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1 प्रस्तािना 

 मिािाष्ट्र शासनाच्र्ा जलसांपदा ववभागाांतगयत जलसांपदा ई- प्रशासन मांडळाांतगयत, प्रशासन 

सांगणकीकिण ववभाग, पणेु िे कार्ालर् कार्यित आिे. िे ववभागीर्  कार्ालर्ा नागविकाांना खालीलप्रमाणे 

सवुविा पिुववणर्ास बाांविल आिे. िी बाांिलकी प्रशासन सांगणकीकिण ववभाग, पणेु र्ा सनदेद्वािे जाविि किीत 

असनू ती स्वीकािीत आिे. सावयजवनक सेवा तत्पितेने ,सौजन्र्पवूयक व सन्मानपवूयक वागणकू वमळून 

उपलब्ि व्िाव्र्ात व नागविकाांचे सामावर्क प्रश्न सिानभुतूीपवूयक सोडवावे िा दषृ्ट्टीकोनिी सनद तर्ाि 

किताांना नजिेसमोि ठेवला आिे. 

 प्रशासन सांगणकीकिण ववभाग, पणेु, र्ा ववभागाचा सांबांि मखु्र्त्वेकरुन ई- प्रशासन (e-

Governance) प्रकलपाांचे वापिकिते (end user), ववभागाचे ताांवत्रक सललागाि (माविती तांत्रद्यान 

बाबींकविताचे) व  माविती तांत्रद्यान प्रकलपाांचे खाजगी ववकसक र्ाांचेशी रे्तो. तथावप र्ा ववभागाशी सांबांवित 

ववषर्ातील माविती समाजातील सामान्र् नागविक, स्वर्ांसेवी सांस्था, ककवा कत्राांटदाि इत्र्ादींना वमळवून 

घेणर्ाची इच्छा अस ू शकते. प्रशासन सांगणकीकिण ववभाग, पणेु मार्य त तर्ाि किणर्ात आलेलर्ा 

नागिीकाांच्र्ा सनदेचा मखु्र् उदे्दश िा विील सांबांवित मावितीचे स्वरुप कार् असेल,िी माविती कोणत्र्ा 

कार्ालर्ाकडे/अविका-र्ाांकडे वमळेल व वमळणर्ासाठी वकती कालाविी लागेल र्ाची वनश्श्चत ग्वािी देणे व 

त्र्ाप्रमाणे अांमलबजावणी किणे िा आिे.  

1. मिािाष्ट्र िाज्र्ाच्र्ा वद २ सप्टेंबि २०११ िोजीच्र्ा ई प्रशासन िोिणानसुाि शासकीर् कामकाज 

अविकाविक लोकावभमखु किणर्ासाठी तसेच प्रभावीपणे िाबववणर्ासाठी त्र्ामध्रे् पािदशयकता, 

गवतमानता व ससुतू्रता आणणे आवश्र्क आिे. र्ाकविता दैनांवदन शासकीर् कामकाजात ई 

प्रशासनाचा वापि किणे बांिनकािक आिे. 



 

 

2. त्र्ाअनषुांगाने माविती तांत्राद्यान (Information Technology) च्र्ा साह्याने सांबांवित क्षेत्रीर् कार्ालरे् 

तसेच शासनाच्र्ा आवश्र्कतेनसुाि ई प्रशासन प्रणाली ववकवसत किणे, क्षेत्रीर् कार्ालर्ाांना प्रणाली 

वापिासांबांिी प्रवशक्षण देणे, क्षेत्रीर् अविकािी/कमयचािी र्ाांना प्रणाली वापिताना रे्णाऱ्र्ा अडचणींचे 

वनवािण किणे, प्रणालीचे Go-live नांति त्र्ामध्रे् भिलेलर्ा मावितीचे पथृःकिण किणे व 

मांत्रालर्ाच्र्ा आवश्र्कतेप्रमाणे अिवाल तर्ाि देणे.  त्र्ामळेु र्ा कार्ालर्ाचा थेट जनतेशी र्ािसा 

सांबांि रे्त नािी. 

