जलयुक्त शिवार अशियान
जलसंपदा व इतर शविागातील तांशिक /अतांशिक कर्मचारी
यांच्या सेवा आवश्यकतेनुसार अन्य दु सऱ्या शविागात
तात्पुरत्या स्वरुपात वळशवण्याचे अशिकार शजल्हाशिकारी यांना
प्रदान करण्याबाबत.

र्हाराष्ट्र िासन
जलसंिारण शविाग
िासन पशरपिक क्रर्ांकः जलशि-2015/प्र.क्र.06/जल-7
र्ंिालय, र्ुंबई-400 032.
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िासन पशरपिक
पहा:- 1. िासन शनणमय ग्रार् शवकास व जलसंिारण शविाग क्र. जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7,
शद. 5 शिसेंबर,2014
2.िासन िुध्दीपिक ग्रार् शवकास व जलसंिारण शविाग क्र. जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7,
शद. 28 जानेवारी,2015
टं चाईर्ुक्त र्हाराष्ट्र 2019 अंतगमत टं चाई पशरस्स्ितीवर कायर्स्वरुपी र्ात करण्यासाठी
जलयुक्त शिवार अशियान राबशवण्या संदिात शनगमशर्त करण्यात आलेल्या शद. 5 शिसेंबर, 2014
रोजीच्या िासन शनणमयाच्या अनुषंगाने र्ा. र्ुख्यर्ंिी र्होदयांनी सन 2014 र्िील शहवाळी
अशिवेिनात सिागृहात दु ष्ट्काळावर र्ात करण्यासाठी काही कायर्स्वरुपी योजना जाशहर केल्या
आहेत. त्यार्ध्ये पुढील 5 वषात 50 हजार शसर्ेंट नालाबांि बांिण्याचा कायमक्रर् अंतिभत
म असभन
त्याचाच एक िाग म्हणभन जलसंिारण शविागार्ाफमत सन 2015-16 र्ध्ये एकभण 10 हजार शसर्ेंट
नालाबांि बांिण्याचा कायमक्रर् हाती घेण्यात आलेला आहे. जलयुक्त शिवार अशियान हा िासनाचा
अत्यंत

र्हत्वाकांक्षी

असा

कायमक्रर्

असभन

या

कायमक्रर्ाच्या

प्रगतीबाबतचा

आढावा

र्ा. र्ुख्य सशचव / र्ा. र्ुख्यर्ंिी यांचे स्तरावर दरर्हा घेण्यात येत आहे.
2.

वर नर्भद केल्यानुसार टं चाई पशरस्स्ितीवर कायर्स्वरुपी उपाययोजनेचा िाग म्हणभन

शविागाने सन 2015-16 र्ध्ये एकभण 10,000 साखळी शसर्ेंट नालाबांिण्याचे उशिष्ट्ट शनशित केलेले
आहे. त्यासाठी शविागाच्या अिमसंकल्पात सुर्ारे रु. 1000 कोटीची तरतुद करण्यात येणार आहे.
या तरतभदीपैकी सुर्ारे 600 कोटी इतकी रक्कर् पशहल्या टप्पप्पयात जभन अखेरपयंत पभणम करावयाच्या
6000 साखळी शसर्ेंट नालाबांि करता उपलब्ि होणार आहे. सदर 6000 साखळी शसर्ेंट नालाबांि
बांिण्याच्या कार्ाची व्याप्पती फार र्ोठी असभन या सवम कार्ांचे सवेक्षण करणे, अंदाजपिके तयार
करणे, शनशवदा प्रशक्रया सुरु करणे, शनशवदा प्रशक्रया पभणम झाल्यानंतर कायान्वयन आदे ि दे णे व कार्े
पभणम करुन घेणे इत्यादी सवम कार्े लघु ससचन (जलसंिारण) यंिणेच्या आस्िापनेवरील शरक्त पदांची
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टक्केवारी (29%) शवचारात घेता

शजकरीचे आहे. त्याचप्रर्ाणे साखळी शसर्ेंट नालाबांि

कायमक्रर्ांतगमत टप्पपा 1,2 व 3 र्ध्ये र्ंजभर करण्यात आलेल्या कार्ांपैकी अपभणम कार्े /
प्रगतीपिावरील कार्े दे खील पभणम करावयाची असभन ही सवम कार्े व नव्याने हाती घ्यावयाची साखळी
शसर्ेंट नालाबांिाची कार्े पभणम करण्याकशरता

Working Season

केवळ जानेवारी ते जभन

2015 इतकाच उपलब्ि आहे.
3

या संदिात शदनांक 22/12/2014 रोजी पार पिलेल्या नागपभर शविागाच्या कायमिाळे त र्ा.

