पाणी परु वठा व स्वच्छता ववभाग (खद्दु ), मत्रं ालय
नागरिकाांची सनद
प्रस्तावना :सामान्य प्रशासन विभाग, अविसचू ना क्रमाक
ां शाकावन-१०९५/ सीआर-२८९/१८ (र. ि
का.), विनाांक ९ नोव्हेंबर, १९९५ नसु ार पाणी परु िठा ि स्िच्छता विभाग असा निीन मत्रां ालयीन
प्रशासकीय विभाग वनमााण करण्यात आला आहे. उक्त अविसचू नेन्िये या विभागाकडे खालीलप्रमाणे
विषय सोपविण्यात आले आहेत.
ववषयसच
ू ी :(१) पाणी परु िठा ि स्िच्छता विभाग (खद्दु ) ची आस्थापना, विभागाच्या
अविपत्याखालील भजू ल सिेक्षण ि विकास यांत्रणेची ि वजल्हा पररषिाच्ां या ग्रामीण
पाणी परु िठा विभागाांची आस्थापना.
(२) ग्रामीण जनतेस शध्ु ि ि परु े से वपण्याचे पाणी परु विण्याकररता िोरण ठरविणे.
(३) नागरी ि ग्रामीण भागातील स्िच्छता कायाक्रम राबविण्याच्या अनषु गां ाने महाराष्ट्र
जीिन प्राविकरण, वजल्हा पररषिा आवण भजू ल सिेक्षण आवण विकास यांत्रणा याांचे
कामाचे समन्ियन ि सवनयांत्रण करणे.
(४) महाराष्ट्र जीिन प्राविकरणाच्या िैिावनक, घटनात्मक, िोरणविषयक आवण
आस्थापना विषयक प्रकरणािां र कायािाही करणे.
ववभागाची मुख्य काये :(१) पाणी परु िठा ि मल:वनस्सारण तसेच स्िच्छता विषयक कायाक्रमाचे िोरण ठरविणे ि
अांमलबजािणी यांत्रणेशी समन्िय सािनू सवनयांत्रण करणे.
(२) पाणी परु िठा ि स्िच्छता विषयक कायाक्रमाबाबतचे अांिाजपत्रक तयार करुन
वनिीची तरतिू करणे.
(३) राज्यातील नागरी ि ग्रामीण परु िठा ि मल:वनस्सारण कायाक्रम काही वठकाणी थेट
स्थावनक स्िराज्य सस्ां थेमार्ा त ि काही वठकाणी स्थावनक स्िराज्य सस्ां थेच्या ितीने
महाराष्ट्र जीिन प्राविकरणामार्ा त राबविणे.

(४) ग्रामीण पाणी परु िठा ि स्िच्छता विषयक कायाक्रम वजल्हा पररषिेकडील ग्रामीण
पाणी परु िठा विभागामार्ा त राबविणे.
(५) भगू भाातील पाण्याचे सिेक्षण, सिां िान ि वनयांत्रण विषयक बाबी क्षेत्रीय स्तरािर भजू ल
सिेक्षण ि विकास यांत्रणा याचां मे ार्ा त हाताळणे.
िरील उवद्दष्टे साध्य करण्यासाठी ि राज्य शासनाच्या विविि योजनाांची अांमलबजािणी
करण्यासाठी विभागातां गात खालील क्षेत्रीय कायाालये, प्राविकरण ि सस्ां था कायारत आहेत.
(१) महािाष्ट्र जीवन प्राविकिण.
(२) भूजल सवेक्षण आवण ववकास यांत्रणा.
कें द्र शासनाच्या मागािशाक सचू नानां सु ार राज्यात पाणी ि स्िच्छता विभागाच्या योजनाचां ी
अांमलबजािणी ि सवनयांत्रणाचे कामकाज हाताळण्यासाठी विनाांक १२ माचा, २०१२ च्या शासन
वनणायान्िये पाणी ि स्िच्छता सहाय सस्ां थेची स्थापना करण्यात आली होती. तथावप, विभागाच्या विनाांक
४ सप्टेंबर २०२० अन्िये, जल जीिन वमशन अांतगात राज्य पाणी ि स्िच्छता वमशनची स्थापन करण्यात
आलेली असनू , यामध्ये पाणी ि स्िच्छता सहाय सस्ां था विलीन करण्यात आलेली आहे. सिर सस्ां था
वमशन सचां ालक याांच्या वनयत्रां णाखाली आहे. राज्य पाणी ि स्िच्छता वमशनचे कायाालय वसडको भिन
(िवक्षण कक्ष), पवहला मजला, सीबीडी, बेलापरू , निी मबांु ई-४०० ६१४ येथे आहे.
ववभागाची सिां चना :पाणी परु िठा ि स्िच्छता विभागामार्ा त प्रामख्ु याने ग्रामीण ि नागरी पाणी परु िठा आवण
ग्रामीण ि नागरी स्िच्छता, घनकचरा व्यिस्थापन, मख्ु यमत्रां ी ग्रामीण पेयजल कायाक्रम इत्यावि बाबींिर
िोरणात्मक वनणाय घेतले जातात. शासन स्तरािर या विभागाचे प्रमख
ु मा. प्रभारी मत्रां ी ि मा. राज्यमत्रां ी
आहेत. प्रशासकीय पातळीिर अपर मख्ु य सवचि हे विभाग प्रमख
ु आहेत. त्याांच्या वनयांत्रणाखाली सह
सवचि/उप सवचि/मख्ु य अवभयांता तथा विशेष काया अविकारी/अिर सवचि/कक्ष अविकारी ि इतर
कमाचारीिगा कायारत आहे. विभागाशी सबां ांवित कामकाज सरु ळीतपणे पार पाडण्यासाठी पढु ीलप्रमाणे
कायाासनवनहाय विषयिाटप करण्यात आलेले आहे. त्यानसु ार नागररकानां ा त्यानां ा आिश्यक असलेली
मावहती सबां ांवित अिर सवचि/कक्ष अविकारी याांच्याकडून मागिनू घेता येईल तसेच तक्रारी/वनिेिने िेऊन
त्याचे वनराकरण करुन घेता येईल.
पाणी परु िठा ि स्िच्छता विभागाची कायाालये खालील वठकाणी कायारत आहेत.

