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जलसंपदा वविागाच्ा 
महत्ाकाकं्री ई-जलसेवा प्रणालरीमध् े
क्ते्रीय अधिकाऱयानंरी माहहतरी िरलेलरी 
आह.े या माहहतरीिा वापर दैनंहदन कामकाजामध् ेकरण्ाबाबत 
शासनाने हद. २९/०१/२०१५ रोजरी आदेश वनग्गममत केलेले 
आह.े याबाबत सव्ग अधिकाऱयानंा ववनंतरी करण्ात येत ेकी तानंरी 
कोणतरीहरी माहहतरी मागववण्ापूववी प्रणालरीमध् ेतरी उपलब्ध आह े
ह ेआिरी तपासावे. या माध्मातनू क्ते्रीय स्तरावर माहहतरी तयार 
करण्ासाठरी लागणारा वेळ वािेल. प्रणालरीमध् ेिरलेलरी माहहतरी 
जलसंपदा वविागािे संकेतस्थळावर सव्ग सामान्य नागररकानंा 
तसेि से्ट डाटा बंॅकेमार्ग त शासनातरील ववववि वविागासंाठरी 
उपलब्ध असल्ाने सदर माहहतरी वेळोवेळी अद्ययावत ठेवण्ासाठरी 
क्ते्रीय स्तरावर उपाययोजना करण ेआवश्यक आहे. 

या महहन्यात नवरी हदल्री येथ े झालेल्ा India 
Water Week-2015 या आतंरराष्ट्रीय जल-पररषदेमध् े
आपल्ा वविागातरील अधिकाररी तसेि जल व िुमरी व्यवस्थापन 
संस्था, औरंगाबाद येथरील प्राध्ापकानंरी सहिाग घेतला होता 
व तािेंमार्ग त एकुण २७ शोि वनबंि सादर करण्ात आले. 
या पररषदेमध् े वविागािे प्रिान सचिव श्रीमतरी माललनरी शंकर 
यानंा देखरील गटििचेकररीता ववशेष आमंमत्त करण्ात आले 
होत.े राज्ासाठरी हरी अभिमानािरी बाब असून अशा प्रकारच्ा 
पररषदामंध् े इतर अभियंतानंरी देखरील सहिागरी व्ावे असे 
आवाहन या वनममत्ाने करण्ात येत आहे. 

जलसंपदा वविागातरील उप-अभियंता संवगा्गतरील 
STeDE ह े प्रभशक्ण सक्रीिे करण्ात आले होत.े आजतागायत 
एकूण ६३८ अधिकाऱयानंरी सदरिे प्रभशक्ण पूण्ग केले आहे. तथावप 
अद्याप ज्ा अधिकाऱयानंरी प्रभशक्ण केलेले नाहरी ता सवाांनरी माि्ग 
२०१५ पयांत मेटा नाभशक येथ े प्रभशक्ण पूण्ग करण्ािरी संिरी 
घ्ावरी.

जलसंपदा वविागाने ई सेवा पुस्तक हा महत्पूण्ग प्रकल्प 
हातरी घेतला असून. या महहन्यात प्रतेक अधिकाररी व कम्गिाररी 
यानंा तािंरी वैयक्क्क माहहतरी िरण्ासाठरी (Data Entry) 
प्रणालरी उपलब्ध होणार आह.े आतापयांत वविागातरील बहुताशं 
DDO तसेि संबंधित कम्गिाररी यानंरी यामध् े सहरिय सहिाग 
दश्गववला आह.े यानंतरहरी तािेंकडून अशाि प्रकारच्ा िागंल्ा 
काममगररीिरी अपेक्ा आह.े ई-प्रशासनाकडे आपल्ा वविागािरी 
वाटिाल सुरु असुन या ई-प्रणालरीिा वापर वविागातरील सव्ग 
स्तरावर करण ेहरी  आपलरी प्राथममकता आह.े  तादृष्रीने आपण 
सव्ग काय्गरत होऊ या!

इंहडया वॉटर वरीक-२०१५ मध् े जलसंपदा 
वविागािा महत्पुण्ग सहिाग
श्री. प्रववण कोल्े, काय्गकाररी अभियंता, 
पररवत्गन व्यवस्थापन, ई-प्रशासन काया्गलय, पुणे

