पूररेषेच्या आत अपररहायय बाांधकामास ना हरकत
प्रमाणपत्र दे ण्याचे अरधकार क्षेरत्रय मुख्य
अरियांता याांना प्रदान करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

जलसांपदा रििाग

शासन पररत्रक क्रमाांकः एफडीडब्ल्यू-2013/(प्र.क्र.281/2013)/सस.व्य.(म)
मांत्रालय, मुांबई- 400032

िाचा :-

रदनाांक: 11 जुलै, 2014
शासन पररपत्रक क्रमाांकः एफडीडब्ल्यू-1089/ प्र.क्र.243/ 89/सस.व्य.(कामे),
रदनाांक 21.09.1989

शासन पररत्रक:-

शहराांच्या/ गावाांच्या/ तिर्थक्षेत्र तवकासाच्या दृष्टीने नदीवर पूल बाांधणे, पूलाचे दोन्ही बाजूने

पोहोच रस्िे ियार करणे, शहराच्या तवकास आराखड्यानुसार नदीच्या बाजूने जाणारे रस्िे, उद्याने व
जॉगगग ट्रॅक ियार करणे िसेच पूर सांरक्षक कामाांिगथि नदीच्या िीरालगि पूर सांरक्षक गिंिी बाांधणे,

घाट बाांधणे या तशवाय गॅस पाईपलाईन क्रॉगसग करणे, तवद्युि वातहनी क्रॉगसग करणे, नदीच्या कडे ने
ड्रेनेज पाईपलाईन टाकणे इ. प्रकारची अपतरहायथ कामे नदीच्या तनषेधक पूररेषेच्या (Blue line) आि
तनतषद्ध क्षेत्राि करावी लागिाि. सदर कामाांच्या बाांधकामासाठी सांबतधि यांत्रणेमार्थि
प्रमाणपत्राांची मागणी जलसांपदा तविंागाकडे करण्याि येिे.

ना हरकि

धरण सुरक्षा सांतहिा प्रकरण 7 मधील मुद्दा क्र.10.9 नुसार तनषेधक पूर रेषा (Blue line) व

तनयांत्रक पूर रेषा (Red line) याांचे नकाशे व पूर प्रिंातवि क्षेत्र तनतचचिी असे नकाशे/ आराखडे मांजूर
करण्याचे प्रातधकार खालीलप्रमाणे तनतचचि केलेले आहे ि.
i) मोठे प्रकल्प- मुख्य अतिंयांिा, जलसांपदा तविंाग

ii) मध्यम प्रकल्प- अधीक्षक अतिंयांिा, जलसांपदा तविंाग
iii) लघु प्रकल्प- कायथकारी अतिंयांिा, जलसांपदा तविंाग

सदर आराखडयाद्वारे तनतचचि केलेल्या पूर प्रिंातवि क्षेत्र व तनतषद्ध क्षेत्राि तवतवध तविंागाांकडू न

काही अपतरहायथ कामे करणे आवचयक असल्यास अशा कामासाठी जलसांपदा तविंगाचे ना हरकि
प्रमाणपत्र घे णे बांधनकारक करण्याि येि आहे . या सांबांधीि क्षेतत्रय मुख्य अतिंयांिा याांच्या स्िरावर ना
हरकि प्रमाणपत्र दे ण्याच्या प्रस्िावावर कायथवाही करण्याि यावी.

शासन पररपत्रक क्रमाांकः एफडीडब्ल्यू-2013/(प्र.क्र.281/2013)/सस.व्य.(म)

क्षेतत्रय मुख्य अतिंयांिा, जलसांपदा तविंाग याांनी असे ना हरकि प्रमाणपत्र दे िाना धरण सुरक्षा

सांतहिेमधील सांबांतधि िरिुदी, प्रचतलि कायदे , तनयम, शासन आदे श याांचा तवचार करुन िंतवष्याि

प्रस्िातवि कामाांना व पतरसराि कोणत्याही अडचणी तनमाण होणार नाहीि याची खात्री करावी िसेच

शासनाचे हीि लक्षाि घे ऊन आवचयक अटी शिींचा समावेश करुन ना हरकि प्रमाणपत्र सांबांधीि

अतिंकरणास प्रदान करावे. सदरील ना हरकि प्रमाणपत्र म्हणजे बाांधकामाची परवानगी नव्हे ;
आवचयक त्या परवानग्या व इिर तविंागाचे ना हरकि प्रमाणपत्र घे णे ही सांबांतधि अतिंकरणाची
जबाबदारी राहील असेही जलसांपदा तविंागाच्या ना हरकि प्रमाणपत्राि नमूद करावे.

