सर्वांसाठी पाणी - टं चाई मुक्त महाराष्ट्र - 2019

अंतर्गत राबवर्वण्यात येणा-या “जलयुक्त विर्वार
अवियान”

कायगक्रमासाठी

वजल्हा

र्वार्षिक

योजनेतून र्व आमदार स्थवनक वर्वकास वनधीतून
वनधी उपलब्ध करणेबाबत.
महाराष्ट्र िासन

वनयोजन वर्विार्

िासन वनणगय क्रमांकः विएपी-2015/ प्र.क्र.23 /का.1481,
हु तात्मा राजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई - 400032
तारीख: 11 माचग, 2015

र्वाचा –

1) िासन वनणगय क्रमांकः वनयोजन वर्विार्, क्र.स्थावर्वका-2007/प्र.क्र.47/का.1482,
वद. 13/9/2011

2) िासन वनणगय क्रमांकः वनयोजन वर्विार्, क्र.विएपी-1014/प्र.क्र.198/का.1481,
वद. 27/८/2014.

3) िासन वनणगय क्रमांकः ग्राम वर्वकास र्व जलसंधारण वर्विार्, क्र.जलअ-2014/क्र.क्र.203/
जल-7, वद. 7/12/2014.

प्रस्तार्वना –

राज्यातील बहु तांि िार् कोरिर्वाहू र्व अर्विगणप्रर्वण असून, र्ेल्या काही र्विामध्ये टं चाई पवरस्स्थती

र्वारंर्वार उद्भर्वत आहे . त्यामुळे राज्यातील पाणी टं चाईच्या पवरस्स्थतीर्वर मात करण्याच्या दृष्ट्टीने

उपाययोजना करण्यासंदिात, “सर्वांसाठी पाणी - टं चाई मुक्त महाराष्ट्र २०१९” करण्यासाठी र्व टं चाई
पवरस्स्थतीर्वर कायम स्र्वरुपी मात करण्यासाठी एकास्त्मक पध्दतीने वनयोजनबध्दवरत्या कृती आराखिा

तयार करुन, पाण्याची उपलब्धता र्वाढवर्वण्यासाठी “जलयुक्त विर्वार अवियान” राबवर्वण्याचा वनणगय

िासनाने घे तला आहे . यामध्ये वर्ववर्वध वर्विार्ांतर्गत मंजूर असलेल्या मंजूर वनधीतून एककेंद्राविमुखता

(Convergence) करुन MREGS / आमदार / खासदार /वजल्हास्तरीय वनधी /अिासकीय संस्था /CSR
लोकसहिार् इत्यादींच्या माध्यमातून टं चाई पवरस्स्थतीर्वर कायम स्र्वरुपी मात करण्यासाठी सदर
जलयुक्त विर्वार अवियान सन २०१९ पयंत राबवर्वण्यात येणार आहे .
२.

“जलयुक्त विर्वार अवियान” या कायगक्रमाबाबतच्या िासन वनणगय, ग्राम वर्वकास र्व

जलसंधारण वर्विार्, वद.5/12/2014 मधील पवरच्छे द क्र.14 अनुसार, त्यातील नमूद वर्ववर्वध बाबींसाठी

िासन वनणगय क्रमांकः डिएपी-2015/ प्र.क्र.23 /का.1481,

वजल्हा र्वार्षिक योजनेमध्ये राबवर्वण्यात येणाऱ्या नावर्वन्यपूणग योजनेचा वनधी र्वापरण्यास मान्यता दे ण्यात
आली आहे .
3.

जलयुक्त विर्वार कायगक्रमासाठी वजल्हा वनयोजन वर्वकास सवमतीच्या माध्यमातून

वजल्हावनहाय उपलब्ध करुन दे ण्यात येत असलेल्या एकूण वनधीपैकी काही प्रमाणात वनधी जलयुक्त
विर्वार अवियानासाठी र्वापरण्यास मुिा दे ण्याची बाब िासनाच्या वर्वचाराधीन होती.
4.

