यशदा, पुणे येथे जलसाक्षरता केंद्र आणण चंद्रपूर
वन प्रशासन णवकास व व्यवस्थापन प्रबोणधनी,
चंद्रपूर, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी),
औरं गाबाद व डॉ. पंजाबराव दे शमुख णवदभभ
प्रशासकीय

व

णवकास

प्रणशक्षण

प्रबोणधनी,

अमरावती येथे णवभागीय जलसाक्षरता केंद्रे स्थापन
करण्याबाबत.(सूधारीत णनणभय)
महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा णवभाग,
शासन णनणभय, क्र. जलसा-२०१८/प्र.क्र.३०८/२०१८/सस.व्य. (महसूल)
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
णदनांक :-१९ सप्टें बर, २०१८
संदभभ: १) शासन णनणभय क्र.संकीणभ २०१६/(प्र.क्र.०७/२०१६)/लाक्षेणव(आस्था)
णद.११ फेब्रुवारी २०१६
२) शासन णनणभय क्र. वाल्मी-२०१६/प्र.क्र.६९/१६ लाक्षणव (आस्था),
णद.३० नोव्हेंबर, २०१६
प्रस्तावना:
राज्यातील वापरायोग्य पाण्याची उपलब्धता मयाणदत असून गरजेपेक्षा कमी आहे.
वाढती

लोकसंख्या, वाढते उद्योग व अणनयणमत पजभन्यमान यामुळे भणवष्ट्यात उपलब्ध

पाण्यावरील ताण आणखी वाढणार आहे. उपलब्ध पाणी सवभ वापरकर्त्यांना र्त्यांच्या गरजेच्या
प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी पाण्याचा वापर अर्त्यंत काटकसरीने व णनयोजनपूवक
भ
करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी समाजात जलजागृती व जलसाक्षरता णनमाण होण्याची
गरज असून र्त्यादृष्ट्टीने राज्यात राबणवण्यात येणा-या जलजागृती सप्ताहास जनतेचा मोठा
प्रणतसाद णमळत आहे . र्त्यानुषंगाने मा. णवत्त मंत्री महोदयांनी २०१६ च्या अथभसंकल्पीय
अणधवेशनामध्ये राज्यात कायमस्वरुपी जलसाक्षरता केंद्र णनमाण करण्याची घोषणा केली
आहे. र्त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीने जलसाक्षरता केंद्राची स्थापना, रचना व
कायभपध्दती याबाबत सणवस्तर सूचना दे ण्याची बाब शासनाच्या णवचाराधीन होती. र्त्यानुषंगाने
संदभीय णद. ३०.११.२०१६ चा शासन णनणभय णनगभणमत करण्यात आला आहे . जलसाक्षरतेच्या
प्रसाराच्या दृष्ट्टीने र्त्यामध्ये काही अनुषंणगक सुधारणा करून खालीलप्रमाणे सुधाणरत शासन
णनणभय जाहीर करण्यात येत आहे.
संकल्पना:
पाण्यासंबंधी काम करण्याऱ्या शासकीय णवभागामाफभत राबणवल्या जाणाऱ्या णवणवध
योजना जनतेपयंत पोहोचणवण्यासाठी आणण पाण्याचा वापर णनयोजनपूवक
भ काटकसरीने
करण्यासाठी जनतेचा सक्रीय सहभाग आवश्यक असून र्त्यादृष्ट्टीने राज्यात कायमस्वरुपी
जलजागृती अणभयान राबणवण्याचा शासनाने णनणभय घेतला आहे. जलजागृतीसाठी व
जलसाक्षरतेसाठी णवणवध उपक्रम तयार करणे व जनतेपयंत पोहोचणवण्यासाठी आवश्यक
प्रणशक्षण दे ण्याची व्यवस्था जलसाक्षरता केंद्रामध्ये केली जाईल. जलसाक्षरता उपक्रम
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जनतेपयंत पोहोचणवण्यासाठी राज्यस्तर, णवभागस्तर, णजल्हास्तर, तालुकास्तर, व
ग्रामस्तरावर अनुक्रमे जलनायक, जलयोद्धा, जलप्रेमी, जलदू त व जलसेवक तसेच शासन
स्तरावर कायभरत सकवा शासन सेवत
े ून सेवाणनवृत्त अणधकारी / कमभचारी असे जलकमी अशा
उर्त्स्फूतभ स्वयंसेवकांची संरचनार्त्मक फळी णनमाण केली जाईल. राज्यामध्ये राबणवल्या
जाणाऱ्या जलसाक्षरता उपक्रमांमध्ये समन्वय व सुसंगतपणा ठे वण्यासाठी राज्यस्तर,
यशदास्तर, णवभागस्तर, णजल्हास्तर, तालुकास्तरावर जलसाक्षरता समन्वय सणमर्त्या णनमाण
करुन र्त्यांच्याद्वारे जलसाक्षरतेचा कायभक्रम राज्यात कायमस्वरुपी राबणवला जाईल.
शासन णनणभय:
१. ०

राज्यात यशदा, पुणे येथे कायमस्वरुपी मुख्य जलसाक्षरता केंद्र आणण चंद्रपूर वन
प्रशासन णवकास व व्यवस्थापन प्रबोणधनी, चंद्रपूर, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था
(वाल्मी), औरंगाबाद व डॉ. पंजाबराव दे शमुख णवदभभ प्रशासकीय व णवकास प्रणशक्षण
प्रबोणधनी, अमरावती येथे णवभागीय जलसाक्षरता केंद्रे स्थापन करण्यास मान्यता
दे ण्यात येत आहे.

२.०

जलसाक्षरता केंद्राची कायभकक्षा व कायभपध्दती
जलसाक्षरता केंद्रामाफभत खालीलप्रमाणे प्रणशक्षण, संशोधन, अभ्यास व प्रलेखन,
तसेच अनुषंणगक सहाय्यकारी कामे करण्यात यावीत.

