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नाला
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उपलब्ध केल्यास तयाांना दयावयाचे दर शनशित
करण्याबाबत.
महाराष्ट्र िासन
मृद व जलसांधारण शविार्
िासन पशरपत्रक क्रमाांक:सांकीणग-2017/प्र.क्र.24/जल-20
हु तातमा राजर्ुर चौक,मादाम कामा मार्ग,
मांत्रालय,मुांबई-400032
शदनाांक: 4 सप्टें बर, 2017
पहा - 1)

िासन शनणगय, ग्राम शवकास व जलसांधारण शविार् क्रमाांक जलअ2014/प्र.क्र.203/ जल-7, शदनाांक 5 शिसेंबर, 2014.

2)

िासन शनणगय ग्राम शवकास व जलसांधारण शविार् क्रमाांक मफुअ2016/प्र.क्र.68/ जल-8, शदनाांक 4 मे, 2016.

३)

िासन शनणगय ग्राम शवकास व जलसांधारण शविार् क्रमाांक र्ामुध2016/प्र.क्र.134/ जल-1, शदनाांक 6 मे, 2016

4)

िासन शनणगय ग्राम शवकास व जलसांधारण शविार् क्रमाांक र्ामुध2017/प्र.क्र.62/ जल-8, शदनाांक 25 मे, 2016.

िासन पशरपत्रक :
राज्यात जलयुक्त शिवार अशियान हा महतवाकाांक्षी कायगक्रम प्रिावीपणे राबशवण्यात येत असून
अशियानाांतर्गत नाला खोलीकरण/रांदीकरण करण्याचे काम करण्यात येत आहे.

तयाचप्रमाणे

जलयुक्त शिवार मधील र्ावाांव्यशतशरक्त इतर शिकाणी दे खील अिा स्वरपाची कामे घेण्यात येत
आहेत. सदरचे काम िासकीय यांत्रणेबरोबरच लोकसहिार्ातून दे खील करण्यात येत आहे. या
नदी /नाला /ओढा खोलीकरण/ रांदीकरणाच्या कामाबरोबरच Deep CCT करणे ,िेततळी ,िोह
यामधील र्ाळ काढणे इतयादी कामे लोकसहिार्ातून अिासकीय सांस्थाांना CSR च्या माध्यमातून
उपलब्ध होणाऱ्या शनधीमधून करण्यात येत असल्याने

अिा कामाांकरीता,राष्ट्रीय कृशि शवकास

योजनेंतर्गत महातमा ज्योतीबा फुले जलिूमी सांधारण अशियान या योजनेखाली प्राप्त

होणाऱ्या

अनुदानातून तसेच शजल्हा शनयोजन शवकास सशमतीकिे उपलब्ध असलेल्या Gap Funding च्या
शनधीमधून तयाचप्रमाणे नाशवण्यपूणग योजनाांकशरता राखून िे वलेल्या 3.5 टक्के शनधीमधून यांत्रे/वाहने
यासािी होणाऱ्या शिझेलच्या खचाकशरता शनधी उपलब्ध करन दे ण्याबाबत िासनाने यापूवीच सूचना
शदलेल्या आहेत. अिा कामाकशरता यांत्रशनहाय प्रशत घनशमटर र्ाळासािी शिझेल या घटकाकशरता
कोणतया दराने रक्कम अदा करण्यात यावी हे यापूवी शद. ४ मे,2016 रोजीच्या िासन पशरपत्रकान्वये
शनशित करन दे ण्यात आलेले आहेत. तयाचप्रमाणे र्ाळमुक्त धरण व र्ाळयुक्त शिवार या योजनेंतर्ग त
शिझेल कशरता लार्णारा शनधी उपलब्ध करन देण्याबाबतचे धोरण िासनाने स्वीकारले आहे.
तयानुसार िासन पशरपत्रक ,क्रमाांक सांकीणग-2017/प्र.क.134/जल-1,शद.16मे,2017 अन्वये शनधी
शवतरणाची कायगपध्दती सशवस्तरपणे शविद करण्यात आलेली आहे.
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2.

