वित्तीय िर्ष २०२०-२१ च्या वित्तीय
वििरणपत्रातील

प्रदे शविहाय

संवितरणाकवरता विदर्ष, मराठिाडा
आवण उिषवरत महाराष्ट्र यासाठी
विकास मंडळे आदेश, 2011 मधील
वियम

7

अन्िये

महाराष्ट्राचे

राज्यपाल यांिी वदलेले विदे श.
प्रास्ताविक
१.

र्ारताच्या संविधािाच्या अिुच्छे द 371(2) अन्िये र्ारताच्या राष्ट्रपतींिी केलेल्या
“महाराष्ट्र राज्य (विदर्ष, मराठिाडा ि उिषवरत महाराष्ट्र यांसाठी राज्यपालांची विशेर्
जबाबदारी) आदे श, 1994” याद्वारे विदर्ष, मराठिाडा ि उिषवरत महाराष्ट्र यासाठी
विकास मंडळांच्या क्षेत्रांच्या संबध
ं ात संविधािाच्या अिुच्छे द 371 चा डंड (2) उपडंड
(ड) आवण (ग) मध्ये विविर्ददष्ट्ट केलेल्या बाबींसाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांिर विशेर्
जबाबदारी सोपविली आहे . वदिांक 05 सप्टें बर, 2011 रोजी महाराष्ट्राचे राज्यपाल
यांिी “विदर्ष, मराठिाडा आवण उिषवरत महाराष्ट्र यासाठी विकास मंडळे आदे श,
2011” (यात यापुढे ज्याचा उल्लेड “आदे श” असा करण्यात आला आहे ) विगषवमत
केला ि त्याद्वारे उक्त तीि प्रदे शांसाठी स्ितंत्र विकास मंडळे गवठत केली.

२.

उक्त आदे शाच्या वियम 7 अिुसार, एकूण राज्याच्या म्हणूि असलेल्या गरजांचा
विचार करूि विकास मंडळांच्या क्षेत्रांिरील विकास डचासाठी विधींचे समन्यायतेिे
वियतिाटप होत असल्याची डात्री करूि घेणे, ही महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांची विशेर्
जबाबदारी आहे .

३.

उक्त आदे शाच्या वियम 8 अिुसार, राज्यपाल यांिी केलेले विधींचे ककिा वियतव्ययांचे
िाटप, राज्य विधािमंडळापुढे ठे िाियाच्या िार्दर्क वित्तीय वििरणपत्रात (पुरिणी
अर्षसंकल्पासह) दशषविण्यात येईल आवण उपरोक्तप्रमाणे वियतव्ययांच्या संबध
ं ातील
विकास काये, राज्य शासि पार पाडील ककिा पार पाडाियास लािील आवण असे
वियतिाटप केलेले विधी हे एका मंडळाकडू ि दु सऱ्या मंड ळाच्या कायषक्षेत्राकडे ििळिता येण्याजोगे असतील. आणडी, वियम 8 िुसार राज्य शासि, सिष
क्षेत्रांकवरताच्या विकास डचासाठी प्रदे शविहाय ि प्रिगषविहाय वियतव्यय ि डचष यांचे
वििरणपत्र दे डील तयार करील. या वििरणपत्रामध्ये मागील वित्तीय िर्ासाठीच्या
प्रत्यक्ष संवितवरत रकमा ि सुधावरत डचष यांचा तसेच, मागील वित्तीय िर्ाच्या
अगोदरच्या िर्ासाठीच्या प्रत्यक्ष संवितवरत रकमा ि प्रत्यक्ष डचष यांचा तपवशल
वदलेला असेल.

४.

एकूण राज्याच्या म्हणूि असलेल्या गरजांचा विचार करूि, उक्त आदे शाच्या वियम
10 िुसार प्रत्येक विकास मंडळाच्या कायषक्षेत्रासाठी तंत्रवशक्षण ि व्यािसावयक प्रवशक्षण
यासाठी पुरेशा सोयी उपलब्ध करूि दे ण्यासाठी आवण राज्य शासिाच्या
वियंत्रणाडालील सेिांमध्ये िोकरीच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करूि दे ण्यासाठी
समन्यायी व्यिस्र्ा केली जाईल याची राज्यपाल डातरजमा करतील.

योजिांतगषत ि योजिेतर डचाचे पुििषगीकरण
५.

आर्दर्क िर्ष 2017-18 पासूि, विदे श दे तांिा वदिांक 27 जािेिारी, 2017 च्या शासि
विणषयाद्वारे करण्यात आलेले अर्षसंकल्पीय डचष “(अ) अवििायष डचष” “(ब)

कायषक्रमांिरील डचष” असे पुििषगीकरण विचारात घेण्यात आले. त्यािुसार, आर्दर्क
िर्ष २०२०-२१ साठीच्या विदे शांसाठी दे डील पुििषगीकृत अर्षसंकल्पीय डचष विचारात

घेण्यात आले आहे त. त्यामुळे, विदे शांतगषत दे ण्यात येणारी वियतिाटपाची तत्त्िे ििीि
िगीकरणाच्या तत्त्िािर आधावरत आहे त.

कसचि क्षेत्रातील अिुशेर्ाची विद्यमाि स्स्र्ती
६.

विदे शांक ि अिुशेर् सवमतीिे कसचि क्षेत्रातील (01.04.1994 रोजीच्या) प्रदे शविहाय
अिुशेर्ाचे विधारण केले होते (जोडपत्र-1). कसचि क्षेत्रातील 01.04.1994 रोजीचा
वित्तीय अिुशेर् ₹ 7418 कोटी इतका होता. िर्ष 2000

मध्ये

प्रचवलत आर्दर्क

मापदं ड विचारात घेऊि तो ₹ 6618.37 कोटी असा सुधावरत करण्यात आला आहे .
सि 2001 पासूि हा अिुशेर् र्रुि काढण्याच्या मुख्य उद्देशािे राज्यपाल विदे श दे त
आले आहे त. माचष 2011 पयंत सिष वजल््ांमधील वित्तीय अिुशेर् र्रुि विघाला आहे.
१ एवप्रल 1994 रोजी विव्िळ पेरणी क्षेत्राच्या तुलिेत विमाण झालेल्या कसचि क्षमतेची
रब्बी समतुल्य (र.स.तु.) एककामध्ये राज्याची सरासरी टक्केिारी 35.11% होती.
अिुशेर्ांतगषत वजल््ांसाठी अवतवरक्त विधी उपलब्ध करुि वदल्यामुळे र्ौवतक अिुशेर्
सुद्घा र्रुि विघेल असे अपेवक्षत होते. मात्र कालापव्यय आवण दरिाढ यांमुळे र्ौवतक
साध्य अिुरुप रावहले िाही.
७.

विदे शांक ि अिुशेर् सवमतीिे विधावरत केलेला र्ौवतक अिुशेर् राज्यातील अमरािती,
अकोला, िावशम आवण बुलढाणा या चार वजल््ांमध्ये सध्या अस्स्तत्िात आहे . 201011 ते 2014-15 िर्ांसाठी अिुशेर् विमूषलिाचा पंचिार्दर्क कृती कायषक्रम तयार
करुिही, आवण कायषक्रम कालबद्धवरतीिे सुधावरत करुिही, जलसंपदा विर्ाग या 4
वजल््ांतील कसचिाचा र्ौवतक अिुशेर् दू र करु शकला िाही. अद्याप, प्रस्तावित
कायषक्रमात विर्दिवदष्ट्ट केलेल्या उवद्दष्ट्टांच्या तुलिेत साध्य अत्यंत कमी झाले आहे .

जूि, 2019 अडेर उिषवरत र्ौवतक अिुशेर् १,६३,१३९ हे क्टर (र.स.तु.) इतका आहे .
(जोडपत्र-2 अ पहा ).
८.

