जलयुक्त शिवार अशियानात उत्कृष्ट योगदान दे णाऱ्या
गाव, तालुका, शजल्हा, पत्रकार, अशिकारी/कर्मचारी,
शजल्हाशिकारी, व्यक्क्त व अिासकीय संस्था यांना
पुरस्कार दे णेबाबत.
र्हाराष्र िासन
जलसंिारण शविाग
िासन शनणमय क्रर्ांकः र्फुअ- 2013/प्र.क्र.37/जल-8
र्ादार् कार्ा र्ागम, हु तात्र्ा राजगुरु चौक,
र्ंत्रालय, र्ुंबई-400 032.
तारीख : 9 ऑगस्ट, 2017
ग्रार् शवकास व जलसंिारण शविाग, िासन शनणमय, क्रर्ांक
(१) जलअ-२०१४/प्र.क्र.२०३/जल-७

शदनांक ५ शिसेंबर, २०१४.

(2) र्फुअ-2013 /प्र.क्र.37 / जल-8

शदनांक 28 सप्टें बर, 2016.

प्रस्तावना :
राज्यातील टं चाईवर कायर्स्वरुपी उपाय योजना करण्यासाठी िासनाने शदनांक ०५ शिसेंबर, २०१४
रोजीच्या िासन शनणमयान्वये जलयुक्त शिवार अशियान सुरु केले आहे . सदर अशियानात उत्कृष्ट योगदान
दे णाऱ्या गाव, तालुका, शजल्हा, पत्रकार, अशिकारी/कर्मचारी, शजल्हाशिकारी, व्यक्क्त व अिासकीय संस्था यांना
पुरस्कार प्रदान करण्यासंदिातील पुरस्काराचे स्वरुप, पात्रतेसाठीच्या अटी, शनकष तसेच पुरस्कारासंबि
ं ी शनवि
सशर्तीची रचना यासंदिातील िासन शनणमय शदनांक 28 सप्टें बर, 2016 रोजी शनगमशर्त करण्यात आलेला आहे.
सदर िासन शनणमयात राज्यस्तरीय शनवि सशर्तीच्या अध्यक्ांनी शदलेल्या शनदे िानुसार अंित: बदल करण्याची
बाब िासनाच्या शवचारािीन होती.
िासन शनणमय :
जलयुक्त शिवार अशियानात उत्कृष्ट कायम करणाऱ्या गाव, तालुका, शजल्हा, पत्रकार,
अशिकारी/कर्मचारी, शजल्हाशिकारी, व्यक्क्त व अिासकीय संस्था यांना पुरस्कार प्रदान करण्यासंदिातील
संदिािीन क्र. 2 येथील शद. 28/9/2016 च्या िासन शनणमयान्वये पुरस्काराचे स्वरुप, पात्रतेसाठीच्या अटी,
शनकष तसेच पुरस्कारासंबि
ं ी शनवि सशर्तीची रचना इ. बाबत करावयाच्या कायमवाहीबाबत शदलेल्या सूचनांर्ध्ये
सन 2016-17 च्या पुरस्कारासाठी व त्यानंतरच्या कालाविीत शनवि करण्यात येणाऱ्या पुरस्कारांसाठी अंित:
बदल करण्याचा िासनाने शनणमय घेतला असून, सदर बदल पुढीलप्रर्ाणे आहे त.
१) सन

2016-17

साठी

व

त्यानंतरच्या

कालाविीत

शनवि करण्यात

येणा-या पुरस्कारांसाठी

शजल्हास्तरावरुन प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी व गुणांकन त्या त्या शविागातील शविागीय पुरस्कार शनवि
सशर्तीर्ाफमत न करता सदर प्रस्तावांची छाननी व गुणांकन अन्य शविागातील शविागीय पुरस्कार शनवि
सशर्तीर्ाफमत करण्यात यावी. सदर शविागीय सशर्त्या अथवा त्यांनी शनयुक्त केलेली शिसदस्यीय सशर्ती अन्य
शविागातील प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करे ल सदर शविागीय सशर्ती अंशतर् गुणांकन करे ल. एका शविागाची
सशर्ती दु सऱ्या शविागातील प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी खालीलप्रर्ाणे नव्याने शविागीय छाननी सशर्ती
गठीत करण्यात येत आहे .
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२)

र्हसूल शविाग

छाननी करणारी शविागीय सशर्ती

कोकण शविाग

शविागीय सशर्ती, नाशिक

पुणे शविाग

शविागीय सशर्ती, कोकण

नाशिक शविाग

शविागीय सशर्ती, औरं गाबाद

औरं गाबाद शविाग

शविागीय सशर्ती, अर्रावती

नागपूर शविाग

शविागीय सशर्ती, पुणे

अर्रावती शविाग

शविागीय सशर्ती, नागपूर

शविागस्तरावरुन छाननी झाल्यानंतर असे प्रस्ताव अंशतर् शनविीसाठी राज्यस्तरीय सशर्तीकिे सादर

