
 सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल व स्थिर 
चचनहाांकन अहवाल एकचितचरत्या  तयार 
करणेबाबत. 

महाराष्ट्र र्ािंन 
जलिंांपदा चवभाग 

र्ािंन चनणशय क्रमाांकः िंीडीए १०15/(247/15)/लाक्षेचव(कामे), 
 मांिालय, म ांबई -४०० ०३२.  

तारीख: 07 चडिंेंबर, २०१५.  

प्रथतावना - 

महाराष्ट्र राज्याची जलचनती र्ािंन चनणशय िंांकीणश 1002/(250/2002)/सिंव्य (धो), चदनाांक 30 ज लै, २००३ 
रोजी जाहीर करण्यात आली.  या जलचनतीमध्ये नमूद केल्यान िंार जलिंांपत्ती प्रकल्पाांचे स्थिर चचनहाांकन 
(Benchmarking)  करण्यात येते.  त्यािंाठी र्ािंन पि, जलिंांपदा चवभाग क्रमाांक- िंीडीए 
१०04/(369/2004)/लाक्षेचव(कामे), चदनाांक 08.11.2004 अनवये मागशदर्शक तत्व े चनचित केली आहेत.  त्यान िंार 
िंन 2004-05 पािंनू जलिंांपदा प्रकल्पाांचे स्थिरचचनहाांकन अहवाल प्रचिंध्द करण्यात येत आहे.  त्याचप्रमाणे 
महाराष्ट्र जलिंांपत्ती चनयमन प्राचधकरण कायदा २००५ मधील ११(फ) मधील तरतूदीन िंार पाटबांधारे प्रकल्पाांचा 
सिंचन स्थितीदर्शक  अहवाल िंन २००५-०६ पािंून प्रचिंद्ध करण्यात येत आहे.   या दोनही अहवालातील काही माचहती 
िंारखी अिंनू त्याची चिरुक्ती होत अिंल्याचे तिंचे, या अहवालातील माचहती जनिंामानयाांना िंमजण्यािं स्क्लष्ट्ट 
थवरुपाची अिंल्याचे चनदर्शनािं आल्याम ळे त्यात िं धारणा करण्याच्या हेतूने अभ्यािंगटाची चनय क्ती करण्याचे 
र्ािंनाच्या चवचाराधीन होते. 

र्ािंन चनणशय- 
1.00 महाराष्ट्र राज्यातील पाटबांधारे प्रकल्पाांच्या िंांदभातील सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल व 

स्थिरचचनहाांकन अहवाल  एकचितचरत्या तयार करण्यािंाठी व त्यामध्ये आवश्यक िं धारणा िं चचवण्यािंाठी र्ािंन 
खालील अभ्यािंगटाची चनय क्ती करीत आहे.  

िंचमतीची रचना :- 
1) श्री.ह.काां.गोिंावी, महािंांचालक, वाल्मी, औरांगाबाद        ..  अध्यक्ष 
2) श्री.अ.िं .ननवरे, म ख्य अचभयांता, महाराष्ट्र जलिंांपत्ती चवकािं कें द्र,औरांगाबाद     .. िंदथय 
3) श्री.आर.आर.र्हा, अधीक्षक अचभयांता, कोयना िंांकल्प चचि मांडळ, प णे            ..  िंदथय 
4) श्री.एिं.के.िंब्बीनवार, अधीक्षक अचभयांता तिा उप िंचचव (लाक्षेचव)                ..  िंदथय 
5) श्री.प्रचवण कोल्हे, कायशकारी अचभयांता, कोयना िंांकल्प चचि मांडळ, प णे            ..  िंदथय 
6) श्री.जी.व्ही.व्यवहारे, िंेवाचनवृत्त कायशकारी अचभयांता                    .. िंदथय 
7) श्री.प्र.चव.मन्नीकर, िंेवाचनवृत्त कायशकारी अचभयांता                   ..  िंदथय 
8) कायशकारी अचभयांता, महाराष्ट्र जलिंांपत्ती चवकािं कें द्र, औरांगाबाद                        ..िंदथय-िंचचव 

 

  २.०  िंदर िंचमतीची कायशकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :-  
सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल व स्थिरचचनहाांकन अहवाल एकि करुन एकचित अहवालातील 
प्रकरणाांचा तपर्ील (Chapters), चवचहत नम ने ( Formats) व मिं द्ाांचे थवरुप याची आखणी करणे. िंदर 

अहवालामध्ये िंवशिंामानय जनतेला िंमजले अर्ा पद्धतीने माचहती व त्याच े चवश्लेषण अांतभूशत कराव.े  तिंेच                  
ई-जलिंेवा प्रणालीमधून अहवाल तयार होईल अर्ा प्रपिाांची रचना ठरचवणे.  



