जलसंधारण विभागातील विषय सूची, संबवधत अवधकारी ि तयांचे दु रध्िनी क्रमांक
कायासन

2006 च्या सुचीनुसार (तयामध्ये झालेल्या बदलासह) सध्याचे विषय िाटप यादी

अिर सवचि /कक्ष
अवधकाऱ्याचा पत्ता ि
दू रध्िनी क्रमांक

1

2

3

डॉ. पुरुषोत्तम भापकर
सवचि, जलसंधारण विभाग ि रोहयो
०२२-२२०२५३४९ / २२७९३०६३
श्री.वि.स. िखारे , उप सवचि(जलसंधारण),
सहािा मजला, दालन क्रमांक 632, वि., मंत्रालय,
मुंबई 400032, दू .क्र. 22029646/90494611001
जल-१

१.१०१ ते २५० हे क्टर ससचन क्षमतेपयंतच्या लघु पाटबंधारे योजनांना तांवत्रक/प्रशासकीय मान्यता दे णे, क्षेवत्रय

श्री.दा.बा.गायकिाड

अवधकाऱ्यांकडू न प्राप्त झालेल्या प्रस्तािांची मंत्रालय पातळीिर तांवत्रक दृष्टीने शास्त्रोक्त पध्दतीने छाननी करुन स्ित:चे

कक्ष अवधकारी

अवभप्राय दे ऊन प्रकरणे सादर करणे.
२. लघु पाटबंधारे योजनांच्या धोरण विषयक बाबी हाताळणे.
३. लघु पाटबंधारे योजनांतगगत बाहय अर्ग सहाय्याचे प्रस्ताि हाताळणे.
४. लघु पाटबंधारे योजनांबाबत विभागास प्राप्त होणाऱ्या बांधकामाबाबतच्या १०१ ते २५० हे क्टर ससचन क्षमतेपयंतच्या
सिग तक्रारी हाताळणे, तयासंबध
ं ी क्षेवत्रय अवधकाऱ्यांकडू न मावहती मागिून तयाची छाननी करुन कामाची तावत्रक गुणित्ता
खरोखरीच वनकृष्ट आहे काय, याबाबत अभ्यास करुन प्रकरणे सादर करणे.
५. जलसंपदा विभाग, वित्त विभाग ि वनयोजन विभाग यांचेकडू न लघु पाटबंधारे प्रकल्प बांधकामाबाबत

9967837709
श्रीम. िै.रा.कुरणे,
उप अवभयंता
9967457751
पोटमाळा एम 11 वि.,
मंत्रालय,
मुंबई 400032
दू .क्र. 22886934

आिश्यकतेनुसार आर्थर्क मापदं ड सुधावरत करण्याची कायगिाही करणे.
६. केंद्र पुरस्कृत क्षारपड जमीन सुधारणा प्रकल्प :TDET: अंमलबजािणी संवनयंत्रण
७.राष्रीय कृवष विकास योजना:RKVY: अंमलबजािणी संवनयंत्रण ि समन्िय
१) शॅलो टयूब िेल (STW)
२) माजी मालगुजारी तलाि दु रुस्ती (MMTR)
३) बंवदस्त वनचरा प्रणाली (SSD)
४) राजीि गांधी ससचन ि कृवष विकास प्रकल्प (RGIADP)
5) नाला सरळीकरण.
६)योजनेतंगगत वितरीत केलेल्या वनधीची उपयोवगता प्रमाणपत्रे कृवष विभागाकडे पाठविणे.
८. दु रुस्ती, नुतनीकरणी ि पुनस्र्ापना (RRR) :अंमलबजािणी संवनयंत्रण
९. विदभग सधन ससचन विकास कायगक्रम (VIIDP): अंमलबजािणी संवनयंत्रण
१०. प्रकल्प पडताळणी/तपासणी
११. १०१ ते २५० हे क्टर योजनेच्या लेखा परीक्षणात उपस्स्र्त केलेले प्रारुप पवरच्छे द ि नागरी अहिाल.
१२. लघुपाटबंधारे प्रकल्पांची प्रगणना
१३. केंद्र पुरस्तकृत योजना (OBJ): अंमलबजािणी: संवनयंत्रण.
14. राष्रीय कृवष विकास योजना : RKVY अंमलबजािणी संवनयंत्रण ि समन्िय
(वद.28.02.13 रोजी समाविष्ट)
जल-३

