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        विनांक :- 11 िंप्टेंबर, 2016 
प्रस्तािना : 

अवनयवमत, अप -या पाििंाम ळे गेल्हया कािी िर्षात राज्यात िंातत्याने ि ष्ट्काळी पवरस्स्िती वनमाण िोत 

आिे. ि ष्ट्काळी स्स्ितीम ळे ग्रामीण भागातील अियव्यिस्िेिर विपवरत पवरणाम िोत आिे. शािंनाकडून 

ि ष्ट्काळग्रस्त शेतकऱयानंा तात्प रत्या स्िरूपात मित ि प नियिंन विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात मित करण्यात 

येत आिे. यािर शाश्वत ि कायमस्िरुपी उपाययोिना करणेिी आिश्यकता आिे. 

 मा. म ख्यमंत्री मिोियांनी ि ष्ट्काळािर कायमस्िरूपी उपाययोिना करण्याबाबत विधान मंडळाच्या िंन 

2015 च्या वििाळी अवधिशेनात घोर्षणा केली अिंून टंिाई पवरस्स्ितीिर कायमस्िरूपी उपाय योिना 

करण्याकवरता शाश्वत सिंिनािी ि तत्िंम इतर िं विधा उपलब्ध करून िेण्यािंाठी शािंनाकडून रू. 2000 

कोटी इतकी रक्कम उपलब्ध करून िेण्यात येईल, अिंे िंभागृिात िाविर केले िोते. त्यािं अन िंरून मा. वित्त 

मंत्री मिोियानंी िंन 2016 च्या अियिंकंल्हपीय भार्षणामध्ये रू. 2000 कोटी इतक्या वनधीिी  तरतूि करण्यािी 

घोर्षणा केलेली अिंून, त्यान िंार  िंन 2016-17   या िर्षाच्या मििंूल ि िन विभागाच्या ( मित ि प नियिंन ) 

अियिंंकल्हपात  मागणी क्रमाकं-िंी-9, 4250, इतर िंामाविक िंेिांिरील भांडिली खिय, या योिनेत्तर योिना 

खाली   रू. 2000 कोटी इतकी तरतूि अियिंंकस्ल्हपत करण्यात आलेली आिे. 

िंन 2015 च्या वििाळी अवधिशेनाच्या कालािधीत मा.म ख्यमंत्री मिोियांच्या अध्यक्षतेखाली 

विधानभिन, नागपरू येिे वििभातील 11 विल्हियांच्या आढािा बठैका घेण्यात आल्हया िोत्या.  िंिर बठैकांच्या 

इवतिृत्तांिर  केलेल्हया  काययिािी बाबतिा आढािा विनाकं 4 एवप्रल, 2016 रोिी मा.म ख्यमंत्री मिोियांनी 

स्व्िडीयो कॉन्फरन्िंद्वारे घेतला आिे.  त्यािळेी नागपरू विभागातील गडविरोली, भंडारा, िंद्रपरू, गोंिीया, ि 

नागपरू या विल्ह्ात भगूभात 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 यानंी मा.म ख्यमंत्री 

मिोियांि ेवनिशयनािं आणल ेिोते. त्यािं अन िंरुन या विल्ह्ांमध्ये सिंिन वििीरींिा  काययक्रम घेण्याि े तिंिे 

िंिर काययक्रमािंाठी लागणारा वनधी योिनेत्तर -“Drought Mitigation Measures”अतंगयत मित ि प नियिंन 

विभागामाफय त उपलब्ध करून िेण्यािे वनिेश  मा. म ख्यमंत्री मिोियांनी आढािा बठैकीत  विले आिेत. 
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त्यान िंार मित ि प नियिंन विभागामाफय त िंन 2016-17 या िर्षािंाठी “विविरी  तयार करणे”  यािंाठी 

रु. 750 कोटीिी अियिंंकल्हपीय तरतूि करण्यात आली आिे. विविरी तयार करण्यािंाठी अिंलेली तरतूि 

वििारात घेऊन नागपरू विभागातील गडविरोली - 4500 विविरी, भंडारा-1000 विविरी, िंद्रपरू-3000,  

विविरी, गोंिीया-2000 विविरी, ि नागपरू -500 विविरी अशाप्रकारे पाि विल्ह्ािंाठी एकूण 11000 विविरींिा 

लक्षांक िेण्यािी बाब शािंनािे वििाराधीन िोती.  त्यािं अन िंरुन शािंन खालीलप्रमाणे वनणयय घेत आिे:- 

शािंन वनणयय:-    

(1) नागपरू विभागातील गडविरोली, भंडारा, िदं्रपरू, गोंिीया ि  नागपरू या पाि विल्ह्ांिंाठी विभागीय 

आय क्त, नागपरू यांनी प्रस्तावित केल्हयान िंार गडविरोली - 4500 विविरी, भंडारा-1000 विविरी, िंद्रपरू-

3000 विविरी, गोंिीया-2000 विविरी ि नागपरू - 500 विविरी अशाप्रकारे पाि विल्ह्ािंाठी एकूण 11000 

सिंिन विविरींिा काययक्रम घेण्यािं शािंनािी मान्यता िेण्यात येत आिे.  

