जलयुक्त

शिवार

अशियाना”ची

पशरणामकारक

अंमलबजावणी करण्यासाठी “िक्ती प्रदत सशमती”
गठीत करण्याबाबत
महाराष्ट्र िासन

जलसंधारण शविाग

िासन शनणणय क्रमांकः जशिअ-2015/प्र.क्र. 40 /जल-7
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण
मंत्रालय, मुंबई-400 032.

वाचा -

तारीख : 7 फेब्रुवारी, 2015

िासन शनणणय, ग्राम शवकास व जलसंधारण शविाग,

क्रमांक : जलसंधारण शविाग, िासन शनणणय क्रमांक: जलअ-2014/प्र.क्र.209/जल-7,
शद.5 शिसेंबर, 2014 व िासन िुध्दीपत्रक, शदनांक 28 जानेवारी,2015

प्रस्तावना -

सवांसाठी पाणी- 2019 पयंत टं चाईमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी व टं चाई पशरस्स्ितीवर

कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी राज्यात हाती घे ण्यात आलेल्या उपाय योजनांची एक बाब म्हणून

एकास्त्मक पध्दतीने शनयोजनबध्दशरत्या कृती आराखिा तयार करुन पाण्याची उपलब्धता

वाढशवण्यासाठी राज्यात “जलयुक्त शिवार अशियान” ही योजना राबशवण्याबाबत िासन शनणणय शद.5
शिसेंबर 2014 रोजी शनगणशमत करण्यात आलेला आहे . “जलयुक्त शिवार अशियान” योजनेची
पशरणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी “िक्ती प्रदत सशमती” गठीत करण्याची बाब िासनाच्या
शवचाराधीन होती.
िासन शनणणय :-

सन 2019 पयंत टं चाईमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी राज्यात “जलयुक्त शिवार अशियान”

राबशवण्याचा शनणणय संदिाधीन िासन शनणणय शद.5/12/2014 रोजी अन्वये घे ण्यात आला आहे . या

अशियाना अंतगणत दरवर्षी पाच हजार गावे टं चाईमुक्त करण्याबाबत कृशर्ष शविाग,जलसंधारण
शविाग,जलसंपदा शविाग,ग्राम शवकास शविाग,पाणी पुरवठा व स्वच्छता शविाग,उजा शविाग यांच्या

शवशवध योजना एकास्त्मक पध्दतीने राबशवण्यात येणार आहे त. या योजनेची पशरणामकारक
अंमलबजावणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे “िक्ती प्रदत सशमती” गशठत करण्यात येत आहे .
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मुख्य सशचव

-

अध्यक्ष

अपर मुख्य सशचव (शवत)

-

सदस्य

अपर मुख्य सशचव (कृर्षी)

-

उपाध्यक्ष

अपर मुख्य सशचव (शनयोजन)

-

सदस्य

प्रधान सशचव (लािक्षेत्र), जलसंपदा शविाग

-

सदस्य

प्रधान सशचव (जलसंपदा)
प्रधान सशचव (ऊजा)

-

सदस्य
सदस्य

प्रधान सशचव (ग्राम शवकास)

-

सदस्य

सशचव (मदत व पुनवणसन)

-

सदस्य

प्रधान सशचव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता शविाग)
सशचव (जलसंधारण)

-

सदस्य
सदस्य सशचव

आवश्यकतेनुसार संबंशधत क्षेत्रातील त्ञ व्यक्तींना सशमतीच्या बैठकीकशरता आमंशत्रत करण्याची

सशमतीस मुिा राहील.

दरवर्षी पाच हजार गावे टं चाईमुक्त करण्यासंदिात कृशर्ष शविाग,जलसंधारण शविाग,जलसंपदा

शविाग, ग्राम शवकास शविाग,पाणी पुरवठा व स्वच्छता शविाग व ऊजा शविाग यांच्या “ जलयुक्त शिवार
अशियान” अंतगणत सवण कायणक्रमाची एकास्त्मक पध्दतीने आखणी करणे व त्याच्या अंमलबजावणीच्या
अनुर्षंगाने खालीलप्रमाणे सवाशधकार सशमतीस प्रदान करण्यात येत आहे त.

