महाराष्ट्र भूज ल (विकास ि व्यिस्थापन)
वनयम, २०१८ हे प्रारूप वनयम विचारात
घे ण्यास मु द तिाढ दे ण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन

पाणी पु र िठा ि स्िच्छता विभाग
शासन पवरपत्रक क्रमाां कः आपना-२०१६/प्र.क्र.५०२/पापु - १५
सातिा मजला, गोकुळदास ते जपाल रुग्णालय इमारत सांकुल, निीन मांत्र ालय इमारत,
लोकमान्य विळक मागग, क्रॉफर्ग माकेि जिळ, मुांबई- ४०० ००१.
तारीख: ०5 सप्िें बर, २०१८.

िाचा :शासन अवधसू चना, पाणी पु र िठा ि स्िच्छता विभाग, क्रमाां क ः आपना-२०१६/प्र.क्र.५०२/
पापु-१५, वदनाांक २५/०७/२०१८

प्रस्तािना :महाराष्ट्र भूजल (विकास ि व्यिस्थापन) अवधवनयम, २००९ मधील प्रयोजने पार
पार्ण्यासाठी सांदभाधीन अवधसूचने द्वारे महाराष्ट्र भूजल (विकास ि व्यिस्थापन) वनयम, २०१८ हे मसुदा
वनयम सिगसामान्य जनते च्या अवभप्रायाांकरीता प्रवसध्द करण्यात आले आहे त. या मसुदा वनयमाांसांबांध ी
कोणत्याही व्यक्तीस हरकती-सूचना पाठिाियाच्या असतील तर त्या अपर मुख्य सवचि, पाणी पुर िठा
ि

स्िच्छता

विभाग

याांच्याकर्े

वदनाांक

३१/०८/२०१८

पयंत

लेख ी

स्िरूपात

अथिा

psec.wssd@maharashtra.gov.in या ई-मेल सांदेशािर वदनाांक ३१/०८/२०१८ पयंत पाठिाियाच्या
होत्या. वदनाांक ३१/०८/२०१८ पयंत प्राप्त होणाऱ्या हरकती/ सूचना शासन विचारात घे णार आहे .

महाराष्ट्र भूजल (विकास ि व्यिस्थापन) अवधवनयम, २००९ अांतगगत तयार करण्यात
आलेल्या महाराष्ट्र भूजल (विकास ि व्यिस्थापन) वनयम, २०१८ या मसुदा वनयमाांिर जनते चे अवभप्राय
उपलब्ध होण्यासाठी सिग कायालय प्रमुख ाांन ा वनयमाांची व्यापक प्रवसद्धी करण्याच्या सूचना दे ण्यात
आल्या आहे त. यावशिाय राज्यात सिग महत्िाच्या कायालयाांमध्ये मसुदा वनयमाांिर चचासत्रे ही

आयोवजत केली जात आहे त. यामुळे राज्यात सिगत्र भूजल वनयमाांचा प्रसार होऊन, जनते च्या हरकतीसूचना प्राप्त होणे अपेवित आहे .
महाराष्ट्र भूजल (विकास ि व्यिस्थापन) वनयम, २०१८ या मसुदा वनयमाांच्या

प्रवसद्धीसाठी विभागामाफगत / शासनाच्या विविध कायालयाांमाफगत प्रवसद्धीसत्र / कायगशाळा सुरु असून ,
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मसुदा वनयमाांिर अवधक गुणित्तापूणग हरकती- सूचना प्राप्त होण्याकवरता शासनामाफगत मसुदा वनयम
विचारात घे ण्यास मुदतिाढ दे ण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन पवरपत्रक :प्रस्तािने त नमूद केलेली िस्तुस्स्थती विचारात घे ता, सांदभाधीन अवधसूचने द्वारे प्रवसध्द केलेले
महाराष्ट्र भूजल (विकास ि व्यिस्थापन) वनयम, २०१८ हे मसुदा वनयम शासनामाफगत विचारात घे ण्यास
वदनाांक ३०/०९/२०१८ पयंत मुदतिाढ दे ण्यात येत आहे .
िर नमूद वदनाांकापूिी महाराष्ट्र भूजल (विकास ि व्यिस्थापन) वनयम, २०१८ या मसुदा

वनयमाांसांदभात कोणत्याही व्यक्तीस हरकती ककिा सूचना दाखल कराियाच्या असतील, तर त्या अपर
मुख्य सवचि, पाणी पुर िठा ि स्िच्छता विभाग, सातिा मजला, गोकुळदास ते जपाल रुग्णालय इमारत