२.१ प्रणशक्षण
(१) जलसाक्षरतेचा पाच वषाचा व वार्षषक प्रणशक्षण आराखडा तयार करणे.
(२) जलसाक्षरता णवषयक प्रणशक्षणाच्या गरजांची णनणरृती करणे.
(३) प्रणशक्षणासाठी णवणवध मोड्यूल णनणरृत करणे.
(४) णवणवध स्तरांवरील उर्त्स्फूतभ स्वयंसेवकांची (जलनायक, जलयोद्धा, जलप्रेमी,
जलदू त, जलकमी व जलसेवक) णनवड करणे.
(५) णवणवध पाणी वापरकते/ लाभधारक/ जलनायक/ जलयोद्धा/ जलप्रेमी/
जलदू त/जलकमी / जलसेवक यांना प्रणशक्षण दे णे.
(६) णवभागीय जलसाक्षरता केंद्राच्या प्रणशक्षणाचे णनयोजन करणे व मागभदशभन करणे.
(७) जलसाक्षरता अणभयान व प्रणशक्षणासंबंधी वाचन साणहर्त्य व प्रसार साणहर्त्य तयार
करणे.
(८) जलसाक्षरतेबाबत राज्यात णवणवध स्तरावर प्रणशक्षण व कायभशाळा आयोणजत
करणे व र्त्यामध्ये मागभदशभन करणे.
२.२ संशोधन,अभ्यास व प्रलेखन
राज्यातील शासनामाफभत पूणभ झालेले व बांधकामाधीन प्रकल्पांचे जलसाठे ,
जलसंधारणाची कामे, ससचन प्रकल्प, लोकसहभागातून पूणभ झालेल्या योजना व
र्त्यांचा जनमानसावर झालेला पणरणाम, पाण्याचे प्रदू षण व उपाययोजना, पाण्याचा
पुनवापर याबाबत संदभभ साणहर्त्य णनमाण करणे व जनतेला सहजपणे उपलब्ध करुन
दे णे, र्त्यासाठी आवश्यक णतथे संकेत स्थळाचा वापर करुन जनतेला सहजपणे माणहती
उपलब्ध करुन दे णे, प्रणशक्षण व जलसाक्षरतेबाबत लघुपट/माणहतीपट संबंणधत
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शासकीय यंत्रणेस उपलब्ध करुन दे णे, सवभसामान्य जनतेला समजेल अशा सोप्या
भाषेतील तांणत्रक साणहर्त्याची णनर्षमती करणे, इर्त्यादी कामे करणे.
२.३ जलसाक्षरता प्रसार व प्रणसध्दी :
राज्यात जलसाक्षरता व जलजागृती णनमाण करण्यासाठी प्रसार प्रणसध्दीबाबतचे
धोरण तयार करणे, र्त्यासाठी साणहर्त्य णनर्षमती करणे, प्रणतवषी शासनाच्या
धोरणानुसार राज्यात जलजागृती सप्ताह राबणवण्यासाठी प्रणशक्षण दे णे व र्त्यासाठी
आवश्यक साणहर्त्य णनर्षमती करणे इर्त्यादी.
२.४ सहाय्यकारी कामे
पाण्याच्या क्षेत्रात कायभरत असेलल
े े शासनाचे णवणवध णवभाग उदा. जलसंपदा णवभाग/
जलसंधारण णवभाग/ग्राम णवकास णवभाग/पाणी पुरवठा व स्वच्छता णवभाग/रोजगार
हमी

योजना/कृणष

णवभाग/नगर

णवकास

णवभाग/

उद्योग

णवभाग/पयावरण

णवभाग/णशक्षण णवभाग इर्त्यादी णवभागाच्या यंत्रणांना जलसाक्षरतेसंबंधी धोरणार्त्मक
मागभदशभन करणे.
३.० यशदा, पुणे येथील राज्यस्तरीय जलसाक्षरता केंद्राची रचना व पदांचा तपशील
खालीलप्रमाणे राहील :
अ.क्र.

पदनाम

पद

१.

संचालक, जल साक्षरता केंद्र, यशदा

२.

कायभकारी संचालक

३.
४.
५.
६.
७.

संख्या

सहयोगी / सहाय्यक प्राध्यापक
सहाय्यक प्राध्यापक / सहयोगी
प्राध्यापक

संशोधन अणधकारी(प्रलेखन) सकवा
समकक्ष अणधकारी
संशोधन अणधकारी(प्रणशक्षण) सकवा
समकक्ष अणधकारी
संशोधन अणधकारी(माणहती, णशक्षण व
संवाद) सकवा समकक्ष अणधकारी
संशोधन सहायक सकवा समकक्ष
अणधकारी

१
१

संशोधन अणधकारी

२

संशोधन अणधकारी

३

संशोधन अणधकारी

१

संशोधन सहायक

४

णलणपक टं कलेखक

३

जलसाक्षरता केंद्रातील संचालक व इतर अणधकारी/कमभचारी ही पदे यशदा संस्थेच्या
प्रचणलत कायभप्रणाली नुसार प्रणतणनयुक्ती/करार तर्त्वावर भरण्याची कायभवाही करावी.
४.० णवभागीय जलसाक्षरता केंद्राची रचना व पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे राहील :
अ.क्र.

पदनाम

संख्या

१.

णवभागीय संचालक

१

२.

णवभागीय कायभकारी संचालक

१
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३.

प्रलेखन अणधकारी सकवा समकक्ष अणधकारी

१

४.

प्रणशक्षण अणधकारी सकवा समकक्ष अणधकारी

१

५.

प्रणशक्षण सहाय्यक सकवा समकक्ष अणधकारी

२

६.

प्रलेखन सहाय्यक सकवा समकक्ष अणधकारी

१

७.

णलणपक टं कलेखक

१

५.० णवभागीय जलसाक्षरता केंद्राचे कायभक्षत्र
े :
अ.क्र

जलसाक्षरता केंद्र / णवभागीय केंद्र

कायभक्षत्र
े

१

२

३

१.

यशवंतराव

चव्हाण

णवकास

प्रशासन पुणे, नाणशक आणण कोकण

प्रबोणधनी (यशदा), पुणे
२.

महसूल णवभाग

जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद महसूल णवभाग
औरंगाबाद

३.

डॉ. पंजाबराव दे शमुख णवदभभ प्रशासकीय व अमरावती महसूल णवभाग
णवकास प्रणशक्षण प्रबोणधनी, अमरावती

४.

