जलयुक्त शिवार अशियानाांतर्गत नाला खोलीकरण
/रांदीकरणाच्या
कामाांकशरता

लोक

सहिार्ातून

ग्रामपांचायत,

होणा-या

खाजर्ी

व्यक्ती,

अिासकीय सांस्था याांनी यांत्रसामुग्री उपलब्ध केल्यास
तयाांना दयावयाचे दर शनशित करण्याबाबत.
महाराष्ट्र िासन
मृद व जलसांधारण शविार्
िासन पूरकपत्रक क्रमाांकः सांकीणग -2017/ प्र. क्र. 24/ जल-20
हु तातमा राजर्ुर चौक, मादाम कामा मार्ग
मांत्रालय, मुांबई 400 032.
तारीख: 28 सप्टें बर, 2017
वाचा :1) िासन शनणगय क्रमाांकःग्राम शवकास

व जलसांधारण शविार् क्र.जलअ-

2014/प्र.क्र.203/जल-7, शदनाांक 5 शिसेंबर, 2014.
2) िासन शनणगय क्रमाांकःग्राम शवकास

व जलसांधारण शविार् क्र.मफुल-

2016/प्र.क्र.68/जल-8, शदनाांक 4 मे, 2016.
3) िासन शनणगय क्रमाांकःग्राम शवकास

व जलसांधारण शविार् क्र.र्ामुध-

2016/प्र.क्र.134/जल-1, शदनाांक 6 मे, 2016.
4) िासन शनणगय क्रमाांकःग्राम शवकास

व जलसांधारण शविार् क्र.र्ामुध-

2017/प्र.क्र.62/जल-8, शदनाांक 25 मे, 2016.
5) िासन शनणगय क्रमाांकःग्राम शवकास

व जलसांधारण शविार् क्र.साशसब-

2014/प्र.क्र.209/जल-7, शदनाांक 23 जून, 2017.
6) िासन शनणगय क्रमाांकःग्राम शवकास व जलसांधारण शविार् क्र.सांकीणग2017/प्र.क्र.24/जल-20, शदनाांक 4 सप्टें बर, 2017.
िासन पूरकपत्रक :सांदिाधीन िासन पशरपत्रक शद.4 सप्टें बर, 2017 च्या सोबतच्या पशरशिष्ट्ट “अ” मध्ये
खालील बाबींचा समावेि करण्यात येत आहे 3 (अ)

ज्या शिकाणी शसमेंट/शरचाजग बाांध ही कामे नव्याने करावयाची असून तयामध्ये

नैसर्गर्क पाणीसािा हा प्रचशलत आर्गथक मापदां िाकशरता पुरेसा नाही अिा शिकाणी नाला
खोलीकरण/रांदीकरणामधून आवश्यक तो पाणीसािा वाढशवता येईल. अिाप्रकारे नैसर्गर्क पाणीसािा
व खोलीकरण/रांदीकरणामधून शनमाण होणारा पाणीसािा मापदां िाकशरता एकशत्रत शवचारात घ्यावा.
उदा. नैसर्गर्क पाणीसािा 5 सघमी (TCM) व नाला खोलीकरण/रांदीकरणामुळे शनर्गमत पाणीसािा 5
सघमी (TCM) असल्यास एकूण १० सघमी (TCM) पाणीसािा आर्गथक मापदां िाकशरता शवचारात
घ्यावा.
3(ब)

सांदर्गिय

पशरपत्रक

शद.

४

सप्टें बर,

२०१७

नुसार

करण्यात

येणाऱ्या

नाला

खोलीकरण/रांदीकरणाचा खचग बी-१ शनशवदा अांदाजपत्रकामध्ये समाशवष्ट्ट करण्यात येऊ नये.
आवश्यकता असल्यास शजल्हास्तरीय सशमतीच्या मान्यतेने ही बाब शनशवदे च्या अटी व ितीमध्ये
पशरमाण व दरासह (र. २७/घमी कमाल) नमूद करावी. अिा प्रकल्पामध्ये प्रशत सघमी येणारा खचग
काढताना र.27/घमी नुसार येणारी रक्कम शवचारामध्ये घेण्यात यावी.
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5.

