
जलक्रांतीचे जनक मरजी मुख्यमांत्री स्वर्गीय              
डॉ. शांकरररव चव्हरण यरांच्यर र्गौरवपूणण करयाच्यर 
स्मरणरर्ण दरवर्षी जलभरू्षण पुरस्करर अदर 
करणेबरबत. 
 
 

महरररष्ट्र शरसन 
जलसांपदर ववभरर्ग, 

शरसन वनणणय क्मरांक : वसडीए-2020/प्र.क्.100/20/लरक्षेवव(करमे) 
मरदरम करमर रोड,  हुतरत्मर ररजरु्गरु चौक, 

मांत्ररलय, मुांबई : ४०० ०३२. 
वदनरांक :  13 मे, 2022. 

 

वरचर :- 1. जलसांपदर ववभरर्गरचे शरसन वनणणय क्. वसडीए -2020/प्र.क्. 34/20/लरक्षेवव (करमे),  
                  वद. 12/06/2020. 
           2.  जलसांपदर ववभरर्गरचे शरसन वनणणय क्मरांक : वसडीए-2020/प्र.क्.100/20/लरक्षवेव(करमे),  

     वद. 13/07/2021 
3. जलसांपदर ववभरर्गरचे शरसन वनणणय क्मरांक : वसडीए-2020/प्र.क्.34/20/लरक्षेवव(करमे),  
     वद. 21/01/2021. 

 
 

प्रस्तरवनर :-  
मरजी मुख्यमांत्री, स्वर्गीय शांकरररव चव्हरण, ररज्यसभर, लोकसभर, ववधरन पवरर्षद आवण 

ववधरनसभर अशर कें द्र व ररज्यरतील चररही प्रवतवनधीरृ्गहरांचे सन्मरननीय सभरसद ररवहलेले आहे. यरांची 
कररकीदण कोणीही ववसरु शकणरर नरही. सत्तर ही बहुजन वहतरर्ण ररबवरवी हर र्ोर स्वरतांत्र सेनरनी स्वरमी 
ररमरनांदतीर्ण यरांनी वदलेलर करनमांत्री अखेरपयंत त्यरांनी सरांभरळलर. शून्यरतून ववश्व वनमाण करणररे, 
कतणव्यवनष्ट्ठ, लोकरवभमुख, वनष्ट्कलांक चरवरत्र्य असललेे दूरदृष्ट्टी आवण ववचरर यरांचर समन्वय सरधणररे, 
घेतलेल्यर करमरत पूणणपणे झोकून देऊन करम करणे हे त्यरांचे स्वभरव ववैशष्ट्य होते. 
 “ परणी अडवर परणी वजरवर ” ही त्यरांची घोर्षणर बोधवरक्य ठरली, जलसांस्कृतीचे जनक असर 
त्यरांचर र्गौरवपूणण उल्लेख करण्यरत येतो. अनेक परटबांधररे प्रकल्परांच्यर पूतणतेसरठी त्यरांनी भर्गीरर् प्रयत्न 
केल्यरमुळे त्यरांच ेआधुवनक भर्गीरर् म्हणनू वणणन करण्यरत येते. अशर र्ोर पुरुर्षरच्यर र्गौरवपूणण करयाच्यर 
स्मरणरर्ण जलसांपदर, जलसांधररण आवण परणी पुरवठर क्षते्ररत उल्लखनीय करम करणरऱ्यर व्यक्ती व सांस्र्र  
यरांच्यर करयाचर शरसनरकडून यर्ोवचत र्गौरव करुन त्यरांनर डॉ. शांकरररवजी चव्हरण जलभरू्षण पुरस्करर 
प्रदरन करण्यरसांदभात जलसांपदर ववभरर्गरने वद. 12/06/2020 रोजी शरसन वनणणय वनर्गणवमत केलेलर 
आहे. सदरच्यर शरसन वनणणयरनुसरर डॉ. शांकरररवजी चव्हरण जलभरू्षण पुरस्करर त्यरांच्यर जन्मशतरब्दी 
वर्षामध्ये देण्यरची तरतूद केली आहे. मरत्र सदर पुरस्करर हर जलसांपदर, जलसांधररण आवण परणी पुरवठर 
क्षते्ररत उल्लेखनीय करम करणरऱ्यर व्यक्ती यरांनर दरवर्षी प्रदरन करणेबरबत शरसनरच्यर सांदभण क्. 2 नुसरर 
वनणणय घेण्यरत आलेलर  आहे. 

