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महाराष्ट्र जलक्षते्र सधुार प्रकल्प 
प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष  

जलसपंदा ववभाग 

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगरुु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दुरध्वनी: ०२२-२२०२५२५७,  ई-मेल: semwsip.wrd@maharashtra.gov.in  

जलसपंदा ववभागाच्या सकेंतस्थळास कृपया भटे द्या: http://wrd.maharashtra.gov.in/ 
(फक्त ई-मेल द्वारे) जा.क्र.: पी.पी.एम.य.ु/पी.एम.ओ./  ४०     /२०१6                             वदनांक:-  20/02/२०१6 

प्रवत, 
सवव कायवकारी सचंालक, जलसपंदा ववभाग 
सवव महासचंालक, जलसपंदा ववभाग 
सवव मखु्य अवभयतंा, जलसपंदा ववभाग 
सवव अधीक्षक अवभयंता, जलसपंदा ववभाग 
 

ववषय:- ई-सवेा पसु्तक प्रणालीमध्य ेआपल ेकायालयांतगवत कायवरत अवधकारी/कमवचारी यांच ेआधार क्रमांकानुसार 
मॅपपग करणेबाबत 

सदंभव: १) जलसपंदा ववभाग, शासन वनणवय प्रशा २०१४/(२५१/१४)/लपा-१, वद. ११/११/२०१४ 
२) जलसपंदा ववभाग, शासन पत्र क्र. ई-प्रशा/२०१५/३१८/१५/लपा-१,  वद. १५/०१/२०१६ 

 

उपरोक्त शासन वनणवयाअन्वये जलसपंदा ववभागातील सवव अवधकारी व कमवचारी यांच ेकवरता ई सवेा पसु्तक ही 
प्रणाली अवनवायव केली आहे. त्यानुसार सदर प्रणाली प्रकल्प व्यवस्थापन कायालय, पणुे यांच ेमाफव त उपलब्ध करुन देण्यात 
आली आहे. सद्यस्स्थतीत जलसपंदा ववभागातील सवव कायालय े(ससं्था / महामंडळे / प्रादेवशक / ववभावगय / उपववभावगय 
/ पसचन शाखा आदी) यांची नोंदणी अवधश्रेणी (hierarchy) नुसार करुन, त्या अतंगवत आकृतीबधंानुसार मंजरु पदे व 
ऑक्टोंबर- २०१५ अखरे भरलेली पदे यांची मावहती या प्रणालीमध्ये भरण्यात आली आहे. सदंभव क्र. २ अन्वये सदर 
मावहतीमध्य ेकोणतीही त्रटृी असल्यास ती दुरुस्त करुन घेण्याची कायववाही करण्याबाबत वनदेश देण्यात आले आहेत.  

आता, ई-सवेा पसु्तक प्रणालीमध्ये आपल ेकायालयामध्ये सद्यस्स्थतीत कायवरत असलले्या अवधकारी / कमवचारी 
यांच ेआधार क्रमांक वापरुन सबंवंधत पदावर मॅपपग करण्याची कायववाही पार पाडणे आवश्यक आहे. यासाठी वद. २४, २५ व 
२६ फेबवुारी २०१६ रोजी प्रकल्प व्यवस्थापन कायालय, पणुे माफव त सवव सबंवंधतांना कायालय वनहाय Video Conference 
(VC) आयोवजत करुन सववस्तर प्रवशक्षण देण्यात येणार आहे. याबाबतच ेवळेापत्रक सोबतच्या पवरवशष्ट्ट मध्य ेजोडण्यात 
आलले ेआहे. या VC कवरता नेमनु वदलले्या वठकाणी खालील अवधकारी / कमवचारी यांनी उपस्स्थत रहाण ेआवश्यक आहे- 

अ.क्र. कायालय े VC साठी वनमंवत्रत अवधकारी / कमवचारी 
१) सवव महामंडळे / वाल्मी / मेरी व 

सवव प्रादेवशक कायालय े
१) सबंवंधत कायालयांनी नामवनदेवशत केलेले नोडल अवधकारी 
२) सबंवंधत काम पहाणारे आस्थापना शाखेतील कमवचारी 

२) सवव मंडळ कायालय े १) सबंवंधत उप / सहायक अधीक्षक अवभयंता. 
२) मंडळ कायालयातील आस्थापना शाखेतील सबंवंधत कमवचारी 
३) मंडळ कायालयांतगवत यणेाऱ्या सवव ववभावगय कायालयांच े उप-

कायवकारी अवभयंता.  
४) मंडळ कायालयांतगवत यणेाऱ्या सवव ववभावगय कायालयांमधील 

आस्थापना शाखेतील सबंवंधत कमवचारी 
उप/सहायक अधीक्षक अवभयंता यांनी त्यांच ेकायालय तसचे त्यांच ेअवधनस्त असलेले ववभावगय / उपववभावगय 

