राज्यात जलयुक्त शिवार अशियान किंवा
मृद व जलसंधारणाची इतर िंामे िासन,
खाजगी संस्था व जनतेचा सहिाग (PPP)
तत्वावर िंरण्यासंदिात मागगदिगिं सूचना.
महाराष्ट्र िासन
मृद व जलसंधारण शविाग
िासन पशरपत्रिं क्रमांिं : जशिअ-2017/प्र.क्र. 364/जल-7
मादाम िंामा मागग, हु तात्मा राजगुरू चौिं
मंत्रालय, मुंबई-32
शदनांिं : 02 नोव्हें बर, 2017.
वाचा : ग्राम शविंास व जलसंधारण शविाग,
1) िासन शनणगय क्रमांिं- जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7,शद. 5 शिसेंबर, 2014
2) िासन पशरपत्रिं क्रमांिं-मफुअ-2016/प्र.क्र.68/जल-8, शद.४ मे,2016
३) िासन पशरपत्रिं क्रमांिं गामुध-2017/प्र.क्र.134/जल-1, शदनांिं 6 मे, 2017
4) िासन पशरपत्रिं क्रमांिं-गामुध 2017/प्र.क्र.62/जल-8,शद. 25 मे,2017
5) िासन पशरपत्रिं क्रमांिं गामुध-2017/प्र.क्र.47/जल-20, शद 4 सप्टें बर, 2017
प्रस्तावना :टं चाईमुक्त महाराष्ट्र-2019 अंतगगत टं चाई पशरस्स्थतीवर िंायमस्वरूपी मात
िंरण्याच्या उद्देिाने अशिसरणाच्या माध्यमातून मोठया प्रमाणात मृद व जलसंधारणाची
िंामे िंरण्यासाठी राज्यात जलयुक्त शिवार अशियान हा प्रमुख महत्वािंांक्षी िंायगक्रम सन
2015-16 पासून प्रिावीपणे राबशवण्यात येत आहे. िंेंद्र िासनाच्या योजना शनधी, राज्य
िासनाचा शनयशमत योजनाचा शनधी, शजल्हा स्तरावरील योजनाचा शनधी, स्थाशनिं शविंास
शनधी (आमदार /खासदार शनधी), मुख्यमंत्री सहायता शनधी, अिासिंीय संस्था, खाजगी
संस्था, धमादाय संस्था, व्यावसाशयिं सामाशजिं उत्तरदाशयत्व (CSR) शनधी व लोिं सहिाग
तसेच शवषेि शनधीतून अशिसरणाच्या माध्यमातून सदर अशियान अंतगगत िंामे िंरण्यात येत
आहेत.
खाजगी संस्था, लोिं सहिाग व िासन यांच्या सहिागाने (PPP) जलसंधारणाची
िंामे राबशवण्याबाबत वधा शजल्हातील यिोदा नदीच्या खोऱ्यातील प्रिंल्पास िासनाने
शदनांिं 11 सप्टें बर,2016 रोजीच्या पत्रान्वये तत्वत: मान्यता शदलेली आहे. या
प्रिंल्पांतगगत टाटा रस्ट यांचा सहिाग 20%, िंमलनयन जमनालाल बजाज फांऊिे िन
यांचा सहिाग 20%, लोिंसहिाग 5% व राज्य िासनाचा सहिाग ५५% असा आहे.
तसेच खाजगी संस्था, लोिं सहिाग एिंशत्रत (40+5) शिंमान 45 % व िासन िंमाल
55% अिा सहिागाने (PPP तत्वावर) अिंोला, चंद्रपूर, अमरावती, यवतमाळ या
शजल्यातील टाटा रस्ट व अंबुजा शसमेंट यांच्या प्रिंल्पास तत्वत: मान्यता शदलेली आहे.
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2.

जलयुक्त शिवार अशियाना संदिात शवस्तृत सूचना शद. 5 शिसेंबर 2014 रोजीच्या

िासन शनणगयान्वये शनगगशमत िंरण्यात आलेला असून, उक्त िासन शनणगयातील पशरच् े द
15 नुसार सीएसआर, अिासिंीय संस्था, लोिंसहिागाबाबत मागगदिगिं सूचना स्वतंत्रपणे
शनगगशमत िंरण्यात येतील असे नमूद िंरण्यात आले आहे. यानुषंगाने खालील प्रमाणे सूचना
दे ण्यात आलेल्या आहेत.
अ)

