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रा ीय जलिव ान क पा या अंतगत रा यातील भूपृ ठ जलासंबंधी आधार साम ी 
संकलनासाठी जागितक बँके या अट ची पूतता क न यां या अथसहा यातून मु य अिभयंता, 
जलिव ान क प, नािशक या काय लयाची िन मती शासन िनणय  िदनांक १४/०६/१९९६ अ वये  
कर यात आली आहे. सदर काय लयाचे नामांकन हे काय लयीन फेररचनेम ये शासन िनणय                           
िद. १२/१०/२०१० माणे मु य अिभयंता िनयोजन व जलिव ान असे कर यात आले. िद.१४/०१/२०१५ 
या शासन िनणया वये धरण सुरि तता संघटना नािशक (उपकरणे संशोधन िवभागासह) या  काय लयास 

संल न झालेले आहेत. तसेच शा. िन. िद. १७/०९/२०२० अ वये या काय लयाचे नाव ‘मु य अिभयंता, 
जलिव ान व धरण सुरि तता’ असे कर यात आले. 

महारा ाम ये  िनरिनराळया कारची (काँ ीट, दगडी, माती धरणे इ.) अशी एकूण २०५९ मोठी 
धरणे बांधून पूण झालेली आहेत. बांधकामाधीन धरणे २८३ असून एकूण २३४२ धरणे आहेत . या 
धरणां या खालील बाजूस नदी िकनारी मह वाची गावे तसेच शहरे वसली आहेत.  हणून महारा  
रा यातील मोठया धरणां या सुरि तते या टीने यो य उपाययोजना हावी व धरणा पासून संभा य 
िजिवत व िव  हानी टाळता यावी या उददेशाने शासनाने पा.िव./१०७८/२३/८/आयएमपी/२  िद. 
१०/०९/१९८० अ वये  धरण िनिर णालय, नािशक या काय लयाची िन मती केली. कामाचा वाढता याप 
ल ात घेऊन माच - १९८५ म ये धरण िनिर णालयाचे नामकरण धरण सुरि तता संघटना हणून 
कर यांत आले.  

िव वसिनय जलशा ीय मािहती णाली िवकिसत क न ितची यश वीपणे अमलबजावणी 
करणे, हा जलिव ान क पाचा मु य उि ट आहे. याकरीता जलहवामान क ां या पायाभूत सुिवधांची 
सुधारणा व सबलीकरण करणे, सहभागी मनु यबळाला मो ा माणात िश ण देणे व तसेच आधार 
साम ीचे संगणकीकरण क न अथपूण िव लेषण करणे व उपभो यांना आधार साम ी िवतरीत करणे.  

 आधारसाम ी मूलभूत मापदंडे मापन आिण संकलनासाठी आधुिनक तं  आिण उपकरणे वापरणे. 
 ‘ वदेस’ व ‘हायमॉस’ या संगणक णाली ारे  जलहवामान व जलगुणव ा आधार साम ीचे 

संगणीकृत ढीकरण करणे. 
 जलहवामान व जलगुणव ा आधार साम ीचे सो या व युजर डली प तीने िवतरण करणे.  
 जलहवामान आधार साम ी उपभो ता गटातील पा  सभासदाकरीता काशने वाढिवणे व इतर मािहती 

उपल ध क न देणे. 
 जलहवामान आधार साम ी संकलन क ांचे व जलगुणव ा योगशाळेचे तर उंचावणे.  
 जल ोत व इतर गो ट चे िनयोजन करणे.  
 मुलभूत जल ोताचे व संबंिधत कामाचे मू यमापन करणे  
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 पूर िनयं क णालीचे मजबुतीकरण करणे.  
 जलसा ाचे गाळ अ यास करणे. 

 जल ोितय िनयोजन व यव थापन संबंिधत असले या संभा य वापरक य नी िव वसिनय व भावी 
जलशा ीय मािहती णालीचा वापर वाढिवणे.  

 रा य / क ातील सं थेम ये पा याशी संबंिधत गंुतवणूकीमधील उ पादनाम ये भावी वाढ होणेसाठी. 

