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िासन पशरपत्रक क्र. मफुअ-2013 /प्र. क्र. 37 /जल-8
मादामा कामा मागय, हु तात्मा राजगुरू चौक,
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शदनाांक : 24 ऑक्टोबर, 2016.
वाचा :
ग्राम शवकास व जलसांधारण शविाग क्रमाांक
(1) िासन शनणयय क्र. मफुअ-2013 /प्र. क्र. 37 /जल-8, शदनाांक २८ सप्टें बर, २०१६.
(2) िासन पशरपत्रक्र . मफुअ-2013 /प्र. क्र. 37 /जल-8 शदनाांक १0 ऑक्टोबर, 2016

िासन पशरपत्रक :
राज्यातील टां चाईवर कायमस्वरुपी उपाय योजना करण्यासाठी िासनाने शदनाांक 05 शिसेंबर 2014
रोजीच्या िासन शनणययान्वये जलयुक्त शिवार अशियान सुरु केले आहे. या अशियानात उत्कृष्ठ योगदान
दे ण्या-या पत्रकार याांना पुरस्कार दे ण्यास सांदिाधीन अ.क्र. 1 येथील िासन शनणययान्वये िासन मान्यता
दे ण्यात आलेली आहे. सदर सवय प्रकारच्या पुरस्काराांचे प्रस्ताव शजल्हास्तर सशमतीकिे शदनाांक 20 ऑक्टोंबर
पयंत पाठशवण्याच्या, सदर शजल्हास्तरावरील पुरस्कार शद. 02 नोव्हेंबर रोजीपयंत, शविागीय स्तरावर
पाठशवण्याच्या व 10 नोव्हेंबर रोजीपयंत राज्यस्तरावर पाठशवण्याच्या सूचना सांदिाधीन अ.क्र.2 येथील िासन
पशरपत्रकान्वये दे ण्यात आलेल्या आहेत. सदर पुरस्कार प्रदानाचे काययक्रम शदनाांक २८ नोव्हेंबर ते २ शिसेंबर,
२०१६ या दरम्यान घेण्याबाबत िासन स्तरावर शवचाराधीन आहे. मुांबई व मुांबई उपनगर व इतर
शजल्हयातील/क्षेत्रातील पत्रकाराांचे शवशवध स्तरावर प्रस्ताव प्राप्त करुन घेणे, पुरस्काराांची अांशतम शनवि करणे
याबाबत खालीलप्रमाणे काययवाही करण्याच्या सूचना दे ण्यात येत आहेत.

पुरस्कार शनविीचे प्रस्ताव पाठशवण्यासाठी कालमयादा:१) सन २०१५-१६ या वर्षात “जलयुक्त शिवार अशियान” मध्ये िाग घेणाऱ्या मुांबई व मुांबई उपनगर या
शजल्हयातील पत्रकार याांनी ज्या शजल्हयाांच्या कामाांची / जलयुक्त शिवार अशियानाची प्रचार प्रशसध्दी
जनजागृती केली आहे अिा शजल्हयात पुरस्कार प्रस्ताव शजल्हास्तर सशमतीकिे शदनाांक 26.10.2016
पयंत सादर करावेत. मुांबई व मुांबई उपनगर क्षेत्रातील वृत्तपत्रात अिी प्रशसध्दी केली असल्यास,
शजल्हास्तर सशमती ठाणे, पालघर, रायगि याांच्याकिे प्रस्ताव सादर करावेत.
२) मुांबई व मुांबई उपनगर या शजल्हयातील पत्रकार याांनी ज्या महसूली शविागात जलयुक्त शिवार
अशियानाची जनजागृती, पाणलोटाच्या यिोगाथा प्रकाशित केल्या असतील त्या पत्रकाराांनी त्या
शविागस्तरावरील सशमतीकिे व राज्यस्तरावर प्रचार प्रशसध्दी केली असल्यास राज्यस्तर सशमतीकिे
शविाग व राज्यस्तर पुरस्कारासाठी नामाांकने/प्रस्ताव शदनाांक 2 नोव्हेंबर, 2016 पयंत सादर करावेत.
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३) सांदिाधीन िासन शनणयय अ.क्र.1 येथील पत्रकार पुरस्कार पात्रतेसाठीच्या इतर सवय अटी लागू
राहतील.
४) इलेक्रॉशनक मीशिया पत्रकाराांनी राज्यस्तर पुरस्कारासाठी सांचालक, मृदसांधारण व पाणलोट क्षेत्र
व्यवस्थापन, पुणे याांच्याकिे शदनाांक 2/11/2016 रोजीपयंत प्रस्ताव सादर करावेत.
५) राज्यातील सवय शजल्हयातील पत्रकार याांच्यासाठी शजल्हास्तरावर प्रस्ताव पाठशवण्याची मुदत शदनाांक
20 ऑक्टोबर, 2016 होती, त्यामध्ये बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, या पत्रकाराांना शविाग व
राज्यस्तर पुरस्काराांसाठी थेट िाग घ्यावयाचा असल्यास त्याांनी शविाग व राज्यस्तर पुरस्काराांसाठी
नामाांकने प्रस्ताव शविागस्तरावरील सशमतीकिे शदनाांक 26.10.2016 पयंत व राज्यस्तरावरील
सशमतीकिे शदनाांक 2 नोव्हेंबर, 2016 पयंत थेट सादर करावेत.
६) उपरोक्त सवय सूचना /बदल सवय उपसांचालक, माशहती व जनसांपकय शविागीय कायालय व सवय शजल्हा
माशहती अशधकारी याांनी लक्षात घेऊन पुरस्कार प्रस्ताव अांशतम करण्याची काययवाही करावी.
सदर िासन पशरपत्रक महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201610241551548326 असा आहे. हे िासन पशरपत्रक शिजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने.
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( िां.त्र्यां.जाधव )