 

3. सवय कार्ालर्ातनू कमयचािी वगाची कतयव्रे् व जबाबदा-र्ा र्लकावि जािीििीत्र्ा प्रदर्शशत किणे. 

4. प्रत्रे्क कार्ालर्ात सवयसामान्र् जनतेची गा-िाणी/तक्रािी ऐकणे व त्र्ाांचे प्रभावीपणे वनिाकिण 

किणे. 

5. “ माविती अविकाि अविवनर्म” अांतगयत मावगतलेली माविती सांबविताांना वविीत मदुतीत उपलब्ि 

करुन देणे. 

6. ववभागाच्र्ा कामकाजात सातत्र् ठेवून व आिवुनकता आणनू ववभागाची लोकवभमखुता वाढववणे. 

7. नागविकाांच्र्ा सनदेस व्र्ापक प्रवसध्दी देणे. 

8. कनिति सिुािणा व ग्रािकाांचे समािान व गणुवत्ता िोिणानसुाि ववभागाचे  सवय कार्ालर्ीन 

कामकाज चाल ूठेवणे. 

9. जागरुक नागविक, स्वर्ांसेवा सांघटना इांटिनेटच्र्ा माध्र्मातनू देखील विील माविती घेवू शकतात. 

2. विभागाची बांविलकी ि नागवरकांची जबाबदारी 

  2.1 बांविलकी  

 विील सवय कतयव्रे् पाि पाडताांना प्रशासन सांगणकीकिण ववभाग, पणेु 

 सेवेच्र्ा गणुवते्तची बाांविलकी ठेवील. 

 सौजन्र्पणूय व मदतीची वतृ्ती ठेवून कामाचा वेळेत वनपटािा किेल. 

 पािदशयकता व वनष्ट्ठा ठेवील 

 शासनाने वेळोवेळी वनगयवमत केलेलर्ा आदेशाांचे/वनर्माांचे पालन करुन प्रशासन लोकावभमखु किणे  

जलसांपदा ववभागाच्र्ा ई- प्रशासन िोिणाची  प्रभावीपणे अांमलबजाणी किणे. 

              2.2  नागवरकांची जबाबदारी 



 

 

 शासकीर् अविकािी/ कमयचािी र्ाांचेशी नागविकाांची वतयणकु सौजन्र्पवूयक असावी. 

 नागविकाांकडून आवश्र्क असलेली माविती व कागदपते्र पविपणूयवित्र्ा वमळावी. 

 नागविकाांचा प्रवतसाद ववकासाला मदत किणािा असावा. 

 वविीत केलेलर्ा कालाविीपेक्षा कमी कालाविीत सेवापिुववणर्ाचा आग्रि िरु नरे्. 

 कार्ालर् पविसिात असणा-र्ा वकृ्षिाजींचे जतन िी नागविकाांची सधु्दा जबाबदािी िािील. 

 नागविकाांनी कार्देशीि तितुदी, वनर्म, अवलवखत सांकेत पालन किावे. 

 

 

 3. विभागाची रचना ि कार्य 

 3.1 विभागाची रचना  

  शासनस्तिावि मा.मांत्री जलसांपदा तसेच मा.िाज्र्मांत्री ( जलसांपदा) र्ाांच्र्ा अविपत्र्ाखालील 

ववभागाचे तीन सवचव, प्रिान सवचव (जलसांपदा), सवचव (प्रकलप समन्वर्)  व सवचव (लाक्षेवव) िे 

सवाच्च प्रशासनीक अविकािी आिेत.मिािाष्ट्र कृष्ट्ण खोिे ववकास मिामांडळाांतगयत कार्यित असलेलर्ा 

मखु्र् अवभर्ांता (ववशेष प्रकलप), जलसांपदा ववभाग, पणेु र्ाांच्र्ा अविनस्त असलेलर्ा जलसांपदा ई- 

प्रशासन मांडळाांतगयत िा ववभाग कार्यित आिे. जलसांपदा ई- प्रशासन मांडळाांतगयत असलेलर्ा पणेु 

मखु्र्ालर् असणाि् र्ा इति 2 ववभागाकविताची  आस्थापना ववषर्क कामे पाि पडणर्ाच्र्ा अनषुांगाने र्ा 

ववभागास ताांवत्रक तसेच अताांवत्रक पदे उपलब्ि करून देणर्ात आली आिेत.     

