
राज्यातील ग्रामीण व नागरी भागात 
पिण्याच्या िाण्याच्या टंचाई पनवारणाथथ 
घ्यावयाच्या उिाययोजनाबंाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
िाणी िरुवठा व स्वच्छता पवभाग 

शासन िपरित्रक क्रमांकः टंचाई 2018/प्र.क्र. 20/िाि-ु14 
जी. टी. रुग्णालय संकुल, 7 वा मजला, 

मंत्रालय, मंुबई 400 001 
तारीख: 18 एपप्रल, 201९  

वाचा :-  
1) शासन पनणथय, िा. िु. व स्व. पव., क्रमाकंः टंचाई 3099/प्र.क्र.13/िािु-14,                 

पदनाकं 1 फेब्रवुारी, 1999. 
2) शासन पनणथय, िा.िु. व स्व. पव., क्रमांकः टंचाई 2099/प्र.क्र.14/िािु-14,                     

पदनाकं 2 फेब्रवुारी, 1999. 
3) शासन पनणथय, िा.िु. व स्व. पव., क्रमांकः टंचाई 1099/प्र.क्र.12/िािु-14,                 

पदनाकं 3 फेब्रवुारी, 1999. 
4) शासन िपरित्रक, िा.िु. व स्व. पव., क्रमाकंः टंचाई 1005 / प्र.क्र. 305 / िािु -14,         

पदनाकं 24 जानेवारी, 2006. 
5) शासन पनणथय, िा.िु. व स्व. पव., क्रमाकंः टंचाई 2008 / प्र.क्र.149 / िािु-14,            

पदनाकं 21 ऑगस्ट, 2009. 
6) शासन िपरित्रक, िा.िु. व स्व. पव., क्रमाकंः टंचाई 1013 / प्र.क्र.841 / िािु-14,      

पदनाकं 4 जानेवारी, 2014. 
7) शासन पनणथय, िा.िु. व स्व. पव., क्रमांकः टंचाई 2014/प्र.क्र.48/िािु-14,              

पदनाकं 6 मे, 2014. 
8) शासन िपरित्रक, िा.िु. व स्व. पव., क्रमाकंः टंचाई 201८ / प्र.क्र. २० / िािु-14,        

पदनाकं १४ फेब्रवारी, 201८. 
9) शासन िपरित्रक, िा.िु. व स्व. पव., क्रमाकंः टंचाई 2019 / प्र.क्र. ०3 / िािु-14,        

पदनाकं 08 माचथ, 2019. 
 िपरित्रक :-  

राज्यातील पिण्याच्या िाण्याच्या टंचाईच्या ऄनुषंगाने मा. मुख्य सपचव, महाराष्ट्र राज्य याचं्या 
ऄध्यक्षतेखाली पदनाकं १६ एपप्रल, २०१९ रोजी अढावा बैठक घेण्यात अली ऄसून सदर बैठकी 
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दरम्यान सध्या पिण्याच्या िाण्याच्या टंचाईच्या ऄनुषंगाने पवपवध क्षते्रीय ऄपधका-यासंह अढावा घेण्यात 
अला.  भपवष्ट्यातील िाणी टंचाई हाताळणा-च्या दृष्ट्टीने अवश्यक ती कायथवाही करण्यासाठी  
खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत अहेत :- 

1) सध्या टँकरद्वारे पिण्याच्या िाण्याचा िुरवठा करण्यात येत ऄसलेल्या टँकरचे िाणी 
भरण्याचे पठकाणी पनपितिणे पकती कालावधी ियंत िाणी उिलब्ध होऊ शकेल तसेच 
सध्या ऄस्स्तवात ऄसलेल्या टँकर भरण्याच्या पठकाणावरील िाणी संिल्यानंतर कोणत्या 
पठकाणाहून िाणी भरता  येऊ शकेल तसेच सदर िाणी िुरेसा प्रमाणात उिलब्ध अहे ककवा 
कसे, याबाबतची खात्री उि पवभागीय ऄपधकारी ( महसूल) तसेच गट पवकास ऄपधकारी 
यानंी करणे अवश्यक अहे.  त्यानुसार टंचाई कालावधीत िाणीसाठ्ाचंे पनयोजन करणे 
अवश्यक राहील.  