राज्यपाल यांिी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की, अिुशेर् विमूषलि कायषक्रमाप्रमाणे कसचि
क्षमता विर्दमतीचे िर्षविहाय उवद्दष्ट्टे साध्य व्हािीत. या अिुर्ंगािे राज्यपाल यांिी
विदे वशत केले होते की, जलसंपदा विर्ाग, सुधावरत िर्षविहाय उवद्दष्ट्टे आवण
त्यासाठीचा कृती कायषक्रम, सादर करे ल. जलसंपदा विर्ागािे, अिुशेर्ांतगषत ि
अिुशेर् कायषक्रमाबाहे र असलेल्या प्रकल्पांच्या माध्यमातूि २,२३,२६४ हे क्टर (र.स.तु.)
कसचि क्षमता विर्दमतीचा २०१९ पासूि २०२२ पयंतचा कायषक्रम सादर केला होता.
मात्र, राज्यपाल यांच्या विदशषिास आले की, कसचि क्षेत्राचा वदिांक १,जुलै २०१९
रोजीचा उिषवरत र्ौवतक अिुशेर् १,६३,१३९ हे क्टर (र.स.तु.) आहे . त्यामुळे राज्यपाल
यांिी विदे वशत केले आहे की, जलसंपदा विर्ागािे फक्त उिषवरत र्ौवतक अिुशेर्
गृवहत धरुिच सुधावरत कायषक्रम तयार करािा. त्याप्रमाणे जलसंपदा विर्ागािे उविृष्ट्टे
पुि:श्च सुधावरत केली असूि जूि २०20 ते जूि २०२2 या कालािधीचा सुधावरत
अिुशेर् विमूषलि कायषक्रम सादर केला आहे . (जोडपत्र ३)

९.

वदिांक १ माचष २०१८ च्या विदे शांतील पवरच्छे द १० मध्ये उल्लेड केल्याप्रमाणे,
राज्यपाल यांिी, जूि १९९४ मध्ये कहगोली वजल््ात १५,१६० हे क्टर (प्रमाण रब्बी
समतुल्य मध्ये) इतका र्ौवतक अिुशेर् वशल्लक असल्याबाबत मान्यता वदली आहे .
राज्यपाल यांिी असे विदे श वदले आहे त की, जलसंपदा विर्ाग ि जलसंधारण विर्ाग
या दोन्ही विर्ागांिी, केिळ अिुशेर् म्हणूि विवश्चत करण्यात आलेल्या १५,१६० हे क्टर
(रब्बी समतुल्य) (र.स.तु.) इतकी कसचि क्षमता विमाण करण्याच्या मयादे त प्रकल्प
हाती घ्यािेत ककिा त्यांिा प्रशासकीय मान्यता प्रदाि करािी. जलसंपदा विर्ागािे

आता असे सादर केले आहे की, जूि २०१9 अडेर कहगोली वजल्हयाचा वशल्लक र्ौवतक
अिुशेर् 8,045 हे क्टर (र.स.तु.) (संर्ाव्य) एिढा आहे . (जोडपत्र २ ब )

आर्दर्क िर्ष 2020-२1 च्या कसचि क्षेत्रासाठीच्या कायषक्रमांिरील डचाचे वियतिाटप
१०.

जलसंपदा विर्ागािे, संवचका क्रमांक आडणी -२०२०/प्र.क्र.६७/वििसं-१ द्वारे, असे
दशषविले आहे की, आर्दर्क िर्ष २०२०-२१ मध्ये जलसंपदा विर्ागाकवरता

कायषक्रमांिरील डचासाठी ₹१०२३५.०० कोटी इतके एकूण वियतिाटप उपलब्ध
करुि दे ण्यात आले आहे .
(क) यापैकी, ₹ ८१५.०० कोटी इतकी रक्कम पूर वियंत्रण, डार जवमिी, जलविद्युत
प्रकल्प, लार्क्षेत्र विकास, सामाईक योजिा (यांवत्रकीकरण, गुणित्ता वियंत्रण,
ई-गििषिन्स इ. ) या प्रकारच्या योजिांसाठी आवण (आर्दर्क िर्ष 2010-11
साठीच्या विदे शांतील पवरच्छे द 22 िुसार घ्याियाच्या प्रकल्पांचा शेल्फ विमाण
करणे, आवण र्ूसंपादि कायद्यातील कलम १८ ि २८ मधील तरतुदी अंतगषत
लोक अदालत अर्िा मा. न्यायालयाच्या आदे शािुसार र्ूसंपादि आवण पुििषसि
यांतील अडचणी वमटविणे यासारख्या योजिांसाठी) विधी राडूि ठे िण्याचे
प्रस्तावित आहे . या प्रकारची दे यके वदल्यामुळे मंडळविहाय डचामध्ये काही
असमतोल विमाण झाल्यास यापुढील विदे शांमध्ये तो समायोवजत करण्यात
येईल.
(ड) राज्यपाल यांिी राज्य शासिाच्या वशफारशीिुसार, 5 आंतरराज्य प्रकल्प म्हणजे
र्ंडारा वजल््ातील बाििर्डी, यितमाळ वजल््ातील विम्ि पैिगंगा, िांदेड
वजल््ातील लेंडी, कोल्हापूर वजल््ातील दु धगंगा आवण कसधुदुगष वजल््ातील
वतल्लारी, यांसाठी पुरेसा विधी प्रार्म्यािे वमळण्याच्या िृष्ट्टीिे हे प्रकल्प विदे शांच्या

कक्षेबाहे र ठे िण्यास संमती वदली आहे . आंतरराज्य प्रकल्पांसाठी ₹ 3० कोटी
इतके वियतिाटप प्रस्तावित करण्यात आले आहे .
(ग) राज्य शासिािे असे कळविले आहे की, गोसीडुदष प्रकल्पाला यापूिी राष्ट्रीय
प्रकल्पाचा दजा दे ण्यात आला होता. केंद्रीय विधीच्या प्रमाणात राज्य वहस्सा
विदे शांच्या कक्षेबाहे र ठे िण्यात येत असे. जलसंपदा विर्ागािे गोसीडुदष
प्रकल्पांकवरता ₹ ५००.०० कोटी प्रस्तावित केले आवण हे विदे शांच्या कक्षेबाहे र
ठे िण्यास वििंती केली आहे . मात्र, राज्यपाल यांच्या असे विदशषिास आले आहे
की, केंद्र सरकार िे गोसीडुदष प्रकल्पाकवरता विधी दे णे र्ांबविले आहे . म्हणूि,
राज्यपाल यांिी, वियतिाटपाच्या सुत्रािुसार विदर्ष प्रदे शाच्या आर्दर्क िर्ष
२०2१-२२ च्या अंवतम विर्ाज्य वियतिाटपातूि इतर दोि प्रदे शांिा ₹ ५00 कोटी
फेरिाटप करुि दे ण्याच्या अटीच्या अधीि राहू ि, गोसीडुदष प्रकल्पाकवरता
₹५00 कोटीचे वियतिाटप आर्दर्क िर्ष 2020-२1 साठी, विदे शाच्या कक्षेबाहे र
ठे िण्याचे विदे श वदले आहे त.
(घ) मराठिाडा प्रदे शातील उस्मािाबाद आवण बीड वजल््ातील दु ष्ट्काळप्रिणता
आवण तीव्र पाणी टं चाई लक्षात घेऊि, राज्य शासिािे कृष्ट्णा मराठिाडा
पाटबंधारे प्रकल्पाला विशेर् दजा दे ण्यात येत असल्याबाबत कळविले. सदर
प्रकल्प कालमयादे त

पूणष

करण्याचे प्रस्तावित आहे .

त्यािुसार येत्या

अर्षसंकल्पामध्ये या प्रकल्पासाठी ₹८५० कोटी उपलब्ध करुि दे ण्याचे
जलसंपदा विर्ागािे प्रस्तावित केले आहे . तसेच, सदर ₹ ८५० कोटी विदे शांच्या
बाहे र ठे िण्याबाबत वििंती केली आहे . राज्यपाल यांिी, वियतिाटपाच्या
सूत्रािुसार संबवं धत प्रदे शांच्या आर्दर्क िर्ष २०2१-२२ च्या अंवतम विर्ाज्य

वियतिाटपातूि, इतर प्रदे शांिा ₹८५० कोटी फेरिाटप करुि दे ण्याच्या अटीच्या
अधीि राहू ि, आर्दर्क िर्ष 2020-२1 साठी ही वििंती स्िीकृत केली आहे .
जलसंपदा विर्ागािे याबाबतचा तपशील सादर करािा.
(च) शासिािे दशषविलेली विधीची उपलब्धता, अिुशेर् विमूषलिाच्या २ िर्ांच्या ( जूि
२०२० ते जूि २०२२) कृती कायषक्रमाप्रमाणे विवश्चत केलेल्या कालमयादे त पूणष
होण्यासाठी लागणारा आिश्यक विधी लक्षात घेऊि, राज्यपाल यांचे असे मत
आहे की, अमरािती विर्ागाच्या र्ौवतक अिुशेर् असलेल्या चार वजल््ांसाठी
₹१५०० कोटी इतकी अवतवरक्त तरतूद करण्यात यािी.
(छ)

उपरोक्त विदे वशत (क), (ड), (ग), (घ), आवण (च) मधील विधी विर्ाज्य वियत
िाटपाच्या कक्षेबाहे र ठे िल्यािंतर उिषवरत ₹६५४० कोटी इतके विर्ाज्य
वियतिाटप कसचि क्षेत्रासाठीच्या कायषक्रमांिरील डचासाठी उपलब्ध असेल.

