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1 प्रस्तािना 

 मिाराष्ट्र र्ासनाच्र्ा जलसांपदा हवभागाांतगयत अिीक्षक अधिरं्यता, जलसांपदा ई-प्रर्ासन मांडळ, कोथरुड, 

पणेु, िे कार्ालर् कार्यरत आिे. िे मंडळ कार्ालर् नागहरकाांना खालीलप्रमाणे सहुवधा परुहवणर्ास बाांहधल आिे.  िी 

बाांधलकी अिीक्षक अधिरं्यता, जलसांपदा ई-प्रर्ासन मांडळ, कोथरुड, पणेु. र्ा सनदेद्वारे जाहीर करीत असनू, ती 

स्वीकारीत आिे. सावयजहनक सेवा तत्परतेने, सौजन्र्पवूयक व सन्मानपवूयक वागणकू हमळून उपलब्ध व्िाव्र्ात व 

नागहरकाांचे सामाहर्क प्रश्न सिानभुतूीपवूयक सोडवावे िा दषृ्ट्टीकोनिी सनद तर्ार करताांना नजरेसमोर ठेवला आिे. 

 अिीक्षक अधिरं्यता, जलसांपदा ई-प्रर्ासन मांडळ, कोथरुड, पणेु. र्ा मंडळ कार्यालर्याचा सांबांध 

मखु्र्त्वेकरुन ई- प्रर्ासन (e-Governance) प्रकलपाांचे वापरकरते (end user), हवभागाचे ताांहत्रक सललागार (माहिती 

तांत्रद्यान बाबींकहरताचे) व  माहिती तांत्रद्यान प्रकलपाांचे खाजगी हवकसक र्ाांचेर्ी रे्तो. तथाहप र्ा हवभागार्ी सांबांहधत 

हवषर्ातील माहिती समाजातील सामान्र् नागहरक, स्वर्ांसेवी सांस्था, ककवा कत्राांटदार इत्र्ादींना हमळवून घेणर्ाची इच्छा 

अस ू र्कते. र्या कार्यालर्यामार्य त तर्ार करणर्ात आलेलर्ा नागरीकाांच्र्ा सनदेचा मखु्र् उदे्दर् िा वरील सांबांहधत 

माहितीचे स्वरुप कार् असेल, िी माहिती कोणत्र्ा कार्ालर्ाकडे/अहधका-र्ाांकडे हमळेल व हमळणर्ासाठी हकती 

कालावधी लागेल र्ाची हनश्श्चत ग्वािी देणे व त्र्ाप्रमाणे अांमलबजावणी करणे िा आिे.  

1. मिाराष्ट्र राज्र्ाच्र्ा हद २ सप्टेंबर २०११ रोजीच्र्ा ई प्रर्ासन धोरणानसुार र्ासकीर् कामकाज अहधकाहधक 

लोकाहभमखु करणर्ासाठी तसेच प्रभावीपणे राबहवणर्ासाठी त्र्ामध्रे् पारदर्यकता, गहतमानता व ससुतू्रता 

आणणे आवश्र्क आिे. र्ाकहरता दैनांहदन र्ासकीर् कामकाजात ई प्रर्ासनाचा वापर करणे बांधनकारक 

आिे. 

2. त्र्ाअनषुांगाने माहिती तांत्राज्ञान (Information Technology) च्र्ा साह्याने सांबांहधत क्षेत्रीर् कार्ालरे् तसेच 

र्ासनाच्र्ा आवश्र्कतेनसुार ई प्रर्ासन प्रणाली हवकहसत करणे, क्षेत्रीर् कार्ालर्ाांना प्रणाली वापरासांबांधी 

प्रहर्क्षण देणे, क्षेत्रीर् अहधकारी/कमयचारी र्ाांना प्रणाली वापरताना रे्णाऱर्ा अडचणींचे हनवारण करणे, 

प्रणालीचे Go-live नांतर त्र्ामध्रे् भरलेलर्ा माहितीचे पथृःकरण करणे व मांत्रालर्ाच्र्ा आवश्र्कतेप्रमाणे 

अिवाल तर्ार देणे.  त्र्ामळेु र्ा कार्ालर्ाचा थेट जनतेर्ी र्ारसा सांबांध रे्त नािी. 

