जलयुक्त

शिवार

ट्रान्सफॉर्मेिन

अशियान

सशर्मती

स्थापन

करणेबाबत

र्महाराष्ट्ट्र िासन
जलसंधारण शविाग
िासन शनणणय क्रर्मांक:जशिअ-2017/प्र.क्र.321/जल-7
हु तात्र्मा राजगुरु चौक,र्मादार्म कार्मा र्मागण,
र्मंत्रालय,र्मुंबई-400032
शदनांक: 4 ऑगस्ट, 2017
वाचा :जलसंधारण शविाग िासन शनणणय क्रर्मांक जलअ - 2014/प्र. क्र. 203 /जल-7
शदनांक 5 शिसेंबर, 2014
प्रस्तावना :राज्यात जलयुक्त शिवार अशियान िासन शनणणय शदनांक ५ शिसेंबर, 2014 च्या
िासन शनणणयान्वये राबशवण्यात येत आहे.सदर िासन शनणणयार्मधील पशरच्छे द २३ (ई) र्मध्ये
ट्रान्सफॉर्मेिन सशर्मती स्थापन करण्याबाबत नर्मुद केलेले आहे. सदर सशर्मती गठीत
करण्याची बाब शवचाराधीन होती.
िासन शनणणय :जलयुक्त शिवार अशियान िासन शनणणय शदनांक ५ शिसेंबर, 2014 र्मधील
नर्मुद पशरच्छे द क्र.२३ (ई)

च्या अनुषंगाने जलयुक्त शिवार अशियान - ट्रान्सफॉर्मेिन

सशर्मती पुढील प्रर्माणे गठीत करण्यात येत आहे.
१) र्मा. र्मुख्यर्मंत्री

-

अध्यक्ष

२) र्मंत्री (जलसंधारण)

-

सदस्य

३) र्मंत्री (कृशष)

-

सदस्य

४) र्मंत्री (जलसंपदा)

-

सदस्य

५) र्मंत्री (ग्रार्मशवकास)

-

सदस्य

६) र्मंत्री (रोहयो)

-

सदस्य

७) अप्पर र्मुख्य सशचव (शवत्त)

-

सदस्य

८) प्रधान सशचव (कृशष)

-

सदस्य

९) प्रधान सशचव (जलसंपदा)

-

सदस्य

१०) सशचव (ग्रार्मशवकास)

-

सदस्य

११) सशचव (जलसंधारण)

-

सदस्य सशचव

:

िासन शनणणय क्रर्मांकः जशिअ-2017/प्र.क्र.321/जल-7

2.

सदर सशर्मतीची कायणकक्षा िासन शनणणय शदनांक 5 शिसेंबर, 2014 र्मधील पशरच्छे द

क्रर्मांक 23 (ई) नुसार राहील.
3.

सदर

िासन

शनणणय

र्महाराष्ट्ट्र

िासनाच्या

www.maharashtra.gov.inया

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201708041253383626 असा
आहे . हा आदे ि शिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
र्महाराष्ट्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.
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Wakhare
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(शव. शस.वखारे )
सह सशचव, र्महाराष्ट्ट्र िासन
प्रत,
१) र्मा. राज्यपाल यांचे सशचव,
२) र्मा. र्मुख्यर्मंत्री यांचे सशचव,
३) र्मा.उपर्मुख्यर्मंत्री यांचे सशचव,
४) र्मा. शवरोधी पक्षनेता, शवधानसिा /शवधान पशरषद, र्महाराष्ट्ट्र शवधानर्मंिळ सशचवालय,
५) सवण सन्र्माननीय शवधानसिा/शवधान पशरषद व संसद सदस्य,
६) र्मा. र्मंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजगी सशचव
७) र्मा. राज्यर्मंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजगी सशचव
८) सवण र्मा. र्मंत्री/र्मा. राज्यर्मंत्री यांचे खाजगी सशचव
९) अपर र्मुख्य सशचव (कृशष), कृशष व पदु र्म शविाग, र्मंत्रालय, र्मुंबई
१०) सवण अपर र्मुख्य सशचव/प्रधान सशचव, र्मंत्रालय, र्मुंबई
११) अपर र्मुख्य सशचव, र्महसूल व वन शविाग (र्मदत व पुनवणवन), र्मंत्रालय, र्मुंबई,
१२) आयक्त (कृशष), कृशष आयुक्तालय, पुणे
१३) आयुक्त (र्मृद व जलसंधारण), औरंगाबाद
१४) सवण शविागीय आयुक्त,
१५) संचालक (र्मृद संधारण), कृशष आयुक्तालय, पुणे
१६) प्रधान र्मुख्य वनसंरक्षक व र्महासंचालक, सार्माशजक वनीकरण,
१७) र्मुख्य अशियंता, लघुससचन (जलसंधारण), पुणे
१८) संचालक, र्महाराष्ट्ट्र सुदुर सवेक्षण व शवकास यंत्रणा, पुणे
१९) संचालक, िूजल सवेक्षण व शवकास यंत्रणा, पुणे,
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२०) र्महासंचालक, र्माशहती व जनसंपकण, र्मुंबई (प्रशसध्दीकरीता)
२१) सवण शजल्हाशधकारी,
२२) सवण र्मुख्य कायणकारी अशधकारी, शजल्हा पशरषद,
२३) र्महालेखापाल एक व दोन, र्महाराष्ट्ट्र राज्य, र्मुंबई/नागपूर (लेखा परीक्षा व लेखा व
अनुज्ञय
े ता)
२४) अशधदान व लेखा अशधकारी, र्मुंबई,
२५) शनवासी लेखापरीक्षा अशधकारी, र्मुंबई,
२६) सवण उपायुक्त (शवकास), शविागीय आयुक्त कायालय,
२७) सवण शविागीय कृशष सहसंचालक,
२८) सवण अशधक्षक अशियंता, लघुससचन (जलसंधारण), र्मंिळ
२९) सवण शजल्हा अशधक्षक कृशष अशधकारी
३०) सवण कायणकारी अशियंता, लघुससचन (जलसंधारण)
३१) सवण शजल्हा कोषागार अशधकारी,
३२) सवण र्मंत्रालयीन शविाग
३३) सवण सह सशचव/उप सशचव/अवर सशचव/कायासन अशधकारी, ग्रा.शव.व ज.सं. शविाग,.
३४) शनयोजन शविाग / शवत्त शविाग, र्मंत्रालय, र्मुंबई,
३५) जल-7, शनविनस्ती.
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