११.

एकूण राज्याच्या म्हणूि असलेल्या गरजा लक्षात घेऊि, राज्यपाल यांिी असे विदे श
वदले आहे त की, कसचि क्षेत्राकवरता कायषक्रमांतगषत डचासाठीचे वियतिाटप
डालीलप्रमाणे आरवक्षत करण्यात यािे(i)

िर स्पष्ट्ट केल्याप्रमाणे अिुशेर् दू र करण्याकवरता आिश्यक विधी राडूि
ठे िल्यािंतर, राज्यपाल यांिी असे विदे श वदले आहे त की, तीि प्रदे शांमध्ये
विर्ाज्य वियतव्ययाचे िाटप त्या प्रदे शांची लोकसंख्या आवण विव्िळ पेरणी क्षेत्र
यांतील प्रत्येक घटकाच्या सम र्ारांकाच्या आधारे करािे. तीि
विधीच्या वहश्श्याची टक्केिारी जोडपत्र ५ मध्ये दशषविल्याप्रमाणे आहे .

प्रदे शासाठी

(ii)

वदिांक ११ माचष २०१७ विदे शामधील पवरच्छे द १० (iii) िुसार, आर्दर्क िर्ष
201५-1६ पयंतच्या डचाच्या आवधक्य / तुटीच्या प्रदे शविहाय दु रुस्त्या अंमलात
आणण्यात आल्या आहे त.

वदिांक ११ माचष २०१७ च्या विदे शामध्ये

दशषविल्याप्रमाणे या दु रुस्त्या आर्दर्क िर्ष 201७-1८, 201८-1९ आवण 201९२० या तीि िर्ात समाि टप्प्यात करण्यात आल्या होत्या. आता, आर्दर्क िर्ष
201६-1७, आर्दर्क िर्ष २०१७-१८, आवण आर्दर्क िर्ष 201८-1९ मधील
डचातील आवधक्य / तुटीची र्रपाई करणे आिश्यक आहे . जलसंपदा विर्ागािे
असे सादर केले आहे की, आता पािेतो विदे शांमध्ये अशा दु रुस्त्या विधीचे प्रत्यक्ष
वितरण ि घेता प्रत्यक्ष डचाचा आधार घेऊि करण्यात आल्या आहे त.
प्रकल्पािरील डचािर विविध कारणामुळे पवरणाम होत असतो, जसे सुधावरत
प्रशासकीय मान्यता वमळणे, र्ू-संपादि, िैधाविक मंजूरी वमळणे, शेतकऱ्यांचा
विरोध इत्यादी. त्यामुळे प्रकल्पािरील डचष प्रत्यक्ष वितरणाशी सुसंगत राहात
िाही, आवण विधी पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे अडर्दचत राहतो. यामुळे
विकास मंडळ विहाय डचामध्ये आवधक्य / तुटी वदसूि येते. जलसंपदा विर्ागािे
आर्दर्क िर्ष २०१६-१७, 201७-1८, आवण 201८-1९ िर्ांचे मूळ अर्षसंकस्ल्पत,
पुरिणी ि पुिर्दिवियोजिाद्वारे अर्षसंकस्ल्पत विधी आवण त्याचे प्रत्यक्ष वितरण
दशषविणारी वििरणपत्रे सादर केली आहे त. जलसंपदा विर्ागािे सादर केले आहे
की, राज्यशासि राज्यपाल यांच्या विदे शांचे पालि करीत आहे , आवण विधीचे
िाटप झाल्यािंतर तो कधीही समर्दपत केला जात िाही. त्यामुळे विधी वितरणािर
आधावरत दु रुस्त्या विचारात घेण्यात याव्यात. राज्यपाल यांिी असे विदे श वदले
आहे त की, पाटबंधारे मं डळांकडील अडर्दचत विधी त्याच प्रदे शाच्या डचासाठी
उपलब्ध असेल असे गृहीत धरूि, आर्दर्क िर्ष २०१६-१७ ते 201८-1९ साठीच्या

दु रुस्त्या प्रत्यक्ष वितरणािर आधावरत करण्यात याव्यात. या दु रुस्त्या आर्दर्क िर्ष
२०२०-२१ मध्ये समायोवजत करण्यात याव्यात. हे समायोजि जोडपत्र ६ आवण
जोडपत्र ७ अ मधील स्तंर् ४ मध्ये दशषविण्यात आले आहे .
(iii)

राज्यपाल यांिी, राज्य शासिाच्या वशफारशीिुसार, विदर्ष प्रदे शातील बेंबळा
आवण विम्ि िधा या प्रधाि मंत्री कृर्ी कसचाई योजिा (PMKSY) अंतगषत
प्रकल्पांसाठी िार्दर्क योजिा 2019-20 मध्ये, या दोि प्रकल्पांसाठी विदर्ष
प्रदे शाच्या िर्ष 2020-21 च्या अंवतम विर्ाज्य वियतिाटपातूि इतर दोि
प्रदे शांिा फेरिाटप करण्याच्या अटीच्या अधीि राहू ि, ₹५00 कोटीचे
वियतिाटप वदिांक 18 फेब्रुिारी २०१९ च्या विदे शाच्या बाहे र ठे िण्यास
परिािगी वदली होती. हे समायोजि जोडपत्र ७ अ च्या स्तंर् ५ मध्ये दशषविण्यात
आले आहे .

(iv)

श्री. साईबाबा संस्र्ाि रस्ट, वशडी यांचक
े डू ि विळिंडे कसचि प्रकल्पांतगषत
कालिा बांधकामासाठी वबिव्याजी कजष स्िरुपात वमळणारा रु. ५०० कोटीचा
विधी वियतिाटप सूत्राच्या बाहे र ठे िण्याबाबतचा प्रस्ताि राज्य शासिाकडू ि
प्राप्त झाला होता. राज्यपाल यांिी प्रस्तािास अशा अटीच्या अधीि राहू ि मान्यता
वदली होती की,

पुढील िर्ांसाठीच्या समन्यायी वियतिाटप तत्िािुसार,

प्रकल्पासाठी दे ण्यात येणारे कजष संविर्ाजीत करूि, उिषवरत महाराष्ट्र विकास
मंडळा प्रदे श्याच्या अंवतम विर्ाज्य वियतिाटपातूि मराठिाडा आवण विदर्ष
विकास मंडळ प्रदे शांिा परतफेड करण्यात यािी. विर्ागािे असे सादर केले
आहे की, मा.उच्च न्यायालय, औरंगाबाद डंडपीठ येर्े या प्रस्तािा विरोधात
जिवहत यावचका दाडल करण्यात आल्या आहे त. त्यामुळे रस्टिे शासिाला

कोणतेही कजष अद्याप वदलेले िाही. राज्यपाल यांिी याबाबत जलसंपदा
विर्ागािे वियतकावलक अहिाल सादर करािेत असे विदे श वदले आहे त.
(v)

जोडपत्र ७ अ मध्ये आर्दर्क िर्ष 20२०-२1 च्या जलसंपदा क्षेत्रासाठी

कायषक्रमांिरील डचाच्या विर्ाज्य विधीचे प्रदे शविहाय वियतिाटप दशषविण्यात
आले आहे .
(vi)

कहगोली वजल््ाच्या र्ौवतक अिुशेर् विमुषलिा संदर्ात कायषक्रमांतगषत डचष
२०१९-२० मध्ये ₹ २८.५० कोटी स्ितंत्रपणे जलसंधारण विर्ागास उपलब्ध
करुि वदले होते. तर्ावप जलसंधारण विर्ागािे कहगोली वजल्हयातील
कोणत्याही जलसंधारण प्रकल्पांसाठी आर्दर्क िर्ष २०१९-२० मध्ये आतापयंत
प्रशासकीय मंजूरी वदली िाही. राज्यपाल यांिी या संदर्ात गंर्ीर कचता व्यक्त
केली आहे . राज्यपाल यांच्या असे विदशषिास आले की, कहगोली वजल्हयातील
अिुशेर् दु र करण्यात जलसंधारण विर्ागाची मोठी र्ूवमका आहे . राज्यपाल यांिी
असे विदे श वदले आहे की, जलसंधारण विर्ाग हा अिुशेर् दू र करण्याचा कृती
आराडडा सादर करेल. त्यामध्ये विविध टप्पाविहाय प्रकल्पांची यादी, जसे
र्ूसंपादि टप्पा, अंदाजपत्रक टप्पा, कायारंर् आदे श टप्पा, पूणष झालेले प्रकल्प
इत्यादी, आवण त्यांची कसचि क्षमता, यांसह सादर करािी. या विदे शाचे पालि
माहे मे २०२० पयंत केले जािे. राज्यपाल यांिी असे विदे श वदले आहे त की,
जलसंपदा विर्ाग कहगोली वजल््ाचा अिुशेर् दू र करण्यासाठी पुरेसा विधी
मराठिाडा प्रदे शाच्या विर्ाज्य वियतव्ययातूि प्रर्म राडूि ठे िील. राज्यपाल
यांिी आणडी असे ही विदे वशत केले आहे की, जलसंधारण विर्ागास ₹ ३०.००
कोटी इतका विधी कहगोली वजल््ाचा अिुशेर् दू र करण्यासाठी स्ितंत्रपणे
उपलब्ध करुि दे ण्यात यािा. राज्यपाल यांिी, वियोजि विर्ागािे याबाबत

