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                                                                                ÃÖŸµÖ´Öê¾Ö •ÖµÖŸÖê 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Ò ¿ÖÖÃÖÖ. •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ ×¾Ö³ÖÖ�Ö,   

•úÖêµÖÖÖ ÃÖÓ�ú»¯Ö×“Ö¡Ö ´ÖÓ›üôû 

•Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß ³Ö¾ÖÖ, �ú¾Öì ¯ÖãŸÖóµÖÖ•Ö¾Öôû, �úÖê£Öºþ›ü, ¯Öã�Öê-411 038,  

¤æü ü̧¬¾ÖÖßü 020-25468982     ±òúŒÃÖ:020-25445763      

‡Ô ´Öê»Ö - : sekdc_pune@wrd.maharashtra.gov.in   
±ÌúŒŸÖ ‡Ô ´Öê»Ö «üÖ¸üÖ  

•ÖÖ.�Îú.�úÖêÃÖÓ×“Ö´ÖÓ/×›ü•Öß™ü»Ö ÃÖÝ¾ÆüÃÖ/ 4129/2014      दिन ांक: ११/१२/२०१४ 

प्रति, 
सर्व मा. कार्वकारी सचंालक / मा. महासंचालक, जलसंपदा तर्भाग 
सर्व मा. मुख्र् अतभर्िंा, जलसंपदा तर्भाग 
सर्व अतिक्षक अतभर्ंिा, जलसंपदा तर्भाग 
सर्व कार्वकारी अतभर्िंा, जलसंपदा तर्भाग 

विषय:- जलसपंदा विभागाअतंगगत असलेल्या सिग अविकारी / कर्गचारी याचेंकरीता ई-सेिा पुस्तक ही 
प्रणाली राबविणेबाबत 

संदभग: 1) जलसंपदा तर्भाग, शासन तनर्वर् क्र. ई प्रशा-२०१४/(२५१/१४)/लपा-१, तद. ११/११/२०१४ 
2) कोर्ना सकंल्पतचत्र मंडळ, पुरे् र्ाचें पत्र क्र. ३०२८/२०१४, तद. ११/११/२०१४ 
3) जलसंपदा तर्भाग, मंत्रालर् र्ाचें पत्र क्र. संकीर्व2014/251/14/लपा-१, तद. १८/११/२०१४ 
4) कार्वकारी अतभर्िंा, प.व्र्. ई-प्रशासन, र्ाचें पत्र क्र. पी.एम.ओ. /४०१, तद. २५/११/२०१४ 

 
संदर्भभर् शासन तनर्वर् क्र. १ च्र्ा अनुषंगाने जलसंपदा तर्भागािील सर्व कार्ालर्ािील अतिकारी / कमवचारी 

र्ाचें सेर्ा तर्षर्क मातहिीकरीिा “ई-सेर्ा पसु्िक” ही प्रर्ाली अतनर्ार्व केलेली आहे. सदर ई-सेर्ा पुस्िक प्रर्ाली 
राबतर्ण्र्ासाठी संदर्भभर् पत्र क्र. २ र् ३ अन्र्रे् सतर्स्िर सुचना तनगवतमि केल्र्ा आहेि. संदभव पत्र क्र. ४ अन्र्रे् सदर 
प्रर्ालीमध्रे् संबतंिि DDO र्ानंी मातहिी भरण्र्ासाठी तद. ८/१२/२०१४ परं्ि मुदिर्ाढ देण्र्ाि आली होिी. र्ा 
अनुषंगाने सदर कार्वर्ाही परु्व होरे् आर्श्र्क होिे.  

