
 
 
    

 संपाद�कय 

ई-जलसेवा �क�पांम�ये आता �क�ा�य मा�यमाची

पडल� असून महारा!"ात एकुण दहा 

Conference सेवा चालू कर&यात आल� आहे

जलसंपदा यांनी ई-जलसेवा �कल ् पाचा (वभागवार

�वारे या म+ह,यात घेतला. या मा�यमाचा 

.नि0चतच अ1धका1धक क3न �ामु4याने वेळेची बचत करणार आहोत

महारा!" शासन .नयोजन (वभागाने शासना9या सव: (वभागाशी

अचकु व अदयावत मा+हती एक;<तर�=या उपल?ध �हावी @हणून

संच.यका .नमा:ण कर&यात आल� आहे. शासना9या सव: धोरणा=म

.नण:याकAरता, जन+हत या1चका�0नीस, मा+हती अ1धकार, आढावा

,यायालयीन कामकाजाकAरता अ1धकृत D<ोत @हणुन ह� मा+हती

मा+हती9या अदयावतीकरणाची वारंवार�ता (Frequency) .नि0चत

कृपया आपण (वभागाची आव0यक मा+हती =या =या वेळी ;बनचकू

ई- जलसेवा �क�पाचे राEय मा+हती संच.यकेशी सम,वय कर&यात

=याकडे आपण अ1धक लF देणे आव0यक आहे. ह� मा+हती संशोधक

सामा,य जनतेसाठH उपयIुत होणार आहे. 

जलसंपदा �क�पातील Jसचंन �क�प व =याअनषु ं1गक  

काया:,वयन कर&याDतव GIS �णाल�चा .नि0चत चांगला उपयोग होणार आहे

महारा!"ातील सव: जलD<ोतांचे Maping व �क�प घटकांचे 

पोहच रDते, परुरेषा, ;बगरJसचंन D<ोत या व इतर अनेक बाबीकAरता या 

�णाल�चा वापर होईल. रा!"�य सुदरू संवेदन कV W (NRSC

महारा!"ासाठH Dवतं< WEB PAGE .नमा:ण कर&यात आले आहे

Vision 2020 अहवाला�ये ROADMAP तयार कर&याची ��jया सु3 आहे

नकुतीच नागपरु येथे यासंदभा:त दोन +दवसीय काय:शाळा पार पडल�

स1चव यांनी मं<ालयीन बठैकmतह� जलसंपदा (वभागा9या गरजा पाहून सदर 

�णाल� =वरेने (वकJसत कर&याबाबत आदेJशत केले आहे. 

उपल?ध नकाशे व मा+हती जलसंपदा (वभागा9या (व(वध कामासा

भूसंपादन, पनु:वसन, (पक मोजणी, परूबा1धत Fे<ाचे नकाशे

survey of reservoir, धरणांचे आराखडे, Contour Maps यांकAरता करणे शIय 

होईल. 

संपणु: महारा!"ात oयावया9या ई-जलसेवा अJभयानाबाबत आप�याला काह� 

ना(व,यपणू: क�पना असतील तर ज3र कळवा�यात, =यांचे Dवागत केले जाईल

अJभयान सवाqनी एक< येऊन यशDवी क3 या. आपणा सवाqना गणेशोDतवा9या 

हा+द:क शुभे9छा!.  
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मा�यमाची मोलाची भर 

 +ठकाणी Video 

आहे. मा �धान स1चव, 

(वभागवार आढावा V.C. 

 �भा(व वापर आपण 

आहोत.  

(वभागाशी संब1ंधत एकसु<ी, 

@हणून राEय मा+हती 

धोरणा=म, �शासकmय 

आढावा बठैका, सव: 

मा+हती वापरल� जाईल. 

.नि0चत करणेची आहे. 

;बनचकू दयावयाची आहे. 

कर&यात येणार असलेने 

संशोधक. (व�याथu व 

 यांचे .नयोजन व  

�णाल�चा .नि0चत चांगला उपयोग होणार आहे. 

व �क�प घटकांचे Maping, धरणांचे 

;बगरJसचंन D<ोत या व इतर अनेक बाबीकAरता या 

NRSC-ISRO) यांचेमाफ: त 
.नमा:ण कर&यात आले आहे. याबाबत 

तयार कर&याची ��jया सु3 आहे. 