समन्िय करािा ि प्रगती अहिाल दर सहा मवहन्यांिी सादर करािा, असे विदे श
वदले आहे त.
(vii) राज्यपाल यांिी असे विदे वशत केले आहे की, अिुशेर्ांतगषत वजल््ांची िक्त
प्रत्याक्षी मूल्य (NPV) आवण इतर बाबींची गरज विर्ाज्य वियतव्ययातूि
र्ागविण्यात यािी.
१२.

त्यामुळे, कसचि क्षेत्रासाठी विर्ाज्य वियतव्ययाचे प्रदे शविहाय वियतिाटप डालील
तक्ता 1 मध्ये वदल्याप्रमाणे असेल.
तक्ता 1.
आर्दर्क िर्ष २०२०-२१ साठी कसचि क्षेत्राचे विर्ाज्य वियतव्ययाचे प्रदे श विहाय वियतिाटप
(₹ कोटी)
कायषक्रमांिरील डचा तील उिषवरत विर्ाज्य विधीचे
वियतिाटप

प्रदे श

(जोडपत्र 7 अ पहािे)

विदर्ष

१२३७.०४

मराठिाडा

१६१३.१५

उिषवरत

३६८९.८१

महाराष्ट्र
एकूण

१३.

६५४०.००

अिुशेर् असलेल्या अमरािती, अकोला, िावशम आवण बुलढाणा या वजल््ांचा अिुशेर्
दू र करण्यासाठी राडूि ठे िलेले पवरच्छे द 1०(च ) मधील वियतिाटप हे , कायषक्रमांिरील
डचाच्या उिषवरत विर्ाज्य वियतव्ययातूि या वजल््ांसाठी जलसंपदा विर्ागािे उपलब्ध
करूि वदलेल्या वियतिाटपाच्या अवतवरक्त असेल. अिुशेर् आवण उिषवरत विर्ाज्य
वियतव्यय

यांतूि

या

वजल््ांकवरता

उपलब्ध

करण्यात

आलेल्या

एकवत्रत

वियतिाटपातूि या वजल््ांमधील अिुशेर् दू र करण्यासाठी अग्रक्रम ठरविलेल्या
प्रकल्पांच्या कामांसह, चालू कामांसाठी लागणाऱ्या विधीची पूतषता होईल, याची डात्री
करािी.
१४.

आणडी, राज्य शासिािे कसचि क्षेत्रासाठी अर्षसंकल्पावशिाय बाजारातूि कजे घेण्याचा
मागष अिलंवबल्यास, अशा प्रकारे उर्ारलेला पैसा हा, संपण
ू ष राज्यासाठी असािा आवण
िरील पवरच्छे द 1१ (i) मध्ये दशषविल्याप्रमाणे, तीि विकास मंडळांमध्ये समन्यायतेिे
विर्ागण्यात

यािा.

आणडी

असे

की,

या

विदे शामध्ये

अंतर्ूषत

असलेल्या

वियतिाटपांवशिाय, कसचि क्षेत्रासाठी पुरिणी मागण्यांद्वारे अवतवरक्त तरतूद उपलब्ध
झाल्यास त्यांचे संवितरण जोडपत्र ५ मध्ये स्पष्ट्ट केलेल्या प्रमाणािुसार या तीि विकास
मंडळांच्या क्षेत्रामध्ये करण्यात येईल. राज्यपाल यांिी असे विदे श वदले आहे त की, अशा
प्रकरणी जलसंपदा विर्ाग, अर्षसंकल्पावशिाय बाजारातूि कजे आवण त्यांचे प्रदे शविहाय वितरण याबाबतचा तपशील, सादर करे ल.
१५.

प्रधाि सवचि (जलसंपदा) यांिी तीिही विर्ागातील डचाचा त्रैमावसक आढािा घ्यािा
आवण जशी गरज र्ासेल तेव्हा डचाबाबतची सूत्रे वियत िाटपाच्या तत्त्िांशी अिुरूप
राडण्यासाठी सुधारात्मक उपाय योजािेत.

१६.

राज्यपाल यांिी असे विदे वशत केले आहे की, प्रकल्पविहाय विधीचे िाटप करतांिा
यासाठी स्पष्ट्ट विकर् असािेत ज्यामध्ये पूणषत्िाच्या मागािर असलेल्या प्रकल्पांिा
अग्रक्रम दे ण्यात यािा. तसेच, र्ूसंपादि, पुििषसि, िक्त प्रत्याक्षी मूल्य आवण इतर
मान्यतांकवरता विधीच्या आिश्यकतेबाबत अग्रक्रम दे ण्यात यािा. कोणताही विधी एका
प्रदे शातूि दु सऱ्या प्रदेशाकडे तसेच, अिुशेर् असलेल्या वजल््ातूि वबगर अिुशेर्
वजल््ांकडे िळविता येणार िाही. राज्यपाल यांिी असेही विदे श वदले आहे त की, जर
विधींचे पुिर्दिवियोजि करािे लागल्यास त्याची सविस्तर कारणे िमूद करािीत.

१७.

तीिही प्रदे शांमध्ये चालू असलेले प्रकल्प पूणष करण्यासाठी आिश्यक असलेला विधी
जोडपत्र-4 मध्ये दशषविण्यात आला आहे . चालू प्रकल्पांची वशल्लक असलेली मोठी
ककमत तसेच, साधिसंपत्ती “विरळ” होत जाण्याचे धोके लक्षात घेता, राज्यपाल यांिी
असे विदे श वदले होते की, जोपयंत राज्य शासि चालू प्रकल्पांिरील विधीच्या
उपलब्धतेिर पवरणाम ि होऊ दे ता, विवश्चत कालमयादे त प्रकल्प पूणष होण्याच्या िृष्ट्टीिे
पुरेसा अवतवरक्त विधी उपलब्ध करूि दे त िाही, तोपयंत ििीि प्रकल्पांचे काम हाती
घेण्यात येऊ िये. हे उत्तरदावयत्ि लक्षात घेता, हे विदे श सुरूच राहतील.

कसचि क्षेत्राव्यवतवरक्त अन्य क्षेत्रातील अिुशेर्ाची स्स्र्ती
१८.

वदिांक 01 एवप्रल, 1994 रोजी विदे शांक ि अिुशेर् सवमतीिे कसचि क्षेत्र िगळता अन्य
सिष क्षेत्रांमध्ये पवरगणिा केलेला एकंदरीत वित्तीय अिुशेर् हा ₹ 6,588.77 कोटी
(जोडपत्र-1) इतका होता. १९९४ मध्ये पवरगवणत केलेले वित्तीय अिुशेर् दू र झाला
आहे . तर्ावप, काही क्षेत्रांमध्ये (उजा, कौश्यल्य विकास आवण सािषजविक आरोग्य)
र्ौवतक अिुशेर् वशल्लक आहे .

१९.