र्ा कार्ालर्ाकडे उपलब्ि असलेल्र्ा मातहिीनुसार, जलसंपदा तर्भागािंगवि महामडंळ, प्रादेतशक, मंडळ, 
तर्भाग, उपतर्भाग, ससचन शाखा र् इिर कार्ालरे् अशी सुमारे २६५०+ कार्ालरे् आहेि. र्ा सर्व कार्ालर्ाचं्र्ा 
नोंदी ई-सेर्ा पुस्िकाि संबतंिि DDO र्ानंी करुन, त्र्ा कार्ालर्ािंगविच कार्वरि असलेल्र्ा अतिकारी / कमवचारी 
र्ाचंी मातहिी भररे् अपेतक्षि होिे. िथातप, ई-सेर्ा पुस्िक प्रर्ालीमध्रे् आजिागार्ि ५७२ DDO र्ानंी ८६२ 
कार्ालर्ाचंी नोंदर्ी केलेली आहे. र्ाचाच अथव तद. ८/१२/२०१४ रोजीची मुदि उलटुन गेल्र्ानंिरही अजुनही 
१७८८+ कार्ालर्ाचंी नोंद प्रर्ालीमध्रे् करार्र्ाची रातहलेली आहे. र्ा कार्ालर्ाकडे उपलब्ि असलेला 
कार्ालर्ाचंा िपतशल िसेच ई-सेर्ा पुस्िक प्रर्ालीमध्रे् भरलेल्र्ा कार्ालर्ाचंा िपशील सोबिच्र्ा प्रपत्र क्र. १ मध्रे् 
जोडण्र्ाि आला आहे. ई-सेर्ा पुस्िक प्रर्ालीबाबि आिा खालील प्रमारे् सुचना तनगवतमि करण्र्ाि रे्ि आहेि. 

 
अ) DDO याचेंर्ार्ग त कायालये ि पदाचंी नोंदणी करण्याची कालर्यादा:- 

ई-सेर्ा पुस्िक प्रर्ालीमध्रे् DDO र्ानंा कार्ालर्ाचंी िसेच कार्वरि अतिकारी / कमवचारी र्ाचंी 
नोंदर्ी करण्र्ासाठी वद. ३१ विसेंबर २०१४ पयंत रु्दतिाढ देण्यात येत आहे. त्यानंतर र्ात्र कोणतीही 
नोंदणी प्रणालीर्ध्ये करता येणार नाही. 
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आ) प्रणालीर्ध्ये कायालयाचंी नोंदणी करुनच  अविकारी / कर्गचारी याचंी नोंदणी करणे:- 
ई-सेर्ा पुस्िल प्रर्ालीमध्रे् प्रथमि: सर्व कार्ालरे् - जसे प्रादेतशक / मंडळ / तर्भाग / उप-तर्भाग / 

ससचन शाखा आदी र्ाचंी नोंदर्ी कररे् आर्श्र्क आहे. अशा प्रकारे कार्ालर् नोंदतर्ल्र्ानंिर त्र्ा 
कार्ालर्ामध्रे् कार्वरि असलेले अतिकारी / कमवचारी र्ाचंी नोंदर्ी करार्र्ाची आहे. तर्शेषकरुन ससचन 
शाखा हे देखील र्गेळे कार्ालर् प्रर्ालीमध्रे् उपलब्ि आहे, त्र्ामुळे त्र्ाचंी मातहिी उपतर्भागािंगवि भरण्र्ाि 
रे्ऊ नरे्. अशा प्रकारे नोंदर्ी केलेली असेल िर िी delete करुन उपरोक्त प्रमारे् कार्वर्ाही करार्ी.  

 
इ) कायालयाचं्या र्ावहतीर्िील तृटी: 

र्ा कार्ालर्ाकडे उपलब्ि असलेल्र्ा मातहिीनुसार जलसंपदा तर्भागािंगवि असलेल्र्ा कार्ालर्ाचंा 
िपशील सोबि Excel Sheet मध्रे् देण्र्ाि आला आहे, ज्र्ा आिारे प्रपत्र-१ मध्रे् दशवतर्ल्र्ाप्रमारे् अहर्ाल 
िर्ार करण्र्ाि आला आहे. सदर कार्ालर्ाचं्र्ा संख्रे्ि, रचनेि, नार्ाि काही बदल असल्र्ास सकर्ा इिर 
कोर्िीही िृटी असल्र्ास िात्काळ ae1trg.pmo@gmail.com र्ा ई-मेलर्र त्र्ाबाबि कळतर्ण्र्ाि र्ार्.े 

