जलयुक्त

शिवार

अशियानाांतर्गत

लोक

सहिार्ाद्वारे राबशवण्यात येत असलेल्या नदी
पुनगजीवन कायगक्रम शवशवध योजनाांचे अशिसरण
(Convergence)

करून

प्रिावीपणे

राबशवणेबाबत.
महाराष्ट्र िासन
जलसांधारण शविार्
िासन शनणगय क्रमाांकः नपुयो-2015/प्र.क्र.370/जल-7
हु तात्मा राजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्ग
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
तारीख: 8 शिसेंबर, 2015
वाचा :
1) ग्रामशवकास व जलसांधारण शविार्ाचा िासन शनणगय क्र. जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7
शदनाांक 5 शिसेंबर, 2014, 28 जानेवारी 2015 व 3 माचग 2015.
प्रस्तावना :
सवासाठी पाणी - टां चाईमुक्त महाराष्ट्र 2019 अांतर्गत टां चाई पशरस्स्ितीवर मात करण्यासाठी
कायमस्वरुपी उपाययोजना म्हणुन राज्यात जलयुक्त शिवार अशियान राबशवण्याचा शनणगय िासनाने
घेतलेला असुन याबाबत शवस्तृत सूचना िासन शनणगय शदनाांक 5 शिसेंबर, 2014 अन्वये शनर्गशमत
करण्यात आलेल्या आहेत.
02.

पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी र्ावाच्या शिवारात अिशवणे, शवकेंद्रीत पाणीसाठे शनमाण करणे,

जुन्या बांद पिलेल्या योजनाांचे पुनर्जजवन, अस्स्तत्वातील जलस्त्रोतातील र्ाळ लोकसहिार्ातून काढू न
जलस्त्रोताांचा पाणीसाठा वाढशवणे, पाण्याच्या ताळे बांदाबाबत जाणीव जार्ृती शनमाण करणे, िुर्गिातील
पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे, ससचन क्षेत्रात वाढ करणे, िेतीसाठी सांरशक्षत पाणी व पाण्याच्या
कायगक्षम वापरात वाढ करणे, लोकसहिार् वाढशवणे इ. या अशियानाचे प्रमुख उद्देि आहेत. हे उद्देि
सफल करण्यासाठी पाणलोट शवकासाची कामे, साखळी शसमेंट नाला बाांध, नाला खोलीकरण व
रुांदीकरण, जुन्या सांरचनाांचे पुनर्जजवन करणे, पाझर तलाव / ल.पा. तलाव दु रुस्ती, शवहीर / बोअरवेल
पुनगिरण, कालवा दु रुस्ती, पाण्याचा कायगक्षम वापर इ. कामे या अशियानाांतर्गत हाती घेण्यात येत
आहेत.
03.

सवगसाधारणपणे असा अनुिव आहे की, नदी पात्रात र्ेल्या अनेक वर्षामध्ये मोठया प्रमाणात र्ाळ

साचून नदयाांचे पात्र उिळ व अरूांद झाल्याने नदीपात्रात पाणीसाठा होण्याची क्षमता कमी झालेली आहे
त्यामुळे िुजल पुनगिरण कमी प्रमाणात होत आहे . त्याच प्रमाणे उिळ नदी पात्रामुळे पावसाळयात काही
वेळा पुराचा धोका शनमाण होत आहे. जलयुक्त शिवार अशियानाांतर्गत काही शजल््ाांमध्ये
( सार्ांली, उस्मानाबाद, लातूर ) नदी /ओढा / नाला पात्रातील र्ाळ काढण्याचे काम मोठया प्रमाणात
झाले आहे. नदी / ओढा / नाल्याचे पात्र शवस्तृत झाल्याने पाणीसाठयात वाढ झालेली आहे. तसेच
िुर्गिातील पाण्याच्या पातळीत उल्लेखनीय वाढ झालेली असून अकोला शजल््ात शवद्रुपा नदीवर
करण्यात आलेल्या कामामुळे तेिील पुराचा धोका टळलेला असल्याची बाब शनदिगनास आली आहे.
त्याचप्रमाणे नदी पुनगशजवन कायगक्रमामुळे िेतीसाठी / जनावराांच्या शपण्यासाठी तसेच जनतेच्या
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शपण्याच्या पाण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्याने ग्रामीण िार्ातील पाण्याचा प्रश्न मोठया प्रमाणात
सोिशवण्यास मदत झालेली आहे.
04.

