जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद
यांच्या तांत्रिक अत्रिपत्याखाली व पाटबंिारे संशोिन

व त्रवकास संचालनालय, पुणे यांच्या प्रशासकीय

त्रनयंिणाखाली “पाणी वापर संस्था मुल्यांकन व
संत्रनयंिण कक्ष” स्थात्रपत करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा त्रवभाग

शासन त्रनणणय क्रमांकः पावासं-2013/(61/2013)/लाक्षेत्रव(आस्था
मंिालय, मुंबई-40032

वाचा

तारीख: 16 जून, 201४
1) शासन त्रनणणय, ज.सं.त्रव.क्रमांक-पासंत्रव-2004/(224/2004)/ला(आस्था),त्रदनांक 17.07.2006.
2) शासन त्रनणणय, ज.सं.त्रव.क्रमांक – आढावा - 2011/ (176/2011)/ ला (आस्था),
त्रदनांक 11.07.2012.

3) शासन त्रनणणय, ज.सं.त्रव.क्रमांक-पासंत्रव-2012/ (1)/ (125/2012)/ ला (आस्था),
त्रदनांक 26.06.2013.

4) शासन त्रनणणय, ज.सं.त्रव.क्रमांक-पासंत्रव-2012/ (2)/ (125/2012)/ ला (आस्था),
त्रदनांक 29.06.2006.

5) जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद यांचे पि क्रमांक- वाल्मी/ सप्रअ/
प्रस्तावना:

डीआयआरडी/ मुंबई/ 2013, त्रदनांक 26.9.2013

जलसंपदा त्रवभागाच्या अत्रिपत्याखालील पाटबंिारे संशोिन व त्रवकास संचालनालय, पुणे या

संचालनालयाचा त्रनयत अस्थायी आस्थापना पदाचा आकृतीबंि संदभण क्र.1 च्या शासन त्रनणणयान्वये त्रनत्रचचत
करण्यात आला होता. तद्नं तर संचालनालयाच्या संदभण क्र.1 च्या शासन त्रनणणयान्वये त्रनत्रचचत करण्यात
आलेल्या आकृतीबंिामध्ये 54 (18+18+18) पदांची वाढ अनुक्रमे संदभण क्र.2,3 व 4 च्या शासन त्रनणणयान्वये

करण्यात आल्यामुळे, संचालनालयाचा एकूण 929 (875+54) पदांचा सुिात्ररत आकृतीबंि त्रनत्रचचत करण्यात
आला होता

जलसंपदा त्रवभागाने महाराष्ट्र ससचन पध्दतीचे शेतकऱयांकडू न व्यवस्थापन अत्रित्रनयम- 2005 च्या

यशस्वी अमंलबजावणी एक स्वतंि कक्ष स्थापन करावा, अशी त्रशफारस जागतीक बँकेच्या जून,2012 च्या

शासन त्रनणणय क्रमांकः पावासं-2013/(61/2013)/लाक्षेवव(आस्था

आढावा पथकाच्या अहवालात केली आहे . तसेच महाराष्ट्र जलक्षेि सुिार प्रकल्प कायणक्रमांतगणत पाणी वापर

संस्था/सहभागी ससचन व्यवस्थापन त्रवषयक राज्य पातळीवरील सत्रमतीची तत्कालीन सत्रचव (जसंव्य व

लाक्ोत्रव) यांचे अध्यक्षतेखाली त्रदनांक 24.8.2012 रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत त्यांनी राज्यातील पाणी
वापर संस्थांच्या त्रनयत्रमत मुल्यांकन व संत्रनयंिण यासाठी आवचयक असलेली कायणप्रणाली व अनुषंत्रगक

अत्रतत्ररक्त आस्थापना यांचा आढावा घे ऊन सत्रवस्तर प्रस्ताव महासंचालक, वाल्मी, औरंगाबाद यांच्यामाफणत

शासनास सादर करावा, असा त्रनणणय घे ण्यात आला. त्यानुसार महासंचालक, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था
(वाल्मी), औरंगाबाद यांनी संदभण क्र.5 च्या पिान्वये पाणी वापर संस्था मुल्यांकन व संत्रनयंिण त्रवभाग हा

वाल्मी, औरंगाबाद यांच्या तांत्रिक अत्रिपत्याखाली व पाटबंिारे संशोिन व त्रवकास संचालनालय, पुणे यांच्या
प्रशासकीय त्रनयंिणाखाली स्थात्रपत करण्याबाबत पाठत्रवलेला प्रस्ताव शासनाच्या त्रवचारात्रिन होता.

