“डिजीटाईज्ि कालबध्द सेवा वर्ष -२०१५”

अधीक्षक अभियंता,
कोयना संकल्पचित्र मंिळ, पण
ु े
जलसंपत्ती िवन, कोथरुड, पुणे- ४११ ०३८

दरु ध्वनी: ०२०-२५४६८९८२, फॅक्स: ०२०-२५४४५७६३

महाराष्ट्र शासन

ई-मेल: sekdc_pune@wrd.maharashtra.gov.in

जलसंपदा ववभाग

जलसंपदा वविागाच्या संकेतस्थळास कृपया िेट द्या:
http://wrd.maharashtra.gov.in/

(फक्त ई-मेल द्वारे ) जा.क्र.: पी.एम.ओ./D-4/धा-१५४/1452/२०१५

ददनांक:-31/07/2015

प्रतत,
मा. काययकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे ववकास महामंडळ, पण
ु े

मा. काययकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा भसंचन ववकास महामंडळ, औरं गाबाद
मा. काययकारी संचालक, ववदिय पाटबंधारे ववकास महामंडळ
मा. काययकारी संचालक, तापी पाटबंधारे ववकास महामंडळ
मा. काययकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे ववकास महामंडळ, ठाणे
मा. महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाभशक
मा. महासंचालक, जल व िुमी व्यवस्थापन संस्था, औरं गाबाद
मा. मु य अभियंता जलववदयुत प्रक प स्थापत्य

पुणे

मा. मु य अभियंता जलववदयुत प्रक प (ववदयुत), मुंबई
मा. मु य अभियंता, यांत्रिकी नाभशक
ववर्य:-

ई सेवा पुस्तक प्रणालीमधील पुढील तीन मोड्युल्स माहिती भरणे करीता उपलब्ध करुन दे णेबाबत.
१) जलसंपदा वविाग, शासन तनणयय प्रशा २०१४ / (२५१/१४)/ लपा-१, दद. ११/११/२०१४

संदभष:

२) जलसंपदा वविाग पि क्र. ई-प्रशा-2014/(251/14)/लपा-१, दद. २५/०३/२०१५
संदभियय शासन तनणयय क्र. १ अन्वये जलसंपदा वविागातील सवय अधधकारी व कमयचारी यांचक
े रीता ई-सेवा
पुस्तक ही प्रणाली अतनवायय करण्यात आली आहे . या अनुषंगाने जलसंपदा वविागाच्या सवय अधधकारी व कमयचारी
यांचे

कररता

ई

सेवा

पुस्तक

प्रणालीमधील

पदहले

पाच

मोड्यु स

(Personal

Details,

Medical

Examination, Police Verification, Family Details आणण Nominee Details) मादहती िरणे
कररता ददनांक २५/०३/२०१५ रोजी संदिय क्र. २ अन्वये उपलब्ध करुन दे ण्यात आले होते. त्याअंतगयत वविागातील
बहुतांश अधधकारी व कमयचारी यांनी त्यांची मादहती चांग याप्रकारे िरलेली आहे . यातनभमत्त संबंधधतांचे अभिनंदन

करण्यात येत आहे . सदर मादहतीचे पथ
ृ :करण केले असता महत्वपुणय बाबी तनदशयनास आ या आहे त, त्याचा
तपभशल पररभशष्ट्ट क्र. १ मध्ये दे ण्यात आला आहे . सदर मादहतीचा वापर प्रभशक्षणाथींची तनवड करणे, अधधकारी /
कमयचारी यांना SMS / ई-मेल पाठववणे व इतर कामांसाठी करण्यात येत आहे . सदर मोड्यु स मादहती िरण्यासाठी
आतादे खील उपलब्ध आहे , त्यामळ
ु े जयांनी मादहती िरलेली नाही, त्यांनी सदर मादहती तातडीने िरावी, अशी
ववनंती करण्यात येत आहे .
आता

ई-सेवा

पुस्तक

प्रणालीमधील

पुढील

३

मोड्यु स-

Qualification

Details,

Past

Experience Details व Professional Exam Details मादहती िरण्याकररता सवाांना उपलब्ध करुन
दे ण्यात

आले

आहे त.

