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महाराष्ट्र जलसंधारण महामं डळ, औरं गाबाद
नागररकाची सनद
प्रस्तािनाकेंद्र शासनाने स्वीकृ त केलेल्या ताांत्रिक मानकानुसार व मार्गदशगक तत्वानुसार,
जनतेच्या सहभार्ाने, र्ावकऱयाांच्या तसेच अशासकीय सांघटनाांच्या सहभार्ाव्दारे जलसांधारण व
पाणलोट त्रवकास कायगक्रमाांची अांमलबजावणी करण्याचा धोरणात्मक त्रनणगय शासनाने घे तला. या
उद्दीष्टपूतीसाठी राज्यात पाटबांधारे प्रकल्प यासह जलसांधारण कामाांचे प्रचलन,प्रवतगन आत्रण शीघ्र
त्रवकास व त्रनयमन करण्याकत्ररता त्रवशेष तरतूदी करण्यासाठी (सन 2000 चा महाराष्र अध्यादे श
क्र.13) प्रस्थात्रपत केला व नांतर उक्त अध्यादे शाचे महाराष्र जलसांधारण महामांडळ
अत्रधत्रनयम,2000 (सन 2001 चा महाराष्र अत्रधत्रनयम क्र.3) मध्ये रुपाांतर करण्यात आले.
महामंडळाची स्थापना ि व्याप्तीमहाराष्र जलसांधारण महामांडळाची स्थापना त्रद.22 ऑर्स्ट, 2000 रोजी झाली
असून, त्याचे मुख्यालय औरां र्ाबाद येथे आहे . महामांडळ त्रनर्म त्रनकाय असून त्याच्या स्थापनेचा
मुख्य उद्दे श राज्यातील 250 हे क्टर पयंतच्या ससचन क्षमतेच्या लघु पाटबांधारे प्रकल्प व जलसांधारण
कामाांचे प्रचलन, प्रवतगन आत्रण शीघ्र त्रवकास व त्रनयमन करणे हा आहे .
महामंडळाची घटनामहाराष्र जलसांधारण महामांडळ अत्रधत्रनयम 2000चे कलम 4 (1) अन्वये
महामांडळात खालील सदस्याांचा समावेश आहे :अ.क्र.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

पदारधकारी
जलसांधारण मांिी
जलसांधारण राज्य मांिी
कृ त्रष मांिी
जलसांपदा मांिी
शासन सत्रचव,त्रनयोजन त्रवभार्

पद
पदत्रसध्द अध्यक्ष
पदत्रसध्द उपाध्यक्ष
पदत्रसध्द सदस्य
पदत्रसध्द सदस्य
पदत्रसध्द सदस्य

शासन सत्रचव,वन त्रवभार्
शासन सत्रचव, कृ त्रष त्रवभार्
शासन सत्रचव,जलसांपदा त्रवभार्
शासन सत्रचव, जलसांधारण/रोहयो त्रवभार्

पदत्रसध्द सदस्य
पदत्रसध्द सदस्य
पदत्रसध्द सदस्य
पदत्रसध्द सदस्य
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अ.क्र.
10
11
12
13
14
15
16

17

पदारधकारी
शासन सत्रचव, ग्रामत्रवकास त्रवभार्
सांचालक, महाराष्र सुदरू सांवेदना उपयोजना केंद्र, नार्पूर
सांचालक,भूजल सवेक्षण व त्रवकास यांिणा,पुणे
व्यवस्थापकीय सांचालक,
महाराष्र त्रवधानसभेच्या सदस्याांमधून राज्य शासनाने
नामत्रनदे त्रशत करावयाचे दोन सदस्य
महाराष्र त्रवधान पत्ररषदे च्या सदस्यामधून राज्य शासनाने
नामत्रनदे त्रशत करावयाचे दोन सदस्य
पाटबांधारे क्षेिातील त्रवशेष मात्रहती व प्रत्यक्ष अनुभव
असलेला,राज्य शासनाने नामत्रनदे त्रशत करावयाचा एक
सदस्य
आर्थथक क्षेिाची त्रवशेष मात्रहती असलेला, राज्य शासनाने
नामत्रनदे त्रशत करावयाचा एक सदस्य

पद
पदत्रसध्द सदस्य
पदत्रसध्द सदस्य
पदत्रसध्द सदस्य
पदत्रसध्द सदस्य सत्रचव
सदस्य
सदस्य
सदस्य

सदस्य

कायट कारी सरमती अत्रधत्रनयमातील कलम 5 व महाराष्र जलसांधारण महामांडळ (सुधारणा)
अत्रधत्रनयम,2001 (सन 2001 चा महाराष्र अत्रधत्रनयम क्र.20) अनुसार महामांडळाच्या कायगकारी
सत्रमतीत खालील सदस्याांचा समावेश आहे .
अ.क्र.
1
2
3

सदस्य
महामांडळाचे अध्यक्ष
महामांडळाचे उपाध्यक्ष
महामांडळाचे व्यवस्थापकीय सांचालक.

