सन

२०१४-१५

मध्ये

पाणलोट

विकास

चळिळीसाठी अर्थसंकल्पपत झालेला वनधी
जलयुक्त

वििार

अवियानाच्या

प्रचार

ि

प्रवसध्दीसाठी वितरीत करणेबाबत.
महाराष्ट्र िासन
जलसंधारण वििाग
िासन वनणथय क्रमांक: पाविच-201४/प्र.क्र.5६ / जल ८
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
वदनांक: 20 माचथ, 201 ५
िाचा :
1) िासन पवरपत्रक वित्त वििाग क्र. अंदाज-2014/प्र.क्र.110/अर्थ-3,वद.01 जुलै,2014
२) िासन पवरपत्रक जलसंधारण वििाग क्र. लोकसो-2014 / प्र.क्र. 93 / जल ७ वदनांक 7 ऑगस्ट,2014
३) ग्राम विकास ि जलसंधारण वििाग िासन वनणथय क्र.पाविच-2014 / प्र.क्र.56 / जल-8
वदनांक ०७ ऑगस्ट, १२ सप्टें बर,2014 आवण १७ जानेिारी २०१५
४) संचालक, मृदसंधारण ि पाणलोट क्षेत्र व्यिस्र्ापन पुणे यांचे पत्र क्र. मृदसं /मृद-१ /पाविचका/ वनधीवि /
१४-१५ / २२४ / १५ वदनांक १३ फेब्रुिारी, २०१५
५) वनयोजन (रोहयो ) िासन वनणथय क्र. आईसी २०१४ / प्र.क्र. ५२ / रोहयो-६ब वदनांक 20 माचथ २०१५

प्रस्तािना :राज्यातील बहु तांिी क्षेत्र कोरडिाहू असून उपलब्ध जलस्त्रोताचा उपयोग केला तरी देखील 70 टक्के
पेक्षा जास्त क्षेत्र कायम स्िरुपी नैसर्गगकवरत्या पडणा-या पािसािरच अिलंबन
ू रहाणार आहे . हे लक्षात घेऊन
पाणलोट क्षेत्रविकासाचा कायथक्रम गेपया अनेक िर्षापासून राज्यात सुरु असून, सुरु केलेले पाणलोट मोठया
प्रमाणािर अपूणथ आहे त. हे पाणलोट गतीमान पध्दतीने विकवसत करण्याचा धडक कायथक्रम दे खील िासनाने
हाती घेतला आहे . महात्मा ज्योवतबा फुले जल ि िूमी संधारण अवियान प्रामुख्याने लोकसहिागातून
राबविणेस राज्यात गेली काही िर्षे सुरु आहे . या व्यवतवरक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी
योजनेअंतगथत दे खील जलसंधारणाच्या कामास फार मोठे महत्ि आहे .
राज्यात िारं िार पडणारा दु ष्ट्काळ पाहता पाण्याचे वनयोजन ही काळाची गरज आहे . यासाठी नरे गा
अंतगथत जलसंधारण ि जलसंिधथनािर अवधकावधक िर वदला जात आहे. तसेच, जलसंधारण वििागामाफथत
पुढील ५ िर्षांत संपण
ू थ राज्यात जलयुक्त वििार अवियान राबविण्यात येणार आहे . सुरुिातीच्या टप्प्यात या
िर्षासाठी सुमारे ६००० गािांमध्ये हे अवियान राबविण्यात येत आहे . जलयुक्त वििार अवियानाबाबत ग्रामीण
िागातील जनतेमध्ये प्रचार प्रवसध्दीच्या माध्यमातून व्यापक जाणीि-जागृती करण्याची बाब िासनाच्या
विचाराधीन होती.
2.