 
ई) प्रणालीर्ध्ये कायालय / पद उपलब्ि करुन देणे:- 

प्रर्ालीमध्रे् एखादे कार्ालर् / पदनाम उपलब्ि नसरे्, नार्ाि चुक असरे्, आदी िृटींबाबि 
िात्काळ श्री. नंदतकशोर रर्र्रे, सहा. अतभर्ंिा-१ र्ानंा ae1trg.pmo@gmail.com र्ा ई-मेलर्रच 
कळर्ार्.े नव्र्ाने तनमार् करार्र्ाच्र्ा कार्ालर्ाचे नार् र् िे कार्ालर् ज्र्ा प्रादेतशक / मंडळ / तर्भातगर् / 
उप-तर्भातगर् कार्ालर्ािंगवि आहे, त्र्ाचा स्पष्ट उल्लेख असरे् आर्श्र्क आहे र् संबंतििाचंा मोबाईल क्रमाकं 
देखील नमुद करार्ा. कृपर्ा पत्र फक्त ई-मेल द्वारेच पाठर्ार्,े हाडव कॉपी पोस्टाने पाठतर्ण्र्ाि रे्ऊ नरे्. 

 
उ) नोंदणी पुणग झाल्यानंतर प्रादेविक कायालयानंी प्रर्ाणपत्र सादर करणे:- 

प्रादेतशक कार्ालर्ांिगवि असलेल्र्ा सर्व कार्ालर्ाचंी नोंदर्ी र् कार्वरि असलेल्र्ा सर्व अतिकारी / 
कमवचारी र्ाचंी नोंदर्ी ई-सेर्ा पुस्िकाि झाल्र्ानंिर सदंर्भभर् पत्र क्र. ३ मध्रे् तदलेल्र्ा तर्तहि प्रपत्रामध्रे् 
प्रमार्पत्र प्रादेतशक कार्ालर्ानंी तद. ३१ तडसेंबर २०१४ परं्ि र्ा कार्ालर्ास सादर करार्.े सदर 
प्रमार्पत्रामध्रे् त्र्ाचें कार्ालर् िसेच प्रादेतशक कार्ालर्ािंगवि असलेले सर्व मंडळे, तर्भातगर्, उपतर्भाग, 
ससचन शाखा, आदी सर्ांचा समार्शे कररे् आर्श्र्क आहे. सदर प्रमार्पत्राचा नमुना मातहिीस्िर् पनुश्च: 
प्रपत्र -३ नुसार सोबि जोडण्र्ाि रे्ि आहे. आजिागार्ि र्ा कार्ालर्ास प्रपत्र क्र. २ मध्रे् दशवतर्ल्र्ाप्रमारे् 
कार्ालर्ानंी त्र्ाचें स्िरार्र प्रमार्पत्र सादर केलेले आहे, त्र्ाचें अतभनंदन! 

 
ऊ) ई-सेिा पुस्तक प्रणालीर्ध्ये िैयविक र्ावहती भरणे:- 

सद्यस्स्थिीि, जोपरं्ि जलसंपदा तर्भागािील सर्व कार्ालरे् आतर् सर्व अतिकारी र् कमवचारी र्ाचंी 
DDO माफव ि नोंदर्ी पुर्व होि नाही, तोपयंत सदर प्रणालीर्ध्ये िैयविकवरत्या सेिा पुस्तकार्ध्ये र्ावहती 
भरण्याची प्रविया थाबंविण्यात आली आहे.  

