“डिजीटाईज्ि कालबध्द सेवा वर्ष -२०१५”
महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग,
जलसंपदा विभागाच्या संकेतस्थळास कृपया भेट द्या: http://wrd.maharashtra.gov.in/
क्र. संकीर्ण 2015/268/15/लपा-१

हु तात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा मागण,
मंत्रालय, मुंबई.३२.
वदनांक:- 16/09/2015

प्रवत,

सिण कायणकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग
सिण मुख्य अवभयंता, जलसंपदा विभाग

सिण अविक्षक अवभयंता, जलसंपदा विभाग

सिण कायणकारी अवभयंता, जलसंपदा विभाग
डवर्य:-

जलसंपदा डवभागाच्या संकेतस्थळावर डवभागातील सवष कायालयांची माडहतीचा अडिकार
अडिडनयम-२००५, कलम ४(१)(ख) अन्वये प्रडसध्द करावयाची १ ते १७ बाबींची माडहती अपलोि
करणे बाबत

मावहतीचा अविकार अविवनयम-२००५, कलम ४(१)(ख) अन्िये सिण शासकीय कायालयांना त्यांचेसब
ं ंवित
असलेली १ ते १७ या विवहत बाबींची मावहती प्रवसध्द करर्े अवनिायण आहे . तसेच सदर मावहती िेळोिेळी अद्याित करर्े
आिश्यक आहे .
सदर मावहती जलसंपदा विभागाचे एकात्त्मक संकेतस्थळ www.wrd.maharashtra.gov.in यािर उपलब्ि
करुन दे ण्यासाठी आिश्यक सुवििा प्रकल्प व्यिस्थापन कायालय, पुर्े यांचेमार्णत उपलब्ि करुन दे ण्यात आली आहे .
या अनु षंगाने खालीलप्रमार्े आदे श वनगणवमत करण्यात येत आहे त.
१) जलसंपदा डवभागातील प्रत्येक कायालयाने (महामंिळ पासुन ते ससचन शाखेपयंतचे सवष कायालये) त्यांच्या
कायालयाच्या संबंिातील “माडहतीचा अडिकार अडिडनयम-२००५, कलम ४(१)(ख) अन्वये प्रडसध्द
करावयाची १ ते १७ बाबींची माडहती” यासाठी डवकडसत केलेल्या प्रणालीमध्ये संकेतस्थळावर अपलोि
करणे अडनवायष करण्यात येत आहे , याची जबाबदारी संबंडित कायालय प्रमुख यांची असणार आहे .
२) सदर माडहती तयार करण्यासाठीचे प्रपत्र (Word Format मध्ये) जलसंपदा डवभागाचे संकेतस्थळावरील
“माडहती अडिकार” अंतगषत “िाऊनलोि” या टॅ ब अंतगषत उपलब्ि असलेल्या “माडहतीचा अडिकार
अडिडनयम-२००५, कलम ४(१)(ख) अन्वये प्रडसध्द करावयाची १ ते १७ बाबींची माडहती प्रपत्र” या सलकवर
उपलब्ि आहे . सवष कायालयांनी त्यांची माडहती याच प्रपत्रामध्ये उपलब्ि करुन द्यावी.
३) अशा प्रकारे तयार केलेल्या माडहतीमध्ये भडवष्ट्यात कोणताही बदल झाल्यास, सकवा माडहती अडिकार
कायद्यामध्ये नमुद केलेल्या कालाविीनु सार तपासणी दरम्यान कोणताही बदल डनदशषनास आला
असल्यास, असा बदल प्रपत्रामध्ये करुन सदर PDF फाईल नव्याने प्रणालीमध्ये अपलोि करणे आवश्यक
आहे . कोणत्याही पडरस्स्थतीमध्ये माडहती अद्यावत राहील याची जबाबदारी संबंडित कायालय प्रमुख यांची
असेल.