हद. १३ त े १७ जानेवाररी २०१५ या कालाविरीमध् े
नवरी हदल्री येथ ेइंहडया वॉटर वरीक-२०१५ या आतंरराष्ट्रीय जल 
पररषदेिे आयोजन करण्ात आले होते. यापुववी सन २०१२ मध् े
पहहल्ा तर २०१३ मध् े दसुऱया इंहडया वॉटर वरीक पररषदेिे 
आयोजन करण्ात आले होत े व या वषवी या पररषदेिे वतसरे 
वष्ग होत.े कें द्र शासनाच्ा जलसंसािन वविागाने या पररषदेिे 
आयोजन केले होते व तास ऑस्ट्ेललया सरकारने पाट्गनर कन्ट्री तर 
महाराष्ट् राज्ाने पाट्गनर से्ट म्हणनु महत्पुण्ग सहिाग नोदंववला. 
हद. १३ जानेवाररी २०१५ रोजरी ववज्ान िवन, नवरी हदल्री येथ ेपार 
पडलेल्ा उदृघाटन काय्गरिमास मा. श्रीमतरी उमा िारतरी, मा. श्री. 
एम. वैंक्कया नायडु, मा. श्री. प्रकाश जावडेकर, मा. श्री. सनवरलाल 
जाट, व मा. श्री. मार्टन हॅममल्टन हे उपस्स्थत होते. 

“चिरंतन ववकासासाठरी जलव्यवस्थापन” (Water 
Management for Sustainable Development) 
या ववषयसुत्ावर इंहडया वॉटर वरीक-२०१५ हरी जल पररषद 
आयोजजत करण्ात आलरी होतरी. या अतंग्गत प्रगतरी मैदान, नवरी 
हदल्री येथ ेववववि ववषयावंररील ििा्गसत्, शोिवनबंि सादररीकरण, 
वविारमंथन, केस स्डरीज सादर करण्ात आल्ा. तसेि जल 
ववषयक प्रदश्गन देखरील िरववण्ात आले होत.े महाराष्ट् राज्ाने 
या प्रदश्गनात िाग घेतला असून, अनेक मान्यवरानंरी राज्ाच्ा 
स्ॉलला िेट हदलरी होतरी. 

जलसंपदा वविागातरील अधिकाररी तसेि जल व 
िुमरी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद येथरील प्राध्ापक यानंरी या 
पररषदेमध् ेसुमारे २७ शोि वनबंि सादर केले होत.े या माध्मातनु 
वविागाने केलेल्ा नाववन्यपुण्ग कामािंरी माडंणरी देशपातळीवर 
करण्ात आलरी व तािरी योग्य तरी दखल देखरील घेण्ात आलरी. 

या पररषदेस शासनाच्ा वतरीने सहिागरी झालेल्ा 
प्रवतवनिरीनंरी तानंा आलेला अनुिव, तसेि या पररषदेमध् े
सहिागरी होण्ािरी काय्गपधदतरी याबाबत दृकश्ाव्य माध्माद्ारे 
वविागातरील इतर अधिकाऱयानंा हद. २३ जानेवाररी २०१५ रोजरी 
माग्गदश्गन केले. तास िागंला प्रवतसाद लािला होता. तसेि एक 
प्रवतवनिरी श्री. प्रववण कोल्े यािंा या पररषदेबाबतिा अहवाल  
http://pravinkolhe.com/pdf/paper/IWW-2015_Report_
Pravin_Kolhe.pdf  या ललकंवर उपलब्ध करुन हदला आह.े

या सारख्या पररषदेमध् े इतर अभियंतानंरी देखरील 
सहरिय सहिाग घ्ावा अशरीि या वनममत्ाने अपेक्ा व्यक् 
करण्ात येत आहे.
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िला धसिंन शाखा घडव ूया !
कु. अजं ुसोडंवले
सहा. अभि. शे्णरी- १

“धसिंन शाखा” जलसंपदा वविागात सवा्गत खालच्ा 
स्तरातरील काया्गलय असले तररी या काया्गलयािा धसिंनासाठरीिा 
रार मोठा वाटा आह.े धसिंन  शाखेमिनू वेगवेगळया बाबरीसंाठरी 
पाणरी हदले जात.े तामध् ेवपण्ासाठरी, औद्योमगक व व्यापाररी यािंा  
समावेश असतो.  यामध् ेधसिंन शाखा यािंा प्रािान्याने शेतकररी, 
स्थावनक स्वराज् संस्था, औद्योमगक/व्यावसायरीक संस्था याचं्ाशरी 
संप्गक येत असतो. 

अशरीि एक गोष् “ येडगाव िरण शाखा काया्गलयािरी”
जलसंपदा वविागात धसिंन शाखेिे महत् लक्ात घेता 

महाराष्ट् शासन जलसंपदा वविाग यानंरी हद. २२ ऑगस् २०१४ 
रोजरी  संकीण्ग-२०१४/प्र.रि.२२२/२०१४/आ (प्रभश) हा शासन 
वनण्गय वनग्गमरीत झाला आहे. या शासन वनण्गयानुसार मा. मुख्य 
अभियंता यानंरी ऑगस् २०१४ पासून जनू २०१५ पयांत प्रतेक 
महहन्याला एका शाखा काया्गलयािे आिवूनकीकरण करावयािे 
आह.े या मोहरीमेला प्रािान्य देत मा. मुख्य अभियंता (ववप्र) पुण े
अतंग्गत येडगाव िरण शाखा काया्गलयािे नूतनरीकरण करण्ात 
आले.

