जलयुक्त शिवार अशियान करीता शजल्हा
शनयोजन शवकास सशिती िार्फत व िदत व
पुनवफसन शविागाकडू न लेखाशिर्फ 4250 A025
अंतगफत प्राप्त शनधी शविेर् बाब म्हणून 30 जून,
2017 पयंत खर्फ करण्यास परवानगी दे णेबाबत.
िहाराष्ट्र िासन
ग्रािशवकास व जलसंधारण शविाग
िासन शनणफय क्रिांक: जशिअ-2017/प्र.क्र. 155 /जल-7
िंत्रालय, िुंबई 400 032
शदनांक- ३१ िार्फ, 2017
वार्ा:
1) जलसंधारण शविाग, िासन शनणफय क्रिांक: जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7
शद. 05 शडसेंबर 2014
2) जलसंधारण शविाग, िासन शनणफय क्रिांक: जलसं-2016/प्र.क्र.192/जल-7
शद. 31 िार्फ, 2016, शदनांक 27 ऑक्टोबर, 2016 व शदनांक 14 िार्फ, 2017.
3) जलसंधारण शविाग, िासन शनणफय क्रिांक: जशिअ-2016/प्र.क्र. 518/जल-7,
शदनांक 1३ ऑक्टोबर, 2016
4) जलसंधारण शविाग, िासन शनणफय क्रिांक: जशिअ-2016/प्र.क्र.518/जल-7,
शदनांक १४ िार्फ, 2017
प्रस्तावनाटं र्ाईिुक्त िहाराष्ट्र 2019 अंतगफत टं र्ाई पशरस्स्ितीवर िात करण्यासाठी राज्यात
जलयुक्त शिवार अशियान राबशवण्यात येत आहे. या अशियानाकरीता शवशवध योजनांिधून शनधी
उपलब्ध होत आहे.
राज्यात सन 2016 िध्ये र्ांगला पाऊस झाला. त्यािुळे ओढे /नाला यािध्ये शडसेंबर
पयंत पाणी होते. तसेर् रब्बी शपके जानेवारी पयंत िेतात होती. या सवफ पशरस्स्ितीिुळे शनयोजन
केलेली कािे शवशहत वेळेत पूणफ करता आलेली नाहीत. सबब शवतरीत केलेला शनधी अखर्चर्त
राहणार आहे . सदर अखर्चर्त शनधी प्रत्यार्चपत केला तर हाती घेण्यात आलेली कािे पूणफ करण्यास
अडर्णी शनिाण होण्यार्ी िक्यता आहे. सबब जलयुक्त शिवार अशियानाकरीता सन 2016-17
शजल्हा शनयोजन व शवकास सशितीिार्फत शदलेला शविेर् शनधी व िदत व पुनवफसन शविागाकडू न
लेखाशिर्फ 4250 A025 अंतगंत प्राप्त झालेला रु.875 कोटी शनधी पैकी शद.31 िार्फ, 2017
रोजी शिल्लक राहणारा शनधी शविेर् बाब म्हणून जून 2017 अखेर पयंत खर्फ करण्यास परवानगी
दे ण्याबाबतर्ा प्रस्ताव िासनाच्या शवर्ाराधीन होता.
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िासन शनणफयसवांसाठी पाणी टं र्ाईिुक्त िहाराष्ट्र 2019 अंतगफत टं र्ाई पशरस्स्ितीवर िात
करण्यासाठी राज्यािध्ये सन 2015-16 या वर्ापासून जलयुक्त शिवार अशियान हा प्रिुख
िहत्त्वाकांक्षी कायफक्रि राबशवण्यात येत आहे.
2.

जलयुक्त शिवार अशियान अंतगफत सन 2016-17 िध्ये 5292 गावांर्ी शनवड करण्यात

आली असून सदर गावांकरीता शनयोजन शविागािार्फत शजल्हा शनयोजन व शवकास सशितीच्या
िाध्यिातून रु. 600.00 कोटी शविेर् शनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेला आहे. या शनधीिधील
शद. 31 िार्फ, 2017 अखेर अखर्चर्त राहणारा सवफ शनधी अिफसंकल्पीय प्रणालीवरुन काढू न 30
जून 2017 पयंत खर्फ करण्यास एक शविेर् बाब म्हणून िासन िान्यता दे ण्यात येत आहे.
3.

