
कार्यकारी अभिर्तंा,  
प्रशासन सगंणकीकरण भििाग, पणु े
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महाराष्ट्र शासन 

जलसपंदा भििाग 

(फक्त ई-मेल द्वारे) जा.क्र.: प्रसभंि/तां-१/ईसपे/ु०७/फाईल क्र.१५४/२०१६                     भदनांक:- १०/०५/२०१६ 
 
प्रभत, 

मा. महासचंालक, महाराष्ट्र अभिर्ांभिकी सशंोधन ससं्था, नाभशक 
मा. महासचंालक, जल ि िमुी व्र्िस्थापन ससं्था, औरंगाबाद  
मा. कार्यकारी सचंालक, महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे भिकास महामंडळ, पणुे 
मा. कार्यकारी सचंालक, गोदािरी मराठिाडा ससचन भिकास महामंडळ, औरंगाबाद 
मा. कार्यकारी सचंालक, भिदिय पाटबधंारे भिकास महामंडळ, नागपरु 
मा. कार्यकारी सचंालक, कोकण पाटबधंारे भिकास महामंडळ, ठाण े 
मा. सिय मखु्र् अभिर्ंता, जलसपंदा भििाग 
मा. सिय अधीक्षक अभिर्तंा, जलसपंदा भििाग 
 

भिषर्:- 
 

ई-सिेा पसु्तक प्रणालीमधील प्रभशक्षण (Training Details) मोडर्लु माभहती िरण्र्ाकभरता उपलब्ध 
करुन देणे बाबत. 

सदंिय: 1. जलसपंदा भििाग शासन भनणयर् प्रशा 2014/(251/14)/ल.पा.-1 भद. 11.11.2014 
2. जलसपंदा भििाग पि क्रमांक ई-प्रशा 2014-(251/14)/ल.पा.-1 भद. 25.03.2015 
3. अधीक्षक अभिर्ंता, कोर्ना सकंल्पभचि मंडळ र्ा कार्ालर्ाच ेपि पीएमओ/D-4/धा-

154/1452/2015/भद. 31.07.2015 
4. जलसपंदा भििाग, मंिालर्, मुंबई र्ांच ेपि क्र. सभंकणय-२०१५/(१३/२०१५)/सकंाक, भद. 

१३/०७/२०१५ 
 
उपरोक्त सदंिय क्र. १ अन्िर् ेजलसपंदा भििागातील सिय अभधकारी/कमयचारी र्ांच ेकभरता ई-सिेा पसु्तक 

ही प्रणाली अभनिार्य करण्र्ात आली आहे. सदंिय क्रमांक २ ि ३ अन्िर् ेई-सिेा पसु्तक प्रणालीमधील पभहले आठ 
मोडर्लु्स माभहती िरण्र्ाकभरता उपलब्ध करुन देण्र्ात आलेली आहेत. भििागातील अभधकारी/कमयचारी र्ांनी 
सदर मोडर्लु्स मध्र् े त्र्ांची िरै्क्क्तक माभहती चांगल्र्ा प्रकारे िरलेली आहे. र्ाभनभमत्तान े सबंभंधतांच े अभिनंदन 
करण्र्ात र्ेत आहे. आता ई-सिेा पसु्तक प्रणालीमभधल “Training Details” हे महत्त्िाच े मोडर्लु माभहती 
िरण्र्ाकभरता सिांना उपलब्ध करुन देण्र्ात र्ेत आहे.  

जलसपंदा भििाग आपल्र्ा अभधकारी/कमयचारी र्ांना दजदेार प्रभशक्षण उपलब्ध करुन देण्र्ाबाबत 
सातत्र्ान े प्रर्त्नभशल राभहलेला आहे. जलसपंदा भििागाने कार्यरत अभधकारी/कमयचारी र्ांना त्र्ांच्र्ा 
कार्यक्षिेाप्रमाण,े अनुििाप्रमाणे ि राज्र् प्रभशक्षण धोरणानुसार कौशल्र्ाधाभरत उत्तम प्रभशक्षण देण्र्ासाठी सदंिय क्र. 
४ च्र्ा अनुषगंान े “e-Training Information Management and Evaluation (eTIMES) [ई-प्रभशक्षण माभहती 
व्र्िस्थापन ि मलु्र्मापन प्रणाली” (ई-टाईम्स)] ही प्रणाली भिकसीत केलेली आहे. सदर प्रणाली महाराष्ट्र 
अभिर्ांभिकी प्रभशक्षण प्रबोभधनी, नाभशक, जल ि िमुी व्र्िस्थापन ससं्था, औरंगाबाद तसचे प्रादेभशक प्रभशक्षण कें द्र, 
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पणुे, औरंगाबाद ि नागपरु र्ांचसेाठी भिकभसत करण्र्ात आली आहे. सदर प्रणाली जलसपंदा भििागाच्र्ा ई-सिेा 
पसु्तक प्रणालीबरोबर ऑनलाईन पध्दतीन े जोडण्र्ात आलेली आहे. र्ा दोन्ही प्रणालींद्वारे िार्षषक प्रभशक्षण 
कार्यक्रमांची माभहती सिय अभधकारी / कमयचारी र्ांचपेर्ंत पोहचभिणे, त्र्ांचकेडुन प्रभशक्षणासाठी ऑनलाईन 
नामांकन े मागभिण,े प्रभशक्षणाथींची भनिड करुन त्र्ांना त्र्ाबाबत कळभिणे, प्रभशक्षण कार्यक्रमाची आखणी करणे, 
प्रभशक्षण सपंल्र्ानतंर प्रमाणपि देणे, घतेलेल्र्ा प्रभशक्षणाची नोंद ऑनलाईन पध्दतीने ई-सिेा पसु्तकात घणेे, 
गैरहजर राहणाऱ्र्ा अभधकारी / कमयचारी र्ांचबेाबत penalty letter देणे इ. कार्यिाही र्ा प्रणालीमाफय त पार 
पाडण्र्ात र्ेणार आहे. 

