
 
 

      जलसाक्षरता कें द्र: जलसेवकाांबाबत  
            मागगदर्गक सूचना 
 

महाराष्ट्र र्ासन 
जलसांपदा ववभाग 

र्ासन पवरपत्रक, क्र.जलसा२०१८(प्र.क.३५९/२०१८)/सस.व्य.(महसूल)  
मांत्रालय, म ांबई-४०० ०३२ 

वदनाांक :-  १९  सप्टेंबर, २०१८   
 

       वाचा:  1. र्ासन वनणगय, जल सांपदा ववभाग क्र. वाल्मी -2016 / प्र.क्र.69/ 16/  
                      लाक्षवेव (आस्था), मांत्रालय, म ांबई 400 032, वदनाांक 30 नोव्हेंबर 2016 

                      2. स धावरत र्ासन वनणगय, क्र. जलसा-2018/(प्रक्र.308/2018)/सस.व्य.(महसूल),  
                          वद. 19 सप्टेंबर, 2018  
प्रस्तावना :- 
 सांदभीय र्ासन वनणगयाद्वारे राज्यात यर्दा, प णे येथे जलसाक्षरता कें द्र आवण चांद्रपूर वन 
प्रर्ासन ववकास व व्यवस्थापन प्रबोवधनी, चांद्रपूर, जल व भमूी व्यवस्थापन सांस्था  (वाल्मी), 
औरांगाबाद व डॉ. पांजाबराव देर्म ख ववदभग प्रर्ासकीय आवण ववकास प्रवर्क्षण प्रबोवधनी, अमरावती 
येथे ववभागीय कें दे्र स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यान सार जलसाक्षरतेचे कायग 
करण्यासाठी जलनायक ते जलसेवक याांची सांरचनात्मक फळी तयार करावयाची आहे. या 
सांरचनात्मक फळीमध्ये ग्राम पांचायत स्तरावर स्वयांस्फूतीने व लोकसहभागातून काम करणारे 
स्वयांसेवक म्हणनू जलसेवक तयार करावयाचे आहेत. त्यादृष्ट्टीने ग्राम पांचायत स्तरावर 
जलसाक्षरतेचे काम करणा्या जलसेवकाांबाबत सववस्तर मागगदर्गक सूचना या पवरपत्रकाद्वारे 
देण्यात करण्यात येत आहेत. 
 

मागगदर्गक सूचना :- ग्राम स्तर व स्थावनक सांस्था स्तरावर जलसाक्षरतेचे काम  करणा-या प्रवर्वक्षत 
व्यक्तीस ‘जलसेवक  असे सांबोधण्यात याव.े प्रत्येक ग्राम पांचायत स्तरावर एक जलसेवक असेल. 
 

(अ)  जलसेवकाचे कायग :- 
(१) जलय क्त वर्वार अवभयानाच्या अांमलबजावणीमध्ये तसेच ससचन व्यवस्थापनाच्या 

कायान्वयनामध्ये योगदान देणे.  
(२) जलसाक्षरता कायगक्रमात स्थावनक स्तरावर सक्रीय सहभाग घेणे.  
(३) ग्रामसभा/इतर सभाांमध्ये जलसाक्षरतेबाबत मावहती देणे; जलसाक्षरतेववषयी ववववध 

उपक्रमात सहभागी होऊन जलसाक्षरतेच्या प्रसारासाठी प्रयत्न करणे.  
(४) र्ालेय/महाववद्यालयीन व इतर स्तरावर जलसाक्षरतेच्या उपक्रमाांमध्ये सहाय्य करणे.  
(५) जलय क्त वर्वार अवभयान अांतगगत सांबांवधत ग्राम पांचायतीमधील गावाांचे  पाण्याचे 

अांदाजपत्रक तयार करण्यास आवण त्या ग्राम पांचायतीमधील गावाांच्या समाप्ती वनगगमन (exit 
Protocol) प्रवक्रयमेध्ये कृवष सहायक/ जलसांधारण सहायक/सांबांवधत प्रावधकारी याांना 
सहाय्य करणे. 

