राज्यात जलक्ाांती अभियान राबभिण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
मृद ि जलसांधारण भििाग
शासन भनणणय क्माांक: 2016 /प्र.क्.696 /जल-7
मांत्रालय, मांबई-400 032
भदनाांक: 17 जलै, 2017
िाचा 1) जलसांसाधन, नदी भिकास आभण गांगा सांरक्षण, मांत्रालय, िारत सरकार, निी भदल्ली याांचे अ.शा.पत्र
क्.त-20011/8/2014-PR, भदनाांक 6 ऑगस्ट, 2015 .
2) प्रादे भशक सांचालक, केंद्रीय िूजल बोर्ण , नागपूर याांचे पत्र क्. 7/2/5/TS/CGWB/CR-4985,
भदनाांक 08 सप्टें बर, 2016.
3) प्रादे भशक सांचालक, केंद्रीय िूजल बोर्ण , नागपूर याांचे पत्र क्. 7/2/5/TS/CGWB/CR-41121 ,
भदनाांक 03 ऑक्टोबर, 2016.
4) प्रादे भशक सांचालक, केंद्रीय िूजल बोर्ण , नागपूर याांचे पत्र क्. 7/2/5/TS/CGWB/CR-4,
भदनाांक 18 नोव्हेंबर, 2016.
5) ग्रामभिकास ि जलसांधारण भििागाचा शासन भनणणय क्माांक:जलअ-2014/प्र.क्.203/जल-7,
भदनाांक 5 भर्सेंबर, 2014.
प्रस्तािना :
दे शात “जल” या भिषयाशी सांबांभधत सिण यांत्रणामध्ये मोठया प्रमाणात चळिळ भनमाण करुन
तयाांच्यामध्ये जलसरक्षा आभण जलसांधारणाच्या महतिाबाबत जागृती भनमाण करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या
जलसांसाधन नदी भिकास ि गांगा सांरक्षण मांत्रालयाने “जलक्ाांती अभियान” मोहीम हाती घेतली आहे . या
अभियानाांतगणत भिहीत मदतीत अपेभक्षत पभरणाम साध्य करण्यासाठी उपाययोजना भनभित करण्यात आल्या
आहेत.
जलक्ाांती अभियानाचे ५ मख्य घटक खालीलप्रमाणे आहेत.
1) जलग्राम योजना
2) प्रिािी लािक्षेत्र
3) प्रदषण कमी करणे
4) जनजागृती कायणक्म
5) इतर उपक्म
िरील ५ मख्य घटकाांपक
ै ी घटक क्. १) जलग्राम योजना याबाबत जलसांधारण भििागामार्णत
कायणिाही करण्यात येणार असून इतर घटकाांबाबत घटकभनहाय िेगिेगळया भििागाांनी कायणिाही कराियाची
आहे .
2) प्रिािी लािक्षेत्र : सदर घटकासांबांभधत पढील कायणिाही जलसांपदा भििागामार्णत करण्यात येईल.
3) प्रदषण कमी करणे : सदर घटकासांबांभधत पढील कायणिाही केंद्रीय िजल बोर्ण , नागपूर या भििागामार्णत
करण्यात येईल.
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4) जनजागृती कायणक्म : सदर घटकासांबांभधत पढील कायणिाही केंद्रीय िजल बोर्ण , नागपूर या भििागामार्णत
करण्यात येईल.
5) इतर उपक्म : सदर घटकासांबांभधत पढील कायणिाही केंद्रीय िजल बोर्ण , नागपूर या भििागामार्णत करण्यात
येईल.
सदर अभियान यशस्िीपणे राबभिण्या सांदिात केंद्रशासनाकर्ू न प्राप्त झालेल्या सूचनाांनूसार
राज्यस्तरीय, भजल्हास्तरीय, तालकास्तरीय सभमतया स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या भिचाराधीन होता.
शासन भनणणय :
केंद्र शासनाच्या जलसांसाधन, नदी भिकास ि गांगा मांत्रालयाने राज्यातील 34 भजल्हयात
जलक्ाांती अभियान राबभिण्यासाठी राज्यस्तरीय, भििागस्तरीय, भजल्हास्तरीय, तालकास्तरीय सभमतया
स्थापन कराव्यात असे भनदे श भदले आहेत. तथाभप या जलक्ाांती अभियानाप्रमानेच राज्यात सांदिाधीन शासन
भनणणय 5 भर्सेंबर, 2014 अन्िये "सिांसाठी पाणी-टां चाईमक्त महाराष्ट्र-2019" अांतगणत टां चाई पभरस्स्थतीिर
कायमस्िरुपी मात करण्यासाठी "जलयक्त भशिार अभियान"

