महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी संधारण अतभयान
सन 2019-20 पयंि सुरु ठे वणे.

महाराष्ट्र शासन
ग्राम तवकास व जलसंधारण तवभाग
शासन तनणणय क्र. मफुअ-2015 / प्र.क्र. 54 / जल-8
मादाम कामा मागण, राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032
तदनांक : 01 एतप्रल,2015.
वाचा :
शासन तनणणय, ग्राम तवकास व जलसंधारण तवभाग,
(1)

क्र.जलसं-2002/प्र.क्र.581/जल-7, तदनांक 28 फेब्रुवारी, 2002.

(2)

क्र.जलसं-2002/प्र.क्र.670/जल-7, तदनांक 29 नोव्हें बर, 2002.

(3)

क्र.जलसं-1003/प्र.क्र.79/जल-8, तदनांक 18 जून, 2003.

(4) क्र.जलसं-1004/प्र.क्र.47/जल-8, तदनांक 24 ऑगस्ट, 2004,
(5) क्र.जलसं-1004/प्र.क्र.47/जल-8, तदनांक 14 सप्टें बर, 2005.
(6) क्र.जलसं-1005/प्र.क्र.95/जल-8, तदनांक 24 फेब्रुवारी, 2006.
(7) क्र.जलसं-2006/प्र.क्र.134/जल-8 तदनांक 5 एतप्रल, 2007.
(8) क्र.जलसं-2008/प्र.क्र.31/जल-8,तदनांक 18 सप्टें बर, 2008.
(9) क्र.जलसं-2008/प्र.क्र.31/जल-8,तदनांक 20 फेब्रुवारी, 2009.
(10) क्र.जलसं-2009/प्र.क्र.34/जल-8, तदनांक 1 जुलै, 2009.
(11) क्र.जलसं-2010/प्र.क्र.13/जल-8, तदनांक 18 माचण, 2010.
(12) क्र.जलसं-2011/प्र.क्र.16/जल-8, तदनांक 30 माचण, 2011.
(13) क्र.मफुअ 2012/ प्र.क्र.37 / जल-8 तदनांक 28 माचण, 2012.
(14) क्र.मफुअ-2013 /प्र.क्र.62 / जल-8 तदनांक 05 एतप्रल, 2013.
(15) क्र.मफुअ-2014 /प्र.क्र. 30 / जल-8 तदनांक 07 माचण, 2014.
प्रस्िावना :
राज्यािील पजणन्याधातरि कोरडवाहू शेिीसाठी पाणलोट व जलसंवधणन माध्यमािून ससचनासाठी पाण्याची
उपलब्धिा वाढतवणे, अत्यंि मौल्यवान असे पाणी व मािी यांचे संवधणन करणे, पडीक जतमनीचा तवकास करणे,
रोजगार उपलब्धिेि वाढ करणे आतण पयायाने कृति उत्पादनाि वाढ करुन मौल्यवान भूसंपत्तीमध्ये स्थायी
स्वरुपाची सुधारणा करणे याकरीिा महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी संधारण अतभयान राज्याि तदनांक 1 मे,
2002 पासून सुरु करण्याि आले. हे अतभयान प्रामुख्याने स्थातनक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था िसेच ग्रामीण
भागािील जनिेच्या लोकसहभागाद्वारे राबतवण्याि आले. लोकसहभागािून राबतवलेल्या या अतभयानाचे ठोस यश
पाहिा हे अतभयान सन 2002-2003 पासून साित्याने राबतवण्याि आले आहे . सन 2014-15 मध्ये हे अतभयान