मुख्य अशियांता याांशत्रकी शविार्, जलसांपदा शविार् याांना प्रशतघन शमटर इांधनाकशरता येणारा खचग

तयाचप्रमाणे यांत्र शवनाइांधन व इांधनासह यांत्र याकशरता दर शनशित करन दे ण्याची शवनांती करण्यात
आली होती. तयाांचेकिू न प्राप्त झालेल्या दरानुसार लोकसहिार्ातून नाला खोलीकरण/
रांदीकरणाकशरता ग्रामपांचायत, अिासकीय सांस्था, खाजर्ी व्यक्ती,याांनी यांत्रसामुग्री उपलब्ध केल्यास
प्रशतघनशमटर इांधनासह यांत्र याचा येणारा सरासरी खचग रपये 27/- (रपये सत्तावीस मात्र) इतका
कमाल दर शनशित करण्यास िासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे. तसेच यासांदिात मार्गदिगक सूचना
पशरशिष्ट्ट “अ” प्रमाणे सोबत जोिण्यात येत आहेत.
3.

जलयुक्त शिवार अशियाना अांतर्गत करण्यात येणारे नालाखोलीकरण/रांदीकरण हे काम

लोकसहिार्ातून करण्यात यावे व तयाकशरता या पशरपत्रकासोबत जोिलेल्या पशरशिष्ट्ट “अ” मधील
मार्गदिगक सूचनाांप्रमाणे कायगपध्दतीचा अवलांब करण्यात यावा.
4.

सदर िासन पशरपत्रक शवत्त शविार्ाच्या सहमतीने तया शविार्ाचा अनौपचाशरक सांदिग क्रमाांक

402/2017 शदनाांक 21 ऑर्स्ट,2017 नुसार शनर्गशमत करण्यात येतआहे.
5.

सदर िासन पशरपत्रक महाराष्ट्र िासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून तयाचा सांकेताक 201709041446434426 असा
आहे . हा आदे ि शिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने .

Eknath Rajaram
Dawale

Digitally signed by Eknath Rajaram Dawale
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Rural
Development And Water Conservation Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=499dd4df91587ffef1e20a2ee9e560dd0777e49ff6
cfc838f362fdbb58c58e7b, cn=Eknath Rajaram Dawale
Date: 2017.09.04 17:11:20 +05'30'

(एकनाथ िवले)
सशचव, महाराष्ट्र िासन
प्रशत,
१) मा.राज्यपाल याांचे सशचव.
२) मा.मुख्यमांत्री याांचे सशचव,
३) मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानसिा/ शवधान पशरिद, महाराष्ट्र शवधानमांिळ
सशचवालय,मुांबई
४) सवग सन्माननीय शवधानसिा/ शवधानपशरिद व सांसद सदस्य.
५) मा.मांत्री (जलसांधारण) याांचे खाजर्ी सशचव
६) मा.राल्यमांत्री (जलसांधारण) याांचे खाजर्ी सशचव
७) सवग मा.मांत्री/ मा.राज्यमांत्री याांचे खाजर्ी सशचव
८) अपर मुख्य सशचव (कृशि), कृशि व पदु म शविार्, मांत्रालय,मुांबई
९) सवग अपर मुख्य सशचव / प्रधान सशचव, मांत्रालय,मुांबई ३२
१०) सशचव, महसूल व वन शविार् (मदत व पुनवगसन) मांत्रालय,मुांबई ३२
११) आयुक्त (कृशि), कृशि आयुक्तालय, पुणे ४११ ००१
१२) सवग शविार्ीय आयुक्त
१३) सांचालक (मृदसांधारण), कृशि आयुक्तालय, पुणे ४११ ००१
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१४) प्रधान मुख्य वनसरांक्षक व महासांचालक, सामाशजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे
१५) मुख्य अशियांता, लघुससचन (जलसांधारण),पुणे
१६) मुख्य अशियांता, शवदिग सघन ससचन शवकास कायगक्रम, नार्पूर
१७) सांचालक,महाराष्ट्र सुदूर सवेक्षण व शवकास यांत्रणा,पुणे
१८) सांचालक, िूजल सवेक्षण व शवकास यांत्रणा, पुणे
१९) मुख्य कायगकारी अशधकारी/ अपर मुख्य कायगकारी अशधकारी, वसुांधरा पाणलोट शवकास
यांत्रणा, पुणे
२०) महासांचालक, माशहती व जलसांपकग, मुांबई (प्रशसध्दीकरीता ),
२१) सवग शजल्हाशधकारी
२२) सवग मुख्य कायगकारी अशधकारी/ अशतशरक्त मुख्य कायगकारी अशधकारी, शजल्हा पशरिद
२३) महालेखापाल एक व दोन, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई /नार्पूर (लेखा परीक्षा व लेखा व
अनुज्ञय
े ता ),
२४) अशधदान व लेखा अशधकारी, मुांबई
२५) शनवासी लेखापरीक्षा अशधकारी, मुांबई
२६) सवग उपायुक्त (शवकास), शविार्ीय आयुक्त कायालय,
27) सवग उपायुक्त (रोहयो), शविार्ीय आयुक्त कायालय