1. सवण शविागांनी त्यांच्या शविागातील जलयुक्त शिवार अशियान अंतगण त सवण योजना प्रिावीपणे

राबशवण्यासाठी अशिसरण (Convergence) करुन कायणक्रमाची आखणी करणे, उद्दीष्ट्ट
शनशश्चत करणे.

2. उद्दीष्ट्टांची पूतणता करण्यासाठी/योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी शनधीची पूरेिी तरतूद

करण्यासाठी शनयोजन उप सशमतीला शिफारस करणे.

3. ज्या योजनांसाठी तरतूद अपुरी असेल त्या योजनांसाठी आकस्स्मक शनधीतून पुरेिी तरतूद

उपलब्ध करण्यासाठी मंशत्रमंिळाला शवनंती करणे.
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4. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक धोरणात्मक फेरबदल करणे व शनधी पुनर्ववयोजन

करणे.

5. योजनांच्या िौशतक लक्षपूतीसाठी या योजनांच्या उद्दीष्ट्ट पूतीकरीता शनगणशमत केलेल्या

कोणत्याही िासन शनणणयामध्ये अिवा शवतीय अशधकारात आमुलाग्र बदल करणे, व
याबाबतची माशहती पुढील मंशत्रमंिळ बैठकीस सादर करणे.

6. शनधी उपलब्ध झाल्यानंतर वर्षणशनहाय उद्दीष्ट्ट पूतीबाबत आढावा घे णे.

7. लोकसहिाग, अशिसरण (Convergence) CSR, अिासकीय संस्िांचा सहिाग इ. बाबींना

प्रोत्साहन दे णे व राबशवणे.

2.

दर मशहन्याला या कायणक्रमाचा आढावा घे ऊन प्रत्येक कायणक्रमाचा िौशतक प्रगतीचा अहवाल मा.

3.

राज्याला टं चाईच्या संकटातून कायमस्वरुपी मुक्त करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अशियाना

मुख्यमंत्री महोदयांना सादर करणे.

अंतगणत घ्यावयाची कामे प्रपत्र-अ, योजनाबाबत संिाव्य उपलब्ध शनधी स्त्रोत प्रपत्र-ब-1, मा. मुख्यमंत्री
यांनी जाहीर केलेल्या कायमस्वरुपी उपाययोजना बाबत प्रपत्र-ब-2, वर नमुद केलेल्या 1 ते 7 बाबींवर
सशमती आवश्यक ती कायणवाही करेल.

सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201502071153435126 असा आहे . हा आदे ि शिजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने,

Prabhakar K
Deshmukh

Digitally signed by Prabhakar K
Deshmukh
DN: c=IN, o=All India Service,
ou=Secretary, postalCode=411007,
st=Maharashtra, cn=Prabhakar K
Deshmukh
Date: 2015.02.24 15:06:09 +05'30'

( प्रिाकर दे िमुख )

प्रशत,

सशचव, महाराष्ट्र िासन

1. मा.राज्यपाल यांचे सशचव.
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे सशचव.
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3. मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानसिा/ शवधान पशरर्षद,महाराष्ट्र शवधानमंिळ सशचवालय, मुंबई.
4. सवण सन्माननीय शवधानसिा/ शवधान पशरर्षद व संसद सदस्य.
5. मा.मंत्री (जलसंधारण)यांचेखाजगीसशचव.

6. मा.राज्यमंत्री (जलसंधारण)यांचेखाजगी सशचव.

7. सवण मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सशचव.

