गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार

या

योजनेच्या संशनयत्रणाकरीता गाव स्तरावर
ग्रामस्तरीय सशमतीची स्थापना करण्याबाबत.
महाराष्ट्र िासन
मृद व जलसंधारण शवभाग
िासन शनणणय क्र: गायुध -2017/प्र.क्र. 57 (भाग-2)/जल-20
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
शदनांक : 06 शिसेंबर, 2017.
वाचा :1) िासन शनणणय, ग्राम शवकास व जलसंधारण शवभाग, क्रमांक गामुध-2017/
प्र.क्र.134/जल-1, शद.6 मे, 2017
2) िासन िुध्दीपत्रक, ग्राम शवकास व जलसंधारण शवभाग, क्रमांक गामुध2017/प्र.क्र.134/जल-1, शद.15 मे, 2017
3) िासन शनणणय, मृद व जलसंधारण शवभाग, क्रमांक गामुध-2017/प्र.क्र.134/
जल-20, शद.15 जून, 2017.
प्रस्तावना राज्यातील 250 हेक्टर पयंतची ससचन क्षमता असणाऱ्या धरणांमधील गाळ काढणे व तो
िेतात वापरणे यासाठी राज्यामध्ये गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबशवण्यास
संदभाधीन िासन शनणणय शदनांक 6 मे, 2017 अन्वये मान्यता दे ण्यात आलेली आहे. सदर योजनेच्या
अंमलबजावणीकरीता राज्यस्तर, शवभागीयस्तर, शजल्हास्तर व तालुकास्तर सशमत्या गठीत करण्यात
आलेल्या असून गाव स्तरावर ग्राम स्तरीय सशमती गठीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव िासनाच्या
शवचाराधीन होता.
िासन शनणणय िासन शनणणय ग्राम शवकास व जलसंधारण शवभाग क्रमांक.गामुध-2017/प्र.क्र.134/जल-1,
शद.6 मे, 2017 मधील पशरच्छे द 10 अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या संशनयत्रण सशमत्यामध्ये
खालीलप्रमाणे गावस्तरावरील ग्राम स्तरीय संशनयंत्रण सशमती स्थापन करण्यास िासनाची मान्यता
दे ण्यात येत आहे.
1) संरपच

- अध्यक्ष

2) ग्रामपंचायत सदस्य (एक)

- सदस्य

3) िेतकरी प्रशतशनधी

- सदस्य

4) स्वयंसेवी संस्था प्रशतशनधी

- सदस्य

5) तलाठी / ग्रामसेवक

- सदस्य

6) संबंशधत िाखा अशभयंता

- सदस्य सशचव
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सशमतीची कायणकक्षा :1) गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेमध्ये सहभागी होण्याकरीता िेतकऱ्यांना
प्रोत्साशहत करणे
2) िेतकऱ्यांना धरणातील गाळ काढण्याकरीता आवश्यक यंत्रसामग्री व वाहने माफक
दरात उपलब्ध करुन दे ण्यास यंत्र / वाहन मालक व िेतकरी यांचेमध्ये समन्वय
साधणे.
3) ज्या शठकाणी गाळाच्या उपलब्धतेपेक्षा गाळाची मागणी जास्त आहे अिा
शठकाणी गाळ मागणी करणाऱ्या िेतकऱ्यांमध्ये समन्वये साधणे.
सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201712061616303426 असा आहे . हा आदे ि
शिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.

Digitally signed by M B Tashildar
Date: 2017.12.06 16:23:36 +05'30'
( मो.बा.ताशिलदार )