(1)   नागपरू विभागातील गडविरोली, भंडारा, िदं्रपरू, गोंविया ि नागपरू या 5 विल्ह्ािंंाठी    11,000 सिंिन 

विविरींिा काययक्रमाबाबत खालीलप्रमाणे िंूिना िेण्यात येत आिेत:- 

      (1.1)   लाभािी वनिडीिे वनकर्ष:- 

         सिंिन विविरीं काययक्रम अंतगयत लाभािी वनिडीि ेवनकर्ष खालीलप्रमाणे:   

सिंिन वििीर  काययक्रमािंाठी अिय करणा-या लाभार्थ्यांनी खालील अटींिी पतूयता 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 भिूल िंिके्षण विकािं यंत्रणेि ेअवधकारी / 

कमयिारी यांच्यािंोबत िागेिी पािणी करून त्यांिा अििाल घेण्यात यािा.)  

(3) यापिूी अियिाराने वििीर, शेततळे, िंाम िावयक शेततळे अििा भात खािरािंोबत तयार िोणारी 

बोडी  या घटकािंा शािंकीय योिनांमधून लाभ घेतलेला निंािा.  

          लाभार्थ्याकडे वकमान 0.60 िेक्टर िमीन अिंाियािं ििी, त्यािून कमी क्षेत्र अिंलेल्हया 

लाभार्थ्यािं वििीर मंिूर करु नये. मात्र िोन अििा तीन लाभार्थ्यांनी त्यांिी िमीन िंलग अिंल्हयािं 

िंाम िावयक वििीरीिी मागणी केली तर ते िंाम िावयकवरत्या वििीर वमळण्यािं पात्र अिंतील. यािंंिभात 
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पाण्यािा िापर ि पाण्यािी विस्िंेिारी याबाबत िंंबवंधत शेतकऱयांनी रु 100 च्या स्टॅंम्प पेपर िर करार 

करािा.  

लाभािी वनिड खालील प्रािवमकतेन िंार करािी. 

1) ज्या क टंूबा मध्ये आत्मित्या झालेली आिे त्यांि ेिारिंिार 

2) िावरद्र्यरेरे्षखालील (BPL) शेतकरी 

3) इतर लाभािी  
 

(1.2)    वििीरींिंाठी लक्षाकं :- 

सिंिन वििीर काययक्रमांतगयत विभागीय आय क्त, नागपरू यांनी प्रस्तावित केल्हयान िंार खालीलप्रमाणे 

वििीरींिा लक्षांक िेण्यात येत आिे. 

विल्हिा लक्षांक 

गडविरोली 4500 विविरी 

भंडारा 1000 विविरी 

िंद्रपरू 3000 विविरी 

गोंिीया  2000 विविरी 

नागपरू 500 विविरी 

एकूण 11000 विविरी 

 

सिंिन वििीर काययक्रमांतगयत िेण्यात आलेल्हया उपरोक्त लक्षाकंािं अन िंरुन ताल क्यांिा लक्षाकं, 

विल्हिावधकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील िंवमतीने मागणीन िंार वनवित करािा. 

(1.3)   वििीर योिनेिी अमंलबिािणी, प्रिंार, प्रविंध्िी ि िंंवनयंत्रण:- 
 

 सिंिन वििीर काययक्रमािं क्षते्रीय अवधकाऱयांनी  प्रविंध्िी द्यािी. विल्हिावधकारी कायालये, तिविंल 

कायालये, विल्हिा पवरर्षि, पंिायत िंवमती ि ग्राम पिंायत कायालयात नोटीिं बोडयिर प्रविंध्िी िेण्यात यािी. 

या व्यवतरीक्त योिनेच्या प्रिंारािंाठी िाविरात प्रविंध्ि करणे बधंनकारक अिंून, िंिर िाविरात विल्हिा 

माविती अवधका-यामाफय त िंामान्य प्रशािंन विभागाच्या शािंन वनणययाप्रमाणे आिश्यक त्या तीन मोठया 

प्रमाणािर खप अिंलेल्हया स्िावनक ितयमानपत्रामधून िेण्यात यािी. िाविरात िबेिंाईटिर िं ध्िा प्रविंध्ि 
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करािी. अशा विविध स्तरािरुन प्रिार करािा. इच्छ क लाभािींना ठराविक म ितीत अिय करण्यािंाठी आिािन 

करण्यात याि.े  

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 

आय क्त / विल्हिा / क्षेत्रीय स्तरािरील खिािंाठी राखून ठेिण्यात येत आिे. विल्हिा / क्षते्रीयस्तरािर अवधकिी 

रक्कम मंिूर विविरींच्या प्रमाणात ताल क्यांना उपलब्ध करुन द्यािी.  