8. अपर मुख्य सशचव (कृशर्ष), कृशर्ष व पदुमशविाग, मंत्रालय, मुंबई.
9. सवण अपर मुख्य सशचव/प्रधान सशचव , मंत्रालय, मुंबई.

10. सशचव, महसूल व वन शविाग (मदत व पुनवणसन), मंत्रालय, मुंबई.
11. आयुक्त (कृशर्ष), कृशर्ष आयुक्तालय, पुणे-411 001.
12. सवण शविागीय आयुक्त.

13. संचालक (मृदसंधारण), कृशर्षआयुक्तालय, पुणे-411 001.

14. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालक, सामाशजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
15. मुख्य अशियंता, लघुससचन(जलसंधारण), पुणे

16. मुख्य अशियंता,शवदिण सघन ससचन शवकास कायणक्रम,नागपूर.
17. संचालक, महाराष्ट्र सुदूर सवेक्षण व शवकास यंत्रणा, पुणे.
18. संचालक, िूजल सवेक्षण व शवकास यंत्रणा, पुणे.

19. मुख्य कायणकारी अशधकारी/ अप्पर मुख्य कायणकारी अशधकारी, वसुंधरा पाणलोट शवकास यंत्रणा, पुणे.
20. महासंचालक, माशहती व जनसंपकण, मुंबई (प्रशसध्दीकरीता).
21. सवण शजल्हाशधकारी.

22. सवण मुख्य कायणकारी अशधकारी / अशतशरक्त मुख्य कायणकारी अशधकारी, शजल्हा पशरर्षद

23. महालेखापाल एक व दोन, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/ नागपूर (लेखा परीक्षा व लेखा व अनु्ञेयता).
24. अशधदान व लेखा अशधकारी, मुंबई.

25. शनवासी लेखापशरक्षा अशधकारी, मुंबई.

26. सवण उपायुक्त (शवकास) ,शविागीय आयुक्त कायालय,
27. सवण उपायुक्त (रोहयो) ,शविागीय आयुक्त कायालय
28. सवण शविागीय कृशर्ष सहसंचालक,

29. सवण अशधक्षक अशियंता, लघु ससचन (जलसंधारण) मंिळ,
30. सवण शजल्हा अशधक्षक कृशर्ष अशधकारी.
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31. सवण कायणकारी अशियंता, लघु ससचन (जलसंधारण).
32. सवण शजल्हा कोर्षागार अशधकारी,.
33. सवण मंत्रालयीन शविाग

34. सवण सह सशचव / उप सशचव / अवर सशचव/ कायासन अशधकारी, ग्रा. शव. व ज. सं. शविाग, मंत्रालय,
मुंबई.

35. शनयोजन शविाग/ शवत शविाग, मंत्रालय, मुंबई.
36. जल-7, शनवि नस्ती.
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पशरशिष्ट्ट - अ

िासन शनणणय क्रमांकः जशिअ-2015/प्र.क्र.40/जल-7 , शदनांक 7 फेब्रुवारी, 2015
जलयुक्त शिवार अशियाना अंतगणत हाती घ्यावयाची कामे
1) पाणलोट शवकासाची कामे

2) साखळी शसमेंट काँक्रीट नाला बंधा-यांची नालाखोलीकरण/रुंदीकरणासह करणे.
3) जुन्या जल संरचनांचे पुनर्वजवन करणे

4) अस्स्तत्वातील लघुपाटबंधारे संरचनांची (केटी वेअर /साठवण बंधारा) दुरुस्ती करणे

5) पाझर तलाव, लघू ससचन तलाव दुरुस्ती, नुतनीकरण व क्षमता पुनणस्िाशपत करणे (RRR)
6) पाझर तलाव/गाव तलाव/साठवण तलाव/शिवकालीन तलाव/शब्रटीिकालीन तलाव/
शनजामकालीन तलाव/माती नालाबांधातील गाळ काढणे.

7) मध्यम व मोठया प्रकल्पांची ससचन क्षमतेनुसार प्रत्यक्ष वापर होण्यासाठी उपाय योजना
करणे.

