जलयु क्त शिवार अशियान या कायय क्रमाांतर्यत
पावसाळ्यामध्ये वृ क्ष लार्वड करण्याबाबत.
महाराष्ट्र िासन
जलसां ध ारण शविार्
िासन पशरपत्रक क्रमाां क ः जशिअ २०१५/प्र.क्र. 264 /जल ७,
हु तात्मा राजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्य,
मांत्र ालय, मुांबई ४०० ०३२.
तारीख: 10 जून , २०१५.

िासन पशरपत्रक "सवांसाठी पाणी टां चाईमुक्त महाराष्ट्र " ह्या कायय क्रमाांतर्यत टां चाई पशरस्थितीवर कायम थवरुपी
मात करण्यासाठी राज्यात जलयु क् त शिवार अशियान हा अत्यां त महत्त्वाकाांक्षी काययक्रम राबशवण्यात येत
असून सदर कायय क्रम राज्य िासनाचा Flagship कायय क्रम म्हणून राबशवण्यात ये त आहे. या काययक्रमाांतर्यत

दरवर्षी 5000 र्ावे टां चाईमुक्त करण्याचे उशिष्ट्ट शनशचचत करण्यात आलेले आहे . त्यानु सार सन 201516 मध्ये टां चाईमुक्त करण्याकशरता 6000 र्ावाांची शनवड करण्यात आली असून या र्ावाांमध्ये िासन
शनणयय, शदनाांक ५ शडसेंबर २०१४ मधील सूचनाांनु सार कामे सुरु आहे त. जलयुक्त शिवार अशियान या
कायय क्रमाांतर्यत शनवडलेल्या र्ावाांमध्ये हाती घ्यावयाचे उपचार प्राधान्याने पावसाळा सुरु होण्यापूवी
म्हणजेच सवयसाधारणपणे जून अखे र पयं त पूणय करावयाची असून त्या दृष्ट्टीने सवय यां त्र णाांन ा आवचयक त्या
सूचना दे ण्यात आलेल्या आहे त. वृक्ष लार्वडीस प्रोत्साहन दे ऊन वृक्ष लार्वड करणे हादे ख ील या
अशियानाचा महत्त्वाचा घटक आहे .
२.

लोकने ते कै.र्ोपीनािजी मुांढे याांच्या थमरणािय वृक्ष लार्वडीचा मोठा कायय क्रम शद.३ ते १० जून

२०१५ या कालावधीत घे ण्यात आलेला आहे . या मोशहमेचा कालावधी वाढशवण्याची मार्णी जनते कडू न
करण्यात आल्याने लोकाांच्या मार्णीनु सार सदर योजने चा कालावधी जून अखे र पयं त वाढशवण्यात ये त
आहे . तसेच या कायय क्रमामध्ये शवद्यार्थ्यांचा सहिार् घे ण्याचे शनदे ि दे ण्यात ये त आहे त. सबब, जलयुक्त
शिवार अशियान या कायय क्रमाांतर्य त टां चाईमुक्त करण्यासाठी शनवडलेल्या र्ावाांमध्ये प्रत्ये क र्ावात

शकमान ५००० रोपे लावण्याचे (वृक्ष लार्वडीचे) उशिष्ट्ट शनशचचत करण्यात ये त असून या लार्वडीपैकी
५०% वृ क्ष लार्वड ही फळझाडाां च ी लार्वड करण्याचे उशिष्ट्ट दे ण्यात ये त आहे . शजल्हाशधकारी याांनी
सवयसांबांशधत यां त्र णाांन ा त्यानु सार रोपे उपलब्ध करुन दे ण्याचे व वृक्ष लार्वडीबाबत आवचयक त्या सूचना

िासन पशरपत्रक क्रमाांकः जशिअ २०१५/प्र.क्र. 264 /जल ७,

सांबांशधताांन ा तात्काळ दे ऊन पावसाळा सुरु असताना प्रत्ये क शनवडलेल्या र्ावात वरीलप्रमाणे सूचनाांनु सार
शकमान 5000 वृ क्ष लार्वड करण्याची कायय वाही करण्यात ये ईल, याबाबत सवोतोपरी दक्षता घ्यावी .
सदर िासन पशरपत्रक महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतथिळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201506101724505726 असा आहे . हे पशरपत्रक
शडजीटल थवाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात ये त आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानु सार व नावाने .
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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: 2015.06.11 16:10:50 +05'30'

( शव.शस.वखारे )
प्रशत,

उप सशचव महाराष्ट्र िासन

1. मा.राज्यपाल याांचे सशचव.
2. मा.मुख्यमांत्र ी याांचे सशचव.