करावेत.
३)

अशिकारी/कर्मचारी पुरस्कार - राज्यस्तरावर प्रशत शजल्हा 1 अशिकारी / कर्मचारी याऐवजी प्रशत शजल्हा

1 अशिकारी व 1 कर्मचारी असे प्रशत शजल्हा 2 पुरस्कार दे ण्यात यावेत. असे एकूण 68 पुरस्कार राज्यस्तरावरुन
द्यावयाचे असून राज्यस्तरावरील पुरस्कारांची संख्या शवचारात घेता सदर शजल्हास्तरीय अशिकारी व कर्मचारी
पुरस्कार शविागीय स्तरावर शनविू न शविागस्तरावरील कायमक्रर्ात दे ण्यात यावेत.
४)

त्याचप्रर्ाणे र्ंत्रालय खुद्द येथील जलसंिारण शविागातील 2 अशिकारी व 2 कर्मचारी यांना पुरस्कार दे ऊन

गौरशवण्यात येईल (एकूण 4) असे संदिािीन शद. 28/9/2016 च्या िासन शनणमयात नर्ूद केलेले आहे.
त्याऐवजी र्ंत्रालय खुद्द-1 अशिकारी व 1 कर्मचारी, प्रत्येक र्हसूल शविागातून-1 अशिकारी व 1 कर्मचारी,
आयुक्त/संचालक, र्ृद व जलसंिारण-1 अशिकारी व 1 कर्मचारी असे राज्यस्तरावरुन एकूण 16 पुरस्कार
दे ण्यात यावेत.
५)

जलयुक्त शिवार अशियानात उत्कृष्ट योगदान दे णाऱ्या पत्रकारांना दे ण्यात येणाऱ्या पुरस्काराच्या रकर्ेत

खालीलप्रर्ाणे सुिारणा करण्यात येत आहे .
शदनांक 28/9/2016 च्या

बशक्साची सुिारीत रक्कर्

िा.शन. नुसार बशक्साची
रक्कर्
स्तर

पुरस्काराची

बशक्साची

एकूण

बशक्साची

एकूण रक्कर्

संख्या

रक्कर्

रक्कर्

रक्कर्

(रु.लाखात)

(रु.लाखात)
शजल्हा

०३ प्रती

प्रथर् क्र.

रु.12.58

प्रथर् क्र.

रु.22.78

स्तर

शजल्हा

रु.15000/-

रु.31,000/-

(34x3=102)

शितीय क्र.

शितीय क्र.

रु. १2०००/-

रु. 21,०००/-

तृतीय क्र.

तृतीय क्र.

रु.1०000/-

रु.15,000/पृष्ठ 4 पैकी 2
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शविागीय

०३ प्रती

प्रथर् क्र.

स्तर

शविाग

रु.30000/-

रु.50,000/-

(6x3=18)

शितीय क्र.

शितीय क्र.

रु. 20000/-

रु. 35,000/-

तृतीय क्र.

तृतीय क्र.

रु.15000/-

रु.25,000/-

राज्य

०३

स्तर

प्रथर् क्र.

प्रथर् क्र.

रु.1.10

रु.6.60

प्रथर् क्र.

रु.2.22

रु.50000/-

रु.1,00,000/-

शितीय क्र.

शितीय क्र.

रु. 3५०००/-

रु. 71,०००/-

तृतीय क्र.

तृतीय क्र.

रु.२5000/-

रु.51,000/-

एकूण
६)

रु.3.90

रु. 17.58

रु.31.60

पत्रकारांच्या संदिािीन शद. 28/9/2016 च्या िासन शनणमयातील वृत्तपत्र व इलेक्रॉशनक शर्शियातील

पत्रकार यांना दयावयाच्या गुण व शनकषार्ध्ये (1) संख्यात्र्क बाबीर्ध्ये एकूण प्रशसध्द केलेल्या लेख,
लेखार्ाला अग्रलेख, वृत्तकथा संख्या म्हणजेच 1.1 व 1.2 शर्ळू न 40 गुणाऐवजी 25 गुणच राहतील. तर
त्यातील 15 गुण हे 2.3 र्िील (ि) र्ध्ये सर्ाशवष्ट करुन 5 गुणाऐवजी तेथे 20 गुण दे ण्यात येतील.
सदं िािीन शदनांक 28/9/2016 च्या गाव, तालुका, शजल्हा, पत्रकार, अशिकारी/कर्मचारी,
शजल्हाशिकारी, व्यक्क्त व अिासकीय संस्था यांना दयावयाच्या पुरस्काराच्या िासन शनणमयात नर्ूद केलेल्या
बाबी, उपरोक्त बाबींव्यशतशरक्त कायर् राहतील.
सदर िासन शनणमय िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 201708091221050526 असा आहे . हा िासन शनणमय
शिजीटल स्वाक्रीने साक्ांशकत करुन काढण्यात येत आहे.
र्हाराष्राचे 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=422bf862d9fee2734c8e15a0366a265ee1ac1ad3cf9
44f3bc14563fa5e2610b5, cn=Machhindranath R Shelke
Date: 2017.08.09 12:47:33 +05'30'