हे सिथ प्रयत्न जरी होत असले तरी राज्यातील पाणलोट क्षेत्राची व्याप्ती फार मोठी आहे . मृद ि

जलसंिधथनाचे उविष्ट्ट ि महत्ि सिथसामान्य जनतेपयंत पोहोचविण्यासाठी जलसंधारणाकवरता पाणलोट
विकास चळिळ कायथक्रम राबविण्याचा वनणथय िासनाने वदनांक 25 ऑगस्ट 2008 च्या िासन वनणथयाव्दारे
घेतला. सन 2014-15 मध्ये पाणलोट विकास चळिळ कायथक्रम राबविण्यासाठी जावहरात ि प्रवसध्दी या
बाबीसाठी रु. 385.00 लाख वनधी अर्थसंकपपीत झाला आहे . सदर वनधीतून रु. ११९.८०२ लक्ष (एकिे
एकोणीस लक्ष अंिी हजार दोनिे केिळ) एव्हढ्या वनधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताि िासनाच्या विचाराधीन
होता.
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िासन वनणथय:
सन

२०१४-१५ या आर्ीक िर्षामध्ये पाणलोट विकास चळिळीसाठी अर्थसक
ं ल्पपत झालेपया

वनधीतून रु. ११९.८०२ लक्ष (एकिे एकोणीस लक्ष अंिी हजार दोनिे केिळ) एव्हढा वनधी जलयुक्त वििार
अवियानाच्या प्रचार ि प्रवसध्दीसाठी वितरीत करण्यास िासन मान्यता दे ण्यात येत आहे .
२.

हा मंजुर रु. ११९.८०२ लक्ष (एकिे एकोणीस लक्ष अंिी हजार दोनिे केिळ) वनधी केिळ कोकण,

नाविक, अमरािती आवण नागपूर वििागातील वजपहामध्ये वफरत्या िाहनाच्या (मोबाईल व्हॅन) द्वारे महात्मा
गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी आवण जलसंधारण वििागाद्वारे राबविण्यात येणा-या सिथ योजनेंतगथत
घेण्यात येणारी विविध कामे तसेच, क्षेवत्रय स्तरािर जलयुक्त वििार अवियान व्यापकदृष्ट्टया लोकांपयथत
पोहचविण्यासाठी माध्यमातून जाणीि जागृती करण्यािर खचथ करण्यात यािा.
३.

वफरत्या िाहनाच्या (मोबाईल व्हॅ न ) माध्यमातून हा उपक्रम राबविण्यासाठी वनयोजन वििाग (रोहयो)

वििागाने वदनांक २० माचथ २०१५ च्या िासन वनणथयान्िये औरं गाबाद ि पुणे वििागासाठी मागथदिथक सूचना
वनगथवमत केलेपया आहेत. त्याच सूचना इतर चार (कोकण, नाविक, अमरािती आवण नागपूर) वििागास लागू
राहतील त्या खालीलप्रमाणे आहे त:
अ) मोबाइल व्हॅ नच्या माध्यमातून जन जागृती करण्याचा कालािधी :
1 मवहना (वद.1 एवप्रल,२०१५ ते वद.१ मे, 2015)
आ) मोबाइल व्हॅ नच्या माध्यमातून जन जागृती करण्यासाठी वनिडण्यात आलेली गािे :राज्यातून जलयुक्त वििार अवियाना अंतगथत वनिडण्यात आलेपया 6000 गािांपैकी कोकण,
नाविक, अमरािती आवण नागपूर वििागातील वनिडण्यात आलेली सिथ 3418 गािे.
इ)

आयईसी मोबाइल व्हॅनच्या तपिील :हा उपक्रम राबविण्यासाठी कोकण, नाविक, अमरािती आवण नागपूर वििागाकवरता एकूण 6८
व्हॅ नची आिश्यकता आहे (साधारणपणे 50 गािांमागे एक मोबाइल व्हॅ न

याप्रमाणे). त्याचे वििरण

खालीलप्रमाणे आहे :
अ.क्र.