 

   3.2 विभागाचे कार्य : 

  जलसांपदा ववभागाांतगयत ई प्रशासनाशी सांबांवित प्रकलप िाबववणर्ासाठी वद.02/04/2016 

िोजी जलसांपदा ई प्रशासन मांडळाची स्थापना किणर्ात आली आिे. र्ा मांडळाांतगयत असलेलर्ा  एकूण 4  

ववभागापैकी प्रशासन सांगणकीकिण ववभाग पणेु मखु्र्ालर्ी कार्यित आिे.  र्ा ववभागामार्य त ववकवसत 

किणर्ात आलेलर्ा/ ववकसनािीन असलेलर्ा प्रणालीची माविती पढुील प्रमाणे आिे.  

   3.2.1 जलसंपदा विभागाचे संकेतस्थळ : 



 

 

 https://wrd.maharashtra.gov.in सामान्र् नागविकाांना तसेच जलसांपदा ववभागातील अविकािी, 

कमयचािी र्ाांना ववभागाववषर्ी व ववववि प्रकलपाांशी वनगडीत माविती प्राप्त िोणर्ासाठी जलसांपदा 

ववभागाचे अविकृत सांकेतस्थळ ववकवसत किणर्ात आले आिे. 

 नागविकाांकविता सांकेतस्थळावि उपलब्ि असलेली माविती खालीलप्रमाणे: 

सवय ििणाांचा दैनांवदन पाणीसाठा, िाज्र् जल आिाखडा, पिू क्षेत्राचे नकाशे, शासन वनणयर्/पविपत्रके, 

जलसांपदा ववभागाचे मावसक वातापत्र : ई बलेुवटन, क्षेत्रीर् कार्ालर्ाांचे पते्त व सांपकय  क्र., ई मेल इ.    

 जलसांपदा ववभागातील कमयचा-र्ाांसाठी उपलब्ि असलेली माविती खालीलप्रमाणे: 

ई प्रशासन प्रकलप प्रणालीमध्रे् लॉग इन किणर्ाची सोर् उपलब्ि, कार्ालर्ीन मावितीसाठी 

आवश्र्क असणािी ववववि माविती पसु्तके, कार्दे, ज्रे्ष्ट्ठता सचूी. 

 सद्यश्स्थत र्ा ववभागामार्य त पाच मिामांडळाांची सांकेतस्थळे , मिािाष्ट्र अवभर्ाांवत्रकी प्रवशक्षण 

प्रबोविनी (मेटा), नावशक, मिािाष्ट्र अवभर्ाांवत्रकी सांशोिन सांस्था (मेिी), नावशक व जलववज्ञान 

प्रकलप, नावशक र्ाांचे  कविता स्वतांत्र सांकेतस्थळ ववकवसत किणर्ाचे काम प्रगवतपथावि आिे. 
 

3.2.2 ई सेिा पसु्तक:   

 जलसांपदा ववभागाच्र्ा सवय अविकािी/कमयचािी र्ाांची सेवा पसु्तकाशी वनगवडत माविती सदि 

प्रणालीमध्रे् भिली आिे. 

 र्ामध्रे् सवय अविकािी/कमयचािी र्ाांचा वैर्श्क्तक व शैक्षवणक तपशील, पदस्थापना तपशील, 

पविववक्षािीन व स्थार्ीकिण तपशील, प्रवशक्षण तपशील तसेच आवश्र्क पिुाव्र्ाांसि वस्तवुनष्ट्ठ 

सेवापसु्तकातील इति सवय माविती भिणर्ात आली आिे. 

  सदि प्रणालीमध्रे् कार्ालर्ाांचे मदुतवाढ प्रस्ताव, पविमांडळ अिवाल, सांलग्न / ववलग कार्यवािी 

र्ासािखे आवश्र्क अिवाल देखील उपलब्ि आिेत. 