(६) आपल्या ग्राम पांचायत कायगक्षते्रात असलेल्या पाणी वापर सांस्थाांच्या प्रवर्क्षणामध्ये र्ाखा 
अवभयांता/सक्षम प्रावधकारी याांना सहाय्य करणे. 
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(७) जलसाक्षरतेच्या कायात जलपे्रमी, जलकमी, जलदूत याांच्यार्ी समन्वय ठेवणे व प्रवर्क्षणात 
सहभागी होणे; आपल्या ग्राम पांचायतीर्ी वनगवडत जलसाक्षरता ववषयक बाबींसाठी ताल का 
स्तरीय सवमतीच्या सूचना व मागगदर्गनान सार कामकाज करणे. 

(८) जलसेवकाने स्वत:चे काम साांभाळून स्वयांपे्ररणेने, उत्स्फूतगपणे व सामावजक बाांवधलकी 
म्हणनू काम करावयाचे असून त्यास कोणतेही मानधन देण्यात येणार नाही.  

(९) जलसेवकास ववनामूल्य प्रवर्क्षण देण्यात येईल व प्रवर्क्षण कालावधीत प्रवास खचग देण्यात 
येईल. 

(१०) जलसेवकाने केलेल्या कामाांची नोंद सांबांवधत ग्रामपांचायतीने ठेवावी.  
२) जलसेवकासाठी अहगता व नामवनदेर्न:- 

(अ) अहगता -: 
(१) जलसेवक हा वलवहता वाचता येणारा व जीवनात उच्च मूल्ये जोपासणारा आवण त्याग व 

राष्ट्रभावनेने पे्रवरत असावा.  
(२) जलसेवक हा ग्रामसभचेा सदस्य असावा व त्याच्या नामवनदेर्नास ग्रामसभचेी मान्यता 

असावी.  
(३) र्ासनाच्या ववववध ववकास उपक्रमाांववषयी जाणकार अर्ी व्यक्ती; स्वच्छता दूत, 

स्वयांसहाय्यता गटातील उत्कृष्ट्ट काम केलेल्या मवहला, सामावजक कायगकते, राष्ट्रीय सेवा 
योजनेतील स्वयांसेवक, पाणलोट क्षते्रात उत्कृष्ट्ट काम केलेल्या व्यक्ती, पाणी वापर 
सांस्थाांमध्ये कायग केलेल्या व्यक्ती, सामावजक बाांवधलकी म्हणनू काम करणा्या व्यक्ती, 
स्वयांस्फूतीने प ढे येणारे नागवरक; अर्ा व्यक्तींमधून नामवनदेर्न करण्यात याव.े  

(ब)  नामवनदेर्न-: 
1. ग्रामसभनेे ग्रामसेवकाद्वारे प्रत्येक ग्रामपांचायतीमध्ये जलसेवकाचे नामवनदेर्न करण्यासाठी 

लेखी अजग मागवावते. याकवरता दवांडी, जाहीर वनवदेन इत्यादींचा अवलांब करावा.  
2. जलसेवकाचे नामवनदेर्न करावयाच्या वळेी त्या ग्रामसभेमध्ये सांबांवधत ताल क्यातील 

कोणत्याही जलदूतास मागगदर्गनासाठी बोलाववण्यात याव.े 
3. ग्राम पांचायतीने छाननी केलेली  यादी ग्रामसभसेमोर ठेवावी.  
4. ग्रामसभनेे एका व्यक्तीस जलसेवक म्हणनू नामवनदेवर्त कराव.े 
5. जलसेवक म्हणनू नामवनदेर्न केलेल्या व्यक्तीस यासोबतच्या जोडपत्रात वववहत केलेल्या 

नम न्याप्रमाणे कळववण्यात याव.े  
       ( क) कायगवाहीसाठी अन षांवगक मागगदर्गक सूचना-:  
 

1. ग्रामसभदे्वारे जलसेवकाचे नामवनदेर्न वववर्ष्ट्ट म दतीत आवण ग णात्मक होण्यासाठी 
ताल का स्तरीय जलसाक्षरता सवमतीकडून तसेच उपववभागीय अवधकारी, तहसीलदार व 
गट ववकास अवधकारी याांच्याकडून ग्राम पांचायतीस आवण ग्राम सेवकास वगेळ्याने वनदेर् 
देण्यात यावते व त्याबाबत त्याांनी ववरे्ष सांवनयांत्रण कराव.े  

