
मृद व जलसंधारण  आयुक्तालयाच्या 
स्थापनेसह ववभागाच्या क्षते्रीय यंत्रणेची 
फेररचना करण्याबाबत.  
 

महाराष्ट्र शासन 
जलसंधारण ववभाग 

शासन वनणणय क्रमाकंः आस्थाप 2016/प्र.क्र.88 (भाग-9)/जल-2 
ग्रामववकास व जलसंधारण ववभाग 

मंत्रालय, मंुबई- 400 032. 
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वाचा : 
1) शासन अवधसूचना सामान्य प्रशासन ववभाग No. ROB 1092/CR-10/92/XVIII  

(O & M), वद. 5 जून, 1992. 
2) शासन वनणणय जलसंधारण ववभाग क्रमाकंः जलसं 1092/प्र.क्र.182/ जल-7,  

वदनाकं 5 ऑगस्ट, 1992. 
3) शासन वनणणय पाटबंधारे ववभाग क्रमाकंः संकीणण 1092/[283/92 ] आ ( क्षेप्र ),  

वदनाकं 30 सप्टेंबर, 1992. 
4) शासन वनणणय ग्रामववकास व जलसंधारण ववभाग क्रमाकंः लपायो-1092/प्र.क्र.79/जल-

1, वदनाकं 8 जानेवारी, 1993. 
5) शासन वनणणय ग्रामववकास व जलसंधारण ववभाग क्रमाकंः आस्थाप- 

2013/प्र.क्र.32/जल-2, वदनाकं 25 सप्टेंबर, 2013. 
6) शासन वनणणय ग्रामववकास व जलसंधारण ववभाग क्र. आस्थाप 2006/प्र.क्र.156/जल-2 

वद.23 जून, 2006. 
7) शासन वनणणय ग्रामववकास व जलसंधारण क्र. आस्थाप 2006/प्र.क्र.181/जल-2,  

वद. 3 ऑगस्ट, 2009. 
प्रस्तावना : 
            राज्यातील दुष्ट्काळी पवरस्स्थतीवर कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याच्या दृस्ष्ट्टने लघु 
ससचन योजना अत्यंत उपयोगी असल्याने 0 ते 250 हेक्टर ससचन क्षमता असलेल्या लघु ससचन 
योजनाचंे बाधंकाम, देखभाल दुरुस्ती व व्यवस्थापन करण्यासाठी वदनाकं 05 जून, 1992 च्या 
अवधसूचनेद्वारे जलसंधारण ववभागाची वनर्ममती करण्यात आली आहे. उपरोक्त लघु ससचनाची कामे 
करण्यासाठी सन 1992 व 1993 मध्ये जलसंपदा ववभागाकडील आस्थापना ही प्रवतवनयुक्तीवर 
जलसंधारण ववभागाकडे देण्यात आली. जलसंधारण ववभागाकडे संपूणण राज्यासाठी पुणे येथे 1 मुख्य 
अवभयंता कायालय आवण पुणे, नावशक, ठाणे, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या 6 महसूल 
ववभागाच्या मुख्यालयी अधीक्षक अवभयंत्याचंी  6 मंडळ कायालये व वजल्हयाचं्या मुख्यालयी 
कायणकारी अवभयंत्याचंी 26 ववभागीय कायालये व 127 तालुक्याचं्या वठकाणी उप ववभागीय कायालये 
सुरु करण्यात आली.  0 ते 100 हेक्टर ससचन क्षमतेच्या योजना या वजल्हा पवरषदेच्या अखत्यारीत 
येतात त्यासाठी 30 वजल््ाचं्या वठकाणी वजल्हा पवरषदेअंतगणत लघु ससचन वजल्हा पवरषद ववभाग 
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कायणरत आहे.  101 ते 250 हेक्टर ससचन क्षमतेच्या योजना या लघुससचन (जलसंधारण) स्थावनक 
स्तर ववभागाच्या अखत्यारीत येतात. 

सद्यस्स्थतीत जलसंधारण ववभागाद्वारे मृदसंधारणाच्या कामाकवरता आवश्यक असलेला वनधी 
कृषी ववभागाकडे देण्यात येतो व कृषी ववभागामाफण त मृदसंधारणाची कामे करण्यात येतात. 
मृदसंधारणाची सवण कामे कृषी ववभागाकडून या ववभागाच्या अवधपत्त्याखाली आणनू 
मृदसंधारणाकवरता स्वतंत्र यंत्रणा वनमाण करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.   

राज्य मंत्रीमंडळाच्या औरंगाबाद येथील वद.04/10/2016 च्या बैठकीत वाल्मी, औरंगाबाद 
ही संस्था जलसंधारण ववभागामध्ये ववलीनीकरण करण्यासंदभातील शक्यता तपासण्यासंदभात 
मंत्रीमंडळाने वनदेश वदले होते.  त्यास अनुसरुन राज्य शासनाने सवचव जलसंधारण याचं्या 
अध्यक्षतेखाली 10 सदस्यीय सवमती गठीत केली होती.  त्या सवमतीमध्ये 2 ववभागीय आयुक्त, 
जलसंधारण, जलसंपदा, कृषी, भजूल सवके्षण, वाल्मी  या ववभागाकडील सदस्याचंा समावशे होता.  
सद्यस्स्थतीत जलसंधारण ववभागाकडे कोणतीही प्रवशक्षण संस्था नसल्याने व  जलसंपदा 
ववभागाकडे मेरी, मेटा व वाल्मी ्ा 3 प्रवशक्षण संस्था असल्याने त्यापैकी जल व  भ-ूव्यवस्थापन 
संस्था ( वाल्मी ), औरंगाबाद  ही संस्था त्या संस्थेच्या स्वायत्ततेला बाधा न आणता  जलसंधारण 
ववभागाकडे वगण करण्याची सदर सवमतीने शासनास वशफारस केली.    

जलसंधारण ववभागाकडे सवके्षण, अन्वषेण, गुणवत्ता वनयंत्रण, देखभाल व दुरुस्ती, ससचन 
व्यवस्थापन यासाठी स्वतंत्र आस्थापना उपलब्ध नसल्याने ही सवण कामे नवीन योजनाचं्या 
कायान्वयनासोबत ककाच अवभयंत्याला पार पाडावी लागतात.  त्यामुळे योजनाचं्या कायान्वयनावर 
अवभयंत्यानंा पूणणपणे लक्ष देणे शक्य होत नाही. जलसंधारण ववभागाकडे प्रशासकीय यंत्रणा 
नसल्याने कामाचं्या अंमलबजावणीवर वनयंत्रण ठेवणे ववभागास शक्य होत नाही. याकवरता मृद व 
जलसंधारण योजनाचं्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाच्या वनर्ममतीची 
बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.  वरील सवण बाबीस अनुसरुन शासनाने आता राज्यमंत्रीमंडळाच्या 
मान्यतेने खालीलप्रमाणे वनणणय घेतला आहे.   

 शासन वनणणय :  
औरंगाबाद येथे संपूणण राज्यासाठी मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाची स्थापना करण्याच्या 

प्रस्तावास राज्यमंत्रीमंडळाने मान्यता वदली असून  जलसंधारण ववभागाचे नाव मृद व जलसंधारण 
ववभाग असे करण्याचा वनणणय घेण्यात आला आहे.  त्यास अनुसरुन सामान्य प्रशासन ववभागामाफण त 
ववभागाचे नाव बदलण्याबाबतची अवधसूचना प्रवसध्द करण्यात यावी.   
2) औरंगाबाद येथे वाल्मी पवरसरात आयुक्त, मृद व जलसंधारण हे कायालय सुरु कराव.े आयुक्त 
मृद व जलसंधारण या पदावर भारतीय प्रशासन सेवतेील ( अवधकालीक वतेनश्रेणीतील ) अवधकारी 
नेमण्यात यावा.  

 3) जल व भ-ूव्यवस्थापन संस्था ( वाल्मी ) औरंगाबाद  ही जलसंपदा ववभागाच्या अखत्यारीतील 
प्रवशक्षण संस्था त्या संस्थेच्या स्वायत्ततेला बाधा न आणता मृद व जलसंधारण ववभागाकडे वगण करुन 
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मृद व जलसंधारण ववभागाच्या प्रशासकीय वनयंत्रणाखाली आणण्यात येत आहे व या संस्थेकडे मृद 
व जलसंधारण व जलसंपदा ववभागाच्या प्रवशक्षणाचंे काम सोपववण्यात येत आहे.  
 व्यवस्थापकीय संचालक, वाल्मी, औरंगाबाद हे सवचव, मृद व जलसंधारण यांना प्रवतवदेन 

करतील.   
   4) मृद व जलसंधारण ववभागाचे कायणक्षते्र  250 हेक्टर वरुन  600 हेक्टर पयतं वाढववण्यासाठी 

शासनाने मान्यता वदली आहे.   
    5) मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाची संरचना, अवधकार, कतणव्ये व जबाबदा-या :- 

 अ) प्रमुख :-  मृद व जलसधंारण आयुक्तालयाचे प्रमुख म्हणनू भारतीय प्रशासकीय सेवतेील 
(अवधकालीक वतेनश्रेणीतील) ववरष्ट्ठ अवधकारी  आयुक्त म्हणनू काम पाहतील. मृद व 
जलसंधारण ववभागाच्या आस्थापनेवरील सवण क्षते्रीय कायालये आयुक्त, मृद व जलसंधारण 
याचं्याद्वारे  वनयंत्रीत केली जातील. 
आ) मुख्यालय :- मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाचे मुख्यालय वाल्मी, औरंगाबाद येथे 
राहील. औरंगाबाद हे शहर राज्याच्या मध्यवती भागात येत असून औरंगाबाद प्रशासकीय 
ववभागातील बहुतांश वजल्हे हे टंचाईग्रस्त पवरस्स्थतीचा सामना करीत असतात. यावशवाय 
ववदभण व मराठवाडा हे ववभाग अनुशेषा अंतगणत येत असल्याने मृद व जलसंधारण 
आयुक्तालयाचे मुख्यालय मध्यवती वठकाण म्हणनू औरंगाबाद येथे ठेवण्याचा शासनाने 
वनणणय घेतला आहे.   

इ) कायणकक्षा:- मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाची कायणकक्षा संपूणण महाराष्ट्र राज्य  राहील. 
ई) मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाची संरचना :- 
 मृद व जलसंधारण आयुक्त कायालयात प्रशासनीक, ववत्तीय, तावंत्रक व अतावंत्रक 
प्रकाराच्या यंत्रणा पुढीलप्रमाणे प्रस्ताववत करण्यात येत असून आयुक्त मृद व जलसंधारण 
याचं्या कायालयासाठी ककूण 187 पदाचंा आकृवतबंध मंजूर करण्यात येत आहेत.   
 आयुक्त - 1 पद ( भा.प्र.से. मधील अवधकालीक वतेनश्रेणीतील पद ) 
 अपर आयुक्त प्रशासन 
 सह आयुक्त /सह संचालक आर्मथक सेवा 
 उप आयुक्त ववत्त  
 अपर आयुक्त जलसंधारण ( तावंत्रक) 
 अपर आयुक्त मृदसंधारण ( तावंत्रक) 
 उप आयुक्त, मावहती तंत्रज्ञान समन्वय,संकल्पवचत्र व प्रवशक्षण 

याबाबतचा तपशील या शासन वनणणयासोबतच्या वववरणपत्र - अ, वववरणपत्र - अ (1), 
वववरणपत्र - अ (2), वववरणपत्र - अ  (3), वववरणपत्र - अ (4) व  वववरणपत्र - अ  (5) मध्ये 
दशणववण्यात आला आहे.   
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उ) आयुक्त मृद व जलसंधारण या कायालयाच्या कायान्वयनासाठी करावयाची कायणवाही :-  
आयुक्त, मृद व जलसंधारण कायालयासाठी ककूण 187 पदाचंा आकृतीबंधास 

शासनाने मंजूरी वदली आहे. त्याबाबत खालीलप्रमाणे कायणवाही करण्यात येईल.  
i) शासन वनणणयासोबतचे वववरणपत्र अ (1 )  :-  या वववरणपत्रात नमूद केलले्या पदापंैकी:  

 आयुक्त :- या पदावर शासनामाफण त नेमणकू करण्यात येईल.  
 अपर आयुक्त प्रशासन :- अपर आयुक्त प्रशासन हे पद सहसवचव अथवा सहसंचालक 

अथवा अवतरीक्त वजल्हावधकारी समकक्ष पदावरील अवधका-यामंधून प्रशासनातील 
3 वषापेक्षा कमी नाही इतक्या अनुभवी अवधका-यातंून प्रवतवनयुक्तीद्वारे शासनामाफण त 
भरण्यात येईल.  

  उप आयुक्त प्रशासन :- हे पद अवर सवचव अथवा वनवडश्रेणी उप वजल्हावधकारी 
समकक्ष पदावंर कायणरत अवधका-यामंधून 3 वषांपेक्षा कमी नाही इतक्या अनुभवी 
अवधका-यामंधून शासनामाफण त भरण्यात येईल. 

  उप आयुक्त ववत्त, लखेावधकारी व सहायक लखेावधकारी :- ववभागाच्या 
आकृतीबंधातील ही सवण पदे ववत्त ववभागाद्वारे प्रवतवनयुक्तीने थेट भरण्यात येतील.   
उप आयुक्त, ववत्त हे ववत्त कक्षाचे प्रमुख राहतील.    ववत्त कक्षाद्वारे आयुक्त स्तरावरील 
सवण ववत्त ववषयक बाबींवर आयुक्तानंा सल्ला देण्यात येईल व हा कक्ष आयुक्तालय व 
त्याच्या अवधपत्त्याखालील सवण क्षते्रीय कायालयातील ववत्त ववषयक कामकाजावर 
आयुक्ताकंरवी वनयंत्रण ठेवले.  सेवाथणप्रणालीला अवधकारी/कमणचारी जोडणे, ववत्तीय 
अंदाज, अथणसंकल्पववषयक बाबी व खचाच्या सवण बाबींसाठी हा कक्ष जबाबदार 
असेल. 

 प्रशासकीय अवधकारी :- हे पद प्रथमत: समकक्ष वतेनश्रेणीतील त्या पदावर 3 वषांपेक्षा 
कमी नाही इतकी सेवा झालेल्या राज्य सेवतेील अवधका-यामंधून प्रवतवनयुक्तीद्वारे 
भरण्यात येईल.   

ii) शासन वनणणयासोबतचे वववरणपत्र अ ( 2), अ ( 4) व अ ( 5) :-  
 या शासन वनणणयाच्या वदनांकापासून मुख्य अवभयंता, लघुससचन ( जलसंधारण ), पुणे 
हे कायालय तसेच, या कायालयातील सासं्ख्यकी कक्ष व कायणकारी अवभयंता ससचन सुधार 
ववभाग (जमणन प्रकल्प ) पुणे,  ही तीनही कायालये औरंगाबाद येथील  मृद व जलसंधारण 
आयकु्तालयात ववलीन करण्यात येत असून या कायालयाचं्या स्थलांतरणाची व 
ववलीनीकरणाची कायणवाही तात्काळ करावी. 

iii) मुख्य अवभयंता लघुससचन (जलसंधारण), पुणे हे कायालय मृद व जलसंधारण आयुक्तालयात 
ववलीन झाल्यानंतर मुख्य अवभयंत्याचंे पदनाम अपर आयुक्त ( जलसंधारण) असे राहील व 
उवणरीत पदाचंी पदनामेसुध्दा वववरणपत्र अ (2) प्रमाणे राहतील.  अपर आयुक्त, जलसंधारण 
हे आयुक्तानंा जलसंधारण ववषयाबाबत तावंत्रक सहाय्य करतील.   
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 मुख्य अवभयंता, लघुससचन (जलसंधारण) या पूवीच्या पदाचंे सवण प्रशासकीय अवधकार 
या शासन वनणणयाद्वारे आयुक्त, मृद व जलसंधारण यानंा प्रदान करण्यात येत आहेत.   

iv) कायणकारी अवभयंता, ससचन सुधार ववभाग पुणे येथील कायालय मृद व जलसंधारण 
आयुक्तालयात ववलीन करुन त्या कायालयाचे रुपातंरण उप आयुक्त, सकंल्पवचत्र, प्रवशक्षण 
व मावहती तंत्रज्ञान समन्वय कक्षात करण्यात येत आहे.   
या कक्षाकडे :- 
 मृद व जलसंधारणाच्या सवण कामाचंे सकंल्पवचत्र ( Designs ) तयार करणे व त्यास 

आयुक्त/शासन याचंी मान्यता घेवून मृद व जलसंधारणाच्या सवण कामांमध्ये  
ककसूत्रीपणा आणण्याची जबाबदारी राहील.   

 मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाच्या अवधपत्त्याखाली अवधकारी /कमणचारी 
याचं्याकवरता, वाल्मी औरंगाबाद येथील प्रवशक्षणाचंे समन्वय करणे. 

 आयुक्त/शासन स्तरावरुन आवश्यकतेप्रमाणे मान्यता घेवून मावहती तंत्रज्ञान ववषयक 
बाबींचा ककवत्रत समन्वय साधणे.   

 राज्यातील मृद व जलसधंारणाच्या कामाचं े जीयो टॅगींग/जीयो मॅपींग/कम आर सॅक 
प्रणालीद्वारे वनयंत्रण ठेवून हा कक्ष आयुक्तानंा सल्ला/मावहती देईल.  

  राज्यातील जलसंधारणाच्या ववकें द्रीत पाणीसाठ्ाचंी आकडेवारी अद्ययावत ठेवण्याची 
जबाबदारी या कक्षाची असले.   ससचन सुधार व व्यवस्थापन या ववषयावर अभ्यासपूणण व 
पवरणामकारक अशा उपाययोजना करण्यासाठी आयुक्तानंा सहाय्य करेल.   
v) मुख्य अवभयंता, लघुससचन ( जलसंधारण), पुणे या कायालयातील सासं्ख्यकी 

सेवा कक्ष आयुक्त, मृद व जलसंधारण कायालयात स्थलातंरीत करण्यात येत आहे.  या 
कक्षाचे प्रमुख सहसंचालक/सहआयुक्त (आर्मथक सेवा) हे असतील, हे पद शासनाच्या 
वनयोजन ववभागाद्वारे भरण्यात येईल.    

       सासं्ख्यकी कक्षाद्वारे मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाच्या अवधपत्त्याखालील सवण 
सासं्ख्यकी ववषयक आकडेवारी संकणकीकृत प्रणालीचा प्रभावी वापर करुन अद्ययावत 
ठेवण्याचे काम करण्यात येईल.   

vi) अपर आयुक्त मृदसंधारण :-  
संचालक, मृदसंधारण, पणेु हे कृषी ववभागाच्या अवधपत्त्याखालील 92 पदाचं े

कायालय मृदसंधारणाचे काम करीत असल्याने या शासन वनणणयासोबतचे वववरणपत्र 
अ (3) मध्ये दशणववण्यात आलेल्या मृदसंधारण संचालनालयातील 92 पदे कृषी 
ववभागाकडून कायणरत अवधकारी /कमणचा-यासंह मृद व जलसंधारण आयुक्तालयात वगण 
करण्याची कायणवाही कृषी ववभागाने करावी.    

संचालक, मृदसंधारण, पणेु हे कायालय मृद व जलसंधारण आयुक्तालयात 
ववलीन करण्यात येत आहे.   

मृद व जलसंधारण आयुक्तालयात संचालक, मृद सधंारण याचंे पदनाम बदलनू 
ते अपर आयुक्त मृदसंधारण असे करण्यात येत आहे.  अपर आयुक्त, मृदसंधारण हे मृद 
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व जलसंधारण ववभागाच्या अवधपत्त्याखालील संपूणण मृदसंधारण यंत्रणेकवरता आयुक्त, 
मृद व जलसंधारण यानंा आयुक्तालयात सहाय्य करतील.   

    क ) आयुक्ताचंे अवधकार :- 
आयुक्त, मृद व जलसंधारण यानंा ववभाग प्रमुख म्हणनू, ववभाग प्रमुखाचे सवण 

प्रशासवनक व ववत्तीय अवधकार राहतील.   
     गट - अ  व गट - ब च्या पदाचंे वनयुक्ती व वशस्तभगं ववषयक अवधकार शासनस्तरावर 

राहतील.  तर गट - क व  गट - ड या पदाचंे वनयुक्ती व वशस्तभंगववषयक अवधकार आयुक्त, 
मृद व जलसंधारण यानंा राहतील.   तसेच, गट - अ व गट - ब च्या अवधका-यानंा वकरकोळ 
वशक्षा देण्याचे अवधकार आयुक्त, मृद व जलसंधारण यानंा राहतील.  

      ऐ )  मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाची प्रमुख कतणव्ये व जबाबदा-या :  
     मृद व जलसंधारणाच्या कामाचंे शास्त्रशुध्द वनयोजन करुन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी  

    करणे. 
 मृद व जलसंधारणाची कामे करीत असलेल्या सवण यत्रणाशंी समन्वय साधून मृद व 

जलसंधारणाच्या कामावर पवरणामकारक वनयंत्रण ठेवणे.   
 टंचाईमुक्त महाराष्ट्राचे उविष्ट्ट साध्य करुन भववष्ट्यात कधीही पाणीटंचाई उद्भवणार 

नाही यासाठी सक्षम व पवरणामकारक कायणपध्दती ववकसीत करणे. 
 मृद व जलसंधारणाच्या कामाकंवरता मावहती तंत्रज्ञान ववषयक साधनाचंा प्रभावी वापर 

करुन पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी व्यवस्था वनमाण करणे. 
 राज्य शासनाद्वारे मृद व जलसंधारण ववषयासंदभात वळेोवळेी सोपववण्यात आलेल्या 

कामाचंी जबाबदारी पार पाडणे.  
6) मृद व जलसंधारण ववभागाच्या क्षते्रीय यंत्रणेची फेररचना आकृवतबंधासह खालीलप्रमाणे  प्रस्ताववत 
करण्यात येत आहे : - 
 मृद व जलसंधारण ववभागाच्या क्षते्रीय कायालयाचे स्तर :  

मृद व जलसंधारण ववभागाच्या आस्थापनेवर आयुक्त, मृद व जलसंधारण, औरंगाबाद हे 
राज्य स्तरावरील मुख्य क्षते्रीय कायालय राहील.  तर, मंडळ अवधकारी, मृदसंधारण हे सवात कवनष्ट्ठ 
स्तरावरील कायालय राहील.  

 मृद व जलसंधारण ववभागामध्य ेमंडळ / तालुका सकवा उप ववभाग / वजल्हा / प्रादेवशक / 
आयुक्तालय /सवचव अस े स्तर राहतील.  मंडळ स्तरावरील अवधका-यास मंडळ अवधकारी 
मृदसंधारण, तालुका स्तरावरील अवधका-यास तालुका मृदसंधारण अवधकारी, उप ववभाग  
स्तरावरील अवधका-यास उप ववभागीय जलसंधारण अवधकारी,  वजल्हा स्तरावरील अवधका-यास 
वजल्हा मृद/जलसंधारण अवधकारी, प्रादेवशक स्तरावरील अवधका-यास प्रादेवशक मृद/ 
जलसंधारण अवधकारी असे संबोधण्यात याव.े  ( याचा तपशील वववरणपत्र  -क प्रमाणे ) 
क्षते्रीय  कायालयाचंी संरचना वववरणपत्र - औ प्रमाणे   दशणववण्यात आली आहे.   
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7)  मृद व जलसंधारण ववभागाच्या क्षते्रीय यंत्रणेचा ककूण 16479 पदाचंा सुधारीत व फेररवचत 
आकृवतबंध मंजूर करण्याच्या प्रस्तावास व त्या अंतगणत समाववष्ट्ठ असलेली जलसंपदा व कृषी 
ववभागाकडील वववरणपत्र - अ मधील तपशीलात दशणववण्यात आलेली पदे कायणरत अवधकारी व 
कमणचा-यासंह मृद व  जलसंधारण ववभागाकडे कायमस्वरुपी समायोवजत करण्याच्या खालील 
प्रस्तावास राज्यमंत्रीमंडळाने मान्यता वदली आहे.     
     अ)  यामध्ये  जलसंधारण ववभागाकडील लघुससचन ( जलसंधारण ) यंत्रणेतील 3156 मंजूर 

पदापंैकी  3156 पदे समाववष्ट्ठ करणे व 1992  पासून तात्पुरत्या प्रवतवनयुक्तीवर असलेली ही 
सवण पदे कायणरत अवधकारी व कमणचा-यासंह मृद व  जलसंधारण ववभागाकडे कायमस्वरुपी 
समायोवजत करण्यात यावीत.  

      आ)  वजल्हा पवरषद यतं्रणेकडील ककूण  2959 मंजूर पदे समाववष्ट्ठ करणे व या पदामंधील    
    जलसंपदा ववभागाकडील कायणकारी अवभयंत्याचंी 31  पदे व उप अवभयंत्याचंी 189 पदे,  जी 

पदे 1992  पासून  तात्पुरत्या प्रवतवनयुक्तीवर आहेत अशी सवण पदे  कायणरत अवधकारी व कमणचा-
यासंह मृद व जलसंधारण ववभागाकडे कायमस्वरुपी समायोवजत करण्यात यावीत.  
इ) जलसपंदा ववभागाकडील सध्या या ववभागात मंजूर व कायणरत असलेल्या वरील पदाचं्या  
व्यवतरीक्त वववरणपत्र -  ओ मध्ये दशणववण्यात आलेली 381 पदे  मृद व  जलसंधारण 
ववभागाकडे वगण करण्यात यावीत.  या पवरणामी, जलसंपदा ववभागाकडील आकृवतबंधामध्ये 
यापूवी अवधसंख्य असलेली वरील ७ (अ) व 7 (आ) येथील सवण पदे ही कायमस्वरुपी मृद व 
जलसंधारण ववभागाकडे समायोवजत झाल्याने सदरहू पदे जलसंपदा ववभागाच्या 
आकृतीबंधातून रिबातल ठरतील.   
ई) कृषी ववभागाकडून ककूण 9967 इतकी पदे वववरणपत्र - ऐ  प्रमाणे कायणरत अवधकारी    

     / कमणचा-यासंह मृद व जलसंधारण ववभागाकडे वगण करण्यात यावीत.   कृषी ववभागाकडून 
वववरणपत्र - ऐ मध्ये दशणववल्याप्रमाणे ककूण 9967 पदे वगण करताना जी पदे प्रत्यक्षपणे वगण होवू 
शकणार नाहीत त्या पदाचंा आर्मथक भार ववचारात घेवून कृषी ववभागातील वततका आर्मथक भार 
असलेली पदे उच्चावधकार सवमतीने कृषी ववभागातील पदाचंा आढावा घेवून रि करावीत व 
वततका आर्मथक भार असलेली पदे मृद व जलसधंारण ववभागाच्या आकृवतबंधानुसार नव्याने 
भरती करण्यास मान्यता द्यावी.    

8)   कृषी व जलसंपदा ववभागाकडील पदे कायणरत अवधकारी/कमणचा-यासंह मृद व जलसंधारण 
ववभागाकडे कायमस्वरुपी वगण करताना खालील तत्वाचंे पालन करण्यात याव े:-  

i) मृद व जलसंधारण ववभागातील आकृवतबंधानुसार मंजूर असलेल्या पदाचंी भरती करताना 
सवणप्रथम जलसंपदा ववभाग व कृषी ववभाग याचं्याकडील सवण अवधकारी/कमणचा-यांमाफण त 
ववकल्प घेण्याची कायणवाही करुन त्या प्रशासकीय ववभागामाफण त मृद व जलसंधारण 
ववभागास ववकल्प सादर करण्यासाठी व त्याची प्रत मृद व जलसंधारण ववभागास थेट  सादर 
करण्यासाठी 15 जुलै, 2017 ही मुदत ठेवण्यात येईल. त्यानुसार मुदतीत ववकल्प 
दशणववलेल्या अवधकारी/कमणचा-यानंा मृद व जलसधंारण ववभागामध्ये सामावून घेण्यात 
येईल.  या कायणवाहीस प्रवसध्दी माध्यमातून व संकेतस्थळावरुन प्रवसध्दी देण्यात येईल.   
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ii) मृद व जलसंधारण ववभागाकडे थेटपणे प्राप्त झालेल्या ववकल्पानुसार संबंधीत अवधकारी व 
कमणचा-यानंा या ववभागाद्वारे नेमणकूा देण्यात येतील व त्या अनुषंगाने त्यानंा पूवीच्या 
ववभागातील पदावरुन तात्काळ कायणमुक्त करुन सेवावभलेख या ववभागाकडे पाठववणे 
जलसंपदा व कृषी ववभागास बंधनकारक राहील.   

iii) जलसंपदा ववभागाची स्थावनक स्तर यंत्रणेकडील 3156 पदे व वजल्हा पवरषद यंत्रणेतील 
वगण - 1 व वगण - 2 ची 220 पदे व नव्याने वगण करावयाची 381 पदे, ही सवण पदे कायणरत 
अवधकारी /कमणचा-यासंह मृद व जलसंधारण ववभागाकडे कायमस्वरुपी वगण करण्यासाठी 
मंत्रीमंडळाने मान्यता वदलेली आहे.  त्यामुळे जलसंपदा ववभागाच्या आकृवतबंधातून वरील 
पदे कमी करण्यात यावीत.   

iv) मृद व जलसंधारण ववभागाच्या आस्थापनेवर वरील पवरच्छेद 8 iii) मध्ये नमूद केलेल्या 
पदावंर जलसंपदा ववभागाचे अवधकारी/कमणचारी सन 1992 पासून तात्पुरत्या 
प्रवतवनयुक्तीवर कायणरत आहेत.  सध्या कायणरत असलेल्या जलसंपदा ववभागाच्या या सवण 
अवधकारी / कमणचा-याकंडून, ते त्याचं्या मूळ जलसंपदा ववभागाकडे परत जाणार आहेत 
अथवा मृद व जलसंधारण ववभागात समायोवजत होणार आहेत याबाबतचे ववकल्प वद.15 
जुल,ै 2017 पयंत भरुन घेण्यात येतील.  त्यानुसार जे अवधकारी/कमणचारी हे मृद व 
जलसंधारण ववभागाकडे समायोवजत होण्याचा ववकल्प देतील त्यानंा या ववभागाच्या 
आस्थापनेवर समायोवजत करण्यात येईल.  