िंिर विविरींच्या काययक्रमाकवरता आिश्यकतेन िंार िंिेावनिृत्त अवधकारी/कमयिारी यानंा वनव्िळ 

कंत्राटी स्िरुपात, डाटा एन्री ऑपरेटर, एमआयएिं को-ऑडीनेटर, वलवपक-टंकलेखक ि िगय-4 िा कमयिारी 

(कमाल 4 कमयिारी) या पिािंंाठी विल्हिास्तरािर वनय क्त करण्यात याि.े कंत्राटी कमयिाऱयांि ेमानधन तिंिे 

त्रयस्ि िंंस्िेमाफय त भौवतक तपािंणी यािर िोणारा खिय, स्टेशनरी इत्यािी िरील िोणारा  खिय, आस्िापना 

खिािंाठी राखून ठेिण्यात आलेल्हया रक्कमेतनू भागविण्यात यािा.  शािंन स्तरािर स्टेशनरी, प स्तक छपाई, 

झेरॉक्िं ि सप्रटर मवशन यािर िोणारा खिय राज्यस्तरीय खिािंाठी राखून ठेिलेल्हया 1 टक्का रक्कमेतून 

करण्यात यािा. राज्यस्तरािरील 1 टक्का खिािी रक्कम विभागीय आय क्त स्तरािर आिरीत करण्यात यािी 

ि त्यािा स्ितंत्र विशोब ठेिण्यात यािा.  विभागीय आय क्त िे या योिनेि ेOnline Monitoring कवरता िंमन्िय 

अवधकारी अिंल्हयाने, मिाऑनलाईन, MRSAC, एनआयिंी इत्यािी िंंस्िािंंोबत आिश्यकतेन िंार कामकाि 

करतील.  त्याकवरता शािंन आिेश वनगयवमत झाल्हयापािंनू विभागीय आय क्त कायालयातील  उपआय क्त 

(रोियो), काययकारी अवभयंता, (विभावगय आय क्त कायालय, रोियो शाखा), नागपरू यािंेकडे िंंवनयंत्रण कक्ष 

15 विििंात िं रु करण्यात यािा.  

मिा ऑनलाईन ि MRSAC यांिेशी िंपंकाकरीता विभागीय आय क्त यांनी उपआय क्त (रोियो) यांिे 

िंोबत काययकारी अवभयंता (रोियो शाखा) यानंा आिश्यकतेन िंार म ंबई येिे बठैकींना उपस्स्ित रािण्याबाबत 

िंूिना द्याव्यात. रोियो शाखेतील अवधक्षक कृवर्ष अवधकारी ि उप म ख्य काययकारी अवधकारी ि लेखावधकारी 

यांिी उपाय क्त (रोियो)  ि काययकारी अवभयंता यांि ेिंमिते प्रत्येकी एका विल्ह्ाकरीता िंमन्ियक म्िणनू 

नेमण क करािी.  

(1.4)   लाभार्थ्यांकडून अिय मागविणे (अिािी उपलब्धता ि ऑनलाईन नोंिणी) 

 इच्छूक शेतकऱयािंे विवित नम न्यातील 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 िंकेंतस्िळािर  उपलब्ध करून िेण्यात येत आिेत. िबेिंाईट 

िरून अिािा नम ना इच्छूक शेतकऱयांनी डाऊनलोड करून घ्यािा. प्रपत्र 2 मध्ये नमूि केलेली माविती िमा करून 

म ळ अिय भरून लाभार्थ्यांनी स्ित:च्या स्िाक्षरीिंि िंिय कागिपत्रे Scan करून ठेिाि.े ऑनलाईन पध्ितीने 

http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in या िंंकेतस्िळािर अिातील माविती ऑनलाईन भरून अिात नमूि 

केलेली िोडपत्र ेScan Copy िोडून अपलोड करािी. ऑनलाईन अिािी पोिपािती लाभार्थ्यांनी डाऊनलोड 

करून स्ित:कडे ठेिािी. ऑनलाईन अिय अपलोड करण्यािी प्रवक्रया http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in 

या िबेिंाईटिर उपलब्ध राविल.  

या योिनेत अिय करणाऱया व्यस्क्तने “आपले िंरकार” िंकेंतस्िळािर िाऊन वििीर काययक्रम या 

सलकिर स्क्लक कराि.े   त्यानंतर अियिारािं खालील 3 पयाय उपलब्ध राितील. 