2. वजल्हास्तरीय जलसाक्षरता सवमतीमध्ये नामवनदेर्न प्रवक्रयेचा व कायगवाहीचा आढावा 
घेण्यात यावा. त्यासाठी सवमतीचे वनमांत्रक व सदस्य सवचव याांनी ववरे्ष लक्ष द्याव.े  
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3. ग्रामसभनेे नामवनदेवर्त केलेल्या जलसेवकाच ेनाव ग्रामसेवकाने ताल का स्तरीय सवमतीस 
तसेच उपववभागीय अवधकारी, तहसीलदार व गट ववकास अवधकारी याांना कळवाव.े 

4. ताल का स्तरीय जलसाक्षरता सवमतीचे सदस्य सवचव याांनी जलसेवकाांची यादी वजल्हा 
स्तरीय जलसाक्षरता सवमतीकडे व ववभागीय जलसाक्षरता कें द्राकडे पाठवावी.  

5. जलसेवकाने केलेल्या कामाच्या नोंदी ग्रामपांचायतीने ठेवणे आवश्यकआहे. 
6. ग्रामपांचायतीने ठेवलेल्या कामाच्या नोंदीन सार ग्रामसभते जलसेवकाच्या उत्कृष्ट्ट कामाचा 

गौरव करावा. 
7. जलसेवकाचे काम समाधानकारक नसल्यास ग्रामसेवकाने ग्रामसभसेमोर ववषय ठेवावा. 

ग्रामसभसे जलसेवकाचे नामवनदेर्न रद्द करता येईल व याववषयी ग्रामसभचेा वनणगय अांवतम 
राहील. 

 

(ड) कायगवाहीचे टप्पे -:  
  जलसेवकाचे नामवनदेर्न व एकां दर कामकाज यासाठी प ढीलप्रमाणे टप्पावनहाय कायगवाही 

करण्यात येईल. पवहल्या टप्प्याबाबत आवश्यकतेन सार तपर्ीलवार सूचना वगेळ्याने देण्यात 
येतील. 

1. पवहल्या टप्प्यात 2015-2016 या वषी जलय क्त वर्वार अवभयानामध्ये समाववष्ट्ट असलेल्या 
5570 ग्राम पांचायतींमध्ये जलसेवकाच्या नामवनदेर्नाची कायगवाही करण्यात येईल. 

2. त्याबरोबर पाणी वापर सांस्था असलेल्या स मारे 2005 ग्राम पांचायतींमध्ये जलसेवकाच्या 
नामवनदेर्नाची कायगवाही करण्यात येईल.  

3. उवगवरत ग्रामपांचायतींमधील जलसेवकाांचे नामवनदेर्न व एकां दर कामकाज यासाठी प ढील 
टप्प्याांबाबत वगेळ्याने सूचना वनगगवमत करण्यात येतील.  

५)     सदर र्ासन पवरपत्रक महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201809191641063327  असा आहे. हा आदेर् 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.   
   महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेर्ान सार व नावाने. 
 
 

    ( अ.अ. कपोल े)   
उपसवचव (जलसांपदा) 

सोबत : पवरवर्ष्ट्ट अ, ब क, ड, व इ     
प्रत  

१. मा. राज्यपाल याांचे सवचव, राजभवन, म ांबई 
२. मा. म ख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचव, 
३. सवग मांत्री/ राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचव 
४. सवग ववधानसभा सदस्य/ ववधान पवरषद सदस्य 
५. मा. म ख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, म ांबई 
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६. सवग अ.म .स./प्रधान सवचव/ सवचव, मांत्रालय, म ांबई 
७. सवचव, ग्राम ववकास ववभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
८. सवचव, मृद व जलसांधारण ववभाग, मांत्रालय, म ांबई 
९. सवचव, पाणी प रवठा व स्वच्छता ववभाग, मांत्रालय, म ांबई  
१०. महासांचालक, यर्दा, प णे 
११. सवचव, महाराष्ट्र जलसांपत्ती वनयमन प्रावधकरण, म ांबई 
१२. सवग कायगकारी सांचालक, जलसांपदा ववभाग 
१३. सवग ववभागीय आय क्त 
१४. वर्क्षण सांचालक, प णे. 
१५. सदस्य सवचव महाराष्ट्र प्रदूषण वनयांत्रण मांडळ  
१६. महासांचालक, जल व भमूी व्यवस्थापन सांस्था (वाल्मी), औरांगाबाद 
१७. महासांचालक, महाराष्ट्र अवभयाांवत्रकी सांर्ोधन सांस्था (मेरी),  नावर्क 
१८. सांचालक, डॉ. पांजाबराव देर्म ख ववदभग प्रर्ासकीय व ववकास प्रवर्क्षण 