परंतु, जे अवधकारी/कमणचारी त्याचं्या मूळ जलसंपदा ववभागाकडे परत जाण्याचा 
ववकल्प देतील अस े सवण अवधकारी/कमणचारी त्याचं्या मूळ जलसंपदा ववभागाकडे परत 
जाण्यासाठी पात्र ठरतील.  परंतु, अशा सवण अवधकारी/कमणचा-यानंा या शासन वनणणयाच्या 
वदनाकंापासून यापुढील 4 वषापयंतच्या कालावधीकवरता मृद व जलसंधारण ववभागाच्या 
आस्थापनेवर कायणरत ठेवण्यात येईल.  या ववभागाच्या आस्थापनेवरील पदे जसजशी 
भरण्यात येतील  तसतसे या ववभागाकडे न राहण्याचा ववकल्प वदलेल्या जलसंपदा 
ववभागाच्या अवधकारी/कमणचा-यानंा पुढील 4 वषामध्ये टप्प्याटप्याने त्याचं्या ववभागाकडे 
परत पाठववण्यात येईल.   

मात्र, या दरम्यान जलसपंदा ववभागाचे जे अवधकारी/कमणचारी पदोन्नत होतील व 
पदोन्नतीनंतर त्यानंा मृद व जलसंधारण ववभागात पद उपलब्ध नसल्यामुळे अथवा 
पदोन्नतीनंतर त्यानंा जलसंपदा ववभाग दशणववला गेल्यास अशा अवधकारी/कमणचा-यानंा 
पदोन्नतीनंतरच्या पदावर रुजू होण्यासाठी या ववभागाकडून कायणमुक्त करण्यात येईल.   

परंतु आणखी असेही की, जलसंपदा ववभागाकडील ककूण मंजूर, भरलेल्या व वरक्त 
या पदाचंे ज ेप्रमाण आहे तेच प्रमाण या ववभागाकडील कायणरत व वरक्त पदाचं्या बाबतीत 
कायम राखण्यात येईल.   
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v)  उच्चावधकार सवमतीकडील आढाव्या दरम्यान कृषी ववभाग व जलसंपदा ववभागातील जी 
पदे अवतरीक्त ठरतील त्या पदावरील अवधकारी/कमणचा-यानंा मृद व  जलसंधारण ववभागात 
प्रवतवनयुक्तीने घेण्यात येईल व जसजशी कृषी व जलसंपदा  ववभागामध्ये ज्या संवगात पदे 
वरक्त होतील तसतसे  त्या संवगातील अवधकारी/कमणचा-यानंा कृषी व जलसंपदा  
ववभागाकडे परत पाठववण्यात येईल.  तद्नंतर उवणरीत पदाचंी भरती मृद  व जलसंधारण 
ववभागामाफण त करण्यात येईल. प्रवतवनयुक्तीवर येणा-या सवण अवधकारी व कमणचारी यानंा 
प्रवतवनयुक्तीच्या संदभातील सवण वनयम लागू राहतील. 

vi) मृद व जलसंधारण ववभागाकडे समायोजनाद्वारे कायमस्वरुपी वगण होण्याचा ववकल्प देणा-
या सवण अवधकारी व कमणचारी याचंी त्याचं्या मूळ ववभागाकडील त्या त्या संवगातील परस्पर 
सेवाज्येष्ट्ठता कायम ठेवण्यात येईल.  तथावप, जे अवधकारी व कमणचारी वद.15 जुलै, 2017 
नंतर मृद व जलसंधारण ववभागाकडे येण्याचा ववकल्प देतील सकवा इच्छुकता दशणवतील ते 
त्याचंी परस्पर सेवाज्येष्ट्ठता गमावतील व त्यानंा सेवाज्येष्ट्ठतेमध्ये मृद व जलसंधारण 
ववभागामध्ये वरीलप्रमाणे ववहीत केलेल्या वद. 15 जुल,ै 2017 या वदनाकंापयतं आलेल्या 
अवधकारी व कमणचा-याचं्या नंतरचे स्थान देण्यात येईल.   ही बाब ववचारात घेता मृद व 
जलसंधारण ववभागाकडे ववकल्पाद्वारे कायमस्वरुपी वगण होवू इस्च्छणा-या सवण संबंधीत 
अवधकारी व कमणचारी यानंी ववहीत केलेल्या वदनाकंापूवी ववकल्प सादर करुन त्याची प्रत 
मृद व जलसंधारण ववभागास थेटपणे ई-मेलद्वारे पाठवावी अथवा टपालाद्वारे सकवा व्यस्क्तश: 
वद.15 जुल,ै 2017 पवूी पोहोच करावी. याबाबतच्या सववस्तर सूचना ववकल्प 
मागववण्याकवरता प्रवसध् द करण्यात येत असलले्या प्रवसध्दीपत्रकात पहाव्यात.   

vii) कृषी व जलसंपदा ववभागाकडील जे अवधकारी/कमणचारी मृद व जलसंधारण ववभागाकडे 
ववकल्पाद्वारे कायमस्वरुपी समायोवजत होतील त्या सवण अवधकारी/कमणचा-यांना भववष्ट्यात 
मृद व जलसंधारण ववभागाचे सेवाप्रवशे वनयम व सेवा शती लागू राहतील.   
 

 9) सरळसेवा पदभरतीसाठी असललेी बंदी मृद व जलसंधारण ववभागास लागू ठरणार नाही.   
10) वरीलप्रमाणे नव्याने पदभरती करण्यापूवी जलसंपदा व कृषी ववभागाकडून जलसंधारण  

ववभागाकडे वगण होणारी पदे उच्चावधकार सवमतीच्या मान्यतेने वनवित झाल्यावशवाय भरती 
करण्यात येणार नाही.   

11) मृद व जलसंधारण ववभागाचे सेवाप्रवशे वनयम प्रवसध्द होईपयंत, आकृवतबंधामध्ये मंजूर असलेल्या  
सवण पदाकंवरता जलसंपदा, सावणजवनक बाधंकाम कृषी इत्यादी ववभागातील समकक्ष पदाचं े
सेवाप्रवशे वनयम लागू ठरतील असा राज्य मंत्रीमंडळाने वनणणय घेतलेला आहे.   

12)  प्रवतवनयुक्तीच्या सवण वनयमाचंे पालन करणे जलसंपदा व कृषी ववभागास बंधनकारक राहील.   
जलसंपदा व कृषी ववभागाने यापुढे मृद व जलसंधारण ववभागाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या 
पदस्थापनेचे थेट आदेश न काढता संबंधीत अवधकारी/कमणचारी याचं्या सेवा मृद व जलसंधारण 
ववभागास उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.  तसेच, जलसंधारण ववभागाच्या परवानगीवशवाय 
त्याचं्या सेवा मूळ ववभागाकडे परत घेऊ नयेत. 
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13) शासन वनणणयातील आकृतीबंधामध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या पदाकंवरता नव्याने पदभरती 
करण्यापूवी जलसंपदा व कृषी ववभागाकडून मृद व जलसधंारण ववभागाकडील पदावंर 
ववकल्पाद्वारे कायमस्वरुपी वगण होणा-या अवधकारी/कमणचा-याचंी संख्या वनवित करण्यात यावी 
व तद्नंतर वरक्त ठरणारी सवण पदे भरण्यासाठी उच्चावधकार सवमतीने मान्यता द्यावी.   

14) मृद व जलसंधारण ववभागाच्या उपरोक्त नमूद ककूण 16479 पदाचं्या  फेररवचत आकृवतबंधात  
समाववष्ट्ठ असलले्या खालील तपशीलवार कायालयाचं्या रचनेस  मान्यता देण्यात येत आहे.   
14.1) मुख्य दक्षता व गुणवनयंत्रण, अवधकारी : 

जलसंधारण ववभागा अंतगणत संपूणण राज्यासाठी 1 मुख्य दक्षता व गुणवनयंत्रण 
अवधकारी हे कायालय मंजूर करण्यात येत आहे.  या कायालयासाठी 15  पदाचंा 
आकृवतबंध मंजूर करण्यात आला असून त्याचा तपशील वववरणपत्र - अ  (6) मध्य े
दशणववण्यात आला आहे.  या कायालयाच्या अधीनस्त राज्यातील 6  प्रादेवशक दक्षता व 
गुणवनयंत्रण कायालये ठेवण्यात येतील. 

मुख्य दक्षता व गुणवनयंत्रण, अवधकारी हे सवचव, मृद व जलसंधारण याचं्या थेट 
वनयंत्रणाखाली राहतील व सदरहू कायालय वाल्मी, औरंगाबाद येथून कायास्न्वत 
करण्यात येईल.  
 कतणव्ये व जबाबदा-या :- मुख्य दक्षता व गुणवनयंत्रण अवधकारी हे पद मुख्य अवभयंता  

समकक्ष असेल.  मुख्य दक्षता व गुणवनयंत्रण अवधकारी हे राज्यस्तरीय कायालय 
राहील.  या कायालयास चौकशीचे आदेश देण्यासाठी सवचव, मृद व जलसंधारण हे 
सक्षम प्रावधकारी राहतील.  असे असले तरी दक्षता ववषय बाब म्हणनू मुख्य दक्षता व 
गुणवनयंत्रण अवधकारी हे त्यानंा वाटेल त्या कामाचंे यादृस्च्छक (Random) पध्दतीने 
ककतर स्वत: अथवा त्याचं्या अवधका-याकरवी प्रादेवशक पथकाद्वारे तपासणी करु 
शकतील. या पध्दतीने ते मृद व जलसंधारणाची वार्मषक वकमान 5 टक्के कामे 
तपासतील व त्याबाबतच्या नोंदी ठेवतील व आवश्यकतेप्रमाणे कायणवाही करतील.   
 शासन स्तरावरुन चौकशीसाठी सोपववलेल्या प्रकरणाचं े चौकशी अहवाल 

कालमयादेत शासनास सादर करणे.   
 वशस्तभंगववषयक प्रकरणामंध्ये दोषोरापपत्रे वनवित करुन पुराव्यासह 

दोषारोपपत्रे शासनास सादर करण्याची या कक्षावर जबाबदारी असेल.   
 गुणवनयंत्रणाच्या बाबतीतसुध्दा मुख्य दक्षता व गुणवनयंत्रण अवधकारी हे 

राज्यातील चालू/चौकशीच्या कामावंर गुणवनयंत्रण चाचण्या घेवून वळेोवळेी 
कायणवाही करतील.   

 राज्यातील मृद व जलसंधारणाच्या सवण कामाचंी गुणवत्ता उच्च प्रतीची ठेवणे ही 
या कायालयाचंी प्रमुख जबाबदारी असेल.   
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        14.२) प्रादेवशक ववभाग स्तर यंत्रणा (6 प्रादेवशक ववभाग ठाणे / पुणे/नावशक /औरंगाबाद  
      /अमरावती / नागपूर) :  

सध्या ववभागाकडे अधीक्षक अवभयंता लघुससचन (जलसंधारण) मंडळ ही  6 मंजूर 
कायालये कायणरत आहेत.  या कायालयाचे नाव प्रादेवशक जलसंधारण अवधकारी अस े
करण्यात येत आहे. प्रत्येक प्रादेवशक जलसंधारण अवधकारी कायालयामध्ये     वववरणपत्र 
- ब  मध्ये दशणववल्याप्रमाणे  28 पदे कायणरत राहतील. अधीक्षक अवभयंता याचंे पदनाम 
बदलून ते प्रादेवशक जलसधंारण अवधकारी असे करण्यात येत आहे.  
 कतणव्ये व जबाबदा-या :-  

प्रादेवशक जलसंधारण अवधकारी हे त्याचं्या अवधपत्त्याखालील वजल्हा 
जलसंधारण कायालयावंर वनयंत्रण ठेवतील व जलसंधारणाच्या सवण कामासंाठी 
प्रादेवशक स्तरावरील अवधकारी म्हणनू ते जबाबदार राहतील.  

14.3) प्रादेवशक दक्षता व गुणवनयंत्रण पथक  :-  
 प्रादेवशक स्तरावर 6 दक्षता व गुणवनयंत्रण पथके आवश्यक असतील त्यासाठी जलसंधारण 

ववभागात सध्या कायणकारी अवभयंत्याचंी 26 वजल्हा कायालये असून त्यामधील ठाणे, पुणे, 
नावशक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर ही प्रादेवशक ववभाग स्तरावरील कायणकारी 
अवभयंत्याचंी  6 कायालये दक्षता व गुणवनयंत्रण पथकांकवरता वगण करण्यात येत आहेत. 
प्रादेवशक ववभाग स्तरावरील या कायालयाकंवरता आवश्यक असणारी उवणरीत पदे ही 
जलसंपदा ववभागाकडून या ववभागाकडे कायमस्वरूपी वगण होवून येणा-या अवधका-यामंधून 
उपलब्ध करून देण्याची कायणवाही या ववभागाद्वारे करण्यात येईल.  तोपयंत संबंधीत 6 
कायणकारी अवभयंत्याचं्या  कायालयाचंे नामातंरण व रुपातंरण करुन प्रादेवशक दक्षता व 
गुणवनयंत्रण कायालये चालू करावीत व सध्याची उपरोक्त नमूद 6 कायणकारी अवभयंता यानंी 
त्याचं्याकडील सवण अवभलेख त्याचं्या वजल््ास/कायालयास संलग्न करण्यात आलेल्या 
वजल्हा जलसंधारण अवधकारी कायालयाकडे प्रादेवशक मृद व जलसंधारण अवधका-यासंमक्ष 
सूपूदण करावते.   

 दक्षता व गुणवनयंत्रण पथक हे 38 पदाचंे असेल.  याबाबतचा तपशील वववरणपत्र - क मध्ये 
दशणववण्यात आला आहे.   या कायालयासाठी उवणरीत पदेही जलसंपदा ववभागातून 
वववरणपत्र - ओ  मध्य े दशणववल्याप्रमाणे 6 पदे व कृषी ववभागातून वववरणपत्र ऐ मध्य े
दशणववल्याप्रमाणे 42 पदे कायणरत अवधकारी/कमणचा-यामंधून कायमस्वरुपी वगण करण्यात 
यावीत.    
 प्रादेवशक दक्षता व गुणवनयंत्रण पथकाच्या कतणव्ये व जबाबदा-या :-  

 मुख्य दक्षता व गुणवनयंत्रण अवधकारी यानंी सोपववलेली कामे पाहणे.   
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 प्रादेवशक दक्षता व गुणवनयंत्रण अवधकारी हे यादृस्च्छक (Random) पध्दतीने  मृद व 
जलसंधारणाची वार्मषक वकमान 10 टक्के कामे तपासतील व त्याबाबतच्या नोंदी 
ठेवतील व आवश्यकतेप्रमाणे कायणवाही करतील.   

 प्रादेवशक दक्षता व गुणवनयंत्रण अवधकारी हे राज्यातील चालू/चौकशीच्या कामावंर 
गुणवनयंत्रण चाचण्या घेवून वळेोवळेी कायणवाही करतील.   

 राज्यातील मृद व जलसंधारणाच्या सवण कामाचंी गुणवत्ता उच्च प्रतीची ठेवणे ही या 
कायालयाचंी प्रमुख जबाबदारी असेल.   

