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1 प्रस्तािना 

 मिािाष्ट्र िासनाच्र्ा जलसांपदा ववभागाांतगयत जलसांपदा ई- प्रिासन मांडळाांतगयत, बाांिकाम 

व्र्वस्थापन सांगणकीकिण ववभाग, जलसांपत्ती भवन, पुणे  िे कार्ालर् कार्यित आिे. िे ववभागीर्  कार्ालर् 

नागविकाांना खालीलप्रमाणे सवुविा पिुववणर्ास बाांविल आिे. िी बाांिलकी बाांिकाम व्र्वस्थापन 

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. 

 बाांिकाम व्र्वस्थापन सांगणकीकिण ववभाग, पणेु र्ा ववभागाचा सांबांि मखु्र्त्वेकरुन ई- प्रिासन  

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

तांत्रद्यान प्रकलपाांचे खाजगी ववकसक र्ाांचेिी रे्तो. तथावप र्ा ववभागािी सांबांवित ववषर्ातील माविती 

समाजातील सामान्र् नागविक, स्वर्ांसेवी सांस्था ककवा कत्राांटदाि इत्र्ादींना वमळवून घेणर्ाची इच्छा अस ू

िकते. बाांिकाम व्र्वस्थापन सांगणकीकिण ववभाग, पणेु मार्य त तर्ाि किणर्ात आलेलर्ा नागिीकाांच्र्ा 

सनदेचा मखु्र् उदे्दि िा 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 प्रिासन िोिणानसुाि िासकीर् कामकाज 

अविकाविक लोकावभमखु किणर्ासाठी तसेच प्रभावीपणे िाबववणर्ासाठी त्र्ामध्रे् पािदियकता, 

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

प्रिासनाचा वापि किणे बांिनकािक आिे. 

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

तसेच िासनाच्र्ा आवश्र्कतेनसुाि ई प्रिासन प्रणाली ववकवसत किणे, क्षेत्रीर् कार्ालर्ाांना प्रणाली 

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



 

 

वनवािण किणे  इत्र्ादी कामे केली जातात. त्र्ामळेु र्ा कार्ालर्ाचा थेट जनतेिी र्ािसा सांबांि रे्त 

नािी.  

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

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

किणे. 

5. “ मावितीची अविकािी 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 िकतात. 

2. विभागाची बांवधलकी ि नागवरकांची जबाबदारी 

  2.1 बांवधलकी  

 विील सवय कतयव्रे् पाि पाडताांना प्रिासन सांगणकीकिण ववभाग, पणेु 

 सेवेच्र्ा गणुवते्तची बाांविलकी ठेवील. 

 सौजन्र्पणूय व मदतीची वतृ्ती ठेवून कामाचा वेळेत वनपटािा किेल. 

 पािदियकता व वनष्ट्ठा ठेवील 

 िासनाने वेळोवेळी वनगयवमत केलेलर्ा आदेिाांचे/वनर्माांचे पालन करुन प्रिासन लोकावभमखु किणे  

जलसांपदा ववभागाच्र्ा ई- प्रिासन िोिणाची  प्रभावीपणे अांमलबजाणी किणे. 

              2.2  नागवरकांची जबाबदारी 

 िासकीर् अविकािी/ कमयचािी र्ाांचेिी 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 कार्देिीि तितुदी, वनर्म, अवलवखत सांकेत पालन किावे. 

 

 

 3. विभागाची रचना ि कायय 

 3.1 विभागाची रचना  

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

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

प्रिासनीक अविकािी आिेत.मिािाष्ट्र कृष्ट्ण खोिे ववकास मिामांडळाांतगयत कार्यित असलेलर्ा मखु्र् 

अवभर्ांता (वविेष प्रकलप), जलसांपदा ववभाग, पणेु र्ाांच्र्ा अविनस्त असलेलर्ा जलसांपदा ई- प्रिासन 

मांडळाांतगयत िा ववभाग कार्यित आिे. जलसांपदा ई- प्रिासन मांडळाांतगयत असलेलर्ा पणेु मखु्र्ालर् 

असणाऱ्र्ा ववभागाकविताची  आस्थापना ववषर्क कामे मांडळाअांतगयत दसुिा ववभाग पाि पाडत असलर्ाने  

र्ा ववभागास र्क्त ताांवत्रक पदे उपलब्ि करून देणर्ात आली आिेत.     

