सन 2017-18, जलयुक्त शिवार अशियान
लेखाशिर्ष 4402 2681, शनधी शवतरीत
करणेबाबत.

महाराष्ट्र िासन
जलसंधारण शविाग
िासन शनणषय क्रमांकः जशिअ- २017/प्र.क्र. 198/जल-७
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागष
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
शदनांक : 6 नोव्हेंबर, 2017
वाचा :1. िासन शनणषय, जलसंधारण शविाग, क्रमांक: जशिअ-2014/प्र.क्र. 203/जल-7,
शदनांक 5 शिसेंबर, 2014
2. िासन शनणषय, जलसंधारण शविाग, क्रमांक: जशिअ 2016/प्र.क्र. 266/ जल-7,
शद. 30 शिसेंबर, 2016
3. िासन शनणषय, जलसंधारण शविाग, क्रमांक: जशिअ-2016/प्र.क्र.518/जल-7,
शदनांक 13 ऑक्टोबर, 2016 व शदनांक 14 माचष , 2017
4. िासन शनणषय, जलसंधारण शविाग, क्रमांक: जशिअ-2017/प्र.क्र.198/जल-7,
शदनांक 27 एशप्रल, 2017 व 22 मे, 2017, शद.7 जून 2017 व 7 जुल,ै 2017
5. िासन पशरपत्रक, शवत्त शविाग क्रमांक: अर्षसं-2017/प्र.क्र.75/अर्ष -3,
शदनांक 18 एशप्रल, 2017
प्रस्तावना: राज्यात वारंवार उद्भवणा-या टं चाई पशरस्स्र्तीवर मात करण्यासाठी कायमस्वरुपी
उपाययोजना म्हणून जलयुक्त शिवार अशियान शद. 5 शिसेंबर, 2014 च्या िासन
शनणषयान्वये राबशवण्यात येत आहे. या अशियानांतगषत सन 2015-16 मध्ये 6202 व सन
2016-17 मध्ये 5292 असे एकूण 11494 गावे शनविू न कामे सुरु करण्यात आलेली आहेत.
तसेच सन 2017-18 मध्ये 5000 गावे शनविू न आराखिा तयार करून कामे सुरु करण्यात
आलेली आहेत.
जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 4402 2681 हे नवीन स्वतंत्र लेखाशिर्ष उ िण्यात
आले असून सन 2017-18 कशरता ₹.1200.00 कोटी शनधी अर्षसंकल्पीत करण्यात आला
आहे. सदर शनधीपैकी सन 2016-17 च्या गावांकशरता संदिाधीन िासन शनणषय शदनांक 27
एशप्रल 2017 अन्वये रु.200.00 कोटी शनधी व शदनांक 22 मे, 2017 अन्वये ₹ 500.00 कोटी
आशण सन 2017-18 च्या गावाकशरता शदनांक 7 जून, 2017 अन्वये ₹ 475.00 कोटी शनधी
शवतरीत करण्यात आलेला आहे. तसेच शदनांक 7 जुलै, 2017 च्या िासन शनणषयान्वये
जलयुक्त शिवार अशियान अंतगषत प्रशिक्षणासाठी ₹ 4.50 लक्ष शनधी शवतरीत केलेला आहे.
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सन 2017-18 मध्ये जलयुक्त शिवार अशियान अंतगषत शनविण्यात आलेल्या
गावातील प्रशतशनधीचे प्रशिक्षण व त्यांना प्रशिक्षण दे ण्या-या संस्र्ांस प्रशिक्षण आयोशजत
करण्यात आलेले होते . सदर प्रशिक्षणाच्या खचाकशरता संचालक, मृद संधारण व पाणलोट
क्षेत्र व्यवस्र्ापन पुणे यांनी ₹466.29 लक्ष मागणी केलेली आहे त्यानुसार ₹ 466.29 लक्ष
(चार कोटी सहासष्ट्ट लक्ष एकोणतीस हजार) शवतरीत करण्याची बाब िासनाच्या
शवचाराधीन होती.
िासन शनणषय:जलयुक्त शिवार अशियानांतगषत सन 2017-18 कशरता रु. 1200.00 कोटी
(₹. बारािे कोटी ) शनधी अर्षसंकल्पीत करण्यात आला आहे. सदर शनधीपैकी सन 201617 च्या गावांकशरता लेखानुदानाव्दारे प्राप्त रु.200.00 कोटी शनधी शदनांक 27 एशप्रल,
2017, ₹500.00 कोटी शनधी शदनांक 22 मे 2017 , व सन 2017-18 च्या गावाकशरता
₹ 475.00 कोटी शनधी शदनांक 7 जून 2017 च्या िासन शनणायान्वये शवतरीत करण्यात
मान्यता शदलेली आहे.
2.

संचालक, मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्र्ापन पुणे यांनी जलयुक्त शिवार

अशियान अंतगषत शनविण्यात आलेल्या गावातील प्रशतशनधीचे प्रशिक्षण व त्यांना प्रशिक्षण
दे णा-या संस्र्ास प्रशिक्षण आयोशजत केलेले होते.
3.

