जलयुक्त

शिवार

अशियानात

उत्कृष्ट

योगदान दे णा-या शजल्हा- तालुका- गाव,
पत्रकार, अशिकारी/कर्मचारी याांना पुरस्कार
दे णेबाबत.- कालबध्द कायमक्रर्.

र्हाराष्र िासन
ग्रार् शवकास व जलसांिारण शविाग,
िासन पशरपत्रक क्र. र्फुअ-2013 /प्र. क्र. 37 /जल-8
र्ांत्रालय , र्ुांबई -400032
शदनाांक : १० ऑक्टोबर, 2016.
वाचा :
ग्रार् शवकास व जलसांिारण शविाग, िासन शनणमय, क्रर्ाांक
(1) िासन शनणमय क्र. र्फुअ-2013 /प्र. क्र. 37 /जल-8, शदनाांक २८ सप्टें बर, २०१६.
िासन पशरपत्रक :

राज्यातील टां चाईवर कायर्स्वरुपी उपाय योजना करण्यासाठी िासनाने शदनाांक 05 शिसेंबर
2014 रोजीच्या िासन शनणमयान्वये जलयुक्त शिवार अशियान सुरु केले आहे. या अशियानात उत्कृष्ठ
योगदान दे ण्या-या शजल्हा, तालुका, गाव, पत्रकार, अशिकारी/कर्मचारी याांना पुरस्कार
सांदिािीन िासन शनणमयान्वये िासन र्ान्यता दे ण्यात आलेली आहे.

दे ण्यास

सदर सवम प्रकारच्या पुरस्काराांचे

प्रस्ताव शजल्हास्तर सशर्तीकिे शदनाांक 30 ऑक्टोंबर पयंत पाठशवण्याच्या, सदर शजल्हास्तरावरील
पुरस्कार शद. 30 नोव्हेंबर रोजीपयंत शविागीय स्तरावरील 3१ शिसेंबर रोजी पयंत व राज्यस्तरावरील
पुरस्कार शद. 3१ जानेवारी रोजीपयंत शनविण्याच्या सूचना दे ण्यात आलेल्या आहेत. तसेच शविागस्तर
पुरस्कार कायमक्रर् शदनाांक २० फेब्रुवारी रोजी व राज्यस्तर पुरस्कार कायमक्रर् शदनाांक २७ फेब्रुवारी रोजी
आयोशजत करण्यात यावेत. अिाही सूचना दे ण्यात आलेल्या आहेत. तथाशप, सदर पुरस्कार प्रदानाचे
कायमक्रर् शदनाांक २८ नोव्हेंबर ते २ शिसेंबर, २०१६ या दरम्यान घेण्याबाबत िासन स्तरावर शवचारािीन
आहे. त्यानुषांगाने पुरस्काराांचे प्रस्ताव पाठशवण्याची कालर्यादा बदलण्याचे ठरशवण्यात आले असून, सवम
सांबांशिताांनी आता शवशवि स्तरावर प्रस्ताव प्राप्त करुन घेणे, पुरस्काराांची अांशतर् शनवि करणे याबाबत
खालीलप्रर्ाणे कायमवाही करण्याच्या सूचना दे ण्यात येत आहेत.

पुरस्कार शनविीचे प्रस्ताव पाठशवण्यासाठी कालर्यादा:सन २०१५-१६ या वषात “जलयुक्त शिवार अशियान” र्ध्ये िाग घेणाऱ्या गावे, तालुके याांनी
प्रस्ताव तालुकास्तरावरून शजल्हास्तर सशर्तीकिे व शजल्हा स्तरावरून शविागस्तर सशर्तीकिे व त्यानांतर
राज्यस्तरावर, खालील प्रर्ाणे शवशहत केलेल्या कालर्यादे त पाठवणे आवश्यक आहे:अ.क्र.

