नागपूर

विभागातील

गडविरोली,

भंडारा,

िंद्रपूर, गोंविया, ि नागपूर, विल्ह्ांमध्ये सिंिन
विविरींिा धडक काययक्रम घेणेबाबत....
मिाराष्ट्र शािंन
वनयोिन विभाग
शािंन वनणयय क्र. वििीर-2016/प्र.क्र. 31/रोियो-5
मंत्रालय, मंबई-400 032
विनांक :- 11 िंप्टें बर, 2016
प्रस्तािना :
अवनयवमत, अप-या पाििंामळे गेल्हया कािी िर्षात राज्यात िंातत्याने िष्ट्काळी पवरस्स्िती वनमाण िोत
आिे . िष्ट्काळी स्स्ितीमळे ग्रामीण भागातील अियव्यिस्िेिर विपवरत पवरणाम िोत आिे . शािंनाकडू न
िष्ट्काळग्रस्त शेतकऱयांना तात्परत्या स्िरूपात मित ि पनियिंन विभागाकडू न मोठ्या प्रमाणात मित करण्यात
येत आिे . यािर शाश्वत ि कायमस्िरुपी उपाययोिना करणेिी आिश्यकता आिे .
मा. मख्यमंत्री मिोियांनी िष्ट्काळािर कायमस्िरूपी उपाययोिना करण्याबाबत विधान मंडळाच्या िंन
2015 च्या वििाळी अवधिेशनात घोर्षणा केली अिंून टं िाई पवरस्स्ितीिर कायमस्िरूपी उपाय योिना
करण्याकवरता शाश्वत सिंिनािी ि तत्िंम इतर िंविधा उपलब्ध करून िे ण्यािंाठी शािंनाकडू न रू. 2000
कोटी इतकी रक्कम उपलब्ध करून िे ण्यात येईल, अिंे िंभागृिात िाविर केले िोते. त्यािं अनिंरून मा. वित्त
मंत्री मिोियांनी िंन 2016 च्या अियिंक
ं ल्हपीय भार्षणामध्ये रू. 2000 कोटी इतक्या वनधीिी तरतूि करण्यािी
घोर्षणा केलेली अिंून, त्यानिंार िंन 2016-17 या िर्षाच्या मििंूल ि िन विभागाच्या ( मित ि पनियिंन )
अियिंंकल्हपात मागणी क्रमांक-िंी-9, 4250, इतर िंामाविक िंेिांिरील भांडिली खिय, या योिनेत्तर योिना
खाली रू. 2000 कोटी इतकी तरतूि अियिंंकस्ल्हपत करण्यात आलेली आिे.
िंन 2015 च्या वििाळी अवधिेशनाच्या कालािधीत मा.मख्यमंत्री मिोियांच्या अध्यक्षतेखाली
विधानभिन, नागपूर येिे वििभातील 11 विल्हियांच्या आढािा बैठका घेण्यात आल्हया िोत्या. िंिर बैठकांच्या
इवतिृत्तांिर केलेल्हया काययिािी बाबतिा आढािा विनांक 4 एवप्रल, 2016 रोिी मा.मख्यमंत्री मिोियांनी
स्व्िडीयो कॉन्फरन्िंद्वारे घेतला आिे . त्यािेळी नागपूर विभागातील गडविरोली, भंडारा, िंद्रपूर, गोंिीया, ि
नागपूर या विल्ह्ात भूगभात पाण्यािी अवधक उपलब्धता अिंूनिी विविरींिी िंंख्या कमी अिंल्हयाने सिंिनािी
िंविधा कमी प्रमाणात उपलब्ध आिे. उपलब्ध पाण्यािी पातळी वििारात घेता या वठकाणी शेततळी घेण्यापेक्षा
िास्तीत िास्त प्रमाणात विविरी घेण्यात याव्यात, अिंे विल्हिावधकारी गडविरोली यांनी मा.मख्यमंत्री
मिोियांिे वनिशयनािं आणले िोते. त्यािं अनिंरुन या विल्ह्ांमध्ये सिंिन वििीरींिा काययक्रम घेण्यािे तिंेि
िंिर काययक्रमािंाठी लागणारा वनधी योिनेत्तर -“Drought Mitigation Measures”अंतगयत मित ि पनियिंन
विभागामाफयत उपलब्ध करून िे ण्यािे वनिे श मा. मख्यमंत्री मिोियांनी आढािा बैठकीत विले आिेत.
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त्यानिंार मित ि पनियिंन विभागामाफयत िंन 2016-17 या िर्षािंाठी “विविरी तयार करणे” यािंाठी
रु. 750 कोटीिी अियिंंकल्हपीय तरतूि करण्यात आली आिे . विविरी तयार करण्यािंाठी अिंलेली तरतूि
वििारात घेऊन नागपूर विभागातील गडविरोली - 4500 विविरी, भंडारा-1000 विविरी, िंद्रपूर-3000,
विविरी, गोंिीया-2000 विविरी, ि नागपूर -500 विविरी अशाप्रकारे पाि विल्ह्ािंाठी एकूण 11000 विविरींिा
लक्षांक िे ण्यािी बाब शािंनािे वििाराधीन िोती. त्यािं अनिंरुन शािंन खालीलप्रमाणे वनणयय घेत आिे :शािंन वनणयय:(1) नागपूर विभागातील गडविरोली, भंडारा, िंद्रपूर, गोंिीया ि नागपूर या पाि विल्ह्ांिंाठी विभागीय
आयक्त, नागपूर यांनी प्रस्तावित केल्हयानिंार गडविरोली - 4500 विविरी, भंडारा-1000 विविरी, िंद्रपूर3000 विविरी, गोंिीया-2000 विविरी ि नागपूर - 500 विविरी अशाप्रकारे पाि विल्ह्ािंाठी एकूण 11000
सिंिन विविरींिा काययक्रम घेण्यािं शािंनािी मान्यता िे ण्यात येत आिे .
(1) नागपूर विभागातील गडविरोली, भंडारा, िंद्रपूर, गोंविया ि नागपूर या 5 विल्ह्ांिंाठी 11,000 सिंिन
विविरींिा काययक्रमाबाबत खालीलप्रमाणे िंूिना िे ण्यात येत आिे त:(1.1) लाभािी वनिडीिे वनकर्ष:सिंिन विविरीं काययक्रम अंतगयत लाभािी वनिडीिे वनकर्ष खालीलप्रमाणे:
सिंिन वििीर

