जलयुक्त शिवार अशियान शविेष शनधी व साखळी
शसमेंट नाला बाांध काययक्रम लेखाशिषय 4402 2411
अांतर्यत सन 2015-16 मध्ये उपलब्ध करून शिलेला
शनधी खर्य करण्यास मुितवाढ िे ण्याबाबत.

महाराष्ट्र िासन
जलसांधारण शविार्
िासन शनणयय क्रमाांकः जलसां-2016/प्र.क्र.192/जल-7
हु तात्मा राजर्ुरु र्ौक, मािाम कामा मार्य
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
शिनाांक: 14 मार्य, 2017

वार्ा :-

िासन शनणयय, ग्राम शवकास व जलसांधारण शविार्,
क्रमाांकः . जलसां - 2016 /प्र.क्र.192/जल-7 शिनाांक 31 मार्य, 2016 व
शिनाांक 27 ऑक्टोंबर, 2016

प्रस्तावना :
सवासाठी पाणी टां र्ाईमुक्त महाराष्ट्र 2019 अांतर्यत टां र्ाई पशरस्थीतीवर कायमस्वरुपी मात
करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अशियाना राबशवण्यात येत आहे. या अशियानाांतर्यत सन 2015-16 मध्ये
शनवडण्यात आलेल्या र्ावाांकशरता ₹ 1600.00 कोटी शनधी शजल्हा शनयोजन व शवकास सशमतीच्या
माध्यमातून उपलब्ध करून शिलेला होता. तसेर् साखळी शसमेंट नाला बाांध काययक्रम लेखाशिषय 4402
2411 या मधून एकुण ₹397.77 कोटी शनधी शसमेंट नाला बाांधाांस व निी पुनजीवन अांतर्यत शसमेंट नाला
बाांधास उपलब्ध करून शिलेला होता.
2.

सिरर्े अनुिानापैकी अखर्चर्त राहणारी रक्कम आहशरत करुन सांबांशधत शजल्हा पशरषिे कडे

सुपुतय करण्यास, तसेर् शजल्हापशरषिे ने सिरच्या रक्कमेर्े शवतरण सांबांधीत शजल्हाशधकारी याांच्या
शनिे िानुसार सांबांशधत अांमलबजावणी यांत्रणेस करण्यास व सिर शनधी शि.30 जून, 2016 पयंत खर्य
करण्यास सांििाधीन िासन शनणयय शिनाांक 31 मार्य, 2016 अन्वये मान्यता िे ण्यात आलेली होती.
तिनांतर सिर शनधी 31 शडसेंबर,2016 पयंत खर्य करण्यास िासन शनणयय शिनाांक 27 ऑक्टोंबर, 2016
च्या अन्वये मुितवाढ िे ण्यात आली होती.
3.

राज्यात सन 2016 मध्ये समाधानकारक पाउस झाला असल्याने िेतात तसेर् ओढा/नाला

यामध्ये शडसेंबर अखेर पाणी असल्याने मृि व जलसांधारणार्ी कामे करता आली नाहीत तसेर्
राज्यातील काही शजल्यामध्ये परतीर्ा पाउस ही र्ाांर्ला झालेला आहे त्यामुळे राज्यातील अनेक
शजल्हाशधकारी याांर्ेकडू न अखर्चर्त शनधी खर्य करण्यास मुितवाढ शमळण्यार्ी मार्णी करण्यात
आलेली होती. त्यानुषांर्ाने सिरर्ी मुित शि.31/03/2017 पयंत वाढशवण्यार्ा प्रस्ताव जलसांधारण
शविार्ाने िक्ती प्रित्त सशमतीच्या शिनाांक 23 फेब्रुवारी, 2017 रोजी झालेल्या बैठकीत सािर केलेला
होता. िक्ती प्रित्त सशमतीमध्ये सिर प्रस्तावास मान्यता शिलेली आहे तसेर् सिर प्रस्तावास शवत्त
शविार्ानेही मान्यता शिलेली आहे. शवत्त शविार्ाने शिलेल्या परवानर्ी नुसार एक शविेष बाब म्हणून वर
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नमूि लेखाशिषाखालील सन 2015-16 या वषाकशरता करण्यात आलेल्या तरतुिीपैकी अखर्ीत
शिल्लक तरतुि खर्य करण्यास शडसेंबर, 2016 अखेर पयंत शिलेली मुितवाढ शि. 31 मार्य, 2017 पयंत
वाढशवण्यार्ा प्रस्ताव िासनाच्या शवर्ाराधीन होता.
िासन शनणयय :
जलयुक्त शिवार अशियाना कशरता सन 2015-16 मध्ये शनवडण्यात आलेल्या र्ावाांकशरता ₹
1600.00 कोटी शनधी शजल्हा शनयोजन व शवकास सशमतीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून शिलेला होता.
तसेर् साखळी शसमेंट नाला बाांध काययक्रम लेखाशिषय 4402 2411 या मधून एकुण ₹397.77 कोटी
शनधी शसमेंट नाला बाांधाांस व निी पुनयजीवन अांतर्यत शसमेंट नाला बाांधास उपलब्ध करून शिलेला होता.
सिर शनधी पैकी मार्य 2016 अखेर अखर्चर्त शनधी आहशरत करून सांबशधत शजल्हा पशरषि कडे काढू न
ठे वण्यास व त्यास जून 2016 पयंत खर्य करण्यास शिनाांक 31 मार्य 2016 च्या िासन शनणययान्वये
िे ण्यात आलेली होती. तिनांतर सिर मुितवाढ एक शविेष बाब म्हणून शि.31 शडसेंबर 2016 पयंत
शिनाांक 27 ऑक्टोंबर 2016 च्या िासन शनणययान्वये िे ण्यात आली होती. आता सिर शनधीपैकी शडसेंबर
2016 अखेर अखर्चर्त शनधी शिनाांक 31 मार्य 2017 पयंत खर्य करण्यास िासन मान्यता िे ण्यात येत
आहे.
2.

