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जाहीर सूचिा 

 महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमि प्रानिकरणािे (मजनिप्रा) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमि प्रानिकरण अनिनियम २००५ 
(याप ढे ज्याचा उले्लख उक्त अनिनियम असा केला आहे) चे कलम ११ (घ) व ११ (प) मिील तरत दीि सार १ ज लै २०२० ते ३० ज ि 
२०२३ या नियतं्रण कालाविी कनरता ठोक जलप्रश ल्काचे प िर्ववलोकि व प िनरक्षण करण्याची काययवाही स रु केली असूि  
निवडक तज्ञ सम हाच्या सदसयांिी केलेल्या अनिप्राय/स चिा नवचारात घेविू स िानरत केलेल्या ठोक जलप्रश ल्क निकषाच्या 
मस द्यास व प्रारुप ठोक जलप्रश ल्क प्रसतावास प्रानिकरणािे मान्यता नदली  आहे.  

 उक्त अनिनियमाचे कलम ११ (घ) च्या तरत दीि सार ठोक जलप्रश ल्क नििारण करतािा लािार्थ्यांच्या ककवा 
उपिोक्तयाचं्या मतांची खात्री करुि घेतल्यािंतर सदर ठोक जलप्रश ल्क ठरनवणे अनिवायय आहे. तया प्रयोजिार्य ठोक 
जलप्रश ल्क निकषाचा स िारीत मस दा व प्रारुप ठोक जलप्रश ल्काचा प्रसताव (मराठी व इंग्रजी िाषांमध्ये) महाराष्ट्र जलसंपत्ती 
नियमि प्रानिकरणाच्या www.mwrra.org या संकेतसर्ळावर उपलब्ि केले आहेत.  

 तसेच, सदर प्रारुप मस दयाचं्या प्रती कसचि नवकास महामंडळाच्या सवय के्षत्रीय कायालयामध्ये देखील 
लािार्ी/उपिोक्तयाचं्या मताची खात्रीकरण्यासाठी उपलब्ि करण्यात येत आहेत. 

 सबब, सवय संबनंित लािार्ी/उपिोक्तयांिा सूनचत करण्यात येते की, लािार्ी/उपिोक्तयािंी हे प्रारुप निकष व प्रारुप 
जलप्रश ल्क प्रसतावांचे काळजीपवूयक अध्ययि करुि तयावर तयांचे काही मत असल्यास तया प ष्ट्यर्य आवश्यक कागदपत्रांसह 
लेखी सवरुपात ई-मेलद्वारे secretary@mwrra.in ककवा mwrra@mwrra.in या ई-मेलआयडी वर ककवा संकेतसर्ळावर या 
प्रयोजिार्य िम द कलक वर नदिाकं 24 फेब्र वारी 2022 पवूी सादर करावते. 

तसेच ज्या लािार्ी/उपिोक्तयांिा ई-मेलव्दारे/कलक च्या माध्यमातूि तयांचे मत िोंदनवणे शक्य िसेल तयांिी 
टपालाद्वारे खाली िमूद पत्त्यावर लेखी सवरुपात आवश्यक कागदपत्रांसह नदिाकं 24 फेब्र वारी 2022 पवूी सादर करावेत.   

सनचव  
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमि प्रानिकरण,  
जागतीक व्यापार कें द्र, सेंटर १, ९ वा मजला, 
कफ परेड, म ंबई 400005. 
 
प्रसंगवत येरे् असे िम द करण्यात येते की, सद्यस्सर्तीत राज्यातील COVID 19 या सार् रोगाचा प्राद िाव 

रोखण्यासाठी राज्य शासिािे लाग ूकेलेले निबिं लक्षात घेता जिस िावणी (Public Hearing) घेणे शक्य िाही याची कृपया िोंद 
घ्यावी. 

जानहर स चिा प्रनसध्द झाल्याच्या नदिाकंापासूि ३० नदवसाचें आत म्हणजेच नदिाकं 24 फेब्र वारी 2022 पवूी ई-
मेलव्दारे/कलक च्या माध्यमात ि अर्वा टपालाव्दारे लािार्ी/उपिोक्तयांची प्राप्त मतेच फक्त नवचारात घेण्यात येतील. तयािंतर 
प्राप्त होणा-या मतांचा कोणताही नवचार केला जाणार िाही याची कृपया िोंद घ्यावी.   

 

 
सर्ळ: म ंबई 
 
नदिाकं: 24 जािेवारी, 2022. 
 

सही/- 
(डॉ. रामिार् सोिवणे) 

सनचव 
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमि प्रानिकरण 

टीप:  मराठी िाषेमध्ये लखेी मत सादर करातािा  सकल मराठी (Sakal Marathi) या फााँट चा वापर करावा.  तसेच लखेी 
मत सादर करातािा PDF मध्ये आनण Word File या दोन्ही प्रकारात द्यावे. 