राबतवण्यास संदभाधीन तदनांक ०७ माचण, 201४ च्या शासन तनणणयान्वये मान्यिा दे ण्याि आलेली होिी. िथातप
जलयुक्ि तशवार अतभयान हे ०५ विण राबतवण्याि येणार असल्याने व या अतभयानाि महात्मा ज्योतिबा फुले जल व
भूमी संधारण अतभयानचा समावेश असल्याने सदर अतभयान सन 2019-20 पयंि सुरु ठे वण्याची बाब शासनाच्या
तवचाराधीन होिी.
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शासन तनणणय :
राज्यािील पाण्याची उपलब्धिा व वारं वार येणारी दुष्ट्काळ सदृश्य पतरस्स्थिी लक्षाि घेिा जलसंवधणनाच्या
कायणक्रमाचे अनन्य साधारण महत्व आहे . यासाठी पाणलोट तवकासाचा कायणक्रम राज्याि तवतवध योजनेच्या
माध्यमािून राबतवण्याि येिो. पाणलोट तवकासाद्वारे ियार करण्याि आलेल्या जलस्त्रोिांची या कायणक्रमाद्वारे योग्य
दे खभाल व दु रुस्िी झाल्यास मोठया प्रमाणाि पाण्याची उपलब्धिा होऊ शकेल. महात्मा ज्योतिबा फुले जल व
भूमी संधारण अतभयान हे प्रामुख्याने राज्यािील ग्रामीण भागािील जल, भूमी व इिर नैसर्गगक साधन संपत्तीमध्ये
स्थायी स्वरुपाि सुधारणा करण्याच्या दृष्ट्टीने तदनांक 1 मे, 2002 पासून राबतवण्याि येि आहे . हे अतभयान मुख्यि:
स्थातनक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था िसेच ग्रामीण भागािील जनिेच्या लोकसहभागाद्वारे आिा पयंि
राबतवले जाि आहे. िथातप, ख-या अथाने या अतभयानाचे भौिीक सदृष्ट्य पतरणाम जेंव्हा राष्ट्रीय कृति तवकास
योजनेिून तनधी तमळ्णण्यास सूरुवाि झाली िेंव्हा दृष्ट्टीपथाि येवू लागले. या अतभयानास प्रथमि: सन 2011-12
पासून राष्ट्रीय कृति तवकास योजनेिून तनधी तमळ्णण्यास सूरुवाि झाली. सन 2011-12 िे २०१४-१५ मध्ये अनुक्रमे
रु. रू.30.00 कोटी, रू.70 कोटी, रु. 26.00 कोटी आतण रु. 75.00 कोटी तनधी उपलब्ध झालेला आहे . या
उपलब्ध तनधीिून अनुक्रमे १४९८, १४९४ आतण ९२४ तमळू न ३९१६ जलस्त्रोि दु रुस्िी, ६९४७, ४६१ आतण ३१२
तमळू न ७७२० कोल्हापूरी पध्दिीचे बंधा-यांना गेट बसवण्याि आले आहे ि. िर सन 201२-1३ िे २०१४-१५ मध्ये
अनुक्रमे २३३२ आतण ६४२ तमळू न २३९७४ हे क्टर क्षेत्रफळाि खोल सलग समिल चर, िसेच २६४५ आतण 350
तमळू न 2995 तवतहरींचे पुनभणरण करण्याि आले आहे . या उपलब्ध तनधीिून उपरोक्ि उतिष्ट्ट साध्य करण्याि
आल्याने महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी संधारण अतभयान सन 2019-20 पयंि सुरु ठे वण्यास शासन मान्यिा
दे ण्याि येि आहे .
2.