जलयुक्त शिवार अशियानामध्ये नदया/ओढे /नाले याांचे खोलीकरण/रुांदीकरण करुन

लोकसहिार्ातून र्ाळ काढण्याच्या कामाांमध्ये जनते ची चळवळ शनमाण झालेली आहे. िॉ.राजेंद्रससह
राणा, मॅर्सेसे पुरस्कार शवजेते याांनी राजस्िान राज्यात नदी पुनगजीवना सांदिात उल्लेखनीय काम केले
आहे. नदी पुनगजीवन कामाबाबत मा. मांत्री जलसांधारण याांच्या अध्यक्षतेखाली व श्री. राजेंद्रससह राणा
याांच्या उपस्स्ितीत पुणे येिे कायगिाळा आयोशजत करण्यात आली होती. त्यावेळी जलसांधारण /
मृदसांधारणाच्या सवग योजनाांचे अशिसरणाच्या ( शसमेंट नाला बाांध, महात्मा फुले जल व िुमी
अशियानातांर्गत खोलीकरण/ रूांदीकरण, पाणलोट शवकास, जुनी कामे दु रूस्ती व पुनगजीवन, वृक्ष
लार्वि इ.) माध्यमातुन प्रिावीपणे अमलबांजावणी केल्यास जलयुक्त शिवार अशियान व नदी/ओढे
पुनगजीवन करणे या कायगक्रमास मोठया प्रमाणात यि प्राप्त होईल असे सवानुमते ठरशवण्यात आले.
05.

सन 2015-16 या वर्षाकशरता जलयुक्त शिवार अशियानाांतर्गत लोकसहिार्ातून ओढा / नाला

/नदी यामधुन र्ाळ काढण्याची कामे दे खील मोठया प्रमाणात हाती घेण्यात आली असून, पशहल्या
टप्यामध्ये सूमारे 1500 शक.मी .लाांबीचे खोलीकरण / रुांदीकरण पुणग झाले आहे. त्यापैकी 760 शक.मी.
लाांबीचे नाला खोलीकरण / रुांदी करणाचे काम लोकसहिार्ातून पूणग करण्यात आले आहे. ओढा /
नाला / नदी यावर िासनामाफगत साखळी शसमेंट बांधारे बाांधण्यात आले असून त्याचा अशतिय चाांर्ला
दृष्ट्यपशरणाम शदसत आहे. यामुळे नदी / ओढा / नाला पुनगजीवन करण्यास ज्या र्ावातील रशहवािाांनी
पुढाकार घेऊन लोकवर्गणी / श्रमदानाद्वारे मोठया प्रमाणात योर्दान शदले आहे / दे त आहेत, अिा
र्ावाांमध्ये हाती घेण्यात आलेल्या नदी / ओढा / नाला पुनगजीवन कायगक्रमास प्रोत्साहन दे ण्यासाठी
शवशवध योजनाांचे अशिसरण करुन हा कायगक्रम प्रिावीपणे राबशवण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या शवचाराशधन
होता.
िासन शनणगय :
1.

सवासाठी पाणी - टां चाईमुक्त महाराष्ट्र 2019 अांतर्गत टां चाई पशरस्स्ितीवर मात करण्यासाठी

कायमस्वरुपी उपाययोजना म्हणुन राज्यात जलयुक्त शिवार अशियान राबशवण्याचा शनणगय िासनाने
घेतला असुन याबाबत शवस्तृत सूचना िासन शनणगय शदनाांक 5 शिसेंबर, 2014 अन्वये शनर्गशमत करण्यात
आलेल्या आहेत.
2.

पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी र्ावाच्या शिवारात अिशवणे, शवकेंद्रीत पाणीसाठे शनमाण करणे,

जुन्या बांद पिलेल्या योजनाांचे पुनर्जजवन, अस्स्तत्वातील जलस्त्रोतातील र्ाळ लोकसहिार्ातून काढू न
जलस्त्रोताांचा पाणीसाठा वाढशवणे, पाण्याच्या ताळे बांदाबाबत जाणीव जार्ृती शनमाण करणे, िुर्गिातील
पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे, ससचन क्षेत्रात वाढ करणे, िेतीसाठी सांरशक्षत पाणी व पाण्याच्या
कायगक्षम वापरात वाढ करणे, लोकसहिार् वाढशवणे इ. या अशियानाचे प्रमुख उद्देि आहेत. हे उद्देि
सफल करण्यासाठी पाणलोट शवकासाची कामे, साखळी शसमेंट नाला बाांध, नाला खोलीकरण व
रुांदीकरण, जुन्या सांरचनाांचे पुनर्जजवन करणे, पाझर तलाव / ल.पा. तलाव दु रुस्ती, शवहीर / बोअरवेल
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पुनगिरण, कालवा दु रुस्ती, पाण्याचा कायगक्षम वापर इ. कामे जलयुक्त शिवार अशियानाांतर्गत हाती
घेण्यात येत आहेत.
3.

जलयुक्त शिवार अशियान या कायगक्रमातांर्गत नदी / ओढा / नालामधील र्ाळ काढणे,

सरळीकरण व खोलीकरण करणे शह कामे लोकसहिार्ातून करुन नदी / ओढा / नाला पुनगजीवन
करण्यास ज्या र्ावातील रशहवािाांनी पुढाकार घेऊन लोकवर्गणी / श्रमदानाद्वारे मोठया प्रमाणात
योर्दान शदले आहे सकवा दे त आहेत, अिा र्ावाांमध्ये घेण्यात आलेल्या नदी / ओढा / नाला पुनगजीवन
कायगक्रमास प्रोत्साहन दे ण्यासाठी अशिसरणाच्या माध्यामातून खालील प्रमाणे कायगक्रम राबशवण्यास
िासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे.
1.

नदी पुनगशजवनाची कामे अवर्षगण प्रवण क्षेत्र (DPAP) अिवा पाणीटां चाई असलेल्या क्षेत्रात
प्रिम प्राधान्याने घेण्यात यावी.

2.

नदी/ ओढा/नाले पुनगशजवीत करताना लोकसहिार् अशनवायग आहे. त्यासाठी ग्रामसिा
घेऊन लोकसहिार्ातून करावयाच्या कामास मान्यता घेण्यात यावी त्यामध्ये प्रामुख्याने
नदी /ओढा/ नाला पात्रातील र्ाळ काढणे, अशतक्रमण काढू न खोलीकरण / रुांदीकरण
करणे, वृक्षलार्वि, जनजार्ृती, पयगवक्ष
े ण इत्यादीमध्ये लोकाांचा सहिार् आवश्यक
राहील.

3.

खोलीकरण

/

रुांदीकरण

सांदिात

िासन

शनणगय

जलसांधारण

शविार्

शद. 9 मे, 2013 मधील सूचनाचे काटे कार पालन करण्यात यावे. आवश्यकते नुसार
िुजल सवेक्षण व शवकास यांत्रणेचा सल्ला घ्यावा.
4.

नदी / ओढा / नाल्यावर असलेली पुवीची बाांधकामे (Structures) प्राधान्याने दु रुस्त व
पुनगजीशवत करण्यात यावीत. या करीता अस्स्तत्वातील सवग कामाांचे (Structures)
Mapping करुन दु रुस्तीचे कामे उपलब्ध शनधीतून प्राधान्याने हाती घेण्यात यावीत.

5.

