2017-18

मध्ये

आयोजित

करावयाच्या

िलयुक्त जिवार अजियानाअंतर्गत िलजमत्र
पुरस्कारासाठी

सुधारीत

जनधी

जवतरीत

करण्याबाबत

महाराष्ट्र िासन
िलसंधारण जविार्
िासन जनणगय क्रमांकः मफुअ- 2017/प्र.क्र.41/िल-8
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा रािर्ुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
तारीख : 3 नोव्हेबर, 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.

(4) मफुअ-2013 /प्र.क्र.37 / िल-8

जदनांक 15 एजप्रल, 2017

(5) मफुअ- 2017/प्र.क्र41./िल-8

जदनांक 26 एजप्रल, 2017

(6 ) िासन पजरपत्रक, जवत्त जविार्, क्रमांकः अर्गसं-2017/प्र.क्र.75/अर्ग-3, जदनांक 18 एजप्रल, 2017
व जदनांक 30 िून, 2017
(7) िासन जनणगय क्र.मफुअ- 2017/प्र.क्र41./िल-8

जदनांक 14 सप्टें बर, 2017

िासन जनणगय :
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 योर्दानाबद्दल पुरस्कार प्रदान करण्यास संदिाधीन जदनांक 28 सप्टें बर, 2016 च्या िासन
जनणगयान्वये मान्यता दे ण्यात आली आहे. जिल्हा व जविार्स्तरावरील र्ाव, तालुका, जिल्हा व पत्रकार यांचे
पुरस्कार कायगक्रम त्या त्या जविार्ात आयोजित करुन पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी एकूण 1000.00 लक्ष
जनधी सन 2017-18 साठी अर्गसंकल्ल्पत केला असून जवत्त जविार्ाच्या संदिाधीन जदनांक 18/4/2017 च्या
िासन पजरपत्रकान्वये 80% जनधी जवतरीत करण्यास मान्यता जदल्याने प्रत्यक्षात रु. 800.00 लक्ष जनधी
जवतरीत करण्यास संदिाधीन जदनांक 26/4/2017 च्या िासन जनणगयान्वये मान्यता दे ण्यात आलेली आहे.
त्यानंतर जवत्त जविार्ाच्या संदिाधीन जदनांक 30/6/2017 च्या िासन पजरपत्रकान्वये 70% मयादे त सदर
जनधी जवतरीत करण्याच्या जदलेल्या सूचनेनुसार या जविार्ाच्या संदिाधीन जदनांक 14/9/2017 च्या िासन
जनणगयान्वये रु. 700.00 लक्ष जनधीच्या मयादे त जनधी जवतरीत करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे.
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आता जवत्त जविार्ाने सदर प्रयोिनासाठी 100% जनधी जवतरीत करण्यास मान्यता जदलेली असल्याने उवगजरत
जनधीपैकी खालीलप्रमाणे जनधी जवतरीत करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
जविार्

जदनांक 26/4/2017 च्या िासन

जदनांक 14/9/2017 च्या

उवगजरत जवतरीत

जनणगयान्वये प्रत्येक जविार्ाला

िासन जनणगयान्वये प्रत्येक

करावयाची रक्कम

जनजित केलेली रक्कम

जविार्ाला जवतरीत करण्यात

(रु.लाखात

(रु. लाखात)

आलेली सुधारीत रक्कम
(रु. लाखात)

1

2

पुणे

3

रु. 48.25

कोकण

रु. 115.25 +

रु. 36.19
रु.86.44 +

*रु. 266.02=381.27

(*राज्यस्तरावरील पुरस्कारासाठी)

*रु.199.52= रु. 285.96

4
रु.12.06
रु. 28.81+ *रु.66.50=
रु. 95.31

(*राज्यस्तरावरील

(*राज्यस्तरावरील

पुरस्कारासाठी)

पुरस्कारासाठी)

अमरावती

रु. 115.25

रु. 86.44

28.81

नाजिक

रु. 76.75

रु. 57.57

19.18

नार्पूर

रु. 126.37

रु.94.78

31.59

औरं र्ाबाद

रु. 148.61

रु. 111.46

37.15

एकूण

रु. 896.50

रु.672.40

224.10

२.