(१) गोकुळिास तेजपाल रुग्णालय सक
ां ु ल, ७ िा मजला, क्रॉर्डा माके टजिळ, लोकमान्य
वटळक मागा, मबांु ई-४०० ००१.
(२) निीन प्रशासन भिन, ३ रा मजला, मत्रां ालयासमोर, मािाम कामा मागा, हुतात्मा
राजगरुु चौक, मबांु ई-४०० ०३२.
(३) सिु ारणा सहाय ि प्रकल्प व्यिस्थापन कक्ष, वसडको भिन (िवक्षण कक्ष), पवहला
मजला, सीबीडी, बेलापरू , निी मबांु ई-४०० ६१४
वनयांत्रण अविकािी
सह सवचि तथा प्रकल्प
सचां ालक
उप सवचि

सह सवचि

मख्ु य अवभयतां ा तथा
विशेष काया अविकारी

वमशन सचां ालक

कायाासन क्रमाांक
पापु ११
पाप-ु १५
पाप-ु १६
पाप-ु ०१
पाप-ु ०२
पाप-ु ०३
पापु ०४
पाप-ु ०५
पाप-ु १४
पाप-ु २०
पाप-ु २१

सांबांवित अविकािी
अिर सवचि/कक्ष अविकारी
अिर सवचि/कक्ष अविकारी
अिर सवचि / कक्ष अविकारी
अिर सवचि/कक्ष अविकारी
अिर सवचि/कक्ष अविकारी
अिर सवचि/कक्ष अविकारी
अिर सवचि/कक्ष अविकारी
सावां ख्यकी अविकारी
अिर सवचि/कक्ष अविकारी
लेखा अविकारी
अिर सवचि/कक्ष अविकारी

पाप-ु २२
पाप-ु २३
रोखशाखा
पाप-ु ०७
पापु १०
पाप-ु १२
सगां णक शाखा
पाप-ु १३

अिर सवचि/कक्ष अविकारी
अिर सवचि / कक्ष अविकारी
अिर सवचि
अिर सवचि/कक्ष अविकारी
अिर सवचि/कक्ष अविकारी
अिर सवचि / कक्ष अविकारी
अिर सवचि / कक्ष अविकारी
अिर सवचि/कक्ष अविकारी