 

   3.2 विभागाचे कायय : 

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

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

ववभागापैकी बाांिकाम व्र्वस्थापन सांगणकीकिण ववभाग पणेु मखु्र्ालर्ी कार्यित आिे.  र्ा 

ववभागामार्य त ववकवसत किणर्ात आलेलर्ा/ ववकसनािीन असलेलर्ा प्रणालीची माविती पढुील प्रमाणे 

आिे.  

   3.2.1 ई वबल प्रणाली : 

क्षेत्रीर् स्तिाविील बाांिकामािीन प्रकलपाांच्र्ा ववववि कामाांची सरुु तसेच अांवतम देर्के  िी प्रणालीतनू 

तर्ाि किता रे्तात. 

र्ा प्रणालीद्वािे कां त्राटदािाांची देर्के ऑनलाईन पद्धतीने तर्ाि किणर्ाची व ती पावित किणर्ाची 

सवुविा आिे. 

कामाांिी वनगवडत ऑनलाईन देर्के तर्ाि किणे सोपे व सटूसटुीत िोते तसेच ववववि टप्प्र्ावि ते 

ऑनलाईन सादि किणे व त्र्ाचे सवनर्ांत्रण किणे िक्र् आिे. 



 

 

बाांिकामािी वनगवडत कामाविील वसमेंटचा एकूण वापि, िॉर्लटी अिवाल इत्र्ादी  ववववि प्रपते्र 

प्रणालीद्वािे तर्ाि िोतात. 

देर्के तर्ाि किणर्ा सांबांिी अलटय प्रणालीद्वािे एसएमएस च्र्ा सािाय्र्ाने ककवा ई-मेलद्वािे आपोआप 

पाठववले  जातात. 

मिािाष्ट्र िासनाच्र्ा वद.15 ऑगस्ट 2018 िोजीच्र्ा िासन पविपत्रक नसुाि सदि प्रणाली वापिणे 

बांिनकािक किणर्ात आले आिे. 

 
 

3.2.2 अंदाजपत्रक ि प्रारुप वनविदा प्रस्ताि प्रणाली 

क्षेत्रीर् कार्ालर्ाांना किावे लागणािे प्रकलपाांच्र्ा कामाांचे अांदाजपत्रक व प्रारुप वनववदा तर्ाि 

किणर्ासाठी िी प्रणाली ववकवसत किणर्ात आली आिे. 

सवय प्रकािची अांदाजपत्रके व प्रारुप वनववदा तर्ाि किणे िक्र् आिे. 

प्रणालीमध्रे् सवय CSR उपलब्ि आिेत. 

कामातील प्रत्रे्क बाबीचे दि ववश्लेषण व बाांिकामाचा तपिील प्रणालीमध्रे् उपलब्ि र्ादीमिनू 

वनवडता रे्ईल . 

र्ापवूी तर्ाि केलेली तत्सम अांदाजपत्रके व प्रारुप वनववदा प्रणालीमध्रे् सांदभासाठी उपलब्ि 

असतील. 

प्रणालीद्वािे भावित दि, POL इत्र्ादी बाबी पविगवणत िोतील. 

प्रणालीचे ववकसन पणूय झाले असनू, मिािाष्ट्र िासनाच्र्ा वद. 30 जनू 2021 िोजीच्र्ा िासन 

पविपत्रक नसुाि सदि प्रणाली वापिणे बांिनकािक किणर्ात आले आिे. 

3.2.3 मदतकक्ष (Helpdesk) 

ई प्रिासन अांतगयत कार्यिीत प्रकलपाांचा जास्तीत जास्त आवण अविक प्रभावीपणे वापि किणेसाठी सदि 

प्रणाली ववकवसत किणर्ात रे्त आिे.  