14.4) वजल्हा स्तर मृदसंधारण यंत्रणा :-  
34 वजल्हा स्तरावर मृदसंधारणाचे वजल्हा मृदसंधारण अवधकारी हे कायालय मंजूर 

करण्यात येत आहे व हे कायालय मृदसंधारण व पाणलोट क्षते्र व्यवस्थापनाशी संबंधीत 
असलेल्या ववभागाच्या सवण योजनाचंी अंमलबजावणी करेल.  या कायालयासाठी  20 पदाचंा 
आकृवतबंध मंजूर करण्यात आला असून त्याचा तपशील  वववरणपत्र - ड  (1) मध्य ेदशणववण्यात 
आला आहे.     
 वजल्हा मृदसंधारण अवधकारी कायालयाची कतणव्ये व जबाबदा-या :-  

संपूणण वजल््ातील मृदसंधारण व पाणलोट क्षते्र व्यवस्थापनाची ववभागाची कामे या 
कायालयाच्या अवधपत्त्याखाली राहतील.  या कायालयाकडे वजल््ातील सवण तालुका 
मृदसंधारण कायालये व मृदसंधारण मंडळ कायालये याचंे वनयंत्रण राहील.  
वजल्हास्तरावरील मृदसंधारण व पाणलोट क्षते्र व्यवस्थापनाच्या कामासंाठी हे कायालय 
जबाबदार असेल.  मृदसधंारण व पाणलोटाचं्या वजल््ातील कामाचंे वनयोजन, देखरेख, 
अंमलबजावणी करणे ही या कायालयाची जबाबदारी असेल.  वजल्हा मृदसंधारण अवधकारी 
हे अपर आयुक्त, मृदसंधारण यानंा प्रवतवदेन करतील.     
14.5) वजल्हा स्तर यंत्रणा  (जलसंधारण ववभाग) :-  

 मृद व जलसंधारण ववभागाकडे सध्या कायणकारी अवभयंत्याचंी 26 कायालये मंजूर 
आहेत.  फेररचने अंतगणत त्यापैकी  महाराष्ट्रातील 34 वजल््ासंाठी 19 वठकाणाची कायणकारी 
अवभयंता ही कायालये वजल्हा जलसंधारण अवधकारी कायालये म्हणनू कायणरत  राहतील.  
तर प्रादेवशक ववभागाच्या वठकाणावरील कायणकारी अवभयंत्याचंी 6 वजल्हा कायालये ही 
प्रादेवशक दक्षता व गुणवनयंत्रण कायालयात रुपातंरीत करण्यात येत आहेत.  वजल्हा 
जलसंधारण अवधकारी  कायालयाकंवरता 30 पदाचंा आकृवतबंध मंजूर  आहे.  
सवणसाधारणपणे प्रत्येक प्रादेवशक ववभागासाठी 3 याप्रमाणे उवणरीत ककूण 19 कायणकारी 
अवभयंत्याचं्या मंजूर  कायालयाचंे वजल्हा जलसंधारण अवधकारी कायालयात रुपातंरणासाठी 
त्या कायालयाचंे प्रादेवशक ववभागवनहाय फेरवाटप  हे कोकण ववभाग - 3, पुणे ववभाग - 3, 
औरंगाबाद ववभाग - 4, अमरावती ववभाग - 3, नावशक ववभाग  - 3, नागपूर ववभाग - 3  असे 
राहील.  
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प्रादेवशक ववभागाच्या वठकाणावरील कायणकारी अवभयंत्याचंी 6  वजल्हा कायालये ही 
प्रादेवशक दक्षता व गुणवनयंत्रण कायालयाकडे वगण केल्यानंतर त्या 6 कायालयाचं्या 
अवधपत्याखालील उपववभागीय जलसंधारण अवधकारी कायालये आहे त्याच वठकाणी 
कायणरत राहतील व ही कायालये नजीकच्या वजल्हा जलसंधारण अवधकारी कायालयास 
जोडण्यात येतील. याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे वनगणमीत करण्यात येतील. 

 वजल्हास्तरावरील जलसंधारण यंत्रणेचा आकृवतबधंाचा तपशील वववरणपत्र - ड 
मध्ये दशणववण्यात आला आहे. सदर आकृवतबंधात ववभागीय लेखापाल या पदाऐवजी 
लेखावधकारी वगण - 2 हे पद मंजूर करण्यात आल ेआहे.  तर प्रथम वलवपक या पदाचे पदनाम 
बदलून ते कायालयीन अधीक्षक असे करण्यात आल ेआहे. 
14.6) वजल्हा स्तर लघु पाटबंधारे यंत्रणा   (वजल्हा पवरषद ववभाग ) :-   

 वजल्हा पवरषदामंध्ये सद्यस्स्थतीत 30 वजल्हा पवरषदाचं्या वठकाणी कायणकारी अवभयंता 
(ल.पा.) वजल्हा  पवरषद ही 31 कायालये मंजूर आहेत.  प्रत्येक वजल्हा पवरषदेकवरता 1 
याप्रमाणे आणखी 4 कायालये नव्याने मंजूर करण्यात येत आहेत.   कायणकारी अवभयंता 
(ल.पा.) वजल्हा पवरषद या कायालयाकवरता 19 पदाचंा आकृतीबंध मंजूर करण्यात येत  
असून याबाबचा तपशील वववरणपत्र - ड ( 2 ) मध्ये दशणववण्यात आला आहे.  

 कायणकारी अवभयंता वजल्हा पवरषद (ल.पा.) ही कायालये संबंधीत प्रादेवशक जलसंधारण  
अवधका-याचं्या तावंत्रक वनयंत्रणाखाली तर मुख्य कायणकारी अवधकारी, संबधंीत वजल्हा 
पवरषद याचं्या प्रशासकीय वनयंत्रणाखाली राहतील.   

 प्रत्येक वजल्हा पवरषदेकवरता वकमान कक कायणकारी अवभयंता, लघु पाटबंधारे ववभाग 
आवश्यक असल्याने, सद्यस्स्थतीत लघुपाटबंधारे ववभागाचे कायालय नसलेल्या रत्नावगरी, 
रायगड, कोल्हापूर व  लातूर या 4 वजल्हा पवरषदाचं्या वठकाणी कायणकारी अवभयंता, वजल्हा 
पवरषद (ल.पा.) ही कायालये नव्याने मंजूर करण्यात येत आहेत.  या वाढीव 
कायालयाकंवरता नव्याने पदवनर्ममती न करता व नव्याने पदे न भरता या कायालयाकंवरता 
आकृतीबंधामध्ये दशणववण्यात आल्याप्रमाणे  या 4 लघुपाटबंधारे ववभागीय कायालयाकवरता 
आवश्यक असलेली सवण पदे ही जलसंपदा ववभागाकडून त्या ववभागाकडील बंद पडलले्या 
कायालयापैकी 4 ववभागीय कायालये स्थलातंरणाद्वारे उपरोक्त नमूद वजल्हा पवरषद 
ववभागाकवरता अवधकारी /कमणचा-यासंह वगण करण्यात यावीत.   

 14.7) उप ववभागीय स्तर जलसंधारण यंत्रणा ( 127 उप ववभाग ) ( स्थावनक स्तर ):   
 जलसंधारण ववभागाची सध्याची मंजूर 127 उप ववभागीय कायालये आहेत.  प्रत्येक 

कायालयाकवरता 17 पदाचंा आकृवतबंध मंजूर आहे.   ही कायालये ज्या वठकाणी आहेत 
त्याच वठकाणी उप ववभागीय जलसंधारण अवधकारी म्हणनू वनदेवशत करण्यात येत 
आहेत.    

 उप ववभागीय स्तरावरील यंत्रणेचा तपशील वववरणपत्र - इ मध्ये दशणववण्यात आला आहे.  
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14.8) उप ववभागीय स्तर जलसंधारण यंत्रणा ( 175 उप ववभाग )  वजल्हा पवरषद ( ल.पा.) :  
i) वजल्हा पवरषदाकंवरता सद्यस्स्थतीत 158 लघु पाटबंधारे उप ववभाग मंजूर आहेत.  या 

प्रत्येक उप ववभागीय कायालयाकवरता 15 पदाचंा आकृवतबंध मंजूर आहे.  उप 
ववभागीय स्तरावरील यंत्रणेचा तपशील वववरणपत्र - इ (2) मध्य ेदशणववण्यात आला 
आहे.  

ii) फेररचने अंतगणत 2 तालुक्याकंवरता 1 उप ववभाग याप्रमाणे 175 उप ववभाग मंजूर  
करण्यास राज्य मंत्रीमंडळाने मान्यता वदली आहे.  त्याकवरता ककूण 17 नवीन उप 
ववभाग वनमाण करण्याच्या प्रस्तावास मंजूरी देण्यात आली आहे.   यास्तव, राज्यातील 
सवण वजल्हा पवरषदामंधील लघु पाटबंधारे उप ववभागाचंा आढावा घेवून 2 
तालुक्याकंवरता 1 उप ववभाग अशी फेररचना असलेले प्रस्ताव संबंधीत मुख्य 
कायणकारी अवधका-यानंी संबंधीत ववभागीय आयुक्तामंाफण त 30 सप्टेंबर, 2017 पूवी 
शासनास सादर करावते.   
 या पवरणामी, ज्या वजल्हा पवरषदामंध्ये अवधक उपववभाग असतील ते उप 
ववभाग कमी उप ववभाग असलेल्या वजल्हा पवरषदेकडे वगण करण्यात येतील.  याबाबत 
स्वतंत्रपणे आदेश वनगणमीत करण्यात येतील.   

17 नवीन लघुपाटबंधारे उप ववभागीय कायालयाकंवरता आवश्यक असलेली 
सवण पदे ही जलसंपदा ववभागाकडून त्या ववभागाकडील बंद पडलेल्या उप ववभागीय 
कायालयापंैकी 17 उप  ववभागीय कायालयाचं्या स्थलातंरणाद्वारे उपरोक्त नमूद 
वजल्हा पवरषद ववभागाकंडे अवधकारी /कमणचा-यासंह वगण करण्यात यावीत.   

14.9) तालकुा स्तर मृदसधंारण यंत्रणा : -  
 तालुका स्तरावर 351 तालुका मृद सधंारण अवधकारी कायालये मंजूर करण्यात येत  

आहेत. तालुका कायालयाकवरता 9 पदाचंा आकृवतबंध मंजूर करण्यात येत आहे.  
याचा तपशील वववरणपत्र - ई  मध्ये दशणववण्यात आलेला आहे.  

 तालुका स्तरावरील तालुका मृदसंधारण अवधकारी ही कायालये कृषी ववभागाकडून  
मृद व जलसंधारण ववभागाकडे कायणरत अवधकारी/कमणचा-यासंह वववरणपत्रे - ऐ 
मध्ये दशणववल्याप्रमाणे वगण होणा-या पदामंधून  सुरु करण्यात यावीत.   

 तालकुा मृदसंधारण अवधकारी कायालयाच्या कतणव्ये व जबाबदा-या :- 
 मृदसंधारण व पाणलोटाचं्या तालुक्यातील कामाचंे वनयोजन, देखरेख,  

  अंमलबजावणी करणे ही या कायालयाची जबाबदारी असेल.  
 तालुक्यातील सवण मृदसंधारण मंडळ कायालयांवर वनयंत्रण ठेवणे. 
  तालुक्यातील मंडळ कायालयानंा वजल्हा पवरषद गटातील गाव ेनेमून देणे. 
  तालुका मृदसंधारण अवधकारी हे वजल्हा मृदसंधारण अवधका-यानंा  

प्रवतवदेन करतील.   
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   14.10) मंडळ स्तर मृदसंधारण यंत्रणा ( 2006 मंडळे ) :  
 हे मृद व जलसंधारण ववभागाचे सवात कवनष्ट्ठ कायालय असेल. 
 वजल्हा पवरषदाचं्या गटाच्या वठकाणी मृदसंधारण मंडळ कायालय प्रस्ताववत आहे.     
 मंडळ अवधकारी कायालयात कक मंडळ मृदसधंारण अवधकारी, कक मृदसधंारण 

सहायक व कक अनुरेखक असा तीन पदाचंा आकृवतबंध मंजूर करण्यात  आहे.  
 मंडळ अवधकारी कायालयातील तीनही पदाचंी सववस्तर कतणव्ये, जबाबदा-या व 

वनयंत्रण याबाबत आयुक्त, मृद व जलसंधारण हे आदेश काढतील.   
 आकृतीबंधाचा तपशील वववरणपत्र - उ  मध्य ेदशणववण्यात आला आहे.  

 मंडळ मृदसंधारण अवधकारी कायालयाच्या कतणव्ये व जबाबदा-या :-  
संपूणण मंडळातील मृदसंधारण व पाणलोट क्षते्र व्यवस्थापनाची ववभागाची कामे पूणण 

करणे.  नेमून देण्यात आलेल्या गावामध्ये सवके्षण करुन मृदसधंारण व पाणलोट क्षते्र 
ववकासाची गुणवत्तापूणण कामे करणे. मंडळातंगणत मृदसंधारण व पाणलोट क्षते्र ववकासाचं्या  
कामाचंे वनयोजन, देखरेख, अंमलबजावणी करणे ही या मंडळ कायालयाची जबाबदारी 
असेल.  मंडळ कायालयातील अवधकारी व कमणचारी हे तालुका मृदसधंारण अवधका-याचं्या 
वनयंत्रणाखाली राहतील.  

15) आहरण व संववतरणाचे अवधकार :-  
i) आयुक्त मृद व जलसंधारण, मुख्य दक्षता व गुणवनयंत्रण अवधकारी, प्रादेवशक जलसंधारण 

अवधकारी,  प्रादेवशक दक्षता व गुणवनयंत्रण अवधकारी, सवण वजल्हा जलसंधारण अवधकारी, सवण 
वजल्हा मृदसंधारण अवधकारी, सवण तालुका मृदसंधारण अवधकारी यानंा आहरण व संववतरण 
अवधकारी म्हणनू घोवषत करण्यात येत आहे.  

ii) मृद व जलसंधारण ववभागाच्या अवधपत्त्याखालील कायालयाचंी मुख्यालये  ठरववणे व सदर 
मुख्यालयाचं्या वठकाणामध्ये कामाच्या व्याप्तीनुसार व ववभागाच्या वनकडीनुसार फेरबदल 
करण्याचे अवधकार प्रशासकीय ववभाग स्तरावर राहतील.   

16) वाल्मी, औरंगाबाद या संस्थेचे हस्तांतरण   :  
 राज्य मंत्रीमंडळाच्या वनणणयानुसार जल व भमूी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी ), औरंगाबाद ्ा 

संस्थेच्या स्वायत्ततेला बाधा न आणता सदर संस्था मृद व जलसंधारण ववभागाच्या प्रशासकीय 
वनयंत्रणाखाली आणण्यात येत आहे.  त्यामुळे जलसंपदा ववभागाने वाल्मी, औरंगाबाद या 
संस्थेसंदभातील शासन स्तरावरील सवण बाबी  या ववभागाकडे हस्तातंरीत कराव्यात.    

 17) जलसंधारण ववभागाच्या क्षवेत्रय यंत्रणेच्या फेररचनेनंतर मंत्रालयीन प्रशासकीय ववभागासाठी  
मंत्रालय (खुि ) येथे या शासन वनणणयासोबत जोडलेल्या वववरणपत्र - ऊ मध्य ेदशणववण्यात आलेली 
35 पदे नव्याने वनमाण करण्यास राज्य मंत्रीमंडळाने मंजूरी वदली आहे.  त्यास अनुसरुन संबंधीत 
ववभागानंी खालीलप्रमाणे कायणवाही करावी.  
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17.1) जलसंपदा ववभाग :- 
 मुख्य अवभयंता तथा पदवसध्द सह सवचव : मृद व जलसंधारण ववभाग मंत्रालय (खुि) येथे सह 

सवचवाचे कक तावंत्रक पद वनमाण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  त्यास अनुसरुन या 
शासन वनणणयासोबत जोडलेल्या वववरणपत्र - ऊ मध्ये नमूद केल्यानुसार मुख्य अवभयंत्याचे 
कक पद कायणरत अवधका-यासह मृद व जलसंधारण ववभाग, मंत्रालय (खुि) येथे या 
ववभागाकडे कायमस्वरुपी वगण करण्याची कायणवाही जलसंपदा ववभागाने करावी.   

