कार्यकारी अभिर्ंता,
परीवतयन व्र्वस्थापन, ई-प्रशासन,
ई-जलसेवा प्रकल्प व्र्वस्थापन कार्ालर्,
जलसंपत्ती िवन, कोथरुड, पुणे- ४११ ०३८
दु रध्वनी: ०२०-२५४६८९८२, फॅक्स: ०२०-२५४४५७६३

ई-मे ल: eecm.pmo@wrd.maharashtra.gov.in

(फक्त ई-मे ल द्वारे ) जा.क्र.: पी.एम.ओ./२०१४

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा भविाग

दिनाांक:- 27/11/2014

प्रदि,
मा. कार्यकारी संचालक
महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे भवकास महामंडळ,
पुणे
भवषर्:-

जलसंपदा भविागाकभरता ई-सेवा पुस्तक ही प्रणाली राबभवण्र्ाबाबतभद. ३१/१२/२०१५ पुवी सेवाभनवृत्त होणाऱ्र्ा अभिकारी / कमयचारी र्ांची नोंदणी करणे बाबत
स्पष्टीकरण

संदिय:

१) आपले पत्र क्र.मकृखोदिम/(53/258)/2014/आ-1/8789, दिनाांक 27.11.2014
२) कोयना सांकल्पदित्र मांडळ, पुणे या कायालयािे पत्र क्र. कोसांदिमां/ई-सेिा
पुस्िक/3028/2014, दि. ११/११/२०१४

सांिर्भिय पत्रान्िये दिषयाांदकि प्रकरणी ई-सेिा पुस्िक प्रणालीमध्ये दि. ३१/१२/२०१५ पुिी सेिादनिृत्त

होणाऱ्या अदिकारी / कममिारी याांिे लॉगीन आय डी ियार करािे ककिा कसे याबाबि दििारणा करण्याि आली
होिी.

या अनु षांगाने सदिनय कळदिण्याि येिे की, सांिर्भिय पत्र क्र. २ अन्िये (प्रि सांलग्न) ई-सेिा पुस्िक प्रणालीमध्ये

सांबांदिि DDO याांनी दि. १/११/२०१४ रोजी तयाांिे कायालयामध्ये कायमरि असलेल्या सिम अदिकारी / कममिारी

याांिी नोंिणी करािी, असे कळदिण्याि आले आहे . तयानु सार कायमिाही करािी. म्हणजे तयानांिर प्रणालीमार्मि

तयाांिे लॉगीन आय-डी ियार होईल. मात्र र्ापैकी जे कमयचारी भद. ३१/१२/२०१५ पुवी सेवाभनवृत्त होतील, तर्ांनी
ई-सेवा पुस्तक प्रणालीमध्र्े स्वत:ची माभहती िरु नर्े.

कृपया याअनु षांगाने आिश्यक िी कायमिाही व्हािी, ही दिनांिी. आिश्यकिा िासल्यास या कायालयािील

श्रीमिी. दलमये, स.अ.-१ अथिा श्रीमिी. मराठे याांिेशी सांपकम सािािा.

सहपत्र:- सांिर्भिय पत्र क्र. २

श्री. प्रभवण कोल्हे ,

कायमकारी अदियांिा,

परीििमन व्यिस्थापन, ई-प्रशासन
प्रतीभलपी:-

सिम मा. कायमकारी सांिालक / मा. महासांिालक, जलसांपिा दििाग, उपरोक्तनुसार कार्यवाहीस्तव सववनर् सादर
सिम मा. मुख्य अदियांिा, जलसांपिा दििाग, उपरोक्तनु सार कार्यवाहीस्तव सववनर् सादर

सिम मा. अिीक्षक अदियांिा, जलसांपिा दििाग, उपरोक्तनु सार कार्यवाहीस्तव सववनर् सादर

सवय कार्यकारी अविर्ंता, जलसंपदा वविाग, उपरोक्तनु सार कार्यवाहीस्तव समादराने अग्रेवित.

फ़ त ई मेल वारा
जा. .कोसं चमं/ई-सेवा पु तक/3028/2014
:11/11/2014

दनांक

त,
मा. सव मु य अ भयंता,
जलसंपदा वभाग,

वषय - जलसंपदा वभागासाठ ई-सेवा पु तक ह

णाल राब व याबाबत.

