जलयुक्त शिवार अशियान लेखाशिर्ष 4402
2681 खालील शनधी शवतरीत करणेबाबत..
शजल्हा - औरंगाबाद

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 : 31 माचष, 2018
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, शदनांक 7 जून 2017, शदनांक 7 जुल,ै
2017, शदनांक 12 जुल,ै 2017 व शदनांक 6 नोव्हेंबर 2017 व िासन िुध्दीपत्रक
शदनांक 15 माचष 2018 व िासन शनणषय शदनांक 16 माचष 2018
प्रस्तावना: जलयुक्त शिवार योजनेसाठी लेखाशिर्ष 4402 2681 खाली सन 2017-18 कशरता
रु.1200.00 कोटी एवढी तरतुद अर्षसंकल्पीत करण्यात आली आहे . सदर तरतुदीपैकी 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 िासन शनणषय शदनांक 16 माचष 2018 अन्वये सवष शजल्यास ₹ 242.00
कोटी शनधी शवतरीत केलेला आहे . जलयुक्त जलयुक्त शिवार अशियान अंतगषत प्रशिक्षणासाठी
शदनांक 7 जुल,ै 2017 च्या िासन शनणषयान्वये ₹ 4.50 लक्ष व शदनांक 6 नोव्हेंबर, 2017 च्या
िासन शनणषयान्वये ₹ 466.29 लक्ष शनधी शवतरीत केलेला आहे . तसेच शदनांक 12 जुल,ै 2017
च्या िासन शनणषयान्वये ₹ 300.00 लक्ष शनधी मंत्रालय स्तरावर स्र्ापन करण्यात आलेल्या
प्रकल्प व्यवस्र्ापन कक्षाकशरता शवतरीत केलेला आहे .
सन 2017-18 च्या गावाकशरता शदनांक 7 जून, 2017 अन्वये ₹ 475.00 कोटी
शनधी शवतरणाचा िासन शनणषय शनगषशमत करण्यात आलेला होता. तर्ाशप शवत्त शविागाने 80
टक्के शनधी उपलब्ध करून शदल्याने त्यापैकी ₹ 250.00 कोटी शनधी शबम्स प्रणालीवर संबशधत
शजल्हयास उपलब्ध करुन शदल्याने त्यानुसार शनधी शवतरणाबाबतचे िासन िुध्दीपत्रक
शदनांक 15 माचष 2018 अन्वये शनगषशमत करण्यात आलेले आहे.
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जलयुक्त शिवार अशियान लेखाशिर्ष 4402 2681 मध्ये शजल्हाशधकारी, औरंगाबाद
यांचे मागणीच्या अनुर्ंगाने शनधी शवतरीत करण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती.
िासन शनणषय:शवत्त शविागाने लेखाशिर्ष 4402 2681 मध्ये 100 टक्के शनधी शवतरणासाठी उपलब्ध
करून शदला असल्याने जलयुक्त शिवार अशियानकरीता रु. 0.50 कोटी (अक्षरी पन्नास लक्ष )
तरतुद शवतरीत करण्यास िासन मान्यता दे ण्यात येत आहे.
२.

सदर शनधी शजल्हाशधकारी औरंगाबाद यांना शवतरीत करण्यात येत असून शविाशगय

आयुक्त यांना शनयंत्रक अशधकारी व शजल्हाशधकारी यांना आहरण व संशवतरण अशधकारी
म्हणून घोशर्त करण्यात येत आहे . शवतरीत करण्यात येत असलेल्या तरतुदी खचष करताना
खालील अटीं व ितींचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.
2.1

सन 2017-18 या आर्थर्क वर्ात उपलब्ध करुन शदलेल्या शनधीपैकी

शदनांक 31 माचष 2018 अखेर अखर्थचत राहणारा शनधी बीम्स प्रणालीवरुन बँक
खात्यात काढू न ठे वता येणार नाही.
2.2

या िासन शनणषयाद्वारे शवतरीत करण्यात येत असलेला शनधी अनुक्रमे सन

2016-17 व सन 2017-18 मध्ये शनविलेल्या गावातील पूणष झालेल्या
कामांसाठी उपलब्ध करुन दे ण्यात यावा. उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या
शनधीमधून झालेल्या खचाचे गाव शनहाय व वर्षशनहाय शववरणपत्र िासनास सादर
करावे.
3.

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 ), 3 मोठी बांधकामे या लेखाशिर्ाखाली खची टाकण्यात यावा.
5.

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

संकेतस्र्ळावर

उपलब्ध

करण्यात

आला

असून

त्याचा

संकेताक

201803312104509526 असा आहे . हा आदे ि शिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन
काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.
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(सु.द.नाईक)

अवर सशचव, महाराष्ट्र िासन
प्रशत,
1. मा. राज्यपाल यांचे सशचव
2. मा.सिापती शवधान पशरर्द यांचे सशचव
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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. शविागीय आयुक्त, औरंगाबाद
16. संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्र्ापन, कृशर् आयुक्तालय, पुणे
17. मुख्य अशियंता, लघु ससचन (जलसंधारण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
18. शजल्हाशधकारी, औरंगाबाद
19. संचालक, िूजल सवेक्षण व शवकास यंत्रणा, पुणे
20. अशधक्षक अशियंता, लघु ससचन (जलसंधारण) मंिळ, औरंगाबादस
21. शविागीय कृशर् सहसंचालक, औरंगाबाद
22. संचालक, अर्ष व सांख्ख्यकी संचालनालय, मुंबई
23. महासंचालक, माशहती व जनसंपकष महासंचालनालय, मुंबई (प्रशसध्दीकरीता)
24. सहसंचालक, सामाशजक वनीकरण, औरंगाबाद
25. उप वनसंरक्षक, औरंगाबाद
26. संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवद
े न केंद्र, नागपूर
27. मुख्य कायषकारी अशधकारी, शजल्हा पशरर्द, औरंगाबाद
28. शजल्हा अशधक्षक कृशर् अशधकारी, औरंगाबाद
29. कायषकारी अशियंता लघुससचन (जलसंधारण)/शजल्हापशरर्द, औरंगाबाद
30. शजल्हा कोर्ागार अशधकारी, औरंगाबाद
31. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य 1 व 2, मुंबई व नागपूर
32. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र राज्य 1 व 2, मुंबई व नागपूर
33. सवष मंत्रालयीन शविाग
34. सवष सहसशचव /उपसशचव /अवर सशचव,मृद व जलसंधारण शविाग, मंत्रालय
35. कायासन जल-11 व कायासन जल-19 जलसंधारण शविाग, मंत्रालय.
36. शनविनस्ती जल-7
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