3. सवय कार्ालर्ातनू कमयचारी वगाची कतयव्रे् व जबाबदा-र्ा र्लकावर जािीररीत्र्ा प्रदर्शर्त करणे. 

4. प्रत्रे्क कार्ालर्ात सवयसामान्र् जनतेची गाऱ्हाणी/तक्रारी ऐकणे व त्र्ाांचे प्रभावीपणे हनराकरण करणे. 

5. “ माहिती अहधकार अहधहनर्म” अांतगयत माहगतलेली माहिती सांबहधताांना हविीत मदुतीत उपलब्ध करुन देणे. 

6. मंडळाच्र्या कामकाजात सातत्र् ठेवून व आधहुनकता आणनू हवभागाची लोकहभमखुता वाढहवणे. 

7. नागहरकाांच्र्ा सनदेस व्र्ापक प्रहसध्दी देणे. 
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8. कनरतर सधुारणा व ग्रािकाांचे समाधान व गणुवत्ता धोरणानसुार मंडळ कार्यालर्याचे सवय कार्ालर्ीन कामकाज 

चाल ूठेवणे. 

9. जागरुक नागहरक, स्वर्ांसेवा सांघटना इांटरनेटच्र्ा माध्र्मातनू देखील वरील माहिती घेवू र्कतात. 

2. मंडळ कार्यालर्याची बांविलकी ि नागवरकांची जबाबदारी 

  2.1 बांविलकी  

 वरील सवय कतयव्रे् पार पाडताांना अिीक्षक अधिरं्यता, जलसांपदा ई-प्रर्ासन मांडळ, कोथरुड, पणेु. 

 सेवेच्र्ा गणुवते्तची बाांहधलकी ठेवील. 

 सौजन्र्पणूय व मदतीची वतृ्ती ठेवून कामाचा वेळेत हनपटारा करेल. 

 पारदर्यकता व हनष्ट्ठा ठेवील 

 र्ासनाने वेळोवेळी हनगयहमत केलेलर्ा आदेर्ाांचे/हनर्माांचे पालन करुन प्रर्ासन लोकाहभमखु करणे  

जलसांपदा हवभागाच्र्ा ई- प्रर्ासन धोरणाची  प्रभावीपणे अांमलबजाणी करणे. 

              2.2  नागवरकांची जबाबदारी 

 र्ासकीर् अहधकारी/ कमयचारी र्ाांचेर्ी नागहरकाांची वतयणकु सौजन्र्पवूयक असावी. 

 नागहरकाांकडून आवश्र्क असलेली माहिती व कागदपते्र पहरपणूयहरत्र्ा हमळावी. 

 नागहरकाांचा प्रहतसाद हवकासाला मदत करणारा असावा. 

 हविीत केलेल्र्या कालावधीपेक्षा कमी कालावधीत सेवापरुहवणर्ाचा आग्रि धरु नरे्. 

 कार्ालर् पहरसरात असणा-र्ा वकृ्षराजींचे जतन िी नागहरकाांची सधु्दा जबाबदारी रािील. 

 नागहरकाांनी कार्देर्ीर तरतुदी, हनर्म, अहलहखत सांकेत पालन करावे. 

 

 

 3. मंडळ कार्यालर्याची रचना ि कार्य 

 3.1 मंडळाची रचना  

  र्ासनस्तरावर मा.मांत्री जलसांपदा तसेच मा.राज्र्मांत्री ( जलसांपदार्ाांच्र्ा अहधपत्र्ाखालील हवभागाचे  

सहचव, प्रिान सहचव (जलसांपदा), सधचव (प्रकल्प समन्वर्य) व सहचव (लाक्षेहव) िे सवोच्च प्रर्ासनीक अहधकारी 

आिेत.मिाराष्ट्र कृष्ट्ण खोरे हवकास मिामांडळाांतगयत र्ाांच्र्ा अहधनस्त असलेलर्ा मखु्र् अहभर्ांता (हवरे्ष प्रकलप), 

जलसांपदा हवभाग, पणेु अंतगयत हे मंडळ कार्यरत आिे.  र्या कार्यालर्याअंतगगत पणेु रे्यथे मखु्र्ालर् व इति 3 

