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1 प्रस्तािना 

 मिािाष्ट्र र्ासनाच्र्ा जलसांपदा ववभागाांतगयत जलसांपदा ई- प्रर्ासन मांडळाांतगयत, ससचन व्र्वस्थापन  

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

सवुविा पिुववणर्ास बाांविल आिे. िी बाांिलकी ससचन 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. 

 ससचन व्र्वस्थापन  सांगणकीकिण ववभाग, पणेु, र्ा ववभागाचा सांबांि मखु्र्त्वेकरुन ई- प्रर्ासन (e-

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

बाबींकविताचे) व  माविती तांत्रद्यान प्रकलपाांचे खाजगी ववकसक र्ाांचेर्ी रे्तो. तथावप र्ा ववभागार्ी सांबांवित 

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

घेणर्ाची इच्छा अस ूर्कते. ससचन व्र्वस्थापन  सांगणकीकिण ववभाग, पणेु मार्य त तर्ाि किणर्ात आलेलर्ा 

नागिीकाांच्र्ा सनदेचा मखु्र् उदे्दर् िा 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 प्रर्ासन िोिणानसुाि र्ासकीर् कामकाज 

अविकाविक लोकावभमखु किणर्ासाठी तसेच प्रभावीपणे िाबववणर्ासाठी त्र्ामध्रे् पािदर्यकता ,

गवतमानता व ससुतू्रता आणणे आवश्र्क आिे .र्ाकविता दानांवदन र्ासकीर् कामकाजात ई 

प्रर्ासनाचा वापि किणे बांिनकािक आिे. 

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

तसेच र्ासनाच्र्ा आवश्र्कतेनसुाि ई प्रर्ासन प्रणाली ववकवसत किणे, क्षेत्रीर् कार्ालर्ाांना प्रणाली 

वापिासांबांिी प्रवर्क्षण देणे  ,क्षेत्रीर् अविकािी/कमयचािी र्ाांना प्रणाली वापिताना रे्णानर्ा अडचणींचे 

वनवािण किणे, प्रणालीचे oG- evil नांति त्र्ामध्रे्  भिलेलर्ा मावितीचे पथृःकिण किणे व मांत्रालर्ाच्र्ा 

आवश्र्कतेप्रमाणे अिवाल तर्ाि देणे  .त्र्ामळेु र्ा कार्ालर्ाचा थेट जनतेर्ी र्ािसा सांबांि रे्त नािी. 

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

4. प्रत्रे्क कार्ालर्ात सवयसामान्र् जनतेची गा-िाणी/तक्रािी ऐकणे व त्र्ाांचे प्रभावीपणे वनिाकिण किणे. 
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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. सनिति सिुािणा व ग्रािकाांचे समािान व गणुवत्ता िोिणानसुाि ववभागाचे  सवय कार्ालर्ीन कामकाज 

चाल ूठेवणे. 

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

2. विभागाची बांविलकी ि नागवरकांची जबाबदारी 

  2.1 बांविलकी  

 विील सवय कतयव्रे् पाि पाडताांना ससचन व्र्वस्थापन  सांगणकीकिण ववभाग, पणेु 

 सेवेच्र्ा गणुवते्तची बाांविलकी ठेवील. 

 सौजन्र्पणूय व मदतीची वतृ्ती ठेवून कामाचा वेळेत वनपटािा किेल. 

 पािदर्यकता व वनष्ट्ठा ठेवील 

 र्ासनाने वेळोवेळी वनगयवमत केलेलर्ा आदेर्ाांचे/वनर्माांचे पालन करुन प्रर्ासन लोकावभमखु किणे  

जलसांपदा ववभागाच्र्ा ई- प्रर्ासन िोिणाची  प्रभावीपणे अांमलबजाणी किणे. 

              2.2  नागवरकांची जबाबदारी 

 र्ासकीर् अविकािी/ कमयचािी र्ाांचेर्ी 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 कार्देर्ीि तितुदी, वनर्म, अवलवखत सांकेत पालन किावे. 
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 3. विभागाची रचना ि कायय 

 3.1 विभागाची रचना  

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

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

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

अवभर्ांता (ववरे्ष प्रकलप), जलसांपदा ववभाग, पणेु र्ाांच्र्ा अविवनस्त असलेलर्ा जलसांपदा ई- प्रर्ासन 

मांडळाांतगयत िा ववभाग कार्यित आिे.   

 

   3.2 विभागाचे कायय : 

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

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

ववभागापाकी ससचन व्र्वस्थापन  सांगणकीकिण ववभाग पणेु मखु्र्ालर्ी कार्यित आिे.  र्ा ववभागामार्य त 

ववकवसत किणर्ात आलेलर्ा/ ववकसनािीन असलेलर्ा प्रणालीची माविती पढुील प्रमाणे आिे.  