काययक्रमािंाठी अिय करणा-या लाभार्थ्यांनी खालील अटींिी पूतयता करणे

आिश्यक आिे .
(1) शेतक-याकडे त्याच्या नािािर कमीतकमी 0.60 िेक्टर िमीन अिंािी. यात कमाल मयािा नािी.
(2) लाभािी शेतक-यािी िमीन वििीरीिंाठी तांवत्रकदृष्ट्या पात्र अिंणे आिश्यक रािील.
(यािंंिभात शाखा अवभयंता / उप अवभयंता यांनी भूिल िंिेक्षण विकािं यंत्रणेिे अवधकारी /
कमयिारी यांच्यािंोबत िागेिी पािणी करून त्यांिा अििाल घेण्यात यािा.)
(3) यापूिी अियिाराने वििीर, शेततळे , िंामिावयक शेततळे अििा भात खािरािंोबत तयार िोणारी
बोडी या घटकांिा शािंकीय योिनांमधून लाभ घेतलेला निंािा.
लाभार्थ्याकडे वकमान 0.60 िेक्टर िमीन अिंाियािं ििी, त्यािू न कमी क्षेत्र अिंलेल्हया
लाभार्थ्यािं वििीर मंिूर करु नये. मात्र िोन अििा तीन लाभार्थ्यांनी त्यांिी िमीन िंलग अिंल्हयािं
िंामिावयक वििीरीिी मागणी केली तर ते िंामिावयकवरत्या वििीर वमळण्यािं पात्र अिंतील. यािंंिभात
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पाण्यािा िापर ि पाण्यािी विस्िंेिारी याबाबत िंंबवं धत शेतकऱयांनी रु 100 च्या स्टॅं म्प पेपर िर करार
करािा.
लाभािी वनिड खालील प्रािवमकतेनिंार करािी.
1) ज्या कटू ं बा मध्ये आत्मित्या झालेली आिे त्यांिे िारिंिार
2) िावरद्र्यरे र्षेखालील (BPL) शेतकरी
3) इतर लाभािी
(1.2)

वििीरींिंाठी लक्षांक :-

सिंिन वििीर काययक्रमांतगयत विभागीय आयक्त, नागपूर यांनी प्रस्तावित केल्हयानिंार खालीलप्रमाणे
वििीरींिा लक्षांक िे ण्यात येत आिे .
विल्हिा

लक्षांक

गडविरोली

4500 विविरी

भंडारा

1000 विविरी

िंद्रपूर

3000 विविरी

गोंिीया

2000 विविरी

नागपूर

500 विविरी

एकूण

11000 विविरी

सिंिन वििीर काययक्रमांतगयत िे ण्यात आलेल्हया उपरोक्त लक्षांकािं अनिंरुन तालक्यांिा लक्षांक,
विल्हिावधकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील िंवमतीने मागणीनिंार वनवित करािा.
(1.3)

