नागरिकाांची सनद
(रसटीझन चाटट ि)

ग्राम रिकास ि जलसांधािण रिभाग
(जलसांधािण रिभाग)
0

प्रस्तावना
1.1 महाराष्ट्र हे दे शातील दुस-या

जलसांधािण रिभाग
नागरिकाांची सनद
क्रमाांकाचे मोठे राज्य असून या राज्याचे भौगोललक क्षेत्र

307.713 लक्ष हे क्टर इतके आहे . राज्याचे प्रशासकीय दष्ट्ृ या 6 महसूल लिभाग, 35 लिल्हे 358
तालुक्यात लिभािन करण्यात आले असून राज्यातील शहरे ि गािाांची सांख्या अनुक्रमे 336 आलि
41095 इतकी आहे . राज्याची एकूि लोकसांख्या 112.37 दशलक्ष असून त्यापैकी 45.2 टक्के लोक
शहरी भागात राहतात. लोकसांख्या िाढ ि इतर िैलिक दबािामुळे ग्रामीि भागातील भूमी, िल आलि
इतर नैसर्गगक साधनसांपत्ती अिनत झाल्याने ग्रामीि भागातून लोकाांचे शहरी लिभागातील
स्थलाांतरिात लनरां तर िाढ होत आहे . राज्यातील एकूि लोकसांख्येपैकी 10.645 दशलक्ष लोक शहरी
भागातील झोपडपट्टीत राहतात.
1.2

राज्यातील पािलोट क्षेत्राचे 2 प्रभाग, 6 नदीखोरे , 16 िलग्रहि क्षेत्र, 74 उपिलग्रहि क्षेत्र,

396 राष्ट्रीय स्तराांचे पािलोट, 1531 उप पािलोट आलि अांदािे 60,000 पािलोट क्षेत्रात िगीकरि
करण्यात आले आहे . राज्यातील एकूि 358 तालुक्यातील 104 तालुक्यात िलमनीच्या धूपीमुळे
पाण्याच्या उपलब्धतेत घट होत आहे . कृ ष्ट्िा ि तापी खो-यात राज्याच्या एकूि भूपष्ट्ृ ठािरील 38.4
टक्के भाग समालिष्ट्ट असून या खो-यात पाण्याची कमतरता इतर भागापेक्षा िास्त आहे . िलमनीची धूप
आलि पाण्याच्या कमतरतेमळ
ु े कृ षी, िने ि पशुपैदास सारख्या नैसर्गगक साधनसांपत्तीिर आधारीत
उद्योगाांच्या उत्पादनािर लिपरीत पलरिाम

होत असल्यामुळे ग्रामीि भागातील अथथव्यिस्थेत

असमतोल लनमाि झाला आहे .
2.1

जलसंधारण विभागाची स्थापना:-

लोकसहभाग

आधारीत

साधनसांपत्ती आधारीत राज्यातील ग्रामीि भागाचा आर्गथक लिकास करण्याच्या

तसेच

नैसर्गगक

दष्ट्ृ टीने महाराष्ट्र

शासनाने 5िून , 1992 मध्ये िलसांधारि लिभागाची स्थापना केली. या लिभागाकडे िल, मृदसांधारि,
एकात्त्मक पािलोट लिकास, लघु ससचन, सामालिक िनीकरि, पडीक िमीन लिकास यासारख्या
महत्िपूिथ केंद्र ि राज्य पुरस्कृ त योिनाांचे सांलनयांत्रिाची िबाबदारी सोपलिण्यात आली आहे . या
व्यलतलरक्त या लिभागाद्वारे एकात्त्मक पािलोट व्यिस्थापन कायथक्रम ही केंद्र पुरस्कृ त योिना तसेच
आदशथ गाि योिना ही राज्य शासन पुरस्कृ त महत्िपूिथ योिना याांचे सांलनयांत्रि ि अांमलबिाििी
करण्यात येते.
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2.2

सन 1995 पासून सुरु झालेल्या अिषथि प्रिि क्षेत्र कायथक्रम, आश्िालसत रोिगार योिना

आलि एकात्त्मक पडीक िमीन लिकास कायथक्रम या केंद्र पुरस्कृ त कायथक्रमाांमध्ये लोक सहभाग
आधारीत पािलोट लिकास कायथक्रम मोठ्या प्रमािािर घे ण्यात आले असून त्याांच्या अांमलबिाििीत
स्ियांसेिी सांस्थाांचा मोठ्या प्रमािािर सहभाग आहे . नोव्हें बर, 2000 पासून केंद्र पुरस्कृ त राष्ट्रीय
पािलोट लिकास कायथक्रमात सुध्दा लोकसहभाग आधारीत व्यिस्थापनाचा अांतभाि करण्याांत आला
आहे .
2.3

