नदी पुनर्जीवन कार्यक्रमाांतर्यत प्राप्त प्रस्ताव
मांर्जुरी दे ण्र्ासाठी सममती र्ठीत करण्र्ाबाबत.

महाराष्ट्र शासन
र्जलसांधारण मवभार्
शासन मनणयर् क्रमाांकः नपुर्ो-2016/प्र.क्र.227/र्जल-7
हु तात्मा रार्जर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्य ,
मांत्रालर्, मुांबई-400 032.
मदनाांक : 4 र्जुलै, 2016

वाचा : र्जलसांधारण मवभार्, शासन मनणयर् क्रमाांक : नपुर्ो - 2016/ प्र.क्र 370 /
र्जल-7, मदनाांक 8 मिसेंबर 2015.

प्रस्तावना :
र्जलर्ुक्त मशवार अमभर्ान अांतर्यत नदी/ओढा / नाला र्ा मधील र्ाळ
काढ़णे, सरळीकरण व खोलीकरण करणे ही कामे लोकसहभार्ातून करून नदी /
नाला/ नदी पुनर्जीवन करण्र्ास ज्र्ा र्ावातील रमहवाशी पुढाकार घेवून लोकवर्यणी /
श्रमदानाद्वारे मोठ्या प्रमाणात र्ोर्दान मदले आहे ककवा दे त आहेत अशा र्ावामध्र्े
घेण्र्ात आलेल्र्ा नदी / नाला / नदी पुनर्जीवन कार्यक्रमाांस प्रोत्साहन दे ण्र्ासाठी
अमभसरणाच्र्ा माध्र्मातून अमभसणाच्र्ा माध्र्मातून राबमवण्र्ास मदनाांक 8 मिसेंबर
2015 च्र्ा शासन मनणयर्ान्वर्े मान्र्ता दे ण्र्ात आली आहे.
2.

नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम अांतर्यत मवमवध मर्जल्हातील मर्जल्हामधकारी

र्ाांचेकिू न मोठ्या प्रमाणावर प्रस्ताव प्राप्त होत आहेत. प्राप्त प्रस्तावातील काही
प्रस्तावास मान्र्ता दे ण्र्ात आलेली आहे.
3.

नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम अांतर्यत प्राप्त होणा-र्ा प्रस्तावर मनणयर् घेण्र्ासाठी

सममती र्ठीत बाब करण्र्ाची शासनाच्र्ा मवचाराधीन होती.

शासन मनणयर् :
नदी पुनयर्जीवन कार्यक्रमाांतर्यत मान्र् केलेले प्रस्ताव, प्राप्त झालेले सवय प्रस्ताव व
र्ापुढे प्राप्त होणारे सवय प्रस्ताव एक सममती र्ठीत करुन त्र्ामध्र्े तपासून मान्र्ता दे णे
आवश्र्क आहे. र्ामुळे मा.मांत्री र्ाांचे अध्र्क्षतेखाली व मा.राज्र्मांत्री र्ाांचे
सहअध्र्क्षतेखाली पुढीलप्रमाणे एक सममती स्थापन करण्र्ात र्ेत आहे.
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मा.मांत्री (र्जलसांधारण)

-

अध्र्क्ष

मा.राज्र्मांत्री (र्जलसांधारण)

-

सह अध्र्क्ष

मा.समचव (र्जलसांधारण)

-

सदस्र्

मुख्र् अमभर्ांता, लघुकसचन(र्जलसांधारण) पुणे

-

सदस्र्

मुख्र् अमभर्ांता, मव.स.मस.मव.का नार्पूर

-

सदस्र्

अमधक्षक अमभर्ांता लघुकसचन(र्जलसांधारण) मांिळ पुणे

-

सदस्र्

(प्रस्तावाच्र्ा अनुगांर्ाने सांबमधत मांिळ)

-

सदस्र्

उपसमचव (र्जलसांधारण)

-

सदस्र्

अवर समचव (र्जल-1)

-

सदस्र्

अवर समचव (र्जल-7)

-

सदस्र् समचव

अमधक्षक अमभर्ांता, लघुकसचन(र्जलसांधारण)

कार्यकारी अमभर्ांता तथा

2.

