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अधीक्षक अभियंता,  
जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ,  

10 वा मजला, नभवन प्रशासकीय इमारत, 
मंत्रालय, म ंबई 32 
द रध्वनी: 022- 22025257 

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

 
महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा भविाग 
जलसंपदा भविागाच्या संकेतस्थळास कृपया िेट द्या: http://wrd.maharashtra.gov.in 
(ई-मेल द्वारे) जा.क्र.: ईप्रमं-2016/(24/16)/emailsolution                            दिनाांक:-   27 / 09 / 2016 

प्रदि, 
मा. महासंचालक, मेरी, नाशिक / वाल्मी, औरंगाबाद, 
मा. कार्यकारी संचालक (सवय), 
मा.मुख्र् अशिरं्ता (सवय),  
जलसंपदा शविाग, 
 

                        
  दिषय - जलसंपदा शविागांतगयत सवय कार्ालर्ांना िासशकर् Domain ID असणारी ई-मेल सेवा 

पुरशवण्र्ाबाबत     
                                  

   सांिर्भ - र्ा कार्ालर्ाचे पत्र क्र. ईप्रमं-2016/(24/16)/Email solution शद. 26.8.2016 
 

 

  

 उपरोक्त संदर्भिर् पत्रान्वरे्, जलसंपदा शविागातील मा. महासंचालक, कार्ालर् ते कार्यकारी 

अशिरं्ता स्तरावरील सवय कार्ालर्ांना माशहती व तंत्रज्ञान शविागामार्य त Microsoft Exchange ची ई-मेल 

सेवा उपलब्ध करुन देण्र्ात आलेली आहे. 

 तथापी, सदर ई-मेल आर् डी वर इतर Domain ID वरुन ई-मेल रे्त नसल्र्ाचे शनदियनास आले 

होते. र्ाबाबतची पडताळणी करण्र्ाबाबत संचालक माशहती तंत्रज्ञान, मंत्रालर्, मंुबई र्ांचेकडे शवचारणा केली 

असता तर्ांच्र्ा सल्ल्र्ानुसार सदर अडचणींचे शनराकरण करण्र्ाकरीता नशवन पुरशवण्र्ात आलेल्र्ा email 

ID मध्रे् ककशचत बदल करणे आवश्र्क ठरले आहे. सदर बदल करणे अतर्ावश्र्क व Security च्र्ा 

दृष्टिकोनातून महतवाचे असल्र्ाने करण्र्ांत रे्त आहेत. 

        तर्ा अनुषंगाने मा. महासंचालक  कार्ालर् ते कार्यकारी अशिरं्ता स्तरापरं्त सवय कार्ालर्ांचे ई-मेल  

आर्डीत सोबत जोडलेल्र्ा र्ादीनुसार बदल करण्र्ात आलेला आहे. ई-मेल आर्डी बदलले असले तरी 

पासवडय हे आपण र्ापूवी reset केले आहेत तर्ाप्रमाणेच राहणार आहेत व जर्ांनी जर्ांनी DIT च्र्ा सेवेचा 

वापर सुरु  केला होता तर्ांचे ई-मेल आपोआप र्ा बदललेल्र्ा email ID वर उपलब्ध झाले आहे. तरी आता 

र्ापुढे सदरील ई-मेल आर्डीचा वापर करण्र्ात र्ावा. र्ा शवषर्ी सवय कार्ालर्ांच्र्ा ई-प्रिासन पथकांना 

पूवीच सूचना देण्र्ात आल्र्ा आहेत. 

http://wrd.maharashtra.gov.in/
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 हे आपले माशहतीस्वत व पुढील र्ोग्र् तर्ा कार्यवाहीस्तव सशवनर् सादर.  

                                                                                                                     

 

सोबत: 1. ANNEXURE-1 
 
 
                                                                                                (पुर्भणमा देसाई) 
                                                     अदिक्षक अदर्यांिा, 

        जलसांपिा ई-प्रशासन मांडळ, 
                                   मांत्रालय,म ांबई 32. 

प्रत: 1.  सवय अधीक्षक अशिरं्ता, जलसंपदा शविाग, र्ांना माशहतीस्तव व आवश्र्क कार्यवाहीस्तव सस्नेह  
           अगे्रशषत. 
 
       2.   सवय कार्यकारी अशिरं्ता, जलसंपदा शविाग, र्ांना माशहतीस्तव व आवश्र्क कार्यवाहीस्तव. 
  

3. कायभकारी अदर्यांिा , ससचन व्यिस्थापन सांगणकीकरण दिर्ाग प णे याांना मदििीकदरिा ि 
आिश्यक कायभिािी कदरिा . 

 
 
 

 

 


































































