जलयुक्त

शिवार

अशियानात

उत्कृष्ट

योगदान दे णा-या शजल्हा- तालुका- गाव
याांना पुरस्कार दे णेबाबत .

महाराष्र िासन
ग्राम शवकास व जलसांधारण शविाग,
िासन शनणणय क्र. मफुअ-201३ /प्र. क्र. ३७ /जल-8
मांत्रालय , मुांबई -400032
शदनाांक : 28 सप्टें बर, 2016.
वाचा :
ग्राम शवकास व जलसांधारण शविाग, िासन शनणणय, क्रमाांक
(1) जलसां-2002/प्र.क्र.581/जल-7,

शदनाांक 28 फेब्रुवारी, 2002.

(2) जलसां-2002/प्र.क्र670/जल-7,

शदनाांक 29 नोव्हेंबर, 2002.

(3) जलसां-1003/प्र.क्र .79/जल-8,

शदनाांक 18 जून,

(4) जलसां-2008/प्र.क्र.31/जल-8,

शदनाांक 10 सप्टें बर, 2008.

(5) जलसां-2008/प्र.क्र.31/जल-8,

शदनाांक 20 फेब्रुवारी, 2009.

(6) जलसां-2011/प्र.क्र.16 /जल-8,

शदनाांक 30 माचण,

(7) जलसां-2011/प्र.क्र.65 /जल-8,

शदनाांक 03 फेब्रुवारी, 2011.

(8) िुध्दीपत्रक -2011 / प्र.क्र.65 / जल-8,

शदनाांक 07 माचण,

(9) मफुअ 2013 / प्र.क्र. 37 / जल-8,

शदनाांक 16 शिसेंबर, 2013.

(१०) मफुअ 201४ / प्र.क्र. 54 / जल-8,

शदनाांक 11 ऑगस्ट, 2014.

(11) जलअ-२०१४/प्र.क्र.२०३/जल-७

शदनाांक ५ शिसेंबर, २०१४.

2003.

2011.
2012.

प्रस्तावना :
राज्यातील ग्रामीण िागातील जल व िूमी सांधारण, पिीक जमीन शवकास, वृक्ष लागवि इत्यादी नैसर्गगक
साधन सांपत्तीत सुधारणा व वाढ करण्याच्या दृष्टीने स्थाशनक स्वराज्य सांस्था, स्वयसेवी सांस्था तसेच ग्रामीण िागातील
जनतेचा लोक सहिाग या माध्यमाद्वारे महात्मा ज्योशतबा फुले जल व िूमी सांधारण अशियान शदनाांक 1 मे, 2002 पासून
सांदिाधीन शदनाांक 28 फेब्रुवारी, 2002 च्या िासन शनणणयान्वये राबशवण्यास सुरूवात झाली. जलसांधारण कायणक्रमाला
गती दे ण्यासाठी अशियान काळात केलेल्या चाांगल्या कायाचा गौरव व्हावा या उद्देिाने शजल्हा पशरषदा, पांचायत
सशमत्या, ग्रामपांचायती व सेवािावी सांस्था याांना पुरस्कार दे ण्यासाठी सांदिाधीन शदनाांक 18 जून, 2003 च्या िासन
शनणणयान्वये बक्षीस योजना जाहीर करण्यात आली आहे . तथाशप या योजनेस शमळालेला सौम्य प्रशतसादाने त्याचे
सांदिाधीन शदनाांक16 शिसेंबर, 2013 च्या िासन शनणणयान्वये स्वरुप बदलून व्यापक / सुधाशरत करण्यात आले आहे.
तथाशप, आता पुरस्कार योजनेत बदल करण्यात येत असल्याने शदनाांक 16 शिसेंबर, 2013 च्या िासन शनणणय
अशधक्रशमत करण्यात येत आहे . िासनाने शदनाांक ०५ शिसेंबर २०१४ अन्वये जलयुक्त शिवार अशियान सुरु केले आहे .
या जलयुक्त शिवार अशियानात उत्कृष्ठ योगदान दे ण्याऱ्या शजल्हा- तालुका आशण गावाांना पुरस्कार प्रदान करण्यास
मांजुरी दे ण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती.
िासन शनणणय :
राज्यातील पाण्याची उपलब्धता व वारां वार येणारी दु ष्काळ सदृि पशरस्स्थती शवचारात घेता जलसांवधणनाच्या
कायणक्रमास अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झालेले आहे. महाराष्रातील जवळ जवळ ८० टक्के क्षेत्र कोरिवाहू असून
पजणन्यधारीत आहे . राज्यातील ससचन क्षमतेस मयादा आल्याने शवशवध स्त्रोताद्वारे पाण्याचा पुरेपर
ू उपयोग केल्यास
कमाल २८ टक्के क्षेत्र ओलीताखाली येऊ िकते. कोरिवाहू क्षेत्रावर अवलांबन
ू असलेल्या जनतेस अशनशित व अपु-या
पजणन्यवृष्टीमूळे आर्गथक सांकटास आशण पाशण टां चाईस सामोरे जावे लागत आहे . या साठी राज्यातील कोरिवाहू क्षेत्राचा
सवांगीण शवकास करण्यासाठी मृद व जलसांधारण कायणक्रम राज्यात राबशवण्यात येत आहे . या कायणक्रमाद्वारे जशमनीची
धूप थाांबवणे, पाणलोटाच्या माथा ते पायथ्यामध्ये शवशवध उपचाराद्वारे अपधावेचे शनयांत्रण करुन िूगिातील पाणी
साठवणे, जशमनीचा पोत कायम राखून उत्पादनात वाढ करणे इत्यादी उपक्रम हाती घेण्यात येत आहे त. राज्यातील
टां चाईवर कायमस्वरुपी उपाय योजना करण्यासाठी िासनाने शदनाांक ०५ शिसेंबर २०१४ रोजीच्या िासन शनणणयान्वये
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जलयुक्त शिवार अशियान सुरु केले आहे . या अशियानात उत्कृष्ठ योगदान दे ण्या-या शजल्हा / तालुका / गावाांना
पुरस्कार दे ण्यास या िासन शनणणयान्वये िासन मान्यता दे ण्यात येत आहे . या पुरस्काराचा कालावधी या आर्गथक
वषापासून पुढील ०५ वषापयंत अथात सन २०१९-२० या कालावधी पयंत राहील.
राज्यात जलयुक्त शिवार अशियानाांतगणत उत्कृष्ट काम करणा-याांना राज्य, शविाग व शजल्हा स्तरावर
खालील नावाने पुरस्कार प्रदान करण्यात यावेत.
स्तर

पुरस्काराांची नावे

राज्यस्तर

महात्मा ज्येाशतबा फुले जलशमत्र पुरस्कार

शविागस्तर

राजमाता शजजाऊ जलशमत्र पुरस्कार

शजल्हास्तर

पुण्यश्लोक अशहल्यादे वी होळकर जलशमत्र पुरस्कार

२. पुरस्काराचे स्वरूप:
जलयुक्त शिवार अशियानाचे महत्व जनतेपयंत पोहचवणे, जनतेचा, लोकसहिाग वाढशवणे, पाण्याचा ताळे बद
ां
व कायणक्षम वापर करण्यास ग्रामस्थाना प्रोत्साहीत करणे आशण िासनाच्या शवशवध योजना प्रिावीपणे राबशवणे
याकरीता महत्वपूणण योगदान दे णारे शजल्हे / तालुके / गाव या पुरस्कारसाठी पात्र राहतील.
उत्कृष्ट शजल्हा / तालुका / गाव याांना दे ण्यात येणा-या पुरस्कार शनविीचे स्वरुप, शनकष व गुण सोबतच्या
पशरशिष्ट अ (१), अ (२), अ (३) व ब मध्ये शदलेल्या आहे त.

त्याचप्रमाणे पुरस्कारासांदिात मागणदिणक सूचना,

पुरस्काराबाबत कालबध्द कायणक्रम व सशमत्याांनी करावयाची कायणवाही याबाबतच्या सवणसाधारण सूचना प्रपत्र १ व २
मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या आहे त.
सशमतीची रचना, पुरस्काराांसांबध
ां ी िासनाचे शनणणय अांशतम राहतील. शनवि सशमतीची रचना खालीलप्रमाणे
राहील :३. शनवि सशमती :
शजल्हास्तर
अ.क्र.

नाव

१

शजल्हाशधकारी

अध्यक्ष

२

मुख्य कायणकारी अशधकारी शजल्हापशरषद

सह अध्यक्ष

३

अशतशरक्त मुख्य कायणकारी अशधकारी शजल्हापशरषद

सदस्य

४

उप वनसांरक्षक

सदस्य

५

कायणकारी अशियांता (ल.पा) शजल्हापशरषद

सदस्य

६

कायणकारी अशियांता जलसांपदा

सदस्य

७

वशरष्ठ िूवज्ञ
ै ाशनक, िूजल सवेक्षण

सदस्य

८

उप शजल्हाशधकारी रोहयो

सदस्य

९

शजल्ह अशधक्षक कृशष अशधकारी

सदस्य सशचव
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शविागस्तर
अ.क्र.

नाव

१

शविागीय आयुक्त

अध्यक्ष

२

उपायुक्त (रोहयो)

सदस्य

३

उपायुक्त (शवकास )

सदस्य

४

अधीक्षक अशियांता ( जलसांधारण)

सदस्य

५

उप सांचालक, िूजल सवेक्षण

सदस्य

६

अशधक्षक अशियांता ( जलसांपदा)

सदस्य

७

तज्ञ व्यक्ती ( जलसांधारण)

सदस्य

८

अिासकीय सांस्था प्रशतशनधी

सदस्य

९

शविागीय सह सांचालक ( कृशष)

सदस्य सशचव

राज्यस्तर
अ.क्र.

