महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग,

जलसंपदा विभागाच्या संकेतस्थळास कृपया भेट द्या: http://wrd.maharashtra.gov.in/
क्र. ई-प्रशा २०१५ / ३१८ / १५ / लपा१

हु तात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा मागग,
मंत्रालय, मुंबई.३२.
वदनांक:- 0४/02/2016

प्रवत,
१) मा. कायगकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाि,
२) मुख्य अवभयंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाि
३) अधीक्षक अवभयंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, ठाणे
४) अधीक्षक अवभयंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे
५) अधीक्षक अवभयंता ि प्रकल्प संचालक, खारभुमी विकास मंडळ, ठाणे
६) अधीक्षक अवभयंता, दवक्षण कोकण पाटबंधारे मंडळ, ओरस (ससधुदुगग)
७) अधीक्षक अवभयंता, कोकण पाटबंधारे मंडळ, रत्नावगरी
८) अधीक्षक अवभयंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
९) अधीक्षक अवभयंता, जळगाि पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाि
१०) अधीक्षक अवभयंता, लाभक्षेत्र विकास प्रावधकरण, जळगाि
११) अधीक्षक अवभयंता, घाटघर (विियां) मंडळ, कळिा, ठाणे

विषय:-

ई-सेिा पुस्तक प्रणालीमध्ये कायगरत अवधकारी/कमगचारी यांचे आधार क्रमांकाचे मॅसपग करणेसाठी िाल्मी,
औरंगाबाद येथे आयोवजत कायगशाळे स उपस्स्थत राहण्याबाबत.

संदभग:

१) जलसंपदा विभाग, शासन वनणगय प्रशा २०१४/(२५१/१४)/लपा-१, वद. ११/११/२०१४
२) जलसंपदा विभाग, शासन पत्र क्र. ई-प्रशा/२०१५/३१८/१५/लपा-१, वद. १५/०१/२०१६
उपरोक्त शासन वनणगयाअन्िये जलसंपदा विभागातील सिग अवधकारी ि कमगचारी यांचे कवरता ई सेिा पुस्तक ही