१. ० ते १०० हे क्टर ससचन क्षमता असलेल्या वजल्हा पवरषदे कडील लघु पाटबंधारे योजनांच्या अंमलबजािणी संदभात

श्री.श्या.र.पाटील

प्राप्त होणारे अजग, तक्रारी, वनिेदन इतयादीिर कायगिाही करणे.

कक्ष अवधकारी

२. जलसंधारण महामंडळासंबवं धत सिग बाबी: सुधावरत प्रशासकीय मान्यतेसह.
३. ० ते १०० लघुपाटबंधारे संबवं धत लोकलेखा सवमतीविषयक बाबी (नागरी अहिाल)
४. लघु पाटबंधारे विवनयोजन लेखे: ताळमेळ
५. संवनयंत्रण.
जल-४

पोटमाळा एम 13
वि., मंत्रालय,
मुंबई 400032
दू .क्र. 22793013/
9890452356

१.लघु पाटबंधारे विषयक अर्गसक
ं ल्प तयार करणे, वनधी वितरण करणे (TSP सह ) ि तद्अनुषंवगक बाबी.

श्री.रा.हे .बागडे

२. विशेष पॅकेजस(नावशक पॅकेज)

कक्ष अवधकारी

३. लघु पाटबंधारे विषयक संवनयंत्रण ि मूल्यमापन (software)
4. Fast Track Completion of last trice Projects (RKVY) 0-100 ha : अंमलबजािणी : संवनयंत्रण
५.केंद्र पुरस्कृत योजना (OBJ):अमंलबजािणी:संवनयंत्रण
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पोटमाळा एम 13
वि., मंत्रालय,
मुंबई 400032
दू .क्र. 22793383/

कायासन

2006 च्या सुचीनुसार (तयामध्ये झालेल्या बदलासह) सध्याचे विषय िाटप यादी

अिर सवचि /कक्ष
अवधकाऱ्याचा पत्ता ि
दू रध्िनी क्रमांक

1

2

3

डॉ. पुरुषोत्तम भापकर
सवचि, जलसंधारण विभाग ि रोहयो
०२२-२२०२५३४९ / २२७९३०६३
9930789789
जल-७

1.

जलयुक्त वशिार अवभयान

श्री.ना.श्री.कराड

2.

नदी पुनजीिन कायगक्रम

अिर सवचि

3.

जलक्रांती अवभयान

4.

साखळी वसमेंट नाला बांध कायगक्रम

5.

गवतमान पाणलोट विकास कायगक्रम.

6.

विशेष घटक योजना (पाणलोट)

7.

टी.एस.पी. /ओ.टी.एस.पी. योजना (पायलोट)

8.

पडकई विकास कायगक्रम

9.

नाबाडग अर्ग सहास्य्यत मेगा पाणलोट विकास कायगक्रम

सातिा मजला, वि., मंत्रालय,
मुंबई 400032
दू .क्र. 22846974/
9967411894

10. विदभग सघन ससचन विकास कायगक्रम (कृषी)
11. सवनयंत्रण ि मुल्यमापन योजना
12. मृदसंधारण विषयक धोरणातमक बाबी (मापदं डासह)
13. मृद संधारण योजना विवनयोजन लेखे.
14. विदभग, मराठिाडा, कोकण ि नावशक विभाग पाणलोट विकास वमशन
15. मा.पंतप्रधान पॅकेज अंतगगत चेकडॅ म
16. राष्रीय कृवष विषयक योजना ि इतर योजना वसमेंट नालाबांध ि िळण बंधारे.
जल-८

१.राष्रीय पाणलोट विकास कायगक्रम (NWDPRA):RKVY.