मुख्य अतिंयांिा स्िरापेक्षा खालील दजाच्या अतधकाऱयाांना असे प्रमाणपत्र दे ण्याचे अतधकार

पुनप्रत्यापथण (No delegation) करण्याि येवू नयेि. याबाबि िंतवष्याि कोणिेही पतरणाम झाल्यास
त्याची सांपूणथ जबाबदारी सांबांधीि मुख्य अतिंयांिा याांची राहील.

सदर शासन पररपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर

उपलब्लध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201407111546015027 असा आहे . हा आदे श
रडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने .

Yashavantrao
Kashinath
Bhadane

Digitally signed by Yashavantrao
Kashinath Bhadane
DN: c=IN, o=Government of
Maharashtra, ou=Water Resources
Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Yashavantrao
Kashinath Bhadane
Date: 2014.07.11 15:46:24 +05'30'

(य.का.िदाणे)

प्रत,

शासनाचे अिर सरचि

1. सवथ प्रशासकीय तविंाग, मांत्रालय, मुांबई,
2. सवथ तविंागीय आयुक्ि, महसूल तविंाग,

3. सवथ मुख्य अतिंयांिा व मुख्य अतिंयांिा व मुख्य प्रशासक, जलसांपदा तविंाग,
4. सवथ मुख्य अतिंयांिा, सावथजतनक बाांधकाम तविंाग,
5. सांचालक, नगर तवकास तविंाग, पुणे,

6. सवथ अधीक्षक अतिंयांिा/अधीक्षक अतिंयांिा व प्रशासक, जलसांपदा तविंाग,
7. सवथ अधीक्षक अतिंयांिा, सावथजतनक बाांधकाम तविंाग,
8. सवथ तजल्हातधकारी, महसूल तविंाग,

9. सवथ िाांतत्रक कायासन/ िाांतत्रक अतधकारी, मांत्रालय, मुांबई,
10. गस.व्य.(महसूल) सांग्रहार्थ .

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

पूररेषेच्या आत अपररहायय बाांधकामास नाहरकत प्रमाणपत्र दे ण्याचे अरधकार क्षेरत्रय
मुख्य अरियांता याांना प्रदान करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
जलसांपदा रििाग
शासन पररपत्रक क्रमाांकः एफडीडब्ल्यू-2013/(प्र.क्र.281/2013)/सस.व्य.(महसूल),
मादाम कामा मागय, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400032
रदनाांक: 8 ऑगस्ट, 2014

िाचा :1)

शासन पररपत्रक पाटबांधारे रििाग क्र.एफडीडब्ल्यू-1089/प्र.क्र.243/89/सस.व्य.(कामे),
रदनाांक 21.09.1989

2) शासन पररपत्रक जलसांपदा रििाग क्रमाांकः एफडीडब्ल्यू-2013/(प्र.क्र.281/2013)
/सस.व्य. (महसूल), रदनाांक 11 जुल,ै 2014

प्रस्तािना:उपरोक्त शासन पररपत्रक जलसांपदा रििाग क्रमाांकः एफडीडब्ल्यू -2013/ (प्र.क्र.281
/2013)/सस.व्य.(महसूल) रदनाांक 11 जुल,ै 2014 हे सांकेतस्थळािर अपलोड करताांना त्यात काही
दोष राहू न गेले होते. त्यामुळे सदर शासन पररपत्रक रद्दबातल करून दोषरहीत पररपत्रक रनगयरमत
करण्याचे शासनाच्या रिचाराधीन होते.तरी रद.11 जुलै, 2014 चे पररपत्रक अरधक्रमीत करून
खालीलप्रमाणे सुधाररत सूचना दे ण्यात येत आहेत.

शासन पररपत्रक:शहराांच्या/ गािाांच्या /रतथयक्षत्र
े रिकासाच्या दृष्ट्टीने नदीिर पूल बाांधणे, पूलाचे दोन्ही बाजूने
पोहोच रस्ते तयार करणे, शहराच्या रिकास आराखड्यानुसार नदीच्या बाजूने जाणारे रस्ते , उद्याने ि
जॉसगग रॅक तयार करणे तसेच पूर सांरक्षक कामाांतगयत नदीच्या तीरालगत पूर सांरक्षक सिती बाांधणे ,
घाट बाांधणे या रशिाय गॅस पाईपलाईन क्रॉससग करणे, रिद्युत िारहनी क्रॉससग करणे, नदीच्या कडे ने
ड्रेनेज पाईपलाईन टाकणे इ. प्रकारची अपररहायय कामे नदीच्या रनषेधक पूररेषेच्या (Blue line) आत,
रनरषद्ध क्षेत्रात करािी लागतात. सदर कामाांच्या बाांधकामासाठी सांबरधत यांत्रणेमाफयत