सदर परुस्करर परणीपुरवठर व स्वच्छतर, जलसांवधणन तसेच ससचन क्षते्ररत क्षते्र उत्कृष्ट्ट करम 
करणरऱ्यर व्यक्तींनर देण्यरचे ठरववण्यरत आले होते. तर्रवप, यर क्षते्ररत मोठयर प्रमरणरवर अशरसकीय 
सांस्र्रांच्यर मरर्ण त उल्लेखनीय करमवर्गरी होत असून, त्यरांच्यर सहभरर्गरची नोंद घेणे योग्य ररहील. 
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यरबरोबरच शरसकीय सेवते असलेले सकवर शरसकीय सेवतेील सेवरवनवृत्त झरलेले अवधकररी/ कमणचररी 
स्वस्रु्तीने नेमून वदलेल्यर करमरव्यवतवरक्त यर क्षते्ररत योर्गदरन देत असतरत. त्यरांच्यर करमवर्गरीची दखल 
घेण्यरकवरतर हर पुरस्करर योग्य मरर्गण ठरेल. सबब, सदर पुरस्करररचे स्वरुप बदलणे र्गरजेचे आहे तसेच 
अनेक प्रकररे करण्यरत येणरऱ्यर यर करमरांच्यर मूल्यरांकनरकवरतर आवश्यक असलेल्यर मरवहतीचे स्वरुप 
बहुआयरमी असते व त्यरकवरतर वरपररवयरचे वनकर्ष त्यरच पध्दतीने तयरर करणे भरर्ग आहे. तर्रवप, सदर 
पुरस्करररकवरतर योग्य पध्दतीने स्पधा करुन ववजेत्यरांची वनवड करण्यरकवरतर यरपूवी वरपरलेले वनकर्ष 
बदलण्यरची र्गरज असल्यरचे वनदशणनरस आले आहे. सदर ववर्षयी ररष्ट्रीय परतळीवर देण्यरत येणरऱ्यर 
नॅशनल वॉटर ॲवॉडण चे वनकर्षरांच्यर अभ्यरस केले असतर मूल्यरांकनरची पध्दतीत सुटसुटीतपणर 
आणण्यरची र्गरज भरसते. 

सदर पूरस्करर आर्थर्क वर्षात केलेल्यर करमवर्गरीच्यर आधररे द्यरवयरचर असल्यरने                                    
डॉ. शांकरररवजी चव्हरण यरांच्यर वद. 14 जुलै रोजी असलेल्यर जयांतीपयंत मूल्यरांकनरकवरतर उपलब्ध 
असणररर वळे अपयाप्त असल्यरचे वनदशणनरस आले आहे. यरकवरतर  पुरस्करररचे स्वरूप व वर्गणवररी, 
मूल्यरांकनरचे वनकर्ष व स्पधेचे वळेरपत्रक यरमध्ये बदल करण्यरचे शरसनरच्यर ववचरररधीन होते.  यर 
अनुर्षांर्गरने शरसन पुढीलप्रमरणे वनणणय घेत आहे.  

 

शरसन वनणणय : 
1. सांदभांधीन शरसन वनणणय क्. 1 व 2 मध्ये अांशत: बदल होत असल्यरने ते अवधक्वमत करण्यरत 
येत असून यर शरसन वनणणयरव्दररे जलभरू्षण पुरस्करररबरबत एकवत्रत सूचनर देण्यरत येत आहेत.  
2. मरजी मुख्यमांत्री, स्व. शांकरररव चव्हरण यर र्ोर पुरुर्षरच्यर र्गौरवपूणण करयाच्यर स्मरणरर्ण 
जलसांपदर, जलसांधररण आवण परणी पुरवठर क्षते्ररत उत्कृष्ट्ट करम करणरऱ्यर व्यक्ती/ सांस्र्र यरांनर दरवर्षी 
जलभरू्षण पुरस्करर प्रदरन करण्यरचर वनणणय शरसनरने घेतलर आहे. यरपुढे हे पुरस्करर दोन वर्गासरठी वदले 
जरतील.  