नाव

१

मा.मांत्री (जलसांधारण)

अध्यक्ष

२

मा.राज्यमांत्री (जलसांधारण)

उपाध्यक्ष

३

प्रधान सशचव (कृशष)

सदस्य

४

सशचव (जलसांधारण)

सदस्य

५

सशचव (ग्राम शवकास)

सदस्य

६

आयुक्त (कृशष)

सदस्य

७

उपसशचव (जलसांधारण)

सदस्य

८

मुख्य अशियांता, लघुससचन, जलसांधारण

सदस्य

९

मुख्य अशियांता, लघुससचन, जलसांधारण (VIIDP)

सदस्य

१0

सांचालक, मृदसांधारण व पाणलोट क्षेत्र

सदस्य सशचव

व्यवस्थापन
त्याचप्रमाणे राज्यस्तरावरील गाव, तालुका व शजल्हा प्रथम, शद्वतीय व तृतीय पुरस्कार
शनविीसाठी सांचालक, मृदसांधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन प्रत्यक्ष छाननी करुन राज्यस्तरीय
सशमतीस आपल्या शिफारिी करतील.
अ) शजल्हा स्तरावर द्यावयाचे गाव व तालुक्याांना पुरस्कर (रक्कम + स्मृतीशचन्ह ) गाव व तालुके
पुरस्कार
गावे

पुरस्काराची

एकूण

सांख्या

पुरस्कार

५ गावे प्रती

१७०

शजल्हा

बशक्षसाची रक्कम

एकूण रक्कम
(रु.लाखात)

प्रथम क्र. रु.1 लाख

रु. ९३.५० लाख

शद्वतीय क्र. रु. ७५०००/तृतीय क्र.रु.५०000/चौथा रु. ३००००/- (उत्तेजनाथण)
पाचवा रु.२००००/- (उत्तेजनाथण)

तालुके

२ तालुके
प्रती शजल्हा

६८

प्रथम क्र.रु. ५ लाख

रु. २७२ लाख

शद्वतीय क्र. रु. ३ लाख
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ब) शविाग स्तरावर द्यावयाचे पुरस्कार (रक्कम + स्मृतीशचन्ह) - गाव, तालुके व शजल्हे
पुरस्कार
गावे

पुरस्काराची

एकूण

सांख्या

पुरस्कार

२ गावे

१२

बशक्षसाची रक्कम

(रु.लाखात)
प्रथम क्र. रु.७.५ लाख

प्रती
२ तालुके

१२

प्रथम क्र. रु. १० लाख

प्रती शविाग
शजल्हे

रु. ७५ लाख

शद्वतीय क्र. रु. 5 लाख

शविाग
तालुके

एकूण रक्कम

२ शजल्हे

रु. १०५ लाख

शद्वतीय क्र. रु. ७.५ लाख
१२

प्रथम क्र. रु. १५ लाख

प्रती शविाग

रु. १५० लाख

शद्वतीय क्र. रु.१० लाख

ख) राज्यस्तरावरुन प्रत्येकी ०३

शजल्हा/तालुका/गाव याांची प्रथम / शद्वतीय /तृतीय

पुरस्कारासाठी शनवि करण्यात येईल. (रक्कम + स्मृतीशचन्ह)
राज्यस्तर

शनविण्यात आलेला शजल्हा/तालुके/गाव आशण रक्कम

बशक्षसाची एकूण रक्कम

प्रथम क्रमाांक

शद्वतीय क्रमाांक

तृतीय क्रमाांक

गाव (३)

रु. २५ लाख

रु. १५ लाख

रु. 7.5 लाख

रु. 47.50 लाख

तालुका (३)

रु. ३५ लाख

रु. २० लाख

रु. 10 लाख

रु. 65 लाख

शजल्हा (३)

रु. ५० लाख

रु. ३० लाख

रु. १५ लाख

रु. 95 लाख

एकूण

रु. 207.50 लाख

(ि) राज्यस्तर- वैयस्क्तक पुरस्कार (व्यक्ती/िेतकरी) व सामुदाशयक स्वरुपाचा पुरस्कार
(अिासकीय सांस्था)- (रक्कम +स्मृतीशचन्ह)

सदर पुरस्कारासाठी शनविीचे शनकष सोबतच्या

पशरशिष्ट “ब” मध्ये जोिले आहेत.
राज्यस्तर

रक्कम

बशक्षसाची एकूण रक्कम

प्रथम क्रमाांक

शद्वतीय क्रमाांक

वैयस्क्तक (१)

रु. ५००००/-

रु. ३००००/-

रु. ८००००/-

सामुदाशयक (१)

रु. १५००००/-

रु. १०००००/-

रु. २५००००/-

(इ) अशधकारी / कमणचारी पुरस्कार :जलयुक्त शिवार अशियानात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अशधकाऱ्याना /कमणचायाांना शवशहत शनकषाच्या आधारे िासन स्तरावर शनवि केलेल्या अशधकाऱ्याांना / कमणचा-याांना
वैयस्क्तक पुरस्कार दे ण्यात यावेत. सदर शनकष व शनवि करण्याची कायणपध्दत पशरशिष्ट “क”
मध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे. राज्यस्तरावर प्रती शजल्हा 1 अशधकारी अथवा कमणचारी
पुरस्कत्याची शनवि करण्यात येईल. एकूण ३४ पुरस्कार राज्यस्तरावरुन दे ण्यात येतील.
त्याचप्रमाणे मांत्रालय खुद्द येथील जलसांधारण शविागातील दोन अशधकारी व दोन कमणचारी
याांना पुरस्कार दे ऊन गौरशवण्यात येईल.
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तसेच शविाग स्तरावर जलयुक्त शिवार अशियानात प्रथम आलेल्या शजल्हयाच्या
शजल्हाशधकारी व राज्यस्तरावर प्रथम, शद्वतीय व तृतीय आलेल्या शजल्हयाच्या शजल्हाशधकारी
याांना प्रिस्तीपत्र व सन्मानशचन्ह दे ऊन गौरशवण्यात येईल.
४.

सवण गावाांचे व तालुक्याांचे प्रस्ताव शजल्हास्तर सशमतीकिे शदनाांक 30 ऑक्टोंबर पयंत

पाठशवण्यात यावे. सदर शजल्हास्तरावरील पुरस्कार शद. 30 नोव्हेंबर रोजीपयंत शविागीय
स्तरावरील 3१ शिसेंबर रोजी पयंत व राज्यस्तरावरील पुरस्कार शद. 3१ जानेवारी रोजीपयंत
शनविण्यात यावेत. याबाबतचा सशवस्तर कायणक्रम प्रपत्र- 1 व प्रपत्र-2 मध्ये दे ण्यात आलेला
आहे. पुरस्कारासाठी शनविलेल्या गाव, तालुका व शजल्हा याांना केवळ सवोच्च पुरस्काराची
रक्कम अदा केली जाईल. शविागस्तर पुरस्कार कायणक्रम शदनाांक २० फेब्रुवारी रोजी व राज्यस्तर
पुरस्कार कायणक्रम शदनाांक २७ फेब्रुवारी रोजी आयोशजत करण्यात यावेत.
5.

प्रवेशिका शनविीसांबांधी सकवा त्या अनुषांगाने शनमाण होणाऱ्या अिचणी/समस्या

इत्यादींसांबांधी शनविसशमतीचा शनणणय अांशतम राहील. या बक्षीस योजने अांतगणत वरील
पुरस्कारासाठी करण्यात येणारा खचण खालील लेखाशिषांतगणत मांजूर केलेल्या शनधीतून खचण
करण्यास िासन मान्यता दे ण्यात येत आहे.
"मागणी क्र.एल- 3,
2402-मृद सांधारण (००)
102 मृद सांधारण- (04) मृद व जलसांधारण
(00) (001) महात्मा ज्योशतबा फुले जल शमत्र पुरस्कार (2402 1037 ) 05, बशक्षसे
6.

पुरस्कार प्राप्त झालेल्या गावे, तालुके व शजल्हे याांनी शमळणाऱ्या पुरस्काराच्या रकमेतून

जलसांधारणाची /गाव शवकासाची कामे करावीत.
७.

सदर िासन शनणणय, शनयोजन शविाग व शवत्त शविाग याांच्या सहमतीने अनुक्रमे

अनौपचाशरक सांदिण क्रमाांक: 206/का.1434, शदनाांक 5/9/15 व क्र.623/व्यय-15, शदनाांक
20/10/15 अन्वये शनगणशमत करण्यात येत आहे.
8.

सदर

िासन

शनणणय

महाराष्र

िासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201609281539574126
असा आहे. हा िासन शनणणय शिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने.
Shankar Trambak Jadhav

Digitally signed by Shankar Trambak Jadhav
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Under
Secretary, postalCode=400032, st=Maharashtra,
serialNumber=c83ebbb277c2e72c85231b87f684c424a13
c398a4f921b6d167a8c859e9817f5, cn=Shankar Trambak
Jadhav
Date: 2016.09.30 16:46:35 +05'30'

(िां.त्र्यां.जाधव)
अवर सशचव, महाराष्र िासन.
प्रशत,
1) मा. राज्यपाल याांचे सशचव,
2) मा.मुख्यमांत्री याांचे सशचव,
3) मा. शवधानपशरषद / शवधानसिा शवरोधी पक्ष नेता याांचे खाजगी सशचव
4) सवण मा. राज्यसिा / लोकसिा / शवधानपशरषद / शवधानसिा सदस्य
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5) मा. मांत्री (जलसांधारण), याांचे खाजगी सशचव
6) मा. राज्यमांत्री (जलसांधारण), याांचे खाजगी सशचव
7) कायाध्यक्ष, आदिणगाांव सांकल्प व प्रकल्प सशमती, पुणे.
8) मुख्य सशचव याांचे सशचव,
9) सवण अप्पर मुख्य सशचव/ प्रधान सशचव/ सशचव,
10) महासांचालक, माशहती व जनसांपकण (प्रशसध्दीकरीता),
11) सवण शविागीय आयुक्त,
12) आयुक्त (कृशष), महाराष्र राज्य, पुणे,
13) प्रधान मुख्य वनसांरक्षक व महासांचालक महाराष्र राज्य, पुणे.
14) प्रधान मुख्य वनसांरक्षक, महाराष्र राज्य, नागपूर,
15) महासांचालक, यिवांतराव चव्हाण शवकास प्रशिक्षण सांस्था, पुणे,
16) अपर मुख्य कायणकारी अशधकारी वसुध
ां रा राज्यस्तरीय पणलोत शवकास यांत्रणा पुणे
17) सांचालक, मृदसांधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, महाराष्र राज्य,पुणे
18) मुख्य अशियांता,लघु पाटबांधारे (स्थाशनक स्तर),पुणे
19) सांचालक, िूजल सवेक्षण व शवकास यांत्रणा, पुणे,
20) सांचालक, महाराष्र सुदूर सांवद
े न केंद्र, नागपूर,
21) कुलगुरु, महात्मा फुले कृशष शवद्यापीठ, राहू री, शजल्हा अहमदनगर.
22) कुलगुरु, मराठवािा कृशष शवद्यापीठ, परिणी/कुलगुरु पांजाबराव कृशष शवद्यापीठ, अकोला.
23) कुलगुरु, कोकण कृशष शवद्यापीठ, दापोली.
24) सवण शजल्हाशधकारी,
25) सवण मुख्य कायणकारी अशधकारी, शजल्हा पशरषद,/सवण प्रकल्प सांचालक, शजल्हा ग्रामीण शवकास यांत्रणा,
26) सवण सहसांचालक, कृशष आयुक्तालय, पुणे
27) सवण सहसांचालक, (सामाशजक वनीकरण ),
28) सवण शविागीय कृशष सहसांचालक,
29) सवण अधीक्षक अशियांता, पाटबांधारे,/सवण अधीक्षक अशियांता, लघु पाटबांधारे,(स्थाशनक स्तर)
30) सांचालक, अथण व साांस्ख्यकी सांचालनालय, मुांबई,/महासांचालक, माशहती व जनसांपकण, मुांबई (प्रशसध्दी करीता),
31) सवण शजल्हा अशधक्षक कृशष अशधकारी,
32) सवण सहसांचालक,सामाशजक वनीकरण वृत्ते,
33) सवण मुख्य वनसांरक्षक, / सवण उपवनसांरक्षक,
34) सवण उपसांचालक,सामाशजक वनीकरण.
35) सवण उपायुक्त (शवकास),
36) सवण उपायुक्त (रोहयो),
37) ग्रांथपाल, महाराष्र शवधानमांिळ सशचवालय, मुांबई.
38) महालेखापाल -1/2, महाराष्र राज्य ,मुांबई / नागपूर . (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता)
39) अप्पर सांचालक, एकास्त्मक ग्रामीण शवकास कक्ष,
40) अशधदान व लेखा अशधकारी, मुांबई.
41) शनवासी लेखापरीक्षा, अशधकारी, मुांबई.
42) शजल्हा कोषागार अशधकारी, सवण.
43) शनयोजन शविाग / शवत्त शविाग, मांत्रालय , मुांबई
44) सवण उपसशचव / अवर सशचव/कक्ष अशधकारी,ग्राम शवकास व जलसांधारण शविाग.
45) जल-8 (शनविनस्ती) ग्राम शवकास व जलसांधारण शविाग, मांत्रालय,मुांबई .
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िासन शनणणय क्रमाांक मफुअ-2015/प्र.क्र.37/जल-8 शद. 28/09/2016
पशरशिष्ट- अ (1)
सवांसाठी पाणी - टां चाईमुक्त महाराष्र २०१९ अांतगणत जलयुक्त शिवार अशियानामध्ये
उत्कृष्ट कायण करणाऱ्या गावाांना पाशरतोशषक योजना.
अ.क्र.