पद
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
सदस्य सत्रचव

4
5
6
7

मुख्य अत्रभयांता, पाटबांधारे प्रकल्प(स्थात्रनक क्षेि), पुणे
सांचालक, मृद सांधारण व पाणलोट क्षेि व्यवस्थापन, पुणे
प्रधान मुख्य वन सांरक्षक व महासांचालक, सामात्रजक वनीकरण, पुणे.
महामांडळाचे मुख्य लेखा व लेखा परीक्षा अत्रधकारी.

सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य

महामांडळाने/कायगकारी सत्रमतीने मांजरू केलेली कामे कायान्न्वत करण्यासाठी
महामांडळाची स्वतांि यांिणा नाही.सदर कामे मुख्य अत्रभयांता, लघु ससचन (जलसांधारण) पुणे याांच्या
मुख्यालय,मांडळ कायालय व त्रजल्हा कायालयामार्गत कायान्न्वत करण्यात येतात.
कायगकारी अत्रभयांता याांचे स्तरावर योजनेचे अांदाजपिक तयार होण्यासाठी तीन
मत्रहने, महामांडळाचे स्तरावर कामास मांजरू ी प्रदान करण्यासाठी एक ते दोन मत्रहने, त्रनत्रवदा प्रत्रक्रया

2

पूणग करण्यास साधारणत: एक ते दीड मत्रहना, महामांडळाचे स्तरावर त्रनत्रवदा मांजरू होण्यास एक
मत्रहना लार्तो.
कामाचे आदे श त्रदल्यानांतर कामाचे स्वरूपानुसार काम पूणग करण्यात
येते.कायगपत
ू ीस होणारा त्रवलांब वा अन्य काही र्ाऱहाणी असल्यास त्यासांबांधी व्यवस्थाकीय
सांचालक,महाराष्र जलसांधारण महामांडळ औरां र्ाबाद याांचेकडे तक्रार नोंदत्रवता येईल.त्याचा
दूरध्वनी क्रमाांक 0240-2361244 व email- mwccabd.co.in असा आहे .
जलसांधारण महामांडळाच्या सांबांत्रधत त्रनयम,

अत्रधत्रनयम, शासन त्रनणगय

www.maharashtra.gov.in व http://waterconserve.maharashtra.gov.in या शासनाच्या
जलसांधारण त्रवभार्ाच्या सांकेतस्थळावर(वेबसाईटवर) उपलब्ध करण्यात आले आहे त.
नार्त्ररकाांची सनदे च्या

उपयुक्ततेबाबत तथा पत्ररणामकारकते चा आढावा

जलसांधारण त्रवभार्ाकडू न दरवषी घे ण्यात येईल व त्यात आवश्यक्तेनस
ु ार बदल करण्यात येतील.
-----------
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अ.
क्र.
1
2

3

4

4

मुद्दा

तपशील

महामांडळाची स्थापना, मुख्यालय

महाराष्र जलसांधारण महामांडळाची स्थापना औरां र्ाबाद
येथे त्रदनाांक 22.08.2000 रोजी झाली.
महामांडळामार्गत कोणती कामे राज्यातील 250 हे क्टरपयंत ससचन क्षमता असलेली
केली जातात व त्याचे कायगक्षेि लघु ससचन प्रकल्प राबत्रवण्याचे काम महामांडळ करते.
काय आहे .
मुख्य अत्रभयांता लघुससचन (जलसांधारण) त्रवभार्, पुणे,
याांचे अत्रधनस्त असलेल्या आस्थापनेमार्गत ही कामे
कायान्न्वत केली जातात.
0 ते 250 हे क्टर ससचन क्षमता
असलेली लघु पाटबांधारे प्रकल्प
हाती घे ण्यासाठी कोण अजग करू
शकतो व कोणाकडे अजग
करावा.