पाप-ु १७

अिर सवचि/कक्ष अविकारी

पाप-ु १८

अिर सवचि/कक्ष अविकारी

पाप-ु १९
पापु ०६

अिर सवचि/कक्ष अविकारी
अिर सवचि/कक्ष अविकारी

पापु १७

अिर सवचि/कक्ष अविकारी

पाप-ु २५

अिर सवचि/कक्ष अविकारी

कायाासनातील ववषय
जलस्िराज्य टप्पा-२
भजू ल सिेक्षण ि विकास यत्रां णेची आस्थापना
ग्रामीण स्िच्छतेच्या िोरणात्मक बाबी ि वनिी वितरण
विभाग (खद्दु ) ची आस्थापना
विभागी (खद्दु ) ची नोंिणी शाखा
वििीमडां ळ कामकाजाचे समन्िय
अथासक
ां ल्प शाखा
सावां ख्यकी शाखा
टच
ां ाई वनिारण कायाक्रम.
लेखा पररक्षणाच्या बाबी
नागरी स्िच्छता कायाक्रम ि नागरी िवलत िस्ती पाणी परु िठा योजना, निबौद्ध
कुटुांबानां ा खाजगी नळ जोडण्या ि अनुषवां गक विषय
नागरी पाणी पुरिठा ि मल:वनस्सारण + स्िजल
महाराष्ट्र जीिन प्राविकरणाची आस्थापना
विभागाची रोखशाखा
ग्रामीण पाणी परु िठ् याच्या िोरणात्मक बाबी
जल जीिन वमशन
पाणी गणु ित्ता ि सवां नयत्रां ण
विभागाचे सगां णकीकरण बाबत
कोकण, अमरािती ि नागपरू विभागातील ग्रामीण पाणी परु िठा योजनासां बां िां ी
बाबी
पुणे, नावशक ि औरांगाबाि या महसल
ु ी विभागाशी सबां िां ीत ग्रामीण पाणी
पुरिठा योजनाांसबां ांिी बाबी
(राज्य पाणी ि स्िच्छता वमशन)
पुणे, नावशक ि औरांगाबाि विभागातील ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनाांसबां िां ी
बाबी
मख्ु यमांत्री ग्रामीण पेयजल कायाक्रम
कोकण, अमरािती ि नागपूर या महसल
ु ी विभागाशी सबां िां ीत ग्रामीण पाणी
पुरिठा योजनाांसबां ांिी बाबी (राज्य पाणी ि स्िच्छता वमशन)
पुणे, नावशक ि औरांगाबाि या महसल
ु ी विभागाशी सबां िां ीत ग्रामीण पाणी
पुरिठा योजनाांसबां ांिी बाबी (राज्य पाणी ि स्िच्छता वमशन)
राज्य पाणी ि स्िच्छता वमशनच्या आस्थापना विषयक बाबी

महािाष्ट्र जीवन प्राविकिण :राज्यातील नागरी ि ग्रामीण पाणी परु िठा आवण मल:वनस्सारण कायाक्रमाचां े जलिगतीने
विकास ि विवनमय करण्याच्या अनषु गां ाने महाराष्ट्र पाणी परु िठा ि जल:वनस्सारण मडां ळ अविवनयम,
१९७६ अन्िये विनाांक १ जानेिारी, १९७७ पासनू महाराष्ट्र पाणी परु िठा ि जल:वनस्सारण मडां ळाची

स्थापना करण्यात आली होती. सन १९९७ मध्ये सिर अविवनयमात सिु ारणा करण्यात येऊन महाराष्ट्र
पाणी परु िठा ि जल:वनस्सारण मडां ळाचे महाराष्ट्र जीिन प्राविकरण असे नामकरण करण्यात आले.
मा. मत्रां ीमडां ळाच्या मान्यतेने विनाांक २३ माचा, २०१७ रोजी शासन वनणाय वनगावमत करुन
शासनाने महाराष्ट्र जीिन प्राविकरणातील अविकारी/कमाचारी याांचे िेतन, भत्ते ि वनिृत्तीिेतन विनाांक २३
माचा, २०१७ पासनू पढु े शासनामार्ा त अिा करण्याचा वनणाय घेतला आहे.
महाराष्ट्र जीिन प्राविकरणाचे मख्ु यालय मबांु ई येथे सिस्य सवचि याच्ां या वनयत्रां णाखाली
आहे. मख्ु य अवभयांत्याांची विभागीय कायाालये पणु े, नावशक, औरांगाबाि, अमरािती, नागपरू ि ठाणे येथे
कायारत असनू त्याांच्या वनयांत्रणाखाली त्या विभागातील वजल्हे आहेत.
भूजल सवेक्षण आवण ववकास यांत्रणा :महाराष्ट्र शासनाने आतां रराष्ट्रीय विकास सस्ां थेशी (जागवतक बँक प्रकल्प) के लेल्या कृ षी
पत प्रकल्प कराराची पररवणती म्हणनू भजू ल सिेक्षण ि विकास यांत्रणा विनाक
ु ै, १९७१ पासनू
ां १६ जल
अवस्तत्िात आली. कृ षी विभाग, भवू िज्ञान ि खवनकमा सचां ालनालय तसेच पाटबांिारे विभाग याांचमे ार्ा त
करण्यात येणाऱ्या भजू ल सिेक्षण ि विकास याबाबतची कामे सिर यत्रां णेकडे सोपविण्यात आली.
सरुु िातीला ही यांत्रणा भवू िज्ञान ि खवनकमा सचां ालनालयाचा एक घटक होती. परांतु विनाांक १५ नोव्हेंबर,
१९७२ पासनू या यांत्रणेला शास्त्रीय तत्िािर खालील योजना कायाावन्ित करण्यासाठी सचां ालनालयाचा
स्ितत्रां िजाा िेण्यात आला.
(अ) भजू ल विषयक सिेक्षण करणे.
(ब) भजू लाचे मल्ु याांकन, भजू ल सिां िान, भजू ल व्यिस्थापन.
महाराष्ट्र भजू ल (विकास ि व्यिस्थापन) अविवनयम, २००९ हा विनाांक १ जनू , २०१४
पासनू राज्यात लागू झालेला आहे. सिा प्रकारच्या भजू ल िापरकत्याांना सातत्यपणु ा भजू ल उपलब्ि व्हािे
तसेच सािाजवनक वपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत सरां वक्षत करता यािे. यासाठी लोकसहभागातनू मागणी ि
परु िठा आिारीत उपाययोजना करुन, भजू ल विकास ि व्यिस्थापन लोकसहभागातनू करण्याचे उवद्दष्ट
सिु ारीत कायद्यात ठे िण्यात आले आहे.
भजू ल सिेक्षण आवण विकास यांत्रणेचे मख्ु यालय पणु े येथे सचां ालकाांच्या वनयांत्रणाखाली
आहे. तसेच उपसचां ालकाांची विभागीय कायाालये पणु े, नागपरू , औरांगाबाि, नावशक, अमरािती ि कोकण
(निी मबांु ई) येथे कायारत असनू , त्याांच्या वनयांत्रणाखाली त्या त्या विभागातील वजल्हे आहेत. भजू ल
सिेक्षण आवण विकास यत्रां णेची सिा वजल्हयात िररष्ठ भिू ैज्ञावनक याच्ां या वनयत्रां णाखाली कायाालये आहेत.