बाब

एकूण

अ.क्र.

शनकष

कमाल

प्राप्त

गुण

गुण

५.

६.

७.

शिवार िेट -कायान्वयीन यांत्रणा अशधकाऱ्याांनी

2

गुण
१.

२.

३.

४.
१

ग्रामस्थाांसमवेत शिवारिेट करणे. (ग्रामस्थ व
यांत्रणाांचा सहिाग शवचारात घेवून गुणाांकन करणे).
अ

ग्रामस्थाांचा व यांत्रणाांचा ८० ते १०० % सहिाग -२
गुण

ब

ग्रामस्थाांचा व यांत्रणाांचा ६० ते ८० टक्केपेक्षा कमी
सहिाग-१ गुण

२

अशियान

अांमलबजावणीकरीता

िास्त्रोक्त

व

८

तांत्रिुध्द पध्दतीने शद.५.१२.२०१४ च्या िासन
शनणणयातील पशरशिष्ट “क” प्रमाणे आराखिा
तयार करणे- मांजूर असलेली कामे, नव्याने
घ्यावायाची कामे, दु रूस्तीची कामे, पशरपूणण
आराखिा 8 गुण, अपूणण आराखिा- 4 गुण .
३
१

शनयोजन

पाण्याचा ताळे बद
ां िास्त्रोक्त पध्दतीने करणे व
गावाचा पाणी ताळे बद
ां व

३०

६

नेट प्लॅन आराखिा

तयार करणे - 6 गुण, केला नसल्यास 0 गुण.
४

आराखियास ग्रामसिेची मांजूरी घेणे.

४

अ

ग्रामसिा घेतल्यास- ४ गुण

ब

सिेमध्ये माशहती शदली असल्यास - २ गुण

५

गावपातळीवर

जलसाक्षरता

लोकसहिागाकरीता

प्रिात

व

फेरी,

४

स्पधा,

पथनाटय, एकाांशकका, शकतणन व अन्य उपक्रम
इ.चा जनजागृतीकरीता

प्रिावी

वापर.(एक

उपक्रमास 1 गुण याप्रमाणे 4 उपक्रमाांस -4 गुण)
६

ग्रामपांचायत,युवकमांिळ,
िजनीमांिळ,बचतगट/मशहला

२
मांिळ

याांचा

सहिाग (प्रत्येकी 0.5 गुण)
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७

आराखिा अांमलबजावणीकरीता ग्रामपांचायतीचे

4

स्वउत्पन्न, लोकसहिाग व शवशवध कांपन्या, सांस्था
इ.शनधीच्या

माध्यमातून

शनधी

अशिसरण

(Convergence) बाबत शनयोजन, शनयोजन केले
नसल्यास - 0 गुण.
१

माथा ते पायथा कामे (Area Treatment )
१)सलग समतल चर २) खोल सलग समतल चर
३) िोंगर उतारावर समपातळी दगिी बाांध ४) रेंच

75
२

कम माांऊट ५) मजगी ६) कांपाटण मेंट बांिीग ७) ग्रेिेि

क्षेशत्रय कामे व
अांमलबजाव
णी

बांिीग इत्यादी
अ

प्रगती पथावरील कामे प्राप्त शनधीनुसार पूणण करणे

१०

(आराखियानुसार प्रगतीपथावरील कामाांपक
ै ी पूणण
कामे )
प्रस्ताशवत आराखियानुसार १०% कामे पूणण
असल्यास - १ गुण याप्रमाणे १००% कामे पूणण
असल्यास - १० गुण
ब

प्राप्त शनधीनुसार अस्स्तत्वातील कामाांची दु रुस्ती

१०

करणे(आराखियानुसार नादुरुस्त कामाांपक
ै ी पूणण
कामे)
प्रस्ताशवत आराखियानुसार १०% कामे पूणण
असल्यास - १ गुण याप्रमाणे १००% कामे पूणण
असल्यास - १० गुण
क

प्राप्त शनधीनुसार नव्याने हाती घ्यावयाची कामे
(आराखियात

प्रस्ताशवत

नवीन

कामाांपैकी

अशियान काळात प्रत्यक्ष पूणण केलेल्या कामाांची
सांख्या शवचारात घेवून गुण द्यावेत)
प्रस्ताशवत आराखियानुसार १०% कामे पूणण
असल्यास - १ गुण याप्रमाणे १००% कामे पूणण
असल्यास - १० गुण
२

जलसांधारण / जलसांचय उपचार ( Drainage
Line Treatment/ Water Conservation)
1) िेततळी 2) माती नाला बाांध 3) शसमेंट नाला
बाांध 4) वळण बांधारा 5) नाला खोलीकरण व
रुांदीकरण 6) लुजबोल्िर 7) अदण न स्रक्चर 8)
गॅशबयन स्रक्चर इत्यादी.
पृष्ठ 30 पैकी 8
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अ

प्रगती

पथावरील

कामे

पूणण

करणे.

१०

(आराखियानुसार प्रगतीपथावरील कामाांपक
ै ी पूणण
कामे )
प्रस्ताशवत आराखियानुसार १०% कामे पूणण
असल्यास - १ गुण याप्रमाणे १००% कामे पूणण
असल्यास - १० गुण
ब

अस्स्तत्वातील

कामाांची

दु रुस्ती

करणे

१०

(आराखियानुसार नादु रुस्त कामाांपैकी पूणण कामे)
प्रस्ताशवत आराखियानुसार १०% कामे पूणण
असल्यास - १ गुण याप्रमाणे १००% कामे पूणण
असल्यास - १० गुण
क

नव्याने हाती घ्यावयाची कामे (आराखियात

१०

प्रस्ताशवत नवीन कामाांपक
ै ी अशियान काळात पूणण
कामे व प्रत्यक्ष पूणण केलेल्या कामाांची सांख्या
शवचारात घेऊन गुण दयावेत.)
प्रस्ताशवत आराखियानुसार १०% कामे पूणण
असल्यास - १ गुण याप्रमाणे १००% कामे पूणण
असल्यास - १० गुण
४

स्त्रोत

बळकटीकरण

उपाययोजना

(शवशहर/

5

बोअरवेलपुनिणरण,शरचाजण िाफ्ट, रेच िाफ्ट इ.)
2

उपाययोजना-

1

गुण

याप्रमाणे,

10

उपाययोजना - 5 गुण.
5

तुषार/ शठबक ससचनाखाली प्रस्तावीत क्षेत्र व

5

प्रत्यक्ष सुक्ष्म ससचनाखाली आणण्यात आलेले क्षेत्र
हे क्टर 10 हेक्टर - 1 गुण याप्रमाणे, 50 हे क्टर- 5
गुण
6

िूजल अशधशनयम अांमलबजावणी करणे, (बोरवेल

5

बांदी करणे), केली नसल्यास- 0 गुण.
३

लोक
सहिागातून

१
45

गाळ काढणे- १ हजार घ.मी.ला 1 गुण याप्रमाणे
15 हजार घ.मी.ला कमाल - १५ गुण

कामे

पृष्ठ 30 पैकी 9
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२

वनराई बांधारे / कच्चे बांधारे- 2 बांधाऱ्याांला 1 गुण

10

याप्रमाणे 20 बांधाऱ्याांला कमाल - 10 गुण

3

इतर शविागािी अशिसरण करुन केलेली कामे-

10

(रु. 1 लक्षला 1 गुण या प्रमाणे 10 लक्षला 10 गुण)
4

नाशवन्य पुणण उपक्रम- उदा.नदी /नाला जोि

10

प्रकल्प, नाला खोली करण, रुांदी करण व अन्य
उपक्रम ( एका उपक्रमाांस 5 गुण याप्रमाणे ), केलेले
नसल्यास- 0 गुण.
4
फलशनष्पती

1

आराखड्याची अांमलबजावणी

अ

प्रस्ताशवत कामाांपैकी प्रत्यक्ष पूणण कामे (सांख्या)

7

(प्राप्त शनधीच्या प्रमाणात) 40 ते 100% यास

30

अनुक्रमे प्रमाणे 1 ते 7 गुण.
ब

आराखियाची प्रस्ताशवत आर्गथक शनयोजनाच्या

4

तुलनेत प्रत्यक्ष साध्य-70 ते 100% यास अनुक्रमे
प्रमाणे 1 ते 4 गुण.
2

प्राप्त शनधीच्या प्रमाणात केलेल्या उपचारामुळे

10

प्रस्ताशवत पाणीसाठा क्षमता व प्रत्यक्ष शनमाण
पाणीसाठा क्षमता : 10 ते 100% याप्रमाणे 1 ते 10
गुण
3

िूजल पातळीत झालेल्या वाढ (अशियानापूवी व

4

अशियानानांतरची पशरस्स्थती) : 2 फुटाने- 2 गुण
4 फुटाने- 4 गुण
4

वृक्षलागवि- 100 पेक्षा जास्त- 5 गुण

5

75 ते 100 वृक्ष- 3 गुण,50 ते 74 वृक्ष- 2 गुण,
50पेक्षा कमी- 1 गुण
5

पारदिणकता व

१

पूणण झालेल्या कामाांचे अक्षाांक्ष रेखाांक्ष छायाशचत्र

सामाशजक

वेबसाईटवर अपलोि करणे ( http: // mrsac.

