
जलयकु्त शिवार अशियानासंबंधी उजळणीवर्ग
स्थळ

(वाल्मी) औरंर्ाबाद

1

शवषय -
कामाचे स्वरुप/मदृ व जलसंधारण कामे/ प्रिासकीय
मान्यता/तांशिक मान्यता/शनधी उपलब्धता/शस.एस.आर.फंडींर् / 
देखिाल दरुुस्ती/ िासनातफे इंधन उपलब्धता / र्ाळमकु्त धरण -
र्ाळयकु्त शिवार

व्याख्याते -
इंशज.वसंत र्ालफाडे
शजल्हा जलसंधारण अशधकारी
मदृ व जलसंधारण शविार्,बीड.

शदनांक 10.01.2019                   वेळ - 10.00 ते 11.15



जलसंधारण शविार्ाकडील कामांचे स्वरुप व व्याप्ती

 सन 1992 मध्ये 0 ते 250 हे.ससचन क्षमतेच्या जलसंधारण योजनासंाठी
जलसंधारण विभागाची वनर्ममती झाली.

 0 ते 100 हे.ससचन क्षमतेच्या योजनांची अंमलबजािणी वजल्हा पवरषद
मार्फ त करण्यात येते.

 101 ते 250 हे.ससचन क्षमतेच्या योजनांचे कायान्ियन जलसंधारण
विभागा मार्फ त करण्यात येते.

 वद.31.05.2017 चे शासन वनणफयानुसार 250 ते 600 हे.ससचन क्षमतेच्या
योजनांचे जलसंधारण विभागाकडे हसतांतरण प्रसतािीत आहे.

 योजनांच्या सिेक्षण, अन्िेषण अंदाजपत्रके ि प्र.मा. / तां.मा. साठी
सा.ंबां.वनयम पुसतीका ि महाराष्ट्र लघु ससचन कायफवनयमािली नुसार
कायफप्रणाली अिलंवबण्यात येते.

 0 ते 250 हे.ससचन क्षमतेच्या योजनांचे देखभाल ि दरुुससती ि ससचन
व्यिसथापन देखील जलसंधारण विभागाकडे आहे. 2



जलसंधारण योजनांची प्र.मा. व तांशिक मान्यता कायगपध्दती :
तांशिक मान्यता व शवत्तीय अधीकार -

 महाराष्ट्र सािफजवनक बांधकाम वनयमािली 1984 मधील पवरवशष्ट्ट-42 ि शासन
वनणफय 16 वडसेंबर 2015 नुसार वित्तीय अवधकार सुधारीत करण्यात आले आहेत.

 जलसंधारण योजनांचे दरुुससतीसाठी जलसंधारण विभागाच्या शासन वनणफय वद. 25
सप्टेंबर 2017 नुसार तांवत्रक मान्यतेचे अवधकारी प्रदान करण्यात आले आहे.
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अधिकाराचे स्वरुप सक्षम प्राधिकारी अधिकाराची 
व्याप्ती (मुळ कामे)

दरुुस्ती 
कामाांसाठी

स्थापत्य ववषयक बाांिकामे

मुख्य अभियांता पुर्ण अधिकार रु. 20.00 लक्ष पेक्षा
जास्त

अधिक्षक अभियांता 250 लक्ष रु. 20.00 लक्ष पयणत

कायणकारी अभियांता 100 लक्ष रु. 10.00 लक्ष पयणत
सहाय्यक कायणकारी 

अभियांता 2.50 लक्ष -

सहाय्यक अभियांता शे्रर्ी-1 1.00 लक्ष -

उपवविागीय अधिकारी / 
अभियांता 1.00 लक्ष -



प्रिासकीय मान्यता कायग पध्दती :
0 ते 250 हे. ससचन क्षमतेच्या शवशवध जलसंधारण उपचारांसाठी
खालील प्राशधकाऱयांमाफग त प्र.मा.शदली जाते.

महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ.

महाराष्ट्र शासन (सटेट पुल योजनांसाठी).

 वजल्हा वनयोजन सवमती.

 वजल्हा पवरषद सिफसाधारण सभा.

िैधावनक विकास महामंडळ.

वजल्हा जलयुक्त वशिार सवमती.
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शनधी स्िोत
जलसंधारण योजनांसाठी शनम्नदिीत लेखाशिषांतर्गत शनधी प्राप्त होतो.

1. जलसंधारण महामंडळाकडील वनधी
2. सटेट पुल योजना - 2702ए019
3. सी.एस.आर.रं्ड

* जलयुक्त वशिार अवभयान योजना
* गाळयुक्त वशिार अवभयान योजना 4402-2781
* िॉटर कप सपधा
* नदीपुनरुसज्जजिन, साखळी वस.ना.ब. - 4402-2411
* लहान बांधकामे - 2702-8201
* वनयोजन विभाग डी.पी.डी.सी. 
* आमदार / खासदार रं्ड

}
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C.S.R.शनधी :

जलयुक्त वशिार अवभयान कायफक्रमांतगफत के्षत्र ि नाला उपचाराच्या

कामांसाठी C.S.R. वनधीतुन कामे केली जातात.

* या कामासाठी विविध उद्योजक ि कारखाने यांचे नफ्यातील

2% वनधी उपलब्ध करुसन वदला जातो.

