टं चाई परिस्थितीत टँ कर्सचे अरिकाि

तहर्ीलदाि यांना प्रदान किणेबाबत.
महािाष्ट्र शार्न

महर्ुल व वन रवभाग

शार्न रनणसय क्रमांक :- एर्र्ीवाय- 2014/ प्र.क्र.258/म-7
मंत्रालय, मुंबई- 400 032.

प्रथतावना :-

रदनांक :- 31 जानेवािी, 2015

िाज्यात झालेल्या कमी पजसन्यमानामुळे टं चाई र्दृश्य परिस्थिती रनमाण झालेली आहे . र्न

2014 च्या खिीप हं गामात 50 पैशांपेक्षा कमी आणेवािी आलेल्या िाज्यातील 23811 गावांमध्ये

टं चाई र्दृश्य परिस्थिती लागू किण्यात आलेली आहे . त्यानुर्ाि रवरवि उपाययोजना लागू
किण्यात आलेल्या आहे त. र्ध्या रपण्याच्या पाण्याचे टँ कर्स पुिरवण्याचा अरिकाि रजल्हारिकािी
यांना आहे . िाज्यातील टं चाई र्दृश्य परिस्थिती व पाण्याची रनकड रवचािात घे ता टँ कर्स

पुिरवण्याबाबतचे रजल्हारिकािी यांना अर्लेले अरिकाि र्ंबंरित तहर्ीलदाि यांना प्रदान
किण्याची बाब शार्नाच्या रवचािािीन होती.
शार्न रनणसय :-

टं चाई र्दृश्य परिस्थिती व रपण्याच्या पाण्याची रनकड रवचािात घे ऊन टँ कर्स पुिरवण्याचे

रजल्हारिकािी यांना अर्लेले अरिकाि आवश्यकतेनुर्ाि रवहीत कालाविीर्ाठी र्ंबंरित
तहर्ीलदाि यांना प्रदान किण्यार्ाठी रवभागीय आयुकतांना प्रारिकृत किण्यात येत आहे .

र्दि शार्न रनणसय महािाष्ट्र शार्नाच्या www.maharashtra.gov.in या र्ंकेतथिळावि

उपलब्ि किण्यात आला अर्ून त्याचा र्ंकेतांक 201501311523161619 अर्ा आहे . हा आदे श
रडजीटल थवाक्षिीने र्ाक्षांरकत करून काढण्यात येत आहे .

महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांचे आदे शानुर्ाि व नावाने.

Suresh
Shankarrao
Bokade
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(र्ुिेश शं.बोकडे )

प्ररत,

1) र्वस रवभागीय आयुकत

2) र्वस रजल्हारिकािी

3) र्वस मुख्य अरिकािी, महर्ुली रवभाग

कायार्न अरिकािी, महािाष्ट्र शार्न

शार्न रनणसय क्रमांकः एससीवाय- 2014/ प्र.क्र.258/म-7

4) र्वस कायसकािी अरभयंता, रजल्हा परिदद
5) र्वस रजल्हा कोदागाि अरिकािी

6) र्वस कायसकािी अरभयंता, रजल्हा परिदद / पांटबंिािे रवभाग/ र्ावसजरनक बांिकाम रवभाग
7) र्दथय र्रचव, महािाष्ट्र पाणी पुिवठा व जलरनथर्ािण मंडळ, मुंबई.
8) र्वस मुख्य अरभयंता, ग्रामीण / नागिी पाणी पुिवठा

9) र्वस मंत्रालयीन रवभाग.

10) महालेखापाल1/2,(लेखा व अनुज्ञेयता ) महािाष्ट्र िाज्य , मुंबई / नागपुि
11) महालेखापाल 1/2,(लेखापिीक्षा) महािाष्ट्र िाज्य मुंबई/ नागपुि
12) रवत्त रवभाग (अिसर्ंकल्प-6/व्यय-9) मंत्रालय, मुंबई.

13) अवि र्रचव (म-3/म-11) महर्ुल व वन रवभाग, मंत्रालय, मुंबई

14) कायार्न अरिकािी (पापु-14) पाणी पुिवठा व थवच्छता रवभाग, मंत्रालय,मुंबई
15) रनवड नथती , कायार्न म-7, महर्ुल व वन रवभाग, मंत्रालय, मुंबई.

प्रत मारहतीर्ाठी अग्रेरदत :-

1) मा.मंत्री (मदत व पुनवसर्न) यांचे खाजगी र्रचव, मंत्रालय, मुंबई-32.

2) मा.िाज्यमंत्री (मदत व पुनवसर्न) यांचे खाजगी र्रचव, मंत्रालय, मुंबई-32.

3) र्रचव (मदत व पुनवसर्न) यांचे थवीय र्हाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-32.
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