वजपहा

1

2

तालुक्यांची

जलयुक्त वििार अवियानातं गथत

संख्या

वनिडलेली गािे

3

4

5

आिश्यक व्हॅ नची संख्या

1

रायगड

15

45

1

2

रत्नावगरी

9

45

1

3

ससधुदुगथ

8

34

1

4

ठाणे

5

26

1

5

पालघर

8

50

1

एकुण कोकण वििाग़

45

200

5

6

अहमदनगर

14

279

6

7

धुळे

4

129

2

8

जळगाि

15

232

4

9

नंदुरबार

6

72

2

10

नाविक

15

229

4

54

941

18

एकुण नाविक वििाग़
24

िंडारा

7

86

2

25

चंद्रपूर

15

218

4
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26

गडवचरोली

12

152

3

27

गोंदीया

8

94

2

28

नागपूर

13

313

6

29

िधा

8

214

4

63

1077

21

एकुण नागपुर वििाग़
30

अकोला

7

180

4

31

अमरािती

14

243

5

32

बुलढाणा

12

256

5

33

िाविम

6

185

4

34

यितमाळ

16

336

6

एकुण अमरािती वििाग़

55

1200

24

एकुण वििाग

२१७

३४१८

६८

1) वजपहयासाठी लागणाऱ्या व्हॅ न संबवं धत वजपहावधकारी कायालयाने उपरोक्त नमूद संख्येनुसार
िाडे तत्िािर घ्यािे. उदा. Pick up व्हॅ न या िाहनासारखी असािीत.
२) सदर व्हॅनसोबत माईक, स्पीकर, टीव्ही/एलसीडी, प्रोजेक्टर, डीव्हीडी प्लेयर, नरे गा ि
जलसंधारणािी संबवं धत िॉटथ वफप्स, िैक्षवणक वफपम, ल्व्हवडओ सजगपस, ऑवडओ सजगपसच्या
सीडीज/ डीव्हीडीज तसेच, लघु प्रदिथन आयोवजत करण्यासाठी लागणारे सावहत्य ि नरे गा आवण
जलयुक्त वििार अवियानासंबवं धचे इतर प्रवसध्द सावहत्य असािे.
ई) मोबाइल व्हॅ न आवण इतर साधन सामुग्री िाडे तत्िािर घेण्याची प्रवक्रया १. प्रत्येक वजपहावधकारी कायालयाने मोबाईल व्हॅ न ि त्यासोबत आिश्यक असणारी उपरोक्त सामुग्री
िाडे तत्िािर घ्यािी.
२. या प्रयोजनासाठी वजपहास्तरािरून सिावधक खप असलेपया ितथमानपत्रात जावहरात दे ऊन व्हॅन
िाडे तत्िािर घेण्यासाठी विहीत वनविदा प्रवक्रया पार पाडािी.
३. मोबाइल व्हॅ न आवण त्यासोबत आिश्यक असणाऱ्या इतर साधन सामुग्रीचे सविस्तर खचासह वििरण
तक्ता क्र.१ ि तक्ता क्र.२ मध्ये वदलेले आहे .
४. मोबाइल व्हॅ न आवण त्यासोबत आिश्यक असणाऱ्या इतर साधन सामुग्रीची िाडे तत्िािर संपादन
प्रवक्रया, उपक्रम वनयोजन, संवनयंत्रण, अहिाल इ. बाबी खालीलप्रमाणे पार पाडाव्यात.
i. मोबाईल व्हॅनसाठी ितथमानपत्रात जावहरात दे णे.
ii. प्राप्त वनविदांची नाननी करणे.
iii. वनिड झालेपया व्हॅ न मालकांसोबत करार करणे.
iv. व्हॅ न सजािटीसाठी ि साधन सामुग्री िाहनामध्ये बसविण्यासाठी मुदत दे णे.
v. िासनाकडू न पाठविलेपया artwork नुसार आिश्यक सावहत्याची नपाई करुन घेणे.
vi. मोबाईल व्हॅ नसाठी दौऱ्याचे वनयोजन करणे, तालुका िाटप आवण व्हॅनसोबत असणाऱ्या
अवधकाऱ्यांच/े कमथचाऱ्यांचे दौऱ्यासंबध
ं ी प्रविक्षण आयोवजत करणे.
vii. प्रत्यक्ष उपक्रमाला िुिारं ि करणे.
viii. उपक्रमाचा समारोप करणे.
ix. उपक्रमाचा अहिाल तयार करणे.
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उ) उपक्रमाची सिथसाधारण रूपरे र्षा :1.

