“डिजीटाईज्ि कालबध्द सेवा वर्ष -२०१५”
महाराष्ट्र शासन

Web: http://wrd.maharashtra.gov.in/

जलसंपदा विभाग,

क्र. ई-प्रशा-2014/(251/14)/लपा-१

हु तात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा मागग,
मंत्रालय, मुंबई.३२.
वदनांक:- २५/०३/२०१५

प्रवत,

सिग कायगकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग
सिग मुख्य अवभयंता, जलसंपदा विभाग

सिग अविक्षक अवभयंता, जलसंपदा विभाग

सिग कायगकारी अवभयंता, जलसंपदा विभाग
डवर्य:-

जलसंपदा डवभागांतगषत ई-सेवा पुस्तक प्रणाली वैयडिक माडहती भरण्यासाठी उपलब्ध करुन
दे णेबाबत (टप्पा-१: मोड्युल १ ते ५)

संदभग:-

जलसंपदा विभाग शासन वनर्गय प्रशा २०१४ / (२५१/१४)/ लपा-१/ वदनांक ११/११/२०१४

जलसंपदा विभागासाठी “ई-सेिा पुस्तक” ही महाऑनलाईनने विकवसत केलेली प्रर्ाली सिग क्षेत्रीय कायालयामध्ये

राबविण्यासाठी उपरोक्त संदभान्िये वनर्गय घेण्यात आला होता. विभागातील बहु तांश DDO यांनी प्रर्ालीमध्ये नोंदर्ी करुन

अविकारी / कमगचारी यांचे अकाउं ट तयार केले आहे . आता, विभागातील सिग अविकारी / कमगचारी यांचेसाठी सदर “ईसेिा प्रर्ाली” मिील मोड्युल १ ते ५ मावहती भरण्यासाठी उपलब्ि करुन दे ण्यात येत असुन, याबाबत खालील प्रमार्े
कायगिाही करण्यात यािी.

१) माडहती भरण्यास्तव उपलब्ध मोड्य़ुल:

जलसंपदा विभागाच्या सिग अविकारी ि कमगचारी यांचे कवरता ई सेिा पुस्तक प्रर्ालीमिील एकुर् २७

मोड्युलपैकी खालील पवहले पाच मोड्युल मावहती भरर्े कवरता उपलब्ि करुन दे ण्यात येत आहे त.

१) Personal Details

२) Medical Examination
३) Family Details

४) Police verification Details
५) Nomination Details

याचप्रमार्े टप्या टप्याने ई सेिा पुस्तकातील उिगरीत मोड्युल मावहती भरण्याकवरता कोयना

संकल्पवचत्र मंडळ, पुर्े यांचेमार्गत उपलब्ि करुन दे ण्यात येतील. त्यानु सार आिश्यक ती कायगिाही
करण्यात यािी.

२) माडहती कुणी भरावी:

सदर मावहती संबंवित अविकारी, कमगचारी यांनी स्ित: प्रर्ालीमध्ये भरर्े अपेवक्षत आहे . भविष्यात या

प्रर्ालीमिुनच रजा-सेिावनिृत्ती-पगार-गोपनीय अहिाल इ. याबाबतची कायगिाही ऑनलाईन पध्दतीने

करण्यात येर्ार असल्याने प्रर्ालीमध्ये संबंवितांनी स्ित: मावहती भरल्यास, प्रर्ालीची सखोल ओळख होईल,
तसेच िैयवक्तक मावहती दे खील अचुक भरता येईल, कवरता सदर मावहती स्ित: भरर्े आिश्य़क आहे .