सशर्त्याांनी करावयाची कायमवाही

कालर्यादा / पयंत

1

गाव / तालुक्याकिु न केलेल्या कार्ाांचे नार्ाांकन पत्र/ पुरस्कार

२0 ऑक्टोंबर, २०१६

प्रस्ताव िरुन घेणे

अखेर पयंत

2

शजल्हा स्तरावरुन गाव व तालुक्याची पहाणी करणे

२६ ऑक्टोबर

3

शजल्हा स्तरावरील गाव व तालुका शनवि अांशतर् करणे. शजल््ाांचे

2९ ऑक्टोबर

प्रस्ताव अांशतर् करणे.
4

शविागीय स्तरीय पाशरतोशषकासाठी गाव/ तालुका/शजल्हा याांचे
प्रस्ताव शविागस्तरीय सशर्तीस पाठशवणे

२ नोंव्हेंबर अखेर पयंत
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5

शविागस्तरीय सशर्तीने गाव/ तालुका/ शजल्हयाांची पहाणी करणे

५ नोव्हेंबर

6

शविाग स्तरावरील गाव, तालुका व शजल्हा शनवि /शनकाल

८ नोव्हेंबर

अांशतर् करणे
7

राज्यस्तरीय पाशरतोशषकासाठी गाव, तालुका व शजल्हा याांचे

१० नोव्हेंबर

प्रस्ताव िासनाकिे पाठशवणे
८

राज्यस्तरीय सशर्तीने गाव/तालुका/शजल्हा याांचे शनवि/ शनकाल

१८ नोव्हेंबर

अांशतर् करणे
९

पुरस्काराबाबतचा शनणमय कळशवणे

१९ नोव्हेंबर

१०

शविाग स्तरावरील पुरस्कार शवतरण कायमक्रर्

२५ नोव्हेंबर

1१

राज्य स्तरावरील पुरस्कार शवतरण कायमक्रर्

२८ नोव्हेंबर ते २ शिसेंबर,
२०१६ दरम्यान

गावे, तालुके व शजल्हा या सवम स्तराांवरून र्ूल्यर्ापनाचे अहवाल शवशहत केलेल्या कालर्यादे त
शविागीय आयुक्ताांर्ाफमत राज्य िासनास सादर होतील याबाबत शविागीय कृशष सहसांचालक (कृशष) याांची
वैयक्तीक जबाबदारी राहील. शविागीय कृशष सहसांचालक (कृशष) याांनी याबाबत शजल्हाशिकारी याांच्यािी
सर्न्वय ठे वून कायमवाही करावयाची आहे.
उपरोक्त कालबध्द कायमक्रर् गाव, तालुका, शजल्हा, पत्रकार, अशिकारी/कर्मचारी, अिासकीय
सांस्था पुरस्कार या सवम पुरस्काराांसाठी लागू राहील.
सदर िासन पशरपत्रक र्हाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201610101325021326 असा आहे. हे िासन
पशरपत्रक शिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे.
र्हाराष्राचे 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=c83ebbb277c2e72c85231b87f684c424a13c398a
4f921b6d167a8c859e9817f5, cn=Shankar Trambak Jadhav
Date: 2016.10.10 16:22:30 +05'30'

(िां.त्र्यां.जािव)
अवर सशचव, र्हाराष्र िासन.
प्रशत,
1) र्ा. राज्यपाल याांचे सशचव,
2) र्ा.र्ुख्यर्ांत्री याांचे सशचव,
3) र्ा. शविानपशरषद / शविानसिा शवरोिी पक्ष नेता याांचे खाजगी सशचव
4) सवम र्ा. राज्यसिा / लोकसिा / शविानपशरषद / शविानसिा सदस्य
5) र्ा. र्ांत्री (जलसांिारण), याांचे खाजगी सशचव
6) र्ा. राज्यर्ांत्री (जलसांिारण), याांचे खाजगी सशचव
7) कायाध्यक्ष, आदिमगाांव सांकल्प व प्रकल्प सशर्ती, पुणे.
8) र्ुख्य सशचव याांचे सशचव,
पष्ृ ठ 3 पैकी 2