(क) ऊजा क्षेत्र : कृर्ी पंपसंचांिा िीज पुरिठा करणे
(i) कृर्ी पंपांच्या विद्युतीकरणाचा र्ौवतक अिुशेर् अद्याप रत्िावगरी वजल्हयात वशल्लक
आहे . विर्ागािे आर्दर्क िर्ष २०१९-२० मध्ये २५०० कृर्ी पंपाच्या विद्युतीकरणाचे
उवद्दष्ट्ट ठे िले होते. तर्ावप, ३१ वडसेंबर २०१९ पयंत केिळ २६० कृर्ी पंपांचे
विद्युतीकरण पूणष झाले आहे . राज्यपाल यांिी या प्रगतीबद्दल गंर्ीर कचता व्यक्त
केली आहे . राज्यपाल यांिी विदे श वदले आहे त की, उजा विर्ाग या संदर्ातील
अडचणी लक्षात घेईल. मागणी विमाण करण्यासाठी प्रयत्ि केले पावहजेत. उवद्दष्ट्ट

साध्य करण्यासाठी स्र्ाविक पातळीिरील िृत्तपत्रांमध्ये या योजिेबाबत
जिजागृती करण्यासाठी जावहरात दे ण्यात यािी.
(ii) उजा विर्ागािे आर्दर्क िर्ष २०२०-२१ मध्ये रत्िावगरी वजल््ातील 1150 कृर्ी
पंपांच्या विद्युतीकरणाचे उविृष्ट्ट प्रस्तावित केले आहे . यासाठी विर्ागािे आर्दर्क
िर्ष 2020-21 मध्ये या योजिेकवरता ₹ ३०.०० कोटीची मागणी केली आहे .
त्यािुसार, आर्दर्क िर्ष 2020-२1 मध्ये या योजिेसाठी प्रदे शविहाय वियतव्ययाचे
वििरण जोडपत्र -9 मध्ये दशषविण्यात आले आहे .

(ड) कौशल्य विकास आवण उद्योजकता: औद्योवगक प्रवशक्षण संस्र्ा, तंत्र
माध्यवमक शाळा
तंत्र माध्यवमक शाळा उपक्षेत्रामध्ये मुंबई शहर (309 जागा) आवण मुंबई उपिगर
वजल्हा (240 जागा) असा एकूण 549 विद्यार्ी जागांचा अिुशेर् वशल्लक आहे .
विर्ागािे मुंबई आवण मुंबई उपिगर वजल््ांतील तंत्र माध्यवमक शाळांमध्ये ९ िगष
सुरु करण्यासाठी ८ ििीि पदे विमाण करण्याबाबत उच्चस्तरीय सवमतीच्या
मान्यतेिंतर वित्त विर्ागाकडे पुन्हा प्रस्ताि सादर केला होता. राज्यपाल यांिी
यासाठी तात्काळ कायषिाही करण्याचे विदे वशत केले होते, जेणेकरूि या
उपक्षेत्रातील अिुशेर् लिकरात लिकर दू र होऊ शकेल. तर्ावप, विर्ागाचे म्हणणे
आहे की, दोन्ही वजल््ांतील विद्यार्थ्यांचा तंत्र माध्यवमक शाळे पेक्षा औद्योवगक
प्रवशक्षणाकडे जास्त कल आहे . त्यामुळे विर्ागािे वििंती केली आहे की, तंत्र
माध्यवमक शाळा उप-क्षेत्रातील ५४९ विद्यार्ी जागांचा अिुशेर् औद्योवगक प्रवशक्षण
उपक्षेत्राकडे गृहीत धरण्यात यािा. राज्यपाल यांिी असे विदे श वदले आहे त की,
राज्य शासिािे त्याप्रमाणे प्रस्ताि सादर करािा. विर्ागािे वदिांक ८ जािेिारी,
२०२० च्या पत्रान्िये २०20-२1 च्या कायषक्रमािरील डचा अंतगषत अिुशेर्

योजिेडाली तंत्र माध्यवमक शाळा, कामठी येर्ील बांधकामाकवरता ₹4.08 कोटी
आवण तंत्र माध्यवमक शाळा, डेड येर्ील बांधकामाकवरता ₹ 0.५0 कोटीची मागणी
केली आहे . विर्ागािे औद्योवगक प्रवशक्षण संस्र्ा, कामठी (वजल्हा िागपूर) येर्ील
बांधकामांसाठी ₹ 4.40 कोटी आवण

औद्योवगक प्रवशक्षण संस्र्ा, लोअर परेल

(वजल्हा मुंबई) येर्ील बांधकामासाठी ₹ 0.13 कोटीची मागणी प्रस्तावित केली आहे .
राज्यपाल यांचे विदे शांिुसार, आर्दर्क िर्ष 2020-२1 साठीचे प्रदे शविहाय ि
उपक्षेत्रविहाय वियतिाटप जोडपत्र-9 मध्ये दशषविण्यात आले आहे .

(घ) सािषजविक आरोग्य सेिा
वदिांक 01 एवप्रल, 2000 रोजी सािषजविक आरोग्य क्षेत्रामध्ये ₹ 1353.67 कोटी
इतका वित्तीय अिुशेर् होता. 31 माचष, 201८ पयंतचा डचष विचारात घेता, या
क्षेत्रामध्ये ₹ ९४.१९ कोटींचा वित्तीय अिुशेर् वशल्लक होता. सािषजविक आरोग्य हे
वित्तीय अिुशेर् वशल्लक असलेले एकमे ि क्षेत्र होते. सािषजविक आरोग्य विर्ागािे
आता असे कळविले आहे की, ३१ वडसेंबर २०१९ रोजी या क्षेत्रातील वित्तीय
अिुशेर् पूणषतः दू र झाला आहे . तर्ावप, सािषजविक आरोग्य विर्ागािे असे सादर
केले आहे की, अिुशेर् कायषक्रमांतगषत अद्याप ८६ आरोग्य संस्र्ांची बांधकामे
वशल्लक आहे त. यामध्ये २५ ग्रामीण रुग्णालये, ५ प्रार्वमक आरोग्य केंद्रे आवण ५६
उपकेंद्रे यांचा समािेश आहे . राज्यपाल यांिी विर्ागािे केलेल्या वििंतीिुसार,
वित्तीय िर्ष 2020-२1 कवरता ग्रामीण रूग्णालये, प्रार्वमक आरोग्य केंद्रे ि
उपकेंद्रे , रूग्णिावहका, उपकरणे, इतर साधिसामुग्री आवण फर्दिचर याकवरता
₹131.68 कोटी इतके वियतिाटप करण्याबाबत विदे श वदले आहे त. सदर
वियतिाटपाचे प्रदे शविहाय वििरण जोडपत्र-9 मध्ये दशषविल्याप्रमाणे आहे .

२०.

राज्यपाल यांिी असे विदे श वदले आहे त की, आर्दर्क िर्ष 2020-२1 कवरता

कायषक्रमांिरील डचामध्ये कसचि क्षेत्राव्यवतवरक्त अन्य क्षेत्रांमधील अिुशेर् दू र
करण्यासाठी ₹ १70.७9 कोटी इतक्या रकमेचे वियतिाटप राडूि ठे िण्यात यािे.
कसचि

क्षेत्राव्यवतवरक्त

अन्य

क्षेत्रातील

अिुशेर्

विमूषलिासाठीचे

वियतिाटप

काटे कोरपणे विदे शािुसार आवण त्या विर्ागाच्या वियवमत कायषक्रमांिरील डचाच्या
वियतव्ययापेक्षा जास्तीचे असािे. सि 2020-२1 या िर्ात अिुशेर् दू र करण्यासाठी या
वियतव्ययाचे प्रदे शविहाय वियतिाटप डालील तक्ता 2 प्रमाणे करण्यात यािे.
प्रदे शांतगषत अिुशेर् दू र करण्यासाठीचे क्षेत्रविहाय वियतिाटप जोडपत्र 9 मध्ये
दशषविलेले आहे .

तक्ता 2.
आर्दर्क िर्ष 2020-२1 साठी कसचि क्षेत्राव्यवतवरक्त अन्य क्षेत्रांचे विर्ाज्य वियतव्ययाचे
प्रदे शविहाय वियतिाटप
अिुशेर् विमूषलिासाठी वियतव्यय

अ.क्र.

प्रदे श

1.

विदर्ष

17.74

2.

मराठिाडा

20.25

3.

उिषवरत महाराष्ट्र

132.80

एकूण

(₹ कोटी) (जोडपत्र 9)

170.79

कायषक्रमांिरील डचाच्या उिषवरत विधीच्या िाटपाची तत्िे
२१.

कायषक्रमांिरील डचाच्या उिषवरत वियतव्ययाचा विर्ाज्य र्ाग (कसचि क्षेत्रासाठी
असलेले वियतिाटप आवण अिुशेर् असलेल्या इतर क्षेत्रांमधील अिुशेर् दू र
करण्यासाठी असलेला विधी िजा केल्यािंतर), तीि प्रदे शांमध्ये त्या त्या प्रदे शाच्या

एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात संवितवरत करण्यात यािा. असे करतांिा जिगणिा
2011 ची आकडे िारी विचारात घ्यािी. कायषक्रमािरील डचाच्या उिषवरत वियतव्ययाच्या
प्रदे शविहाय वियतिाटपात, त्या क्षेत्रामधील त्या त्या प्रदे शांच्या गरजा ि विकासाच्या
संधी यांचा विचार करुि, त्या तीि प्रदे शांमध्ये क्षेत्रविहाय वितरण करण्याची लिवचकता
असेल. तर्ावप प्रदे शाची सिष क्षेत्रीय वियतव्ययाची एकूण रक्कम ही कायषक्रमांिरील

डचाच्या उिषवरत वियतव्ययातील त्या प्रदे शाच्या वहश्श्याच्या एकूण कमाल मयादे च्या
अधीि राहील.
२२.