३) प्रणालीबाबतचे प्रडशक्षण:

सदर मावहती प्रर्ालीमध्ये भरण्यासाठी कोर्ते ही प्रत्यक्ष प्रवशक्षर् दे ण्यात येर्ार नसुन, केिळ व्हहवडओ

मार्गत प्रर्ालीमध्ये भराियाच्या प्रत्येक वर्ल्डची मावहती संबंवितांना केहहाही, वकतीही िेळा पहाता येर्ार

आहे . तसेच सदरचे व्हहवडऒ डाऊनलोड दे खील करता येर्ार आहे . सदर व्हहवडओ ट्युटोवरयल जलसंपदा
विभागाचे संकेतस्थळ https://wrd.maharashtra.gov.in िरील ई-सेिा पुस्तक या टॅ ब अंतगगत उपलब्ि आहे .

मावहती भरण्यापुिी सदर व्हहवडओ पहार्े आिश्यक आहे , अन्यथा मावहती भरण्याच्या कामामध्ये चुका

होण्याची शक्यता आहे . सदर व्हहवडओ मध्ये कोर्तीही अडचर् आल्यास, संबंवित DDO यांचेशी संपकग
सािािा.

४) कायालय प्रमुख / DDOयांनी करावयाची पुवषतयारी:

ई-सेिा पुस्तक प्रर्ालीमध्ये मावहती भरण्याकवरता सिग कायालयांनी अविकारी/कमगचारी यांना त्यांचे

दु य्यम सेिा पुस्तक अदयाित करुन दे र्े आिश्यक आहे . तसेच मुळ सेिा पुस्तकातील, जी कागदपत्रे ई सेिा

पुस्तकासाठी आिश्यक आहे त ती कागदपत्रे स्कॅन करण्यासाठी उपलब्ि करुन दे र्े आिश्यक आहे . भविष्यात
सदर प्रर्ालीद्वारे शासकीय कायगिाही साठी जसे -बदली, पदोन्नती, िेतन अदा करर्े, गोपनीय अहिाल,

रजा, वनिृत्ती िेतन आदी कायगिाही पार पडर्ार असल्याने, या प्रर्ालीमध्ये नाि न नोंदविलेल्या अथिा चुकीची

मावहती असलेल्या अविकारी / कमगचारी यांना उपरोक्तप्रमार्े सेिा पुरविण्यात येर्ार नाही, याची नोंद घेण्यात
यािी ि तसे संबंवितांना लेखी आदे शान्िये कळविण्यात यािे.

५) अडधकारी / कमषचारी यांनी करावयाची पुवषतयारी:

ई-सेिा पुस्तक प्रर्ालीमध्ये मावहती भरण्यापुिी उपरोक्त नमुद केल्यानु सार व्हहवडओ पहार्े आिश्यक

आहे . त्यानंतर विभागाचे संकेतस्थळािर ई-सेिा पुस्तक या टॅ ब अंतगगत उपलब्ि करुन वदलेल्या Template
मध्ये संबंवितांनी प्रथमत: मावहती भरािी. सदर Template मध्ये प्रर्ालीमध्ये भराियाची वर्ल्ड क्रमाने
दशगविलेली आहे . त्यामुळे सदर मावहती एकवत्रत गोळा केल्यानंतर मावहती भरण्याच्या प्रवक्रयेमध्ये िेळ

लागर्ार नाही, तसेच चुका होण्याची शक्यता दे खील कमी होर्ार आहे . तसेच ई-सेिा पुस्तक प्रर्ालीमध्ये
काही महत्िाची कागदपत्रे Scan करुन अपलोड करर्े आिश्यक आहे . त्याची दे खील यादी संकेतस्थळािर

दे ण्यात आली आहे . सदर कागदपत्रे Scan करुन तयार ठे िर्े दे खील आिश्यक आहे . यासाठी तयार केलेला
व्हहवडओ दे खील वनवितपर्े पहािा.