उपरोक्त नुसार कार्यिाही पार पाडण्र्ासाठी ई-सिेा पसु्तक प्रणालीमधील िरलेल्र्ा माभहतीचा िापर 
होणार आहे. उदा. अभधकारी/कमयचारी र्ांनी शासन सिेते रुज ुझाल्र्ापासनु आजतागार्त घेतलेल्र्ा प्रभशक्षणाच्र्ा 
माभहतीचा िापर करुन त्र्ांच ेभिभशष्ट्ट प्रभशक्षण कार्यक्रमासाठी भनिड करणे.  भिशेषत:  ई-सिेा पसु्तक प्रणालीमधील 
“Training Details” र्ा मोडर्लु मध्र्े िरलेल्र्ा माभहतीचा उपर्ोग सन २०१६-१७ िषाकभरताच्र्ा प्रभशक्षणाथींच्र्ा 
भनिडीकरीता जलसपंदा भििागाच्र्ा प्रभशक्षण ससं्थाद्वारे करण्र्ात र्ेणार आहे.  

तरी आपणास भिनंती करण्र्ात र्ेते की आपल्र्ा अभधनस्त कार्यरत सिय अभधकारी/कमयचारी र्ांना ते शासन 
सिेते रुज ु झाल्र्ापासनु आजतागार्त घेतलले्र्ा प्रभशक्षणाच्र्ा प्रभशक्षणभिषर्ीची सिय माभहती ई-सिेा पसु्तक 
प्रणालीच्र्ा “Training Details” र्ा मोडर्लु मध्र् े िरण्र्ाबातच्र्ा सचुना आपल्र्ा द्याव्र्ात. जणेेकरुन ई-टाईम्स 
प्रणालीद्वारे प्रभशक्षणाभथंची भनिड प्रभक्रर्ा चांगल्र्ाप्रकारे राबभिता र्ेईल ि जलसपंदा भििागातील 
अभधकारी/कमयचारी र्ांना त्र्ांच्र्ा कार्यक्षिेातील गरजपे्रमाणे उत्तम प्रभशक्षण मेटा, नाभशक, िाल्मी, औरंगाबाद ि 
प्रादेभशक प्रभशक्षण कें द्र र्ा प्रभशक्षण ससं्थांना देता र्ईल.  
 
 
सहपि:- कार्यिार हस्तांतरण प्रमाणपि  
 (सियसा ९३ म) 

श्री. प्रभिण कोल्हे,  
कार्यकारी अभिर्ंता,  

प्रशासन सगंणकीकरण भििाग, पणुे  
 

टीप: “Training Details” मोडर्लु र्ा मध्र्े माभहती कशी िरािी र्ाबाबतच े र्जुर मॅन्र्अुल जलसपंदा 
भििागाच्र्ा सकेंतस्थळािरील ई-सिेा पसु्तक र्ा िबे पजे िरती उपलब्ध करुन देण्र्ात आलेले आहे.   

 
प्रभतभलपी:- 
प्रत: - मा. सभचि (जसवं्र् ि लाक्षभेि), जलसपंदा भििाग, मंिालर् मुंबई र्ांना माभहतीसाठी सभिनर् सादर 

(लक्षिधे:श्री. अतलु कोदे, सहसभचि (सिेा)) 
प्रत: - मखु्र् अभिर्ंता, (जस)ं, जलसपंदा भििाग, पणुे र्ांना माभहतीसाठी सभिनर् सादर 
प्रत: - अधीक्षक अभिर्ंता, जलसपंदा ई-प्रशासन मंडळ, मुंबई र्ांना माभहतीसाठी सभिनर् सादर. 
प्रत: - मा. अधीक्षक अभिर्तंा ि सहसचंालक, जल ि िमुी व्र्िस्थापन ससं्था, औरंगाबाद र्ांना माभहतीस्ति 

माभहतीस्ति ि आिश्र्क कार्यिाहीस्ति सभिनर् सादर. 
प्रत: - मा. अधीक्षक अभिर्तंा ि सहसचंालक, महाराष्ट्र अभिर्ांभिकी प्रभशक्षण प्रबोभधनी, नाभशक र्ांना 

माभहतीस्ति ि आिश्र्क कार्यिाहीस्ति सभिनर् सादर. 
प्रत: - सिय कार्यकारी अभिर्तंा, जलसपंदा भििाग र्ांना माभहतीसाठी ि आिश्र्क कार्यिाहीसाठी समादरान े

अग्रेभषत. 
 


