
 

 

 

संदभ . िविवमं/२०२१-२२/ ३०५                                                  िद .०५/०४/२०२२ 

मा.िवभाग मुख/ सचंालक/ ाचाय  

सािव ीबाई फुले पणेु िव ापीठाशी संलि नत  

सव महािव ालये व मा यता ा  प रसं था , 

िव ापीठ प रसरातील सव शै िणक िवभाग, पुण.े 

 
िवषय :- "Jal Shakti Abhiyan : Catch The Rain -2022"  

संदभ . : िव िव ालय अनदुान आयोगाचे  DONo.2-19 / 2022 (CPP-II)  िदनांक २५ माच, २०२२ चे प    
 
महोदय/ महोदया, 

भारत सरकारने देशातील जल सरु ा सुिनि त कर यासाठी आिण जनजागतृी कर यासाठी जलश  अिभयान 
राबवले आह.े या मा यमातनू पा याचे संवधन आिण पनुभरण कर यासाठी सव संबंिधतांना एक  आणनू या जनआंदोलनात 
सहभागी हो याक रता िविवध उप मांचे आयोजन करीत आह.े जल सुर ा सुिनि त कर यासाठी जलसंधारण आिण पनुभरण 
ह ेअ यतं आव यक आह.े याच उप माचा एक मह वाचा ट पा हणनू जल श  मं ालयाकडून "Jal Shakti Abhiyan : 
Catch The Rain -2022" ची अंमलबजावणी तािवत केली आह.े माच अखेर ते ३०.११.२०२२ पयत "Catch the 
Rain, Where it Falls, When it Falls" या थीमसह ही मोहीम राबिव यात येणार आह.े जीवन आिण उपजीिवकेचे 
संर ण कर यासाठी आिण या मोिहमे या अमंलबजावणीसाठी पढुील काय म हाती घे यात आले आहते. 

१. जलसधंारण आिण पावसाचे पाणी साठवण  
२. नतूनीकरण पारंपा रक आिण इतर जल ोत / टा या  
३. पनुवापर, बोअरवेल पनुभरण संरचना  
४. पाणलोट िवकास 

 तरी िव िव ालय अनदुान आयोगाने िदले या िनदशानुसार सव उ च िश ण सं था आिण यां या संल न 
महािव ालय/ेसं थांना िवनंती कर यात येते क , जल सुर ा सिुनि त कर यासाठी आिण जनजागतृी कर यासाठी जलश  
अिभयान पदवी आिण पद यु र तरावर राबवावे तसेच महािव ालया या  इमारती आिण कॅ पसम ये जलसंधारण सरंचनां या 
िनिमतीसाठी आिण पावसाचे पाणी साठव याबाबत िव ा याम ये जागतृीसाठी आयोिजत केले या उप मांची मािहती 
EBSB पोटल https://ekbharat.gov.in वर अपलोड करावी. यासंदभात अिधक मािहतीसाठी िव िव ालय अनदुान 
आयोगाचे प  सोबत जोडले असून यानसुार आप या तरावर यो य ती कायवाही करावी. कळाव,े  
सोबत- वरील माणे   

 
डॉ.संतोष परचरेु 

संचालक 
िव ाथ  िवकास मंडळ 

 
 
 
 