प्रणाली अवनिायग केली आहे. त्यानुसार सदर प्रणाली प्रकल्प व्यिस्थापन कायालय, पुणे मार्गत उपलब्ध करुन देण्यात आली
आहे. सद्यस्स्थतीत या प्रणालीमध्ये जलसंपदा विभागातील सिग कायालये (संस्था / महामंडळे / प्रादेवशक / विभावगय /
उपविभावगय / ससचन शाखा आदी) यांची नोंदणी अवधश्रेणी (hierarchy) नुसार करुन, त्या अंतगगत आकृतीबंधानुसार मंजर
ु
पदे ि ऑक्टोंबर- २०१५ अखेर भरलेली पदे यांची मावहती या प्रणालीमध्ये भरण्यात आली आहे. संदभग क्र. २ अन्िये सदर
मावहतीमध्ये कोणतीही त्रृटी असल्यास ती दुरुस्त करुन घेण्याची कायगिाही करण्याबाबत वनदेश देण्यात आले आहेत.
आता, ई-सेिा पुस्तक प्रणालीमध्ये आपले कायालयामध्ये वद. १ र्ेबुिारी २०१६ रोजी कायगरत असलेल्या व्यक्तींचे
आधार क्रमांक िापरुन संबवं धत पदािर मॅसपग करण्याची कायगिाही पार पाडणे आिश्यक आहे. ही कायगिाही पुणग झाल्यानंतर
ई-सेिा पुस्तक प्रणालीमधील मावहती अद्याित ठे िण्यात येणार असुन, त्याचा िापर करुन आस्थापना विषयक वनणगय घेण्यात
येणार आहेत.
उपरोक्त नमुद आधार क्रमांकानुसार संबवं धत अवधकारी / कमगचारी यांचे मॅसपग करण्यासाठी महामंडळ ि प्रादेवशक
कायालय यांचे नोडल अवधकारी यांनी त्यांचे संबवं धत कायालयांची सोबतच्या पवरवशष्ट्ट क्र. १ ते ४ मध्ये दशगविलेली मावहती
ि लॅपटॉप घेऊन संबवं धत काम पहाणारे कमगचारी यांच्यासह खालील िेळापत्रकानुसार महासंचालक, जल आवण भूमी
व्यिस्थापन संस्था (िाल्मी), औरंगाबाद येथे उपस्स्थत राहणे आिश्यक आहे. तसेच मंडळ कायालयामधील उप/सहायक
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अधीक्षक अवभयंता यांनी त्यांचे मंडळ कायालय, त्यांचे अंतगगत असलेले सिग विभावगय कायालये, उपविभावगय कायालये ि
ससचन शाखा या सिग कायालयांची सोबतच्या पवरवशष्ट्ट क्र. १ ते ४ मध्ये दशगविलेली मावहती ि लॅपटॉप घेऊन संबवं धत काम
पहाणारे कमगचारी यांचेसह खालील िेळापत्रकानुसार महासंचालक, जल आवण भूमी व्यिस्थापन संस्था (िाल्मी), औरंगाबाद
येथे उपस्स्थत राहणे आिश्यक आहे. यावशिाय ज्या वदिशी मंडळ कायालयांना मॅसपग कवरता बोलािण्यात आले आहे, त्या
वदिशी संबवं धत विभावगय कायालयांचे उप-कायगकारी अवभयंता यांनी देखील लॅपटॉप ि संबवं धत कमगचारी यांचेसह उपस्स्थत
राहणे आिश्यक आहे. याबाबत मंडळ कायालयाचे उप/सहाय्यक अधीक्षक अवभयंता यांनी नोडल म्हणुन काम कराियाचे
आहे ि त्यांनी संबवं धत उप-कायगकारी अवभयंता ि विभागातील आस्थापना शाखेतील एक कमगचारी यांना सदरील कायगशाळे स
उपस्स्थत राहण्याबाबत सुवचत कराियाचे आहे.
या कायगशाळे स उपस्स्थत राहताना संबवं धतांनी पवरवशष्ट्ट १ ते ४ मधील मावहती (सॉफ्ट कॉपी ि स्िाक्षांवकत केलेली
हाडग कॉपी), कायालयांचे मुदतिाढ प्रस्ताि ि आकृवतबंधाबाबतचे आिश्यक ते शासन वनणगय देखील सोबत आणणे आिश्यक
आहे. त्यावशिाय प्रणालीमध्ये अवधकारी/कमगचारी यांच्या मॅसपगची कायगिाही करता येणार नाही, याची कृपया नोंद घेण्यात
यािी. या कायगशाळे दरम्यान प्रकल्प व्यिस्थापन कायालय, पुणे येथील अवधकारी सिग उपस्स्थतांना कराियाच्या
कायगिाहीबाबत प्रवशक्षण ि डेमो देतील. त्यानंतर संबवं धत अवधकारी / कमगचारी यांनी प्रत्येक भरलेल्या पदासमोर संबवं धत
अवधकारी / कमगचारी यांचे आधार क्रमांक िापरुन मॅसपग करायचे आहे. सदरील कायगिाही ही एकाच वदिसात पुणग करणे
आिश्यक आहे.
सदरील कायगशाळे चे िेळापत्रक खालील प्रमाणे आहे.
अ.क्र.

कायालयाचे नाि

कायगशाळे स उपस्स्थत
राहण्याचा वदनांक

१)

कायगकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाि

09/02/2016

२)

मुख्य अवभयंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाि

09/02/2016

३)

अधीक्षक अवभयंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, ठाणे

09/02/2016

४)

अधीक्षक अवभयंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे

09/02/2016

५)

अधीक्षक अवभयंता ि प्रकल्प संचालक, खारभुमी विकास मंडळ, ठाणे

10/02/2016

६)

अधीक्षक अवभयंता, दवक्षण कोकण पाटबंधारे मंडळ, ओरस (ससधुदुगग)

10/02/2016

७)

अधीक्षक अवभयंता, कोकण पाटबंधारे मंडळ, रत्नावगरी

11/02/2016

८)

अधीक्षक अवभयंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

11/02/2016

९)

अधीक्षक अवभयंता, जळगाि पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाि

11/02/2016

१०)

अधीक्षक अवभयंता, लाभक्षेत्र विकास प्रावधकरण, जळगाि

12/02/2016

११)

