विविध योजनाांच्या अविसरणामधून “पालकमांत्री
शेत/पाणांद

रस्ते

योजना”

राबविणेबाबत

(शुध्दीपत्रक).
महाराष्ट्र शासन,
वनयोजन वििाग,रोहयो प्रिाग,
शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांक-रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400032,
वदनाांक :- 12 ऑक्टोबर, 2018.
िाचा:- 1) शासन वनणणय क्रमाांक-रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ,
वदनाांक 27 फेब्रुिारी,2018.
2) शासन वनणणय क्रमाांक-रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ,
वदनाांक 25 मे,2018.
शासन शुध्दीपत्रक:शासन वनणणय क्रमाांक रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ, वदनाांक 27 फेब्रुिारी,2018
अन्िये “पालकमांत्री शेत/पाणांद रस्ते योजना” राबविण्याबाबत वनणणय घेण्यात आला आहे. तसेच
शासन वनणणय क्रमाांक रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ, वदनाांक 25 मे,2018 अन्िये पालक
मांत्री शेत/पाणांद रस्ते योजनेअांतगणत “िाग-ब-शेत/पाणांद रस्ता अवतक्रमणमुक्त करुन कच्चा रस्ता
तयार करणे” याबाबीकवरता वजल्हावधकारी याांना एकूण रु.5100.00 लक्ष (रुपये एक्कािन्न कोटी
फक्त) इतका वनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे.
राज्यातील सिण सांबांवधत अवधकारी याांच्या सोबत वदनाांक 31 ऑगस्ट, 2018 रोजी सवचि
(रोहयो) याांच्या दालनात व्हहडीओ कॉन्फरन्स आयोवजत करण्यात आली होती. सदर व्हहडीओ
कॉफरन्समध्ये झालेल्या चचेनुसार प्रचवलत शासन वनणणयामध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित
करण्यात आले होते. त्या अनुषांगाने चचा करण्यासाठी मा.मांत्री (रोहयो) याांच्या अध्यक्षतेखाली
नेमण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय सवमतीची बैठक मा.मांत्री (रोहयो) याांच्या मांत्रालयातील दालनात
बुधिार, वदनाांक 26 सप्टें बर, 2018 रोजी सकाळी 11.00 िाजता आयोवजत करण्यात आली होती.
सदर बैठकीच्या इवतिृत्तास मा.मांत्री (रोहयो) याांनी मान्यता वदली आहे. त्याअनुषांगाने शासन
वनणणयात पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत:1) पवरच्छे द क्र.2 येथील मुद्दा क्र.(ii) नांतर निीन मुद्दा क्र.“(iii) इतर ग्रामीण रस्ते” समाविष्ट्ट
करण्यात यािा.
2) पवरच्छे द क्र.3(ब)(ii) अवतक्रमण काढणे ि कच्चा रस्ता करण्याकरीता उपयोगात आणलेल्या
उत्खनन यांत्रसामुग्रीच्या दे यकाकरीता खालील पध्दतीचा अिलांब करण्यात यािा. रस्त्याचे
अवतक्रमण काढण्याकरीता प्रत्यक्षात उत्खनन यांत्रसामुग्रीचा िापर वकती तास करण्यात
आला हे ग्रामसेिक ि तलाठी याांनी सांयुक्तपणे प्रमावणत करण्यात यािे. ज्या रस्त्यािरील
अवतक्रमण काढण्यात आले आहे , त्या शेतरस्त्याच्या लगतच्या शेतक-याांनी उत्खनन
यांत्रसामुग्री िापरण्याचे प्रत्यक्ष तास योग्य असल्याबाबतचा पांचनामा सोबत जोडण्यात यािा.
उत्खनन यांत्रसामुग्री तास िापर प्रमाणपत्र (ग्रामसेिक ि तलाठी याांचे सांयुक्त स्िाक्षरी
असलेले) ि शेतकरी पांचनामा यािरुन दे यक अदा करणा-या सक्षम अवधका-याांनी दे यके
अदा करािीत. इतर मोजमापाांची आिश्यकता नाही.