 

3.2.3 ई टाइम्स : 

 सदि प्रणालीद्वािे जलसांपदा ववभागाच्र्ा प्रवशक्षण सांस्था उदा. मिािाष्ट्र अवभर्ाांवत्रकी प्रवशक्षण 

प्रबोविनी (मेटा), नावशक तसेच औिांगाबाद, नागपिू व पणेु  रे्थील प्रादेवशक प्रवशक्षण कें दे्र र्ाांच्र्ा 

प्रवशक्षण कार्यक्रमाचे व्र्वस्थापन किता रे्ते. 



 

 

 सदि प्रणालीमध्रे् जलसांपदा ववभागा अांतगयत कोणतेिी प्रवशक्षण घेणर्ासाठी इच्छूक असणािे 

अविकािी/कमयचािी ऑनलाईन पद्धतीने अजय करू शकतात. 

 सदि प्रणालीद्वािे पणूय वषाचा वार्शषक प्रवशक्षण कार्यक्रम तर्ाि िोतो तसेच प्रत्रे्क प्रवशक्षणासाठी 

िोणािा खचय, व्र्ाख्र्ात्र्ाांची माविती, व्र्ाख्र्ानाांचे ववषर्, एकूण प्रवशक्षणाथींची सांख्र्ा व त्र्ाांची 

मलुभतू माविती र्ाांचे अिवाल तर्ाि िोतात ज्र्ाचा उपर्ोग करून पढुील वनर्ोजन किणे शक्र् िोते.  

 सवय प्रवशक्षणाथींची प्रवशक्षण प्रमाणपते्र देखील सदि प्रणालीद्वािे तर्ाि िोतात. 
 

3.2.4 लेखा व्र्िस्थापन प्रणाली (Account Management System) 

 र्ा प्रणालीमध्रे् कार्ालर्ातील सांववतिण व आििण अविकार्ांशी (DDO) वनगवडत सवय आर्शथक 

व्र्विाि अांतभूयत आिेत. 

 िी प्रणाली कॅशबकु आवण सांबांवित सवय सिकािी लेख्र्ाशी सांलग्न वेळापत्रक तर्ाि किते. 

 सदि प्रणालीद्वािे सवय शासनािीन  कार्ालर्ाांचा मावसक लेखा मिालेखापाल, नागपिू र्ा कार्ालर्ास 

ऑनलाईन पद्धतीने सादि किणर्ासाठी वेब सर्व्व्िस ववकवसत केली आिे. 

 प्रणालीची सिुक्षा तपासणी सरुू असनू 2021-22 र्ा ववत्तीर् वषात िी र्ांत्रणा कार्ाश्न्वत किणर्ात 

आली आिे. 

3.2.5  Integrated Finance Management System (IFMS) प्रणाली  

 IFMS- extension of BEAMS र्ा प्रणालीचे ववकसन पणूय झाले आिे  

 सदि प्रणाली मिािाष्ट्र कृष्ट्णा खोिे ववकास मिामांडळाांतगयत र्शस्वीवित्र्ा िाबववणर्ात रे्त असनू 1 

एवप्रल 2022 पासनू इति मिामांडळाांकविता प्रणाली कार्ान्ववर्त किणर्ात आली आिे. 
 

3.2.6  कस्टमाईज्ड सेिाथय प्रणाली –  

 जलसांपदा ववभागाांतगयत रे्णािी मिामांडळे र्ाांच्र्ा सेवेत वदनाांक 1 नोव्िेंबि, 2005 िोजी ककवा 

त्र्ानांति वनर्कु्त झालेलर्ा /िोणाऱ्र्ा कमयचा-र्ाांना कें द्राच्र्ा िाष्ट्रीर् वनवतृ्तीवेतन र्ोजनेत (NPS) 

सामील िोणर्ाचा वनणयर् शासनाने घेतला आिे. 