अधीक्षक अवभयंता, घाटघर (विियां) मंडळ, कळिा, ठाणे

12/02/2016

उपरोक्तनुसार मॅसपगची कायगिाही झाल्यानंतर संबवं धत कायालयांचे आकृवतबंध प्रणालीमध्ये अंवतम (freeze)
करण्यात येणार असुन त्यानंतर यामध्ये शासन मान्यतेवशिाय कोणत्याही प्रकारचा बदल करता येणार नाही. त्यामुळे सदर
मावहती भरण्यापुिी त्याची पडताळणी झालेली असणे आिश्यक आहे.
वद. १६/०१/२०१६ रोजी मा. सवचि (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी कोयना संकल्पवचत्र मंडळ,
पुणे येथे झालेल्या बैठकीदरम्यान सदर मावहती वद. ३१ माचग २०१६ पयंत संबवं धतांकडु न प्रणालीमध्ये भरुन घ्यािी, असे
वनदेश वदलेले आहेत. याबाबत कायगिाहीस्ति जलसंपदा विभागातील सिग कायालयांना टप्याटप्याने िाल्मी औरंगाबाद
येथील कायगशाळे स उपस्स्थत राहण्याबाबत प्रकल्प व्यिस्थापन कायालय, पुणे मार्गत सुवचत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे
आपण संबवं धतांना या कामाकडे प्राधान्याने लक्ष देऊन उपरोक्तनुसार कायगिाही विवहत कालािधीत पुणग करण्याबाबत
आदेवशत करािे.
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अशा प्रकारे मॅसपग केलेली मावहती अचुक असल्याची जबाबदारी आपले कायालयाची राहणार आहे. मॅसपग केलेले
अवधकारी / कमगचारी सेिावनिृत्त झाल्यास, त्याबाबत प्रणालीमध्ये आपोआप बदल घडु न येतील. तथावप, बदली, पदोन्नती,
स्िेच्छासेिावनिृत्ती, मृत्यु आदी कारणांमुळे कोणताही अवधकारी / कमगचारी बदलला गेल्यास, त्याबाबत आपले स्तरािर
कायगिाही होणे आिश्यक आहे. याबाबत देखील ई-प्रशासन, प्रकल्प व्यिस्थापन कायालय, पुणे यांचेमार्गत प्रवशक्षण देण्यात
येणार आहे.
सदर कायगशाळे दरम्यान उपरोक्त र्ननदेवशत अवधकारी/कमगचारी यांची भोजन ि वनिास व्यिस्था िाल्मी, औरंगाबाद
यांचेमार्गत करण्यात येईल.
तरी सदर प्रणाली यशस्िीवरत्या विकवसत होऊन त्यातील मावहती शासकीय कामासाठी िापरता यािी यासाठी
तातडीने कायगिाही व्हािी.

१)

सहपत्र:- पावरवशष्ट्ट- १: कायालयाचा आकृतीबंध संवक्षप्त गोषिारा ि वद. १ र्ेबुिारी २०१६ रोजीची भरलेली
पदे

२)

पवरवशष्ट्ट- २: कायालयाचा आकृतीबंध (Temporary/Permanent िगीकरणासह) ि वद. १ र्ेबुिारी २०१६
रोजी कायगरत असलेल्या अवधकारी / कमगचाऱ्यांच्या संख्येसह मावहती – RT

३)

पवरवशष्ट्ट- ३: वद. १ र्ेबुिारी २०१६ रोजी कायगरत असलेल्या अवधकारी / कमगचाऱ्यांची मावहती – RT

४)

पवरवशष्ट्ट- ४: वद. १ र्ेबुिारी २०१६ रोजी कायगरत असलेल्या अवधकारी / कमगचाऱ्यांची मावहती - (CRT & CRP
Employees)

