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जा.�.: पीएमओ/D-1/धा-89/09/2015 
दनांक:-05/01/2015 

��त, 

मा. �धान स�चव (जस ंव व), 

जलसंपदा �वभाग 

मं�ालय, मुबंई 

(ल�वेध:- डॉ. संजय बलेसरे, उप स�चव, जलसपंदा वभाग, म�ंालय, मुबंई) 
 

वषय:- “ई-सेवाप�ुतक �णाल#म$ये न%दणीचा औरंगाबाद पॅटन*” 
 

जलसंपदा �वभागातील सव� अ धकार" / कम�चार" यांच े कर"ता ई-सेवापु%तक �णाल" अ�नवाय� कर'यात 

आल" आहे. प
ह*या ट,,याम-ये �वभागातील सव� DDO यांनी �थम /याचंी न0दणी क1न त े2यांच ेपगार देयके 

काढतात अशा सवा5ची काया�लय �नहाय न0दणी �णाल"म-ये करावी, असे �नि7चत कर'यात आले होत.े अशा 

�कारे न0दणी के*यानतंर /या बाबतच े�माणप� �ादे9शक %तराव1न देणे बाबत कळ�व'यात आले होत.े 

म;ुय अ9भयतंा, जलसंपदा �वभाग, औरंगाबाद यानंी 
द. ३ जानेवार" २०१५ रोजी असे �व
हत �माणप� 

सादर केले असनु, /यांच ेकाया�लय व /या अंतग�त असले*या सव� काया�लयांमधील काय�रत अ धकार" व कम�चार" 

यांची मा
हती �णाल"म-ये न0द�वलेल" आहे.  

/यांच े मंजुर आकृती बधंानसुार ५७२२ एवढ" अ धकार" / कम�चार" यांची स;ंया असनु, /यापैकE ३६८२ 

काय�रत असनु, /या सवा5ची मा
हती �णाल"म-ये भरलेल" आहे व २७६२  लॉगीन आयडी �नमा�ण झा*याच े

कळ�वलेले आहे. 

म+ुय अ-भयतंा, (जसं), जलसंपदा वभाग, औरंगाबाद यांनी तसेच .यांच ेअ�धन�त काया*लयानंी ई-

सेवा प�ुतक �णाल#बाबत केलेले काम /नि1चतच भषुणावह व इतर �ादे-शक वभागांकर#ता �ेरणादायी आहे. 

.यानंी एक मह.वाचा ट7पा येथे पणु* केला आहे. याब9ल .यांच ेमन:पवु*क अ-भनदंन कर:यात येत आहे...! 

इतर �ादे9शक �वभागांकडुन ह" अशाच �कारLया चांग*या काम गर"ची अपेMा आहे. 

आपले मा
हती%तव स�वनय सादर. 
 

 काय�कार" अ9भयतंा,(प.Nय.) 

ई-�शासन, �क*प Nयव%थापन काया�लय, 

कोथ1ड,पुणे ३८. 

�/त-लपी :- 

१) मा. काय*कार# संचालक, गोदावर# मराठवाडा -सचंन वकास महामंडळ, औरंगाबाद यानंा 

मा?हती�तव सवनय सादर 

२) मा. म+ुय अ-भयतंा, (जसं), जलसंपदा वभाग, औरंगाबाद यानंा मा?हती�तव सवनय सादर 
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३) मा.अधी�क अ-भयतंा, औरंगाबाद पाटबंधारे मडंळ, औरंगाबाद यानंा मा?हती�तव सवनय सादर 

४) मा.अधी�क अ-भयतंा, बीड पाटबंधारे �कCप मडंळ, परळी वैजनाथ यानंा मा?हती�तव सवनय सादर 

५) मा.अधी�क अ-भयतंा, नादेंड पाटबधंारे मडंळ,मडंळयांना मा?हती�तव सवनय सादर 

६) मा.अधी�क अ-भयतंा, उ�मानाबाद पाटबंधारे मडंळ यानंा मा?हती�तव सवनय सादर 

७) Hी. पी.एस. तांबी, सहायक म+ुय अ-भयतंा, जलसपंदा, औरंगाबाद: आपले व आपCया ?टमच े

देखील वशषे अ-भनदंन कर:यात येत आहे. 