तसेच संदिग क्र.(2) येथील िासन वनणगय, वनयोजन वर्विार्, वद.27/8/2014 अन्र्वये,

सर्वगसाधारण वजल्हा र्वार्षिक योजनेतील वनधी र्वाटप / वनधी वर्ववनयोर्ाबाबतचे आदे ि वनर्गवमत करण्यात

आले आहे त. त्याचबरोबर एखाद्या वजल्हयात अवतर्वृष्ट्टी, र्ारपीट, पूरपवरस्स्थती अथर्वा टं चाई पवरस्स्थती

उद्भर्वल्यास अिा पवरस्स्थतीत करार्वयाच्या अत्यंत तातिीच्या उपाययोजनांकवरता वनयवमत योजनांसाठी
अनुज्ञेय असलेल्या 95% वनधीतून पुनर्षर्ववनयोजनाने वनधी उपलब्ध करून दे ण्यासाठी मुिा दे ण्यात आली
आहे .

5.

र्वरील पार्शर्वगिूमीर्वर, जलयुक्त विर्वार अवियान कायगक्रम यिस्र्वीपणे राबवर्वण्यासाठी

वजल्हा र्वार्षिक योजनेतून काही प्रमाणात वनधी र्वापरण्यास मुिा दे ण्याची तसेच वजल्हा र्वार्षिक योजना र्व
आमदार स्थावनक वर्वकास कायगक्रमा अंतर्गत अस्स्तत्र्वांत असलेल्या लघुपाटबंधारे र्व कोल्हापूर पध्दतीचे

बंधारे यांच्या दे खिाल र्व दुरूस्तीस मान्यता दे ण्याची बाब िासनाच्या वर्वचाराधीन होती. त्याअनुिंर्ाने
िासनाने पुढीलप्रमाणे वनणगय घे तला आहे :िासन वनणगय–

1. िासन वनणगय, ग्राम वर्वकास र्व जलसंधारण वर्विार्, वद. 5/12/2014 च्या पवरच्छे द क्र. 4

मधील नमूद वजल्हास्तरीय सवमती किू न या वनधीतून करार्वयाच्या कामांची वनर्वि करून, त्यांना मान्यता
वदल्यानंतर र्व कृती आराखिा तयार केल्यानंतर त्या बाबतचा प्रस्तार्व वजल्हा वनयोजन सवमतीला प्राप्त
झाल्यार्वर त्या कामांना वजल्हा वनयोजन सवमतीच्या मान्यतेने वजल्हावधकारी यांच्याकिू न खालीलप्रमाणे
वनधी उपलब्ध करून दे ता येईल:-

(अ) संदिग क्र.(2) येथील िासन वनणगय, वनयोजन वर्विार्, वद.27/8/2014 अन्र्वये, टं चाई
पवरस्स्थतीत करार्वयाच्या तातिीच्या उपाययोजनांसाठी मा. पालकमंत्री यांच्या मान्यतेने

अनुज्ञेय असलेला 5% वनधी सन 2018-19 पयंत “जलयुक्त विर्वार अवियान” या
कायगक्रमाअंतर्गत राबर्वार्वयाच्या वर्ववर्वध बाबींसाठी र्वापरण्याची मुिा राहील.
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(ब) वजल्हा र्वार्षिक योजनेतील वनयवमत योजनांसाठी उपलब्ध असलेल्या वनधीतून र्वरील

अ.क्र. (1) व्यवतवरक्त अवधकचा 5% वनधी वजल्हा वनयोजन सवमतीच्या मान्यतेने सन 2018-

19 पयंत “जलयुक्त विर्वार अवियान” या कायगक्रमाअंतर्गत राबर्वार्वयाच्या वर्ववर्वध बाबींसाठी

र्वापरण्याची मुिा राहील.