  शासन पविपत्रकान्वरे् जलसांपदा ववभागाच्र्ा वनर्ांत्रणाखालील पाच पाटबांिािे ववकास 

मिामांडाळाांतगयत अविकािी / कमयचा-र्ाांसाठी नवीन पविभावषत अांशदान वनवतृ्तीवेतन र्ोजनेच्र्ा 

अांमलबजावणीची कार्यपध्दत वववित किणर्ात आली आिे. पिांतु पाटबांिािे ववकास मिामांडाळाांतगयत 



 

 

अविकािी / कमयचा-र्ाांची माविती सेवाथयवि उपलब्ि नसलर्ाने त्र्ाांचेवि िोणा-र्ा खचाचा तपशील 

ववत्त ववभागास उपलब्ि िोत नािी. तसेच सदि अविकािी / कमयचा-र्ाांचे वववित 10 % अांशदान 

वसलूी व वनर्ोक्त्र्ाचे 10 % सममलूर् अांशदान जमा र्ा प्रवक्रर्ा वववित वेळेत सांबांवित  अविकािी / 

कमयचा-र्ाांचे खात्र्ात जमा िोत नािी असे वनदशयनास आले आिे. 

  र्ास्तव ववत्त ववभाग व लेखा व कोषागािे र्ाांच्र्ा सचूनेनसुाि जलसांपदा ववभागाच्र्ा पाच पाटबांिािे 

मिामांडळाांतील अविकािी / कमयचा-र्ाांसाठी सेवाथय प्रणालीस समाांति “कस्टमाईज्ड सेवाथय प्रणाली” 

ववकवसत किणेबाबत आदेश देणर्ात आले आिेत.  

 जलसांपदा ववभागाच्र्ा अविनस्त पाच मिामांडळातील अविकािी/कमयचािी साठी  कस्टमाईज्ड सेवाथय 

प्रणाली मे. मिा आर्टी कडून ववकवसत करून घेणर्ाचे काम प्रगवतपथावि आिे. 

3.2.7  Internet Lease Line सेिा: 

 जलसांपत्ती भवन, पणेु र्ा इमाितीत कार्यित असलेलर्ा 3 मांडळ कार्ालरे् व त्र्ाांचा अविनस्त 

असलेलर्ा सवय ववभाग व उपववभागीर् कार्ालर्ाांना पिुववणर्ात रे्णाि् र्ा इांटिनेट सेवा पिुववणे, 

त्र्ाचा सांबांवित असलेलर्ा तक्रािींचे वनवािण र्ा ववभागामार्य त किणर्ात रे्ते . 

 

4. कार्यपतूीचे िेळापत्रक ि मावहतीची सलुभता  

 4.1 कार्यपतूीचे िेळापत्रक 

  माविती तांत्रज्ञान (Information Technology) च्र्ा साह्याने सांबांवित क्षेत्रीर् 

कार्ालरे् तसेच शासनाच्र्ा आवश्र्कतेनसुाि ई प्रशासन प्रणाली ववकवसत किणे, क्षेत्रीर् कार्ालर्ाांना 

प्रणाली वापिासांबांिी प्रवशक्षण देणे, क्षेत्रीर् अविकािी/कमयचािी र्ाांना प्रणाली वापिताना रे्णाऱ्र्ा अडचणींचे 

वनवािण किणे इत्र्ावद उदीष्ट्टे लक्षात घेऊन ताांवत्रक सललागािाांच्र्ा वशर्ािवशनसुाि कार्यक्रम तर्ाि किणर्ात 

रे्तो.  

4.2 मावहतीची सलुभता 

 ववभागाच्र्ा सचूना र्लकावि वेळोवेळी प्रवसध्द केलर्ा जाणाऱ्र्ा पत्रकाद्वािे र्ा ववभागाच्र्ा कार्य 

ववषर्ाचा तपशील सलुभतेने उपलब्ि करून वदला जातो. 