२८) सवग शविार्ीय कृशि सह सांचालक
२९) सवग अशधक्षक अशियांता, लघुससचन (जलसांधारण) मांिळ
३०) सवग शजल्हा अधीक्षक कृशि अशधकारी
३१) सवग कायगकारी अशियांता, लघुससचन (जलसांधारण )
३२) सवग शजल्हा कोिार्ार अशधकारी
३३) सवग मांत्रालयीन शविार्
३४) सवग सह सशचव/ उप सशचव/ अवर सशचव/ कायासन अशधकारी,ग्राम शवकास व
जलसांधारण शविार्,मांत्रालय,मुांबई ३२
३५) शनयोजन शविार्/ शवत्त शविार्,मांत्रालय,मुांबई ३२
36) जल 20, शनवि नस्ती
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िासन पशरपत्रक ,मृद व जलसांधारण शविार् क्रमाांक -सांकीणग 2017/प्र.क्र.24/जल-20,
शदनाांक 4 सप्टें बर,2017 सोबतचे पशरशिष्ट्ट “अ”
(१) िासन शनणगय, जलसांधारण शविार्,क्र.राकृयो-2011/प्र.72/जल-7,शदनाांक 9 मे, 2013
अन्वये नाला खोलीकरण करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे मार्गदिगन सूचना शनर्गशमत केलेल्या
असून, तयाांचे काटे कोरपणे पालन करण्यात यावे व तयानुसारच नाला खोलीकरण करण्याची
कामे हाती घेण्यात यावीत.
(i)

नाला खोलीकरण हे फक्त २nd व ३rd order या वर्ीकरणातील
जलप्रवाहाांवरच घेण्यात यावे. कारण िौर्ोशलक रचनेनुसार १st order
streams या सवगसाधारण वहनक्षेत्र ( Runoff Zone),2 nd order व 3 rd
order या पुनिगरणक्षेत्र (Recharge Zone) तर ४ th order व तयापेक्षा
मोिे जलप्रवाह हे सािवण क्षेत्र (Storage Zone) या िार्ाांमध्ये स्स्थत
असतात.

(ii)

उपलब्ध अपधावेच्या (Surface Runoff Calculation) शसमीत राहू नच
नाला खोलीकरणाची लाांबी शनशित करावी.

(iii)

ज्या शिकाणी नालापात्रात वाळू सािा आहे अिा नाल्याांचे खोलीकरण
कर नये .

(iv)

ज्या शिकाणी नालापात्राांची नैसर्गर्क खोली ३ मीटरपेक्षा जास्त आहे अिा
शिकाणी खोलीकरण िूजल सव्हेक्षण व शवकास यांत्रणेच्या मार्गदिगनाने
करावे.