चंद्रपूर वन प्रशासन णवकास व व्यवस्थापन

नागपूर महसूल णवभाग

प्रबोणधनी, चंद्रपूर
उपरोक्त णवभागीय जलसाक्षरता केंद्रे ही र्त्या र्त्या महसूल णवभागातून जलसाक्षरता
णवषयक कामांची अमलबजावणी यशदा या राज्यस्तरीय केंद्राच्या मागभदशभनाखाली करतील.
यासंबधी यशदा स्तरीय जलसाक्षरता सणमतीकडू न मागभदशभन करण्यात येईल व
आवश्यकतेनुसार सूचना /णनदे श दे ण्यात येतील. र्त्याचे अनुपालन करणे णवभागीय केंद्राला
बंधनकारक असेल. णवभागीय जलसाक्षरता केंद्राचे संचालक व इतर अणधकारी/कमभचारी ही
पदे र्त्या र्त्या

संस्थेच्या प्रचणलत कायभप्रणालीनुसार व उपलब्ध णनधीचा णवचार करुन

प्रणतणनयुक्ती/करार तर्त्वावर भरण्याची कायभवाही करण्यात यावी. तथाणप, याबाबत उपलब्ध
साधन सामुग्रीचा णवचार करुन णनयोजन करण्यात यावे.
५.१

राज्यात जलसाक्षरता व जलजागृतीचे उपक्रम लोकसहभागातून व स्वयंस्फूतीने पुढे

येणाऱ्या स्वयंसेवकाद्वारे राबणवण्याचे शासनाचे धोरण आहे. र्त्यासाठी प्रणशक्षणाच्या माध्यमातून
जलसेवक, जलनायक, जलयोद्धा, जलप्रेमी, जलदू त, व जलकमी, यांची संरचनार्त्मक फळी
णनमाण करण्यात यावी.
५.२

जलसेवक
ग्रामस्तर व स्थाणनक संस्था स्तरावर जलसाक्षरतेचे काम करणाऱ्या प्रणशणक्षत व्यक्तीस
“जलसेवक” असे संबोधण्यात यावे. प्रर्त्येक ग्राम पंचायत स्तरावर एक जलसेवक
असेल.

५.२.१. जलसेवकाचे कायभ :(१) जलयुक्त णशवार अणभयानाच्या अंमलबजावणीमध्ये तसेच ससचन व्यवस्थापनाच्या
कायान्वयनामध्ये योगदान दे णे .
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(२) जलसाक्षरता कायभक्रमात स्थाणनक स्तरावर सक्रीय सहभाग घेणे .
(३) ग्रामसभा/इतर सभांमध्ये जलसाक्षरतेबाबत माणहती दे णे, जलसाक्षरतेणवषयी णवणवध
उपक्रमात सहभागी होऊन जलसाक्षरतेच्या प्रसारासाठी प्रयर्त्न करणे,
(४) शालेय महाणवद्यालयीन व इतर स्तरावर जलसाक्षरतेच्या उपक्रमांमध्ये सहाय्य करणे .
(५) जलयुक्त णशवार अणभयान अंतगभत संबंणधत ग्राम पंचायतीमधील गावांचे

पाण्याचे

अंदाजपत्रक तयार करण्यास आणण र्त्या ग्राम पंचायतीमधील गावांच्या समाप्ती
णनगभमन )exit Protocol) प्रणक्रयेमध्ये कृणष सहाय्यक / जलसंधारण सहायक/ संबंणधत
प्राणधकारी यांना सहाय्य करणे.
(६) आपल्या ग्राम पंचायत कायभक्षत्र
े ात असलेल्या पाणी वापर संस्थांच्या प्रणशक्षणामध्ये
शाखा अणभयंता / सक्षम प्राणधकारी यांना सहाय्य करणे.
(७) जलसाक्षरतेच्या कायात जलकमी, जलदू त यांच्याशी समन्वय ठे वणे व प्रणशक्षणात
सहभागी होणे; आपल्या ग्राम पंचायतीशी णनगणडत जलसाक्षरता णवषयक बाबींसाठी
तालुका स्तरीय सणमतीच्या सूचना व मागभदशभनानुसार कामकाज करणे .
(८) जलसेवकाने स्वत:चे काम सांभाळू न स्वयंप्रेरणेने, उर्त्स्फूतभपणे व सामाणजक बांणधलकी
म्हणून काम करावयाचे असून र्त्यास कोणतेही मानधन दे ण्यात येणार नाही
(९) जलसेवकास णवनामूल्य प्रणशक्षण दे ण्यात येईल व प्रणशक्षण कालावधीत प्रवास खचभ
दे ण्यात येईल.
(१०) जलसेवकाने केलेल्या कामांची नोंद संबंणधत ग्रामपंचायतीने ठे वावी.
५.२.२. जलसेवकासाठी अहभता व णनवड:
अअहभता.-:
(१) जलसेवक हा णलणहता वाचता येणारा व जीवनात उच्च मूल्ये जोपासणारा आणण र्त्याग
व राष्ट्रभावनेने प्रेणरत असावा .
(२) जलसेवक हा ग्रामसभेचा सदस्य असावा व र्त्याच्या नामणनदे शनास ग्रामसभेची मान्यता
असावी .
(३) शासनाच्या णवणवध णवकास उपक्रमांणवषयी जाणकार अशी व्यक्ती; स्वच्छता दू त ,
स्वयंसहाय्यता गटातील उर्त्कृष्ट्ट काम केलेल्या मणहला ,सामाणजक कायभकते, राष्ट्रीय
सेवा योजनेतील स्वयंसेवक, पाणलोट क्षेत्रात उर्त्कृष्ट्ट काम केलेल्या व्यक्ती, पाणी
वापर संस्थांमध्ये कायभ केलेल्या व्यक्ती, सामाणजक बांणधलकी म्हणून काम करणा-या
व्यक्ती, स्वयंस्फूतीने पुढे येणारे नागरीक, अशा व्यक्तींमधून नामणनदे शन करण्यात
यावे.
ब. नामणनदे शन-:
(१) ग्रामसभेने ग्रामसेवकाद्वारे प्रर्त्येक ग्रामपंचायतीमध्ये जलसेवकाचे नामणनदे शन
करण्यासाठी लेखी अजभ मागवावेत. याकरीता दवंडी, जाहीर णनवेदन इर्त्यादींचा
अवलंब करावा.
(२) जलसेवकाचे नामणनदे शन करावयाच्या वेळी र्त्या ग्रामसभेमध्ये संबंणधत तालुक्यातील
कोणर्त्याही जलदू तास मागभदशभनासाठी बोलाणवण्यात यावे.
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(३) ग्राम पंचायतीने छाननी केलेली यादी ग्रामसभेसमोर ठे वावी .
(४) ग्रामसभेने एका व्यक्तीस जलसेवक म्हणून नामणनदे णशत करावे.
(५) जलसेवकाबाबत अणधक तपशीलवार मागभदशभक सूचना आवश्यकतेनुसार वेगळ्याने
णनगभणमत करण्यात येतील.
५.३