रोहयो आवण जलसंधारण वििाग या वििागांमाफथत संयक्
ु त वरतीने हा उपक्रम राबविला जाईल.

2.

एका वदिसात एक व्हॅ न फक्त दोन गािांना िेट दे ईल.

ऊ) मोबाईल व्हॅ नची सजािट : १. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगथत घेण्यात येणारी विविध कामे ि जलयुक्त
वििार अवियानािी संबवं धत संदेि ि वचत्रे सदर व्हॅ निर लािण्यात यािी.
२. मोबाईल व्हॅ निर लािण्यात येणाऱ्या पॅनेपसिरील संदेि, वचत्रे ि स्टँ डीजचे आटथ िकथ िासनामाफथत
तयार करून त्याची सॉफ्ट कॉपी सिथ वजपहयाना पाठविण्यात येईल.या सॉफ्ट कॉपीमध्ये पाठविलेपया
आटथ िकथप्रमाणे स्र्ावनक स्तरािर नपाई करुन सदर सावहत्य िाहनािर लािण्यात यािे.
३. मोबाईल व्हॅनमध्ये टीव्ही/ डीव्हीडी प्लेयर लािण्याची व्यिस्र्ा असािी.
४. ही मोबाईल व्हॅ न मवहन्यातून अंदाजे वकमान 3000 वक. मी. इतका प्रिास करे ल .
ए) मोबाईल व्हॅ नसोबत असणाऱ्या कमथचाऱ्यांची/िासनाच्या प्रसतवनधींची वनयुक्ती :१. मोबाईल व्हॅ नसोबत संबवं धत वजप्ांचे दोन प्रवतवनधी (ड्रायव्हर आवण क्लीनर िगळू न) असािेत,
याबाबत उप वजपहावधकारी (रोहयो) आवण अवधक्षक वजपहा कृवर्ष अवधकारी (जल संधारण) यांनी
समन्ियाने प्रवतवनधींची वनयुक्ती करािी.
२. या उपक्रमाअंतगथत संबवं धत ग्राम पंचायतीचे ग्राम रोजगार सेिक आवण कृवर्ष सहायक यांनी संबवं धत
गाि ि ग्राम पंचायतीमध्ये स्र्ावनक स्तरािर संबवं धत तालुक्याच्या मोबाईल व्हॅ नमधील प्रवतवनधींिी
संपकथ साधून स्र्ावनक स्तरािर समन्िय साधािा.
३. तालुका कृवर्ष अवधकारी, तहवसलदार आवण गट विकास अवधकारी, पंचायत सवमती यांनी परस्पर
समन्ियाने या उपक्रमाची अंमलबजािणी करािी. यासाठी आिश्यक बैठकांचे आयोजन त्यांच्या
स्तरािर करािे ि व्हॅ नच्या मागथक्रमणाची रुपरे र्षा वनवित करािी.
४. या व्हॅ नसोबत असणाऱ्या िासकीय कमथचाऱ्यांना िासकीय वनयमाप्रमाणे अनुज्ञेय सिथ ित्ते दे ण्यात
यािेत.
५. वजपहा स्तरािरील संवनयंत्रण ि पयथिक्ष
े ण संबवं धत वजपहावधकारी यांच्या मागथदिथनाखाली अवधक्षक
वजपहा कृवर्ष अवधकारी (जल संधारण) आवण उप वजपहावधकारी (रोहयो) यांनी करािे.
ऐ) या उपक्रमासाठी वजपहा स्तरािर कराियाच्या बाबी :१. या उपक्रमाचे वजपहास्तरािर उदघाटन संबवं धत वजप्ाचे मा. पालक मंत्री यांचे हस्ते करण्यात यािे.
२. या उपक्रमाबाबत वजपहा स्तरािर पत्रकार पवरर्षद आयोवजत करण्यात यािी ि आिश्यक प्रवसध्दी
दे ण्यात यािी.
३.

