जलयुक्त शिवार अशियान या काययक्रमाची प्रिावी
अंमलबजावणी बरोबरच काययक्रमांतर्यत राबशवण्यात
येणाऱ्या शवशवध कामांची र्ुणवत्ता राखली जाणे व
अंमलबजावणी पारदियक पद्धतीने करण्याबाबत.

महाराष्ट्र िासन
जलसंधारण शविार्
िासन पशरपत्रक क्रमांकः जलशि-2015/प्र.क्र.115/जल-7
मंत्रालय, मुंबई 400 032.
तारीख: 13 माचय, 2015
प्रस्तावना
सवांसाठी पाणी-2019 पयंत टं चाईमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी व टं चाई पशरस्स्ितीवर कायमस्वरुपी
मात करण्यासाठी राज्यात हाती घेण्यात आलेल्या उपाय योजनांची एक बाब म्हणून एकास्ममक पध्दतीने
शनयोजनबद्धशरमया कृती आराखडा तयार करुन पाण्याची उपलब्धता वाढशवण्यासाठी राज्यात “जलयुक्त
शिवार अशियान” ही योजना राबशवण्याबाबत िासन शनणयय शद. 5 शडसेंबर, 2014 रोजी शनर्यशमत करण्यात
आलेला आहे. सदरहू “जलयुक्त शिवार अशियान” या योजनेची पशरणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी
मा. मुख्य सशचव यांच्या अध्यक्षतेखाली “िक्ती प्रदत्त सशमती” र्ठीत करण्यात आलेली आहे. या अशियानाच्या
शविार्ीय काययिाळांपैकी पशहल्या आयोशजत करण्यात आलेल्या नार्पूर शविार्ाच्या काययिाळे स मा. मुख्यमंत्री
महादे य स्वत: उपस्स्ित राहू न मयांनी उपस्स्ितांना संबोशधत केलेले होते. मयानंतर सवय संबंशधत मंत्रालयीन
सशचवांची आढावा बैठक मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी शद. 16 जानेवारी, 2015 रोजी घेतली. तसेच सवय शविार्ीय
आयुक्त/ सवय शजल्हाशधकारी/ सवय मुख्य काययकारी अशधकारी यांची शद. 04 फेब्रुवारी, 2015 रोजी मा. मुख्यमंत्री
महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली व काययक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत सखोल आढावा घेण्यात
आला. शद. 16 जानेवारी, 2015 रोजीच्या आढावा बैठकीचे इशतवृत्त सवय संबंशधतांना पाठशवण्यात आलेले आहे.
जलयुक्त शिवार अशियान हा काययक्रम मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी सवोच्च प्राधान्याच्या काययक्रमांपैकी एक असून
सदर काययक्रम हा िासनाचा Flagship काययक्रम असल्याचे मयांनी वेळोवेळी जाशहर केले आहे. हे शवचारात घेता
या काययक्रमाच्या प्रिावी अंमलबजावणी बरोबरच काययक्रमांतर्यत राबशवण्यात येणाऱ्या शवशवध कामांची अमयंत
चांर्ली र्ुणवत्ता राखली जाणे अमयंत आवश्यक असून कामांची अंमलबजावणी पारदियक पद्धतीने होण्याची
दे खील शनतांत र्रज आहे. जलयुक्त शिवार अशियान काययक्रमाच्या र्ुणवत्तापूवक
य व पारदिी पद्धतीने
अंमलबजावणी होण्यासंदिात खालीलप्रमाणे मुद्ांवर काटे कोरपणे काययवाही करण्याचे शनदे ि सवय संबंशधत
यंत्रणांना दे ण्यात येत आहे त.
1.

समवती मूल्यमापन :- याबाबत काम सुरु असताना कामाचे शकमान 2 वेळा समवती मूल्यमापन
रोजर्ार हमी योजना शविार्ाच्या कामांचे ज्या पद्धतीने Quality Control Monitor यांचे माफयत
करण्यात येते, मयाप्रमाणे समवती मूल्यमापन करण्यात यावे.
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2.