(v)

नाला खोलीकरणासािी किीण पािाणात खोदकाम कर नये म्हणजेच
मुरमाच्या थराखाली खोदकाम नसावे. कारण

या उपाययोजनेद्वारे

िूस्तरावरील उथळ जलधारक (Shallow Aquifer) पुनिगशरत करणे हा
उद्देि आहे. किीण पािाणाची जलधारक क्षमता अतयांत कमी असल्याने
तसेच तयातून जशमनीखाली पाणी शझरपण्याची र्ती अतयाशधक मांद
असल्याने किीण पािाणात खोदकाम केल्यास योजनेचा खचग फार जास्त
होईल. तुलनेत पुनिगरण नर्ण्यच स्वरपाचे होईल.
(vi)

नाला खोलीकरणाची कमाल मयादा नाला तळापासून (Nala Bed) ३
मीटर असावी

(vii)

अशतिोशित पाणलोट क्षेत्रामध्ये ही कामे अग्रक्रमाने राबशवण्यात यावीत.

(viii)

अस्स्ततवातील बांधाऱ्याांच्या उध्वगवाह क्षेत्र (Up Stream side) मध्ये नाला
खोलीकरण केल्यास जास्त लािदायक होईल.

(ix)

र्ाळाच्या प्रदे िात (Alluvial Area) नाला खोलीकरणाचे काम हाती घेणे
योग्य नाही. कारण अिा शिकाणी clay चा थर Impervious असल्यामुळे
सदर पाणी जशमनीत मुरन िूजलामध्ये रपाांतरीत होणार नाही. तयामुळे
अिा पशरसरात खोलीकरण करण्यात येवू नये. सवगसाधारणपणे असा
िूिार् नालाखोलीकरण करण्यासािी िूिात्रीयदृष्ट्टया अनुकूल नसतो.
अिा पशरसरात िूस्तरातील र्ाळाचा (Clay) थर हा पाणी खाली शझरपू दे त
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नसल्याने नाला खोलीकरण केले तर तयामध्ये पाण्याची सािवण होईल.
परांतु हे सािलेले पाणी जशमनीत मुरन िूजलाांत रपाांतशरत होणार नाही.
(x)

र्ाळाच्या िूिार्ातील “बझािा” िूस्तराचा िार् हा नाला खोलीकरण या
उपाययोजनेसािी अतयांत योग्य आहे. कारण सातपुिा पवगत श्रेणीच्या,
पायथ्याच्या टे किया (Foot Hills) चा उतार सांपल्या-सांपल्याच बझािा
प्रकारचा िूस्तर

असून तो लहान

मोिे टोळदर्ि

(Boulders) व

टे कियाांची धूप झाल्याने वाहू न आलेले Silt यापासून बनलेला आहे. या
िूस्तराची जलग्रहण क्षमता ( Water Intake Capacity ) जास्त आहे.
र्ाळाच्या प्रदे िाच्या एकूण शवस्ताराच्या तुलनेत बझािा िूिार् हा फारच
कमी आहे. परांतु र्ाळाच्या िूिार्ात उपलब्ध होणारे िूजल हे प्रामुख्याने
अिा बझािा झोनद्वारेच िूस्तरात पुनिगशरत होते. तयामुळे अिा िूिार्ाांत
मोिया प्रमाणावर नालाखोलीकरण उपायोजना राबशवण्यात यावी.
(२) नाला खोलीकरण/रांदीकरण ही कामे प्रचशलत दरसूची मधील दरानुसार
न करता िासन स्तरावरन प्रशतघन मीटर उतखननाच्या शनशित दरानुसार
करण्यात यावीत.
(३) कांत्राटदारामाफगत करण्यात येणाऱ्या कामामध्ये अनावश्यक वहन व किीण
स्तराचा पशरमाण दाखशवल्यामुळे काही शिकाणी अशतशरक्त खचग झाल्याचे
या कामाांमध्ये शनदिगनास आलेले आहे. याबाबी टाळण्याची दक्षता घेण्यात
यावी.
(४) ज्याप्रमाणे र्ाळमुक्त धरण व र्ाळयुक्त शिवार या कायगक्रमामध्ये वहनासािी
येणारा