िाज्य पाणी व स्वच्छता वमशन :राज्य पाणी ि स्िच्छता वमशनची काये ि जबाबिारी :(१) ग्रामीण पाणी परु िठा ि स्िच्छता क्षेत्राच्या कायाप्रणाली विषयक (Software
Aspects) बाबी हाताळणे.
(२) शासनाच्या पाणी परु िठा ि स्िच्छता विभाग (खद्दु ), महाराष्ट्र जीिन प्राविकरण,
भजू ल सिेक्षण ि विकास यत्रां णा आवण वजल्हा पररषि यामिील ििु ा म्हणनू काम
करणे.
(३) पचां ायत राज सस्ां था आवण ग्रामीण पाणी परु िठा ि स्िच्छता सवमती याांना जल सरु क्षा
योजना तयार करणे, जल सरु क्षा योजनेिर आिारीत ग्रामीण पाणी परु िठा योजनाचां ी
अांमलबजािणी ि िेखभाल िरुु स्तीकररता सहाय्य करणे.
(४) मनष्ट्ु यबळ विकास ि मावहती वशक्षण ि सिां ाि यामिील कामे हाती घेणे.
(५) पाणी परु िठा ि स्िच्छता कायाक्रमाचे मल्ु यमापन ि पररणाम वनिाारण अभ्यास करणे,
सश
ां ोिन ि विकास यामिील कामे हाती घेणे ि त्यातील वनष्ट्कषाांच्या आिारे विविि
कायाक्रमात सिु ारणा करण्यासाठी ते शासनास सािर करणे.
(६) पाणी गणु ित्ता सवनयांत्रण ि सिेक्षण आवण इतर बाबीकररता एमआयएस ि
सगां णकीकरण, GIS Mapping आवण Online सवनयत्रां ण पध्िती विकवसत करणे.
(७) जल जीिन वमशन ि सपां णु ा स्िच्छता कायाक्रम इत्याविचे भौवतक ि आवथाक
सवनयांत्रण करणे, आढािा घेणे.
(८) वजल्हा पाणी परु िठा ि स्िच्छता वमशन आवण अट ससां ािन कें द्रे यामिील सल्लागार
ि कमाचारी याच्ां या कामकाजाचे सवनयत्रां ण ि समन्िय करणे.
(९) जल जीिन वमशन ि सपां णु ा स्िच्छता कायाक्रम इत्याविच्या सिां भाात महाराष्ट्र जीिन
प्राविकरण, भजू ल सिेक्षण ि विकास यांत्रणा ि वजल्हा पररषि याांच्याशी समन्िय
सािणे.
(१०) कें द्र ि राज्य शासन याच्ां याकडून िेळोिेळी प्राप्त होणाऱ्या वनिेशाांचे पालन करणे.
ववभागामार्ात िाबववण्यात येणाऱ्या महत्वाच्या योजना :(१) मुख्यमांत्री ग्रामीण पेयजल कायाक्रम :महाराष्ट्रासारखे परु ोगामी राज्य ग्रामीण भागातील वपण्याच्या पाण्याच्या सवु ििेकररता
पणु ात: कें द्र शासनाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायाक्रमािर अिलांबनू होते. ग्रामीण भागातील वपण्याच्या