सवय प्रकलपाांिी सांलग्न प्रश्न एकाच सामावर्क प्रणालीद्वािे सोडववणेकविता सदि प्रणालीचा वापि िोणाि 

आिे. सदि प्रणाली द्वािे ववववि प्रकलपाांच्र्ा सांदभात असलेलर्ा कां पनीचा सेवा स्ति किाि (SLA) एकाच 



 

 

वठकाणी प्राप्त केला जाऊ िकतो.प्रणालीचे काम सिुळीतपणे चालणेकविता ववकासकाकडून एक 

ववनामलुर् दिुध्वनी क्रमाांक पुिववणेत रे्ईल. 

जलसांपदा ववभागात कार्यित अविकािी तसेच सामान्र् नागविक र्ाांना र्ा प्रणालीद्वािे दिुध्वनी ,ई-मेल व 

वतकीट प्रणाली अांतगयत सांपकय  सािनू आपलर्ा िांकाांचे , प्रश्नाांचे वनिसन करून घेणेकाविता सदि प्रणाली 

कार्यित िोईल.  

सदि प्रकलपाांतगयत ई-सेवा पसु्तक, ई-वबल, गणु वनर्ांत्रण व सावित्र् चाचणी, वबगि-कसचन देर्क, 

प्रवाि,इ. प्रणाली तसेच ई-प्रिासन मांडळाांतगयत सवय प्रणालींचा वमळून एक सामावर्क मदतकक्ष तर्ाि 

किणर्ात रे्णाि आिे. 

सद्यश्स्थतीत प्रणालीची Work Order ववकसकास देणर्ात आली असनू मदतकक्ष प्रस्थावपत करून त्र्ाचे 

सवय कामकाज सिुळीत िोणेच्र्ा दषृ्ट्टीने काम सरुु आिे. 

 

3.2.4 ई-प्रशासन प्रकल्ाांचे माहिती व प्रहशक्षण व्हिहिओ - 

       ई-प्रशासन मंडळमार्फ त जलसंपदा विभागातील अविकारी/कमफचारी तसेच सामान्य नागवरक यांच्या 

िापरासाठी विविि संगणक / मोबाईल प्रणाली (Web/Mobile Applications) विकवसत करण्यात 

आलेल्या आहेत. 

      सदर प्रणालींचा िापर िाढविण्याच्या दृष्टीने प्रणालींची मावहती देणारे प्रवशक्षण व्हहवडओ तयार करण्याचे 

ई-प्रशासन मंडळाचे वनयोजन आहे. 

     सदर प्रकल्पांतगफत अंदाजपत्रक ि प्रारूप वनविदा , ई-वबल, गणु वनयंत्रण ि सावहत्य चाचणी , वबगर-ससचन 

देयक,इ. प्रणाली तसेच ई-प्रशासन मंडळांतगफत सिफ प्रणालींचा वमळून एक सामावयक मावहतीपर व्हहवडओ 

असे 5 विषयांचे विवडयो तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रत्येक प्रणालीकरीता 1 ते 5 वमवनटे 

कालाििीचा  एक मावहतीपर विवडयो (Promotional Video) आवण 20 ते 30 वमवनटे कालाििीचा एक 

तपशीलिार प्रवशक्षण विवडयो (Training Video) तयार करण्यात येणार आहेत. अशा प्रकारे 5 विषयांचे 

एकूण 10 विवडयो तयार करण्यात येणार आहेत. 

      सद्यव्थितीत प्रकल्पाचे काम अंवतम टप्पप्पयात आहे. 

 

३.२.५ ई-प्रशासन प्रकल्ाांची क्लाऊि सेवा (Cloud Service Provider) 



 

 

 
जलसंपदा विभागाच्या विविि ई-प्रशासन प्रणाली क्लाऊड िर host करण्यात आलेल्या आहेत. सध्या 
कायफरत असलेल्या Cloud Service Provider यांच करारनामा लिकरच संपषु्टात येणार आहे. त्यामळेु 
निीन Cloud Service Provider वनिडण्यासाठी वनविदा कायफिाही प्रगवतपिािर आहे.  
 
