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िाचा –
शासन वनणणय क्रमांकः
2008/ . .472/

-9(33),

.9

, 2009

:

-

प्रस्तािना –
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय पजणन्यधारीत क्षेत्र प्रावधकरणाने पाणलोट विकास कायणक्रमाकरीता

सामाइक मागणदशणक सूचना 2008 वनगणवमत केल्या अहे त. सदर सूचना वदनांक 1 एवप्रल, 2008 पासून

लागू करण्यात अल्या अहे त. या सामाइक मागणदशणक सूचना केंद्र शासनाच्या सिण पाणलोट विकास
कायणक्रमांना लागू अहे त. या सूचनांना ऄनुसरून केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूसंसाधन

विभागाने एकात्ममक पाणलोट व्यिस्थापन कायणक्रम (IWMP) ही योजना सन 2009-10 पासून सुरू
केली अहे . या योजनेंतगणत महाराष्ट्र राज्यास सन 2009-10 मध्ये 9.96 लाख हे क्टर, सन 2010-11
मध्ये 16.14 लाख हे क्टर , सन 2011-12 मध्ये 9.31 लाख हे क्टर ि सन 2012-13 मध्ये 5.27 लाख
हे क्टरच्या ऄशा एकूण 948 प्रकल्पांना मंजुरी वमळाली अहे . या वतन्ही प्रकल्पांची एकूण ककमत रू.

5155.67 कोटी आतकी अहे . सध्या सदर योजना राज्यातील 7098 ग्रामपंचायतीत ि एकूण 9503
गािांमध्ये राबविण्यात येत अहे . पुढील 5 िर्षातही राज्यास या योजनेंतगणत निीन प्रकल्प मंजूर होणार
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अहे त. हे प्रकल्प विहीत कालमयादे त पूणण होणे अिश्यक ऄसल्याने ते पूणण करण्यासाठी सिण
स्तरािरून यथोवचत प्रयमन होणे अिश्यक अहे .
2.

एकात्ममक पाणलोट व्यिस्थापन कायणक्रमांतगणत राज्यस्तरािर प्रधान सवचि (जलसंधारण)

यांच्या ऄध्यक्षतेखाली िसुंधरा राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणेची स्थापना करण्यात अली अहे . या यंत्रणेिर
अयुक्त (कृवर्ष) हे मुख्य कायणकारी ऄवधकारी अहे त. वजल्हा स्तरािर वजल्हावधकारी यांच्या

ऄध्यक्षतेखाली वजल्हा पाणलोट कक्ष तथा मावहती केंद्र (WCDC) [पूिीचे वजल्हा पाणलोट विकास
युवनट (DWDU)] स्थापन करण्यात अले अहे . मुख्य कायणकारी ऄवधकारी वजल्हा पवरर्षद हे WCDC चे

सह ऄध्यक्ष अहे त. वजल्हा ऄवधक्षक कृवर्ष ऄवधकारी मयाचे सदस्य सवचि तथा प्रकल्प व्यिस्थापक
अहे त. प्रकल्प कायान्ियीन यंत्रणा म्हणून बहु ं ताशी वठकाणी तालुका कृवर्ष ऄवधकारी तर काही वठकाणी
ईपसंचालक, सामावजक िनीकरण, िन विभाग ि स्ियंसेिी संस्था (VOs/NGOs) कायणरत अहे त.
गािपातळीिर पाणलोट सवमती कायणरत ऄसून पाणलोट सवमतीमार्णत जलसंधारण ि ईपजीविका
ईपक्रमाची कामे करण्यातयेतात.

3.

सामाइक मागणदशणक सूचनेच्या पवरच्छे द 8.1 मध्ये प्रेरक प्रिेश ईपक्रम घे ण्याबाबत

तरतूद अहे . मयानुसार प्रकल्प कायान्ियन यंत्रणेची विश्िमसवनयता प्रस्थावपत करणे ि गाि
समूहाबरोबर सलोख्याचे संबंध वनमाण करणे, योजनेस प्रवसध्दी, िातािरण वनर्ममती अवण
जाणीि जागृती ि योजनेत लोकांचा ऄवधक सहभाग िाढविण्यासाठी प्रेरक प्रिेश ईपक्रम
राबविण्यात यािेत ऄसे नमूद अहे .
4.

सद्य:त्स्थतीत प्रेरक प्रिेश ईपक्रमासाठी प्राप्त होणारा वनधी जास्त प्रमाणात ऄखर्मचत

अहे . सदर ईपक्रमांिर खचास गती ि एकंदर योजनेची प्रगती राखण्यासाठी, एकात्ममक
पाणलोट व्यिस्थापन कायणक्रमांतगणत सन 2009-10, 2010-11 , 2011-12 ि 2012-13
मध्ये मं जूर झालेल्या प्रकल्पांतील गाि विकासाशी संबंवधत, गािांच्या वनकडीची प्रेरक प्रिेश
ईपक्रम कामे विवहत कालमयादे त पूणण करणे अिश्यक अहे .
पष्ृ ठ 17 पैकी 2
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एकात्ममक पाणलोट व्यिस्थापन कायणक्रमात प्रेरक प्रिेश ईपक्रम या घटकािर 4