पाणी परु िठयाची वस्थती लक्षात घेऊन मा. मत्रां ीमडां ळाने विनाांक ६ एवप्रल, २०१६ च्या बैठकीत विलेल्या
मान्यतेनसु ार राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणी परु िठा क्षेत्रात सिु ारणा करण्याच्या उद्देशाने ि ग्रामीण
जनतेस परु े से ि शध्ु ि वपण्याचे पाणी उपलब्ि करुन िेण्यासाठी विनाांक ७ मे, २०१६ रोजीच्या शासन
वनणायान्िये “मख्
ु यमत्रां ी ग्रामीण पेयजल कायाक्रम” या नािाखाली सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या
चार िषााच्या कालाििीसाठी राज्य शासनाचा स्ित:चा असा ग्रामीण पाणी परु िठयाचा कायाक्रम
राबविण्याचा वनणाय घेण्यात आला आहे. तसेच सद्य:वस्थतीत मख्ु यमत्रां ी ग्रामीण पेयजल कायाक्रमातां गात
मजां रु ी िेण्यात आलेल्या प्रगतीपथािरील ि अपणु ा पाणी परु िठा योजनाांची कामे पणु ा करण्यासाठी या
योजनेस िोन िषे (सन २०२१-२२ पयांत) मिु तिाढ िेण्यात आली आहे.
(२) वपण्याच्या पाण्याच्या उद्भवाचे GIS मॅवपांग :राज्यातील ३४ वजल्हयाांमध्ये पाणी गणु ित्ता सवनयांत्रण ि सिेक्षण कायाक्रमाची प्रभािीपणे
अांमलबजािणी करण्यासाठी राज्यातील सािाजवनक वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताचे GIS द्वारे स्त्रोत वनवित
करणे, मोबाईल ॲवप्लके शन तयार करणे, Web Based GIS करणे इत्यावि कामे महाराष्ट्र ररमोट सेवन्सगां
ॲवप्लके शन सेंटर, नागपरू याच्ां यामार्ा त करण्यास विनाक
ां ४.३.२०१५ च्या शासन वनणायान्िये मजां रु ी
िेण्यात आली आहे.
(३) सावाजवनक आिोग्य ववभागाच्या सवनयांत्रणाखालील पाणी गुणवत्ता
तपासणी प्रयोगशाळा पाणी पुिवठा व स्वच्छता ववभागाच्या
सवनयत्रां णाखाली घेणेबाबत :पाणी गणु ित्ता सवनयांत्रण ि सिेक्षण कायाक्रमाची अांमलबजािणी करण्यासाठी तसेच पाणी
गणु ित्ता प्रयोगशाळाच्ां या कामात ससु त्रु ता येण्यासाठी ि योग्य प्रकारे सवनयत्रां ण होण्यासाठी सािाजवनक
आरोग्य विभागाच्या सवनयांत्रणाखालील ३४ वजल्हा प्रयोगशाळेतील कांत्राटी मनष्ट्ु यबळ (रसायनी ि डेटा
एरां ी ऑपरे टर), १३८ उप विभागीय प्रयोगशाळा, सावहत्य, मनष्ट्ु यबळासह ि नव्याने स्थापन होणाऱ्या १०
उप विभागीय प्रयोगशाळाांसाठी प्राप्त झालेल्या वनिीसह ताब्यात घेण्यास विनाक
ां १८ वडसेंबर, २०१४ च्या
शासन वनणायान्िये मान्यता िेण्यात आलेली आहे.
तसेच १३८ उप विभागीय पाणी तपासणी प्रयोगशाळा पाणी परु िठा ि स्िच्छता
विभागाांतगात असलेल्या भजू ल सिेक्षण ि विकास यांत्रणा, पणु े याांच्याकडे हस्ताांतरीत करण्यात आल्या
आहेत.
(४) स्वच्छ भाित वमशन (ग्रामीण) :ग्रामीण भागामध्ये स्िच्छतेसिां भाात जनजागृती वनमााण करण्याकररता स्िच्छतेची व्याप्ती
िाढविण्यासाठी ि उघड्यािर मलविसजान करण्यास प्रवतबिां करण्यासाठी कें द्र शासनाने स्िच्छतेिर
आिारीत अवभयानाला १९८६ मध्ये सरुु िात के ली. त्यानतां र सन २००३-२००४ पासनू कें द्र शासनाने
सपां णू ा स्िच्छता अवभयान सरुु के ले या अवभयानाचे विनाक
ां १ एवप्रल २०१२ पासनू वनमाल भारत अवभयान
असे नामकरण करण्यात आले होते वनमाल भारत अवभयानातनू िैयवक्तक शौचालय बािां कामास प्रािान्य