 
ऋ) िैयविक र्ावहती भरणेस्ति प्रविक्षणाबाबत:- 

सदर रै्र्तक्तक मातहिी भरण्र्ासाठी केर्ळ ई-लतनंगच्र्ा माध्र्मािुन स्व्हतडओ र् User Manual 
माफव िच प्रतशक्षर् देण्र्ाि रे्र्ार आहे. र्ामध्रे् काही अडचर् आल्र्ास, के्षत्रीर् स्िरार्रुन त्र्ाची सोडर्र्कु 
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व्हार्ी र्ा दषृ्टीने, सर्व DDO िसेच मास्टर ट्रेनसव र्ानंा दकृश्राव्र् माध्र्माद्वारे प्रतशतक्षि करण्र्ाि रे्ईल. 
र्ाबाबि लर्करच सुतचि करण्र्ाि रे्ईल. 

 
ऌ) विसरलेला पासििग Reset करणे:- 

ई-सेर्ा पुस्िक प्रर्ालीचा पासर्डव तर्सरला असल्र्ास, िो reset करण्र्ाची ऑनलाईन सुतर्िा मुख्र् 
पानार्र लॉगीन तर्न्डोच्र्ा खाली सलक देऊन उपलब्ि करुन देण्र्ाि आली आहे. र्ासाठी आर्श्र्क मातहिी 
भरल्र्ानंिर प्रर्ालीमाफव ि ई-मेल सकर्ा मोबाईल र्र One Time Password पाठतर्ण्र्ाि रे्ईल र् िो र्ापरुन 
तर्सरलेला पासर्डव reset करिा रे्ईल. त्र्ामुळे पासर्डव Reset करण्र्ाच्र्ा तर्नंिी र्ा कार्ालर्ास अथर्ा 
महाऑनलाईन र्ानंा पाठतर्ण्र्ाि रे्ऊ नरे्ि. 

 
ऍ) अिचणींबाबत संपकग  सािा:- 

प्रर्ालीबाबि कोर्िीही अडचर् आल्र्ास, प्रथमि: र्हाऑनलाईन र्ाचेंशी संपकव  सािार्ा. 
त्र्ाचेंमाफव ि अडचर्ीची सोडर्र्ुक न झाल्र्ास श्रीमिी. मराठे, प्रथम तलतपक, कोर्ना संकल्पतचत्र मंडळ, 
पुरे् र्ानंा  संपकव  सािार्ा. त्र्ानंिरही अडचर् असल्र्ास मुळ िक्रारीसह श्रीमिी. िनश्री तलमरे्, स.अ.-१ 
र्ानंा अथर्ा श्री. नंदतकशोर रर्र्रे, स.अ.-१ र्ानंा र्ा ई-मेल द्वारेच संपकव  सािार्ा.  

उपरोक्त प्रमारे् कार्वर्ाही करुनही सोडर्र्ुक न झाल्र्ास, संबतंिि DDO र्ानंी श्री. प्रविण कोल्हे, 
कायगकारी अवभयतंा, ई-प्रिासन, पुणे र्ाचेंशी र्ा ईमेल र्र दुरध्र्नीद्वारे संपकव  सािार्ा. 

 
 

ऎ) Knowledge Store:-  
ई-सेर्ा पुस्िक प्रर्ालीबाबि आजिागार्ि तनगवतमि केलेले परीपत्रके, User Manuals, FAQ, 

स्व्हतडओ आदी िपशील जलसंपदा तर्भागाचे संकेिस्थळ https://wrd.maharashtra.gov.in/ र्ार्र 
“जलसंपदा कमवचारी” र्ा टॅब अंिगवि “ई-सेर्ा पसु्िक” र्ा टॅब अिंगवि उपलब्ि करुन देण्र्ाि आले असुन 
संदभासाठी िेथे र्ळेोर्ळेी भेट द्यार्ी.  

•र्हाऑनलाईन वलवर्टेि (Tel:- 022-61316400)
•email:- support@mahaonline.gov.in)

प्रथर् स्तर

•श्रीर्ती. र्राठे, प्र.वल., कोसंरं्, पुणे (Tel:- 020-25445765 / 25420090)
•email: sekdc_pune@wrd.maharashtra.gov.in

विवतय स्तर

•श्री. नंदवकिोर रणिरे, स.अ.-१ (ae1trg.pmo@gmail.com)
•श्रीर्ती. िनश्री वलर्ये, स.अ.-१ (ae1pm.pmo@wrd.Maharashtra.gov.in)

तृतीय स्तर

•श्री. प्रविण कोल्हे, कायगकारी अवभयतंा, प.व्य., पुणे (Tel: 020-25445765)
eecm.pmo@wrd.maharashtra.gov.in

अवंतर् स्तर

https://wrd.maharashtra.gov.in/
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करीिा मातहिीस्िर् र् आर्श्र्क कार्वर्ाहीस्िर् सादर. 
 