टक्के प्रमाणे रु. 175.88 कोटी वनधी प्राप्त झाला ऄसून सिण वनधी खचण होणे ऄपेवक्षत होते.
परंतु माचण,2013 पयंत या घटकािर रु.99.17 कोटी आतका खचण झाला अहे . सन 200910 च्या बॅचमध्ये हे खचाचे प्रमाण 80 टक्के (रु.48.42 कोटी पैकी रु.38.97 कोटी खचण)
तर सन 2010-11 च्या बॅचमध्ये 58 टक्के एिढा खचण झालेला अहे . (रु.80.91 कोटी पैकी
रु.46.58 कोटी खचण ) ि सन 2011-12 च्या बॅचमध्ये

29 टक्के एिढा खचण (रु.46.55

कोटी पैकी रु. 13.62 कोटी खचण) झालेला अहे . एकंदरीत खचाची टक्केिारी 56 टक्के
अहे . तसेच एकात्ममक पाणलोट व्यिस्थापन कायणक्रम राबविण्यास सुरुिात होउन तीन
िर्षाचा कालािधी झालेला अहे . मयामानाने या योजनेतील प्रमयेक घटकािरील खचण
ऄपेक्षेपेक्षा कमी अहे . तेव्हा सिण घटकािरील खचाचा िेग िाढवि

अिश्यकता

ऄसल्याचे केंद्र शासनाने वनदशणनास अणून वदलेअहे .यापूिी िसुंधरा राज्यस्तरीय नोडल
यंत्रणेने तसेच

प्रेरक प्रिेश ईपक्रम ऄंमलबजािणीसाठी िेळेिेळी सूचना

वनगणवमत केलेल्या अहे त. परंतु तरीही प्रमयक्ष वदलेल्या क्षेत्रीय भेटीमध्ये काही वठकाणी
मयाची ऄंमलबजािणी व्यित्स्थतवरमया होत नसल्याचे अढळू न अले अहे . याबाबत
सविस्तर सूचना वनगणवमत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
मयानुर्षंगाने खालीलप्रमाणे शासन वनणणय वनगणवमत करण्यात येत अहे त.
शासन वनणणय–
सामाइक मागणदशणक सूचनेच्या पवरच्छे द 8.1 मध्ये प्रेरक प्रिेश ईपक्रम घे ण्याबाबत
तरतूद अहे . मयानुसार

प्रकल्प कायान्ियन यं त्रणेची विश्िसवनयता प्रस्थावपत करणे ि गांि

समूहाबरोबर सलोख्याचे संबंध वनमाण करणे, योजनेस प्रवसध्दी, िातािरण वनर्ममती अवण
जाणीि जागृत्ती ि योजनेत लोकांचा ऄवधक सहभाग िाढविण्यासाठी प्रेरक प्रिेश ईपक्रम
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यामध्ये गािातील सामुवहक नैसर्मगक साधनसंपत्तीचे

पुनरूज्जीिन, कृवर्ष अधारीत कायणक्रम, पाण्याच्या स्त्रोताचे बळकटीकरण, ऄपारंपावरक उजा
ऄशा ि आतर ईपक्रमांचा समािेश अहे .
प्रेरक प्रिेश ईपक्रमासाठी संबंवधत गािाच्या मं जूर ऄसलेल्या प्रकल्प मूल्याच्या 4 टक्के
वनधी खचण करण्याची मयादा अहे . यापेक्षा जास्त खचण कराियाचा ऄसल्यास मया गािातील
लोकिगणणीतून काही रक्कम खचण करणे अिश्यक अहे . प्रेरक प्रिेश ईपक्रमासंदभात वदनांक
26 एवप्रल, 2012 रोजी िसुंधरा राज्यस्तरीय पाणलोट विकास यंत्रणेच्या झालेल्या 15 व्या
बैठकीत घ्याियाच्या ईपचारांना / कामांना मान्यता वदलेली अहे मयाची सूची (पवरवशष्ट्ट- ऄ)
सोबत जोडली अहे . मयानुसारच कामे हाती घे ण्यात यािीत.
ऄंमलबजािणी कायणपध्दत :
1.

केंद्र शासनाने प्रकल्पास मंजुरी वदल्यानंतर प्रकल्प कायान्ियन यंत्रणा यांनी मयांचे क्षेत्रीय

कमणचारी (कृवर्ष सहाय्यक, कृवर्ष पयणिेक्षक ) ि पाणलोट विकास पथकातील सदस्य यांच्या सहाय्याने

मंजूर पाणलोट प्रकल्पातील गािांमध्ये गाि समूहाबरोबर चचा करून मयांच्या सामावजक प्रश्नांिर /
गरजेिर अधावरत प्रेरक प्रिेश ईपक्रम वनवश्चत करतील.
2.

पवरपत्रकासोबतच्या सूचीत (पवरवशष्ट्ट- ऄ) नमूद प्राथम्यक्रम ठरिून एकूण 5 ते 6 ईपचारांना

/ ग्रामसभेच्या बैठकीत

मान्यता घ्यािी . ज्या िेळेस प्रथम्यक्रमानुसार पवहले काम करणे शक्य

नसल्यास क्रमानुसार नंतरच्या

कामाची ऄंमलबजािणी करािी. ऄशी कायणपध्दती ऄनुसरािी.

पवहल्यापासून कायणपध्दती ऄिलंबािी लागणार नाही ि कालापव्यय टळे ल.

