रेल्व ेप्रकल्पाकरीता रेल्व ेनवभागाने 
नदनाकं 02.11.2018 च्या पत्रान्वये मागर्ी केल्यानुसार ननधी नवतरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
नवचाराधीन होती. 

शासन ननर्णय :  
 नवत्तीय सल्लागार व मुख्य लेखानधकारी (Financial Adviser and Chief Accounts Officer 

(Construction) Mumbai CST), मध्य रेल्व,े छत्रपती नशवाजी टर्ममनस, मंुबई यानंा प्रस्तावनेत नमूद 
प्रयोजनासाठी रु.75.00 कोटी (रुपये पंचाहत्तर कोटी फक्त) इतकी रक्कम नवतरीत करण्यास राज्य 
शासन या ननर्णयाव्दारे मंजूरी देत आहे. 

2. शासनाने सह सनचव (अथणसंकल्प), गृह नवभाग यानंा ननयंत्रर् अनधकारी व शासनाच्या 
कायासन  अनधकारी, रोख शाखा, गृह नवभाग, मंत्रालय, मंुबई 400 032 यानंा आहरर् व संनवतरर् 
अनधकारी म्हर्नू घोनित केले असून, या शासन ननर्णयाव्दारे त्यानंा सदर रक्कम प्रदान करण्यास 
प्रानधकृत करण्यात येत आहे. 

3. यासाठी येर्ारा खचण सन 2018-19 या विात मागर्ी क्र.बी-7, 3001-भारतीय रेल्व ेधोरर् 
नननिती संचालन, संशोधन व इतर संकीर्ण सघंटना, (00), 800-इतर खचण, (00)(02)-रेल्व े
प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग, (30010054), 32-अंशदाने या लेखानशिाखाली खची 
टाकण्यात यावा व तो मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागनवण्यात यावा. 



शासन ननर्णय क्रमांकः आरएलवाय-1118/प्र.क्र.229/पनरवहन-5 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2 

4 सदर शासन ननर्णय ननयोजन नवभाग अनौपचानरक सदंभण क्र.271/1461, नदनाकं 
23.01.2019 आनर् नवत्त नवभाग अनौपचानरक संदभण क्र.38/2019/व्यय-8, नदनाकं 29.01.2019 
अन्वये ननगणनमत करण्यात येत आहे.  

5. सदर शासन ननर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं 201902081602193629 असा आहे. हा शासन 
ननर्णय नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षानंकत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावानें, 
 
 
                                                               ( द. ह. कदम ) 

                  अवर सनचव, गृह नवभाग 

प्रनत, 
1) महालेखापाल, 1 व 2 (लेखापनरक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मंुबई /नागपूर 
2) सनचव, कें द्रीय रेल्व ेबोडण, रेल्व ेमंत्रालय, रेल भवन, नवी नदल्ली. 
3) महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्व,े मंुबई / दनक्षर् मध्य रेल्व,े नसकंदराबाद. 
4) नवत्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अनधकारी, छत्रपती नशवाजी टर्ममनस, मंुबई. 
5) अनधदान व लेखा अनधकारी, मंुबई. 
6) ननवासी लेखापनरक्षा अनधकारी, मंुबई. 
7) बीयुडी-1, गृह नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
8) नवत्त नवभाग, व्यय-8/बीयुडी-11, मंत्रालय, मंुबई. 
9) ननयोजन नवभाग, कायासन 1461, मंत्रालय, मंुबई. 
10) रोख शाखा, गृह नवभाग, मंत्रालय, मंुबई यानंा नवनंती करण्यात येते की, सदर 
रक्कमेचा धनादेश Financial Adviser and Chief Accounts Officer 
(Construction), Mumbai CST याचं्या नावाने काढण्यात यावा. 
11) ननवड नस्ती पनरवहन -5 

 

प्रत - मानहती कनरता 
  1) मा.मंत्री (पनरवहन) याचंे खाजगी सनचव, मंत्रालय, मंुबई. 
  2) मा.राज्यमंत्री (पनरवहन) याचंे खाजगी सनचव, मंत्रालय, मंुबई. 
  3) मा.प्रधान सनचव (पनरवहन) याचंे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई.  

 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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