प्रबोवधनी, अमरावती 
१९. सांचालक, चांद्रपरू वन प्रर्ासन ववकास व व्यवस्थापन  प्रबोवधनी, चांद्रपूर. 
२०. सवग म ख्य अवभयांता, जलसांपदा ववभाग, 
२१. म ख्य कायगकारी अवधकारी, नवी म ांबई, 
२२. सवग वजल्हावधकारी 
२३. सवग म ख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद 
२४. सवग प्रकल्प सांचालक वजल्हाग्रामीण ववकास यांत्रणा, 
२५. सवग वजल्हा अधीक्षक कृवष अवधकारी 
२६. सवग अधीक्षक अवभयांता, जलसांपदा ववभाग 
२७. सवग कायगकारी अवभयांता, जलसांपदा ववभाग, मांत्रालय, म ांबई 
२८. सवग सह सवचव/ अवर सवचव, जलसांपदा ववभाग, मांत्रालय, म ांबई 
२९. अवर सवचव/ कक्ष अवधकारी, जलसांपदा ववभाग, मांत्रालय, म ांबई.  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



र्ासन पवरपत्रक क्रमाांकः जलसा२०१८(प्र.क.३५९/२०१८)/सस.व्य.(महसूल) 
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जोडपत्र 

         (सांबांधीत ग्रामपांचायतीच्या लेटर पॅडवर टांकां वलखीत कराव.े) 
 
प्रवत  
                                                                                            ग्रामपांचायत जावक क्रमाांक  
श्री/श्रीमती --------------                                                   वदनाांक- 
-------------------------- 
 
ववषय :- जलसेवक म्हणनू नामवनदेर्न केल्याबाबत  
सांदभग :- 1.आपला अजग वदनाांक --/--/-- 
           2. ग्रामसभा ठराव क्रमाांक --------, वदनाांक---------- 
  
महोदय/महोदया, 
 
           उपरोक्त ववषयी आपल्या अजाच्या अन षांगाने कळववण्यात येते की सांदभग क्रमाांक 2 येथे नमूद 
केलेल्या ग्रामसभचे्या ठरावान सार आपली ग्रामपांचायत ----, ताल का ----, वजल्हा  --- यासाठी 
आपले ‘जलसेवक’ म्हणनू नामवनदेर्न करण्यात आले आहे.  
          जलक्षते्रातील आपले योगदान लक्षात घेऊन सदर नामवनदेर्न करण्यात आले असून 
आपणास जलसाक्षरतेचे काम स्वयांस्फूतीने, स्वयांपे्ररणेने आवण ववनामोबदला करावयाचे आहे.          
जलसेवकाांबाबत र्ासन पवरपत्रक यासोबत जोडले आहे. कृपया त्या पवरपत्रकातील तरत दींप्रमाणे 
काम करण्यास आपली सांमती असल्याबद्दल या पत्राच्या द स-या प्रतीवर कृपया स्वाक्षरी करावी. 
कृपया स्वाक्षवरत प्रत ग्रामपांचायतीस परत करावी.  
           जलसाक्षरतेसारख्या महत्वाच्या कायात योगदान करण्यासाठी आपले नामवनदेर्न 
झाल्याबद्दल ग्रामपांचायतीकडून आपले हार्ददक अवभनांदन! 

 
                                                                         ग्रामसेवक/ग्राम ववकास अवधकारी  

सोबत :- र्ासन पवरपत्रक वद. १९.०९.२०१८            ग्रामपांचायत ---------ताल का ------वज.--- 
   
टीप:- वद्वप्रतीत:- एक प्रत नामवनदेवर्त जलसेवकासाठी; द सरी प्रत नामवनदेवर्त जलसेवकाच्या 
स्वाक्षरी करुन ग्रामपांचायत अवभलेख्याकरीता.  
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