आांकेक्षण

maharashtra.gov.in /jalyukta)

20

5

81-100%- 5 गुण
61-80%- 3 गुण
<60%-2 गुण
२

मांजूर व झालेल्या कामाांची अद्ययावत माशहती
शसमशनक वेबसाईटवर अपलोि करणे
81-100%- 5 गुण
61-80%- 3 गुण
<60%-2 गुण
पृष्ठ 30 पैकी 10
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३

मांजूर कामे सुरु करताना व कामावर झालेल्या

3

खचाची माशहती ग्रामसिेसमोर ठे वली असल्यास ०३ गुण, ठे वलेले नसल्यास - 0 गुण
४

कामाच्या गुणवत्तेबाबत प्राप्त तक्रारींचे शनराकरण

२

करणे तसेच तक्रार प्राप्त नसल्यास
कामाच्या गुणवत्तेबाबत प्राप्त तक्रारींचे शनराकरण
केलेले नसल्यास :- 0 गुण
५

अशियान काळात झालेल्या कामाांचे समवती व

5

त्र्ययस्थ यांत्रणामाफणत मूल्यमापन केले असल्यास0५ गुण, केले नसल्यास -0 गुण
एकूण

200

200
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िासन शनणणय क्रमाांक मफुअ-2015/प्र.क्र.37/जल-8 शद. २८.९.2016
पशरशिष्ट- अ (2)
सवांसाठी पाणी - टां चाईमुक्त महाराष्र २०१९ अांतगणत जलयुक्त शिवार अशियानामध्ये
उत्कृष्ट कायण करणाऱ्या तालुक्याांना पाशरतोशषक योजना.
अ.क्र.

बाब

१.

२.

एकूण

अ.क्र

गुण

.

३.

४.

1०
१

१

शनकष

कमाल

प्राप्त

गुण

गुण

६.

७.

५.
अशियान

अांमलबजावणीकरीता

िास्त्रोक्त

व

10

तांत्रिुध्द पध्दतीने शद.५.१२.२०१४ च्या िासन

शनयोजन

शनणणयातील पशरशिष्ट “क” प्रमाणे आराखिा तयार
करणे- मांजूर असलेली कामे, नव्याने घ्यावायाची
कामे, दु रूस्तीची कामे, पशरपूणण आराखिा 10 गुण,
अपूणण आराखिा- 5 गुण .
१

माथा ते पायथा कामे (Area Treatment )
१)सलग समतल चर २) खोल सलग समतल चर ३)
िोंगर उतारावर समपातळी दगिी बाांध ४) रेंच कम

75
२

माांऊट ५) मजगी ६) कांपाटण मेंट बांिीग
७) ग्रेिेि बांिीग इत्यादी

क्षेशत्रय कामे
व
अांमलबजाव

अ

प्रगती पथावरील कामे प्राप्त शनधीनुसार पूणण करणे

१०

(आराखियानुसार प्रगतीपथावरील कामाांपैकी पूणण

णी

कामे )
प्रस्ताशवत

आराखियानुसार

१०%

कामे

पूणण

असल्यास - १ गुण याप्रमाणे १००% कामे पूणण
असल्यास - १० गुण
ब

प्राप्त शनधीनुसार अस्स्तत्वातील कामाांची दु रुस्ती

१०

करणे(आराखियानुार नादुरुस्त कामाांपक
ै ी पूणण
कामे
प्रस्ताशवत

आराखियानुसार

१०%

कामे

पूणण

असल्यास - १ गुण याप्रमाणे १००% कामे पूणण
असल्यास - १० गुण
क

प्राप्त शनधीनुसार नव्याने हाती घ्यावयाची कामे
(आराखियात प्रस्ताशवत नवीन कामाांपैकी अशियान
काळात प्रत्यक्ष पूणण केलेल्या कामाांची सांख्या
शवचारात घेवन
ू गुण द्यावेत)
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प्रस्ताशवत

आराखियानुसार

१०%

कामे

पूणण

असल्यास - १ गुण याप्रमाणे १००% कामे पूणण
असल्यास - १० गुण
२

जलसांधारण / जलसांचय उपचार ( Drainage Line
Treatment/ Water Conservation)
1) िेततळी 2) माती नाला बाांध 3) शसमेंट नाला बाांध
4) वळण बांधारा 5) नाला खोलीकरण व रुांदीकरण
6) लुजबोल्िर 7) अदण न स्रक्चर 8) गॅशबयन
स्रक्चर इत्यादी.

अ

प्रगती

पथावरील

कामे

पूणण

करणे.

१०

(आराखियानुसार प्रगतीपथावरील कामाांपैकी पूणण
कामे )
प्रस्ताशवत

आराखियानुसार

१०%

कामे

पूणण

असल्यास - १ गुण याप्रमाणे १००% कामे पूणण
असल्यास - १० गुण
ब

अस्स्तत्वातील

कामाांची

दु रुस्ती

करणे

१०

(आराखियानुसार नादु रुस्त कामाांपैकी पूणण कामे )
प्रस्ताशवत

आराखियानुसार

१०%

कामे

पूणण

असल्यास - १ गुण याप्रमाणे १००% कामे पूणण
असल्यास - १० गुण
क

नव्याने

हाती घ्यावयाची कामे

(आराखियात

१०

प्रस्ताशवत नवीन कामाांपक
ै ी अशियान काळात पूणण
कामे व प्रत्यक्ष पूणण केलेल्या कामाांची सांख्या
शवचारात घेऊन गुण दयावेत.)
प्रस्ताशवत

आराखियानुसार

१०%

कामे

पूणण

असल्यास - १ गुण याप्रमाणे १००% कामे पूणण
असल्यास - १० गुण
४

स्त्रोत

बळकटीकरण

उपाययोजना

(शवशहर/

5

बोअरवेलपुनिणरण,शरचाजण िाफ्ट, रेच िाफ्ट इ.)
तालुक्याांतील गावाांची सरासरी: 2 उपाययोजना- 1
गुण याप्रमाणे, सरासरी 10 उपाययोजना -5 गुण.
5

तुषार/ शठबक ससचनाखाली प्रस्तावीत क्षेत्र व
प्रत्यक्ष सुक्ष्म ससचनाखाली आणण्यात आलेले क्षेत्रतालुक्याांतील गावाांची सरासरी: 10 हेक्टरला - 1
गुण याप्रमाणे, सरासरी 50 हे क्टरला - 5 गुण

पृष्ठ 30 पैकी 13
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6

िूजल अशधशनयम अांमलबजावणी करणे, (बोरवेल

5

बांदी करणे), केली नसल्यास- 0 गुण.
३

लोक

45

१

गाळ काढणे- तालुक्याांतील गावाांची सरासरी:- १
हजार घ.मी.ला 1 गुण याप्रमाणे सरासरी

सहिागातून

१5

15

हजार घ.मी.ला कमाल - १५ गुण

कामे

२

वनराई बांधारे / कच्चे बांधारे-

तालुक्याांतील

10

गावाांची सरासरी:- 2 बांधाऱ्याांला 1 गुण याप्रमाणे
सरासरी 20 बांधाऱ्याांला कमाल - 10 गुण
3

इतर शविागािी अशिसरण करुन केलेली कामे- 10

10

गुण (तालुक्याांतील गावाांची सरासरी: रु. 1 लक्षला
1 गुण या प्रमाणे 10 लक्षला 10गुण)
4

नाशवन्य पुणण उपक्रम- नदी /नाला जोि प्रकल्प,

10

नाला खोली करण, रुदी करण व अन्य उपक्रम
(तालुक्याांतील गावाांची सरासरी:-एका उपक्रमाांस 5
गुण याप्रमाणे ), केलेले नसल्यास- 0 गुण.
4

फलशनष्पती

50

1

आराखड्याची अांमलबजावणी.

अ

आराखियाची प्रस्ताशवत आर्गथक शनयोजनाच्या

15

तुलनेत प्रत्यक्ष साध्य- 10 ते 100% याप्रमाणे 1.5 ते
15 गुण.
2

प्राप्त शनधीच्या प्रमाणत केलेल्या उपचारामुळे

20

प्रस्ताशवत पाणीसाठा क्षमता व प्रत्यक्ष शनमाण
पाणीसाठा क्षमता : 10ते 100% याप्रमाणे 2 ते 20
गुण.
3

िूजल पातळीत झालेल्या वाढ (अशियानापूवी व

10

अशियानानांतरची पशरस्स्थती) : 4 फुटाने- 10 गुण
2 फुटाने- 5 गुण.
4

तालुक्याांतील गावाांची सरासरी वृक्षलागवि- 100

5

पेक्षा जास्त- 5 गुण.
75 ते 100 वृक्ष- 3 गुण,50 ते 74 वृक्ष- 2 गुण,
50पेक्षा कमी- 1 गुण
5

पारदिणकता

20

१

पूणण झालेल्या कामाांचे अक्षाांक्ष रे खाांक्ष छायाशचत्र

व सामाशजक

वेबसाईटवर अपलोि करणे ( http: // mrsac.

आांकेक्षण

maharashtra.gov.in /jalyukta)
81-100%- 5 गुण
61-80%- 3 गुण
<60%-2 गुण
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२

मांजूर व झालेल्या कामाांची अद्ययावत माशहती

5

शसमशनक वेबसाईटवर अपलोि करणे
81-100%- 5 गुण
61-80%- 3 गुण
<60%-2 गुण
३

मांजूर कामे सुरु करताना व कामावर झालेल्या

3

खचाची माशहती ग्रामसिेसमोर ठे वणे
मांजूर कामे सुरु करताना व कामावर झालेल्या
खचाची माशहती ग्रामसिेसमोर ठे वलेले नसल्यास0 गुण
४

कामाच्या गुणवत्तेबाबत प्राप्त तक्रारींचे शनराकरण

२

करणे तसेच तक्रार प्राप्त नसल्यास
कामाच्या गुणवत्तेबाबत प्राप्त तक्रारींचे शनराकरण
केलेले नसल्यास :- 0 गुण
५

अशियान काळात झालेल्या कामाांचे समवती व

5

त्र्ययस्थ यांत्रणामाफणत मूल्यमापन करणे.
अशियान काळात झालेल्या कामाांचे समवती व
त्र्ययस्थ यांत्रणामाफणत मूल्यमापन केले नसल्यास-0
गुण.
एकूण

200

200
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िासन शनणणय क्रमाांक मफुअ-2015/प्र.क्र.37/जल-8 शद. २८.९.2016
पशरशिष्ट- अ (3)
सवांसाठी पाणी - टां चाईमुक्त महाराष्र २०१९ अांतगणत जलयुक्त शिवार अशियानामध्ये
उत्कृष्ट कायण करणाऱ्या शजल््ाांना पाशरतोशषक योजना.
अ.क्र.

बाब

१.

२.

एकूण

अ.क्र

गुण

.

३.

४.

1०
१

१

शनकष

कमाल

प्राप्त

गुण

गुण

६.

७.

