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मवषय :

िहाराष्ट्र राज्य जलमनती: 2003 व 2011 िध्ये सुधारणा करणे

संदभभ :

1) शासन भनर्णगय क्र. मजभनप्रा-2013/प्र.क्र.(68/13)/जसां(आस्था)भि.19 सप्टेंबर
2013
2) शासनाचे पत्र क्रं. मजननप्रा-2013/(81/13)/जसं (आस्था) नि. 21-10-2013
3) शासनािे पत्र क्र. मजभनप्रा-2013/(68/13)/जसां(आस्था) भि. 9 जून 2014

सांििीय क्र.1 येथील शासन भनर्णगय भिनाांक 19 सप्टें बर 2013 अन्वये महाराष्ट्र जलसांपत्ती
भनयमन प्राभधकरर्ण अभधभनयम, 2005 मध्ये सुधारर्णा करण्यासाठी अभ्यास गट नेमण्याि आला होिा.
सिर अभ्यासगटािे अध्यक्ष म्हर्णून श्री भह.िा. मेंढेभगरी, महासांिालक, वाल्मी याांिी भनयुक्ती करण्याि

आलेली होिी. महाराष्ट्र राज्य जलभनिी 2003 व 2011 मध्ये सुधारर्णा करण्यािा मसुिा वाल्मी सांस्थेने
ियार करून त्यास अभ्यासगटामध्ये ििा करून मसूद्यास अांिीम स्वरूप द्यावे, असे शासनाने
संिर्भीय पत्र क्र.2 व 3 अन्वये कळभवले आहे . सांस्थेने या भवषयामध्ये अनु िव, ज्ञान व अभ्यास
असलेल्या श्री मो.ई. शेख भनवृत्त महासांिालक (जलसांपिा भविाग) याांना वाल्मीिर्फे भवषयिज्ञ म्हर्णून
सिरील प्रारूप ियार करण्यािे काम सोपभवले होिे.
प्रधान सनचव (जसंव्य व लाक्षेनव) यांनी मंत्रालय, मंबई येथे नि. 29/4/2014 रोजी राज्य
जलननती संिर्भात अधीक्षक अनर्भयंता व सहसंचालक, वाल्मी यांच्याशी चचा करून या कामाचा
आढावा घेतला आहे . तसेच नि. 12/5/2014 रोजी महाराष्ट्र जलसंपत्ती ननयमन प्रानधकरण कायालय,
मंबई येथे राज्य जलननती या नवषयावर चचासत्र आयोनजत करण्यात आले होते. या चचासत्रास
अध्यक्ष, मजननप्रा, प्रधान सनचव (जसंनन व नव), प्रधान सनचव (जसंव्य व लाक्षे नव) तसेच जलसंपिा
नवर्भागातील वनरष्ठ अनधकारी उपस्स्थत होते.

श्री मो.ई. शेख भनवृत्त महासांिालक याांनी

महाराष्ट्र राज्य जलभनिीिा मसुिा ियार करून वाल्मीस पाठभवला होिा.
सिर अभ्यास गटाच्या िीन (3) बैठका झाल्या आहे ि. त्या खालील प्रमार्णे आहे ि.
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बैठक

मदनांक

मठकाण

पभहली

30/8/14 व 31/8/14

पाटां धारे सांशोधन व भवकास सांिालनालय, पुर्णे

िु सरी

20/9/14 व 21/9/14

पाटां धारे सांशोधन व भवकास सांिालनालय, पुर्णे

भिसरी

8/10/14 व 9/10/14

पाटां धारे सांशोधन व भवकास सांिालनालय, पुर्णे

-2सिर बैठकाांमध्ये अभ्यासगटािे सिस्य व भवशेष भनमांभत्रि सहिागी झाले होिे. त्याांिी यािी
सोबि जोडलेली आहे . सिर िीन बैठकाांमध्ये महाराष्ट्र राज्य जलभनिीमध्ये सुधारर्णा करण्या
सांििाि सभवस्िर ििा झाली आहे . या बैठकीिील ििा भविाराि घेऊन वाल्मी सांस्थेने जलभनिीच्या
मसुद्यास अांभिम स्वरूप भिले आहे . त्याप्रमार्णे महाराष्ट्र राज्य जलभनिीिा सुधाभरि मसुिा पुढील
आवश्यक त्या कायगवाहीसाठी सािर करण्याि येि आहे .

सहपत्र:

(1) बैठकाांमध्ये उपस्स्थि अभधकाऱयाांिी यािी
(2) राज्य जलभनिीिा सुधाभरि मसुिा

प्रत: अभ्यासगटािे सिस्य व भवशेष भनमांभत्रि (यािी प्रमार्णे)
सहपत्र:
(1) बैठकाांमध्ये उपस्स्थि अभधकाऱयाांिी यािी
(2) राज्य जलभनिीिा सुधाभरि मसुिा
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महासंचालक

वाल्मी, औरांगाबाि

िहाराष्ट्र राज्य जलमनती सुधामरत करण्यासंदभात झालेल्या बैठकीस उपस्स्थत
अमधकाऱयांची यादी
1

श्री भह.िा. मेंढेभगरी, महासांिालक, वाल्मी, औरांगाबाि

अध्यक्ष

2

श्री रा.ब.शुक्ला, कायगकारी सांिालक, भवििग पाटबांधारे भवकास महामांडळ, नागपूर

सिस्य

3

श्री रा.वा. पानसे, मुख्य अभियांिा (कृपािांल) व सहसभिव, जलसांपिा भविाग,

सिस्य

मांत्रालय, मुांबई
4

श्री भव.मा.कुलकर्णी, मुख्य अभियांिा (जसां) व सहसभिव, जलसांपिा भविाग,

सिस्य

मांत्रालय, मुांबई
5

श्री राजेंद्र पवार, मुख्य अभियांिा (भवप्र) जलसांपिा भविाग अमराविी

सिस्य

6

श्री ह.आ. ढां गारे , मुख्य अभियांिा, जलसांपिा भविाग अमराविी

सिस्य

7

श्री मो.ई. शेख, भनवृत्त महासांिालक, जलसांपिा भविाग

भवशेष भनमांभत्रि

8

श्री सां.कृ. घार्णेकर, अधीक्षक अभियांिा, कृष्ट्र्णा पार्णी िांटा लवाि (भवशेष कक्ष)

भवशेष भनमांभत्रि

ससिन िवन, पुर्णे
9

श्री सां.िे . कुलकर्णी, उपसभिव (मो.प्र.2) जलसांपिा भविाग, मांत्रालय, मुांबई

भवशेष भनमांभत्रि

10

श्री शशाांक िे शपाांडे, वभरष्ठ िुवैज्ञाभनक, िुजल सव्हेक्षर्ण व भवकास यांत्रर्णा, पुर्णे

भवशेष भनमांभत्रि

11

श्री जे.एम. शेख, अधीक्षक अभियांिा, िांद्रपूर पाटबांधारे मांडळ, िांद्रपूर

भवशेष भनमांभत्रि

12

श्री अ.अ. कपोले, अ.अ. पुर्णे पाटबांधारे मांडळ, पुर्णे

भवशेष भनमांभत्रि

13

श्री प्रभवर्ण कोल्हे , का.अ. को.सां.मांडळ, पुर्णे

भवशेष भनमांभत्रि

14

श्री रा.श्री. सोनटक्के, अ.अ. व सहसांिालक, वाल्मी, औरांगाबाि

सिस्य सभिव

VRH

