उ व भीमा उपखो याचा एका मक जल आराखडा
लाभधारकांशी स लामसलत कायशाळा
महारा

कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पुणे-11

लाभ े

िवकास ािधकरण,सोलापूर

सचन भवन, गु नानक नगर सोलापूर

दुर वनी - 0217-2740662 फॅ स -02162-2740661
Email :- seacada@dataone.in /secada-spr@yahoo.co.in
1.

महारा

जलसंप ी िनयमन ािधकरण अिधिनयम 2005 अ वये रा याचा खोरे /उपखोरे िनहाय एका मक जल

आराखडा (Integrated State Water Plan) तयार करणे अिनवाय आहे . कृ णा खो याची िवभागणी पाच
उपखो याम ये कर यात आली आहे . या
2.

येक उपखो याचा ा प जलआराखडा तयार कर यात आला आहे .

उपखो यातील भूप ृ ठावरील व भूगभ तील पा याचा एका मक जल आराखडा तयार करणे, जलसंप ी
िवकसनाचे

क प िन चत करणे व याचा

ाधा य म ठरिवणे, जलसंधारण तसेच पा या या गुणव ेचे

संर ण व याम ये िनरं तर सुधारणा करणे ही या जल आराखडयाची मुख उि टये आहे त.
3.

उ व भीमा उपखो याम ये खालील िज हा / तालु यां चा समावेश होतो.
(1) पुणे िज हा :- आंबेगांव, जु नर, खेड (राजगु नगर), हवेली, मावळ, द ड,बारामती, वे हे , िश र,
मुळशी, इंदापूर, पुरंदर, भोर
(2) सोलापूर िज हा :- माळिशरस, माढा, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा, मोहोळ, दि ण सोलापूर,
उ र सोलापूर,अ कलकोट, बाश
(3) अहमदनगर िज हा :- गोदा, कजत, पारनेर, नगर, जामखेड, पाथड ,अकोले
(4) सातारा िज हा:-

ंडाळा, फलटण, माण

(5) सांगली िज हा: - जत, आटपाडी, खानापूर, कवठे महां काळ.
(6) बीड िज हा : आ टी, पाटोदा
(7) उ मानाबाद िज हा : उ मानाबाद, तुळजापूर, परां डा, भूम, वाशी,कळं ब
4.

ा प

जल

आराखडा

पु तका

व

संि त

मािहती

पु तका

जलसंपदा

िवभागा या

www.wrd.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर िद. 08/07/2015 पासून उपल ध कर यात येत
आहे .तसेच खालील संपक काय लयात पाहणेसाठी उपल ध कर यात येत आहे .

अ.
.

िज हा

संपक अिधका-याचे नाव, पदनाम व काय लयाचा प ा

1

पुणे

(1) ी मगर ए. ए. सहा यक अधी क अिभयंता, पुणे
पाटबंधारे क प मंडळ, पुणे
(2) ी. सुरेश जाधव, िनवासी उपिज हािधकारी,

दूर वनी /
मण वनी मांक
9423749054
020-6122114

िज हािधकारी काय लय, पुणे.
2

सोलापूर (1) ीमती ने हलता गावडे , सहा यक अधी क मो.
अिभयंत ा, लाभ े िवकास ािधकरण, सोलापूर
9850627399
(2) ी. िवजिसह देशमुख, िनवासी उपिज हािधकारी,

0217-2731002

िज हािधकारी काय लय, सोलापूर.

0217-2731026
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3

अहमदनगर

(1) ी जे. ए. पाच पे, सहा यक अधी क अिभयंता,
लाभ े िवकास ािधकरण, अहमदनगर

0241 - 2328086

(2) ी. राज पाटील, िनवासी उपिज हािधकारी,

0241-234005

0241 - 2325032

िज हािधकारी काय लय, अहमदनगर.
4

(1) ी. चं शेखर गोडबोले , सहा यक अधी क अिभयंता, 02162
सातारा पाटबंधारे क प मंडळ, सातारा
244654

सातारा

(2) ी. राजीव दे शमुख, उपिज हािधकारी,
िज हािधकारी काय लय, सातारा
5

(2)
ीमती सुिचता िभकाने ,
िज हािधकारी काय लय, सांगली
6

02162 - 232750

(1)
ी. एम. डी. हू लवात, उपिवभागीय अिधकारी,
पाटबंधारे क प अ वेषण, उपिवभाग . 10, वारणाली,
सांगली

सांगली

9850627399

उपिज हािधकारी, 0233-2373707

(1) ी एस.जी. पगळे , सहा यक अधी क अिभयंता, बीड
पाटबंधारे मंडळ, परळी

बीड

-

(2) ी. गणेश िनराळे , िनवासी उपिज हािधकारी,

9421346014
02442-222604

िज हािधकारी काय लय, बीड .
7

उ मानाबाद

(1) ी सी.आर.पाटील, सहा यक अधी क अिभयंता,
उ मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उ मानाबाद

02472-227213

(2) ी

02472-227301

ीरं ग तांबे ,िनवासी उपिज हािधकारी,

िज हािधकारी काय लय, उ मानाबाद .
5.

उ व भीमा उपखो याचा (के-5) एका मक जल आराखडा मसुदा अंितम कर यापूव संबंधीत लाभाथ /
वापरकत यांची मते आजमावून घे णे व संबंिधत घटकांशी स लामसलत करणे किरता (Stake Holder
Consultation) कायशाळा घे याचे

6.

तािवत आहे . याचा तपशील खालील माणे आहे .

िदनांक

वेळ

िठकाण

संपक काय लय

25/07/2015

10.00 ते
2.00

साई लॅा स, ल मी हॅाल, कालठण
रोड, खडकवासला कॅ ालनी शे जारी,
इंदापूर ता इंदापूर िज. पुणे.

अधी क अिभयं ता व शासक,
लाभ े िवकास ािधकरण,

इ छु क लाभाथ /वापरक य नी उपल ध
कायशाळे म ये

ावेत अथवा

ा प जल आराखडयासंबध
ं ी आपले मत/अिभ ाय ले खी व पात

य , पो टाने, ई-मेल दारे िदनांक 20/07/2015 पयत अधी क अिभयंता व

शासक, लाभ े िवकास ािधकरण, सोलापूर या काय लयाकडे
7.

सोलापूर

ावेत.

बैठकीत सहभाग घेऊ इ छणा-यां नी वखच ने येणे अपेि त आहे .
(सही/-)
अजय दाभाडे
अधी क अिभयंता व शासक,
लाभ े िवकास ािधकरण,
सोलापूर
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