2) टँकर/बैलगाडी द्वारे िाणी िुरवठा करणे :-यासंबधात ब-याच्या वृत्तित्रामध्ये, खाजगी वृत्त 
वापहनयावंर टँकरद्वारे करण्यात येणारा पिण्याचे िाण्याचा िुरवठा ऄंतगथत टँकरच्या  मंजूर  
फे-यािेक्षा कमी फे-या संबपंधत गाव े/वाडया येथे टाकण्यात येतात ऄशा तक्रारी प्राप्त होत 
अहेत. तरी याबाबत सवथ संबंपधत गट पवकास ऄपधकारी यानंी “दररोज” प्रत्येक पदवसाची 
जी.िी.एस. ऄहवालाची प्रत काढून घेऊन प्रत्येक गावामध्ये झालेल्या फेऱ्या व अवश्यक 
तेवढया प्रमाणात िाणीिुरवठा झाला अहे ककवा नाही याची स्वत: खात्री करावी व प्रत्येक 
अठवाडयाला त्याबाबतचा ऄहवाल खालील प्रित्रात पजल्हा पनहाय ऄहवाल मुख्य 
कायथकारी ऄपधकारी, पजल्हा िपरषद यानंी प्रत्येक १५ पदवसानंी  शासनास सादर करावा.    
                   पजल्हा                                                       ऄहवाल पदनाकं :     
तालुकाचे 

नाव. 
एकूण टँकर  

संख्या 
गाव े/वाडया मंजूर फे-या प्रत्यक्षात 

झालेल्या    
फे-या 

फे-या झालेली 
टक्केवारी 

(५/4x 100) 
१ २ ३ ४ ५ 6 
      

 
3) तक्रारीचे पनवारण :- पजल्हास्तरावर टंचाई िपरस्स्थतीवर मात करण्यासाठी प्रत्येक 

पजल्हापधकारी याचं्या कायालयात टंचाई पनयंत्रण व समनवयासाठी एक स्वतंत्र कक्ष पनमाण 
करण्यात अलेला अहे. या कक्षाने प्रत्येक अठवाडयाला त्याचं्या पजल्हयासंबंधी पिण्याच्या 
िाण्याच्या टंचाईच्या ऄनुषंगाने पवपवध माध्यमांमध्ये अलेल्या तक्रारी तसेच बातमीच्या 
ऄनुषंगाने अवश्यक तो खुलासा मुदतीत संबंपधत माध्यमाकंडे  करण्यात यावा.  
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4) पजल्हयामंध्ये पिण्याच्या िाण्याची टंचाई ऄनुषंगाने तात्िुरती िुरक िाणी िुरवठा योजना व 
नळ योजनाचंी पवशेष दुरुस्ती या उिाययोजनातंगथत मंजूर करण्यात अलेल्या प्रस्तावावर 
खालीलप्रमाणे मापहती सादर करण्यात यावी.  

तात्िुरती िुरक िाणी िुरवठा योजना / नळ योजनाचंी पवशेष दुरुस्ती ऄहवाल 
               पजल्हा                                                       ऄहवाल पदनाकं :     

तालुकाचे 
नाव. 

मानयता 
पमळालेल्या 
प्रस्तावाचंी 

संख्या 

समापवष्ट्ट 
ऄसलेली 

गाव े
/वाडयाचंी 

संख्या 

संबंपधत 
गावातील 
टँकरची 
संख्या 

पदनाकं 
३०.०४.१९ 
ियंत िूणथ 
होणा-या 

उिाययोजना 

पदनाकं 
१५.०५.१९ 
ियंत िूणथ 
होणा-या 

उिाययोजना 

पदनाकं 
३१.०५.१९ 
ियंत िूणथ 
होणा-या 

उिाययोजना 
       

 
5)  पजल्हापधकारी / उि पवभागीय ऄपधकारी  यानंी गाव े/ वाडया साठी टँकर मंजूरी पदलेल्या 

अदेशाची प्रत संबंपधत ग्राम िंचायतीच्या तसेच तलाठी कायालयाच्या सूचना फलकावर 
लावणे अवश्यक अहे.  

सदर शासन िपरित्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उिलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201904181042557328 ऄसा अहे. हा अदेश 
पडजीटल स्वाक्षरीने साक्षापंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

 
महाराष्ट्राचे राज्यिाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने.         
 
 
     
 
        (राजेंद्र कुमटगी) 
 कायासन ऄपधकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा. राज्यिाल याचंे सपचव,  
2. मा. मुख्यमंत्री याचंे सपचव,  
3. सवथ मंत्री/राज्यमंत्री याचंे खाजगी सपचव,  
4. मुख्य सपचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई-32,  
5. प्रधान सपचव, पवत्त पवभाग/पनयोजन पवभाग व  ग्रामपवकास पवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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6. सपचव, महसूल व वनपवभाग (मदत व िुनथवसन), मंत्रालय, मंुबई-32, 
7. सदस्य सपचव, महाराष्ट्र जीवन प्रापधकरण, मंुबई, 
8. पवभागीय अयुक्त, (सवथ) 
9. पजल्हापधकारी (सवथ), 
10. पजल्हा िपरषदाचंे मुख्य कायथकारी ऄपधकारी, (सवथ), 
11. कायथकारी ऄपभयंता (सवथ) ग्रामीण िाणी िुरवठा पजल्हा िपरषद 
12. पनवड नस्ती (िािु-14).  
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