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तसेच

जलयुक्त शिवार अशियान व्यशतशरक्त इतर
शिकाणी मृद व जलसंधारण उपचाराची सवग कामे
करण्यासािी अल्प कालावधी शनशवदा सूचना
प्रशसध्द करणेबाबत.

महाराष्ट्र िासन
जलसंधारण शविार्
िासन शनणगय क्रमांकः अशनसु -2017 /प्र.क्र.461 /जल-7
हु तात्मा राजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्ग
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
तारीख: 19 सप्टें बर, 2017
वाचा:
1) िासन शनणगय, सावगजशनक बांधकाम शविार्, क्र. सीएटी -10/2006 /प्र.क्र.133/
इमा-2, शदनांक 2 नोव्हेंबर, 2006.
2) िासन पशरपत्रक क्र. साशसबं-2014 /प्र.क्र.4 (िार्-2)/जल-7,
शदनांक 12 फेब्रुवारी, 2014 व शदनांक 4 जुल,ै 2014 चे पशरपत्रक
3) िासन शनणगय क्र. जलशि - 2015 / प्र.क्र.68 / जल - 7
शदनांक 21 फेब्रुवारी 2015
4) िासन पशरपत्रक क्र. जलशि - 2015 / प्र.क्र. 233 / जल - 7
शदनांक 15 मे 2015
5) िासन पशरपत्रक क्र. अशनसु-2015/प्र.क्र.612/जल-7
शदनांक 23 शिसेंबर, 2015
6) िासन पशरपत्रक क्र. अशनसु - 2016 / प्र.क्र. 61 /जल - 7
शदनांक 6 फेब्रुवारी, 2016 व 24 मे, 2016
7) िासन पशरपत्रक क्र. अशनसु -2016/प्र.क्र.560/जल-7
शदनांक 16 सप्टें बर, 2016
8) िासन शनणगय क्र. अशनसु-2017/प्र. क्र. 196/जल-7 शदनांक 13 एशप्रल 2017
प्रस्तावना:
राज्यात वारंवार उद्भवणाऱ्या टं चाई पशरस्स्ितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून
िासन शनणगय शदनांक 5 शिसेंबर, 2014 अन्वये जलयुक्त शिवार अशियाना राबशवण्यात येत आहे.
जलयुक्त शिवार अशियान कायगक्रम राज्य िासनाचा महत्वाकांक्षी कायगक्रम असून सन 2018-19
पयंत राबशवण्यात येणार आहे.

या अशियानातर्गत दरवर्षी 5000 र्ावे शनविू न टं चाईमुक्त

करण्याचे िरशवण्यात आले आहे. जलयुक्त शिवार अशियान अशियानांतर्गत तसेच जलयुक्त
शिवार अशियान व्यशतशरक्त इतर शिकाणी मृद व जलसंधारण उपचाराची कामे उदा. कंपार्ट्मेंट
बंडिर्, शसशसटी, र्ॅशबयन बंधारे, शसमेंट बंधारे , दुरुस्तीची कामे व इतर सलंग्न कामे मोिया
प्रमाणात हाती घेण्यात येत आहेत.
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2.

मृद व जलसंधारण उपचाराची कामे करताना उपचाराची स्िळ शनशिती करणे, सवेक्षण

करणे, कामांना प्रिासकीय व तांशत्रक मान्यता घेणे, तदनंतर शनशवदा प्रशक्रया करून प्रत्यक्ष
कामे करावी लार्त असल्याने यासािी बराच कालावधी लार्तो. यामुळे जलयुक्त शिवार
अशियानांतर्गत व जलयुक्त शिवार अशियान व्यशतशरक्त इतर शिकाणी घेण्यात येणारी मृद व
जलसंधारण उपचाराची कामे उदा. कंपार्ट्मेंट बंडिर्, शसशसटी, र्ॅशबयन बंधारे, शसमेंट बंधारे ,
दु रुस्तीची कामे व इतर सलंग्न कामे शनधाशरत वेळेत पुणग करण्याच्या दृष्ट्टीने पूवीप्रमाणेच
शनशवदा कालावधी कमी िे वणे ही बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती.
िासन शनणगय :
जलयुक्त शिवार अशियान राज्यात सन 2015-16 पासून राबशवण्यात येत आहे. या
अशियानांतर्गत व अशियान व्यशतशरक्त इतर शिकाणी घेण्यात येणारी मृद व जलसंधारण उपचार
कामे उदा. कंपार्ट्मेंट बंडिर्, शसशसटी, र्ॅशबयन बंधारे, शसमेंट बंधारे , दु रुस्तीची कामे व इतर
सलंग्न कामे शनधाशरत वेळेत पुणग करण्याच्या दृष्ट्टीने पूवीप्रमाणेच सावगजशनक बांधकाम शविार्
िासन शनणगय शदनांक 02 नोव्हेंबर 2006 नुसार शदलेला शनशवदा कालावधी खास बाब म्हणून
कमी करून पुढील तक्त्यामध्ये नमुद केल्यानुसार शदनांक 31 माचग, 2018 पयंत िे वण्यास
मान्यता दे ण्यात येत आहे.
अ. क्र.

