धरणातील पाणीसाठा पपण्याच्या पाण्यासाठी
राखीव ठे वण्याचे अपधकार पिल्हापधकारी याांना
दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन पवभाग
शासन पनणणय क्रमाांक :- एससीवाय-2015/ प्र.क्र.290/म-7
मांत्रालय, मांबई-400032.
पदनाांक:- 07 सप्टें बर, 2015
प्रस्तावना:मोसमी पावसाचे प्रमाण अद्यापपयंत समाधानकारक नसल्याने राज्याच्या पवपवध भागात
पाण्याची टां चाई िाणवत असून ती तीव्र होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शासन खालीलप्रमाणे
पनणणय घेत आहे.
शासन पनणणय :1) सांबांपधत मख्य अपभयांता / अधीक्षक अपभयांता याांच्याशी पवचार पवपनमय करून राज्यातील
पवपवध धारणातील पाणीसाठा परेसा पाऊस पडे पयंत पपण्याच्या पाण्यासाठी राखून
ठे वण्याचे अपधकार पिल्हापधकारी याांना दे ण्यात येत आहेत. यात काही अपवाद करावयाचा
झाल्यास पवभागीय आयक्ताांची मांिरी घेण्यात यावी.
2) धरणातील सद्यस्स्ितीचा पाण्याचा साठा, झालेले पिणन्यमान, पवलांब झालेला पाऊस यामळे
सवण पवभागातील पाण्याचा साठा अग्रहक्काने पपण्याच्या पाण्यासाठी राखून ठे वण्यात यावा.
एखाद्या धरणाच्या पाण्याचा वापर दोन ककवा अपधक पिल््ाांकरीता होत असेल तर सांबांपधत
सवण पिल्हापधकारी व पवभागीय आयक्त याांनी एकपत्रतपणे धरणातील पाणी पपण्याच्या
पाण्यासाठी राखन ठे वण्याचा पनणणय घ्यावा.
सदर शासन पनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या
सांकेतस्िळावर

उपलब्ध

करण्यात

आला

असून

त्याचा

सांकेताांक

2201509081508313419 असा आहे. हा आदे श पडिीटल स्वाक्षरीने साक्षाांपकत करून
काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांचे आदे शानसार व नावाने.
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(मांदार पोहोरे )
उप सपचव, महसूल व वन पवभाग
प्रपत,
1) सवण पवभागीय आयक्त,
2) सवण पिल्हापधकारी,

शासन पनणणय क्रमाांकः एससीवाय-2015/ प्र.क्र.290/म-7

3) सवण मख्य कायणकारी अपधकारी
4) सदस्य सपचव (प्रशासन / ताांपत्रक) महाराष्ट्र िीवन प्रापधकरण, एक्सप्रेस टॉवर,
मांबई-400021
5) प्रधान सपचव, ऊिा पवभाग, मांत्रालय, मांबई.
6) प्रधान सपचव, पाणी परवठा व स्वच्छता पवभाग, मांत्रालय, मांबई.
7) सपचव, िलसांपदा पवभाग, मांत्रालय, मांबई.
8) सपचव (मदत व पनवणसन),
9) मा.मख्यमांत्री याांचे प्रधान सपचव.
10) मा.मख्य सपचव याांचे उप सपचव
11) मा.मांत्री (मदत व पनवणसन) याांचे खािगी सपचव.
12) मा.राज्यमांत्री (मदत व पनवणसन) याांचे खािगी सपचव.
13) व्यवस्िापकीय सांचालक, महापवतरण, प्रकाशगड,बाांद्रा
14) सवण कायणकारी सांचालक,िलसांपदा पवभाग.
15) मख्य अपभयांता, ग्रामीण पाणी परवठा/ नागरी पाणी परवठा.
16) सवण मख्य अपभयांता, िलसांपदा पवभाग.
17) महालेखापाल- 1 व 2 (लेखा व अनज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मांबई/ नागपूर.
18) महालेखापाल- 1 व 2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मांबई/ नागपूर.
19) पनवडनस्ती कायासन म-7
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