राबभिण्यात येत आहे . जलयक्त भशिार

अभियानाांतगणत भििागस्तर, भजल्हास्तर ि तालकास्तरीय सभमतया अस्स्ततिात आहेत. तयाच सभमतयाांमार्णत ि
जलयक्त भशिार अभियानाच्या धतीिर जलक्ाांती अभियान राबभिण्यास शासन मान्यता दे त आहे .
2.

या योजनेचे कामकाज जलयक्त भशिार अभियानाांतगणत अस्स्ततिातील भििाग, भजल्हा ि

तालकास्तरीय सभमतीमार्णत हाताळण्यात यािे. राज्यस्तर ि ग्रामस्तरािर जलयक्त भशिार अभियानाांतगणत
सभमती अस्स्ततिात नसल्यामळे राज्यस्तरािर ि ग्रामस्तरािर खालीलप्रमाणे सभमती गभठत करण्यात येत
आहे .
2.1

राज्यस्तरीय कायणकारी सभमती::1

सभचि, जलसांधारण भििाग (रोहयो ि जसां) मांत्रालय, मांबई

अध्यक्ष

2

मख्य अभियांता ि सह सभचि जलसांपदा भििाग, महाराष्ट्र शासन

सदस्य

3

मख्य अभियांता, लघससचन (जलसांधारण) भििाग, पणे

सदस्य

4

भििागीय मख्य अभियांता, केंद्रीय जल आयोग, िारत सरकार, सदस्य
नागपूर

5

कृभष भििाग, महाराष्ट्र शासन याांचे प्रभतभनधी

सदस्य

6

ग्राम भिकास ि पांचायत राज भििाग, महाराष्ट्र शासन याांचे सदस्य
प्रभतभनधी

7

नगर भिकास भििाग, महाराष्ट्र शासन याांचे प्रभतभनधी

सदस्य

8

पाणी परिठा ि स्िच्छता भििाग, महाराष्ट्र शासन याांचे प्रभतभनधी

सदस्य

9

सांचालक, िूजल सिेक्षण ि भिकास यांत्रणा, पणे

सदस्य

10

आरोग्य भििाग, महाराष्ट्र शासन याांचे प्रभतभनधी

सदस्य

11

जल ि िूमी व्यिस्थापन सांस्था (िाल्मी), औरांगाबाद याांचे प्रभतभनधी

सदस्य

12

भििागीय सांचालक, सेंरल ग्राऊांर् िॉटर बोर्ण , िारत सरकार, सदस्य सभचि
नागपूर
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सभमतीचे कामकाज सरळीत चालण्यासाठी उपरोक्त सदस्याांव्यभतभरक्त अभधकचे ४ सदस्य अध्यक्ष
भनिर्ू शकतील.
सदर राज्यस्तरीय सभमतीची कायणकक्षा खालीलप्रमाणे राहील.
1. राज्यात जलक्ाांती अभियानाचे भनयोजन, सांभनयांत्रण ि अांमलबजािणी करणे
2. अभिसरणातमक दृष्ट्टीकोनातून जलग्राममध्ये जलस्त्रोताांचा भिकास ि जलव्यिस्थापनकरीता
मागणदशणन करणे.
3. भजल्हा पातळीिरील सभमतीने सादर केलेल्या प्रस्तािाांची/भशर्ारशींची छाननी करणे. मागणदशणक
ततिाांनसार ि भनकषाांनसार जलक्ाांती अभियानाची तालका पातळीिरील ि गाि पातळीिरील
सभमतीमार्णत अांमलबजािणी होत असल्याची खात्री करणे.
4. भनधीमागणी प्रस्ताि हा सांबांभधत भििागास सादर करणे.
2.2 ग्रामस्तरीय सभमती::-