या उपक्रमाबाबत ग्रामपंचायत स्तरािर दिंडी, उद्घोर्षणा, बैठक, सिा इ. च्या माध्यमातून पूिथ प्रवसद्धी
करण्याबाबतच्या सूचना वजपहास्तरािरुन सिथ ग्राम पंचायतींना वनगथवमत करण्यात याव्यात.

ओ) उपक्रमासाठी ग्राम स्तरािर कराियाच्या बाबी :१.

ग्राम

स्तरािर

या

उपक्रमाचे

उद्घाटन

स्र्ावनक

लोकप्रवतवनधी/पदावधकारी/सन्माननीय

नागवरक/मुख्याध्यापक इत्यादी मान्यिरांच्याहस्ते केले जािे.
२.

सदर मोबाईल व्हॅ न ज्या गािातून मागथक्रमण करे ल त्या गािातील ग्राम रोजगार सेिक ि कृवर्ष
सहायकाने मोबाईल व्हॅ नचे स्िागत गािातील उपरोक्त नमूद मान्यिरांच्या हस्ते करण्याबाबत
स्र्ावनक पातळीिर सिथ व्यिस्र्ा करािी.

३.

गािात प्रिेि करतांना मोबाइल व्हॅ नच्या ऑवडओ वसस्टमिरुन घोर्षणा ि सजगपस िाजविण्यात
याव्यात. त्यानंतर गािात व्हॅनच्या माध्यमातून फेरीचे आयोजन करण्यात यािे.
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४.

फेरी नंतर गािातील प्रमुख वठकाणी िाहन र्ांबिून प्रदिथन सावहत्य मांडािे.

५.

प्रदिथनास िेट दे ण्यासाठी रॅली, गृह िेटी, घोर्षणा इ.माध्यमाद्वारे लोकांना प्रिृत्त करािे.

६.

प्रदिथनास िेट दे ण्यासाठी येणाऱ्या लोकांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ि
जलयुक्त वििार अवियानाबाबत मावहती दे ण्यात यािी ि आिश्यकतेनुसार संदिथ सावहत्यांचे िाटप
करण्यात यािे.

७.

प्रदिथनानंतर योजनेसंबवं धत िासनाकडू न उपलब्ध करुन वदलेले मवहतीपट/यिोगार्ा दाखविण्यात
याव्यात.

औ) उपक्रमािी संबंवधत आर्गर्क अंदाजपत्रक
उपरोक्त सिथ बाबींसाठी येणारा खचथ खाली नमूद तक्त्यामध्ये वदलेपया अंदावजत खचाच्या
अवधन राहू न करािा :-

तक्ता क्र. १
अ ) एका व्हॅ नसाठी येणारा अंदावजत खचथ (कालािधी 1 मवहना ) :अ.क्र.
१.

तपिील
िाडे तत्िािर व्हॅन घेणे (मेंटेनन्स, टोल, इंधन इ. सह)

अंदाजे खचथ
रु.30,०००/-प्रती

एकूण खचथ
रु. 30,०००/-

मवहना
२.

प्रोजेक्टर (स्क्रीनसह) िाडे तत्िािर घेणे (26 वदिस)

रु. १५००/ प्रती वदिस

रु. 39,000/-

३.

डीव्हीडी प्लेयर िाडे तत्िािर घेणे (26 वदिस)

रु. ५००/- प्रती वदिस

रु. 13,000/-

४.

ऑवडओ वसस्टम-माइक, स्पीकर इ िाडे तत्िािर घेणे रु. ५००/- प्रती वदिस

रु. 13,000/-

(26 वदिस)
५.