2. (अ) िासन वनणगय, ग्राम वर्वकास र्व जलसंधारण वर्विार्, वद.5/12/2014 मधील पवरच्छे द
क्र.४ अन्र्वये, र्ठीत केलेल्या वजल्हावधकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील सवमतीने सदर िासन

वनणगयातील अनुज्ञेय केलेल्या कामांची वनर्वि करून र्व त्यांना मान्यता दे ऊन कृती आराखिा
तयार केल्यार्वर, जलयुक्त विर्वार अवियानाचे महत्र्व र्व उपयुक्तता लक्षांत घे ता सदर
अवियानातील अंतिूगत असलेल्या र्ार्वांपुरते वजल्हा वनयोजन सवमतींकिू न लधुपाटबंधारे

योजना र्व कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे या योजनांसाठी वजल्हा पवरिदांना दे ण्यात येणाऱ्या

वनधीतून सन 2018-19 पयंत सदर योजनांच्या दे खिाल र्व दुरूस्ती यासाठी खचग करण्याची
मुिा राहील. मात्र, सदर मुिा वजल्हा र्वार्षिक योजनेच्या वनयवमत योजनेतील कामांच्या
दे खिाल र्व दुरूस्तीसाठी अनुज्ञेय असणार नाही. तसेच, सदर कायगक्रमाअंतर्गत घे ण्यात
येणाऱ्या कामांच्या कामवनहाय स्र्वतंत्र नदीदी ठे र्वण्यात याव्यात. तसेच

दे खिाल र्व

दुरूस्तीर्वरील खचग संबंवधत वििाखालील उपलब्ध तरतूदीच्या 10% पयंत मयावदत असार्वा.

(ब) िासन वनणगय, ग्राम वर्वकास र्व जलसंधारण वर्विार्, वद.5/12/2014 मधील पवरच्छे द
क्र.४ अन्र्वये, र्ठीत केलेल्या वजल्हावधकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील सवमतीने सदर िासन
वनणगयातील अनुज्ञेय केलेल्या कामांची वनर्वि करून र्व त्यांना मान्यता दे ऊन कृती आराखिा

तयार केल्यार्वर तसेच त्या बाबतचा प्रस्तार्व वजल्हा वनयोजन सवमतीला सादर झाल्यार्वर

त्यास वजल्हा वनयोजन सवमतीच्या मान्यतेने वजल्हावधकारी यांच्यामार्गत वजल्हा र्वार्षिक

योजनेअंतर्गत राबवर्वण्यात येणाऱ्या नावर्वन्यपूणग योजनासाठीच्या 3.5% वनयतव्यया मधुन
वनधी उपलब्ध करून दे ण्याची मुिा राहील.

3. आमदार स्थवनक वर्वकास कायगक्रमामधुन ₹20.00 लक्ष मयादे पयंत अनुज्ञेय असलेल्या

कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे, लघुपाटबंधारे योजना, र्वळण बंधारे, र्वनराई बंधारे आवण अन्य सर्वग प्रकारच्या

लघुपाटबंधारे कामांच्या नर्वीन कामांबरोबर या सर्वग कामांसाठी “दे खिाल र्व दुरूस्ती” या बाबींर्वरही सन
2015-16 ते 2018-19 या कालार्वधीपुरता खचग करण्याची मुिा राहील.
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4.

उपरोक्त िासन वनणगय, वद.5/12/2014 च्या पवरच्छे द क्र.6 र्व 14 मध्ये नमूद केलेली कामे

हाती घे ण्याचे अवधकार उपरोक्त िासन वनणगयामधील पवरच्छे द क्र.४ अन्र्वये र्ठीत केलेल्या
वजल्हावधकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील सवमतीस असुन सदर कामांची छाननी करून त्यांना प्रिासवकय
मान्यता दे ण्याचे अवधकारही सदर सवमतीस राहतील.