सांकुल, लोकमान्य विळक मागग, मुांबई याांच्याकर्े वदनाांक ३०/०९/२०१८ पूिी लेख ी स्िरूपात अथिा
psec.wssd@maharashtra.gov.in या ई-मेल सांदेशािर पाठिाव्यात.
सांचालक, भूजल सिेिण आवण विकास यांत्र णा, भूजल भिन, वशिाजीनगर, पुणे याांन ा सूवचत
करण्यात येते की, महाराष्ट्र भूजल (विकास ि व्यिस्थापन) वनयम, २०१८ या मसुदा वनयमाांिर हरकतीसूचना नोंदविण्यासाठी वदनाांक ३०/०९/२०१८ पयंत दे ण्यात आलेली मुदतिाढ सिग शासकीय
कायालये/ सिगसामान्य जनता याांन ा कळविण्यासाठी योग्य ती कायगिाही तातर्ीने करण्यात यािी.
सदर शासन पवरपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताांक 201809041710169328 असा आहे . हे पवरपत्रक
वर्जीिल स्िािरीने सािाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानु सार ि नािाने .
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(चे त न वनकम)
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1.

मा.राज्यपालाांचे सवचि, मलबार वहल, मुांबई.

2.

मा.मुख्यमांत्र ी याांचे प्रधान सवचि.

3.

सिग मांत्र ी/ राज्यमांत्र ी याांचे खाजगी सवचि.

4.

मा.विरोधी पिने ते, विधानपवरषद/ विधानसभा, विधानभिन, मुांबई.
पृष्ट्ठ 4 पैकी 2

शासन प वरपत्रक क्रमाांक ः आपना-२०१६/प्र.क्र.५०२/पापु-१५

5.

सिग मा. सांसद सदस्य/ विधानमांर्ळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य.

6.

मा.मुख्य सवचि.

7.

सिग मांत्र ालयीन विभागाांचे अपर मुख्य सवचि/ प्रधान सवचि/ सवचि.

8.

सिग मांत्र ालयीन विभाग.

9.

प्रबांध क, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई.

10. प्रबांध क, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई.
11. प्रबांध क, लोकायुक्त आवण उपलोकायुक्त याांचे कायालय, मुांबई.
12. सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग.
13. प्रधान सवचि, महाराष्ट्र विवधमांर्ळ सवचिालय (विधानसभा), मुांबई.
14. प्रधान सवचि, महाराष्ट्र विवधमांर्ळ सवचिालय (विधानपवरषद), मुांबई.
15. सवचि, राज्य वनिर्णूक आयोग, निीन प्रशासकीय भिन, मुांबई.
16. महालेख ापाल, महाराष्ट्र -१ (लेख ा ि अनु ज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुांबई.
17. महालेख ापाल, महाराष्ट्र -१ (लेख ापरीिा), महाराष्ट्र, मुांबई.
18. महालेख ापाल, महाराष्ट्र -२ (लेख ा ि अनु ज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर .
19. महालेख ापाल, महाराष्ट्र -२ (लेख ापरीिा), महाराष्ट्र, नागपूर .
20. सवचि, राज्य मुख्य मावहती आयुक्त याांचे कायालय, निीन प्रशासकीय भिन, मुांबई.
21. प्रबांध क, राज्य मानिी हक्क आयोग, मुांबई.
22. महासांचालक, मावहती ि जनसांपकग सांचालनालय, मुांबई (प्रवसद्धीकवरता)
23. सांचालक, भूजल सिेिण आवण विकास यांत्र णा, भूजल भिन, वशिाजीनगर, पुणे.
24. सदस्य सवचि, महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण, मुांबई.
25. अध्यि, महाराष्ट्र जलसांपत्ती वनयमन प्रावधकरण, मुांबई.
26. अवधदान ि लेख ा अवधकारी, मुांबई.
27. वनिासी लेख ा परीिा अवधकारी, मुांबई.
28. सिग विभागीय आयुक्त.
29. सिग वजल्हावधकारी.
30. सिग आयुक्त, महानगरपावलका.
31. सिग वजल्हा पवरषदाांचे मुख्य कायगकारी अवधकारी.
32. सिग वजल्हा कोषागार अवधकारी.
33. सिग मुख्यावधकारी, नगरपावलका / नगरपांचायत.
34. सिग मांत्र ालयीन विभागाांच्या वनयांत्र णाखालील सिग विभाग प्रमुख ि कायालय प्रमुख .
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35. पाणी पुर िठा ि स्िच्छता विभागातील सिग कायासने .
36. ग्रांथपाल, महाराष्ट्र विवधमांर्ळ सवचिालय, ग्रांथालय, सहािा मजला, विधानभिन,
मुांबई.
37. वनिर्नस्ती.
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