खचग

हा

लोकसहिार्ातून

नालाखोलीकरणामध्ये

केला

आवश्यकतेनुसार

जातो,

माती

अिाच

वहनाचा

प्रकारे

खचग

हा

लोकसहिार्ातून करण्यात यावा.
(५) नाला खोलीकरण/रांदीकरण, र्ाळ काढणे या कामाांमध्ये ज्या शिकाणी र्ाळ
िेतात टाकणे िक्य आहे अिा शिकाणी तो र्ाळ िेतकऱ्याांच्या िेतात
टाकण्यात यावा. ज्या शिकाणी असा र्ाळ जशमनीस उपयुक्त नाही तो र्ाळ
नाल्याच्या दोन्ही किे स टाकण्यात यावा.
(६) खोलीकरण करताना नाला कािास 1: 0.50 बाजू उतार िे वण्यात यावा.
नाल्यातील काढलेला र्ाळ िेतकऱ्याांनी स्वखचाने तयाांचे िेतात टाकावा व
खोलीकरणातून शनघालेली माती 1 मी.बमग सोिू न नाला कािावर टाकावी.
नाला कािावर टाकलेल्या मातीपासून तयार होणाऱ्या बाांधास दोन्ही बाजूस
1: 1 उतार द्यावा. बाांधाची माथा रांदी 1 मीटर िे वावी. बाांधाची उां ची
शनघणाऱ्या पशरमाणाचा शवचार करन िे वावी. खोलीकरणातून शनघालेली
सवग माती नाला कािावर बसत नसेल तर नाला कािाच्या बाांधावर न
बसणारे पशरमाण जे िेतकरी घेऊन जाण्यास तयार असतील तयाांना घेऊन
जाण्यास अनुमती द्यावी.
पृष्ट्ि 8 पैकी 5

िासन पशरपत्रक क्रमाांकः सांकीणग-2017/प्र.क्र.24/जल-20

(७) लोकसहिार्ातून नाला खोलीकरण/रांदीकरण करताना बांधाऱ्याच्या वरील
बाजूस नालापातळीप्रमाणे १0 मी. अांतर सोिू न खोलीकरण करण्यात यावे.
(८) नाला खोदकामातून शनघालेले साशहतय नाल्याच्या दोन्ही शतराांवर मार्गदिगक
बाांधाच्या (Guide Bund) स्वरपात वापरावेत.
(९) नाला शतरावरील

मार्गदिगक बाांधावर वृक्षारोपण,हरळी/कांु दा र्वत

/वेलीवर्ीय र्वत इतयादी लार्वि करण्यात यावी.
(10) नाला खोलीकरणाकशरता शिझेल व मशिनरी यासह एकशत्रत कमाल दर
रपये 27/-(रपये सत्तावीस मात्र) प्रशतघनमीटर इतका शनशित करण्यात येत
आहे. हा दर मुख्य अशियांता याांशत्रकी जलसांपदा शविार् याांचेकिू न प्राप्त
दराच्या सरासरीनुसार शनशित करण्यात आलेला आहे. या व्यशतशरक्त इतर
होणारा खचग, (वहन व खोदकामावर होणारा खचग ) हा लोकसहिार्ातून
करण्यात यावा.

ज्याशिकाणी फक्त शिझेलकशरता शनधी दे ण्याबाबत

कायगवाही करावयाची आहे याकशरता िासन पत्र क्रमाांक -र्ामुध-2017/
प्र.क्र.62/ जल-8,शदनाांक 23 मे 2017 अन्वये शनशित केलेल्या दरानुसार
कायगवाही करण्यात यावी.
(11) उपरोक्त पशरच्छे द (1) ते (10) मध्ये नमूद सूचनाांच्या अनुिांर्ाने काम
करण्याची कायगपध्दती ही खालील प्रमाणे राहील:i.