सिर शनधी शिनाांक 31 मार्य 2017 अखेर पयंत खर्य करणे बांधनकारक आहे.

3.

सिर

िासन

शनणयय

शवत्त

शविार्ाच्या

अनौपर्ाशरक

सांििय

क्र.1/2017/व्यय-15,

शि.2/01/2017 व क्र. 56/अथोपाय शि. 08/02/2017 सहमतीने शनर्यशमत करण्यात येत आहे.
4.

सिर िासन शनणयय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्ा सांकेताक 201703141629596226

असा आहे . हा आिे ि

शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याांच्या आिे िानुसार व नावाने.

Narayan Karad
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(ना.श्री.कराड)
अवर सशर्व, महाराष्ट्र िासन
प्रशत,
1. मा. राज्यपाल याांर्े सशर्व
2.

मा.सिापती शवधान पशरषि याांर्े सशर्व,

3.

मा.अध्यक्ष शवधान सिा याांर्े सशर्व,

4.

मा.मुख्यमांत्री याांर्े सशर्व,

5.

मा.मांत्री (जलसांधारण) याांर्े खाजर्ी सशर्व,

6.

मा.राज्यमांत्री (जलसांधारण) याांर्े खाजर्ी सशर्व,

7.

सवय मा.मांत्री व मा.राज्यमांत्री याांर्े खाजर्ी सशर्व,

8.

सवय मा.शवधान पशरषि / शवधान सिा सिस्य, शवधान िवन, मुांबई.
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9.

मा.मुख्य सशर्व याांर्े उप सशर्व,

10. सवय अपर मुख्य सशर्व / प्रधान सशर्व / सशर्व,
11. प्रधान मुख्य वनसांरक्षक व महासांर्ालक, सामाशजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
12. आयुक्त (कृशष) महाराष्ट्र राज्य, कृशष आयुक्तालय, पुणे
13. सवय शविार्ीय आयुक्त,
14. सांर्ालक, मृिसांधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृशष आयुक्तालय, पुणे
15. मुख्य अशियांता, लघु ससर्न (जलसांधारण),महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
16. मुख्य अशियांता, शव.स.सस.का. नार्पूर
17. सांर्ालक, िूजल सवेक्षण व शवकास यांत्रणा, पुणे,
18. सवय अधीक्षक अशियांता, लघु ससर्न (जलसांधारण) मांडळ,
19. सवय शविार्ीय कृशष सहसांर्ालक,
20. सांर्ालक, अथय व साांख्ख्यकी सांर्ालनालय, मुांबई,
21. महासांर्ालक, माशहती व जनसांपकय महासांर्ालनालय, मुांबई (प्रशसध्िीकरीता)
22. सवय सहसांर्ालक, सामाशजक वनीकरण,
23. सवय मुख्य वनसांरक्षक / सवय उप वनसांरक्षक,
24. सांर्ालक, महाराष्ट्र सुिूर सांवि
े न केंद्र, नार्पूर,
25. सवय मुख्य काययकारी अशधकारी, शजल्हा पशरषि
26. सवय शजल्हा अधीक्षक कृशष अशधकारी,
27. सवय काययकारी अशियांता लघुससर्न (जलसांधारण)/शजल्हापशरषि
28. सवय शजल्हा कोषार्ार अशधकारी.
29. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य 1 व 2, मुांबई व नार्पूर,
30. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र राज्य 1 व 2, मुांबई व नार्पूर,
31. सवय मांत्रालयीन शविार्,
32. सवय सहसशर्व /उपसशर्व /अवर सशर्व /कायासन अशधकारी, जलसांधारण शविार्
33. कायासन जल-11 व कायासन जल-19 जलसांधारण शविार्, मांत्रालय
34. शनवडनस्ती जल-7.
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