17.2) सामान्य प्रशासन ववभाग :-  
i) अवर सवचव : अवर सवचव संवगातील नव्याने वनमाण करण्यात आलेल्या पदावर 
अवर सवचव संवगातील अवधकारी उपलब्ध करुन देण्यात यावा.   

ii) 5 नवीन कायासने : जलसंधारण ववभागात सध्या ककूण 12 कायासने कायणरत असून 
ववभागाच्या क्षवेत्रय यंत्रणेची फेररचना केल्यास त्या अनुषंगाने उद्भवणारे कामकाज 
हाताळण्यासाठी मंत्रालयीन प्रशासकीय ववभाग स्तरावर 5 नवीन कायासनाचंी वनर्ममती 
करण्याच्या प्रस्तावास राज्य मंत्रीमंडळाने मान्यता वदली आहे. त्याबाबतचा तपशील 
पुढीलप्रमाणे आहे :-  

a) दक्षता कायासन : ववभागीय चौकशी ववषयक कामकाज हाताळण्याकवरता 
ववभागाकडे दक्षता कायासन अस्स्तत्वात नाही.  त्यामुळे याकवरता कक दक्षता 
कायासन मंजूर करण्यात आले आहे.   त्याकवरता 1 कक्ष अवधकारी,  2 सहायक 
कक्ष अवधकारी, 2 वलवपक या पदावर सामान्य प्रशासन ववभागाने पदस्थापना 
कराव्यात.    

b) आस्थापना तांवत्रक : क्षवेत्रय आस्थापनेवरील तावंत्रक अवधका-यांच्या 
आस्थापनाववषयक बाबी हाताळण्यासाठी आस्थापना तावंत्रक हे कायासन मंजूर 
करण्यात आले आहे.  त्याकवरता 1 कक्ष अवधकारी,  2 सहायक कक्ष अवधकारी, 2 
वलवपक या पदावर सामान्य प्रशासन ववभागाने पदस्थापना कराव्यात.    

c) आस्थापना अतांवत्रक : अतावंत्रक संवगातील अवधकारी /कमणचा-याचं्या आस्थापना 
ववषयक बाबी हाताळण्यासाठी आस्थापना अतावंत्रक हे कायासन मंजूर करण्यात 
आले आहे.  त्याकवरता 1 कक्ष अवधकारी,  2 सहायक कक्ष अवधकारी, 2 वलवपक 
या पदावर सामान्य प्रशासन ववभागाने पदस्थापना कराव्यात.    

d) जलयुक्त वशवार अवभयान ही राज्य शासनाची महत्वाकाकं्षी योजना या 
ववभागामाफण त राबववण्यात येत आहे.  याकवरता कक स्वतंत्र कायासन मंजूर 
करण्यात आले आहे.  त्याकवरता 1 कक्ष अवधकारी,  2 सहायक कक्ष अवधकारी, 2 
वलवपक या पदावर सामान्य प्रशासन ववभागाने पदस्थापना कराव्यात.    

e) जलसंधारण महामंडळाकडील सवण बाबी व वजल्हा पवरषदेकडील प्रशासकीय 
मान्यतेच्या बाबी व तक्रारी इत्यादी कामाकवरता स्वतंत्र कायासन मंजूर करण्यात 
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आले आहे.  त्याकवरता 1 कक्ष अवधकारी,  2 सहायक कक्ष अवधकारी, 2 वलवपक 
या पदावर सामान्य प्रशासन ववभागाने पदस्थापना कराव्यात.     

f) वरील सवण कायासनाकंवरता वमळून 3 लघुटंकलेखक मंजूर करण्यात आले आहेत.  
त्या पदावर सामान्य प्रशासन ववभागाने पदस्थापना कराव्यात.   

g) मृद व जलसंधारण ववभाग, मंत्रालय ( खुि ) येथे 2  वशपाई ही पदे मंजूर करण्यात 
आली आहेत.   सदर पदे भरण्याची कायणवाही ग्रामववकास व जलसंधारण ववभाग 
(आस्था-1 ) यानंी सुरु करावी.  

17.3) सामान् य प्रशासन ववभागाने मृद व जलसंधारण ववभागाकडे वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात  
आलेल्या 35   अवधकारी /कमणचा-याकंवरता त्याचं्या मानकापं्रमाणे आवश्यक असलेली जागा 
मंत्रालय इमारतीत उपलब्ध करुन देण्याची कायणवाही तातडीने करावी.   

17.4) कृषी ववभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ववभाग व वनयोजन ववभाग  :-    
 जलसंधारण ववभाग, मंत्रालय (खुि ) येथील प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाकवरता  वजल्हा अधीक्षक 

कृषी अवधकारी ( वजल्हा मृदसंधारण अवधकारी ) कक पद मंजूर करण्यात आल ेआहे.  मृद व 
जलसंधारण ववभागाच्या सेवाप्रवशे वनयमानुसार  सदर पद भरेपयंत या पदावर वजल्हा 
अधीक्षक कृषी अवधकारी प्रवतवनयुक्तीने उपलब्ध करुन देण्याची कायणवाही कृषी ववभागाने 
करावी.   

 तसेच जलसंधारण ववभाग, मंत्रालय ( खुि ) येथील प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाकवरता  ववरष्ट्ठ 
भ-ूवजै्ञावनकाचे कक पद व सासं्ख्यकी सहायकाचे कक पद मंजूर करण्यात आल ेआहे सदर 
पदावर प्रवतवनयुक्तीद्वारे अवधकारी उपलब्ध करुन देण्याची कायणवाही  अनुक्रमे पाणीपुरवठा 
व स्वच्छता ववभाग व वनयोजन ववभागाने करावी.   

18) आयुक्तालयातील 16  नवीन पदे व नव्याने सुरु करावयाच्या  कायालयासंाठी ( इमारत भाडे, फर्मनचर,  
स्टेशनरी, फोन, इलेक्रीसीटी इ.) कवरता येणा-या खालील प्रमाणे आवती व  अनावती खचास 
मान्यता देण्यात येत आहे.  

अ)  16  नवीन पदावंरील खचण ( रुपये ) :  
आवती खचण : 1 कोटी. 

ब) नव्याने सुरु करावयाच्या  कायालयासंाठी आवती व  अनावती खचण : 
आवती खचण : 68 कोटी 32 लक्ष 
अनावती खचण : 5 कोटी 60 लक्ष  
ककूण आवती खचण : 69 कोटी 32 लक्ष  

 ककूण अनावती खचण : 5 कोटी 60 लक्ष 
 ककूण खचण : 74 कोटी 92 लक्ष रुपये ( अदंाजे )  
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  19) वशस्तभंग ववषयक व प्रशासकीय कारवाईचे  अवधकार :-  
 मृद व जलसंधारण ववभागाव्यवतरीक्त जलसंधारण  कामासंाठी ववववध ववभागांना उपलब्ध 

करण्यात आलेल्या वनधीच्या मयादेत त्या कामाचंा आढावा घेणे, त्यामधील अनवयवमतता / गैरप्रकार 
याबाबत संबंधीत अवधकारी/कमणचारी याचं्याववरुध्द म.ना.से. ( वशस्त व अपील ) वनयमातील प्रचवलत 
तरतूदीनुसार यथोवचत प्रशासकीय कारवाई करणे याचे अवधकार मृद व जलसंधारण ववभागास 
राहतील असा राज्य मंत्रीमंडळाने वनणणय घेतला आहे.          

20) सदर शासन वनणणय ववत्त ववभागाच्या अनौपचावरक संदभण क्र.249 /2017/ व्यय-15, वद.15/04/2017,  
जलसंपदा ववभागाचा अनौपचावरक सदंभण क्र. 207/प्रवश, वद. 18/11/2016, क्र. 909/कस.पी.सी., 
वद.16 माचण, 2017, कृषी ववभागाचा अनौपचावरक सदंभण क्र.15 क, वद.21 माचण, 2017, पाणीपुरवठा 
ववभागाचा अनौपचावरक संदभण क्र.28/पापु -15, वद.23/11/2016,  वनयोजन ववभागाच्या 
अनौपचावरक संदभण क्र. 232/2016 वदनाकं 17/11/2016 व सामान्य प्रशासन  ववभागाच्या 
अनौपचावरक संदभण क्र.1435/का-12, वदनाकं 30/09/2016, 1961/प्रससेवा, वदनाकं 
15/11/2016 व वद.22/11/2016, क्र. 3760/सस-14, वद.15/11/2016, अनौपचावरक संदभण 
क्र.92/16/14-ब, वदनाकं 21/11/2016 अन्वय े केलेल्या सल्लामसलतीनंतर व तद्नंतर राज्य 
मंत्रीमंडळाने वद. 25 कवप्रल, 2016 च्या बैठकीत वदलेल्या मान्यतेस अनुसरुन वनगणमीत करण्यात 
येत आहे.  

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201705311504155726 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 
            ( ककनाथ डवल े) 

 सवचव, मृद व जलसंधारण  
 
प्रत, 

1. मा. राज्यपाल याचंे सवचव राजभवन, महाराष्ट्र राज्य.  
2. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 
3. सवण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 
4. सवण राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 
5. मा. मुख्य सवचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई. 
6. मा. मुख्यमंत्री महोदयाचंे अप्पर मुख्य सवचव.  
7. सवण अप्पर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव /सवचव, मंत्रालय, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8. सवचव (मृद व जलसंधारण) याचंे स्वीय सहायक.  
9. सवण मंत्रालयीन ववभाग.  
10. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, वाल्मी, औरंगाबाद.  
11. सवण ववभागीय आयुक्त पुणे/कोकण/नावशक/नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद. 
12. मुख्य अवभयंता लघुससचन (जलसंधारण), पुणे. 
13. मुख्य अवभयंता ववदभण सघन ससचन ववकास कायणक्रम, नागपूर. 
14. सवण अधीक्षक अवभयंता, लघुससचन (जलसंधारण) मंडळ 

पुणे/ठाणे/नावशक/नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद. 
15. मुख्य दक्षता व गुणवनयंत्रण अवधकारी, औरंगाबाद.  
16. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ औरंगाबाद.  
17. व्यवस्थापकीय संचालक, वाल्मी, औरंगाबाद.  
18. आयुक्त, कृषी, पुणे.  
19. संचालक, मृदसंधारण, पणेु.  
20. सवण कायणकारी संचालक/सवण महासंचालक, पाटबंधारे ववकास महामंडळे.  
21. सवण मुख्य अवभयंते ( स्थापत्य/यावंत्रकी ), जलसंपदा ववभाग.  
22. सवण अधीक्षक अवभयंते (स्थापत्य ), जलसंपदा ववभाग.  
23. सवण कृषी सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य.  

24. संचालक, भजूल सवके्षण, पुणे.  
25. सवण वजल्हा अधीक्षक कृषी अवधकारी. 
26. सवण प्रादेवशक जलसंधारण अवधकारी  

पुणे/ठाणे/नावशक/नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद. 
27. सवण प्रादेवशक दक्षता व गुणवनयंत्रण अवधकारी.  

पुणे/ठाणे/नावशक/नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद. 
28. सवण वजल्हावधकारी. 
29. सवण मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद. 
30. सवण कायणकारी अवभयंता, वजल्हा पवरषद (ल.पा.). 

31. सवण कायणकारी अवभयंता, लघुससचन (जलसंधारण ) ववभाग (स्थावनक स्तर ).  
32. सवण वजल्हा जलसंधारण अवधकारी, मृद व जलसंधारण ववभाग. 
33. सवण वजल्हा मृदसंधारण अवधकारी, मृद व जलसंधारण ववभाग. 
34. सवण तालुका मृदसंधारण अवधकारी, मृद व जलसंधारण ववभाग. 
35. सवण मंडळ मृदसंधारण अवधकारी (वजल्हा पवरषद गटाच्या वठकाणी ) 
36. सवण सन्माननीय ववधानसभा /पवरषद सदस्य. 
37. सवण मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचंी कायालये. 
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38. महालेखापाल - 1 (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
39. महालेखापाल - 1 (लेखा पवरक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
40. महालखेापाल - 2 (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
41. महालेखापाल - 2 (लेखा पवरक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
42. संचालक, अथण व सासं्ख्यकी संचालनालय, प्रशासकीय इमारत, वादें्र (पूवण ), मंुबई. 
43. संचालक लेखा व कोषागारे, मंुबई.  
44. सवण वजल्हा कोषागार अवधकारी व उप कोषागार अवधकारी.  
45. ग्रामववकास, मृद व जलसंधारण ववभागातील सवण सह सवचव /उप सवचव /अवर सवचव  

/कायासन अवधकारी, मंत्रालय, मंुबई.  
46. ग्रामववकास, मृद व  जलसंधारण ववभागातील सवण कायासने.  
47. वनवड नस्ती, जल - 2.  
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शासन वनणणय क्र. आस्थाप 2016/प्र.क्र.88(भाग-9)/जल-2 वदनांक 31 मे, 2017 सोबतचे  

वववरणपत्र - अ  
जलसंधारण ववभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेचा फेररवचत आकृवतबधंाचा गोषवारा 

 
अ.क्र.       कायालय  कायालयांची  

संख्या 
आकृवतबंध  
(पदांची संख्या 
X कायालयांची 
संख्या = ककूण 
पदे.) 

जलसंधारण 
ववभागातून 

सध्याच्या मंजूर 
पदांमधून वगण 
/स्थलांतरीत 

करावयाची पदे. 

जलसंपदा 
ववभागातून 

वगण 
/स्थलांतरीत 
करावयाची 

पदे  

कृषी 
ववभागातून 

वगण 
/स्थलांतरीत 
करावयाची 

पदे 

नव्याने 
वनमाण 
करावयाची 
 पदे 

1)   आयकु्त (मृद व 
जलसंधारण), 
औरंगाबाद.  

1 187 79 ---- 92 16 

दक्षता व गणुवनयंत्रण यंत्रणा (मृद व जलसंधारण ):-  
2)  मुख्य  दक्षता व 

गुणवनयंत्रण 
अवधकारी (मृद व 
जलसंधारण)  

1 15 ---- 11 04 --- 

3)  प्रादेवशक दक्षता व 
गुणवनयंत्रण पथक 
(मृद व जलसधंारण) 

6 38 X 6 = 
228 

180 6 
 

42 ---- 

जलसंधारण यंत्रणा :-  
4)  प्रादेवशक 

जलसंधारण 
अवधकारी  

6 28 X 6 = 
168 

168 ----- --- ---- 

5)  वजल्हा जलसंधारण 
अवधकारी 

19 
 

30 X 19= 
570 

570 ----- --- ----- 

6)  उप ववभागीय 
जलसंधारण 
अवधकारी  

127 17 X 127 = 
2159 

2159 ------ --- ------ 

   ककूण 160 3327 3156 17 138 16 
मृदसंधारण यंत्रणा :-  
7)  वजल्हा मृदसंधारण 

अवधकारी           
34 20 X 34 = 

680 
---- ----- 680 ----- 

8)  तालुका मृदसंधारण 
अवधकारी  

351 9 X 351 = 
3159 

------ ----- 3159 ---- 

9)  मंडळ अवधकारी 
मृदसंधारण  

2006    2006 X 3  = 
6018 

--- 28 5990 ---- 
 

 ककूण  2391 9857 ---- 28 9829  
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अ.क्र.       कायालय  कायालयांची  
संख्या 

आकृवतबंध  
(पदांची संख्या 
X कायालयांची 
संख्या = ककूण 
पदे.) 