  
 जलिव ान क प ट पा १ व २ अंतगत िनम ण केले या पायाभूत सुिवधा सु थतीत ठेवणे, याची 

देखभाल व दु ती व दज वाढ. 
 जलिव ान क प ट पा २ अंतगत कृ णा व भीमा खो याकरीता एककािलक आधार साम ी संकलन 

णाली काय वत कर यात आली. ट पा-३ म ये पंचगंगा उपखो यात अशीच यं णा बसिव यात 
आली आहे. 

 एककािलक आधार साम ी संकलन णाली व संगणक आ ावली िवकिसत करणे या बाबी उविरत 
महारा ातील गोदावरी खोरे, तापी खोरे, िवदभ तील वैनगंगा खोरे व प चम वािहनी नदी खोरे 
(अंशत:) ा नदीखो यात तािवत आहे. 

  

 

 ेि य काय लयांना  धरणातील धरण सुरि तते या अनुषंगाने ती/संभा य ती ओळख यास सहा य 
करणे. 

 रा यातील े ीय काय लयांसाठी धरण सुर ेबाबत सम वया मक आिण स लागार भूिमका पार 
पाडणे. 

 धरण सुरि तते या अनुषंगाने मागदशक त वे तयार करणे , तांि क सािह य संकिलत करणे, िश ण 
आयोिजत करणे इ.  

 धरण सुर ेबाबत रा यात जनजागृती करणे. 
 

दजदार नेतृ व उभे करणे व सकारा मक वातावरण िवकिसत क न सं थेला सव कृ ठ थान 
िमळवून देणेसाठी सव परी य न क न जलहवामान आधार साम ी मािहती णालीसाठी भारत वष म ये 
सव च थान ा त करणे. जलहवामान आधार साम ी व जलगुणव ा आधार साम ी संकिलत करणे, 

ढीकरण करणे व िवतरण करणे उपभो यांना िवतरीत करणे जेणेक न उपभो यां या गरजा 
भावीपणे पूण होतील. तसेच पा याचे भावी वापर होणेकरीता रा याकारीता पा याचे धोरण ठरिवणे व 
याची भावी अंमलबजावणी करणे.  
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 अधी क अिभयंता, आधार साम ी संकलन, िनयोजन व जलिव ान मंडळ नािशक 

 अधी क अिभयंता,आधार साम ी पृथ:करण मंडळ,नािशक. 
 अधी क अिभयंता,धरण सुरि तता संघटना मंडळ,नािशक. 

 
आधार साम ी संकलन, िनयोजन व जलिव ान मंडळ, नािशक अंतगत ५ िवभाग कायरत 

आहेत. जलिव ान क प िवभागांची मु यालये पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर व ठाणे येथे असून 
िवभागांचे काय े  खालील माणे आहे. 

 

 जलिव ान क प िवभाग पुणे कृ णा खोरे (िभमा उपखो-यासह)
 जलिव ान क प िवभाग औरगाबाद गोदावरी खोरे)
 जलिव ान क प िवभाग अमरावती तापी (पुण  तापीसह)
 जलिव ान क प िवभाग नागपूर गोदावरी खो-या या पैनगंगा खो-यातील सह  कंुडाचे खाली व 

यापलीकडे उपखोरी.
 जलिव ान क प िवभाग कळवा(ठाणे) कोकणातील सव प चम वािहनी न ा.

 

पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर व ठाणे येथील जलिव ान क प िवभाग पज यमान, 
हवामान, नदीत सेाडले या पा याची पातळी, जलाशयात येणारे पाणी, जलगुणव ा इ. जलिव ान आधार 
साम ी संकलनाचे काम करतात. हया िवभागांनी जलिव ान िवषंयक आधार साम ी शा ीय प दतीने 
िमळिव यानंतर संकलन, पृथ:करण व िस दीसाठी आधार साम ी पृथ:करण मंडळ, नािशक येथे 
पाठिव यात येते. 

आधार साम ी संकलन, िनयोजन व जलिव ान मंडळ, नािशक अंतगत आधार साम ी संकलन 
क ांची मािहती दशिवणारा त ता. 

