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अन क्रमहणका 

महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई 

कें द्र शासनाचा माहहतीचा अहधकार अहधहनयम - २००५ 

कलम ४ (1 ) (ख) न सार १७ बाबी व कलम ४ (1 ) ग व घ बाबतची माहहती 

अ. 
क्र. 

हववरण 
पषृ्ट्ठ क्र. 

पासून पयंत 

१ कलम २ (ज) (ग) - राज्य हवधानमंडळाने  तयार केलेल्या कोणत्याही अन्य 
कायद्याव्दारे तयार केलेले सावगजहनक प्राहधकरण 

१ १ 

२ कलम २(घ) (दोन) - सम हचत शासनाकडून हनधीव्दारे ज्याला प्रत्यक्षपणे 
ककवा अपत्यक्षपणे मोठ्या प्रमाणात हवत्त प रवठा केला जातो असा हनकाय   

१ १ 

३ कलम ४(१)(ख)(एक) -प्राहधकरणाची रचना, काये व कतगव्ये यांचा तपशील  २ ३ 

४ कलम ४(१)(ख)(दोन) - प्राहधकरणातील अहधकारी व कमगचारी यांच े
अहधकार व  कतगव्ये 

४ ५ 

५ कलम ४(१)(ख)(तीन) - प्राहधकरणात हनणगय घेण्याच्या प्रहक्रयेत 
अन सरण्यात येणारी कायगपध्दती, तसचे पयगवके्षण व उत्तरदाहयत्व प्रणाली 

६ ६ 

६ कलम ४(१)(ख)(चार)  - प्राहधकरणास स्वत:ची काये पार पाडण्यासाठी 
त्यांच्याकडून ठरहवण्यात आलेली मानके  

७ ७ 

७ कलम ४(१)(ख)(पाच) - प्राहधकरणात असलेले ककवा त्यांच्या  हनयंत्रणात 
असलेले ककवा त्याची काये पार पाडण्यासाठी प्राहधकरणातील 
कमगचारीवगाकडून वापरण्यात येणारे हनयम, हवहनयम, सूचना, 
हनयमप स्स्तका आहण अहभलेख 

७ ७ 

८ कलम ४(१)(ख) (सहा) - प्राहधकरणात  असलेल्या ककवा प्राहधकरणाच्या  
हनयंत्रणाखाली असलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रवगाच ेहववरण 

८ ८ 

९ कलम ४(१)(ख)(सात) - प्राहधकरणात  स्वत:च ेधोरण तयार करण्याच्या 
ककवा  त्यांची अमंलबजावणी करण्याच्या सबंधंात, लोकाशंी 
हवचारहवहनमय करण्यासाठी ककवा लोकाकंडून हनवदेन केली 
जाण्यासाठी अस्स्तवात असलेल्या कोणत्याही व्यवस्थेचा तपशील 

८ ८ 

१० कलम ४(१)(ख) (आठ)  - प्राहधकरणाचा एक भाग म्हणनू ककवा सल्ला 
देण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणनू गठीत केलेल्या दोन ककवा अहधक 
व्यक्तींच्या हमळून बनलेल्या मंडळांचे, पहरषदाचंे, सहमत्यांचे आहण अन्य 
हनकषाचे हववरण; आहण त्या मंडळांच्या,पहरषदांच्या,  सहमत्यांच्या आहण 
अन्य हनकायांच्या बठैकी लोकांसाठी ख ल्या आहेत ककवा कसे ककवा अशा 
बठैकीची कायगवृत्ते जनतेला पहावयास हमळण्याजोगी आहेत ककवा कस े
याबाबतच ेहववरण  

९ ९ 

११ कलम ४(१)(ख)(नऊ)  - प्राहधकरणातील अहधका-यांची व कमगचा-यांची 
हनदेहशका 

१० ११ 



 

अ. 
क्र. 

हववरण 
पषृ्ट्ठ क्र. 

पासून पयंत 

१२ कलम ४(१)(ख)(दहा) - प्राहधकरणातील  प्रत्येक अहधका-याला व कमगचा-
याला हमळणारे माहसक वतेन; तसचे प्राहधकरणाच्या हवहनयमांमध्ये तरतूद 
केल्याप्रमाणे न कसानभरपाई देण्याची पध्दती 

१२ १३ 

१३ कलम ४(१) (ख) (अकरा ) - प्राहधकरणातील  सवग योजनांचा तपशील, 
प्रस्ताहवत खचग दशगहवणारा, प्राहधकरणात  प्रत्येक  अहभकरणाला नेमून 
हदलेला अथगसकंल्प आहण संहवतहरत केलेल्या रकमाचंा अहवाल 

१४ १४ 

१४ कलम ४(१) (ख) (बारा)  नमूना - क - प्राहधकरणातील अथगसहाय्य 
कायगक्रमाच्या अंमलबजावणीची रीत तसचे वाटप केलेल्या रकमा आणी 
अशा कायगक्रमांच्या लाभाहधका-यांचा तपशील 

१५ १५ 

१५ कलम ४(१) (ख) (बारा)  नमूना - ख  
प्राहधकरणासाठी अन दान वाटप कायगपध्दतीतील लाभाथींचा तपशील 

१५ १५ 

१६ कलम ४(१) (ख) (तेरा) - प्राहधकरणातून ज्या व्यक्तींना सवलती, परवाने 
ककवा प्राहधकारपत्र ेहदलेली आहेत अशा व्यक्तींचा तपशील 

१५ १५ 

1७ कलम ४(१) (ख) (चौदा ) - प्राहधकरणात इलेक्रॉहनक स्वरूपात त्यास 
उपलब्ध असलेल्या ककवा त्यांच्याकडे असलेल्या माहहतीच्या संबधंातील 
तपशील 

१६ १६ 

18 कलम ४(१ )(ख) (पंधरा ) - प्राहधकरणातील माहहती हमळवण्यासाठी 
नागहरकानंा उपलब्ध असणा-या स हवधाचंा तपशील, तसेच सावगजहनक 
वापरासाठी चालहवण्यात येत असलेल्या गं्रथालयाच्या ककवा 
वाचनालयाच्या कामकाजाच्या वळेांचा तपशील 

१७ १७ 

१९ कलम ४(१) (ख) (सोळा)  - प्राहधकरणाच्या  अखत्यारीतील जन माहहती 
अहधकारी, सहाय्यक माहहती अहधकारी आहण अहपलीय प्राहधकारी यांची 
नाव,े पदनामे आणी इतर  तपशील 

१८ १९ 

२० कलम ४(१) (ख) (सतरा ) - प्राहधकरणाच्या अखत्यारीतील हवहहत 
करण्यात येईल अशी इतर माहहती प्रहसध्द करील आहण त्यानंतर दरवषी 
ती प्रकाशने अद्ययावत करणे 

२० २० 

२१ कलम ४(१) (ग) - ज्याम ळे लोकांना बाधा पोहोचते अशी महत्वाची धोरणे 
आखताना आहण अस े हनणगय जाहीर करताना सवग संबहंधत वस्त स्स्थती 
प्रहसध्द करणे 

२० २० 

२२ कलम ४(१) (घ) - प्राहधकरणातील प्रशासहनक ककवा न्याहयकत्व 
हनणगयांबाबतची कारणे बाहधत व्यक्तींना कळहवणे 