   3.2.1 प्रिाह प्रणाली : 

  जलसांपदा ववभागाअांतगयत असलेलर्ा ििणाांचा दानांवदन पाणीसाठा अद्यर्ावत किणे व त्र्ा 

सांबांवित अिवाल सिजतेने अविकानर्ाांना व सवयसामान्र् नागविकाांना उपलब्ि िोणर्ाकविता 

Pravah िे web based व mobile application ववकवसत किणर्ात आले आिे. र्ा mobile 

application द्वािे ििणाांची दानांवदन पाणीपातळी, पजयन्र्मान, ििणातनू सोडणर्ात रे्णािा ववसगय, 

तसेच बाष्ट्पीभवन िी माविती अद्यर्ावत किणे र्क्र् आिे. तसेच सांकेतस्थळावि पाणीसाठा 

सांबांवित ववववि ववस्ततृ अिवाल ििणाांतील पाणीसाठ्याची सद्यश्स्थती जलसांपदा ववभागाच्र्ा 

अविकानर्ाांना पािता रे्णे र्क्र् आिे. 

  3.2.2 प्रिाह-2 प्रणाली : 

  प्रवाि-2 प्रणाली वि सद्यश्स्थतीत कार्ान्वीत असलेलर्ा “प्रवाि” प्रणालीची अद्यर्ावत आवतृ्ती आिे. 

प्रवाि-2 र्ा प्रणालीच्र्ा ववकसनाचे काम र्ा कार्ालर्ा मार्फय त प्रगतीपथावि आिे. र्ा प्रणालीमध्रे् ििणाांचे 

दानांदीन पाणीसाठे (Daily dam Storage) तसेच ििण सिुवक्षतता सांघटनेर्ी वनगडीत कामकाज (Dam 

Safety Organization), र्ाांवत्रकी सांघटनेर्ी वनगडीत ििण वनिीक्षणे (Mechanical Gate Inspection) व 

पिू व्र्वस्थापन (Flood Management) र्ा मोडु्यलस चा समावेर् किणर्ात आला आिे. 
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   3.2.3 वबगर ससचन देयक प्रणाली  

              र्ासनाच्र्ा ई-प्रर्ासन िोिणानसुाि ससचन व्र्वस्थापन अविक कार्यक्षम व गवतमान िोणर्ाच्र्ा अनषुांगाने Web 

based Non Irrigation Billing System (वबगि ससचन देर्क प्रणाली) िी प्रणाली ववकवसत किणर्ात आली 

आिे. र्ा प्रणालीमध्रे् वबगि ससचन ग्रािक नोंदणी, किािनामा नोंदणी, उद्भव नोंदणी, वमटि नोंदणी र्ा बाबींचा 

समावेर् किणर्ात आला आिे. वबगि ससचन देर्क प्रणाली िी द्वामावसक देर्क प्रणाली असनु जल वषय “वदनाांक 

1 जलुा ते 30 जनू” नसुाि प्रणाली ववकवसत किणर्ात आली आिे. सदि प्रणालीमार्य त वबगि ससचन ग्रािकाची 

देर्के ऑनलाईन पद्धतीने तर्ाि किणर्ात रे्तात.   

   

 

           3.2.4 Payment Gateway Solution for MWRD 

                जलसांपदा ववभागाांतगयत ससचन व्र्वस्थापनाच्र्ा  कामाांमध्रे् आिवुनक तांत्रज्ञानाचा वापि किणर्ासाठी 

र्ासन वनणयर् वद. २५/२/२०२० िोजी वनगयवमत किणर्ात आला आिे. र्ा र्ासन वनणयर्ावि आिावित  

‘Paymlnt oatlway SGeutvGn fGr MWRD’ र्ा मित्वकाांक्षी प्रकलपाचे ववकसन प्रगतीपथावि आिे. र्ा 

प्रकलपामध्रे् ससचन व वबगि वसचन सांदभात  चे data dvgvtvzatvGn, Gnevnl paymlnt  gatlway  सि  ससचन 

व्र्वस्थापनामिील प्राथवमक ससचन आिाखडा ,पाणीपाळी कार्यक्रम, जललेखा अिवाल  ,ससचन श्स्थतीदर्यक 

अिवाल ,श्स्थिचीन्िाांकन अिवाल इ. अिवाल बनवणे र्ाचा समावेर् िोतो. 

                ससचन पाणीपट्टी आकािणी व वसलुी कविता आिवुनक वडवजटल मोबाईल प्रणालीचा वापि करून 

र्ासन मिसलुात वाढ िोणे र्ा किीता सदि प्रणालीचे ववकसन किणर्ात रे्त आिे. र्ा प्रणालीद्वािे जलसांपदा 

ववभागातील लाभिािकाांना wlb basld व मोबाईल प्रणालीद्वािे पाणीपट्टीची देर्के सलुभिीत्र्ा उपलब्ि िोणाि 

आिेत.र्ा प्रणालीच्र्ा  ववकसनावि र्ासन खचय वनिांक आिे. 

