सर्वांसाठी पाणी - टं चाईमुक्त महाराष्ट्र 2019
अंतर्गत टं चाई पररस्थितीर्वर कायमथर्वरुपी मात
करण्यासाठी

जलयुक्त

रिर्वार

अरियान

राबरर्वणेबाबत.

महाराष्ट्र िासन
जलसंधारण रर्विार्
िासन रनणगय क्रमांकः जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7
मंत्रालय, मुंबई 400 032.
तारीख: 1 माचग, 2016

र्वाचा1) ग्रामरर्वकास र्व जलसंधारण रर्विार् िासन रनणगय क्रमांक : जलअ -2014/ प्र.क्र.203/जल7 रिनांक 5 रिसेंबर,2014, र्व रिनांक 03 माचग, 2015
2) ग्रामरर्वकास र्व जलसंधारण रर्विार् िासन िुद्धीपत्रक क्रमांक : जलअ -2014/ प्र.क्र.203 /
जल-7 रिनांक 28 जानेर्वारी, 2015
प्रथतार्वना :
सर्वासाठी पाणी टं चाई मुक्त महाराष्ट्र -2019 अंतर्गत टं चाई पररस्थितीर्वर कायथर्वरूपी मात
करण्यासाठी जलयुक्त रिर्वार अरियान राज्यात संििाधीन रिनांक 5 रिसेंबर, 2014 रोजीच्या िासन
रनणगयान्र्वये राबरर्वण्यात येत आहे.
िासन रनणगय रिनांक 5 रिसेंबर 2014 च्या पररच्दे ि क्रमांक 5 मध्ये सुधारणा करून आता
तालुका थतरार्वर तालुक्यातील रर्वधानसिा सिथय यांच्या अध्यक्षतेखाली आढार्वा र्व समन्र्वय सरमतीचा
समार्वेि करण्याची बाब िासनाच्या रर्वचाराधीन होती.

िासन रनणगय :
िासन रनणगय ग्रामरर्वकास र्व जलसंधारण क्र. जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7 रिनांक 5 रिसेंबर,
2014 मधील परर. क्र 5 नुसार तालुका थतरीय आराखिा सर्वग यंत्रणांच्या समन्र्वयाने तयार करून
रजल्हाथतरीय सरमतीस सािर करण्याकररता उपरर्विाऱिय अरधकारी (प्रांत) यांच्या अध्यक्षतेखाली
तालुका थतरीय सरमती र्ठीत करण्यात आलेली आहे. सिर सरमतीची कायगकक्षा अबारधत ठे र्वून
अरियांनातर्गत राबरर्वल्या जाण-या प्रकल्पांच्या आढार्वा घेणे र्व समन्र्वय करणे यासाठी खालीलप्रमाणे
तालुकाथतरीय आढार्वा र्व समन्र्वय सरमती र्ठीत करण्यास िासन मान्यता िे त आहे.
तालुकाथतरीय आढार्वा र्व समन्र्वय सरमती : या अरियानांतर्गत राबरर्वल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांचे
आढार्वा घेणे र्व समन्र्वय करणे यासाठी तालुक्यातील रर्वधानसिा सिथय यांच्या अध्यक्षतेखाली खालील
प्रमाणे सरमती र्रठत करण्यात येत आहे. :-

िासनरनणगयक्रमांकः जरिअ-2015/प्र.क्र.611/जल-7

1. तालुक्यातील रर्वधानसिा सिथय

:

अध्यक्ष

2. उपरर्विार्ीय अरधकारी (प्रांत)

:

सह अध्यक्ष

3. तालुक्यातील रर्वधान पररषि सिथय

:

रर्विेष आमंरत्रत

4. पंचायत सरमती सिापती

:

सिथय

5. तहरसलिार

:

सिथय सरचर्व

6. र्ट रर्वकास अरधकारी

:

सिथय

7. उपरर्विारर्य कृरष अरधकारी

:

सिथय

8. तालुक्यातील पातळीर्वरील सर्वग संबंधीत अरधकारी

:

