कायकार अ भयंता,

पर वतन

यव थापन, ई- शासन,

ई-जलसेवा

क प

यव थापन कायालय,

जलसंप ती भवन, कोथ ड, पुणे- ४११ ०३८

महारा

दरु वनी: ०२०-२५४६८९८२, फॅ स: ०२०-२५४४५७६३

जलसंपदा वभाग

ई-मेल: eecm.pmo@wrd.maharashtra.gov.in

(फ त ई-मेल
त,

वारे ) जा. .:पी.एम.ओ./D-4/धा-127/2015

शासन

दनांक:- 8/1/2015

मा. सव मु य अ भयंता, जलसंपदा वभाग

मा. सव अधी क अ भयंता, जलसंपदा वभाग
वषय:-

ई सेवा पु तकाअंतगत DDO Registration बाबत.

जलसंपदा

वभागाम ये ई-सेवा पु तक ह

णाल

मह वाचे बदल कर यात आले आहेत. सदर बदल

राब व यात येत असुन या

णाल

अंतगत

णाल म ये काया वीत कर यात आले आहेत. सदर

बदल ई-सेवा पु तकात मा हती भरताना आप याला खाल माणे उपयु त होतील.
१) आता DDO Registration अंतगत Add Multiple Office या टॅ ब अंतगत

या

कायालयांची न दणी अदयाप झालेल नाह , फ त अशाच कायालयांची नावे उपल ध असतील.
२) DDO Registration अंतगत DDO Post Creation and Mapping या टॅ ब अंतगत
जर DDO यांची न दणी Delete केल तर

यांचे अंतगत न दणी झाले या अ धकार /कमचार

यांची मा हती Delete होणार नाह . जर DDO यांचा आधार
अस यास

मांक चुक चा Enter केला

कं वा अ त र त कायभार DDO कडे असताना, मुळ आधार नंबर टाक यात आला

अस यास, ती संपूण ओळ Delete करावी व
DDO यांची पुण मा हती भरल

याची पुन च: Entry करावी. जोपयत

जाणार नाह , तोपयत

अ धकार /कमचार यांची मा हती दसणार नाह .

यांचे अंतगत न दणी झाले या

यामुळे अचुक मा हती ता काळ भरावी.

३) DDO Registration अंतगत Employee Post Creation and Mapping या टॅ ब
अंतगत जर एखादया अ धकार यांची मा हती Edit करायची असेल तर Edit Option चा
वापर करावा. परं तु जर आधार नंबर चुक चा भरला गेला असेल तर Delete Option चा
वापर करावा.

यामुळे

या ओळीतील सव मा हती Delete होईल व पु हा न याने मा हती

भरता येईल.
जर “Delete All” या Option चा वापर केला तर ती पुण ओळ Delete होईल व एक
पद कमी होईल.
उदाहरणाथ- एखादया कायालयाअंतगत शाखा अ भयंता यांची ४ पदे भरलेल
यापैक

एक पद Delete All Option चा वापर क न र द कर यात आले तर या

संवगाची आता तीन पदे
या ि

असतील व

णाल म ये

दसतील. सदर बदल Employee Post Creation

न अंतगत दसेल.
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वर ल पयायांचा वापर क न आपण भरले या मा हती म ये खाल ल बाबींम ये बदल क न

याअनुषंगाने

माणीकरण करणे आव यक आहे .
१) DDO/ अ धकार /कमचार यांचा आधार
२) कायालय

नहाय

(शाखा

व

मांक द ु

उप वभा गय

त करणे.
कायालये

अ धकार /कमचार यांची पदे नमाण करणे अथवा र
सदर प

नहाय)

आकृ तबंधानस
ु ार

करणे.

मु य संकेत थळावरती ई सेवा पु तक या टॅ ब अंतगत Table

मांक ५ म ये

उपल ध क न दे यात आलेले आहे .तसेच न वन बदलांची पुण मा हती दे णारा Video दे खील उपल ध
क न दे यात आलेला आहे ..

या

वारे

चांग या कारे नवीन बदल समजुन घेता येतील .

पुन च: एकदा सु चत कर यात येते क , सदर

णाल म ये कोण याह

अ धकार / कमचार यांची न दणी करावयाची राहुन गे यास, भ व यात
होऊ शकतो, व असे झा यास,

कारणा तव कोण याह

यां या पगाराचा

यास संबं धत DDO पुणत: जबाबदार राहतील,

सव अ धकार / कमचार यांची मा हती

न नमाण

यामुळे काळजीपुवक

णाल म ये भर यात यावी.

उपरो त मागदशक बदलांनस
मा हती
ु ार DDO Registration अंतगत अ ययावत व अचक
ु
भर या या सुचना आप या
अनुषंगाने DDO यांनी

यांचे

तराव न संबं धतांना नग मत कर यात यावेत ह न
तरावर करावयाची कायवाह

वनंती. या बदलां या

दनांक २०/१/२०११५ रोजी पयत पुण क न

मु य अ भयंता यांना अहवाल पाठ वणे आव यक आहे . मा. मु य अ भयंता यांना वनंती कर यात येते
क,

यांचे

तरावर एक त अहवाल या कायालयास पाठ व यात यावा.

दनांक २१/१/२०१५ ते ३१/१/२०१५ या कालाव धत “Office Details” या
काह

मह वा या बाबींची मा हती DDO यांना भरावयाची आहे .

संक प च

या बाबत स व तर

लंक अंतगत
प

कोयना

मंडळाकडुन पाठ व यात येईल. तदनंतर दनांक १/२/२०१५ पासुन जलसंपदा वभागातील सव

अ धकार व कमचार यांचे मु य सेवापु तक भर याची लंक सवाना उपल ध होईल.
वैयि तक मा हती भर या तव ि ह डऒ माफत

श ण दे यात येणार असुन,

याबाबत लवकरच

कळ व यात येईल.
हे आप या मा हती तव व पुढ ल कायवाह तव स वनय सादर.

सहप :- नरं क

तील पी:-

ी.

वण को हे ,

कायकार अ भयंता,

पर वतन

यव थापन, ई- शासन

१) सव मा .कायकार संचालक / महासंचालक, जलसंपदा वभाग: आपणास वनंती कर यात येते
क आपले कायालयांतगत असले या अ धकार / कमचार यांची न द क न, तसे या कायालयास
कळ व यात यावे.
२) सव कायकार अ भयंता यांना मा हती तव व आव य़क कायवाह तव समादराने अ े षत
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