3.

ऄशा प्रकारे वनवश्चत केलेल्या ईपक्रमांच्या यादीला प्रकल्प कायान्ियन यंत्रणा यांनी वजल्हा

4.

मयानुसार प्रकल्प कायान्ियन यंत्रणा यांनी मया प्रेरक प्रिेश ईपक्रम कामांचे वनयोजन ि

पाणलोट कक्ष तथा मावहती केंद्र (WCDC) यांची मान्यता घ्यािी.
अिश्यकतेनुसार ऄंदाजपत्रके तयार करािीत.
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प्रेरक प्रिेश ईपक्रमासाठी मागणदशणक सूचनानुसार गािवनहाय एकूण ईपलब्ध वनधी (प्रकल्प

मूल्याच्या 4 टक्के वनधी) प्रकल्प कायान्ियन यंत्रणा स्तरािर ठे िून सदर कायणक्रम राबिािा. मयानुसार

गािवनहाय प्रकल्प मूल्याच्या 4 टक्के वनधीच्या मयादे त राहू न प्रकल्प कायान्ियन यंत्रणा यांना खचण
करण्याचे ऄवधकार प्रदान करण्यात येत अहे त.
6.

एकात्ममक पाणलोट व्यिस्थापन कायणक्रमांतगणत ग्रामसभेने ठरिून वदलेल्या प्रेरक प्रिेश

ईपक्रमाच्या कामांची ऄंदाजपत्रके अिश्यकतेनुसार तज्ञ यंत्रणेच्या मदतीने तयार करून मयांना तांवत्रक

मंजुरी दे िून पुढील सिण ऄनुर्षंवगक कायणिाही करणे पंचायत सवमतीच्या / वजल्हा पवरर्षदे च्या संबंवधत
विभागांच्या मदतीने करण्यात यािी.
7.

प्रेरक प्रिेश ईपक्रमाची कामे पार पाडताना गािातील प्रती कुटुं ब दोन मनुष्ट्यवदनाचे श्रमदान

करणे ऄथिा श्रमदानाच्या मूल्याआतकी रक्कम पाणलोट विकास वनधी च्या बँक खामयात जमा करणे
ऄवनिायण अहे .
8.

प्रकल्प मूल्याच्या 4 टक्के रक्कमे पेक्षा जास्त रक्कमेची कामे प्रस्तावित केली ऄसल्यास

लागणारा ऄवतवरक्त वनधी लोकिगणणीतून भागविण्यात यािा ऄथिा ऄवभसरण तमिाने (Convergence)
आतर योजनेतून ईपलब्ध करता येइल.
9.

प्रेरक प्रिेश ईपक्रमांमध्ये पाणलोट विकासासाठी सहाय्यभूत होतील ऄशी कामे प्रामुख्याने

प्रस्तावित करािीत.
10.

काम केलेल्या वठकाणी काम करणा-या यंत्रणेचे नाि , IWMP प्रकल्प क्रमांक, केंद्रीय भूसंसाधन

विभाग तसेच जलसंधारण विभागाचे नाि, प्रेरक प्रिेश ईपक्रम कामाची ककमत ि बांधकाम दे खभाल
कालािधी , ऄक्षांश- रेखांश आमयादी मावहती एका र्लकािर नमूद करण्यात यािी.

11.

प्रेरक प्रिेश ईपक्रमामध्ये कामे वनिडताना पायाभूत सुविधांमध्ये खालील प्राधान्य क्रमानुसार

कामे घ्यािीत. 1) गुणित्ता िृद्धीची कामे (पवरवशष्ट्ट - ऄ) 2) निीन कामे (पवरवशष्ट्ट - ऄ) यासाठी
ग्रामपंचायतीच्या सेिा िापरण्यास प्रकल्प कायान्ियन ऄवभकरण यांना मुभा (Freedom)
अहे .
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ग्रामसभेने वनवश्चत केलेल्या प्रेरक प्रिेश ईपक्रमातील

पायाभूत सुविधांमध्ये 1) गुणित्ता

िृद्धीची कामे ि 2) निीन कामे ग्रामपंचायती मार्णत राबविण्यास प्राधान्य रावहल. यासाठी
ग्रामपंचायतीच्या सेिा ईपलब्ध

घे ण्याचा पयाय प्रकल्प कायान्ियन ऄवभकरण यांना ईपलब्ध

करण्यात येत ऄसून सदर ईपक्रम राबविण्यास ग्रामपंचायत ि पाणलोट सवमतीचे सहकायण घे ण्यात
यािे.

ऄ) गुणित्ता िृद्धीची कामे :

गािामध्ये केंद्र ि राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून बांधलेली समाजमंदीरे, सांस्कृवतक
सभागृहे, सभामंडप, शाळा, ऄंगणिाड्या ि ग्रामपंचायत कायालये यासारख्या सािणजवनक आमारतीत
विद्युत व्यिस्था, बैठकीसाठी र्र्मनचर ि स्िच्छतागृह बांधणे ि दुरूस्ती दे खभाल यासारखी गुणाममक
िृध्दींची (Value Addition) कामे घे ण्यास प्राथम्य क्रम रावहल.

