2016-17 मध्ये आयोजित िलयुक्त जिवार
अजियाना अंतर्गत राज्यस्तरीय महात्मा ज्योजतबा
फुले िलजमत्र पुरस्कारासाठी जनधी जवतरीत
करण्याबाबत

महाराष्ट्र िासन
िलसंधारण जविार्
िासन जनणगय क्रमांकः मफुअ-2013/प्र.क्र.37/िल-8
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा रािर्ुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
तारीख: 10 माचग, 2017
ग्राम जवकास व िलसंधारण जविार्, िासन जनणगय, क्रमांक
(१) िलअ-२०१४/प्र.क्र.२०३/िल-७

जदनांक ५ जिसेंबर, २०१४.

(2) मफुअ-2013 /प्र.क्र.37 / िल-8

जदनांक 28 सप्टें बर, 2016.

(3) मफुअ-2013 /प्र.क्र.37 / िल-8

जदनांक 9 नोव्हेंबर, 2016.

(4) िासन िुध्दीपत्रक क्र.मफुअ-2013/प्र.क्र.37/िल-8 जदनांक 30 नोव्हेंबर, 2016
(5 ) िासन पजरपत्रक, जवत्त जविार्, क्रमांकः अर्गसं-2016/प्र.क्र.89/अर्ग-3, जदनांक 20 एजप्रल, 2016
प्रस्तावना :
राज्यातील टं चाईवर कायमस्वरुपी उपाय योिना करण्यासाठी िासनाने जदनांक ०५ जिसेंबर,
२०१४ रोिीच्या िासन जनणगयान्वये िलयुक्त जिवार अजियान सुरु केले आहे. या िलयुक्त जिवार
अजियानात उत्कृष्ट्ठ योर्दान दे ण्याऱ्या जिहहा, तालुका आजण र्ावांना पुरस्कार प्रदान करण्यास तसेच
सदर अजियानाच्या अनुषंर्ाने स्वत:च्या उत्कृष्ट्ट जलखणाद्वारे वृत्तपत्रातून िलसंधारणाचे महत्व सवग
सामान्य िनतेपयगत पोहचजवणाऱ्या पत्रकारांस पुरस्कार दे ण्याचे जनणगय घेण्यात आला होता. त्यानुसार
र्ाव, तालुके, जिहहे , पत्रकार, व्यक्ती, अिासकीय संस्र्ा यांना राज्यस्तरावर पुरस्कारासाठी संदिाधीन
जदनांक 28 सप्टें बर, 2016 च्या िासन जनणगयान्वये मान्यता दे ण्यात आली आहे.
राज्यात िलयुक्त जिवार अजियानांतर्गत उत्कृष्ट्ट काम करणा-यांना राज्य, जविार् व जिहहा
स्तरावर खालील नावाने पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत.
स्तर

पुरस्कारांची नावे

राज्यस्तर

महात्मा ज्येाजतबा फुले िलजमत्र पुरस्कार

जविार्स्तर

रािमाता जििाऊ िलजमत्र पुरस्कार

जिहहास्तर

पुण्यश्लोक अजहहयादे वी होळकर िलजमत्र पुरस्कार

सन 2016-17 साठी अर्गसंकल्हपत रु.1000.00 लक्ष जनधीतून पत्रकार पुरस्कारासाठी व र्ाव,
तालुका, जिहहा स्तरावरील पुरस्कारासाठी एकूण रक्कम रु. 711.98 व पुरस्काराच्या आयोिनासाठी
रु. 24.00 लक्ष जनधी असा एकूण रु. 735.98 लक्ष संदिाधीन क्र. 3 येर्ील जदनांक 9/11/2016 च्या
िासन जनणगयान्वये जवतरीत करण्यात आला आहे.
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उवगजरत रक्कम राज्यस्तरावरील महात्मा ज्योजतबा फुले िलजमत्र पुरस्कारासाठी खालीलप्रमाणे
जवतरीत करावयाची आहे .
राज्यस्तरावरील पुरस्काराची एकूण