 

   

 साधे पज यमापन क  (SRG) ५८९ 
 वयंचिलत पज यमापन क  (ARG) ३४६ 
 हवामान क   (FCS) १५२ 
 सिरतामापन क  (GD) २५३ 
 जलगुणव ा योगशाळा तर-२ ०६ 
 जलगुणव ा क   १३० 
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 {ÉVÉÇxªÉ¨ÉÉxÉ - |ÉiªÉäEò iÉÉºÉÉ±ÉÉ (º´ÉÆªÉSÉÊ±ÉiÉ), Ênù́ ÉºÉÉiÉÚxÉ BEònùÉ (ºÉÉvÉä) 

 Eò¨ÉÉ±É ´É ÊEò¨ÉÉxÉ iÉ{É¨ÉÉxÉ - Ênù´ÉºÉÉiÉÚxÉ 2 ´Éä³ýÉ. 

 ¶ÉÖ¹Eò ´É +ÉpÇù iÉ{É¨ÉÉxÉ - Ênù́ ÉºÉÉiÉÚxÉ 2 ´Éä³ýÉ. 

 ¨ÉÉäVÉ{ÉÉjÉÉiÉÒ±É {ÉÉhªÉÉSÉä ¤ÉÉ¹{ÉÒ¦É´ÉxÉ - Ênù́ ÉºÉÉiÉÚxÉ 2 ´Éä³ýÉ. 

 ¤ÉÉ¹{ÉÒ¦É´ÉxÉ ¨ÉÉäVÉ{ÉÉjÉÉiÉÒ±É {ÉÉhªÉÉSÉä iÉ{É¨ÉÉxÉ - Ênù́ ÉºÉÉiÉÚxÉ 2 ´Éä³ýÉ. 

 ºÉÉ{ÉäIÉ +ÉpÇùiÉÉ - Ênù́ ÉºÉÉiÉÚxÉ 2 ´Éä³ýÉ. 

 ´ÉÉ-ªÉÉSÉÉ ´ÉäMÉ - Ênù́ ÉºÉÉiÉÚxÉ 2 ´Éä³ýÉ. 

 ´ÉÉ-ªÉÉSÉÒ Ên¶ÉÉ- Ênù́ ÉºÉÉiÉÚxÉ 2 ´Éä³ýÉ. 

 ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶ÉÉSÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒý - |ÉiªÉäEò iÉÉºÉÉ±ÉÉ. 

शेतीसाठी,कारखा यासाठी आिण िप यासाठी लागणा-याची पा याची गुणव ा उ म दज ची 
असणे आव यक असते. या करीता पा यातील घटकांचे पिर ण योगशाळेत केले जाते. जलिव ान 

क प अिधन त एकूण सहा जलगुणव ा योगशाळा कायरत असून याम ये नागपूर, औरंगाबाद, 
नािशक, ठाणे, को हापूर व पुणे ा जलगुणव ा योगशाळा कायरत आहेत. 

(NHP)

जलिव ान क प ट पा-२ चे काम पूण झा यानंतर जागितक बँक व क  शासन अथसहा यत 
रा ीय जलिव ान क पाचे ट पा-३ चे काम क ीय जलसंधारण मं ालय नवी िद ली यांनी तािवत 
केलेले आहे. या क पाचा कालावधी ८ वष चा राहणारा असून क पाची या ती संपूण देशभर आहे.  

या क पांतगत रा यातील तापी,गोदावरी (मराठवाडा व िवदभ), कोकण अंशत: कृ णा खो-
यातील (जलिव ान क प ट पा-२ म ये अंतभुत नसलेली) पज यमापन,हवामान, सरीतामापन क ांचे व 
जलाशयाचे दरवाजे यांचे एककािलक आधारसाम ी संकलन णाली (Real Time Data Acquisition 
System) म ये पांतरीत करणे. 

  

 

जळगाव येथे निवन जलगुणव ा योगशाळा तर -२ चे बांधकाम व उपकरणे संच तसेच 
अ त वातील जलगुणव ा योगशाळा तर-२ अ ावत करणे. क प उभारणी व सिनयं णासाठी 
िविवध त  स लागारांची नेमेणुक करणे जलगुणव ा योगशाळेसाठी व आधारसाम ी संकलनासाठी 
लागणारे ेि य व तांि क मनु यबळ इ. बाब चा समावेश आहे.