येडगाव िरण शाखा काया्गलयातरील अधिकाररी/कम्गिाररी 
याचं्ाकडून प्राप्त माहहतरी नूसार हरी शाखा रक् शेतक-यासंाठरी 
उपयोगरी केलेलरी नसून या शाखेमध् ेइतर बऱयाि मोठ्ा सुिारणा 
करण्ात आलेल्ा आहेत. तामध् ेशेतकऱयासंाठरी Rain gauge 
िरी देखिाल, पररसर स्वच्छता, नोटरीस बोड्ग, काय्गक्ते्ािा नकाशा,  
लाििारकासंाठरी माग्गदश्गक सूिना व सुवविा, हंगामािे वेळापत्क 
व पाणरी परवान्यासाठरी  सुिना व सुवविा इतादरी संबंिरीत माहहतरीिे 
रलक काया्गलयात लावण्ात आलेले आहते. सवा्गत महत्ािे 
म्हणज ेया काया्गलयाने दैनंहदन व महत्ताच्ा कामकाजात केलेला 
ई जलसेवा प्रणालरीिा वापर होय. या मध् ेयेडगाव िरण शाखेने  
संगणक कक् व ई- जलसेवा सूवविा पूरववण ेसंबंिरीत प्रािान्याने 
लक् कें द्ररीत केले आहे. 

या शाखा काया्गलयािरी  सन २०१४-१५ मिरील वबगर 
धसिंन ग्ाहकािें संपूण्ग वसूलरी ई-जलसेवा प्रणालरी मिनू करण्ात 
आलेलरी आह.े हरी एक अतंत प्रशंसनरीय बाब असून या काया्गलयात 
संपूण्ग देयक संगणकाद्ारे केले जात.े वसूलरी, कर व देय ज्ा प्रमाण े
वापर असेल ता प्रमाण ेग्ाहकानंा पूरववण्ात येत े ववलंब शुल्क 
सुधदा ई-जलसेवा प्रणालरीमिनूि आकारण्ात येतो. येडगावं 
िरण शाखा काया्गलय ज्ा उपवविागात/ वविागात आह ेत ेकुकडरी  
उपवविाग रि. १ नारायगाव यािेंहरी  वबगरधसिंनािे देयक संपूण्गत: 

ई-जलसेवा प्रणालरीमिनूि   हदले जात आह.े राज्िरातनू प्रणालरी 
मिनू देयक काढतानंा येणाऱया अडिणरी पाहता या उपवविाग 
आभण शाखेिे काय्ग पाहून बऱयाि अधिकाररी/ कम्गिाररी याचं्ात 
ववश्ास वनमा्गण होईल. ख-या अथा्गने जलसंपदा वविागातनू 
जनसेवेसाठरी आिवूनकीकरण प्राप्त करण्ात संपूण्ग राज्ािा 
हातिार लागेल हरी सहदच्छा व्यक् करुया. िला जलसंपदा 
वविागाच्ा अशा आिवुनक धसिंन शाखा घडवयूा  !

संदर्िय कामामध् े कुकडरी पाटबंिारे वविाग रि.१, 
नारायगाव काया्गलयािे काय्गकाररी अभियंता श्री. जरी. बरी. नानौर 
, कुकडरी उपवविाग रि.१, नारायणगाव काया्गलयािे उपअभियंता 
श्री. बरी. जरी. सरार तसेि येडगाव िरण शाखा येथरील आर.जरी.
हाडें (शाखा अभियंता), एस.आर.वायकोडरी (दप्तर कारकुन), 
एि.बरी.डावकर (वररष्ठ दप्तर कारकुन), परी.जरी.डंूबरे ( कालवा 
वनररक्क) यािंा या देयक वसूलरीमध् े मोलािा वाटा आह.े या 
वविागातंग्गत सन २०१३-१४ मध् े रु ४९.१० लक् पैकी रु. 
३७.३४ लक् वसूलरी ई-जलसेवा प्रणालरीच्ा माध्मातनू करण्ात 
आलरी. या यशाकररता ई-प्रशासन, प्रकल्प व्यवस्थापन काया्गलया   
, पुण ेतािें ववशेष कौतकू कररीत आहे.
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eJalseva News :
1. Hon Pricipal Secretary (WR) reviewed 

the project of eJalseva on 23/1/2015
2. Hon Secretary (CAD)reviewed the 

project of eJalseva at KDC, Pune on 26/1/2015
3. DDO registration for 90 % offices is 

complete in eService Book
4. NI Customers  entered in the system 

are 6640 & in farmer master 1530256 farmers 
data entry done


