साखळी ससमेंट कााँसिट नाला बाांध बाांधणे
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जुलै,2014
शासन पसरपत्रक :
साखळी ससमेंट कााँिीट नालाबाांध कायगिमाांतगगत सन 2013-14 मध्ये खास बाब म्हणून सनसवदा
कालावधी कमी करण्यास उपरोक्त सांदभाधीन सद. 12 फेब्रुवारी,2014 च्या शासन पसरपत्रकान्वये
मान्यता दे ण्यात आली होती.
जलयुक्त सशवार असभयानाचा एक भाग म्हणून राज्यामध्ये सन 2015-16 या वर्षामध्ये 10,000
साखळी ससमेंट नालाबाांध बाांधण्याचे प्रस्तासवत असून एसप्रल ते जून 2015 या कावधीत प्रथम टप्पप्पयात रु.
600 कोटी खचग करण्याचे सनयोजन आहे
२.

जलयुक्त सशवार असभयाना अांतगगत ससमेंट नाला बाांधाच्या बाांधकामासाठी व curing साठी

मुबलक पाणी उपलब्ध होण्याच्या दृष्ट्टीने तीव्र उन्हाळयापूवी कामे होवून येणाऱ्या पावसाळयात पाणीसाठी
होण्याकसरता सनसवदा कालावधी खासबाब म्हणून (खालीलप्रमाणे ठे वण्यास ) मांजुरी दे ण्यात येत आहे.
अ.

कामाच्या सनसवदे ची ककमत

सनसवदा सूचना िमाांक व कालावधी

ि.

३.

प्रथम

सितीय

तृतीय

1

रु.५.०० लाखापेक्षा कमी ककमतीची कामे

५ सदवस

५ सदवस

३ सदवस

2

रु.५.०० ते ५०.०० लाखाांपयंतची सकमतीची कामे

७ सदवस

५ सदवस

३ सदवस

3

रु.५०.०० लाखापेक्षा असधक ककमतीची कामे

७ सदवस

५ सदवस

३ सदवस

सदर आदे श आपल्या असधपत्याखाली सवग सांबांसधत असधकाऱ्याांच्या सनदशगनास आणून सदर कामे

तातडीने पूणग होतील याबाबत दक्षता घ्यावी.
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सदर शासन पसरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201502211511527926 असा आहे . हे पसरपत्रक सडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांसकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Vinod S
Wakhare
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( सव. सस. वखारे )
उप ससचव, महाराष्ट्र शासन

प्रसत,
1. मा.राज्यपाल याांचे ससचव.
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे ससचव.
3. मा.उपमुख्यमांत्री याांचे ससचव.
4. मा.सवरोधी पक्षनेता, सवधानसभा/ सवधान पसरर्षद,महाराष्ट्र सवधानमांडळ ससचवालय, मुांबई.
5. सवग सन्माननीय सवधानसभा/ सवधान पसरर्षद व सांसद सदस्य.
6. मा.मांत्री (जलसांधारण) याांचे खाजगी ससचव.
7. मा.राज्यमांत्री (जलसांधारण) याांचे खाजगी ससचव.
8. सवग मा.मांत्री/ मा.राज्यमांत्री याांचे खाजगी ससचव.
9. अपर मुख्य ससचव (कृसर्ष), कृसर्ष व पदु म सवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
10. सवग अपर मुख्य ससचव/प्रधान ससचव , मांत्रालय, मुांबई.
11. अपर मुख्य ससचव, महसूल व वन सवभाग (मदत व पुनवगसन), मांत्रालय, मुांबई.
12. आयुक्त (कृसर्ष), कृसर्ष आयुक्तालय, पुणे-411 001.
13. सवभागीय आयुक्त पुणे, नासशक, औरांगाबाद व अमरावती.
14. सांचालक (मृदसांधारण), कृसर्ष आयुक्तालय, पुणे-411 001.
15. मुख्य असभयांता, लघुकसचन (जलसांधारण), पुणे.
16. प्रधान मुख्य वनसांरक्षक व महासांचालक, सामासजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
17. सांचालक, महाराष्ट्र सुदूर सवेक्षण व सवकास यांत्रणा, पुणे.
18. सांचालक, भूजल सवेक्षण व सवकास यांत्रणा, पुणे.
19. मुख्य कायगकारी असधकारी/ अप्पपर मुख्य कायगकारी असधकारी, वसुांधरा पाणलोट सवकास यांत्रणा, पुणे.
20. महासांचालक, मासहती व जनसांपकग, मुांबई (प्रससध्दीकरीता).
21. सजल्हासधकारी, पुणे/ सातारा/साांगली/ सोलापूर / नासशक / अहमदनगर / धुळे / औरांगाबाद
/परभणी /नाांदेड / उस्मानाबाद / लातूर व जालना.
22. मुख्य कायगकारी असधकारी / असतसरक्त मुख्य कायगकारी असधकारी, सजल्हा पसरर्षद
पुणे/ सातारा/साांगली/ सोलापूर / नासशक / अहमदनगर / धुळे / औरांगाबाद /परभणी /नाांदेड /
उस्मानाबाद / लातूर व जालना.
23. महालेखापाल ½, महाराष्ट्र राज्य , मुांबई/ नागपूर (लेखा परीक्षा व लेखा व अनुज्ञय
े ता).
24. असधकदान व लेखा असधकारी, मुांबई.
25. सनवासी लेखापसरक्षा असधकारी, मुांबई.
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26. उपायुक्त (सवकास) , सवभागीय आयुक्त कायालय, पुणे , नासशक, औरांगाबाद व अमरावती
27. सवभागीय कृसर्ष सहसांचालक, पुणे/ नासशक/ औरांगाबाद/ लातूर व अमरावती
28. असधक्षक असभयांता, लघु कसचन (जलसांधारण) मांडळ, नासशक/पुणे/औरांगाबाद व अमरावती
29. सजल्हा असधक्षक कृसर्ष असधकारी, पुणे/ सातारा/साांगली/ सोलापूर / नासशक / अहमदनगर / धुळे /
औरांगाबाद /परभणी /नाांदेड / उस्मानाबाद / लातूर व जालना.
30. कायगकारी असभयांता, लघु कसचन (जलसांधारण) पुणे/ सातारा/साांगली/ सोलापूर / नासशक /
अहमदनगर / धुळे / औरांगाबाद /परभणी /नाांदेड / उस्मानाबाद / लातूर व जालना.
31. सजल्हा कोर्षागार असधकारी, पुणे/ कोल्हापूर/ सातारा/ सोलापूर/ जळगाांव/ बीड / लातूर व जालना.
32. सवग मांत्रालयीन सवभाग
33. सवग सह ससचव / उप ससचव / अवर ससचव/ कायासन असधकारी, ग्रा. सव. व ज. सां. सवभाग, मांत्रालय,
मुांबई.
34. सनयोजन सवभाग/ सवत्त सवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
35. कायासन जल-11 ग्रा. सव. व ज. सां. सवभाग मांत्रालय, मुांबई.
36. जल-7, सनवड नस्ती.

पृष्ट्ठ 3 पैकी 3

