
         खारभमूी विकास योजनाांचे प्रती हेक्टरी खचाचे आर्थिक मापदांड 
सुधावरत करण्याबाबत.   

 

महाराष्ट्र  शासन  
जलसांपदा  विभाग 

                                                  शासन वनर्णय क्रमाांक : खाभयूो-2012/(243/2012)/खारभूमी, 
मांत्रालय, मुांबई 400 032 

                                                           वदनाांक : 22/06/2015 
 पहािे: 1.मु.अ.ज.सां.वि.को.प्र.मुांबई याांचे पत्र क्र.मु.अ./जसांविकोप्र/ताां-2(1)/सां.10/3084  वद.09/05/2012 

           2.शासन वनर्णय, ज.सां.वि.क्रमाांक खाभयूो-2009/(प्र.क्र.222/2009)/खारभमूी, वद. 06/08/2009. 

प्रस्तािना  :-  

ए.टी. पाटील सवमती  ि  बेलोसे सवमतीच्या अहिालामध्ये खारभमूी  योजनाांचे आर्थिक मापदांड दर 3 िर्षांनी 
बदलािेत अशी वशफारस करण्यात आली होती. सवमतीच्या वशफारशी नुसार खारभमूी योजनाांचे प्रचलीत आर्थिक 
मापदांड सन 2008-09 च्या दरसुचीच्या आधारे सांदभण क्र.2 च्या शासन वनर्णयान्िये वनवित करण्यात आला होता. 

िरील खारभमूी  योजनाांचे आर्थिक मापदांड सन  2008-09 च्या दरानांतरच्या कालािधीत दरसूचीच्या दरात 
प्रचांड झालेली िाढ, शासनाच्या धोरर्ानुसार शासकीय बाांधकामािर लागू करण्यात आलेले मुल्यिधीत कर ि 
स्िावमवशिशुल्क, तसेच ताांवत्रक बदल यामुळे खारभमूी योजनाांच्या बाांधकामाच्या खचात िाढ होत आहे .वशयामुळे खारभमुी 
विकास योजनाांचे  प्रचवलत मापदांड सुधावरत करण्यासाठी मुख्य अवभयांता जसांविकोप्र मुांबई याांनी सांदभण क्र.1 च्या 
पत्रान््ये सादर केलेला प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन होता.   

शासन  वनर्णय :- 

1) राज्यातील खारभमूी योजनासाठी खाली नमूद केल्याप्रमारे्  सुधावरत आर्थिक मापदांड राहतील. 

अ.क्र. तपशील सधुारित मापदंड 

1 सर्वसाधािण के्षत्रातील नर्ीन खािभमूी योजनांच्या बांधकामासाठी  

अ) नर्ीन खािभमूी योजनांचा आर्थिक मापदंड 

 

रु. 2,27,000/- प्रती हेक्टि 

ब) 15 र्र्षापयंतच्या जुन्या खािभमूी योजनांचा आर्थिक मापदंड रु. 1,13,500/- प्रती हेक्टि(1 अ येथील 
मापदंडाच्या 50 टक्के) 

क) बोडवकालीन काळातील (1981-82 परू्ीच्या) )र् 15 िर्षापुिीच्या 
नुतनीकरर् झालेल्या सिण खारभूमी योजनांचा आर्थिक मापदंड 

रु. 1,92,950/- प्रती हेक्टि (1 अ येथील 
मापदंडाच्या 85 टक्के) 

2 संपणूव ित्नारििी र् ससधदुुिव रजल्हयातील खािभमूी योजना आरण िायिड 
रजल्हयातील महाड, माणिांर्, म्हसळा, मरुुड, श्रीर्धवन र् िोहा या 6 
तालकु्यातील खािभमूी योजनांसाठी आर्थिक मापदंड 

अनुक्रमांक 1(अ),(ब),(क)  येथील मापदंडाच्या 1.25 
पट 
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2) सदर सुधावरत आर्थिक मापदांडास खालील अटींच्या अवधन राहुन या्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 
आदेशाची अांमलबजािर्ी शासन वनर्णय वनगणवमत करण्याच्या वदनाांकापासुन  करण्यात यािी. 