5. गा-हाणर्ांचे वनराकरण ि सनदेचा आढािा 

5.1 गाऱ्हाणी/तक्रारी र्ांचे वनराकरण- 



 

 

   कार्यपतूीस िोणािे ववलांब व अन्र् कािी गाऱ्िाणे ववभागाचा कामाबाबत असतील ति, त्र्ासाठी 

नागिीकाांनी कार्ालर् प्रमखुाकडे तक्राि नोंदवावी. उदा. र्ा ववभागाच्र्ा अविपत्र्ाखाली एखाद्या अवभकाि् र्ा / 

कमयचाि् र्ाां ववरुध्द गाऱ्िाणे/ तक्राि असलर्ास ववभाग कार्ालर् प्रमखुाकडून म्िणजे कार्यकािी अवभर्ांता र्ाांचेकडे 

गाऱ्िाणे माांडावे. अशी गाऱ्िाणे/ तक्रािीचे वनिाकिण र्ा कार्ालर्ाकडून 07 वदवसाांत किणर्ात रे्ईल. गाऱ्िाणी समक्ष 

भेटीत/ पत्राने व ई-मेल द्वािे िी नागिीक माांडू शकतात. 

 5.2 नागवरकांच्र्ा सनदेच्र्ा आढािा/वसहांिलोकन- 

   र्ा नागविकाांच्र्ा सनदेच्र्ा उपर्कु्तेबाबत आढावा र्ा जलसांपदा ई- प्रशासन मांडळ, पणेु र्ाांचेकडून 

वेळोवेळी घेणर्ात रे्ईल. 

 

 

5.3 जनसामानर्ांकडून सचूना- 

  िी नागविकाांची सनद सवयसामान्र् नागविकाांच्र्ा छाननीसाठी नेिमीच खलुी असेल व 

सन्माननीर् नागविकाांच्र्ा बिुमलुर् सचुनाांचा गाांवभर्यपवूयक ववचाि करुन तर्ात वेळीवेळी सिुािणा घडवून आणता 

रे्ईल. िी नागविकाांची सनद स्वत:िून काांिी नवीन कार्देशीि िक्क वनमाण किीन नािी .ती ग्रािकाांना म्िणजेच र्ा 

ववभागाच्र्ा सेवा उपभोगणा-र्ा नागविकाांना जादा िक्क माांडणर्ासाठी मदत किते. 

 6. नागवरकांच्र्ा सनदेची अमंलबजािणी. 

 नागविकाांच्र्ा सनदेची अांमलबजावणी किणर्ास िे कार्ालर् कटीबध्द आिे.सनदेच्र्ा व्र्ापक 

प्रवसध्दी देवून,नागविकाांच्र्ा प्रवतवक्रर्ा/अवभप्रार् मागववणर्ात रे्तील व त्र्ाांच्र्ा सचुनाांचा र्थोवचत आदि करुन 

आवश्र्क बदल किणर्ात रे्तील. 

 र्ा ववभागामार्य त खात्रीपवूयक गणुवते्तची सेवा पिुववणर्ाची िमी देत आिे. ववभागाच्र्ा कुठलर्ािी 

मावितीसाठी नागविकाांना सांवदेनशील,सौजन्र्पणूय व मदत किणर्ाच्र्ा भावनेने वतयणकू वमळेल. कार्यपध्दती अविक 

लोकवभमखु, सलुभ व आटोपशीि किणर्ासाठी नागविकाांचा सलला घेतला जाईल. भ्रष्ट्टाचािास आळा घालणर्ात 

रे्ईल. तसेच गा-िाणर्ाांचे कालबध्द वनिाकिण किणर्ात रे्ईल. 
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जनतेसाठी कर्मचा-याांची सनद 

 

अ.
क्र 

कामाचा स्िरुप संबिीत शाखा 

1. जनतेची व कर्मचा-याांची तक्रार ननवारण का.अ/ उ.का.अ 

2. र्ानितीचा अनिकार , नवभागीय चौकशी,  नशस्तभांग नवषयक प्रकरणे, 
न्यायालयीन आस्थापना प्रकरणे, गोपनीय अिवाल,सांप/बांद प्रकिणे,मत्ता व 
दावर्त्व, पेटी कॅशबकु/िोख िक्कम पशु्स्तका अद्यर्ावत ठेवणे, बार्ोमरॅीक 
अिवाल, वबदूांनामावली, वकिकोळ िजा नोंदविी इ. 