जलसंपदा

वविागाचे

संकेतस्थळावर

ई-सेवा

पुस्तक

या

टॅ ब

अंतगयत

https://goo.gl/8jD7ER या भलंकवर सवय मोड्यु सचे Video User Manuals उपलब्ध करुन दे ण्यात आले
आहे त. तसेच प्रणालीमध्ये िरावयाच्या मादहतीचे सवय फफ ड दे खील दे ण्यात आले आहे त. मादहती िरण्यापुवी सदर

व्व्हडडओ पहावेत अशी भशफारस करण्यात येत आहे . आपणास ववनंती करण्यात येते की आपले अधधनस्त काययरत
सवय अधधकारी व कमयचारी यांना ई सेवा पुस्तकात दद. ३१ ऑगस्ट २०१५ पुवी मादहती िरण्याकररता आदे भशत
करण्यात यावे.
सद्यव्स्थतीत ई-सेवा पुस्तक प्रणालीमध्ये िरले या मादहतीनुसार सवय अधधकारी / कमयचारी यांना त्यांचा
वाढददवस, सेवेत प्रवेश के याचा ददनांक आणण सेवा तनवत्ृ तीचा ददनांक अशा ददवशी अभिनंदनाचा SMS पाठववण्यात
येत आहे . अशा प्रकारचे ७७०० SMS आतापयांत प्रणाली मधुन संबंधधतांना पाठववण्यात आलेले आहे त. िववष्ट्यात
SMS च्या माध्यमातन
सेवा ववषयक इतर बाबी - जसे वेतन, रजा मंजरु ी, पदोन्नती, बदली आदी मादहती
ु
पाठववणे शक्य आहे . यासाठी संबंधधतांनी त्यांचा अचुक मोबाईल क्रमांक तसेच ई-मेल ID व इतर मादहती
प्रणालीमध्ये िरणे आवश्यक आहे . तसेच या प्रणालीमधन
ु प्राप्त मादहतीनस
ु ार अधधकारी / कमयचारी यांचे वाढददवस
व त्यांची सेवातनवत्ृ ती याबाबतची मादहती जलसंपदा वविागाचे संकेतस्थळ अंतगयत असले या “जलसंपदा कमयचारी”
या टॅ ब अंतगयत लवकरच उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार आहे .
या प्रणालीचे पुढील मोड्यु स ववकभसत करण्यात येत आहे व लकरवच ते उपलब्ध करुन ददले जातील.
त्यामध्ये Posting Details या मोड्युल अंतगयत शासकीय सेवेत रुजु झा यापासुन आजतागायतचा सवय सेवा
तपभशल िरण्याची सुववधा असणार आहे . हा सेवा तपभशल पदोन्नती व बदली यासाठी ववचारात घेतला जाणार
आहे , त्यामुळे तो िरण्यासाठी काळजी घेणे आवश्यक आहे . तसेच या मोड्युल मध्ये Current Posting
िरावयाची सोय दे खील उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार आहे . Current Posting मध्ये मादहती िर यानंतर
सद्यव्स्थतीत असलेले पद व कायायलय यांची मादहती अद्ययावत होणार आहे .
सदर प्रणालीमध्ये मादहती िरण्यासाठी लॉगीन होत नस यास अथवा पासवडय ववसर यास तो reset
करण्याची सुववधा लॉगीन करण्याच्या पष्ट्ृ ठावरच म्हणजे https://goo.gl/w2k5En या पेजवर उपलब्ध आहे .
त्याचा

आवश्यकतेनुसार

वापर

करावा.

तसेच

या

व्यततररक्त

कोणतीही

अडचण

अस यास

http://goo.gl/Cy7kbC या दठकाणी तक्रार नोंदणी करणे, फकं वा support@mahaonline.gov.in या ईमेल द्वारे तक्रार पाठववणे फकं वा Mahaonline Help Line 022-61316400

या क्रमांकावर संपकय साधणे

अशा सुववधा उपलब्ध आहे . या माध्यमातुन संबंधधतांनी अडचणींचे तनराकरण करणे अपेक्षक्षत आहे .
सदर प्रणालीमध्ये अधधकारी / कमयचारी यांची नोंदणी करतेवेळी काही DDO यांनी संबंधधतांचे आधार क्रमांक
चुकीचे

टाकले

अस याचे

तनदशयणास

आले

आहे .

DDO

यांनी

नोंदणी

केले या

आधार

क्रमांकाची

पडताळणी

(authentication) UID Authority यांचम
े ाफयत करण्याचे प्रस्ताववत अस याने हे क्रमांक अचक
असणे
ु
आवश्यक आहे . अशा प्रकारे आधार क्रमांक चुकीचे िरण्यात आले असतील तर त्यांनी उपरोक्त प्रमाणे नमुद
के याप्रमाणे महाऑनलाईन यांचश
े ी संपकय साधन
ु ते दरु
ु स्त करुन घ्यावेत. अशा दे खील सच
ु ना संबंधधतांना दे ण्यात
याव्यात ही ववनंती.
िववष्ट्यात बदली, पदोन्नती, रजा, वेतनवाढ यासार या बाबींसाठी ई-सेवा पुस्तक प्रणाली वापरण्यात येणार
अस याने सदर मादहती अचुक रादहल व ववदहत कालावधीमध्ये सवय अधधकारी / कमयचारी यांची मादहती िरण्यात
येईल याकडे संबंधधत DDO यांनी स्वत: लक्ष घालावे. संदभियय शासन तनणययामध्ये असे स्पष्ट्टपणे नमुद करण्यात
आले आहे की, ई-सेवा पुस्तक प्रणालीमध्ये संपुणय मादहती िरण्याची काययवाही न करणाऱ्या कमयचाऱ्यांचे वेतन अदा
करण्यात

येऊ

नये.