श्री.शं.त्र्यं.जाधि

2. नदी खोरे प्रकल्प (R.V.P.)

अिर सवचि

३.आदशग गाि विकास कायगक्रम
४.महातमा ज्योवतबा फुले, जल ि भूमी संधारण अवभयान
५. एकास्तमक पाणलोट व्यिस्र्ापन कायगक्रम (IWMP)
६. पाणलोट विकास चळिळ -प्रवसध्दी बवक्षस योजना

सातिा मजला, वि., मंत्रालय,
मुंबई 400032
दू .क्र. 22846974/
9967910664

७. सरदार सरोिर प्रकल्पांशी संबवं धत बाबी.
८. केंद्र पुरस्कृत योजना (OBJ): अंमलबजािणी: संवनयंण
९.िेबसाईट/डाटा बेस. (वद.20 ऑगस्ट 13 रोजी समाविष्ट )
जल-20

१.अिषगण प्रिण क्षेत्र विकास कायगक्रम.

श्री.मो.बा.तावशलदार,

(फक्त

२. हवरयाली २००३

सातिा मजला, वि., मंत्रालय,

जलयुक्त
वशिार
अवभयानांतगगत
कामकाज)

३.एकास्तमक पडीक विकास कायगक्रम (IWDP)
४. महाराष्र जलसंधारण सल्लागार पवरषद.
५. राष्रीय कृवष विकास योजना १)शेततळे ि २) बोडी दु रुस्ती.
६. िरील योजनांशी संबवं धत महालेखापाल यांचा नागरी अहिाल इ.
७. केंद्र पुरस्कृत योजना (OBJ): अंमलबजािणी/संवनयंत्रण
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मुंबई 400032
दू .क्र. 22829163/
9987335204

श्रीम. अ.नं. गोखले, उप सवचि(जलसंधारण),
जलसंधारण विभागातील न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे, मावहतीचा अवधकार, तक्रार वनिारण ि सहयोग अवधकारी
सहािा मजला, दालन क्रमांक 632, वि.,
मंत्रालय, मुंबई 400032 दू .क्र. 22845683/9892605480
कायासन

2006 च्या सुचीनुसार (तयामध्ये झालेल्या बदलासह) सध्याचे विषय िाटप यादी

अिर सवचि /कक्ष
अवधकाऱ्याचा पत्ता ि
दू रध्िनी क्रमांक

1
जल-१०

जल-११

2

3

१.मृदसंधारण योजनेतील िगग-१ ि िगग-२ च्या अवधकाऱ्यांविरुध्द चौकशी, अवपल ि वशस्तभंग विषयक सिग कामकाज.

श्री.द.स.सशदे ,

२.मृदसंधारण योजनेतील िगग-१ िगग-२ च्या अवधका-यांविरुध्द वनलंबनाची अवपल प्रकरणे.

कक्ष अवधकारी

३.मृद संधारण योजनेतील कामातील भ्रष्टाचाराबाबतच्या तक्रारी.

दालन क्र.620

४. मृदसंधारण योजनेतील िगग-१ ि िगग-२ च्या अवधकाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी प्रकरणे/ मृदसंधारण योजना

मंत्रालय,

तक्रारीबाबत.

मुंबई 400032

5. राज्य शासनाचे केंद्र शासनाकडे प्रलंवबत असलेल्या महतिाच्या प्रस्तांिाबाबतची मावहती “ ई - समीक्षा”.

दू .क्र.

( वद.29 ऑक्टो,14 रोजी समाविष्ट )

22023524/9594401271

१.जलसंधारण विभागातील अर्गसक
ं ल्पीय बाबींचे समन्िय.

श्री. हे .पु. पाटणकर,

२.विधानमंडळाशी संबवं धत अर्गसक
ं ल्पीय बाबी.

कक्ष अवधकारी,

३.कपात सूचना-समन्िय (एकापेक्षा जास्त कक्षाशी संबवं धत असेल तर मावहती घेऊन एकवत्रत कायगिाही.