िेण्यात आलेले होते. िैयवक्तक शौचालय बाांिकामासाठी िाररद्रय रे षख
े ालील सिा कुटुबे ि िाररद्रय
रे षिे रील अनसु वु चत जाती, अनसु वु चत जमाती, लहान ि अल्पभिु ारक शेतकरी. भमू ीवहन शेतमजरू ,
शारररीकदृष्ट्या अपगां आवण मवहला कुटुांब प्रमख
ु ाना िैयवक्तक स्िच्छतागृह बाांिनु िापर सरुु के ल्यास रुपये
४,६००/- इतके प्रोत्साहनपर अनिु ान कें द्र ि राज्य शासनाकडून िेण्यात येत होते.
विनाक
ां २ ऑक्टोबर, २०१४ पासनू शासनाने वनमाल भारत अवभयानाचे नामकरण स्िच्छ भारत
वमशन (ग्रामीण) असे के ले कें द्र शासनाच्या विनाक
ां १० नोव्हेंबर २०१५ च्या पत्रान्िये िैयवक्तक
शौचालयाच्या प्रोत्साहन अनिु ानाच्या वहश्श्यामध्ये ७५:२५ (कें द्र ि राज्य) िरुन ६०:४० (कें द्र ि राज्य)
असा बिल करण्यात आला आहे. याअतां गात िैयवक्तक शौचालय बािां नु िापर के ल्यािर लाभाथी घटकाना
रुपये १२,०००/- (कें द्र वहस्सा रुपये ७,२००/- ि राज्य वहस्सा रुपये ४,८००/-) प्रोत्साहन अनिु ान िेण्यात
येत आहे. स्िच्छ भारत वमशन (ग्रामीण) टप्पा १ अांतगात १८ एवप्रल २०१८ रोजी राज्यातील सिा ३४
वजल्हे, ३५१ पचां ायत सवमत्या ि २७,६६७ ग्राम पचां ायती हागणिारी मक्त
ु घोवषत करण्यात आल्या आहेत.
कें द्र शासनाने जल
ु ,ै २०२० मध्ये स्िच्छ भारत अवभयान (ग्रामीण) टप्पा २ च्या मागािशाक सचू ना
वनगावमत के ल्या असनू , सिर सचू नाांनसु ार या योजनेतगात कायािाही कराियाची आहे. सपां णू ा ग्रामीण
स्िच्छता ि स्िच्छता शाश्वत वटकविण्याच्या अनषु गां ाने, स्िच्छ भारत अवभयान (ग्रामीण) टप्पा-२ अतां गात
ग्रामीण भागातील सािाजवनक शौचालय बाांिकाम, घनकचरा ि साांडपाणी व्यिस्थापन, गोबरिन, मैला
गाळ व्यिस्थापन, प्लावस्टक कचरा व्यिस्थापन या बाबींचे वनयोजन करण्यात येत आहे. स्िच्छ भारत
अवभयान (ग्रामीण) टप्पा-२ अांतगात कराियाची प्रवक्रया, वनकष याबाबत विस्तृत वििेचन मागािशाक
सचू नामां ध्ये करण्यात आले आहे.
(५) जलस्विाज्य टप्पा-२ :राज्यातील ग्रामीण पाणी परु िठा ि स्िच्छता सेिा सवु ििाचां े वनयोजन, अमां लबजािणी,
सवां नयांत्रण ि शाश्वतता इत्यािी बाबी साध्य करण्याकररता राज्यात जागवतक बकेां च्या सहाय्याने
जलस्िराज्य-२ कायाक्रम ६ िषे (२०१४-२०२०) कालाििीत १२ वजल्हयामां ध्ये राबविण्यात येत आहे. या
सिां भाातील सिासमािेशक सचू ना समाविष्ट असलेला शासन वनणाय विनाांक ४.१.२०१४ रोजी वनगावमत
करण्यात आला होता. जागवतक बँकेद्वारे जलस्िराज्य-२ कायाक्रमास विनाक
ां ३० सप्टेंबर, २०२० पयांत
सहा मवहने मिु तिाढ िेण्यात आली आहे.
जागवतक बँकेकडून वमळणारे ७० टक्के अथासहाय्य (उिाररत ३० टक्के राज्य
शासनाकडून) हे प्रोग्राम र्ॉि रिझल्ट या वित्तीय सािनाांतगात उपलब्ि होणार असनू उवद्दष्टपतु ी आिाररत
वनिी सवां ितरण वनिेशकाांशी (Disbursement Linked Indicators-DLI) वनगडीत आहे. असा उपक्रम
राबविणारे महािाष्ट्र हे देशातील पवहले िाज्य आहे.
(६) जल जीवन वमशन :-

सन २०१९ पासनू राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायाक्रमाची पनु रा चना करून जल जीिन
वमशनची सरु िात करण्यात आली आहे. कें द्र शासनाच्या जल जीिन वमशनच्या कायारत मागािशाक
सचू नाांनसु ार, सन २०२४ पयांत राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात िैयवक्तक नळ जोडणीद्वारे कमीत
कमी ५५ वलटर प्रवत माणसी, प्रवत विन गणु ित्तापणू ा पाणी परु िठा करणे हे जल जीिन वमशनचे प्रमख
ु उवद्दष्ट
आहे.

