
महाराष्ट्र शासन 
 

क्र. संकीर्ण2014/251/14/लपा-१    जलसंपदा विभाग, 
        हुतात्मा राजगुरु चौक, 
        मादाम कामा मागण, 
        मंत्रालय, मुंबई.३२. 
        ददनांक:- 18/11/2014 
प्रतत, 

सिण कायणकारी संचालक / महासंचालक 
सिण मुख्य अभभयंता 
सिण अधिक्षक अभभयतंा 
सिण कायणकारी अभभयतंा 

 
विषय:- जलसपंदा विभागाअतंगगत असलेल्या सिग अधिकारी / कमगचारी यांचकेरीता ई-सेिा पसु्तक ही 

प्रणाली राबविणेबाबत 
सदंभग: 1) जलसपंदा विभाग, शासन तनर्णय क्र. ई प्रशा-२०१४/(२५१/१४)/लपा-१, दद. ११/११/२०१४ 

2) कोयना सकंल्पधचत्र मडंळ, परेु् यांचे पत्र क्र. ३०२८/२०१४, दद. ११/११/२०११ 
 

सदंभभणय शासन तनर्णयाच्या अनषुगंाने जलसपंदा विभागातील सिण कायाणलयातील अधिकारी / कमणचारी यांच े
सेिा विषयक मादहतीकरीता “ई-सेिा पसु्तक” ही प्रर्ाली अतनिायण केलेली आहे. सदर ई-सेिा पसु्तक प्रर्ाली 
राबविण्यासाठी सदंभभणय पत्रावयिये सविस्तर सचुना तनगणभमत केल्या आहेत. सदर प्रर्ालीच ेदृकश्राव्य माध्यमावयिये 
राज्यातील सिण सहायक मखु्य अभभयतंा, सहायक अधिक्षक अभभयतंा, उप कायणकारी अभभयतंा, सिण DDO, तसेच 
आस्थापना विषयक बाबी हाताळर्ाऱ्या सिण कमणचाऱ्यांसाठी प्रभशक्षर् प्रकल्प व्यिस्थापन कायाणलय, परेु् यांच्या 
ितीने देण्यात आले आहे.  

या प्रभशक्षर्ादरम्यान काही मदु्दे उपस्स्थत करण्यात आले त्या अनषुगंाने पढुील प्रमारे् सचुना तनगणभमत 
करण्यात येत आहेत- 

१) सदर प्रर्ालीमध्ये आिार क्रमांक हाच त्या अधिकारी / कमणचारी यांचा login-ID असनु शासनाकडुन 
िेळोिेळी सिण अधिकारी / कमणचारी यांनी आिार क्रमांकासाठी नोंदर्ी करािी अशा सचुना ददलेल्या 
असतानाही काही कमणचाऱ्यानंी अशी नोंदर्ी केलेली नसल्याचे तनदशणनास आले. त्यामळेु सबंधंित DDO 
यांना कळविण्यात येत े की, सबंधंितांना तात्काळ लेखी आदेशावयिये आिार क्रमांकासाठी नोंदर्ी 
करण्यास कळिािे, ि तात्परुता पयाणय म्हर्ुन त्या अधिकारी / कमणचारी यांचा १० अकंी मोबाईल 
क्रमांकाच्या समोर MH जोडुन एकुर् १२ character असलेला alpha-numeric क्रमांक िापरािा. 
(उदा: MH9890989098) मात्र तीन मदहण्याच्या आत अशा प्रकारचा क्रमांक बदलनु त्या अभभयतंा / 
कमणचारी यांचा आिार क्रमांक टाकण्याची जबाबदारी सबंधंित DDO यांची असर्ार आहे. याबाबत 
प्रकल्प व्यिस्थापन कायाणलय, परेु् यांना अिगत करण्यात यािे. भविष्यात या प्रर्ालीची जोडर्ी 
आिार प्रर्ाली सोबत करण्याचे तनयोजन केलेले आहे, त्यामळेु ही कायणिाही प्रािावययाने पार पाडरे् 
आिश्यक आहे. 



२) ई-सेिा पसु्तक प्रर्ालीमध्ये DDO / अधिकारी / कमणचारी याचंी नोंदर्ी करत असताना, ज्या पदािर 
सबंधंितांची तनयकु्ती झालेली असेल त्याच पदासाठी आिार क्रमांक िापरण्यात यािा. जर एखाद्या 
DDO / अधिकारी / कमणचारी यांचेकड े दसुऱ्या पदाचा अततररक्त कायणभार असेल अशा िेळी त्या 
पदासाठी आिार क्रमांकाऎिजी dummy क्रमांक म्हर्जेच उपरोक्तप्रमारे्च MH ि त्यांचा मोबाईल 
क्रमांक (उदा. MH9890989098) िापरण्यात याि.े 

३) सदर प्रर्ालीमध्ये ई-मेल ि मोबाईलच्या SMS द्िारे विविि प्रकारच्या अलटणची व्यिस्था करण्यात 
आली असल्याने, DDO यांनी सबंधंित अधिकारी / कमणचारी यांचा ियैक्ततक ई-मेल ि मोबाईल 
क्रमांक प्राप्त करुन, त्याची नोंदर्ी करािी. यामध्ये जलसपंदा विभागामार्ण त परुविलेल्या ई-मेल 
(झझबं्रा-मेल) चा िापर करण्यात येऊ नये. 