1. आपले िंरकार िंकेंत स्िळािर यापिूी तयार केलेल्हया प्रोफाईलिा िापर करणे. 

2. आपले िंरकार पोटयल िर नव्याने प्रोफाईल तयार करून (िरील 1 न िंार प्रोफाईल उपलब्ध 

निंल्हयािं). 

3. कोणत्यािी मिा-ई िंेिा कें द्रामाफय त (CSC मध्ये). 

  प्रिम उपरोक्त (1) ि (2)  मधील पयायाकंवरता स्ित:िा मोबाईल क्रमांक अिंणे आिश्यक आिे. 

तिंेि  (1) ि (2) बाबत अियिार स्ित: अििा िंायबर कॅफेतनू िंंगणकािा िापर करून अिय भरू 

शकतो. अिािंाठी िंेिा श ल्हक रु. 20/- अवधक िंेिा कर लागू राविल.  

उपरोक्त (3) बाबत अियिाराकडे मोबाईल क्रमांक निंल्हयािं मिा-ई िंेिा कें द्राकडून अिय भरत 

अिंताना िरील बाबींिंाठी (Scanning, Uploading इत्यािी) प्रवक्रया मिा-ई िंेिा कें द्र िालकाि े

माफय त करािी. 

(1.5)  विविरीिी िागा वनिडीि ेवनकर्ष :- 

लाभार्थ्यािं वििीर मंिूर झाल्हयािर खालील वनकर्षान िंार वििीरीिी िागा वनवित करण्यात 

यािी. 

1) भिूल िंिके्षण विकािं यंत्रणेने पाणििाळ म्िणनू िािीर केलेले क्षते्र, 

2) भिूल िंिके्षण ि विकािं यंत्रणा यानंी पाण्यािी उपलब्धता ि पाणी पातळी िांगली अिंून तेिे 

Water Surplus Area आिे, याबाबत िागेिी खात्री केल्हयािर त्या वठकाणी भिूल िंिके्षण ि 

विकािं यंत्रणा यािंा िाखला घेऊन वििीरी घेण्यात याव्यात. 

 

http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/
http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/
http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/
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(1.6)    लाभािी वनिड िंवमती:- 

नागपरू विभागातील गडविरोली, भंडारा, िंद्रपरू, गोंविया, ि नागपरू या विल्ह्ांमध्ये सिंिन 

वििीर या काययक्रमािंाठी पात्र लाभािींिी वनिड करतांना खालीलप्रमाणे काययिािी करण्यात यािी.   

सिंिन वििीर  काययक्रमा अतंगयत लाभार्थ्यांनी   ऑनलाईन अिय िंािर केल्हयािर िर पंधरा 

विििंांनी प्राप्त  िोणारे अिय एकत्र करुन त्यांिी छाननी करुन प ढील प्रािम्यक्रमा न िंार यािी तयार 

करािी.  

प्रािम्यक्रम - 1. आत्मित्याग्रस्त क टंूबाि ेिा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 ताल कास्तरािर िंवमती गठीत करण्यात येत आिे.   

1) उपविभागीय अवधकारी अध्यक्ष 

2) गट विकािं अवधकारी  िंि अध्यक्ष 

3) तिविंलिार िंिस्य 

4) िंंबवंधत ताल क्यािे कवनष्ट्ठ भिूजै्ञावनक भिूल िंिके्षण विकािं यंत्रणा िंिस्य 

5) उप अवभयंता (लघ पाटबधंारे), पाणी प रिठा, विल्हिा पवरर्षि उपविभाग िंिस्य िंविि 
 

सिंिन वििीर योिनेिी अंमलबिािणी, ताल का वनिाय लक्षांक वनवित करणे, ताल कास्तरीय िंवमतीने 

िंािर केलेल्हया पात्र लाभार्थ्यांच्या यािी मधून प्रािम्यक्रमान िंार लाभार्थ्यांिी वनिड करणे, यािंाठी  

विल्हिास्तरािर खालीलप्रमाणे िंवमती गठीत करण्यात येत आिे. 