बॅटरी बॅकअप (वमनी जनरेटर) (26 वदिस)

रु. ६००/- प्रती वदिस

६.

व्हॅ न सजािट (पॅनेल नपाईसह) (वजपहा स्तरािर) एकदा रु. 10,000/-

रु. 15,600/रु. 10,०००/-

कराियाचा खचथ
एकूण खचथ

रु. 1,20,600/-

कोकण, नाविक, अमरािती आवण नागपूर वििागातील 6८ मोबाईल व्हॅ न्सकवरता येणारा खचथ (कालािधी 1
मवहना):- 1,20,600 x 68 व्हॅन्स= रु. 82,00,800 /- (अक्षरी रु. ब्याऐंिी लाख आठिे फक्त) इतका राहील.
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तक्ता क्र.२
ब) मोबाईल व्हॅ नमधील आयईसी सावहत्यासाठी लागणारा अंदावजत खचथ :

क्र.
१

तपिील

संख्या

यूवनट खचथ
२०००/-

एकूण खचथ

प्रदिथन संच (स्टँ डीज)- २० विर्षयांिर (१० नरे गा + १० 68 व्हॅन

रु.

प्रती रु. 27,20,000

जलसंधारण)

स्टँ डी X २० स्टँ डीज
= 40000/-

2

डीव्हीडीज (िैक्षवणक मवहतीपट, सजगपस, स्पॉट्स 340

रु. १००

रु. 34,0००

रु. ०.५०

रु. 8,54,500

रु. १.००

रु. 170900

इत्यावद) प्रत्येकी ५ डीव्हीडीज (१ यिोगार्ा, २ डीव्हीडी
िैक्षवणक ि २ TVC ि ऑवडओ स्पॉट्स) X 68 िाहने
3

leaflets प्रती गाि ५०० या प्रमाणे साधारणपणे 3418 17,09,000
गािांसाठी-सामान्य नागवरकांसाठी

4

नग

ब्रोिसथ प्रती गाि ५० या प्रमाणे साधारणपणे 3418 170900
गािांसाठी-सरपंच,

ग्रामसेिक,

बचतगट

इत्यादींसाठी
एकूण खचथ ( 21 वजप्ांसाठी)

रु. 37,79,400
तक्ता क्र. ३

मोबाईल व्हॅ नद्वारे प्रचार ि प्रवसध्दी करण्यासाठी दोन वििागांतील वजप्ांकवरता येणारा खचथ ( कालािधी एक मवहना)
अ.क्र.

तपिील

अंदाजे खचथ

अ

68 मोबाइल व्हॅ नचा खचथ

रु. 82,00,800 /-

ब

वजपहास्तरािर लागणारा प्रदिथन संचाचा खचथ , आयईसी सावहत्य

रु. 37,79,400 /-

इत्यावद
एकूण खचथ (अ + ब)

रु. 11980200/-

उपक्रमासाठीचा एकूण खचथ रु. 11980200/- (अक्षरी एकिे एकोणीस लक्ष ऐंिी हजार दोनिे केिळ )