 

रा ीय जलिव ान क पांतगत उभार यात येणारे एककािलक आधारसाम ी संकलन णाली व  
अ त वातील आधार साम ी संकलन क ांचे एकुण जाळे खािलल माणे आहे
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अ.
. 

नदी 
खोरे 

वयंचलीत 
पज यमापन 
क े (ARS) 

हवामान 
क े 

(AFCS) 

सरीतामापन 
क े 

(ARWL & 
RDS) 

जलाशयावरील 
जलपातळी व 
िवसग मापन 

क े (ARWL 
& ODS) 

बा पीभवन 
पा  (E-
Pan) 

पलवे गेट 
ससर /  
धरण 

(AMGO) 

एकुण शेरा 

०१ गोदावरी १४२ ८ २८ ९३ २८ ५७७/५० २९९ तािवत 

०२ तापी ९७ ६ १९ ३६ ६ १७१/१६ १८० तािवत 

०३ कृ णा 
१२७ ३९ ३७ ४६ ० १७१/२६ २४९ कायरत 
१८ १ ६ ८ १८ ७२/१० ६१ तािवत 

०४ कोकण ३९ २ १६ ३ ३ ११/३ ६३ तािवत 

  

 

 कायकारी अिभयंता, जलहवामान आधार साम ी ि या िवभाग, नािशक. 
 कायकारी अिभयंता, जलिनयोजन िवभाग (येवा), नािशक. 
 कायकारी अिभयंता, जलिनयोजन िवभाग (पूर), नािशक. 
 संशोधन अिधकारी, जलगती संशोधन िवभाग .१, नािशक. 

 

येक िवभागिनहाय कर यात येणा या कामांची मािहती संि त व पात खालील माणे आहे 

 

या संगणकीय णाली ारे उ व गोदावरी िन न गोदावरी तापी
कोकण कृ णा-िभमा खो यातील जलहवामान क ांतगत ा त आधार साम ीचे अंितम ढीकरण करणे 
व सदर आधार साम ी रा य तिरय आधार साम ी साठवण क  नािशक येथे पाठिवणे जलगुणव ा 
आधार साम ीचे एक ीकरण करणे ‘www.mahahp.gov.in.’ या जलिव ान क प संकेत थळाचे 
यव थापन करणे, तसेच रा ीय जलिव ान क प अंतगत ‘

िवकिसत करणे, जलहवामान आधार साम ी उपभो ता गटा या सद य व न दणी व नुतणीकरणाचे कामे, 
या संगणक णाली ारे आधार साम ी उपभो ता गटा या सद यांना जलहवामान व 

जलगुणव ा आधार साम ी िवतरीत करणे रा ीय जलिव ान  क पांतगत संगणक 
णालीचे सिनयं ण करणे, रा ीय जलिव ान क पांतगत िविवध िश ण आयोिजत करणे व 
यव थापन करणे वा षक जलपु तका िस  करणे, इ यादी कामे या िवभागामाफत केली जातात.
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क प थळी येवा अ यास  निवन तािवत क पांना पाणी उपल धता व 
जलशा ीय अ यास तपासणे  नदी खो यातील उपखोरेिनहाय एका मक जल आराखडयांचा जलशा ीय 
अ यास , रा य तांि क स लागार सिमती - रा तां स स  (SLTAC) मधून ा त तावांची  
जलशा ीय तपासणी अशा कारची कामे या िवभागामाफत केली जातात. 

 

. 
मोठया व म यम क पांचा “पूर अ यास” व सुधािरत पूर अ यास कर याचे काम, ा त 

क पाचंा सम पता अ यास (Simulation Study) तपासणी, पूर रेषा आखणीसंबंधीची कामे व महारा  
अिभयांि की िश ण बोिधनी, नािशक माफत ेि य अिभयं याना िश ण, रा य तांि क स लागार 
सिमती - रा. तां. स. स. (SLTAC) कडे आले या सुधािरत शासकीय मा यता तावांची पूर 
अ यासाची तपासणी अशा कारची कामे या िवभागामाफत केली जातात.