िासन पशरपत्रक क्रर्ाांकः र्फुअ-2013 /प्र. क्र. 37 /जल-8

9) सवम अप्पर र्ुख्य सशचव/ प्रिान सशचव/ सशचव,
10) र्हासांचालक, र्ाशहती व जनसांपकम (प्रशसध्दीकरीता),
11) सवम शविागीय आयुक्त,
12) आयुक्त (कृशष), र्हाराष्र राज्य, पुणे,
13) प्रिान र्ुख्य वनसांरक्षक व र्हासांचालक र्हाराष्र राज्य, पुणे.
14) प्रिान र्ुख्य वनसांरक्षक, र्हाराष्र राज्य, नागपूर,
15) र्हासांचालक, यिवांतराव चव्हाण शवकास प्रशिक्षण सांस्था, पुणे,
16) अपर र्ुख्य कायमकारी अशिकारी वसुि
ां रा राज्यस्तरीय पणलोत शवकास यांत्रणा पुणे
17) सांचालक, र्ृदसांिारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, र्हाराष्र राज्य,पुणे
18) र्ुख्य अशियांता,लघु पाटबांिारे (स्थाशनक स्तर),पुणे
19) सांचालक, िूजल सवेक्षण व शवकास यांत्रणा, पुणे,
20) सांचालक, र्हाराष्र सुदूर सांवद
े न केंद्र, नागपूर,
21) कुलगुरु, र्हात्र्ा फुले कृशष शवद्यापीठ, राहू री, शजल्हा अहर्दनगर.
22) कुलगुरु, र्राठवािा कृशष शवद्यापीठ, परिणी/कुलगुरु पांजाबराव कृशष शवद्यापीठ, अकोला.
23) कुलगुरु, कोकण कृशष शवद्यापीठ, दापोली.
24) सवम शजल्हाशिकारी,
25) सवम र्ुख्य कायमकारी अशिकारी, शजल्हा पशरषद,/सवम प्रकल्प सांचालक, शजल्हा ग्रार्ीण शवकास यांत्रणा,
26) सवम सहसांचालक, कृशष आयुक्तालय, पुणे
27) सवम सहसांचालक, (सार्ाशजक वनीकरण ),
28) सवम शविागीय कृशष सहसांचालक,
29) सवम अिीक्षक अशियांता, पाटबांिारे,/सवम अिीक्षक अशियांता, लघु पाटबांिारे,(स्थाशनक स्तर)
30) सांचालक, अथम व साांख्ख्यकी सांचालनालय, र्ुांबई,/र्हासांचालक, र्ाशहती व जनसांपकम, र्ुांबई (प्रशसध्दी करीता),
31) सवम शजल्हा अशिक्षक कृशष अशिकारी,
32) सवम सहसांचालक,सार्ाशजक वनीकरण वृत्ते,
33) सवम र्ुख्य वनसांरक्षक, / सवम उपवनसांरक्षक,
34) सवम उपसांचालक,सार्ाशजक वनीकरण.
35) सवम उपायुक्त (शवकास),
36) सवम उपायुक्त (रोहयो),
37) ग्रांथपाल, र्हाराष्र शविानर्ांिळ सशचवालय, र्ुांबई.
38) र्हालेखापाल -1/2, र्हाराष्र राज्य ,र्ुांबई / नागपूर . (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता)
39) अप्पर सांचालक, एकाख्त्र्क ग्रार्ीण शवकास कक्ष,
40) अशिदान व लेखा अशिकारी, र्ुांबई.
41) शनवासी लेखापरीक्षा, अशिकारी, र्ुांबई.
42) शजल्हा कोषागार अशिकारी, सवम.
43) शनयोजन शविाग / शवत्त शविाग, र्ांत्रालय , र्ुांबई
44) सवम उपसशचव / अवर सशचव/कक्ष अशिकारी,ग्रार् शवकास व जलसांिारण शविाग.
45) जल-8 (शनविनस्ती) ग्रार् शवकास व जलसांिारण शविाग, र्ांत्रालय,र्ुांबई .
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