जलयुक्त शिवार अशियानाांतर्गत र्ाव आराखड्यानुसार नाला खोली
करणाच्या कामाचा समावेि असणाऱ्या र्ावाची व सांख्येशनहाय कामाची यादी
एकशत्रत करन यापैकी कामे ग्रामपांचायत व यांत्रणा यामध्ये उपलब्ध ताांशत्रक
मनुष्ट्यबळ व क्षमता या आधारे शजल्हा स्तरीय सशमतीने तयाची शविार्णी
करावी.

ii.

ग्रामपांचायती माफगत करण्यात येणाऱ्या कामाचे पूणग ताांशत्रक मार्गदिगन हे
कायगकारी अशियांता, लघु पाटबांधारे, शजल्हा पशरिद याांचेमाफगत करण्यात
येईल. सदर कामे ताांशत्रक अशधकाऱ्याांच्या पयगवक्ष
े णाखाली करण्यात यावीत.
यांत्रणाांकिील करण्यात येणाऱ्या कामाना तया तया यांत्राणाांचे शजल्हा प्रमुख्य हे
जबाबदार राहतील.

iii.

र्ाव आराखिा शनहाय नाला खोलीकरण करणाऱ्या कामाचे पशरमाणानुसार
कमाल दर रपये 27/-(रपये सत्तावीस मात्र) प्रशत घनमीटर प्रमाणे
अांदाजपत्रक तयार करण्यात यावे. तयाकरीता नाल्याच्या Level घेण्यात
याव्यात व आवश्यकतेनुसार Trial Pit घेण्यात यावे व अांदाजपत्रकास उशचत
प्राशधकाऱ्याची ताांशत्रक व प्रिासकीय मान्यता घेण्यात यावी.

iv.

जेसीबी/पोकलेन धारक शनशित करण्याकशरता र्ावातील व्यक्तींकिे जर
अिा प्रकारची मशिनरी असेल तर तयास प्रथम प्राधान्य दे ण्यात यावे. र्ावात
अिी व्यक्ती उपलब्ध नसल्यास तालुक्यातील व्यक्तीस प्राधान्य दे ण्यात यावे.
तालुक्यात जर अिी व्यक्ती उपलब्ध नसेल तर शजल्यातील व्यक्तीस प्राधान्य
दे ण्यात यावे.
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v.

वरील प्रमाणे प्राथम्यक्रम शनशित करताना एकापेक्षा जास्त जेसीबी/पोकलेन
धारक असल्यास तयाांना िेतकऱ्याच्या सहमतीने काम शविार्ून दे ण्यात यावे,
जेणेकरन हे काम तातकाळ, पारदिगक व शनकोप स्पधातमक पध्दतीने होईल.
याबाबत शजल्हास्तरीय सशमतीने आवश्यक ती कायगपध्दती शनशित करावी व
तयानुसार कायगवाही करावी .

vi.

नाला खोलीकरण व रांदी करणाचे काम सुर करण्यापूवी 10 सेकांदाची
स्व्हिीओ स्क्लप तयार करण्यात यावी. ज्यामध्ये प्रतयक्ष िेतकरी,
जेसीबी/पोकलेन धारक आशण सवगसाधारण नदी काि व नदीची तळ पातळी
याचा समावेि तया स्व्हिीओ स्क्लपमध्ये असावा. ही स्व्हिीओ स्क्लप कामाचे
Geo Tagging करताना अपलोि करण्यात यावी. अिा प्रकारची दु सरी
स्व्हिीओ स्क्लप काम सुर असताांनाची अपलोि करण्यात यावी व शतसरी
स्व्हिीओ स्क्लप ही काम पूणग सांपल्यानांतर अपलोि करण्यात यावी.

vii.

