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मृि व जलसंर्ारर् चवभाग
राज्यात मुख्यमंत्री जलसंवर्कन र्ायकक्रम राबचवर्ार
राज्यात मुख्यमंत्री जलसंवर्कन र्ायकक्रम राबचवण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात
आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. याद्धारे जलस्त्रोतांिी िु रुस्ती र्रून ससिन क्षमता पुनस्थाचपत
र्रण्यात येईल. यासाठी 1340.75 र्ोटी रुपये चनर्ी लागेल. हा र्ायकक्रम एचप्रल २०२० ते मािक २०२३ या
र्ालावर्ीत राबचवण्यात येईल.
ससिनातून समृद्धी वाढवण्यासाठी ससिन प्रर्ल्प र्ायकक्षम पद्धतीने र्ायकरत राहर्े आवश्यर् आहे.
जलसंर्ारर् यंत्रर्ेमाफकत चवर्ेंद्रीत व राज्याच्या सवकिूर भागात पार्ी साठे चनमार् र्ेलेले आहेत. या योजनांिा
फार मोठा लाभ शेतीला संरचक्षत ससिन उपलब्र् र्रून िे ण्यात झाला तसाि पार्ीपुरवठा योजनांसाठी ही
झालेला आहे.
मागील ३० ते ४० वषात िु ष्र्ाळ चनवारर्ाथक रोजगार हमी योजना व इतर योजनांच्या माध्यमातून मोठ्या
प्रमार्ात जलस्त्रोतांिी चनर्ममती र्रण्यात आली. परंतू या जलस्त्रोतांिी चनयचमत िे खभाल व िु रुस्ती न झाल्यामुळे
तयािा पुर्क र्ायकक्षमतेने वापर र्रण्यात येत नाही. अशा पूर्क झालेल्या योजनांपैर्ी ७९१६ योजनांिी चवशेष
िु रुस्ती र्रून जलसाठा व ससिन क्षमता पुनस्थाचपत र्रर्े आवश्यर् आहे. या योजनांिे पुनरुज्जीवन र्ेल्यास
पूर्क क्षमतेने पार्ीसाठा उपलब्र् होईल.
बंर्ारे, तलाव िु रुस्त र्रर्ार
मृि व जलसंर्ारर् चवभागाच्या अचर्पतयाखाली असलेल्या ० ते ६०० हेक्टर ससिन क्षमतेच्या मयािे तील
पाझर तलाव, गाव तलाव, साठवर् तलाव, ससिन तलाव. लघु पाटबंर्ारे तलाव, साठवर् बंर्ारे, र्ोल्हापूरी
पद्धतीिे बंर्ारे, माजी मालगुजारी तलाव, चसमेंट नाला बांर्, माती नालाबांर्, वळवर्ीिे बंर्ारे इ. जलस्त्रोतांिी
चवशेष िु रुस्ती र्रून ससिन क्षमता पुनस्थाचपत र्रण्यार्चरता हा र्ायकक्रम मृि व जलसंर्ारर् चवभागामाफकत
हाती घेतला जाईल. र्ालव्याच्या भरावािी व र्ालव्यावरील बांर्र्ामािी तुटफूट झालेली असल्याने
ससिनासाठी र्ालव्यातून जार्ारे पार्ी मोठ्या प्रमार्ात वाया जाते. तयामुळे या र्ालव्यांच्या िु रुस्तीिी र्ामे
घेण्यात येतील.
मृि व जलसंर्ारर् चवभागाच्या िक्षता व गुर्चनयंत्रर् पथर्ामाफकत प्रगतीपथावरील, पूर्क
झालेल्या िु रुस्ती र्ामांिी वेळोवेळी तपासर्ी र्रण्यात येईल. राज्यस्तरावर व आयुक्त स्तरावर प्रर्ल्प
र्ायान्वयन र्क्षािी स्थापना र्रून प्रर्ल्पािे संचनयंत्रर् र्ेले जाईल. मुख्य अचभयंता तथा सह सचिव हे प्रर्ल्प
र्यान्वयन र्क्षािे प्रमुख राहतील
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मृि व जलसंर्ारर् चवभाग
तुर्ाई उपसा ससिन योजनेतील पार्ी वापर
अहमिनगर चजल्यातील र्जकत तालुक्यातील तुर्ाई उपसा ससिन योजनेच्या पार्ी वापराबाबत आज
झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
आता या योजनेत 24 पाझर तलाव व 3 लघुपाटबंर्ारे तलावांमध्ये पार्ी सोडू न तया नंतर या पाण्यािा
ससिन आचर् पाण्यासाठी उपयोग र्रण्यात येईल. तसेि यासाठी येर्ाऱ्या वाढीव 5 र्ोटी 79 लाख 87 हजार
606 इतक्या खिास मान्यता िे ण्यात आली.
-----०----सावकजचनर् बांर्र्ाम चवभाग
सावकजचनर् बांर्र्ामच्या 42 र्चनष्ठ अचभयंतयांिा
सेवार्ाळ चनयचमत र्रर्ार
सावकजचनर् बांर्र्ाम चवभागातील 42 र्चनष्ठ अचभयंता (स्थापतय) यांिा 15 चिवसांपेक्षा जास्त सेवाखंड
चवशेष बाब म्हर्ून क्षमाचपत र्रण्यािा चनर्कय आज मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी
मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
मुंबई उच्ि न्यायालयाच्या औरंगाबाि खंडपीठाने चिलेल्या चनर्कयानंतर सावकजचनर् बांर्र्ाम
चवभागातील मनोज लोथे यांच्यासह इतर 41 र्चनष्ठ अचभयंतांिा सेवाखंड 15 चिवसांपेक्षा जास्त क्षमाचपत
र्रण्यात येर्ार आहे. तसेि या सवक अचभयंतयांिी सेवा मुळ चनयुक्ती चिनांर्ापासून र्ेवळ सेवाज्येष्ठताच्या
र्ारर्ास्तव चनयचमत र्रण्यात येर्ार आहेत.
-----०----नगर चवर्ास चवभाग
नागपूर सुर्ार प्रन्यास बरखास्तीबाबत पूवीिा चनर्कय मागे
नागपूर सुर्ार प्रन्यास अचर्चनमय बरखास्त र्रण्याबाबत पूवी घेतलेला चनर्कय मागे घेण्यास आज
झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
नागपूर सुर्ार प्रन्यास ही स्वायत्त संस्था बरखास्त र्रण्यासंिभात यापूवी 27 चडसेंबर 2016 आचर् 13
ऑगस्ट 2019 रोजी मंचत्रमंडळाने चनर्कय घेतले होते. सध्याच्या पचरस्स्थतीत यािी अंमलबजावर्ी र्रण्यािी
आवश्यर्ता नसल्याने हे चनर्कय मागे घेण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
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