DDO माफ"त सव" पदे व काय"रत अ$धकार / कम"चार यांची न)दणी करणेबाबत.
संदभ:
.20.9.2014

या कायालयाचे प

जा. .कोसं चमं/Digital Service/1881/2014 dtd

उपरो#त संद भत प ाचे अवलोकन $हावे. संद भत प ा&वये ई-सेवा पु तक णाल(म)ये *डडीओ
यांनी .यांचे अ धन त कायालयांची न0दणी करणे बाबत मागदशक सच
ू ना कळ व5यात आ7या हो.या.
यानंतर सदर *ड*डओ यांनी .यांचे अ धन त कायालयातील सव अ धकार( / कमचार( यांचे Log in ID
तयार करावयाचे आहे त. .यासाठ9 आव:यक असणा-या ट<पे नहाय मागदशक सूचना प=र श>ट-1 म)ये सोबत
जोड5यात येत आहे त. सदर सूचनांनस
ू ार संब धत *ड*डओ यांनी वत: कायवाह( के7यानंतर .या सव अ धकार( /
कमचा-यांना णाल( $दारे SMS जाईल तसेच या बाबतीत .यांना ई-मेल $दारे सु)दा कळ व5यात येईल. यानंतर
संबं धत अ धकार( / कमचार( यांना दले7या संकेत थळां@या लंकवर ि#लक के7यावर ई-सेवा पु तक णाल(म)ये
.यांना मा हती भरता येईल.

णाल(म)ये भरावयाची मा हती उदा. कायालयातील भरलेल( पदे इ. द.

01.11.2014 अस7या माणे भर5यात यावील. याबाबत .यांना वतं पणे
*ड*डओ यांनी

शCण दे 5यात येईल.

णाल(म)ये भरले7या मा हतीची अ धकार( / कमचार( यांना print काढून ती लेखी

आदे शा&वये संबं धतांना Fयावी. याबाबत संबं धत ACE/ASE/DEE व DDO यांना GकHा$य मा)यमा$दारे

शCण

दे 5यात येईल व .याबाबत प=र श>ट-2 नस
ु ार नयोजन कर5यात आले आहे .
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तर( याबाबत आव:यक ती कायवाह( द. 29 नो$हे बर 2014 पूवI पूण कर5यात यावी असे संबं धतांना
नदJ शत करावे ह( वनंती. .यानंतर णाल(म)ये कोण.याह( अ धकार( / कमचार( यांची न0दणी करता येणार नाह(
. काह( कमचाKयांची न0दणी राहून गे7यास आLण .यामुळे भ व>यात .यांचे सेवा व वेतन वषयक अडचणी
नमाण झा7यास संबं धत *ड*डओ .यास जबाबदार राहतील.
द. 29 नो$हO बर 2014 पयPत झाले7या कायवाह(@या अनुषग
ं ाने केले7या कायवाह( बाबतचे माणप
सोबत जोडले7या प ा माणे कृपया या कायालयास पाठवावे.
हे आप7या मा हती व आव:यक .या कायवाह( तव स वनय सादर.
थ. .अ.अ. यांना मा&य असे.
अधीCक अ भयंता
कोयना संक7प च मंडळ,
कोथRड, पुणे 38.
क=रता
त मा. धान स चव (जसं), जलसंपदा वभाग मं ालय, मुंबई. (लCवेध:Hी. अ.बा. पाट(ल, (सहस चव
सेवा)) यांना मा हती तव स वनय सादर.
त मा. महासंचालक / कायकार( संचालक - आपणांस वनंती कर5यात येते कS, आपले कायालयातील अ धकार(
/ कमचार( यांची न0दणी के7याबाबत या कायालयास द. 29.11.2014 पव
ू I कळवावे.
त सव अधीCक अ भयंता यांना मा हतीसाठ9 व पुढ(ल कायवाह(साठ9 स नेह अTे षत
त सव कायकार( अ भयंता यांना मा हतीसाठ9 व पुढ(ल कायवाह(साठ9 अTे षत.
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