धविागीर्य कार्यालरे्य तसेच मंत्रालर्य मुंबई रे्यथे 1 धविागीर्य कार्यालर्य आहे. मंडळाच्र्या कामकाजाच्र्या अनषुांगाने 

ताांहत्रक तसेच अताांहत्रक पदे उपलब्ध करून देणर्ात आली आिेत.     
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   3.2 मंडळाचे कार्य : 

  जलसांपदा हवभागाांतगयत ई प्रर्ासनार्ी सांबांहधत प्रकलप राबहवणर्ासाठी हद.02/04/2016 रोजी अिीक्षक 

अधिरं्यता, जलसांपदा ई-प्रर्ासन मांडळ, कोथरुड, पणेु. र्या मांडळाची स्थापना करणर्ात आली आिे. र्ा 

मांडळाांतगयत असलेलर्ा मंडळ कार्यालर्य तसेच  एकूण 4  हवभागीर्य कार्यालरे्य कार्यरत आिे.  र्ा कार्यालर्यामार्य त 

हवकहसत करणर्ात आलेलर्ा/ हवकसनाधीन असलेलर्ा प्रणालीची माहिती पढुील प्रमाणे आिे.  

   3.2.1 जलसंपदा विभागाचे संकेतस्थळ : 

 https://wrd.maharashtra.gov.in सामान्र् नागहरकाांना तसेच जलसांपदा हवभागातील अहधकारी, कमयचारी 

र्ाांना हवभागाहवषर्ी व हवहवध प्रकलपाांर्ी हनगडीत माहिती प्राप्त िोणर्ासाठी जलसांपदा हवभागाचे अहधकृत 

सांकेतस्थळ हवकहसत करणर्ात आले आिे. 

 नागहरकाांकहरता सांकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली माहिती खालीलप्रमाणे: 

सवय धरणाांचा दैनांहदन पाणीसाठा, राज्र् जल आराखडा, परू क्षेत्राचे नकारे्, र्ासन हनणयर्/पहरपत्रके, जलसांपदा 

हवभागाचे माहसक वातापत्र : ई बलेुहटन, क्षेत्रीर् कार्ालर्ाांचे पते्त व सांपकय  क्र., ई मेल इ.    

 जलसांपदा हवभागातील कमयचा-र्ाांसाठी उपलब्ध असलेली माहिती खालीलप्रमाणे: 

ई प्रर्ासन प्रकलप प्रणालीमध्रे् लॉग इन करणर्ाची सोर् उपलब्ध, कार्ालर्ीन माहितीसाठी आवश्र्क 

असणारी हवहवध माहिती पसु्तके, कार्दे, ज्रे्ष्ट्ठता सचूी. 

 सद्यश्स्थत हवभागामार्य त पाच मिामांडळाांची सांकेतस्थळे , मिाराष्ट्र अहभर्ाांहत्रकी प्रहर्क्षण प्रबोहधनी (मेटा), 

नाहर्क, मिाराष्ट्र अहभर्ाांहत्रकी सांर्ोधन सांस्था (मेरी), नाहर्क व जलहवज्ञान प्रकलप, नाहर्क र्ाांचे  कहरता 

स्वतांत्र सांकेतस्थळ हवकहसत करणर्ाचे काम प्रगहतपथावर आिे. 
 

3.2.2 ई सेिा पसु्तक:   

 जलसांपदा हवभागाच्र्ा सवय अहधकारी/कमयचारी र्ाांची सेवा पसु्तकार्ी हनगहडत माहिती सदर प्रणालीमध्रे् 

भरली आिे. 

 र्ामध्रे् सवय अहधकारी/कमयचारी र्ाांचा वैर्श्क्तक व रै्क्षहणक तपर्ील, पदस्थापना तपर्ील, पहरहवक्षाधीन व 

स्थार्ीकरण तपर्ील, प्रहर्क्षण तपर्ील तसेच आवश्र्क पुराव्र्ाांसि वस्तहुनष्ट्ठ सेवापसु्तकातील इतर सवय 

माहिती भरणर्ात आली आिे. 

