जलयु क् त शिवार अ शियान कायय क्र माां त र्य त
टां चाईमुक्त करण्यासाठी शनवडण्यात आलेल्या
र्ावाां म ध्ये Tanishka Womens Dignity

Forum या सां घ टने मध ील मशिलाांचा सििार्
करण्याबाबत.

मिाराष्ट्र िासन,

जलसां ध ारण शविार्
िासन पशरपत्रक क्रमाां कः जशिअ २०१५/प्र.क्र.१८१/जल ७,
मादाम कामा मार्य, िु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मांत्र ालय, मुांबई ४०० ०३२.
तारीख: 10 जून , २०१५.

राज्य टांचाईमुक्त करण्याच्या काययक्रमाचा एक िार् म्िणून राज्यामध्ये "जलयुक्त शिवार
अशियान" िा मित्त्वाकाांक्षी काययक्रम राबशवण्यात येत असून जलसांधारण शविार् नोडल शविार्
म्िणून काम करीत आिे. या काययक्रमाांतर्यत राज्यात दरवर्षी ५००० र्ावे टांचाईमुक्त करण्याचा
धोरणात्मक शनणयय िासनाने घेतलेला असून, पशिल्या वर्षी माचय २०१६ पयंत टांचाईमुक्त
करण्यासाठी ५००० र्ावाांची शनवड करण्यात आलेली आिे, त्यानुसार सदर ५००० र्ावाांमध्ये या
अशियानाच्या कामकाजाची सुरुवात झालेली आिे.

या अशियानामध्ये Corporate Social Responsibility (CSR), अिासकीय सांस्था याांच्या
माध्यमातून शनधी उपलब्ध करण्यासाठी Delivering Change Foundation ह्या सांस्थेच्या
सिाय्याने राज्यातील प्रमुख उद्योजकाांच्या प्रशतशनधींची एक बैठक मा.मुख्यमांत्री मिोदयाांच्या
अध्यक्षतेख ाली शद.२७ माचय २०१५ रोजी पार पडली.

या बैठकीमध्ये Delivering Change

Foundation याांनी Tanishka Womens Dignity Forum या सांघटनेमधील मशिलाांचा सििार्
जलयुक्त शिवार अशियानाच्या काययक्रमासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे प्रशतपादन
केले िोते. त्या अनुर्षांर्ाने Delivering Change Foundation सांस्थेकडू न याबाबतचा प्रस्ताव
प्राप्त झाला असून सदर प्रस्तावाच्या अनुर्षांर्ाने असे शनदेि देण्यात येत आिेत की, तशनष्ट्क मशिला
सदस्या (Co-ordinator) याांचेकडू न जलयुक्त शिवार अशियान या काययक्रमाबाबत र्ावार्ावात
जाऊन

अशियानाबाबत

जनजार्ृती

तसेच

र्ावातील

मशिलाांमध्ये/मशिलाांच्या

र्टाांमध्ये

अशियानाच्या कामाबाबत जार्ृती करण्यासाठी त्याांच्या बैठका घेणे, ग्राम पांचायतीिी
अशियानातील कामकाजाच्या अनुर्षांर्ाने समन्वय साधणे, अशियानाांतर्यत िोत असलेल्या
कामाांसांदिात त्याांच्या कािी सूचना ककवा तक्रारी असल्यास त्याबाबत त्याांनी सांबांशधत उप

शविार्ीय अशधकारी याांचेि ी सांपकय साधून त्याांच्याकडे सूचना/तक्रारी दाखल करणे व त्यावरील
काययवािीसाठी पाठपुरावा करणे अिा सििार्ाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आिे .

िासन पशरपत्रक क्रमाांकः जशिअ २०१५/प्र.क्र.१८१/जल ७,

प्रत्यक्ष र्ावात शनयुक्त करण्यात येणाऱ्या तशनष्ट्क मशिला समन्वयकासोबत प्रादेशिक
समन्वयक (Regional Co-ordinators) सांपकय साधणार असून याकशरता तशनष्ट्क प्रादेशिक
समन्वयकाची यादी खालीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आिे :-.
Region

Tanishka Regional

Mobile

Email Address

Coordinators
Ahmednagar

Suhas Deshpande

9850784184

suhas.deshpande@esakal.com

Aurangabad

Abhay Nikalje

9881131090

abhay.nikalje@esakal.com

9881129250

omkar.kothawale@esakal.com

Prashant Kotkar

9881136037

prashant.kotkar@esakal.com

Thane, Raigad

Ms.Seema Raut

8888879418

seema.raut@esakal.com

Nagpur,

Anand Ambekar

9527002188

anand.ambekar@esakal.com

Nashik District

Vijaykumar Ingle

9881099291

vijaykumar.ingle@esakal.com

Pune District

Dhruvakumar

7350000671

dhruvakumar.kulkarni@esakal.com

Kolhapur Region Omkar Kothawale
(Kilhapur,Sangli,
Ratnagiri,

Sindhudurg)
Jalgaon Region
(Jalgaon, Dhule,
Nandurbar)