ना हरकत

प्रमाणपत्राांची मागणी जलसांपदा रििागाकडे करण्यात येते.
धरण सुरक्षा सांरहता प्रकरण 7 मधील मुद्दा क्र.10.9 नुसार रनषेधक पूर रेषा (Blue line)
ि रनयांत्रक पूर रेषा (Red line) याांचे नकाशे ि पूर प्रिारित क्षेत्र रनरिती असे नकाशे/ आराखडे
मांजूर करण्याचे प्रारधकार खालीलप्रमाणे रनरित केलेले आहेत.
i) मोठे प्रक्प- मुख्य अरियांता, जलसांपदा रििाग
ii) मध्यम प्रक्प- अधीक्षक अरियांता, जलसांपदा रििाग
iii) लघु प्रक्प- काययकारी अरियांता, जलसांपदा रििाग

शासन ननर्णय क्रमाांकः एफडीडब्ल्यू-2013/(प्र.क्र.281/2013)/सस.व्य.(महसूल),

सदर आराखडयाद्वारे रनरित केले्या पूर प्रिारित क्षेत्र ि रनरषद्ध क्षेत्रात रिरिध रििागाांकडू न
काही अपररहायय कामे करणे आिश्यक अस्यास अशा कामाांसाठी जलसांपदा रििागाांतगयत क्षेरत्रय
मुख्य अरियांता याांचेकडू न ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बांधनकारक करण्यात येत आहे.
असे ना हरकत प्रमाणपत्र दे ताना धरण सुरक्षा सांरहतेमधील सांबांरधत तरतुदी, प्रचरलत कायदे ,
रनयम, शासन आदे श याांचा रिचार करुन िरिष्ट्यात प्रस्तारित कामाांना ि पररसरात कोणत्याही अडचणी
रनमाण होणार नाहीत याची खात्री करािी तसेच शासनाचे हीत लक्षात घेऊन आिश्यक अटी शतींचा
समािेश करुन ना हरकत प्रमाणपत्र सांबांरधत अरिकरणास मुख्य अरियांता, जलसांपदा रििाग याांनी
प्रदान करािे. सदरील ना हरकत प्रमाणपत्र म्हणजे बाांधकामाची परिानगी नव्हे; आिश्यक त्या
परिानग्या ि इतर रििागाांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे ही सांबांरधत अरिकरणाची जबाबदारी राहील
असेही जलसांपदा रििागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रात नमूद करािे.
मुख्य अरियांता स्तरापेक्षा खालील दजाच्या अरधकाऱयाांना असे प्रमाणपत्र दे ण्याचे अरधकार
प्रत्यायोजन (delegation) करण्यात येिू नयेत. याबाबत िरिष्ट्यात कोणतेही पररणाम झा्यास त्याची
सांपूणय जबाबदारी सांबांधीत मुख्य अरियांता याांची राहील.
सदर शासन पररपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
उपलब्लध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. 201408081659396127 असा आहे. हा आदे श
रडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Yashavantrao
Kashinath
Bhadane

Digitally signed by Yashavantrao
Kashinath Bhadane
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra,
ou=Water Resources Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Yashavantrao Kashinath Bhadane
Date: 2014.08.08 17:06:27 +05'30'

( य.का.िदाणे )
शासनाचे अिर सरचि

प्रत,
1. सिय प्रशासकीय रििाग, मांत्रालय, मुांबई,
2. सिय रििागीय आयुक्त, महसूल रििाग,
3. सिय मुख्य अरियांता ि मुख्य अरियांता ि मुख्य प्रशासक, जलसांपदा रििाग,
4. सिय मुख्य अरियांता, साियजरनक बाांधकाम रििाग,
5. सांचालक, नगर रिकास रििाग, पुणे,
6. सिय अधीक्षक अरियांता/अधीक्षक अरियांता ि प्रशासक, जलसांपदा रििाग,
7. सिय अधीक्षक अरियांता, साियजरनक बाांधकाम रििाग,
8. सिय रज्हारधकारी, महसूल रििाग,
9. सिय ताांरत्रक कायासन/ ताांरत्रक अरधकारी, मांत्रालय, मुांबई,
10. सस.व्य.(महसूल) सांग्रहाथय.
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