जलयुक्त शिवार अशियान मधून पाणी
फाउं डेिन वॉटर कप स्पधा सन 2018-19
मध्ये सहिागी होणा-या गावासाठी मृद व
जलसंधारण कामाकशरता इंधनासाठी शनधी
उपलब्ध करून दे ण्याबाबत.

महाराष्ट्र िासन
मृद जलसंधारण शविाग
िासन शनणणय क्रमांकः जलसं-२018/प्र.क्र.139/जल-७
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
शदनांक: 03 एशप्रल, 2018
वाचा :1. िासन शनणणय, जलसंधारण शविाग, जशिअ-2014/प्र.क्र. 203/जल-7,
शदनांक 5 शडसेंबर, 2014
2. िासन पत्र मृद व जलसंधारण शविाग क्रमांक-संशकणण -2017/प्र.क्र. 134/
जल-1 शदनांक 16 मे 2017
3. िासन पशरपत्रक मृद व जलसंधारण शविाग़ क्रमांक गामुध-2017/ प्र.क्र.62/
जल-8 शदनांक 25 मे, 2017
4. िासन पशरपत्रक मृद व जलसंधारण शविाग़ क्रमांक मफुअ-2016/ प्र.क्र.68/
जल-8 शदनांक 4 मे, 2016
प्रस्तावना: राज्यात

वारंवार

उद्भवणा-या

टं चाई पशरस्स्ितीवर

मात करण्यासाठी

कायमस्वरुपी उपाययोजना म्हणून जलयुक्त शिवार अशियान शदनांक 5 शडसेंबर, 2014
च्या िासन शनणणयान्वये राबशवण्यात येत आहे. या अशियानातगणत सन 2015-16 मध्ये
6202, सन 2016-17 मध्ये 5291 व सन 2017-18 मध्ये 5018 असे एकूण 16511
गावे शनवडण्यात आलेली आहेत. आतापयंत 11000 हू न अशधक गावे जलपशरपुणण
झालेली आहेत. सन 2018-19 मध्ये गाव शनवड करण्याची प्रशक्रया सुरू आहे.
जलयुक्त शिवार अशियान मध्ये िासनासोबत अनेक सामाशजक संस्िा.
अिासकीय संस्िा, स्िाशनक स्वराज्यसंस्िा या त्याच्या स्वशनधीतून तसेच CSR मधून
कामे करत आहेत. अिी कामे करताना मशिन साठी इंधनाकशरता िासन मदत करत
असते. त्यानुसार इंधानासाठी किा पध्दतीने शनधी द्यावा याबाबत वरील संदिाधीन
िासन शनणणयान्वये मागणदिणन केलेले आहे.
सन 2016-17 पासून राज्यात पाणी फाऊंडे िन द्वारे सत्यमेव जयते वॉटर कप
स्पधा आयोशजत करण्यात येते. सन 2018-19 मध्ये सदर स्पधा यावर्षी 24 शजल्हयातील
75 तालुक्यात घेण्यात येत आहे. यास्पधेमुळे राज्यात जलसंधारणची चळवळ उिी राहत

िासन शनणणय क्रमांकः जलसं-२018/प्र.क्र.139/जल-७

आहे. स्पधेतील गावाचा उत्साह शटकावा व जास्तीत जास्त गावे जलपशरपुणण व्हावीत
यासाठी स्पधेतील सहिागी होणा-या गावास इंधनापोटी प्रशत गाव ₹ 1.50 लक्ष च्या
मयादे त शनधी उपलब्ध करून दे ण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती.
िासन शनणणय:टं चाईमुक्त महाराष्ट्र 2019 हा उद्देि ठे वून जलयुक्त शिवार अशियान
राबशवण्यात येत आहे . या अशियानास पुरक म्हणून शवशवध खाजगी व्यक्ती, अिासकीय
संस्िा, ग्रामपंचायत हे यंत्रसामग्री उपलब्ध करून दे तात व त्यांना िासन इंधानासाठी
शनधी उपलब्ध करून दे ते. त्याच धतीवर सन 2018-19 पाणी फाऊंडे िन वॉटर कप
स्पधेत जी गावे सहिागी होऊन मृद व जलसंधारणाची कामे श्रमदानाद्वारे करतील अिा
गावांना प्रोत्साहन म्हणून मशिनद्वारे करण्यात येणा-या कामाकशरता इंधनाचा खचासाठी
प्रशत गाव रु. 1.50 लक्ष (रुपये एक लक्ष पन्नास हजार) मयादे त शनधी जलयुक्त शिवार
अशियानाच्या सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणा-या शनधीतून दे ण्यात
येईल.
2.

