मृद व जलसंधारण उपचार कामाकररता अल्प
कालावधी रिरवदा सूचिा प्ररसध्द करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासि
जलसंधारण रवभाग
शासि पररपत्रक क्रमांकः अरिसु -2016 /प्र.क्र. 560 /जल-7
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
तारीख: 16 सप्टें बर, 2016
वाचा:
1) शासि रिणगय, सावगजरिक बांधकाम रवभाग, क्र.सीएटी -10/2006 /प्र.क्र.133 /
इमा-2, रदिांक 2 िोव्हेंबर, 2006.
2) शासि पररपत्रक क्र. सारसबं-2014/प्र.क्र.4 (भाग-2)/जल-7,रद.12 फेब्रुवारी,
2014 व रदिांक 4 जुल,ै 2014 चे पररपत्रक
3) शासि रिणगय क्र. जलरश - 2015 / प्र.क्र.68 / जल - 7 रद.21 फेब्रुवारी 2015
4) शासि पररपत्रक क्र. जलरश - 2015 / प्र.क्र. 233 / जल - 7 रद. 15 मे 2015
5) शासि पररपत्रक क्र. अरिसु - 2015 / प्र.क्र. 612 / जल - 7
रद. 23 रिसेंबर, 2015
6) शासि पररपत्रक क्र. अरिसु - 2016 / प्र.क्र. 61 / जल - 7 रद. 6 फेब्रुवारी, 2016
7) शासि पररपत्रक क्र. अरिसु - 2016 / प्र.क्र. 61 / जल - 7 रद. 24 मे, 2016
शासि पररपत्रक:
जलयुक्त रशवार अरभयाि अंतगगत कामे व जलयुक्त रशवार अरभयाि व्यरतररक्त
इतर रिकाणी घेण्यात येणारी साखळी रसमेंट बंधारे , मृद व जलसंधारण उपचार, दु रुस्ती
व इतर सलंग्ि कामे रिधाररत वेळेत पुणग करण्याकररता यापूवी संदभाधीि क्रमांक 1 ते 7
च्या शासि पररपत्रकान्वये अस्स्तत्वात असलेला रिरवदा कायगक्रमाचा कालावधी कमी
करूि (अल्प कालावधी रिरवदा) त्यास रदिांक 31 जुलै, 2016 पयंत मुदत दे ण्यात आली
होती.
2.

जलयुक्त रशवार अरभयािांतगगत रसमेंट िालाबांधाची कामे , िदी पुिजीविाची

कामे व दु रुस्तीची कामे तसेच मृद व जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात
येत आहेत तसेच जलयुक्त रशवार अरभयाि व्यरतररक्त इतर रिकाणी कामे घेण्यात येतात.
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सदर कामे करतािा उपचाराची स्थळ रिरिती करणे, सवेक्षण करणे, कामांिा प्रशासकीय
व तांरत्रक मान्यता घेणे, तदिंतर रिरवदा प्ररक्रया करूि प्रत्यक्ष कामे करावी लागत
असल्यािे यासािी बराच कालावधी लागतो.
3.

त्यामुळे सावगजरिक बांधकाम रवभागाच्या रदिांक 02.11.2006 च्यािुसार

रदलेला रिरवदा कालावधी

खासबाब म्हणूि कमी करूि पुढील तक्त्यामध्ये िमुद

केल्यािुसार िे वण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
अ.

कामाच्या रिरवदे ची ककमत

रिरवदा सूचिा क्रमांक व कालावधी

क्र.

प्रथम

रितीय

तृतीय

1

रु.५.०० लाखापेक्षा कमी ककमतीची कामे

7 रदवस

५ रदवस

३ रदवस

2

रु.५.०० ते ५०.०० लाखांपयंतची रकमतीची कामे

७ रदवस

५ रदवस

३ रदवस

3

रु.५०.०० लाखापेक्षा अरधक ककमतीची कामे

७ रदवस

५ रदवस

३ रदवस

3.