र्ुख्यर्ंिी र्होदयांनी या योजनेच्या प्रिावी व योग्य अंर्लबजावणीकशरता शजल्हाशिकारी हे योजनेचे
प्रर्ुख जबाबदार असल्याचे शनदे शित केले आहे. त्यांनी शजल्यात पुढाकार घेवुन शनयोजन पद्धतीने
कार् करावे असेही सुशचत केले आहे. सबब, जलयुक्त शिवार अशियान या िासनाच्या अत्यंत
र्हत्वकांक्षी अिा कायमक्रर्ांतगमत लघु ससचन (जलसंिारण) यंिणेर्ाफमत वा अन्य कोणत्याही
यंिणेर्ाफमत राबशवण्यात येणाऱ्या प्रगतीपिावरील व नवीन कार्े पभणम करण्याकशरता त्याचप्रर्ाणे
दु रुस्तीची कार्े करण्याकशरता शजल्हाशिकारी यांना आवश्यक वाटे ल त्यानुसार जलसंपदा वा इतर
शविागातील तांशिक/अतांशिक अशिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा आवश्यकतेनुसार अन्य दु सऱ्या
शविागाच्या कार्ांकशरता तात्पुरत्या कालाविीकशरता वळशवण्याचे सवम अशिकार प्रदान करण्यात येत
आहेत.
सदर

िासन

पशरपिक

र्हाराष्ट्र

िासनाच्या

www.maharashtra.gov.inया

संकेतस्िळावर उपलब्ि करण्यात आला असभन त्याचा संकेताक 201501221145129326 असा
आहे . हा आदे ि शिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.

Vinod Sitaram
Wakhare
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(शव.शस. वखारे)
उप सशचव, र्हाराष्ट्र िासन
प्रशत,
1. र्ा.राज्यपाल यांचे सशचव.
2. र्ा.र्ुख्यर्ंिी यांचे सशचव.
3. र्ा.शवरोिी पक्षनेता, शविानसिा/ शविान पशरषद,र्हाराष्ट्र शविानर्ंिळ सशचवालय, र्ुंबई.
4. सवम सन्र्ाननीय शविानसिा/ शविान पशरषद व संसद सदस्य.
5. र्ा.र्ंिी (जलसंिारण) यांचे खाजगी सशचव.
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6. र्ा.राज्यर्ंिी (जलसंिारण) यांचे खाजगी सशचव.
7. सवम र्ा.र्ंिी/ र्ा.राज्यर्ंिी यांचे खाजगी सशचव.
8. अपर र्ुख्य सशचव (कृशष), कृशष व पदु र् शविाग, र्ंिालय, र्ुंबई.
9. सवम अपर र्ुख्य सशचव/प्रिान सशचव , र्ंिालय, र्ुंबई.
10. अपर र्ुख्य सशचव, र्हसभल व वन शविाग (र्दत व पुनवमसन), र्ंिालय, र्ुंबई.
11. आयुक्त (कृशष), कृशष आयुक्तालय, पुणे-411 001.
12. सवम शविागीय आयुक्त.
13. संचालक (र्ृदसंिारण), कृशष आयुक्तालय, पुणे-411 001.
14. प्रिान र्ुख्य वनसंरक्षक व र्हासंचालक, सार्ाशजक वनीकरण, र्हाराष्ट्र राज्य, पुणे.
15. र्ुख्य अशियंता, लघुससचन (जलसंिारण), पुणे
16. र्ुख्य अशियंता,शवदिम सघन ससचन शवकास कायमक्रर्,नागपभर.
17. संचालक, र्हाराष्ट्र सुदभर सवेक्षण व शवकास यंिणा, पुणे.
18. संचालक, िभजल सवेक्षण व शवकास यंिणा, पुणे.
19. र्ुख्य कायमकारी अशिकारी/ अप्पपर र्ुख्य कायमकारी अशिकारी, वसुंिरा पाणलोट शवकास यंिणा,
पुणे.
20. र्हासंचालक, र्ाशहती व जनसंपकम, र्ुंबई (प्रशसध्दीकरीता).
21. सवम शजल्हाशिकारी.
22. सवम र्ुख्य कायमकारी अशिकारी / अशतशरक्त र्ुख्य कायमकारी अशिकारी, शजल्हा पशरषद
23. र्हालेखापाल एक व दोन, र्हाराष्ट्र राज्य , र्ुंबई/ नागपभर (लेखा परीक्षा व लेखा व अनुज्ञय
े ता).
24. अशिदान व लेखा अशिकारी, र्ुंबई.
25. शनवासी लेखापशरक्षा अशिकारी, र्ुंबई.
26. सवम उपायुक्त (शवकास) ,शविागीय आयुक्त कायालय,
27. सवम शविागीय कृशष सहसंचालक,
28. सवम अशिक्षक अशियंता, लघु ससचन (जलसंिारण) र्ंिळ,
29. सवम शजल्हा अशिक्षक कृशष अशिकारी.
30. सवम कायमकारी अशियंता, लघु ससचन (जलसंिारण).
31. सवम शजल्हा कोषागार अशिकारी,.
32. सवम र्ंिालयीन शविाग
33. सवम सह सशचव / उप सशचव / अवर सशचव/ कायासन अशिकारी, ग्रार् शवकास व जलसंिारण
शविाग, र्ंिालय, र्ुंबई.
34. शनयोजन शविाग/ शवत्त शविाग, र्ंिालय, र्ुंबई.
35. जल-7, शनवि नस्ती.
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