8) छोटे ओढे /नालेजोि प्रकल्प राबशवणे
9) शवहीर/बोअरवेल पुनिणरण कामे

10) उपलब्ध पाण्याचा कायणक्षम वापर

11) शपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकट करणे
12) पाणी वापर संस्िा बळकट करणे
13) कालवा दुरुस्त करणे

14) िूजल अशधशनयमाची प्रिावी अंमलबजावणी
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पशरशिष्ट्ट - ब-1

िासन शनणणय क्रमांकः जशिअ-2015/प्र.क्र.40/जल-7 , शदनांक 7 फेब्रुवारी, 2015
वेगवेगळया स्तोत्रातून उपलब्ध होऊ िकणारा शनधी

अ.क्र.
1

कामाचा तपिील

शनधी उपलब्ध होऊ िकणा-या
योजना

पाणलोट शवकासाची कामे - IWMP,
कंपाटण मेंट

मनरेगा,

बंिींग/ढाळीची फलोत्पादन

अंमलबजावणी यंत्रणा

राष्ट्रीय कृशर्ष, वन व सामाशजक

अशियान, वनीकरण

बांधबंशदस्ती, िेततळे , मातीचा राज्यस्तर शनधी, आशदवासी
नाला बांध, सलग समतल चर उपयोजना/शबगर
इ.

आशदवासी

उपयोजना, शवदिण सघन ससचन
शवकास कायणक्रम, शविेर्ष घटक
योजना

2

साखळी शसमेंट काँक्रीट नाला मा. मुख्यमंत्री सहाय्यता शनधी, कृशर्ष, लघु ससचन
बांध/नाला

राज्यस्तर

रुंदीकरण करणे

खासदार/आमदार

खोलीकरण/सरळीकरण/

शनधी,

शजल्हा (जलसंधारण)

शनयोजन सशमती शनधी, मा. जलसंपदा व शजल्हा
शनधी, पशरर्षद

शवदिण सघन ससचन शवकास

कायणक्रम, शजल्हा पशरर्षद सेस
शनधी, अिासकीय संस्िा शनधी,

सहकारी साखर कारखाने CSR
व इतर संस्िा शनधी
3

जुन्या जलसंरचनांचे
पुनर्वजवन करणे

मा. मुख्यमंत्री सहाय्यता शनधी, कृशर्ष, लघु ससचन
राज्यस्तर

शनधी,

शजल्हा (जलसंधारण),

शनयोजन सशमती शनधी, शजल्हा जलसंपदा, शजल्हा
पशरर्षद सेस शनधी, अिासकीय पशरर्षद
संस्िा शनधी, सहकारी साखर
कारखाने, CSR, लोकसहिाग,
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यांशत्रकी

शविागाकिील

उपलब्ध मशिनरी, महात्मा फुले
जलिुमी

अशियान

शनधी,

मनरेगा, IWMP- प्रेरक प्रवेि
उपक्रम शनधी
4

अस्स्तत्वातील मृद व

राज्यस्तर

संरचनांची, के टी वेअर

पशरर्षद सेस शनधी, अिासकीय पशरर्षद व जलसंपदा

जलसंधारण प्रकारच्या
साठवण बंधारा यांची
उपयोशगता वाढशवणे

5

मोठया व मध्यम प्रकल्पांची
उपयोशगता वाढशवणे

शनधी,

शजल्हा कृशर्ष, लघु ससचन

शनयोजन सशमती शनधी, शजल्हा (जलसंधारण), शजल्हा
संस्िा शनधी, सहकारी साखर
कारखाने, लोकसहिाग
राज्यस्तर