रु.3.32 लाख + 207.50 लाख +3.30 लाख =

रक्कम

रु.214.12 लाख

पुरस्काराच्या

आयोिनासाठी

रु. 49.90 लाख

लार्णारी रक्कम
एकूण

रु. 264.02 लाख

वरीलप्रमाणे पुरस्कार देण्याचे प्रस्ताजवत असून सदर पुरस्कारासाठी रु. 214.12 लक्ष व
पुरस्काराच्या आयोिनासाठी रु. 49.90 लक्ष जनधी असा एकूण रु. 264.02 लक्ष जनधी सन 2016-17 साठी
अर्गसंकल्हपत रु.1000.00 लक्ष जनधीतून जवतरीत करण्याची बाब िासनाच्या जवचाराधीन होती.
िासन जनणगय :
िलयुक्त जिवार अजियानात उत्कृष्ट्ट योर्दान दे णारे र्ाव, तालुके, जिहहे , पत्रकार, व्यक्ती,
अिासकीय संस्र्ा पुरस्कारावर, सन 2016-17 साठी मंिूर अर्गसंकल्हपत रु. 1000.00 लक्ष जनधीतून सदर
पुरस्कारासाठी रु. 214.12 लक्ष व पुरस्काराच्या आयोिनासाठी रु. 49.90 लक्ष जनधी असा एकूण रु. 264.02
लक्ष जनधी (रुपये दोनिे चौसष्ट्ट लक्ष दोन हिार फक्त) जवतरीत करण्यास मंिूरी दे ण्यात येत आहे. सदर
पुरस्काराची व पुरस्कार आयोिनाची रक्कम आहजरत करुन त्यानंतर पुरस्कारासाठी व पुरस्कार
आयोिनासाठी खचग करण्यास िासन मंिूरी आहे.
२.

िलयुक्त जिवार अजियानात उत्कृष्ट्ट योर्दान दे णा-या र्ाव, तालुके, जिहहे , पत्रकार, व्यक्ती,

अिासकीय संस्र्ा यांच्या राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी एकूण रक्कम रु.214.12 लक्ष जनधी जविार्ीय आयुक्त,
कोकण जविार्, नवी मुंबई यांना जवतरीत करण्यात येत आहे.
३.

िलयुक्त जिवार अजियानात उत्कृष्ट्ट योर्दान दे णा-या र्ाव, तालुके, जिहहे , पत्रकार, व्यक्ती,

अिासकीय संस्र्ा यांच्या राज्यस्तरीय पुरस्कार कायगक्रमाचे आयोिन, सन्मानजचन्ह व प्रिल्स्तपत्र तयार
करण्यासाठी एकूण रक्कम रु.49.90 लक्ष जनधी जविार्ीय आयुक्त, कोकण जविार्, नवी मुंबई यांना जवतरीत
करण्यात येत आहे.
4.

या पुरस्कार योिने अंतर्गत िलजमत्र पुरस्कारासाठी करण्यात येणारा खचग खालील लेखाजिषांतर्गत

मंिूर केलेहया जनधीतून खचग करण्यास िासन मान्यता दे ण्यात येत आहे .
" मार्णी क्र.एल- 3, 2402-मृद संधारण
(00) (102) मृद संधारण- (04) मृद व िलसंधारण
(04) (01) महात्मा ज्योजतबा फुले िल जमत्र पुरस्कार (2402 1037 ) 05, बजक्षसे "
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5.

हा जनधी कोषार्ारातून आहरण व संजवतरण कजरता उप आयुक्त (रोहयो) जविार्ीय आयुक्त कायालय,

कोकण जविार्, नवी मुंबई यांना आहरण व संजवतरण अजधकारी म्हणून घोजषत करण्यात येत असून जविार्ीय
आयुक्त यांना जनयंत्रक अजधकारी म्हणून घोजषत करण्यात येत आहे.
6.

हा िासन जनणगय जवत्त जविार्ाच्या पजरपत्रक क्रमांक क्रमांक : अर्गसं-2016/प्र.क्र.89/अर्ग-3, जदनांक

20 एजप्रल, 2016 अन्वये व प्रिासजकय जविार्ांना प्रदान करण्यात आलेहया अजधकारानुसार तसेच जनयोिन
जविार् व जवत्त जविार् यांच्या सहमतीने अनुक्रमे अनौपचाजरक संदिग क्रमांक : 219/का.1434, जदनांक
4/11/16 व क्र.502/2016/व्यय-15, जदनांक 8/11/16 अन्वये जनर्गजमत करण्यात येत आहे
सदर िासन जनणगय िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर उपलब्ध करण्यात
आला असून त्याचा संर्णक संकेतांक 201703101200274426 असा आहे. हा िासन जनणगय जििीटल
स्वाक्षरीने साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.