महाराष्ट्र राज्यात सामालिक िनीकरि ि पाटबांधारे प्रकल्प यासह पािलोट ि िलसांधारि

कामाचे प्रचलन आलि शीघ्र लिकास आलि लनयमन करण्यासाठी ि त्याांच्याशी सांबांलधत बाबींकलरता
लिशेष तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र िलसांधारि महामांडळाची स्थापना 22 ऑगस्ट 2000 मध्ये
करण्यात आली असून त्याचे मुख्यालय औरां गाबाद येथे आहे .
3.1 जलसंधारण विभागाची कार्ये ि अवधपत्र्याखालील क्षे त्रीर्य कार्यालर्ये :- मुख्य अलभयांता, लघु
ससचन (िलसांधारि), पुिे ि प्रधान मुख्य िनसांरक्षक ि महासांचालक, सामालिक िनीकरि याांच्या
कायथक्रमाची अांमलबिाििी या लिभागाच्या अलधपत्याखाली आहे . एकात्त्मक पािलोट व्यिस्थापन
कायथक्रम, राष्ट्रीय पािलोट लिकास कायथक्रम, नदीखोरे योिना, आदशथ गाि योिना या योिनाांच्या
अांमलबिाििीकलरता अथथसांकल्पीय तरतूद या लिभागाद्वारे केली िात असून त्याची अांमलबिाििी
कृ षी लिभागाद्वारे केली िाते. 100 हे क्टर पयंत लघु पाटबांधारे सांबांलधत योिनाांची अांमलबिाििी
लिल्हा पलरषदे मार्थत केली िात असून त्यासाठी अथथसांकल्पीय तरतूद या लिभागाद्वारे उपलब्ध केली
िाते. तसेच 101 ते 250 हे क्टर ससचन योिनाांची अांमलबिाििी मुख्य अलभयांता, लघु ससचन
(िलसांधारि), याांचेमार्थत करण्यात येते.
3.2

अिषथि प्रिि क्षेत्र कायथक्रम, एकात्त्मक पडीक िमीन लिकास कायथक्रम ि हलरयाली या

कायथक्रमासाठी लागिा-या राज्य लहश्याची अथथसांकल्पीय तरतूद या लिभागाद्वारे केली िात असून सदर
तरतूद लिल्हा ग्रामीि लिकास यांत्रिाांना अनुदानाच्या स्िरुपात लितलरत केली िाते. या लिभागाांतगथत
उपलब्ध अथथसांकल्पीय तरतूदीचा मोठा भाग पांचायत राि सांस्थाांमार्थत ग्रामीि लिकास कामािर खचथ
केला िातो.
3.3

िलसांधारि लिभागाच्या अलधपत्याखालील क्षेत्रीय कायालये ि त्या कायालयाांकडू न

राबलिण्यात येिा-या योिना/ कायथक्रम खालीलप्रमािे:-

2

अ.क क्षेत्रीय कायालयाचे नाि ि मुख्यालय

राबलिल्या िािा-या योिना /कायथक्रम

.
1

मुख्य अलभयांता, लघु ससचन (िलसांधारि), 101

ते

250

हे क्टर

ससचन

योिनाांची

महाराष्ट्र राज्य,बांगला नां.12 िेल रोड, अांमलबिाििी
येरिडा, पुिे-411 006.
2

प्रधान मुख्य िनसांरक्षक ि महासांचालक सामालिक
सामालिक

िनीकरि

िनीकरिासांबांधी

योिनाांची

सांचालनालय, अांमलबिाििी

मध्यिती इमारत, पुिे -411 001.
3

महाराष्ट्र

िलसांधारि

महामांडळ,निीन राज्यातील लघु ससचन प्रकल्प तसेच पािलोट

प्रशासकीय इमारत,तळ मिला, औरां गाबाद िलसांधारि ि सामालिक िनीकरि कामाचे
431 001.

प्रचलन आलि शीघ्र लिकास

ि लनयमन ि

त्याांच्याशी सांबांधीत बाबी
4

सांचालक,

मृदसांधरि

ि

पािलोट मृद सांधारि योिना ि राष्ट्रीय कृ लष लिकास

व्यिस्थापन , पुिे411 001.

