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��त, 

मा. सव� काय�कार� संचालक, जलसंपदा �वभाग 

मा. सव� मु�य अ�भयंता, जलसपंदा �वभाग 

मा. सव� अधी�क अ�भयतंा, जलसंपदा �वभाग 

 

�वषय:- ई सेवा पु�तक �णाल�म�धल प�हले पाच मोउयलु मा�हती भरणे क�रता मुदतवाढ 

�मळणेबाबत.. 

संदभ�: जलसंपदा �वभाग �. ई-�शा-2014/(251/14)/लपा-१ म�ंालय, मुंबई �दनाकं २५/०३/२०१५ 

 

संद�भ�य ��ा�वये जलसंपदा �वभागातील सव� अ�धकार� व कम�चार� यांचकेर�ता ई-सेवा पु�तक 

�णाल�म�धल खा�लल प�हले पाच मोडयुल मा�हती भरणे क�रता उपल�ध क�न दे�यात आले होत.े  

Modules/Forms: 

1) Personal Details 
2) Medical Examination 
3) Family Details 
4) Police verification Details 
5) Nomination Details 

उपरो�त प�ाम�धल मागदश�क सुचना�ंमाणे �वभागातील सव� अ�धकर� व कम�चार� यानंी �वत: 

मा�हती भर�याबाबतची काय�वाह� चालु केलेल� आहे. सव� अ�धकर� व कम�चार� यांनी �दनाकं ३० ए��ल 

२०१५ रोजी पाचह� मोडयुलची मा�हती भ�न पुण� के�यानतंर सदर मोडयुल म�धल �फ�ड लॉक कर�यात 

येणार होती. परंतु ई �शासन �क�प �यव�थाप काया�लय, पुणे यांचकेड े �व�वध काया�लयातंील �ड�डओ 

यांचकेडुन प�ह�या पाच मोडयलु म�धल मा�हती भर�याक�रता मुदत वाढवनु �मळ�याबाबत दरु�वनी�वारे 

�वनंती कर�यात आल� होती. �याअनुषंगाने प�ह�या पाचह� मोडयलु म�ये मा�हती भरणे क�रता �दनाकं 

२५ मे २०१५ पय�त मुदतवाढ दे�यात येत आहे. तदनंतर प�हले पाचह� मोडयलु म�धल सव� �फ�ड लॉक 

कर�यात येतील. तर� आपण याबाबत आप�या काया�लयांतग�त काय�रत सव� अ�धकार� व कम�चार� यांना 

अवगत करावे ह� न� �वनंती. 



तसेच ई सेवा पु�तकात मा�हती भरताना ई �शासन �क�प �यव�थापन काया�लयाकड ेमा�हती 

भरताना काह� बदल कर�याबाबत �ड�डओ यांचकेडुन सुचना �ा�त झा�या हो�या. �या�माणे �णाल�म�ये 

खा�लल �माणे बदल उपल�ध क�न दे�यात आले आहेत. 

१) Medical Examinatio व Police Verification Details या मोडयलुम�ये कम�चा�याचंी CRT 

व�न RT म�ये बढती झाल� अस�यास �यांना इतर मा�हती भरणे आव�यकता आता असणार 

नाह�, फ�त Medical Examinatio/ Police Verification मधनु सटु �मळालेबाबतच ेकाया�लयीन 

प�/ आदेश/ शासन �नण�य/ सेवा पु�तकातील न�द याची Attachment जोडावी लागेल. 

२) Police Verification Details म�ये कम�चार�/अ�धकार� यांच े चा�र�य �माणप� Head 

office/ Mantralaya येथे जतन कर�यात आले असेल, तर सदर मोडयलु म�ये �यानंा इतर 

मा�हती भर�याची आव�यकता आता भासणार नाह�. 

 

तर� उपरो�त बदला�ंमाणे आप�या अ�धन�त सव� अ�धकार� / कम�चार� यांनी भरले�या मा�हती 

म�ये आव�यकत�ेमाणे बदल क�न घे�याबाबत आप�या �तराव�न आदे�शत कर�यात यावे ह� न� 

�वनंती. 

हे आप�या मा�हती�तव व पुढ�ल काय�वाह��तव स�वनय सादर. 

 

 अधी�क अ�भयंता 

कोयना संक�प�च� मंडळ, 

पुणे 

  

��तल�पी: १) मा. �धान स�चव (जस)ं, जलसंपदा �वभाग यांना मा�हती�तव स�वनय सादर. 

   २) सव� काय�कार� अ�भयंता, जलसंपदा �वभाग 

 

 


