जलयुक्त शिवार अशियान गाव कृती
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िासन पशरपत्रक
सवांसाठी पाणी टं चाईमुक्त महाराष्ट्र-2019 अंतगणत टं चाई पशरस्थितीवर कायमथवरुपी मात
करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अशियान राज्यात संदिाधीन शदनांक 5 शिसेंबर, 2014 च्या िासन शनणणयान्वये
राबशवण्यात येत आहे.
जलयुक्त शिवार अशियानाचा िासन शनणणयामध्ये आवश्यक वेळी नवीन बाबी तसेच सुधारणा संदिाधीन
िासन शनणणयान्वये करण्यात आलेल्या आहेत.
जलयुक्त शिवार अशियानाच्या शद. 5 शिसेंबर, 2014 च्या िासन शनणणयानुसार गाव आराखिा तयार
करुन ग्रामसिेची मान्यता घेण्यात येते व तद्नंतर तालुक्यातील गावांचे आराखिा एकशत्रत करुन तालुका
आराखिा व तालुक्याचा आराखिा एकशत्रत करुन शजल्हा आराखिा तयार करण्यात येतो. गाव पातळीवरील
आराखिा करणेसाठी संबंशधत शविागाचे ग्राम पातळीवरील अशधकारी शिवार िेट करून गाव आराखिा तयार
करतात व त्यास ग्रामसिेची मान्यता घेतात. तालुक्यातील सवण गावांचे गाव आराखिे तालुका पातळीवर
एकशत्रत करण्यात येतात.
सन 2017-18 पासून शनविण्यात आलेल्या गावांना व त्या गावांच्या कृती आराखियांना शद. 1 माचण,
2016 च्या िासन शनणणयान्वये शवधानसिा सदथय यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या तालुकाथतरीय आढावा
व समन्वय सशमतीची मान्यता घेण्यात यावी. तद्नंतर आराखिे शजल्हाथतरीय सशमतीची मान्यता घेण्यास सादर
करण्यात यावेत.
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महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने,
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( ना.श्री.कराि )
अवर सशचव, महाराष्ट्र िासन
प्रशत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सशचव
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे सशचव.
3. मा.शवरोधी पक्षनेता ,शवधानसिा /शवधान पशरषद, महाराष्ट्र शवधानमंिळ सशचवालय,
4. सवण सन्माननीय शवधानसिा/ शवधान पशरषद व संसद सदथय
5. मा सिापती शवधान पशरषद, महाराष्ट्र शवधानमंड्ळ सशचवालय यांचे सशचव
6. मा अध्यक्ष शवधान सिा, महाराष्ट्र शवधानमंड्ळ सशचवालय यांचे सशचव
7. मा.मंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजगी सशचव
8. मा.राज्यमंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजगी सशचव.
9. सवण मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सशचव
10. सवण अपर मुख्य सशचव/प्रधान सशचव , मंत्रालय, मुंबई.
11. आयुक्त (कृशष), कृशष आयुक्तालय, पुणे
12. मुख्य अशियंता,लघुससचन (जलसंधारण) महाराष्ट्र राज्य ,पुणे
13. मुख्य अशियंता शव.स.शस.शव. का. नागपूर
14. सवण शविागीय आयुक्त
15. संचालक (मृदसंधारण), कृशष आयुक्तालय, पुणे
16. महासंचालक, माशहती व जनसंपकण ,मुंबई प्रशसध्दीकरीता
17. सवण शजल्हाशधकारी,
18. सवण मुख्य कायणकारी अशधकारी, शजल्हा पशरषद ,
19. महालेखापाल ½ ,महाराष्ट्र राज्य , मुंबई /नागपूर लेखा परीक्षा व लेखा व अनुज्ञय
े ता
20. अशधदान व लेखा अशधकारी, मुंबई
21. शनवासी लेखापशरक्षा अशधकारी, मुंबई
22. सवण शविागीय कृशष सहसंचालक,
23. सवण अशधक्षक अशियंता, लघु ससचन जलसंधारण मंिळ ,

पृष्ट्ठ 3 पैकी 2

िासन पशरपत्रक क्रमांकः जलशि-2016/प्र.क्र.574/जल-7

24. सवण शजल्हा अशधक्षक कृशष अशधकारी,
25. सवण कायणकारी अशियंता, (लघु ससचन) जलसंधारण
26. सवण शजल्हा कोषागार अशधकारी
27. सवण मंत्रालयीन शविाग
28. सवण सह सशचव /उप सशचव / अवर सशचव /कायासन अशधकारी, ग्रा .शव .व ज .सं .
शविाग ,मंत्रालय ,मुंबई.
29. शनयोजन शविाग /शवत्त शविाग ,मंत्रालय ,मुंबई.
30. जल-7, शनवि नथती
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