सर्वासाठी पाणी-टं चाईमुक्त महाराष्ट्र-2019
अंतर्गत टं चाई पररस्थितीर्वर कायमथर्वरुपी
मात करण्यासाठी जलयुक्त रिर्वार अरियान
राबरर्वणेबाबत.
महाराष्ट्र िासन
मृद र्व जलसंधारण रर्विार्
िासन रनणगय क्रमांक: जलअ-2014/प्र.क्र. 203/ जल-7
मंत्रालय, मुंबई 400 032
रदनांक : 02 नोव्हेंबर, 2017
र्वाचा

: 1.

िासन रनणगय जलसंधारण रर्विार् क्रमांक जलअ-2014/ प्र.क्र. 203/
जल-7, रदनांक 5 रिसेंबर, 2014.

2.

िासन पत्र क्र. बैठक -2017/ प्र.क्र. 408/ जल-7, रद. 26 सप्टें बर,
2017 (मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली रदनांक 21 जुलै, 2017 रोजी
झालेल्या बैठकीचे इरतर्वृत्त.)

प्रथतार्वना :
िासन रनणगय जलसंधारण रर्विार्, क्रमांक जलअ-2014/प्र.क्र. 203/ जल-7, रदनांक 5
रिसेंबर, 2014 अन्र्वये राज्यात जलयुक्त रिर्वार अरियान राबरर्वण्यात येत असून, या अरियाना अतंर्गत
दरर्वर्षी रकमान 5000 र्ार्वे र्व 5 र्वर्षामध्ये 25 हजार र्ार्वे टं चाईमुक्त करण्याचे िासनाचे धोरण आहे.
उक्त िासन रनणगयातील पररच्छे द क्र. 12 नुसार र्ार्वातील पाण्याचा ताळे बंद करण्याबाबत उल्लेख
आहे. त्यानुसार या अरियाना अंतर्गत रनर्विलेल्या र्ार्वाचे िौर्ोलीक क्षेत्र रर्वचारात घेऊन र्ार्वातील
पाण्याचा ताळे बंद र्व र्ार्वाचा कृती आराखिा करण्याची कायगर्वाही करण्यात येत आहे. यामध्ये बदल
करुन रनर्विलेल्या र्ार्वाच्या िौर्ोलीक क्षेत्राऐर्वजी र्ार्वाचा संपूणग पाणलोट क्षेत्र रर्वचारात घेऊन
अरियानाची अंमलबजार्वणी करण्याची बाब िासनाच्या रर्वचाराधीन होती.
िासन रनणगय :जलयुक्त रिर्वार अरियानांतर्गत सन 2017-18 या र्वर्षापासून रनर्विलेल्या र्ार्वांचा पाण्याचा
ताळे बंद करताना तसेच र्ार्वाचा कृती आराखिा करताना केर्वळ र्ार्वाचे िौर्ोरलक क्षेत्र रर्वचारात
घेण्याऐर्वजी रनर्विलेल्या र्ार्वांचे पाणलोट क्षेत्र रर्वचारात घेऊन अरियानाची अंमलबजार्वणी करण्यास
िासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे.
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सदर िासन रनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथिळार्वर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201711021200051226 असा आहे. हा आदे ि
रिजीटल थर्वाक्षरीने सांक्षाकीत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदे िानुसार र्व नार्वाने.
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( एकनाि िर्वले )
सरचर्व, महाराष्ट्र िासन
प्ररत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सरचर्व.
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे सरचर्व.
3. मा.सिापती, रर्वधान पररर्षद, महाराष्ट्र रर्वधानमंिळ सरचर्वालय यांचे सरचर्व
4. मा. अध्यक्ष रर्वधान सिा, महाराष्ट्र रर्वधानमंिळ सरचर्वालय यांचे सरचर्व
5. मा.रर्वरोधी पक्षनेता, रर्वधानसिा/ रर्वधानपररर्षद, महाराष्ट्र रर्वधानमंिळ सरचर्वालय,
6. सर्वग सन्माननीय रर्वधानसिा / रर्वधानपररर्षद र्व संसद सदथय.
7. मा.मंत्री (मृद र्व जलसंधारण ) यांचे खाजर्ी सरचर्व.
8. मा.राज्यमंत्री (मृद र्व जलसंधारण) यांचे खाजर्ी सरचर्व.
9. सर्वग मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सरचर्व.
10. मा.मुख्य सरचर्व, महाराष्ट्र राज्य.
11. सर्वग अपर मुख्य सरचर्व / प्रधान सरचर्व, मंत्रालय, मुंबई,
12. प्रधान सरचर्व, कृर्षी र्व पदु म रर्विार्, मंत्रालय, मुंबई
11.सर्वग रर्विार्ीय आयुक्त.
12. प्रधान मुख्य र्वन संरक्षक र्व महासंचालक, सामारजक र्वनीकरण, पुणे
13.आयुक्त, कृर्षी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
14.आयुक्त, मृद र्व जलसंधारण, औरंर्ाबाद
15.मुख्य अरियंता, लघुससचन (जलसंधारण), पुणे.
16.सर्वग मुख्य अरियंता, जलसंपदा रर्विार्.
17.संचालक, िुजल सर्वेक्षण र्व रर्वकास यंत्रणा, पुणे.
18. संचालक, मृद संधारण र्व पाणलोट क्षेत्र व्यर्वथिापन, पुणे
19.महासंचालक, मारहती र्व जनसंपकग, मुंबई (प्ररसध्दीकरीता).
20.महालेखापाल एक र्व दोन महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नार्पूर.
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21.सर्वग रजल्हारधकारी.
22.सर्वग मुख्य कायगकारी अरधकारी, रजल्हा पररर्षद.
23.सर्वग अरधक्षक अरियंता, लघुससचन (जलसंधारण ) मंिळ.
24.सर्वग अधीक्षक अरियंता, जलसंपदा रर्विार्.
25.सर्वग उपायुक्त (रर्वकास), रर्विार्ीय आयुक्त कायालय.
26.सर्वग रर्विार्ीय कृर्षी सहसंचालक.
27.सर्वग कायगकारी अरियंता, लघुससचन (जलसंधारण) रर्विार्.
28.सर्वग कायगकारी अरियंता, लघुससचन रजल्हा पररर्षद रर्विार्.
29.सर्वग रजल्हा अधीक्षक कृर्षी अरधकारी.
30.सर्वग मंत्रालयीन रर्विार्.
31.सर्वग सहसरचर्व/ उपसरचर्व/ अर्वर सरचर्व, मृद र्व जलसंधारण रर्विार्, मंत्रालय,
32.रनयोजन रर्विार्/ रर्वत्त रर्विार्, मंत्रालय, मुंबई.
33.जल-7, रनर्वि नथती.
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