नाला खोलीकरण व रांदीकरण करण्यापूवी मोजमाप व पातळी घेण्यात यावी.
तसेच नाला खोलीकरण व रांदीकरण कामानांतरची पातळी घेण्यात यावी.
प्रतयक्ष मोजमापानुसार शकती घ.मी.माती/मुरमाचे उतखनन झाले आहे ते
शनशित करावे. याचे मोजमाप घेण्याकशरता स्वतांत्र मोजवया (MB) िे वण्यात
याव्यात. या मोजवया मध्ये बॅरोपीट मधील प्रतयक्ष उतखननमध्ये काढण्यात
आलेली माती व मुरम याांचे मोजमाप घेवून तयानुसार शकती घन मीटर मातीचे
उतखनन केले आहे हे शनशित करावे. तसेच काम योग्य प्रकारे झाले
असल्याबाबत खोलीकरण केलेल्या नाल्याच्या लर्तच्या िेतकऱ्याां समोर
केलेला पांचनामा दे यकासोबत जोिावा.

viii.

मोजमाप वयामध्ये नोंदशवल्यानुसार तयाची तिी दे यके तयार करावीत व ती
दे यके मांजूर करण्यास सक्षम असलेल्या अशधकाऱ्याकिे सादर करावीत.

ix.

अिा प्रकारे मांजूर करण्यात आलेल्या दे यकाची दे य रक्कम सांबांशधत
जेसीबी/पोकलेन धारक याांच्या बँक खातयावर RTGS/NEFT/EFMS द्वारे
अदा करण्यात यावीत.

x.

या कामाांची र्ुणवत्ता राखली जाणे व अांमलबजावणी पारदिगक पध्दतीने
करण्याबाबत

िासन

पशरपत्रक

जलसांधारण

शविार्,क्र.जलशि-

2015/प्र.क्र.115/जल-7,शदनाांक 13 माचग,2015 मधील सूचनाांचे पालन
करण्यात यावे
xi.

नाला खोलीकरणाची कामे ही िासन शनणगय, जलसांधारण शविार्,क्र. राकृयो
2011/प्र.क्र.72/जल-7,शदनाांक 9 मे,2013 मध्ये शदलेल्या ताांशत्रक मार्गदिगक
सूचनेच्या अशधन राहू नच करणे बांधनकारक राहील.

xii.

बऱ्याच शिकाणी नाला खोलीकरणाची कामे CSR/NGO याांचेमाफगत
करण्यात येतात. CSR/NGO याांचेमाफगत उपलब्ध होणारा शनधी व
िासनाकिू न उपलब्ध होणारा शनधी (रपये 27/- प्रशत घन शमटर (कमाल
दराप्रमाणे प्रमाणे) याचे अशिसरण करन (Convergence) कामे करण्यास
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हरकत नाही. अशिसरणाद्वारे करण्यात येणाऱ्या कामाकरीता CSR/NGO
याांनी शजल्हास्तरीय सशमतीकिे प्रस्ताव सादर करावा.

यामध्ये

CSR/NGO द्वारे उपलब्ध होणाऱ्या रकमेचा शहस्सा स्पष्ट्टपणे नमूद करणे
आवश्यक आहे. िासनाचा कमाल शहस्सा हा रपये 27/- (रपये सत्तावीस
मात्र) प्रशत घनमीटर या मयादे त राहील. CSR/NGO याांच्यामाफगत कामे
करण्याची कायगपध्दती व िासन शहस्सा दे य करण्याची कायगपध्दती
शजल्हास्तरीय सशमतीने शनशित करावी व तयानुसार CSR/NGO
याांचेसोबत MOU करण्यात यावा. तथाशप ही कामे सक्षम असलेल्या ताांशत्रक
अशधकाऱ्याच्या मार्गदिगनाखाली करण्यात यावीत.
(12)

ही कायगपद्धती नाला

खोलीकरण/रांदीकरण करण्यासांदिातील

कामाांबाबत असून तलावातीर्ाळ काढण्याकरीता या पुवीच शद. 6/05/2017 व
शद. 26/05/2017 रोजीच्या िासन शनणगयनुसार शनशित करण्यात आलेल्या
कायगपद्धतीचा अवलांब करण्यात यावा.
---------
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