
दिन ांक 27/09/2018 रोजी नवीन मुठ  उजव  क लव  
फुटीब बतची क रणे शोधण्य स ठी व उप ययोजन  
सुचदवण्य स ठी सदमती गठीत करणेब बत....                      

मह र ष्ट्र श सन 
जलसांपि  दवभ ग 

श सन दनणणय क्रम ांक : सांकीणण-2018/प्र.क्र.379/18/ससव्य (क मे) 
     मांत्र लय, मुांबई - 400 032 
  दिन ांक : 05/11/2018  
प्रस्त वन  :- 
 पणेु शहर मधून व हण र  नवीन मुठ  उजव  क लव , दक.मी.13, मध्ये दि.27/09/2018 रोजी 
सक ळी 11 ते 11.15 च्य  िरम्य न फुटल . सिर क लव  फुटी िुर्णटनेच्य  अनुषांग ने म .मांत्री, 
जलसांपि  य ांनी दि.28/09/2018 रोजी क्षेदत्रय स्थळ वर दिलेल्य  भेटीच्य  वळेी क लव  फुटीब बतची 
क रणे शोधण्य स ठी सदमती गठीत करण्य चे दनिेश दिले आहेत. त्य नुस र सदमती गठीत करण्य ची 
ब ब श सन च्य  दवच र धीन होती. 
 

श सन दनणणय :- 
 दि.27/09/2018 रोजी सक ळी 11 ते 11.15 च ेिरम्य न नवीन मुठ  उजव  क लव  दक.मी.13 
मध्ये झ लेल्य  फुटीब बतची क रणे शोधणे, त्य नुषांग ने उप य योजन  शोधणे व म गणिशणक सचून  
प्रस्त दवत करण्य स ठी ख लीलप्रम णे त ांदत्रक व प्रश सकीय सदमती गठीत करण्य त येत आहे:- 
 

1) मुख्य अदभयांत  (स्थ पत्य), जल दवद्युत व गणु दनयांत्रण,   -- अध्यक्ष 
ससचन भवन, पणेु    

2) उप दजल्ह दधक री तथ  प्र ांत दधक री, पणेु शहर   -- सिस्य 
3) अदधक्षक अदभयांत , पणेु प टबांध रे प्रकल्प मांडळ, पणेु  -- सिस्य   
4) उप युक्त, र्ोले रोड क्षेत्रीय क यालय,    --       सिस्य 

 पणेु मह नगरप दलक , पणेु     
5) अदधक्षक अदभयांत , कोयन  सांकल्प दचत्र मांडळ, पणेु    -- सिस्य सदचव 

  

य  सदमतीची क यणकक्ष  पढुीलप्रम णे आहे :- 
1) नवीन मुठ  क लव  फुटण्य च्य  र्टनेची क रणे शोधणे. 
2) नवीन मुठ  क लव  फुटीने आलेल्य  परु मुळे न गरी वस्तीत झ लेल्य  नुकस नीब बतची 

क रणे शोधणे. 
3) नवीन मुठ  क लव्य च्य  पणेु शहर हद्दीतील सांभ व्य धोक ि यक दठक ण ांची य िी तय र 

करणे व त्य वर उप ययोजन  सुचदवणे. 
4) पणेु शहर हद्दीतील क लव्य च्य  िेखभ ल िुरूस्तीसांिभात म गणिशणक सूचन  प्रस्त दवत 

करणे. 
 

2. उपरोक्त सदमतीस ल गण री आवश्यक म दहती पणेु मह नगरप दलक  तसेच जलसांपि  
दवभ ग ने उपलब्ध करून द्य वी. तसेच सदमतीने वळेोवळेी सुन वणीस अथव  म दहतीसह बोलदवल्य स  
सांबांदधत ांनी उपस्स्थत रह व.े 
 

3. उपरोक्त सदमती नवीन मुठ  उजव  क लव , फुटीब बतच  अहव ल दिन ांक 15 दडसेंबर 2018 
पयंत श सन स स िर करील. 



श सन दनणणय क्रम ांकः सांकीणण-2018/प्र.क्र.379/18/ससव्य (क मे) 
 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 

4. सिरच  श सन दनणणय मह र ष्ट्र श सन च्य  www.maharashtra.gov.in य  वबेस ईटवर 
उपलब्ध करण्य त आल  असून त्य च  सांगणक स ांकेत ांक क्रम ांक 201811051625002127 अस  
आहे. ह  आिेश दडजीटल स्व क्षरीने स क्ष ांदकत करून क ढण्य त येत आहे. 
 मह र ष्ट्र चे र ज्यप ल य ांच्य  आिेश नुस र व न व ांने, 
 

 
 
                                ( रो.र.पोळ ) 
                                            अवर सदचव 
प्रदत, 

1) म .मुख्यमत्री य ांच ेअपर मुख्य सदचव, मांत्र लय, मुांबई  
2) म .मांत्री, जलसांपि  य ांच ेख जगी सदचव, मांत्र लय, मुांबई 
3) म .र ज्यमांत्री, जलसांपि  य ांचे ख जगी सदचव, मांत्र लय, मुांबई 
4) म .मुख्य सदचव ांच ेसह सदचव, मांत्र लय, मुांबई 
5) प्रध न सदचव (जलसांपि ), जलसांपि  दवभ ग, मांत्र लय, मुांबई 
6) सदचव (ल क्षेदव), जलसांपि  दवभ ग, मांत्र लय, मुांबई 
7) सदचव (प्रकल्प समन्वय), जलसांपि  दवभ ग, मांत्र लय, मुांबई  
8) क यणक री सांच लक, मह र ष्ट्र कृष्ट्ण  खोरे दवक स मह मांडळ, पणेु  
9) दजल्ह दधक री, पणेु, दजल्ह दधक री क यालय, पणेु, 
10) आयुक्त, पणेु मह नगरप दलक , पणेु 
11) उप युक्त, र्ोले रोड क्षेत्रीय क यालय,पणेु मह नगरप दलक , पणेु  
12) उपदजल्ह दधक री तथ  प्र ांत दधक री, पणेु शहर, 
13) मुख्य अदभयांत  (स्थ पत्य), जल दवद्युत व गणू दनयांत्रण, ससचन भवन, पणेु  
14) मुख्य अदभयांत  (जलसांपि  दवभ ग),  पणेु 
15) अदधक्षक अदभयांत , पणेु प टबांध रे प्रकल्प मांडळ, पणेु   
16) अदधक्षक अदभयांत , कोयन  सांकल्प दचत्र मांडळ, पणेु   
17) शहर अदभयांत , पणेु मह नगरप दलक , पणेु, 
18) ससव्य (क मे) क यासन सांग्रह थण.   
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