प्रथम वलपीक       

3. गट- अ ते ड पदाविील अविकािी व कमयचा-र्ाांची          सेवापसु्तके, अर्शजत 
िजा, बदलर्ा, व्र्ावसावर्क पिीक्षा , जात पडताळणी, पविमांडळ पत्रव्र्विाि, 
50/55 पिुर्शवलोकन, स्थावर्त्व प्रमाणपत्र , पदभाि नोंदविी, पदाांचे मदुतवाढ 
प्रस्ताव 

आस्था-१ 

4. वैद्यकीर् प्रवतपरू्शत देर्के, प्रवासभत्ता देर्के, घिबाांिणी, वािन, सांगणक अवग्रम, 
मिािाष्ट्र दशयन, स्वग्राम प्रवास सवलत, प्रलांवबत प्रकिणे/ बैठकीचे इवतवतृ्त इ.  

आस्था-2 

5. मावसक व पिुवणी वेतन देर्क, ई एफ टी नोंदविी, ए-रोल नोंदविी, आर्कि 
ववविणपते्र र्ॉमय-१६, सण/उत्सव अवग्रम, वगय-१ ते वगय-४  अविकािी/ 
कमयचाऱ्र्ाांचे भववष्ट्र् वनवाि वनिी चा लेखा जतन किणे, भ.वन.वन. नोंदविी 
अद्यर्ावत किणे, अवतविक्त कार्यभाि बाबतची देर्के  

आस्था-3 

6. सेवावनवतृ्ती गट ववमा र्ोजना, मतृ्र् ूवन सेवा उपदान , आश्वासीत प्रगती र्ोजना 
ववषर्क कार्यवािी, वेतन वनश्चीती, वार्शषक वेतनवाढ, आगाऊ वेतनवाढ, अर्शजत 
िजेचे िोखीकिण, वेतन पडताळणी, आस्था-4 पदाची अनषुांवगक कामे इ. 

आस्था-4 



 

 

7. सवय प्रकािचे आवक-जावक पत्राांच्र्ा नोंदी घेणे, बटवडा किणे, मदु्राांक विशोब 
ठेवणे, वगय१ ते वगय४ अविकािी व कमयचार्ांचे दयु्र्म सेवापसु्तक अद्यावत 
ठेवणे/अनषुांवगक प्रमाणपत्र तर्ाि किणे, कार्ालर्ीन आदेश िाविका अद्यावत 
ठेवणे, ) प्रवशक्षणाबाबतची कार्यवािी व बाबतचा सांपणूय पत्रव्र्विाि, दििोज 
प्राप्त िोणािे  ई-मेल ची कप्रट काढणे/काढून देणे   

आस्था-5 

8. लेखा शाखेसांबांिीत सवय नोंदवह्या,  सांपणूय पत्रव्र्विाि, लेखा िोख पसु्तक 
अद्यर्ावत ठेवणे, मावसक लेखा अिवाल व मावसक खचाचा तपशील  सवय लेखा 
पविच्छेद, मावसक लेखा तर्ाि किणे, तपासनू घेणे व वववित कालाविी मध्रे् मिा 
लेखापाल र्ाांना सादि किणे. मावसक खचाचा तपशील ठेवणे. Online लेखा 
ठेवणे.र्ॉमय ८८ तर्ाि करून सादि किणे.Reconciliation पणूय  कार्यवािी. लेखा 
पविच्छेद अनषुांवगक कार्यवािी. अवभकिण र्ाांना देर् िनादेश / िनादेश नोंदविी 

लेखा शाखा-१ 

 

9. सवय प्रकािच्र्ा अनदुानाबाबत कार्यवािी/पत्रव्र्विाि, सिुक्षा ठेव नोंदविी,  
(Deposit Register), देर्क पिीक्षण ( Bill Audit ) 
सवय देर्के पावित किणे, कार्य आिांभ आदेश नांति िोणािे मदुत वाढ प्रस्ताव 
आदेश तर्ाि किणे/ त्र्ासाठी प्रकलप वनिार् खचाची नोंदविी अद्यावत ठेवणे,  
कामावि झालेलर्ा खचाची नोंदविी ( Contract ledger Book), लेखा ववषर्क 
सवय ववविण पते्र तर्ाि करून सादि किणे, इति अनषुांवगक कार्यवािी 
(Miscellaneous), वनववदा आनषुांवगक कार्यवािी, Digital Key, Form 78 
तर्ाि किणे, वार्शषक/ सिमािी/ वतमािी अांदाजपत्रक तर्ाि किणे,  MPW 
register-नोंदविी अद्यावत ठेवणे, लेखा-2 पदाची अनषुांवगक कामे.  