1) विल्हिावधकारी अध्यक्ष 

2) म ख्य काययकारी अवधकारी, विल्हिा पवरर्षि िंिअध्यक्ष 

3) अवतरीक्त म ख्य काययकारी अवधकारी िंिस्य 

4) उपविल्हिावधकारी (रोियो) िंिस्य 

5) उप म ख्यकाययकारी अवधकारी (ग्रामपंिायत) / नरेगा िंिस्य  

6) िवरष्ट्ठ भिूजै्ञावनक, भिूल िंिके्षण विकािं यंत्रणा िंिस्य 

7) मिाआऍनलाईन प्रवतनीधी िंिस्य  

8) MRSAC प्रवतनीधी  िंिस्य  

9) काययकारी अवभयंता, विल्हिा पवरर्षि (लघ पाटबधंारे) िंि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 आय क्त अध्यक्ष 

2) विभागीय उपिंंिालक (भिूल िंिके्षण विकािं यंत्रणा ) िंिस्य 

3) म ख्य अवभयंता/अवधक्षक अवभयंता स्िावनकस्तर, लघ पाटबधंारे  सिंिन, नागपरू    िंिस्य 

4) उपआय क्त,  (रोियो) िंिस्य 

5) उपआय क्त,  (विकािं) िंिस्य 

6) MRSAC िंंिालक अििा त्यांिे प्रवतनीधी  िंिस्य 

7) मिा ऑनलाईन प्रवतनीधी िंिस्य 

8) काययकारी अवभयंता, (रोियो)  विभागीय आय क्त कायालय, नागपरू िंिस्य िंविि 
 

 िंिर योिना विल्हिास्तरािर प्रभािी पणे राबविण्यािंाठी योिनेिा आढािा ि िंमन्ियािंाठी  

विल्हिा स्तरािर मा. पालक मंत्री मिोियांिे अध्यक्षतेखाली िंवमती गठीत करण्यात येत आिे.  

1) िंंबवंधत विल्ह्ाि ेपालक मंत्री अध्यक्ष 

2) विल्ह्ातील विधानिंभा / विधान पवरर्षि िंिस्य  िंिस्य 

3) विल्हिावधकारी िंिस्य 

4) म ख्य काययकारी अवधकारी िंिस्य 

5) िवरष्ट्ठ भ िजै्ञावनक, भ िल िंिके्षण विकािं यंत्रणा   िंिस्य 

6) काययकारी अवभयंता, (लपा/छोपािी) विल्हिा पवरर्षि कायालय  िंिस्य िंविि 
    
       सिंिन वििीर काययक्रमािंंिभात कराियाच्या काययिािीिे िळेापत्रक स्ितंत्रवरत्या वनगयवमत करण्यात येईल. 

(1.7)  लाभािी वनिडीिी पध्िती :- 

या काययक्रमा अंतगयत लाभ घेणा-या ईच्छूक लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन पध्ितीने विलेल्हया िंंकेत स्िळािर 

िंिय आिश्यक कागिपत्रांिंि अिय िंािर करािते. िंिर अिय प्राप्त झाल्हयानंतर ताल कास्तरीय िंवमतीने िर 

15 विििंांनी प्राप्त िोणा-या अिांिी छाननी करुन पात्र लाभार्थ्यांिी यािी तयार करािी. पात्र लाभार्थ्यांि े

अिय िंिर यािीिंि विल्हिास्तरीय िंवमतीकडे िंािर करािते. विल्हिास्तरीय िंवमतीने प्रािम्यक्रमान िंार 

लाभार्थ्यांिी वनिड करािी. लक्षांकापके्षा िास्त अिय प्राप्त झाल्हयािं लक्षांका एिढ्या लाभार्थ्यांिी वनिड करुन 

उियरीत पात्र लाभार्थ्यांिी प्रवतक्षीयािी तयार करािी. 
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या योिनेिंाठी वनिड झालले्हया लाभार्थ्यांबाबत कराियािी काययिािी:- 

विल्हिास्तरीय िंवमतीने लाभार्थ्यांिी वनिड केल्हयाि ेिंबंवंधत गट विकािं अवधका-यािं कळिाि.े  

तांवत्रक मान्यता िंंबवंधत उपअवभयंता विल्हिापवरर्षि यानंी तर प्रशािंकीय मान्यता िंंबवंधत गट  

विकािं अवधकारी यानंी द्यािी. प्रशािंकीय मान्यता प्राप्त झाल्हयािर काययकारी अवभयंता विल्हिा पवरर्षि यांनी  

लाभार्थ्यांना तात्काळ कायारंभ आिेश द्यािते. कायारंभ आिेश विल्हयानंतर लाभार्थ्यांनी 30 विििंात विविरीिे  

काम िं रु कराि ेि प ढील 6 मविन्यात काम प णय कराि.े विविरीिे काम पणूय झाल्हयािर लाभार्थ्यांिंि विविरीिा  

फोटो GPS image द्वारे िबेिंाईटिर Upload करणे अवनिायय आिे. 