वििीर योिनेिी अंमलबिािणी, प्रिंार, प्रविंध्िी ि िंंवनयंत्रण:-

सिंिन वििीर काययक्रमािं क्षेत्रीय अवधकाऱयांनी प्रविंध्िी द्यािी. विल्हिावधकारी कायालये, तिविंल
कायालये, विल्हिा पवरर्षि, पंिायत िंवमती ि ग्राम पंिायत कायालयात नोटीिं बोडय िर प्रविंध्िी िे ण्यात यािी.
या व्यवतरीक्त योिनेच्या प्रिंारािंाठी िाविरात प्रविंध्ि करणे बंधनकारक अिंून, िंिर िाविरात विल्हिा
माविती अवधका-यामाफयत िंामान्य प्रशािंन विभागाच्या शािंन वनणययाप्रमाणे आिश्यक त्या तीन मोठया
प्रमाणािर खप अिंलेल्हया स्िावनक ितयमानपत्रामधून िेण्यात यािी. िाविरात िेबिंाईटिर िंध्िा प्रविंध्ि
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करािी. अशा विविध स्तरािरुन प्रिार करािा. इच्छक लाभािींना ठराविक मितीत अिय करण्यािंाठी आिािन
करण्यात यािे.
सिंिन वििीर काययक्रमांतगयत विविरींकवरता वितरीत करण्यात येणाऱया एकूण वनधीच्या 4 टक्के रक्कम
आस्िापना खिािंाठी िेय रािील. त्यािी विभागणी 1 टक्का रक्कम राज्यस्तरािर, 3 टक्के रक्कम विभागीय
आयक्त / विल्हिा / क्षेत्रीय स्तरािरील खिािंाठी राखून ठे िण्यात येत आिे . विल्हिा / क्षेत्रीयस्तरािर अवधकिी
रक्कम मंिूर विविरींच्या प्रमाणात तालक्यांना उपलब्ध करुन द्यािी.
िंिर विविरींच्या काययक्रमाकवरता आिश्यकतेनिंार िंेिावनिृत्त अवधकारी/कमयिारी यांना वनव्िळ
कंत्राटी स्िरुपात, डाटा एन्री ऑपरेटर, एमआयएिं को-ऑडीनेटर, वलवपक-टं कलेखक ि िगय-4 िा कमयिारी
(कमाल 4 कमयिारी) या पिांिंाठी विल्हिास्तरािर वनयक्त करण्यात यािे. कंत्राटी कमयिाऱयांिे मानधन तिंेि
त्रयस्ि िंंस्िेमाफयत भौवतक तपािंणी यािर िोणारा खिय, स्टे शनरी इत्यािी िरील िोणारा खिय, आस्िापना
खिािंाठी राखून ठे िण्यात आलेल्हया रक्कमेतन
ू भागविण्यात यािा. शािंन स्तरािर स्टे शनरी, पस्तक छपाई,
झेरॉक्िं ि सप्रटर मवशन यािर िोणारा खिय राज्यस्तरीय खिािंाठी राखून ठे िलेल्हया 1 टक्का रक्कमेतून
करण्यात यािा. राज्यस्तरािरील 1 टक्का खिािी रक्कम विभागीय आयक्त स्तरािर आिरीत करण्यात यािी
ि त्यािा स्ितंत्र विशोब ठे िण्यात यािा. विभागीय आयक्त िे या योिनेिे Online Monitoring कवरता िंमन्िय
अवधकारी अिंल्हयाने, मिाऑनलाईन, MRSAC, एनआयिंी इत्यािी िंंस्िांिंोबत आिश्यकतेनिंार कामकाि
करतील. त्याकवरता शािंन आिे श वनगयवमत झाल्हयापािंून विभागीय आयक्त कायालयातील उपआयक्त
(रोियो), काययकारी अवभयंता, (विभावगय आयक्त कायालय, रोियो शाखा), नागपूर यांिेकडे िंंवनयंत्रण कक्ष
15 विििंात िंरु करण्यात यािा.
मिा ऑनलाईन ि MRSAC यांिेशी िंंपकाकरीता विभागीय आयक्त यांनी उपआयक्त (रोियो) यांिे
िंोबत काययकारी अवभयंता (रोियो शाखा) यांना आिश्यकतेनिंार मंबई येिे बैठकींना उपस्स्ित रािण्याबाबत
िंूिना द्याव्यात. रोियो शाखेतील अवधक्षक कृवर्ष अवधकारी ि उप मख्य काययकारी अवधकारी ि लेखावधकारी
यांिी उपायक्त (रोियो) ि काययकारी अवभयंता यांिे िंमिेत प्रत्येकी एका विल्ह्ाकरीता िंमन्ियक म्िणून
नेमणक करािी.
(1.4) लाभार्थ्यांकडू न अिय मागविणे (अिािी उपलब्धता ि ऑनलाईन नोंिणी)
इच्छू क शेतकऱयांिे विवित नमन्यातील अिय तिा िंंमती या काययक्रमािंाठी अवनिायय आिे . शेतकऱयांनी
त्यांिी विविरीिी मागणी ऑनलाईन द्वारे िंंगणवकय प्रणालीद्वारे भराियािी आिे. यािंाठी कराियािे अिय
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http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in या िंंकेतस्िळािर उपलब्ध करून िे ण्यात येत आिे त. िेबिंाईट
िरून अिािा नमना इच्छू क शेतकऱयांनी डाऊनलोड करून घ्यािा. प्रपत्र 2 मध्ये नमूि केलेली माविती िमा करून
मळ अिय भरून लाभार्थ्यांनी स्ित:च्या स्िाक्षरीिंि िंिय कागिपत्रे Scan करून ठे िािे. ऑनलाईन पध्ितीने
http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in या िंंकेतस्िळािर अिातील माविती ऑनलाईन भरून अिात नमूि
केलेली िोडपत्रे Scan Copy िोडू न अपलोड करािी. ऑनलाईन अिािी पोिपािती लाभार्थ्यांनी डाऊनलोड
करून स्ित:कडे ठे िािी. ऑनलाईन अिय अपलोड करण्यािी प्रवक्रया http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in
या िेबिंाईटिर उपलब्ध राविल.
या योिनेत अिय करणाऱया व्यस्क्तने “आपले िंरकार” िंंकेतस्िळािर िाऊन वििीर काययक्रम या
सलकिर स्क्लक करािे. त्यानंतर अियिारािं खालील 3 पयाय उपलब्ध राितील.
1. आपले िंरकार िंंकेत स्िळािर यापूिी तयार केलेल्हया प्रोफाईलिा िापर करणे.
2. आपले िंरकार पोटय ल िर नव्याने प्रोफाईल तयार करून (िरील 1 निंार प्रोफाईल उपलब्ध
निंल्हयािं).
3. कोणत्यािी मिा-ई िंेिा केंद्रामाफयत (CSC मध्ये).
प्रिम उपरोक्त (1) ि (2) मधील पयायांकवरता स्ित:िा मोबाईल क्रमांक अिंणे आिश्यक आिे .
तिंेि (1) ि (2) बाबत अियिार स्ित: अििा िंायबर कॅफेतून िंंगणकािा िापर करून अिय भरू
शकतो. अिािंाठी िंेिा शल्हक रु. 20/- अवधक िंेिा कर लागू राविल.
उपरोक्त (3) बाबत अियिाराकडे मोबाईल क्रमांक निंल्हयािं मिा-ई िंेिा केंद्राकडू न अिय भरत
अिंताना िरील बाबींिंाठी (Scanning, Uploading इत्यािी) प्रवक्रया मिा-ई िंेिा केंद्र िालकािे
माफयत करािी.
(1.5)