योिना

4.1 जलसंधारण विभागाची रचना ि हाताळण्र्यात र्ये णारे विषर्य:- मा.मांत्री

िलसांधारि

ि

मा.राज्यमांत्री िलसांधारि या प्रभारी मांत्री महोदयाांच्या अलधपत्याखाली या लिभागाचे सलचिाांसह 3 सह
सलचि/उप सलचि ि अन्य 14 अिर सलचि/कायासन अलधकारी आहे त. त्याांच्याकडे या
लिभागाकडील सिथ लिषयाांची लिभागिी पलरलशष्ट्ट 1 मध्ये लदलेल्या तक्त्याप्रमािे करण्यात आलेली
आहे .सांबांलधत लिषयाचे अांतीम शासन मांिरू ीचे शासन लनिथय त्या त्या कायासनामार्थत लनगथलमत केले
िातात.
4.2 लिभागामार्थत कोिा एका व्यत्क्तस कोितीही सेिा थेट पुरलिली िात नाही,लोकसमुहास सेिा
पुरलिल्या िातात.मृद , िलसांधारि ि सामालिक िनीकरि या योिनाांचे राज्यस्तरीय पयथिेक्षक ि
सांलनयांत्रिाचे काम पालहले िाते.हे कायथक्रम राबलिण्यासाठी लिभागामार्थत लनधी िाटप करण्यात येते.
4.3. या

लिभागाशी

सांबांलधत

कायदे

/लनयम

तथा

महत्त्िाचे

शासन

लनिथय

www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध आहे त. या लिभागाकडू न िेळोिेळी लनगथलमत
होिा-या कायदे /लनयम तथा शासन लनिथयाबाबतची मालहती www.maharashtra.gov.in या
सांकेतस्थळािर अद्ययाित करण्यात येते.
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5. अ) गाऱ्हाणी ि तक्रारी र्यांचे वनराकरण :- कायथपत
ू ीस होिारा लिलांब िा अन्य काही गाऱ्हािी
असल्यास त्यासांबांधी पृष्ट्ठ-4 ि 5 मध्ये नमूद केलेल्या अलधकाऱ्याांकडे तक्रार नोंदलिता येईल ि तक्रार
प्राप्त झाल्यापासून 7 लदिसात त्याांची पूतथता करण्याची िबाबदारी सांबांलधत अलधकाऱ्याांची राहील. या
उपरही नागलरकाांचे समाधान न झाल्यास सांबांलधत प्रधान सलचिाांकडे याबाबत त्याांना दाद मागता येईल.
गाऱ्हािी समक्ष भेटीत /पत्राने तथा ई-मेल द्वारे ही माांडता येतील.
ब)

नागवरकांच्र्या

सनदे चा

आढािा

/ससहािलोकन

:- या नागलरकाांच्या सनदे च्या

उपयुक्ततेबाबतचा तथा पलरिामकारकतेचा आढािा सामान्य प्रशासन लिभागाकडू न दरिषी घे ण्यात
येईल ि त्यात आिश्यकतेनस
ु ार बदल करण्यात येतील.
क) जनसामानर्यांकडू न सूचना :- ही नागलरकाांची सनद सिथसामान्य नागलरकाांच्या छाननीसाठी
नेहमीच खुली असेल ि सन्माननीय नागलरकाांच्या बहु मल्ू य सूचनाांचा गाांभीयथपि
ू थक लिचार करुन त्यात
िेळोिेळी सुधारिा घडिून आिता येतील. िलसांधारि उप लिभागाच्या अलधनस्त येिाऱ्या सेिा
उपभोगिाऱ्या नागलरकाांना आपले हक्क माांडण्यासाठी ही सनद नेहमीच उपयुक्त राहील.
6. नागवरकांच्र्या सनदे ची अंमलबजािणी :- नागलरकाांच्या या सनदे ची अांमलबिाििी करण्यास
िलसांधारि

उप

लिभाग

कलटबद्ध

आहे ,

सनदे स

व्यापक

प्रलसध्दी

दे ऊन

नागरीकाांच्या

प्रलतलक्रया/अलभप्राय मागलिण्यात येतील ि त्याांच्या सूचनाांचा यथोलचत आदर करुन आिश्यक बदल
करण्यात येतील.
िलसांधारि लिभाग आपल्या अलधपत्याखालील सेिा कतथव्य भािनेने ि कायथतत्परतेने उपलब्ध
करुन दे ण्याची हमी दे त आहे , या सेिा पुरलिताांना नागलरकाांना सौिन्यपूिथक िागिूक दे ण्याची
िबाबदारी लिभागातील प्रत्येक अलधकारी / कमथचाऱ्याांची राहील.
---------------
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पवरविष्ट-1