अ. खरजर्गी वर अशरसकीय व्यक्ती / सांस्र्र 
ब.  शरसकीय कमणचररी /अवधकररी 
 

3. पुरस्करररचे स्वरुप पुढीलप्रमरणे ररहील. 
अ) खरजर्गी व्यक्ती / सांस्र्रकवरतर   

 ररज्यस्तरीय प्रर्क क्मरांक रु. 1,00,000/-  आवण प्रशस्तीपत्र व स्मृतीवचन्ह 
 ररज्यस्तरीय व्व्दतीय क्मरांक रु. 75,000/- आवण प्रशस्तीपत्र व स्मृतीवचन्ह 
 ररज्यस्तरीय तृतीय क्मरांक रु. 50,000/-  आवण प्रशस्तीपत्र व स्मृतीवचन्ह 

ब) शरसकीय कमणचररी / अवधकररी  
 यर वर्गणवररी अांतर्गणत प्रर्म, व्व्दतीय व तृतीय क्मरांकरचे ववजेते वनवडण्यरत येऊन 

त्यरांनर प्रशस्तीपत्र व स्मृतीवचन्ह देऊन र्गौरववण्यरत येईल. 
4. सदर स्पधा प्रत्येक वर्षी आयोवजत कररवयरची असून, त्यरबरबतचे वळेरपत्रक पवरवशष्ट्ट एक 
अनुसरर वववहत करण्यरत येत आहे.  
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5. जलभरू्षण पुरस्करररसरठी मरर्गील 1 एवप्रल ते 31 मरचण यर एक वर्षाच्यर करलरवधीतील केलेल्यर 
करमरबरबत नरमरांकने प्ररप्त करुन पवरवशष्ट्ट 2 मध्ये वववहत केलेल्यर वनकर्षरनुसरर मूल्यरांकन कररव.े  
6. सदर पुरस्करररांसरठी महसूल ववभरर्गवनहरय Online पध्दतीने नरमरांकने सरदर करण्यरत यरवीत. 
यरबरबत परटबांधररे सांशोधन व ववकरस सांचरलनरलय, पुणे यरांनी प्रसररमरध्यमरव्दररे ववस्तृत प्रवसध्दी व 
सांवनयांत्रण कररव.े सदर प्रवक्येत जल सरक्षरतर, यशदर, पुणे यरांनी परटबांधररे सांशोधन व ववकरस 
सांचरलनरलय, पुणे यरांनर आवश्यक सहकरयण कररव ेव ऑनलरईन प्रणरली इत्यरदी उपलब्ध करुन दृयरवी. 
7. मरजी मुख्यमांत्री,  स्व. शांकरररव चव्हरण यरांच्यर स्मरणरर्ण जलभरू्षण पुरस्करर वनवडीसांदभात 
जलसांपदर, जलसांधररण आवण परणी पुरवठर क्षते्ररत उत्कृष्ट्ट  करम करणरऱ्यर व्यक्ती / सांस्र्र यरांच्यर 
अजांची  ररज्यस्तररवरील पुरस्करररांसरठी छरननी करण्यरत येईल. यर छरननी सवमत्यरांची सवणसरधररण 
रचनर खरलीलप्रमरणे ररहील. यर सवमतीमध्ये आवश्यकतेनुसरर बदल करण्यरचे अवधकरर जलसांपदर 
ववभरर्गरस ररहतील. 