जलसंधारण 
ववभागातून 

सध्याच्या मंजूर 
पदांमधून वगण 
/स्थलांतरीत 

करावयाची पदे. 

जलसंपदा 
ववभागातून 

वगण 
/स्थलांतरीत 
करावयाची 

पदे  

कृषी 
ववभागातून 

वगण 
/स्थलांतरीत 
करावयाची 

पदे 

नव्याने 
वनमाण 
करावयाची 
 पदे 

वजल्हा पवरषद (ल.पा.) यंत्रणा :-  
10)  कायणकारी अवभयंता  

(वजल्हा पवरषद) 
31 (मंजूर) 
4 (नवीन) 

19 X 35 = 
665 

 
 
 

2959 

 
76 

   ----- ---- 

11)  उप ववभागीय 
अवभयंता (वजल्हा 
पवरषद) 

158  (मंजूर) 
17 (नवीन) 

15 X 175 = 
2625 

 
255 

  ककूण  210   3290 2959 331 ----- ----- 
12)  मंत्रालय (खुि) 

येथील तांवत्रक पदे  
---- 05 ----- 05 --- ---- 

 ककूणात ककूण  2761 16479 6115 381 9967 16 
 

 याव्यवतरीक्त मंत्रालय ( खुि) येथे वववरणपत्र - ऊ प्रमाणे दशणववललेी नव्याने वनमाण करण्यात आलले्या 
35 पदापंकैी ( सामान्य प्रशासन ववभाग 31 पदे, जलसपंदा ववभाग - 1 पद, कृषी ववभाग - 1  पद,  
पाणीपरुवठा ववभाग - 1 पद, वनयोजन ववभाग - 1 पद ) 
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शासन वनणणय क्र. आस्थाप 2016/प्र.क्र.88(भाग-9)/जल-2 वदनांक  31 मे,  2017 सोबतचे  

वववरणपत्र - अ (1 ) 
आयुक्त, जलसंधारण कायालय ( प्रशासन व ववत्त शाखा ) 

अ.क्र. पदनाम वतेनश्रणेी व गे्रड पे आकृतीबधंात 
नव्याने मंजूर 
करण्यात 
आललेी पदे 

1  आयुक्त, जलसधंारण (भा.प्र.स.ेअवधकावलक 
वतेनश्रेणी) 

1 

2  अपर आयकु्त (प्रशासन) 37400-67000-8900 1 
3  उप आयुक्त (प्रशासन) 15600-39100-6600 1 
4  उप आयुक्त (ववत्त) 15600-39100-6600 1 
5  प्रशासकीय अवधकारी 9300-34800-4400 1 
6  लेखा अवधकारी 9300-34800-4400 2 
7  सहाय्यक लेखा अवधकारी 9300-34800-4300 4 

8  वाहन चालक 5200-20200-1900 4 
  ककूण :- 15 
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शासन वनणणय क्र. आस्थाप 2016/प्र.क्र.88(भाग-9)/जल-2 वदनांक 31 मे, 2017 सोबतचे  

वववरणपत्र - अ (2) 
अपर आयुक्त,  जलसधंारण  

अ.क्र. नवीन पदनाम/(सध्याच ेपदनाम) वतेनश्रणेी गे्रड वतेन मंजूर पदांचा 
आकृतीबधं 

1  अपर आयकु्त,  जलसंधारण/ (मुख्य 
अवभयंता ) 

37400-67000 8900 1 

2  उप आयकु्त /वजल्हा जलसधंारण 
अवधकारी/ (सहायक मुख्य अवभयंता 
/कायणकारी अवभयंता ) 

15600-39100 6600 2 

3  सहायक आयुक्त /उप ववभागीय 
जलसंधारण अवधकारी/ ( उप 
अवभयंता /उप ववभागीय अवभयंता 
/उप कायणकारी अवभयंता) 

15600-39100 5400 4 

4  जलसंधारण अवधकारी  
(क.अवभयंता /शाखा अवभयंता 
/स.अ. श्रणेी-2/ ) 

9300-34800 
9300-34800 

4300 
4400 

4 

5  अनुरेखक 5200-20200 2000 1 
6  अधीक्षक 9300-34800 4300 1 
7  प्रथम वलवपक 9300-34800 4200 2 
8  ववरष्ट्ठ वलवपक 5200-20200 2400 3 
9  कवनष्ट्ठ वलवपक 5200-20200 1900 3 
10  उच्चश्रेणी लघुलेखक (स्वीय 

सहायक) 
9300-34800 4400 1 

11  टंकलेखक 5200-20200 1900 3 
12  वाहन चालक 5200-20200 1900 1 
13  दप्तरी 4440-7440 1600 1 
14  नाईक 4440-7440 1600 1 
15  वशपाई 4440-7440 1300 3 
16  चौकीदार 4440-7440 1300 1 
                   ककूण :-    32 

 
 टीप   :  मुख्य अवभयंता लघुससचन जलसंधारण, पणेु हे  32 पदांचे कायालय औरंगाबाद येथे आयकु्तालयात 
स्थलांतरीत करुन त्याच ेपदनाम अप्पर आयकु्त जलसधंारण अस ेकरण्यात येत आहे. 
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शासन वनणणय क्र. आस्थाप 2016/प्र.क्र.88(भाग-9)/जल-2 वदनांक 31 मे, 2017 सोबतचे  

वववरणपत्र - अ )3(  
अपर आयकु्त ( मृद संधारण ) 

अ.क्र. नवीन पदनाम / (कृषी ववभागाकडील सध्याचे पदनाम)        वतेनश्रणेी गे्रड  
वतेन 

मंजूर पदांचा 
आकृतीबधं 

1.  अपर आयकु्त (मृद सधंारण)/संचालक (मृद सधंारण) 37400-67000 8700 1 
2.  सह आयुक्त /प्रादेवशक मृद संधारण अवधकारी /  

(कृषी सह संचालक) 
15600-39100 7600 1 

3.  उप आयकु्त /वजल्हा मृदा सधंारण अवधकारी/  
(कृषी अवधकारी वगण-1) (ववशेष वतेन) 

15600-39100 6600 4 

4.  सहायक आयुक्त /उप ववभागीय मृद व जलसधंारण  
अवधकारी /(कृषी अवधकारी वगण - 1) 

15600-39100 5400 2 

5.  तालकुा मृदसधंारण अवधकारी / 
(कृषी अवधकारी वगण - 2/तालुका कृषी अवधकारी)  

       9300-34800 4600 4 

6.  अवतरीक्त मृदसंधारण अवधकारी / 
(कृषी अवधकारी वगण-2 (क.)/मंडळ कृषी अवधकारी 

       9300-34800 4400 10 

7.  मंडळ मृदसंधारण अवधकारी/ (कृषी पयणवके्षक ) 9300-34800 4200 4 
8.  अधीक्षक         9300-34800 4300 1 
9.  सहायक अधीक्षक         9300-34800 4200 6 
10.  मृदसंधारण सहायक /(कृषी सहायक)         5200-20200 2400 2 
11.  ववरष्ट्ठ वलपीक 5200-20200 2400 9 
12.  कवनष्ट्ठ वलपीक  5200-20200 1900 9 
13.  टंकलेखक  5200-20200 1900 9 
14.  स्वीय सहायक  9300-34800 4400 1 
15.   उच्चश्रेणी लघुलेखक  9300-34800 4400 1 

16.  वनम्नश्रेणी लघुलेखक  9300-34800 4300 2 
17.  अनुरेखक        5200-20200 2000 10 
18.  वाहनचालक 5200-20200 1900 4 
19.  नाईक  4440-7440 1600 2 
20.  वशपाई 4440-7440 1300 10 
                                                               ककूण   92 

 
कृषी आयकु्तालयातील संचालक, मृद सधंारण हे  92 पदांचे कायालय केवळ जलसधंारणाच ेकाम करीत असल्याने 
सदर कायालयातील सवण पदे कृषी ववभागाच्या आकृवतबधंातून रि करुन मृद व जलसंधारण आयकु्तालय, वाल्मी, 
औरंगाबाद येथे ववलीन करण्यात येत आहे.  
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शासन वनणणय क्र. आस्थाप 2016/प्र.क्र.88(भाग-9)/जल-2 वदनांक 31 मे, 2017 सोबतचे  

वववरणपत्र - अ )4(  
सह सचंालक ( अथण व सांस्ख्यकी सेवा कक्ष ) 

अ.क्र. पदनाम वतेनश्रणेी आकृतीबधं  
मंजूर पदांची संख्या 

(17) 
1.  सहसंचालक (आर्मथक सेवा) 15600-39100-6600 1 
2.  संशोधन अवधकारी  9300-34800-4400 3 
3.  ववरष्ट्ठ तांवत्रक सहायक  9300-34800-4300 4 
4.  कवनष्ट्ठ तांवत्रक सहायक  5200-20200-2800 6 
5.  कवनष्ट्ठ वलवपक  5200-20200-1900 1 
6.  वाहन चालक (नव्याने मंजूर पद) 5200-20200-1900 1 
7.  वशपाई  4440-7440-1300 2 

  ककूण  18 
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शासन वनणणय क्र. आस्थाप 2016/प्र.क्र.88(भाग-9)/जल-2 वदनांक 31 मे, 2017 सोबतचे  

वववरणपत्र  -अ (5) 
आयुक्त, मृद व  जलसधंारण कायालयातील मावहती तंत्रज्ञान समन्वय, सकंल्पवचत्र व प्रवशक्षण कक्षाचा  

आकृवतबधं. 

 
टीप  : कायणकारी अवभयंता, ससचन सधुार ववभाग, पणेु हे  30 पदांचे कायालय जलसंधारण आयुक्तालयात 
स्थलांतरीत करण्यात येत आहे.  

 
 
 
 
 
 

अ.क्र. नवीन पदनाम / (सध्याच ेपदनाम) वतेनश्रणेी व गे्रड पे आकृतीबधं 
मंजूर पदे  

1  उप आयकु्त /वजल्हा जलसधंारण 
अवधकारी / (कायणकारी अवभयंता) 

15600-39100-6600 1 

2  सहायक आयुक्त /उप ववभागीय 
जलसंधारण अवधकारी /(उप 
ववभागीय अवभयंता/उप कायणकारीं 
अवभयंता) 

15600-39100-5400 1 

3  जलसंधारण अवधकारी  
(क.अवभयंता /शाखा अवभयंता 
/स.अ. श्रणेी-2/ ) 

9300-34800-4300 
9300-34800-4400 

4 

4  ववभागीय लेखापाल 9300-34800-4200 1 
5  प्रथम वलवपक 9300-34800-4200 1 
6  ववरष्ट्ठ वलवपक 5200-20200-2400 4 
7  कवनष्ट्ठ वलवपक 5200-20200-1900 4 
8  टंकलेखक 5200-20200-1900 3 
9  भांडारपाल 5200-20200-2800 1 
10  सहाय्यक भांडारपाल 5200-20200-2400 1 
11  आरेखक 5200-20200-2800 1 
12  अनुरेखक 5200-20200-2000 1 
13  वाहन चालक 5200-20200-1900 1 
14  नाईक 4440-7440-1600 1 
15  वशपाई 4440-7440-1300 4 
16  चौकीदार 4440-7440-1300 1 
  ककूण :- 30 
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शासन वनणणय क्र. आस्थाप 2016/प्र.क्र.88(भाग-9)/जल-2 वदनांक 31 मे, 2017 सोबतचे  

वववरणपत्र - अ )6(  
मुख्य दक्षता व गुणवनयंत्रण अवधकारी (मृद व जलसंधारण ), वाल्मी, औरंगाबाद.  

अ.क्र. सध्याचे पदनाम /नवीन पदनाम  वतेनश्रणेी व गे्रड प े आकृतीबधं  
पदसंख्या 

1.  मुख्य अवभयंता / मुख्य दक्षता व 
गुणवनयंत्रण अवधकारी  

37700-63000-8900 1 

2.  कायणकारी अवभयंता /उपायुक्त 
दक्षता व गणुवनयंत्रण (जलसधंारण) 

15600-39100-6600 1 

3.  अधीक्षक कृषी अवधकारी /उपायुक्त 
दक्षता व गणुवनयंत्रण (मृदसंधारण) 

15600-39100-6600 1 

4.  उप अवभयंता /सहायक आयकु्त 
दक्षता व गणुवनयंत्रण (जलसधंारण) 

15600-39100-5400 1 

5.  म.कृ.से. (वगण-1) /सहायक आयुक्त 
दक्षता व गणुवनयंत्रण (मृदसंधारण) 

15600-39100-5400 1 

6.  शाखा अवभयंता /जलसंधारण 
अवधकारी  दक्षता व गुणवनयंत्रण 

9300-34800-4400 1 

7.  म.कृ.से. (वगण-2)/अवतरीक्त 
मृदसंधारण अवधकारी  

9300-34800-4400 1 

8.  लेखावधकारी वगण-2 9300-34800-4400 1 
9.  उच्चश्रेणी लघुलेखक  9300-34800-4400 2 
10.  वलपीक - टंकलेखक  5200-20200-1900 4 
11.  वाहन चालक  5200-20200-1900 1 

 ककूण  --- 15 
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शासन वनणणय क्र. आस्थाप 2016/प्र.क्र.88(भाग-9)/जल-2 वदनांक 31 मे, 2017 सोबतचे  

वववरणपत्र  -ब 
प्रादेवशक जलसधंारण अवधकारी  कायालयाचा आकृवतबधं. 
  (ठाणे/पणेु/नावशक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपरू) 

अ. क्र.  नवीन पदनाम/ (सध्याचे पदनाम )      वतेनश्रणेी गे्रड वतेन  आकृवतबधं 
  मंजूर पदे 

1.  प्रादेवशक जलसधंारण अवधकारी/ 
(अधीक्षक अवभयंता ) 

15600-39100 7600 1 

2.  उपववभागीय जलसंधारण 
अवधकारी/सहायक प्रादेवशक 
जलसंधारण अवधकारी / (उप 
ववभागीय अवभयंता/ उप कायणकारी 
अवभयंता /उप अवभयंता) 

15600-39100 5400 1 

3.  जलसंधारण अवधकारी  
(क.अवभयंता /शाखा अवभयंता /स.अ. 
श्रेणी-2/ ) 

    9300-34800 
 9300-34800 

4300 
4400 

3 

4.  अधीक्षक 9300-34800 4300 1 
5.  प्रथम वलवपक 9300-34800 4200 1 
6.  ववरष्ट्ठ वलवपक 5200-20200 2400 4 
7.  कवनष्ट्ठ वलवपक 5200-20200 1900 5 
8.  उच्चश्रेणी लघुलेखक (स्वीय 

सहाय्यक) 
9300-34800 4400 1 

9.  सहाय्यक आरेखक 5200-20200 2400 1 
10.  अनुरेखक 5200-20200 2000 1 
11.  टंकलेखक 5200-20200 1900 3 
12.  वाहन चालक 5200-20200 1900 1 
13.  नाईक 4440-7440 1600 1 
14.  वशपाई 4440-7440 1300 3 
15.  चौकीदार 4440-7440 1300 1 

a.  ककूण   28 
 
 प्रादेशीक जलसंधारण अवधकारी  कायालयाकरीता प्रत्येकी 28  याप्रमाणे ककूण  168 पदे. 
टीप :  जलसंधारण ववभागाकडे अधीक्षक अवभयंत्यांची प्रत्येकी  28 पदाचंी  6 मंडळ कायालये मंजूर आहेत. 
सदर कायालयांच ेनाव बदलून ते प्रादेवशक जलसंधारण अवधकारी असे करण्यात येत आहे. 
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शासन वनणणय क्र. आस्थाप 2016/प्र.क्र.88(भाग-9)/जल-2 वदनांक 31 मे, 2017  सोबतचे  

वववरणपत्र  -क 
                          प्रादेवशक दक्षता व गुणवनयंत्रण पथक  ( मृद व जलसंधारण ) 

  (ठाणे/पुणे/नावशक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर) 
अ.
क्र. 