जलसंधारण विभाग

सलचि

22025349 / 22793934
स्िीर्य सहाय्र्यक 22793063
सहसवचि ( आस्थापना )
उपसवचि(अथथ संकल्प)
22843856/22793544 22845883/
अिर सवचि-जल-10
22845683/22793102
मृदसांधारि योिनेतील िगथ-1 ि 2
अलधका-याांलिरूध्द भ्रष्ट्टाचार लिषयक
तक्रारी, लिभागीय चौकशी, लशस्त ि
अलपल इ.प्रकरिे
सहाय्र्यक
संचालकजल-19
22845683/22793102
लिलनयोिन लेखे,नागरी अहिाल
याचा
समन्िय,िलसांधारि
लिभागाांतगथत क्षेत्रीय यांत्रिाकडील
महालेखापालाांच्या प्रलांबीत पलरच्छे दा
बाबत समन्िय
अिर
सवचि
जल-2322793517
थकीत प्रकरिाांचा मालसक अहिाल
मुख्यमांत्री कायालयाकडू न िलसांघारि लिभागास आलेल्या पत्राांचा
म्हििेच लिकाक प्रकरिाांचा आढािा
मालहतीचा
अलधकार
मालसक
अहिाल,
नागलरकाांची सनद
कार्यासन अवधकारी जल-2422793013
लिधीमांडळ कामकाि समन्िय,
ताराांलकत प्रश्न,अताराांलकत प्रश्न,
आश्िासनाचा पाठपुरािा,
मा.राज्यपालाांचे
भाषि(समन्िय)
मा.मुख्यमांत्रयाांचे
भाषि(समन्िय)
मा.लित्तमांत्रयाांचे भाषि(समन्िय)

कार्यासन अवधकारी-जल-11
22793383
िलसांधारि
लिभागाच्या
अथथ
सांकल्पीय बाबींचे समन्िय, कपात
सूचना (समन्िय)
अिर सवचि जल-12
22793106
सामालिक
िनीकरि
धोरि
सामालिक
िनीकरि
लिषयक
तक्रारी,
सामालिक
िनीकरि
िालहरात
प्रलसध्दी
ि
प्रलशक्षि,शासकीय
रोपिालटकाांचे
बळकटीकरि
ि
आधुलनकी
करि,राष्ट्रीय बाांब ू लमशन अलभयान,
रस्ता
दुतर्ा
िृक्ष
लागिड,
िनमहोत्सि,
िृक्षपट्टा
योिना,
लमिाडा, खािगी िलमनीिर िृक्ष
लागिड
अिर सवचि जल-13
22845683/22793102
सामालिक िनीकरि आस्थापना
लिषयक सिथ बाबी, सामालिक
िनीकरि कमथचा-याांच्या तक्रारी,
लिभागीय चौकशी-सौम्य लशक्षा,
सामालिक िनीकरि कमथचा-याां च्या
प्रलशक्षि ि लनयुत्क्तबाबत
िलसांधारि लिभागाशी सांबांलधत
लिधान मांडळाच्या लोकलेखा सलमती
िगळू न
लिलिध
सलमत्याांच्या
लशर्ारसींिर करण्यात आलेल्या
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उपसवचि(कार्यथ क्रम)
22029646/22793222
कार्यासन अवधकारी जल-1
22794042
101 ते 250 हे क्टर ससचन
क्षमतेपयंतच्या लघु ससचन योिनाांना
ताांलत्रक/प्रशासकीय मान्यता दे िे, लघु
ससचन योिनाांच्या सिथ धोरि लिषयक
बाबी, लघु ससचन योिनाांचे बाह्य
अथथसहाय्याचे प्रस्ताि हाताळिे, लघु
ससचन योिनाांच्या बाांधकामाबाबतच्या
101 ते 250 हे क्टर ससचन
क्षमतेपयंतच्या सिथ तक्रारी हाताळिे ,
त्याबाबत क्षेत्रीय अलधका-याांकडू न
मालहती मागिून, त्याची छाननी करून
प्रकरिे सादर करिे, लघु ससचन
प्रकल्प बाांधकामा- बाबत आर्गथक
मापदण्ड सुधारीत करण्याची कायथिाही
करिे ,क्षारपड िमीन सुधारिा प्रकल्प
अांमलबिाििी /सांलनयांत्रि, राष्ट्रीय
कृ षी लिकास योिना अांमलबिाििी
/सांलनयांत्रि,
लघु ससचन प्रकल्पाची
पडताळिी तपासिी ि प्रगिना, केंद्र
पुरस्कृ त योिना अांमलबिाििी ि
सांलनयांत्रि.
अिर सवचि जल-2- 22845683
लघु ससचन(िलसांधारि) ि लघु
पाटबांधारे (लिल्हा पलरषद ) लिभागाच्या
आस्थापना लिषयक ि प्रशासकीय
बाबी, लघु ससचन (िलसांधारि) ि
लघु पाटबांधारे (लि. प. ) लिभागाची
यांत्रसामुग्री ि िाहन खरे दी