(पवरवशष्ट्ट - ऄ) : मा.प्रधान सवचि यांचे पत्र क्र.एपाव्य 2011/प्र.क्र.108/जल-8, वदनांक 21 नोव्हें बर,
2011.

ब) निीन कामे : निीन कामे सोबतच्या पवरवशष्ट्ट- ऄ मध्ये नमूद करण्यात अली अहे त. प्रेरक प्रिेश
ईपक्रमांमध्ये निीन आमारतीचे बांधकाम, वसमेंटचे रस्ते या सारख्या जास्त खचांच्या
समािेश करू नये.

बाबीचा शक्यतो

पायाभूत सुविधा 1) गुणित्ता िृद्धीची कामे ि 2) निीन कामे : कायणपध्दती

ग्राम विकास ि जलसंधारण विभाग शासन वनणणय क्रमांक : झेडपीए-2008/प्र.क्र.472/वित्त -

9(33), वद.9 र्ेब्रुिारी, 2009 नुसार
.10.00 लक्ष पयंत ि

. 50,000/- पयंत िार्मर्षक ईमपन्न ऄसणा-या ग्रामपंचायतींना

. 50,001/- पेक्षा जास्त िार्मर्षक ईमपन्न ऄसणा-या ग्रामपंचायतींना

लक्ष पयंतचे विकास कामे करण्यास विवहत कायणपध्दतीचा ऄिलंब
अहे .

. 15.00

शासनाने मान्यता वदलेली

ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील/ऄखमयावरतील गुणित्ता िृद्धीची कामे ि निीन कामे ,

ग्रामपंचायतीना ऄंमलबजािणीसाठी वदल्यास कामांना गती येइल ि कामे ऄवधक गुणित्तापूणण होतील.
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ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या गुणाममक िृध्दींच्या (Value Addition) ि निीन कामांबाबत

ग्रामपंचायतीच्या सेिा ईपलब्ध

घे ण्याचा पयाय प्रकल्प कायान्ियन ऄवभकरण यांना ईपलब्ध

दे ण्यात येत ऄसून सदर ईपक्रम ग्रामपंचायतीमार्णत राबविण्यचे ठरल्यास काम करण्यासाठी

खालील कायणपध्दती ऄनुसरािी.

1) तांवत्रक सहाय्य: प्रेरक प्रिेश ईपक्रमाच्या कामांची ऄंदाजपत्रके तयार करणे मयांना तांवत्रक

मंजुरी घे उन पुढील सिण ऄनुर्षंवगक कायण िाही करणेकामी ग्रामपंचायतीने पंचायत सवमतीच्या/ वजल्हा
पवरर्षदे च्या तांवत्रक ऄवधकाऱयांचे म्हणजेच कवनष्ट्ठ ऄवभयंता/ ईप ऄवभयंता/ कायणकारी ऄवभयंता यांचे
मागणदशणन ि सहाय्य घ्यािे.
2)

प्रशासकीय मान्यता : ऄशा प्रकारे वनवश्चत केलेल्या ईपक्रमांच्या यादीला

प्रकल्प

कायान्ियन यंत्रणा यांनी वजल्हा पाणलोट कक्ष तथा मावहती केंद्र (WCDC) यांची मान्यता घ्यािी ि तसे
ग्रामपंचायतीस ि पाणलोट सवमतीस कळिािे .
3)

जावहर वनविदा : ज्या ग्रामपंचायतीकडे ऄिजारे िा यंत्र नसतील िा भाड्याने घे णे शक्य

नसल्यास ऄशा ग्रामपंचायतींनी सदरचे घे तलेले काम मजूर सहकारी संस्था, सुवशवक्षत बेरोजगार
ऄवभयंते , बेरोजगारांच्या सहकारी सेिा संस्था ि स्थावनक मक्तेदार यांच्याकडू न जाहीर वनविदा
मागिून विवहत पध्दतीनुसार
4)

 घ्यािे.

मोजमाप पुस्तके : झालेल्या कामाच्या नोंदी मोजमाप पुस्तकात घे णे , दे यके तयार करणे

ही कामे पंचायत सवमतीचे कवनष्ट्ठ ऄवभयंता करतील. कामाच्या नोंदीनुरुप दे यकांची ऄदायगी ग्राम
पंचायत करील.
5)

वहशेब : याबाबतचे वहशेब ग्रामपंचायतीने पाणलोट सवमतीस, तसेच गट विकास

ऄवधकाऱयामार्णत प्रकल्प कायान्ियन ऄवभकरणास ि पाणलोट सवमतीने प्रकल्प कायान्ियन
ऄवभकरणास द्यािेत.
6)

कामाचा दजा : ह्या

रावहल. गुणित्ता िृद्धी ि निीन

गुणित्ता ि संवनयंत्रण यांची संपूणण जबाबदारी ग्रामपंचायतीची
चा दजा ईच्च राखण्याबाबत प्रकल्प कायान्ियन
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ऄवभकरणाकडील पाणलोट विकास पथकातील ऄवभयंता, पंचायत सवमतीचे कवनष्ट्ठ ऄवभयंता ि गट
विकास ऄवधकारी यांनी दक्षता घ्यािी.
7)

ग्रामसभेमध्ये मावहती दे णे: ग्रामपंचायत प्रमयेक ग्रामसभेमध्ये ग्रामपंचायतीने केलेल्या

कामाची मावहती सादर करेल.
क) सावहमय खरेदी :
1.