४) DDO यांनी मजंुर पदसखं्येची मादहती भरत असताना, कायाणलयीन आिश्यकतनेसुार काही पदांच ेसेिा 
िगण करण्यात आली असल्याचे तनदशणनास आले होत.े प्रर्ालीमध्ये मळु मजंुर पदे आझर् सेिा िगण 
केलेली पदे अशा दोवयही प्रकारच्या पदांच्या अनषुगंाने नोंदर्ी कररे् आिश्यक आहे. सेिा िगण 
केल्यानतंर जे DDO अशा अधिकाऱ्यांचे पगार काढत आहेत, त्यांनीच त्यांची पदे भरािीत. अशा िेळी 
मळु कायाणलयातील DDO यांनी त्यांची मादहती भरु नये. 

५) सदर प्रर्ालीमध्ये महत्िाची कागदपत्र ेस्कॅन करुन अपलोड कररे् आिश्यक आहे. स्कॅतनगं करताना 
सिण कागदपत्र ेरंगीत (कलर) स्कॅन करण्यात यािे ि  200 dpi resolution घेण्यात यािे. 

६) जलसपंदा विभागातील सिण DDO यांनी प्रपत्र -१ नसुार आिश्यक ती कायणिाही पार पाडण्यात यािी ि 
तसा अहिाल प्रपत्र-२ मिील नमणु्यानसुार त्यांचे मखु्य अभभयतंा यांना सादर कररे् आिश्यक राहील. 
मखु्य अभभयतंा यांनी त्यांचे अधिनस्त असलेल्या सिण कायाणलयांचे अहिाल एकत्रत्रत करुन श्री. प्रविर् 
कोल्हे, कायणकारी अभभयतंा, परीितणन व्यिस्थापन, ई-प्रशासन, कोयना सकंल्पधचत्र मडंळ, परेु् यांना 
eecm.pmo@wrd.maharashtra.gov.in या ई-मेलिर दद. २९ नोव्हेंबर २०१४ पयतं पाठविण्यात 
यािा. तसेच सिण महामडंळे, महाराष्र अभभयांत्रत्रकी सशंोिन ससं्था, नाभशक आझर् जल ि भमुी 
व्यिस्थापन ससं्था, औरंगाबाद येथील DDO यांनी देखील अशाच प्रकारचा अहिाल उपरोक्त ई-मेलिर 
दद. २९ नोव्हेंबर २०१४ पयतं पाठिायचा आहे.  

येत्या कालाििीमध्ये भरती, बदली, पदोवयनती, पनुविणलोकन आदी मादहती सदर प्रर्ालीमार्ण तच काढण्यात 
येर्ार असल्यामळेु या प्रर्ालीमिील मादहतीमध्ये कोर्तीही तीटी राहर्ार नाही, याची काळजी घेरे् आिश्यक आहे. 
सदर प्रर्ालीमध्ये असलेल्या मादहतीचा तपशील तसेच प्रर्ालीमार्ण त तयार होर्ाऱ्या अहिालांबाबतची मादहती 
प्रपत्र-३ मध्ये देण्यात येत आहे. याबाबत िेळोिेळी शासन स्तरािरुन आढािा घेण्यात येईल. 

 
सहपत्र:  िरीलप्रमारे्  

डॉ. संजय बेलसरे 
शासनाच ेउपसधचि 
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प्रपत्र-१ DDO यांनी कराियाची कायगिाही 
अ.क्र. बाब कालमयाणदा 

१) कायाणलयाची ि DDO यांची नोंदर्ी कररे् दद. १५/११/२०१४ 

२) DDO यांच्या पदाची ि कायणरत अधिकाऱ्याची नोंदर्ी कररे् दद. १७/११/२०१४ 

३) DDO ज्या कमणचाऱ्यांच ेपगार त्रबले काढतात, त्या सिांची नोंदर्ी 
प्रर्ालीमध्ये कररे् 

दद. २५/११/२०१४ 

४) DDO यांनी संबंधित अधिकारी / कमणचारी यांनी त्यांच ेलॉगीन 
आय-डी, पासिडण ि प्रर्ालीची भलकं कळिुन संबंधितांना 
प्रर्ालीमध्ये िैयस्क्तक मादहती भरण्याबाबत कळिािे 