कृती आराखडयानुसार कािे पूणफ करण्याकरीता शनधी किी पडत असल्याने िदत व

पुनवफसन शविागाकडू न (4250-A025) या लेखाशिर्ाखाली उपलब्ध झालेल्या शनधीतून िासन
शनणफय शद. 13 ऑक्टोबर, 2016 अन्वये रु. 800 .00 कोटी शनधी व िासन शनणफय शद. 14 िार्फ,
2017 अन्वये रु. 75.00 कोटी असा एकूण रु. 875.00 कोटी शनधी शवतरीत करण्यात आलेला
आहे. या शनधीिधील अखर्चर्त असलेल्या शनधीपैकी 25 टक्के शनधी अिफसंकल्पीय प्रणालीवरुन
काढू न शदनांक 30 जून 2017 पयंत खर्फ करण्यास एक शविेर् बाब म्हणून िासन िान्यता दे ण्यात
येत आहे. व उवफरीत शनधी सिर्चपत करण्यात यावा.
4.

जलयुक्त शिवार अशियान सन 2015-16 िधील काढू न ठे वलेल्या शनधीपैकी शदनांक 31

िार्फ 2017 अखेर अखर्चर्त राहणारा शनधी सिर्चपत करावा. सवफ रक्कि सिर्चपत केल्याबाबत
शजल्हाशधकारी यांनी प्रिाणपत्र िासनास सादर करण्यार्ी दक्षता घ्यावी.
5.

सवफ शजल्हाशधकारी यांनी पशरच्छे द 2 व 3 प्रिाणे िान्यता शदल्यानूसार अनुदानार्ी रक्कि

आहरीत करुन संबंशधत शजल्हा पशरर्दे कडे सुपद
ू फ करावी. शजल्हा पशरर्दे ने सदरच्या रक्किेर्े
शवतरण शजल्हाशधकारी यांच्या शनदे िानुसार संबंशधत अंिलबजाणी यंत्रणेस करावे.सदरच्या
अनुदानार्ी रक्कि 30 जून, 2017 पयंत करणे बंधनकारक आहे.
6.

सदर िासन शनणफय शवत्त शविाग यांच्या सहितीने त्या शविागार्े अनौपर्ारीक संदिफ

क्र.अनौ.स.क्र.232/2017/व्यय-15 शदनांक 31/3/2017 अन्वये शनगफशित करण्यात येत आहे.
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7.

सदर िासन शनणफय िहाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून असून त्यार्ा संकेतांक 201703311057372426 असा आहे.
हा आदे ि शडजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे.
िहाराष्ट्रार्े राज्यपाल यांच्या शनदे िानुसार व नावाने.
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( ना.श्री.कराड )
अवर सशर्व, िहाराष्ट्र िासन
प्रशत,
१) िा. िंत्री (जलसंधारण) यांर्े खाजगी सशर्व,
२) िा. राज्यिंत्री यांर्े खाजगी सशर्व,
३) प्रधान सशर्व (जलसंधारण) यांर्े स्वीय सहायक,
४) सवफ शविागीय आयुक्त
५) आयुक्त कृर्ी िहाराष्ट्र राज्य
६) िहालेखापाल 1 िुंबई, िहालेखापाल २ नागपूर
७) संर्ालक, िृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्िापन पुणे
८) सवफ शजल्हाशधकारी
९) सवफ शजल्हा कोर्ागार अशधकारी
१०) सवफ िुख्य कायफकारी अशधकारी
११) िुख्य अशियंता, लघुससर्न (जलसंधारण) पुणे
१२) िुख्य अशियंता, शवदिफ सदन ससर्न शवकास कायफक्रि नागपूर
१३) सवफ अशधक्षक अशियंता लघुससर्न जलसंधारण
१४) सवफ शविागीय कृशर् सहसंर्ालक
१५) सवफ कायफकारी अशियंता लघुससर्न जलसंधारण
१६) सवफ शजल्हा अशधक्षक कृर्ी अशधकारी
१७)

शनवडनस्ती.
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