२० २० 

२३ कें द्र शासनाच्या माहहतीच्या अहधकार अहधहनयम २००५ अंतगगत शासकीय 
माहहती अहधका-यांचा तपशील 

२१ २१ 
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कलम २ (ज) नमूना  “ग” 

राज्य हवधानमंडळाने तयार केलले्या कोणत्याही अन्य कायद्याव्दारे तयार केलले ेसावगजहनक 
प्राहधकरण 

महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई 

 (कलम २ माहहतीचा अहधकार अहधहनयम (ज) २००५ न सार) 

(कलम २ (ज) ग न सार) 

अ.क्र. प्राहधकरणाची 
हनर्ममती करारान सार 

हवभागणी 

प्राहधकरणाच ेनाव प्राहधकरण प्रम ख हठकाण/संपणूग पत्ता 

१ हवधान मंडळाने 
पाहरत केलेल्या 
महाराष्ट्र जलसंपती 
हनयमन प्राहधकरण 
अहधहनयम २००५ 
मधील कलम ३ 
प्रमाणे 

महाराष्ट्र जलसंपती 
हनयमन प्राहधकरण, 
म ंबई.  

मा. अध्यक्ष 

महाराष्ट्र जलसंपती 
हनयमन प्राहधकरण, ९ 
व ११ माळा, केन्द्र क्र.१ 
जागहतक व्यापार 
केन्द्र, कफ परेड, म ंबई 
-  ४०० ००५ 

 

कलम २ (घ) नमूना      

सम हचत शासनाकडून हनधीव्दारे ज्याला प्रत्यक्षपणे ककवा अपत्यक्षपणे मोठ्या प्रमाणत हवत्त प रवठा 
केला जातो असा हनकाय 

महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई 

(कलम २ (ज) (एक)  न सार) 

अ.क्र.
  

प्राहधकरणाची हनर्ममती 
करारान सार हवभागणी 

प्राहधकरणाच ेनाव हठकाण/संपणूग पत्ता 

१ हवधान मंडळाने पाहरत 
केलेल्या महाराष्ट्र 
जलसंपती हनयमन 
प्राहधकरण अहधहनयम 
२००५ मधील कलम ३ 
प्रमाणे 

महाराष्ट्र  जलसंपती हनयमन 
प्राहधकरण, म ंबई. 

महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन 
प्राहधकरण, ९ व ११ माळा, केन्द्र 
क्र.१ जागहतक व्यापार केन्द्र, 
कफ परेड, म ंबई -  ४०० ००५ 
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कलम ४(१) (ख) (एक) 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई या प्राहधकरणाची रचना, काये व कतगव्ये यांचा तपहशल. 
१ प्राहधकरणाच ेनाव महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई 
२ 

संपणूग पत्ता 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, ९ व ११ माळा, केन्द्र क्र.१ 
जागहतक व्यापार केन्द्र, कफ परेड, म ंबई -  ४०० ००५ 

३ कायालय प्रम ख अध्यक्ष 
४ कोणत्या खात्याच्या अंतगगत 

हे कायालय आहे? 
जलसंपदा हवभाग, महाराष्ट्र शासन 

५ कामाचा अहवाल कोणत्या 
कायालयाकडे सादर केला 
जातो. 

मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य व महाराष्ट्र हवधान मंडळ 

६ कायगकक्षा: भौगोहलक संपणूग महाराष्ट्र राज्य 
७ अंहगकृत व्रत (Mission) "Our mission is to provide sustainable water security to the State 

of Maharashtra" 

८ ध्येय धोरण (vision) To be proactive, professional and trustworthy water resource 
regulator" 

९ साध्य Continious activity 

१० प्रत्यक्ष काये अ  महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण अहधहनयम २००५ व त्यामध्ये 
झालले्या द रूस्ती व प ढे चाल ूठेवणे  या अतंगंत  महत्वाची काये - 

१  कलम ११ (क) (2011  मधील द रूस्ती व प ढे चालू ठेवणे) अन्वये 
क्षेहत्रय वाटप केल्यानंतर, हवहहत करण्यात येईल अशा अटी व 
शतीवर, नदी-खोरे अहभकरणाकडून वापराच्या प्रत्येक प्रवगातील 
पाणी वापराच्या हक्कांच े हवतरण करण्याकहरता हनकष हनधाहरत 
करणे; 

२  प्रत्येक नदी खो-यातील लाभाथीच्या ककवा उपभोक्तांच्या मतांची 
खात्री करून घेतल्यानंतर, कसचन व्यवस्थापनाच्या प्रशासकीय 
कायगचलन व पहररक्षणाच्या संपणूग खचाची वस ली होईल अशा त-हेने 
पाण्याची दर पध्दत ठरहवणे आहण उप-खोरे, नदीखोरे आहण 
राज्यस्तरावरील पाणी पट्टी आकारण्याच ेहनकष ठरहवणे; 

३  अहधहनयम २००५ अतंगगत कलम 11(च) न सार एखादा प्रस्ताव हा, 
एकास्त्मक राज्य जलसंपती आराखड्याप्रमाणे स संगत आहे यांची 
स हनहरृती करण्याच्यादृस्ष्ट्टने, उपखोरे आहण नदीखोरे स्तरांवरील 
प्रस्ताहवत जलसंपती प्रकल्पाचंा आढावा घेणे व त्यांना मान्यता देणे; 

४  प्राहधकरण संबहंधत राज्य अहभकरणाशंी हनकट समन्वय साधून 
राज्यातील पाण्याच्या दजात वाढ करण्यासाठी व त्याच े जतन 
करण्यासाठी पाकठबा देईल व सहाय्य करेल; 

५  महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण अहधहनयम २००५ अंतगगत 
कलम ११ (च) व कलम २१ प्रमाणे, नदी खोरे अहभकरणानी प्रस्ताहवत 
केलेल्या, बांधकाम करावयाच्या नवीन जलसंपती प्रकल्पांना 
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संबहंधताकडून मान्यता देतांना प्राहधकरण असमतोल दूर करण्यासाठी 
ग ंतवणकूीला अग्रक्रम देण्यासंबधंात, राज्यपालानंी वळेोवळेी हदलेल्या 
हनदेंशाच ेकाटेकोरपणे पालन होत असल्याबद्दल खात्री करील; 

६  महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण अहधहनयम २००५ अंतगगत 
कलम ११ (ग) प्रमाणे पाणी टंचाईच्या काळात जलसंपती प्रकल्प, 
उपखोरे आहण नदी खोरे स्तरांवर उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या 
समन्यायी  हवतरणाच ेप्राधान्य हनधाहरत करेल; 

७  अहधहनयम २००५ अतंगगत कलम २०(१) (ख) प्रमाणे प्राहधकरणाचा 
वार्मषक अहवाल प्रत्येक वषातून एकदा तयार करून शासनामाफग त 
हवधान मंडळाप ढे सादर करणे. 

