जलयुक्त शिवार अशियानात जलसंपदा
शविागाने सशिय सहिाग घेण्याबाबत.

महाराष्ट्र िासन
जलसंपदा शविाग
िासन आदे ि िमांकः सीडीए-1015/(26/15) लाक्षेशव(कामे)
मंत्रालय, मंबई-400 032
शदनांक: 31.01.2015

वाचा 1) िासन शनर्णय िमांकः जलसंधारर् शविाग िासन शनर्णय ि.जलअ-2014/प्र.ि.203/जल7, शद.05.12.2014

प्रस्तावना महाराष्ट्र राज्यात सतत उद्भवर्ारी

पार्ी टं चाई

शवचारात घेवून “सवासाठी पार्ी- टं चाईमुक्त

महाराष्ट्र 2019” अंतगणत जलयुक्त शिवार अशियान हाती घेण्यात आले आहे. या अशियानाची उशिष्ट्टे
खालीलप्रमार्े आहे त.

1. पावसाचे जास्तीत जास्त पार्ी गावाचे शिवारातच अडशवर्े.
2. िूगिातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करर्े

3. राज्याच्या ससचनक्षेत्रात वाढ करर्े - िेती साठी संरशक्षत पार्ी व पाण्याच्या वापराच्या कायणक्षमतेत वाढ
करर्े.

4. राज्यातील सवाना पुरेिा प्रमार्ात पार्ी उपलब्ध करण्याची िाश्वता - ग्रामीर् िागातील बंद पडलेल्या
पार्ी पुरवठा योजनांचे पुनर्जजवीकरर् करुन पार्ी पुरवठयात वाढ करर्े.

5. िूजल अशधशनयम अंमलबजावर्ी

6. शवकेंद्रीत पार्ी साठे शनमार् करर्े

7. पार्ी साठवर् क्षमता शनमार् करर्ारी नशवन कामे हाती घेर्े.

8. अस्स्तत्वातील असलेले व शनकामी झालेल्या जलस्तोत्रांची (बंधारे / गाव तलाव /पाझर तलाव/ शसमेंट
बंधारे ) पार्ी साठवर् क्षमता पुन:स्थाशपत करर्े / वाढशवर्े.

9. अस्स्तत्वातील जलस्त्रोतांमधील गाळ लोक सहिागातून काढू न जलस्त्रोतांचा पार्ीसाठा वाढशवर्े.
10. वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देऊन वृक्ष लागवड करर्े.

11. पाण्याच्या ताळे बद
ं ाबाबत जनतेत जार्ीव / जागृती शनमार् करर्े.

12. िेतीसाठी पाण्याचा कायणक्षम वापर करर्ेस प्रोत्साहन / जनजागृती करर्े.

13. पार्ी अडशवर्े /शजरशवर्े बाबत लोकांना प्रोत्साशहत (Sensitize) करर्े /लोकसहिाग वाढशवर्े.
ही उशिष्ट्टे पूर्ण करर्ेसाठी एकात्मीक पध्दतीने सवण शविागाच्या समन्वयाने शनयोजनबध्द आराखडा तयार
करुन त्याची अंमलबजावर्ी करावयाची आहे.यासाठी जलसंधारर् शविागाने उपरोक्त िासन शनर्णय शनगणशमत
केला आहे . हे अशियान पशरर्ामकारकशरत्या राबशवण्यासाठी शविागीय समन्वय सशमती, शजल्हास्तरीय सशमती,
तालुकास्तरीय सशमती गठीत करण्यात आलेली आहे . या सशमती मध्ये जलसंपदा शविागातील अधीक्षक
अशियंता, कायणकारी अशियंता, उपशविागीय अशियंता यांचा समावेि आहे .
या अशियानातंगणत करावयाची कामे खालीलप्रमार्े आहे त.

1. पार्लोट शवकासाची कामे.

2. साखळी शसमेंट कााँशिट नाला बंधाऱ्याची कामे, नाला खोलीकरर्/रुंदीकरर्ासह करर्े.
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3. जुन्या जलसंरचनाचे पुनर्जजवन करर्े..

4. अस्स्तत्वातील लघु पाटबंधारे संरचनांची (केटी वेअर/साठवर् बंधारा) दुरुस्ती करर्े.

5. पाझर तलाव, लघु ससचन तलाव दुरुस्ती, नुतनीकरर् व क्षमता पुनणस्थाशपत करर्े. (RRR)
6. पाझर तलाव / गाव तलाव / साठवर् तलाव /शिवकालीन तलाव / शिटीि कालीन तलाव /
शनजामकालीन तलाव / माती नालाबंधातील गाळ काढर्े.