शासन त्रनणणय

महाराष्ट्र सहकार कायदा 1960 व महाराष्ट्र ससचन पध्दतीचे शेतकऱयांकडू न व्यवस्थापन अत्रित्रनयम-

2005 अंतगणत पाणी वापर संस्था मुल्यांकन व संत्रनयंिण त्रवभाग हा महासंचालक, जल व भूमी व्यवस्थापन

संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद यांच्या अत्रिपत्याखालील व पाटबंिारे संशोिन व त्रवकास संचालनालय, पुणे यांच्या
प्रशासकीय त्रनयंिणाखाली पुणे मुख्यालय येथे स्थात्रपत करण्यास याव्दारे शासन मान्यता दे वून , सदर पाणी
वापर संस्था मुल्यांकन व संत्रनयंिण कक्षाची कायण कक्षाची कायणकक्षा (TERMS OF REFERENCE)
खालीलप्रमाणे राहील.

१. कायणक्षेिातील पाटबंिारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेिात पाणी वापर संस्था स्थापन करण्याचा बृहत आराखडा

संबंत्रित क्षेत्रिय अत्रिकाऱयांच्या सहकायाने तयार करणे व त्यानुसार पाणी वापर संस्था स्थापनेचा
कायणक्रम तयार करुन त्याच्या अंमलबजावणीचे संत्रनयंिण करणे.

२. प्रादे त्रशक त्रवभाग त्रनहाय/प्रकल्प त्रनहाय पाणी वापर संस्थांची मात्रहती संकलन करणे.

३. पाणी वापर संस्थांना कायमस्वरुपी सहाय्य करणे, त्याच्या अडचणी/शंका यांचे त्रनरसन करणे,
लाभिारक शेतकऱयांना पाणी वापर संस्थांच्या सवण तांत्रिक/लेखा/कायदे दे खभाल व दुरुस्ती त्रवषयक
अडचणी सोडत्रवण्यासाठी आवचयक ते सवण मागणदशणन व सहकायण करणे.

४. पाणी वापर संस्थांच्या व सक्षम प्रात्रिकरणच्या कामत्रगरीचे संत्रनयंिण व स्वत: पुढाकार घे ऊन सहाय्य
करणे.

५. त्रवत्रवि संस्था/त्रवभाग यांचेमध्ये समन्वय सािणे.

६. पाणी वापर संस्थांमध्ये त्रवत्रवि माध्यमाव्दारे (जसे Print, दृकश्राव्य इ.) जनजागृती त्रनमाण करण्यासाठी
मात्रहती, त्रशक्षण व संप्रेशण (IEC) कायणक्रम तयार करुन राबत्रवणे.

७. पाणी वापर संस्था सक्षमीकरणासाठी आवचयकतेनुसार सल्लागारांची त्रनवड व त्रनयुक्ती करणे व या
सल्लागारांच्या कामांचे संत्रनयंिण करणे.
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८. पाणी वापर संस्था सक्षमीकरणासाठी प्रत्रशक्षण गरजा वेळोवेळी तपासून , त्यानुसार प्रत्रशक्षण कायणक्रम
तयार करणे.