प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचा एकुण खचष ₹ 6.54 लक्ष आलेला आहे त्यापैकी ₹4.50

लक्ष संदिाधीन शदनांक 7 जुलै, 2017 च्या िासन शनणषयान्वये शदलेला आहे आता उवषरीत
₹ 2.04 लक्ष (दोन लक्ष चार हजार फक्त) शनधी शवतरीत करण्यास तसेच गाव पातळीवरील
प्रशिक्षणासाठी संचालक, मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्र्ापन पुणे यांच्या मागणीनुसार
₹ 464.25 लक्ष (चार कोटी चौसष्ट्ट लक्ष पंचवीस हजार फक्त) शवतरीत करण्यास मान्यता
दे ण्यात येत आहे.
सदर िासन शनणषयान्वये एकुण ₹466.29 लक्ष (चार कोटी सहासष्ट्ट लक्ष एकोणतीस
हजार फक्त) शवतरीत करण्यात येत आहे .
4.

सदर शनधी मागणी क्रमांक एल 7, 4402 मृद व जलसंधारण यावरील िांिवली

खचष, 00 102 मृद संधारण, 03 जलयुक्त शिवार अशियान, (03 ) (01) जलयुक्त शिवार
अशियान (4402 2681 ), 53 मोठी बांधकामे या लेखाशिर्ाखाली खची टाकण्यात यावा.
5.

सदर शनधीकरीता संचालक मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्र्ापन, पुणे यांना

शनयंत्रक अशधकारी म्हणून

ोशर्त करण्यात येत आहे. कोर्ागारातून आहरण व

संशवतरणकरीता सहायक संचालक (लेखा) कृशर् आयुक्तालय पुणे व सवष संबशधत शजल्हा
अशधक्षक कृशर् अशधकारी कायालयाचे लेखाशधकारी यांना आहरण व संशवतरण अशधकारी
असे ोशर्त करण्यात येत आहे.
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6.

सदर िासन शनणषय शवत्त शविागाच्या संदिाशधन पशरपत्रक क्र.अर्षसं-2017 / प्र. क्र.

75 /अर्ष- 3 शद.18 एशप्रल, 2017 अन्वये शविागास प्राप्त झालेल्या अशधकारान्वये शनगषशमत
करण्यात येत आहे.
7.

सदर िासन शनणषय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

संकेतस्र्ळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201711061617402226
असा आहे . हा आदे ि शिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.

Narayan Karad
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st=Maharashtra,
2.5.4.20=fc35aa8ffade5bb6105200693c60a32b755f7e6
7f72965b8dd57adaa570981f1, cn=Narayan Karad
Date: 2017.11.06 17:17:51 +05'30'

( ना. श्री. कराि )
अवर सशचव, महाराष्ट्र िासन.
प्रशत,
1. मा. राज्यपाल यांचे सशचव
2. मा.सिापती शवधान पशरर्द यांचे सशचव
3. मा.अध्यक्ष शवधान सिा यांचे सशचव
4. मा.मुख्यमंत्री यांचे सशचव
5. मा.मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सशचव
6. मा.राज्यमंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सशचव
7. सवष मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सशचव
8. मा. शवरोधी पक्ष नेता शवधानपशरर्द व शवधानसिा, शवधान िवन, मुंबई
9. सवष मा.शवधान पशरर्द / शवधान सिा सदस्य, शवधान िवन, मुंबई
10. मा.मुख्य सशचव यांचे उप सशचव
11. सवष अपर मुख्य सशचव / प्रधान सशचव / सशचव, मंत्रालय
12. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालक, सामाशजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
13. आयुक्त (कृशर्) महाराष्ट्र राज्य, कृशर् आयुक्तालय, पुणे
14. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, औरंगाबाद
15. सवष शविागीय आयुक्त
16. संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्र्ापन, कृशर् आयुक्तालय, पुणे
17. मुख्य अशियंता, ल ु ससचन (जलसंधारण),महाराष्ट्र राज्य, पुणे
18. संचालक, िूजल सवेक्षण व शवकास यंत्रणा, पुणे
19. सवष अशधक्षक अशियंता, ल ु ससचन (जलसंधारण) मंिळ
20. सवष शविागीय कृशर् सहसंचालक
21. संचालक, अर्ष व सांस्ख्यकी संचालनालय, मुंबई
पृष्ट्ठ 4 पैकी 3

िासन शनणषय क्रमांकः जशिअ- २017/प्र.क्र. 198/जल-७

22. महासंचालक, माशहती व जनसंपकष महासंचालनालय, मुंबई (प्रशसध्दीकरीता)
23. सवष सहसंचालक, सामाशजक वनीकरण
24. सवष मुख्य वनसंरक्षक / सवष उप वनसंरक्षक
25. संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवद
े न केंद्र, नागपूर
26. सवष मुख्य कायषकारी अशधकारी, शजल्हा पशरर्द
27. सवष शजल्हा अशधक्षक कृशर् अशधकारी
28. सवष कायषकारी अशियंता ल ुससचन (जलसंधारण)/शजल्हापशरर्द
29. सवष शजल्हा कोर्ागार अशधकारी
30. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य 1 व 2, मुंबई व नागपूर
31. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र राज्य 1 व 2, मुंबई व नागपूर
32. सवष मंत्रालयीन शविाग
33. सवष सहसशचव /उपसशचव /अवर सशचव,मृद व जलसंधारण शविाग, मंत्रालय
34. कायासन जल-11 व कायासन जल-19 जलसंधारण शविाग, मंत्रालय
35. शनवि नस्ती जल-7
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