त्रयस्त संस्िेमाफयत मुल्यमापन :- कामे पूणय झाल्यानंतर कामांचे त्रयस्त यंत्रणेमाफयत/ संस्िेमाफयत
(जसे एकास्ममक पाण्लोट व्यवस्िापन काययक्रमांतर्यत शनयुक्त करण्यात आलेल्या MELD नुसार )
मूल्यमापन करण्यात यावे.

3.

शडशजटल फोटो :- काम सुरु होण्यापूवी , काम सुरु असताना व काम पूणय झाल्यानं तर मयाचे
शडशजटल फोटो (GPS Tagged) काढू न ज्यामध्ये कामाच्या स्िळाचा अंक्षांि/ रेखांक्ष नमूद असेल
असे फोटो काढू न ते जनतेच्या माशहतीसाठी संकेतस्िळावर उपलब्ध करुन दे ण्यात यावेत.

4.

ग्राम सिेची मान्यता :-

र्ावाचा पाण्याचा ताळे बंद तयार केल्यानंतर र्ावातील लोकांनी

सूचशवल्यानुसारउपचारांचा/ कामांचा अंतिाव र्ावाच्या कृती आराखडयात करुन मयास ग्राम सिेची
मान्यता घेण्यात यावी.
5.

ग्रामपंचायतींना माशहती देणे :- कृती आराखडयानुसार शनशित करण्यात आलेली कामे प्रमयक्षात सुरु
करण्यापूवी कामांची माशहती ग्रामपंचायतींना दे ण्यात यावी.

6.

अंतीम दे यक अदा करताना अवलंबवयाची काययपद्धती :- पूणय करण्यात आलेल्या कामांचे अंशतम
दे यक संबंशधत यंत्रणा (Agency) ला अदा करण्यापूवी अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेतील
अशधकाऱ्यांनी पूणय केलेल्या कामाची तपशिलवार माशहती ग्रामसिेस अवर्त करणे देखील आवश्यक
आहे. असे करत असताना या संदिात ग्रामस्िांकडू न कोणमयाही स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास
अंशतम दे यक न दे ता मयाची संपूणय िहशनिा करुन आशण कामाची र्ुणवत्ता तपासून कामाचे अंशतम
दे यक अदा करण्याची काययपद्धती अवलंबण्यात यावी.

7.

ग्रामसिेस अवर्त करणे व मान्यता घेणे :-

मुंबई ग्रामपंचायत अशधशनयम 1958 मधील

तरतुदीनुसार र्ावामध्ये घेण्यात आलेल्या शवकास कामांबाबतची माशहती प्रमयेक 6 मशहन्यातून
एकदा ग्रामसिेस दे णे आवश्यक आहे. मयानुसार जलयुक्त शिवार अशियान अंतर्यत र्ावामध्ये
घेण्यात येणाऱ्या कामांबाबत ग्रामसिेस माशहती दे ण्यात यावी.
8.

कामाची तांशत्रक शनयंत्रण :- एकास्ममक पाणलोट व्यवस्िापन काययक्रमांतर्यत प्रकल्प कायान्वयन
यंत्रणेस संलग्न असलेल्या पाणलोट शवकास पिक ज्यामध्ये कंत्राटी पद्धतीवर शनयुक्त करण्यात
येणाऱ्या तीन कमयचारी (समूह संघटक सदस्य व कृषी तज्ञ / कशनष्ट्ठ अशियंता) यापैकी कंत्राटी
पद्धतीवर शकमान एक अशियांशत्रकी पदवीकाधारक (Diploma in Engineering) कमयचाऱी रु. 25
लक्षच्या कामाच्या (ज्यामध्ये साखळी शसमेंट नालाबांध, नाल्यातील र्ाळ काढणे, खोलीकरण
करणे, र्ाव/साठवण तलाव इ. कामे अंतिूत
य ) र्टावर असणे आवश्यक राहील. समूह संघटक व
उपशजशवका उपक्रम यापैकी एकाची शनयुक्ती तसेच तांशत्रक ज्ञान असलेला कमयचारी म्हणून कृशष
पदशवधर / कशनष्ट्ठ अशियंता या संवर्ामधून शनयुक्ती केल्यास कामाच्या तांशत्रक तपासणीस
उपयुक्त ठरु िकेल. मयानुसार आवश्यकतेनुसार यापुढे काययवाही करण्यात यावी.
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जलयुक्त शिवार अशियान काययक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये ग्रामसिेची िूशमका अनन्य साधारण
महमवाची आहे . ग्रामसिा ही सावयिौम आहे. जलयुक्त शिवार अशियानाच्या अंमलबजावणीमध्ये लोकांचा सहिार्
हा महमवाचा मुद्दा असून या काययक्रमांतर्यत उपचारांची प्रमयक्ष अंमलबजावणी करताना उपचारा/कामाबाबत
ग्रामपंचायतीस माशहती दे णे अमयंत आवश्यक आहे.
सदर िासन शनणयय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून मयाचा संकेताक 201503131510477126 असा आहे . हा आदे ि शडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.