(1.8)    तांवत्रक ि प्रशािंकीय मंिूरी :- 

या योिने अंतगयत िंंबवंधत विलापवरर्षिेिे उपअवभयंता यांनी तांवत्रक मान्यता द्यािी. तिंेि प्रशािंकीय 

मान्यता िंंबवंधत गट विकािं अवधकारी यानंी द्यािी. ज्या लाभार्थ्यांिी अंवतम वनिड झाली आिे, त्यांि ेगािवनिाय 

ि गटवनिाय प्रकल्हप प्रस्ताि विल्हिा पवरर्षिेच्या लघ  पाटबधंारे विभागाच्या उप अवभयंता यांि ेमाफय त  त्यांच्या 

तांवत्रक कमयिा-यांच्या मितीने गट विकािं अवधकारी यानंी तयार करुन घ्यािते. प्रस्तूत प्रकल्हप प्रस्ताि िंंबवंधत 

तांवत्रक अवधकारी यांनी तयार केलेल्हया मॉडेल आराखडा ि अंिािपत्रकान िंार अिंािते.  

 (1.9) लाभार्थ्यािी िबाबिारी :- 

  1)        भिूल िंिके्षण विकािं यंत्रणा यानंी वनवित केलेल्हया िागेिर वििीर घेणे बधंनकाराक रािील.  

  2)     कायारंभ आिेश वमळाल्हयापािंनू लाभार्थ्यांनी वििीरीिे काम 30 विििंात िं रु कराि ेि प ढील 6 मविन्यात 
पणूय कराि.े 

  3)       लाभािीने स्ित:िा राष्ट्रीयकृत बॅंक / इतर बॅंके मधील खाते क्रमाकं िंंबवंधत गट विकािं अवधकारी 

           पिंायत िंवमती यांिकेडे पािंब काच्या झेरॉक्िंिंि िंािर करािा. 

  4) वििीरीिी वनगा ि ि रूस्तीिी िबाबिारी िंंबधंीत लाभधारकांिी रािील.  

  5)      लाभार्थ्यांच्या 7/12 ि ेउता-यािर वििीरीिी नोंि काम पणूय झाल्हयािर घेणे बधंनकारक रािील. 

  6) वििीर पणूय झाल्हयािर वििीरीच्या योिनेिा बोडय लाभार्थ्याने स्िखिाने लािणे बधंनकारक आिे.  

  7) नैिंर्गगक आपत्तीम ळे वििीरीिं कोणत्यािी प्रकारिी िानी पोिोिल्हयािं न किंान भरपाई अन ज्ञेय रािणार 

नािी.  
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8)     वििीरीि ेबांधकाम लाभार्थ्याने स्ित: / मि राद्वारे / अन्य पयायी िंाधनांच्या ( ििेंीबी / पोकलने िंारख्या 

मवशन्िं) िंिाय्याने पणूय कराि.े या करीता मशीन उपलब्ध करून घ्याियािी िबाबिारी िंंबवंधत 

लाभार्थ्यािी राविल. 

   9)     मंिूर आकारमान (Type Plan) न िंार वििीर खोिणे लाभार्थ्यािं बधंनकारक राविल.  

         (1.10)      वनधी :- 

 सिंिन वििीरी काययक्रमािंाठी लागणारा वनधी, “4250, इतर िंामाविक िंेिांिरील भांडिली खिय, 

अंतगयत (00) (02) ि ष्ट्काळ प्रवतबधंक उपाययोिना या अतंगयत वििीरी तयार करणे (4250 ए 016), 31 िंिायक 

अन िाने (ितेनेत्तर), या लेखावशर्षाखाली मित ि प नियिंन विभागाने िंन 2016-17 िर्षािंाठी अियिंकंस्ल्हपत 

केलेल्हया वनधीमधून उपलब्ध करून िेण्यात येत आिे. िंिर वनधी योिनेत्तर (Non-plan)  मधून  उपलब्ध करून 

िेण्यात येणार आिे. 

िंिर वनधी रोियो विभागािं मित ि प नियिंन विभागाकडून उपलब्ध करुन िेण्यात येईल. तिनंतर िा 

वनधी विभागीय आय क्त नागपरू यांना वितरीत करण्यात येईल. विभागीय आय क्त, नागपरू यांनी िंिर वनधी 

आिश्यकतेन िंार विलािवधका-यांमाफय त विल्हिापवरर्षिांना उपलब्ध करुन द्यािा. िंिर काययक्रमािंाठी वनधी 

वितरणािंाठी विभागीय आय कात नागपरू यानंा यानंा ‘वनयंत्रक अवधकारी’ म्िणनू घोवर्षत करण्यात येत आिे. 