पोटमाळा एम 13 वि. मंत्रालय,

4. जलसंधारण विषयाशी संबवं धत विविध बैठका आयोजन, वनमंत्रणे (इवतिृत्त कायगिाही िगळू न)

मुंबई 400032
दू .क्र. 22793383/
9820545526

जल-१९

१.जलसंधारण उप विभागाचे विवनयोजन लेखे ि नागरी अहिाल याबाबतचे समन्ियन ि तयाबाबतची लोकलेखा सवमती.

श्री. वि.बा.कलिले,

२.जलसंधारण उप विभागांतगगत क्षेत्रीय यंत्रणाकडील महालेखापालांच्या प्रलंवबत पवरच्छे दाबाबत समन्ियन.

सहाय्यक संचालक
दालन क्र.620 वि.
सहािा मजला, मंत्रालय,
मुंबई 400 032
दू .क्र. 22023524/
9890262573/
7276277369

जल-20

१.अिषगण प्रिण क्षेत्र विकास कायगक्रम.

श्री.मो.बा.तावशलदार,

(फक्त जलयुक्त

२. हवरयाली २००३

सातिा मजला, वि., मंत्रालय,

वशिार

३.एकास्तमक पडीक विकास कायगक्रम (IWDP)

मुंबई 400032

अवभयानांतगगत

४. महाराष्र जलसंधारण सल्लागार पवरषद.

दू .क्र. 22829163/

कामकाजाव्य-

५. राष्रीय कृवष विकास योजना १)शेततळे ि २) बोडी दु रुस्ती.

9987335204

वतवरक्त)

६. िरील योजनांशी संबवं धत महालेखापाल यांचा नागरी अहिाल इ.
७. केंद्र पुरस्कृत योजना (OBJ): अंमलबजािणी/संवनयंत्रण

जल-२३

१.र्कीत प्रकरणांचा मावसक अहिाल.

श्री.वि.म.बोरकर,

२.गतीमान प्रशासनासंदभात मा. मुख्य सवचि यांचेकडील आयावजत होणाऱ्या बैठकीसाठी सादर कराियाचा अहिाल.

कक्ष अवधकारी,(अ.का.भा.)

३. सामान्य प्रशासन विभागाकडू न प्राप्त होणारे खासदार ि आमदार, मा.मंत्री, मा. राज्यमंत्री, इ. मान्यिरांचा

पोटमाळा एम 13 वि. मंत्रालय,

पत्रव्यिहार (विकाक संदभग)

मुंबई 400032

४. मावहतीचा अवधकार अवधवनयम २००५ अंतगगत अहिाल सादर करणे.

दू .क्र. 22793517/

५.जलसंधारण विभागाशी संबवं धत एकापेक्षा अवधक विषयांशी वनगडीत मागण्या/तक्रारी/विकाक संदभग संबवं धत

9769738844

कायासनांकडू न मावहती घेऊन एकवत्रत कायगिाही.
६.मा.मुख्यमंत्र्यांच्या आवण मुख्य सवचिांच्या कायालयाकडू न प्राप्त होणारा समन्ियाबाबतचा पत्रव्यिहार.
जल-२४

१. विधीमंडळ विषयक कामकाजाचे समन्िय.

श्री.वि.म.बोरकर,

२.तारांवकत प्रश्न

कक्ष अवधकारी,

३.अतारांवकत प्रश्न

(वनयमीत कायगभार)

४. आश्वासनांचा पाठपुरािा.

पोटमाळा एम 13 वि. मंत्रालय,

५. मा.राज्यपालांचे भाषण/अवभभाषण (समन्ियन)

मुंबई 400032

६. मा. मुख्यमंत्र्यांचे भाषण(समन्ियन)

दू .क्र. 22793517/

७. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे भाषण (समन्ियन)

9769738844

८. मा. वित्तमंत्र्यांचे अर्गसक
ं ल्पीय भाषण (समन्ियन)
****************
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