Vidarbha Region

Kulkarni
Satara District

Sanjay Shinde

9881133076

sanjay.shinde@esakal.com

Solapur District

Rajanish Joshi

9850064066

rajanish.joshi@esakal.com

Tanishka Womens Dignity Forum च्या मशिला Co-ordinator याांच्या वर नमूद
करण्यात आलेल्या सििार्ाच्या धतीवर स्थाशनक पातळीवरील अन्य इतर अिासकीय
सांस्थाांकडू न त्याांच्या प्रस्तुत अशियानामधील सििार्ाबाबत मार्णी प्राप्त झाल्यास, सांबांशधत
शजल्िाशधकारी याांच्या अध्यक्षतेख ाली शनयुक्त करण्यात आलेल्या शजल्िास्तरीय सशमतीने
याबाबत त्याांच्या स्तरावर उशचत शनणयय घेण्याची काययवािी करावी.
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िासन पशरपत्रक क्रमाांकः जशिअ २०१५/प्र.क्र.१८१/जल ७,

सदर पशरपत्रक मिाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201506101724244926 असा आिे . िा आदे ि शडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काणण्यात येत आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानु सार व नावाने .

Vinod S
Wakhare

Digitally signed by Vinod S
Wakhare
DN: CN = Vinod S Wakhare, C =
IN, S = Maharashtra, O =
Government Of Maharashtra, OU
= Deputy Secretary
Date: 2015.06.15 11:33:35 +05'30'

( शव. शस. वखारे )
उप सशचव

प्रत,
1.

मा.राज्यपाल याांचे खाजर्ी सशचव,

2.

मा.मुख्यमांत्र ी याांचे खाजर्ी सशचव,

4.

मा.शवरोधी पक्षने ता, शवधानसिा/शवधानपशरर्षद, मिाराष्ट्र शवधानमांडळ सशचवालय, मुब
ां ई,

5.

सवय सन्माननीय शवधानसिा / शवधानपशरर्षद व सांसद सदस्य,

6.

मा.मांत्र ी (जलसांध ारण) याांचे खाजर्ी सशचव,

7.

मा.राज्यमांत्र ी (जलसांध ारण) याांचे स्वीय सिाय्यक,

9.

मा.मुख्य सशचव, मिाराष्ट्र राज्य याांचे स्वीय सिाय्यक,

3.

8.

मा.उप मुख्यमांत्र ी याांचे खाजर्ी सशचव,

सवय मा.मांत्र ी / मा.राज्यमांत्र ी याांचे खाजर्ी सशचव,

10.

अपर मुख्य सशचव (कृशर्ष), कृशर्ष व पदु म शविार्, मांत्र ालय, मुांबई,

11.

सवय अपर मुख्य सशचव / प्रधान सशचव, मांत्र ालय, मुांबई,

13.

सांचालक (मृदसांध ारण), कृशर्ष आयुक्तालय, पुणे - ४११ ००१,

14.

मुख्य अशियांता, लघु कसचन (जलसांध ारण) व शवदिय सघन कसचन शवकास काययक्रम पुणे व

12.

शविार्ीय आयुक्त (सवय),

नार्पूर ,
15.

प्रधान मुख्य वनसांर क्षक व मिासांचालक, सामाशजक वनीकरण, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे,

17.

सांचालक, िूजल सवेक्षण व शवकास यांत्र णा, पुणे,

18.

मुख्य काययकारी अशधकारी, वसुांध रा पाणलोट शवकास यांत्र णा, पुणे,

19.

अपर मुख्य काययकारी अशधकारी, वसुांध रा पाणलोट शवकास यांत्र णा, पुणे,

16.

सांचालक, मिाराष्ट्र सुदूर सवेक्षण व शवकास यांत्र णा, पुणे,
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िासन पशरपत्रक क्रमाांकः जशिअ २०१५/प्र.क्र.१८१/जल ७,

20.

मिासांचालक, माशिती व जनसांपकय, मुांबई (प्रशसध्दीकशरता),

22.

सवय मुख्य काययकारी अशधकारी / अशतशरक्त मुख्य काययकारी अशधकारी, शजल्िा पशरर्षद,

23.

मिालेख ापाल १/२, मिाराष्ट्र राज्य, मुांबई / नार्पूर (लेख ा परीक्षा व लेख ा व अनु ज्ञेयता),

24.

अशधदान व लेख ा अशधकारी, मुांबई,

25.

शनवासी लेख ापरीक्षा अशधकारी, मुांबई,

27.

सवय शविार्ीय कृशर्ष सिसांचालक,

28.

सवय शजल्िा अशधक्षक कृशर्ष अशधकारी,

29.

सवय काययकारी अशियांता, लघु कसचन (जलसांध ारण),

31.

सवय मांत्र ालयीन शविार्,

32.

सवय सि सशचव / उप सशचव / अवर सशचव / कायासन अशधकारी, ग्राम शवकास व

21.

26.

30.

सवय शजल्िाशधकारी,

सवय उपायुक्त (शवकास), शविार्ीय आयुक्त कायालय,

सवय शजल्िा कोर्षार्ार अशधकारी,

जलसांध ारण शविार् मांत्र ालय, मुांबई,
33.

शनयोजन शविार् / शवत्त शविार्, मांत्र ालय, मुांबई,

35.

शनवडनस्ती (जल-७)

34.

कायासन, जल-११, ग्राम शवकास व जलसांध ारण शविार्, मांत्र ालय, मुांबई,

Woman from Tanishka Womans Dignity Forum to be appointed in the villages

selected under Jalyukt Shivar Abhiyan.
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