महसूल ववभरर्गस्तरीय छरननी सवमती 
1 ववभरर्गीय आयुक्त, महसूल ववभरर्ग अध्यक्ष 
2 मुख्य अवभयांतर (जलसांपदर ववभरर्ग) सदस्य 
3 मुख्य अवभयांतर (जलसांधररण ववभरर्ग) सदस्य 
4 मुख्य अवभयांतर (परणीपुरवठर ववभरर्ग) सदस्य 
5 महसूल ववभरर्गरतील जलक्षते्ररत करयणरत अशरसकीय सांस्रे्चर एक प्रवतवनधी सदस्य 
6 ससचन व्यवस्र्रपनरचे महसूली मुख्यरलयरतील अधीक्षक अवभयांतर सदस्य सवचव 
   

ररज्यस्तरीय छरननी सवमती 
1 अपर मुख्य सवचव/प्रधरन सवचव/ सवचव (जलसांपदर ववभरर्ग) अध्यक्ष 
2 प्रधरन सवचव/ सवचव (जलसांधररण ववभरर्ग) सदस्य 
3 प्रधरन सवचव/सवचव (परणीपुरवठर व स्वच्छतर ववभरर्ग) सदस्य 
4 सवचव (लरक्षवेव), जलसांपदर ववभरर्ग सदस्य 
5 सांचरलक, जलसरक्षरतर कें द्र, यशदर, पुणे सदस्य 
6 मुख्य अवभयांतर, (पर.) व सहसवचव, जलसांपदर ववभरर्ग सदस्य 
7 अधीक्षक अवभयांतर व सांचरलक, परटबांधररे सांशोधन व ववकरस सांचरलनरलय, 

पुणे 
सदस्य 

8 ररज्यरत जलक्षते्ररत करयणरत अशरसकीय सांस्रे्चर दोन  प्रवतवनधी सदस्य 
9 उपसवचव (लरक्षवेव), जलसांपदर ववभरर्ग सदस्य सवचव 

 

8. प्रत्येक महसूल ववभरर्गस्तरीय छरननी सवमतीने महसूल ववभरर्गरतून प्ररप्त नरमरांकनरची छरननी/ 
तपरसणी व क्षते्रीय स्तररवर प्रत्यक्ष करमरची तपरसणी करुन प्रत्येक पुरस्करर वर्गाकवरतर तीन नरमरांकनरची 
ररज्यस्तरीय छरननी सवमतीकडे जलभरू्षण पुरस्करररसरठी वशर्ररस कररवी. 
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9. ररज्यस्तरीय छरननी सवमतीने महसूल ववभरर्गस्तरीय छरननी सवमत्यरांकडून प्ररप्त नरमरांकनरांमधून 
जलभरू्षण पुरस्करररसरठी प्रत्येक वर्गास्तव ररज्यस्तरीय प्रर्म, व्व्दतीय व तृतीय ववजेत्यरांची वनवड 
कररवी. सदर पुरस्करर ववजेत्यरांची अांतीम वनवड मर. मांत्री, जलसांपदर यरांच्यर मरन्यतेने करण्यरत यरवी. 
10. जलभरू्षण पुरस्करररचे ववतरण समररोहरचे आयोजन अधीक्षक अवभयांतर, परटबांधररे सांशोधन व 
ववकरस सांचरलनरलय, पुणे यरांनी दरवर्षी 15 सप्टेंबर रोजी कररव.े 
11. यर पुरस्करररसरठी होणररर खचण यशदर, पुणे यरांनर जलसरक्षरतर करयणक्मरसरठी “लेखरशीर्षण 2701 
मोठे व मध्यम परटबांधररे (07) (01) जलसरक्षरतर व जलजररृ्गती करयणक्मरअांतर्गणत सहरय्यक अनुदरन 
(2701 सी 089)” यर मुख्य लेखरशीर्षाखरली दरवर्षी उपलब्ध होणरऱ्यर वनधीतून करण्यरत यरवर.  

सदर शरसन वनणणय परणी पुरवठर व स्वच्छतर ववभरर्ग आवण मृद व जलसांधररण ववभरर्ग यरांच्यर 
सल्ल्यरने/ सहमतीने करढण्यरत येत आहे.  