ब) महाराष्ट्र भजूल (हवकास व व्यवस्थापन) अहधहनयम, २००९ च्या कलम 
३ न सार महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई हे राज्य भजूल 
प्राहधकरण म्हणनू स ध्दा कायग करीत  आहे. सदर अहधहनयमातील प्रकरण 
दोन मध्ये राज्य भजूल प्राहधकरणाच ेकायग नमूद केले आहे. 

११ जनतेला देत असलेल्या 
सेवांचा तपशील 

महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण अहधहनयम २००५ व त्यामध्ये 
वळेोवळेी होणा-या स धारणांमध्ये प्राहधकरणाला प्रदान केलेल्या 
अहधकारांचा वापर करून जनतेला सेवा देणार. 

१२ स्थावर मालमत्ता (तेथे 
त मच्या प्राहधकरणाची जहमन 
इमारत आहण स्थावर 
मालमत्तेचा तपशील द्यावा) 

जागहतक व्यापार केन्द्र, केन्द्र. क्रमांक १ मधील ९ व्या माळ्यावर जागा -            
सदर जागा ही MVIRIDC, World Trade Center, Mumbai यांच ेकडून 
long lease हमळाली आहे. 
स्थावर मालमत्तेचा तपशील सोबत पहरहशष्ट्ट अ मध्ये जोडला आहे. 

१३ प्राहधकरणाच्या संरचनेचा 
तक्ता (वशंवृक्षाचा तक्ता 
जसा असतो तसा तक्ता 
काढून, प्रत्येक पातळीवर 
कायगकक्षा व संपकाच्या 
पत्याची त्याची जोड घालून 
द्यावी) 

प्राहधकरणाच्या संरचनेचा:  तक्ता स्वतंत्र पहरहशष्ट्ट ब मध्ये जोडला आहे. 
संपकाचा पत्ता: महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, ९ व ११  माळा, 
केन्द्र क्र.१ जागहतक व्यापार केन्द्र, कफ  परेड, म ंबई -  ४०० ००५ 

१४ कायालयाची वळे,  
द रध्वनी क्रमांक,  
ई- मेल आहण  
कायालयीन काळानंतर 
संपकाचा तातडीचा क्रमांक 
असेल तर तोही द्यावा. 

सकाळी ०९.४५ ते सांयकाळी ०६.१५ वाजपेावतो 
(०२२) २२१५ २०१९ 
ई-मेल - mwrra@mwrra.in and mwrralibrary@yahoo.co.in 

१५ साप्ताहीक स ट्टी व हवशेष 
सेवांचा कालावधी 

प्रत्येक शहनवार व रहववार व अन्य शासकीय स ट्टीचा  हदवस 
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कलम ४(१) (ख) (दोन)  

महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई 
या प्राहधकरणातील अहधकारी व कमगचारी यांचे अहधकार व कतगव्य यांचा तपशील 

 
“क” 

 
सोबत प्राहधकरणाची रचनाबाबत तक्ता पहरहशष्ट्ट अ मध्ये जोडला आहे. 

म.ज.हन.प्रा.अहधहनयम २००५ अंतगगत प्रकरण ३ अंतगगत प्राहधकरणाच ेअहधकार, काये व कतगव्ये तसेच 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण (कमगचा-यांचा भरती व सेवा शती) हनयमन २०१३ मध्ये 
पहरहशष्ट्ट “C” मध्ये सहचव व प्राहधकरणातील अहधकारी व कमगचारी यांच ेकायग व कतगव्ये हदले  आहे. 
जबाबदारी उत्तरदाहयत्व ेप्रकरण हाताळणा-या सवग संबहधतांवर हनहरृत करण्यात येते 

 

ख 

प्राहधकरणातील कायासने व शाखा यांच्या हवषयाची यादी. 
 

महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण (कमगचा-यांची भरती व सेवा शती) हनयमन २०१३ मध्ये सहचव, 
अहधकारी व कमगचा-यांची कायासने नमूद केली आहे. 

 
 
ग 

हवषय व संबहंधत कायासने 

महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण (कमगचा-यांचा भरती व सेवा शती ) हनयमन २०१३ मध्ये 
सहचव, अहधकारी व कमगचा-यांची कायासने नमूद केली आहे 
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कलम ४(१) (ख) (दोन) नमूना “ख” 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई 

या प्राहधकरणाच्या अहधकारी व कमगचारी यांचे अहधकार व कतगव्ये यांचा तपशील 
क  

अ.क्र. पदनाम 
अहधकार 

- 
आर्मथक 

संबहंधत कायदा/हनयम/आदेश/राजपत्र शेरा (असल्यास) 

1 मा. अध्यक्ष, मा.सवग सदस्य, सहचव, अहधकारी व कमगचारी महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण 
अहधहनयम २००५ मधील प्रकरण ३ व सदर अहधहनयमात वळेोवळेी झालले्या द रूस्ती व प ढे चाल ू
ठेवणे या अतंगगत देण्यात आलले्या अहधकारान सार प्राहधकरणाच ेकामकाज चालहवल ेजाते. 

 
ख 

अ.क्र. पदनाम 
अहधकार - 
प्रशासहकय 

संबहंधत 
कायदा/हनयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा (असल्यास) 

 वरील प्रमाणे  
 
 
ग 

अ.क्र. पदनाम 
अहधकार - 
फौजदारी 

संबहंधत 
कायदा/हनयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा (असल्यास) 

 महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण अहधहनयम २००५ मधील कलम १३ न सार हदलले े
अहधकार 
 
 
घ 

अ.क्र. पदनाम 
अहधकार - 
अधगन्याहयक 

संबहंधत 
कायदा/हनयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा (असल्यास) 

 महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण अहधहनयम २००५ मधील कलम २७, २८ व २९ 
न सार हदलेल ेअहधकार 

 
य 

अ.क्र. पदनाम 
अहधकार - 
न्याहयक 

संबहंधत 
कायदा/हनयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा (असल्यास) 

 प्राहधकरण हे अधगन्याहयक आहे 
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कलम ४(१) (ख) (तीन)  
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई 

या प्राहधकरणात हनणगय घेण्याच्या प्रहक्रयेत अन सरण्यात येणारी कायगपध्दती, तसेच पयगवके्षण आहण 
उत्तरदाहयत्व प्रणाली 

१  कामाच ेनाव :   महाराष्ट्र राज्यातील जलसंपतीच े हवहनयमन करण्याकहरता, 
जलसंपतीच े क शल, समन्याय व हटकाऊ व्यवस्थापन, वाटप व वापर स कर 
करण्याकहरता आहण त्यांची  स हनहरृती करण्याकहरता कृहष हवषयक, औद्योहगक, 
हपण्याच्या व इतर  प्रयोजनासाठी वापरावयाच्या पाण्याच े दर हनहरृत करणे व 
अहधहनयमात नेमून हदलेली अन्य कामे. 

