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महाराष्ट्र िासन
जलसंधारण रर्विार्
िासन रनणगय क्रमांकः जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7
मंत्रालय, मुंबई 400 032.
तारीख: 3 माचग, 2015

र्वाचा - 1)

िासन रनणगय, जलसंधारण रर्विार् क्रमांक जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7,
रिनांक 05 रिसेंबर, 2014

2)

रिनांक 20 फेब्रुर्वारी, 2015 रोजी िक्ती प्रित्त सरमतीमध्ये घेण्यात आलेला रनणगय

िासन रनणगय जलसंधारण रर्विार् क्रमांक जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7, रिनांक 05
रिसेंबर,2014 मधील पृष्ट्ठ क्रमांक 15 मधील मुद्दा क्रमांक 25 मध्ये “सिर िासन रनणगय पाणी पुरर्वठा र्व
थर्वच्छता रर्विार्, ग्राम रर्वकास रर्विार्, जलसंपिा रर्विार्, कृरि रर्विार्, रनयोजन रर्विार् र्व रर्वत्त रर्विार्
यांच्या सहमतीने रनर्गरमत करण्यात येत आहे ” असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. तिारप, काही प्रकरणी
रनयोजन रर्विार्, रर्वत्त रर्विार्ाकिू न र्व अन्य रर्विार्ाकिू न यापूर्वी रनर्गरमत करण्यात आलेल्या िासन
रनणगय/पररपत्रक यामधील रनिे ि /सूचना ह्या सिर रि. 05 रिसेंबर, 2014 रोजीच्या िासन रनणगयािी
सुसंर्त नसल्याने रनणगय घेण्यास अिचणी येत असल्याची बाब रनिे िनास आलेली आहे. सबब, या संििात
असे थपष्ट्ट करण्यात येते की, जलयुक्त रिर्वार अरियान अंतर्गत समारर्वष्ट्ठ योजनांसंबंधी अन्य कोणत्याही
रर्विार्ाकिू न रनर्गरमत करण्यात आलेल्या िासन रनणगय / पररपत्रक/कायालयीन आिे ि मधील तरतूिी
आपोआप अरधक्रमीत होऊन सिर रि. 05 रिसेंबर,2014 रोजीच्या िासन रनणगयातील तरतूिी या अंतीम
समजण्यात याव्यात.
सिर िासन रनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथिळार्वर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201503031110397926 असा आहे . हा आिे ि रिजीटल
थर्वाक्षरीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे िानुसार र्व नार्वाने.

Prabhakar K
Deshmukh
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st=Maharashtra, cn=Prabhakar K
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(प्रिाकर िे िमुख)
सरचर्व, महाराष्ट्र िासन
प्ररत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सरचर्व
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे सरचर्व
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3. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सरचर्व
4. मा.रर्वरोधी पक्षनेता,रर्वधानसिा/रर्वधान पररिि,महाराष्ट्र रर्वधानमंिळ सरचर्वालय, मुंबई
5. सर्वग सन्माननीय रर्वधानसिा/रर्वधान पररिि र्व संसि सिथय,
6. मा.मंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजर्ी सरचर्व,
7. मा.राज्यमंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजर्ी सरचर्व,
8. सर्वग मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सरचर्व,
9. अपर मुख्य सरचर्व (कृिी),कृिी र्व पिु म रर्विार्, मंत्रालय, मुंबई,
10. सर्वग अपर मुख्य सरचर्व/प्रधान सरचर्व,मंत्रालय, मुंबई
11. अपर मुख्य सरचर्व, महसूल र्व र्वन रर्विार् (मित र्व पुनगर्वसन), मंत्रालय, मुंबई,
12. आयुक्त (कृरि),कृरि आयुक्तालय, पुणे-411001.
13. सर्वग रर्विार्ीय आयुक्त
14. संचालक (मृिसंधारण),कृरि आयुक्तालय, पुणे-411001.
15. प्रधान मुख्य र्वनसंरक्षक र्व महासंचालक, सामारजक र्वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे,
16. मुख्य अरियंता, लघुससचन (जलसंधारण) , पुणे.
17. मुख्य अरियंता, रर्वििग सघन ससचन रर्वकास कायगक्रम, नार्पूर.
18.संचालक,महाराष्ट्र सुिूर सर्वेक्षण र्व रर्वकास यंत्रणा, पुणे
19.संचालक, िूजल र्व सर्वेक्षण र्व रर्वकास यंत्रणा, पुणे
20. मुख्य कायगकारी अरधकारी/ अपर मुख्य कायगकारी अरधकारी, र्वसुंधरा पाणलोट रर्वकास
यंत्रणा, पुणे
21. महासंचालक, मारहती र्व जनसंपकग, मुंबई (प्ररसध्िीकररता)
22. सर्वग रजल्हारधकारी
23. सर्वग मुख्य कायगकारी अरधकारी / अरतररक्त मुख्य कायगकारी अरधकारी, रजल्हा पररिि
24. महालेखापाल एक र्व िोन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नार्पूर (लेखा पररक्षा र्व लेखा र्व
अनुज्ञय
े ता)
25. अरधिान र्व लेखा अरधकारी, मुंबई.
26. रनर्वासी लेखापररक्षा अरधकारी, मुंबई.
27. सर्वग उपायुक्त (रर्वकास), रर्विार्ीय आयुक्त कायालय,
28. सर्वग रर्विार्ीय कृरि सहसंचालक,
29. सर्वग अरधक्षक अरियंता, लघु ससचन (जलसंधारण) मंिळ,
30. सर्वग रजल्हा अधीक्षक कृरि अरधकारी.
31. सर्वग कायगकारी अरियंता, लघु ससचन (जलसंधारण)
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32. सर्वग रजल्हा कोिार्ार अरधकारी,.
33. सर्वग मंत्रालयीन रर्विार्
34. सर्वग सह सरचर्व / उप सरचर्व/अर्वर सरचर्व/कायासन अरधकारी, ग्रा. रर्व. र्व ज.सं. रर्विार्,
मंत्रालय, मुंबई.
35. रनयोजन रर्विार्/ रर्वत्त रर्विार्, मंत्रालय, मुंबई.
36. जल-7, रनर्वि नथती.
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