सावहमय खरेदी : ही बाब वनम्न प्राधान्याची (Low Priority) रावहल. ऄमयािश्यक

पवरत्स्थतीत तथा ग्रामसभेने वनवश्चत केलेल्या ईपक्रमाची/ सावहमयाची (पवरवशष्ट्ट - ऄ), खरेदी प्रकल्प
कायान्ियन ऄवभकरणाने करण्यास मान्यता अहे .
2.

प्रेरक प्रिेश ईपक्रमांच्या सावहमयाची खरेदी करताना केंद्र ि राज्य शासनाच्या दर

3.

ज्या बाबींसाठी दर करार झालेले नसतील ऄशा बाबी राबविताना विहीत खरेदी पध्दतींचा

करारानुसार प्राधान्याने करण्यात यािी.
ऄिलंब करूनच कायणिाही करािी.
4.

तसेच विक्रीपश्चात

(Follow up Services) माध्यमातून िार्मर्षक दे खभाल ि हमी

कालािधीसाठी (Warranty Period) दर करारात प्रस्तावित केलेली ककिा एकूण रकमेच्या 10 टक्के
यापैकी जास्त ऄसेल मया रक्कमेची राष्ट्रीयकृत बँकेची बँक गॅरंटी घे णे बंधनकारक रावहल.
5.

गािवनहाय प्रेरक प्रिेश ईपक्रमांसाठी मंजूर ऄसलेल्या रक्कमे आतक्या मयादे त अिश्यक

6.

सौर पथवदिे दर करारानुसार खरेदी करताना ते दर करारात वदलेल्या प्रमाणकांनुसार

बाबींची विहीत पध्दतीने खरेदी करण्याचे पूणण ऄवधकार प्रकल्प कायान्ियन यंत्रणा यांना राहतील.

(Specifications) योग्य दजाचे ऄसल्याबाबतची तपासणी महाराष्ट्र उजा विकास ऄवभकरण (MEDA) या
संस्थेच्या स्थावनक प्रावधकऱयाकडू न करून घ्यािी मयानंतरच दे यक ऄदा करािे.
7.

सौर पथवदिे या बाबीिर कोणमयाही गािासाठी प्रेरक प्रिेश ईपक्रमासाठी दे य होणाऱया

रकमेच्या 25% पेक्षा जास्त रक्कम प्रस्तावित/ खचण करू नये.
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8. व्यायामशाळे तील महाग ईपकरणे, भजनी मंडळासाठी सावहमय खेरदी, सामुदाइक

भोजनासाठी सावहमय खरेदी या सारख्या बाबींिर र्ार मोठया प्रमाणािर खचण होणार नाही, याची दक्षता
घ्यािी.

9.

तसेच सिण वठकाणी पुरिठादार संस्थेचे नाि ि दूरध्िनी क्रमांक, IWMP प्रकल्प क्रमांक,

केंद्रीय भूसंसाधन विभाग ि जलसंधारण विभागाचे नाि, प्रेरक प्रिेश ईपक्रम कामाची ककमत, काम
केल्याचा

वदनांक ि दे खभाल

कराराचा कालािधी, याबाबत संबंवधताचा दूरध्िनी क्रमांक

आमयादी मावहती एका र्लकािर नमूद करण्यात यािी.

प्रेरक प्रिेश ईपक्रमांतील सावहमय दे खभालीसाठी करारनामा :

1. सौर पथ वदिे ि व्यायामशाळा सावहमय (मशीन) बसविण्याचा ईपक्रम हाती घे ताना प्रकल्प

कायान्ियीन यंत्रणा, पुरिठादार संस्था अवण

पाणलोट सवमती या तीन संस्थामध्ये पाच िर्षाच्या

दे खभाल ि दुरूस्ती बाबतचा करारनामा (Tripartite Agreement) करून घ्यािा.
2.

प्रेरक प्रिेश ईपक्रमांतगणत घे तलेल्या बाबींची दे खभाल करण्याबाबत संबंवधत संस्थेशी

करारनामा करून घ्यािा. ईदा.ऄभ्यावसका, प्रयोगशाळा ईपकरणे, या बाबींच्या दे खभालीसाठी संबंवधत
शाळा / विद्यालय यांचेशी करारनामा करािा ि ऄन्य सावहमयांच्या बाबतीत मया मया यंत्रणेशी करारनामा
करािा.

सावहमय िापराबाबत प्रवशक्षण :

व्यायामशाळे तील सावहमय/ ईपकरणे याद्वारे कशाप्रकारे व्यायाम करािा याबाबत संबंधीत

पुरिठादार संस्थेने गािातील दोन ते तीन व्यक्तींना प्रवशक्षण द्यािे. सदर व्यक्ती याबाबत मावहतीगार
व्यक्ती (Resource

Person) म्हणून कायण करतील. ही पध्दत आतर स्ियंचवलत ईपकरणांबाबतही

ऄिलंबविण्यात यािी.
मत्तेचे हस्तांतरण :

प्रेरक प्रिेश ईपक्रमांतगणत झालेल्या बाबींची ऄंवतमत: दे खभाल करण्यासाठी तयार झालेली

मत्ता ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतवरत करािी ि तसा करारनामा ग्रामपंचायतीबरोबर करािा.
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वनधी वितरण :

1. प्रेरक प्रिेश ईपक्रमासाठी प्राप्त होणारा वनधी हा िसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेमार्णत

वजल्हा मावहती केंद्र तथा विकास कक्ष (WCDC) च्या स्तरािरून प्रकल्प कायान्ियीन यंत्रणा यांना
ईपलब्ध करून दे ण्यात यािा.

2. ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या गुणाममक िृध्दींच्या (Value Addition) ि निीन कामांना प्रकल्प

कायान्ियीन यंत्रणा यांनी अिश्यकतेनुसार कामांसाठी ग्रामपंचायतीस वनधी ईपलब्ध करून दयािा .

3. तसेच ज्या वठकाणी स्ियंसेिी संस्था (VOs) प्रकल्प कायान्ियीन ऄवभकरण म्हणून काम

करत अहे त ऄशा वठकाणी वजल्हा मावहती केंद्र तथा विकास कक्ष (WCDC) च्या स्तरािरून प्रकल्प

कायान्ियीन ऄवभकरण यांना वनधी ईपलब्ध करून दे ण्यात यािा. मयांना या पवरपत्रकातील सिण सूचना
लागू राहतील. मयांनीही िरील कायणपध्दती ऄनुसरािी.

प्रेरक प्रिेश ईपक्रम कामांना मान्यता : काम मोजमापे, पूणणमिाचा दाखला , दे यक ऄदा करणे .
1.

प्रकल्प कायान्ियीन ऄवभकरणाने मयांच्या क्षेत्रीय कमणचाऱयांच्या तसेच पाणलोट विकास

पथकातील (WDT) , ग्रामपंचायत, पाणलोट सवमतीच्या सहकायाने प्रेरक प्रिेश ईपक्रमातील ग्रामसभेने
वनवश्चत केलेल्या कामांची ऄंमलबजािणी करािी.
2.

सविस्तर प्रकल्प अराखडयात समाविष्ट्ट ऄसलेल्या कामासाठी संबंवधत प्रशासकीय

विभागांनी वनवश्चत केलेले तांवत्रक ि अर्मथक मापदं ड तसेच मागणदशणक सूचना लागू राहतील.
3.

EPA बाबत प्रशासकीय मान्यतेचे ऄवधकार वजल्हा पाणलोट कक्ष तथा मावहती केंद्र

4.

एकात्ममक पाणलोट व्यिस्थापन कायणक्रमांतगणत ग्रामसभेने ठरिून वदलेल्या प्रेरक प्रिेश

(WCDC) यांना राहतील.

ईपक्रमाच्या कामांची ऄंदाजपत्रके तयार करणे मयांना तांवत्रक मंजुरी घे उन पुढील सिण ऄनुर्षंवगक

कायणिाही करणे कामांनुसार संबंवधत ग्राम पंचायतीिर/ प्रकल्प कायान्ियीन यंत्रणेिर बंधनकारक
रावहल. कामांच्या ऄनुर्षंगाने मया मया क्षेत्राशी संबंधीत ऄसलेले सक्षम ऄवधकारी तांवत्रक मान्यता
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दे तील. सदर तांवत्रक मान्यता प्रस्ताि संबंधीत विभागाकडे प्रस्ताि प्राप्त झाल्यािर 15 वदिसांच्या
आ वनणणय व्हािा.

5. सावहमय खरेदी : ग्रामसभेने सूचविलेल्या कामांची ऄंदाजपत्रके तयार करणे, मयांना तांवत्रक मंजुरी

प्राप्त करणे , कामाच्या अिश्यकतेनुसार वनविदा मागिून विहीत पध्दतीने कंत्राटदाराची नेमणूक
करणे, मापन पुस्तकात (MB) कामाच्या नोंदी घे णे, कामािर दे खरेख करणे ि दे यक ऄदा करण्यासाठी
प्रकल्प कायान्ियीन यंत्रणा यांचेकडे वशर्ारस करणे या सिण बाबींची जबाबदारी प्रकल्प कायान्ियीन

यंत्रणा यांच्याकडे ईपलब्ध ऄसलेल्या पाणलोट विकास पथकाची , कृवर्ष सहाय्यक ि कृवर्ष पयणिेक्षक
यांची रावहल.

सावहमय खरेदीचे दे यक ऄदायगी : सावहमय खरेदीबाबत पाणलोट सवमतीने काम पूणणमिाची वशर्ारस

केल्यानंतर प्रकल्प कायान्ियीन यंत्रणा यांनी संबंधीत यंत्रणेस/कंत्राटदारास दे यके / रक्कम ऄदा
करण्यात यािी.

ज्या वठकाणी गुणाममक िृध्दी ि निीन कामे ग्रामपंचायतीमार्णत करण्यात येतील मया वठकाणी

गुणाममक िृध्दीच्या कामांबाबत पंचायत सवमतीच्या तांवत्रक ऄवधका-याने / कवनष्ट्ठ ऄवभयंता यांनी ही
कामे करािीत.

प्रेरक प्रेिश ईपक्रम : खचण कालमयादा ि छायावचत्रण
1. प्रेरक प्रिेश ईपक्रम पवहल्या एका िर्षात राबविण्यात यािेत.