४) सदर माडहती पडहल्यांदा अथवा वेळोवेळी अपलोि करताना संबंडित कायालय प्रमुख यांनी प्रमाडणत करणे
आवश्यक असुन, त्याचे प्रपत्र उपरोक्त अ.क्र. २ मध्ये नमु द केलेल्या सलकवर उपलब्ि आहे .
५) सदर माडहती अपलोि करताना ती PDF मध्येच असणे आवश्यक आहे . अशा प्रकारे तयार केलेली माडहती
अपलोि करण्यासाठी प्रथमत: ई-सेवा पुस्तक प्रणालीच्या https://services.mahaonline.gov.in/HRMSWRD/Masters/Login.aspx

या सलकवर जाऊन प्रणालीमध्ये सोबत जोिलेल्या माडहतीपत्रकानु सार

आवश्यक ती कायषवाही करुन माडहती अपलोि करणे आवश्यक राहील.
६) जलसंपदा डवभागातील सवष कायालयांची अशा प्रकारे अपलोि केलेली माडहती डवभागाचे संकेतस्थळ
www.wrd.maharashtra.gov.in वरील “माडहती अडिकार” या टॅ ब अंतगषत “स्वयंप्रेरणे ने प्रडसद्ध
करावयाची माडहती” या टॅ ब अंतगषत उपलब्ि असेल. त्यामध्ये माडहती अचुक अपलोि झाली आहे , याची
खात्री दे खील संबंडितांनी करावी. या बाबतीत कोणतीही तांडत्रक अिचण असल्यास, Mahaonline Help
Line क्र. 022-61316400 वर अथवा support@mahaonline.gov.in या ई-मे लवर संपकष सािु न अिचणीचे
डनराकरण करुन घ्यावे.
७) सदर माडहती अपलोि करण्याबाबत करावयाच्या कायषवाहीबाबतचे सडवस्तर माडहतीपत्रक सोबतच्या
“प्रपत्र अ” जोिण्यात आलेले आले. त्यानु सार आवश्यक ती कायषवाही करण्यात यावी.
८) सवष कायालय प्रमुख यांनी त्यांचे कायालयाची सदर माडहती डद. १५ आक्टोंबर २०१५ पुवी अपलोि
करण्याची कायषवाही करावी.
९) जलसंपदा डवभागातील सवष प्रादे डशक कायालयांनी त्यांची तसेच त्यांचे अंतगषत असलेले सवष कायालये
(मंिळ ते ससचन शाखा) यांची उपरोक्त माडहती संकेतस्थळावर अपलोि झाल्याची खात्री करुन त्याबाबतचे
प्रमाणपत्र सहायक मुख्य अडभयंता यांचे स्वाक्षरीने डद. १६ ऑक्टोंबर २०१५ पयंत श्री. प्रडवण कोल्हे ,
कायषकारी अडभयंता, प्रकल्प व्यवस्थापन कायालय, पुणे यांना pravinkolhe82@gmail.com या ई-मे लवर
पाठडवण्यात यावे. प्रादे डशक कायालयाव्यडतडरक्त इतर कोणत्याही कायालयाने अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र
सादर करु नये. सदर प्रमाणपत्राचा मसुदा “प्रपत्र-ब” मध्ये दे ण्यात आला आहे . प्रकल्प व्यवस्थापन
कायालय, पुणे यांनी प्राप्त प्रमाणपत्रांची यादी व ज्या कायालयांनी उपरोक्त प्रमाणे कायषवाही केली नाही
त्यांची यादी शासनास सादर करावी.
१०) याबाबत क्षे त्रीय अडिकाऱयांना कोणतीही अिचण असल्यास प्रकल्प व्यवस्थापन कायालय, पुणे मिील श्री.
नंदडकशोर रणवरे , सहा. अडभ. श्रेणी-१ यांच्याशी ई-मे ल ae1trg.pmo@gmail.com , दु रध्वनी क्रमांक ०२०२५४६८९८२ (Ext-८०८) वर संपषक सािु न अिचणीचे डनराकरण करावे.

सहपत्र:१) प्रपत्र अ - RTI मावहती अपलोड करण्याबाबतच्या
कायणिाहीबाबतचे सविस्तर युजर मॅन्युअल

२) प्रपत्र ब - सहायक मुख्य अवभयंता यांनी सादर

िॉ. संजय बेलसरे
शासनाचे उपसडचव

कराियाचे प्रमार्पत्र

प्रवतवलपी:

१) संबंवित कक्ष अविकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय : जलसंपदा विभागाच्या अनु षग
ं ाने मंत्रालयातील मावहती

उपरोक्त सुचनांच्या अनु षंगाने अपलोड करर्े ि िेळोिेळी अद्याित करुन अपलोड करर्े ही कायणिाही पार
पाडण्यात यािी.

