2015-16 मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून महात्मा
ज्योवतबा फुले जल ि भूमी संधारण अवभयानास उपलब्ध
झालेले अनुदान जलयुक्त वििार अवभयानातील मंजूर
गािांना वितरीत करण्याबाबत
महाराष्ट्र िासन
ग्राम विकास ि जलसंधारण विभाग
िासन वनणणय क्र. मफुअ-201५/प्र.क्र.३६/जल-8
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
वदनांक :

२५ मे, 2015.

िाचा :
िासन वनणणय, ग्राम विकास ि जलसंधारण विभाग, क्रमांक:
1) जलसं-2002/प्र.क्र.581/जल-7,

वदनांक 28 फेब्रुिारी, 2002.

2) जलसं-2002/प्र.क्र.670/जल-7,

वदनांक 29 नोव्हेंबर, 2002.

3) जलसं-1003/प्र.क्र.79/जल-8,

वदनांक 18 जून, 2003.

4) जलसं-1004/प्र.क्र.47/जल-8,

वदनांक 24 ऑगस्ट, 2004,

5) जलसं-1004/प्र.क्र.47/जल-8,

वदनांक 14 सप्टें बर, 2005.

6) जलसं-1005/प्र.क्र.95/जल-8,

वदनांक 24 फेब्रुिारी, 2006.

7) जलसं-2006/प्र.क्र.134/जल-8,

वदनांक 5 एवप्रल, 2007.

8) जलसं-2008/प्र.क्र.31/जल-8,

वदनांक 18 सप्टें बर, 2008.

9) जलसं-2008/प्र.क्र.31/जल-8,

वदनांक 20 फेब्रुिारी, 2009.

10) जलसं-2009/प्र.क्र.34/जल-8,

वदनांक 1 जुलै, 2009.

11) जलसं-2010/प्र.क्र.13/जल-8

वदनांक 18 माचण, 2010.

12) जलसं-2011/प्र.क्र.16/जल-8,

वदनांक 30 माचण, 2011.

13) मफुअ 2012/ प्र.क्र.37 / जल-8

वदनांक 28 माचण, 2012.

14) मफुअ-2013 /प्र.क्र.62 / जल-8

वदनांक 05 एवप्रल, 2013.

15) मफुअ-201५ /प्र.क्र.५४ / जल-8

वदनांक ०१ एवप्रल, 201५.