3.

1

सरपांच

अध्यक्ष

2

तलाठी

सदस्य

3

आरोग्य अभधकारी,प्राथभमक आरोग्य केंद्र

सदस्य

4

सिापती, पाणी परिठा,ग्रामपांचायत

सदस्य

5

चेअरमन/पाणी िापर सांस्थाचे प्रभतभनधी

सदस्य

6

स्िांयसेिी सांस्थेचा प्रभतभनधी

सदस्य

7

चेअरमन/मभहला स्िांयसहायता गटाचे प्रभतभनधी

सदस्य

8

मख्याध्यापक,प्राथभमक/माध्यभमक/उच्च माध्यभमक शाळा

सदस्य

9

कृभष सहाय्यक

सदस्य सभचि

10

ग्रामसेिक

सदस्य

जलक्ाांती अभियानाांतगणत दरिषी राज्यस्तर सभमतीच्या सचनेनसार गािाांची भनिर् करून जलयक्त

भशिार अभियानाप्रमाणेच जलपभरपणण करण्याची कायणिाही करण्यात यािी.
3.1 नोर्ल अभधकारी :
नोर्ल अभधकारी म्हणून सांचालक, केंद्रीय िजल बोर्ण , नागपूर याांची भनयक्ती करण्यात येत आहे .
नोर्ल अभधकारी हे राज्य जलक्ाांती अभियानाच्या यशस्िीतेसाठी जबाबदार असतील. नोर्ल अभधकाऱयाांची
कामे खालीलप्रमाणे असतील.
1. राज्याच्या जलक्ाांती अभियानाांतगणत प्रभशक्षण कायणशाळा ि इतर बाबींची अांमलबजािणी करणे.
2. जलक्ाांती अभियानाशी सांबांधीत बाबींची राज्यस्तरीय अांमलबजािणी करणे.
3. राज्य स्तरािर िेगिेगळया मांत्रालयीन भििागाशी ि लािधारकाांशी समन्िय साधणे.
4. राज्यस्तरीय जलक्ाांती अभियानाच्या अांमलबजािणीचे सांभनयांत्रण करणे.
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4. प्रतयेक जलग्रामसाठी अभतभरक्त उपक्म :
1. पाण्याशी सांबांधीत मद्ाांबाबत जागरुकता करण्यासाठी जल भमत्राांना योग्य ते प्रभशक्षण दे ऊन तयाांचा
एक सांिगण तयार करणे.
2. सांबांधीत मभहला पांचायत सदस्याांस जलभमत्र होण्यासाठी प्रोतसाभहत करणे. तयास “नीर-नारी” असे
नाि दे णे.
3. प्रतयेक जल ग्राम साठी सजलाम कार्ण (“Water Saved, Water Produced/पाणी बचत, जल
भनमाण”च्या बोध भचन्हासभहत) या नािाने एक कार्ण बनभिण्यात यािे, जे गािासाठी उपलब्ध भपण्याच्या
पाण्याची गणित्ता सांबांधीत िार्षषक स्स्थती/माभहती उपलब्ध करेल.
4. राष्ट्रीय सभमतीच्या मान्यतेने जल क्ाांती अभियानाचा उद्देश लक्षात घेऊन जल ग्राममध्ये अशा प्रकारचे
आणखी कामे केली जाऊ शकतात. परांत हे स्पष्ट्ट करण्यात येत आहे की या कामाांसाठी िेगळा भनधी
उपलब्ध करुन भदला जाणार नाही आभण ही कामे इतर योजनाांमध्ये समाभिष्ट्ट करुन करािी लागतील.
जल ग्राम योजनेअत
ां गणत इतर अभतभरक्त उपक्म :
अ.क्.

