महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमि प्रानिकरण
अनिनियम,2005 मिील

तरतूदी अन्वये

िदी-खोरे अनिकरणासाठी नवशेष निमंनित
(उद्योग) म्हणूि िेमणूक करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासि
जलसंपदा नविाग
शासि निणणय क्रमांक : मजनिप्रा 2014/(60/14)/जसं(आस्था),
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मंिालय, मुंबई-400 032.
तानरख : 18 ऑगस्ट 2016.
वाचा1) शासि निणणय क्रमांक : िनदजो-2007/(177/07)/जसंअ, नद. 13/03/2008.
2) शासि निणणय क्रमांक : िनदजो-2011/(8/11)/जसं(आस्था), नद. 10/05/2011.
3) शासि निणणय क्रमांक : िनदजो-2011/(8/11)/जसं(आस्था), नद. 01/10/2011.
4) शासि निणणय क्रमांक : मजनिप्रा 2014/(60/14)/जसं(आस्था), नद. 11/09/2014.
प्रस्ताविामहाराष्ट्र राज्यामिील जलसंपत्तीचे नवनियमि करण्याकनरता, जलसंपत्तीचे कुशल
समन्याय व नटकाऊ व्यवस्थापि, वाटप व वापर सुकर करण्याकनरता आनण त्याची सुनिनिती
करण्याकरीता कृषी नवषयक, औद्योनगक, नपण्याच्या व इतर प्रयोजिांसाठी वापरावयाच्या पाण्याचे
दर निनित करण्याकनरता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमि प्रानिकरणाची स्थापिा करण्यासाठी आनण
त्याच्याशी संबंनित ककवा तद्िुषंनगक बाबींकनरता तरतूद करण्यासाठी सि 2005 चा महाराष्ट्र
अनिनियम क्रमांक-18 राजपिात अनिसूनचत करण्यात आला आहे.या अनिनियमातील कलम 4(1) (घ) मध्ये पुढील तरतूद करण्यात आलेली आहे.
“प्रानिकरणाला िोरणात्मक बाबींवर निणणय घेण्यास सहाय्य करण्याकनरता प्रत्येक िदीखोरे अनिकरणाच्या क्षेिातूि एक याप्रमाणे

नवनहत केल्यािुसार पाच नवशेष निमंनित जे

अनियांनिकी, शेती, नपण्याचे पाणी, उद्योग, कायदा, अथणशास्त्र, वानणज्य, नवत्तव्यवस्था ककवा
व्यवस्थापि याचेशी संबंनित समस्यांचे पुरेसे ज्ञाि, अिुिव असलेले ककवा त्या संबंिातील क्षमता
शाबीत केली असेल असे असतील.” सि 2005 च्या महाराष्ट्र अनिनियम क्रमांक- 18 च्या कलम
2(प) िुसार िदी-खोरे अनिकरण याचा अथण िदी खो-यामध्ये कायणरत असलेल्या पाच पाटबंिारे
नवकास महामंडळापैकी कोणतेही एक असा आहे . त्यािुसार महाराष्ट्रातील 5 िदी-खोरे
अनिकरणामिूि नवशेष निमंनितांची नियुक्ती उपरोक्त संदिीय शासि निणणय क्र. 1 िुसार यापुवी
करण्यात आलेली होती. शासि निणणय नद. 01/10/2011 अन्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या नवशेष
निमंनितांचा कालाविी नद. 30/09/2014 रोजी संपुष्ट्टात येणार असल्यामुळे िवीि नवशेष
निमंनितांची नियुक्ती करण्याची बाब शासिाच्या नवचारािीि होती.

शासि निणणय क्रमांकः मजनिप्रा 2014/(60/14)/जसं(आस्था),

तद्िंतर संदिीय शासि निणणय क्र. 4 नद. 11/09/2014 िुसार श्री. ए. के. डी. जािव यांची
नवशेष निमंनित (अथणशास्त्र ) म्हणूि नियुक्ती करण्यात आली आहे.
शासि निणणयप्रत्येक िदी-खोरे अनिकरणांमिूि एक अशा एकूण 5 नवशेष निमंनितांिा महाराष्ट्र
जलसंपत्ती नियमि प्रानिकरणावर नवशेष निमंनित नियुक्त करणे अनिप्रेत आहे. त्याअिुषंगािे
प्रानिकरणास िोरणात्मक बाबींवर सहाय्य करणेसाठी गोदावरी मराठवाडा पाटबंिारे नवकास
महांडळ, औरंगाबाद या अनिकरणाच्या क्षेिातूि श्री. राम िोगले यांची नवशेष निमंनित (उद्योग)
म्हणूि नियुक्ती करण्यात येत आहे.
सदर नवशेष निमंनितांचा कालाविी नद. 18.08.2016 पासूि तीि वषांचा म्हणजे
नद. 17.08.2019 पयंत असेल.
सदर शासि निणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा संकेतांक 201608181548134227 असा आहे. हा आदे श
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करूि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे.