३.२.६ गणु हनयांत्रण व साहित्य चाचणी प्रणाली 
 
• जलसंपदा विभागांतगफत मोठ्या / मध्यम / लघ ु पाटबंिारे प्रकल्प ि जलविद्यतु  प्रकल्पाच्या सिफ 

घटक कामांचे प्रत्यक्ष बांिकाम  आिश्यक गणुिते्तत, प्रचवलत मानकांनसुार ि विवनर्ददष्टांनसुार 
करुन घेणेकरीता कायफथिळी कामाचे गणुवनयंत्रण ि िापरण्यात येणा-या बांिकाम सावहत्यांची 
चाचणी अचकू ि पारदशफक पद्धतीने होणे अत्यंत आिश्यक आहे.त्याकवरता बांिकाम ि 
गणुवनयंत्रण विभागाकवरता सदर प्रणाली विकवसत करण्यात आलेली आहे.  

• सदर प्रणालीमध्ये बांिकाम विभागामार्फ त तयार करण्यात येणारा िार्दषक बांिकाम कायफक्रम, 
गणुवनयंत्रण विभागामार्फ त issue करण्यात येणारे ओके काडफ, Inspection note, Inspection slip, 
सावहत्य चाचणी वनष्कषफ हे सिफ ऑनलाइन पाठविण्यात येते.  

• तसेच Progress report या मोडूल मध्ये मावसक, तै्रमावसक ि िार्दषक गणुवनयंत्रण अहिाल देखील 
उपलब्ि होतात.  

• िवरष्ठ थतरािरुन कामांचा आढािा, Real Time पवरक्षण करता येते.  
• सिफ अहिालांचे अवभलेख कें द्रीकृत करुन संकलन करता येते. 
• SMS आवण mail द्वारे notifications ि alert regarding pendency of work पाठविता येते.  
• महाराष्र शासनाच्या वद २८ /८ /२०१९  रोजीच्या शासन पवरपत्रक नसुार सदर प्रणाली वद. 

१/१०/२०१९ पासनू क्षेत्रीय िापरासाठी गणु वनयंत्रण ि बांिकाम विभागाला बंिनकारक करण्यात 
आलेली आहे. 
 

 

4. काययपतूीचे िेळापत्रक ि मावहतीची सलुभता  

 4.1 काययपतूीचे िेळापत्रक 

माविती तांत्राज्ञान (Information Technology) च्र्ा साह्याने सांबांवित क्षेत्रीर् कार्ालरे् तसेच 

िासनाच्र्ा आवश्र्कतेनसुाि बाांिकामािी सांबांवित प्रणाली ववकवसत किणे, क्षेत्रीर् कार्ालर्ाांना प्रणाली 

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

किणे इत्र्ावद उदीष्ट्टे लक्षात घेऊन ताांवत्रक सललागािाांच्र्ा विर्ािविनसुाि कार्यक्रम तर्ाि किणर्ात रे्तो.  

4.2 मावहतीची सलुभता 



 

 

 ववभागाच्र्ा सचूना र्लकावि वेळोवेळी प्रवसध्द केलर्ा जाणाऱ्र्ा पत्रकाद्वािे र्ा ववभागाच्र्ा कार्य 

ववषर्ाचा तपिील सलुभतेने उपलब्ि करून वदला जातो. 

5. गा-हाणयांचे वनराकरण ि सनदेचा आढािा 

5.1 गाऱ्हाणी/तक्रारी यांचे 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. अिी गाऱ्िाणे/ तक्रािीचे वनिाकिण र्ा कार्ालर्ाकडून 07 वदवसाांत किणर्ात रे्ईल. गाऱ्िाणी समक्ष 

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

 5.2 नागवरकांच्या सनदेच्या आढािा/वसहांिलोकन- 

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

वेळोवेळी घेणर्ात रे्ईल. 