र्ािंन चनणशय क्रमाांकः िंीडीए १०15/(247/15)/लाक्षेचव(कामे), 
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३.०० िंदर िंचमतीने अहवाल २ मचहनयात सकवा त्यापवूी िंादर करावा.  आवश्यकतेन िंार िंचमती या 
क्षेिातील तज्ञ सकवा अन भवी अचभयांत्यािं चनमांचित करु र्केल. 

४.०   अर्ािंकीय िंचमती िंदथयाांचे मानधन व अनय र्ती र्ािंन चनणशय क्र. िंचमती २०१४/(प्र.क्र.३४१/१४) 
मोप्र-१, चदनाांक ४.३.२०१५ न िंार अिंतील.  त्यान िंार मानधन देण्याबाबतची कायशवाही महािंिंांचालक, वाल्मी 
याांचेमाफश त करण्यात यावी. 

िंदर र्ािंन चनणशय महाराष्ट्र र्ािंनाच्या www.maharashtra.gov.in या िंांकेतथिळावर उपलब्ध करण्यात 
आला अिंून त्याचा िंांकेताक  २०१५१२०७१०५३३८२३२७  अिंा आहे. हा आदेर् चडजीटल थवाक्षरीने िंाक्षाांचकत करुन 
काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेर्ान िंार व नावाने.  

    र.बा. गचलयाल 
 र्ािंनाचे अवर िंचचव  
प्रत, 

1. मा.मांिी (जलिंांपदा) याांचे खाजगी िंचचव, मांिालय, म ांबई. 
2. मा.राज्यमांिी (जलिंांपदा) याांचे खाजगी िंचचव, मांिालय, म ांबई. 
3. प्रधान िंचचव (जलिंांपदा) याांचे थवीय िंहायक, जलिंांपदा चवभाग, मांिालय, म ांबई. 
4. िंचचव (लाक्षेचव) याांचे थवीय िंहायक, जलिंांपदा चवभाग, मांिालय, म ांबई. 
5. िंचचव, महाराष्ट्र जलिंांपत्ती चनयमन प्राचधकरण, म ांबई. 
6. महािंांचालक, जल व भमूी व्यवथिापन िंांथिा (वाल्मी), औरांगाबाद 
7. िंवश कायशकारी िंांचालक, जलिंांपदा चवभाग 
8.  म ख्य अचभयांता, महाराष्ट्र जलिंांपत्ती चवकािं कें द्र, औरांगाबाद 
9. म ख्य अचभयांता, जलचवद् त (थिापत्य), प णे. 
10. श्री.आर.आर.र्हा, अधीक्षक अचभयांता, कोयना िंांकल्प चचि मांडळ, प णे           
11. श्री.एिं.के.िंब्बीनवार, अधीक्षक अचभयांता तिा उप िंचचव (लाक्षेचव)            
12. श्री.प्रचवण कोल्हे, कायशकारी अचभयांता, कोयना िंांकल्प चचि मांडळ, प णे            
13. श्री.जी.व्ही.व्यवहारे, िंेवाचनवृत्त कायशकारी अचभयांता              
14. श्री.प्र.चव.मन्नीकर, िंेवाचनवृत्त कायशकारी अचभयांता            
15. कायशकारी अचभयांता, महाराष्ट्र जलिंांपत्ती चवकािं कें द्र, औरांगाबाद    
16. लाक्षेचव (कामे) िंांग्रहािश. 

http://www.maharashtra.gov.in/

		2015-12-09T12:35:38+0530
	Ramesh Babubhai Galiyal