  सदर प्रणालीमध्रे् कार्ालर्ाांचे मदुतवाढ प्रस्ताव, पहरमांडळ अिवाल, सांलग्न / हवलग कार्यवािी र्ासारखे 

आवश्र्क अिवाल देखील उपलब्ध आिेत. 
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3.2.3 ई टाइम्स : 

 सदर प्रणालीद्वारे जलसांपदा हवभागाच्र्ा प्रहर्क्षण सांस्था उदा. मिाराष्ट्र अहभर्ाांहत्रकी प्रहर्क्षण प्रबोहधनी (मेटा), 

नाहर्क तसेच औरांगाबाद, नागपरू व पणेु  रे्थील प्रादेहर्क प्रहर्क्षण कें दे्र र्ाांच्र्ा प्रहर्क्षण कार्यक्रमाचे 

व्र्वस्थापन करता रे्ते. 

 सदर प्रणालीमध्रे् जलसांपदा हवभागा अांतगयत कोणतेिी प्रहर्क्षण घेणर्ासाठी इच्छूक असणारे 

अहधकारी/कमयचारी ऑनलाईन पद्धतीने अजय करू र्कतात. 

 सदर प्रणालीद्वारे पणूय वषाचा वार्शषक प्रहर्क्षण कार्यक्रम तर्ार िोतो तसेच प्रत्रे्क प्रहर्क्षणासाठी िोणारा खचय, 

व्र्ाख्र्ात्र्ाांची माहिती, व्र्ाख्र्ानाांचे हवषर्, एकूण प्रहर्क्षणाथींची सांख्र्ा व त्र्ाांची मलुभतू माहिती र्ाांचे 

अिवाल तर्ार िोतात ज्र्ाचा उपर्ोग करून पढुील हनर्ोजन करणे र्क्र् िोते.  

 सवय प्रहर्क्षणाथींची प्रहर्क्षण प्रमाणपते्र देखील सदर प्रणालीद्वारे तर्ार िोतात. 
 

3.2.4 लेखा व्र्िस्थापन प्रणाली (Account Management System) 

 र्ा प्रणालीमध्रे् कार्ालर्ातील सांहवतरण व आिरण अहधकार्ांर्ी (DDO) हनगहडत सवय आर्शथक व्र्विार 

अांतभूयत आिेत. 

 िी प्रणाली कॅर्बकु आहण सांबांहधत सवय सरकारी लेख्र्ार्ी सांलग्न वेळापत्रक तर्ार करते. 

 सदर प्रणालीद्वारे सवय र्ासनाधीन  कार्ालर्ाांचा माहसक लेखा मिालेखापाल, नागपरू र्ा कार्ालर्ास ऑनलाईन 

पद्धतीने सादर करणर्ासाठी वेब सर्व्व्िस हवकहसत केली आिे. 

 प्रणालीची सरुक्षा तपासणी सरुू असनू 2021-22 र्ा हवत्तीर् वषात िी र्ांत्रणा कार्ाश्न्वत करणर्ात आली आिे. 

3.2.5  Integrated Finance Management System (IFMS) प्रणाली  

 IFMS- extension of BEAMS र्ा प्रणालीचे हवकसन पणूय झाले आिे  

 सदर प्रणाली मिाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे हवकास मिामांडळाांतगयत र्र्स्वीहरत्र्ा राबहवणर्ात रे्त असनू 1 एहप्रल 2022 

पासनू इतर मिामांडळाांकहरता प्रणाली कार्ान्वहर्त करणर्ात आली आिे. 
 

3.2.6  कस्टमाईज्ड सेिाथय प्रणाली –  

 जलसांपदा हवभागाांतगयत रे्णारी मिामांडळे र्ाांच्र्ा सेवेत हदनाांक 1 नोव्िेंबर, 2005 रोजी ककवा त्र्ानांतर हनर्कु्त 

झालेलर्ा /िोणाऱर्ा कमयचा-र्ाांना कें द्राच्र्ा राष्ट्रीर् हनवतृ्तीवेतन र्ोजनेत (NPS) सामील िोणर्ाचा हनणयर् 

र्ासनाने घेतला आिे. 