त्यामुळे

वेतन

अदा

केले

अस यास,

संबंधधतांनी

मादहती

िरली

अस याची

खातरजमा

करण्याबाबतचे दे खील आदे श संबंधधतांना द्यावेत, ही ववनंती.
या प्रणालीबाबत कोणतीही अडचण अस यास अथवा काही सुचना करावयाच्या अस यास प्रक प व्यवस्थापन
कायायलय, पण
े ी eecm.pmo@wrd.maharashtra.gov.in
ु े येथील श्री. प्रववण को हे , काययकारी अभियंता यांचश
या ईमेलवर फकं वा ०२०-२५४६८९८२ (Extension # ८०१) या दरु ध्वनी क्रमांकावर अथवा श्री. नंदफकशोर रणवरे ,

सहा. अभियंता-१ यांचश
े ी ae1trg.pmo@gmail.com या ईमेलवर अथवा ०२०-२५४६८९८२ (Extension #
८०८) या दरु ध्वनी क्रमांकावर संपकय साधावा. ई-सेवा पुस्तक प्रणालीमाफयत सेवा ववषयक काययपध्दती अधधक
सुटसुदटत व तत्पर होणार अस याने या प्रणालीमधील मादहती िरण्याची व त्याची पडताळणी करण्याची काययवाहीस
गती दे ण्यात यावी ही ववनंती.

सहपि:- पररभशष्ट्ट-१

रा. र. शिा
अधीक्षक अभभयंता

प्रततभलपी:

कोयना संक पधचि मंडळ, पुणे

१) मा. प्रधान सधचव (जसं), जलसंपदा वविाग, मंिालय, मुंबई यांना मादहतीस्तव सववनय सादर (लक्षवेध:
डॉ. संजय बेलसरे , उपसधचव, लपा)
२) मा. सवय मु य अभियंता, जलसंपदा वविाग, यांना मादहतीस्तव व आवश्यक काययवाहीस्तव सववनय सादर
३) सवय अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा वविाग, यांना मादहतीस्तव व आवश्यक काययवाहीस्तव समादराने
अग्रेवषत
४) सवय काययकारी अभियंता, जलसंपदा वविाग, यांना मादहतीस्तव व आवश्यक काययवाहीस्तव अग्रेवषत

५) सवय DDO यांना आवश्यक काययवाहीस्तव अग्रेवषत

पररभशष्ट-१
ई-सेवा पस्
ु तक प्रणालीमधील माहितीिे पथ
ृ :करण
1)

अचधकारी / कमषिारी यांिी मिामंिळ तनिाय संख्या
अ.क्र.

कायाषलयािे नाव

अचधकारी / कमषिारी
यांिी संख्य़ा

१)

गोदावरी मराठवाडा भसंचन ववकास महामंडळ, औरं गाबाद

१०३४९

२)

महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे ववकास महामंडळ, पण
ु े

१०२२९

३)

ववदिय भसंचन ववकास महामंडळ, नागपरु

९८७५

कोकण पाटबंधारे ववकास महामंडळ, ठाणे

३१२७

५)

तापी पाटबंधारे ववकास महामंडळ, जळगाव

२३०२

६)

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाभशक

३६८

७)

जल व िम
ु ी व्यवस्थापन संस्था, औरं गाबाद

२७५

४)

८)

जलसंपदा वविाग, महाराष्ट्र शासन

८६७७
एकुण = ४५२०२

हटप: सदर माहितीमध्ये RT व CRT यांिा समावेश आिे . सदर माहिती अंततम नसन
ु कािी

कायाषलयांिे Parent Office mapping झालेले नसल्याने माहितीमध्ये तट
ृ ी आढळते. तसेि

सवष अचधकारी / कमषिारी यांिी नोंदणी प्रणालीमध्ये झाल्याबाबतिी पिताळणी िोणे बाकी
आिे . त्यामळ
ु े उपरोक्त माहितीमध्ये बदल िोण्यािा संभव आिे .
2)

जलसंपदा ववभागातील अचधकारी / कमषिारी यांच्या वयाबाबतिा तपभशल:
सरासरी वय: ४८ वर्ष

जलसंपदा विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांचे िय
4000
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१) अ