९. सामात्रजक व पयावरण व्यवस्थापन आराखडा, ऑपरेशन मॅन्युअल अंमलबजावणीसाठी सहाय्य व
सत्रनयंिण जलसंपदा त्रवभागांतगणत अत्रतत्ररक्त ठरलेली/काही क्षेत्रिय कायालये बंद झाल्यामुळे

शासनास समपीत केलेल्या पदांमिून पाणी वापर संस्था मुल्यांकन व संत्रनयंिण त्रवभागाकत्ररता

सोबतच्या पत्ररत्रशष्ट्ट “अ” मध्ये दशणत्रवल्याप्रमाणे त्रवत्रवि संवगातील 27 पदे उपलब्ि करुन त्रदल्यामुळे

पाटबंिारे संशोिन व त्रवकास संचालनालयाचा एकूण 956 (929+27) पदांचा सुिात्ररत आकृत्रतबंि
त्रनत्रचचत करण्यात येत आहे व सदर आकृतीबंिास मान्यता दे ण्यात येत आहे . सदर कक्ष स्थात्रपत
करण्याची अंमलबजावणी त्रदनांक 11 जून,201४ पासून करण्यात यावी.

उपरोक्त त्रवभागाच्या आस्थापनेचा खचण मुख्य लेखाशीषण मागणी क्रमांक -आय-3 “ 2705-लाभक्षेि

त्रवकास (योजनेतर) (02) (01) अिीक्षक अत्रभयंता व संचालक, पाटबंिारे संशोिन व त्रवकास संचालनालय, पुणे
क्षेिीय आस्थापना (2705 0247)” या लेखाशीषाखाली उपलब्ि असलेल्या अनुदानातून भागत्रवण्यात यावा.

सदर शासन त्रनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201406161224269627 असा आहे . हा आदे श त्रडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांत्रकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने .

Rajnish
Ramkishor
Shukla

Digitally signed by Rajnish
Ramkishor Shukla
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Water Resources
Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Rajnish
Ramkishor Shukla
Date: 2014.06.16 12:43:04 +05'30'

(र. रा. शुक्ला)

शासनाचे उप सत्रचव
सोबत : पत्ररत्रशष्ट्ट-अ
प्रत,
1.

मा.मंिी, जलसंपदा (कृ.खो.पा.म.मं.वगळू न) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंिालय, मुंबई,

2.

मा.मंिी, जलसंपदा (कृ.खो.पा.म.मं.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंिालय, मुंबई,

3.

मा.त्रवरोिीपक्ष नेता (त्रविानसभा/त्रविानपत्ररषद) यांचे स्वीय सहायक,

4.

मा.राज्यमंिी, जलसंपदा त्रवभाग, मंिालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, मंिालय,मुंबई,

5.

प्रिान सत्रचव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा त्रवभाग, मंिालय, मुंबई,
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6.

प्रिान सत्रचव (जसंव्य व लाक्षेत्रव) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा त्रवभाग, मंिालय, मुंबई,

7.

महासंचालक, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद,

8. महालेखापाल (1)(2) (लेखा व अनुज्ञेययता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर,
9.

महालेखापाल (1)(2) (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर,

10. सवण कायणकारी संचालक, जलसंपदा त्रवभाग,
11. सवण मुख्य अत्रभयंता, जलसंपदा त्रवभाग,
12. सवण मुख्य अत्रभयंता व सह सत्रचव, जलसंपदा त्रवभाग, मंिालय, मुंबई-४०००३२
13. सह सत्रचव (सेवा), जलसंपदा त्रवभाग, मंिालय, मुंबई-400032,
14. सवण उप सत्रचव, जलसंपदा त्रवभाग, मंिालय, मुंबई-400032,
15. सवणअत्रिक्षक अत्रभयंता, जलसंपदा त्रवभाग,
16. अिीक्षक अत्रभयंता व संचालक, पाटबंिारे संशोिन व त्रवकास संचालनालय, पुणे,
17. अिीक्षक अत्रभयंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, मंिालय, मुंबई,
18. आं.त्रव.स.व स.स., जलसंपदा त्रवभाग, मंिालय, मुंबई-32,
19. कक्ष अत्रिकारी, त्रवत्त त्रवभाग (सेवा-5 व 6/व्यय-12), मंिालय, मुंबई-32,
20. कक्ष अत्रिकारी/आ(प्रत्रश), जलसंपदा त्रवभाग, मंिालय, मुंबई-32.
21. त्रजल्हा कोषागार कायालय, पुणे,
22. त्रनवड नस्ती /लाक्षेत्रव(आस्थापना).
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