 
 

सहपत्र:-   
१) प्रपत्र १ : ई-सेर्ा पुस्िक प्रर्ालीमध्रे् भरलेल्र्ा मातहिीची 

सद्यस्स्थिी 
२) प्रपत्र २: मातहिी भरुन पडिाळर्ी प्रमार्पत्र सादर 

केलेल्र्ा कार्ालर्ाचंा िपशील 
३) प्रपत्र ३: ई-सेर्ा पुस्िक प्रर्ालीमध्रे् नोंदर्ी केल्र्ाबाबि 

प्रादेतशक स्िरार्रुन र्ा कार्ालर्ास सादर करार्र्ाच्र्ा 
प्रमार्पत्राचा नमुना 

४) र्ा कार्ालर्ाकडे उपलब्ि असलेल्र्ा मातहिीनुसार 
कार्ालर्ाचंा िपशील 

अिीक्षक अवभयतंा 
कोर्ना सकंल्पतचत्र मंडळ,  

पुरे् 

 
प्रतितलपी: मा. प्रिान सतचर्, (जसतंर्), जलसंपदा तर्भाग, मंत्रालर् मंुबई (लक्षर्िे: डॉ. संजर् बेलसरे, उपसतचर्) 
र्ानंा मातहिीस्िर् सतर्नर् सादर. 
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प्रपत्र १ : ई-सेिा पुस्तक प्रणालीर्ध्ये भरलेल्या र्ावहतीची सद्यस्स्थती 
अ.
ि. 

प्रादेविक कायालयाचे नाि या कायालयाकिे उपलब्ि र्ावहतीनुसार प्रादेविक कायालया 
अतंगगत असलेल्या कायालयाचंी संख्या 

ई-सेिा पुस्तक प्रणालीर्ध्ये नोंदणी केल्यानुसार प्रादेविक 
कायालयातंगगत असलेल्या कायालयाचंी संख्या 