जलकमी
पाण्याबाबतचे उपक्रम राबणवणारे शासनाच्या तसेच शासनास सहाय्यकारी संस्थांतील

व णवणवध णवभागांचे जनतेशी थेट संपकभ असणारे प्रणशणक्षत णनवडक क्षेत्रीय कमभचारी/
अणधकारी तसेच काम करण्यास इच्छु क असणारे व णनवड केलेले शासकीय सेवत
े ून सेवा
णनवृत्त अणधकारी/कमभचारी यांना जलकमी असे संबोधण्यात यावे. प्रर्त्येक णजल्यामध्ये
जलकमींची संख्या ३० एवढी असेल. सदर जलकमींचा णजल्हास्तरावर संच करण्यात यावा.
जलकमी हे णवणवध स्तरावरील स्वयंसेवकांच्या फळीला तांणत्रक सहाय्य व मागभदशभन करतील.
र्त्यांना जलसाक्षरता व जलजागृतीचे आवश्यक प्रणशक्षण जलसाक्षरता केंद्रामाफभत दे ण्यात
येईल.
५.४

जलनायक व णवणवध स्तरावरील संरचनार्त्मक फळी :
जलनायक व णवणवध स्तरावरील संरचनार्त्मक फळी तयार करताना णवणवध स्तरांवर
प्रणशक्षण दे ण्याचा व जलक्षेत्रातील कामाचा अनुभव असणाऱ्या प्रणशक्षकांची णनवड
करून र्त्यांना र्त्यांच्या कायभक्षत्र
े ाच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे संबोधण्यात येईल.
राज्यस्तरावर जलनायक; णवभाग स्तरावर जलयोद्धा; णजल्हा स्तरावर जलप्रेमी तसेच
तालुका स्तरावर जलदू त असे संबोधण्यात येईल. णवणवध स्तरावरील प्रणशक्षकांची
संख्या पुढीलप्रमाणे असेल: राज्यस्तर जलनायक २४ (प्रर्त्येक णवभागातून ४ प्रमाणे),
णवभागस्तर जलयोद्धा ४८ (प्रर्त्येक णवभागातून ८ प्रमाणे), णजल्हास्तर जलप्रेमी ३४०
(प्रर्त्येक णजल्यातून १०), तालुका स्तर जलदू त ३५१० (प्रर्त्येक तालुक्यास १० प्रमाणे).
या संख्येमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करणे, संरचनार्त्मक फळीमधील णवणवध
स्तरावरील उर्त्स्फूतभ स्वयंसेवकांची कायभकक्षा णनणरृत करणे, र्त्यांच्या णनवडीचे णनकष
ठरणवणे याबाबतची कायभवाही संबंणधत जलसाक्षरता केंद्राकडू न करण्यात यावी.
णवणवध स्तरावरील प्रणशक्षकांना तसेच जलसेवकांना व जलकमींना मागभदशभन करणे
असे प्रणशक्षणासह कामकाज दे खील करण्यात येईल.

५.५

वरील प्रमाणे राज्यस्तर ते तालुका स्तरापयंतच्या फळीचे णनवडीचे णनकष, र्त्यांची
संख्या व कायभपध्दती याबाबत आवश्यकतेनुसार यशदा, पुणे यांच्याकडू न वेळोवेळी
मागभदशभक सूचना दे ण्यात येतील.

६.० समन्वय
राज्यात जलजागृती व जलसाक्षरता यासाठी राबणवल्या जाणाऱ्या णवणवध उपक्रमांचे
समन्वय करण्यासाठी णवणवध स्तरांवर खालीलप्रमाणे सणमर्त्या स्थापन करण्यात येत
आहेत.

पष्ृ ठ 15 पैकी 6

शासन णनणभय क्रमांक : जलसा-२०१८/प्र.क्र.३०८/२०१८/सस.व्य. (महसूल)

अ.क्र
१.

समन्वय सणमती
राज्यस्तरीय जलसाक्षरता सणमती

अध्यक्ष

रचना

सणचव (लाक्षेणव)

पणरणशष्ट्ट

“अ”

नुसार
२.

यशदा स्तरीय जलसाक्षरता सणमती

उप

महासंचालक, पणरणशष्ट्ट “ब” नुसार

यशदा
३.

णवभाग स्तरीय जलसाक्षरता सणमती

णवभागीय आयुक्त

पणरणशष्ट्ट “क’ नुसार

४.

णजल्हास्तरीय जलसाक्षरता सणमती

णजल्हाणधकारी

पणरणशष्ट्ट

“ड”

नुसार
५.