कोणताही नार्त्ररक अथवा लोकप्रत्रतत्रनधी 250
हे क्टरपयंत ससचन क्षमता असलेली लघु ससचन प्रकल्प
हाती घे ण्यासाठी सांबांत्रधत त्रजल्याच्या/त्रवभार्ाच्या
कायगकारी अत्रभयांता (जलसांधारण) याांचेकडे अजग करता
येईल. अजग साध्या कार्दावर करावा. (त्रवत्रहत नमुना
नाही)
अजग/मार्णी प्राप्त झाल्यानांतरची अजग/मार्णी प्राप्त झाल्यानांतर सांबांत्रधत कायगकारी
कायगपध्दती
अत्रभयांता हे खालील कायगपध्दतीचा अवलांब करतातअ)सदरची योजना ताांत्रिक व आत्रथंक दष्ृ टया र्लदायी
असल्याची खािी करतात.
ब) त्याची योग्यता पटल्यानांतर त्या योजनेचे अांदाजपिक
तयार करून मुख्य अत्रभयांता, लघु ससचन(जलसांधारण),
पुणे याांचेमार्गत महामांडळाकडे सादर करतात.
क) अांदाजपिकीय सकमत रूपये 10 कोटीपेक्षा कमी
असल्यास महामांडळाच्या कायगकारी सत्रमतीच्या बैठकीत
मान्यतेसाठी सादर करण्यात येते.
ड) अांदाजपिकीय सकमत रूपये 10 कोटीपेक्षा जास्त
असल्यास महामांडळाच्या सांचालक मांडळाच्या बैठकीत
मान्यतेसाठी ठे वले जाते.
इ) कायगकारी सत्रमती/सांचालक मांडळाने मान्यता प्रदान
केल्यानांतर मुख्य अत्रभयांता, लघु ससचन (जलसांधारण),
पुणे याांचेमार्गत सांबांत्रधत अधीक्षक अत्रभयांता/कायगकारी
अत्रभयांता याांच्याकडे त्रनत्रवदा प्रत्रक्रया पूणग करण्यासाठी
कळत्रवण्यात येते.
ई)
सांबांत्रधताांच्या स्तरावर त्रनत्रवदा प्रत्रक्रया पूणग
झाल्यानांतर त्रनत्रवदा मान्यतेचा प्रस्ताव मुख्य अत्रभयांता,
लघु ससचन (जलसांधारण), पुणे याांचेमार्गत सांबांत्रधत
अधीक्षक अत्रभयांता/कायगकारी अत्रभयांता याांच्या मार्गत
महामांडळाकडे सादर केला जातो.
र्) कायगकारी सत्रमती/सांचालक मांडळाने मान्यता प्रदान

अ.
क्र.

मुद्दा
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वरील प्रत्रक्रया पूणग होण्यास
साधारणत: त्रकती कालावधी
लार्तो.

6

कामाांची दे यके कोण तयार
करतात व ती कशी चुकती केली
जातात

7

प्रकल्प/योजना पूणग होण्यासाठी
त्रकती कालावधी लार्तो
कामाांच्या बाबतीत कोणास
तक्रार नोंदवावयाची असल्यास
कोणाकडे नोंदवावी.
महामांडळामार्गत
राबत्रवल्या
जाणाऱया कामासाठी त्रनधी कोठू न
उपलब्ध होतो.

8

9

तपशील
केल्यानांतर मुख्य अत्रभयांता, लघु ससचन (जलसांधारण),
पुणे याांचेमार्गत सांबांत्रधत अधीक्षक अत्रभयांता/कायगकारी
अत्रभयांता याांना सांबांत्रधत ठे केदारास कामाचे आदे श
त्रनर्गत्रमत करण्यासाठी कळत्रवले जाते.
अ)कायगकारी अत्रभयांता याांचे स्तरावर योजनेचे
अांदाजपिक तयार होईपयंत सवगसाधारणपणे तीन मत्रहने.
ब)महामांडळाच्या स्तरावर कामास मांजरु ी प्रदान
करण्यासाठी एक ते दोन मत्रहने.
क)त्रनत्रवदा प्रत्रक्रया पूणग करण्यास साधारणत: एक ते
दीड मत्रहना.
ड) महामांडळ स्तरावर त्रनत्रवदा मांजरू होण्यास एक
मत्रहना.
इ) कामाचे आदे श त्रदल्यानांतर कामाचे स्वरूपानुसार
काम
पूणग करण्यात येते.
अ)कामाच्या प्रर्तीनुसार क्षेिीय स्तरावर कामाांची
तपासणी करून मोजमाप पुस्तकाांत नोंदी घे ऊन त्याची
दे यके कायगकारी अत्रभयांता याांचे कायालयाांतन
ू मांजरू
करून दे यकाची रक्कम प्रदानासाठी महामांडळाकडे
पाठत्रवली जातात.
ब) महामांडळ कायालयात दे यकाांची छाननी होऊन
महामांडळाकडू न सांबांत्रधत ठे केदाराांस धनादे शाद्वारे
दे यकाची रक्कम प्रदान करण्यात येते. तत्पूवी या
कामासाठी आवश्यक असलेल्या त्रनधीची मार्णी
शासनाकडे सादर केली जाते व त्रनधी प्राप्त झाल्यानांतरच
दे यकाची रक्कम प्रदान करण्यात येते.
प्रकल्पाचे स्वरूपानुसार कालावधी लार्तो.
महामांडळाचे व्यवस्थापकीय सांचालकाच्या कायालयाांत
तक्रार नोंदत्रवता येईल.
महामांडळाकडू न दरवषी शासनास वार्थषक अांदाजपिक
सादर करण्यात येते.ग्राम त्रवकास व जलसांधारण
त्रवभार्ाच्या मार्ण्यामध्ये त्याचा समोवश केला जातो व
त्रवधान मांडळाच्या मांजरु ीनुसार महामांडळास त्रनधी
उपलब्ध करण्यात येतो.
---------
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