यापूवी संदिाधीन जदनांक 14/9/2017 च्या िासन जनणगयान्वये 70% मयादे त रु. 700.00 लक्ष

जनधी वरील पजर. 1 मधील जववरणपत्रातील रकाना 4 प्रमाणे सवग जविार्ीय आयुक्तांना बीम्स प्रणालीवर
उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेली आहे. जवत्त जविार्ाने सदर पुरस्कारासाठी 100% म्हणिेच 1000.00
लक्ष जवतरीत करण्यास जदलेल्या मान्यतेने उवगजरत 30 % म्हणिे रु. 300.00 लक्ष जनधीपैकी वरील
रकाना क्र. 4 मध्ये दिगजवल्याप्रमाणे सवग जविार्ीय आयुक्तांना जनधी जवतरीत करण्यास या िासन
जनणगयान्वये मान्यता दे ण्यात येत आहे.
३.

सदं िाधीन जदनांक 26/4/2017 व जदनांक 14/9/2017 च्या सन 2017-18 मध्ये आयोजित

करावयाच्या िलयुक्त जिवार अजियानांतर्गत िलजमत्र पुरस्कारासाठी जनधी जवतरणाच्या िासन जनणगयात
नमूद केलेल्या बाबी, उपरोक्त बाबींव्यजतजरक्त कायम राहतील.
4.

या पुरस्कार योिने अंतर्गत िलजमत्र पुरस्कारासाठी करण्यात येणारा खचग खालील लेखाजिर्षांतर्गत

मंिूर केलेल्या जनधीतून खचग करण्यास िासन मान्यता दे ण्यात येत आहे .
" मार्णी क्र.एल- 3, 2402-मृद संधारण (००)
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 िासन जनणगय जवत्त जविार्ाच्या अनौ. संदिग क्र.456/2017/व्यय-15 जदनांक 23/10/2017

तसेच जवत्त जविार्ाच्या अर्ग17 कायासनाच्या जदनांक 2/11/2017 अन्वये जमळालेल्या सहमतीनुसार
जनर्गजमत करण्यात येत आहे.
सदर िासन जनणगय िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर उपलब्ध करण्यात
आला असून त्याचा संर्णक संकेतांक 201711031338503126 असा आहे. हा िासन जनणगय जििीटल
स्वाक्षरीने साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने .

Machhindranath R
Shelke

Digitally signed by Machhindranath R Shelke
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Rural Development
And Water Conservation Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=422bf862d9fee2734c8e15a0366a265ee1ac1ad3cf944f3b
c14563fa5e2610b5, cn=Machhindranath R Shelke
Date: 2017.11.03 17:25:53 +05'30'

(म. रं. िेळके)
अवर सजचव, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सजचव,
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे सजचव,
3. मा.जवरोधी पक्षनेते जवधान पजरर्षद व जवधानसिा यांचे सजचव,
4. मा.मंत्री (िलसंधारण), यांचे खािर्ी सजचव
5. मा.राज्यमंत्री, (िलसंधारण) याचे खािर्ी सजचव
6. सवग मा.मंत्री, राज्यमंत्री याचे खािर्ी सजचव,
7. कायाध्यक्ष, आदिगर्ांव संकल्प व प्रकल्प सजमती,
8. मुख्य सजचव यांचे सहसजचव,
9. सवग अप्पर मुख्य सजचव/प्रधान सजचव/ सजचव, मंत्रालयीन जविार्,
10. प्रधान सजचव (कृजर्ष), कृजर्ष व पदु म जविार्, मंत्रालय, मुंबई
11. सवग जविार्ीय आयुक्त,
12. आयुक्त (कृजर्ष), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
13. सवग जिल्हाजधकारी,
14. सवग मुख्य कायगकारी अजधकारी, जिल्हा पजरर्षद,
15. सामाजिक वनीकरण वृत्ते,
16. सवग मुख्य संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्र्ापन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
17. सवग संचालक, कृजर्ष 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, जिल्हा पजरर्षद,
22. सवग प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण जवकास यंत्रणा,
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23. सवग उपायुक्त (जवकास), जविार्ीय आयुक्त कायालय ( सवग),
24. सवग जविार्ीय कृजर्ष 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. जिल्हा अजधक्षक कृजर्ष 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 पजरर्षदे 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. कृजर्ष 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, मंत्रालय, मुंबई
40. िल-8 (जनवि नस्ती), ग्रा.जव.व ि.सं.जविार्, मंत्रालय, मुंबई
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