नवीन पदनाम/ (कृषी /जलसंपदा ववभागाकडील सध्याच े
पदनाम) 

     वतेनपट्टा - गे्रड वतेन कृषी/जलसंपदा 
ववभागाकडून 

स्थलांतरीत करुन 
आणावयाची पदे 

(आकृवतबंध) 
1.  प्रादेवशक दक्षता व गणुवनयंत्रण अवधकारी 

/अधीक्षक अवभयंता  
15600-39100-7600 1 

2.  गुणवनयंत्रण अवधकारी मृदसंधारण/(अधीक्षक कृषी अवधकारी) 15600-39100-6600 1 
3.  सहायक गुणवनयंत्रण अवधकारी/ (उप ववभागीय 

जलसंधारण अवधकारी) 
15600-39100-5400 1 

4.  जलसंधारण अवधकारी  
(क.अवभयंता /शाखा अवभयंता /स.अ. श्रेणी-2/ ) 

      9300-34800- 4300 
9300-34800-4400 

4 

5.  अवतरीक्त मृदसंधारण अवधकारी / (कृषी अवधकारी     
(वगण -2) (कवनष्ट्ठ))/मंडळ कृषी अवधकारी 

9300-34800-4400 4 

6.  लेखावधकारी वगण -2  9300-34800-4400 1 
7.  कायालयीन अधीक्षक  9300-34800-4200 1 
8.  ववरष्ट्ठ वलवपक 5200-20200-2400 4 
9.  कवनष्ट्ठ वलवपक 5200-20200-1900 6 
10.  टंकलेखक 5200-20200-1900 3 
11.  भांडारपाल 5200-20200-2800 1 
12.  सहाय्यक भांडारपाल 5200-20200-2400 1 
13.  आरेखक 5200-20200-2800 1 
14.  अनुरेखक 5200-20200-2000 1 
15.  वाहन चालक 5200-20200-1900 2 
16.  नाईक 4440-7440-1600 1 
17.  वशपाई 4440-7440-1300 4 
18.  चौकीदार 4440-7440-1300 1 

  ककूण :- 38 
टीप : -     
1) 6  प्रादेवशक दक्षता व गुणवनयंत्रण पथकाकवरता प्रत्येकी 38 याप्रमाणे ककूण  228 पदे आवश्यक. 
2) अधीक्षक अवभयंता हे दक्षता व गुणवनयंत्रण पथकाच ेकायालय प्रमुख राहतील व प्रत्येक प्रादेवशक कायालयाकवरता 1  याप्रमाणे 
अधीक्षक अवभयंत्यांची   6 पदे  जलसंपदा  ववभागाकडून  वगण करण्यात येतील.    
3) तर अनुक्रमांक 2  येथील 1  पद , अनुक्रमांक  5 येथील  4 पदे, अनुक्रमांक  6 येथील  1 पद व अनुक्रमांक  17 येथील   1 पद  अशी   
प्रत्येक कायालयाकवरता  7  याप्रमाणे  42 पदे कृषी ववभागाकडून आणण्यात येतील.  
4 ) मृद व जलसंधारण ववभागातील कायणकारी अवभयंत्यांच्या 6  कायालयाच्या ववलीनीकरणाद्वारे  प्रत्येकी  30 याप्रमाणे  180 पदे 
दक्षता व गुणवनयंत्रण कडे वगण.  
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शासन वनणणय क्र. आस्थाप 2016/प्र.क्र.88(भाग-9)/जल-2 वदनांक 31 मे, 2017 सोबतचे  

                                                             वववरणपत्र - ड 
वजल्हा जलसंधारण अवधकारी यांच्या कायालयाचा आकृवतबधं. 

( 19 वजल्हे ) 
अ.क्र. नवीन पदनाम/( यापवूीचे पदनाम )      वतेनश्रणेी गे्रड वतेन आकृवतबधं  

मंजूर पदे  
1  वजल्हा जलसंधारण अवधकारी/ 

(कायणकारी अवभयंता) 
15600-39100 6600 1 

2  सहायक वजल्हा जलसधंारण 
अवधकारी / (उप कायणकारी अवभयंता) 

15600-39100 5400 1 

3  जलसंधारण अवधकारी/ ( शाखा 
अवभयंता )/सहायक अवभयंता श्रणेी -
2/कवनष्ट्ठ अवभयंता  

9300-34800 
9300-34800 

4300 
4400 

4 

4  लेखावधकारी वगण-2  9300-34800 4400 1 
5  कायालयीन अधीक्षक /(प्रथम वलपीक) 9300-34800 4200 1 
6  ववरष्ट्ठ वलवपक 5200-20200 2400 4 
7  कवनष्ट्ठ वलवपक 5200-20200 1900 4 
8  टंकलेखक 5200-20200 1900 3 
9  भांडारपाल 5200-20200 2800 1 
10  सहाय्यक भांडारपाल 5200-20200 1900 1 
11  आरेखक 5200-20200 2800 1 
12  अनुरेखक 5200-20200 2000 1 
13  वाहन चालक  5200-20200 1900 1 
14  नाईक 4440-7440 1600 1 
15  वशपाई 4440-7440 1300 4 
16  चौकीदार 4440-7440 1300 1 
                    ककूण :-                            30 
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शासन वनणणय क्र. आस्थाप 2016/प्र.क्र.88(भाग-9)/जल-2 वदनांक 31 मे, 2017 सोबतचे  

वववरणपत्र - ड ( 1 ) 
वजल्हा मृदसंधारण अवधकारी यांच्या कायालयाचा आकृवतबधं. 

     ( 34 वजल्हे) 
अ.क्र. मृद व जलसंधारण ववभागातील नवीन 

पदनाम/( कृषी ववभागाकडील पदनाम ) 
     वतेनश्रेणी गे्रड वतेन  आकृवतबधं 

 मंजूर पदे  
1  वजल्हा मृदसंधारण अवधकारी / ( वजल्हा 

अधीक्षक कृषी अवधकारी ) 
15600-39100 6600 1 

2  सहायक मृदसधंारण अवधकारी /(कृषी 
अवधकारी वगण - 2 (क.)/मंडळ कृषी 
अवधकारी ) 

9300-34800 4400 3 

3  लेखावधकारी वगण-2 9300-34800 4400 1 
4  सहायक लेखावधकारी  9300-34800 4300 1 
5  ववरष्ट्ठ सहायक लेखा  5200-20200  2400 1 
6  कक्ष अवधकारी /(कृषी पयणवके्षक ) 9300-34800  4200 1 
7  ववरष्ट्ठ सहायक / (ववरष्ट्ठ वलपीक)  5200-20200  2400 3 
8  कवनष्ट्ठ सहायक / (कवनष्ट्ठ वलपीक) 5200-20200 1900 5 
9  वाहन चालक 5200-20200 1900 1 
10  वशपाई 4440-7440 1300 3 
                    ककूण :-                              20 

 
 34 वजल््ाकवरता 34 X 20= 680 पदे 
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शासन वनणणय क्र. आस्थाप 2016/प्र.क्र.88(भाग-9)/जल-2 वदनांक 31 मे, 2017 सोबतचे  
वववरणपत्र - ड ( 2 ) 

वजल्हा पवरषद (ल.पा.) ववभाग आकृवतबधं 

 
टीप :-  35 ववभागीय कायालयांकवरता ककूण 665 पदे  . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

अ.
क्र. 

वजल्हा पवरषदेतील पदनाम /                
( ववभागातील समकक्ष पदनाम )  

     वतेनश्रणेी गे्रड वतेन आकृवतबधंानुसार  
मंजूर पदे 

1  कायणकारी अवभयंता / ( वजल्हा 
जलसंधारण अवधकारी वजल्हा 
पवरषद (ल.पा.) 

15600-39100 6600 1 

2  उप. कायणकारी अवभयंता/ (उप 
अवभयंता ) /उप ववभागीय 
जलसंधारण अवधकारी वजल्हा 
पवरषद (ल.पा.) 

15600-39100 5400 1 

3       शाखा / सहायक   अवभयंता     
     श्रणेी- 2 / क.अवभयंता /    
    ( जलसधंारण अवधकारी )  

9300-34800 
9300-34800 

 

4400 
4300 

 

4 

4  अधीक्षक  9300-34800 4200 1 
5  ववभागीय लेखापाल  9300-34800 4200 1 
6  ववरष्ट्ठ सहायक (लेखा) 5200-20200 2400 1 
7  ववरष्ट्ठ  वलवपक 5200-20200 2400 1 
8  क.वलपीक  5200-20200 1900 3 
9  आरेखक 5200-20200 2800 1 
10  क. आरेखक  5200-20200   2400 1 
11  वाहन चालक  5200-20200 1900 1 
12  पवरचर (वशपाई) 4440-7440 1300 2 
13  पवरचर (चौकीदार ) 4440-7440 1300 1 

                    ककूण :-                            19 
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शासन वनणणय क्र. आस्थाप 2016/प्र.क्र.88(भाग-9)/जल-2 वदनांक 31 मे, 2017 सोबतचे  
वववरणपत्र - इ 

            उपववभागीय जलसधंारण अवधकारी  यांच्या  कायालयाचा आकृवतबधं. 
( 127 उपववभागीय कायालये) 

अ.क्र. नवीन पदनाम /पवूीच ेपदनाम       वतेनश्रणेी गे्रड वतेन आकृवतबधं  
मंजूर पदे  

1  उपववभागीय जलसंधारण अवधकारी  /   
( उप ववभागीय अवभयंता )  

15600-39100 5400 1 

2  जलसंधारण अवधकारी / (शाखा 
अवभयता/सहायक अवभयंता श्रेणी - 2/ 
कवनष्ट्ठ अवभयंता ) 

9300-34800 
9300-34800 

4300 
4400 

6 

3  मंडळ अवधकारी जलसंधारण /              
(स्थापत्य अवभयांवत्रकी सहायक ) 

5200-20200 2400 1 

4  ववरष्ट्ठ वलपीक  5200-20200 2400 1 
5  कवनष्ट्ठ वलवपक 5200-20200 1900 2 
6  टंकलेखक  5200-20200 1900 1 
7  अनुरेखक  5200-20200 2000 1 
8  वाहन चालक  5200-20200 1900 1 
9  वशपाई 4440-7440 1300 2 
10  चौकीदार  4440-7440 1300 1 
                   ककूण :-    17 

 
टीप :-  127 उप ववभागीय कायालयांकवरता ककूण मंजूर पदे 2159.  
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शासन वनणणय क्र. आस्थाप 2016/प्र.क्र.88(भाग-9)/जल-2 वदनांक 31 मे, 2017 सोबतचे  
  वववरणपत्र  - इ ( 1 ) 

वजल्हा पवरषद (ल.पा.) उप ववभाग आकृवतबधं ( 175 कायालये )  

 
टीप :- 175 कायालयांकवरता 2625 पदे.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ.क्र. वजल्हा पवरषदेतील पदनाम /             
( ववभागातील समकक्ष पदनाम ) 

     वतेनश्रणेी गे्रड वतेन (आकृतीबधं 
 मंजूर पदे  
 

1  उप. कायणकारी अवभयंता/उप 
अवभयंता  / ( उप ववभागीय 
जलसंधारण अवधकारी ) 
वजल्हा पवरषद (ल.पा.) 

15600-39100 5400 1 

2       शाखा अवभयंता /सहायक         
     अवभयंता -2 /क.अवभयंता 
(जलसंधारण अवधकारी) वजल्हा 
पवरषद (ल.पा.)  

9300-34800 
9300-34800 

4400 
4300 

5 

3  स्था.अवभयांवत्रकी सहायक  5200-20200 2400 1 
4  ववरष्ट्ठ  वलवपक  5200-20200 2400 1 
5  क.वलपीक  5200-20200 1900 2 
6  अनुरेखक  5200-20200 2000 1 
7  वाहन चालक  5200-20200 1900 1 
8  पवरचर (वशपाई) 4440-7440 1300 2 
9  पवरचर (चौकीदार 4440-7440 1300 1 

                    ककूण :-                            15 
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    शासन वनणणय क्र. आस्थाप 2016/प्र.क्र.88( भाग-9 )/जल-2 वदनांक 31 मे, 2017 सोबतचे  

वववरणपत्र  -ई  
              तालुका मृद सधंारण अवधकारी यांच्या  कायालयाचा आकृवतबधं. 
                                                   ( 351 तालुके ) 
अ.क्र. नवीन पदनाम /(कृषी 

ववभागाकडील पदनाम ) 
     वतेनश्रणेी गे्रड वतेन आकृवतबधं 

मंजूर पदे  
1  तालकुा मृद संधारण अवधकारी/ 

( तालुका कृषी अवधकारी /कृषी 
अवधकारी वगण - 2) 

9300-34800 4600 1 

2  अवतरीक्त मृदसंधारण 
अवधकारी / (कृषी अवधकारी वगण 
- 2 (क.)/मंडळ कृषी अवधकारी) 

9300-34800 4400 1 

3   मंडळ मृदसधंारण अवधकारी / 
(कृषी पयणवके्षक ) 

9300-34800 4200 2 

4  ववरष्ट्ठ सहायक  5200-20200 2400 1 
5  कवनष्ट्ठ सहायक 5200-20200 1900 2 
6  वाहन चालक  5200-20200 1900 1 
7  पवरचर 4440-7440 1300 1 
             ककूण :-    9 

 
     टीप :- ककूण  351 तालुक्यांकवरता 351 X 9 = 3159 पदे आवश्यक.   
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शासन वनणणय क्र. आस्थाप 2016/प्र.क्र.88( भाग-9)/जल-2 वदनांक 31 मे, 2017 सोबतचे  

  वववरणपत्र - उ 
मंडळ अवधकारी ( मृदसधंारण ) यांच्या  कायालयाचा आकृवतबधं. 

