सर्वांसाठी पाणी- टं चाई मुक्त महाराष्ट्र- 2019
अंतर्गत राबवर्वण्यात येणा-या “जलयुक्त विर्वार
अवियान” कायगक्रमासाठी वजल्हा र्वार्षिक योजने
मध्ये

जलसंधारणाच्या

लेखािीिाखालील

योजनांच्या

तरतूदीतून

50%

संबंवधत
तरतूद

दु रुस्ती र्व पुनर्षजर्वनाच्या कामांर्वर खचग करण्यास
मंजूरीबाबत.

महाराष्ट्र िासन
वनयोजन वर्विार्
िासन वनणगय क्रमांकः विएपी- 2015/विकाना /प्र.क्र.18/ का. 1481
हैद्राबाद हाऊस, विबीर कायालय,
नार्पूर
तारीख: 22 विसेंबर,2015.
र्वाचा
1) िासन वनणगय क्रमांकः ग्राम वर्वकास र्व जलसंधारण वर्विार्, क्र.जलअ - 2014/ प्र.क्र. 203/
जल-7, वद. 7/12/2014
2) िासन वनणगय क्रमांकः वनयोजन वर्विार् क्र.िीएपी-2015/प्र.क्र.23/का-1481, वद.11.3.2015.
प्रस्तार्वना
िासनाने र्ेल्या र्विगिरात राज्यातील सर्वग वजल्हांमधील जलयुक्त विर्वार अवियानांतर्गत झालेल्या
कामांचा आढार्वा घेतला असता, प्रत्येक वजल्यात नर्वीन बंधारे/ चेक िॅ म बांधणे या ऐर्वजी मार्ील 60 र्विांच्या
कालार्वधीत बांधण्यात आलेले जुने बंधारे/ वसमेंट नालाबंिींर्/ पाझर तलार्व तसेच लघुससचन तलार्व हे दु रुस्त
र्व पुनर्षजवर्वत करणे यायदे िीर र्व पवरणामकारक ठरणार असल्याचे वनदिगनास आले आहे. पवरणामी कमी
खचात स्थावनक पातळीर्वर पाण्याचा साठा र्वाढू न ससचन सुवर्वधा तात्काळ उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
त्यामुळे वजल्हा वनयोजन सवमती अंतर्गत जलसंधारणा करीता अथगसंकल्पीत केलेल्या सर्वग लेखािीिांखालील
एकूण तरतूदीपैकी 50% तरतूद अस्स्तत्र्वातील जुने बंधारे/ वसमेंट नालाबंिींर्/ पाझर तलार्व तसेच लघुससचन
तलार्व यांच्या दु रुस्ती र्व पुनर्षजवर्वत करण्यासाठी खचग करण्याची बाब िासनाच्या वर्वचाराधीन होती.
िासन वनणगय
वजल्हा र्वार्षिक योजना (सर्वगसाधारण), सन 2015-16 अंतर्गत जलसंधारणािी संबंवधत असलेल्या
सर्वग वजल्हास्तरीय योजनांसाठी त्या योजनांच्या संबंवधत लेखावििांखाली अथगसंकल्पीत केलेल्या एकूण
तरतूदीच्या 50% इतकी तरतूद या पूर्वी वनमाण केलेले जुने बंधारे/ वसमेंट नालाबंिींर्/ पाझर तलार्व तसेच
लघुससचन तलार्व यांची दु रुस्ती र्व पुनर्षजर्वन करण्यासाठी खचग करण्यास या िासन वनणगयान्र्वये िासनाची
मान्यता दे ण्यात येत आहे.

िासन वनणगय क्रमांकः विएपी- 2015/विकाना /प्र.क्र.18/ का. 1481

2.

सदर िासन वनणगयाची अंमलबजार्वणी तात्काळ करण्यात यार्वी.
सदर िासन वनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्वर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201512221022429416 असा आहे . हा आदे ि विजीटल स्र्वाक्षरीने
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार र्व नार्वाने.

Kirankumar
Vasantrao
Wahul
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DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Deputy Secretary,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Kirankumar
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( वक.र्व.र्वाहु ल )
िासनाचे उपसवचर्व.
प्रवत,
1) मा. राज्यपाल यांचे सवचर्व.
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे सवचर्व.
3) मा. मंत्री ( वर्वत्त र्व वनयोजन) यांचे खाजर्ी सवचर्व.
4) मा. वर्वरोधी पक्षनेता, वर्वधानसिा /वर्वधान पवरिद
5) मा. मंत्री, राज्यमंत्री (सर्वग) यांचे खाजर्ी सवचर्व,
6) सन्माननीय वर्वधानसिा / वर्वधान पवरिद सदस्य, संसद सदस्य. (सर्वग).
7) मा. मुख्य सवचर्व,महाराष्ट्र राज्य.
8) प्रधान सवचर्व (वनयोजन) यांचे र्वरीष्ट्ठ स्र्वीय सहायक,
9) अपर मुख्य सवचर्व/ प्रधान सवचर्व / सवचर्व, (सर्वग) मंत्रालय, मुंबई .
10) आयुक्त (कृिी ), कृिी आयुक्तालय, पुणे,
11) प्रधान मुख्य र्वनसंरक्षक र्व महासंचालक, सामावजक र्वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
12) संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संर्वद
े न उपयोजन केंद्र, नार्पूर
13) महालेखापाल महाराष्ट्र- 1 र्व 2 (लेखा र्व अनुज्ञेयता/ लेखापवरक्षा), मुंबई / नार्पूर
14) अवधदान र्व लेखा अवधकारी, मुंबई
15) वनर्वासी लेखापवरक्षा अवधकारी, मुंबई
16) वजल्हा कोिार्ार अवधकारी, (सर्वग)
17) मंत्रालयीन प्रिासवकय वर्विार्, (सर्वग)
18) वर्विार्ीय आयुक्त, वर्विार्ीय आयुक्त कायालय, (सर्वग)
19) सदस्य सवचर्व, मराठर्वािा वर्वकास मंिळ, औरं र्ाबाद,
20) सदस्य सवचर्व, वर्वदिग वर्वकास मंिळ, नार्पूर,
21) सदस्य सवचर्व, उर्वगरीत महाराष्ट्र वर्वकास मंिळ, पुणे,
22) वजल्हावधकारी, (सर्वग)
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23) मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरिद, (सर्वग)
24) वनयोजन वर्विार्ातील सहसवचर्व/ उपसवचर्व, (सर्वग)
25) संचालक, अथग सांस्ख्यकी संचालनालय,मुंबई.
26) उपायुक्त (वनयोजन), वर्विार्ीय आयुक्त कायालय, (सर्वग)
27) वजल्हा वनयोजन अवधकारी, वजल्हावधकारी कायालय, (सर्वग)
28) कक्ष अवधकारी, वनयोजन वर्विार्, मंत्रालय, मुंबई, (सर्वग)
29) वनर्वि नस्ती, का. 1481, वनयोजन वर्विार्.
********
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