विविरीिी िागा वनिडीिे वनकर्ष :लाभार्थ्यािं वििीर मंिूर झाल्हयािर खालील वनकर्षानिंार वििीरीिी िागा वनवित करण्यात

यािी.
1) भूिल िंिेक्षण विकािं यंत्रणेने पाणििाळ म्िणून िािीर केलेले क्षेत्र,
2) भूिल िंिेक्षण ि विकािं यंत्रणा यांनी पाण्यािी उपलब्धता ि पाणी पातळी िांगली अिंून तेिे
Water Surplus Area आिे , याबाबत िागेिी खात्री केल्हयािर त्या वठकाणी भूिल िंिेक्षण ि
विकािं यंत्रणा यांिा िाखला घेऊन वििीरी घेण्यात याव्यात.
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(1.6)

लाभािी वनिड िंवमती:नागपूर विभागातील गडविरोली, भंडारा, िंद्रपूर, गोंविया, ि नागपूर या विल्ह्ांमध्ये सिंिन

वििीर या काययक्रमािंाठी पात्र लाभािींिी वनिड करतांना खालीलप्रमाणे काययिािी करण्यात यािी.
सिंिन वििीर काययक्रमा अंतगयत लाभार्थ्यांनी

ऑनलाईन अिय िंािर केल्हयािर िर पंधरा

विििंांनी प्राप्त िोणारे अिय एकत्र करुन त्यांिी छाननी करुन पढील प्रािम्यक्रमा निंार यािी तयार
करािी.
प्रािम्यक्रम - 1. आत्मित्याग्रस्त कटू ं बािे िारिंिार. (2) बीपीएल धारक शेतकरी, (3) इतर िंिय लाभािी.
िंिर यािी तयार करून, लाभािी वनिडीिंाठी विल्हिास्तरीय िंवमती िंमोर िंािर करािी. या िंिय
कामांिंाठी खालील प्रमाणे तालकास्तरािर िंवमती गठीत करण्यात येत आिे .
1)

उपविभागीय अवधकारी

अध्यक्ष

2)

गट विकािं अवधकारी

िंि अध्यक्ष

3)

तिविंलिार

िंिस्य

4)

िंंबवं धत तालक्यािे कवनष्ट्ठ भूिज्ञ
ै ावनक भूिल िंिेक्षण विकािं यंत्रणा

िंिस्य

5)

उप अवभयंता (लघपाटबंधारे ), पाणी परिठा, विल्हिा पवरर्षि उपविभाग

िंिस्य िंविि

सिंिन वििीर योिनेिी अंमलबिािणी, तालका वनिाय लक्षांक वनवित करणे, तालकास्तरीय िंवमतीने
िंािर केलेल्हया पात्र लाभार्थ्यांच्या यािी मधून प्रािम्यक्रमानिंार लाभार्थ्यांिी वनिड करणे, यािंाठी
विल्हिास्तरािर खालीलप्रमाणे िंवमती गठीत करण्यात येत आिे.
1)

विल्हिावधकारी

अध्यक्ष

2)

मख्य काययकारी अवधकारी, विल्हिा पवरर्षि

िंिअध्यक्ष

3)

अवतरीक्त मख्य काययकारी अवधकारी

िंिस्य

4)