प्रपत्र - अ
जलसंपदा डवभागाच्या संकेतस्थळावर डवभागातील सवष कायालयांची माडहतीचा
अडिकार अडिडनयम-२००५, कलम ४(१)(ख) अन्वये प्रडसध्द करावयाची १ ते १७
बाबींची माडहती अपलोि करणे बाबत माडहतीपत्रक
१) RTI Disclosure बाबतची माडहती ई-सेवा पुस्तक प्रणालीमिील “Office Details” या टॅ ब अंतगषत अपलोि
करावी लागे ल. सदर कायषवाही प्रत्येक कायालयाच्या DDO यांनी करावयाची असुन त्यांनी या प्रणालीमध्ये
नोंदणी केलेल्या सवष कायालयांचे RTI Disclosure प्राप्त करावे व DDO यांनी त्यांचा DDO चा युजर आयिी
व पासविष वापरुन त्याच्या अंतगषत registered झालेल्या सवष कायालयांचे RTI Disclosure अपलोि करु
शकतो. त्यासाठी खालील प्रमाणे कायषवाही करण्यात यावी.
२) ई सेवा पुस्तक प्रणालीच्या https://services.mahaonline.gov.in/HRMS-WRD/Masters/Login.aspx
या सलकवर डिक करुन लॉग इन मध्ये DDO यांनी आपला स्वत:चा युजर आयिी व पासविष भरावा. (DDO

Code व त्याचा पासविष )

३) लॉग इन झाल्यानंतर “Config” या टॅ ब अंतगषत “Office Details” या टॅ ब वरती डिक करावे.

४) DDO यांनी ज्या कायालयाचे RTI Disclosure PDF अपलोि करायचे आहे, त्याच्या “Office Details”
मडिल Update या बटन वरती डिक करावे,

५) आता “Proactive Disclosures Under RTI Act 2005” या डफल्ि मध्ये जाऊन आपण सदर
कायालयाची PDF फाईल अपलोि करावी व अपिे ट या टॅ बवर डिक करुन माडहती सेव्ह करावी.

६) माडहती अपलोि झाल्याची खातरजमा करण्यासाठी आपण ई सेवापुस्तकाच्या मुख्य पानावरील “Proactive

Disclosures Under RTI Act 2005” सकवा जलसंपदा डवभागाच्या मुख्य संकेतस्थळावरील “माडहती
अडिकार >> स्वयंप्रेरणे प्रडसदृि करावयाची माडहती” या टॅ ब वरती जाऊन सदर डरपोटष मध्ये कायालयाचा
डफल्टर लावुन माडहती बरोबर अपलोि झाल्याबाबत खात्री करुन घ्यावी.

प्रपत्र-ब
प्रादे डशक कायालय व त्यांचे अडिनस्त असलेले सवष कायालय (मंिळ ते ससचन शाखा)
यांची “माडहतीचा अडिकार अडिडनयम-२००५, कलम ४(१)(ख) अन्वये प्रडसध्द
करावयाची १ ते १७ बाबींची माडहती” जलसंपदा डवभागाचे संकेतस्थळावर अपलोि
केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र
प्रादे डशक कायालयाचे नाव: ____________________________________________________________
प्रमावर्त करण्यात येते की, या प्रादे वशक कायालयाअंतगणत खाली दशणविल्याप्रमार्े कायालयांची संख्य़ा असुन,

त्यांनी त्यांचे कायालयाचे संबंवित “मावहतीचा अविकार अविवनयम-२००५, कलम ४(१)(ख) अन्िये प्रवसध्द कराियाची
१ ते १७ बाबींची मावहती” जलसंपदा विभागाचे संकेतस्थळािर विवहत प्रपत्रामध्ये अपलोड करण्यात आली आहे . सदर
मावहती जलसंपदा विभागाचे संकेतस्थळािर उपलब्ि असुन, ती PDF मध्ये Download करता येत आहे .
अ.क्र.

कायालांचा प्रकार

प्रादे डशक
अडिनस्त

कायालयाचे

असलेल्या अन्वये प्रडसध्द करावयाची १ ते १७ बाबींची माडहती”

कायालयांची संख्या
१)

प्रादे वशक कायालय

२)

मंडळ कायालये

३)

विभावगय कायालये

४)

उप-विभावगय कायालये

५)

ससचन शाखा

६)

इतर (लागु असल्यास)

माडहतीचा अडिकार अडिडनयम-२००५, कलम ४(१)(ख)
संकेतस्थळावर अपलोि केलेल्या कायालयांची संख्य़ा

१

एकुण

वदनांक:

(स्िा)

(नाि:

सहायक मुख्य अवभयंता

)