आमंरत्रत

सरमतीची कायगकक्षा :
1. कायगक्रमाचा आढार्वा घेणे र्व मार्गििगन करणे.
2.र्वेर्र्वेर्ळ्या रर्विार्ात समन्र्वय करून Convergence करण्याकररता मार्गििगन
करणे.
3. कायगक्रमाबाबत तालुकाथतरार्वर येत असलेल्या अिचणीचे रनराकरण करणे
4. तालुक्यातील र्ार्वामधील लोकांचा अरियानाकररता सहिार् र्वाढरर्वणे
5. घेण्यात आलेल्या आढाव्यामधील बाबी रजल्हाथतरीय आढार्वा र्व संरनयंत्रण
सरमतीस कळरर्वणे
6. या सरमतीची बैठक िोन मरहन्यातून एकिा घेण्यात यार्वी.
सिर िासन रनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथिळार्वर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201603011630193426 असा आहे . हा आिे ि रिजीटल
थर्वाक्षरीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे िानुसार र्व नार्वाने.

Vinod S
Wakhare

Digitally signed by Vinod S Wakhare
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Deputy Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
serialNumber=8f4277e1c48d95adb75a5d959bbb
8f12b61892a0bf91d9d7250d0bfd4f204c77,
cn=Vinod S Wakhare
Date: 2016.03.05 12:41:51 +05'30'

(रर्व.रस.र्वखारे )
उप सरचर्व, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सरचर्व.
2. मा सिापती रर्वधान पररषि, महाराष्ट्र रर्वधानमंिळ सरचर्वालय यांचे सरचर्व
3. मा अध्यक्ष रर्वधान सिा, महाराष्ट्र रर्वधानमंिळ सरचर्वालय यांचे सरचर्व
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4. मा.मुख्यमंत्री यांचे सरचर्व.
5. मा.रर्वरोधी पक्षनेता, रर्वधानसिा/ रर्वधान पररषि,महाराष्ट्र रर्वधानमंिळ सरचर्वालय, मुंबई.
6. सर्वग सन्माननीय रर्वधानसिा/ रर्वधान पररषि र्व संसि सिथय.
7. मा.मंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजर्ी सरचर्व.
8. मा.राज्यमंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजर्ी सरचर्व.
9. सर्वग मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सरचर्व.
10. सर्वग अपर मुख्य सरचर्व/प्रधान सरचर्व , मंत्रालय, मुंबई.
11. आयुक्त (कृरष), कृरष आयुक्तालय, पुणे
12. सर्वग रर्विार्ीय आयुक्त
13. संचालक (मृिसंधारण), कृरष आयुक्तालय, पुणे
14. मुख्य अरियंता, लघुससचन (जलसंधारण), पुणे.
15. महासंचालक, मारहती र्व जनसंपकग, मुंबई (प्ररसध्िीकरीता).
16. सर्वग रजल्हारधकारी
17. सर्वग मुख्य कायगकारी अरधकारी रजल्हा पररषि
18. महालेखापाल ½, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/ नार्पूर (लेखा परीक्षा र्व लेखा र्व अनुज्ञय
े ता).
19. अरधिान र्व लेखा अरधकारी, मुंबई.
20. रनर्वासी लेखापररक्षा अरधकारी, मुंबई.
21. सर्वग उपायुक्त (रर्वकास) , रर्विार्ीय आयुक्त कायालय,
22. सर्वग रर्विार्ीय कृरष सहसंचालक,
23. सर्वग अरधक्षक अरियंता, लघु ससचन (जलसंधारण) मंिळ,
24. सर्वग रजल्हा अरधक्षक कृरष अरधकारी,
25. सर्वग कायगकारी अरियंता, लघु ससचन (जलसंधारण)
26. सर्वग रजल्हा कोषार्ार अरधकारी
27. सर्वग मंत्रालयीन रर्विार्
28. सर्वग सह सरचर्व / उप सरचर्व / अर्वर सरचर्व/ कायासन अरधकारी, ग्रा. रर्व. र्व ज. सं. रर्विार्
29. रनयोजन रर्विार् /रर्वत्त रर्विार्, मंत्रालय, मुंबई.
30. कायासन जल-11 ग्रा. रर्व. र्व ज. सं. रर्विार् मंत्रालय, मुंबई.
31. जल-7, रनर्वि नथती.
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