जलसंपदा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात जलयुक्त
शिवार अशभयान राबशवणेबाबत.
महाराष्ट्र िासन

जलसंपदा शवभाग

िासन शनणणय क्रमांकः सीडीए-1015/(26/15)/लाक्षेशव(कामे)
मंत्रालय, मंबई-40032.

वाचा :-

शदनांक: 12 मार्च, 2015

1) िासन शनणणय क्रमांकः जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7,दि. 5/12/2014.

2) िासन शनणणय क्रमांकः बीकेएस 2005/(19/2005)/ससव्य (धोरण), दि. 22/06/2005

3) िासन शनणणय क्रमांकः सीडीए-1015/(26/15)/लाक्षेदि (कामे), दि.31/1/2015

प्रस्तावना :-

राज्यात सतत उद्भवणारी टं चाई सदृि पशरस्स्िती शवचारात घे ता “सवांसाठी पाणी - टं चाई मुक्त

महाराष्ट्र 2019” अंतगणत जलयुक्त शिवार अशभयान हाती घे ण्यात आले आहे . या अशभयानांतगणत

टं चाईग्रस्त गावांची शनवड करुन त्या शठकाणी भशवष्ट्यात पाणी टं चाई पशरस्स्िती शनमाण होऊ नये म्हणून
आवश्यक कामे करण्यात येत आहे त.

या अशभयानांतगणत पावसाचे पाणी शिवारातच अडशवणे,

भुगभातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे, शवकेंद्रीत पाणीसाठे शनमाण करणे, जलस्त्रोतामधील गाळ

काढणे, अस्स्तत्वात असलेल्या जलस्त्रोताची साठवण क्षमता पुन:स्िाशपत करणे इत्यादी कामे करण्यात
येतात. ही कामे जलसंपदा शवभाग, िासन शनणणय क्र. बीकेएस -2005/ (19/2005)/ससव्य (धोरण), शद.
22/06/2005 या िासन शनणणयामुळे मयादीत क्षेत्रात करणे िक्य होते.

महाराष्ट्र राज्याच्या सन 2003 च्या जलनीतीनुसार नदीखोरे/ उपखोरे हा घटक शवचारात

घे ऊन जलसंपत्तीचे शनयोजन, शवकास व व्यवस्िापन करण्यासाठी एकास्त्मक व बहु क्षेत्रीय दृष्ट्टीकोन

ठे वून करण्याचे नमूद आहे . त्यानुसार ससचनासाठीचा पाणी पुरवठा जेिे अशनयशमत व अपुरा आहे तेिे,
आवश्यकतेनुसार पूणण झालेल्या मोठ्या व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षे त्रात जलसंवधणनाची कामे

जसे की, गावतळी, पाझर तलाव, को. प. बंधारे, हाती घे ण्यात यावीत असे स्पष्ट्ट केले आहे . त्यास
अनुसरुन जलयुक्त शिवार अशभयानांतगणतची कामे जलसंपदा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात घे ण्याचे
िासनाच्या शवचाराधीन होते.
िासन शनणणय: -

जलसंधारण शवभाग, िासन शनणणय क्र.जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7, शदनांक 5/12/2014

नुसार जलयुक्त शिवार अशभयानांतगणत करण्यात येणारी कामे जलसंपदा शवभागाच्या मोठया, मध्यम व
लघु प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातसुध्दा जेिे ससचनासाठीचा पाणी पुरवठा अशनयशमत व अपुरा आहे व ज्या
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शठकाणी शनस्सारण योग्य जशमनी आहे त, अिा शठकाणी आवश्यकतेनुसार घे ण्यास मान्यता दे ण्यात येत
आहे .

सदरचा िासन शनणणय ग्राम शवकास व जलसंधारण शवभागाच्या सहमतीने शनगणशमत करण्यात

येत आहे .

सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201503121105581827 असा आहे . हा आदे ि
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.
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( स.को.सब्बीनवार )
प्रत,

उप सशचव

1. मा.राज्यपाल यांचे सशचव,

2. मा.मुख्यमंत्री यांचे सशचव,

3. मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानसभा/शवधान पशरषद, महाराष्ट्र शवधानमंडळ सशचवालय, मुंबई,
4. मा.राज्यमंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजगी सशचव,

5. सवण सन्माननीय शवधानसभा / शवधान पशरषद व संसद सदस्य,
6. सवण मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सशचव,

7. अपर मुख्य सशचव (कृशष), कृशष व पदुम शवभाग, मंत्रालय, मुंबई,
8. सवण अपर मुख्य सशचव / प्रधान सशचव, मंत्रालय, मुंबई,

9. अपर मुख्य सशचव, महसूल व वन शवभाग (मदत व पुनवणसन), मंत्रालय, मुंबई,
10. प्रधान सशचव (जसं), जलसंपदा शवभाग, मंत्रालय, मुंबई,
11. सशचव (लाक्षेशव), जलसंपदा शवभाग, मंत्रालय, मुंबई,

12. सशचव (जलसंधारण), जलसंधारण शवभाग, मंत्रालय, मुंबई,
पृष्ट्ठ 4 पैकी 2

िासन शनणणय क्रमांकः सीडीए-1015/(26/15)/लाक्षेशव(कामे)

13. सवण कायणकारी संचालक, जलसंपदा शवभाग,

14. महासंचालक, जल व भूशम व्यवस्िापन संस्िा (वाल्मी), औरंगाबाद,

15. महासंचालक, महाराष्ट्र अशभयांशत्रकी प्रशिक्षण प्रबोशधनी (मेटा), नाशिक,
16. आयुक्त (कृशष), कृशष आयुक्तालय, पुणे-411 001,

17. सवण शवभागीय आयुक्त,

18. संचालक (मृद संधारण) , कृशष आयुक्तालय, पुणे-411 001,

19. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालक, सामाशजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
20. सवण मुख्य अशभयंता, जलसंपदा शवभाग,

21. सवण सह सशचव / उप सशचव / अवर सशचव / कायासन अशधकारी, जलसंपदा शवभाग, मंत्रालय,
मुंबई,

22. मुख्य अशभयंता, लघुससचन (जलसंधारण), पुणे,

23. मुख्य अशभयंता, शवदभण सघन ससचन शवकास कायणक्रम, नागपूर,
24. संचालक, महाराष्ट्र सुदूर सवेक्षण व शवकास यंत्रणा, पुणे,
25. संचालक, भूजल सवेक्षण व शवकास यंत्रणा, पुणे,

26. मुख्य कायणकारी अशधकारी / अप्पर मुख्य कायणकारी अशधकारी, वसुंधरा पाणलोट शवकास
यंत्रणा, पुणे,

27. महासंचालक, माशहती व जनसंपकण, मुंबई (प्रशसध्दीकरीता),
28. सवण अधीक्षक अशभयंता, जलसंपदा शवभाग,
29. सवण शजल्हाशधकारी,

30. सवण मुख्य कायणकारी अशधकारी / अशतशरक्त मुख्य कायणकारी अशधकारी, शजल्हा पशरषद,

31. महालेखापाल एक व दोन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर (लेखा परीक्षा व लेखा व अनुज्ञेयता),
32. अशधदान व लेखा अशधकारी, मुंबई,

33. शनवासी लेखापरीक्षा अशधकारी, मुंबई,

34. सवण उपायुक्त (शवकास), शवभागीय आयुक्त कायालय,
35. सवण शवभागीय कृशष सहसंचालक,

36. सवण अधीक्षक अशभयंता, लघु ससचन (जलसंधारण) मंडळ,
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37. सवण शजल्हा अशधक्षक कृशष अशधकारी,

38. सवण कायणकारी अशभयंता, जलसंपदा शवभाग,

39. सवण कायणकारी अशभयंता, लघु ससचन (जलसंधारण),
40. सवण शजल्हा कोषागार अशधकारी,

41. सवण मंत्रालयीन शवभाग,

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

43. शनयोजन शवभाग / शवत्त शवभाग, मंत्रालय, मुंबई,
44. लाक्षेशव (कामे) कायासन संग्रहािण.
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