उपविल्हिावधकारी (रोियो)

िंिस्य

5)

उप मख्यकाययकारी अवधकारी (ग्रामपंिायत) / नरे गा

िंिस्य

6)

िवरष्ट्ठ भूिज्ञ
ै ावनक, भूिल िंिेक्षण विकािं यंत्रणा

िंिस्य

7)

मिाआऍनलाईन प्रवतनीधी

िंिस्य

8)

MRSAC प्रवतनीधी

िंिस्य

9)

काययकारी अवभयंता, विल्हिा पवरर्षि (लघपाटबंधारे )

िंिस्य िंविि
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सिंिन वििीर काययक्रमािी अंमलबिािणी प्रभािीपणे िोत आिे . सकिा नािी याबाबत योिनेिा आढािा
घेणे ि िंंवनयंत्रण करणे यािंाठी विभागीय स्तरािर खालीलप्रमाणे िंवमती गठीत करण्यात येत आिे .
1)

विभागीय आयक्त

अध्यक्ष

2)

विभागीय उपिंंिालक (भूिल िंिेक्षण विकािं यंत्रणा )

िंिस्य

3)

मख्य अवभयंता/अवधक्षक अवभयंता स्िावनकस्तर, लघपाटबंधारे सिंिन, नागपूर

िंिस्य

4)

उपआयक्त, (रोियो)

िंिस्य

5)

उपआयक्त, (विकािं)

िंिस्य

6)

MRSAC िंंिालक अििा त्यांिे प्रवतनीधी

िंिस्य

7)

मिा ऑनलाईन प्रवतनीधी

िंिस्य

8)

काययकारी अवभयंता, (रोियो) विभागीय आयक्त कायालय, नागपूर

िंिस्य िंविि

िंिर योिना विल्हिास्तरािर प्रभािी पणे राबविण्यािंाठी योिनेिा आढािा ि िंमन्ियािंाठी
विल्हिा स्तरािर मा. पालक मंत्री मिोियांिे अध्यक्षतेखाली िंवमती गठीत करण्यात येत आिे.
1)

िंंबवं धत विल्ह्ािे पालक मंत्री

अध्यक्ष

2)

विल्ह्ातील विधानिंभा / विधान पवरर्षि िंिस्य

िंिस्य

3)

विल्हिावधकारी

िंिस्य

4)

मख्य काययकारी अवधकारी

िंिस्य

5)

िवरष्ट्ठ भिैज्ञावनक, भिल िंिेक्षण विकािं यंत्रणा

िंिस्य

6)

काययकारी अवभयंता, (लपा/छोपािी) विल्हिा पवरर्षि कायालय

िंिस्य िंविि

सिंिन वििीर काययक्रमािंंिभात कराियाच्या काययिािीिे िेळापत्रक स्ितंत्रवरत्या वनगयवमत करण्यात ये ईल.
(1.7)

लाभािी वनिडीिी पध्िती :-

या काययक्रमा अंतगयत लाभ घेणा-या ईच्छू क लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन पध्ितीने विलेल्हया िंंकेत स्िळािर
िंिय आिश्यक कागिपत्रांिंि अिय िंािर करािेत. िंिर अिय प्राप्त झाल्हयानंतर तालकास्तरीय िंवमतीने िर
15 विििंांनी प्राप्त िोणा-या अिांिी छाननी करुन पात्र लाभार्थ्यांिी यािी तयार करािी. पात्र लाभार्थ्यांिे
अिय िंिर यािीिंि विल्हिास्तरीय िंवमतीकडे िंािर करािेत. विल्हिास्तरीय िंवमतीने प्रािम्यक्रमानिंार
लाभार्थ्यांिी वनिड करािी. लक्षांकापेक्षा िास्त अिय प्राप्त झाल्हयािं लक्षांका एिढ्या लाभार्थ्यांिी वनिड करुन
उियरीत पात्र लाभार्थ्यांिी प्रवतक्षीयािी तयार करािी.
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या योिनेिंाठी वनिड झालेल्हया लाभार्थ्यांबाबत कराियािी काययिािी:विल्हिास्तरीय िंवमतीने लाभार्थ्यांिी वनिड केल्हयािे िंंबवं धत गट विकािं अवधका-यािं कळिािे.
तांवत्रक मान्यता िंंबवं धत उपअवभयंता विल्हिापवरर्षि यांनी तर प्रशािंकीय मान्यता िंंबवं धत गट
विकािं अवधकारी यांनी द्यािी. प्रशािंकीय मान्यता प्राप्त झाल्हयािर काययकारी अवभयंता विल्हिा पवरर्षि यांनी
लाभार्थ्यांना तात्काळ कायारंभ आिे श द्यािेत. कायारं भ आिे श विल्हयानंतर लाभार्थ्यांनी 30 विििंात विविरीिे
काम िंरु करािे ि पढील 6 मविन्यात काम पणय करािे. विविरीिे काम पूणय झाल्हयािर लाभार्थ्यांिंि विविरीिा
फोटो GPS image द्वारे िेबिंाईटिर Upload करणे अवनिायय आिे.
(1.8)