राज्यपाल यांिी असे विदे शीत केले होते की, वित्त विर्ागािे विर्ाग-विहाय आवण
विकास मंडळ-विहाय अवििायष डचातील विकासात्मक डचाच्या र्ागाचा तपवशलही
प्रकावशत करािा.

विकास मंडळे
२३.

प्रत्येक विकास मंडळांिी कमीत कमी दोि वजल््ांचा वजल्हा विकास अहिाल तयार
करािा, हे विदे श वदिांक 17 माचष, 2012 च्या विदे शां िुसार चालू राहतील. वजल््ांची
वििड करतािा विकास मंडळांिी मािि विकास विदे शांक कमी असलेल्या वजल््ांिा
प्राधान्य द्यािे. आणडी, विकास मंडळांच्या उद्देशािुसार मंडळे इतर अभ्यासही घेऊ
शकतात. िरील जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी राज्यपालांिी प्रत्येक विकास
मंडळासाठी ₹ 2.00 कोटी राडूि ठे िािेत असे विदे श वदले आहे त. त्यािुसार मंडळांच्या
आिश्यकतेिुसार त्यांिा विधी उपलब्ध करुि द्यािा.

अिुच्छे द 371 (2) (ग) िुसार राज्यपालांची विशेर् जबाबदारी
२४.

संविधािाच्या अिुच्छे द 371 (2) (ग) आवण विकास मंडळे आदे श 2011 च्या वियम 10
िुसार, राज्यपाल यांिा प्रत्येक विकास मंडळ क्षेत्रांतगषत तंत्रवशक्षण ि व्यिसाय

प्रवशक्षण यांसाठी पयाप्त सुविधा आवण राज्य शासिाच्या वियंत्रणाडालील सेिांमध्ये
िोकरीच्या पयाप्त संधी उपलब्ध करणारी समन्यायी व्यिस्र्ा करण्याची विशेर्
जबाबदारी आहे .

२५.

राज्यपाल यांिी सामान्य प्रशासि विर्ागाला राज्य शासिाच्या वियंत्रणाडालील
सेिांमध्ये क्षेत्रविहाय प्रवतविवधत्िाबाबतची आकडे िारी सादर करण्याबाबत विदे वशत
केले होते. स्र्ाविक स्िराज्य संस्र्ा, स्िायत्त संस्र्ा आवण सरकार पुरस्कृत महामंडळे
याबाबतची

मावहतीही

यासाठी

विचारात

घ्यायची

होती.

या

विदे श्यांच्या

अिुपालिास्ति, वदिांक 15 ऑक्टोबर, 2015 च्या शासि विणषयाद्वारे वित्त मंत्री यांचे
अध्यक्षतेडाली याबाबत मंवत्रमंडळ उपसवमती गवठत करण्यात आली होती. वदिांक १४
िोव्हें बर २०१९ च्या पत्रान्िये सामान्य प्रशासि विर्ागािे कळविले आहे की, मंवत्रमंडळ
उप सवमतीच्या २७ मे २०१९ च्या बैठकीमध्ये, उप सवमतीिे या संदर्ात डालील प्रमाणे
वशफारशी केल्या आहे त:
“कोकण ि िागपूर विर्ागातील उमेदिार शासकीय सेित
े कमी असल्यािे उच्च ि
तंत्र वशक्षण विर्ाग अशा उमेदिारांकवरता मागषदशषि केंद्रे स्र्ापि करुि स्पधात्मक
परीक्षेची तयारी करण्यासाठी कोकचग योजिा तयार करेल.”
राज्यपाल यांिी मंवत्रमंडळ उपसवमतीच्या वशफारशींची िोंद घेतली आहे .

विदे शांचे अिुपालि
२६.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती वियमि प्रावधकरण अवधवियम, 2005 चे कलम 21 (1) ि (2)
मधील तरतुदीिुसार, राज्यपालांच्या विदे शािुसार अिुशेर् विमूषलिाची विशेर्

जबाबदारी महाराष्ट्र जलसंपत्ती वियमि प्रावधकरणािर आहे . राज्यपाल यांिी अमरािती
विर्ागातील चार वजल्हे आवण मराठिाडा विर्ागातील कहगोली वजल्हा येर्ील कसचि
अिुशेर् विमूषलिाबाबत राज्यपालांच्या विदे शांच्या अंमलबजािणीच्या संवियंत्रणाची
जबाबदारी महाराष्ट्र जलसंपत्ती वियमि प्रावधकरणाकडे सोपविण्यात आलेली आहे .
त्यािुसार, महाराष्ट्र जलसंपत्ती वियमि प्रावधकरणािे अिुशेर् असलेल्या वजल््ां तील
कसचि क्षेत्राशी संबवं धत सुधावरत प्रशासकीय मान्यता, पुिर्दिवियोजिाचे अवधकार, पुरेशा
कमषचारी िगाची उपलब्धता, र्ूसंपादि आवण पुििषसि याबाबत विदे शांच्या
अिुपालिाचा वियतकावलक आढािा घ्यािा. महाराष्ट्र जलसंपत्ती वियमि प्रावधकरणािे
विदे शांच्या अंमलबजािणीबाबत पूतषता अहिाल, काही वशफारशी असल्यास, त्यांसह
राज्यपालांिा वतमाही सादर करािा.

२७.

र्ारतीय संविधािाच्या अिुच्छे द 371 च्या डंड (2) चे उपडंड (ड) आवण आदे शातील
वियम 7 िुसार योजिेतर विकास डचाचे प्रदे शविहाय समन्यायी िाटप दे डील
राज्यपाल यांच्या विशेर् जबाबदारीच्या कायषकक्षेत येत असल्यामुळे, राज्यपाल यांिी
वित्त विर्ागाला योजिेतर डचाची आकडे िारीसुद्धा प्रवसद्ध करण्याविर्यी वदिांक 17
माचष, 2012 च्या विदे शांमध्ये विदे श वदले होते. हे विदे श 13 माचष, 2013, 15 फेब्रुिारी
2014 आवण 10 माचष, 2015 च्या विदे शांमध्ये पुि:श्च दे ण्यात आले होते. वित्त विर्ागािे
आर्दर्क िर्ष 2011-12 आवण 2012-13 साठीची प्रदे शविहाय डचष (योजिेतर) ची
मावहती सादर केली आहे . तर्ावप, आर्दर्क िर्ष 2013-14 ि त्यापुढील िर्ांची
प्रदे शविहाय योजिेतर विकास डचाची मावहती सादर झालेली िाही. गत िर्ीचे
प्रदे शविहाय कायषक्रमांिरील डचष तसेच, अवििायष डचाचे संकलि जुलै, 2020 पयंत
करण्यात यािे असे विदे श आहे त.

२८.

राज्यपाल यांिी विदे श वदले आहे त की, प्रदे शविहाय कायषक्रमांिरील डचाची
आकडे िारी दरिर्ी लिकरात लिकर प्रकावशत करािी. राज्यपाल यांिी असेही
विदे वशत केले आहे की, ही आकडे िारी “ऑि लाईि” ठे िण्यात यािी.

२९.

