जलयुक्त शिवार अशियानाांतर्गत शनवडण्यात
आलेल्या र्ावाांचा “जलपशरपूर्गता अहवाल”
(Exit

Protocol)

अांशतम

करण्याच्या

कायगपध्दतीबाबत.
महाराष्ट्र िासन
मृद व जलसांधारर् शविार्
िासन िुध्दीपत्रक क्रमाांक : जशिअ- 2016/प्र.क्र.323/जल-7
हु तात्मा राजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्ग
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
शदनाांक: 24 नोव्हेंबर, 2017
वाचा :- िासन शनर्गय, मृद व जलसांधारर् शविार्,
1.

क्रमाांक :- जशिअ- 2016/प्र.क्र.323/जल-7, शदनाांक 10 ऑक्टोबर, 2017

िासन िुद्धीपत्रक :
सांदिाशधन िासन शनर्गय शदनाांक 10 ऑक्टोबर, 2017 च्या पशरच्छे द 8
नांतर पुशिलप्रमार्े उपपशरच्छे द 8(अ) समाशवष्ट्ट करण्यात येत आहे .
8 (अ).

मृद व जलसांधारर् कामाकरीता प्राप्त होर्ाऱ्या शनधीमध्ये शवशवध बशिसे,

CSR शनधी, लोकसहिार्, ग्रामपांचायत शनधी, शवत्त आयोर्ाचे अनुदान, यापूवी
राबशवलेल्या नदी खोरे प्रकल्प राष्ट्रीय पार्लोट शवकास कायगक्रम, पशिम घाट शवकास
योजना व इतर सवग पार्लोट शवकास योजनावरील पार्लोट शवकास शनधी/श्रमदानाची
रक्कम (Watershed Development Fund) व इतर योजनेतील अनुज्ञय
े रक्कम जमा
करावी.
याकरीता सरपांच व ग्रामसेवक याांचे नावे असलेले स्वतांत्र बँक खाते
राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडण्यात यावे. िासन स्तरावरुन प्राप्त प्रोत्साहन अनुदानापोटी
प्राप्त रक्कम सुध्दा याच खात्यामध्ये जमा करावी. या खात्यामधून मृद व
जलसांधारर्ाच्या दे खिाल दु रुस्ती व नशवन कामाकरीता रक्कम ग्रामपांचायत अांतर्गत
असलेल्या पार्ी पुरवठा व स्वच्छता सशमतीच्या मान्यतेने खचग करावी.
सदर

िासन

िुध्दीपत्रक

महाराष्ट्र

िासनाच्या

www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा
सांकेताांक 201711241233532926 असा आहे . हा आदे ि शडजीटल स्वािरीने
सािाांशकत करुन काियात येत आहे .
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(ना. श्री. कराड )

अवर सशचव, महाराष्ट्र िासन
प्रशत,
1) मा. राज्यपाल याांचे सशचव

िासन िुध्दीपत्रक क्रमाांकः जशिअ- 2016/प्र.क्र.323/जल-7

2) मा.सिापती शवधान पशरषद याांचे सशचव,
3) मा.अध्यि शवधान सिा याांचे सशचव,
4) मा. शवरोधी पि नेता शवधानसिा/शवधान पशरषद
5) सवग शवधानसिा/शवधानपशरषद सदस्य
6) मा.मुख्यमांत्री याांचे सशचव,
7) मा.मांत्री (जलसांधारर्) याांचे खाजर्ी सशचव,
8) मा.राज्यमांत्री (जलसांधारर्) याांचे खाजर्ी सशचव,
9) सवग मा.मांत्री व मा.राज्यमांत्री याांचे खाजर्ी सशचव,
10) सवग मा.शवधान पशरषद / शवधान सिा सदस्य, शवधान िवन,
11) मा.मुख्य सशचव याांचे उप सशचव,
12) सवग अपर मुख्य सशचव / प्रधान सशचव / सशचव,
13) प्रधान मुख्य वनसांरिक व महासांचालक, सामाशजक वनीकरर्, पूर्े
14) आयुक्त, मृद व जलसांधारर् महाराष्ट्र राज्य औरांर्ाबाद
15) आयुक्त (कृशष) महाराष्ट्र राज्य, सवग शविार्ीय आयुक्त,पूर्े
16) सांचालक, मृदसांधारर् व पार्लोट िेत्र व्यवस्थापन, कृशष आयुक्तालय,पूर्े
17) अपर मुख्य कायगकारी अशधकारी, वसुांधरा पार्लोट शवकास यांत्रर्ा, पूर्े
18) मुख्य अशियांता, लघु ससचन (जलसांधारर्),महाराष्ट्र राज्य, पूर्े
19) सांचालक, िूजल सवेिर् व शवकास यांत्रर्ा, पूर्े
20) सांचालक, महाराष्ट्र सुदूर सांवद
े न केंद्र, नार्पूर
21) सवग शजल्हाशधकारी,
22) सवग मुख्य कायगकारी अशधकारी, शजल्हा पशरषद
23) सवग शविार्ीय कृशष सहसांचालक,
24) सवग अधीिक अशियांता, लघु ससचन (जलसांधारर्) मांडळ,
25) सांचालक, अथग व साांख्ख्यकी सांचालनालय, मुांबई,
26) महासांचालक, माशहती व जनसांपकग महासांचालनालय, (प्रशसध्दीकरीता)
27) सवग शजल्हा अधीिक कृशष अशधकारी,
28) सवग सहसांचालक, सामाशजक वनीकरर्,
29) सवग मुख्य वनसांरिक / सवग उप वनसांरिक,
30) महालेखापाल (लेखा परीिा) महाराष्ट्र राज्य 1 व 2,
31) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र राज्य 1 व 2,
32) सवग शजल्हा कोषार्ार अशधकारी,
33) सवग मांत्रालयीन शविार्,
34) सवग सहसशचव /उपसशचव /अवर सशचव /कायासन अशधकारी, जलसांधारर्
शविार्
35) कायासन जल-11 व कायासन जल-19 जलसांधारर् शविार्, मांत्रालय
36) शनवडनस्ती जल-7.
पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