Pramod Govindrao
Mandade

Digitally signed by Pramod Govindrao Mandade
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Superintending Engineer,
postalCode=400032, st=Maharashtra, cn=Pramod
Govindrao Mandade
Date: 2016.08.18 15:47:16 +05'30'

( प्र.गो.मांदाडे )
उप सनचव, महाराष्ट्र शासि
प्रत,
1) मा.मंिी,जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, मंिालय, मुंबई
2) मा.राज्यमंिी,जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, मंिालय, मुंबई
3) मा.प्रिाि सनचव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, मंिालय, मुंबई
4) मा.सनचव (लाक्षेनव) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा, मंिालय, मुंबई
5) प्रिाि सनचव, पाणी पुरवठा नविाग, मंिालय, मुंबई
6) प्रिाि सनचव, जलसंिारण नविाग, मंिालय, मुंबई
7) प्रिाि सनचव, उजा नविाग, मंिालय, मुंबई
8) प्रिाि सनचव, कृनष नविाग, मंिालय, मुंबई
9) सनचव, पयावरण नविाग, मंिालय, मुंबई
10) कायणकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंिारे नवकास महामंडळ, औरंगाबाद.
11) सनचव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमि प्रानिकरण, मुंबई.
12) श्री. राम िोगले, उद्योजक, निलेप उद्योग, औरंगाबाद.
13) जसं(आस्था) कायासि संग्रहाथण.
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महारा$% जलसंप,ी िनयमन 1ािधकरण

अिधिनयम, 2005 मधील तरतूदी अ=वये

1ािधकरणाला सहा@य करAयासाठी िवशेष

िनमंिEतांची नेमणूक करAयाबाबत .....

महारा$% शासन
जलसंपदा िवभाग

शासन िनणKय L. मजिन1ा-2014/1.L.60/14/जसं(आTथा)
मादाम कामा मागK, हु ताXमा राजगुY चौक,
मंEालय, मुंबई-400 032.
िदनांक :- 27 जून, 2018

वाचा:

1) शासन िनणKय Lमांक: निदजो-2007/(177/07)जसंअ, िद.13/03/2008.

2) शासन िनणKय Lमांक: निदजो-2011/(8/11)जसं(आTथा), िद.10/05/2011.

3) शासन िनणKय Lमांक: निदजो-2011/(8/11)जसं(आTथा), िद.01/10/2011.

4) शासन िनणKय Lमांक: मजिन1ा-2014/(60/14)जसं(आTथा), िद.11/09/2014

5) शासन िनणKय Lमांक: मजिन1ा-2014/(60/14)/जसं(आTथा), िद.18/08/2016.
1Tतावना :-

महारा$% रा_यामधील जलसंप,ीचे िविनयमन करAयाकिरता, जलसंप,ीचे कुशल

सम=याय व िटकाऊ bयवTथापन, वाटप व वापर सुकर करAयाकिरता आिण Xयाची सुिनिcती
करAयाकिरता कृषी िवषयक, औfोिगक, िपAयाgया व इतर 1योजनांसाठी वापरावयाgया पाAयाचे

दर िनिcत करAयाकिरता महारा$% जलसंप,ी िनयमन 1ािधकरणाची Tथापना करAयासाठी आिण

Xयाgयाशी संबंिधत iकवा तदनुषंिगक बाबjकिरता तरतूद करAयासाठी महारा$% जलसंप,ी िनयमन

1ािधकरण अिधिनयम, 2005 (सन 2005 चा अिधिनयम Lमांक 18) राजपEात अिधसूिचत
करAयात आला आहे . महारा$% जलसंप,ी िनयमन 1ािधकरण (सुधारणा) अिधिनयम, 2016 (सन

2017 चा महारा$% अिधिनयम Lमांक 8) मधील कलम 4 (1) (च) मlये पुढील तरतूद करAयात आली
आहे.

“1ािधकरणाला सहा@य करAयासाठी, _यांgयाकडे जलसंपदा, अिभयांिEकी, कृिष,

पािरoTथतीकी व पयpवरण, पेयजल, उfोग, कायदा, अथKशाr, वािण_य, िव, iकवा bयवTथापन

यांgयाशी संबंिधत समTया हाताळAयाचे पुरेसे tान, अनुभव असेल iकवा _यांनी Xयासंबंधातील

uमता शािबत केलेली असेल असे, 1Xयेक नदी खोरे 1ािधकरणाgया uेEातून एक या1माणे, िविहत

केxयानुसार पाच िवशेष िनमंिEत असतील: परंतु, िकमान एक िवशेष िनमंिEत ही, मिहला असेल:
परंतु आणखी असे की, कोणतेही दोन िवशेष िनमंिEत हे एकाच uेEातील iकवा uेEगटातील
असणार नाहीत.”