 

जलगती संशोधन िवभाग .1, नािशक अंतगत कर यात येणारी कामे  
 

अशा कारची कामे या िवभागामाफत केली 
जातात.

 

धरण सुरि तता संघटना मंडळ नािशक अंतगत एकूण सहा िवभाग कायरत आहेत; 
 

 कायकारी अिभयंता, धरण सुरि तता िवभाग .१, नािशक (कोकण व पुणे े )  
 कायकारी अिभयंता, धरण सुरि तता िवभाग .२, नािशक (अमरावती व नागपूर े ) 
 कायकारी अिभयंता, धरण सुरि तता िवभाग .3, नािशक (नािशक व औरंगाबाद े ) 
 कायकारी अिभयंता, कालवा सुरि तता िवभाग, नािशक 

अ. वै ािनक अिधकारी, गिणतीय क  नािशक 
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 संशोधन अिधकारी, उपकरणे संशोधन िवभाग, नािशक  
ब.  उपकरणे ा ती क  
क.  उपकरणे िन मती क  
ड.  उपकरणे दु ती क  
इ.  भुकंप उपकरणे क  
ई.  भूकंप आधार साम ी पृ:थकरण क  

 कायकारी अिभयंता, धरण सुरि तता क  नािशक  
 

 धरण सुरि ततेची ाथिमक जबाबदारी मु यत: ेि य अिधका-यांची आहे.  ती यो य िरतीने पार पाडली 
जाते की नाही यावर सिनयं ण या संघटनेमाफत ठेव यांत येते.   

 मोठया धरणांची चाचणी तपासणी 

 

 ुटी पूतता उपाययोजना. 

 धरणांवरील उपकरणे 

अशा कारची कामे या 
क ामाफत केली जातात.
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अशा कारची कामे या क ामाफत केली जातात.

 अशा कारची कामे या क ामाफत केली जातात.

क  शासना या जलसंपदा, नदी िवकास आिण गंगा पुन थान (जलश ती) मं ालयाचा धरण 
पुन थ पना व सुधारणा क प (DRIP) हा एक मुख क प आहे. ि प २ व ३ अंतगत १८  रा ये व २ 
क ीय सं था समािव ठ आहेत.  ि प २ व ३ चा एकूण कालावधी १०  वष आहे सदर योजना एि ल 
२०२० ते माच २०३० कालावधीत राबिव यात येणार आहे.  ि प २ व ३ ही योजना संपूण देशातील सुमारे 
६०० धरणांसाठी िनयोिजत आहे.

धरण सुरि तता संघटना, क ीय जल आयोग, नवी िद ली यां या अिधप याखाली क ीय क प 
सम वय क े या (CPMU) धत वर िद. 11/04/2019 रोजी या शासन िनणया वये क शासन, जागितक 
बँक व रा य तरावरील क प अंमलबजावणी यं णा यांचेशी सम वय साधणे व तावां या तपास या 
कर यासाठी टेट ाजे ट मॅिनटर ग युिनटची थापना कर यात आली आहे.  धरण पुन थापना व 
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सुधारणा क पाचे यव थापन करणेसाठी तसेच शासकीय कामकाजा या सोयी या टीने सदर 
क ाची थापना कर यात आली आहे.  सदर SPMU चे क प संचालक हणून अधी क अिभयंता, 
धरण सुरि तता संघटना, नािशक हे असुन व नोडल अिधकारी हणून मु य अिभयंता, जलिव ान व 
धरण सुरि तता, नािशक हे आहेत. 

 जलिव ान क पाकडे िव वासाह व गुणव ापूण जलहवामान िवषयक आधार साम ी जमा झा याने 
आिण जलशा ीय मािहती णाली म ये िशि त मनु यबळ, ट पा-१ म ये िविवध संगणक णाली उपल ध 
झा याने याचा वापर कर या या हेतूने महारा  शासनाने ५ द.ल.घ.फु. (१५० ह.घ.मी.) पे ा अिधक मते या 
सव क पांना पाणी उपल धता माणप  दे याचे काम मु य अिभयंता, जलिव ान व धरण सुरि तता नािशक 
यांचेकडे सोपिवलेले आहे. नवीन क पांना शासकीय मा यता दे यापूव  हे माणप  घेणे अिनवाय आहे. 
 

