पाणी टंचाई शाखा ज हािधकार कायालय वािशम
पाणी टंचाई अंतगत खालील उपाययोजना राबऊन टंचाई िनवारण क यात येते
संभा य पाणी टं चाई आराखडयात खालील उपाययोजना घे यात येतात.
माहे ऑ टोबर ते माहे जुन या कालावधी कर ता पाणी टंचाई आराखडा तयार कर यात येतो
सदर आराखडयास मंजुर खालील अिधका यामाफत कर यात येते.

1.मा. ज हािधकार
2.मु य कायकार अिधकार ज.प.वािशम
3.कायकार अिभयंता,

ामीण पाणी प वठा ज.प.वािशम

4.कायकार अिभयंता, महारा

जवन

ािधकारण वभाग,वािशम

5.व र भुवै ािनक भुजल सव ण आ ण वकास यं णा, वािशम
सदर आराखडयात खालील उपाययोजना घे यात येतात.

1.बुड या घेणे.
2. व हर खोल करणे /गाळ काढणे
3. वह र अिध हण करणे.
4.टँ कर/बैलगाड दारे पाणी पुरवठा करणे.
5. गती पथावर ल नळ योजना पुण करणे.
6.नळ योजना वशेष दु ती करणे .
7.ता पुरती पुरक नळ योजना घेणे.
8. वंधन वह र वशेष दु ती करणे .
9.न वन वंधन वह र /कुपनलीका घेणे





बुड या घेणे.

व हर खोल करणे /गाळ काढणे





वह र अिध हण दारे पाणी पुरवठा करणे

टँ कर दारे पाणी पुरवठा करणे



गती पथावर ल नळ योजना पुण करणे/ नळ योजना वशेष दु

घेणे.



वह र अिध हण करणे

ती करणे / ता पुरती पुरक नळ योजना

वंधन वह र वशेष दु



मंजुर

ा

ती करणे

आराखडयातील उपाययोजना पुण कर यासाठ खालील यं णा कायवाह कर यात येते

1. मु य कायकार अ बधकार , ज.प. वािशम
2. उप वभागीय अिधकार ,
3. तहिसलदार

यांचे माफत

तावास

सहिनयं ण

1.कायकार अिभयंता,

ा

झा यानंतर सदर

तावास

शास कय मा यता दे याची कायवाह कर यात येते.

ामीण पाणी प वठा ज.प.वािशम

2.कायकार अिभयंता, महारा
3.उप वभागीय अिधकार ,

जवन

ािधकारण वभाग,वािशम

4.तहिसलदार

5.गट वकास अिधकार , पंचायत सिमती,

टँ करणे पाणी पुरवठया क रता खाजगी टँ कर पुरवठादार यांची िनवीदा माग वणे.

मागील वष माहे मे 2020 ते माच 2021 पयत िनवीदा माग व यात आ या हो या

पाणी टं चाई संबिधत त ार िनकाल काढणे.

ज हयात पाणी टंचाई िनवारणाथ प याचे पाणी आर ण कर यात येते.

पाणी आर ण सिमतीची आ य

हे मा.पालकमं ी महोदय आहे त.

ज हयात माहे ऑ टोबर ते जुलै या कालावधी क रता प याचे पाणी आर ण कर यात
चारा टं चाई

चारा टं चाई साठ खालील यं णा कारवाई कर यात येते.
ज हा पशुसंवधन उपायु , वािशम,
ज हा पशुसंवधन अिधकार , ज हा प रषद,वािशम
उप वभागीय अिधकार ,
तहिसलदार
गट वकास अिधकार
यांचेकडु न घे यात आले या अहवालानुसार चारा टं चाई संबिधत कायवाह करणे .



चारा छावणी

येते.