अवर सशचव, महाराष्र िासन.
प्रशत,
1. मा. राज्यपाल याांचे सशचव,
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे सशचव,
3. मा. शवधानपशरर्षद / शवधानसिा शवरोधी पक्ष नेता याांचे खाजगी सशचव
4. सवय मा. राज्यसिा / लोकसिा / शवधानपशरर्षद / शवधानसिा सदस्य
5. मा. मांत्री (जलसांधारण), याांचे खाजगी सशचव
6. मा. राज्यमांत्री (जलसांधारण), याांचे खाजगी सशचव
7. कायाध्यक्ष, आदियगाांव सांकल्प व प्रकल्प सशमती, पुणे.
8. मुख्य सशचव याांचे सशचव,
9. सवय अप्पर मुख्य सशचव/ प्रधान सशचव/ सशचव,
10. महासांचालक, माशहती व जनसांपकय (प्रशसध्दीकरीता),
11. सवय शविागीय आयुक्त,
12. आयुक्त (कृशर्ष), महाराष्र राज्य, पुणे,
13. प्रधान मुख्य वनसांरक्षक व महासांचालक महाराष्र राज्य, पुणे.
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14. प्रधान मुख्य वनसांरक्षक, महाराष्र राज्य, नागपूर,
15. महासांचालक, यिवांतराव चव्हाण शवकास प्रशिक्षण सांस्था, पुणे,
16. अपर मुख्य काययकारी 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 कृशर्ष शवद्यापीठ, राहू री, शजल्हा अहमदनगर.
22. कुलगुरु, मराठवािा कृशर्ष शवद्यापीठ, परिणी/कुलगुरु पांजाबराव कृशर्ष शवद्यापीठ, अकोला.
23. कुलगुरु, कोकण कृशर्ष शवद्यापीठ, दापोली.
24. सवय शजल्हाशधकारी,
25. सवय मुख्य काययकारी अशधकारी, शजल्हा पशरर्षद,/सवय प्रकल्प सांचालक, शजल्हा ग्रामीण शवकास यांत्रणा,
26. सवय सहसांचालक, कृशर्ष आयुक्तालय, पुणे
27. सवय सहसांचालक, (सामाशजक वनीकरण ),
28. सवय शविागीय कृशर्ष सहसांचालक,
29. सवय अधीक्षक अशियांता, पाटबांधारे,/सवय अधीक्षक अशियांता, लघु पाटबांधारे,(स्थाशनक स्तर)
30. सांचालक, अथय व साांख्ख्यकी सांचालनालय, मुांबई,/महासांचालक, माशहती व जनसांपकय, मुांबई (प्रशसध्दी करीता),
31. सवय शजल्हा अशधक्षक कृशर्ष अशधकारी,
32. सवय सहसांचालक,सामाशजक वनीकरण वृत्त,े
33. सवय मुख्य वनसांरक्षक, / सवय उपवनसांरक्षक,
34. सवय उपसांचालक,सामाशजक वनीकरण.
35. सवय उपायुक्त (शवकास),
36. सवय 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, एकाख्त्मक ग्रामीण शवकास कक्ष,
40. अशधदान व लेखा अशधकारी, मुांबई.
41. शनवासी लेखापरीक्षा, अशधकारी, मुांबई.
42. शजल्हा कोर्षागार अशधकारी, सवय.
43. शनयोजन शविाग / शवत्त शविाग, मांत्रालय , मुांबई
44. सवय 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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