तांवत्रक ि प्रशािंकीय मंिूरी :-

या योिने अंतगयत िंंबवं धत विलापवरर्षिे िे उपअवभयंता यांनी तांवत्रक मान्यता द्यािी. तिंेि प्रशािंकीय
मान्यता िंंबवं धत गट विकािं अवधकारी यांनी द्यािी. ज्या लाभार्थ्यांिी अंवतम वनिड झाली आिे, त्यांिे गािवनिाय
ि गटवनिाय प्रकल्हप प्रस्ताि विल्हिा पवरर्षिे च्या लघ पाटबंधारे विभागाच्या उप अवभयंता यांिे माफयत त्यांच्या
तांवत्रक कमयिा-यांच्या मितीने गट विकािं अवधकारी यांनी तयार करुन घ्यािेत. प्रस्तूत प्रकल्हप प्रस्ताि िंंबवं धत
तांवत्रक अवधकारी यांनी तयार केलेल्हया मॉडे ल आराखडा ि अंिािपत्रकानिंार अिंािेत.
(1.9) लाभार्थ्यािी िबाबिारी :1)

भूिल िंिेक्षण विकािं यंत्रणा यांनी वनवित केलेल्हया िागेिर वििीर घेणे बंधनकाराक रािील.

2) कायारं भ आिेश वमळाल्हयापािंून लाभार्थ्यांनी वििीरीिे काम 30 विििंात िंरु करािे ि पढील 6 मविन्यात
पूणय करािे.
3)

लाभािीने स्ित:िा राष्ट्रीयकृत बॅंक / इतर बॅंके मधील खाते क्रमांक िंंबवं धत गट विकािं अवधकारी
पंिायत िंवमती यांिक
े डे पािंबकाच्या झेरॉक्िंिंि िंािर करािा.

4)
5)

वििीरीिी वनगा ि िरूस्तीिी िबाबिारी िंंबध
ं ीत लाभधारकांिी रािील.
लाभार्थ्यांच्या 7/12 िे उता-यािर वििीरीिी नोंि काम पूणय झाल्हयािर घेणे बंधनकारक रािील.

6)

वििीर पूणय झाल्हयािर वििीरीच्या योिनेिा बोडय लाभार्थ्याने स्िखिाने लािणे बंधनकारक आिे.

7)

नैिंर्गगक आपत्तीमळे वििीरीिं कोणत्यािी प्रकारिी िानी पोिोिल्हयािं नकिंान भरपाई अनज्ञेय रािणार
नािी.
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8)

वििीरीिे बांधकाम लाभार्थ्याने स्ित: / मिराद्वारे / अन्य पयायी िंाधनांच्या ( िेिंीबी / पोकलेन िंारख्या
मवशन्िं) िंिाय्याने पूणय करािे. या करीता मशीन उपलब्ध करून घ्याियािी िबाबिारी िंंबवं धत
लाभार्थ्यािी राविल.

9)

मंिूर आकारमान (Type Plan) निंार वििीर खोिणे लाभार्थ्यािं बंधनकारक राविल.
(1.10)

वनधी :-

सिंिन वििीरी काययक्रमािंाठी लागणारा वनधी, “4250, इतर िंामाविक िंेिांिरील भांडिली खिय,
अंतगयत (00) (02) िष्ट्काळ प्रवतबंधक उपाययोिना या अंतगयत वििीरी तयार करणे (4250 ए 016), 31 िंिायक
अनिाने (िेतनेत्तर), या लेखावशर्षाखाली मित ि पनियिंन विभागाने िंन 2016-17 िर्षािंाठी अियिंक
ं स्ल्हपत
केलेल्हया वनधीमधून उपलब्ध करून िे ण्यात येत आिे . िंिर वनधी योिनेत्तर (Non-plan) मधून उपलब्ध करून
िे ण्यात येणार आिे .
िंिर वनधी रोियो विभागािं मित ि पनियिंन विभागाकडू न उपलब्ध करुन िे ण्यात येईल. तिनंतर िा
वनधी विभागीय आयक्त नागपूर यांना वितरीत करण्यात येईल. विभागीय आयक्त, नागपूर यांनी िंिर वनधी
आिश्यकतेनिंार विलािवधका-यांमाफयत विल्हिापवरर्षिांना उपलब्ध करुन द्यािा. िंिर काययक्रमािंाठी वनधी
वितरणािंाठी विभागीय आयकात नागपूर यांना यांना ‘वनयंत्रक अवधकारी’ म्िणून घोवर्षत करण्यात येत आिे.
त्यांनी वितरीत केलेल्हया वनधीिी उपयोवगता प्रमाणपत्रे िंंबवं धत विलािवधका-यांनी मिालेखाकार कायालयािं
िंािर करािीत. तिंेि झालेल्हया खिािा ताळमेळ घेण्यात यािा ि त्याबाबतिे प्रमाणपत्र शािंनािं िंािर करािे.
पढील वनधीिी मागणी शािंनाकडे करािी. या काययक्रमा अंतगयतच्या िंिय विल्ह्ांकडू न उपयोगीता प्रमाणपत्रे प्राप्त
करुन घेणे, तिंेि खिािा ताळमेळ, याबाबतिा आढािा घेणे / वनयंत्रण ठे िणे याबाबतिी िबाबिारी विभागीय
आयक्त कायालयातील उपायक्त (रोियो), काययकारी अवभयंता ि लेखावधकारी यांिक
े डे िंंयक्तीकवरत्या िे ण्यात
येत आिे . उपायक्त (रोियो) यांनी प्रत्येक आठिड्याच्या शक्रिारी भौवतक ि आर्गिक अििाल शािंनािं विभागीय
आयक्त यांिे स्िाक्षरीने िंािर करािा.
विभागीय आयक्त नागपूर यांना या काययक्रमािंाठी वितरीत करण्यात आलेला वनधी त्यांनी राष्ट्रीयकृत
बॅंकेत स्ितंत्र खाते उघडू न त्यामध्ये िमा करािा. विल्हिापवरर्षिांच्या मागणीनिंार विल्हिावधकारी यांच्या माफयत
त्यांना वनधी आिवरत कपन िाटप करािा. िंंपण
ू य वनधी एकाििेळी आिवरत अििा वितरीत करण्यात येऊ नये.
तिंेि विल्हिापवरर्षिांनी िे खील या योिनेिंाठी राष्ट्रीयकृत बॅंकेत स्ितंत्र खाते उघडू न त्या माफयत वनधी वितरणािी
काययिािी करािी.
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(1.11)