प्रादेतशक 
कार्ालर् 

मंडळ 
कार्ालरे् 

तर्भातगर् 
कार्ालरे् 

उप-
तर्भातगर् 
कार्ालरे् 

ससचन 
शाखा 

एकुण प्रादेतशक 
कार्ालर् 

मंडळ 
कार्ालरे् 

तर्भातगर् 
कार्ालरे् 

उप-
तर्भातगर् 
कार्ालरे् 

ससचन 
शाखा 

एकुण 

१) CE, WRD, Pune 1 4 19 97 133 254 1 6 24 60 2 93 

२) CE, SP, Pune 1 7 35 180 150 373 1 4 21 79 0 105 

३) CE, WRD, Aurangabad 1 4 20 116 67 208 0 2 15 55 20 92 

४) CE, CADA, Aurangabad 1 4 15 88 171 279 1 3 10 17 0 31 

५) CE, NMR, Nasik 1 2 13 59 126 201 1 2 12 43 0 58 

६) CE, WRD, Nagpur 1 3 16 76 131 227 1 7 26 93 0 127 

७) CE, Gosikhurd, Nagpur 1 3 16 70 0 90 1 2 13 29 0 45 

८) CE, WRD, Amravati 1 3 17 79 18 118 1 0 0 0 0 1 

९) CE, SP, Amaravati 1 3 13 68 47 132 1 3 12 23 1 40 

१०) CE, Konkan, Thane 1 4 18 89 23 135 1 5 18 54 4 82 

 SE, Kharland 0 1 4 18  23 0 1 0 0 0 1 

११) CE, TIDC, Jalgaon 1 3 15 73 69 161 1 3 12 36 0 52 

१२) CE, DTRS, Nasik 1 15 45 48 0 109 1 10 5 0 0 16 

१३) CE, Hydrology Project, 
Nasik 

1 2 8 3 0 14 1 2 9 27 0 39 

१४) CE, Hydro (Civil), Pune  1 2 12 29 0 43 1 2 10 5 0 18 

१५) CE, Mech, Nasik 1 4 31 129 0 165 0 3 17 35 0 55 

१६) CE, Ele, Mumbai 1 5 20 47 0 73 0 0 0 0 0 0 

१७) CE, MWRDC, Aurangabad 1 2 21 34 0 58 1 1 7 12 0 21 

 TOTAL = 17 71 338 1303 935 2663 14 56 211 568 27 876 

  
 



 

 

¿ÖÖ. ×Ö. ×¤ü. 11/2/2011 ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¡ÖÖ“Öß ´Öã¦üßŸÖ ¯ÖÏŸÖ ¯ÖÖšü×¾Ö�µÖÖŸÖ µÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß 

 

प्रपत्र २: र्ावहती भरुन पिताळणी प्रर्ाणपत्र सादर केलेल्या कायालयांचा तपिील 
 

जलसंपदा तर्भाग, मंत्रालर्, मंुबई र्ाचें पत्र क्र .संकीर्व 2014/251/14/लपा-१  ,तद .
१८/११/२०१४  मध्रे् नमुद केल्र्ाप्रमारे्, प्रपत्र क्र. २ मिील नमुन्र्ामध्रे् खालील कार्ालर्ानंी त्र्ाचें 

स्िरार्र प्रमार्पत्र र्ा कार्ालर्ास सादर केलेले आहे, त्र्ाचें अतभनंदन! िसेच, र्ानंिर सदरील 
प्रमार्पत्र प्रादेतशक कार्ालर् स्िरार्र एकतत्रि करुन, eecm.pmo@wrd.maharashtra.gov.in र्ा 
ईमेल र्र पाठतर्ण्र्ाि र्ार्.े 
 
अ.क्र. कार्ालर्ाचे नार् पत्राचा तदनाकं 
१) कार्वकारी अतभर्िंा, लपा तर्भाग, ससिुदुगव नगरी, ओरस २५-११-२०१४ 
२) कोकर् पाटबंिारे तर्कास महामंडळ, ठारे् २६-११-२०१४ 
३) कार्वकारी अतभर्िंा र् प्राचार्व, प्रादेतशक प्रतशक्षर् कें द्र, नागपरु २८-११-२०१४ 
४) तजहे कठापुर उपसा ससचन तर्भाग, सािारा ०१-१२-२०१४ 
५) अिीक्षक अतभर्ंिा, दतक्षर् कोकर् पाटबंिारे प्रकल्प मंडळ, ससिुदुगवनगरी ०१-१२-२०१४ 
६) कार्वकारी अतभर्िंा, तनर्ोजन र् संकल्पतचत्र तर्भाग, दापोडी, पुरे् ०५-१२-२०१४ 
७) कार्वकारी अतभर्िंा र् संचालक, पाटबिंारे संशोिन र् तर्कास संचालनालर्, पुरे् ०८-१२-२०१४ 
८) महाराष्ट्ट्र कृष्ट्र्ा खोरे तर्कास महामंडळ, पुरे् ०८-१२-२०१४ 
९) अिीक्षक अतभर्ंिा, कृष्ट्र्ा कोर्ना उपसा ससचन प्रकल्प मडंळ, सागंली ०८-१२-२०१४ 
१०) मृद सरे्क्षर् अतिकारी, मृद सरे्क्षर् तर्भाग, नागपरु ०८-१२-२०१४ 
११) कार्वकारी अतभर्िंा, पाटबिंारे सशंोिन तर्भाग, पुरे् ०९-१२-२०१४ 
१२) कार्वकारी अतभर्िंा, पाटबिंारे सशंोिन तर्भाग, ठारे् ०९-१२-२०१४ 
१३) अिीक्षक अतभर्ंिा, बीड पाटबंिारे प्रकल्प मंडळ, परळी रै्जनाथ ०९-१२-२०१४ 
१४) कार्वकारी अतभर्िंा, सोलापरु पाटबिंारे तर्भाग, सोलापरु ०९-१२-२०१४ 
१५) मृद सरे्क्षर् अतिकारी, मृद सरे्क्षर् तर्भाग, स्र्ारगेट, परेु् ०९-१२-२०१४ 
१६) मुख्र् अतभर्िंा, तर्शेष प्रकल्प, जलसंपदा तर्भाग, पुरे् (खुद्द)1 १०-१२-२०१४ 
१७) अिीक्षक अतभर्ंिा,तभमा कालर्ा मंडळ, सोलापुर ११-१२-२०१४ 
१८) कार्वकारी अतभर्िंा, उजनी कालर्ा तर्भाग क्र. ९, मंगळर्ढेा ११-१२-२०१४ 
१९) कार्वकारी अतभर्िंा, लघु पाटबंिारे तर्भाग क्र.3, र्ातशम ११-१२-२०१४ 
 