शनधी,

शनयोजन

अिासकीय
सहकारी

शजल्हा

सशमती

संस्िा

साखर

लोकसहिाग

जलसंपदा

शनधी,
शनधी,

कारखाने,

6

छोटे नदी/नाले जोि प्रकल्प

राज्य शनधी

जलसंपदा

7

ल.पा.तलाव/मा.मा.तलाव/

मनरेगा, लोकसहिाग,

कृशर्ष, लघु ससचन

तलाव/साठवण तलाव/

अिासकीय संस्िा, महात्मा

पशरर्षद व जलसंपदा

पाझर तलाव/ गाव

शिवकालीन तलाव/

शब्रटीिकालीन तलाव/

शनजामकालीन तलाव/माती
नाला बांधातील गाळ

सहकारी साखर कारखाने,

फुले जल व िुमी अशियान,

(जलसंधारण), शजल्हा

शवदिण सघन ससचन शवकास
कायणक्रम

काढणे.
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8

9

शपण्याचे पाणी स्त्रोत

बळकटीकरण करणे.

शजल्हा पशरर्षद शनधी, शजल्हा
शनयोजन सशमती शनधी,

पाणीपुरवठा, िूजल
सवेक्षण व शवकास

यंत्रणा, शजल्हा पशरर्षद

शवहीर/बोअरवेल पुनिणरण

मनरेगा, महात्मा फुले जलिुमी

कृशर्ष, िूजल सवेक्षण व

कामे

अशियान शनधी

शवकास यंत्रणा, पाणी
पुरवठा व स्वच्छता

शविाग, शजल्हा पशरर्षद
10

उपलब्ध पाण्याचा कायणक्षम

11

कोरिवाहू िेती अशियान

वापर, पीक पद्धतीत बदल
अंमलबजावणी (शवस्तृत
शटपणी पशरशिष्ट्ट फ)

राष्ट्रीय सुक्ष्म ससचन अशियान,
राज्य शनधी
राज्यशनधी

कृशर्ष व जलसंपदा

कृशर्ष

12

पाणी वापर संस्िा

13

कालवा स्वच्छता

14

जनजागृती

IWMP, महात्मा फुले जलिूमी कृशर्ष

15

प्रशसद्धी

IWMP, महात्मा फुले जलिूमी कृशर्ष

बळकटीकरण

राज्यशनधी व लोकसहिाग
मनरेगा

जलसंपदा व
जलसंधारण

जलसंपदा व
जलसंधारण

अशियान
अशियान
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पशरशिष्ट्ट - ब-2

िासन शनणणय क्रमांकः जशिअ-2015/प्र.क्र.40/जल-7 , शदनांक 7 फेब्रुवारी, 2015
मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी जाशहर केलेल्या कायमस्वरूपी उपाययोजना
अ.क्र.

योजना

संबशधत

नोिल शविाग

1

एकास्त्मक पाणलोट व्यवस्िापन कायणक्रम राबशवणे

2

िेततळे व शसमेंट नाला बांधाच्या माध्यमातून शवकेंद्रीत पाणीसाठे शनमाण

3

सोलर पंप िेतकऱयांना उपलब्ध करुन दे णे.

ऊजा शविाग

4

िेतकऱयांना सुक्ष्म ससचन सुशवधा उपलब्ध करुन पाण्याचा कायणक्षम वापर

कृर्षी शविाग

5

सामुदाशयक िेततळी घेणे.

कृर्षी शविाग

6

पाण्याचे साठे वाढशवण्यासाठी गाळ काढण्याचा कायणक्रम मोठया प्रमाणावर

7

राज्यात कोरिवाहू िेती अशियानाची प्रिावीपणे अंमलबजावणी करणे.

8

मूळ स्िळ जलसंधारणासाठी ब्रॉि बेि फरो यंत्र (BBF) उपलब्ध करुन दे णे.

करणे

करणे.

घे णे.

जलसंधारण शविाग
जलसंधारण शविाग/कृशर्ष
शविाग

जलसंधारण शविाग
कृर्षी शविाग
कृर्षी व जलसंधारण शविाग
(VIIDP)
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