६) नोंदणी केल्यानंतर बदली / पदोन्नती मुळे कायालयामध्ये बदल झाला असल्यास करावयाची कायषवाही
प्रर्ालीमध्ये एका कायालयाच्या DDO मार्गत संबवं ित अविकारी / कमगचारी यांची नोंदर्ी झाल्यानंतर

त्यांची बदली अथिा पदोन्नती मुळे कायालयामध्ये बदल झाला असेल, त्या अविकारी / कमगचारी यांनी उपरोक्त
पाच मोड्युल मध्ये मावहती भरािी. दु सऱ्या टप्प्यामिील मावहती भरण्याच्या प्रवक्रयेमध्ये प्रत्येक अविकारी /

कमगचारी यांना शासवकय सेित
े रुजु झाल्यापासुन आजतागायतचा सेिा तपवशल प्रर्ालीमध्ये भराियाचा आहे .
त्यािेळी बदली / पदोन्नती यामुळे कायालय बदल झालेल्या अविकारी / कमगचारी यांचेबाबत आिश्यक ती

कायगिाही करण्यात येईल. तसेच भविष्यात सिग DDO यांना अविकारी / कमगचारी यांची त्यांच्या बदली झालेले
कायालयांप्रमार्े Attach/Detach करुन दे ण्याचे अविकार उपलब्ि होर्ार आहे त. तदनंतर DDO बदली /
पदोन्नती झालेल्या अविकारी / कमगचारी यांचे कायालय बदलुन दे तील.

७) कालमयादा:

संबंवित अविकारी / कमगचारी यांनी पवहल्या ५ मोड्युलमध्ये भरलेली मावहती त्यांचे DDO यांना पहाता

येर्ार असुन, त्यांना मावहती भरण्याबाबतचा प्रगती अहिाल दे खील पहाता येर्ार आहे . सदर मावहती

भरण्यासाठी खालील प्रमार्े कालमयादा वनवित करण्यात येत आहे . सदर कालमयादा संपल्यानंतर या

मोड्युलमिील सिग वर्ल्ड लॉक करण्यात येतील, ि भविष्यात कोर्ताही बदल संबवं ितांना करता येर्ार नाही.
त्यामुळे या कालमयादे नुसार कायगिाही होर्े आिश्यक आहे -

Modules

कालमयादा

1)

५ एवप्रल २०१५

2)
3)
4)
5)

Personal Details

Medical Examination
Family Details

Police verification Details
Nomination Details

१२ एवप्रल २०१५
१९ एवप्रल २०१५
२६ एवप्रल २०१५
३० एवप्रल २०१५

८) माडहतीची अचुकता राखण्याची जबाबदारी:

ई-सेिा पुस्तक प्रर्ालीमध्ये भरलेल्या मावहतीची अचुकता राखण्याची प्रमुख जबाबदारी संबंवित अविकारी

/ कमगचारी यांचीच असर्ार आहे . सदर मावहती ही अविकृत शासकीय दस्ताऎिज म्हर्ुन कामकाजामध्ये
िापरण्यात येर्ार आहे , यामुळे भरलेल्या मावहतीबाबत भविष्यात

कोर्ताही िाद वनमार् झाल्यास,

संबंविताविरोिात शासनास चुकीची मावहती वदले असे गृवहत िरुन योग्य ती कायगिाही करण्यात येईल.
तथावप, संबंडधत कायालय प्रमुख अथवा DDO यांनी संबंवित अविकारी / कमगचारी यांनी भरलेली महत्िाची

मावहती तपासुन त्यात तृटी असल्यास, त्या संबंवितांना कळिुन, अथिा त्यांचे स्तरािर त्यात योग्य त्या
दु रुस्त्या करर्े अपेवक्षत आहे .

९) पासविष डवसरल्यास / लॉग ईन होत नसल्यास करावयाची कायषवाही:

प्रत्येक अविकारी / कमगचारी यांना ई सेिा पुस्तक प्रर्ाली मध्ये लॉग-इन करण्यासाठी त्यांचा स्ित:चा

आिार क्रमांक हा लॉग ईन आयडी म्हर्ुन िापरािा ि डवर्ॉल्ट पासिडग 1234 असा रावहल. प्रथम लॉगइन
केल्यानंतर पासिडग बदलर्े अवनिायग रावहल. उपरोक्त प्रमार्े कायगिाही करुनही लॉग ईन होत नसल्यास,
ककिा पासिडग विसरल्यास, संबंवितांनी लॉग ईन पेजिरील Forgot Password या टॅ ब िर विक पासिडग

वरसेट करुन घेता येईल. तसेच संबवं ित DDO यांना दे खील त्यांचे DDO लॉगईन आयडी द्वारे प्रर्ालीमध्ये
लॉग ईन करुन “HRMS Action” या टॅ ब अंतगगत Employee Change Password नु सार संबवं ितांचा पासिडग
वरसेट करुन दे ता येईल.