जलयुक्त शिवार अशियान अंतगगत व जलयुक्त शिवार अशियान

व्यशतशरक्त नाला खोलीिंरण व रूंदीिंरण िंरणे, खोल सलग समतर चर िंरणे,
िेततळी व िोह यामधील गाळ िंाढणे या िंामांबाबत संबशधत अिासिंीय संस्था
यांना शिझेलिंरीता शनधी दे ण्याबाबत िंरावयाच्या िंायगवाही बाबत सूचना िासन
पशरपत्रिं, जलसंधारण शविाग, क्र. मफुअ-2016/प्र.क्र.68/जल-8, शद. 4 मे 2016
अन्वये शनगगशमत िंरण्यात आलेल्या आहेत.
ब)

राज्यातील धरणामधील गाळ िंाढणे व तो िेतामध्ये वापरणे यासाठी

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना िासन शनणगय शद. 6 मे 2017 नुसार
राबशवण्यात येत आहे .
िं)

गाळमुक्त

धरण

व

गाळयुक्त

शिवार

या

िंायगक्रमांतगगत

गाळ

िंाढण्यािंरीता खाजगी व्यक्ती, अिासिंीय संस्था, ग्राम पंचायत यांनी यंत्रसामुग्री
उपलब्ध िंेल्यास त्यांना द्यावयाचे इंधनाचे दर शनशित िंरणेबाबत सूचना िासन
पशरपत्रिं गामुध-2017/प्र.क्र.62/जल-8, शद. 25 मे 2017 अन्वये शनगगशमत
िंरण्यात आलेले आहे त.
ि)

जलयुक्त शिवार अशियानांतगगत नाला खोलीिंरण व रूंदीिंरणाच्या

लोिंसहिागातून होणाऱ्या िंामांिंरीता ग्रामपंचायत, खाजगी व्यक्ती, अिासिंीय
संस्था यांनी यंत्रसामुग्री उपलब्ध िंेल्यास त्यांना दयावयाच्या इंधनासह यंत्र च्या
दराबाबत सूचना िासन पशरपत्रिं मृद व जलसंधारण शविाग, क्र. संिंीणग2017/प्र.क्र.24/जल-20 शद. 4 सप्टें बर 2017 अन्वये शनगगशमत िंरण्यात आलेल्या
आहेत.
3.

वधा शजल्यात PPP तत्वावर तत्वत: मान्यता शदलेल्या प्रिंल्पाच्या अनुषंगाने

राज्यात अिासिंीय संस्था, खाजगी संस्था, धमादाय संस्था, व्यावसाशयिं सामाशजिं
उत्तरदाशयत्व (CSR) शनधी व लोिं सहिाग यांच्याद्वारे (PPP मॉिे ल) मृद व जलसंधारणाची
िंामे हाती घेण्याबाबत मागगदिगिं सूचना शनगगशमत िंरण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन
होती.
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िासन पशरपत्रिं :राज्यात जलयुक्त शिवार अशियान हा प्रमुख महत्वािंांक्षी िंायगक्रम प्रिावीपणे
राबशवण्यात येत असून, अशियानातंगगत मोठया प्रमाणात मृद व जल िंामे िंरण्यात येत
आहेत. त्याच प्रमाणे जलयुक्त शिवार मधील गांवा व्यशतशरक्त इतर शठिंाणी दे खील अिा
स्वरुपाची िंामे घेण्यात येत आहेत. िासिंीय यंत्रणेबरोबरच अिासिंीय संस्था, खाजगी
संस्था, धमादाय संस्था, व्यावसाशयिं सामाशजिं उत्तरदाशयत्व (CSR) शनधी व लोिं सहिाग
यामधून दे खील मृद व जलसंधारणाची िंामे हाती घेण्यात येत आहेत.
मृद व जलसंधारणाची िंामे िंरण्यासाठी अिासिंीय संस्था/ खाजगी संस्था/ धमादाय
संस्था/ व्यावसाशयिं सामाशजिं उत्तरदाशयत्व (CSR) शनधी व