* राजयात या वनधीतुन नाला रंुसदीकरण, खोलीकरण तसेच वसमेंट

साठिण बंधाऱ्याची कामे घेण्यात आली आहेत.
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जलसंधारण योजनांची दरुुस्ती :
स्वरुप व कायगपध्दती :
* पाझर तलाि / गांि तलाि, माती नाला बांध यांची दरुुससती.

1 ) सांडिा दरुुससती
2 ) सांडिा फ्लँन्क िॉल दरुुसती
3 ) तलािातुन होणारा अवतरीक्त पाझर रोखणेसाठी

कराियाची दरुुससती.
4 ) तलािाचे भरािातुन होणारा अवतरीक्त पाझर

रोखणेसाठी कराियाची दरुुससती.
* को.प.बंधारे दरुुस्ती :

1 ) को.प.बंधारे पायातुन होणारी गळती ि त्यािरील
उपाय योजना.

2 ) को.प.बंधारे प्रसतंभाची दरुुससती
3 ) को.प.बंधारे लोखंडी द्वारांची दरुुससती
4 ) को.प.बंधाऱ्याचे पार्शिफिहन दरुुससती
5 ) गेट काढणे ि टाकणेसाठी वकर्ायतशीर ि

नाविण्यपुणफ यांत्रीकी पध्दतीचा अिलंब करणे
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* शसमेंट बंधारा दरुुस्ती :
1 ) सांडिा ि पक्ष वभतींची दरुुससती
2 ) पायातुन होणारी पाणी गळती
3 ) बंधाऱ्याचे पार्शिफिहन
4 ) जलक्षोभक प्रणालीची दरुुससती

* जलसंधारण योजनांच्या दरुुस्तीची कायगपध्दती :
* दरुुससतीची कामे प्रसतािीत करण्यापुिी कायफकारी अवभयंता

यांची वनवरक्षण वटप्पणी आिर्शयक.
* विभागाचे कायफके्षत्रातील दरुुससती कामाची वनकड ि प्राथवमकता

वनज्र्शचत करणे.
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* विभागाचे कायफके्षत्रातील दरुुससती कामाची वनकड ि प्राथवमकता
वनज्र्शचत करणे.

* वनधीचे उपलब्धतेनुसार वनयंत्रक अवधकाऱ्यानें दरुुससती कामाचा
प्राधान्यक्रम ठरिणे आिर्शयक.

* दरुुससती कामाचे अंदाजपत्रकास सक्षम सतरािर तांवत्रक मान्यता
प्रदान करणे.

* तांवत्रक मान्यता प्राप्त अंदाजपत्रकास सक्षम प्रावधकाऱ्याची
प्रशासकीय मान्यता घेणे.

* दरुुससती कामाचे विभाजन करता येत नाही.
* 10 िषाहुन अधीक कालािधी पुणफ झालेल्या योजना

दरुुससतीसाठी पात्र आहे.
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* विशेष दरुुससतीचा खचफ आर्मथक मापदंडापेक्षा अवधक येत

असल्यास जलसंपदा विभागाचे (शा.वन.वद. 19.07.2016) 

नुसार कमाल 20% पयंत अनुजे्ञय आहे.

* प्रकल्पाची दरुुससती झाल्यास पुढील 5 िषापयंत या प्रकल्पाची

दरुुससती करण्यात येणार नाही.
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* जलसंधारण योजनांच्या दरुुस्तीचे आर्थथक मापदंड :
(शासन वनणफय वद. 25 सप्टेंबर 2017)

अ.क्र. योजनेचा प्रकार दरुुस्तीचे स्वरुप मापदंड / सघमी

1 पा.त./गा.त./मा.ना.ब.ं 1. स्थापत्य दरुुस्ती
(घळभरणी व्यततरीक्त) 15000

2. स्थापत्य दरुुस्ती
(घळभरणीसह) 19000

2 को.प.बंधारे 1.प्रस्थंभ दरुुस्ती
(बांधणी वगळुन) 13000

2. प्रस्थंभ बांधकाम
(नववन बांधणीसह) 16000

3. लोखंडी द्वार व चैनल 
दरुुस्ती 6000

3 सस.ना.बंधारा स्थापत्य दरुुस्ती 13000

4 ससचंन तलाव स्थापत्य दरुुस्ती
(जलसंधारण ववभागाचे 
पररपत्रक 7 नोव्हेंबर 

2013 प्रमाणे काययवाही 
अपेक्षीत)
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गाळमुक्त धरण गाळयुक्त सिवार असभयान



27

उशिष्ट व फायदे
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महवाचे िासन शनणगय :

● 6 मे 2017 – गाळमुक्त धरण गाळयुक्त वशिार योजनेची 

अंमलबजािणी बाबत शासन वनणफय.

● 16 मे 2017 – इंधनासाठी वनधी वितरणाची कायफपध्दती 25

● 25 मे 2017 – ग्रामपंचायत / अशासकीय संसथा यांनी यंत्र

सामुग्री वदल्यास इंधनाचे दर देणे बाबत.

● 6 वडसेंबर 2017 –ग्राम सवमती गठीत करणे बाबत.
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