तालुकास्तरीय जलसाक्षरता सणमती

तहणसलदार

पणरणशष्ट्ट “इ” नुसार

६.१ राज्यस्तरीय जलसाक्षरता सणमतीची कायभकक्षा
(१) णवणवध णवभागातील जलसाक्षरतेबाबतचे णवषय, धोरणे व अडचणी बाबत णनणभय घेणे.
(२) जलसाक्षरतेबाबतची प्रचार व प्रणसध्दीसाठी माध्यमे व धोरण ठरवणे.
(३) संशोधन,अभ्यास आणण प्रलेखनाचा आढावा घेणे.
(४) सवभसाधारणपणे राज्यस्तरीय समन्वय सणमतीची बैठक वषातून दोन वेळा घेण्यात यावी.
६.२ यशदा स्तरावरील जलसाक्षरता सणमतीची कायभकक्षा
(१) राज्यस्तरीय जलसाक्षरता सणमतीकडू न प्राप्त होणाऱ्या णनदे शांची अंमलबजावणी
करण्यासाठी णनयोजन करणे.
(२) जलसाक्षरता केंद्राच्या कायभक्षत्र
े ातील कामकाज यासाठी आवश्यकतेनुसार णनणभय घेणे,
णवणवध कायभक्रमांचे कायान्वयन व संणनयंत्रण करणे व संबंणधतांना आवश्यकतेनुसार
मागभदशभन करणे
(३) राज्यस्तरीय जलसाक्षरता केंद्र व णवभागीय जलसाक्षरता केंद्राच्या प्रणशक्षण आराखडयास
मान्यता दे ऊन राबणवणे; जलसाक्षरता केंद्राच्या कायभक्षत्र
े ातील कामकाजाचा वेळोवेळी
आढावा घेणे व र्त्याबाबत संबंणधताना मागभदशभन करणे; प्रणशक्षण कायभक्रमाच्या णनयोजनाचा
तसेच प्रर्त्यक्ष अंमलबजावणीचा आढावा घेणे.
(४) जलनायक व जलयोद्धा यांची णनवड करणे, र्त्यात बदल करणे, णनवड रद्द करणे, इर्त्यादी.
(५) यशदा स्तरावरील जलसाक्षरता सणमतीच्या वषातून णकमान दोन बैठका घेण्यात याव्यात.
६.३ णवभाग स्तरीय जलसाक्षरता सणमतीची कायभकक्षा
(१) णवभागीय जलसाक्षरता केंद्राच्या प्रणशक्षणाचे णनयोजन व अंमलबजावणी
(२) राज्य आणण यशदा स्तरीय सणमती कडील सूचनांप्रमाणे कायभवाही करणे; णजल्हा स्तरीय
व तालुका स्तरीय जलसाक्षरता सणमतीस मागभदशभन करणे.
(३) णवभागीय जलसाक्षरता केंद्राच्या कामाचा आढावा, णवभागीय जलसाक्षरता केंद्रांचे आणण
समस्यांचे णनराकरण.
(४) जलप्रेमी यांची णनवड करणे व र्त्यांचा आढावा घेणे, जलनायक ते जलसेवक या फळीतील
स्वयंसेवकांना आवश्यकतेनुसार मागभदशभन करणे.
(५) णवभाग स्तरावरील जलसाक्षरता सणमतीच्या वषातून णकमान दोन बैठका घेण्यात याव्यात.
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६.४ णजल्हास्तरीय जलसाक्षरता सणमती
(१) णजल्यातील वषभभरातील जलसाक्षरता कायभक्रमाचा आराखडा व अहवालाचा आढावा
घेऊन अंणतम करणे.
(२) जलजागृती कायभक्रम उदा. जलजागृती, वृक्षारोपण, इर्त्यादी कायभक्रमांचे णनयोजन व
अंमलबजावणीमध्ये सहाय्य करणे.
(३) णजल्यातील जलसाक्षरता णवषयाशी संबंणधत तज्ञ, अशासकीय / शासकीय व्यक्ती,
स्वयंसेवी संस्था यांची माणहती संकणलत करुन णवभागीय जलसाक्षरता केंद्रास दे णे.
(४) जलप्रेमी यांच्या णनवडीसाठी णवभागीय जलसाक्षरता केंद्रास साहाय्य करणे तसेच
जलकमी व जलदू त यांची णनवड करणे, र्त्यात बदल करणे,रद्द करणे इ.
(५) जलकमी, जलप्रेमी, जलदू त, जलसेवक यांच्या प्रणशक्षणाच्या गरजा, णवषय, अडचणी
णवभागीय जलसाक्षरता केंद्रास कळणवणे.
(६) ग्रामपंचायत/ग्रामसभा यांच्याकडू न जलसेवकांच्या णनवडीच्या प्रणक्रयेचा व कामकाजाचा
आढावा घेऊन मागभदशभन करणे.
(७) णजल्हास्तरीय जलसाक्षरता सणमतीच्या बैठका प्रर्त्येक तीन मणहन्यातून णकमान एकदा
घेण्यात याव्यात
६.५ तालुकास्तरीय जलसाक्षरता सणमतीची कायभकक्षा
(१) ग्रामपंचायत/ग्रामसभा यांच्याकडू न जलसेवकांची णनवड आवश्यकतेनुसार जलदू तांकरवी
पूणभ करणे; णनवड प्रणक्रयेचा आढावा घेणे व र्त्यास मागभदशभन करणे, जलसेवकांच्या कायाचे
मूल्यमापन करणे.
(२) जलदू तांचे/जलकमींचे प्रस्ताव णजल्हा स्तरीय जलसाक्षरता सणमतीकडे पाठणवणे.
(३) जलसेवकांच्या कामांचे संणनयंत्रण करणे.
(४) वेळोवेळी होणाऱ्या प्रणशक्षणाचा आढावा घेणे.
(५) शासनाच्या णवणवध णवभागाच्या जलणवषयक कायभक्रम/उपक्रमामध्ये समन्वय ठे वणे.
(६) पाणी वापर संस्थांशी समन्वय करुन र्त्यांचे क्षमता बांधणीसाठी प्रयर्त्न करणे.
(७) सदर सणमतीची बैठक मणहन्यातून णकमान एकदा घेण्यात यावी.
७.० जल साक्षरता केंद्रासाठी णनधी :जलसाक्षरता राज्यस्तरीय केंद्र व णवभागीय केंद्रासाठी आवश्यक णनधी जलसंपदा
णवभागाकडू न मागणीनुसार यशदा पुणे यांचेकडे वेळोवेळी वगभ करण्यात येईल. सदर
णनधीचे णवणनयोग यशदाच्या कायभप्रणालीनुसार करण्यात यावा. लेखा परीक्षण आणण
इतर णवत्तीय बाबी यशदाच्या मानकानुसार असतील. जलसाक्षरता केंद्र व णवभागीय
जलसाक्षरता केंद्र यांच्या जलसाक्षरताणवषयक कामकाजावर यशदाचे प्रशासकीय
णनयंत्रण राहील.
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८.०