लोिं सहिाग यांच्या

सहयोगातून शिंमान 45 टक्िंे शनधी व िासन िंमाल 55 टक्िंे शनधी अिा स्वरुपाचे वधा,
अिंोला, चंद्रपूर, अमरावती, यवतमाळ या शजल्यातील प्रिंल्पास िासनाने तत्वत: मान्यता
शदलेली आहे. याच धतीवर राज्यात जलयुक्त शिवार अशियान अंतगगत मृद व
जलसंधारणाची िंामे िंरण्यासाठी पुढीलप्रमाणे मागगदिगिं सूचना दे ण्यात येत आहेत.
1. PPP तत्वावर मृद व जलसंधाराची खालीलप्रमाणे िंामे िंरण्यात यावीत.
अ) पाणलोट क्षेत्र शविंासाची िंामे
आ) क्षेत्र उपचार: िंंपाटग मेंट बंशिग, ढाळीचे बांध, सलग समतल चर, खोल
सलग समतल चर, मजगी, अनघि दगिी बांध, िेततळे इ.
इ)

नाला उपचार : माती नाला बांध, अदग न स्रक्चर, गॅशबयन बंधारा, नाला
खोलीिंरण व रुंदीिंरण, कसमेट बंधारा, गाळ िंाढणे इ.

ई)

सवग उपचाराची दु रुस्ती

2. पाणलोट शविंासाची िंामे िंरताना माथा ते पायथा या संिंल्पनेने िंरण्यात
यावीत.
3. या पशरपत्रिंा अन्वये शनगगशमत िंरण्यात येत असलेले PPP धोरण व त्यानुसार 45
टक्िंे लोिंसहिाग आशण 55 टक्िंे िासनसहिाग तत्व हे या िासन
पशरपत्रिंातील पशरच् े द- 2 (अ) (ब) (िं) व (ि) नुसार शनगगशमत िंेलेल्या
सूचनांनुसार िंरण्यात येणाऱ्या िंामांिंरीता लागू होणार नाही.
४. खाजगी /अिासिंीय संस्था यांना िासनाच्या सहिागाने (PPP) िंाम िंरावयाचे
असल्यास संस्थाचा/ लोिंसहिागासह शिंमान सहिाग 45% व उवगरीत िंमाल
55 % सहिाग राज्य िासनाचा असेल.
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५. िासनाच्या सहिागाने (PPP तत्वावर)

िंरावयाचे शजल्यातील प्रस्ताव प्रथम

संबंशधत संस्थेने तयार िंरावेत तदनंतर शजल्हाशधिंारी यांचे अध्यक्षतेखाली
असणा-या जलयुक्त शिवार अशियान शजल्हास्तरीय िंायगिंारी सशमती यांची
मान्यता घेण्यात यावी.
६. या प्रिंल्पांतगगत सवग उपचारांचे तांशत्रिं व आर्थथिं मापदं ि िासनाने शवहीत
िंेलेल्या शनिंषांनुसार असावेत. तसेच शजल्हाशधिंारी यांनी मान्यता दे ण्यापुवी
संबंशधत समुशचत प्राशधिंरणािंिू न/तांशत्रिं शविागािंिू न प्रस्ताव तपासून
घेण्याची िंायगवाही िंरावी.
७. सहिागी होणारी खाजगी संस्था/अिासिंीय संस्था यांचे सोबत िासनाचे शहत
शवचारात घेवून व िासनाच्या धोरणास बाधा पोहचणार नाही अिाप्रिंारे आवश्यिं
तो िंरारनामा संबंशधत शजल्हाशधिंारी यांचेमाफगत तयार िंरण्यात यावा.
८. िासनाच्या शहश्याची रक्िंम ही जलयुक्त शिवार अशियानािंरीता शजल्हाशधिंारी
यांचेिंिे उपलब्ध असलेल्या शनधीमधून /मा.मुख्यमंत्री सहाय्यता शनधीतून अथवा
इतर अनुज्ञय
े योजनाच्या शनधी स्त्रोतातुन उपलब्ध िंरुन दे ण्यात यावा. याबाबत शनधी
उपलब्धतेची खात्री िंरावी.
९. शजल्हाशधिंारी यांनी िंामावर लक्ष ठे वण्यासाठी नोिल अशधिंाऱ्याची शनयुक्ती
िंरावी.
10.

िंामाचे मोजमापे घेण्याची िंायगवाही िंरण्यासाठी संस्था, िासन व स्थाशनिं

जनता या शतन्ही घटिंांच्या प्रशतशनधींचे संयुक्त पथिं गशठत िंरण्यात यावे.
11.

या संदिात शविंसीत िंरण्यात आलेल्या प्रणालीवर िंाम सुरु होण्यापूवी, िंाम

सुरु असताना व िंाम पूणग झाल्यानंतरचे GPS Photo अपलोि िंरण्यात यावेत.
12.