अवर सशचव, महाराष्ट्र िासन
प्रत,

1. मा.राज्यपाल यांचे सशचव,
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे सशचव,
3. मा.शवरोधी पक्षनेते शवधान पशरषद व शवधानसभा यांचे सशचव,
4. मा.मंत्री (मृद व जलसंधारण), यांचे खाजगी सशचव
5. मा.राज्यमंत्री, (मृद व जलसंधारण) याचे खाजगी सशचव
6. सवण मा.मंत्री, राज्यमंत्री याचे खाजगी सशचव,
7. सवण सन्माननीय शवधानसभा/ शवधानशपरषद सदस्य,
8. मुख्य सशचव यांचे सहसशचव,
9. सवण अप्पर मुख्य सशचव/प्रधान सशचव/ सशचव, मंत्रालयीन शवभाग,
10. प्रधान सशचव (कृशष), कृशष व पदु म शवभाग, मंत्रालय, मुंबई
11. सवण शवभागीय आयुक्त,
12. आयुक्त (कृशष), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
13. आयुक्त (मृद व जलसंधारण), मृद व जलसंधारण शवभाग, वाल्मी पशरसर, औरं गाबाद,
14. सवण शजल्हाशधकारी,
15. सवण शजल्हा कोषागार अशधकारी,
16. सवण शजल्हा उप कोषागार अशधकारी,
17. सवण मुख्य कायणकारी अशधकारी, सवण शजल्हा पशरषद,
18. सवण शजल्हा जलसंधारण अशधकारी, मृद व जलसंधारण शवभाग,
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19. सवण शजल्हा जलसंधारण अशधकारी, शजल्हा पशरषद (ल.पा.), मृद व जलसंधारण शवभाग,
20. सवण शजल्हा मृद संधारण अशधकारी, मृद व जलसंधारण शवभाग,
21. संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
22. सवण संचालक, कृशष आयुक्तालय, पुणे,
23. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंिळ, औरं गाबाद,
24. अप्पर आयुक्त, जलसंधारण,मृद व जलसंधारण शवभाग, वाल्मी पशरसर, औरं गाबाद,
25. अप्पर आयुक्त, मृद संधारण,मृद व जलसंधारण शवभाग, वाल्मी पशरसर, औरं गाबाद,
26. मुख्य दक्षता व गुण शनयंत्रण अशधकारी,

मृद व जलसंधारण शवभाग, वाल्मी पशरसर,

औरं गाबाद,
27. सवण प्रादे शिक दक्षता व गुण शनयंत्रण अशधकारी, ), मृद व जलसंधारण शवभाग,
28. सवण प्रादे शिक जलसंधारण अशधकारी, ), मृद व जलसंधारण शवभाग,
29. मुख्य अशभयंता, लघु पाटबंधारे (स्थाशनक स्तर), पुणे
30. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व संचालक, सामाशजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
31. संचालक, भूजल सवेक्षण व शवकास यंत्रणा, पुणे,
32. सवण अशतशरक्त मुख्य कायणकारी अशधकारी, शजल्हा पशरषद,
33. सवण प्रकल्प संचालक, शजल्हा ग्रामीण शवकास यंत्रणा,
34. सवण उपायुक्त (शवकास), शवभागीय आयुक्त कायालय ( सवण),
35. सवण प्रादे शिक जलसंधारण अशधकारी, लघु पाटबंधारे, (स्थाशनक स्तर),
36. संचालक, अथण व सांख्ख्यकी संचालनालय, मुंबई,
37. महासंचालक, माशहती व जनसंपकण, मुंबई (प्रशसध्दीकरीता ),
38. सवण शजल्हा अशधक्षक कृशष अशधकारी,
39. सवण मुख्य वन संरक्षक व उपसंचालक, सामाशजक वनीकरण वृत्त,े
40. सवण सहसंचालक, सामाशजक वनीकरण वृत्त,े
41. सवण मुख्य वनसंरक्षक,/ सवण उपवनसंरक्षक,
42. वशरष्ट्ठ भूवज्ञ
ै ाशनक, भूजल सवेक्षण व शवकास यंत्रणा,
43. महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण सल्लागार पशरषदे चे सवण अिासकीय सदस्य,
44. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य 1 व 2, मुंबई व नागपूर,
45. महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र राज्य 1 व 2, मुंबई व नागपूर,
46. अशधदान व लेखा अशधकारी, मुंबई,
47. सवण मंत्रालयीन शवभाग,
48. कृशष व पदु म शवभाग (राकृशवयो कक्ष), मंत्रालय, मुंबई
49. संचालक, माशहती व जनसंपकण संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.
50. सवण उपसशचव/अवर सशचव/कक्ष अशधकारी, मृद व जलसंधारण शवभाग,
मंत्रालय, मुंबई

51. जल-20 (शनवि नस्ती),मृद व जलसंधारण शवभाग, मंत्रालय, मुंबई
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