जलयुक्त शिवार

अशियानातील गावाांकशरता

शिमेंट नाला बाांध/िाठवण बांधारा/ शरजार्च बांधारे
याांच्या आर्थिक मापदां डाबाबत.
महाराष्ट्र िािन
मृद व जलिांधारण शविाग
िािन शनणचय क्रमाांकः िाशिबां-2014/प्र.क्र.209/जल-7
मादाम कामा मागच, हु तात्मा राजगुरु र्ौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
तारीख : 12 जून, 2018
वार्ा:
(१) मृद व जलिांधारण शविाग, िािन शनणचय क्रमाांक: िाशिबां2014-/प्र.क्र.209/जल-7,
शदनाांक 23 जून, २०१7.
(2) मृद व जलिांधारण शविाग, िािन पत्र क्र. िाशिबां2014-/प्र.क्र.209/जल-7,
शदनाांक 23 मार्च, 2018.
प्रस्तावना
जलयुक्त शिवार अशियान हा राज्य िािनार्ा अत्यांत महत्वाकाांक्षी कायचक्रम अिून यामध्ये पाणलोट
क्षेत्र आधारीत मृद व जलिांधारणाच्या शवशवध उपर्ार करण्यात येतात. शिमेंट नाला बाांध या जलिांधारणाच्या
उपर्ाराकशरता िौशतक व आर्थिक मापदां डाबाबत िांदिाधीन शदनाांक 23 जून, 2017 रोजीच्या िािन
शनणचयान्वये एकशत्रत मागचदिचक िूर्ना शनगचमीत करण्यात आल्या होत्या. जलयुक्त शिवार अशियानातील
गावे जल पशरपूणच होण्याच्या दृष्ट्टीने शिमेंट नाला बांधारे आवश्यक अिल्याि व आर्थिक मापदां डात बित
अिल्याि अिा बांधाऱयाांकशरता िौशतक शनकष शििील करण्यार्े अशधकार शजल्हास्तरीय िशमतीला दे ण्यात
आलेले आहेत.
जलयुक्त शिवार अशियानाांतगचत शिमेंट नाला बाांध व अनुषांगीक बाांधकामाांना प्रिािकीय मान्यता घेणे
व कामाांर्ी अांमलबजावणी करणे िुरळीत होऊन जलयुक्त शिवार अशियानाांतगचतच्या कामाांना गती
येण्यािाठी जलयुक्त शिवार अशियानातील गावाांिाठी शिमेंट नाला बाांध /िाठवण बाांध / शरर्ाजच बाांध या
जलिांधारणाच्या उपर्ाराकशरता आर्थिक मापदां डामध्ये िुधारणा करण्यार्ी बाब िािनाच्या शवर्ाराधीन होती.
िािनशनणचय
शिमेंट क्रााँक्रीट नालाबाांध या जलिांधारणाच्या उपर्ाराकरीता जलिांपदा शविाग िािन शनणचय
क्रमाांक मापदां ड 2214/(263/2014)/िाग2-2/2014/लपा-2, 19 जुलै, 2016 नुिार 0 ते 150 हे. क्षमतेच्या
कोल्हापूरी बांधाऱयाकशरता शनशित करण्यात आलेल्या प्रशत िघमी (TCM) आर्थिक मापदां ड वापरण्यात यावेत,
अिा िुर्ना िािन शनणचय शदनाांक 23 जून, 2017 मधील पशरच्छे द 5 नुिार शदलेल्या आहेत. तरी आता
जलयुक्त शिवार अशियानातील गावाकशरता शिमेंट नाला बाांध/ िाठवण बाांध/ शरर्ाजच बाांध या
जलिांधारणाच्या उपर्ाराकशरता जलिांपदा शविाग िािन शनणचय क्र. मापदां ड 2214/(263/2014)/
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िाग2-2/2014/लपा-2, मांत्रालय, मुांबई शद.19 जुल,ै 2016 नुिार 0 ते 150 िघमी क्षमतेच्या कोल्हापूरी
बांधाऱयाकशरता शनशित करण्यात आलेल्या रु./िघमी (Rs/TCM) आर्थिक मापदां डाच्या 1.4 पट वापरण्याि
मान्यता दे ण्यात येत आहे .
िदर िािन शनणचय महाराष्ट्र िािनाच्या www.maharashtra.gov.in या िांकेतस्िळावर उपलब्ध
करण्यात आला अिून त्यार्ा िाांकेताांक 201806081129594026 अिा आहे.