नदी/ओढा/नाला रुांदीकरण खोलीकरण झालेल्या िार्ामध्ये पाण्याची अशधक
उपलब्धता होण्यासाठी शसमेंट नाला बाांध बाांधकाम / केटी वेअर साठी आवश्यकतेनुसार
शनधी प्राधान्याने उपलब्ध करुन दे ण्यात यावा.

6.

खोलीकरण, रुांदीकरण व सरळीकरण करत असताना प्राांत अशधकारी /तहशसलदार
याांनी र्रजेनुसार अशतक्रमण हटशवण्याची कायगवाही करावी.

7.

नदी / ओढा / नाल्या जवळील पाणलोटाची कामे प्रकल्पाचा िार् म्हणून प्राधान्याने
घ्यावीत. पाणलोटात अस्स्तत्वात असलेल्या माती नाला बाांध / शसमेंट नाला बाांधाचे
खोलीकरण /रुांदीकरण करावे. तसेच पाणलोट पूणगपणे शवकसीत करण्यासाठी
उपनाल्यावर छोटे बांधारे घ्यावेत व शबहार पॅटनगनुसार नरेर्ातून लोकसहिार्ाद्वारे
नदी/नाला/ओढा काटावर वृक्ष लार्विीचा कायगक्रम हाती घेण्यात यावा.
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8.

जनजार्ृती सशनयांत्रण व पारदिगकता : ग्रामसिा घेऊन र्ावकऱयाांना कायगक्रमाबाबत
सवग माशहती द्यावी. र्ावातील व र्ावाच्या बाहेर रहाणाऱया रशहवािाांना लोकवर्गणी जमा
करण्यासाठी प्रोत्साहीत करावे तसेच वेर्वेर्ळया कांपन्याकिू न CSR अतांर्गत शनधी
उपलब्ध करुन घ्यावा. याकरीता अिासकीय सांस्िाची मदत घ्यावी. कामाची
अमलबांजावणी करताना कामे र्ुणवत्तापुवक
ग होण्यासाठी Quality Monitor ची नेमणूक
करावी. तसेच कामाच्या र्ुणवत्ता व पारदिगकता सांदिात िासन शनणगय जलसांधारण
शविार् शद. 13 एशप्रल, 2015 मधील सूचना नुसार कायगवाही करावी.

9.

नदी / ओढा / नाला पुनगजीवन कायगक्रमाांतर्गत कमी खचाची नाशवण्यपूणग योजना तयार
करण्यात यावी याकशरता जवळील िासकीय अशियाांशत्रकी महाशवद्यालय सकवा
नामाांकीत ताांशत्रक सांस्िाची मदत घेण्यात यावी.

10.

जलयुक्त शिवार अशियाना प्रमाणे नदीखोरे नकािे - MRSAC किू न उपलब्ध करुन
सवग योजनातून अशिसरणाद्वारे मोशहम स्वरुपात हा कायगक्रम राबशवण्यात यावा.

11.

हा

कायगक्रम

जलयुक्त

शिवार

अशियानाचा

िार्

असल्याने

शजल्हास्तरावर

शजल्हाशधकारी व तालुका स्तरावर प्राांत अशधकारी याांच्या सशमतीमाफगत राबशवण्यात
यावा.
12.

सदर कायगक्रम जलयुक्त शिवार अशियानाचा िार् असल्याने वरील सुचना व िासन
शनणगय शद. 5 शिसेंबर, 2014 मधील इतर सवग सूचना या कायगक्रमास लार्ू राहतील.

5.

या कायगक्रमातांर्गत हाती घेण्यात येणाऱया शवशवध कामाांवरील होणारा खचग सांबांधीत योजनाांच्या

लेखाशिर्षाखाली त्या त्या शवत्तीय वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून िार्शवण्यात यावा.
6.

सदर िासन शनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201512081509169326 असा आहे . हा आदे ि
शिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने.