1) खारभमूी योजना पूर्ण करण्यासाठी पून:प्रावपत षेेतत्रातील लाभधारकाांकडून प्रकल्पातील सहभाग म्हरू्न रु. 
500/- प्रती हेक्टर  खचण (वकमान रु. 200/- रोख ि रु. 300/- मजूरीच्या  स्िरुपात  ककिा रोखीने ) घेण्यात यािे. 

2) खारभमूी योजनेचे बाांधकाम सुरु करण्यापूिी लाभधारकाांनी सहकारी सांस्िा स्िापन करािी ि योजनेचे काम 
पूर्ण  झाल्यानांतर योजना देखभाल ि दुरुस्तीसाठी वशयाांच्याकडे हस्ताांतरीत करण्यात यािी. 

3) सुधावरत आर्थिक मापदांडामुळे पुढील 3 िर्षात (सन -2015-16 ते 2017-18) निीन ि नुतनीकरर्ाच्या 
कामासाठी  वनयोजन केलेल्या 50 योजनाांसाठी अांदाजे रु. 27.94 कोटी इतका आर्थिक भार मांजूर अिणसांकल्पीय 
तरतूदीतून भागविण्यात यािा.  याकवरता िाढीि अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येर्ार नाही.  

उक्त शासन वनर्णय, अनुक्रमे नियोजि निभागाचा अिौपचानिक संदभभ क्र.124/का.1434, वद. 05/06/2014 ि 
नित्त निभागाचा अिौपचानिक संदभभ क्र.104/15/्यय-12, वद.28/05/2015 अन्िये प्राप्त सहमतीने निगभनित किण्यात 
येत आहे. सुधावरत आर्थिक मापदांडास  प्रदान करण्यात आलेली मान्यता  (124 /2015) अनुक्रमाांकािर नोंदविण्यात 
आली आहे. 

   सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत स्िळािर उपलब्ध करण्यात 
आला असून वशयाचा सांगर्क सांकेताांक 201506221616126827  असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्िाषेतरीने साषेताांवकत 
करुन काढण्यात येत आहे.  

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 

 

 
                                              ( रा. बा. षेतीरसागर ) 
                                             शासनाचे अिर सवचि  

प्रवतवलपी, 
1) मा. मांत्री (वित्त ि वनयोजन) याांचे स्िीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई-32 
2) मा. मांत्री (जलसांपदा) याांचे स्िीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई-32 
3) मा. राज्यमांत्री (जलसांपदा) याांचे स्िीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई-32 
4) अप्पर मुख्य सवचि (वित्त विभाग), मांत्रालय, मुांबई -32 (2 प्रती) 
5) प्रधान सवचि (वनयोजन विभाग), मांत्रालय, मुांबई -32 (2 प्रती) 
6) प्रधान सवचि (जलसांपदा),जलसांपदा विभाग, मांत्रालय, मुांबई -32  
7) सवचि (लाषेेतवि),जलसांपदा विभाग, मांत्रालय, मुांबई -32  
8) सवचि, ग्रामविकास ि जलसांधारर् विभाग, मांत्रालय, मुांबई -32  
9) महालेखापाल (लेखा पवरषेता), महाराष्ट्र राज्य मुांबई/नागपूर 
10) महालेखापाल  (लेखा ि अनुजे्ञयता) महाराष्ट्र राज्य, मुांबई/नागपूर 
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11) मुख्य अवभयांता (दिप्र) ि सह सवचि,जलसांपदा विभाग, मांत्रालय, मुांबई -32 
12) मुख्य अवभयांता, जलसांपदा विभाग, कोकर् प्रदेश, मुांबई -32 
13) आांतरवित्त सल्लागार ि उप सवचि, जलसांपदा विभाग, मांत्रालय, मुांबई-32 
14) उप सवचि, ्यय-12, वित्त विभाग, मांत्रालय, मुांबई-32 
15) उप सवचि, वनयोजन विभाग/का. 1434, मांत्रालय, मुांबई-32 
16) उप सवचि (ल.पा.), जलसांपदा विभाग, मांत्रालय, मुांबई- 32 
17) प्रकल्प सांचालक ि अधीषेतक अवभयांता, खारभमूी विकास मांडळ, ठारे् 
18) खारभमूी विकास विभागाचे सिण कायणकारी अवभयांता ि वशया विभागाांतगणत सिण उवप िभाग 
19) खारभमूी कायासन सांग्रहािण 
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