जलयुक्त शिवार अशियानाांतर्गत सवेंक्षण
कामाांसाठी शनधी शवतरीत करणे बाबत.

महाराष्ट्र िासन
जलसांधारण शविार्
िासन शनणगय क्रमाांकः जशिअ-2015/प्र.क्र.38/जल-4
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
तारीख: 23 फेब्रुवारी, 2015

वाचा 1) िासन पशरपत्रक, शवत्त शविार् क्र. अांदाज-2013/प्र.क्र.85/2013/अर्गसांकल्प-3, शदनाांक
4 फेब्रुवारी, 2015.

प्रस्तावना मार्णी क्रमाांक एल-3 लेखाशिर्ग 2702 4745 अांतर्गत 0 ते 100 हेक्टर ससचन क्षमतेच्या
लघुससचन (जलसांधारण) प्रकल्पाांच्या सवेक्षणासाठी सन 2014-15 मध्ये अर्गसांकल्ल्पत करण्यात
आलेला शनधी सांदर्भिय पशरपत्रकानुसार शवतरणासाठी मुक्त करण्यात आला आहे . त्याकशरता क्षेशत्रय
यांत्रणेने सादर केलेल्या मार्ण्याांच्या अनुर्ांर्ाने सहेक्षण शनधीचे शवतरण झालेले आहे. त्यानांतरही शिल्लक
असलेला शनधी हा जलयुक्त शिवार अशियानाांतर्गत सुरु असलेल्या कामाांच्या सर्व्हेक्षणाकशरता शवतरीत
करण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती. याबाबत िासनाने खालील प्रमाणे शनणगय घेतला आहे .

शनणगयजलयुक्त शिवार अशियानाांतर्गत सुरु असलेल्या 0 ते 100 हेक्टर ससचन क्षमतेच्या लघुससचन
(जलसांधारण) प्रकल्पाांच्या सवेक्षणाकशरता वैधाशनक शवकास मांडळ शनहाय प्रमाणकाच्या मयादे मध्ये रुपये
724.22 लक्ष

(अक्षरी रूपये सातिे चोवीस लक्ष बावीस हजार फक्त) एर्व्हढा शनधी खालीलप्रमाणे

शवतरीत करण्यासाठी याद्वारे, िासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे .
1) ल.शस.(ज.सां) मांडळ, अमरावती

रुपये 38.50 लक्ष

2) ल.शस.(ज.सां) मांडळ, नार्पूर

रुपये 35.00 लक्ष

3) ल.शस.(ज.सां) मांडळ, औरांर्ाबाद

रुपये 64.50 लक्ष

4) ल.शस.(ज.सां) मांडळ, ठाणे

रुपये 57.00 लक्ष

5) ल.शस.(ज.सां) मांडळ, नाशिक

रुपये 270.00 लक्ष

6) ल.शस.(ज.सां) मांडळ, पुणे

रुपये 259.22 लक्ष
----------------

एकूण...

रुपये 724.22 लक्ष
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2.

याद्वारे शवतशरत करण्यात आलेली रक्कम सांबशधत लघुससचन (जलसांधारण) मांडळाच्या अधीक्षक

अशियांता याांनी आहशरत करुन, सांबांशधत अशधकाऱयाांकडे त्वरेने शवतशरत करावी.
3.

यावर होणारा खचग पुढील लेखाशिर्ाखाली खची टाकण्यात यावा आशण सन 2014-15 या

आर्भर्क वर्ाच्या मांजूर तरतूदीमधून िार्शवण्यात यावा.
मार्णी क्र-एल.3,
2702, लहान पाटबांधारे
01, िूपृष्ट्ठ जल,
800 इतर खचग
पांचवार्भर्क योजनाांतर्गत योजना
(02) लघु पाटबांधारे योजनाांचे सवेक्षण
(02) (02) 0 ते 100 हेक्टर ससचन क्षमते पयंतच्या पाटबांधारे योजनाांचे सवेक्षण
27 लहान बाांधकामे (2702 4745)
4.

वरीलप्रमाणे शवतशरत रक्कम शह केवळ जलयुक्त शिवार अशियानाांतर्गत शनवड झालेल्या

र्ावाांमधील 0 ते 100 हेक्टर ससचन क्षमतेच्या

लघुससचन (जलसांधारण) प्रकल्पाांच्या सवेक्षणाच्या

कामासाठी वापरण्यात यावी.
5.

त्यानुर्ांर्ाने होणारा कामशनहाय खचग हा वाजवी असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी

सकबहु ना शवत्तीय औशचत्याच्या अनुपालनाची जबाबदारी सांबशधत कायगकारी अशियांता याांची राशहल. सबब
सवेक्षणासाठीच्या वाजवी रक्कमेपेक्षा अशधक रक्कम शवतशरत होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.
6.

कोणत्याही कारणे शनधीची र्रज नसल्यास, सदर रक्कम कोणत्याही पशरल्स्र्तीत परस्पर अन्य

प्रयोजनार्ग शवशनयोर्ात न आणता सदर अखर्भचत शनधी तातडीने िासनाकडे प्रत्यार्भपत करण्यात यावा.
7.

याद्वारे शवतशरत शनधीचा ताळमेळ ठे वण्याची जबाबदारी सांबांशधत अधीक्षक अशियांता, लघुससचन

(जलसांधारण) मांडळ याांची राशहल व मुख्य अशियांता, लघुससचन (जलसांधारण) पुणे हे सदर बाबींचे
समन्वयक प्राशधकारी राहतील.
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8.

प्रस्तुत आदे ि, सांदर्भिय पशरपत्रकान्वये प्रिासशकय शविार्ाांना प्रदान करण्यात आलेल्या

िक्तीनुसार शनर्गशमत करण्यात येत आहेत.
9.

सदर िासन शनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201502231059428026 असा आहे . हा आदे ि
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने.
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(रा.हे. बार्डे )
कायासन अशधकारी, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1. मुख्य अशियांता, लघुससचन (जलसांधारण), पुणे - 6.
2. अधीक्षक अशियांता, लघुससचन (जलसांधारण), सवग मांडळे .
3. कायगकारी अशियांता, लघुससचन (जलसांधारण) शविार् (सांबशधत).
4. मा. मांत्री (जलसांधारण) याांचे खाजर्ी सशचव.
5. मा. राज्यमांत्री (जलसांधारण) याांचे खाजर्ी सशचव.
6. सशचव (जलसांधारण), मांत्रालय, मुांबई.
7. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)/(लेखा पशरक्षा) महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्पूर.
8. सांबशधत शजल्हा कोर्ार्ार अशधकारी.
9. शवत्त शविार् (र्व्यय-15 व अर्ग-17) मांत्रालय, मांत्रालय, मुांबई.
10. शनयोजन शविार् (का.1411, 1414, 1434) मांत्रालय, मांत्रालय, मुांबई.
11. ग्राम शवकास व जलसांधारण शविार् (जल-11) मांत्रालय, मांत्रालय, मुांबई.
12. शनवड नस्ती / जल-4.

पष्ृ ठ 3 पैकी 3

