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वाचा :-  
1) महसूल व वन रवभाग, शासन रनणणय क्रमांक:- एससीवाय-2014/प्र.क्र.145 /म-7,  

रिनांक २७ मे, 2014 व रिनांक 21 जून, 2014 
2) महसूल व वन रवभाग, शासन रनणणय क्रमांक:- एससीवाय-2012/प्र.क्र.98/म-7, 

रिनांक 10 एरप्रल, 2012 
3) पाणी प िवठा व थवच्छता रवभाग, शासन रनणणय क्रमांक:- टंचाई 1099/ प्र.क्र.12/पाप -14, 

रिनांक 3,फेब्र वािी,1999  
प्रथतावना - 
 िाज्यामधील पाणी टंचाई परिस्थिती लक्षात घेऊन टंचाईग्रथत गावांत / वाड्ांत  रपण्याच्या 
पाण्याची टंचाई जाणवत असेल अशा रठकाणी रवरवध उपाययोजना किण्याबाबत रि.27 मे, 2014 
अन्वये सरवथति उपाययोजना रनगणरमत किण्यात आल्या आहेत.  सिि उपाययोजना रि.30 जून, 
2014  पयंत िाबरवण्यास मान्यता िेण्यात आली होती.  तिारप, पजणन्यमान कमी झाल्याम ळे तसेच 
धिणातील पाण्याची पातळी खालावल्याने सिि उपाययोजनांना म ितवाढ िेण्याची बाब शासनाच्या 
रवचािाधीन होती, त्यान साि खालीलप्रमाणे रनणणय घेण्यात येत आहे. 
शासन रनणणय - 
 िाज्यामधील पाणी टंचाई परिस्थिती लक्षात घेऊन टंचाईग्रथत गावांत / वाड्ांत  रपण्याच्या 
पाण्याची टंचाई जाणवत असेल अशा रठकाणी रवरवध उपाययोजना किण्याबाबत रि.27 मे, 2014 
अन्वये सरवथति उपाययोजना जाहीि  किण्यात आल्या आहेत.  पजणन्यमान कमी झाल्याम ळे तसेच 
धिणातील पाण्याची पातळी खालावल्याने रिनांक 27 मे,2014 अन्वये जाहीि किण्यात आलेल्या  सवण 
उपाययोजनांना रि.31 ज लै, 2014  पयंत म ितवाढ िेण्यात येत आहे. तसेच वाचा  येिील महसूल व 
वन रवभाग, शासन रनणणय क्रमांक एससीवाय-2012/प्र.क्र.98/म-7, रिनांक 10 एरप्रल, 2012 मधील 
सवण उपाययोजना व पाणी प िवठा व थवच्छता रवभागाच्या शासन रनणणय क्रमांक-टंचाई 1099/ 
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प्र.क्र.12/पाप -14, रिनांक 3 फेब्र वािी, 1999 अन्वये जाहीि किण्यात आलेल्या सवण उपाययोजना 
िाबरवण्यास िेखील रिनांक 31 ज लै, 2014 पयंत म ितवाढ िेण्यात येत आहे.  
2. विील सवण उपाययोजनांना मंजूिी िेताना पैसेवािीची अट रवचािात घेण्याची आवश्यकता नाही.  
3. धिणातील सद्य: स्थितीचा पाण्याचा साठा, पजणन्यमान, रवलंब झालेला पाऊस याम ळे प णे, 
नारशक, औिंगाबाि या रवभागातील पाण्याचा साठा अग्रहक्काने रपण्याच्या पाण्यासाठी िाखून ठेवण्यात 
यावा. एखाद्या धिणाच्या पाण्याचा वापि िोन ककवा अरधक रजल््ांकिीता होत असेल ति संबंरधत सवण 
रजल्हारधकािी व रवभागीय आय क्त यांनी एकरत्रतपणे धिणातील पाणी रपण्याच्या पाण्यासाठी िाखून 
ठेवण्याचा रनणणय घ्यावा. 
 सिि शासन रनणणय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथिळावि उपलब्ध 
किण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201407031752326519 असा आहे. हा आिेश रिजीटल 
थवाक्षिीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आिेशान साि व नावाने.  

(प्ररिप सं.इिं लकि) 
उप सरचव, महािाष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. सवण रवभागीय आय क्त, 
2. सवण रजल्हारधकािी, 
3. सवण म ख्य अरधकािी, महस ली रवभाग, 
4. सवण रजल्हा कोषागाि अरधकािी 
5. सवण म ख्य कायणकािी अरधकािी, रजल्हा परिषि, 
6. सवण कायणकािी अरभयंता, रजल्हा परिषि / पाटबंधािे रवभाग / सावणजरनक बांधकाम 

रवभाग, 
7. संचालक, भूजल सवेक्षण व रवकास यंत्रणा, प णे 
8. सिथय सरचव, महािाष्ट्र पाणी प िवठा व जलरनथसािण मंिळ, म ंबई 
9. सवण म ख्य अरभयंता, ग्रामीण / नागिी पाणी प िवठा 
10. प्रशासक, लाभके्षत्र रवकास प्रारधकिणे, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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11. सवण रजल्हा कोषागाि अरधकािी 
12. महालेखापाल 1 / 2 (लेखा व अन जे्ञयता), महािाष्ट्र िाज्य, म ंबई/नागपूि 
13. महालेखापाल 1 / 2 (लेखा पिीक्षा), महािाष्ट्र िाज्य, म ंबई/नागपूि 
14. संचालक लेखा व कोषागािे म ंबई.  
15. सवण मंत्रालयीन रवभाग 
16. रवत्त रवभाग (व्यय-9/ अिणसंकल्प-6), मंत्रालय, म ंबई 
17. अवि सरचव (म-3/म-11) महसूल व वन रवभाग, मंत्रालय, म ंबई 
18. रनविनथती कायासन- म-7 

प्ररतरलपी मारहतीसाठी-  
1. मा.म ख्यमंत्री व मा.उप म ख्यमंत्री यांचे खाजगी सरचव 
2. मा.मंत्री व मा. िाज्यमंत्री यांचे खाजगी सरचव 
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