कायथिाहीबाबतची मालहती लिधान लघु ससचन(िलसांधारि) ि लघु
मांडळाला कळलिण्याचे समन्िय , पाटबांधारे (लि. प. ) लिभागाची
पांचायत राि सलमतीचे लिधान मांडळाला लिभागीय
चौकशी
आदे लशत
कळलिण्याचे समन्िय
कराियाची प्रकरिे .
लघु ससचन(िलसांधारि) ि लघु
पाटबांधारे (लि.प. ) लिभागाची
गैरव्यिहार ि भ्रष्ट्टाचारलिषयक तक्रारी
कार्यथ कारी अवभर्यं ता तथा अिर
सवचि
कार्यासन अवधकारी-जल-3
22843856
िलसांधारि महामांडळा सांबांलधत सिथ
बाबी सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसह,
100 हे क्टर पयंत ससचन क्षमता
असलेल्या लिल्हा पलरषदे कडील लघु
ससचन योिनाांच्या अांमलबिाििी
सांदभात प्राप्त होिारे अिथ, तक्रारी,
लनिेदने,
लोकलेखा
सलमती,
लिलनयोलन लेखे इत्यादीिर कायथिाही
करिे
कार्यथ कारी अवभर्यं ता तथा अिर
सवचि
कार्यासन अवधकारी-जल-4
22793383
लघु ससचन लिषयक अथथसांकल्प तयार
करिे , लनधी लितरि करिे ,लिशेष
पक
ॅ े िेस केंद्र पुरस्कृ त योिना
अांमलबिाििी सांलनयांत्रि,
अिर
सवचिजल-7
22793101
गलतमान पािलोट लिकास कायथक्रम,
चे कडॅम,
लिदभथ मराठिाडा कोकि ि नालशक
लिभाग पािलोट लिकास कायथक्रम
मृदसांधारि लिषयक धोरिात्मक बाबी
मापदण्डा- सह, पािलोट लिकास
समन्िय लिल्हा लिभाग ि राज्य स्तरीय
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सलमती, मृदसांधारि योिना लिलनयोिन
लेखे, राष्ट्रीय कृ षी लिषयक योिना ि
इतर योिना लसमेंट नालाबाांध ि िळि
बांधारे ,
केंद्र
पुरस्कृ त
योिना
अांमलबिाििी
ि सांलनयांत्रि,
मृदसांधारि उपचारा मधील गाळ
काढिे अलतिृष्ट्टीमुळे खराब झालेल्या
शेत िलमनीची दुरूस्ती नालशक लिभाग
पािलोट लिकास कायथक्रम मृदसांधारि
लिषयक
धोरिा-त्मक
बाबी
मापदण्डासह,पािलोट
लिकास
समन्िय लिल्हा लिभाग ि राज्य स्तरीय
सलमती, मृदसांधारि योिना लिलनयोिन
लेखे,राष्ट्रीय कृ षी लिषयक योिना ि
इतर योिना लसमेंट नालाबाांध ि िळि
बांधारे ,
केंद्र
पुरस्कृ त
योिना
अांमलबिाििी
ि सांलनयांत्रि,
मृदसांधारि उपचारा मधील
गाळ काढिे ,अलतिृष्ट्टीमुळे खराब
झालेल्या शेत िलमनीची दुरूस्ती
अिर
सवचि
जल-8
22793101
राष्ट्रीय पािलोट लिकास कायथक्रम
नदी खोरे प्रकल्प,आदशथ गाि लिकास
कायथक्रम,एकात्त्मक पािलोट व्यि स्थापन कायथक्रम, पािलोट लिकास
चळिळ प्रलसध्दी बक्षीस योिना,सरदार
सरोिर प्रकल्पाशी सांबांलधत बाबी.
अिर
सवचि
जल-20
22793106
अिषथि प्रिि क्षेत्र
लिकास
कायथक्रम,हलरयाली 2003, एकात्त्मक
पडीक लिकास कायथक्रम,महाराष्ट्र
िलसांधारि सल्लागार पलरषद,राष्ट्रीय
कृ षी लिकास योिना-शेततळे ि बोडी
दुरूस्ती,िरील योिनाांशी सांबांलधत
महालेखापालाचा नागरी अहिाल.
-------------------------------------------------------
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