उपरोक्ि अतभयानाचे तनयोजन, अंमलबजावणी व संतनयंत्रण यासाठी संदभाधीन तदनांक 28 फेब्रुवारी,

2002 च्या शासन तनणणयान्वये गठीि केलेल्या खालील सतमत्या या पुढेही कायणरि राहिील.
(1)

राज्यस्िरीय सुकाणू सतमिी
मा.मंत्री (जलसंधारण)

(2)

अध्यक्ष

-

अध्यक्ष

-

अध्यक्ष

तवभागीय स्िर सतमिी
तवभागीय आयुक्ि

(3)

-

तजल्हास्िरीय सतमिी
तजल्हातधकारी

मुख्य कायणकारी अतधकारी, तजल्हा पतरिद 3.

सह अध्यक्ष

अतभयानािील सवण साधारण कामे:
(1) तपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोि संवधणनासाठी पारं पातरक नालाबंडीग-गॅतबयन बंधारे, तवतहर पुनभणरण, वनराई
बंधारे इत्यादी िसेच भूजल सवेक्षण व तवकास यंत्रणेने तवकतसि केलेले अपारंपातरक िंत्रज्ञान (बीबीटी,
फॅक्चर सील तसमेंटेशन, बोअर ब्लास्टींग) यासारखी कामे
(2) गेल्या 20-30 विामध्ये तवतवध योजनांिगणि घेिलेले (पाझर िलाव, लघु ससचन िलाव,नाला बंडींग व
सांडवा फुटिूट दु रुस्िी) गांव िलाव व पारं पातरक तशवकालीन व तब्रतटश कालीन िलाव यांच्यामध्ये
असलेला गाळ काढणे व आवश्यक अशी तवशेि दु रुस्िी करणे. सावणजतनक तवतहरीिील गाळ काढणे,
तवतहरींचे खोलीकरण करणे.
(3) पाझर िलावाची तवशेि दुरुस्िी व बळकटी करणे, नालाबंडीगची तवशेि दु रुस्िी करणे.
पृष्ट्ठ 6 पैकी 2
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(4) मूलस्थानी जलसंधारण सध्या जाणवणारे पाण्याचे दुर्गभक्ष तवचाराि घेिा जतमनीिील ओलाव्याचा
पुरेपर
ु वापर करण्यासाठी कमी खचाच्या मशागिींचा तवतवध पध्दिींचा अवलंब कसा करावा याबिलचे
प्रात्यतक्षक दाखतवणे.
(5) पारं पातरक जलस्त्रोि बळकटीकरण: अतभयानाचा मुख्य भर हा जुन्या जलस्त्रोिाच्या बळकटी करण्यावर
आहे .
(6) कोल्हापूर िथा लघु ससचन िलावांची तवशेि दु रुस्िी.
(7) राज्यािील पाणलोट तवकासाची अपुरी कामे प्राधान्याने पूणण करुन राज्यािील प्रत्येक िालुक्यािील
पाणलोट तवकासाची उत्तम प्रात्यतक्षके ियार करणे.
(8) वैतशष्ट्टपूणण कामे: तपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोि बळकटीकरण करणे.
4. अतभयानािील पावसाळ्णयापूवी करावयाची प्रमुख कामे (Focused Activities):
(4.1) गाळ काढणे
(4.2) लघु ससचन योजना / बंधारे /बांध दु रुस्िी.
(4.3) मुलस्थानी जलसंधारण
(4.4) तवहीर पुनभणरण.
(4.5) प्रतसध्दी
5. अतभयानािील पावसाळ्णया अखेरीस करावयाची कामे:
(5.1) कच्चे बंधारे
(5.2) वनराई बंधारे बांधणे
(5.3) कोल्हापूरी पध्दिीचे बंधारे: गेटस् बसतवणे
6. गाळ काढणे कायणपध्दिी:
अतभयान कालावधीि गावािील / गावाजवळील तपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोि बळकट करण्यासाठी गाळ
काढण्याच्या बाबीस तवशेि जोर दे ण्याि यावा.
पाणीसाठ्याचे अनुज्ञय
े प्रकार :
(1) सवण िलाव (लघु ससचन िलाव, पाझर िलाव व पांरपातरक िलाव)
(2) सवण बंधारे
(3) सावणजतनक तवतहरी: तपण्याच्या पाण्याच्या तवतहरींना प्राधान्य द्यावे.
प्राधान्य ठरतवणे :
ग्रामपंचायि / ग्रामसभा यांनी तपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोिास बळकटी येण्यासाठी कोणत्या स्त्रोिािून गाळ
काढावयाचा आहे या बाबि ठराव करुन तशफारस करणे.
(1) या वैतशष्ट्टपूणण कामामध्ये गाळ काढण्यास प्राधान्य रातहल.
(2) या अतभयानांिगणि उपलब्ध होणारा गाळ सुपीक व कसदार असल्याने जतमनीचा पोि
सुधारण्यासाठी िसेच उत्पादन वाढतवण्यासाठी तनश्चीि उपयुक्ि आहे. सदर गाळ मागणी केलेल्या
शेिकऱ्याला त्यांच्या उपलब्ध वाहनािून स्वखचाने मोफि शेिाि नेण्याची मुभा रातहल.
अंमलबजावणी यंत्रणा : सवणसाधारणपणे ग्रामपंचायिीद्वारे ही कामे करण्याि यावीि. िथातप अपवादात्मक
पतरस्स्थिीि पंचायि सतमिीद्वारे अथवा इिर शासकीय यंत्रणेद्वारे कामे घेिा येिील.
पृष्ट्ठ 6 पैकी 3
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7. तनधीचा स्त्रोि: हे अतभयान लोक चळवळीद्वारे व लोकसहभागािून राबतवण्याि येणार असले िरी या अंिगणि
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व मागास भागासाठी अनुदान तनधी योजना (BRGF) इत्यादी
योजनांच्या माध्यमािून उपलब्ध होणाऱ्या तनधीचा दे खील उपयोग करण्याि यावा. या अतभयानाि राबवावयाच्या
मुख्य उपक्रमासाठी पुढीलप्रमाणे तनधी उपलब्ध करून घेण्याि यावा.
उपक्रम
गाळ काढणे ( तनयोजन तवभाग शासन तनणणय क्र.

