जलयुक्त

शिवार

अशियानासाठी

नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत .....
महाराष्ट्र िासन
जलसंधारण शविाग
िासन शनणषय क्रमांक : जशिअ-2016/प्र.क्र.266/जल-7
मादाम कामा मागष, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032
तारीख : 30 शडसेंबर, 2016
संदिष : - िासन शनणषय क्रमांक - जलअ-2014 / प्र.क्र.203 / जल-7, शद. 5 शडसेंबर 2014
प्रस्तावना :
सवासाठी पाणी टं चाईमुक्त महाराष्ट्र 2019 अंतगषत टं चाई पशरस्स्ितीवर कायमस्वरुपी
मात करणेसाठी शदनांक 5 शडसेंबर, 2016 च्या िासन शनणषयान्वये राबशवण्यात येत आहे.
सदर अशियान प्रामुख्याने शवशवध शविागाच्या अनेक केंद्र पुरस्कृत, राज्य पुरस्कृत
योजना,लोकसहिाग, CSR शनधी यामधून अशिसरणाव्दारे राबशवण्यात येत आहे या शनधीस
सहयोग म्हणून सन 2015-16 मध्ये 1600 कोटी व सन 2016-17 साठी 1475.00 कोटी शनधी
उपलब्ध करुन शदलेला आहे. कायषक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर स्वतंत्र लेखाशिर्ष
आवश्यक असल्याचे िक्ती प्रदत्त सशमती मध्ये ठरले असल्याने लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब
शवचाराधीन होती.
िासन शनणषय :
जलयुक्त शिवार अशियानाकरीता यापुढे खाशललप्रमाणे लेखाशिर्ष उघडण्यात येत
आहे.
मागणी क्रमांक एल 7
४४02 - मृद व जलसंधारण यावरील िांडवली खचष
00 102 मृदसंधारण
०३ जलयुक्त शिवार अशियान
(03) (01) जलयुक्त शिवार अशियान (४४02 2681)
५३ मोठी बांधकामे
हा िासन शनणषय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता), मुंबई यांच्या अनौपचाशरक
संदिष क्र.ख.शव./चा-1/ग्रा.शव.शव.ज.सं.शव./यू ओ आर ८७/2016-17/1380, यू ओ आर ८७/
2016-17 शद. ०४/11/2016 अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने तसेच शवत्त शविागाच्या अनौपचाशरक
संदिष क्रमांक 209/अिष-17 शदनांक 17/11/2016 अन्वये शनगषशमत करण्यात येत आहे.
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संकेतस्िळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201612301459364526
असा आहे. हा िासन शनणषय शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.
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( ना.श्री. कराड )
अवर सशचव, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1. मा. राज्यपाल यांचे सशचव
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे सशचव
3. सवष शवरोधी पक्ष नेता शवधानसिा/शवधानपशरर्द
4. सवष सन्माननीय/शवधानसिा/शवधान पशरर्द
5. मा. मंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजगी सशचव
6. मा. राज्यमंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजगी सशचव
7. अप्पर मुख्य सशचव, शवत्त शविाग, मंत्रालय
8. अप्पर प्रधान, सशचव शनयोजन शविाग
9. प्रधान सशचव, कृशर् व पदु म शविाग
10. प्रधान सशचव महसुल व वन शविाग (मदत व पुनवषसन)
11. आयुक्त कृशर्, महराष्ट्र राज्य, पुणे
12. सवष शविागीय आयुक्त
13. सवष संचालक मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्िापन, पुणे
14. महालेखापाल I व II महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर
15. अशधदान व लेखाशधकारी, मुंबई
16. शनवासी लेखापरीक्षा अशधकारी, मुंबई
17. सवष शविागीय कृशर् सहसंचालक
18. सवष अशधक्षक अशियंता लघुससचन (जलसंधारण)
19. सवष शजल्हाशधकारी
20. सवष मुख्य कायषकारी अशधकारी, शजल्हा पशरर्द
21. सवष शजल्हा अशधक्षक कृशर् अशधकारी
22. सवष शजल्हा कोर्ागार अशधकारी
23. सवष मंत्रालयीन शविाग
24. सवष सह सशचव / उपसशचव / कायासन अशधकारी, ग्रा.शव.व.ज.सं.शविाग
25. शनयोजन शविाग / शवत्त शविाग, मंत्रालय मुंबई
26. कायासन जल -11 व जल - 19 ग्रा.शव.व.ज.सं.शविाग मंत्रालय, मुंबई
27. जल - 7, शनवडनस्ती
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