लेखा शाखा-2 

10. भाांडाि शाखेतील सांपणूय पत्रव्र्विाि, भाांडाि पडताळणी शेिे व त्र्ाबाबची पतूयता, 
ववभागातील वनरूपर्ोगी सावित्र्ाचा वनलेखन अिवाल तर्ाि किणे व मांजिुी 
नांति सावित्र्ाची ववलिेवाट लावणे,वनविक्षण वािनाचे अांदाजपत्रक तर्ाि किणे. 
मालमत्ताकि, दिूध्वनी देर्के, इ. ववषर्ी पत्रव्र्विाि किणे,लॉगबकु अद्यर्ावत 
ठेवणे, नवीन मोजमाप पशु्स्तका ववतवित किणे, पणूय झालेलर्ा मोजमाप पशु्स्तका 
जतन किणे, ववभागीर् भाांडािपाल पदाच्र्ा अनषुांगाने इति सवय कामे,इमाित 
देखभाल दरुुस्ती. 

 
भाांडाि शाखा 
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जनतेची सनद- कामे कालमर्ादा 
अ.क्र. कामाचे स्िरुप वनिावरत कालमर्ादा 

(कार्ालर्ीन कामकाजांचे) 

1 मावितीच्र्ा अविकािाखालील माविती देणे 30 वदवस 

2 भववष्ट्र् वनवाि वनिी अवग्रम मांजिूी 15 वदवस 

3       अ)  अर्शजत /वैदर्कीर्/असािािण िजा 

ब)  वकिकोळ िजा 

15 वदवस 

4 वदवस 

4 वैदर्कीर् प्रवतपतूी देर्के 30 वदवस 

5 स्वग्राम प्रवास सवलत/िजा प्रवास सवलत 20 वदवस 

6 प्रवासभत्ता देर्क (वनिी उपलब्ि असलर्ास) 1 मविना 

7 अांवतम वतेन प्रमाणपत्र/सेवापसु्तक पाठववणे 14 वदवस 

8 आगाऊ वतेनवाढ/जातपडताळणी प्रकिणे सांबविताकडे पाठववणे 14 वदवस 

9 घिबाांिणी/वािन व सांगणक अग्रीम वविष्ट्ठ कार्ालर्ाला पाठववणे 14 वदवस 

10 सेवावनवतृ्तीनांति अ) गट ववमा रे्ाजना 

                         ब) मतृ्र् ु - वन- सेवा उपदान 

                         क) िजा िोखीकिण 

                         ड) वनवतृ्तीवेन प्रकिण सादि किणे 

3 मविने 

3 मविने 

1 मविने 

30 वदवस 

11 स्थावर्त्व प्रमाणपत्र देणे सांबांिीची कार्यवािी किणे. 30 वदवस 

12 आश्वावसत प्रगती र्ोजना मांजिूी सांबिी कार्यवािी किणे. 20 वदवस 

13 कोणतेिी सवयसािािण प्रकिण र्ापेक्षा जास्त प्रलांवबत िािणाि नािी 45 वदवस 

 

 टिप-  वरील टिर्धाटरत कालावर्धी सवव कागदपत्रांची पतुवता झाल्याितंरचा आहे. 
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जनतेसाठी कर्मचा-याांची सनद 

 
अ.क्र कामाचा स्िरुप संबिीत शाखा 

1. जनतेची व कर्मचा-याांची तक्रार ननवारण                                
(ववभागीर् कार्ालर्) 

कार्यकािी अवभर्ांता 

2. जनतेची व कर्मचा-याांची तक्रार ननवारण                               
(ववभागीर् कार्ालर्) 

उप कार्यकािी अवभर्ांता 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 