Narayan
Karad

Digitally signed by Narayan Karad
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Under Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
serialNumber=ae7faeabaf4571c2748e4dd
5ffd2cd108de0e130859970f4d7d0ee40046
b3e9e, cn=Narayan Karad
Date: 2015.12.08 17:23:38 +05'30'

( ना. श्री. कराि )
अवर सशचव, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1. मा.राज्यपाल याांचे सशचव.
2. मा.सिापती, शवधानपशरर्षद, शवधानिवन, मुांबई.
3. मा.अध्यक्ष, शवधानसिा, शवधानिवन, मुांबई.
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4. मा.मुख्यमांत्री याांचे सशचव.
5. मा.मांत्री (जलसांधारण) याांचे खाजर्ी सशचव.
6. मा.राज्यमांत्री (जलसांधारण) याांचे खाजर्ी सशचव.
7. सवग मा.मांत्री/ मा.राज्यमांत्री याांचे खाजर्ी सशचव.
8. मा. मुख्य सशचव, महाराष्ट्र राज्य याांचे स्वीय सहाय्यक,
9. अपर मुख्य सशचव (कृशर्ष), कृशर्ष व पदु म शविार्, मांत्रालय, मुांबई.
10. सवग अपर मुख्य सशचव/प्रधान सशचव, मांत्रालय, मुांबई
11. अपर मुख्य सशचव, महसूल व वन शविार् (मदत व पुनवगसन), मांत्रालय, मुांबई.
12. आयुक्त कृशर्ष, महाराष्ट्र राज्य, पूणे.
13. शविार्ीय आयुक्त (सवग)
14. सांचालक (मृदसांधारण), कृशर्ष आयुक्तालय, पुणे-411 001
15. मुख्य अशियांता, लघुससचन (जलसांधारण), पुणे.
16. प्रधान मुख्य वनसांरक्षक व महासांचालक, सामाशजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
17. सांचालक, महाराष्ट्र सुदूर सवेक्षण व शवकास यांत्रणा, पुणे.
18. सांचालक, िूजल सवेक्षण व शवकास यांत्रणा, पुणे.
19. मुख्य कायगकारी अशधकारी, वसुांधरा पाणलोट शवकास यांत्रणा, पुणे.
20. अपर मुख्य कायगकारी अशधकारी, वसुांधरा पाणलोट शवकास यांत्रणा, पुणे.
21. महासांचालक, माशहती व जनसांपकग, मुांबई (प्रशसध्दीकरीता).
22. सवग शजल्हाशधकारी,
23. सवग मुख्य कायगकारी अशधकारी , शजल्हापशरर्षद.
24. महालेखापाल 1/2, महाराष्ट्र राज्य , मुांबई/ नार्पूर (लेखा परीक्षा व लेखा व अनुज्ञय
े ता).
25. अशधदान व लेखा अशधकारी, मुांबई.
26. शनवासी लेखापशरक्षा अशधकारी, मुांबई.
27. सवग अशधक्षक अशियांता, लघु ससचन (जलसांधारण )
28. सवग उपायुक्त (शवकास) शविार्ीय आयुक्त कायालय.
29. सवग शविार्ीय कृशर्ष सहसांचालक.
30. सवग शजल्हा अशधक्षक कृशर्ष अशधकारी.
31. सवग कायगकारी अशियांता, लघु ससचन (जलसांधारण ).
32. सवग वशरष्ट्ठ िूवज्ञ
ै ाशनक िुजल सवेक्षण व शवकास यांत्रणा.
33. सवग शजल्हा कोर्षार्ार अशधकारी.
34. सवग मांत्रालयीन शविार्,
35. सवग उप सशचव/अवर सशचव/कायासन अशधकारी, ग्रा.शव. व ज.सां शविार्, मांत्रालय, मुांबई
36. शनयोजन शविार्/ शवत्त शविार्, मांत्रालय, मुांबई.
37. सवग कायासने, ग्रा. शव. व ज. सां. शविार् मांत्रालय, मुांबई.
38. जल-7, शनवि नस्ती.
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