तनधीचा स्त्रोि
MGNREGA व BRGF तनधी + लोकसहभाग

मग्रारोहयो-2011 / प्र.क्र. 18 / रोहयो-1
तदनांक 22 माचण 2011
तवतहर पुनभणरण

MGNREGA व BRGF तनधी + लोकसहभाग

मुलस्थानी जलसंधारण

जनजागृिी कायणक्रम

(कृति तवभाग)

8. अतभयानाचा कालावधी:
मृद व जलसंधारण कायणक्रमाचे महत्व लक्षाि घेऊन तवभाग, तजल्हा व िालुका स्िरावर दरविी तदनांक
11 एतप्रल, (महात्मा ज्योतिबा फुले यांची जयंिी) िे तदनांक 01 जुलै, (कै. वसंिराव नाईक यांची जयंिी) या
कालावधीि महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी संधारण अतभयानाचे महत्व तवस्िृि करावे. अतभयानाचा
अतभयानाचा कालावधी 01 एतप्रल 2015 िे 31 माचण 2020 असा रातहल.
9. प्रतसध्दी:
सदर अतभयानांिगणि घेण्याि येणारी वरील पतरच्छे दािील बहु िांशी कामे येत्या पावसाळ्णयापूवी हािी
घेिल्यास पावसाळ्णयानंिर पाण्याच्या साठ्याि मोठ्या प्रमाणाि वाढ होईल. हे लक्षाि घेिा तवभागीय, तजल्हा व
िालुका स्िरावर वरील तनदे शा प्रमाणे कायणक्रमाचे आयोजन करुन आतण व्यापक प्रतसध्दीद्वारे अतभयान
अतधकातधक लोकातभमुख करण्याि यावे. अतभयानाि राबवावयाचे उपक्रम / कायणक्रम याचा कालबध्द तवस्िृि
कायणक्रम आतण सूचना आयुक्ि (कृति) यांनी स्विंत्रपणे तनगणतमि कराव्याि. स्थातनक पािळीवर या कायणक्रमाच्या
जास्िीिजास्ि प्रचाराकतरिा पोस्टर, घडी पतत्रका, स्थातनक वृत्तपत्रािून जातहरािी इत्यादी माध्यमाच्या अधारे
प्रतसद्ध करावी. तजल्हा पतरिद पंचायि सतमिी व ग्राम पंचायि माफणि स्थातनक लोकप्रतितनधीच्या उपस्स्थिीि
आतण सहभागाने तवतवध कायणक्रमांचे आयोजन करावे, बस स्थानकावर सजगल्सद्वारे िसेच गावांमध्ये पथनाट्य,
वगनाट्य व कलापथकाद्वारे िसेच पोवाड्याद्वारे अतभयानाची प्रतसध्दी करावी.
10. अहवाल सादरीकरण:
तवभागीय आयुक्ि, तजल्हातधकारी यांनी गठीि केलेल्या वरील सतमत्यांच्या वेळोवेळी बैठका घ्याव्याि. या
अतभयान कालावधीि प्रत्येक तजल्हातधका-याने एक सवंकि अहवाल दरविी माहे जुलै, आतण सतवस्िर माहे माचण
अखेर पयंि शासनास पाठवावयाचा आहे . या अहवाला सोबिच्या दस्िऐवजांमध्ये केलेल्या कामाच्या पुष्ट्ठ्यथण
(Support) पूवीचे व सध्याचे छाया तचत्र (Photo), तचत्रतफि (Video) व विणमानपत्रािील कात्रणे इत्यादी पाठवावेि.
आयुक्ि (कृति), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दे खील सवण क्षेत्रीय यंत्रणेमाफणि या अतभयानास व्यापक प्रतसध्दी द्यावी
व झालेल्या कायणवाहीचा अहवाल वरीलप्रमाणे शासनास सादर करावा.
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11.