१६ ) कृवष ि पदु म विभाग िासन वनणणय क्र. राकृवि 0४15 / प्र.क्र.३१ / राकृवियो कक्ष वदनांक २२ मे 2015
प्रस्तािना :
राज्यातील पजणन्याधावरत कोरडिाहू िेतीसाठी पाणलोट ि जलसंिधणन माध्यमातून ससचनासाठी पाण्याची
उपलब्धता िाढविणे, अत्यंत मौल्यिान असे पाणी ि माती यांचे संिधणन करणे, पडीक जवमनीचा विकास करणे, रोजगार
उपलब्धतेत िाढ करणे आवण पयायाने कृवष उत्पादनात िाढ करुन मौल्यिान भूसप
ं त्तीमध्ये स्थायी स्िरुपाची सुधारणा
करणे याकरीता महात्मा ज्योवतबा फुले जल ि भूमी संधारण अवभयान राज्यात वदनांक 1 मे, 2002 पासून सुरु करण्यात
आले. हे अवभयान प्रामुख्याने स्थावनक स्िराज्य संस्था, स्ियंसेिी संस्था तसेच ग्रामीण भागातील जनतेच्या
लोकसहभागाद्वारे राबविण्यात येत आहे . लोकसहभागातून राबविलेल्या या अवभयानाचे ठोस यि पाहता हे अवभयान
सन 2002-2003 पासून सातत्याने पुढे राबविण्यास िासनाने मंजुरी वदली आहे. संदभाधीन वदनांक 0१ एवप्रल, 201५
च्या िासन वनणणयान्िये हे अवभयान पुढील ०५ िषासाठी अथात सन २०१९-२० पयंत राबविण्यास मान्यता दे ण्यात
आलेली आहे . या अवभयानास आजपयंत वनधी अथणसक
ं ल्पीत होत नाही. तथावप सन 2011-12 पासून राष्ट्रीय कृवष
विकास योजनेतून वनधी वमळण्यास सूरुिात झाली आवण ख-या अथाने या अवभयानाचे भौतीक सदृष्ट्य पवरणाम
दृष्ट्टीपथात येिू लागले. सन 201५-1६ मध्ये राष्ट्रीय कृवष विकास योजनेतून वदनांक २२ मे २०१५ च्या िासन वनणणयान्िये
या अवभयानास प्राप्त झालेले अनुदान वितवरत करण्याची बाब िासनाच्या विचाराधीन होती.
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िासन वनणणय :
कृवष ि पदु म विभागाने राष्ट्रीय कृवष विकास योजनेतून संदभाधीन क्र. 1६ येथील वदनांक 22 मे 201५ च्या
िासन वनणणयान्िये महात्मा ज्योवतबा फुले जल ि भूमी संधारण अवभयानास रु. ४0.00 कोटी अनुदान मंजुर करुन वदले
आहे . हे मंजूर अनुदान जलयुक्त वििार अवभयानात वनिडलेल्या ६००० गािांना वितरीत करण्यास या िासन
वनणणयान्िये मंजुरी दे ण्यात येत आहे. हे मंजूर अनुदान पाझर तलाि वसमेंट नाला बंधारे /माती नाला बंधारे , वपण्याच्या
पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरण करणे, दु रुस्ती करणे,विवहर पुनणभरण ि गाळ काढणे, खोल सलग समतल चर याबाबीिर
खचण करण्यात यािा.
2.

हा वनधी खचण करताना खालील सूचनांचे पालन करािे.
(१) जलस्त्रोतातील गाळ लोकसहभागातून काढण्यात यािा. ज्या वठकाणी लोकसहभाग वमळणार नाही अिा
वठकाणी िासकीय ि खाजगी मविनरीला ( जे सी बी ि पोकलेन ) केिळ गाळ काढण्याच्या कामा कवरता फक्त
वडझेल िरील खचासाठी वनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात यािा.
(२) ज्या वसमेंट नाला बांध ि माती नाला बांधाची, पाझर तलाि, गाि तलाि आवण वपण्याच्या पाण्याचे
स्त्रोतांची दु रुस्ती आियकयक आहे आवण त्यात गाळ साचलेला आहे त्यातील प्रथम साचलेला गाळ प्राथयायाने
लोकसहभागातून काढािा तद्नंतर दु रुस्ती वितरीत िासन वनधीतून करािी.
(३) ज्या पाणलोटात दु रुस्तीसाठी जलस्त्रॊत उपलब्ध नसल्यास अथिा ज्या वठकाणी खोल सलग समतल
चर साठी योग्य स्थळ उपलब्ध असेल तेथे प्राधान्याने खोल सलग समतल चर करािा.

३.

हा वनधी खचण करण्यास वजल्हावधकारी यांना प्रावधकृत करण्यात येत असून आयुक्त कृवष महाराष्ट्र राज्य पुणे

यांच्या अवधवनस्त ठे िण्यात येत आहे. त्यांनी सदर वनधीचे िाटप प्रपत्र अ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे सिण वजल््ांना वितरीत
करािा. वजल्हावधकारी यांनी संबधीत वजल््ातील जलयुक्त वििार अवभयानात वनिडलेल्या गािांना प्राधान्याने वनधी
वितवरत करािा आवण ज्या उविष्ट्टासाठी वनधी वितरीत केलेला आहे त्याच उविष्ट्टासाठी खचण होणार याची दक्षता घ्यािी.
४.

हा वनधी खचण करण्यासाठी आयुक्त, कृवष यांना आहरण ि संवितरण अवधकारी याहणून घोवषत करण्यात येत

आहे . याबाबतचा भौतीक ि आथीक प्रगती अहिाल आवण खचाचे उपयोगीता प्रमाणपत्र िासनास िेळेत सादर करािे.
५.