५.
अशियान

अांमलबजावणीकरीता

िास्त्रोक्त

व

10

तांत्रिुध्द पध्दतीने शद.५.१२.२०१४ च्या िासन

शनयोजन

शनणणयातील पशरशिष्ट “क” प्रमाणे आराखिा तयार
करणे- मांजूर असलेली कामे, नव्याने घ्यावायाची
कामे, दु रूस्तीची कामे, पशरपूणण आराखिा 10 गुण,
अपूणण आराखिा- 5 गुण .
१

माथा ते पायथा कामे (Area Treatment )
१)सलग समतल चर २) खोल सलग समतल चर ३)
िोंगर उतारावर समपातळी दगिी बाांध ४) रेंच कम

80
२

माांऊट ५) मजगी ६) कांपाटण मेंट बांिीग
७) ग्रेिेि बांिीग इत्यादी

क्षेशत्रय कामे
व
अांमलबजाव

अ

प्रगती पथावरील कामे प्राप्त शनधीनुसार पूणण करणे

१०

(आराखियानुसार प्रगतीपथावरील कामाांपैकी पूणण

णी

कामे )
प्रस्ताशवत

आराखियानुसार

१०%

कामे

पूणण

असल्यास - १ गुण याप्रमाणे १००% कामे पूणण
असल्यास - १० गुण
ब

प्राप्त शनधीनुसार अस्स्तत्वातील कामाांची दु रुस्ती

१०

करणे(आराखियानुार नादुरुस्त कामाांपक
ै ी पूणण
कामे
प्रस्ताशवत

आराखियानुसार

१०%

कामे

पूणण

असल्यास - १ गुण याप्रमाणे १००% कामे पूणण
असल्यास - १० गुण
क

प्राप्त शनधीनुसार नव्याने हाती घ्यावयाची कामे
(आराखियात प्रस्ताशवत नवीन कामाांपैकी अशियान
काळात प्रत्यक्ष पूणण केलेल्या कामाांची सांख्या
शवचारात घेवन
ू गुण द्यावेत)
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प्रस्ताशवत

आराखियानुसार

१०%

कामे

पूणण

असल्यास - १ गुण याप्रमाणे १००% कामे पूणण
असल्यास - १० गुण
२

जलसांधारण / जलसांचय उपचार ( Drainage Line
Treatment/ Water Conservation)
1) िेततळी 2) माती नाला बाांध 3) शसमेंट नाला
बाांध 4) वळण बांधारा 5) नाला खोलीकरण व
रुांदीकरण 6) लुजबोल्िर 7) अदण न स्रक्चर 8)
गॅशबयन स्रक्चर इत्यादी.

अ

प्रगती

पथावरील

कामे

पूणण

करणे.

१०

(आराखियानुसार प्रगतीपथावरील कामाांपैकी पूणण
कामे )
प्रस्ताशवत

आराखियानुसार

१०%

कामे

पूणण

असल्यास - १ गुण याप्रमाणे १००% कामे पूणण
असल्यास - १० गुण
ब

अस्स्तत्वातील

कामाांची

दु रुस्ती

करणे

१०

(आराखियानुसार नादु रुस्त कामाांपैकी पूणण कामे )
प्रस्ताशवत

आराखियानुसार

१०%

कामे

पूणण

असल्यास - १ गुण याप्रमाणे १००% कामे पूणण
असल्यास - १० गुण
क

नव्याने

हाती घ्यावयाची कामे

(आराखियात

१०

प्रस्ताशवत नवीन कामाांपक
ै ी अशियान काळात पूणण
कामे व प्रत्यक्ष पूणण केलेल्या कामाांची सांख्या
शवचारात घेऊन गुण दयावेत.)
प्रस्ताशवत

आराखियानुसार

१०%

कामे

पूणण

असल्यास - १ गुण याप्रमाणे १००% कामे पूणण
असल्यास - १० गुण
४

स्त्रोत

बळकटीकरण

उपाययोजना

(शवशहर/

10

बोअरवेलपुनिणरण,शरचाजण िाफ्ट, रेच िाफ्ट इ.)
शजल्हयाांतील गावाांची सरासरी: 2 उपाययोजना 1 गुण याप्रमाणे, सरासरी 20 उपाययोजना -10
गुण.
5

तुषार/ शठबक ससचनाखाली प्रस्तावीत क्षेत्र व
प्रत्यक्ष सुक्ष्म ससचनाखाली आणण्यात आलेले क्षेत्रशजल्हयाांतील गावाांची सरासरी: 10 हे क्टरला - 1
गुण याप्रमाणे, सरासरी 50 हे क्टरला - 5 गुण
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6

िूजल अशधशनयम अांमलबजावणी करणे, (बोरवेल

5

बांदी करणे), केली नसल्यास- 0 गुण.
३

लोक

45

१

गाळ काढणे-

शजल्हयाांतील गावाांची सरासरी:- १

हजार घ.मी.ला 1 गुण याप्रमाणे सरासरी

सहिागातून

15

15

हजार घ.मी.ला कमाल - १५ गुण

कामे
२

वनराई बांधारे / कच्चे बांधारे-

शजल्हयाांतील

10

गावाांची सरासरी:- 2 बांधाऱ्याांला 1 गुण याप्रमाणे
सरासरी 20 बांधाऱ्याांला कमाल - 10 गुण
3

इतर शविागािी अशिसरण करुन केलेली कामे- 10

10

गुण (शजल्हयाांतील गावाांची सरासरी: रु. 1 लक्षला
1 गुण या प्रमाणे 10 लक्षला 10गुण)
4

नाशवन्य पुणण उपक्रम- नदी /नाला जोि प्रकल्प,

10

नाला खोली करण, रुदी करण (प्रत्येकी 5 गुण ),
केलेले नसल्यास- 0 गुण
4

फलशनष्पती

50

1

आराखड्याची अांमलबजावणी

अ

प्रस्ताशवत कामाांपैकी प्रत्यक्ष पूणण कामे (सांख्या) (प्राप्त

10

शनधीच्या प्रमाणत)- 10 ते 100% याप्रमाणे 1 ते 10
गुण
ब

आराखियाची प्रस्ताशवत आर्गथक शनयोजनाच्या

10

तुलनेत प्रत्यक्ष साध्य- 10 ते 100% याप्रमाणे 1 ते
10 गुण
2

प्राप्त शनधीच्या प्रमाणत केलेल्या उपचारामुळे

20

प्रस्ताशवत पाणीसाठा क्षमता व प्रत्यक्ष शनणाम
पाणीसाठा क्षमता : 10ते 100% याप्रमाणे 2 ते 20
गुण
3

िूजल पातळीत झालेल्या वाढ (अशियानापूवी व

5

अशियानानांतरची पशरस्स्थती) : 2 फुटाने- 3 गुण
4 फुटाने- 5 गुण
4

शजल्हयाांतील गावाांची सरासरी वृक्षलागवि- 100

5

पेक्षा जास्त- 4 गुण
75 ते 100 वृक्ष- 3 गुण,50 ते 74 वृक्ष- 2 गुण,
50पेक्षा कमी- 1 गुण
5

पारदिणकता
व सामाशजक
आांकेक्षण

15

१

पूणण झालेल्या कामाांचे अक्षाांक्ष रे खाांक्ष छायाशचत्र
वेबसाईटवर अपलोि करणे ( http: // mrsac.
maharashtra.gov.in /jalyukta)
81-100%- 4 गुण
61-80%- 2 गुण
<60%-1 गुण
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४
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२

मांजूर व झालेल्या कामाांची अद्ययावत माशहती

४

शसमशनक वेबसाईटवर अपलोि करणे
81-100%- 4 गुण
61-80%- 2 गुण
<60%-1 गुण
३

मांजूर कामे सुरु करताना व कामावर झालेल्या

२

खचाची माशहती ग्रामसिेसमोर ठे वणे
मांजूर कामे सुरु करताना व कामावर झालेल्या
खचाची माशहती ग्रामसिेसमोर ठे वलेले नसल्यास0 गुण
४

कामाच्या गुणवत्तेबाबत प्राप्त तक्रारींचे शनराकरण

२

करणे तसेच तक्रार प्राप्त नसल्यास
कामाच्या गुणवत्तेबाबत प्राप्त तक्रारींचे शनराकरण
केलेले नसल्यास :- 0 गुण
५

अशियान काळात झालेल्या कामाांचे समवती व

3

त्र्ययस्थ यांत्रणामाफणत मूल्यमापन करणे.
अशियान काळात झालेल्या कामाांचे समवती व
त्र्ययस्थ यांत्रणामाफणत मूल्यमापन केले नसल्यास-0
गुण
एकूण

200

200
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िासन शनणणय क्र. मफुअ-२०१३/प्र.क्र.३७/जल-८, शदनाांक : 28 /09 /२०१6 चे
पशरशिष्ट - “ब”
वैयस्क्तक पुरस्कार (व्यक्ती / िेतकरी)
अ.क्र.

बाब

गुण

1

जलयुक्त शिवार अशियानाांतगणत शिवार िेटीत सहिाग / ग्रामसिेत

2

गाव

सहिाग.
/

तालुका

/

शजल्हा

पातळीवर

जलसाक्षरता

व

लोकसहिागाकशरता / जनजागृतीकशरता प्रसार माध्यमाांचा प्रिावी

4
8

वापर.

3

आराखिा अांमलबजावणी कशरता सांस्था स्वउत्पन्न, लोकवगणणी,
शवशवध कांपन्या, सांस्था इत्यादी माध्यमातून शनधीचे शनयोजन करण्यात

8

सहिाग.

4

आराखियानुसार कामे करुन घेण्यासाठी समन्वय व दे खरेख.

8

5

पाणी वापराबाबतचे Water Budgeting महत्व जनतेला पटवून दे णेत

8

6

पाण्याचा कायणक्षमपणे वापर करणेबाबत जनतेस प्रोत्साहन दे णेत

7

शपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरण करणेबाबत प्रयत्न व

8

गाळ काढणे व वनराई बांधारे बाांधणेबाबत लोकसहिागाच्या

9

नाला

सहिाग.
सहिाग.
लोकसहिाग घेणे.
माध्यमातून केलेले उल्लेखनीय कायण.
खोलीकरण,

नालाजोि

व

नदीजोि

प्रकल्पासारख्या

नाशवन्यपूणण कामाांद्वारे पाणीसाठा वाढशवण्याकशरता उपाययोजनात

8
8
12
12

सहिाग / प्रोत्साहन.

10

समन्वयाने व लोकसहिागातून केलेल्या कामाांमुळे टां चाई पशरस्स्थतीत

11

स्वसहिाग व प्रोत्साहनाद्वारे पीकरचना व पीकपध्दतीत घिवून

12

वृक्ष लागवि व सांवधणनात प्रत्यक्ष व लोकाांना प्रोत्साहीत करुन

13

मृद व जलसांधारणाच्या पशरसांवादामध्ये सहिाग.

झालेला बदल.
आणलेला बदल.
अांमलबजावणीत सहिाग.

12
4
4
4

एकुण गुण :-

100
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सामूदाशयक पुरस्कार (अिासकीय सांस्था)
अ.क्र.

बाब

गुण

1

सांस्था नोंदणीकृत असावी.

4

2

मृद व जलसांधारण कामाांचा शकमान ५ वषाचा अनुिव असावा.

5

3

कायमस्वरुपी ताांशत्रक मनुष्यबळ असावे.

3

4

सांस्थेचे लेखापशरक्षण झालेले असावे.

3

5

सांस्थेत मशहलाांचा सहिाग असावा.

5

6

लोकसहिागाद्वारे कामे केल्याची नोंद असावी.