सदर शरसन वनणणय महरररष्ट्र शरसनरच्यर www.maharashtra.gov.in यर सांकेतस्र्ळरवर उपलब्ध 
करण्यरत आलर असून त्यरचर सरांकेतरक 202205131331203127 असर आहे. हर आदेश वडजीटल 
स्वरक्षरीने सरांक्षरवकत करुन करढण्यरत येत आहे.  
 महरररष्ट्ररचे ररज्यपरल यरांच्यर आदेशरनुसरर व नरवरांने, 
 
 

 ( पूर्थणमर देसरई ) 
उपसवचव, महरररष्ट्र शरसन 

प्रत, 
1. मर. ररज्यपरल यरांचे सवचव ररजभवन, महरररष्ट्र ररज्य. 
2. मर. मुख्यमांत्री, महरररष्ट्र ररज्य. 
3. सवण मांत्री, महरररष्ट्र ररज्य. 
4. सवण ररज्यमांत्री, महरररष्ट्र ररज्य. 
5. सवण सन्मरननीय ववधरनसभर / पवरर्षद सदस्य. 
6. सवण मरन्यतरप्ररप्त ररजकीय पक्षरांची करयालये. 
7. मर. मुख्य सवचव , महरररष्ट्र शरसन, मांत्ररलय, मुांबई. 
8. मर. मुख्यमांत्री महोदयरांचे अप्पर मुख्य सवचव. 
9. सवचव, परणी पुरवठर व स्वच्छतर ववभरर्ग यरांचे स्वीय सहरयक 
10.सवचव (मृद व जलसांधररण) यरांचे स्वीय सहरयक. 
11. सवण मांत्ररलयीन ववभरर्ग.  
12. सवण करयणकररी सांचरलक/ सवण महरसांचरलक, परटबांधररे ववकरस महरमांडळे. 
13. सवण मुख्य अवभयांतर (स्र्रपत्य/यरांवत्रकी), जलसांपदर ववभरर्ग. 
14. सवण अधीक्षक अवभयांतर (स्र्रपत्य), जलसांपदर ववभरर्ग. 
15. वनवडनस्ती (लरक्षवेव) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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शरसन वनणणय क्मरांक : वसडीए-2020/प्र.क्.100/20/लरक्षेवव(कर), वद.13.05.2022 रोजीचे सहपत्र 
पवरवशष्ट्ट - 1 

वनवड प्रवक्यर व वळेरपत्रक 

अ.क् टप्पर स्तर करयणवरहीचर 
वदनरांक 

1 पुरस्करररबरबत जरवहररत व 
प्रवसध्दी 

परटबांधररे सांशोधन व ववकरस 
सांचरलनरलय, पुणे 

15 मे  

2 Online पध्दतीने नरमरांकन 
स्वीकररण्यरचर करलरवधी 

परटबांधररे सांशोधन व ववकरस 
सांचरलनरलय, पुणे 

01 जून ते 30 जून 

3 महसूल ववभरर्गस्तरीय छरननी 
सवमतीची छरननी प्रवक्यर (वनवडक 
अजणदरररांच्यर प्रस्तरवरांची सत्यतर 
पडतरळणीसह) 

महसूल ववभरर्गस्तरीय छरननी 
सवमती 

21 जुलै पयंत 

4 शरसनरस वशर्ररस महसूल ववभरर्गस्तरीय छरननी 
सवमती 

25 जुलै पयंत 

5 ररज्यस्तरीय छरननी सवमतीची 
छरननी प्रवक्यर व शरसनरस 
वशर्ररस 

ररज्यस्तरीय छरननी सवमती 05 ऑर्गस्टपयंत 

6 अांवतम वनवड शरसन 12 ऑर्गस्ट पयंत 

7 शरसन वनणणय प्रवसध्द करणे शरसन 22 ऑर्गस्ट पयंत 

8 पुरस्करर ववतरण समररांभ परटबांधररे सांशोधन व ववकरस 
सांचरलनरलय, पुणे 

15 सप्टेंबर 
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शरसन वनणणय क्मरांक : वसडीए-2020/प्र.क्.100/20/लरक्षेवव(करमे), वद.13.05.2022 रोजीचे सहपत्र 
पवरवशष्ट्ट क्. 2 