सदर िासन वनणणय िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला

असून त्याचा संगणक संकेतांक 201५0५२51439445926 असा आहे. हा आदेि वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत
करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार ि नांिाने,
Digitally signed by Shankar Trambak

Jadhav
Shankar
DN: CN = Shankar Trambak Jadhav, C
S = Maharashtra, O = Government
Trambak Jadhav =OfIN,Maharashtra,
OU = Under Secretary
Date: 2015.05.26 10:44:45 +05'30'

( िं. त्र्यं. जाधि )
अिर सवचि, महाराष्ट्र िासन
प्रवत,
1) मा.राज्यपाल यांचे सवचि,
2) मा.मुख्यमंत्री यांचे सवचि,
3) मा.विरोधी पक्षनेते विधान पवरषद ि विधानसभा यांचे सवचि,
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4) मा.मंत्री (जलसंधारण), यांचे खाजगी सवचि
5) मा.राज्यमंत्री, (जलसंधारण) याचे खाजगी सवचि
6) सिण मा.मंत्री, राज्यमंत्री याचे खाजगी सवचि,
7) कायाध्यक्ष, आदिणगांि संकल्प ि प्रकल्प सवमती,
8) मुख्य सवचि यांचे सहसवचि,
9) सिण अप्पर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/ सवचि, मंत्रालयीन विभाग,
10) प्रधान सवचि (कृवष), कृवष ि पदु म विभाग, मंत्रालय, मुंबई
11) सिण विभागीय आयुक्त,
12) आयुक्त (कृवष), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
13) सिण वजल्हावधकारी,
14) सिण मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद,
15) संचालक, मृदसंधारण ि पाणलोट क्षेत्र व्यिस्थापन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
16) सिण संचालक, कृवष आयुक्तालय, पुणे,
17) मुख्य अवभयंता, लघु पाटबंधारे (स्थावनक स्तर), पुणे
18) प्रधान मुख्य िनसंरक्षक ि संचालक, सामावजक िनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
19) संचालक, भूजल सिेक्षण ि विकास यंत्रणा, पुणे,
20) सिण अवतवरक्त मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद,
21) सिण प्रकल्प संचालक, वजल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,
22) सिण उपायुक्त (विकास), विभागीय आयुक्त कायालय ( सिण),
23) सिण विभागीय कृवष सहसंचालक,
24) सिण अधीक्षक अवभयंता, पाटबंधारे/ सिण अधीक्षक अवभयंता, लघु पाटबंधारे, (स्थावनक स्तर)
25) संचालक, अथण ि सांख्ख्यकी संचालनालय, मुंबई,
26) महासंचालक, मावहती ि जनसंपकण, मुंबई (प्रवसध्दीकरीता ),
27) सिण वजल्हा अवधक्षक कृवष अवधकारी,
28) सिण मुख्य िन संरक्षक ि उपसंचालक, सामावजक िनीकरण िृत्त,े
29) सिण सहसंचालक, सामावजक िनीकरण िृत्त,े
30) सिण मुख्य िनसंरक्षक,/ सिण उपिनसंरक्षक,
31) िवरष्ट्ठ भूिज्ञ
ै ावनक, भूजल सिेक्षण ि विकास यंत्रणा,
32) महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण सल्लागार पवरषदे चे सिण अिासकीय सदस्य,
33) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य 1 ि 2, मुंबई ि नागपूर,
34) महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र राज्य 1 ि 2, मुंबई ि नागपूर,
35) अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई,
36) सिण मंत्रालयीन विभाग,
37) कृवष ि पदु म विभाग (राकृवियो कक्ष), मंत्रालय, मुंबई
38) संचालक, मावहती ि जनसंपकण संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.
39) सिण उपसवचि/अिर सवचि/कक्ष अवधकारी, जलसंधारण विभाग, (जलसंधारण उप विभाग),मंत्रालय
40) जल-8 (वनिड नस्ती), ग्रा.वि.ि ज.सं.विभाग, मंत्रालय, मुंबई
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