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तसेच

जलयुक्त शिवार अशियान व्यशतशरक्त इतर
शिकाणी मृद व जलसंधारण उपचाराची सवग कामे
करण्यासािी अल्प कालावधी शनशवदा सूचना
प्रशसध्द करणेसािी मुदतवाढ दे णेबाबत.

महाराष्ट्र िासन
जलसंधारण शविार्
िासन शनणगय क्रमांकः अशनसु -2018 /प्र.क्र.148/जल-7
हु तात्मा राजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्ग
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
तारीख: 23 माचग, 2018
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 जुलै, 2014 चे पशरपत्रक
3) िासन शनणगय क्र. जलशि-2015/प्र.क्र.68/जल-7 शदनांक 21 फेब्रुवारीी़, 2015
4) िासन पशरपत्रक क्र. जलशि-2015 /प्र.क्र. 233 / जल-7 शदनांक 15 मे, 2015
5) िासनपशरपत्रक 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
9) िासन शनणगय क्र. अशनसु-2017/प्र. क्र. 461/जल-7 शदनांक 19 सप्टें बर 2017
प्रस्तावना :
मृद व जलसंधारण उपचाराची कामे करताना उपचाराची स्थळ 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 कालावधीला मुदतवाढ दे णे ही बाब िासनाच्या
शवचाराधीन होती.
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िासन शनणगय:
संदिाधीन शदनांक 09 सप्टें बर, 2017 च्या िासन शनणगयान्वये कमी करण्यात
आलेला शनशवदा कालावधीस (अल्प कालावधी शनशवदा) या िासन शनणगयान्वये शदनांक 30
जून, 2018 पयंत मुदतवाढ दे ण्यात येत आहे .
2.

सदर आदे ि आपल्या अशधपत्याखाली सवग संबंशधत अशधकाऱयांच्या शनदिगनास

आणून सदर कामे तातिीने पूणग होतील याबाबत दक्षता घ्यावी.
3.

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

संकेतस्थळावर

उपलब्ध

करण्यात

आला

असून

त्याचा

संकेतांक

201803231256290826 असा आहे . हा िासन शनणगय शिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत
करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने,

Suresh
Dattatray Naik
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(सु. द. नाईक)
अवर सशचव, महाराष्ट्र िासन
प्रशत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सशचव.
2. मा. सिापती, शवधानपशरषद यांचे सशचव
3. मा. अध्यक्ष, शवधानसिा यांचे सशचव
4. मा.मुख्यमंत्री यांचे सशचव.
5. मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानसिा/ शवधान पशरषद,महाराष्ट्र शवधानमंिळ सशचवालय,
6. सवग सन्माननीय शवधानसिा/ शवधान पशरषद व संसद सदस्य.
7. मा.मंत्री (मृद व जजलसंधारण) 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 (कृशष), कृशष व पदु म शविार्, मंत्रालय, मुंबई.
11. सवग अपर मुख्य सशचव/प्रधान सशचव/सशचव मंत्रालय, मुंबई.
12. आयुक्त (कृशष), कृशष आयुक्तालय, पुणे
13. आयुक्त (मृद व जलसंधारण), औरंर्ाबाद
14. सवग शविार्ीय आयुक्त
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15. संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृशष 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 कृशष सहसंचालक
22. सवग शजल्हाशधकारी,
23. सवग मुख्य कायगकारी अशधकारी, शजल्हा पशरषद.
24. सवग कायगकारी अशियंता, लघुडसचन (जलसंधारण) / शजल्हा पशरषद / जलसंपदा
25. सवग शजल्हा अशधक्षक कृशष 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 कोषार्ार अशधकारी,
30. सवग सह सशचव / उप सशचव / अवर सशचव/ कायासन अशधकारी, मृद व जलसंधारण
शविार्,
31. जल-7, शनवि नस्ती.
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