१०)

अिचणींचे डनवारण:

अविकारी / कमगचारी यांना ई सेिा पुस्तकात मावहती भरतार्ा काही अडचर् असल्यास त्यांना ई-सेिा

पुस्तक

प्रर्ालीच्या

लॉगईन

कराियाच्या

पेज

िर

वदलेल्या

ऑनलाईन

तक्रार

प्रर्ालीिर

(http://suvidha.mahaonline.gov.in/Forms/Complaint_Reg.aspx) तक्रार नोंदविता येईल. तसेच, याच
वठकार्ी दशगविलेल्या support@mahaonline.gov.in या ई-मे ल िर तसेच 022-61316400 या दु रध्िनी
क्रमांकाद्वारे महाऑनलाईन वलवमटे ड यांचे अविकाऱ्यांशी संपकग सािुन वतचे वनिारर् करता येर्ार आहे .

महाऑनलाईन वलवमटे ड यांचेशी केलेल्या करारनाम्यानुसार यासाठी दोन स्ितंत्र अविकाऱ्यांची नेमर्ुक
करण्यात येर्ार आहे , त्यामुळे त्यांचेकडुन विवहत कालाििीमध्ये प्रवतसाद न वमळाल्यास कोयना संकल्पवचत्र

मंडळ, पुर्े येथील प्रकल्प हयिस्थापन कायालयातील अविकारी श्री. प्रविर् कोल्हे , कायगकारी अवभयंता ि श्री.

नंदवकशोर रर्िरे , सहायक अवभयंता-१ यांचेशी ae1trg.pmo@gmail.com या ई-मे ल द्वारे च संपकग सािािा.

सदर तक्रार नोंदिताना Technical Issue चा व्स्क्रन शॉटसह सविस्तर मावहती दे ण्यात यािी. याबाबत सिग
पत्रहयिहार र्क्त ई-मे ल द्वारे करण्यात यािा, अत्यािश्यक बाब िगळता पोस्टाने पत्र पाठविण्यात येऊ नये.

११)

कायालय प्रमुख व DDO यांची जबाबदारी:
सिग कायालय प्रमुख व DDO यांनी उपरोक्त कालमयादे मध्ये संबंवित मावहती भरतील यासाठी आिश्यक

ती कायगिाही करािी. सदर मोड्युल हे राज्यभरातील अविकारी / कमगचारी यांचेकरीता उपलब्ि करुन दे ण्यात

येत असल्याने यामध्ये कोर्ताही विलंब होर्ार नाही, हे पहाण्याची जबाबदारी संबवं ित DDO यांची असेल.

अपिादात्मक पवरव्स्थती िगळता, मावहती भरण्याच्या कामामध्ये विलंब होत असल्याचे वदसुन आल्यास,
संबंवितांचे पगार काढण्यात येर्ार नाहीत, अशी स्पष्ट सुचना कायालय प्रमुख / DDO यांनी संबवं ितांना लेखी
आदे शान्िये द्यािी. याबाबत कायालय प्रमुख यांनी िेळोिेळी आढािा घ्यािा ि आिश्यक ती कायगिाही करुन
सदर प्रकल्प यशस्िी होईल याकडे लक्ष द्यािे.

प्रवतवलपी:-

१) अिीक्षक अवभयंता, कोयना संकल्पवचत्र मंडळ, पुर्े यांना आिश्यक कायगिाहीस्ति
२) सिग DDO यांना मावहतीस्ति ि आिश्यक कायगिाहीस्ति.