  र्ासन पहरपत्रकान्वरे् जलसांपदा हवभागाच्र्ा हनर्ांत्रणाखालील पाच पाटबांधारे हवकास मिामांडाळाांतगयत 

अहधकारी / कमयचा-र्ाांसाठी नवीन पहरभाहषत अांर्दान हनवतृ्तीवेतन र्ोजनेच्र्ा अांमलबजावणीची कार्यपध्दत 
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हवहित करणर्ात आली आिे. परांत ु पाटबांधारे हवकास मिामांडाळाांतगयत अहधकारी / कमयचा-र्ाांची माहिती 

सेवाथयवर उपलब्ध नसलर्ाने त्र्ाांचेवर िोणा-र्ा खचाचा तपर्ील हवत्त हवभागास उपलब्ध िोत नािी. तसेच 

सदर अहधकारी / कमयचा-र्ाांचे हवहित 10 % अांर्दान वसलूी व हनर्ोक्त्र्ाचे 10 % सममलूर् अांर्दान जमा र्ा 

प्रहक्रर्ा हवहित वेळेत सांबांहधत  अहधकारी / कमयचा-र्ाांचे खात्र्ात जमा िोत नािी असे हनदर्यनास आले आिे. 

  र्ास्तव हवत्त हवभाग व लेखा व कोषागारे र्ाांच्र्ा सचूनेनसुार जलसांपदा हवभागाच्र्ा पाच पाटबांधारे 

मिामांडळाांतील अहधकारी / कमयचा-र्ाांसाठी सेवाथय प्रणालीस समाांतर “कस्टमाईज्ड सेवाथय प्रणाली” हवकहसत 

करणेबाबत आदेर् देणर्ात आले आिेत.  

 जलसांपदा हवभागाच्र्ा अहधनस्त पाच मिामांडळातील अहधकारी/कमयचारी साठी  कस्टमाईज्ड सेवाथय प्रणाली 

मे. मिा आर्टी कडून हवकहसत करून घेणर्ाचे काम प्रगहतपथावर आिे. 

3.2.7  Internet Lease Line सेिा: 

 जलसांपत्ती भवन, पणेु र्ा इमारतीत कार्यरत असलेलर्ा 3 मांडळ कार्ालरे् व त्र्ाांचा अहधनस्त असलेलर्ा सवय 

हवभाग व उपहवभागीर् कार्ालर्ाांना परुहवणर्ात रे्णार् र्ा इांटरनेट सेवा परुहवणे, त्र्ाचा सांबांहधत असलेलर्ा 

तक्रारींचे हनवारण र्ा हवभागामार्य त करणर्ात रे्ते . 

 

4. कार्यपतूीचे िेळापत्रक ि मावहतीची सलुभता व खाजगीकरण 

 4.1 कार्यपतूीचे िेळापत्रक 

माहिती तांत्राज्ञान (Information Technology) च्र्ा साह्याने सांबांहधत क्षेत्रीर् कार्ालरे् तसेच र्ासनाच्र्ा 

आवश्र्कतेनसुार ई प्रर्ासन प्रणाली हवकहसत करणे, क्षेत्रीर् कार्ालर्ाांना प्रणाली वापरासांबांधी प्रहर्क्षण देणे, क्षेत्रीर् 

अहधकारी/कमयचारी र्ाांना प्रणाली वापरताना रे्णाऱर्ा अडचणींचे हनवारण करणे इत्र्ाहद उदीष्ट्टे लक्षात घेऊन ताांहत्रक 

सललागाराांच्र्ा हर्र्ारहर्नसुार कार्यक्रम तर्ार करणर्ात रे्तो.  

4.2 मावहतीची सलुभता 

मंडळ कार्यालर्याच्र्ा सचूना र्लकावर वेळोवेळी प्रहसध्द केलर्ा जाणाऱर्ा पत्रकाद्वारे र्ा हवभागाच्र्ा कार्य 

हवषर्ाचा तपर्ील सलुभतेने उपलब्ध करून हदला जातो. 

