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मादाम कामा मागथ, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मंुबई-400 032. 

तारीख :  29 ऑक्टोबर, 2018 
वाचा: 

जलसंधारण ववभाग, शासन वनणथय, क्रमाकं: जवशअ-२०१7/प्र.क्र.522/जल-७,              
वदनाकं 2 जानेवारी, 2018. 
   

प्रस्तावना : 
     राज्यात जलयुक्त वशवार अवभयान/मृद व जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी यंत्रसामग्री 
उपलब्ध करण्याकवरता सुवशवित बेरोजगार तरुण/ बेरोजगाराचंी सहकारी संस्र्ा /नोंदणीकृत गट शेती 
/ शेतकरी उत्पादक कंपनी /ववववध कायथकारी सहकारी संस्र्ा यानंा शासनाकडून मृद व जलसंधारण 
ववभाग, सहकार ववभाग व महाराष्ट्र सहकार ववकास महामंडळ याचं्या माध्यमातून जलसमृध्दी 
यंत्रसामग्री (अर्थमूव्हसथ) व्याज अर्थसहाय्य योजना संदभभाधधीन शासन वनणथय वदनाकं 02 जानेवारी, 2018 
अन्वये सुरु करण्यात आलेली आहे.  
 

मा. मंत्री सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग याचंे अध्यितेखाली वदनाकं 22 मे, 2018 रोजी बैठकीत 
झालेल्या चचेनुसार लाभार्ी वनवड प्रवक्रया, लाभार्ी वनवड सवमतीची रचना इ. बाबत खालीलप्रमाणे 
सुधारणा करणे ही बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.  

 

शासन वनणथय: 
जलयुक्त वशवार अवभयान/मृद व जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी यंत्र सामुग्री उपलब्ध 

करण्याकवरता शासन वनणथय वदनाकं 02 जानेवारी, 2018 अन्वये सुरु करण्यात आलेल्या “जलसमृध्दी 
यंत्रसामग्री (अर्थमूव्हसथ) व्याज अर्थसहाय्य योजनेमध्ये” मध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे.  

 

(1) लाभार्थ्यांची वनवड करण्यासाठी सुधारीत वनवड सवमती खालीलप्रमाणे राहील. 
अ.क्र. नाम पद 
(1) वजल्हा उपवनबंधक सहकारी संस्र्ा अध्यि 
(2)   उप ववभागीय जलसंधारण अवधकारी        (उपअवभयंता 

जलसंधारण) 
सदस्य 

(3) तालकुा कृवि अवधकारी (वजल्हा मुख्यालयातील) 
 

सदस्य 

(4) सहायक वनबंधक ( वजल्हा उपवनबंधक सहकारी संस्र्ा 
याचंे कायभाधलयातील) 

सदस्य सवचव 



शासन वनणथय क्रमांकः जवशअ-2017/प्र.क्र. 522/जल-7 
 

                   पृष्ट्ठ 3 पैकी 2  

(2)     यापुढे लाभार्थ्यांचा प्राधान्यक्रम रद्द करण्यात येत असुन प्राधान्यक्रमाचा ववचार न करता 
सवथ प्रकारातील पात्र अजथदारामधून सोडत काढुन लाभार्ी यादी व प्रवतिा यादी तयार करावी. 
वनवडलले्या लाभार्थ्यभाधस ववत्तीय संस्रे्कडून कजथ वाटपासाठी 1 मवहण्याची मुदत असेल. तसेच 
यापुवी वनवडण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांस कजथ वाटपासंदभभाधतील प्रवक्रया पुणथ करण्यासाठी 1 
मवहण्याची मुदत देण्यात येत आहे. तर्ावप, लाभार्थ्यभाधस कजथ वाटपासाठी मुदत देण्यासंदभभाधत 
प्रकरणपरत्व े अंवतम वनणथय घेण्याचे अवधकार व्यवस्र्ापकीय संचालक, महाराष्ट्र सहकार 
ववकास महामंडळ, पुणे यानंा असतील.  
(3)     शासन व लाभार्ी याचं्यामध्ये विपिीय करार करण्यात यावा. परंतु ववत्तीय संस्र्ा व 
लाभार्ी याचं्यातील विपिीय सामंज्यस करार (MOU) वकैल्ल्पक असेल. 
 

2. संदभभाधधीन शासन वनणथय वदनाकं 02 जानेवारी, 2018 मधील इतर बाबी कायम राहतील. 
त्यानुसार आवश्यक कायथवाही करण्याची जबाबदारी वनवड सवमतीची राहील. 

 

सदर शासन वनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताकं क्रमाकं 201810291108047026 असा आहे. हा 
आदेश वडजीटल स्वािरीने सािावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
   

 
                   ( सु. द. नाईक ) 

                                                        अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रवत, 

1) मा.राज्यपाल याचंे सवचव 
2) मा.मुख्यमंत्री याचंे अप्पर मुख्य सवचव 
3) मा. सभापती/अध्यि, ववधानपवरिद/ववधानसभा, महाराष्ट्र ववधानमंडळ, मंुबई 
4) मा.ववरोधी पिनेता,ववधानसभा/ववधानपवरिद,महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय, मंुबई 
5) सन्माननीय ववधानसभा/ववधानपवरिद व संसद सदस्य, (सवथ) 
6) मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण) याचंे खाजगी सवचव, 
7) मा. राज्यमंत्री (मृद व जलसंधारण) याचंे खाजगी सवचव, 
8)  मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री याचंे खाजगी सवचव (सवथ)  
9) अपर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव,मंत्रालय (सवथ) 
10) आयुक्त (कृवि),महाराष्ट्र राज्य, कृवि आयुक्तालय,पुणे 
11) आयुक्त (सहकार), पणेु 
12) ववभागीय आयुक्त (सवथ) 
13) आयुक्त (मृद व जलसंधारण), वाल्मी, औरंगाबाद. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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14) व्यवस्र्ापवकय संचालक, महाराष्ट्र सहकार ववकास महामंडळ, पुणे 
15) सवथ वजल्हावधकारी. 
16) संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट िते्र व्यवस्र्ापन, पुणे 
17) मुख्य अवभयंता, लघुससचन (जलसंधारण) पुणे 
18) प्रधान मुख्य वनसंरिक व महासंचालक,सामावजक वनीकरण,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
19) प्रादेवशक जलसंधारण अवधकारी, मृद व जलसंधारण ववभाग (सवथ) 
20) ववभागीय कृवि सहसंचालक (सवथ) 
21) वजल्हा उपवनबंधक सहकारी संस्र्ा (सवथ) 
22) सवथ वजल्हा जलसंधारण अवधकारी 
23) सवथ वजल्हा अवधिक कृिी अवधकारी  
24) वनवडनस्ती, जल-7. 
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