 
 
 
  

                                                 
1 आपणास विनंती करण्यात येत ेकी आपले अधिनस्त कायाालयांची देखील माहिती अशाच प्रकारे प्रमाणणत 
करुन पाठिािी. 

mailto:eecm.pmo@wrd.maharashtra.gov.in
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प्रपत्र ३: ई-सेिा पुस्तक प्रणालीर्ध्ये नोंदणी केल्याबाबत प्रादेविक स्तरािरुन या 
कायालयास सादर कराियाच्या प्रर्ाणपत्राचा नरु्ना 

(वटप:- प्रादेविक कायालय प्रर्ाणपत्रार्ध्ये त्याचें कायालय तसेच प्रादेविक कायालयातंगगत असलेले 
सिग रं्िळे, विभावगय, उपविभाग, ससचन िाखा, आदी सिांचा सर्ािेि करणे आिश्यक आहे. 

 
 

प्रर्ाणपत्र 
रु्ख्य अवभयतंा कायालयाचे नाि: ___________________________ 

 
प्रमातर्ि करण्र्ाि रे्िे की, र्ा प्रादेतशक कार्ालर्ाचे अतिनस्ि असलेल्र्ा सर्व कार्ालर्ािंगवि 

तडतडओ रतजस्ट्रेशन, ऑतफस ॲटेचमेंट र् पोस्ट असाईनमेंट इ. कार्वर्ाही पूर्व झाली असून सिग 
अविकारी / कर्गचारी र्ाचंी ईसेर्ा पुस्िक प्रर्ाली मध्रे् अचूक र् अद्यर्ार्ि मातहिी भरण्र्ाि आली असून 
त्र्ाचें Log In ID सबंतििानंा लेखी आदेशाव्दारे कळतर्ण्र्ाि आलेले आहेि र् त्र्ाचा िपशील पुढील 
प्रमारे् आहे.  
 

अ.क्र. अतिनस्ि कार्ालर्ाचे 
नारं् 

DDO 
क्रमाकं 

DDO चे 
नारं् 

DDO 
र्ाचंा 
मोबाईल 
क्रमाकं र् 
ई-मेल 

मंजूर 
पदसंख्र्ा   

भरलेली 
पदे 

तरक्त 
पदे 

Log in 
ID ची 
एकूर् 
संख्र्ा 

1 मुख्र् अतभर्िंा 
कार्ालर् 

       

2 अिीक्षक अतभर्ंिा 
कार्ालर् 

       

3 कार्वकारी अतभर्िंा 
कार्ालर् 

       

4 उप तर्भागीर् अतभर्ंिा 
कार्ालर् 

       

5 शाखा र् इिर        
 एकूर्        

 
 

स्र्ाक्षरी 
मुख्र् अतभर्िंा 

-----------  प्रादेतशक तर्भाग 
 

 
 

 


