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वार्ा- 
1) ग्रामशवकास व जलसंधारण शविाग िासन शनणणय क्रमाकं : जलअ-2014/ प्र.क्र.203/  
       जल-7 शदनाकं 5 शिसेंबर,2014. 
2) मृद व जलसंधारण शविाग क्रमाकं : बैठक - 2018 / प्र.क्र.206 /जल-7  
     शदनाकं 19 शिसेंबर 2018 र्े पत्र. 

प्रस्तावना: 
सवांसाठी पाणी टंर्ाईमुक्त महाराष्ट्र - 2019 अंतगणत टंर्ाई पशरस्स्ितीवर 

कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी राज्यात िासन शनणणय शदनाकं 5 शिसेंबर, 2014 अन्वये 
जलयुक्त शिवार अशियान राबशवण्यात येत आहे.  अशियानातंगणत मृद व जलसंधारण कामारं्ी 
सुरुवात  पावसाळा संपल्यानंतर सुरु करण्यात येते. तसेर् जमीन शपकाखाली असल्याने कामे 
सुरु करण्यास उिीर होतो. सबब जलयुक्त शिवार अशियान मध्ये शनविण्यात आलेल्या सन 
2015-16, सन 2016-17, सन 2017-18 अशियान वर्षामधील गावातंील कामे पुणण करण्यासाठी 
वळेोवळेी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे सन 2018-19 मध्ये शनविण्यात आलेल्या 
गावातील कामे पुणण करण्यासाठी मार्ण 2019 नंतर अशधकच्या कालावधीर्ी आवश्यकता लागणार 
आहे. ही बाब शवर्ारात घेवून मा. मुख्य सशर्व याचं्या अध्यक्षतेखाली गठीत िक्ती प्रदत्त सशमतीने 
सन 2018-19  मध्ये शनविण्यात आलेल्या गावामधील कामे पुणण करण्यास शकमान शिसेंबर 
2019 पयंत मुदत देण्यास मान्यता शदलेली आहे. उपरोक्त पार्श्णिमूीवर जलयुक्त शिवार 
अशियानार्ा अंमलबजावणी कालावधी शनशित करण्यार्ी बाब िासनाच्या शवर्ाराधीन होती.  

 

 

िासन शनणणय :  
जलयुक्त शिवार अशियानाच्या संदिाधीन शदनांक 05 शिसेंबर 2014 च्या िासन 

शनणणयात जलयुक्त शिवार अशियान अंमलबजावणी कालावधी सन 2019 पयतं नमूद आहे. तरी 
आता या िासन शनणणयान्वये जलयुक्त शिवार अशियान अंमलबजावणी कालावधी माहे शिसेंबर 
2019 पयंत शनशित करण्यात येत आहे. व सन 2018-19 मध्ये शनविण्यात आलेल्या गावामधील 
कामे पुणण करण्यास माहे शिसेंबर, 2019 पयंत मुदतवाढ या िासन शनणणयाद्वारे देण्यात येत आहे. 
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सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेतस्िळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्ा सकेंताक 201903011136556726 असा आहे. हा 
आदेि शिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाशंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार व नावाने. 

 (सुरेि.द.नाईक) 
 अवर सशर्व, महाराष्ट्र िासन 

प्रत, 
1. मा.राज्यपाल यारं्े सशर्व. 
2. मा.मुख्यमंत्री यारं्े सशर्व. 
3. मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानसिा/ शवधान पशरर्षद,महाराष्ट्र शवधानमंिळ सशर्वालय, मंुबई. 
4. सवण सन्माननीय शवधानसिा/ शवधान पशरर्षद व संसद सदस्य. 
5. मा.मंत्री (जलसंधारण) यारं्े खाजगी सशर्व. 
6. मा.राज्यमंत्री (जलसंधारण) यारं्े खाजगी सशर्व. 
7. सवण मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यारं्े खाजगी सशर्व. 
8. सवण अपर मुख्य सशर्व/प्रधान सशर्व/सशर्व , मंत्रालय, मंुबई. 
9. आयुक्त (कृशर्ष), कृशर्ष आयुक्तालय, पुणे 
10. सवण शविागीय आयुक्त. 
11. संर्ालक (मृदसंधारण), कृशर्ष आयुक्तालय, पुणे 
12. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंर्ालक, सामाशजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
13. मुख्य अशियंता, लघुससर्न (जलसंधारण), पुणे 
14. संर्ालक, महाराष्ट्र सुदूर सवके्षण व शवकास यंत्रणा, पुणे. 
15. संर्ालक, िजूल सवके्षण व शवकास यंत्रणा, पुणे. 
16. महासंर्ालक, माशहती व जनसंपकण , मंुबई (प्रशसध्दीकरीता). 
17. सवण शजल्हाशधकारी. 
18. सवण मुख्य कायणकारी अशधकारी / अशतशरक्त मुख्य कायणकारी अशधकारी, शजल्हा पशरर्षद. 
19. महालेखापाल एक व दोन, महाराष्ट्र राज्य , मंुबई/ नागपूर (लेखा परीक्षा व लेखा व 

अनुज्ञयेता). 

http://www.maharashtra.gov.in/
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20. अशधदान व लेखा अशधकारी, मंुबई. 
21. शनवासी लेखापशरक्षा अशधकारी, मंुबई. 
22. सवण उपायुक्त (शवकास) ,शविागीय आयुक्त कायालय, 
23. सवण शविागीय कृशर्ष सहसंर्ालक,  
24. सवण प्रादेशिक जलसंधारण अशधकारी/अशधक्षक अशियंता, लघु ससर्न (जलसंधारण) मंिळ, 
25. सवण शजल्हा अशधक्षक कृशर्ष अशधकारी. 
26. सवण शजल्हा जलसंधारण अशधकारी, लघु ससर्न (जलसंधारण) व शजल्हा पशरर्षद जलसंपदा. 
27. सवण शजल्हा कोर्षागार अशधकारी, 
28. सवण मंत्रालयीन शविाग 
29. सवण सह सशर्व / उप सशर्व / अवर सशर्व/ कायासन अशधकारी, मृद व ज. सं. शविाग, 

मंत्रालय, मंुबई. 
30. शनयोजन शविाग/ शवत्त शविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
31. जल-7, शनवि नस्ती. 
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