अनिान :-

सिंिन वििीरी काययक्रमािंाठी िे य अनिान ििािर वििीरींिंाठी िे य अिंलेल्हया अनिाना प्रमाणे प्रवत
वििीर रुपये 2.50 लक्षच्या कमाल मयािे त वनवित करण्यात येत आिे . या काययक्रम अंतगयत वििीर मंिूर केल्हयािर
लाभार्थ्याने विविरीिे काम तात्काळ िंरु करािे. लाभािी ििंििंे विविरीिे काम पूणय करतील तिंतिंे िंंबवं धत
उप अवभयंता /शाखा अवभयंता यांनी विविरीिे झालेल्हया कामािे मोिमाप घेऊन िंंबवं धत लाभार्थ्यािं िेय अिंलेले
अनिान त्याच्या बॅंक खात्यािर िमा करण्यािी काययिािी करािी.
(1.12) िेबिंाईट:सिंिन वििीर प्रकरणी लाभािी वनिडीिी प्रवक्रया पारिशयक अिंािी म्िणून या योिनेिंाठी
http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in िी िेबिंाईट उपलब्ध करुन िे ण्यात येत आिे . या िेबिंाईट िर
लाभार्थ्यािे नाि, त्याने केलेल्हया अिािा विनांक, त्यािी िैयस्क्तक माविती, िंवमतीने वनिडलेल्हया लाभार्थ्यांिी
यािी, प्रशािंकीय मान्यता, कायारं भ आिे श, काम पूणय केल्हयािा विनांक, वनधी वितरीत केल्हयािी माविती. इत्यािी
उपलब्ध करुन द्यािी. िंिर माविती िंंबवं धत उप अवभयंता (छोपािी/लपा/पाणी परिठा) यांनी पंिायत िंवमवत
स्तरािर िवरष्ट्ठ िंिाय्यका माफयत ि काययकारी अवभयंता (लपा/पाणीपरिठा) यांनी विल्हिा पवरर्षि स्तरािर
भरण्यािी काययिािी करािी.
(1.13) तपािंणी:विविरींच्या कामािी गणित्ता कायम रािािी यािंाठी विभागाच्या मापिं डानिंार िेळोिेळी तपािंणी करणे
आिश्यक आिे . केिळ पूणय झालेल्हया विविरींिी तपािंणी करण्याबरोबर काम िालू अिंताना प्रािवमक अिस्िेतील
कामांनािी भेटी िे ऊन िंंबवं धत शाखा अवभयंता/उप अवभयंता यांनी तपािंणी ि मागयिशयन करािे.
(1.14) त्रयस्त िंंस्िेमाफयत विविरींच्या कामािी भौवतक तपािंणी ि मूल्हयमापन:विल्हिास्तरीय िंवमतीने विविरीच्या झालेल्हया कामािे मूल्हयमापन यशिा, शािंकीय अवभयांवत्रकी
मिाविद्यालये, (उन्नत मिाराष्ट्र अवभयान अतगयत शािंन वनणयय उच्ि ि तंत्र वशक्षण विभाग क्रमांक-3611/(56/15)
/ तांवश-2 विनांक 13 िानेिारी, 2016 या शािंन वनणययाप्रमाणे) शािंकीय तंत्र वनकेतन ि शािंकीय कृर्षी
मिाविद्यालय, रामभाऊ म्िाळगी प्रबोवधनी या िंंस्िेमाफयत करण्यात यािे. िंिरिा खिय आस्िापना खिातून
भागविण्यात यािा. राज्य स्तरािरील िोणारा खिय विभागीय आयक्त स्तरािरील आस्िापना विर्षयक 1% तरतिी
मधून करण्यात यािा.
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िंिर विविरींिंाठी िोणारा खिय मागणी क्रमांक-िंी-9,4250, इतर िंामाविक िंेिांिरील भांडिली खिय,
या योिनेत्तर योिनेखालील विविरी तयार करणे याखाली, मित ि पनियिंन विभागाकडू न िष्ट्काळ प्रवतबंधक
उपाययोिनेंतगयत िंन 2016-17 या िर्षाच्या मंिूर अनिानातून करण्यात यािा.
िंिर शािंन वनणयय मिाराष्ट्र शािंनाच्या www.maharashtra.gov.in या िंंकेतस्िळािर उपलब्ध
करण्यात आला अिंून त्यािा िंंकेताक 201609121355262516 अिंा आिे. िा आिे श वडिीटल स्िाक्षरीने
िंाक्षांवकत करुन काढण्यात येत आिे.
मिाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आिे शानिंार ि नािाने.

