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प्रस्तावना:
राज्यात वारांवार उििवनाऱ्या टां चाई पशरस्स्ितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी
जलयुक्त शिवार अशियान राबशवण्याचा शनणयय िासनाने घेतलेला असून या बाबतचा िासन शनणय य
या शविार्ाने शिनाांक 5 शिसेंबर, 2014 रोजी शनर्यशमत केलेला आहे. या अशियानाांतर्यत िरवर्षी 5000
हजार टां चाईग्रस्त र्ावाची शनवि करण्यात येऊन 5 वर्षात राज्यातील 25000 हजार र्ावे टां चाईमुक्त
करण्याचे धोरण शनशित करण्यात आलेले आहे. या अशियानातांर्यत शवशवध शविार्ाच्या योजना
एकास्ममक पध्ितीने राबवावयाच्या असून मयाकरीता र्ाांवाची शनवि करण्याकरीता िासन पत्र
शिनाांक 2 जानेवारी, 2015 व शिनाांक 14 ऑर्स्ट, 2014

अन्वये खालील प्रमाणे शनकर्ष शनशित

करण्यात आलेले आहेत. या शनकर्षाांनुसार ग्रामीण िार्ातील र्ाांवाची शनवि करुन र्ावामध्ये
जलयुक्त

शिवार अशियान अांतर्यत

कामे करण्यात येत आहेत. तिाशप “जलयुक्त शिवार

अशियानअांतर्यत नार्री क्षेत्रात येणाऱ्या नद्या / नाले/ ओढे याांचे खोलीकरण / रुांिीकरण आशण इतर
बाबींचा समावेि करण्याबाबतचा प्रस्ताव िासनाच्या शवचाराधीन होता.
िासन शनणयय :जलयुक्त शिवार अशियानाांतर्यत टां चाईमुक्त करण्यासाठी शनविण्यात आलेल्या र्ावातील
कामे ही पाणलोट शवकास या माध्यमातून मािा ते पायिा या तमवावर हाती घेण्यात येत आहेत. या
तमवावर कामे करत आसताना Area Treatment ची कामे प्रिम हाती घेण्यात येतात व Drainage
Line Treatment ची कामे मयानांतर हाती घेण्यात येतात. राज्यातील काही