२  संबहंधत तरतूद :  म.ज.हन.प्रा.अहधहनयम २००५ अंतगगत प्रकरण ३ अंतगगत 
प्राहधकरणास हदलेले अहधकार, काये व  कतगव्ये  तसेच महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन 
प्राहधकरण (कमगचा-यांची भरती व सेवा शती) हनयमन २०१३ मध्ये पहरहशष्ट्ट “C” 
मध्ये प्राहधकरणातील सहचव, अहधकारी व कमगचारी यांच ेकायग व कतगव्ये हदले  आहे. 
जबाबदराची उत्तरदाहयत्व ेप्रकरण हाताळणा-या सवग संबहधतांवर हनहरृत करण्यात 
येते 

३  संबहंधत अहधहनयम:  सन २००५ च्या महाराष्ट्र अहधहनयम क्रमांक १८ व सदर 
अहधहनयमात वळेोवळेी झालेल्या द रूस्ती व प ढे चालू ठेवणे या प्रमाणे 

४  हनयम:  महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण (पाणी वापरांच्या हक्काच ेवाटप व 
संहनयत्रण, हववाद व अहपले आहण इतर बाबी ) हनयम, २०१३ हदनांक १८.०२.२०१४ 
चे महाराष्ट्र शासन राजपत्र अन्वये हनरहसत करण्यात आले आहे. हनयम प न्हा नव्याने 
करण्याच ेशासनाच ेहवचारधीन आहे. 

५  राजपत्र: महाराष्ट्र शासनाच ेहदनांक ०४.०५.२००५ रोजीचे राजपत्र 
 

अ.क्र. कामाच ेस्वरूप कामाच ेटप्प े
अपेहक्षत 
कालावधी 

प्रत्येक कामाबाबत आहण 
प्रत्येक टप्प्यावर कमगचारी व 
अहधका-यांची भहूमका आहण 

जबाबदारी 

शेरा 
(अस
ल्यास) 

१ महाराष्ट्र 
जलसंपती 
हनयमन 
प्राहधकरण 
अहधहनयम २००५ 
खाली प्रदान 
करण्यात आलेली 
कामे 

१  तांहत्रक कामे सहसचंालक 
/उपसंचालक - संचालक - 
सहचव - मा.सवग सदस्य - मा. 
अध्यक्ष. 
प्रशासकीय कामे -   कक्ष 
अहधकारी / प्रशासकीय 
अहधकारी - रहजस्रार - सहचव -                          
मा. अध्यक्ष 

शासनाच े
प्रचहलत 
हनयमा 
प्रमाणे 

 प्रकरणाची छाननी करून 
सादर करणे - संबहंधत 
कमगचारी / अहधकारी 

 प नर्मवलोकन करणे व 
मंजूरीसाठी हशफारस 
करणे -  सहचव 

 मान्यता देणे -
प्राहधकरण 
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कलम ४(१) (ख) (चार)  नमूना - क 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई  

या प्राहधकरणास स्वत:ची काये पार पाडण्यासाठी त्यांचाकडून ठरहवण्यात आललेी मानके                            
(भौहतक व आर्मथक)  

रू. लक्ष/कोटी 
अ.क्र. अहधकार 

पद 
काम भौहतक 

उहद्दष्ट्टे 
(एकाकंात) 

आर्मथक 
उहद्दष्ट्टे 

कालावधी 
असल्यास 

शेरा 

१ प्राहधकरणाचे अहधहनयम, हनयम व हवहनयमान सार प्राहधकरणाकडून वळेोवळेी देण्यात येणारी 
उहद्दष्ट्टे. 

 
कलम ४(१) (ख) (पाच)  नमूना - क 

महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई 
या प्राहधकरणात असलले ेककवा त्यांच्या हनयंत्रणात असलले ेककवा त्याची काये पार 

पाडण्यासाठी  प्राहधकरणातील कमगचा-यांकडून वापरण्यात येणारे हनयम, हवहनयम, सचूना, 
हनयमप स्स्तका आहण अहभलखे 

अ.क्र. हवषय संबहंधत शासकीय 
हनणगय/कायालयीन 

आदेश/हनयम/ राजपत्र  
इ.चा क्रमाकं व हदनांक 

शेरा 
(असल्या
स) 

१ २ ३ ४ 

१ 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण कायदा २००५ (सन २००५ 
चा महाराष्ट्र अहधहनयम २००५) 

०४.०५.२००५ 
 

२ 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण अहधहनयम (द रूस्ती व प ढे 
चालू ठेवणे), २०११ 

२२.०४.२०११ 
 

३ 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण (Conduct of Business)] 
हनयमन, २०१३ 

१५.१०.२०१३ 
 

४ महाराष्ट्र भ जल (हवकास व व्यवस्थापन) कायदा, २००९ ०३.१२.२०१३  

५ 
पाटबधंारे प्रकल्पांतून पाणी वापर हक्कदारीच ेहनहरृतीकरण, 
हवहनयम आहण अंमलबजावणी यासाठीची तांहत्रक संहहता  

माहे मे २०१५ 
 

६ महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण अहधहनयम (द रूस्ती ), २०१६  १२.०१.२०१७  

७ 
मजहनप्रा कायदा २००५ मधील कलम ११(च) प्रमाणे प्रकल्पाच े
व्याप्तीतील बदलास मान्यता देण्याच ेधोरण 

 १२.०९.२०१७ 
 

८ 
घरग ती व औद्योहगक वापराच्या प्रयोजनाथग नदी खोरे 
अहभकरणाकंडून हक्कदारीच्या हवतरणासाठी हनकष 

 २२ .०९.२०१७ 
 

९ सन २०१८-२०२० कहरता ठोक जल प्रश ल्क हदनांक ११.०१.२०१८  
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कलम ४(१) (ख) (सहा)  नमूना - क 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई 

या प्राहधकरणात असलले्या ककवा प्राहधकरणाच्या  हनयंत्रणाखाली असलले्या दस्तऐवजांच्या 
प्रवगाचे हववरण 

अ.क्र. हवषय धारीका / 
नोंदवही क्रमांक 

तपशील हकती कालावधीसाठी 
ही माहहती सांभाळून 

ठेवली जाते. 
१ प्राहधकरणातील वगेवगेळया तांहत्रक व प्रशासनाच े

कायासनातनू वगेवगेळी प्रकरणे हातळण्यात येत असतात. 
शासन वापरीत 
असलेली कायगपध्दत 

 
   

 
कलम ४(१) (ख) (सात)  नमूना - क 

महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई 
या प्राहधकरणात स्वत:च ेधोरण तयार करण्याच्या ककवा त्यांची अमंलबजावणी करण्याच्या 
संबधंात, लोकांशी हवचारहवहनमय करण्यासाठी ककवा लोकाकंडून हनवदेने केली जाण्यासाठी 

अस्स्तवात असलले्या कोणत्याही व्यवस्थेचा तपशील 
 

अ.क्र. कोणत्या 
हवषयासंबधंी 
सल्लामसलत 

व्यवस्थेची कायगपध्दत संबहंधत शासकीय हनणगय 
/कायालयीन आदेश / राजपत्र 
वगैरेचा क्रमांक व हदनांक 

प नगहवलोकनाचा 
काळ 
(Periodicity) 

1 2 3 4 5 

१ 
महाराष्ट्र राज्यासाठी 
ठोक पाणीश ल्क 
हनधारणाच ेहनकष 

मसूदा जनतेस 
उपलब्ध करून 
संकेतस्थळावर / 
वृत्तपत्रात जाहहरात 
प्रहसध्द करून / 
शासन राजपत्राव्दारे 
अहभप्राय व सूचना 
मागहवल्या जातात. 
त्या हवचारात घेवून 
प्राहधकरणात हनणगय 
घेण्यात येतो. 

महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन 
प्राहधकरण अहधहनयम २००५ मधील 
कलम ११(घ) प्रमाणे 

तीन वषे 

२ 

घरग ती व औद्योहगक 
वापराच्या प्रयोजनाथग 
नदी खोरे 
अहभकरणाकडून 
हक्कदाराच्या 
हवतरणासाठी हनकष 

सन २०११ चा महाराष्ट्र अहधहनयम 
क्रमांक २९ - महाराष्ट्र जलसंपती 
हनयमण प्राहधकरण, २००५  मधील 
कलम ११(क) 

तीन वषे 
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कलम ४(१)(ख)(आठ)  नमूना क 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई 

या प्राहधकरणाचा एक भाग म्हणनू ककवा  सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणनू गठीत 
केलले्या दोन ककवा अहधक व्यक्तींच्या हमळून बनलले्या मंडळांचे, पहरषदांच,े सहमत्याचं ेआहण 
अन्य हनकायांच े हववरण; आहण मंडळांच्या, पहरषदाचं्या, सहमत्यांचा आहण अन्य हनकायांच्या 
बठैकी लोकांसाठी ख ल्या आहेत ककवा कस े ककवा अशा बठैकीची कायगवृत्ते जनतेला 
पहावयास हमळण्याजोगी आहेत ककवा कस ेयाबाबतच ेहववरण  

 
अ.क्र

. 
सहमती 
/ मंडळ 
वा 

पहरषदे
चे नाव 

सहमती/मंड
ळ / वा 

पहरषदेच्या 
रचनेचा 
ढाचा 

सहमती 
/ मंडळ 

/वा 
पहरषदे
चा उदे्दश 

सहमती / 
मंडळ 
/वा 

पहरषदे
च्या 

बठैकीचा  
इहतवृत्तां
त  

सदर 
बठैकीस 
उपस्स्थत 
राहण्या
ची 

जनतेस 
म भा आहे 
का? 

त्या 
बठैकीचा 
इहतवृत्तांत 
जनतेस 
पाहण्यासा
ठी उपलब्ध 
आहे का? 

त्या 
बठैकीच े
इहतवृत्तां

त 
कोणाक
डे 

उपलब्ध 
असतो? 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
 

हनरंक 
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कलम ४(१) (ख) (नऊ)   
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई 

या प्राहधकरणातील अहधकारी व कमगचा-यांची हनदेहशका 
अ.क्र. अहधकारी पद अहधका-यांच ेवा                    

कमगचा-याच ेनांव 
वगग प्राहधकरणात 

रजू झाल्याचा 
हदनांक 

संपकासाठी 
दूरध्वनी / 

फॅक्स/ ई-मेल 
1 2 3 4 5 6 
1 अध्यक्ष श्री. के.पी.बक्षी  16/05/2017 

(०२२)                   
२२१५ २०१९ / 
Mwrralibrary 
@yahoo.oo.in 

2 सदस्य (जसं. व अहभ.) श्री. व्ही.एम.क लकणी  16/05/2017 
3 सदस्य (हवधी) श्री. हव. ज. हतवारी  09/01/2018 
4 सदस्य (अथगव्यवस्था) डॉ. हश. कत्र. सांगळे  09/01/2018 
5 सदस्य (भजूल) श्री. हव. ज. हतवारी (अ.का.)  01/03/2018 

6 सहचव 
श्री.रहसक चौहान, कंत्राटी 
पध्दतीने 

 
१२.०२.०१९ 
पासून 

7 संचालक 
श्री. सहतश द. क लकणी, 
कंत्राटी पध्दतीने 

 ०१.०७.२०१८  

8 रहजस्रार 
श्रीमती. नसीमा शेख, 
कंत्राटी पध्दतीने 

 ०१.०७.२०१८ 

9 उपसंचालक 
श्री.प्र.हभ.गोखले,                 
कंत्राटी पध्दतीने 

 ३०.११.२०१८ 

१० उपसंचालक श्री.रोहन स . सोडळ  02.०९.२००६ 

११ सहायक संचालक 
श्री. हकशोर न. देशम ख, 
कंत्राटी पध्दतीने 

 ०१.०७.२०१८ 

12 लेखाहधकारी 
श्री. स भाष हजरंगे 
(प्रहतहनय क्तीवर) 

 ०१.१२.२०१८ 

13 कक्ष अहधकारी 
श्री. हशवाजी धामणकर, 
कंत्राटी पध्दतीने 

 ०१.०७.२०१८ 

14 प्रशासकीय अहधकारी 
श्री.अरुणक मार काळखैर 
कंत्राटी पध्दतीने 

 ०१.०७.२०१८ 

15 लेखासहायक 
श्रीमती.अपणा धनमेहेर, 
कंत्राटी पध्दतीने 

 ०१.०७.२०१८ 

   16 
 

मा. अध्यक्षाचं ेखाजगी  
सहचव 

श्री. हमकलद अंचेकर, 
कंत्राटी पध्दतीने 

 ०१.०७.२०१८ 

17 लघ लेखक (उच्चश्रेणी) 
श्रीमती शशीकला स . 
डंभारे (प्रहतहनय क्तीवर) 

 ०१.०४.२०१८ 

१८ लघ लेखक (उच्चश्रेणी) 
श्री.हवलास पाटील, 
कंत्राटीपध्दतीने 

 ०१.०७.२०१८ 
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अ.क्र. अहधकारी पद अहधका-यांच ेवा                    
कमगचा-याच ेनांव 

वगग प्राहधकरणात 
रजू झाल्याचा 

हदनांक 

संपकासाठी 
दूरध्वनी / 

फॅक्स/ ई-मेल 

१९ टंकलेखक-हलहपक 
श्रीमती हमनल भावसार, 
कंत्राटी पध्दतीने 

 ०१.०७.२०१८ 

२० 
स्वागतकार हन. 
दूरध्वनीचालक 

श्रीमती स्नेहल वदै्य, 
कंत्राटी पध्दतीने 

 ०१.०७.२०१८ 

२१ वाहनचालक 
श्री.स धाकर गेजगे, कंत्राटी 
पध्दतीने 

 ०१.०७.२०१८ 

२२ हशपाई 
श्री.प्रकाश कदम 
कंत्राटीपध्दतीने 

 ०१.०७.२०१८ 

२३ हशपाई 
श्री.प्रवीण चौधरी, कंत्राटी 
पध्दतीने 

 ०१.०७.२०१८ 

२४ हशपाई 
श्री.कपील कासारे, कंत्राटी 
पध्दतीने 

 ०१.०७.२०१८ 

२५ हशपाई 
श्री.हकरण   परदेशी, 
कंत्राटी पध्दतीने 

 ०१.०७.२०१८ 

२६ सफाईगार 
श्री.कैलाश  तांडेल, 
कंत्राटी पध्दतीने 

 ०१.०७.२०१८ 

२७ स्वच्छक 
श्री.कमलाकर तांडेल, 
कंत्राटी पध्दतीने 

 ०१.०७.२०१८ 
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कलम ४(१)(ख)(दहा) 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई 

या प्राहधकरणातील अहधकारी व कमगचा-यांला हमळणारे माहसक वतेन; तसचे प्राहधकरणाच्या 
हवहनयमांमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे न कसान भरपाईची पध्दती 

                                              (रक्कम रू. मध्ये) 

अ.
क्र. 