5. “जलयुक्त विर्वार अवियान” संदिात मुल्यमापन, संवनयंत्रण, प्रर्ती अहर्वाल, समन्र्वय

इत्यादी बाबतची कायगर्वाही िासन वनणगय, ग्राम वर्वकास र्व जलसंधारण वर्विार्, वद.5/12/2014 मध्ये

वर्विद केल्यानुसार करण्यात येईल.

6. जलयुक्त विर्वार कायगक्रमातील उपाययोजनांसाठी करण्यात येणारा खचग जलसंधारणािी

संबंवधत असलेल्या वनयवमत योजनांच्या लेखावििामधुन अथर्वा “4515-इतर वजल्हा योजना” या
लेखावििाखाली िार्वर्वण्यात यार्वा.

सदर िासन वनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्वर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201503111706563016 असा आहे . हा आदे ि विजीटल
स्र्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार र्व नार्वाने.

Arunkumar
S Belgudri

Digitally signed by Arunkumar S Belgudri
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Planning Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Arunkumar S Belgudri
Date: 2015.03.12 10:51:30 +05'30'

( अ.वि. बेळर्ुद्री )

प्रत,

िासनाचे उपसवचर्व

१. मा. राज्यपाल यांचे सवचर्व.
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सवचर्व.

३. मा. मंत्री (वनयोजन) यांचे खजर्ी सवचर्व.

४. मा. वर्वरोधी पक्षनेता, वर्वधानसिा / वर्वधान पवरिद र्व संसद सदस्य.
५. सर्वग सन्माननीय वर्वधानसिा / वर्वधान पवरिद सदस्य,

६. मा. राज्यमंत्री (वनयोजन)

७. सर्वग मा. मंत्री, राज्यमंत्री यांचे खजर्ी सवचर्व,
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८. मा. मुख्य सवचर्व,

९. प्रधान सवचर्व (वनयोजन) यांचे र्वरीष्ट्ठ स्र्वीय सहायक,

१०. सर्वग अपर मुख्य सवचर्व/ प्रधान सवचर्व / सवचर्व, मंत्रालय, मुंबई .
११. आयुक्त (कृिी ), किी आयुक्तालय, पुणे,

१२. प्रधान मुख्य र्वनसंरक्षक र्व महासंचालक, सामावजक र्वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
१३. संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संर्वेदन उपयोजन केंद्र, नार्पूर

१४. महालेखापाल महाराष्ट्र- 1 र्व 2 (लेखा र्व अनुज्ञेयता/ लेखापवरक्षा), नमुंबई / नार्पूर
१५. अवधदान र्व लेखा अवधकारी, मुंबई

१६. वनर्वासी लेखापवरक्षा अवधकारी, मुंबई
१७. सर्वग वजल्हा कोिार्ार अवधकारी

१८.सर्वग मंत्रालयीन प्रिासवकय वर्विार्
१९. सर्वग वर्विार्ीय आयुक्त,

२०. सदस्य सवचर्व, मराठर्वािा वर्वकास मंिळ, औरंर्ाबाद,
२१. सदस्य सवचर्व, वर्वदिग वर्वकास मंिळ, नार्पूर,

२२. सदस्य सवचर्व, उर्वगरीत महाराष्ट्र वर्वकास मंिळ, पुणे,
२३. सर्वग वजल्हावधकारी,

२४. सर्वग मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरिद,

२५. वनयोजन वर्विार्ातील सर्वग सहसवचर्व / उपसवचर्व,
२६. संचालक, अथग सांस्ख्यकी संचालनालय,मुंबई.

२७. सर्वग उपायुक्त (वनयोजन), वर्विार्ीय आयुक्त कायालये,

२८.सर्वग वजल्हा वनयोजन अवधकारी, वजल्हावधकारी कायालय,
२९. सर्वग कक्ष अवधकारी, वनयोजन वर्विार्, मंत्रालय, मुंबई,
३०. वनर्वि नस्ती, का. 1481, वनयोजन वर्विार्.
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