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ऐिजी
“पवरच्छे द क्र.3(ब)(ii) अवतक्रमण काढणे ि कच्चा रस्ता करण्याकरीता उपयोगात
आणलेल्या उत्खनन यांत्रसामुग्रीच्या दे यकाकरीता खालील पध्दतीचा अिलांब करण्यात
यािा. रस्त्याचे अवतक्रमण काढण्याकरीता “कच्चा रस्ता तयार करण्याकवरता” प्रत्यक्षात
उत्खनन यांत्रसामुग्रीचा िापर वकती तास करण्यात आला हे ग्रामसेिक ि तलाठी याांनी
सांयुक्तपणे प्रमावणत करण्यात यािे. ज्या रस्त्यािरील अवतक्रमण काढण्यात आले आहे , त्या
शेतरस्त्याच्या लगतच्या शेतक-याांनी उत्खनन यांत्रसामुग्री िापरण्याचे प्रत्यक्ष तास योग्य
असल्याबाबतचा पांचनामा सोबत जोडण्यात यािा. उत्खनन यांत्रसामुग्री तास िापर प्रमाणपत्र
(ग्रामसेिक ि तलाठी याांचे सांयुक्त स्िाक्षरी असलेले) ि शेतकरी पांचनामा यािरुन दे यक
अदा करणा-या सक्षम अवधका-याांनी दे यके अदा करािीत. इतर मोजमापाांची आिश्यकता
नाही. “दे यकाचा नमुना स्ितांत्रपणे वनगणवमत करण्यात येईल” असे िाचािे.
3) पवरच्छे द क्र.3(ब)(iii) अथणमुहहर उत्खनन यांत्राकरीता प्रवत वकलोमीटर जास्तीत जास्त
रु.50,000/- इतका खचण अनुज्ञय
े राहील. यापेक्षा अवतवरक्त रक्कम असल्यास शेतकऱयाांनी
लोकसहिागातून ती उत्खनन यांत्रधारकास परस्पर अदा करािी.
ऐिजी
“पवरच्छे द क्र.3(ब)(iii) असा कच्चा रस्ता तयार करण्याकरीता टायर असलेले बॅकहो लोडर
ि एक्सकॅहहेटर (70HP पेक्षा अवधक क्षमता असलेले जेसीबी इत्यादी अथणमूहहर) या करीता
100 तास प्रवत वकलोमीटर ि चेन असलेले एक्सकॅहहेटर (200 HP पेक्षा अवधक क्षमता
असलेले पोकलेन इत्यादी अथणमुहहर) करीता 40 तास प्रवत वकलोवमटर अनुज्ञय
े राहील. या
पेक्षा प्रवत वकलोवमटर अवधक तास लागत असल्यास तालुकास्तरीय सवमतीची मान्यता
आिश्यक राहील” असे िाचािे .
4) पवरच्छे द क्र.3(ब)(iv) कच्चा रस्ता तयार करताना काही वठकाणी दोन्ही बाजूच्या चरामधून
मुरुम उपलब्ध होतो. तसेच शेतकरीसुद्धा लोकसहिागातून रस्त्याकरीता मुरुम ि दगड
उपलब्ध करून दे तात. अशा वठकाणी उपलब्ध मुरुम ि दगड दबाईकरीता शेतकऱयाकडू न
रोडरोलरची मागणी करण्यात येते,जेणे करुन कच्चा रस्ता पक्का होण्यास मदत होते. ही
बाब विचारात घेता, वजल्हास्तरीय सवमतीने रोडरोलरचे प्रती तास दर ि प्रती वकलोवमटर
कमाल खचण मयादा (यांत्र ि इांधनासह) वनवित करािी. रोडरोलर या यांत्राकरीता वनधी
खचाची कायणपध्दतीही िर नमूद (i) (ii) (iii) पवरच्छे दातील उत्खनन यांत्रसामुग्री वनधी खचण
करण्याच्या कायणपध्दतीप्रमाणे राहील. रोडरोलर या यांत्राकरीता येणारा खचण हा उत्खनन
यांत्राकरीता अनुज्ञय
े असणाऱया खचाच्या हयवतवरक्त राहील.
ऐिजी
“पवरच्छे द क्र.3(ब)(iv) कच्चा रस्ता तयार करताना काही वठकाणी दोन्ही बाजूच्या चरामधून
मुरुम उपलब्ध होतो. तसेच शेतकरीसुद्धा लोकसहिागातून रस्त्याकरीता मुरुम ि दगड
उपलब्ध करून दे तात. अशा वठकाणी उपलब्ध मुरुम ि दगड दबाईकरीता शेतकऱयाकडू न
रोडरोलरची मागणी करण्यात येते,जेणे करुन कच्चा रस्ता पक्का होण्यास मदत होते. ही
बाब विचारात घेता, वजल्हास्तरीय सवमतीने दबाईिर पाणी टाकून रोडरोलरचे प्रती तास दर
पष्ृ ठ 5 पैकी 2

शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांकः रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ

ि प्रती वकलोवमटर कमाल खचण मयादा (यांत्र ि इांधनासह) वनवित करािी. रोडरोलर या
यांत्राकरीता वनधी खचाची कायणपध्दतीही िर नमूद (i) (ii) (iii) पवरच्छे दातील उत्खनन
यांत्रसामुग्री वनधी खचण करण्याच्या कायणपध्दतीप्रमाणे राहील. रोडरोलर या यांत्राकरीता
येणारा खचण हा उत्खनन यांत्राकरीता अनुज्ञय
े असणाऱया खचाच्या हयवतवरक्त राहील” असे
िाचािे.
5) पवरच्छे द क्र.3(ब)(v) नांतर निीन “पवरच्छे द क्र.3(ब)(vi) कच्चा रस्ता करताना पाण्याचा विसगण
होण्याकरीता आिश्यक असणारे वसमेंट पाईप ग्रामपांचायतीमाफणत विहीत कायणपध्दतीचा
अिलांब करून उपलब्ध करािे” समाविष्ट्ट करण्यात यािा.
6) पवरच्छे द क्र 5.वजल्हास्तरीय सवमतीची कायणकक्षा -:
1) वजल्यामध्ये िेगिेगळ्या माध्यमातून उपलब्ध होणारा वनधी वनयोवजत करून ि विचारात
घेिून वनधीच्या अनुषांगाने पाणांद रस्ते कायणक्रम आराखडा तयार करणे ि त्यास मान्यता
दे णे .
2) कायणक्रमाचा िेळोिेळी आढािा घेणे ि क्षेत्रीय स्तरािरील अडचणींचे वनराकरण करणे.
ऐिजी
“पवरच्छे द क्र 5.वजल्हास्तरीय सवमतीची कायणकक्षा -:
1) वजल्यामध्ये िेगिेगळ्या माध्यमातून उपलब्ध होणारा वनधी वनयोवजत करून ि विचारात
घेिून वनधीच्या अनुषांगाने पाणांद रस्ते कायणक्रम आराखडा तयार करणे ि त्यास मान्यता
दे णे ि कायान्ियन यांत्रणा वनवित करणे .
2) कायणक्रमाचा िेळोिेळी आढािा घेणे ि क्षेत्रीय स्तरािरील अडचणींचे वनराकरण करणे”
असे िाचािे.
7) पवरच्छे द क्र 5.वजल्हास्तरीय कायणकारी सवमती - :
1. वजल्हावधकारी - अध्यक्ष
2. मुख्य कायणकारी अवधकारी - सदस्य
3. वजल्हा पोलीस अधीक्षक - सदस्य
4. कायणकारी अवियांता (बाांधकाम), सािणजवनक बाांधकाम वििाग - सदस्य
5. कायणकारी अवियांता (बाांधकाम), वजल्हा पवरषद - सदस्य
6. कायणकारी अवियांता (बाांधकाम), वजल्हा पवरषद - सदस्य
7. वजल्हा अवधक्षक िूमी अविलेख - सदस्य
8. उप वजल्हावधकारी (रोहयो) - सदस्य सवचि
ऐिजी
“पवरच्छे द क्र 5.वजल्हास्तरीय कायणकारी सवमती - :
1. वजल्हावधकारी - अध्यक्ष
2. मुख्य कायणकारी अवधकारी - सदस्य
3. वजल्हा पोलीस अधीक्षक - सदस्य
4. कायणकारी अवियांता (बाांधकाम), सिण सािणजवनक बाांधकाम वििाग - सदस्य
5. कायणकारी अवियांता (बाांधकाम), वजल्हा पवरषद - सदस्य
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6. कायणकारी अवियांता (PMGSY) - सदस्य
7. वजल्हा वनयोजन अवधकारी - सदस्य
8. वजल्हा अवधक्षक िूमी अविलेख - सदस्य
9. उप वजल्हावधकारी (रोहयो) - सदस्य सवचि” असे िाचािे.
8) पवरच्छे द क्र.5 वजल्हास्तरीय कायणकारी सवमतीची कायणकक्षा (2) अथणमुहहर उत्खनन
यांत्रसामुग्री (खोदकाम करणारे यांत्र) ि रोड रोलर,

