तापी (पुर्णा) उपखोऱ्याचा एकात्ममक जल आराखडा
लाभधारकांशी सल्ला मसलत कायय शाळा विदभय पाटबं धारे विकास महामं डळ, नागपुर
अमरािती पाटबं धारे प्रकल्प मं डळ, अमरािती
दुरध्िनी - 0721- 2552432 ई-मेल - seaipc.avatiwrd@maharashtra.gov.in
******

1. महाराष्ट्र जलसंपत्ती ननयमन प्रानधकरण अनधननयम 2005 अन्वये राज्याचा खोरे /उपखोरे ननहाय एकात्ममक जल
आराखडा (Integrated State Water Plan) तयार करणे अननवायय आहे . तापी खोऱ्याची नवभागणी पाच
उपखोऱ्यामध्ये करण्यात आली आहे . या प्रमयेक उपखोऱ्याचा प्रारुप जल आराखडा तयार करण्यात आला आहे .
2. उपखोऱ्यातील भुपष्ट्ृ ठावरील व भुगभातील पाण्याचा एकात्ममक जल आराखडा तयार करणे, जलसंपत्ती संरक्षण व
मयामध्ये ननरं तर सुधारणा करणे ही या जल आराखडयाची प्रमुख उद्दष्ट्टे आहे.
3. तापी (पुणा) उपखोऱ्यामध्ये खालील नजल्हा/तालुक्यांचा समावेश होतो.
1. अमरावती -अमरावती,चांदरु बाजार, अचलपुर,दयापुर,नांदगाव खंडेश्वर,भातकुली, मोर्शश, अंजनगाव सुजी, नचखलदरा
2. अकोला - अकोला,तेल्हारा,पातुर,बाळापुर,आकोट,मुतीजापुर,बार्शशटाकळी
3. बुलढाणा - बुलढाणा,नचखली,नांदरु ा,संग्रामपुर,खामगाव,मेहकर, मलकापुर,मोताळा,जळगाव जामोद,शेगाव
4. वानशम - कारं जा, माले गाव,मंगरुळपीर,वानशम
5. जळगाव - बोदवड,मुक्ताईनगर.
4. प्रारुप जलआराखडा पुत्ततका जलसंपदा नवभागाच्या www.wrd.maharashtra.gov.in या संकेततथळावर नद . 21/08/2017
पासुन उपलब्ध करण्यात येत आहे . तसेच संपकय कायालयात पाहणेसाठी उपलब्् करण्यात येत आहे .
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संपकय अवधकाऱ्याचे नांि, पदनाम ि कायालयाचा पत्ता

दुरध्िनी/भ्रमर्णध्िनी क्रमांक

1) श्री. अ.नव.कोठाळे , सहाय्यक अधीक्षक अनभयंता,अमरावती
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती
2) श्री. राम नसध्दभट्टी, ननवासी उपनजल्हानधकारी,अमरावती

0721-2552432

1) श्रीमती नशल्पा अ.आळशी, सहाय्यक अधीक्षक
अनभयंता,अकोला पाटबंधारे मंडळ, अकोला
2) श्री. श्रीकांत दे शपांडे, ननवासी उपनजल्हानधकारी,अकोला.

0724-2435142

1) श्री. घ.ए.बावसकर, सहाय्यक अधीक्षक अनभयंता,
बुलढाणा प्रकल्प मंडळ,बुलढाणा.
2)श्री. ललीतकुमार व-हाडे , ननवासी उपनजल्हानधकारी, बुलढाणा.

07262-243462

1) श्री. पी.रा.भोयर, , सहाय्यक अधीक्षक अनभयंता,
वानशम पाटबंधारे मंडळ,वानशम
2) श्री शैलेश हिहगे, ननवासी उपनजल्हानधकारी,वानशम

07252- 231435

1) श्री. ई.श.पढार, सहाय्यक अनधक्षक अनभयंता,
जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,जळगाव.
2)श्री. राहु ल मुंडके, ननवासी उपनजल्हानधकारी,जळगाव

0257-2235031

0721-2660166

0724-2435193

07262-242411

07252-233653

0257-2220800

5.तापी (पुणा) उपखोऱ्याचा एकात्ममक जल आराखडा मसुदा अंनतम करण्यापुवी संबंनधत लाभाथी / वापरकते यांची मते
आजमावुन घे णे व संबंधीत घटकांशी सल्लामसलत करणे करीता (Stake Holder Consultation) काययशाळा
घे ण्याचे प्रततावीत आहे . मयाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे .
वदनांक

िेळ

04/09/2017

2.00 ते 4.00

विकार्ण
मनोरं जन सभागृह, अप्पर वधा कॉलनी,
अमरावती.

संपकय कायालय
अधीक्षक अनभयंता,
अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,अमरावती

इच्छु क लाभाथी वापरकमयानी उपलब्ध जल आराखडयासंबंधी आपले मत/अनभप्राय ले खी तवरुपात काययशाळे मध्ये द्यावेत अथवा
प्रमयक्ष पोतटाने, ई-मेलव्दारे नदनांक 04/09/2017 पययत अनधक्षक अनभयंता,अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,अमरावती या
कायालयाकडे घावेत. बैठकीत सहभाग घे ऊ इत्च्छणाऱ्यांनी तवखचाने येणे अपेनक्षत आहे .
--स्िा-अधीक्षक अनभयंता,
अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,
अमरावती