5. गा-हाणर्ांचे वनराकरण ि सनदेचा आढािा 

5.1 गाऱ्हाणी/तक्रारी र्ांचे वनराकरण- 

  कार्यपतूीस िोणारे हवलांब व अन्र् कािी गाऱिाणे मंडळाच्र्या कामाबाबत असतील तर, त्र्ासाठी नागरीकाांनी 

कार्ालर् प्रमखुाकडे तक्रार नोंदवावी. उदा. र्ा मंडळाच्र्या अहधपत्र्ाखाली एखाद्या अिीकाऱ्र्यां / कमयचाऱ्र्यांच्र्या 

हवरुध्द गाऱिाणे/ तक्रार असलर्ास हवभाग कार्ालर् प्रमखुाकडून म्िणजे अिीक्षक अहभर्ांता र्ाांचेकडे गाऱिाणे 
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माांडावे. अर्ी गाऱिाणे/ तक्रारीचे हनराकरण र्ा कार्ालर्ाकडून 07 हदवसाांत करणर्ात रे्ईल. गाऱिाणी समक्ष भेटीत/ 

पत्राने व ई-मेल द्वारे िी नागरीक माांडू र्कतात. 

 5.2 नागवरकांच्र्ा सनदेच्र्ा आढािा/वसहांिलोकन- 

   र्ा नागहरकाांच्र्ा सनदेच्र्ा उपर्कु्तेबाबत आढावा मा. मखु्र्य अधिरं्यता (धव.प्र.) जलसंपदा धविाग, 

ससचन िवन, पणेु र्ाांचेकडून वेळोवेळी घेणर्ात रे्ईल. 

 

5.3 जनसामानर्ांकडून सचूना- 

 िी नागहरकाांची सनद सवयसामान्र् नागहरकाांच्र्ा छाननीसाठी नेिमीच खलुी असेल व सन्माननीर् 

नागहरकाांच्र्ा बिुमलुर् सचुनाांचा गाांहभर्यपवूयक हवचार करुन तर्ात वेळीवेळी सधुारणा घडवून आणता रे्ईल. िी 

नागहरकाांची सनद स्वत:िून काांिी नवीन कार्देर्ीर िक्क हनमाण करीन नािी .ती ग्रािकाांना म्िणजेच र्ा 

हवभागाच्र्ा सेवा उपभोगणा-र्ा नागहरकाांना जादा िक्क माांडणर्ासाठी मदत करते. 

 6. नागवरकांच्र्ा सनदेची अमंलबजािणी. 

  नागहरकाांच्र्ा सनदेची अांमलबजावणी करणर्ास िे कार्ालर् कटीबध्द आिे.सनदेच्र्ा व्र्ापक प्रहसध्दी 

देवून,नागहरकाांच्र्ा प्रहतहक्रर्ा/अहभप्रार् मागहवणर्ात रे्तील व त्र्ाांच्र्ा सचुनाांचा र्थोहचत आदर करुन आवश्र्क 

बदल करणर्ात रे्तील. 

 र्ा हवभागामार्य त खात्रीपवूयक गणुवते्तची सेवा परुहवणर्ाची िमी देत आिे. हवभागाच्र्ा कुठलर्ािी 

माहितीसाठी नागहरकाांना सांवेदनर्ील, सौजन्र्पणूय व मदत करणर्ाच्र्ा भावनेने वतयणकू हमळेल. कार्यपध्दती अहधक 

लोकहभमखु, सलुभ व आटोपर्ीर करणर्ासाठी नागहरकाांचा सलला घेतला जाईल. भ्रष्ट्टाचारास आळा घालणर्ात 

रे्ईल. तसेच गा-िाणर्ाांचे कालबध्द हनराकरण करणर्ात रे्ईल. 
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महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 

 

कार्यालर्याचे नाव:- जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ,  
कोथरुड, पणेु 38 

जनतेसाठी कममचा-र्यांची सनद 
 

अ.
क्र 

कामाचा स्िरुप संबिीत शाखा 

1. जनतेची व कमगचा-र्यांची तक्राि धनवािण अ.अ/ सिा.अ.अ 

2. 1. आस्थापना रोकड नोंदविी अदर्र्ावत ठेवणे (पेटी कॅर्बकु/ धनादेर् 
नोंदविी) व बकँ खात्र्याशी संबंिीत पत्रव्र्विार. 

2. माहितीचा अहधकार अहधहनर्म अांतगयत प्राप्त अजय व त्र्ासांबधी सवग 
पत्रव्र्विार. 

3. गोपनीर्/अिगशासकीर्य पत्रव्र्यवहाि व त्र्याबाबतच्र्या नोंदवह्या व  गोपनीर् 
अिवाल/मिापार प्रणाली/मत्ता व दाहर्त्व त्र्ासांबधी सांपणुय पत्रव्र्विार. 