 

5.3 जनसामानयांकडून 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 कार्देिीि िक्क वनमाण किीन नािी .ती ग्रािकाांना म्िणजेच र्ा 

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

 6. नागवरकांच्या 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 सांवदेनिील,सौजन्र्पणूय व मदत किणर्ाच्र्ा भावनेने वतयणकू वमळेल. कार्यपध्दती अविक 

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

रे्ईल. तसेच गा-िाणर्ाांचे कालबध्द वनिाकिण किणर्ात रे्ईल. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
जलसंपदा विभाग 

बांधकाम व्यिस्थापन संगणकीकरण विभाग, पणेु 38 
जनतेसाठी कर्मचा-याांची सनद 

 

अ.
क्र 

कामाचा स्िरुप संबधीत शाखा 

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



 

 

जलसंपदा विभाग 
बांधकाम व्यिस्थापन संगणकीकरण विभाग,पणेु 38 

जनतेची सनद- कामे ि कालमयादा 
अ.क्र. कामाचे स्िरुप वनधावरत कालमयादा 

(कायालयीन 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. 
 
 
 
 



 

 

 

 
जलसंपदा विभाग 

प्रशासन संगणकीकरण संगणकीकरण विभाग, पणेु 38 
जनतेसाठी कर्मचा-याांची सनद 

 
अ.क्र कामाचा स्िरुप संबधीत शाखा 

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

कार्यकािी अवभर्ांता 

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

उप कार्यकािी अवभर्ांता 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

मा. मंत्री, 
जलसंपदा व लाभके्षत्र 

ववकास, 

मा. राज्यमंत्री, 
जलसंपदा व लाभके्षत्र 

ववकास, 

मा.अप्पर मखु्य सचिव
जलसपंदा प्रकल्प व 

चवकास

मा. सचिव, प्रकल्प 

समन्वय
मा. सचिव,

जलसंपदा व्यवस्थापन  

व लाके्षवव

अप्पर मखु्य सचिव
जलसपंदा प्रकल्प व चवकास

मा.काययकारी संिालक,

म.कृ.खो.वव.महामंडळ, पणेु

(अ.का)

मा. मुख्य अभभयतंा  (वव. 

प्र),

जलसंपदा ववभाग, पणेु

मा.अधीक्षक   अभभयतंा,
जलसंपदा ई- प्रशासन 

मंडळ, पणेु

स अ शे्रणी-1/ उववअ
 बांधकाम  व्यवस्थापन   

संगणकीकरण कक्ष-1

स अ शे्रणी-1/ उववअ
 बांधकाम  व्यवस्थापन   

संगणकीकरण कक्ष-2

स अ शे्रणी-1/ उववअ
 बांधकाम  व्यवस्थापन   

संगणकीकरण कक्ष-3

स अ शे्रणी-1/ उववअ
 बांधकाम  व्यवस्थापन   

संगणकीकरण कक्ष-4

स अ शे्रणी-1/ उववअ
 बांधकाम  व्यवस्थापन   

संगणकीकरण कक्ष-5

स अ शे्रणी-2
 बांधकाम  व्यवस्थापन   

संगणकीकरण कक्ष-1

स अ शे्रणी-2
 बांधकाम  व्यवस्थापन   

संगणकीकरण कक्ष-2

स अ शे्रणी-2
 बांधकाम  व्यवस्थापन   

संगणकीकरण कक्ष-3

स अ शे्रणी-2
 बांधकाम  व्यवस्थापन   

संगणकीकरण कक्ष-4

स अ शे्रणी-2
बांधकाम  व्यवस्थापन   

संगणकीकरण कक्ष-5

कायमकारी अभियांता, प्रशासन सांगणकीकरण, भििाग, पणेु
भििागाची रचना

काययकारी अभभयतंा, बांधकाम  व्यवस्थापन   संगणकीकरण, ववभाग, पणेु

 