7. मध्यम व मोठया प्रकल्पाची ससचन क्षमतेनुसार प्रत्यक्ष वापर होण्यासाठी उपाययोजना करर्े.
8. छोटे ओढे / नाले जोड प्रकल्प राबशवर्े.
9. शवहीर / बोअरवेल पुनिणरर् कामे.
10. उपलब्ध पाण्याचा कायणक्षम वापर.

11. शपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकट करर्े.
12. पार्ी वापर संस्था बळकट करर्े.
13. कालवा दुरुस्त करर्े.

उपरोक्त कामामध्ये जलसंपदा शविागाचा सशिय सहिाग घेर्ेसाठी आदेि देण्याचे िासनाच्या
शवचाराधीन होते.

िासन आदे ि जलसंधारर् शविागाने उपरोक्त प्रमार्े शनगणशमत केलेल्या िासन शनर्णयानुसार जलसंपदा शविागािी
संबशं धत सवण कामांमध्ये सशिय सहिाग घेऊन या आदे िाचे काटे कोर पालन व्हावे.

1) या अशियानांतगणत स्थापन केलेल्या शविागीय समन्वय सशमतीमध्ये ससचन व्यवस्थापनांिी
संबंधीत अधीक्षक अशियंता यांनी सदस्य म्हर्ून काम पहावे. ज्या शविागात व्यवस्थापनािी
संबंशधत अधीक्षक अशियंता एका पेक्षा अशधक असतील अिा शठकार्ी कायणकारी
संचालकांनी शनर्णय घेवून तसे आदे ि शनगणशमत करावे. तथाशप कामाची प्रत्यक्ष
अंमलबजावर्ी त्या त्या कायणक्षत्र
े ािी व कामाच्या प्रकारािी संबंधीत अधीक्षक अशियंता
यांनीची करावी व सशमती सदस्य तथा अधीक्षक अशियंता यांना संपूर्ण सहकायण करावे,
वेळोवेळी बैठकीसाठीची माशहती द्यावी.
2) या अशियानातंगणत स्थापन केलेल्या शजल्हास्तरीय सशमतीमध्ये कायणकारी अशियंता
जलसंपदा शविाग हे सदस्य आहेत. शजल्हामुख्यालयी असलेल्या व ससचन व्यवस्थापनािी
संबंशधत सकवा लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे कायणकारी अशियंता हे या सशमतीचे सदस्य
राहतील. याबाबत शवचार शवशनमय करुन ससचन व्यवस्थापनािी संबंशधत मुख्य अशियंता
यांनी आदे ि शनगणशमत करावे. तथापी जलसंपदा शविागािी संबंशधत सवणच कायणकारी
अशियंता यांनी या अशियानात सहिाग घ्यावयाचा आहे. संबंशधतीचे कायणक्षत्र
े ातील व त्यांचे
कायणप्रकारानुसार या अशियानातील कामे त्यांनी करावयाचे आहे. या सवण