त्यांनी वितरीत केलेल्हया  वनधीिी  उपयोवगता प्रमाणपत्र ेिंंबवंधत विलािवधका-यांनी मिालेखाकार कायालयािं 

िंािर करािीत. तिंिे झालेल्हया खिािा ताळमेळ घेण्यात यािा ि त्याबाबति ेप्रमाणपत्र शािंनािं िंािर कराि.े 

प ढील वनधीिी मागणी शािंनाकडे करािी. या काययक्रमा अतंगयतच्या िंिय विल्ह्ाकंडून उपयोगीता प्रमाणपत्र ेप्राप्त 

करुन घेणे,  तिंिे  खिािा ताळमेळ, याबाबतिा आढािा घेणे /  वनयंत्रण ठेिणे याबाबतिी िबाबिारी  विभागीय 

आय क्त कायालयातील उपाय क्त (रोियो), काययकारी अवभयंता ि  लेखावधकारी यािंकेडे िंंय क्तीकवरत्या िेण्यात 

येत आिे. उपाय क्त (रोियो) यांनी प्रत्येक  आठिड्याच्या श क्रिारी भौवतक ि आर्गिक अििाल शािंनािं विभागीय 

आय क्त यांि ेस्िाक्षरीने िंािर करािा. 

विभागीय आय क्त नागपरू यानंा या काययक्रमािंाठी वितरीत करण्यात आलेला वनधी त्यांनी राष्ट्रीयकृत 

बॅंकेत स्ितंत्र खाते उघडून त्यामध्ये िमा करािा. विल्हिापवरर्षिांच्या मागणीन िंार विल्हिावधकारी यांच्या माफय त 

त्यांना वनधी आिवरत कप न िाटप करािा. िंंपणूय वनधी एकाििळेी आिवरत अििा वितरीत करण्यात येऊ नये. 

तिंेि विल्हिापवरर्षिांनी िेखील या योिनेिंाठी राष्ट्रीयकृत बॅंकेत स्ितंत्र खाते उघडून त्या माफय त वनधी वितरणािी 

काययिािी करािी. 
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(1.11)    अन िान :- 

सिंिन वििीरी  काययक्रमािंाठी िेय अन िान ििािर वििीरींिंाठी िेय अिंलेल्हया अन िाना प्रमाणे प्रवत 

वििीर रुपये 2.50 लक्षच्या कमाल मयािेत वनवित करण्यात येत आिे. या काययक्रम अंतगयत वििीर मंिूर केल्हयािर 

लाभार्थ्याने विविरीि ेकाम तात्काळ िं रु कराि.े लाभािी ििंििं ेविविरीिे काम पणूय करतील तिंतिं ेिंंबवंधत 

उप अवभयंता /शाखा अवभयंता यांनी विविरीि ेझालेल्हया कामािे मोिमाप घेऊन िंंबवंधत लाभार्थ्यािं िेय अिंलेले 

अन िान त्याच्या बॅंक खात्यािर िमा करण्यािी काययिािी करािी. 

  (1.12)   िबेिंाईट:- 

सिंिन वििीर प्रकरणी लाभािी वनिडीिी प्रवक्रया पारिशयक अिंािी म्िणनू या योिनेिंाठी 

http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in िी िबेिंाईट उपलब्ध करुन िेण्यात येत आिे. या िबेिंाईट िर 

लाभार्थ्यािे नाि, त्याने केलेल्हया अिािा विनाकं, त्यािी ियैस्क्तक माविती, िंवमतीने वनिडलेल्हया लाभार्थ्यांिी 

यािी, प्रशािंकीय मान्यता, कायारंभ आिेश, काम पणूय केल्हयािा विनाकं, वनधी वितरीत केल्हयािी माविती. इत्यािी 

उपलब्ध करुन द्यािी. िंिर माविती िंंबवंधत उप अवभयंता (छोपािी/लपा/पाणी प रिठा) यानंी पंिायत िंवमवत 

स्तरािर िवरष्ट्ठ िंिाय्यका माफय त ि काययकारी अवभयंता (लपा/पाणीप रिठा) यांनी विल्हिा पवरर्षि स्तरािर 

भरण्यािी काययिािी करािी.   

(1.13) तपािंणी:- 

 विविरींच्या कामािी ग णित्ता कायम रािािी यािंाठी विभागाच्या मापिंडान िंार िळेोिळेी तपािंणी करणे 

आिश्यक आिे. केिळ पणूय झालेल्हया विविरींिी तपािंणी करण्याबरोबर काम िालू अिंताना प्रािवमक अिस्िेतील 

कामांनािी भटेी िेऊन िंबंवंधत शाखा अवभयंता/उप अवभयंता यांनी तपािंणी ि मागयिशयन कराि.े  

 (1.14) त्रयस्त िंंस्िेमाफय त 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 िंंस्िेमाफय त करण्यात याि.े िंिरिा खिय आस्िापना खिातून 

भागविण्यात यािा. राज्य स्तरािरील िोणारा खिय विभागीय आय क्त स्तरािरील आस्िापना विर्षयक 1% तरत िी 

मधून करण्यात यािा.  

http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/
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 िंिर विविरींिंाठी िोणारा खिय मागणी क्रमाकं-िंी-9,4250, इतर िंामाविक िंेिांिरील भांडिली खिय, 

या योिनेत्तर योिनेखालील विविरी तयार करणे याखाली, मित ि प नियिंन विभागाकडून ि ष्ट्काळ प्रवतबधंक 

उपाययोिनेंतगयत िंन 2016-17 या िर्षाच्या मंिूर अन िानातून करण्यात यािा. 