कायालय ेव पसचन शाखा आदी सवव कायालयांनुसारची मावहती ई-सवेा पसु्तक प्रणालीमध्य ेसबंवंधतांकडुन अचकुवरत्या 
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वववहत कालावधीमध्य ेभरुन घेणे आवश्यक आहे. याअनुषगंाने आयोवजत केलेल्या VC साठी उपस्स्थत राहण्याबाबत उप / 
सहायक अधीक्षक अवभयतंा यांनी सवव सबंवंधतांना अवगत कराव.े सदर आधार मॅपपगची कायववाही अचकुवरत्या व वववहत 
कालावधीमध्य ेपणुव करण्याची जबाबदारी नोडल अवधकारी अथवा सबंवंधत मंडळाच े उप/सहायक अधीक्षक अवभयतंा यांची 
असणार आहे. सदर काम करण्यासाठी आवश्यक ते सहकायव प्रकल्प व्यवस्थापन कायालय, पणुे माफव त परुववण्यात येईल. 
याबाबत कोणतीही अडचण असल्यास श्री. प्रववण कोल्हे, कायवकारी अवभयतंा यांचशेी सबंवंधत नोडल अवधकारी यांनी सपंकव  
साधावा. 

सदर मावहती प्रणालीमध्य ेयोग्यरीत्या व वववहत कालावधीमध्य ेभरली जाण ेआवश्यक असल्यान ेयाबाबतचा आाावा 
वद. १, २ व ३ माचव २०१६ दरम्यान आयोवजत केलेल्या VC द्वारेच घेण्यात येणार आहे. याचा देखील तपशील सोबतच्या 
पवरवशष्ट्ट मध्ये देण्यात आला आहे. या VC कवरता उपरोक्तनुसार सबंवंधतांनी उपस्स्थत राहणे आवश्यक आहे. या 
आााव्यानंतर सदर मावहती अंवतम करुन freeze करण्यासाठी वद. ८, ९ व १० माचव 2016 दरम्यान शासन स्तरावरुन आाावा 
घेण्यात यणेार आहे. त्यासाठी देखील सबंवंधतांनी उपस्स्थत राहण ेआवश्यक आहे. याबाबतच ेवळेापत्रक सोबतच्या पवरवशष्ट्ट 
मध्य ेदशवववण्यात आले आहे. सदर कायववाही पणुव झाल्यानतंर ववभागातील सवव कायवरत अवधकारी / कमवचारी यांची मावहती 
ई-सवेा पसु्तक प्रणालीमध्ये उपलब्ध होईल व ती अवधकृत व अचकु समजनु आस्थापना ववषयक बाबींसाठी वापरण्यात येईल. 
या मावहतीमध्य ेभववष्ट्यात चकु आाळल्यास, त्याची जबाबदारी सबंवंधत नोडल अवधकारी अथवा उप / सहायक अधीक्षक 
अवभयंता यांची असले. 

काही कायालयांतील अवधकारी / कमवचारी यांच े आधार मॅपपग पणु े अथवा वाल्मी, औरंगाबाद येथे झालेल्या 
कायवशाळेदरम्यान पणुव झालेले असल्यान े त्यांनी पवहल्या VC सत्रास उपस्स्थत राहण्याची आवश्यकता नाही. मात्र त्यांनी 
मॅपपगच्या आााव्याकवरता तसचे अंवतम करण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या VC साठी उपस्स्थत रहाणे अवनवायव आहे. 

वद. १६/०१/२०१६ रोजी मा. सवचव (लाक्षवेव), जलसपंदा ववभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी कोयना सकंल्पवचत्र मंडळ, 
पणुे येथ ेझालेल्या बठैकीदरम्यान सदर मावहती वद. १५ माचव २०१६ पयंत सबंवंधतांकडुन प्रणालीमध्य ेभरुन घ्यावी, अस ेवनदेश 
वदलेले आहेत. त्यामळेु आपणास ववनतंी करण्यात यतेे की, सबंवंधतांना या कामाकडे प्राधान्याने लक्ष देऊन उपरोक्तनुसार 
कायववाही वववहत कालावधीत पणुव करण्याबाबत आदेवशत कराव.े  

तरी सदर प्रणाली यशस्वीवरत्या ववकवसत होऊन त्यातील मावहती शासकीय कामासाठी वापरता यावी यासाठी 
तातडीन ेकायववाही व्हावी, ही ववनंती. 

 
सहपत्र:- Video Conference च ेवळेापत्रक श्रीमती. प.ु दे. देसाई 

अधीक्षक अवभयंता 
प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष  

मंत्रालय, मुंबई 
प्रवतवलपी :- 

१) मा. सवचव, (ज.स.ंव्य. व लाक्षवेव) जलसपंदा ववभाग, मंत्रालय, मुंबई  (लक्षवधे: श्री. अतलु कोदे, सहसवचव, सवेा) 
यांना मावहतीस्तव सववनय सादर 