 

 दरवष  जलपु तका कािशत कर यात येते. कृ णा-भीमा खोरेअंतगत एककािलक पूरांचे अंदाज व 
धरणातील पा याचे पिरचालन मा सून २०१८ चे अहवाल, जलगती संशोधन िवभाग नािशक या 
काय लयाकडील मोडेल िल ट िस  कर यात आलेली आहे.  

 क ीय जलआयोग, नवी िद ली यां या सुचने नूसार िन चत कर यात आले या मागदशक त वास 
अनुस न मोठया धरणांचा वा षक एकि त धरण थती अहवाल िस  कर यात येतो. 
 

जलहवामान आधार साम ी उपभो ता गट हे आधार साम ी वापरक य चे रा य व रा तरीय 
ाितिनिधक गट आहे.  

 

 जलहवामान आधार साम ी पुरवठादारक व वापरकत यां याम ये सामाईक यासपीठ तयार होणेसाठी. 
 वापरक य म ये जलिव ान िवषयक मािहती णाली िवषयी जागृती येणेसाठी. 
 आधार साम ी वापरक य या गरजा समजणेसाठी, गरजांचे िव लेषन करणेसाठी व मािहती अ ावत 

करणेसाठी. 
 आधार साम ी संकलना या जा यांम ये काही गो टी वाढिवणे कवा हटिवणेसाठी पुन वलोकन करणे 

व यावर यो य ती िशफारस करणे. 
 
िविवध सं थान माफत जलहवामान आधार साम ी वापर यात येत आहे. उदा. जलसंपदा िवभाग, पाणी 

पुरवठा िवभाग, जल संवधन िवभाग, सावजिनक बांधकाम िवभाग, रे वे िवभाग, वन िवभाग, दषूण िनयं ण 
मंडळ, खासगी सं था, शै िणक सं था, िव ाथ , संशोधक व इतर रा य व क ीय सं था, इ यादी. जलहवामान 
आधार साम ी उपभो ता गटातील सद यांनाच सदर मािहती पुरिव यात येते.उपभो ता गटाचे सभासद व सव ना 
खुले असून सभासद शु क .५००/- पाच वष या कालावधी किरता वैध राहील व शु क .२,५००/- आजीवन 
वैध राहील. उपभो यांना यांचा वगवारीनुसार सशु क कवा िनशु क िवतरीत कर यात येते. आधार साम ीचे 
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दर, यामधील सवलत, सभासद व न दणी व आधार साम ी मागणी प  ई. संबंिधत मािहती 
‘www.mahahp.gov.in’ या संकेत थळावर उपल ध आहे. 

 
 

 मु य अिभयंता, जलिव ान व धरण 
सुरि तता, नािशक 

जलिव ान भवन, सीडीओ-मेरी पिरसर दडोरी रोड 
नािशक-४, महारा  रा य (भारत) 

cehp.nashikwrd@maharashtra.gov.in, 
cehpswnasik@gmail.com 

 अधी क अिभयंता, आधार साम ी 
संकलन, िनयोजन व जलिव ान 
मंडळ, नािशक 

जलिव ान भवन, सीडीओ-मेरी पिरसर दडोरी रोड 
नािशक-४, महारा  रा य (भारत) 

sedcphpc.nashikwrd@maharashtra.gov.in  

 अधी क अिभयंता, आधार साम ी 
पृथ:करण मंडळ, नािशक 

जलिव ान भवन, सीडीओ-मेरी पिरसर दडोरी रोड 
नािशक-४, महारा  रा य (भारत) 

sedac.nashikwrd@maharashtra.gov.in, 
sedacnashik@gmail.com 

 अधी क अिभयंता, धरण सुर ा 
संघटना मंडळ, नािशक 

सी.डी.ओ.इमारत, दडोरी रोड नािशक-४, महारा  
रा य (भारत) 

se.damsafety@gmail.com, 
sedso.nashikwrd@maharashtra.gov.in 

 कायकारी अिभयंता, जलहवामान 
आधार साम ी ि या िवभाग नािशक 

जलिव ान भवन, सीडीओ-मेरी पिरसर दडोरी रोड 
नािशक-४, महारा  रा य (भारत) 

eehdpd.nashikwrd@maharashtra.gov.in, 
sdscnashik@gmail.com 

 कायकारी अिभयंता, जलिनयोजन 
िवभाग (येवा), नािशक-४२२००४ 
महारा  रा य (भारत) 