अहधका-यांच े/ कमगचा-
यांच ेनांव 
सवगश्री 

अहधकार पद 
म ळ पगार अहधक 
गे्रड प े 

महागा
ई भत्ता घरभाडे एकूण रक्कम 

घरभाडे 

हवशेष 
शहर/ 
प्रवास भत्ता/ 
प्रकल्प 
भत्ता/ 
ध लाई भत्ता 

एकूण 
रककम 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
१ 

श्री. के.पी. बक्षी अध्यक्ष 
२२५००० – ६७५०० 
(हनवृतीवतेन) 

२७०००   १८४५०० 

२ 
श्री. व्ही.एम.क लकणी सदस्य (जसं.अहभ.) 

१९३३०० - ७८८०० 
(हनवृतीवतेन) 

२३१९६   १३७६९६ 

३ श्री. हव. ज. हतवारी सदस्य (हवधी) १८७७०० २२५२४   २१०२२४ 
४ 

डॉ. हश. कत्र. सांगळे सदस्य (अथग) 

१९९१०० - 
१,००,००० 
(तात्पूरते 
हनवृतीवतेन) 

२३८९२   १२२९९२ 

५ श्री. हव. ज. हतवारी सदस्य (भजूल) अ.का.      
६ श्री.रहसक चौहान 

रुजू हदनांक  १२.०२.२०१९ 
सहचव 

एकूण ठोक माहसक पहरश्रहमक 
१९१८०० 

७ श्री. स.द. क लकणी संचालक १०७५५० 
८ श्रीमती. नसीमा शेख रहजस्रार १०७५५० 

९ श्री.रोहन स . सोडळ उपसंचालक ८५८०० १०२९६ २०५९२ 
३००+ 
२४०० = 
2700 

११९३८८ 

१० श्री.पी.बी.गोखले 
रुजू हदनांक 30.09.2018  

उपसंचालक 
एकूण ठोक माहसक पहरश्रहमक 

७६५०० 

११ श्री. हक. न. देशम ख सहा. संचालक ७७३५० 

१२ श्री.स भाष शं.हजरंगे रजू 
हदनांक ०१.१२.2018 

लेखा अहधकारी ६८००० ८१६० १६३२० 
३००+१२००
= 1500 

९३९८० 

१३ श्री. हशवाजी धामणकर कक्ष अहधकारी 

एकूण ठोक माहसक पहरश्रहमक 

६४८५० 
१४ श्री.अरुणक मार काळखैर प्रशासकीय अहधकारी ६४८५० 
१५ श्रीमती.अपणा धनमेहेर लेखासहायक ५१९५० 
१६ 

श्री. हमकलद अंचकेर 
अध्यक्षांच ेखाजगी   
सहचव 
 

९२७५० 
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अ.
क्र. 

अहधका-यांच े/ कमगचा-
यांच ेनांव 
सवगश्री 

अहधकार पद 
म ळ पगार अहधक 
गे्रड पे  

महागा
ई भत्ता घरभाडे एकूण रक्कम 

घरभाडे 

हवशेष 
शहर/ 
प्रवास भत्ता/ 
प्रकल्प 
भत्ता/ 
ध लाई भत्ता 

एकूण 
रककम 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
१७ श्रीमती शशीकला स . 

डंभारे 
लघ लेखक ५०००० ६००० १२००० 

३० 
०+ १२०० 
= १५00 

६९५०० 

१८ श्री.हवलास पाटील लघ लेखक (उच्चश्रेणी)  
 
 
 
 

एकूण ठोक माहसक पहरश्रहमक 
 
 
 
 
 

५७१०० 
१९ श्रीमती हमनल भावसार टंकलेखक-हलहपक २७००० 
२० श्रीमती स्नेहल वदै्य स्वागतकार हन. दू.चा. २७००० 
२१ श्री.स धाकर गेजगे वाहनचालक २५७५० 
२२ श्री.प्रकाश कदम हशपाई २३८०० 
२३ श्री.प्रवीण चौधरी हशपाई २३८०० 
२४ श्री.कपील कासारे हशपाई २३८०० 
२५ श्री.हकरण परदेशी हशपाई २२४५० 
२६ श्री.कैलाश तांडेल सफाईगार २०४५० 
२७ श्री.कमलाकर तांडेल स्वच्छक २०४५० 
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कलम ४(१)(ख)(अकरा)   
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई 

या प्राहधकरणातील सवग योजनांचा तपशील, प्रस्ताहवत खचग दशगहवणारा, प्राहधकरणात प्रत्येक 
अहभकरणाला नेमून हदलले्या अथगसकंल्प आहण संहवतहरत केलले्या रक्कमांचा अहवाल 

 अंदाजपत्रकाची प्रत प्रहसध्द करावी. 
 मंजूर रक्कमेपैकी वाटून झालेल्या रक्कमेचा तपशील प्रहसध्द करावा. 

 
नमूना “क” चाल ूवषासाठी 

सन २०१९-२०२० 
रू. लक्ष 

अ.क्र. अदंाजपत्रकीय शीषग 
१ एहप्रल २०२० अखेर 

मंजूर 
रक्कम               
(रू. लक्ष) 

हनयोहजत वापर 
(येथे क्षेत्रान सार 
व कामान सार 
स्वतंत्र पानांवर 
माहहती भरावी) 

शेरा 
(असल्यास) 

१ १  मागील हशल्लक 
२  २०१९ ते २०२० ची 

तरतूद 

हनरंक 
१२०९.८६ 

  

२ एकूण     १२०९.८६   
     

 
 

नमूना “क” मागील वषासाठी 
सन २०१८-१९ 

मंजूर झाललेा आहण खचग झालले्या रक्कमेचा तपशील 
नमूना “क” मागील  वषासाठी 

रू. लक्ष 
अ.क्र. अदंाजपत्रकीय शीषग अशंदान व 

हवस्तार स धारणा 
मंजूर  

रक्कम / 
प्राप्त 
हनधी 

(रू. लक्ष) 

खचग 
झाललेी 
रक्कम 
(रू. लक्ष) 

न 
वापरल्याम ळे 
परत करावी 
लागललेी 
रक्कम  
(रू. लक्ष) 

पहरमाण 

१ २७०१ बी ०७३  ५५१.२५ ५५१.२५ हनरंक  
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कलम ४ (१) (ख) (बारा) “क”   
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई 

या प्राहधकरणातील अथगसहाय्य कायगक्रमाच्या अमंलबजावणीची रीत तसेच वाटप केलले्या 
रक्कमा आहण अशा कायगक्रमांच्या लाभाहधका-यांचा तपशील 

प्राहधकरणामाफग त कोणत्याही प्रकारच ेअन दान वाटप करण्यात येत नाही. 