शजल्हाशधकारी यांनी प्रशत गाव ₹ 1.50 लक्ष शनधी जलयुक्त शिवार

अशियानाच्या शनधीतून संबशधत ग्रामपंचायत यांना उपलब्ध करुन दे ण्यात यावा.
लोकसहिागातून झालेल्या कामांचा तसेच मिीनद्वारे झालेल्या कामांचा तपशिल
स्वंतत्रपणे ठे वण्यात यावा. ग्रामपंचायतीला उपलब्ध करुन द्यावयाचा शनधी, खचण
करण्याची कायणपध्दती व खचाच्या लेखे ठे वण्याच्या कायणपध्दती जलयुक्त शिवार
अशियानाच्या शजल्हास्तरीय सशमतीने शनशित करावी.
3.

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

संकेतस्िळावर

उपलब्ध

करण्यात

आला

असून

त्याचा

संकेताक

201804031453335726 असा आहे . हा आदे ि शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन
काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.
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(म. रं. िेळके )
उप सशचव, महाराष्ट्र िासन
प्रशत,
1.

मा. राज्यपाल यांचे सशचव

2.

मा.सिापती शवधान पशरर्षद यांचे सशचव,
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3.

मा.अध्यक्ष शवधान सिा यांचे सशचव,

4.

मा.मुख्यमंत्री यांचे सशचव,

5.

मा.मंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजगी सशचव,

6.

मा.राज्यमंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजगी सशचव,

7.

सवण मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सशचव,

8.

मा. शवरोधी पक्ष नेता शवधानपशरर्षद व शवधानसिा, शवधान िवन, मुंबई.

9.

सवण मा.शवधान पशरर्षद / शवधान सिा सदस्य, शवधान िवन, मुंबई.

10.

मा.मुख्य सशचव यांचे उप सशचव,

11.

सवण अपर मुख्य सशचव / प्रधान सशचव / सशचव,

12.

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालक, सामाशजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

13.

आयुक्त (कृशर्ष) महाराष्ट्र राज्य, कृशर्ष आयुक्तालय, पुणे

14.

आयुक्त, मृद व जलसंधारण, औरंगाबाद

15.

सवण शविागीय आयुक्त,

16.

संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्िापन, कृशर्ष आयुक्तालय, पुणे

17.

मुख्य अशियंता, लघु ससचन (जलसंधारण),महाराष्ट्र राज्य, पुणे,

18.

संचालक, िूजल सवेक्षण व शवकास यंत्रणा, पुणे,

19.

सवण अशधक्षक अशियंता, लघु ससचन (जलसंधारण) मंडळ,

20.

सवण शविागीय कृशर्ष सहसंचालक,

21.

सवण शजल्हाशधकारी

22.

संचालक, अिण व सांस्ख्यकी संचालनालय, मुंबई,

23.

महासंचालक, माशहती व जनसंपकण महासंचालनालय, मुंबई (प्रशसध्दीकरीता)

24.

सवण सहसंचालक, सामाशजक वनीकरण,

25.

सवण मुख्य वनसंरक्षक / सवण उप वनसंरक्षक,

26.

संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवद
े न केंद्र, नागपूर,

27.

सवण मुख्य कायणकारी अशधकारी, शजल्हा पशरर्षद

28.

सवण शजल्हा अशधक्षक कृशर्ष अशधकारी,

29.

सवण कायणकारी अशियंता लघुससचन (जलसंधारण)/शजल्हापशरर्षद/जलसंपदा)

30.

सवण शजल्हा कोर्षागार अशधकारी,

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.

सवण उपसशचव /अवर सशचव /कायासन अशधकारी, मृद व जलसंधारण शविाग

34.

शनवड नस्ती जल-7.
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