( र्. रं . िेळके )
अवर सशचव, र्हाराष्र िासन
प्रत,
1. र्ा.राज्यपाल यांचे सशचव,
2. र्ा.र्ुख्यर्ंत्री यांचे सशचव,
3. र्ा.शवरोिी पक्नेते शविान पशरषद व शविानसिा यांचे सशचव,
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4. र्ा.र्ंत्री (जलसंिारण), यांचे खाजगी सशचव
5. र्ा.राज्यर्ंत्री, (जलसंिारण) याचे खाजगी सशचव
6. सवम र्ा.र्ंत्री, राज्यर्ंत्री याचे खाजगी सशचव,
7. कायाध्यक्, आदिमगांव संकल्प व प्रकल्प सशर्ती,
8. र्ुख्य सशचव यांचे सहसशचव,
9. सवम अप्पर र्ुख्य सशचव/प्रिान सशचव/ सशचव, र्ंत्रालयीन शविाग,
10. प्रिान सशचव (कृशष), कृशष व पदु र् शविाग, र्ंत्रालय, र्ुंबई
11. सवम शविागीय आयुक्त,
12. आयुक्त (कृशष), र्हाराष्र राज्य, पुणे,
13. सवम शजल्हाशिकारी,
14. सवम र्ुख्य कायमकारी अशिकारी, शजल्हा पशरषद,
15. सार्ाशजक वनीकरण वृत्त,े
16. सवम र्ुख्य संचालक, र्ृदसंिारण व पाणलोट क्ेत्र व्यवस्थापन, र्हाराष्र राज्य, पुणे,
17. सवम संचालक, कृशष आयुक्तालय, पुणे,
18.

र्ुख्य अशियंता, लघु पाटबंिारे (स्थाशनक स्तर), पुणे

19. प्रिान र्ुख्य वनसंरक्क व संचालक, सार्ाशजक वनीकरण, र्हाराष्र राज्य, पुणे,
20. संचालक, िूजल सवेक्ण व शवकास यंत्रणा, पुणे,
21. सवम अशतशरक्त र्ुख्य कायमकारी अशिकारी, शजल्हा पशरषद,
22. सवम प्रकल्प संचालक, शजल्हा ग्रार्ीण शवकास यंत्रणा,
23. सवम उपायुक्त (शवकास), शविागीय आयुक्त कायालय ( सवम),
24. सवम शविागीय कृशष सहसंचालक,
25. सवम अिीक्क अशियंता, पाटबंिारे/ सवम अिीक्क अशियंता, लघु पाटबंिारे, (स्थाशनक स्तर)
26. संचालक, अथम व सांक्ख्यकी संचालनालय, र्ुंबई,
27. र्हासंचालक, र्ाशहती व जनसंपकम, र्ुंबई (प्रशसध्दीकरीता ),
28. शजल्हा अशिक्क कृशष अशिकारी,
29. सवम र्ुख्य वन संरक्क व उपसंचालक, सार्ाशजक वनीकरण वृत्त,े
30. सवम सहसंचालकवनसंरक्क,/ सवम उपवनसंरक्क,
31. वशरष्ठ िूवज्ञ
ै ाशनक, िूजल सवेक्ण व शवकास यंत्रणा,
32. र्हाराष्र राज्य जलसंिारण सल्लागार पशरषदे चे सवम अिासकीय सदस्य,
33. र्हालेखापाल, (लेखा परीक्ा), र्हाराष्र राज्य 1 व 2, र्ुंबई व नागपूर,
34. र्हालेखापाल, (लेखा अनुज्ञय
े ता), र्हाराष्र राज्य 1 व 2, र्ुंबई व नागपूर,
35. अशिदान व लेखा अशिकारी, र्ुंबई,
36. सवम र्ंत्रालयीन शविाग,
37. कृशष व पदु र् शविाग (राकृशवयो कक्), र्ंत्रालय, र्ुंबई
38. संचालक, र्ाशहती व जनसंपकम संचालनालय, र्ंत्रालय, र्ुंबई.
39. सवम उपसशचव/अवर सशचव/कक् अशिकारी, जलसंिारण शविाग,
(जलसंिारण उप शविाग), र्ंत्रालय, र्ुंबई
40. जल-8 (शनवि नस्ती), ग्रा.शव.व ज.सं.शविाग, र्ंत्रालय, र्ुंबई
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