सदर िासन पूरकपत्र महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा सांकेताक 201709281229296126 असा आहे . हा आदे ि
शिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने .

Eknath Rajaram
Dawale
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(एकनाथ िवले)
सशचव, महाराष्ट्र िासन
प्रशत,
1) मा. राज्यपाल याांचे सशचव,
2) मा. मुख्यमांत्री याांचे सशचव
3) मा. शवरोधी पक्षनेता, शवधान सिा / शवधान पशरषद महाराष्ट्र शवधानमांिळ सशचवालय,
मुांबई
4) सवग सन्माननीय शवधान सिा / शवधान पशरषद व सांसद सदस्य महाराष्ट्र राज्य
5) मा. मांत्री ( जलसांधारण ) याांचे खाजर्ी सशचव
6) मा. राज्यमांत्री ( जलसांधारण ) याांचे खाजर्ी सशचव
7) सवग मा. मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजर्ी सशचव
8) सवग अपर मुख्य सशचव (कृशष), कृशष व पदु म शविार्, मांत्रालय, मुांबई -32
9) सवग अप्पर मुख्य सशचव/ प्रधान सशचव/ सशचव, मांत्रालय, मुांबई-32
10) सशचव, महसूल व वन शविार् (मदत व पुनवगसन), मांत्रालय, मुांबई -32
11) आयुक्त (कृशष), कृशष आयुक्तालय, पुणे - 411 001
12) सवग शविार्ीय आयुक्त
13) सांचालक,( मृदसांधारण ) कृशष आयुक्तालय, पुणे 411 001
14) प्रधान मुख्य वन सांरक्षक व महासांचालक,सामाशजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
15) मुख्य अशियांता, लघुससचन (जलसांधारण), पुणे,
16) मुख्य अशियांता, शवदिग सघन ससचन शवकास कायगक्रम, नार्पूर,
17) सांचालक, महाराष्ट्र सुदूर व शवकास यांत्रणा, पुणे,
18) सांचालक, िूजल सवेक्षण व शवकाय यांत्रणा, पुणे
19) मुख्य कायगकारी अशधकारी / अपर मुख्य कायगकारी अशधकारी, वसुांधरा पाणलोट
शवकास यांत्रणा, पुणे
20) महासांचालक, माशहती व जनसांपकग, मुांबई (प्रशसध्दीकरीता)
21) सवग शजल्हाशधकारी,
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22) सवग मुख्य कायगकारी अशधकारी/अशतशरक्त मुख्य कायगकारी अशधकारी,
शजल्हा पशरषद
23) महालेखापाल एक व दोन, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई / नार्पूर (लेखा पशरक्षा व
लेखा व अनुज्ञय
े ता)
24) अशधदान व लेखा अशधकारी, मुांबई.
25) शनवासी लेखापरीक्षा, अशधकारी, मुांबई.
26) सवग उपायुक्त (शवकास), शविार्ीय आयुक्त कायालय
27) सवग उपायुक्त (रोहयो), शविार्ीय आयुक्त कायालय
28) सवग शविार्ीय कृशष सह सांचालक
29) सवग अशधक्षक अशियांता, लघुससचन (जलसांधारण) मांिळ
30) सवग शजल्हा अशधक्षक कृशष अशधकारी
31) सवग कायगकारी अशियांता, लघुससचन (जलसांधारण)
32) सवग शजल्हा कोषार्ार अशधकारी,
33) सवग मांत्रालयीन शविार्,
34) सवग सह सशचव/ उपसशचव/अवर सशचव/कायासन अशधकरी,
ग्राम शवकास व जलसांधारण शविार्, मांत्रालय, मुांबई -32
35) शनयेाजन शविार्/शवत्त शविार्, मांत्रालय, मुांबई -32
36) जल-8 (शनविनस्ती) ग्रा.शव.व ज.सां.शविार्, मांत्रालय,मुांबई .
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