शासन िनणKय Lमांकः मजिन1ा-2014/1.L.60/14/जसं(आTथा)

सन 2005 gया महारा$% अिधिनयम Lमांक 18 gया कलम 2 (प) नुसार “नदी-खोरे

अिभकरण” याचा अथK, नदी खो{यांमlये कायKरत असलेxया पाच पाटबंधारे िवकास महामंडळांपैकी

कोणतेही एक असा आहे . Xयानुसार महारा$%ातील 5 नदी-खोरे 1ािधकरणाgया uेEातून 1Xयेकी
एक या1माणे अिभकरणामधून िवशेष िनमंिEतांची िनयु|ती उपरो|त संदभ}य शासन िनणKय L.1 ते
5 अ=वये यापूव} करAयात आली होती.

शासन िनणKय िद.18/08/2016 अ=वये 1ािधकरणावर गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे

िवकास महामंडळ, औरंगाबाद या अिभकरणाgया uेEातून ~ी.राम भोगले यांची िवशेष िनमंिEत

(उfोग) €हणून िनयु|ती करAयात आली आहे. सदर िनमंिEताचा कालावधी िद.18/08/2016
पासून तीन वष•चा €हणजे िद.17/08/2019 पयƒत आहे.

उपरो|त संद„भय शासन िनणKय L.1, 2, 3 व 4 अ=वये यापूव} िनयु|त करAयात आलेxया

िवशेष िनमंिEतांचा कालावधी संपु$टात आxयामुळे िवशेष िनमंिEत (उfोग) वगळू न 4 िवशेष
िनमंिEतांची िनयु|ती करAयाची बाब शासनाgया िवचाराधीन होती. Xयानु षंगाने शासनाने आता
खालील 1माणे िनणKय घेतला आहे.शासन िनणKय :-

1Xयेक नदी खोरे अिभकरणांमधून एक असे एकूण 5 िवशेष िनमंिEत महारा$% जलसंप,ी

िनयमन 1ािधकरणावर िनयु|त करणे अिभ1ेत आहे. Xयानुषंगाने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे

िवकास महामंडळ, औरंगाबाद वगळू न उवKिरत 4 महामंडळातून 1Xयेकी एक या1माणे पुढील 1माणे

त|Xयात दशKिवxयानुसार महामंडळिनहाय तt bय|तjची नेमणूक करAयास मंजुरी दे Aयात येत
आहे.

अ.L.
1

नदी खोरे अिभकरण
तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळ, जळगांव

िवशेष िनमंिEतांची नांवे
डॉ. Tवाती संवXसर

(मिहला )

uेE
कृषी

2

महारा$% कृ$णा खोरे िवकास महामंडळ, पुणे. ~ी.भा. च. कंु जीर

अिभयांिEकी

3

िवदभK पाटबंधारे िवकास महामंडळ, नागपूर.

~ी.जे. पी. डांगे

अथKशाr

4

कोकण पाटबंधारे िवकास महामंडळ, ठाणे.

~ी.सुिनल bही. वामन

जलसंपदा

सदर

िनमंिEतांचा कालावधी िनयु|तीgया िदनांकापासून

िद.26/06/2021 पयƒत असेल.

तीन वष•चा €हणजे

शासन िनणKय Lमांकः मजिन1ा-2014/1.L.60/14/जसं(आTथा)

सदर शासन िनणKय महारा$% शासनाgया www.maharashtra.gov.in या संकेतTथळावर

उपलˆध करAयात आला असून Xयाचा संकेतांक L. 201806281203519827 असा आहे . हा

आदे श िडजीटल Tवाuरीने साuांिकत कYन काढAयात येत आहे.
महारा$%ाचे रा_यपाल यांgया आदे शानुसार व नावाने.

Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Water Resources Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=d37cbfb080a0bc996a710b3c0aeea7
37985dac09cb66bbff878f42ad4e77a606,
cn=Rajnish Ramkishor Shukla
Date: 2018.06.28 12:09:33 +05'30'

Rajnish
Ramkishor
Shukla
( र. रा. शु|ला )

उप सिचव (जसं) महारा$% शासन

1त,

1. मा.रा_यपाल यांचे सिचव, राजभवन, मुंबई

2. मा.मु‰यमंEी महोदयांचे अपर मु‰य सिचव यांचे Tवीय सहायक, मंEालय, मुंबई

3. मा.मंEी, जलसंपदा यांचे Tवीय सहायक, मंEालय, मुंबई

4. मा.रा_यमंEी, जलसंपदा यांचे Tवीय सहायक, मंEालय, मुंबई

5. मा.मु‰यमंEी महोदयांचे 1धान सिचव यांचे Tवीय सहायक, मंEालय, मुंबई

6. मा.िवरोधी पu नेते, िवधान सभा व िवधान पिरषद,

7. मा.1धान सिचव यांचे Tवीय सहायक, िवधान सभा व िवधान पिरषद
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