कामाच्या शनशवदे ची डकमत

शनशवदा सूचना क्रमांक व
कालावधी
प्रिम

शितीय

तृतीय

1

रु.५.०० लाखापेक्षा कमी डकमतीची कामे

7 शदवस

५ शदवस

३ शदवस

2

रु.५.०० ते ५०.०० लाखांपयंतची

७ शदवस

५ शदवस

३ शदवस

७ शदवस

५ शदवस

३ शदवस

शकमतीची कामे
3

रु.५०.०० लाखापेक्षा अशधक डकमतीची
कामे

2.

सदर आदे ि आपल्या अशधपत्याखाली सवग संबंशधत अशधकाऱ्यांच्या शनदिगनास आणून

सदर कामे तातिीने पूणग होतील याबाबत दक्षता घ्यावी.
3.

सदर िासन शनणगयान्वये कमी करण्यात आलेला शनशवदा कालावधी (अल्प कालावधी

शनशवदा ) शदनांक 31 माचग 2018 पयंत राहील.

पृष्ट्ि 4 पैकी 2
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4.

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

संकेतस्िळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201709191514245426
असा आहे. हा िासन शनणगय शिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने,

Narayan Karad

Digitally signed by Narayan Karad
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=RD and
WCD Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=fc35aa8ffade5bb6105200693c60a32b755f7e
67f72965b8dd57adaa570981f1, cn=Narayan Karad
Date: 2017.09.19 16:52:10 +05'30'

( ना.श्री.कराि )
अवर सशचव, महाराष्ट्र िासन
प्रशत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सशचव.
2. मा. सिापती, शवधानपशरर्षद यांचे सशचव
3. मा. अध्यक्ष, शवधानसिा यांचे सशचव
4. मा.मुख्यमंत्री यांचे सशचव.
5. मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानसिा/ शवधान पशरर्षद,महाराष्ट्र शवधानमंिळ सशचवालय,
6. सवग सन्माननीय शवधानसिा/ शवधान पशरर्षद व संसद सदस्य.
7. मा.मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजर्ी सशचव.
8. मा.राज्यमंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजर्ी सशचव.
9. सवग मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सशचव.
10. अपर मुख्य सशचव (कृशर्ष), कृशर्ष व पदु म शविार्, मंत्रालय, मुंबई.
11. सवग अपर मुख्य सशचव/प्रधान सशचव/सशचव मंत्रालय, मुंबई.
12. आयुक्त (कृशर्ष), कृशर्ष आयुक्तालय, पुणे
13. आयुक्त (मृद व जलसंधारण), औरंर्ाबाद
14. सवग शविार्ीय आयुक्त
15. संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्िापन, कृशर्ष आयुक्तालय, पुणे.
16. मुख्य अशियंता, लघुडसचन (जलसंधारण), पुणे.
17. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालक, सामाशजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
18. संचालक, िूजल सवेक्षण व शवकास यंत्रणा, पुणे.
19. महासंचालक, माशहती व जनसंपकग, मुंबई (प्रशसध्दीकरीता).
20. सवग अशधक्षक अशियंता, लघुडसचन (जलसंधारण) मंिळ
21. सवग शविाशर्य कृशर्ष सहसंचालक
22. सवग शजल्हाशधकारी,
23. सवग मुख्य कायगकारी अशधकारी, शजल्हा पशरर्षद.
24. सवग कायगकारी अशियंता, लघुडसचन (जलसंधारण) / शजल्हा पशरर्षद / जलसंपदा
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25. सवग शजल्हा अशधक्षक कृशर्ष अशधकारी
26. महालेखापाल , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/ नार्पूर (लेखा परीक्षा व लेखा व अनुज्ञय
े ता).
27. अशधदान व लेखा अशधकारी, मुंबई.
28. शनवासी लेखापशरक्षा अशधकारी, मुंबई.
29. सवग शजल्हा कोर्षार्ार अशधकारी,
30. सवग सह सशचव / उप सशचव / अवर सशचव/ कायासन अशधकारी, ज. सं. शविार्,
31. कायासन जल-1, 3, 4,8 व 20 ग्रा. शव. व ज. सं. शविार् मंत्रालय, मुंबई.
32. जल-7, शनवि नस्ती.
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