सदर शासन तनणणय शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्याि आला असून त्याचा संगणक संकेिांक

201504011348595226 असा आहे . हा आदेश तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांतकि करुन काढण्याि येि आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Vinod S
Wakhare

Digitally signed by Vinod S Wakhare
DN: CN = Vinod S Wakhare, C = IN,
S = Maharashtra, O = Government
Of Maharashtra, OU = Deputy
Secretary
Date: 2015.04.04 16:12:20 +05'30'

(तव. तस. वखारे )
उप सतचव, महाराष्ट्र शासन
प्रति,
1) मा.राज्यपाल यांचे सतचव,
2) मा.मुख्यमंत्री यांचे सतचव,
3) मा. तवरोधी पक्ष नेिे तवधानपतरिद / तवधानसभा यांचे खाजगी सतचव महाराष्ट्र तवधान मंडळ मुंबई
4) सवण सन्मानतनय सदस्य संसद / तवधानपतरिद / तवधानसभा
5) मा.मंत्री (जलसंधारण), यांचे खाजगी सतचव
6) मा.राज्यमंत्री, (जलसंधारण) यांचे खाजगी सतचव
7) मा.सवण मंत्री / राज्यमंत्री , यांचे खाजगी सतचव
8) कायाध्यक्ष, आदशणगांव संकल्प व प्रकल्प सतमिी,
9) मुख्य सतचव यांचे सहसतचव,
10) सवण तवभागीय आयुक्ि,
11) आयुक्ि (कृति), व मुख्य कायणकारी अतधकारी वसुध
ं रा राज्यस्ितरय पाणलोट तवकास यंत्रणा महाराष्ट्र
राज्य,
12) महासंचालक, कै.वसंिराव नाईक स्वावलंबन तमशन,
13) अपर कायणकारी अतधकारी वसुंधरा राज्यस्ितरय पाणलोट तवकास यंत्रणा महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
14) संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
15) सवण संचालक, कृति आयुक्िालय, पुणे
16) मुख्य अतभयंिा, लघु ससचन ( जलसंधारण) तवदभण सघन ससचन कायणक्रम, पुणे व नागपूर
17) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालक, सामातजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
18) संचालक, भूजल सवेक्षण व तवकास यंत्रणा, पुणे,
19) सवण तजल्हातधकारी,
20) सवण मुख्य कायणकारी अतधकारी, तजल्हा पतरिद,
21) सवण अतितरक्ि मुख्य कायणकारी अतधकारी, तजल्हा पतरिद
22) सवण प्रकल्प संचालक, तजल्हा ग्रामीण तवकास यंत्रणा,
23) सवण उपायुक्ि (तवकास), तवभागीय आयुक्ि कायालय
24) सवण तवभागीय कृति सहसंचालक,
25) सवण अधीक्षक अतभयंिा, पाटबंधारे,/सवण अधीक्षक अतभयंिा, लघु पाटबंधारे, (स्थातनक स्िर)
26) संचालक, अथण व सांस्ख्यकी संचालनालय, मुंबई,
27) महासंचालक, मातहिी व जनसंपकण, मुंबई (प्रतसध्दीकरीिा ),
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28) सवण तजल्हा अतधक्षक कृति अतधकारी,
29) सवण सहसंचालक, सामातजक वनीकरण वृत्त,े
30) सवण मुख्य वनसंरक्षक,/ सवण उपवनसंरक्षक,
31) वतरष्ट्ठ भूवज्ञ
ै ातनक, भूजल सवेक्षण व तवकास यंत्रणा
32) उपसंचालक, सामातजक वनीकरण,
33) महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण सल्लागार पतरिदे चे सवण अशासकीय सदस्य,
34) ग्रामीण तवकास रस्ट, ठाणे तवभाग.
35) Water and Power Consultancy Services (India) Ltd. (WAPCOS), लािूर तवभाग.
36) Watershed Organisation Trust (WOTR), औरं गाबाद तवभाग.
37) Agriculture Finance Corporation Ltd. (AFC), नागपूर तवभाग.
38) तदलासा जनतवकास प्रतिष्ट्ठान, नातशक तवभाग.
39) Action for Food Production (AFPRO), पुणे तवभाग.
40) Action for Agricultural Renewal in Maharashtra (AFARM), कोल्हापूर तवभाग.
41) NABARD Consultancy Services (P) Ltd. (NABCONS), अमराविी तवभाग
42) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य 1 व 2, मुंबई व नागपूर,
43) महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञय
े िा), महाराष्ट्र राज्य 1 व 2, मुंबई व नागपूर,
44) अतधदान व लेखा अतधकारी, मुंबई (3 प्रिी )
45) सवण तजल्हा कोिागार अतधकारी,
46) सवण लोकप्रतितनधी, महाराष्ट्र शासन,
47) संचालक, मातहिी व जनसंपकण संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.
48) सवण उपसतचव/अवर सतचव/कक्ष अतधकारी, जलसंधारण तवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
49) जल-8 (तनवड नस्िी),जलसंधारण तवभाग, मंत्रालय, मुंबई
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