Shankar
Trambak Jadhav

Digitally signed by Shankar Trambak Jadhav
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=RDD and
Water Conservation Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=cccfd79237cd08ae181b91f021d984be73c43b022
34d4c07b7da787cf666bc54, cn=Shankar Trambak Jadhav
Date: 2017.03.23 16:39:00 +05'30'

( िं. त्र्यं. िाधव )
अवर सजचव, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
१.मा.राज्यपाल यांचे सजचव,
२.मा.मुख्यमंत्री यांचे सजचव,
३.मा.जवरोधी पक्षनेते जवधान पजरषद व जवधानसिा यांचे सजचव,
4.मा.मंत्री (िलसंधारण), यांचे खािर्ी सजचव
5.मा.राज्यमंत्री, (िलसंधारण) याचे खािर्ी सजचव
६.सवग मा.मंत्री, राज्यमंत्री याचे खािर्ी सजचव,
7.कायाध्यक्ष, आदिगर्ांव संकहप व प्रकहप सजमती,
8.मुख्य सजचव यांचे सहसजचव,
9.सवग अप्पर मुख्य सजचव/प्रधान सजचव/ सजचव, मंत्रालयीन जविार्,
10.प्रधान सजचव (कृजष), कृजष व पदु म जविार्, मंत्रालय, मुंबई
11.सवग जविार्ीय आयुक्त,
12.आयुक्त (कृजष), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
13.सवग जिहहाजधकारी,
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14.सवग मुख्य कायगकारी अजधकारी, जिहहा पजरषद,
15.सामाजिक वनीकरण वृत्ते,
16.सवग मुख्य संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्र्ापन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
17.सवग संचालक, कृजष आयुक्तालय, पुणे,
18.मुख्य अजियंता, लघु पाटबंधारे (स्र्ाजनक स्तर), पुणे
19.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व संचालक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
20.संचालक, िूिल सवेक्षण व जवकास यंत्रणा, पुणे,
21.सवग अजतजरक्त मुख्य कायगकारी अजधकारी, जिहहा पजरषद,
22.सवग प्रकहप संचालक, जिहहा ग्रामीण जवकास यंत्रणा,
23.सवग उपायुक्त (जवकास), जविार्ीय आयुक्त कायालय ( सवग),
24.सवग जविार्ीय कृजष सहसंचालक,
25.सवग अधीक्षक अजियंता, पाटबंधारे/ सवग अधीक्षक अजियंता, लघु पाटबंधारे , (स्र्ाजनक स्तर)
26.संचालक, अर्ग व सांल्ख्यकी संचालनालय, मुंबई,
27.महासंचालक, माजहती व िनसंपकग, मुंबई (प्रजसध्दीकरीता ),
28.जिहहा अजधक्षक कृजष अजधकारी,
29.सवग मुख्य वन संरक्षक व उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण वृत्त,े
30.सवग सहसंचालकवनसंरक्षक,/ सवग उपवनसंरक्षक,
31.वजरष्ट्ठ िूवज्ञ
ै ाजनक, िूिल सवेक्षण व जवकास यंत्रणा,
32.महाराष्ट्र राज्य िलसंधारण सल्लार्ार पजरषदे चे सवग अिासकीय सदस्य,
33.महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य 1 व 2, मुंबई व नार्पूर,
34.महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र राज्य 1 व 2, मुंबई व नार्पूर,
35.अजधदान व लेखा अजधकारी, मुंबई,
36.सवग मंत्रालयीन जविार्,
37.कृजष व पदु म जविार् (राकृजवयो कक्ष), मंत्रालय, मुंबई
38.संचालक, माजहती व िनसंपकग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.
39.सवग उपसजचव/अवर सजचव/कक्ष अजधकारी, िलसंधारण जविार्,
(िलसंधारण उप जविार्), मंत्रालय, मुंबई
40.िल-8 (जनवि नस्ती), ग्रा.जव.व ि.सं.जविार्, मंत्रालय, मुंबई
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