ग्रामपांचायतीची

लोकसांख्या वाढल्याने लोकसांखेच्या तसेच र्ावातील िहरीकरणाचा शवचार करुन अिा
ग्रामपांचायतीचे नर्रपाशलका / नर्र पांचायत क्षेत्रात रुपाांतर करुन तेिे नर्र पांचायती स्िापन
करण्याबाबतची काययवाही नर्र शवकास शविार्ाकिू न करण्यात येते. तिाशप अिा नव्याने रुपाांतरीत
झालेल्या क वर्य नर्र पांचायती क्षेत्रातील जशमनीचा कृर्षी प्रयोजनासाठीचा वापर िे खील मोठया
प्रमाणात असतो. सबब अिा क्षेत्रामध्ये जलयुक्त शिवार अशियान राबशवल्यास िेतकऱ्याांना याचा लाि
होईल. सबब क वर्य नर्र पांचायती क्षेत्रातील शवकास आराखिया नुसार केवळ कृर्षी / िेती
वापरासाठी राखीव करण्यात आलेले क्षेत्र शवचारात घेऊन अिा क्षेत्राचा पाणलोट शवकास धतीवर व
मािा ते पायिा या तमवावर जलयुक्त शिवार अशियानातांर्यत जलसांधारणाच्या / मृिसांधारणाच्या
शवशवध योजना अशिसरणाद्वारे एकास्ममकशरमया राबशवण्यास िासनाची मान्यता िे ण्यात येत आहे.
जलयुक्त शिवार अशियान राबशवण्या सांििात वेळोवेळी शवशवध प्रयोजनािय घेण्यात आलेले
शनणयय सिर क वर्य नर्रपाशलका क्षेत्रात योजना राबशवण्या सांििात लार्ू राहतील.
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सिर िासन शनणयय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून मयाचा सांकेताांक क्रमाांक 201612311450514726 असा आहे. हा
आिे ि शिशजटल स्वाक्षरीने साांक्षाांशकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे िानुसार व नावाने.
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( शव. शस.वखारे )
सह सशचव, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1. मा.राज्यपाल याांचे सशचव
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे सशचव
3. मा.शवरोधी पक्ष नेता, शवधानसिा / शवधान पशरर्षि, महाराष्ट्र शवधानमांिळ
सशचवालय, मुांबई .
4. सवय सन्मानीय शवधानसिा / शवधान पशरर्षि व सांसि सिस्य.
5. मा. मांत्री (जलसांधारण ) याांचे खाजर्ी सशचव.
6. मा. राज्यमांत्री (जलसांधारण ) याांचे खाजर्ी सशचव.
7. सवय मा.मांत्री / मा.राज्यमांत्री याांचे खाजर्ी सशचव.
8. अपर मुख्य सशचव (कृशर्ष), कृर्ष व पिु म शविार्, मांत्रालय, मुांबई .
9. सवय अपर मुख्य सशचव / प्रधान सशचव, मांत्रालय, मुांबई .
10. सवय अपर मुख्य सशचव, महसूल व वन शविार् ( मित व पुनवयसन), मांत्रालय, मुांबई .
11. आयुक्त (कृशर्ष), कृशर्ष आयुक्तालय, पुणे- 411 001.
12. सवय शविीय आयुक्त.
13. सांचालक (मृिसांधारण), कृशर्ष आयुक्तालय, पुणे- 411 001.
14. प्रधान मुख्य वनसांरक्षक व महासांचालक, सामाशजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य,
पुणे.
15. मुख्य अशियांता, लघुससचन (जलसांधारण ) पुणे.
16. मुख्य अशियांता, शवििय सघन ससचन शवकास काययक्रम, नार्पूर
17. सांचालक, महाराष्ट्र सुिूर सवेक्षण व शवकास यांत्रणा, पुणे.
18. सांचालक, िुजल सवेक्षण व शवकास यांत्रणा, पुणे.
19. मुख्य काययकारी अशधकारी / अपर मुख्य काययकारी अशधकारी, वसुांधरा पाणलोट
शवकास यांत्रणा, पुणे,
20. महासांचालक, माशहती व जनसांपकय, मुांबई (प्रशसध्िीकरीता),
21. सवय शजल्हाशधकारी.
22. सवय मुख्य काययकारी अशधकारी / अशतशरक्त मुख्य काययकारी अशधकारी, शजल्हा
पशरर्षि.
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23. महालेखापाल एक व िोन, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई / नार्पूर (लेखा पशरक्षा व लेखा व
अनुज्ञय
े ता).
24. अशधिान व लेखा अशधकारी, मुांबई.
25. शनवासी लेखापशरक्षा अशधकारी, मुांबई.
26. सवय उपायुक्त (शवकास), शविार्ीय आयुक्त कायालय.
27. सवय शविार्ीय कृर्षी सहसांचालक,
28. सवय अशधक्षक असियता, लघु ससचन (जलसांधारण) मांिळ,
29. सवय शजल्हा अशधक्षक कृशर्ष अशधकारी.
30. सवय काययकारी अशियांता, लघु ससचन (जलसांधारण).
31. सवय शजल्हा कोर्षार्ार अशधकारी.,
32. सवय मांत्रालयीन शविार्
33. सवय सह सशचव / उपसशचव/ अवर सशचव/ कायासन अशधकारी, ग्रा.शव.व ज.सां.
शविार्, मांत्रालय, मुांबई.
34. शनयोजन शविार् / शवत्त शविार्, मांत्रालय, मुांबई.
35. जल-7, शनविनस्ती.
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