प्रवतवलपी :१) महासंचालक, जल आवण भूमी व्यिस्थापन संस्था (िाल्मी), औरंगाबाद यांनी सदरील ि यानंतर होणाऱ्या ई-सेिा
पुस्तक विषयक कायगशाळे स उपस्स्थत राहणारे प्रवशक्षणाथी ि ई-प्रशासन प्रकल्प व्यिस्थापन कायालय, पुणे येथील
व्याख्याते यांची भोजन, राहण्याची ि इतर व्यिस्था करािी.
२) मुख्य अवभयंता, जलसंपदा विभाग, पुणे यांना मावहतीस्ति ि पुढील कायगिाहीस्ति.
३) सह-सवचि, सेिा यांना मावहतीस्ति ि पुढील कायगिाहीस्ति.
४) अधीक्षक अवभयंता, प्रकल्प तयारी ि व्यिस्थापन कक्ष, मंत्रालय, मुंबई यांना मावहतीस्ति ि पुढील कायगिाहीस्ति.
५) कायगकारी अवभयंता, प्रादेवशक प्रवशक्षण केंद्र (िाल्मी), औरंगाबाद यांना मावहतीस्ति ि पुढील आिश्यक त्या
कायगिाहीस्ति. (या ि यानंतर होणाऱ्या ई-सेिा पुस्तक विषयक कायगशाळे स प्रवशक्षण कक्ष, संगणक कक्ष ि इंटरनेट
इत्यादी व्यिस्था करण्यात यािी.)
६) श्री. प्रविण कोल्हे, कायगकारी अवभयंता, श्री. नंदवकशोर रणिरे, स.अ.-१ ि श्री. वदस्विजय पाटील, स.अ.-१, प्रकल्प
व्यिस्थापन कायालय, पुणे यांनी सदर कायगशाळे दरम्यान उपरोक्त कायालयांतील अवधकारी / कमगचारी यांचे
आधार मॅसपगची कायगिाही पुणग करािी. तसेच यानंतर उिगरीत कायालयांच्या बाबतीत अशीच कायगिाही करणेस्ति
आपले स्तरािर वनयोजन करुन सिग संबवं धतांना कळिािे. सदर कायगिाही पुणग झाल्यानंतर याबाबतची मावहती ईसेिा पुस्तक प्रणालीच्या संकेतस्थळािर संबवं धता कायालयांनी पडताळणी करण्यासाठी उपलब्ध करुन द्यािी. तसेच
या मावहतीचा िापर विभागाचे संकेतस्थळािर आिश्यक त्या वठकाणी करािा.
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पावरवशष्ट्ट-१ - कायालयाचा आकृतीबंध संवक्षप्त गोषिारा ि वद. १ र्ेबुिारी २०१६ रोजीची भरलेली पदे
(मंडळ स्तरािर तयार करण्यात येणाऱ्या प्रपत्रामध्ये मंडळ कायालय, त्या अंतगगत असलेले सिग विभावगय कायालये, उपविभावगय कायालये ि सिग ससचन शाखा यांची मुख्यालयासह खालीलप्रमाणे
मावहती देण्यात यािी.)

सदर पवरवशष्ट्ठ-१ हे स्कॅन करुन सॉफ्ट कॉपी स्िरुपात प्रणालीमध्ये अपलोड करण्यासाठी उपलब्ध करुन ठे िण्यात यािी. सदर प्रमाणपत्रावशिाय मावहती प्रणालीमध्ये
सदर कायालयाचे मॅसपग करता येणार नाही, याची कृपया नोंद घेण्यात यािी.
Sr. No.

Name of Office & Head Quarter

Circle

Post Nature

Number of Sanctioned

Number of Filled

Vacant Post as

Posts as per

Post as on 1 Jan

on 1 Jan 2016

Approved Akrutibandh

2016

st

st

Remark

Permanent
Temporary
Total (Permanent + Temporary)
CRT
CRP
Total (CRT+CRP)
GRAND TOTAL =

१)

Division 1

Permanent
Temporary
Total (Permanent + Temporary)
CRT
CRP
Total (CRT+CRP)
GRAND TOTAL =

१.१)

Sub- Division 1

Permanent
Temporary
Total (Permanent + Temporary)
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CRT
CRP
Total (CRT+CRP)
GRAND TOTAL =
१.१.१)

Section १

Permanent
Temporary
Total (Permanent + Temporary)
CRT
CRP
Total (CRT+CRP)
GRAND TOTAL =

याप्रमाणे एका उपविभागाअंतगगत असलेल्या सिग ससचन शाखा यांची मावहती तसेच विभागाअंतगगत असलेले सिग उपविभाग ि मंडळ अंतगगत असलेले सिग विभाग यांच्या मावहतीची मांडणी करण्यात
यािी.

---oo--- प्रमाणपत्र ---oo--प्रमावणत करण्यात येते की, उपरोक्त मावहती अचुक आहे . तसेच सदर मावहतीची पडताळणी ई-सेिा पुस्तकाच्या लॉग ईन पेजिर उपलब्ध असलेल्या अहिालासोबत करण्यात आली असुन, त्यामध्ये
कोणत्याही प्रकारची तृटी नाही.
स्िाक्षरी,

स्िाक्षरी,

उप/ सहायक अधीक्षक अवभयंता,

अधीक्षक अवभयंता,

_____________ मंडळ

__________________ मंडळ
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पवरवशष्ट्ट-२ - कायालयाचा आकृतीबंध (Temporary/Permanent िगीकरणासह) ि वद. १ र्ेबुिारी २०१६ रोजी कायगरत असलेल्या
अवधकारी / कमगचाऱ्यांच्या संख्येसह - RT
(मंडळ कायालय ते ससचन शाखा या प्रत्येक कायालयासाठी स्ितंत्रपणे मावहती तयार करण्यात यािी.)
Sr.