नकुतीच नागपरु येथे यासंदभा:त दोन +दवसीय काय:शाळा पार पडल�. मा. �धान 

स1चव यांनी मं<ालयीन बठैकmतह� जलसंपदा (वभागा9या गरजा पाहून सदर 

. MRSAC यांचेकडे 

उपल?ध नकाशे व मा+हती जलसंपदा (वभागा9या (व(वध कामासाठH जसे 

परूबा1धत Fे<ाचे नकाश,े Sedimentation 

यांकAरता करणे शIय 

जलसेवा अJभयानाबाबत आप�याला काह� 

=यांचे Dवागत केले जाईल. 

आपणा सवाqना गणेशोDतवा9या 

  

 

शासकmय कामकाज मा+हती व तं<xानामधील �गती9या 

सहाyयाने जलद व काय:Fमपणे पार पाडावे यासाठH सव:च 

शासकmय (वभागांनी ई-�शासन �क�पांना �ाधा,य +दलेले आहे

आप�या (वभागाने देखील ई

हाती घेतला असुन, =यामाफ: त जल व Jसं

मा+हती एक;<तAर=या उपल?ध क3न दे&यात येत आहे
 

शासकmय अ1धकार� आzण कम:चार� यां9या सेवा (वषयक बाबींसाठH सेवा पDुतक 

�=येक काया:लयात जतन कर&यात येते व =याम�ये मह=वा9या न{द� वेळोवेळी 

घे&यात येतात. सेवापDुतक हे मह=वाचे दDत असुन 

बाबतीत =याम�ये वेळोवेळी न{द� अ|ययावत करणे

आव0यकता भास�यास ते उपल?ध होणे मह=वाचे आहे

Dव3पात सदर सेवा पDुतक जतन कर&याम�ये खुप अडचणी अस�यामुळे व या 

सेवा पDुतकातील न{द� संब1ंधत अ1धकार� 

पडताळणी करणे हे िजकर�चे काम ठरते. 

अस�यास, =या वेळेतच द3ुDत झा�यास

याच अनषुगंाने राEय शासकmय अ1धकार� 

क3न दे&यासाठH ई-सेवा पDुतक (e-Service Book) 

राब(व&याबाबत मा. उप लोक आयIुत यांनी Jशफारस केल� आहे
 

याला अनसु3न सामा,य �शासन (वभाग आzण 

माफ: त महाऑनलाईन (TCS) या कंपनी|वारे सदर �णाल� (वकJसत कर&यात 

आलेल� आहे. जलसंपदा (वभागाम�ये सदरची �णाल� राब(व&याबाबत काय:वाह� 

सु3 कर&यात आल� आहे. सदर �णाल� ह� (वभागा9या गरजांनसुार सुधार�त 

क3न, =यात आव0य़क ते फेरबदल कर&यासाठH कोयना संक�प1च< मंडळ

येथे पथदशu काय:jम राब(व&यात आला

अ1धकार� / कम:चार� यांची मा+हती या �णाल�म�ये भर&यात आलेल� आहे

यामुळे अनेक �कारचे अहवाल हे मं<ालयापासुन ते (व(वध Dतरावर�

यांना उपल?ध होत आहेत.  
 

अशा �कारे (वभागातील सव: अ1धकार� 

संब1ंधतांना उपल?ध झा�यास .नण:य��jयेला वेग येऊन

.नपटारा हो&यास मदत होणार आहे. @हणुनच

कm सदर �णाल� उपल?ध क3न +द�यानतंर =याम�ये मा+हती भर&या9या 

कालब�द काय:jमानसुार काय:वाह� कर&यात यावी
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शासकmय कामकाज मा+हती व तं<xानामधील �गती9या 

सहाyयाने जलद व काय:Fमपणे पार पाडावे यासाठH सव:च 

�शासन �क�पांना �ाधा,य +दलेले आहे. 

आप�या (वभागाने देखील ई-जलसेवा हा मह=वाकांFी �क�प 

=यामाफ: त जल व Jसचंन (वषयक सव: 

मा+हती एक;<तAर=या उपल?ध क3न दे&यात येत आहे. 