जलसाक्षरता

केंद्र

व

णवभागीय

जलसाक्षरता

केंद्र

यांच्या

कामकाजाबाबत

आवश्यकतेनुसार सणवस्तर मागभदशभक सूचना जलसंपदा णवभाग/यशदाकडू न
णनगभणमत करण्यात येतील.
९.०

जलजागृती व जलसाक्षरतेचे उर्त्कृष्ट्ट काम करणाऱ्या जलनायक, जलयोद्धा,
जलप्रेमी, जलदू त, जलकमी व जलसेवकांचा प्रणतवषी गौरव करण्यात येईल.
र्त्याबाबत ची प्रणाली यशदाने णनणरृत करावी.

१०.० जलजागृती व जलसाक्षरतेचे काम जलनायक, जलयोद्धा, जलप्रेमी, जलदू त,
जलकमी व जलसेवकांनी स्वयंस्फूतीने सामाणजक बांणधलकीतून करावयाचे असल्याने
र्त्याबद्दल र्त्यांना कोणताही मोबदला अथवा आर्षथक मानधन णदले जाणार नाही.
प्रणशक्षण कायभक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी संरचनार्त्मक फळीतील सदर घटकांना
प्रचणलत पद्धतीनुसार प्रर्त्यक्ष प्रवास खचभ दे ण्यात येईल.
११.० सदरचा शासन णनणभय साप्रणवच्या अनौपचाणरक संदभभ क्र. २९/१६, णद.१९/०८/२०१६
तसेच वन णवभाग, जल व मृद संधारण णवभाग, णनयोजन व णवत्त णवभागाच्या सहमतीने
णनगभणमत करण्यात येत आहे .
१२.०. सदर

शासन

संकेतस्थळावर

णनणभय

महाराष्ट्र

उपलब्ध

शासनाच्या

करण्यात

www.maharashtra.gov.in

आले

असून

र्त्याचा

या

संकेताक

201809191717376427 असा आहे. हा आदे श णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांणकत
करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Atul Ashok
Kapole

Digitally signed by Atul Ashok Kapole
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water Resources
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=797fcfe0bb4a86dd814129f50d05c1d249ea6f0acc364c6214
f11ff7174bd5ef,
serialNumber=ae2c4f4c985d3e984de94324901263d48766ec651dea
49d652faf11a96aa98b5, cn=Atul Ashok Kapole
Date: 2018.09.19 17:23:11 +05'30'

( अ.अ. कपोले )
उपसणचव (जलसंपदा)
सोबत : पणरणशष्ट्ट अ, ब क, ड, व इ

प्रत
१. मा. राज्यपाल यांचे सणचव, राजभवन, मुंबई
२.

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सणचव,

३.

सवभ मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सणचव

४.

सवभ णवधानसभा सदस्य/ णवधान पणरषद सदस्य

५.

मा. मुख्य सणचव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

६.

सवभ अ.मु.स./प्रधान सणचव/ सणचव, मंत्रालय, मुंबई

७.

महासंचालक, यशदा, पुणे

८. सणचव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती णनयमन प्राणधकरण, मुंबई
९.

सवभ कायभकारी संचालक, जलसंपदा णवभाग
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१०. सवभ णवभागीय आयुक्त
११. णशक्षण संचालक, पुणे.
१२. सदस्य सणचव महाराष्ट्र प्रदू षण णनयंत्रण मंडळ
१३. महासंचालक, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद
१४. महासंचालक, महाराष्ट्र अणभयांणत्रकी संशोधन संस्था (मेरी), नाणशक
१५. संचालक, डॉ. पंजाबराव दे शमुख णवदभभ प्रशासकीय व णवकास प्रणशक्षण
प्रबोणधनी, अमरावती
१६. संचालक, चंद्रपूर वन प्रशासन णवकास व व्यवस्थापन प्रबोणधनी, चंद्रपूर.
१७. सवभ मुख्य अणभयंता, जलसंपदा णवभाग,
१८. मुख्य कायभकारी अणधकारी, नवी मुंबई,
१९. सवभ णजल्हाणधकारी
२०. सवभ मुख्य कायभकारी अणधकारी, णजल्हा पणरषद
२१. सवभ प्रकल्प संचालक णजल्हाग्रामीण णवकास यंत्रणा,
२२. सवभ णजल्हा अधीक्षक कृणष अणधकारी
२३. संबंधीत सणमती सदस्य, राज्यस्तरीय जलसाक्षरता सणमती
२४. संबंणधत सणमती सदस्य, यशदा स्तरीय जलसाक्षरता सणमती
२५. संबंणधत सणमती सदस्य, णवभाग स्तरीय जलसाक्षरता सणमती
२६. संबंणधत सणमती सदस्य, णजल्हा स्तरीय जलसाक्षरता सणमती
२७. संबंणधत सणमती सदस्य, तालुका स्तरीय जलसाक्षरता सणमती
२८. सवभ अधीक्षक अणभयंता, (ससचन व्यवस्थापन )जलसंपदा णवभाग
२९. सवभ कायभकारी अणभयंता, जलसंपदा णवभाग, मंत्रालय, मुंबई
३०. सवभ सह सणचव/ अवर सणचव, जलसंपदा णवभाग, मंत्रालय, मुंबई
३१. अवर सणचव/ कक्ष अणधकारी, जलसंपदा णवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
३२. णनवड नस्ती.
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शासन णनणभय, क्र. वाल्मी-२०१६/प्र.क्र.६९/१६ लाक्षेणव (आस्था), णद. ३० नोव्हेंबर, २०१६ चे
सहपत्र
पणरणशष्ट्ट अ
१. राज्यस्तरीय जलसाक्षरता सणमतीची रचना
१.

सणचव ( लाक्षेणव)

अध्यक्ष

२.

महासंचालक, यशदा

सहअध्यक्ष

३.