 
 
 

कलम ४(१) (ख) (बारा  “ख”   
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई 

या प्राहधकरणासाठी अन दान वाटप कायगक्रमातील लाभाथींचा तपशील 
कायगक्रमांच ेनाव / योजनेंच ेनाव 
वषग : 1 एहप्रल २०१८ ते ३१ माचग २०१९ 
अ.क्र. लाभधारकाच ेसंपणूग नांव व पत्ता हदलले्या अन दानाची रक्कम 

/ हदलले्या सवलतीची 
रक्कम 

 हनरंक 
 
 

कलम ४(१) (ख) (तेरा) 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई 

या प्राहधकरणातून ज्या व्यक्तींना सवलती, परवाने ककवा प्राहधकारपत्रे हदललेी आहेत अशा 
व्यक्तींचा तपशील 

 
परवाना /परवानगी/सवलत  यांचा प्रकार: 
परवना देणारी अहधकारी / व्यक्ती 
 
अ.क्र. परवाना 

धारकाच े
नाव 

परवाना 
क्र. 

परवाना 
हदल्याचा 
हदनांक 

हकती 
कालासाठी 
वधै 

सवगसामान्य 
अटी 

परवान्याचा 
तपशील*** 

हनरंक 
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कलम ४ (१ ) (ख) (चौदा ) 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई  

या प्राहधकरणात  इलके्राॅहनक स्वरुपात त्यास उपलब्ध असलले्या ककवा त्यांचाकडे  
असलले्या माहहतीच्या संबधंातील तपशील 

अ.
क्र. 

दस्तऐवज/धाहरणी/
नोंदवहीचा प्रकार 

हवषय 

कोणत्या प्रकारच्या 
इलके्रॉहनक 

स्वरुपात माहहती 
साठवललेी आहे? 

ही माहहती 
ताब्यात 
असलले्या 
व्यक्तीच ेनांव 

१ 
इलेक्रॉहनक 
स्वरूपात उपलब्ध  

माहहती अहधकार कायदा २००५ मधील 
कलम ४(1)(ख) अंतगगत एक ते १७ बाबतची 
माहहती 

संकेतस्थळावर 
जन माहहती 
अहधकारी 

२ 
इलेक्रॉहनक 
स्वरूपात उपलब्ध  

 Disputes Resolution 
 Project clearance 
 Entitlement data base 
 Dissemination of water data 
 Bulk Water Audit Report 

 

संकेतस्थळावर 
प्राहधकरणातील 
संबहंधत 
कायासने 

३ 
इलेक्रॉहनक 
स्वरूपात उपलब्ध  

 Legislation 
 Stake holders consultation 
 Regulatory order 
 Public outreach 
 Publication 

संकेतस्थळावर 
प्राहधकरणातील 
संबहंधत 
कायासने 
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कलम ४ (१)(ख) (पंधरा) 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई  

या प्राहधकरणातील माहहती हमळवण्यासाठी नागहरकानंा उपलब्ध असलले्या स हवधांचा 
तपशील, तसेच सावगजहनक वापरासाठी चालहवण्यात येत असलले्या गं्रथालयाच्या ककवा 

वाचनालयाच्या कामकाजाच्या वळेाचंा तपशील  
स हवधांचा प्रकार : 

* जनतेसाठी राखून ठेवलले्या भेटीच्या वळेेसंबधंीची माहहती कायालयीन कामकाजाच्या हदवशी 
अभ्यागतांसह पूवग हनधाहरत हनहरृत 
करण्यात आलले्या वळेेन सार -
कायालयीन वळेेत 

* परस्परवांदी संकेतस्थळाची माहहती www.mwrra.org 

* अहभलेखे तपासणीसाठी उपलब्ध स हवधांची माहहती प्राहधकरणातील जनमाहहती अहधकारी 
* कामाच्या तपासणीच्या संदभात उपलब्ध स हवधांची माहहती प्राहधकरणाच ेकायालयात ताहंत्रक व 

प्रशासन कायासनात -  कायालयीन 
वळेेत 

* नमूने हमळहवण्याच्या संदभात उपलब्ध स हवधांची माहहती संबहधत नाही 
* सूचना फलकाची माहहती  
* गं्रथालयाची माहहती गं्रथालयात कायालयीन 

कामकाजासाठी उपय क्त संदभग प स्तके 
असून ती प्राहधकरणात कायगरत 
असलेल्या सवांसाठी उपलब्ध आहे. 

* स्वागत कक्षाची माहहती हमळण्याची स हवधा प्राहधकरणाच ेप्रवशेदारा जवळ 
* आपत्कालीन संपकाची माहहती (०२२) २२१५ २०१९ 

 

अ.क्र. उपलब्ध स हवधा वळे कायगपध्दती स्थान 
जबाबदार 
व्यक्ती 

१ प्रहतक्षालयात 
बसण्यासाठी 
ख च्यासह अन षंहगक 
सवग स हवधा 

कायालयीन 
वळेेत 

ज्या कायासना 
संबहधत काम 
आहे, त्या 
कायासनाकडे 
वा संबहंधत 
अहधकारी यांच े
कडे प्राथहमक 
हवचारणा 
करता येईल. 

महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन 
प्राहधकरण, ९ वा माळा, कें द्र 
क्र.१, जागहतक व्यापार कें द्र,  
कफ परेड, म ंबई - ४०० ००५ 

जन 
माहहती 
अहधकारी 
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कलम ४ (१) (ख) (सोळा ) 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई  

या प्राहधकरणाच्या अखत्यारीतील जन माहहती अहधकारी, सहाय्यक माहहती अहधकारी आहण 
अहपलीय प्राहधकारी याचंी नाव,े पदनामे आहण इतर तपशील  

(केन्द्र शासनाच्या माहहतीचा अहधकार अहधहनयम २००५ मधील कलम ५ (१) न सार) 
“क”  

जनमाहहती अहधकारी 

अ.
क्र. 

माहहती 
अहधका-यांचे नाव 

अहधकार पद 
माहहती अहधकारी 
म्हणनू त्यांची 
कायगकक्षा 

संपणूग पत्ता 
/दूरध्वनी क्रमांक 

ईमेल, 
आयडी 
(या 

कायद्याप 
रताच) 

अहपलीय 
अहधकारी 

१ श्री. प्र.हभ.गोखल े उपसंचालक 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्राहधकरणात उपलब्ध 
असललेी माहहती 
हनयमान सार श ल्क 
आकारून हस्तांतरीत 
करणे,  इतर 
हवभागाकडे उपलब्ध 
असलले्या 
माहहतीसाठी संबहधत 
कायालयास 
/हवभागास मागण्यात 
आलले्या माहहतीची 
प्रत पाठवून अजगदारास 
डाक् देय पोच पावतीने 
पाठहवणे, स्वयंपेरणेने 
माहहती प्रहसध्द करणे, 
माहहती प्रहतवषी 
अद्यावत करणे, 
माहहती नाकारता 
येणार नाही तसेच 
नाकारतांना सावधगीरी 
बाळगणे, अजग प्राप्त 
झाल ेपासून म दत ३० 
हदवस 

महाराष्ट्र 
जलसंपती हनयमन 
प्राहधकरण, ९ वा 
माळा, कें द्र क्र.१, 
जागहतक व्यापार 
कें द्र, कफ परेड, 
म ंबई - ४०० ००५ 
(022) 2215 
2019 
mwrra@mwrra. 
in श्री.रहसक चौहान 

mwrra@
mwrra.
in 

श्री.रहसक 
चौहान, 
सहचव, 
मजहनप्रा 

2 श्री. हकशोर 
देशम ख, 

सहाय्यक 
संचालक 
(भजूल) 
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कलम ४ (१) (ख) (सोळा) 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई  

या प्राहधकरणाच्या  अखत्यारीतील जन माहहती अहधकारी, सहाय्यक माहहती अहधकारी आहण 
अहपलीय प्राहधकारी यांची तपशीलवार माहहती 

(केन्द्र शासनाच्या माहहतीचा अहधकार अहधहनयम २००५ मधील कलम ५ (२) न सार) 
“ख” 

सहाय्यक जनमाहहती अहधकारी 
 

अ.
क्र. 