 

4. काययपतूीचे िेळापत्रक ि मावहतीची सलुभता  

 4.1 काययपतूीचे िेळापत्रक 

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

र्ासनाच्र्ा आवश्र्कतेनसुाि ई प्रर्ासन प्रणाली ववकवसत किणे, क्षेत्रीर् कार्ालर्ाांना प्रणाली वापिासांबांिी 

प्रवर्क्षण देणे  ,क्षेत्रीर् अविकािी/कमयचािी र्ाांना प्रणाली वापिताना रे्णानर्ा अडचणींचे वनवािण किणे इत्र्ावद 

उदीष्ट्टे लक्षात घेऊन ताांवत्रक सललागािाांच्र्ा वर्र्ािवर्नसुाि कार्यक्रम तर्ाि किणर्ात रे्तो.  
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4.2 मावहतीची सलुभता 

 ववभागाच्र्ा सचूना र्लकावि वेळोवेळी प्रवसध्द केलर्ा जाणानर्ा पत्रकाद्वािे र्ा ववभागाच्र्ा 

कार्य ववषर्ाचा तपर्ील सलुभतेने उपलब्ि करून वदला जातो. 

5. गा-हाणयांचे वनराकरण ि सनदेचा आढािा 

5.1 गाऱ्हाणी/तक्रारी यांचे वनराकरण- 

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

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

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

र्ाांचेकडे गानिाणे माांडावे. अर्ी गानिाणे/ तक्रािीचे वनिाकिण र्ा कार्ालर्ाकडून 07 वदवसाांत किणर्ात रे्ईल. 

गानिाणी समक्ष भेटीत/ पत्राने व ई-मेल द्वािे िी नागिीक माांडू र्कतात. 

 5.2 नागवरकांच्या सनदेच्या आढािा/वसहांिलोकन- 

 र्ा नागविकाांच्र्ा सनदेच्र्ा उपर्कु्तेबाबत आढावा र्ा जलसांपदा ई- प्रर्ासन 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 कार्देर्ीि ि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 सांवेदनर्ील,सौजन्र्पणूय व मदत किणर्ाच्र्ा भावनेने वतयणकू वमळेल. कार्यपध्दती 

अविक लोकवभमखु, सलुभ व आटोपर्ीि किणर्ासाठी नागविकाांचा सलला घेतला जाईल. भ्रष्ट्टाचािास आळा 

घालणर्ात रे्ईल. तसेच गा-िाणर्ाांचे कालबध्द वनिाकिण किणर्ात रे्ईल. 
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मा. मंत्री , 
जलसंपदा  व लाभके्षत्र  

ववकास ,

मा. राज्यमंत्री , 
जलसंपदा  व लाभके्षत्र  

ववकास ,

मा.अप्पर मुख्य सचिव
जलसपंदा प्रकल्प व 

चवकास



मा. सविव , प्रकल्प  

समन्वय



मा. सविव ,

जलसंपदा  व्यवस्थापन  
व लाके्षवव

अप्पर मुख्य सचिव
जलसपंदा प्रकल्प व चवकास

मा.काययकारी संिालक,
म.कृ.खो.वव .महामंडळ, पुणे

(अ.का)

मा. मुख्य  अवभयंता   (वव . 
प्र),

जलसंपदा  ववभाग , पुणे

मा.अधीक्षक   अवभयंता ,
जलसंपदा  ई- प्रशासन 

मंडळ, पुणे

स अ शे्रणी -1/ उववअ

 वसंिन  व्यवस्थापन   
संगणकीकरण कक्ष-1

स अ शे्रणी -1/ उववअ

  वसंिन  व्यवस्थापन  
संगणकीकरण कक्ष-2

स अ शे्रणी -1/ उववअ

  वसंिन  व्यवस्थापन  
संगणकीकरण कक्ष-3

स अ शे्रणी -1/ उववअ

  वसंिन  व्यवस्थापन  
संगणकीकरण कक्ष-4

स अ शे्रणी -1/ उववअ

  वसंिन  व्यवस्थापनसन  
संगणकीकरण कक्ष-5

स अ शे्रणी -2

  वसंिन  व्यवस्थापन  
संगणकीकरण कक्ष-1

स अ शे्रणी -2

  वसंिन  व्यवस्थापन  
संगणकीकरण कक्ष-2

स अ शे्रणी -2

  वसंिन  व्यवस्थापन  
संगणकीकरण कक्ष-3

स अ शे्रणी -2

  वसंिन  व्यवस्थापन  
संगणकीकरण कक्ष-4

स अ शे्रणी -2

  वसंिन  व्यवस्थापन  
संगणकीकरण कक्ष-5

कार्यकारी अभिरं्ता,  सिंचन व्र्वस्थापन िंंगणकीकरण, भविाग, पणेु
भविागाची रचना

काययकारी अवभयंता , वसंिन  व्यवस्थापन   संगणकीकरण, ववभाग , पुणे