5

7

गाव / तालुका / शजल्हा पातळीवर जलसाक्षरता व लोकसहिागाकशरता

5

/ जनजागृतीकशरता प्रसार माध्यमाांचा प्रिावी वापर.
8

आराखिा अांमलबजावणी कशरता सांस्था स्वउत्पन्न, लोकवगणणी, शवशवध

7

कांपन्या, सांस्था इत्यादी माध्यमातून शनधीचे शनयोजन करण्यात सहिाग.
9

आराखियानुसार कामे करुन घेण्यासाठी समन्वय व दे खरेख.

5

10

पाणी वापराबाबतचे Water Budgeting महत्व जनतेला पटवून दे णेत

5

सहिाग.
11

पाण्याचा कायणक्षमपणे वापर करणेबाबत जनतेस प्रोत्साहन दे णेत

6

सहिाग.
12

शपण्याच्या

पाण्याचे

स्त्रोत

बळकटीकरण

करणेबाबत

प्रयत्न

व

6

गाळ काढणे व वनराई बांधारे बाांधणेबाबत लोकसहिागाच्या माध्यमातून

7

लोकसहिाग घेणे.
13

केलेले उल्लेखनीय कायण.
14

नाला खोलीकरण, नालाजोि व नदीजोि प्रकल्पासारख्या नाशवन्यपूणण

8

कामाांद्वारे पाणीसाठा वाढशवण्याकशरता उपाययोजनात सहिाग /
प्रोत्साहन.
15

समन्वयाने व लोकसहिागातून केलेल्या कामाांमुळे टां चाई पशरस्स्थतीत

7

झालेला बदल.
16

स्वसहिाग व प्रोत्साहनाद्वारे पीकरचना व पीकपध्दतीत घिवून

7

आणलेला बदल.
17

वृक्ष लागवि व सांवधणनात प्रत्यक्ष व लोकाांना प्रोत्साहीत करुन

7

अांमलबजावणीत सहिाग.
18

मृद व जलसांधारणच्या पशरसांवादामध्ये सहिाग.

5
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िासन शनणणय, ग्राम शवकास व जलसांधारण शविाग, क्रमाांक-मफुअ-२०१३/प्र.क्र.३७/जल-८,
शदनाांक २८/९/२०१६ चे सहपत्र
पशरशिष्ट-“क”
शवषय - जलयुक्त शिवार अशियानातील अशधकाऱ्याना / कमणचाऱ्याांना
प्रोत्साहन/पुरस्कार दे ण्याची योजना1)

पुरस्काराचे स्वरुप:
पुरस्कार प्रिस्ती पत्र व सन्मान शचन्हाच्या स्वरुपात दे ण्यात येईल.

२) कोणत्या अशधकाऱ्याांना पुरस्कार दयावेत:
जलयुक्त शिवार अशियानात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अशधकाऱ्याना /
कमणचाऱ्याांना शवहीत शनकषाच्या आधारे िासन स्तरावर शनवि केलेल्या अशधकाऱ्याांना /
कमणचाऱ्याांना वैयस्क्तक पुरस्कार दे ण्यात यावेत.
३) अशधकाऱ्याांना पुरस्कार दे ण्यासाठी करावयाची शवहीत कायणपध्दती:
प्रत्येक शजल्हयाच्या शजल्हा कृशष अशधकारी याांनी कायणरत असलेल्या अशधकाऱ्याांपैकी
व्यक्तीगत पुरस्कारासाठी शनकष पूणण करणाऱ्या २ अशधकाऱी व २ कमणचारी अिी नावे
सुचवावीत. अिी नावे सुचशवताांना प्रत्येक शजल्हयाच्या कायणकारी अशियांता लघुससचन
जलसांधारण शविाग याांच्यािी शवचारशवशनमय करुन नावे सुचवावीत. मात्र एखादया सांवगात
पात्र व्यक्ती न आढळल्यास त्या सांवगातील अशधकाऱ्याांचे नाांव सुचशवलेच पाशहजे असे नाही.
परांतु याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख इतर सांवगातील अशधकाऱ्याांच्या नावाची िासनाकिे शिफारस
करणाऱ्या पत्रात सांबांशधत शजल्हा अशधक्षक कृशष अशधकारी याांनी करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक
शजल्हा कृशष अशधकारी याांनी प्रस्ताव शविागीय कृशष सहसांचालक याांच्याकिे छाननी करुन
शिफारिीसह पाठवावेत व सवण शविागीय कृशष सहसांचालक याांनी छाननी करुन शिफारिीसह
प्रस्ताव सांचालक, मृदसांधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे याांच्याकिे पाठवावेत.
शजल्हास्तरावर प्रस्ताव ३० ऑक्टोबर, पयंत प्राप्त करुन घ्यावेत. शजल्हयाांनी त्याांच्याकिे प्राप्त
झालेल्या प्रस्तावाांची छाननी करुन २ अशधकाऱी व २ कमणचारी याांचे प्रस्ताव शदनाांक ३० नोव्हेंबर,
पयंत शविागस्तरावर शविागीय कृशष सहसांचालक याांनी प्रस्ताव पाठवावेत. सवण शविागीय कृशष
सहसांचालक याांनी प्रस्तावाांची छाननी करुन प्रशत शजल्हा १ अशधकारी व १ कमणचारी याांचे प्रस्ताव
शदनाांक ३० शिसेंबर, पयंत सांचालक, मृदसांधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे याांच्याकिे
प्रस्ताव पाठवावेत. सांचालक, मृदसांधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे याांनी प्रस्तावाांची
छाननी करुन प्रस्ताव शदनाांक ५ जानेवारी पयणत िासनास सादर करावेत.

राज्यस्तरावर

शदनाांक ३१ जानेवारी, पयंत अांशतम शनकाल जाशहर करावेत.
पुरस्काराांची सांख्या :
प्रत्येक शजल्हयातून २ अशधकारी व २ कमणचारी असे एकूण ४ नामाांकन शविागीय
स्तरावर पाठशवण्यात यावेत. शविागीय स्तरावरुन प्रती शजल्हा २ नामाांकन राज्यस्तरावर
पाठशवण्यात यावेत.

या प्रस्तावातून राज्यस्तरावर प्रती शजल्हा १ पुरस्कत्याची शनवि

करण्यात येईल. (एकूण ३४ पुरस्कार राज्यस्तरावरुन दे ण्यात येतील.)
तसेच शविाग स्तरावर जलयुक्त शिवार अशियानात प्रथम आलेल्या शजल्हयाच्या
शजल्हाशधकारी व राज्यस्तरावर प्रथम शद्वतीय व तृतीय आलेल्या शजल्हयाच्या शजल्हाशधकारी
याांना प्रिस्ती पत्र व सन्मान शचन्ह दे ऊन गौरशवण्यात येईल.
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४) पुरस्काराचे शनकष:
वैयस्क्तक पुरस्कार दे ण्यासाठी शनकष खालीलप्रमाणे राहतील:अ) खात्यामध्ये मागील ५ वषात केलेल्या एकूण कामाचा आढावा घेऊन पात्रता ठरशवण्यात यावी.
ब) सदर अशधकाऱ्याांनी गेल्या ५ वषात केलेल्या कामशगरीच्या शववरणाची छाननी करुन
त्या अशधकाऱ्याांच्या पात्रतेबद्दल शवचार करण्यात यावा.
क) वैयस्क्तक अशधकाऱ्याांना पुढील बाबी लक्षात घेऊन बशक्षसासाठी पात्र ठरशवण्यात यावे:
शनर्गववाद सचोटी
१) शनष्कलांक चाशरत्र्य
२) शविागीय चौकिी/न्यायालयीन प्रकरण नसावे.
३) ताांशत्रक कायणक्षमता
४) बुस्ध्दमत्ता व त्याांनी शवकशसत केलेले तांत्रज्ञान
५) शदलेल्या कामाची वेळेमध्ये/वेळेपूवी केलेली उद्दीष्टपूती
६) मांजूर शनधीचा योग्य व शनयोजनपूणण वापर
७) खात्याबाहेरील व्यक्तींनी/जागशतक शिष्टमांिळ इत्यादी सांस्थाांनी कामाबद्दल
केलेली प्रिांसा
८) प्रसांगावधान राखून सांकटकाळात केलेल्या उपाययोजनेमुळे टाळलेली
सांिाव्य जीशवत व शवत्तहानी
९) जनता व कमणचारी याांच्यािी असलेल्या सांबांधामुळे जनमानसात उां चावलेली
प्रशतमा
१०) वैशिष्टयपूणण केलेले काम व कामाचा दजा
११) कायालयीन

कामकाजात

असणारे

शविेष

लक्ष

व

कायालयील

कामाकाजाच्या पध्दतीत सुचशवलेल्या सुधारणेमुळे व खचात होणारी बचत
१२) िासकीय आदे िाांचे पालन
१३) शवशिष्ट कामात असलेले प्राशवण्य व त्याची कामामध्ये केलेला उपयोग
१४) नवीन सांकल्पना सुचशवल्यामुळे कामाच्या खचामध्ये झालेली बचत
१५) सांगणकीकरणाच्या कामामध्ये शविेष रस
१६) जनतेच्या व कमणचाऱ्याांच्या तक्रारींच्या शनवारणामध्ये दाखशवलेली तत्परता
१७) इतर गुणवत्ता
५) जलसांधारण शविागातील अशधकाऱ्याांची पुरस्कारसाठी अांशतम शनवि करण्याची कायणपध्दती:
सांचालक, मृदसांधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे / शविागीय
आयुक्ताांकिू न िासन स्तरावर पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अशियानात
वैयस्क्तक नावाांच्या शिफारिी आल्यानांतर सदर नावाांमधून पुरस्कार दे ण्यासाठी तसेच मांत्रालय
खुद्द जलसांधारण शविाग येथील २ अशधकारी व २ कमणचारी याांच्या नावाची अांशतम नावाची
िासनास शिफारस करण्यासाठी िासन स्तरावरील सशमती खालीलप्रमाणे राहील:(एक)

सशचव (जलसांधारण)

अध्यक्ष

(दोन)

सशचव (ग्रामशवकास व पांचायत राज)

सह अध्यक्ष

(तीन)

उपसशचव (पांचायत राज) ग्रा.शव.व.ज.सां.शव.