औ) उपक्रमाचे संवनयंत्रण ि अंमलबजािणी :१. वििागस्तरािरुन वििागीय आयुक्त यांच्या मागथदिथनाखाली उप आयुक्त (रोहयो) ि वििागीय सह
संचालक कृवर्ष यांनी या उपक्रमाचे सवनयंत्रण करािे ि वजपहावनहाय अहिाल िासनास सादर
करािा.
२. वजपहास्तरािरुन वजपहावधकारी यांच्या मागथदिथनाखाली उप वजपहावधकारी (रोहयो) ि वजपहा
अवधक्षक कृवर्ष अवधकारी यांनी या उपक्रमाचे सवनयंत्रण करािे. तसेच,या िासन वनणथयासोबत
जोडलेपया प्रपत्र १ मध्ये नमूद मावहती िरुन अहिाल वििागस्तरािर सादर करािा सोबत आईसी
मोबाईल व्हॅनची नायावचत्रेसध्ु दा सादर करािीत.
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३. सदर उपक्रमाचे वनयोजन ि अंमलबजािणी तालुकास्तरािर तालुका कृवर्ष अवधकारी यांनी संबवं धत
तालुक्यांच्या गट विकास अवधकारी, पंचायत सवमती ि तहवसलदार यांच्यािी समन्िय साधून करािी.
४. ग्राम पंचायत स्तरािर सदर उपक्रम राबविण्याची जबाबदारी ग्राम रोजगार सेिक ि कृवर्ष सहायक
यांच्यािर सोपविण्यात येत आहे . तसेच, सदर उपक्रम राबविण्यात आपयाबाबतचा अहिाल प्रपत्र - २
मध्ये नमूद मावहती िरुन वजपहयास सादर करािा.
अं) वनधीची उपलब्धता :३. हा वनधी खचथ करण्यासाठी आयुक्त, (कृवर्ष) यांना प्रावधकृत करण्यात येत असून वितरीत केलेला मंजूर वनधी आपपया
स्तरािर आहवरत करािा ि सदर वनधी संबध
ं ीत २१ वजप्ांना उपलब्ध करुन दे ण्यात यािा. याबाबतचा खचथ खालील
लेखाविर्षाखाली खची टाकण्यात यािा.
"मागणी क्रमांक एल-7, 4402- मृद ि जलसंधारण यािरील िांडिली खचथ 102 - मृदसंधारण -, (01) राज्य योजना पंचिार्गर्षक योजनांतगथत योजना
(01) (21) पाणलोट क्षेत्र विकास कायथक्रम, प्रवसध्दी ि पावरतोवर्षक योजना (4402 2351)
26, जावहरात ि प्रवसध्दी”
४. हा िासन वनणथय वित्त वििागाच्या पवरपत्रक क्रमांक अर्थसं-2014/प्र.क्र.66/ अर्थसक
ं पप-3 वदनांक 29 माचथ, 2014
अन्िये प्रिासवकय वििागांना प्रदान करण्यात आलेपया अवधकारानुसार वनगथवमत करण्यात येत आहे .
सदर िासन वनणथय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या िेबसाईटिर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१५०३२०१४३०३३३१२६ आहे. हा आदे ि वडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार ि नािाने,

Vinod S
Wakhare

Digitally signed by Vinod S Wakhare
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Deputy Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
serialNumber=8f4277e1c48d95adb75a5d959bbb
8f12b61892a0bf91d9d7250d0bfd4f204c77,
cn=Vinod S Wakhare
Date: 2015.03.23 13:57:57 +05'30'