4. हवभागीर् चौकर्ी/न्र्ार्ालर्ीन प्रकरणे/मधहला तकाा्ि/सधचव स्तिावि 
आढावा सेवाधवषर्यक बाबी सांबधी सांपणुय पत्रव्र्विार. 

5. बार्ोमेरीक अिवाल व त्र्ानसुार उपश्स्थतीवर हनर्ांत्रण ठेवणे. 
6. वार्शषक तपासणी, नागहरकाांची सनद, लोकार्कु्त सांबधी पत्रव्र्विार  

करणे. 

प्रथम हलपीक       

3. 1. पहरमांडळ व प्रदेर् कार्ालर्ाशी आस्थापना धवषर्यक वगय 1 ते 4 चा सवय 
पत्रव्र्विार करणे (मानीव हदनाांक, बदलर्ा, पदोन्नत्र्ा, अियताकारी सेवा, 
पनुर्शवलोकन, पहरहवक्षाधीन कालावधी, स्थाहर्त्व, नावात बदल, पारपत्र, 
सेवा तपर्ील,). 

2. अनकुां पा, सरळ सेवा भरती, हदव्र्ाांग अहधहनर्म, कार्ालर्ाची स्थापना व 
त्र्ासांबधी पत्रव्र्विार. 

3. कबदनुामावली व त्र्ासांबधी पत्रव्र्विार. 
4. पदधारक नोंदविी अदर्र्ावत ठेवणे. 
5. आकृतीबांध व मदुतवाढ वेळेत कार्यवािी करणे. 

आस्था-१ 

4. 1. वगय 1 ते 4 मळु व दयु्र्म सेवापसु्तकाबाबत सवय पत्रव्र्विार करणे व 
वेळोवेळी नोंदी अदर्र्ावत करणे. (सवय प्रकारच्र्ा रजा/ हवरे्ष रजा/ 

आस्था-2 
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वार्शषक वेतनवाढ/ वेतन हनश्श्चती/ वेतनपडताळणी/ आश्वाहसत प्रगती 
र्ोजना लाभ इ. बाबत कार्यवािी करणे. 

2. सवय नोंदी सेवापसु्तकात वेळोवेळी घेवून 31 माचय अखेर नोंदी मळु व 
दरु्र्म सेवा पसु्तके अदर्र्ावत ठेवणे. 

3. कार्ालर्ीन पते्र स्कॅन करून ई मेल करणे, ई मेल च्र्ा कप्रट काढणे. 
4. सेवाहनवतृ्ती हवषर्क मांडळ कार्ालर्ाचा सांपणुय पत्रव्र्विार करणे 

(अर्शजत रजा रोखीकरण, गट हवमा, मतृ्र् ुहन सेवाहनवतृ्ती उपदान इ.देर्के) 
5. 1. सवय प्रकारच्र्ा आवक पत्राच्र्ा नोंदी घेणे व बटवडा करणे. 

2. सवय प्रकारच्र्ा जावक पत्राच्र्ा नोंदी घेणे व बटवडा करणे  तसेच मदु्राांक 
र्लुक नोंदविी अदर्र्ावत ठेवण व हतकीटाांचा हिरे्ब ठेवणे. 

3. हवधानसभा/ हवधानपहरषद/ लोकसभा/ हवधानसभा ताराांहकत प्रश्न/ मांत्री 
कार्ालर्ातनु मागहवणर्ात आलेली माहिती इ.बाबतची कार्यवािी करणे 
व नोंदविी ठेवणे. 

4.  वगय 1 व वगय 2 ची माहसक दैनांहदनी  सांबहधत पत्रव्र्विार करणे. 
5. हनवडणकु कार्ालर्ार्ी सांबहधत पत्रव्र्विार करणे. 
6. प्रहर्क्षणासांबधी  पत्रव्र्विार. 

आस्था-3 

6. 1. सहामाही/ आठमाही/ नऊमाही/ वार्षषक अांदाजपत्रक तर्याि किणे व 
त्र्यासंबंिीत कार्यगवाही पाि पाडणे. 

2. वगय 1 ते 4 मांडळ कार्ालर्ाची वेतन देर्के(GPF/NPS धारक) तर्ार 
करणे व कोषागार कार्ालर्ातनु पाहरत करून घेणे. 