यांत्राांचे प्रती तास तालुकावनहाय

वजल्हास्तरािर दर वनवित करणे (मशीन + वडझेलसह ) ि काम करणाऱया यांत्र धारकाांचे
पॅनल तयार करणे.
ऐिजी
“पवरच्छे द क्र.5 वजल्हास्तरीय कायणकारी सवमतीची कायणकक्षा (2) अथणमुहहर उत्खनन
यांत्रसामुग्री (खोदकाम करणारे यांत्र माती/मुरुम पसरिण्यासह) ि रोड रोलरचे पाणी टाकून
दबाईसह प्रती तास तालुकावनहाय वजल्हास्तरािर दर वनवित करणे (मशीन + वडझेलसह ) ि
काम करणाऱया यांत्र धारकाांचे पॅनल तयार करणे” असे िाचािे.
सदर
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या

सांकेतस्थळािर ि उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक क्र. 201810121713037516
असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांकीत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Digitally signed by Eknath Rajaram Dawale
Date: 2018.10.12 17:17:01 +05'30'
( एकनाथ डिले )
सवचि (रोहयो)
प्रत,
1. मा.राज्यपालयाांचे सवचि,
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे सवचि,
3. मा.मांत्री (रोहयो) याांचे खाजगी सवचि,
4. सिण मा.मांत्री/राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचि,
5. मा.सवमती प्रमुख,महाराष्ट्र विधानमांडळ रोहयो सवमती,विधानमांडळ सवचिालय, मुांबई
6. मुख्य सवचि याांचे सहसवचि
7. सिण अपर मुख्य सवचि/प्रधानसवचि/सवचि,मांत्रालयीन वििाग
8. सिण वििागीय आयुक्त,
9. आयुक्त, नरेगा नागपूर.
10. आयुक्त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
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11. सांचालक, मृदसांधारण ि पाणलोट क्षेत्र हयिस्थापन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे
12. सिण सांचालक, कृवष आयुक्तालय, पुणे
13. मुख्य अवियांता, लघु पाटबांधारे (स्थावनक स्तर), पुणे
14. सांचालक, िूजल सिेक्षण ि विकास यांत्रणा, पुणे
15. सिण वजल्हावधकारी,
16. सिण मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद,
17. सिण वििागीय कृवष सहसांचालक,
18. सिण अधीक्षक अवियांता,पाटबांधारे/सिण अधीक्षक अवियांता,लघु पाटबांधारे , (स्थावनकस्तर)
19. सांचालक, अथण ि साांव्ख्यकी सांचालनालय, मुांबई.
20. महासांचालक, मावहती ि जनसांपकण, मुांबई (प्रवसध्दीकरीता)
21. सिण वजल्हा अवधक्षक कृवष अवधकारी,
22. सिण उपायुक्त (विकास)
23. महालेखापाल (लेखापवरक्षा), महाराष्ट्र 1 ि 2, मुांबई ि नागपूर,
24. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र 1 ि 2, मुांबई ि नागपूर,
25. सिण वजल्हा कोषागार अवधकारी,
26. सिण उपसवचि/सिण अिर सवचि ि सिण कायासन अवधकारी,रोहयो
27. सिण मांत्रालयीन वििाग,
28. वनिडनस्ती रोहयो-10अ.
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