( 2006  मंडळ कायालये ) 
अ.क्र. नवीन पदनाम/ ( सध्याच ेपदनाम )      वतेनश्रणेी गे्रड वतेन पदे 

1  मंडळ मृदसंधारण अवधकारी / ( कृषी 
पयणवके्षक )  

9300-34800 4200 1 

2  मृदसंधारण सहायक / (कृषी 
सहायक ) 

5200-20200 2400 1 

3  अनुरेखक 5200-20200 2000 1 
                   ककूण :-    3 

 
टीप :- 2006 मंडळ कायालयांकवरता प्रत्येकी 3 पदे याप्रमाणे ककूण  6018पदे. 
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शासन वनणणय क्र. आस्थाप 2016/प्र.क्र.88(भाग-9)/जल-2 वदनांक 31 मे, 2017 सोबतचे  
वववरणपत्र -  ऊ     

जलसंधारण ववभाग मंत्रालय (खुि) येथे इतर मंत्रालयीन ववभागातून उपलब्ध करुन द्यावयाची पदे  
अ.क्र. पदनाम वतेनश्रणेी व गे्रड पे पदांची संख्या  

1.  मुख्य अवभयंता तथा पदवसध्द सहसवचव   37700-63000-8900 1 
2.  अवर सवचव 15600-39100-6600 1 
3.  वजल्हा अधीक्षक कृषी अवधकारी 15600-39100-6600 1 
4.  ववरष्ट्ठ भ-ूवजै्ञावनक 15600-39100-5500 1 
5.  कक्ष अवधकारी  9300-34800-4800 5 
6.  सांस्ख्यकी सहायक  5200-20200-2400 1 
7.  सहायक कक्ष अवधकारी  9300-34800-4300 10 
8.  लघुटंकलेखक  5200-20200-2400 3 
9.  कवनष्ट्ठ वलवपक  5200-20200-1900 10 
10.  वशपाई 4440-7440-1300 2 

                 ककूण  : 35 
 
टीप  : उपरोक्त  35 पदांपैकी मंत्रालय संवगातील पदे ही सामान्य प्रशासन ववभागाकडून उपलब्ध करुन 
देण्यात येतील.    तर क्रमाकं  1 वरील मुख्य अवभयंत्याच ेपद जलसंपदा ववभागाकडून वगण करुन घेण्यात येईल.   
क्रमांक  3 वरील वजल्हा अधीक्षक कृषी अवधकारी हे पद कृषी ववभागाकडून,  क्रमांक  4 वरील वरीष्ट्ठ भ-ू
वजै्ञावनकाच े पद पाणीपरुवठा ववभागाकडून तर क्रमांक  6 वरील  सांस्ख्यकी सहायकाच े पद वनयोजन 
ववभागाकडून प्रवतवनयकु्तीने घेण्यात येईल.   
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शासन वनणणय क्र. आस्थाप 2016/प्र.क्र.88(भाग-9)/जल-2 वदनांक 31 मे, 2017 सोबतचे  

वववरणपत्र - क 
फेररचनेनंतर बदलणारी पदनामे 

1. लघुससचन (जलसधंारण ) 
अ.क्र. जलसंधारण ववभागातील 

सध्याच ेपदनाम 
फेररचनेनंतर प्रस्ताववत पदनाम  वतेनपट्टा व गे्रड वतेन  

1.  मुख्य अवभयंता  अपर आयकु्त, जलसंधारण  37400-67000-8900 
2.  अधीक्षक अवभयंता  प्रादेवशक जलसंधारण अवधकारी 

/प्रादेवशक दक्षता व गुणवनयंत्रण 
अवधकारी 

15600-39100-7600 

3.  कायणकारी अवभयंता  वजल्हा जलसधंारण अवधकारी /उप 
आयुक्त  

15600-39100-6600 

4.  उप अवभयंता /उप ववभागीय 
अवभयंता /उप कायणकारी 
अवभयंता 

उप ववभागीय  जलसधंारण 
अवधकारी /सहायक आयकु्त / 
सहायक दक्षता अवधकारी /सहायक 
गुणवनयंत्रण अवधकारी/सहायक 
वजल्हा जलसधंारण अवधकारी 

15600-39100-5400 

5.  शाखा अवभयंता / सहायक 
अवभयंता श्रणेी -2  
/कवनष्ट्ठ अवभयंता  

 
जलसंधारण अवधकारी 

9300-34800-4400 
9300-34800-4300 

 
फेररचनेनंतर बदलणारी पदनामे 

2. कृषी ववभाग (मृद सधंारण) 
अ.क्र. कृषी (मृदसधंारण) ववभागातील 

सध्याच ेपदनाम  
फेररचनेनंतर मृद व 

जलसंधारण ववभागातील 
प्रस्ताववत पदनाम  

वतेनपट्टा व गे्रड वतेन 

1.  संचालक मृद सधंारण अपर आयकु्त मृदसधंारण  37400-67000-8900 
2.  सह संचालक मृद सधंारण सह आयुक्त मृदसंधारण  15600-39100-7600 
3.  अधीक्षक कृषी अवधकारी  वजल्हा मृदसधंारण अवधकारी / 

उप आयुक्त/गणुवनयंत्रण 
अवधकारी मृदसधंारण 

15600-39100-6600 
 

4.  महाराष्ट्र कृषी सेवा वगण - 1  सहायक आयकु्त मृदसंधारण 15600-39100-5400 
5.  महाराष्ट्र कृषी सेवा वगण - 

2/तालुका कृषी अवधकारी  
तालुका मृदसंधारण अवधकारी  9300-34800-4600 

6.  महाराष्ट्र कृषी सेवा वगण - 2 
(क.)/मंडळ कृषी अवधकारी  

अवतरीक्त मृदसधंारण अवधकारी  9300-34800-4400 

कृषी पयणवके्षक मंडळ मृदसंधारण अवधकारी  9300-34800-4200 
7.  कृषी सहायक  मृदसंधारण सहायक  5200-20200-2400 
8.  अनुरेखक  अनुरेखक   5200-20200-2000 
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शासन वनणणय क्र. आस्थाप 2016/प्र.क्र.88(भाग-9)/जल-2 वदनांक 31 मे, 2017 सोबतच े 
वववरणपत्र - ऐ  

कृषी ववभागाकडून जलसंधारण ववभागाकडे कायमस्वरुपी वगण करुन आणावयाच्या 9967  पदांचा संवगणवनहाय तपशील 

अ.क्र. कृषी ववभागाकडील सध्याच े 
पदनाम 

       वतेनश्रेणी गे्रड  
वतेन 

जलसंधारण 
आयुक्तालया 
कवरता 

मुख्य दक्षता व  
गुणवनयंत्रण  
कायालया 
कवरता  

प्रादेवशक  
दक्षता 
व गुणवनयंत्रण 
कायालया 
कवरता  

वजल्हा  
मृदसंधारण  
अवधकारी  
कायालयाकवरता  

तालकुा मृदसंधारण  
अवधकारी  
कायालयाकवरता  

मृदसंधारण  
मंडळ  
कायालया 
कवरता  

  ककूण  

1.  संचालक (मृद सधंारण) 37400-67000 8900 1 -- --- ---- --- --- 1 
2.   कृषी सह सचंालक 15600-39100 7600 1 -- ---- ---- --- --- 1 
3.  अधीक्षक कृषी अवधकारी  15600-39100 6600 --- 1 6 34 --- --- 41 
4.   कृषी अवधकारी वगण-1 (वव.व.े) 15600-39100 6600 4 -- ---- ---- ---- --- 4 
5.   कृषी अवधकारी (म.कृ.से.) 

  वगण - 1 
15600-39100 5400 2 1 ---- ---- ----- --- 3 

6.   कृषी अवधकारी (म.कृ.से.) 
  वगण - 2  

       9300-34800 4600 4 1 ---- ---- 351 ----- 356 

7.  कृषी अवधकारी वगण -2  (क.)        9300-34800 4400 10 1 24 102 351 ----- 488 
8.  लेखावधकारी वगण - 2        9300-34800 4400 --- ---- 6 34 ----- ----- 40 
9.  कृषी पयणवके्षक/मंडळ अवधकारी  9300-34800 4200 4 ---- ---- 34 702 2006 2746 
10.  अधीक्षक         9300-34800 4300 1 ---- ---- ---- ----- ----- 1 
11.  सहायक लेखावधकारी          9300-34800 4300 --- ---- ---- 34 ----- ----- 34 
12.  सहायक अधीक्षक         9300-34800 4200 6 ---- ---- ---- ----- ----- 6 
13.  कृषी सहायक        5200-20200 2400 2 ---- ---- 34 ----- 2006 2042 
14.  ववरष्ट्ठ वलपीक 5200-20200 2400 9 ---- ---- 102 351 ----- 462 
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अ.क्र. कृषी ववभागाकडील सध्याच े 
पदनाम 

       वतेनश्रेणी गे्रड  
वतेन 

जलसंधारण 
आयुक्तालया 
कवरता 

मुख्य दक्षता व  
गुणवनयंत्रण  
कायालया 
कवरता  

प्रादेवशक  
दक्षता 
व गुणवनयंत्रण 
कायालया 
 कवरता  

वजल्हा  
मृदसंधारण  
अवधकारी  
कायालयाकवरता  

तालकुा मृदसंधारण  
अवधकारी  
कायालयाकवरता  

मृदसंधारण 
मंडळ  
कायालया 
कवरता  

  ककूण  

15.  कवनष्ट्ठ वलपीक  5200-20200 1900 9 ---- ---- 170 702 ----- 881 
16.  टंकलेखक  5200-20200 1900 9 ---- ---- ---- 351 ----- 360 
17.  स्वीय सहायक  9300-34800 4400 1 ---- ---- ---- ----- ----- 1 
18.   उच्चश्रेणी लघुलेखक  9300-34800 4400 1 ---- ---- ---- ----- ----- 1 

19.  वनम्नश्रेणी लघुलेखक  9300-34800 4300 2 ---- ---- ---- ----- ----- 2 
20.  आरेखक         5200-20200 2800 --- ---- ---- ----  ----- --- 
21.  अनुरेखक        5200-20200 2000 10 ---- ---- ----- ----- 1978 1988 
22.  वाहनचालक 5200-20200 1900 4 ---- ---- 34 ----- --- 38 
23.  नाईक  4440-7440 1600 2 ---- ---- ---- ----- --- 2 
24.  रखवालदार  4440-7440 1300 --- ---- ---- ---- ----- --- --- 
25.  वशपाई / पवरचर  4440-7440 1300 10 ---- 6 102 351 --- 469 
 ककूण                                                           ककूण   92 4 42 680 3156 2191 9967 
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शासन वनणणय क्र. आस्थाप 2016/प्र.क्र.88(भाग-9)/जल-2 वदनांक 31 मे, 2017 सोबतचे  

वववरणपत्र -   ओ 
जलसंपदा ववभागाकडून या ववभागाकडील सध्याच्या कायणरत पदांव्यवतरीक्त जलसंधारण ववभागाकडे कायमस्वरुपी वगण करुन आणावयाच्या 381  पदांचा संवगणवनहाय तपशील : 

अ.क्र. जलसंपदा ववभागाकडील 
 सध्याच ेपदनाम 

       वतेनश्रेणी गे्रड  
वतेन 

मंत्रालय  
( खुि )  
कवरता 

जलसंधारण  
आयुक्तालया 
कवरता  

मुख्य दक्षता व  
गुणवनयंत्रण  
अवधकारी  
कायालय  

प्रादेवशक 
दक्षता व  
गुणवनयंत्रण  
अवधकारी  
कायालय 

वज.प.  
(ल.पा) 
ववभागीय  
कायालया 
कवरता  

वज.प. उप  
ववभागीय  
कायालया 
कवरता   

मृदसंधारण  
मंडळ  
कायालया 
कवरता  

ककूण 

1.  मुख्य अवभयंता 37400-67600 8700 1  1 ---  -- -- 2 
2.  अधीक्षक अवभयंता 15600-39100 7600 -- -- --- 6 -- -- -- 6 
3.  कायणकारी अवभयंता 15600-39100 6600 2 -- 1 -- 4 -- -- 7 
4.  उप अवभयंता 15600-39100 5400 2 -- 1 -- 4 17 -- 24 
5.  शाखा अवभयंता        9300-34800 4400 -- -- 1 -- 16 85 -- 102 
6.  अधीक्षक        9300-34800 4300 -- -- -- -- 4 -- -- 4 
7.  ववभागीय लेखापाल        9300-34800 4200 -- -- -- -- 4 -- -- 4 
8.  ववरष्ट्ठ सहायक लेखा         5200-20200 2400 -- -- -- -- 4 -- -- 4 
9.  स्वीय सहायक /उ.श्रे.लघुलेखक 9300-34800 4400 -- -- 2 -- -- -- -- 2 
10.  स्थापत्य अवभयांवत्रकी सहायक 5200-20200 2400 -- -- -- -- -- 17 -- 17 
11.  तांवत्रक सहायक 5200-20200 2400 -- -- -- - -- -- -- -- 
12.  ववरष्ट्ठ वलपीक 5200-20200 2400 -- -- -- -- 4 17 -- 21 
13.  कवनष्ट्ठ वलपीक  5200-20200 1900 -- -- 4 -- 12 34 -- 50 
14.  टंकलेखक  5200-20200 1900 -- -- -- -- -- -- -- -- 

15.  अनुरेखक        5200-20200 2000 -- -- -- -- -- 17 28 45 
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अ.क्र. जलसंपदा ववभागाकडील 
 सध्याच ेपदनाम 

       वतेनश्रेणी गे्रड  
वतेन 

मंत्रालय  
( खुि )  
कवरता 

जलसंधारण  
आयुक्तालया 
कवरता  

मुख्य दक्षता व  
गुणवनयंत्रण  
अवधकारी  
कायालय  

प्रादेवशक 
दक्षता व  
गुणवनयंत्रण  
अवधकारी  
कायालय 

वज.प. 
(ल.पा) 
ववभागीय  
कायालया 
कवरता  

वज.प. उप  
ववभागीय  
कायालया 
कवरता   

मृदसंधारण  
मंडळ  
कायालया 
कवरता  

ककूण 

16.  आरेखक        5200-20200 2800 -- -- -- -- 4 -- -- 4 
17.  कवनष्ट्ठ आरेखक         5200-20200 2000 -- -- -- -- 4 -- -- 4 
18.  वाहनचालक 5200-20200 1900 --- -- 1 -- 4 17 -- 22 
19.  चौकीदार  4440-7440 1300 -- -- -- -- 4 17 -- 21 
20.  वशपाई 4440-7440 1300 -- -- -- -- 8 34 -- 42 
 ककूण                                                           5 -- 11 6 76 255 28 381 
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शासन वनणणय क्र. आस्थाप 2016/प्र.क्र.88(भाग-9)/जल-2 वदनांक 31 मे, 2017 सोबतचे  

वववरणपत्र -   औ 
 

 

वाल्मी  जलसंधारण 
महामंडळ    

आयुक्तालय  

मुख्य दक्षता व 
गुणवनयंत्रण अवधकारी   

प्रादेवशक दक्षता व 
गुणवनयंत्रण अवधकारी  

 ६ ववभाग  

उपायुक्त design 
IT,Training  

जलसंधारण यंत्रणा  अपर आयुक्त प्रशासन  सह संचालक 
आर्मथक सेवा  

अपर आयुक्त मृद 
संधारण   

वजल्हा मृदसधंारण अवधकारी 
कायालय े ( 34  वजल्हे ) 

तालुका मृदसंधारण 
अवधकारी ( 351 तालुके )  

मंडळ अवधकारी मृद सधंारण, 
2006 मंडळ कायालय े 

(वज.प. गटाच्या वठकाणी )   

अपर आयुक्त 
जलसंधारण  

प्रादेवशक  जलसधंारण 
अवधकारी ६ ववभाग  

वजल्हा जलसंधारण 
अवधकारी १९ वजल्हे  

उपववभागीय जलसधंारण 
कायालय े( 127 उपववभाग ) 

)   

वजल्हा पवरषद (ल.पा.)  
35 ववभाग  

वजल्हा पवरषद (ल.पा.) 
उप ववभाग ( 175 उप 

ववभाग) 

मृद सधंारण यंत्रणा   

मुख्य काययकारी 
अवधकारी  
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