जलिव ान भवन, सीडीओ-मेरी पिरसर दडोरी रोड 
नािशक-४, महारा  रा य (भारत) 

eewpdnashik@gmail.com ; 
eewpd.nashik@wrd.maharashtra.gov.in 

 कायकारी अिभयंता, जलिनयोजन 
िवभाग (पूर), नािशक-४२२००४ 
महारा  रा य (भारत) 

सी.डी.ओ.इमारत, दडोरी रोड नािशक-४, महारा  
रा य (भारत) 

eewpdnashik@gmail.com ; 
eewpd.nashik@wrd.maharashtra.gov.in 

 संशोधन अिधकारी, जलगती संशोधन 
िवभाग, नािशक

पाटा जवळ, दडोरी रोड नािशक-४, महारा  रा य 
(भारत) 

rohydro1@gmail.com 

 जलिव ान क प िवभाग, पुणे   जी बरेक म यवत  इमारत पुणे  - ४११००१,महारा  
रा य (भारत) 

eehpd.pune@gmail.com 

 जलिव ान क प िवभाग, औरंगाबाद  जलिव ान क प िवभाग डॉ.हेडगेवार णालया या 
बाजूस गारखेडापिरसर औरंगाबाद ४३१००५ महारा  
रा य (भारत)

Pbhpdabad@Gmail.Com 

 जलिव ान क प िवभाग, नागपूर जलसंपदा भवन वैनगंगा नगर अजनी नागपुर-
४४०००३ महारा  रा य (भारत)

eehpdiv.nagpur@gmail.com 

 जलिव ान क प िवभाग, अमरावती  िवभागीय आयु त काय लय परीसर, अमरावती-
४४४६०२,महारा  रा य (भारत) 

eehpd.amravati@gmail.com 

 जलिव ान क प िवभाग, ठाणे  सहकार िव ालय समोर, मंुबई पुणे महामाग, कळवा 
(ठाणे) िपन-४००६०५ महारा  रा य (भारत) 

eehpthn@rediffmail.com 

 कायकारी अिभयंता, धरण सुरि तता 
िवभाग .१ नािशक  

सी.डी.ओ.इमारत, दडोरी रोड नािशक-४, महारा  
रा य (भारत) 

eedsdiv1@gmail.com 

 कायकारी अिभयंता, धरण सुरि तता 
िवभाग .२ नािशक  

सी.डी.ओ.इमारत, दडोरी रोड नािशक-४, महारा  
रा य (भारत) 

eedsd2nashik@gmail.com 

 कायकारी अिभयंता, धरण सुरि तता 
िवभाग .३ नािशक  

सी.डी.ओ.इमारत, दडोरी रोड नािशक-४, महारा  
रा य (भारत) 

dsdiv3@gmail.com 

 कायकारी अिभयंता, कालवा 
सुरि तता िवभाग नािशक  

सी.डी.ओ.इमारत, दडोरी रोड नािशक-४, महारा  
रा य (भारत) 

eecsddsonsk@gmail.com 

 उपकरणे संशोधन िवभाग नािशक मेरी पिरसर, दडोरी रोड नािशक-४, महारा  रा य 
(भारत) 

roird.dso@gmail.com 

 कायकारी अिभयंता, धरण सुरि ता 
क  नािशक  

सी.डी.ओ.इमारत, दडोरी रोड नािशक-४, महारा  
रा य (भारत) 

pdspmudso@gmail.com 

 उपिवभागीय अिभयंता, 
आधार साम ी साठवण क  नािशक 

जलिव ान भवन, सीडीओ-मेरी पिरसर दडोरी रोड 
नािशक-४, महारा  रा य (भारत) 

 sdscnashik@gmail.com 
 

 