सदर आदे श आपल्या अरधपत्याखाली सवग संबंरधत अरधकाऱयांच्या रिदशगिास आणूि

सदर कामे तातिीिे पूणग होतील याबाबत दक्षता घ्यावी.
4.

सदर शासि पररपत्रकान्वये कमी करण्यात आलेला रिरवदा कालवधी (अल्प

कालावधी रिरवदा ) रदिांक 31 माचग, 2017 पयंत राहील.
5.

सदर

शासि

पररपत्रक

महाराष्ट्र

शासिाच्या

www.maharashtra.in या

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेतांक 201609161404025026
असा आहे. हे पररपत्रक रिजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांरकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे,

Vinod S
Wakhare

Digitally signed by Vinod S Wakhare
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Deputy Secretary,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
serialNumber=8f4277e1c48d95adb75a
5d959bbb8f12b61892a0bf91d9d7250d
0bfd4f204c77, cn=Vinod S Wakhare
Date: 2016.09.16 16:03:30 +05'30'

( रव. रस.वखारे )
उप सरचव, महाराष्ट्र शासि
प्ररत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सरचव.
2. मा. सभापती, रवधािपररषद यांचे सरचव
3. मा. अध्यक्ष, रवधािसभा यांचे सरचव
4. मा.मुख्यमंत्री यांचे सरचव.
5. मा.रवरोधी पक्षिेता, रवधािसभा/ रवधाि पररषद,महाराष्ट्र रवधािमंिळ सरचवालय,
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6. सवग सन्माििीय रवधािसभा/ रवधाि पररषद व संसद सदस्य.
7. मा.मंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजगी सरचव.
8. मा.राज्यमंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजगी सरचव.
9. सवग मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सरचव.
10. अपर मुख्य सरचव (कृरष), कृरष व पदु म रवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
11. सवग अपर मुख्य सरचव/प्रधाि सरचव/सरचव मंत्रालय, मुंबई.
12. आयुक्त (कृरष), कृरष आयुक्तालय, पुणे
13. सवग रवभागीय आयुक्त
14. संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापि, कृरष आयुक्तालय, पुणे.
15. मुख्य अरभयंता, लघुकसचि (जलसंधारण), पुणे.
16. मुख्य अरभयंता, रव.स.रस.रव.कायगक्रम, िागपुर
17. प्रधाि मुख्य विसंरक्षक व महासंचालक, सामारजक विीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
18. संचालक, भूजल सवेक्षण व रवकास यंत्रणा, पुणे.
19. मुख्य कायगकारी अरधकारी, वसुंधरा पाणलोट रवकास यंत्रणा, पुणे.
20. महासंचालक, मारहती व जिसंपकग, मुंबई (प्ररसध्दीकरीता).
21. सवग अरधक्षक अरभयंता, लघुकसचि (जलसंधारण)
22. सवग रवभारगय कृरष सहसंचालक
23. सवग रजल्हारधकारी,
24. सवग मुख्य कायगकारी अरधकारी, रजल्हा पररषद.
25. सवग कायगकारी अरभयंता, लघुकसचि (जलसंधारण)
26. सवग रजल्हा अरधक्षक कृरष अरधकारी
27. महालेखापाल , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/ िागपूर (लेखा परीक्षा व लेखा व अिुज्ञय
े ता).
28. अरधदाि व लेखा अरधकारी, मुंबई.
29. रिवासी लेखापररक्षा अरधकारी, मुंबई.
30. सवग रजल्हा कोषागार अरधकारी,
31. सवग सह सरचव / उप सरचव / अवर सरचव/ कायासि अरधकारी, ग्रा. रव. व ज. सं. रवभाग,
32. कायासि जल-1, 3, 4 व 8. ग्रा. रव. व ज. सं. रवभाग मंत्रालय, मुंबई.
33. जल-7, रिवि िस्ती.
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