िंिर शािंन वनणयय मिाराष्ट्र शािंनाच्या www.maharashtra.gov.in या िंंकेतस्िळािर उपलब्ध 
करण्यात आला अिंनू त्यािा िंंकेताक 201609121355262516 अिंा आिे. िा आिेश वडिीटल स्िाक्षरीने 
िंाक्षांवकत करुन काढण्यात येत आिे.  

मिाराष्ट्राि ेराज्यपाल यांच्या आिेशान िंार ि नािाने. 
 

 

              ( डॉ. प रूर्षोत्तम भापकर ) 
                                   िंविि, मिाराष्ट्र शािंन 
      प्रवत, 

1. मा . राज्यपाल यांि ेिंविि, 
2. मा. म ख्यमंत्री यािंे िंविि 
3. मा. मंत्री (रोियो), यांिे खािगी िंविि, 
4. िंिय मा.मंत्री, / राज्यमंत्री यािंे खािगी िंविि, 
5. मा.िंवमती प्रम ख, मिाराष्ट्र विधानमंडळ रोियो िंवमती, विधानमंडळ िंवििालय, म ंबई 
6. म ख्य िंविि यांि ेिंििंविि, 
7. िंिय अप्पर म ख्य िंविि/प्रधान िंविि/ िंविि, मंत्रालयीन विभाग 
8. विभागीय आय क्त, नागपरू विभाग, नागपरू 
9. आय क्त (कृवर्ष), मिाराष्ट्र राज्य, प णे,  
10. िंंिालक, मृििंंधारण ि पाणलोट क्षते्र व्यिस्िापन, मिाराष्ट्र राज्य, प णे 
11. विल्हिावधकारी, गडविरोली, भंडारा, िदं्रपरू, गोंविया, नागपरू, 
12. म ख्य काययकारी अवधकारी, विल्हिा पवरर्षि, गडविरोली, भंडारा, िदं्रपरू, गोंविया, नागपरू, 
13. विभागीय कृवर्ष िंििंंिालक, गडविरोली, भंडारा, िदं्रपरू, गोंविया, नागपरू, 
14. अधीक्षक अवभयंता, पाटबधंारे/अधीक्षक अवभयंता,लघ  पाटबधंारे, (स्िावनक स्तर), गडविरोली, 

भंडारा, िदं्रपरू, गोंविया, नागपरू,  
15. िंंिालक,अिय ि िंांस्ख्यकी िंंिालनालय /मिािंिंालक, माविती ि िनिंंपकय , म ंबई, 

(प्रविंध्िीकरीता)  
16. विल्हिा अवधक्षक कृवर्ष अवधकारी, गडविरोली, भंडारा, िदं्रपरू, गोंविया, नागपरू, 
17. उपाय क्त (विकािं), गडविरोली, भंडारा, िदं्रपरू, गोंविया, नागपरू, 
18. मिालेखापाल, (लेखापवरक्षा), मिाराष्ट्र 1 ि 2, म ंबई ि नागपरू, 
19. मिालेखापाल, (लेखा ि अन ज्ञेयता), मिाराष्ट्र 1 ि 2, म ंबई ि नागपरू 
20. विल्हिा कोर्षागार अवधकारी, गडविरोली, भंडारा, िदं्रपरू, गोंविया, नागपरू, 
21. िंिय उपिंविि/ अिर िंविि ि  कायािंन अवधकारी, रोियो 
22. िंिय मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, म ंबई 
23. वनिडनस्ती रोियो-5. 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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शािंन वनणयय क्र. वििीर-2016/प्र.क्र. 31/रोियो-5, विनांक 11 िंप्टेंबर, 2016 िंोबतिे  
 

पवरवशष्ट्ट “अ” 

सिंिन विविरींि े50,000/- पयंति ेकाम लाभार्थ्यांने पणूय केल्हयािर म्िणििे 20% काम पणूय झाल्हयािर 

त्यािं झालेल्हया कामाि ेअन िान अिा करण्यात याि.े याप्रमाणे लाभार्थ्यािं प्रत्येक 20% काम पणूय झाल्हयािर 

एकिा याप्रमाणे एकूण 5 टप्प्यात अन िान अिा करण्यात याि.े लाभार्थ्याने लेखी मागणी केल्हयावशिाय 5 पेक्षा 

कमी टप्प्यात अन िान अिा करण्यात येऊ नये. 

   

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