जल जीिन वमशनच्या राज्यात अांमलबजािणीकरीता राज्यस्तरािर राज्य पाणी ि स्िच्छता
वमशन, वजल्हास्तर पाणी ि स्िच्छता वमशन कायाान्ियन यांत्रणा आहे. ग्राम पातळीिर जल जीिन वमशन
अतां गात कायाक्रमाचे वनयोजन, अमां लबजािणी ि िेखभाल िरुु स्ती यत्रां णा म्हणनू ग्रामीण पाणी ि स्िच्छता
सवमती काम करे ल. जल जीिन वमशन अांतगात घ्याियाच्या योजनाांच्या आराखड्याांना वजल्हा पाणी ि
स्िच्छता वमशनने मान्यता विल्यानतां र सिर आराखड्यास मा. पालकमत्रां ी याांचे अध्यक्षतेखालील
वजल्हास्तरीय सवमतीने मान्यता िेणे आिश्यक आहे. या आराखड्याांना राज्यस्तरािर मा.मत्रां ी (पाणी परु िठा
ि स्िच्छता) याच्ां या अध्यक्षतेखालील सवमतीची मान्यता घेण्यात येते. राज्यातील ग्रामीण भागात या वमशन
अांतगात सन २०२४ पयांत एकुण १.४२ कोटी कुटुांबाांना लाभ िेण्याचे लक्ष्य आहे.

महािाष्ट्र लोकसेवा हक्क अविवनयम, २०१५ नुसाि सेवा पुिववणे :राज्यातील पात्र व्यक्तींना/सस्ां थाांना पारिशाक, कायाक्षम ि समयोवचत लोकसेिा
िेण्याकररता महाराष्ट्र लोकसेिा हक्क अविवनयम, २०१५ पाररत करण्यात आला असनू त्यातील
तरतिु ींनसु ार पाणी परु िठा ि स्िच्छता विभागातां गात महाराष्ट्र जीिन प्राविकरणामार्ा त खालीलप्रमाणे
एकुण िोन सेिा अविसवू चत करण्यात आल्या आहेत.
अ.
क्र.
१

२

लोकसेिेचे नाि
मजीप्रामार्ा त चालविण्यात येत
असलेल्या पाणी पुरिठा
कें द्राअतां गात ग्राहकाांना नळ
जोडणी िेणे.
पाणी बीलासबां िां ी तक्रारीचे
वनिारण करणे

सेिा पुरविण्यासाठीचा कालाििी
(कामाचे वििस)
३० वििस सिा कागिपत्राांच्या
पुतातेसह पररपुणा अजा सािर
के ल्यानांतर

वनिेवशत अविकारी

प्रथम अवपल अविकारी

सबां वां ित कायाकारी अवभयांता

अविक्षक अवभयांता

वद्वतीय अवपल
अविकारी
मख्ु य अवभयांता

३० वििस

सबां वां ित कायाकारी अवभयांता

अविक्षक अवभयांता

मख्ु य अवभयांता

तसेच पाणी परु िठा ि स्िच्छता विभागाांतगात भजू ल सिेक्षण ि विकास यांत्रणेमार्ा त एकुण
िोन सेिा अविसवू चत करण्यात आल्या आहेत.
अ.
क्र.
१

लोकसेिेचे नाि
विांिन विवहर/विवहर स्थळ

सेिा
पुरविण्यासाठीचा
कालाििी (कामाचे वििस)
३० वििस

वनिेवशत अविकारी
कवनष्ठ

भूिैज्ञावनक/सहायक

प्रथम अवपल
अविकारी
वजल्हा िररष्ठ

वद्वतीय अवपल अविकारी
विभागीय उप सचां ालक,

२

सिेक्षण (भुजलीय आवण
भूभौवतक)
पाणी नमन्ु याचे रासायवनक
ि जैविक पृथ:करण

३० वििस

भूिैज्ञावनक (िररष्ठ भूिैज्ञावनक वजल्हा
कायाालयातील)
वजल्हा
िररष्ठ
भूिैज्ञावनक
कायाालयातील रसायनी

भूिैज्ञावनक
वजल्हा िररष्ठ
भिू ैज्ञावनक

भूजल सिेक्षण ि विकास
यांत्रणा.
विभागीय उप सचां ालक,
भजू ल सिेक्षण ि विकास
यत्रां णा.