अ) जलक्रांतीचे जनक मरजी मुख्यमांत्री स्वर्गीय डॉ. शांकरररव चव्हरण स्मृती जलभरू्षण पूरस्करररसरठीचे 
खरजर्गी वर अशरसकीय व्यक्ती / सांस्र्र यर वर्गणवररीकवरतर मुल्यरांकनरचे वनकर्ष. 
अ.क् वनकर्षरचे वववरण रु्गणरांक 

1 करमरचर तपशील  50 

अ) करयाचे स्वरुप कोणते (सांस्र्रत्मक / वयैव्क्तक) - 5  रु्गण 
आ) जलसांपदर / ससचन क्षते्ररशी सांबांवधत करमरचर तपशील   (पीक बदल 
/ कमी परण्यरचे पीक घेणे/ सूक्ष्म ससचन इत्यरदी करमे) - 30 रु्गण 
                                            अर्वर   

आ) जलसांवधणन व परणी पुरवठर व स्वच्छतर क्षते्ररच्यर करमरशी वनर्गडीत 
(सरांडपरण्यरचे वववनयमन/ परणी पुनभणरण व पुनवापर/ जलसांधररणरच्यर 
दृष्ट्टीने केलेले बरांधकरम व त्यरांचे स्वरुप ) - 30 रु्गण 

अ) करमरसरठी शरसकीय मदत /अनुदरन घेतले सकवर कसे/ शरसकीय 
योजनर लोकरांपयंत पोहोचवण्यरची केलेली करमवर्गरी इ. - 15 रु्गण 

2 सदर करमरमुळे वनमाण झरलेलर जलसरठर अर्वर बचत झरलेलर परणीसरठर 
अर्वर प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्षवरत्यर जलसमृध्द झरलेले क्षते्र अर्वर ससचनरत 
झरलेली वरढ इत्यरदीची आकडेवररी. 

25 

3 लोकसहभरर्ग व लरभरर्ींची लोकसांख्यरबरबत  

अ) लरभरर्ींची लोकसांख्यर - 15 रु्गण 
i. 1000 पेक्षर कमी लोकसांख्यर- 05 रु्गण 
ii. 1000 ते 5000 लोकसांख्यर - 10 रु्गण 
iii. 5000 पेक्षर जरस्त लोकसांख्यर - 15 रु्गण 

आ)  प्रस्तुत करम लोकसहभरर्गरतून घडवून आणण्यरसरठी केलेले प्रयत्न /  
नरववन्यपूणण सांकल्पनर शरसकीय योजनर इत्यरदींनर प्रोत्सरहनपर 
ररबववलेले उपक्म / समरजरत केलेले प्रबोधन - 10 रु्गण  

25 

 एकूण 100 
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ब) जलक्रांतीचे जनक मरजी मुख्यमांत्री स्वर्गीय डॉ. शांकरररव चव्हरण स्मृती जलभरू्षण पुरस्करररसरठीचे 
शरसकीय कमणचररी /अवधकररी यर वर्गणवररीकवरतर मूल्यरांकनरचे वनकर्ष. 

अ.क् वनकर्षरचे वववरण रु्गणरांक 

1 शरसकीय सेवते केलेले उल्लेखनीय करयण/ करयणक्षते्ररचर प्रकरर व त्यर 
करमरमुळे लरभधररक व्यक्ती, र्गरव यरांची मरवहती. 

25 

2 सदर करमरमुळे वनमाण झरलेलर जलसरठर/ वनमाण झरलेले ससचनक्षते्र/ 
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जलसमृध्द झरलेल्यर जवमनीचे क्षते्र 

25 

3 नरववन्यपूणण बरांधकरमरचे स्वरुप/ परणी वरपर सांस्र्र/ प्रवक्यर उद्योर्ग 
उत्परदक सांस्र्र/ परणीपट्टी वसूली इत्यरदीसांबांधीची स्पृहनीय करमे 

25 

4 वरील मुद्दयरांखेरीज उल्लेखनीय करयण/ वववशष्ट्ट क्षते्ररतील योर्गदरन 25 

 एकूण 100 
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