3. वार्शषक आस्थापना अांदाजपत्रक तर्ार करणे. 
4. हनधी हवतरण, र्ॉमय- 78, खचय ताळमेळ, माहसक लेखा मिालेखापाल 

कार्ालर्ार्ी सांबहधत पत्रव्र्विार. 
5. आर्कर व र्ॉमय 16 बाबतची सवय कार्यवािी करणे व आर्कर तसेच 

साांश्ख्र्की कार्ालर्ार्ी पत्रव्र्विार. 
6. सवय देर्के व त्र्ासांबधीत नोंदविर्ा, वेतन रहजस्टर, हबल नोंदविी इ. 

अदर्र्ावत ठेवणे (वैदर्हकर्, प्रवास भत्ता, स्वग्राम रजा प्रवास सवलत, 
अहतहरक्त कार्यभार देर्के, भहवष्ट्र् हनवाि हनधी परतावा, ना परतावा 
देर्के, हवमा छत्र देर्के).  

7. सवय प्रकारची अग्रीमे व त्र्ासांबधी त्र्ासांबधीत नोंदविर्ा, हबल नोंदविी 
इ. अदर्र्ावत ठेवणे. (घरबाांधणी, मोटारसार्कल, सांगणक इ. अग्रीम, 
सण अग्रीम, हवमाछत्र इ.). 

लेखा र्ाखा-१ 

7. 1. वेळोवेळी मांडळ कार्ालर्ास लागणारे कार्ालर्ीन साहित्र् व नोंदविर्ा 
परुहवणे. 

2. प्रदेर् कार्ालर्ाकडून भुसांपादन व इतर भाांडार र्ाखेर्ी सांबहधत 
पत्रव्र्विार पािणे. 

3. र्ासकीर् वािन व वािनचालक सांबहधत पत्रव्र्िार. 

 
भाांडार र्ाखा 

8.   1.   ताांहत्रक हवषर्क मांडळ कार्ालर्ाचा सांपणुय पत्रव्र्विार तांधत्रक शाखा 
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महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 

कार्यालर्याचे नाव:- जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ,  
कोथरुड, पणेु 38  

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

(कार्ालर्ीन कामकाजांचे) 

1 माहितीच्र्ा अहधकाराखालील माहिती देणे 30 हदवस 

2 भहवष्ट्र् हनवाि हनधी अहग्रम मांजरूी 15 हदवस 

3       अ) अर्शजत /वैदर्कीर्/असाधारण रजा 

ब)  हकरकोळ रजा 

15 हदवस 

4 हदवस 

4 वैदर्कीर् प्रहतपतूी देर्के 30 हदवस 

5 स्वग्राम प्रवास सवलत/रजा प्रवास सवलत 20 हदवस 

6 प्रवासभत्ता देर्क (हनधी उपलब्ध असलर्ास) 1 महिना 

7 अांहतम वेतन प्रमाणपत्र/सेवापसु्तक पाठहवणे 14 हदवस 

8 आगाऊ वेतनवाढ/जातपडताळणी प्रकरणे सांबहधताकडे पाठहवणे 14 हदवस 

9 घरबाांधणी/वािन व सांगणक अग्रीम वहरष्ट्ठ कार्ालर्ाला पाठहवणे 14 हदवस 

10 सेवाहनवतृ्तीनांतर अ) गट हवमा रे्ाजना 

                         ब) मतृ्र् ु - हन- सेवा उपदान 

                         क) रजा रोखीकरण 

                         ड) हनवतृ्तीवेन प्रकरण सादर करणे 

3 महिने 

3 महिने 

1 महिने 

30 हदवस 

11 स्थाहर्त्व प्रमाणपत्र देणे सांबांधीची कार्यवािी करणे. 30 हदवस 

12 आश्वाहसत प्रगती र्ोजना मांजरूी सांबधी कार्यवािी करणे. 20 हदवस 

13 कोणतेिी सवयसाधारण प्रकरण र्ापेक्षा जास्त प्रलांहबत रािणार नािी 45 हदवस 

 
 टिप-  वरील टिर्धाटरत कालावर्धी सवव कागदपत्ाांची पुतवता झाल्यािांतरचा आहे. 
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