वदिांक 13 माचष, 2013 च्या विदे शातील पवरच्छे द 37 िुसार, वियोजि विर्ागािे
अर्षसंकल्प पत्रकांतील अविर्ाज्य डचाची बाबविहाय पुितषपासणी करािी आवण शक्य
असेल तेर्े त्या त्या प्रदे शांसाठी डचष दशषिािा असे राज्यपाल यांिी विदे वशत केले होते.
वदिांक 10 माचष, 2015 च्या पवरच्छे द 39 मध्ये राज्यपाल यांिी पुि:श्च असे विदे वशत
केले आहे की, बाबविहाय डचाचे िगीकरण करण्यासाठी सिषतोपरी प्रयत्ि करािेत
ज्यायोगे कोणतीही विर्ाज्य बाब चुकीिे अविर्ाज्य बाब म्हणूि गणली जाणार िाही
याची डात्री होईल. वदिांक 11 माचष, 2016 च्या पवरच्छे द 44 मध्येही अशाच प्रकारचे
विदे श दे ण्यात आले होते. सदर िगीकरणाचा तपवशल जुलै, 2016 पयंत राज्यपालांिा
सादर करािा असे राज्यपाल यांचे विदे श होते. वियोजि विर्ागािे असे कळविले आहे
की, िार्दर्क योजिा अंवतम करत असतांिा वियोजि विर्ागामाफषत अविर्ाज्य बाबी
वियोजि विर्ागाच्या योजिा मावहती प्रणाली द्वारे तपासण्यात येतात. वियोजि
विर्ागािे सिष प्रशासकीय विर्ागांिा असेही सूवचत केले आहे की, अविर्ाज्य बाबी शक्य
वततक्या कमी ठे िूि अविर्ाज्य ठे िण्यात आलेल्या बाबींचे वितरण झाल्यािंतर, हा डचष
मंडळ-विहाय दशषविण्यात यािा. िार्दर्क वििरणपत्रातील िगीकरणामधील बदल
विचारात घेता वित्त विर्ागाला असे विदे श दे ण्यात येत आहे त की, कायषक्रमांिरील

डचातील अविर्ाज्य घटक शक्यतो कमीत कमी ठे िण्यात यािा आवण योग्य पद्धतीिे
िगीकृत करािा.

३०.

राज्यपाल यांिी असे विदे श वदले होते की, विर्ागीय आयुक्त यांिी त्यांच्या विर्ागातील
अिुशेर् विमूषलिासंदर्ातील सिष बाबींचा त्रैमावसक आढािा घ्यािा ि अिुशेर्
विमूषलिांतगषत कामातील प्रगतीबाबत लक्ष ठे िािे.

३१.

राज्यपाल यांिी असे विदे श वदले आहे त की, मुख्य सवचिांिी चालू तसेच पूिीच्या
विदे शातील अिुपालिाचा आढािा घ्यािा आवण धोरणात्मक मुद्दे असल्यास त्यांचे
शासिस्तरािर योग्य विराकरण करािे.

३२.

विदे शांक ि अिुशेर् सवमतीिे १९९४ मध्ये पवरगवणत केलेला चालू वित्तीय अिुशेर् दु र
करण्यात आल्यािंतर, आवण २५ हू ि अवधक िर्े झाल्यामुळे आता १ एवप्रल १९९४ िंतर
तयार झालेल्या प्रादे वशक विकासातील असमतोलाचे मुल्यांकि करण्याची गरज आहे .
२०११ साली डॉ.विजय केळे कर यांच्या अध्यक्षतेडाली राज्य सरकारिे संतुवलत
प्रादे वशक विकासासाठी सवमती स्र्ापि केली होती, परंतु त्या वशफारशींिर फारसे काही
करण्यात आलेले िाही. सद्यस्स्र्तीतील आकडे िारीिुसार प्रदे शांतगषत विकास क्षेत्रांमध्ये
व्यापक असमािता वदसूि येते. या अिुर्ंगािे, राज्यपाल यांिी राज्य सरकारला असे
विदे श वदले आहे त की, विविध प्रदे श आवण क्षेत्रांमध्ये असंतुलता शोधणे आवण
राज्यामध्ये समतोल प्रादे वशक विकास साधण्यासाठी मागष सूचविणे , यासाठी सवमती
स्र्ापि करािी. या सवमतीिे िर्ाच्या आत आपला अहिाल सादर करािा.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदे शािुसार ि िािािे ,
(संतोर् कुमार )
राज्यपालांचे प्रधाि सवचि
राजर्िि, मुंबई.
वदिांक: २८ फेब्रुिारी, २०२०

जोडपत्र 1
विदे शांक ि अिुशेर् सवमतीिे गणिा केल्यािुसार वदिांक 01 एवप्रल, 1994 रोजीचा
प्रदे शविहाय वित्तीय अिुशेर् दशषविणारे वििरणपत्र
( ₹ कोटी)

अ.क्र.

1.

प्रदे श

विदर्ष

2.

मराठिाडा

3.

उिषवरत महाराष्ट्र

एकूण

कसचि

इतर अिुशेर् क्षेत्र

एकूण अिुशेर्

4083.00

2541.02

6624.02

(55.04%)

(38.57%)

(47.60%)

2401.00

1603.55

4004.55

(32.37%)

(24.34%)

(28.77%)

934.00

2444.20

3378.20

(12.59%)

(37.09%)

(23.63%)

7418.00

6588.77

14006.77

(100%)

(100%)

(100%)

आधार: विदे शांक ि अिुशेर् सवमती अहिाल

जोडपत्र 2 अ
अमरािती विर्ागातील र्ौवतक अिुशेर् (कसचि क्षेत्र) ची स्स्र्ती
जूि 2007 चा अिुशेर् = 3,38,070 हेक्टर (र.स.तु.)
मागील िर्ात दू र झालेला अिुशेर्

उिषवरत अिुशेर्

(हेक्टर र.स.तु. मध्ये)

(हेक्टर र.स.तु. मध्ये)

जूि 2008

46,700

2,91,370

जूि 2009

27,917

2,63,453

जूि 2010

5,935

2,57,518

जूि 2011

9,570

2,47,948

जूि 2012

13,929

2,34,019

जूि 2013

6,750

2,27,269

जूि 2014

3,564

2,23,705

जूि 2015

9,436

2,14,269

जूि 2016

19,837

1,94,432

जूि २०१७

६,६९९

१,८७,७३३

जूि २०१८

८,२५६

१,७९,४७७

जूि २०१९

१६,३३८

१,६३,१३९

आधार:

जलसंपदा अहिाल

जोडपत्र 2 ब
कहगोली वजल््ातील र्ौवतक अिुशेर् (कसचि क्षेत्र) ची स्स्र्ती
जूि, १९९४ चा अिुशेर् = १५,१६० हे क्टर (र.स.तु.)
जूि, २०१६ चा अिुशेर् = ११,९०० हे क्टर (र.स.तु.)
मागील िर्ात दू र झालेला अिुशेर्

उिषवरत अिुशेर्

(हेक्टर र.स.तु. मध्ये)

(हेक्टर र.स.तु. मध्ये)

जूि २०१७

२,०००

९,९००

जूि २०१८

१,२१०

८,६९०

जूि २०१९

६४५@

८,०४५@

@ संर्ाव्य

आधार:

उप सवचि (जलसंपदा) यांचे पत्र क्र. वियोजि -२०२०/प्र.क्र.२/वििसं-१,
वदिांक ३ फेब्रुिारी २०२० अन्िये सादर केल्याप्रमाणे

जोडपत्र 3
सुधावरत र्ौवतक अिुशेर् विमूषलि कायषक्रम (कसचि क्षेत्र)*
(हेक्टर र.स.तु.)
वजल्हा

1

जुलै, अिुशेर्ांतगषत ि अिुशेर् कायषक्रमाबाहेरील प्रकल्पांद्वारे अिुशेर्

201९

विमूषलिाचे

कसचि क्षमता विमाण करण्याबाबतचे वियोजि

अपेवक्षत िर्ष

रोजीचा
वशल्लक
र्ौवतक
अिुशेर्

या िर्ी

जूि -

जूि -

जूि -

२०१९

२०२०

२०२१

२०२२

मधील

एकूण

उिषवरत पूणष
करण्याचे
वियोजि
१

२

३

४

५

६

७

1. अमरािती

६७,७०७

५,२६८

१४,६२३

२२,४९९

२५,३१९

६७,७०९ जूि -२०२२

2. अकोला

४३,९४०

६,३६६

११,५४२

१७,७५०

८,३१६

४३,९७४ जूि -२०२२

3. िावशम

५,६०८

९६३

३,७२४

५,२२४

०

4. बुलढाणा

४५,८८४

१,०९९

६००

१६,४३७

२७,७८१

एकूण विर्ाग

१,६३,१३९

१३,६९६

३०,४८९

६१,९१०

६१,४१६ १,६७,५११

९,९११

८

जूि -२०२१

४५,९१७ जूि -२०२२

* आधार: उप सवचि (जलसंपदा) यांिी राज र्िि येर्ील वद. १३ फेब्रुिारी २०२०

च्या बैठकीच्या सादर केलेल्या पूतषता अहिाला प्रमाणे

जोडपत्र 4
राज्यातील चालू कसचि प्रकल्पांची वशल्लक ककमत
वदिांक 01 एवप्रल,
अ. क्र.

प्रदे श

वदिांक 01 एवप्रल, 201९

201९ रोजीची प्रकल्प

रोजीची वशल्लक ककमत

संख्या

(₹ कोटीत) @

1.