दद. २७/११/२०१४ 

५) DDO यांनी केलेल्या कायणिाही बाबत त्यांच ेसंबंधित मुख्य 
अभभयंता यांना प्रपत्र-२ मिील नमुवययामध्ये प्रमार्पत्र सादर 
कररे्, ि संबंधित मुख्य अभभयंता यांनी श्री. प्रविर् कोल्हे, 
कायणकारी अभभयतंा, परीितणन व्यिस्थापन, ई-प्रशासन, कोयना 
सकंल्पधचत्र मडंळ, परेु् यांना 
eecm.pmo@wrd.maharashtra.gov.in या ई-मेलिर पाठविण्यात 
यािा 

दद. २९/११/२०१४ 

६) प्रर्ालीमिील सिण नोंदर्ी केलेल्या अधिकारी / कमणचारी यांनी 
त्यांची सेिापुस्तकांची दयु्यम प्रत देऊन त्यानुसार प्रर्ालीमध्ये 
मादहती भरण्यास सुरुिात करािी. याबाबत प्रकल्प व्यिस्थापन 
कायाणलय यांचकेडुन सविस्तर सुचना देण्यात येतील, त्यानुसार 
कायणिाही पार पाडािी. DDO यांनी भरलेल्या मादहतीची 
पडताळर्ी कररे् आिश्यक आहे. 
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प्रपत्र-२ : DDO नोंदणीबाबत सादर कराियाच्या प्रमाणपत्राचा नमुना 
 

मखु्य अभभयतंा कायाणलयाच ेनाि: ___________________________ 

प्रमाझर्त करण्यात येत ेकी, या प्रादेभशक कायाणलयाचे अधिनस्त असलेल्या सिण कायाणलयांतगणत डडडडओ 
रस्जस्रेशन, ऑफर्स ॲटेचमेंट ि पोस्ट असाईनमेंट इ. कायणिाही परू्ण झाली असनू सिग अधिकारी / कमगचारी यांची 
ईसेिा पसु्तक प्रर्ाली मध्ये अचूक ि अद्ययाित मादहती भरण्यात आली असनू त्यांचे Log In ID सबधंितांना 
लेखी आदेशाव्दारे कळविण्यात आलेले आहेत ि त्याचा तपशील पढुील प्रमारे् आहे.  

 

अ.क्र. अधिनस्त कायाणलयाचे 
नांि 

DDO 
क्रमांक 

DDO च े
नांि 

DDO 
यांचा 
मोबाईल 
क्रमांक ि 
ई-मेल 

मजंूर 
पदसखं्या   

भरलेली 
पदे 

ररक्त 
पदे 

Log in 
ID ची 
एकूर् 
सखं्या 

1 मखु्य अभभयतंा 
कायाणलय 

       

2 अिीक्षक अभभयतंा 
कायाणलय 

       

3 कायणकारी अभभयतंा 
कायाणलय 

       

4 उप विभागीय अभभयतंा 
कायाणलय 

       

5 शाखा ि इतर        

 एकूर्        

 

 

स्िाक्षरी 

मखु्य अभभयतंा 

-----------  प्रादेभशक विभाग 

 

 
  



प्रपत्र-३ (अ) ई-सेिा पुस्तक प्रणाली मध्ये उपलब्ि असलेली माहहती 
1) Personal details 
2) Medical examination 
3) Police verification 
4) Family details 
5) Nomination details 
6) Qualification details 
7) Past experience (Govt/Non Govt) 
8) Marathi / Hindi / Prof. Exam details 
9) Exemption details 
10)Service details 
11)Recruitment details 
12) Posting details – transfer/deputation / promotion / Reversion/ Current 

Posting 
13)Suspension details 
14)Training details 
15)Reward details 
16)Disciplinary action 
17)Leave details 
18)Bank account details 
19)LTC details 
20)Loans & advances 
21) GPF 
22)GIS details 
23)Increment details 
24)Pay fixation details 
25)Additional charges 
26)ACR details 
27)Complaints 

 
  



प्रपत्र-३ (ब) ई-सेिा पुस्तक प्रणाली मार्ग त तयार होणारे अहिाल 
1) 50/55 Review  
2) ACR Report  
3) DDO Monitoring Report  
4) DDO Registration Report  
5) Cast Validity Status Report  
6) DDO Statistics Report  
7) Departmental Enquiry Report  
8) GPF Details Report  
9) Home Town Wise Report  
10)Incumbancy Report- Employeewise  
11)Incumbancy Report-Postwise  
12)Joining Date Report  
13)Loan Details Report  
14)LTC Details Report  
15)Mandatory Certification Report 
16)Postwise Duration Report  
17)Retirement Status Report  
18)Seniority List  
19)Specially Enabled Employee's Report  
20)Training Report  
21)Transfer Report (Non Technical)  
22)Transfer Report (Technical) 

 