सदस्य
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(चार)

उपसशचव (योजना) जलसांधारण

सदस्य

(पाच)

अवर सशचव (जल-८)

सदस्य

(सहा)

अवर सशचव (जल-७)

सदस्य

(सात)

अशधक्षक अशियांता, लघुससचन जलसांधारण, पुणे

सदस्य

(आठ)

सहसांचालक, मृदसांधारण, पुणे

सदस्य सशचव

अशधकाऱ्याांना पुरस्कार दे ण्याबाबत उपरोक्त सशमतीच्या शिफारिीवर अांशतम शनणणय
िासन घेईल. अशधकाऱ्याांना पुरस्कार दे ण्याच्या शनकषामध्ये आवश्यकतेनुसार वेळोवळी बदल
करण्याचे अशधकार वरील सशमतीकिे राहतील.
६) वरीलप्रमाणे शविागीय आयुक्ताांकिू न शिफारिी प्राप्त करुन घेऊन िासन स्तरावरील
सशमतीच्या शिफारिी तयार करण्याच्या बाबी कायासन जल-८ किू न हाताळल्या जातील.
७)

अशधकाऱ्याांना पुरस्कार दे ण्याच्या योजनेचे दोन वषानांतर पुनर्गवलोकन करण्यात येईल.
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प्रपत्र-1
जलयुक्त शिवार अशियानातील गाव, तालुके, शजल्हे याांच्या मुल्यमापनासाठी सवणसाधारण
सूचना:1. जलयुक्त शिवार अशियानातील गावे, तालुके, शजल्हे याांचे मुल्यमापन सन 2015-16 या आर्गथक
वषातील उशद्दष्ट व साध्याच्या आधारावर करावयाचे आहे. त्यानांतर क्रमाने त्यापुढील सन 2016-17,
2017-18, 2018-19 व 2019-20 या आर्गथक वषासाठी करणे अपेशक्षत त्याप्रमाणे मुल्यमापन
करण्यात यावे.
2. गाव, तालुका व शजल्हा याांच्या मूल्यमापनासाठी एकूण 200 गुण आहेत.
3. मूल्यमापन करताना बहु ताांि मुद्याांमध्ये सांबांशधत योजनेतील कामाच्या प्रगतीच्या टक्केवारीच्या
स्वरूपात गुण दे णे अपेशक्षत आहे. या अनुषांगाने वस्तुशनष्ठ पध्दतीने गुण दे य ठरतील.
4. काही मुद्याांसाठी शवशहत केलेल्या कमाल गुणाांपैकी त्या योजनेतील साध्य (Achievement) च्या
टक्केवारीच्या प्रमाणातच गुण अनुज्ञय
े राहतील.
5. काही मुद्याांबाबत “होय” या स्वरुपात माशहती अपेशक्षत आहे. अिा मुद्याांबाबत सांबांशधत गाव, तालुका व
शजल्हा याांचे उत्तर “नाही” असल्यास या मुद्याांसाठी गुण दे य राहणार नाही. याबाबत कोणतेही
तारतम्य (Discretion) वापरावयाचे नाही.
6. ज्या गावाांची/तालुक्याची/शजल््ाांची पाशरतोषीक शनवि सशमती व पिताळणी सशमती याांनी केलेल्या
तपासणीअांती त्याांना प्राप्त होणाऱ्या एकुण गुणाांमध्ये शकमान 10% सकवा त्या पेक्षा जास्त टक्केवारीने
गुण कमी झाल्यास, गावे/तालुके/शजल्हे या योजनेच्या पुरस्कारासाठी पात्र ठरणार नाहीत.
7. तालुका व शजल्हयाांने गुणदान करताना आवश्यक तेथे तालुका व शजल्हयाांतील गावाांची सरासरी
काढु न आलेल्या टक्केवारीच्या प्रमाणानुसार गुणदान करावे. सरासरी काढण्यासाठी सवण तालुका व
शजल्हयाांनी सवण गावाांचे पशरशिष्ठ िरून घ्यावेत.
8. सवण स्तरावर, गाव ,तालुका व शजल्हा याांची शनवि करताना गाव ,तालुका व शजल्हा याांचे गुण समान
असल्यास त्याांना त्या क्रमाांकाचे पुरस्कार शविागुण दे ण्याचे प्रस्तावीत करावे.

बशक्षस योजनेसाठी शनविीचे प्रस्ताव पाठशवण्यासाठी कालमयादा:“जलयुक्त शिवार अशियान” मध्ये िाग घेणाऱ्या गाव, तालुके, शजल्हे याांनी प्रस्ताव तालुकास्तरावरून
प्रस्ताव, शजल्हास्तर सशमतीकिे व शजल्हा स्तरावरून प्रस्ताव, शविागस्तर सशमतीकिे व त्यानांतर
राज्यस्तरावर, खालील प्रमाणे शवशहत केलेल्या कालमयादे त पाठवणे आवश्यक आहे:अ.क्र.

गाव व सशमत्याांनी करावयाची कायणवाही

कालमयादा

1

गाव तालुक्याकिु न केलेल्या कामाांचे नामाांकन पत्र/ पुरस्कार प्रस्ताव िरुन

30 ऑक्टोंबर, अखेर

घेणे

पयंत

2

शजल्हा स्तरावरुन गाव व तालुक्याची पाहाणी करणे

1 ते 10 नोव्हेंबर

3

शजल्हा स्तरावरील गाव व तालुका शनवि शनकाल अांशतम करणे. शजल््ाांचे

25 नोव्हेंबर

प्रस्ताव अांशतम करणे.
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4

शविागीय स्तरीय पाशरतोशषकासाठी गाव/ तालुका/शजल्हा याांचे प्रस्ताव

30 नोंव्हेंबर अखेर

शविागस्तरीय सशमतीस पाठशवणे

पयंत

5

शविागस्तरीय सशमतीने गाव/ तालुका/ शजल्हयाांची पहणी करणे

1 ते 10 शिसेंबर

6

शविाग स्तरावरील गाव, तालुका व शजल्हा शनवि शनकाल अांशमत करणे

25 शिसेंबर

7

राज्यस्तरीय पाशरतोशषकासाठी गाव, तालुका व शजल्हा याांचे प्रस्ताव

31 शिसेंबर अखेर

िासनाकिे पाठशवणे

पयंत

8

राज्यस्तरीय सशमतीने गाव/तालुका/शजल्हयाांची पाहणी करणे

1 ते 15 जानेवारी

9

राज्यस्तरीय सशमतीने गाव/तालुका/शजल्हा याांचे शनकाल अांशतम करणे

31 जानेवारी

10

पाशरतोशषक शवतरण

20- 27 फेब्रुवारी

गावे, तालुके व शजल्हा या सवण स्तराांवरून मूल्यमापनाचे अहवाल शवशहत केलेल्या कालमयादे त
शविागीय आयुक्ताांमाफणत राज्य िासनास सादर होतील याबाबत शविागीय कृशष सहसांचालक (कृशष) याांची
वैयक्तीक जबाबदारी राहील. शविागीय कृशष सहसांचालक (कृशष) याांनी याबाबत शजल्हाशधकारी याांच्यािी
समन्वय ठे वून कायणवाही करावयाची आहे.

वैशिष्यपूणण कामाची शटप्पणी पाठशवणे:शजल्हयातील प्रथम क्रमाांकासाठी प्राप्त ठरलेली गावे, तालुके याांच्या सांदिात गावाांची प्राथशमक
माशहती व वैशिष्टयपूणण कामाची सांशक्षप्त शटप्पणी तयार करून, शजल्हाशधकारी याांनी शनविक छायाशचत्रासह
शविागीय आयुक्ताांकिे पाठवावी. शविागीय आयुक्ताांनी शविागीय स्तरावरील बशक्षस पात्र गावे, तालुके व
शविागातून प्रथम आलेली शजल्हे , तालुके व गावे याांची प्राथशमक माशहती व वैशिष्टयपूणण कामाची सांशक्षप्त
शटप्पणी राज्य िासनाकिे पाठवावी. या माशहतीच्या आधारे बशक्षस शवतरण समारांिाच्यावेळी सांबांशधत सांस्थेच्या
कामाबाबत छायाशचत्राच्या सहाय्याने माशहती दे णे सुलि होईल.

शजल्हा व शविागस्तरीय पुरस्कार समारांि :शजल््ातील पशहले 5 गावे व 2 तालुके याांना बक्षीस रक्कमेचाां धनादे ि व सन्मानसचन्ह दे ऊन
शविागस्तरावर गौरव करावा. तसेच पुरस्कारासाठी शनविण्यात आलेल्या सवण गावे व तालुके याांना
सन्मानसचन्ह व रक्कम धनादे िाव्दारे अदा करण्यात यावे व शजल्हास्तरीय गाव व तालुका याांना व
शविागस्तारावर दयावयाचे पुरस्कार शविागस्तरावर एकशत्रतशरत्या समारां ि अयोशजत करुन दे ण्यात यावे.

शवशवध स्तरावर शनवि करावयाचे गावे, तालुके व शजल्हे तपासणी बाबत:1. शजल््ातून गावाला दे ण्यात येणारे पाशरतोशषक:- शजल्हास्तरीय सशमतीने त्याांच्याकिे प्राप्त झालेल्या
शजल्हयातील गावाांच्या प्रस्तावापैकी गुणानुक्रमे यादी तयार करावी. गुणानुक्रमे 7 गावाांची तपासणी
करून गुणानुक्रमे प्रथम 5 गावाांची शजल्हास्तर पुरस्कारासाठी शनवि करावी. या 5 गावाांतून प्रत्येक
शजल्हयातून प्रथम आलेल्या 1 गावाची शिफारस शविागस्तरीय सशमतीकिे करावी.
2. शजल््ातून तालुक्याला दे ण्यात येणारे पाशरतोशषक:- शजल्हास्तरीय सशमतीने त्याांच्याकिे
प्राप्त झालेल्या तालुक्याांच्या प्रस्तावापैकी गुणानुक्रमे यादी तयार करावी. सदर यादीतील गुणानुक्रमे
4 तालुक्याांच्या प्रस्तावाची छाननी करावी व 2 तालुक्याांची शजल्हयातून प्रथम, स्व्दतीय शजल्हास्तरीय
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पुरस्कारासाठी शनवि करण्यात यावी व प्रत्येक शजल्हयातील एक तालूक्याची शिफारस शविागस्तरीय
सशमतीकिे करावी.
3. शविागातून गावाला दे ण्यात येणारे पाशरतोशषक:- प्रत्येक शजल््ातून (1) प्राप्त झालेल्या
गावाांपैकी शविागस्तरावर गुणानुक्रमे यादी तयार करावी. एकुण प्राप्त 6 सकवा 8 गावाांमधून 4 गावाांची
छाननी/ तपासणी करून 2 गावाांची शनवि शविागस्तरावर शविागीय प्रथम, स्व्दतीय पुरस्कारासाठी
करावी व सदर दोन गावाांचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय सशमतीकिे सादर करावा.
4. शविागातून तालुक्याला दे ण्यात येणारे पाशरतोशषक:- प्रत्येक शजल््ातून प्राप्त झालेल्या
तालुक्याांपैकी शविागस्तरावर गुणानुक्रमे यादी तयार करावी. एकुण प्राप्त 6 सकवा 7 तालुक्याांमधून 4
तालुक्याांची छाननी/ तपासणी करून 2 तालुक्याांची शनवि शविागस्तरावर

प्रथम, स्व्दतीय

पुरस्कारासाठी करावी व सदर दोन तालुक्याांचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय सशमतीकिे सादर करावा.
5. शविागातून शजल्हयाला दे ण्यात येणारे पाशरतोशषक:प्रस्तावातून