Name of Post

Type

No.

Number of Sanction Posts

Number of Field Post

Vacant Post

as per Akrutibandh/
Extension Proposal

1

Temporary
Permanent

2

Temporary
Permanent

3

Temporary
Permanent

4

Temporary
Permanent

etc.

Temporary
Permanent
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पवरवशष्ट्ट-३ - वद. १ र्ेबुिारी २०१६ रोजी कायगरत असलेल्या अवधकारी / कमगचाऱ्यांची यांची मावहती - RT
(मंडळ कायालय ते ससचन शाखा या प्रत्येक कायालयासाठी स्ितंत्रपणे मावहती तयार करण्यात यािी.)
Name of Office: ____________________________________________

Sr.No

Aadhar Number

Honorific
(Dr./Mr./Mrs./Miss.)

First Name

Middle Name

Last Name
(Surname)

Post

Date Of

Group

Date Of

Joining in

Mobile

( A/B/C/D)

Birth

Government

No.

Service

1
2
etc.

---oo--- प्रमाणपत्र ---oo--प्रमावणत करण्यात येते की, उपरोक्त मावहती अचुक आहे . तसेच सदर मावहती ई-सेिा पुस्तक प्रणालीमध्ये भरण्यासाठी वनम्नस्िाक्षरीकार श्री. ______________________,
उप/ सहा. अधीक्षक अवभयंता, यांना या कायालयाचे ितीने प्रावधकृत करण्यात येत आहे .
स्िाक्षरी,

स्िाक्षरी,

उप/ सहायक अधीक्षक अवभयंता,

अधीक्षक अवभयंता,

_____________ मंडळ

__________________ मंडळ
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पवरवशष्ट्ट-४ - वद. १ र्ेबुिारी २०१६ रोजी कायगरत असलेल्या अवधकारी / कमगचाऱ्यांची यांची मावहती (CRT & CRP Employees)
(मंडळ कायालय ते ससचन शाखा या प्रत्येक कायालयासाठी स्ितंत्रपणे मावहती तयार करण्यात यािी.)

Name of Office: ____________________________________________
कृपया प्रत्येक अवधकारी ि कमगचारी यांची अचुक (Post) पोस्ट त्यांच्या समोर नोंदविण्यात यािी.
विशेषत: उप अवभयंता, शाखा अवभयंता, आरेखक, लघुलख
े क, वलवपक, या केडर मवधल अवधकारी/ कमगचारी यांचे व्यक्तीवनहाय अचुक Post नोंदविण्यात
यािी. उदा. Deputy Engineer, Assistant Executive Engineer, Assistant Engineer Gr.-1, Sub-Divisional Engineer, Sub-Divisional Officer, Assistant Engineer Grade-2, Sectional Engineer,
Junior Engineer, Stenographer (H.G.), Stenographer (L.G.), Research Assistant, Junior Scientific Assistant, Head Draftsman, Draftsman, Assistance Draftsman, Steno Typist, Lower
Grade Steno Typist, Junior Clerk, Clerk-Cum-typist, Typist.

Sr.No

Aadhar Number

Honorific
(Dr./Mr./Mrs./Miss.)

First Name

Middle Name

Last Name
(Surname)

Post

Date Of

Group

Date Of

Joining in

Mobile

( A/B/C/D)

Birth

Government

No.

Service

1
etc.

---oo--- प्रमाणपत्र ---oo--प्रमावणत करण्यात येते की, उपरोक्त मावहती अचुक आहे . तसेच सदर मावहती ई-सेिा पुस्तक प्रणालीमध्ये भरण्यासाठी वनम्नस्िाक्षरीकार श्री. ______________________,
उप/ सहा. अधीक्षक अवभयंता, यांना या कायालयाचे ितीने प्रावधकृत करण्यात येत आहे .
स्िाक्षरी,

स्िाक्षरी,

उप/ सहायक अधीक्षक अवभयंता,

अधीक्षक अवभयंता,

_____________ मंडळ

__________________ मंडळ
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