Vinod S
Wakhare

Digitally signed by Vinod S Wakhare
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Deputy Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
serialNumber=8f4277e1c48d95adb75a5d959b
bb8f12b61892a0bf91d9d7250d0bfd4f204c77,
cn=Vinod S Wakhare
Date: 2015.03.13 18:06:29 +05'30'

(शव.शस.वखारे )
उप सशचव, महाराष्ट्र िासन

प्रशत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सशचव
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे सशचव
3. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सशचव
4. मा.शवरोधी पक्षनेता,शवधानसिा/शवधान पशरषद,महाराष्ट्र शवधानमंडळ सशचवालय, मुंबई
5. सवय सन्माननीय शवधानसिा/शवधान पशरषद व संसद सदस्य,
6. मा.मंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजर्ी सशचव,
7. मा.राज्यमंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजर्ी सशचव,
8. सवय मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सशचव,
9. अपर मुख्य सशचव (कृषी),कृषी व पदु म शविार्, मंत्रालय, मुंबई,
10. सवय अपर मुख्य सशचव/प्रधान सशचव,मंत्रालय, मुंबई
11. अपर मुख्य सशचव, महसूल व वन शविार् (मदत व पुनयवसन), मंत्रालय, मुंबई,
12. आयुक्त (कृशष),कृशष आयुक्तालय, पुणे-411001.
13. सवय शविार्ीय आयुक्त
14. संचालक (मृदसंधारण),कृशष आयुक्तालय, पुणे-411001.
15. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालक, सामाशजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे,
16. मुख्य अशियंता, लघुससचन (जलसंधारण) , पुणे.
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17. मुख्य अशियंता, शवदिय सघन ससचन शवकास काययक्रम, नार्पूर.
18.संचालक,महाराष्ट्र सुदूर सवेक्षण व शवकास यंत्रणा, पुणे
19.संचालक, िूजल व सवेक्षण व शवकास यंत्रणा, पुणे
20. मुख्य काययकारी अशधकारी/ अपर मुख्य काययकारी अशधकारी, वसुंधरा पाणलोट शवकास
यंत्रणा, पुणे
21. महासंचालक, माशहती व जनसंपकय, मुंबई (प्रशसध्दीकशरता)
22. सवय शजल्हाशधकारी
23. सवय मुख्य काययकारी अशधकारी / अशतशरक्त मुख्य काययकारी अशधकारी, शजल्हा पशरषद
24. महालेखापाल एक व दोन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नार्पूर (लेखा पशरक्षा व लेखा व
अनुज्ञय
े ता)
25. अशधदान व लेखा अशधकारी, मुंबई.
26. शनवासी लेखापशरक्षा अशधकारी, मुंबई.
27. सवय उपायुक्त (शवकास), शविार्ीय आयुक्त कायालय,
28. सवय शविार्ीय कृशष सहसंचालक,
29. सवय अधीक्षक अशियंता, लघु ससचन (जलसंधारण) मंडळ,
30. सवय शजल्हा अधीक्षक कृशष अशधकारी.
31. सवय काययकारी अशियंता, लघु ससचन (जलसंधारण)
32. सवय शजल्हा कोषार्ार अशधकारी,.
33. सवय मंत्रालयीन शविार्
34. सवय सह सशचव / उप सशचव/अवर सशचव/कायासन अशधकारी, ग्रा. शव. व ज.सं. शविार्,
मंत्रालय, मुंबई.
35. शनयोजन शविार्/ शवत्त शविार्, मंत्रालय, मुंबई.
36. जल-7, शनवड नस्ती.
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