सहाय्यक जनमाहहती 
अहधका-याचे नांव 

अहधकार 
पद 

सहाय्यक माहहती 
अहधकारी म्हणनू त्याची 
कायगक्षमता 

संपणूग पत्ता / दूरध्वनी क्रमांक 
हवस्तार क्रमांक 

१ 
श्री. अरूण क मार र. 
काळखैर 

प्रशासकीय 
अहधकारी 

जनतेचा सहाय्यक, अधं, 
अपंग, हनरक्षर यांना संपणूग 
सहाय्य करणे, 

महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन 
प्राहधकरण, ९ वा माळा, कें द्र 
क्र.१, जागहतक व्यापार कें द्र, 
कफ परेड, म ंबई - ४०० ००५ 

(022) 2215 2019 
 

 
कलम ४ (१) (ख) (सोळा) 

महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई  
या प्राहधकरणाच्या  अखत्यारीतील जन माहहती अहधकारी, सहाय्यक माहहती अहधकारी आहण 

अहपलीय प्राहधकारी यांची तपशीलवार माहहती 
(केन्द्र शासनाच्या माहहतीचा अहधकार अहधहनयम २००५ मधील कलम ९ (१) न सार) 

“ग” 
अहपलीय  प्राहधकारी 

अ.
क्र. 

अहपलीय 
प्राहधका-याच े

नांव 

अहधकार 
पद 

अहपलीय प्राहधकारी म्हणनू 
त्याची कायगकक्षा 

अहवाल देणारे माहहती 
अहधकारी 

ईमेल आयडी                  
(या 
कायद्याप रताच 
) 

१ 
श्री.रहसक 
चौहान 

सहचव 

प्राहधकरणाच्या प्रथम 
अहपलीय जनमाहहती  
अहधकारी व अजगकता यांची 
समक्ष चचा घडवून प्रकरण 
हनकाली काढणे, माहहती देणे 
ककवा हनणगय देणे 

श्री.प्र.हभ.गोखले, 
उपसंचालक 

mwrra@mwrr
a.in श्री.हकशोर देशम ख, 

सहाय्यक संचालक (भजूल) 
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कलम ४ (१) (ख) (सतरा) 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई 

या प्राहधकरणाच्या अखत्यारीतील हवहहत करण्यात येईल अशी इतर माहहती प्रहसध्द करील 
आहण त्यानंतर दरवषी ती प्रकाशने अद्ययावत माहहती 

१  प्राहधकरणाच ेवार्मषक अहवाल; 
२  प्राहधकरणाच ेवार्मषक लेखा व लेखा पहरक्षण अहवाल. 
 
 
 

कलम ४ (१) (ग) 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई 

या प्राहधकरणातील महत्वाचे धोरण आखतांना आहण अस ेहनणगय जाहहर करतांना सवग संबहंधत 
वस्त स्स्थती प्रहसध्द करील ज्याम ळे लोकांना बाधा पोहोचते अशी माहहती 

 
प्राहधकरणाच ेसंकेतस्थळावर प्राहधकरणाने पाहरत केलले ेहनणगय / आदेश उपलब्ध करून 

देण्यात येते 
 
 
 

कलम ४ (१) (घ) 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई 

या प्राहधकरणातील प्रशासहनक ककवा न्याहयकत्व हनणगयांबाबतची कारणे बाहधत व्यक्तींना 
कळहवणे. 

 
हनणगय व आदेश संकेतस्थळावर उपलब्ध करून वादी व प्रहतवादी यांना टपालाने बजावल े

जातात. 
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महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, म ंबई 
   कें द्र शासनाच्या माहहतीच्या अहधकार अहधहनयम २००५ अतंगगत 

शासकीय माहहती अहधका-यांचा तपशील 
 
अ.क्र. पद पदनाम व पत्ता दूरध्वनी क्रमाकं 

१ 

श्री. अरूण क मार र. 
काळखैर 
सहाय्यक जनमाहहती 
अहधकारी 

प्रशासकीय अहधकारी 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, ९ 
वा माळा, कें द्र क्र.१, जागहतक व्यापार कें द्र, 
कफ परेड, म ंबई - ४०० ००५ 

(०२२) २२१५ २०१९ 

२ 

श्री.प्र.हभ.गोखले,  
जनमाहहती अहधकारी 
 
 
 
 
श्री. हकशोर देशम ख, 
जनमाहहती अहधकारी 

उपसंचालक (EER) 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, ९ 
वा माळा, कें द्र क्र.१, जागहतक व्यापार कें द्र, 
कफ परेड, म ंबई - ४०० ००५ 
 
 
सहाय्यक संचालक(भजूल) 
महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन प्राहधकरण, ९ 
वा माळा, कें द्र क्र.१, जागहतक व्यापार कें द्र, 
कफ परेड, म ंबई - ४०० ००५ 
 

((०२२) २२१५ २०१९ 
 
 
 
(०२२) २२१५ २०१९ 

३ 
श्री. रहसक चौहान 
अहपलीय प्राहधकारी 

सहचव, महाराष्ट्र जलसंपती हनयमन 
प्राहधकरण, ९ वा माळा, कें द्र क्र.१, 
जागहतक व्यापार कें द्र, कफ परेड, म ंबई - 
४०० ००५ 

(०२२) २२१५ २०१९ 
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पहरहशष्ट्ट - अ 
प्राहधकरणातील स्थावर मालमत्ता दशगहवणारे हववरणपत्र 

 
अ.क्र. हववरण एकूण नग 
१ संगणक २५ 
२ हप्रटंर १६ 
३ हिज १ 
४ हवद्य त शेगडी २ 
५ मायक्रो ओव्हन १ 
६ सोफासेट ६ 
७ वातान कूलीत यंत्र े १३ 
८ चार चाकी वाहन ५ 
९ फायर प्रोटेक्शन २७ 
१० झेरॉक्स मशीन १ 
११ EPBX Telephone Machine 1 
१२ Server 2 
१३ टेबल 10 
१४ ख ची 87 
१५ टेहलफोन थेट संच 9 
१६ टेहलफोन हवस्तार संच 22 
१७ Wi - Fi Device 6 
१८ टी पॉय 5 
१९ स्वागतकार टेबल 1 
२० हट.स्व्ह. १ 
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                        पहरहशष्ट्ट - ब 
प्राहधकरणाच्या संरचनेचा तक्ता 

 
 
 
 
 