( वि.वस. िखारे )
उप सवचि महाराष्ट्र िासन
प्रत :1. मा.राज्यपाल यांचे सवचि.
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे सवचि.
3. मा विरोधी पक्ष नेते विधानपवरर्षद यांचे खाजगी सवचि
4. मा विरोधी पक्ष नेते विधानसिा यांचे खाजगी सवचि
5. मा.मंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजगी सवचि.
6. मा.राज्यमंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजगी सवचि.
7. सिथ मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि.
8. मा. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्िीय सहाय्यक,
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9. अपर मुख्य सवचि (कृवर्ष), कृवर्ष ि पदु म वििाग, मंत्रालय, मुंबई.
10. सिथ अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि, मंत्रालय, मुंबई
11. अपर मुख्य सवचि, महसूल ि िन वििाग (मदत ि पुनिथसन), मंत्रालय, मुंबई.
12. वििागीय आयुक्त (सिथ)
13. आयुक्त (कृवर्ष) महाराष्ट्र राज्य, पुणे
14. मुख्य कायथकारी अवधकारी, िसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे.
15. कायाध्यक्ष आदिथगाि संकपप ि प्रकपप सवमती पुणे
16. संचालक (मृदसंधारण), कृवर्ष आयुक्तालय, पुणे-411 001
17. मुख्य अवियंता, लघुससचन (जलसंधारण), पुणे.
18. प्रधान िनसंरक्षक ि महासंचालक, सामावजक िनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
19. संचालक, महाराष्ट्र सुदूर सिेक्षण ि विकास यंत्रणा, पुणे.
20. संचालक, िूजल सिेक्षण ि विकास यंत्रणा, पुणे.
21. अपर मुख्य कायथकारी अवधकारी, िसुध
ं रा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे.
22. महासंचालक, मावहती ि जनसंपकथ, मुंबई (प्रवसध्दीकरीता).
23. सिथ वजपहावधकारी,
24. सिथ मुख्य कायथकारी अवधकारी/अवतवरक्त मुख्य कायथकारी अवधकारी, वजपहा पवरर्षद
25. महालेखापाल , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/ नागपूर (लेखा परीक्षा ि लेखा ि अनुज्ञेयता).
26. अवधकदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई.
27. वनिासी लेखापवरक्षा अवधकारी, मुंबई.
28. अवधक्षक अवियंता, लघु पाटबंधारे (स्र्ा. स्तर), पुणे नाविक, औरं गाबाद, अमरािती
29. उपायुक्त (विकास) वििागीय आयुक्त कायालय, पुणे, नाविक औरं गाबाद,अमरािती
30. वििागीय कृवर्ष सहसंचालक, नाविक, औरं गाबाद, अमरािती, नागपूर
31. वजपहा अवधक्षक कृवर्ष अवधकारी (सिथ)
32. कायथकारी अवियंता, लघु पाटबंधारे (स्र्ा.स्त.) सिथ
33. िवरष्ट्ठ िूिज्ञ
ै ावनक िुजल सिेक्षण ि विकास यंत्रणा, सिथ
34. सिथ वजपहा कोर्षागार अवधकारी,
35. सिथ मंत्रालयीन वििाग,
36. सिथ उप सवचि/अिर सवचि/कायासन अवधकारी, ग्रा.वि. ि ज.सं वििाग, मंत्रालय, मुंबई
37. वनयोजन वििाग/ वित्त वििाग, मंत्रालय, मुंबई.
38. कायासन जल-11, जल-3, जल-4 ग्रा. वि. ि ज. सं. वििाग मंत्रालय, मुंबई.
39. जल-८, वनिड नस्ती.
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प्रपत्र-१
मोबाइल व्हॅनच्या माध्यमातून राबविपया गेलप
े या जाणीि जागृती उपक्रमाचा संवनयंत्रण आराखडा
वजपहास्तरीय उपक्रम
उपक्रम तपिील
उपक्रमाचे प्रविक्षण

पत्रकार पवरर्षद

उद्घाटन समारं ि

इतर उपक्रम

वदनांक

वठकाण

उपल्स्र्तांची संख्या

इतर मावहती

िासन वनणथय क्रमांकः पाविच-201४/प्र.क्र.5६ / जल ८

प्रपत्र-२
मोबाइल व्हॅनच्या माध्यमातून राबविपया गेलप
े या जाणीि जागृती उपक्रमाचा संवनयंत्रण आराखडा
ग्रामस्तरीय उपक्रम
उपक्रम तपिील

वदनांक

वठकाण

उपल्स्र्तांची संख्या
/ संख्या

पूिथ प्रवसद्धी उपक्रम (दिंडी,
घोर्षणा, सिा इत्यावद)

उद्घाटन समारं ि

वििार फेरी

गृहिेटी

प्रदिथनाचे आयोजन

संबवं धत मावहती / वििरण
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योजनेंची मावहती देणे
(जलयुक्त वििार ि नरे गा)

लघुपट ि मवहतीपट
दाखविणे

आयईसी सावहत्याचे िाटप

इतर उपक्रम (काही
असपयास)

नाि ि स्िाक्षरी:

नाि ि स्िाक्षरी

ग्राम रोजगार सेिक

कृवर्ष सहायक