2. प्रेरक प्रेिश ईपक्रमामध्ये घे तलेल्या कामाची, काम करण्यापूिी, काम करताना (मध्य काल),

काम झाल्यानंतरची त्स्थती याबाबतचे र्ोटो, अिश्यकतेनुसार वचत्रीकरण करण्यात यािे.

3. जर एका िर्षात प्रेरक प्रिेश ईपक्रमािर खचण केला नाही तर सदर रक्कम जलसंधारणाच्या

ईपचार (NRM Work) कामांिर खचण करण्यात यािी, ऄशी कायणपध्दती वनवश्चती करण्यात अली अहे .
मयामुळे सदर ऄखर्मचत रक्कम प्रकल्प कायान्ियीन यंत्रणा यांनी संबंधीत पाणलोट सवमती यांच्याकडे
िगण करािी.
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संवनयंत्रण : ऄहिाल पाठविणे : ऄखर्मचत रक्कम िगण करणे

1. कामांचे स्टे जिार वचत्रीकरण तसेच कामािर झालेला खचण, ईपयोवगता प्रमाणपत्र

याबाबतचा दरमहा ऄहिाल प्रकल्प कायान्ियीन यंत्रणा यांनी एमअयएस प्रणालीत नोंद घे ण्यासाठी
वजल्हा ऄवधक्षक कृवर्ष ऄवधकारी तथा सदस्य सवचि ि प्रकल्प व्यिस्थापक यांच्याकडे पाठिािा.
2.

सदर वनधी विहीत मुदतीत खचण करण्याची ि ऄखर्मचत रक्कम पाणलोट कामांिर खचण

करण्यासाठी पाणलोट सवमती यांच्याकडे तामकाळ िगण करण्याची जबाबदारी प्रकल्प कायान्ियीन
यंत्रणा यांची रावहल.
3.

हा शासन वनणणय ग्राम विकास विभागाच्या सहमतीने वनगणवमत करण्यात येत अहे .

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून मयाचा संकेताक 201305061230568826 ऄसा अहे . हा अदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत अहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार ि नािाने .

Sunil
Sahebrao
Chavan

Digitally signed by Sunil Sahebrao
Chavan
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, ou=RDD & WATER
CONSERVATION DEPT,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Sunil Sahebrao Chavan
Date: 2013.05.09 18:34:53 +05'30'

(सुनील चव्हाण)

ईप सवचि, महाराष्ट्र शासन.

प्रत,
1.

मा.मंत्री (जलसंधारण),

खाजगी सवचि

2.

मा.राज्यमंत्री, (जलसंधारण)

3.

सवचि, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूसंसाधन विभाग ) वनमाण भिन,

खाजगी सवचि

वदल्ली.
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4.

सह सवचि, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूसंसाधन विभाग ) ब्लॉक क्र 11, 6 िा

5.

मुख्य सवचि

6.

सिण ऄपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/ सवचि, मंत्रालयीन विभाग

7.

सिण विभागीय अयुक्त,

मजला वसवजओ कॉम्प्लेक्स, लोधीमागण , निी वदल्ली.
सहसवचि,

8. अयुक्त (कृवर्ष) तथा मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, िसुंधरा राज्यस्तरीय पाणलोटविकास
यंत्रणा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे,

9.

प्रधान मुख्य िनसंरक्षक ि महासंचालक, सामावजक िनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,

10. सिण ईपायुक्त (विकास) विभागीय अयुक्त कायालय,
11. सिण वजल्हावधकारी तथा ऄध्यक्ष, पाणलोट कक्ष तथा मावहती केंद्र (WCDC),
12. सिण मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरर्षद तथा सहऄध्यक्ष, पाणलोट कक्ष तथा
मावहती केंद्र (WCDC),

13. सिण वजल्हा ऄवधक्षक कृवर्ष ऄवधकारी ( नरेगा) विभागीय अयुक्त कायालय.
14. मुख्य िनसंरक्षक ि ईप महासंचालक, सामावजक िनीकरण (सिण विभाग)
15. महासंचालक,मावहती ि जनसंपकण, मंत्रालय, मुंबइ (प्रवसध्दीकवरता)
16.

पाणलोट विकास यंत्रणेचे सिण प्रवतवनधी,

17. संचालक, मृदसंधारण ि पाणलोट क्षेत्र व्यिस्थापन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
18. मुख्य ऄवभयंता, लघु पाटबंधारे विभाग (स्थावनकस्तर), पुणे,
19. सिण ऄवधक्षक ऄवभयंता ,लघु पाटबंधारे मंडळ (स्थावनकस्तर),
20. सिण संचालक, कृवर्ष अयुक्तालय, पुणे,
21. संचालक, भूजल सिेक्षण ि विकास यंत्रणा, पुणे,
22. संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संिेदन केंद्र, नागपूर,
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23. सिण विभागीय कृवर्ष सहसंचालक,
24. सिण प्रकल्प संचालक, वजल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,
25. सिण वजल्हा ऄवधक्षक कृवर्ष ऄवधकारी,
26. सिण मुख्य िनसंरक्षक तथा ईपमहासंचालक, सामावजक िनीकरण िृत्ते,
27. सिण ईप संचालक, सामावजक िनीकरण,
28. सिण गट विकास ऄवधकारी, पंचायत सवमती,
29. सिण तालुका कृवर्ष ऄवधकारी,
30. सिण प्रकल्प कायान्ियीन यंत्रणा(शासकीय/ ऄशासकीय संस्था/ स्ियंसेिी संस्था)
31. सिण सदस्य महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण सल्लागार पवरर्षद,
32. सिण ईप सवचि / ऄिर सवचि / कायासन ऄवधकारी, ग्राम विकास ि जलसंधारण
विभाग, मंत्रालय, मुंबइ - 32.

