जल शिवार अशियान अंतर्गत दु रुस्तीच्या
कामाकशरता अल्प कालावधीत शनशवदा
सूचना प्रशसध्द करणेबाबत.
महाराष्ट्र िासन
जलसंधारण शविार्
िासन पशरपत्रक क्रमांकः जलशि-२०१5/प्र.क्र. 233 /जल-७
हु तात्मा राजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्ग
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
तारीख : 15 मे, 2015
वाचा : 1. िासन शनणगय, सावगजशनक बांधकाम शविार्,क्र.सीएटी-१०/२००६/प्र.क्र.१३३/ इमारती-२,
शदनांक २ नोव्हेंबर, २००६.
2. िासन पशरपत्रक क्र. साशसबं-2014/प्र.क्र.4(िार्-2)/जल-7, शद. 12 फेब्रुवारी,2014
व 4 जुलै,2014
3. िासन पशरपत्रक क्र.जलशि-2015/प्र.क्र. 68/ जल 7 शद. 21 फेब्रुवारी 2015
िासन पशरपत्रक :
जलयुक्त शिवार अशियान अंतर्गत साखळी शसमेंट कााँक्रीट नालाबांध कायगक्रमास खास बाब
म्हणून शनशवदा कालावधी कमी करण्यास उपरोक्त संदिाधीन शद. 21 फेब्रुवारी,2015 च्या िासन
पशरपत्रकान्वये मान्यता दे ण्यात आली होती.
जलयुक्त शिवार अशियाना मध्ये राज्यामध्ये सन 2015-16 या वर्षामध्ये साखळी शसमेंट
नालाबांध व संलग्न कामे प्रस्ताशवत आहे त.संलग्न कामामध्ये जलसंधारण उपचार कामांच्या
दु रुस्तीचाही समावेि आहे .
जलयुक्त शिवार अशियानामध्ये अंतर्गत जलसंधारण कामाची दु रुस्ती पावसाळ्यापूवी होवून
येणाऱ्या पावसाळयात पाणीसाठा होण्याकशरता शनशवदा कालावधी खासबाब म्हणून (खालीलप्रमाणे
ठे वण्यास ) मंजुरी दे ण्यात येत आहे.

अ.

कामाच्या शनशवदे ची ककमत

शनशवदा सूचना क्रमांक व कालावधी

क्र.
प्रथम

शितीय

तृतीय

1

रु.५.०० लाखापेक्षा कमी ककमतीची कामे

५ शदवस

५ शदवस

३ शदवस

2

रु.५.०० ते ५०.०० लाखांपयंतची शकमतीची कामे

७ शदवस

५ शदवस

३ शदवस

3

रु.५०.०० लाखापेक्षा अशधक ककमतीची कामे

७ शदवस

५ शदवस

३ शदवस
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३.

सदर आदे ि आपल्या अशधपत्याखाली सवग संबंशधत अशधकाऱ्यांच्या शनदिगनास आणून सदर

कामे तातडीने पूणग होतील याबाबत दक्षता घ्यावी.
4.

सदर कमी करण्यात आलेला शनशवदा कालावधी (अल्प कालावधी शनशवदा) जलयुक्त शिवार

अशियान अंतर्गत शवशवध शविार्ासह शजल्हा पशरर्षद माफगत घेण्यात येणा-या दु रुस्ती कामास लार्ु
राहील
5.

सदर िासन पशरपत्रकान्वये कमी करण्यात आलेला शनशवदा कालावधी (अल्पकालावधी

शनशवदा) शदनांक 31 जुलै 2015 पयंत राहील.
सदर िासन पशरपत्रक महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharastra.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201505151057568726 असा आहे. हे पशरपत्रक
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने,

Narayan
Karad

Digitally signed by Narayan Karad
DN: CN = Narayan Karad, C = IN, S
= Maharashtra, O = Government Of
Maharashtra, OU = Under Secretary
Date: 2015.05.15 15:18:12 +05'30'

( ना.श्री. कराड )
अवर सशचव, महाराष्ट्र िासन

प्रशत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सशचव.
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे सशचव.
3. मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानसिा/ शवधान पशरर्षद,महाराष्ट्र शवधानमंडळ सशचवालय, मुंबई.
4. सवग सन्माननीय शवधानसिा/ शवधान पशरर्षद व संसद सदस्य.
5. मा.मंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजर्ी सशचव.
6. मा.राज्यमंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजर्ी सशचव.
7. सवग मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सशचव.
8. अपर मुख्य सशचव (कृशर्ष), कृशर्ष व पदु म शविार्, मंत्रालय, मुंबई.
9. सवग अपर मुख्य सशचव/प्रधान सशचव , मंत्रालय, मुंबई.
10. अपर मुख्य सशचव, महसूल व वन शविार् (मदत व पुनवगसन), मंत्रालय, मुंबई.
11. आयुक्त (कृशर्ष), कृशर्ष आयुक्तालय, पुणे-411 001.
12. सवग शविार्ीय आयुक्त पुणे, नाशिक, औरंर्ाबाद व अमरावती.
13. संचालक (मृदसंधारण), कृशर्ष आयुक्तालय, पुणे-411 001.
14. मुख्य अशियंता, लघुकसचन (जलसंधारण), पुणे.
15. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालक, सामाशजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
16. संचालक, महाराष्ट्र सुदूर सवेक्षण व शवकास यंत्रणा, पुणे.
17. संचालक, िूजल सवेक्षण व शवकास यंत्रणा, पुणे.
18. मुख्य कायगकारी अशधकारी/ अप्पर मुख्य कायगकारी अशधकारी, वसुंधरा पाणलोट शवकास यंत्रणा,
पुणे.
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19. महासंचालक, माशहती व जनसंपकग, मुंबई (प्रशसध्दीकरीता).
20. सवग शजल्हाशधकारी,
21. सवग मुख्य कायगकारी अशधकारी
22. महालेखापाल ½, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/ नार्पूर (लेखा परीक्षा व लेखा व अनुज्ञय
े ता).
23. अशधदान व लेखा अशधकारी, मुंबई.
24. शनवासी लेखापशरक्षा अशधकारी, मुंबई.
25. सवग उपायुक्त (शवकास) , शविार्ीय आयुक्त कायालय
26. सवग शविार्ीय कृशर्ष सहसंचालक,
27. सवग अशधक्षक अशियंता, लघु कसचन (जलसंधारण) मंडळ,
28. सवग शजल्हा अशधक्षक कृशर्ष अशधकारी,
29. सवग कायगकारी अशियंता, लघु कसचन (जलसंधारण)
30. सवग शजल्हा कोर्षार्ार अशधकारी,
31. सवग मंत्रालयीन शविार्
32. सवग सह सशचव / उप सशचव / अवर सशचव/ कायासन अशधकारी, ग्रा. शव. व ज. सं. शविार्,
मंत्रालय, मुंबई.
33. शनयोजन शविार्/ शवत्त शविार्, मंत्रालय, मुंबई.
34. कायासन जल-11 ग्रा. शव. व ज. सं. शविार् मंत्रालय, मुंबई.
35. जल-7, शनवड नस्ती.
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