शासकmय अ1धकार� आzण कम:चार� यां9या सेवा (वषयक बाबींसाठH सेवा पDुतक 

�=येक काया:लयात जतन कर&यात येते व =याम�ये मह=वा9या न{द� वेळोवेळी 

सेवापDुतक हे मह=वाचे दDत असुन शासकmय कम:चा�या9या 

बाबतीत =याम�ये वेळोवेळी न{द� अ|ययावत करणे, =याचे जतन करणे, व 

आव0यकता भास�यास ते उपल?ध होणे मह=वाचे आहे. तथा(प, कागद� 

Dव3पात सदर सेवा पDुतक जतन कर&याम�ये खुप अडचणी अस�यामुळे व या 

सेवा पDुतकातील न{द� संब1ंधत अ1धकार� / कम:चार� यांना दाखवनु =याची 

. =यामुळे सेवा (वषयक बाबींमधील तटृ� 

=या वेळेतच द3ुDत झा�यास, भ(व!यात होणारा <ास टळू शकतो, 

याच अनषुगंाने राEय शासकmय अ1धकार� / कम:चार� यांना ह� सु(वधा उपल?ध 

Service Book) ह� सगंणकmकृत �णाल� 

उप लोक आयIुत यांनी Jशफारस केल� आहे.  

याला अनसु3न सामा,य �शासन (वभाग आzण मा+हती तं<xान (वभाग यां9या 

या कंपनी|वारे सदर �णाल� (वकJसत कर&यात 

सदरची �णाल� राब(व&याबाबत काय:वाह� 

सदर �णाल� ह� (वभागा9या गरजांनसुार सुधार�त 

त आव0य़क ते फेरबदल कर&यासाठH कोयना संक�प1च< मंडळ, पणेु 

येथे पथदशu काय:jम राब(व&यात आला. स|यिDथतीत या मडंळातील १६५ 

कम:चार� यांची मा+हती या �णाल�म�ये भर&यात आलेल� आहे. 

यामुळे अनेक �कारचे अहवाल हे मं<ालयापासुन ते (व(वध Dतरावर�ल अ1धकार� 

�कारे (वभागातील सव: अ1धकार� / कम:चार� यांची मा+हती Fणाधा:त 

झा�यास .नण:य��jयेला वेग येऊन सेवा(वषयक बाबींचा 

@हणुनच सवाqना (वनतंी कर&यात येते 

कm सदर �णाल� उपल?ध क3न +द�यानतंर =याम�ये मा+हती भर&या9या 

कालब�द काय:jमानसुार काय:वाह� कर&यात यावी. 
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नदं�कशोर रणवरे 

सहा. अJभ.�ेणी-१ 

जलसपंदा 	वभागाचे एकाि�मक सकेंत�थळ कशासाठ�

 

शासन प< j. संकmण:-२०१४/�.j.

ऑगDट २०१४ अ,वये शासनाने जलसंपदा (वभागाचे 

अ|ययावत केलेले www.wrd.maharashtra.gov.in

संकेतDथळ (वभागाचे एकाि=मक संकेतDथळ @हणुन 

घो(षत केले आहे. तसेच (वभागातील इतर सव: संकेDथळे

(www.mahahp.org, www.rtsfros.com/mahakrishn

www.walmi.org वगळता) बदं कर&याबाबत शासनाने Dप!ट सुचना +द�या 

आहेत. अJभ. �ेणी-१ 

शासनाचा हा .नण:य सव: बाजुचंा (वचार करता अ.तशय यो�य आहे असे 

@हणता येईल. कोण=याह� शास�कय (वभागा9या संकेDथळची .नJम:ती ह� 

देशा9या सव:सामा,य नागर�कांना =या (वभागाशी .नगडीत EयाDतीत EयाDत 

सेवा व मा+हती सहज व सो�या प�धतीने उपल?ध क3न देता ये&यासाठH 

कर&यात येते. तसेच सदर (वभागा9या कम:चार� व अ1धकार� वग: यांना दैन+ंदन 

कामकाज व =या संब1ंधत मा+हती �ा�त कर&यासाठHह� संकेत

होतो. संकेDथळां�वारे अ1धक काय:Fम, पारदशu व �यापक Dव3पातील सेवा 

शासन जनतेसाठH उपल?ध क3न देऊ शकते.  