Purushottam N
Bhapkar

Digitally signed by Purushottam N Bhapkar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Rural Development
And Water Conservation Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=e9878980bd80d5b35fe3e1f682b8222bb14a9c71cd698e9
baa37a653df532555, cn=Purushottam N Bhapkar
Date: 2016.10.06 14:16:44 +05'30'

( डॉ. परूर्षोत्तम भापकर )
िंविि, मिाराष्ट्र शािंन
प्रवत,
1. मा .राज्यपाल यांिे िंविि,
2. मा. मख्यमंत्री यांिे िंविि
3. मा. मंत्री (रोियो), यांिे खािगी िंविि,
4. िंिय मा.मंत्री, / राज्यमंत्री यांिे खािगी िंविि,
5. मा.िंवमती प्रमख, मिाराष्ट्र विधानमंडळ रोियो िंवमती, विधानमंडळ िंवििालय, मंबई
6. मख्य िंविि यांिे िंििंविि,
7. िंिय अप्पर मख्य िंविि/प्रधान िंविि/ िंविि, मंत्रालयीन विभाग
8. विभागीय आयक्त, नागपूर विभाग, नागपूर
9. आयक्त (कृवर्ष), मिाराष्ट्र राज्य, पणे,
10. िंंिालक, मृििंंधारण ि पाणलोट क्षेत्र व्यिस्िापन, मिाराष्ट्र राज्य, पणे
11. विल्हिावधकारी, गडविरोली, भंडारा, िंद्रपूर, गोंविया, नागपूर,
12. मख्य काययकारी अवधकारी, विल्हिा पवरर्षि, गडविरोली, भंडारा, िंद्रपूर, गोंविया, नागपूर,
13. विभागीय कृवर्ष िंििंंिालक, गडविरोली, भंडारा, िंद्रपूर, गोंविया, नागपूर,
14. अधीक्षक अवभयंता, पाटबंधारे/अधीक्षक अवभयंता,लघ पाटबंधारे, (स्िावनक स्तर), गडविरोली,
भंडारा, िंद्रपूर, गोंविया, नागपूर,
15. िंंिालक,अिय ि िंांस्ख्यकी िंंिालनालय /मिािंंिालक, माविती ि िनिंंपकय, मंबई,
(प्रविंध्िीकरीता)
16. विल्हिा अवधक्षक कृवर्ष अवधकारी, गडविरोली, भंडारा, िंद्रपूर, गोंविया, नागपूर,
17. उपायक्त (विकािं), गडविरोली, भंडारा, िंद्रपूर, गोंविया, नागपूर,
18. मिालेखापाल, (लेखापवरक्षा), मिाराष्ट्र 1 ि 2, मंबई ि नागपूर,
19. मिालेखापाल, (लेखा ि अनज्ञेयता), मिाराष्ट्र 1 ि 2, मंबई ि नागपूर
20. विल्हिा कोर्षागार अवधकारी, गडविरोली, भंडारा, िंद्रपूर, गोंविया, नागपूर,
21. िंिय उपिंविि/ अिर िंविि ि कायािंन अवधकारी, रोियो
22. िंिय मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मंबई
23. वनिडनस्ती रोियो-5.
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शािंन वनणयय क्र. वििीर-2016/प्र.क्र. 31/रोियो-5, विनांक 11 िंप्टें बर, 2016 िंोबतिे
पवरवशष्ट्ट “अ”
सिंिन विविरींिे 50,000/- पयंतिे काम लाभार्थ्यांने पूणय केल्हयािर म्िणिेि 20% काम पूणय झाल्हयािर
त्यािं झालेल्हया कामािे अनिान अिा करण्यात यािे. याप्रमाणे लाभार्थ्यािं प्रत्येक 20% काम पूणय झाल्हयािर
एकिा याप्रमाणे एकूण 5 टप्प्यात अनिान अिा करण्यात यािे. लाभार्थ्याने लेखी मागणी केल्हयावशिाय 5 पेक्षा
कमी टप्प्यात अनिान अिा करण्यात येऊ नये.

***************
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