महासंचालक, (वाल्मी)

सदस्य

४.

णवभागीय आयुक्त (सवभ)

सदस्य

५.

उपमहासंचालक यशदा तथा अध्यक्ष यशदा स्तरीय

सदस्य

सणमती
६.

आयुक्त, कृणष पुणे

सदस्य

७.

आयुक्त, मृद व जलसंधारण, औरंगाबाद

सदस्य

८.

सहसणचव, (वने) महसूल व वन णवभाग, मंत्रालय, मुंबई

सदस्य

९.

उपसणचव (प्रणशक्षण) सामान्य प्रशासन णवभाग,मंत्रालय,

सदस्य

मुंबई
१०.

उपसणचव, ग्राम णवकास णवभाग, मंत्रालय, मुंबई

सदस्य

११.

उपसणचव, जलसंधारण/रोजगार हमी योजना, मंत्रालय,

सदस्य

मुंबई
१२.

उपसणचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता णवभाग, मंत्रालय,

सदस्य

मुंबई
१३.

उपसणचव, कृणष व पदु म णवभाग, मंत्रालय, मुंबई

सदस्य

१४.

उपसणचव, शालेय णशक्षण व क्रीडा णवभाग, मंत्रालय, मुंबई

सदस्य

१५.

उपसंचालक, नगरपाणलका प्रशासन

सदस्य

१६.

सदस्य सणचव, महाराष्ट्र प्रदू षण णनयंत्रण मंडळ

सदस्य

१७.

संचालक/कायभकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा

सदस्य

१८.

संचालक/ उपसंचालक, माणहती व जनसंपकभ णवभाग

सदस्य

१९.

शासनाने नामणनदे णशत केलेले दोन अशासकीय सदस्य

सदस्य

(या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केलेली व्यक्ती/तज्ञ
२०.

नामणनदे णशत केलेले दोन जलनायक

सदस्य

(यशदा जलसाक्षरता केंद्राने नामणनदे णशत करावयाचे)
२१.

उपसणचव, जलसंपदा णवभाग, मंत्रालय, मुंबई

सदस्य- सणचव

पष्ृ ठ 15 पैकी 11

शासन णनणभय क्रमांक : जलसा-२०१८/प्र.क्र.३०८/२०१८/सस.व्य. (महसूल)

शासन णनणभय, क्र. वाल्मी-२०१६/प्र.क्र.६९/१६ लाक्षेणव (आस्था), णद. ३० नोव्हेंबर, २०१६ चे
सहपत्र
पणरणशष्ट्ट ब
२. यशदा स्तरीय जलसाक्षरता सणमतीची रचना
१.

उपमहासंचालक, यशदा

अध्यक्ष

२.

उप आयुक्त, मृद व जलसंधारण, औरंगाबाद

सदस्य

३.

उप आयुक्त, कृणष, पुणे

सदस्य

४.

उपसणचव, जलसंपदा णवभाग, मंत्रालय मुंबई

सदस्य

५.

प्रादे णशक अणधकारी, प्रदु षण णनयंत्रण महामंडळ, पुणे

सदस्य

६.

संचालक, भूजल सवेक्षण व णवकास यंत्रणा

सदस्य

७.

संचालक, राग्राणवसं-यशदा

सदस्य

८.

अध्यक्ष, जैवणवणवधता मंडळ, महाराष्ट्र राज्य , नागपूर

सदस्य

९.

संचालक, मृद व जलसंधारण, पुणे

सदस्य

१०.

कायभकारी संचालक, पाटबंधारे णवकास महामंडळ (सवभ)

सदस्य

११.

उपसणचव, मृद व जलसंधारण णवभाग, मंत्रालय, मुंबई

सदस्य

१२.

णवभागीय संचालक, णवभागीय जलसाक्षरता केंद्र (सवभ)

सदस्य

१३.

उपसणचव, नगर णवकास णवभाग, मंत्रालय, मुंबई

सदस्य

१४.

संचालक, णशक्षण (प्राथणमक)

सदस्य

१५.

संचालक, णशक्षण (माध्यणमक)

सदस्य

१६.

अपर मुख्य कायभकारी अणधकारी, वसुंधरा, पुणे

सदस्य

१७.

मुख्य अणभयंता महाराष्ट्र जीवन णवकास प्राणधकारी, पुणे

सदस्य

१८.

शासनाने नामणनदे णशत केलेले दोन अशासकीय सदस्य (या

सदस्य

क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केलेली व्यक्ती/तज्ञ)
१९.

यशदा जलसाक्षरता केंद्राने नामणनदे णशत केलेले दोन

सदस्य

जलनायक
२०.

संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा

२१.

कायभकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा

सदस्य
सदस्य सणचव
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शासन णनणभय क्रमांक : जलसा-२०१८/प्र.क्र.३०८/२०१८/सस.व्य. (महसूल)

शासन णनणभय, क्र. वाल्मी-२०१६/प्र.क्र.६९/१६ लाक्षेणव (आस्था), णद. ३० नोव्हेंबर, २०१६ चे
सहपत्र
पणरणशष्ट्ट क
णवभाग स्तरीय जलसाक्षरता सणमतीची रचना
१.

णवभागीय आयुक्त

अध्यक्ष

२.

मुख्य वन संरक्षक

सदस्य

३.

कायभकारी संचालक (र्त्या णवभागातील खोरे णवकास महामंडळ)

सदस्य

४.

मुख्य अणभयंता जलसंधारण णवभाग

सदस्य

५.

प्रादे णशक संचालक प्रदू षण णनयंत्रण मंडळ.

सदस्य

६.

उपसंचालक णशक्षण (माध्यणमक)

सदस्य

७.

उपसंचालक णशक्षण (प्राथणमक)

सदस्य

८.

वणरष्ट्ठ भू वैज्ञाणनक, भूजल सवेक्षण णवकास यंत्रणा (णवभागीय

सदस्य

अणधकारी)
९.

णवभागीय कृणष संचालक

सदस्य

१०.

सहसंचालक, सामाणजक वनीकरण

सदस्य

११.