र्ापुवी मान्र्ता मदलेले सवय प्रस्ताव हे अांदार्जपत्रकाप्रमाणे मदलेले असुन आता

मान्र्ता मदलेला प्रत्र्ेक नदीचा एक detail project तर्ार करुन त्र्ास र्ा सममतीची
मांर्जूरी घेण्र्ाची दक्षता सवय सांबमधत मर्जल्हामधकारी र्ाांनी घ्र्ावी.
3.

सदर शासन मनणयर् महाराष्ट्र शासनाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा

सांकेतस्थळावर

उपलब्ध

करण्र्ात

आला

असून

त्र्ाचा

सांकेताक

201607041059147426 असा आहे . हा आदे श मिर्जीटल स्वाक्षरीने साक्षाांमकत करुन
काढण्र्ात र्ेत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ाांच्र्ा आदे शानुसार व नावाने,

Vinod S
Wakhare

Digitally signed by Vinod S Wakhare
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Deputy Secretary,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
serialNumber=8f4277e1c48d95adb75
a5d959bbb8f12b61892a0bf91d9d725
0d0bfd4f204c77, cn=Vinod S Wakhare
Date: 2016.07.05 11:48:50 +05'30'

( मव. मस. वखारे )
उप समचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.राज्र्पाल र्ाांचे खार्जर्ी समचव,
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2. मा.मुख्र्मांत्री र्ाांचे खार्जर्ी समचव,
3. मा.उप मुख्र्मांत्री र्ाांचे खार्जर्ी समचव,

4. मा.मवरोधी पक्षनेता, मवधानसभा/ मवधान पमरगद र्ाांचे खार्जर्ी समचव, महाराष्ट्र
मवधानमांिळ समचवालर्, मुांबई.
5. सवय सन्माननीर् मवधानसभा/ मवधान पमरगद व सांसद सदस्र्,
6. मा.मांत्री (र्जलसांधारण) र्ाांचे खार्जर्ी समचव,
7. मा.राज्र्मांत्री (र्जलसांधारण) र्ाांचे स्वीर् सहाय्र्क,
8. सवय मा.मांत्री/ मा.राज्र्मांत्री र्ाांचे खार्जर्ी समचव,
9. मा.मुख्र् समचव, महाराष्ट्र राज्र् र्ाांचे स्वीर् सहाय्र्क,
10. अपर मुख्र् समचव (कृमग), कृमग व पदु म मवभार्, मांत्रालर्, मुांबई,
11. मवभार्ीर् आर्ुक्त, सवय
12. आर्ुक्त (कृमग), कृमग आर्ुक्तालर्,म.रा. पुणे
13. मुख्र् अमभर्ांता, लघुकसचन (र्जलसांधारण) म.रा. पुणे
14. मुख्र् अमभर्ांता, लघु कसचन (र्जलसांधारण) व मव.स.कस.मव. कार्यक्रम, नार्पूर,
15. सांचालक (मृदसांधारण), कृमग आर्ुक्तालर्, पुणे-411 001,
16. सांचालक, महाराष्ट्र सुदूर सवेक्षण व मवकास र्ांत्रणा, पुणे,
17. केंमिर् भूर्जल सवेक्षण मवभार्, पुणे
18. सांचालक, भूर्जल सवेक्षण व मवकास र्ांत्रणा, पुणे,
19. मुख्र् कार्यकारी अमधकारी, वसुांधरा पाणलोट मवकास र्ांत्रणा, पुणे,
20. महासांचालक, मामहती व र्जनसांपकय, मुांबई (प्रमसध्दीकरीता),
21. महालेखापाल 1/2, महाराष्ट्र राज्र्, मुांबई/नार्पूर (लेखा परीक्षा व लेखा व अनुज्ञर्
े ता),
22. अमधदान व लेखा अमधकारी, मुांबई,
23. मनवासी लेखापरीक्षा अमधकारी, मुांबई,
24. सवय अमधक्षक अमभर्ांता, लघुकसचन (र्जलसांधारण)
25. सवय मवभार्ीर् कृमग सहसांचालक,
26. सवय मर्जल्हा अमधक्षक कृमग अमधकारी,
27. सवय कार्यकारी अमभर्ांता, लघु कसचन (र्जलसांधारण),/मर्जल्हा पमरगद/र्जलसांपदा मवभार्
28. कार्यकारी अमभर्ांता तथा अवर समचव र्जल-1 र्जलसांधारण मवभाग़
29. मनर्ोर्जन मवभार्/ मवत्त मवभार्, मांत्रालर्, मुांबई,

28. र्जल-7, मनवि नस्ती.
.
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