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महारा  शासन 

जलसंपदा वभाग 

(फ त ई-मेल वारे) जा. .:पी.एम.ओ./ D-4/धा-127/45/२०१५    दनांक:- 02/02/2015 
 

त, 
मा. सव मु य अ भयंता, जलसंपदा वभाग 
मा. सव अधी क अ भयंता, जलसंपदा वभाग 
 

वषय:- ई सेवा पु तक णाल तील “Office Details” या टॅब अंतगत कायालयांची मा हती 
भरणे बाबत. 

संदभ: जलसंपदा वभाग शासन नणय शा २०१४ / (२५१/१४)/ लपा-१/ दनांक ११/११/२०१४ 
 

 ई सेवा पु तकातील DDO registration अंतगत वभागातील सव अ धकार  व कमचार  यांचे 
Registration पुण होत आले असुन, आता लवकरच सव अ धकार  व कमचार  यांना यांचे 
वैयि तक ई सेवा पु तक मा हती भर यासाठ  उपल ध क न दे यात येणार आहे. त पुव  सव DDO 
हयांना यां या वत:चा (मोबाईल मेसेज वारे मळालेला) User ID व password वाप न ई सेवा 
पु  तकात आता Login करता येणार आहे. याम ये यांना “Config” या टॅब अतंगत “Office 

Details” ह  लकं उपल ध क न दे यात आल  आहे.  
 “Office Details” ह  अ यंत मह वाची लकं असुन याम ये DDO यांनी, यांनी 

Register केले या सव कायालयांची व हत मा हती भरणे आव यक आहे. सदर मा हती ह  सव 
अ धकार  व कमचार  यां या ई सेवा पु तकात Autopopulate होणार आहे, यामुळे ती अ यंत 
अचुक असणे आव यक आहे. मह वाचे हणजे याम ये Offices ची रचना (hierarchy) देखील 
“Parent Office” या फ ड वारे नवडायची आहे. जेणेक न ई-सेवा पु तक णाल मधील व वध 
रपोट अचुक तयार होतील.  

सदर मा हती कशी भर यात यावी याबाबत तप शलवार मा हती देणारे प क सोबत जोड यात येत 
आहे. याबाबत क ा य मा यमा वारे घे यात आले या बैठक म ये संबं धतांना मा हती दे यात आल  

असुन याबाबतचा ि ह डओ देखील जलसंपदा वभागा या संकेत थळावर ल “ई-सेवा पु तक” या टॅब अंतगत 
उपल ध क न दे यात येत आहे. तर  सदर “Office Details” मधील मा हती भर याक रता 
आप या कायालयांतगत कायरत सव  संबं धत DOO यांना आपले तराव न आदे शत कर यात यावे ह  
न  वनंती. याबाबत कोणतीह  अडचण अस यास ी. नंद कशोर रणवरे, स.अ.-१ यांना 
ae1trg.pmo@gmail.com या ईमेल वारे संपक साधावा. 

कृपया याबाबत आव यक ती कायवाह  हावी, ह  वनंती. 
 
 

सहप :- वर ल माणे ी. वण को हे, 
कायकार  अ भयंता, 

पर वतन यव थापन, ई- शासन 
त लपी:- 

mailto:eecm.pmo@wrd.maharashtra.gov.in
mailto:ae1trg.pmo@gmail.com


१) सव मा. कायकार  संचालक / महासंचालक, जलसंपदा वभाग यांना मा हती तव स वनय सादर. 
२) सव कायकार  अ भयंता, जलसंपदा वभाग यांना आव यक कायवाह तव समादराने अ े षत. 
३) सव DDO यांना मा हती तव व पुढ ल कायवा ह तव अ े षत. 



“ Office Details”   � � �� ������ ��ह�� ������� �����  !"#$ 
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