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वाचा 1) िासन शनणगय क्रमांकः जलअ-2014/प्र.क्र. 203/जल-7 शदनांक 05 शडसेंबर, 2014
2) िासन शनणगय क्रमांकः जलअ-2014/प्र.क्र. 203/जल-7 शदनांक 28 जानेवारी, 2015
3) िासन शनणगय क्रमांकः जलअ-2014/प्र.क्र. 203/जल-7 शदनांक 03 माचग, 2015
प्रस्तावना 1.

टं चाईमुक्त महाराष्ट्र 2019 या कायगक्रमाचा िार् म्हणून राज्यात जलयुक्त शिवार अशियान, हा

अत्यंत महात्वाकांक्षी Flagship कायगक्रम सन 2015-16 पासून राबशवण्यात येत असून, सदर
अशियानांतर्गत सन 2015-16 पासून दरवर्षी 5,000 र्ावे यानुसार पुढील 5 वर्षात 25,000 र्ावे
टं चाईमुक्त करण्याचे धोरण शनशित करण्यात आलेले आहे.
2.

या अशियानाअंतर्गत सन 2015-16 मध्ये टं चाईमुक्त करण्यासाठी राज्यात एकूण 6202 र्ावांची

शनवड करण्यात आलेली आहे. या शनवड करण्यात आलेल्हया र्ावांमध्ये सन 2015 मधील पावसाळा सुरु
होईपयंत पशहल्हया टप्यामध्ये मोठ्याप्रमाणात जलसंधारणाची/मृदसंधारणाची कामे करण्यात आली.
तथाशप, शनवडण्यात आलेल्हया र्ावांमधील पाण्याच्या ताळे बंदाच्या अनुर्षंर्ाने करण्यात आलेल्हया कृती
आराखड्यानुसार प्रस्ताशवत करण्यात आलेली सवग कामे पुणग करण्यासाठी आवश्यक असलेला शनधी व
सवग शनधी स्त्रोतामधून / अशिसरणाद्वारे उपलब्ध होणारा शनधी शवचारात घेतल्हयास सरासरी कृती
आराखड्यानुसार आवश्यक असलेल्हया एकूण रकमेच्या सुमारे 30% ते 40% रक्कम प्रती र्ाव तुट
असल्हयाचे शनदिगनास आले आहे, सदर तुटीची रक्कम सीएसआर / लोकसहिार्ाच्या
माध्यमातुन उपलब्ध करण्याचे प्रस्ताशवत असले, तरी या माध्यमातुन दे खील मोठ्या प्रमाणात असलेली
तुटीची रक्कम िरून शनघत नाही, असे दे खील शदसुन आलेले आहे.
3.

मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी आपल्हया वाढशदवसाच्या शदविी केलेल्हया आवाहनास अनुसरून अनेक

नार्रीक, संस्था यांनी जलयुक्त शिवार योजनेसाठी व दु ष्ट्काळ शनवारण करण्यासाठी मुख्यमंत्री
सहाय्यता शनधीस दे णग्या शदलेल्हया आहेत. ही सवग रक्कम शमळु न साधारणपणे रू. 60.00 कोटी इतका
शनधी मुख्यमंत्री सहाय्यता शनधी खात्यात जमा झालेला आहे.
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4.

सवगसाधारणपणे दे णर्ी दारांची अिी अपेक्षा असते की, त्यांनी शदलेल्हया दे णर्ीचा प्रत्यक्ष

लािार्थ्यास लाि व्हावा व दु ष्ट्य स्वरूपात पशरणाम शदसावा. नार्रीकांची सदर अपेक्षा वाजवी असून,
िासनाने नार्रीकांनी दे वु केलेल्हया दे णग्यातुन शवशिष्ट्ट कामे हाती घेतल्हयास, नार्रीकांचा िासनावरील
शवश्वास वृध्दीर्ंत होण्यास मदत होणार आहे. सबब जलयुक्त शिवार योजनेच्या र्ावांमधील
आत्महत्याग्रस्त र्ावांच्या बाबत खालीलप्रमाणे कायगवाही करण्याचा शनणगय िासनाने घेतलेला आहे.
िासन शनणगय 1.

जलयुक्त शिवार अशियान योजनेच्या अंमलबजावणीचा अनुिव लक्षात घेता टं चाईमुक्त

करण्यासाठी शनवडण्यात आलेल्हया र्ावांच्या सवगसाधारणपणे तयार करण्यात आलेल्हया शडपीआर पैकी
60-70% कामांच्या अंमलबजावणीसाठी सवग योजनांच्या एकत्रीकरणातून (convergence) शनधी
उपलब्ध होतो मात्र उवगशरत 30-40% डीपीआर शनधी अिावी अंमलात येत नाही. सबब जलयुक्त शिवार
अशियानांतर्गत टं चाईमुक्त करण्यासाठी शनवडण्यात आलेल्हया र्ावामधील आत्महत्याग्रस्त र्ावांचा
कृतीआराखडा 100% अंमलात येण्याकशरता Gap Funding करीता मुख्यमंत्री सहाय्यता शनधीमधून शनधी
उपलब्ध करुन 100% कृती आराखडा अंमलात आणण्यात यावा.
2.

जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये र्ावे शनवडताना िेतक-यांनी आत्महत्या केलेल्हया र्ावांची शनवड

करण्याच्या शनकर्षाचा समावेि करण्याबाबत या पूवीच शनणगय घेण्यात आलेला असून त्या बाबतचे आदे ि
शद.14 ऑर्स्ट,2015 रोजी शनर्गशमत करण्यात आलेले आहेत. प्रस्तुत 14 आत्महत्याग्रस्त शजल्हहयातील
ज्या र्ावांमध्ये र्ेल्हया 5 वर्षात िेतकऱयांनी नाशपकीस कंटाळू न आत्महत्या केल्हयाच्या सवाशधक घटना
घडल्हया आहेत, अिा सुमारे 25 ते 30 र्ावांची शनवड करून अिा र्ावांच्या करण्यात आलेल्हया कृती
आराखड्यानुसार येणारी र्ॅप फडींर्ची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता शनधीच्या माध्यमातुन उपलब्ध करुन
दे ण्यात यावी व पुढील वर्षगिरात जलसंधारणाची/मृदसंधारणाची कामे हाती घेवुन ती वर्षग अखेरपयंत पुणग
करुन र्ावे पुणगत: दु ष्ट्काळमुक्त करण्यात यावीत.
3.

जलयुक्त शिवार अशियानाकरीता िासन शनणगय शदनांक 5 शडसेंबर, 2014 अन्वये स्थापन

करण्यात आलेल्हया शजल्हहास्तरीय सशमतीकडे या कामाच्या सशनयंत्रणाची जबाबदारी दे ण्यात येत असून
प्रस्तुत सशमतीमध्ये अिा शनवड करण्यात आलेल्हया आत्महत्याग्रस्त र्ावांमध्ये अशियान राबशवण्याची
रुपरेर्षा ठरशवण्यासाठी कृशर्ष शविार्, आरोग्य शविार् व इतर तंज्ञ व्यक्तींचा समावेि करण्याचे अशधकार
संबंधीत शजल्हहाशधकारी यांना दे ण्यात येत आहेत. अिा र्ावांमधील कामे नाशवण्यपुणग व Knowledge
Driven असावीत.
4.

िासन शनणगय जलसंधारण शविार् क्र.जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7 शद. 28 जानेवारी,

2015 अन्वये पालकमंत्री, यांच्या अध्यक्षतेखाली र्ठीत करण्यात आलेल्हया आढावा व सशनयंत्रण सशमतीने
अिा आत्महत्याग्रस्त र्ावांमधील कामांचे शनयोजन व सशनयंत्रण सशमतीने अिा आत्महत्याग्रस्त
र्ावांमधील कामांचे शनयोजन व सशनयंत्रण याकडे शविेर्ष लक्ष द्यावे व एक वर्षाच्या कालावधीत सवग कामे
प्राथशमकतेने पुणग करण्यात यावेत.
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5.

शजल्हहाशधकारी यांनी अिा आत्महत्याग्रस्त कंु टू ं बांचा िोध घेऊन त्यांची शनवड केल्हयानंतर अिा

कंु टु ं बांतील मुलांच्या िैक्षशणक र्रजा, स्वंयम रोजर्ाराच्याबाबी, िेती व त्याच बरोबर पुरक
व्यवसायासाठी मदत, याकरीता CSR च्या माध्यमातून शनधीची उपलब्धता याचा एकशत्रत शवचार
Package स्वरुपात मदत करण्याबाबत शजल्हहास्तरीय सशमतीच्या माध्यमातून शनणगय घ्यावा.
6.

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

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201602251620397126 असा आहे . हा आदे ि
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.
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( शव. शस. वखारे )
उपसशचव, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1.मा.राज्यपाल यांचे सशचव.
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे सशचव.
3.मा सिापती शवधान पशरर्षद, महाराष्ट्र शवधानमंड्ळ सशचवालय यांचे सशचव
4. मा अध्यक्ष शवधान सिा, महाराष्ट्र शवधानमंड्ळ सशचवालय यांचे सशचव
5. मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानसिा/ शवधान पशरर्षद,महाराष्ट्र शवधानमंडळ सशचवालय, मुंबई.
6. सवग सन्माननीय शवधानसिा/ शवधान पशरर्षद व संसद सदस्य.
7. मा.मंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजर्ी सशचव.
8. मा.राज्यमंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजर्ी सशचव.
9. सवग मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सशचव.
10. सवग अपर मुख्य सशचव/प्रधान सशचव , मंत्रालय, मुंबई.
11. आयुक्त (कृशर्ष), कृशर्ष आयुक्तालय, पुणे
12. सवग शविार्ीय आयुक्त
13. संचालक (मृदसंधारण), कृशर्ष आयुक्तालय, पुणे
14. मुख्य अशियंता, लघुससचन (जलसंधारण), पुणे.
15. महासंचालक, माशहती व जनसंपकग, मुंबई (प्रशसध्दीकरीता).
16. सवग शजल्हहाशधकारी
17. सवग मुख्य कायगकारी अशधकारी शजल्हहा पशरर्षद
18. महालेखापाल ½, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/ नार्पूर (लेखा परीक्षा व लेखा व अनुज्ञय
े ता).
19. अशधदान व लेखा अशधकारी, मुंबई.
20. शनवासी लेखापशरक्षा अशधकारी, मुंबई.
21. सवग उपायुक्त (शवकास) , शविार्ीय आयुक्त कायालय,
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22. सवग शविार्ीय कृशर्ष सहसंचालक,
23.सवग अशधक्षक अशियंता, लघु ससचन (जलसंधारण) मंडळ,
24. सवग शजल्हहा अशधक्षक कृशर्ष अशधकारी,
25.सवग कायगकारी अशियंता, लघु ससचन (जलसंधारण)
26.सवग शजल्हहा कोर्षार्ार अशधकारी
27. सवग मंत्रालयीन शविार्
28.सवग सह सशचव / उप सशचव / अवर सशचव/ कायासन अशधकारी, ग्रा. शव. व ज. सं. शविार्
29.शनयोजन शविार् /शवत्त शविार्, मंत्रालय, मुंबई.
30.कायासन जल-11 ग्रा. शव. व ज. सं. शविार् मंत्रालय, मुंबई.
31.जल-7, शनवड नस्ती.
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