विदर्ष

१२३

४३,५६०.५७

2.

मराठिाडा

५५

१६,३८५.०७

3.

उिषवरत महाराष्ट्र

१३५

४९,४४४.५३

एकूण

३१३

१,०९,३९०.१७

@ तात्पुरती ककमत.

आधार: उप सवचि (जलसंपदा) यांिी राज र्िि येर्ील वद. १३ फेब्रुिारी २०२०
च्या बैठकीच्या सादर केलेल्या पूतषता अहिाला प्रमाणे

जोडपत्र ५
कायषक्रमािरील डचष २०२०-२१ मधील कसचि क्षेत्रातील विर्ाज्य वियतव्ययाच्या वियत िाटपाची
तत्त्िे दशषविणारे वििरणपत्र
विर्ाग

लोकसंख्या*

लोकसंख्येची विव्िळ

(२०११

टक्केिारी

जिगणिा)

पेरलेले क्षेत्र
#

विव्िळ
पेरलेल्या
क्षेत्राची

(हजार हेक्टर)

टक्केिारी

लोकसंख्या आवण
विव्िळ
क्षेत्र

पेरलेले

यांचा

(समाि)

विदर्ष

२३००३१७९

२३.०३ %

५१०६.८

२८.२७ %

२५.६५ %

मराठिाडा

१८७२७७४८

१८.७५ %

४७५५.९

२६.३३ %

२२.५४ %

५८१६३५९८

५८.२३ %

८१९९.३

४५.४० %

५१.८१ %

९९८९४५२५

१०० %

१८०६२.०

१०० %

१०० %

उिषवरत
महाराष्ट्र
एकूण

* आधार- जणगणिा 2011

र्ार

# आधार-विदे शांक ि अिुशेर् सवमती अहिाल, डंड एक

जोडपत्र ६
आर्दर्क िर्ष २०१६-१७ ते २०१८-१९ मध्ये प्रदे शविहाय करण्यात येणाऱ्या विर्ाज्य वियतव्ययाची
विर्ागणी आवण प्रत्यक्ष वितरण यामधील तफािती बाबतचे संकवलत स्िरुपातील वििरणपत्र
( ₹ कोटीत)
आर्दर्क िर्ासाठी कराियाच्या दु रुस्त्या

आर्दर्क िर्ात
कराियाच्या
दु रुस्त्या

प्रदे श
२०१६-१७

२०१७-१८

२०१८-१९

एकूण

२०२०-२१

१

२

३

४

५

६

विदर्ष

१२५.९४३३

-१०३.३४७९

-९१.३२१२

-६८.७२५८

-६८.७२५८

मराठिाडा

९.६५४३

४०.२३१५

-२३.५५३९

२६.३३१९

२६.३३१९

उिषवरत

-१३५.५९७६

६३.११६४

११४.८७५०

४२.३९३९

४२.३९३९

महाराष्ट्र

1. उणे (-) वचन्ह प्रदे शातूि विधी काढू ि घेण्याबाबत दशषविते .
2. अवधक (+) वचन्ह प्रदे शाला विधी उपलब्ध करण्याबाबत दशषविते .

जोडपत्र ७ अ
विधीचे वियत िाटपाच्या तत्त्िाधारे कराियाचे संवितरण, विर्ाज्य वियतव्ययाची विर्ागणी
आवण प्रत्यक्ष वितरण यामधील तफािती आवण प्रधािमं त्री कृर्ी कसचाई योजिेचा िर्ष २०१९२० मध्ये दे ण्यात आलेला अवतवरक्त विधी यांतील दु रूस्ती, इत्यादींिुसार तीि

प्रदे शांसाठी विधीचे वियतिाटप दशषविणारे वििरणपत्र
(₹ कोटी)
प्रदे श

लोकसंख्या

वशल्लक

२०२०-२१

प्रधािमंत्री कृर्ी

ि विव्िळ

विधींचे

मध्ये

कसचाई

पेरलेले क्षेत्र

संवितरण

कराियाची

योजिेचा िर्ष

यांचे

आर्दर्क िर्ष

२०१९-२० मध्ये

प्रदे शविहाय

२०१६-१७ ते

दे ण्यात

प्रमाण

२०१८-१९

आलेला ₹५००

(सम

मधील

कोटी

प्रमाणात)

विर्ाज्य

एकूण
विर्ाज्य
वियतव्ययाचे
िाटप
(स्तंर् ६ =
स्तंर् ३
+ स्तंर् ४

अवतवरक्त विधी + स्तंर् ५ )

वियतव्ययाची

मधील

विर्ागणी

सुधारणा@

आवण प्रत्यक्ष
वितरण
यामधील
तफाितीची
दु रूस्ती **

१

२

३

४

५

६

विदर्ष

२५.६५ %

१६७७.५१

-६८.७२

-३७१.७५

१२३७.०४

मराठिाडा

२२.५४ %

१४७४.१२

२६.३३

११२.७०

१६१३.१५

५१.८१ %

३३८८.३७

४२.३९

२५९.०५

३६८९.८१

१०० %

६५४०.००

उिषवरत
महाराष्ट्र
एकूण

** जोडपत्र ६ स्तंर् ६ पहा.

तळटीप:

६५४०.००

@ परिच्छेद ११(iii)

१. उणे (-) वचन्ह प्रदे शातूि विधी काढू ि घेण्याबाबत दशषविते.
२. अवधक (+) वचन्ह प्रदे शाला विधी उपलब्ध करण्याबाबत दशषविते

जोडपत्र ७ ब
जलसंपदा विधीचे संवितरण दशषविणारे वििरणपत्र
(₹ कोटी)
पवरच्छे द १० (क) मधील घटकांकवरता वियतिाटप

८१५.००

आंतरराज्य प्रकल्प
विशेर् प्रकल्पांसाठीचे

अमरािती विर्ागांतगषत ४

वियतिाटप

वजल््ांसाठी अिुशेर् विमुषलि

गोसीडुदष प्रकल्पाकवरता वियतिाटप

३०.००
१५००.००
५००.००

(परतफेड करण्याच्या अटीिर)
कृष्ट्णा मराठिाडा पाटबंधारे प्रकल्पाकवरता वियतिाटप
(परतफेड करण्याच्या अटीिर)
प्रदे शविहाय वियतिाटप (विर्ाज्य वियतिाटप) (सामान्य)

८५०.००
६,५४०.००

एकूण

१०,२३५.००

जोडपत्र ८
वदिांक ३१.१२.२०१९ रोजी सािषजविक आरोग्य क्षेत्रातील वित्तीय अिुशेर् दशषविणारे वििरणपत्र
(₹ कोटी)
३१.०३.२०००
ची स्स्र्ती

१३५३.६७

३१.०३.२०१५

३१.०३.२०१६

३१.०३.२०१७

३१.०३.२०१८

३१.०३.२०१९

३१.१२.२०१९

ची स्स्र्ती

ची स्स्र्ती

ची स्स्र्ती

ची स्स्र्ती

ची स्स्र्ती

ची स्स्र्ती

२३९.१०

१७४.२३

१३४.८०

९४.१९

३१.१७

विरंक

जोडपत्र ९
कायषक्रमािरील डचष २०२०-२१ मधील (कसचि क्षेत्राव्यवतवरक्त अन्य क्षेत्रातील) अिुशेर् दू र
करण्यासाठी वियतव्ययाचे क्षेत्र विहाय वियतिाटप दशषविणारे वििरणपत्र
(₹ कोटी)
अ. क्र.

मराठिाडा

४.४०

0

०.१३

४.५३

४.०८

0

०.५०

४.५८

८.४८

०

०.६३

९.११

२०.२५

१०२.१७

१३१.६८

0

0

३०.००

३०.००

१७.७४

२०.२५

१३२.८०

१७०.७९

महाराष्ट्र

एकूण

उद्योजकता विर्ाग

१. अ
१. ब
१.

3

उिषवरत

विदर्ष

कौशल्य विकास आवण

१.

२.

क्षेत्र

औद्योवगक प्रवशक्षण
संस्र्ा
तंत्र माध्यवमक शाळा
एकूण कौशल्य विकास
आवण उद्योजकता

सािषजविक आरोग्य
पंपसंचांचे
विद्युतीकरण
एकूण (1+2+3)

९.२६

तळटीप: उपरोक्त वियतिाटपा डेरीज, ₹ ६ कोटी इतकी रक्कम पवरच्छे द २३ मध्ये विशद
केलेल्या प्रयोजिांकवरता राडूि ठे िण्यात येईल.