33. जल-8 (वनिड नस्ती), ग्रा.वि.ि ज.सं.विभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
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(पवरवशष्ट्ट- ऄ)
(शासन वनणणय क्र. एपाव्यका 2012/प्र. क्र.132 /जल-8, वद.9 मे 2013)
प्रेरक प्रिेश ईपक्रमासंदभात वदनांक 26 एवप्रल, 2012 रोजी िसुंधरा राज्यस्तरीय

पाणलोट विकास यंत्रणेच्या झालेलया 15 व्या बैठकीत घ्याियाच्या ईपचारांना / कामांना
मान्यता वदलेली अहे मयाची सूची.
.

(Value Addition Works)

1)
,

.:

.

ब. निीन कामे
2)

•

,

.

•

र्ोन / पी.सी.ओ.

21

, 2011.

सामुहीक साधन संपत्ती वनमाण

•

निीन टयुबिेल्स

•

-8,

माइकसेट / रेवडयो / वटव्ही

वपण्याच्या पाण्याची ईपलब्धता

•

आ

(Value Addition)

2011/ . .108/

•

•

,

,

रस्ता / पुल दुरूस्ती / रपटा
बोट

3)

,

दळणिळण ि संपकण

•

•

,

निीन विहीरी

टयुबिेल / विहीरी दुरूस्ती

ऄत्स्तमिात ऄसलेल्या पाणी पुरिठयाची दुरूस्ती
पष्ृ ठ 17 पैकी 15

शासन वनणणय क्रमांकः

•
•

•

2012/ .

.132 /

-8,

विहीरीमध्ये हायड्रोर्ॅक्चरींग करणे

पारंपावरक िॉटर हािेस्स्टग ईपचारांच्या सुधारणा आ.

वपण्याच्या पाण्याच्या स्रोताजिळील वसमेंट नाला बांघ, माती नाला बांघांची दुरुस्ती,
खोलीकरण, गाळ काढणे आ.

•
•

प्राण्यांकरीता पाण्याचे हौद

िृक्षलागिड ि िृक्षसंिधणनासाठी संरक्षक जाळी

4)

कसचन अवण ममस्यव्यिसायाकरीता जलसंधारण वनर्ममती

•

पाझर तलाि / गाि तलाि दुरूस्ती, गाळ काढणे, खोलीकरण, मजबुतीकरण

5)
•

सािणजवनक स्िच्छता
नाली / शोर्षखडडे ,

•

स्नान / धोबी घाट

•

सािणजवनक स्िच्छतागृहे

•
•
6)
•
•
•

स्मशानभूमी

बस थांबे (वपक ऄप शेड)
शेती सहाय्य

शेतकी साधने ि ऄिजारे

मळणी यंत्र, कापणी यंत्र कडबा कुटी यंत्र आ.
र्िारणी यंत्रे

•

सायलेज ईभारणी

•

कृर्षी सेिा केंद्र

7)
•
•

ईमपन्न वनर्ममती साधने
ममस्य व्यिसाय

गांडूळ खत / कंपोस्ट खत/ घनकचरा व्यिस्थापन/ कचरा संकलन
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गाि बाजार ओटा/ मंडइ

ऄकाष्ट्ठ िनईपज (NTFP) िाळविण्यासाठी ओटे
मंडप ईभारण्यासाठी साधने

ईमपादन साठविण्यासाठी सािणजवनक गोदाम
उजा स्त्रोत

ऄपांरपावरक उजा साधने –
सौर पथवदिे

पिन चक्क्या

सामाइक बायोगॅस

ग्रामपंचायतीसाठी गॅस बत्ती ि जनरेटर

ग्रामपंचायतीच्या संग्राम केंद्रासाठी 1 वक.िॅट सौरईजा/ सौरबीज वनर्ममती प्रकल्प
सौर कंवदल चार्जजग स्टे शन
आ

अरोग्य वशबीरे

जनािरांसाठी अरोग्य / कृवत्रम रेतन वशवबरे
व्यायाम शाळा सावहमय
वशक्षण

ऄंगणिाडीसाठी बाह्य खे ळाचे सावहमय (Outdoor Play Equipment) (मा.प्रधान सवचि
यांचे पत्र क्र.एपाव्य 2011/प्र.क्र.108/जल-8, वदनांक 21 नोव्हें बर, 2011. )

•
•

शैक्षवणक सावहमय

ऄभ्यावसका- स्पधा परीक्षा पुस्तके

(मा.प्रधान सवचि यांचे पत्र क्र.एपाव्य

2011/प्र.क्र.108/जल-8, वदनांक 21 नोव्हें बर, 2011. )

•
•

शाळा आमारत दुरूस्ती,वजल्हा पवरर्षद शाळे साठी बेंचेस, प्रयोगशाळा सावहमय
ग्रंथालय
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