5.

उपक्म

यांत्रणा

1

सजलाम कार्ण सरु करणे

भजल्हास्तरीय सभमती

2

जलभमत्र/नीर नारी ओळख

गटभिकास अभधकारी

3

जल भमत्र/नीर नारी प्रभशक्षण

4

जल भमत्राांचा मेळािा (तीन भठकाणी)

केंद्रीय जल आयोग
केंद्रीय जल आयोग/केंद्रीय िजल बोर्ण

सदर शासन भनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध

करण्यात आला असून तयाचा सांकेताांक क्माांक 201707171422004426 असा आहे . हा आदे श भर्जीटल
स्िाक्षरीने साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानसार ि नािाने.

Narayan
Karad

Digitally signed by Narayan Karad
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=RD and
WCD Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=fc35aa8ffade5bb6105200693c60a32b755f7e
67f72965b8dd57adaa570981f1, cn=Narayan Karad
Date: 2017.07.17 15:37:12 +05'30'

(ना.श्री.करार्)
अिर सभचि, महाराष्ट्र शासन
प्रभत,
1) मा. राज्यपालाांचे सभचि, राजििन, मलबार भहल, मांबई
2) मा. मख्यमांत्री याांचे अपर मख्य सभचि
3) मा. अध्यक्ष/सिापती, भिधानसिा/भिधानपभरषद, भिधानमांर्ळ सभचिालय, भिधानििन, मांबई.
4) मा. भिरोधी पक्ष नेता, भिधान पभरषद/भिधान सिा, भिधानमांर्ळ सभचिालय, भिधानििन, मांबई.
5) सिण मा. सांसद सदस्य/ भिधान मांर्ळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य
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6) सिण मा. मांत्री/राज्यमांत्री याांचे खाजगी सभचि
7) मा. मख्य सभचि, महाराष्ट्र राज्य
8) सिण मांत्रालयीन भििागाांचे अपर मख्य सभचि/प्रधान सभचि/सभचि
9) मा. मांत्री, (जलसांधारण) याांचे खाजगी सभचि
10) मा. राज्यमांत्री (जलसांधारण) याांचे खाजगी सभचि
11) मा. सभचि (जलसांधारण) याांचे स्िीय सहाय्यक
12) महालेखापाल (लेखा ि अनज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य मांबई/नागपूर
13) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य मांबई/नागपूर
14) भििागीय आयक्त, सिण
15) आयक्त कृभष, महाराष्ट्र राज्य, पणे.
16) मख्य अभियांता, लघससचन (जलसांधारण) मांर्ळ, पणे
17) मख्य अभियांता, भिदिण सघन ससचन भिकास कायणक्म, नागपूर
18) भजल्हाभधकारी, सिण
19) मख्य कायणकारी अभधकारी, भजल्हा पभरषद, सिण
20) सांचालक, केंद्रीय िूजल बोर्ण , नागपूर
21) सांचालक, मृदसांधारण ि पाणलोट क्षेत्र भिकास, पणे
22) अभधक्षक अभियांता, लघससचन (जलसांधारण) मांर्ळ, सिण
23) कायणकारी अभियांता, लघससचन (जलसांधारण) भििाग, सिण
24) भजल्हा अभधक्षक कृभष अभधकारी, सिण
25) जनसांपकण अभधकारी, माभहती ि जनसांपकण महासांचालनालय, मांत्रालय, मांबई
26) जल-7 सांग्रहाथण
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