कायणकारी

अशियंता यांनी शजल्हास्तरीय सशमती सदस्य तथा कायणकारी अशियंता यांना संपूर्ण सहकायण
करावयाचे आहे . शजल्हास्तरीय सशमतीच्या सवण आदे िाचे काटे कोरपर्े पालन करावे,
अंमलबजावर्ी करावी, वेळोवळी माशहती दयावी.
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3) या अशियांना अंतगणत स्थापन केलेल्या तालुकास्तरीय सशमतीमध्ये उप अशियंता, जलसंपदा
हे सदस्य आहेत. जलयुक्त शिवार अशियान लािक्षेत्रात व लािक्षेत्राबाहेर सुध्दा
राबशवण्यात येर्ार असल्याने सवणच शठकार्ी ससचन व्यवस्थापनािी संबंधीत उप अशियंता
उपलब्ध होतील असे नाही. त्यामुळे ज्या तालुका मुख्यालयी ससचन व्ययवस्थापनािी
संबंशधत उपअशियंता आहेत त्या शठकार्ी त्यांनी तालुकास्तरीय सशमतीचे सदस्य म्हर्ून
काम पहावे अन्य शठकार्ी प्राध्यान्याने लघु पाटबंधारे प्रकल्पािी संबंशधत उपअशियंता यांनी
सदस्य म्हर्ून काम करावे. त्याचे सशवस्तर आदे ि शजल्हास्तरीय सशमतीचे सदस्य तथा
कायणकारी अशियंता यांनी काढावे. जलसंपदा शविागातील संबंधीत तालुक्यात काम
करर्ारे सवण उप अशियंता यांनी अशियानांिी संबंधीत त्यांचे कायणक्षत्र
े ातील व तालुक्यातील
कामे करावयाची आहेत. या सवण उप अशियंता यांनी सदस्य तालुकास्तरीय सशमती तथा
उपअशियंता यांना संपुर्ण सहकायण व वेळोवळी लागर्ारी माशहती दे ण्यात यावी. तसेच
सशमतीने घेतलेल्या शनर्णयाची अंमलबजावर्ी करण्यात यावी.
4) शविागीय समन्वय सशमती सदस्य तथा अधीक्षक अशियंता यांनी त्यांचे शविागातील सवण
शजल्हास्तरीय सशमतीतील जलसंपदा शविागाच्या सदस्यांिी समन्वय व संशनयत्रंर् करावे व
आपल्या शविागात अशियान यिस्वी करावे.
5) शजल्हास्तरीय सशमती सदस्य तथा कायणकारी अशियंता यांनी त्यांचे शजल्हयातील
जलसंपदा शविागाच्या तालुकास्तरीय सशमतीच्या जलसंपदा शविागाच्या सदस्यांिी
समन्वय व संशनयत्रंर् करावे व आपल्या शजल्हयात अशियान यिस्वी करावे.
6) शदनांक 5 शडसेंबर 2014 च्या िासन शनर्णयातील पशरच्छे द 23 (ख) नूसार जलसंपदा
शविागातील अंमलबजावर्ी कायालय म्हर्ून (शडलीव्हरी मॅनेजमेंट ऑफीस ) अधीक्षक
अशियंता व उपसशचव (लाक्षेशव) यांच्या कायासनामध्ये कामकाज होईल तसेच नोडल
अशधकारी म्हर्ून अधीक्षक अशियंता व उपसशचव (लाक्षेशव) यांना या आदे िाव्दारे शनयुक्त
करण्यात येत आहे.
जलयुक्त शिवार अशियानाचे जलसंपदा शविागातील समन्वय उप सशचव (लाक्षेशव) हे
करतील. त्यामुळे या शवषयाबाबतचा पत्रव्यवहार उप सशचव (लाक्षेशव) यांच्यािी करावा.
शविागीय सशमती सदस्य तथा अधीक्षक अशियंता यांनी यासंदिातील अहवाल वेळोवेळी या
कायासनास सादर करावे.
7) या अशियानाची संपुर्ण कायणपध्दती, उपलब्ध होऊ िकर्ारा शनधी याबाबतच्या सूचना
जलसंधारर् शविाग, िासन शनर्णय ि.जलअ-2014/प्र.ि.203/जल-7, शद.05.12.2014
या िासन शनर्णयामध्ये नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमार्े कायणवाही करावी.
8) जलसंपदा शविागािी सवण संबंशधत अशियंते / अशधकारी / कमणचारी यांनी या अशियानात
सशिय सहिाग घेवून अशियान यिस्वी करावे.
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सदर िासन आदे ि महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201501311618505627 असा आहे . हा आदे ि
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.

Samadhan
Kondiba
Sabbinwar

Digitally signed by Samadhan Kondiba
Sabbinwar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Superintendent Engineer And Deputy
Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Samadhan Kondiba
Sabbinwar
Date: 2015.02.02 16:08:01 +05'30'

(स.कों.सब्बीनवार)
िासनाचे उप सशचव

प्रत,
1. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सशचव,
2. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सशचव,
3. सवण मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सशचव,
4. मा.मंत्री, जलसंपदा शविाग, यांचे खाजगी सशचव
5. मा.प्रधान सशचव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक
6. मा.सशचव (लाक्षेशव) यांचे स्वीय सहाय्यक
7. सशचव, जलसंधारर् शविाग, मंत्रालय,
8. सवण कायणकारी संचालक, जलसंपदा शविाग
9. महासंचालक, जल व िूमी व्यवस्थापन संस्था, (वाल्मी) औरंगाबाद
10. महासंचालक, महाराष्ट्र अशियांशत्रकी प्रशिक्षर् प्रबोशधनी (मेटा) नाशिक
11. महासंचालक, महाराष्ट्र अशियांशत्रकी संिोधन संस्था (मेरी) नाशिक
12. सवण शविागीय आयुक्त,
13. सवण मुख्य अशियंता, जलसंपदा शविाग
14. सवण शजल्हाशधकारी
15. सवण सह सशचव / उप सशचव / जलसंपदा शविाग, मंत्रालय, मुंबई
16. सवण अधीक्षक अशियंता, जलसंपदा शविाग
17. सवण कायणकारी अशियंता, जलसंपदा शविाग
18. अवर सशचव/कक्ष अशधकारी / जलसंपदा शविाग, मंत्रालय, मुंबई
19. शनवड नस्ती.
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