सदर िंामे िंरण्यासाठी िासनाने वेळोवेळी शनगगशमत िंेलेल्या िासन

शनणगय/पशरपत्रिं/आदे ि यामधील सूचना लागू राहतील. खोलीिंरण, रुंदीिंरण
संदिात िासनाच्या प्रचशलत शनिंषांचे /िासन शनणगयामधील सूचनांचे तंतोतत पालन
िंरण्यात यावे.
13. लोिंसहिागाची व संस्थामाफगत उपलब्ध िंरून दे ण्यात येणारी ४५% रक्िंम
ज्याप्रमाणात उपलब्ध होईल त्या प्रमाणात िासनाच्या शहश्याची ५५% रक्िंम उपलब्ध
िंरून दे ण्याबाबतची िंायगवाही शजल्हाशधिंारी यांनी िंरावी.
14.

शजल्हाशधिंारी यांनी हाती घेण्यात आलेल्या प्रिंल्पांच्या अनुषंगाने प्रगती

अहवाल दर १५ शदवसांनी िासनास सादर िंरावा.
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15.

सहिागी होणारी खाजगी संस्था/अिासिंीय संस्था यांचे सोबत िासनाचे शहत

शवचारात घेवून व िासनाच्या धोरणास बाधा पोहचणार नाही अिाप्रिंारे आवश्यिं तो
िंरारनामा संबंशधत शजल्हाशधिंारी यांचेमाफगत िंरण्यात यावा.
16.

िंामे पूणग झाल्यानंतर िंामांची मालिंी ही िासनाची राहील ही बाब

स्पष्ट्टपणे िंरारात नमूद िंरण्यात यावी.
हे िासन पशरपत्रिं शवत्त शविागाच्या सहमतीने त्या शविागाचा अनौपचाशरिं संदिग
क्रमांिं अनुक्रमे 383/2017/व्यय-15, शद. 28 जुलै, 2017 नुसार शनगगशमत िंरण्यात येत
आहे .
सदर िासन पशरत्रिं महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संिंेत
स्थळावर

उपलब्ध

िंरण्यात

आलेले

असून

त्याचा

संिंेतांिं

क्रमांिं

201711021707393626 असा आहे व हे पशरपत्रिं शिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशिंत िंरुन
िंाढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.

Eknath Rajaram
Dawale

Digitally signed by Eknath Rajaram Dawale
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Rural
Development And Water Conservation Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=499dd4df91587ffef1e20a2ee9e560dd0777e49ff
6cfc838f362fdbb58c58e7b, cn=Eknath Rajaram Dawale
Date: 2017.11.02 17:53:01 +05'30'

(एिंनाथ िवले)
सशचव, महाराष्ट्र िासन
प्रशत :
1. मा.राज्यपाल यांचे सशचव
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे सशचव
3. मा.शवरोधी

पक्षनेता,शवधानसिा/शवधान

पशरषद,

महाराष्ट्र

शवधानमंिळ

सशचवालय
4. सवग सन्माननीय शवधानसिा/शवधान पशरषद व संसद सदस्य,
5. मा.मंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजगी सशचव,
6. मा.राज्यमंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजगी सशचव,
7. सवग मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सशचव,
8. अपर मुख्य सशचव (िंृषी),िंृषी व पदु म शविाग, मंत्रालय, मुंबई,
9. सवग अपर मुख्य सशचव/प्रधान सशचव,मंत्रालय, मुंबई
10. अपर मुख्य सशचव, महसूल व वन शविाग (मदत व पुनगवसन), मंत्रालय
11. आयुक्त (िंृशष),िंृशष आयुक्तालय, पुणे
12. आयुक्त (मृद व जलसंधारण), औरंगाबाद
13. शविागीय आयुक्त (सवग)
14. संचालिं (मृदसंधारण),िंृशष आयुक्तालय, पुणे
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15. मुख्य अशियंता, लघुकसचन (जलसंधारण) , पुणे.
16. प्रधान मुख्य वनसंरक्षिं व महासंचालिं, सामाशजिं वनीिंरण, महाराष्ट्र
राज्य,पुणे
17. संचालिं,महाराष्ट्र सुदूर सवेक्षण व शविंास यंत्रणा, पुणे
18. संचालिं, िूजल व सवेक्षण व शविंास यंत्रणा, पुणे
19. मुख्य िंायगिंारी अशधिंारी, वसुंधरा पाणलोट शविंास यंत्रणा, पुणे.
20. अपर मुख्य िंायगिंारी अशधिंारी, वसुंधरा पाणलोट शविंास यंत्रणा, पुणे.
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