हा आदे ि शडजीटल

स्वाक्षरीने िाक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्यपाल याांच्या आदे िानुिार व नावाने.
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(िु.द.नाईक)
अवर िशर्व, महाराष्ट्र िािन
प्रत,
1. मा. राज्यपाल याांर्े खाजगी िशर्व,
2. मा. ििापती, शवधानपशरषद, महाराष्ट्र शवधानमांडळ याांर्े िशर्व
3. मा. अध्यक्ष, शवधानििा, महाराष्ट्र शवधानमांडळ याांर्े िशर्व
4. मा. मुख्यमांत्री याांर्े अपर मुख्य िशर्व,
5. मा. शवरोधी पक्षनेता, शवधानििा/शवधान पशरषद, महाराष्ट्र शवधानमांडळ िशर्वालय, मुांबई,
6. िवच िन्माननीय शवधानििा/शवधान पशरषद िांिद िदस्य,
7. मा. मांत्री (जलिांधारण) याांर्े खाजगी िशर्व,
8. मा. राज्यमांत्री (जलिांधारण) याांर्े िशर्व िहाय्यक,
9. िवच मा. मांत्री/मा. राज्यमांत्री याांर्े खाजगी िशर्व,
10. मा. मुख्य िशर्व, महाराष्ट्र राज्य याांर्े स्वीय िहाय्यक
11. अपर मुख्य िशर्व (कृशष), कृशष व पदु म शविाग, मांत्रालय, मुांबई
12. िवच अपर मुख्य िशर्व/प्रधान िशर्व, मांत्रालय, मुांबई.
13. आयुक्त, मृद व जलिांधारण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
14. आयुक्त कृशष, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
15.शविागीय आयुक्त (िवच)
16. िांर्ालक मृदिांधारण, व पाक्षेव्य कृशष आयुक्तालय, पुणे-411 001,
17. मुख्य अशियांता, लघु सिर्न (जलिांधारण) मांडळ पुणे
18. प्रधान मुख्य वनिांरक्षक व महािांर्ालक, वने / िामाशजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य पुणे
19. िांर्ालक, महाराष्ट्र िुदूर िवेक्षण व शवकाि यांत्रणा, पुणे,
20. िांर्ालक, िूजल िवेक्षण व शवकाि यांत्रणा, पुणे ,
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21. मुख्य कायचकारी अशधकारी, विुांधरा पाणलोट शवकाि यांत्रणा, पुणे
22. अपर मुख्य कायचकारी अशधकारी, विुांधरा पाणलोट शवकाि यांत्रणा, पुणे,
23. महािांर्ालक, माशहती व जनिांपकच, मुांबई (प्रशिध्दीकरीता),
24. िवच शजल्हाशधकारी,
25. िवच मुख्य कायचकारी अशधकारी/अशतशरक्त मुख्य कायचकारी अशधकारी, शजल्हा पशरषद,
26. महालेखापाल1/2, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई/नागपूर (लेखा परीक्षा व लेखा व अनुज्ञय
े ता),
27. अशधदान व लेखा अशधकारी, मुांबई,
28. शनवािी लेखापरीक्षा अशधकारी, मुांबई,
29. िवच उपायुक्त (शवकाि), शविागीय आयुक्त कायालय,
30. िवच शविागीय कृशष िहिांर्ालक,
31. िवच अशधक्षक अशियांता लघुसिर्न (जलिांधारण) मांडळ
32. िवच शजल्हा अशधक्षक कृशष अशधकारी,
33. िवच कायचकारी अशियांता, लघुसिर्न (जलिांधारण),
34. िवच शजल्हा कोषागार अशधकारी,
35. िवच मांत्रालयीन शविाग,
36. िवच िह िशर्व/उप िशर्व/ अवर िशर्व/ कायािन अशधकारी, ग्रा.शव. व ज.िां. शविाग,
मांत्रालय, मुांबई.
37. शनयोजन शविाग/शवत्त शविाग, मांत्रालय, मुांबई,
38. कायािन, जल-1, ग्रा.शव.व ज.िां. शविाग, मांत्रालय, मुांबई.
39. कायािन जल-7 (शनवड नस्ती)
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