सवण प्राप्त झालेल्या शजल्हयाांच्या

गुणानुक्रमे यादी बनवावी व तीन शजल्हयाांच्या तपासणीअांती 2 शजल्हयाांची शनवि

शविागस्तरावर प्रथम, स्व्दतीय पुरस्कारासाठी करावी व सदर दोन शजल्हयाांचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय
सशमतीकिे सादर करावा.
6. राज्यस्तर गाव, तालुका, शजल्हा याांना दे ण्यात येणारे पाशरतोशषक:- शविागातून गुणानुक्रमे
प्राप्त झालेल्या एकुण 12 गावे, 12 तालुके व 12 शजल्हयाांच्या प्रस्तावातून प्रथम, स्व्दतीय, तृतीय अिा
तीन गावे, तीन तालुके व तीन शजल्हे याांची शनवि राज्यस्तरीय सशमतीने करावी. सदर शनविीस
मा.मांत्री, जलसांधारण याांची मान्यता घेण्यात यावी.
7. वैयस्क्तक (2)/ अिासकीय सांस्था (2) पुरस्कार :- याबाबतचे प्रस्ताव सांचालक, मृदसांधारण व
पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे याांना पाठशवण्यात यावेत व त्याांनी छाननी करून प्रथम 4 गुणानुक्रमे
प्रस्ताव शनविीसाठी राज्यस्तरीय सशमतीकिे पाठशवणे. राज्यस्तर सशमतीने सदर प्रस्तावातून
वैयस्क्तक प्रथम व स्व्दतीय तसेच अिासकीय सांस्थाांमधून प्रथम व स्व्दतीय अिा पुरस्काराांची शनवि
करुन त्यास मा.मांत्री, जलसांधारण याांची मान्यता घेण्यात यावी.
************
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िासन शनणणय, ग्राम शवकास व जलसांधारण शविाग, क्रमाांक-मफुअ-२०१३/प्र.क्र.३७/जल-८, शदनाांक २८/९/२०१६ चे प्रपत्र-२

शजल्हा/ शविाग/राज्य स्तरावर करण्यात येणाऱ्या कायणवाहीचे स्वरुप
स्तर

गावे

तालुका

शजल्हा

िेरा

शजल्हा

शजल्हा स्तरीय सशमतीने सवण

शजल्हास्तरीय सशमतीने पशरशिष्टामध्ये

शजल्हयास्तर सशमतीने

या पुरस्कारासाठी क्षेशत्रय

स्तरीय

गावाांच्या प्रस्तावाांची छाननी करून शजल््ातील

नमूद केल्यानुसार / सादर केलेल्या

पशरशिष्ठामध्ये नमूद

तपासणी करण्यासाठी

सशमती

गावाांची गुणानुक्रमे यादी बनवावी.

प्रस्तावाच्या शनकषाांनुसार छाननी करून

केल्यानुसार त्याांनी केलेली

शजल्हास्तरीय शनवि

शजल्हा स्तरीय सशमतीने त्यापैकी पशहल्या सात

तालुक्याांची गुणानुक्रमानुसार यादी

कामशगरी/शनकषाांची

सशमतीने स्व्दसदस्यीय सशमतीची

गावाांची क्षेशत्रय तपासणी करावी व

बनवावी. या यादीच्या आधारे उच्चतम

पुतणता नमूद करुन शजल्हयाांचे

स्थापना करावी.

गुणानुक्रमे पशहल्या पाच गावाांची पुरस्कारासाठी

गुण प्राप्त करणाऱ्या चार तालुक्याांची

प्रस्ताव शविागीय आयुक्त

शजल्हा स्तरावरील एक

शनवि करून पशहल्या एक गावाांचा प्रस्ताव

तपासणी करून त्यामध्ये उच्चतम गुण

स्तरावर सादर करणे.

स्व्दसदस्यीय सशमती ७ गावाांची व

शविागस्तरीय सशमतीकिे शविागस्तर

धारण करणाऱ्या एकुण दोन तालुक्याांची

पुरस्कारासाठी पाठवावा.

पुरस्कारासाठी शनवि करावी व

कायणवाहीची अांशतम

करे ल. सदर स्व्दसदस्यीय

एका/प्रथम आलेल्या तालुक्याांचा

तारीख ३० नाव्हेंबर

सशमतीने

कायणवाहीची अांशतम तारीख 3० नोव्हें बर

४ तालुक्याांची क्षेशत्रय तपासणी

प्रस्ताव शविागीय सशमतीकिे

क्षेशत्रय तपासणी करून अहवाल

शविागस्तर पुरस्कारासाठी पाठशवण्यात

मान्यतेस्तव शनवि सशमतीपुढे

यावा.

ठे वावा व शनवि सशमतीने मान्यता
शदल्यावर गाव, तालुके, शजल्हा

कायणवाहीची अांशतम

याांचे शविागस्तरीय

तारीख 3० नोव्हेंबर

पुरस्कारासाठीचे प्रस्ताव
शविागस्तरीय सशमतीकिे
पाठवावेत.
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शजल्हा/ शविाग/राज्य स्तरावर करण्यात येणाऱ्या कायणवाहीचे स्वरुप
स्तर

गावे

तालुका

शजल्हा

िेरा

शविाग

शविागस्तरीय सशमतीने सवण शजल्हयाांकिू न

शविागस्तरीय सशमतीने सवण

शविागस्तर सशमतीने सवण

या पुरस्कारासाठी क्षेशत्रय

स्तरीय
सशमती

आलेल्या गावाांच्या प्रस्तावाांची छाननी करून
शविागातील गाव याांची गुणानुक्रमे यादी बनवावी.
शविागस्तरीय सशमतीने त्यापैकी गुणानुक्रमे पशहल्या
चार गावाांची क्षेशत्रय तपासणी करुन, त्या
शविागामधील उच्चतम गुणवत्ताधारण दोन गावाांची
शविागस्तर पुरस्कारासाठी शनवि करावी व त्याांचा
प्रस्ताव राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी राज्यस्तरीय
सशमतीकिे पाठवावा. त्या शविागातील पशहले दोन
गावे जलयुक्त शिवार अशियानाांतील

शजल्हयाांतून
आलेल्या तालुके याांच्या प्रस्तावाांची
छाननी करुन शजल््ातील तालुका
याांची शविागस्तरावर गुणानुक्रमे
यादी बनवावी. शविागस्तरीय
सशमतीने त्यापैकी पशहल्या ४
तालुका याांची क्षेशत्रय तपासणी
करून, त्या शविागमधील उच्चतम
गुणवत्ताधारक २ तालुके याांची

शविागस्तरीय पुरस्कारासाठी पात्र ठरतील.

शविागस्तरीय पुरस्कारासाठी शनवि

कायणवाहीची अांशतम तारीख :- ३१ शिसेंबर

पुरस्कारासाठी त्याांचा

करावी व राज्यस्तरीय
प्रस्ताव राज्यस्तरीय सशमतीकिे
पाठवावा.
कायणवाहीची अांशतम तारीख :३१ शिसेंबर

शजल्हयाांची पशरशिष्टानुसार
केलेल्या कामशगरी/
शनकषाांनुसार त्याांची
छाननी करुन, शजल्हयाांची
गुणानूक्रमानुसार
यादी बनवावी. या यादीच्या
आधारे उच्चतम गुणप्राप्त
करणाऱ्या तीन शजल्हयाांची
तपासणी करून
त्यामध्ये उच्चतम गुण धारण
करणाऱ्या एकुण दोन
शजल्हयाांचा प्रस्ताव
राज्यस्तरीय सशमतीकिे
पाठशवण्यात यावा. तसेच
शविागस्तरीय सशमतीने
प्रथम येणाऱ्या दोन शजल्हयाांची
शविागस्तरीय पुरस्काराची शनवि
करावी.
कायणवाहीची अांशतम तारीख :-

तपासणी
करण्यासाठी शविागस्तरीय
शनवि
सशमतीने स्व्दसदस्यीय सशमतीची
स्थापना करावी.
शविाग स्तरावरील एक
स्व्दसदस्यीय सशमती ४ गावे, ४
तालुके व ३ शजल्हे याांची
क्षेशत्रय तपासणी
करे ल.
सदर स्व्दसदस्यीय सशमतीने
क्षेशत्रय तपासणी करुन अहवाल
मान्येस्तव शविागस्तर शनवि
सशमतीस सादर करावा.
शविागस्तर सशमतीने मान्यता
शदल्यावर २ गावे, २ तालुके व २
शजल्हे याांचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय
सशमतीकिे पाठवावा

३१ शिसेंबर
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शजल्हा/ शविाग/राज्य स्तरावर करण्यात येणाऱ्या कायणवाहीचे स्वरुप
स्तर

गावे

तालुका

शजल्हा

िेरा

राज्यस्तरीय

प्रत्येक शविागस्तरावरुन प्राप्त

प्रत्येक शविाग स्तरावरुन प्राप्त

प्रत्येक शविागस्तरावरुन प्राप्त

सशमती

झालेल्या प्रथम /

झालेल्या प्रथम /

झालेल्या एकूण १२ शजल्हयाांच्या

या पुरस्कारासाठी क्षेशत्रय तपासणी

आलेल्या अिा एकुण १२

प्रस्तावाांची

तालुक्याांच्या प्रस्तावाांची छाननी /

छाननी /तपासणी

तपासणी करून तसेच क्षेशत्रय

करुन त्यामधील

तपासणी करुन त्यामधील उच्चतम

उच्चतम गुणवत्ताप्राप्त अिा तीन

गुणवत्ताप्राप्त अिा तीन तालुक्याांची

शजल्हयाांची शनवि

शनवि राज्यस्तरीय जलयुक्त शिवार

राज्यस्तरीय जलयुक्त शिवार

अशियाना पुरस्कारासाठी करण्यात

अशियान पुरस्कारासाठी

यावी

करण्यात यावी.

आलेल्या अिा एकुण १२ गावाांच्या
प्रस्तावाांची छाननी /तपासणी करून
त्यामधील उच्चतम गुणवत्ताप्राप्त अिा
तीन गावाांची शनवि राज्यस्तरीय
जलयुक्त शिवार अशियान
पुरस्कारासाठी करावी.
कायणवाहीची अांशतम तारीख :- ३१
जानेवारी

कायणवाहीची अांशतम तारीख :- ३१

कायणवाहीची अांशतम तारीख :- ३१

जानेवारी

जानेवारी

करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार
राज्यस्तरीय शनवि
सशमती स्व्दसदस्यीय सशमतीची
स्थापना करे ल अथवा िासन शनणणयात
नमूद केल्यानुसार राज्यस्तरावर
शनविावयाच्या गाव /तालुका/शजल्हा
याबाबतच्या सशमतीने /
स्व्दसदस्यीय सशमती गावे, तालुका,
शजल्हा याांची क्षेशत्रय तपासणी
करे ल.
सदर स्व्दसदस्यीय सशमतीने
क्षेशत्रय तपासणी करुन अहवाल
मान्येस्तव शनवि सशमतीपुढे ठे वावा.
अिा प्राप्त झालेल्या क्षेशत्रय
अहवालाची राज्यस्तरीय सशमती
छाननी करुन उच्चतम गुणवत्ता प्राप्त
गाव, तालुका व शजल्हा याांची
राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी अांशतम
शनवि करे ल.
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