पाणी टांचाई वनवािणार्ा किावयाच्या उपाययोजना :महाराष्ट्र भजू ल (विकास ि व्यिस्थापन) अविवनयम, २००९ मिील कलम २५ ि २६
च्या तरतिु ीनसु ार सबां ांवित वजल्हयाचे प्राविकरण पािसाळयाच्या कालाििीत वकांिा त्यानतां र कोणत्याही
िेळी भजू ल सिेक्षणि विकास यत्रां णेच्या सल्ल्यानसु ार वकांिा पािसाचे प्रमाण ि स्िरुप आवण पाणलोट
क्षेत्रातील पाण्याच्या पातळीची मावहती वकांिा अन्य कोणतीही सबां ांवित बाब लक्षात घेऊन एका िेळी एक
जल िषाापक्ष
े ा अविक नाही अशा कालाििीकररता अशा क्षेत्रास पाणी टांचाई घोवषत करता येते. अशा
वठकाणी वपण्याच्या पाण्याचा परु िठा करण्यासाठी विवहत उपाययोजना राबविण्यात येतात.
राज्यातील ग्रामीण भागात वपण्याच्या पाण्याच्या टांचाई वनिारणाथा या विभागाच्या विनाांक
३.२.१९९९ च्या शासन वनणायान्िये स्थायी आिेशाद्वारे सविस्तर मागािशाक सचू ना िेण्यात आलेल्या
आहेत. टांचाई वनिारणाकररता खालील अनज्ञु ेय उपाययोजनाांपक
ै ी योग्य त्या उपाययोजना राबविण्यात
येतात.
(१) बडु क्या घेणे.
(२) विवहर खोल करणे, विवहरीतील गाळ काढणे.
(३) खाजगी विवहरींचे अविग्रहण करणे.
(४) टँकर / बैलगाडीद्वारे पाणी परु िठा करणे.
(५) प्रगतीपथािरील पाणी परु िठा योजनेची कामे तातडीने पणु ा करणे.
(६) नळ योजनाांची विशेष िरुु स्ती करणे.
(७) वििां ण विवहरींची विशेष िरुु स्ती करणे.
(८) विांिण विवहरी घेणे.
(९) तात्परु त्या परु क नळ योजना घेणे.
(१०) िरणामध्ये अथिा तलािामध्ये चर खणणे.
सामावजक बाांविलकी :-

(१) ग्रामीण भागातील जनतेमध्ये स्िच्छतेसिां भाात जनजागृती वनमााण करणे.
(२) ग्रामीण जनतेस परु े से ि शध्ु ि वपण्याचे पाणी उपलब्ि करुन िेणे.
(३) सेिेच्या गणु ित्तेत ि तत्परतेत सामावजक बाांविलकी ठे िणे.
(४) नागरीकाश
ां ी सौजन्यपणु ा ि मितीची िृत्ती ठे िणे.
(५) कामकाजाचा िेळेत वनपटारा करणे.
(६) कामात पारिशाता ि वनष्ठा ठे िणे.
नागिीकाांची जबाबदािी :(१) पाणी परु िठा ि स्िच्छता कायाक्रमाांतगात वनमााण झालेली मालमत्ता ही राष्ट्रीय सपां त्ती
समजनू तीचे रक्षण ि जतन करणे.
(२) वपण्याचे पाणी ही नैसवगाक सपां त्ती समजनू वतचा जाणीिपिु ाक काटकसरीने िापर
करणे.
(३) वपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत प्रिवु षत होणार नाहीत याची काळजी घेऊन त्याांचे सिां िान
करण्यास मित करणे.
(४) पाणीपट्टी वनयवमतपणे ि िेळेत भरणे.
(५) शासकीय अविकारी/कमाचारी याांचश
े ी नागरीकाांची िताणक
ू सौजन्यपणु ा असािी.
(६) नागरीकाांचा प्रवतसाि विकासाला परु क ि सकारात्मक असािा.
(७) नागरीकाांनी कायिेशीर तरतिु ी, वनयम ि अवलवखत सक
ां े त याांचे पालन करािे.
पाणी परु िठा ि स्िच्छता विभागासाठी http://water.maharashtra.gov.in ही
िेबसाईट असनू त्यािर विभागाची इतर महत्िाची मावहती सक
ां वलत करण्यात आलेली आहे.
सनिेस व्यापक प्रवसध्िी िेऊन नागरीकाांचे अवभप्राय ि सचू नाांचा यथोवचत आिर करुन
आिश्यकतेनसु ार बिल करण्यात येईल.