या अनषुगंाने जलसंपदा (वभागाने ई-जलसेवा हा मह=वाकांशी �क�प हाती 

घेतला आहे. या �क�पा�वारे जलसंपदा (वभागाचे नवीन 

www.wrd.maharashtra.gov.in हे संकेतDथळ ब.न(व&यात आलेले आहे

तसेच या �क�पाअतंग:त ई-जलसेवा �णाल��वारे (वभागाची सव: काय:�कारांची 

मा+हती एक;<त क3न, आव0यक ती सव: मा+हती नागर�कांसाठH 

सेवा” या टॅब अतंग:त उपल?ध क3न दे&यात आल� आहे

(वभागाचे सव: अ1धकार� व कम:चार� यांना आपले दैन+ंदन कामकाज कAरता 

आव0यक ती सव: मा+हती उदा. शासन .नण:य, पAरप<के, 

�काशने इ=याद� सव: बाबी संकेDथळावरती उपल?ध क3न दे&यात आले

आहेत. एकंदर हे संकेDथळ जलसंपदा (वभागा9या मा+हतीचे कV W ;बदं ुझालेले 

असुन =यावरती (वभागासंब1ंधत इ=यभंूत अदयावत अशी सव: मा+हती उपल?ध 

आहे. सदर संकेDथळाचे Cecurity Audite ह� .नयमंा�माणे वेळोवेळी क3न 

घे&यात येते, तसेच ह� सव: मा+हती राEया9या State Dat Center 

अ.तशय सुर�Fतर�=या साठवणु ठेव&यात येते. 

जलसंपदा (वभागा9या www.wrd.maharashtra.gov.in

संकेDथळा �य.तर�Iत (वभागातील इतर काया:लयांची वयैिIतक अशी अदंाजे 

ते ४० संकेतDथळे काय:रत आहेत. या सवाqचा अ�यास केला असता असे +दसुन 

येते कm बहुतांश संकेDथळांवर�ल मा+हती ह� Dथायी Dव3पाची असुन ती 

अदयावत ठेव&यात येत नाह�. तसेच =यांची डोमेन नेम मा+हती तं<xान 

अ1ध.नयम २००१ व मा+हती तं<xान (द3ुDती) अ1ध.नयम 

gov.in असे असणे आव0यक असताना ते .org, nic.in अशा �कारचे आढळुन 

येतात. यातील अनेक संकेतDथळांचे Server हे देशाबाहेर िDथत आहेत

 

जलसपंदा 	वभागाचे एकाि�मक सकेंत�थळ कशासाठ�? 

.०७/संकाक,+द. ११ 

जलसंपदा (वभागाचे 

www.wrd.maharashtra.gov.in हे 

(वभागाचे एकाि=मक संकेतDथळ @हणुन 

तसेच (वभागातील इतर सव: संकेDथळे 

www.rtsfros.com/mahakrishna व 

बदं कर&याबाबत शासनाने Dप!ट सुचना +द�या 

शासनाचा हा .नण:य सव: बाजुचंा (वचार करता अ.तशय यो�य आहे असे 

कोण=याह� शास�कय (वभागा9या संकेDथळची .नJम:ती ह� 

 सव:सामा,य नागर�कांना =या (वभागाशी .नगडीत EयाDतीत EयाDत 

सेवा व मा+हती सहज व सो�या प�धतीने उपल?ध क3न देता ये&यासाठH 

तसेच सदर (वभागा9या कम:चार� व अ1धकार� वग: यांना दैन+ंदन 

कामकाज व =या संब1ंधत मा+हती �ा�त कर&यासाठHह� संकेतDथळाचा उपयोग 

पारदशu व �यापक Dव3पातील सेवा 

जलसेवा हा मह=वाकांशी �क�प हाती 

या �क�पा�वारे जलसंपदा (वभागाचे नवीन अ|ययावत असे  

हे संकेतDथळ ब.न(व&यात आलेले आहे. 