यशदा स्तरीय सणमतीने नामणनदे णशत केलेले जलयोद्धा

सदस्य

(णवभागस्तर), जलप्रेमी (णजल्हास्तर) प्रर्त्येकी एक.
१२.

मुख्य अणभयंता, महाराष्ट्र जीवन प्राणधकरण

सदस्य

१३.

संचालक, णवभागीय जलसाक्षरता केंद्र

सदस्य

१४.

कायभकारी संचालक, णवभागीय जलसाक्षरता केंद्र (नाणशक, कोंकण

सदस्य

आणण पुणे णवभागासाठी यशदा जलसाक्षरता केंद्राने नामणनदे णशत
केलेले अणधकारी)
१५.

उपायुक्त (रो.ह.यो.), णवभागीय आयुक्त कायालय

सदस्य

१६

उपायुक्त (णवकास), णवभागीय आयुक्त कायालय

सदस्य सणचव

णटप:- णवभागीय स्तरावरील बैठकीचे आयोजन व णनयंत्रण याबाबतची कायभवाही उपायुक्त
(णवकास) णवभागीय आयुक्त कायालय यांनी णनयणमतपणे करावी.
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शासन णनणभय क्रमांक : जलसा-२०१८/प्र.क्र.३०८/२०१८/सस.व्य. (महसूल)

शासन णनणभय, क्र. वाल्मी-२०१६/प्र.क्र.६९/१६ लाक्षेणव (आस्था), णद. ३० नोव्हेंबर, २०१६ चे
सहपत्र
पणरणशष्ट्ट ड
१. णजल्हा स्तरीय जलसाक्षरता सणमतीची रचना
१.

णजल्हाणधकारी

अध्यक्ष

२.

मुख्य कायभकारी अणधकारी, णजल्हा पणरषद

३.

उप णजल्हाणधकारी (रोहयो)

णनमंत्रक

४.

णजल्हा अधीक्षक कृणष अणधकारी

सदस्य

५.

कायभकारी अणभयंता, लघुपाटबंधारे (जलसंधारण)

सदस्य

६.

णशक्षणाणधकारी, णजल्हापणरषद (प्राथणमक)

सदस्य

७.

णशक्षणाणधकारी, णजल्हापणरषद (माध्यणमक)

सदस्य

८.

प्रकल्प संचालक, णज.ग्रा.णव.यं.

सदस्य

९.

णवभागीय संचालक, णवभागीय जल साक्षरता केंद्र

सदस्य

सहअध्यक्ष

औरंगाबाद/ अमरावती / चंद्रपूर
१०.

यशदा जलसाक्षरता केंद्राचे प्रणतणनधी-पुणे/ नाणशक /

सदस्य

कोकण णवभागाकणरता
११.

कायभकारी अणभयंता, लघुपाटबंधारे, णजल्हा पणरषद

सदस्य

१२.

उप संचालक, सामाणजक वनीकरण

सदस्य

१३.

उपवनसंरक्षक

सदस्य

१४.

वणरष्ट्ठ भूवज्ञ
ै ाणनक, भूजल सवेक्षण व णवकास यंत्रणा

सदस्य

१५.

कायभकारी अणभयंता (ग्रा पा पू)

सदस्य

१६.

कायभकारी अणभयंता (म. णज. प्रा)

सदस्य

१७.

मा. पालकमंत्री यांनी नामणनदे णशत केलेले णजल्हयातील

सदस्य

एक जलप्रेमी व एक जलदू त, (अनुक्रमे णवभागीय आयुक्त व
णजल्हाणधकारी यांचे णनवड सणमतीने णनवड केलेल्या पैकी)
१८.

मा. पालकमंत्री यांनी नामणनदे णशत केलेले णजल्यातील

सदस्य

दोन जलसेवक (ग्रामसभेने नामणनदे णशत केलेल्या पैकी)
१९

कायभकारी अणभयंता, (ससचन व्यवस्थापन), जलसंपदा

सदस्य सणचव

णवभाग (एकाच मुख्यालयी एकापेक्षा अणधक का.अ.
असल्यास कायभकारी संचालक पाटबंधारे महामंडळ हे
ठरवतील)
णटप:- णजल्हास्तरीय बैठकीचे आयोजन व णनयंत्रक याबाबतची कायभवाही उपणजल्हाणधकारी,
रोजगार हमी योजना यांनी णनयणमतपणे करावी.
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शासन णनणभय क्रमांक : जलसा-२०१८/प्र.क्र.३०८/२०१८/सस.व्य. (महसूल)

शासन णनणभय, क्र. वाल्मी-२०१६/प्र.क्र.६९/१६ लाक्षेणव (आस्था), णद. ३० नोव्हेंबर, २०१६ चे
सहपत्र
पणरणशष्ट्ट इ
२. तालुका स्तरीय जलसाक्षरता सणमतीची रचना
१.

संबणधत उपणवभागीय अणधकारी (प्रांत अणधकारी)

अध्यक्ष

२.

तहसीलदार

३.

गट णवकास अणधकारी

४.

गट णशक्षणाणधकारी

सदस्य

५.

तालुका कृणष अणधकारी

सदस्य

६.

वन पणरक्षेत्र अणधकारी

सदस्य

७.

लागवड अणधकारी (सामाणजक वनीकरण)

सदस्य

८.

उपअणभयंता (लपा) णजल्हा पणरषद

सदस्य

९.

उपअणभयंता (स्थाणनकस्तर)

सदस्य

१०.

उप अणभयंता ग्रा पा पु

सदस्य

११.

णजल्हाणधकारी यांनी नामणनदे णशत केलेले जलदू त

सहअध्यक्ष व णनमंत्रक
सहअध्यक्ष्य

अशासकीय सदस्य

(तालुकास्तर) ४
१२.

उपणवभागीय अणधकारी यांनी नामणनदे णशत केलेले

अशासकीय सदस्य

जलसेवक (ग्रामपंचायत स्तर)४
१३.

उपअणभयंता, जलसंपदा

सदस्य सणचव

णटप:- तालुकास्तरीय बैठकीचे आयोजन व णनयंत्रण याबाबतची कायभवाही तहसीलदार
यांनी णनयणमतपणे करावी.
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