दै िनक लोकमत िद.12/08/2017
पांझरा उपखो-याचा एकाित्मक जल आराखडा
लाभधारकांशी स लामसलत कायर्शाळा
तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळ, जळगांव
धु ळे पाटबंधारे क प मंडळ, धु ळे
िंसचन भवन, साकर्ी रोड, धुळे
दु रध्वनी - 02562-276659 फॅक्स - 02562 - 276663
Email :- senip_dhule@wrd.maharashtra.gov.in
1.

महारा टर् जलसंप ी िनयमन

ािधकरण अिधिनयम 2005 अन्वये राज्याचा खोरे /उपखोरे िनहाय

एकाकित्मक जल आराखडा (Integrated State Water Plan) तयार करणे अिनवायर् आहे . तापी खोयाची िवभागणी पाच उपखो-यामध्ये करण्यात आली आहे . या

त्येक उपखो-याचा

आराखडा तयार करण्यात आला आहे .

2.

ारुप जल

उपखो-यातील भूपृ ठावरील व भूगभार्तील पाण्याचा एकाित्मक जल आराखडा तयार करणे ,
जलसंप ी संरक्षण व त्यामध्ये िनरंतर सुधारणा करणे ही या जल आरखडयाची

मुख उि टये

आहे .
3. पांझरा उपखो-यामध्ये खालील िज हा/तालुक्यांचा समावेश होतो.
(1) धु ळे िज हा :- साकर्ी, धुळे, िंशदखेडा
(2) जळगांव िज हा :- अमळनेर
(3) नािशक िज हा :- मालेगाव
4.

ारुप

जल

आराखडा

पुि तका

व

संिक्ष त

मािहती

पुि तका

जलसंपदा

िवभागाच्या

www.wrd.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर िद.15/08/2017 पासुन उपल ध करण्यात येत
आहे . तसेच संपकर् कायार्लयात पाहणे साठी उपल ध करण्यात येत आहे .

अ.

िज हा

संपकर् अिधका-यांचे नाव, पदनाम व कायार्लयाचा

कर्.
1

दु रध्वनी/

प ा
धुळे

1)

मणध्वनी कर्मांक

ी.रा.िस.बडगुजर, उप अधीक्षक अिभयंता,

02562-276559

धुळे पाटबंधारे क प मंडळ, धु ळे
2)

ी. दीप भोये, उपिज हािधकारी (रोहयो),

02562-288709

िज हािधकारी कायार्लय, धुळे
5. पांझरा उपखो-याचा एकाित्मक जल आराखडा मसुदा अंितम करण्यापुवीर् संबध
ं ीत लाभाथीर्/ वापरकत
यांची मते आजमावुन घेणे व संबंिधत घटकांशी स लामसलत करणे किरता (Stake Holder
Consultation) कायर्शाळा घे ण्याचे
िदनांक

वेळ

31/08/2017

10.00 ते 1.00

तािवत आहे . त्याचा तपिशल खाली माणे आहे .
िठकाण

संपकर् कायार्लय

िंसचन सं कृती सभागृह,

अधीक्षक अिभयंता,

िंसचन भवन साकर्ी रोड, धुळे

धुळे पाटबंधारे क प मंडळ,
धुळे

6. इच्छु क लाभाथीर्/वापरकत्यार्ंनी उपल ध
वरुपात कायर्शाळे मध्ये

ारुप जल आराखडयासंबंधी आपले मत/अिभ ाय लेखी

ावेत अथवा त्यक्ष, पो टाने, ई-मे ल ारे िदनांक 31 / 08 /2017 पयत

अधीक्षक अिभयंता, धुळे पाटबंधारे क प मंडळ, धु ळे या कायार्लयाकडे

ावेत.

7. बैठकीत सहभाग घेऊ इिच्छणा-यांनी वखचार्ने येणे अपेिक्षत आहे .
(सही/-)
म.श.आमले
अधीक्षक अिभयंता,
धुळे पाटबंधारे क प मंडळ, धु ळे