जलसेवा �णाल��वारे (वभागाची सव: काय:�कारांची 

आव0यक ती सव: मा+हती नागर�कांसाठH “नागAरक 

या टॅब अतंग:त उपल?ध क3न दे&यात आल� आहे. तसेच जलसंपदा 

(वभागाचे सव: अ1धकार� व कम:चार� यांना आपले दैन+ंदन कामकाज कAरता 

, कायदे व .नयम, 

�काशने इ=याद� सव: बाबी संकेDथळावरती उपल?ध क3न दे&यात आले�या 

एकंदर हे संकेDथळ जलसंपदा (वभागा9या मा+हतीचे कV W ;बदं ुझालेले 

असुन =यावरती (वभागासंब1ंधत इ=यभंूत अदयावत अशी सव: मा+हती उपल?ध 

ह� .नयमंा�माणे वेळोवेळी क3न 

State Dat Center म�ये 

www.wrd.maharashtra.gov.in या मु4य 

संकेDथळा �य.तर�Iत (वभागातील इतर काया:लयांची वयैिIतक अशी अदंाजे ३० 

या सवाqचा अ�यास केला असता असे +दसुन 

येते कm बहुतांश संकेDथळांवर�ल मा+हती ह� Dथायी Dव3पाची असुन ती 

डोमेन नेम मा+हती तं<xान 

अ1ध.नयम २००८ अ,वये 

अशा �कारचे आढळुन 

हे देशाबाहेर िDथत आहेत, असे 

असणे हे मा+हती तं<xान कायदा २००८ 

संकेतDथळांचे कुठ�याह� �कारचे Security Audit 

संकेतDथळे Virus Affected झालेल� आढळुन येतात

माग:दश:क त=वां�माणे शासनाची सव: संकेDथळे मराठH 

भाषेत असणे आव0यक असताना यातील अनेक संकेDथळे या अट� पाळ&यास 

असम:थ ठरतात. इ=याद� सव: कारणांमुळे सदर संकेDथळे बदं क3न शासनाने 

जलसंपदा (वभागाचे एकाि=मक सकेंDथळ 

अतंग:त उल?ध असले�या संघटन तI=या �वारे सव: महा=वा9या  काया:लयांची 

(महामंडळे) व संDथांची (मेर�, मेटा, डीआयआरडी इ=याद�

दे&याचे .नयोजन केले आहे. उव:र�त सव: काया:लयांची मा+हतीचा अ1धकार 

अ1ध.नयम-२००५ अ,वये �Jस�द करावयाची 

तI=यावर�ल टॅब9या अतंग:त उपल?ध क3न दे&यात 

सव:सामा,य नागAरकांना एकाच संकेDथळाव3न जलसंपदा (वभागाची सव:

एक;<तर�=या उपल?ध होणार आहे, तसेच सव: मा+हती ह� अदयावत

व सुर�Fत राहणार आहे.  

मोडयुल M24 चार +दवसीय काय:शाळा

२८ ऑगDट 

1. Video conferencing facility started at 10
 
2. Review of e-Jalseva system data entry and validation taken by Hon 
PS (CAD) on 25/8/2014 through 

Video Conferencing  

3. Two day workshop on GIS conducted at MRSAC, Nagpur for 
Water Resources Department  

4. Master Data of select projects of WRD will be shared with State 
Data Bank on their portal and the same will be available to all the 
citizens  

 
5. e-Jalseva version 1.2 will be launched soon

२००८ अ,वये गु,हा ठ3 शकते. या 

Security Audit होत नस�याने =यातील अनेक 

झालेल� आढळुन येतात. शासना9या GIGW 

माग:दश:क त=वां�माणे शासनाची सव: संकेDथळे मराठH (य.ुनकोड) व इं�जी 

क असताना यातील अनेक संकेDथळे या अट� पाळ&यास 

इ=याद� सव: कारणांमुळे सदर संकेDथळे बदं क3न शासनाने 

जलसंपदा (वभागाचे एकाि=मक सकेंDथळ www.wrd.maharashtra.gov.in 

तI=या �वारे सव: महा=वा9या  काया:लयांची 

डीआयआरडी इ=याद�) मा+हती उप?ध क�न 

उव:र�त सव: काया:लयांची मा+हतीचा अ1धकार 

अ,वये �Jस�द करावयाची १७ बाबींची मा+हतीच सदर सघंटन 

टॅब9या अतंग:त उपल?ध क3न दे&यात येणार आहे. यामुळे 

सव:सामा,य नागAरकांना एकाच संकेDथळाव3न जलसंपदा (वभागाची सव: 

तसेच सव: मा+हती ह� अदयावत, सुसु;<त, 

+दवसीय काय:शाळा, मेटा नाJशक ( +दनांक- २५ व          
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