3. मा.उपमुख्यमांत्र ी याांचे सशचव.

4. मा.शवरोधी पक्षने ता, शवधानसिा/ शवधान पशरर्षद,महाराष्ट्र शवधानमांडळ सशचवालय, मुांबई.
5. सवय सन्माननीय शवधानसिा/ शवधान पशरर्षद व सांसद सदथय.
6. मा.मांत्र ी (जलसांध ारण) याांचे खाजर्ी सशचव.

7. मा.राज्यमांत्र ी (जलसांध ारण) याांचे खाजर्ी सशचव.
8. सवय मा.मांत्र ी/ मा.राज्यमांत्र ी याांचे खाजर्ी सशचव.

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

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

11. अपर मुख्य सशचव, महसूल व वन शविार् (मदत व पुन वयसन), मांत्र ालय, मुांबई.
12. आयुक्त (कृशर्ष), कृशर्ष आयुक्तालय, पुणे-411 001.

13. शविार्ीय आयुक्त पुणे, नाशिक, औरां र्ाबाद व अमरावती.

14. सांचालक (मृदसांध ारण), कृशर्ष आयुक्तालय, पुणे-411 001.
15. मुख्य अशियां ता, लघु ससचन (जलसांध ारण), पुणे.
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16. प्रधान मुख्य वनसांर क्षक व महासांचालक, सामाशजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
17. सांचालक, महाराष्ट्र सुदूर सवेक्षण व शवकास यां त्र णा, पुणे.
18. सांचालक, िूजल सवेक्षण व शवकास यां त्र णा, पुणे.

19. मुख्य कायय कारी अशधकारी/ अप्पर मुख्य कायय कारी अशधकारी, वसुांध रा पाणलोट शवकास यां त्रणा, पुण.े

20. महासांचालक, माशहती व जनसांपकय, मुांबई (प्रशसध्दीकरीता).

21. शजल्हाशधकारी, पुणे/ सातारा/साांर्ली/ सोलापूर / नाशिक / अहमदनर्र / धु ळे / औरां र्ाबाद
/परिणी /नाांदेड / उथमानाबाद / लातू र व जालना.

22. मुख्य कायय कारी अशधकारी / अशतशरक्त मुख्य कायय कारी अशधकारी, शजल्हा पशरर्षद

पुणे/ सातारा/साांर्ली/ सोलापूर / नाशिक / अहमदनर्र / धु ळे / औरां र्ाबाद /परिणी /नाांदेड /
उथमानाबाद / लातू र व जालना.

23. महालेख ापाल ½, महाराष्ट्र राज्य , मुांबई/ नार्पूर (लेख ा परीक्षा व लेख ा व अनु ज्ञेयता).
24. अशधकदान व लेख ा अशधकारी, मुांबई.

25. शनवासी लेख ापशरक्षा अशधकारी, मुांबई.

26. उपायुक्त (शवकास) , शविार्ीय आयुक्त कायालय, पुणे , नाशिक, औरां र्ाबाद व अमरावती

27. शविार्ीय कृशर्ष सहसांचालक, पुणे/ नाशिक/ औरां र्ाबाद/ लातू र व अमरावती

28. अशधक्षक अशियां ता, लघु ससचन (जलसांध ारण) मांडळ, नाशिक/पुणे/औरां र्ाबाद व अमरावती

29. शजल्हा अशधक्षक कृशर्ष अशधकारी, पुणे/ सातारा/साांर्ली/ सोलापूर / नाशिक / अहमदनर्र / धु ळे /
औरां र्ाबाद /परिणी /नाांदेड / उथमानाबाद / लातू र व जालना.

30. कायय कारी अशियां ता, लघु ससचन (जलसांध ारण) पुणे/ सातारा/साांर्ली/ सोलापूर / नाशिक /
अहमदनर्र / धु ळे / औरां र्ाबाद /परिणी /नाांदेड / उथमानाबाद / लातू र व जालना.

31. शजल्हा कोर्षार्ार अशधकारी, पुणे/ कोल्हापूर / सातारा/ सोलापूर / जळर्ाांव/ बीड / लातू र व जालना.
32. सवय मांत्र ालयीन शविार्

33. सवय सह सशचव / उप सशचव / अवर सशचव/ कायासन अशधकारी, ग्रा. शव. व ज. सां. शविार्, मांत्र ालय,
मुांबई.

34. शनयोजन शविार्/ शवत्त शविार्, मांत्र ालय, मुांबई.

35. कायासन जल-11 ग्रा. शव. व ज. सां. शविार् मांत्र ालय, मुांबई.
36. जल-7, शनवड नथती.
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