
 

कार्यकारी अभिर्तंा,  
परीवतयन व्र्वस्थापन, ई-प्रशासन, 

ई-जलसेवा प्रकल्प व्र्वस्थापन कार्ालर्, 
जलसपंत्ती िवन, कोथरुड, पुणे- ४११ ०३८ 
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२५४४५७६३ 
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महाराष्ट्र शासन 

जलसपंदा भविाग 

(फक्त ई-मेल द्वारे) जा.क्र.: पी.एम.ओ./४०१/२०१४                                                दिनाांक:- २५/११/२०१४ 
प्रदि, 

सर्व मा. कार्वकारी सांचालक / मा. महासांचालक 
सर्व मा. मुख्र् अदिर्ांिा 
 

भवषर्:- जलसपंदा भविागाअतंगयत असलेल्र्ा सवय अभिकारी / कमयचारी र्ाचेंकरीता ई-सेवा पुस्तक ही प्रणाली 
राबभवणेबाबत 

संदिय: 1) जलसांपिा दर्िाग, शासन दनर्वर् क्र. ई प्रशा-२०१४/(२५१/१४)/लपा-१, दि. ११/११/२०१४ 
2) कोर्ना सांकल्पदचत्र मांडळ, पुरे् र्ाांचे पत्र क्र. ३०२८/२०१४, दि. ११/११/२०१४ 
3) दि. २५/११/२०१४ रोजी मुख्र् अदिर्ांिा र् सहसदचर्, मांत्रालर्, मुांबई र्ाांचेशी िकृश्राव्र् 

माध्र्माद्वारे झालेली चचा 
 

सांिर्भिर् शासन दनर्वर् क्र. १ च्र्ा अनुषांगाने जलसांपिा दर्िागािील सर्व कार्ालर्ािील अदिकारी / 
कमवचारी र्ाांचे सेर्ा दर्षर्क मादहिीकरीिा “ई-सेर्ा पुस्िक” ही प्रर्ाली अदनर्ार्व केलेली आहे. सिर ई-सेर्ा 
पुस्िक प्रर्ाली राबदर्ण्र्ासाठी सांिर्भिर् पत्र क्र. २ अन्र्रे् सदर्स्िर सुचना दनगवदमि केल्र्ा आहेि. र्ा पत्रान्र्रे् 
मुख्र् अदिर्ांिा र्ाांचेस्िरार्रुन तर्ाांचे र् तर्ाांचे अदिनस्ि कार्ालर्ाांची ई-सेर्ा पुस्िक प्रर्ालीमध्रे् नोंिर्ी करुन, 
कार्वरि अदिर्ांिे / कमवचारी र्ाांची मादहिी िररे् र्ाबाबि दर्दहि प्रमार्पत्र दि. २९/११/२०१४ परं्ि र्ा 
कार्ालर्ास पाठदर्ण्र्ाि र्ार्,े असे कळदर्ण्र्ाि आले होिे. 

िथादप, सिर प्रर्ालीमध्रे् दर्दहि मादहिी िरण्र्ास र्ळे लागि असल्र्ाने के्षत्रीर् स्िरार्रुन सिर 
प्रर्ालीमध्रे् मादहिी िररे्बाबि मुििर्ाढ दमळार्ी, अशा स्र्रुपाची मागर्ी होि होिी. र्ा अनुषांगाने सांििव क्र. ३ 
अन्र्रे् झालेल्र्ा चचेनुसार र्ाबाबि सिर कार्वर्ाही पार पाडण्र्ास्िर् भद. ८/१२/२०१४ परं्त मुदतवाढ देण्र्ात रे्त 
आहे.  

र्ा अनुषगंाने भवनंती करण्र्ात रे्ते की संदर्भिर् पत्र क्र. २ नुसार र्ा कार्ालर्ास सादर करावर्ाचे प्रपत्र 
भद. ०८/१२/२०१४ परं्त र्ा कार्ालर्ास eecm.pmo@wrd.maharashtra.gov.in र्ा ई-मेलवर पाठभवण्र्ात र्ावे. 
र्ा नंतर र्ा कामास मुदतवाढ भमळणार नाही, करीता र्ाबाबत संबंभितानंा आदेभशत करुन, आवश्र्क ती 
कार्यवाही पुणय करण्र्ाबाबत सुभचत करावे ही भवनंती. 

 
सहपत्र:-  दनरांक श्री. प्रभवण कोल्हे, 

कार्वकारी अदिर्ांिा, 
परीर्िवन व्र्र्स्थापन, ई-प्रशासन 

प्रतितिपी:- 
१) मा. प्रिान सदचर्, (जसांदर्), जिसंपदा तिभाग, मंत्रािय म ंबई (िक्षिधे: डॉ. संजय बिेसरे, उपसतिि) 

यानंा मातििीस्िि सतिनय सादर. 
२) सर्व अदिक्षक अदिर्ांिा, जलसांपिा दर्िाग, र्ाांना मादहिीस्िर् सदर्नर् सािर. 
३) सर्व कार्वकारी अदिर्ांिा, जलसांपिा दर्िाग, र्ाांना मादहिीस्िर् समािराने अगे्रदषि. 
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