२) मखु्य अवभयंता, जलसपंदा ववभाग, पणुे यांना मावहतीस्तव व पाुील कायववाहीस्तव. 
३) कायवकारी अवभयंता, प.व्य. , प्रकल्प व्यवस्थापन कायालय, पणुे यांना आवश्यक कायववाहीस्तव अग्रेवषत. 
४) सवव कायवकारी अवभयतंा, जलसपंदा ववभाग यांना आवश्यक कायववाहीस्तव अग्रेवषत. 
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पवरवशष्ट्ट :  ई-सवेा पसु्तक प्रणालीमध्य ेआपल ेकायालयांतगवत कायवरत अवधकारी/कमवचारी यांच ेआधार क्रमांकानुसार मॅपपग करणेबाबत VC 
सवव Video Conference वळे: ११:३० ते १:३० (पणुे विभाग) 

VC द्वारे जोडण्यात येणारी वठकाण े उपस्स्थत राहण्यासाठी आमंवत्रत कायालय े आधार मॅपपग 
प्रवशक्षणा VC वदनांक 

आााव्याच्या 
VC चा वदनांक 

शासन स्तरावरील 
VC चा वदनांक 

१) अधीक्षक अवभयंता, कोयना 
सकंल्पवचत्र मंडळ पणु े

१) अधीक्षक अवभयंता, लाभक्षते्र ववकास प्रावधकरण, पणु े
२) अधीक्षक अवभयंता, यांवत्रकी मंडळ, पणुे 
३) अधीक्षक अवभयंता, पणुे पाटबधंारे प्रकल्प मंडळ, पणुे 

24/02/2016 0१/03/2016 0८/03/3016 

२) कायवकारी सचंालक, महाराष्ट्र 
कृष्ट्णा खोरे पस.वव. महामंडळ, पणु े

१) अधीक्षक अवभयंता, पणुे पाटबधंारे मंडळ, पणुे 
२) अधीक्षक अवभयंता, कुकडी प्रकल्प मंडळ, पणुे 

24/02/2016 0१/03/2016 0८/03/3016 

३) अधीक्षक अवभयंता, सांगली 
पाटबधंारे मंडळ, सांगली  

१) अधीक्षक अवभयंता, सांगली पाटबधंारे प्रकल्प मंडळ, सांगली 
२) अधीक्षक अवभयंता, कृष्ट्णा कोयना उपसा पस.प्र.मंडळ, सांगली 

24/02/2016 0१/03/2016 0८/03/3016 

४) अधीक्षक अवभयंता, कोल्हापरु 
पाटबधंारे मंडळ, कोल्हापरु 

१) अधीक्षक अवभयंता, कोल्हापरु पाटबधंारे मंडळ, कोल्हापरु 
२) अधीक्षक अवभयंता, यांवत्रकी मंडळ, कोल्हापरु 
३) अधीक्षक अवभयंता, बांधकाम मंडळ (ववद्यतु), कोल्हापरु 

24/02/2016 0१/03/2016 0८/03/3016 

५) अधीक्षक अवभयंता, सातारा 
पाटबधंारे प्रकल्प मंडळ, सातारा  

१) अधीक्षक अवभयंता, सातारा पाटबधंारे प्रकल्प मंडळ, सातारा 
२) अधीक्षक अवभयंता, कोयना बांधकाम मंडळ, सातारा 
३) अधीक्षक अवभयंता, कोयना (वववयां) बांधकाम मंडळ, सातारा 

24/02/2016 0१/03/2016 0८/03/3016 

६) अधीक्षक अवभयंता, लाभक्षते्र 
ववकास प्रावधकरण, सोलापरु 

१) अधीक्षक अवभयंता, लाभक्षते्र ववकास प्रावधकरण, सोलापरु 
२) अधीक्षक अवभयंता, वभमा कालव ेमंडळ, सोलापरु 

24/02/2016 0१/03/2016 0८/03/3016 

७) अधीक्षक अवभयंता, उस्मानाबाद 
पाटबधंारे मंडळ, उस्मानाबाद 

१) अधीक्षक अवभयंता, उस्मानाबाद पाटबधंारे मंडळ, उस्मानाबाद 24/02/2016 0१/03/2016 0८/03/3016 

८) अधीक्षक अवभयंता, वावशम 
पाटबधंारे मंडळ, वावशम 

१) अधीक्षक अवभयंता, वावशम पाटबधंारे मंडळ, वावशम 24/02/2016 0१/03/2016 0८/03/3016 
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1) अधीक्षक अवभयंता, कोयना सकंल्पवचत्र मंडळ पणुे    
2) अधीक्षक अवभयंता, महाराष्ट्र 

अवभयांवत्रकी प्रवशक्षण प्रबोवधनी, 
नावशक 

१) महासचंालक, महाराष्ट्र अवभयांवत्रकी सशंोधन ससं्था, नावशक 
२) अधीक्षक अवभयंता व सहसचंालक, मेरी, नाविक 
३) मखु्य अवभयंता, मध्यवती सकंल्पवचत्र सघंटना, नावशक  
४) मखु्य अवभयंता, वनयोजन व जलववज्ञान प्रकल्प, नावशक 
५) अधीक्षक अवभयंता, आधार सामगृ्री सकंलन, नावशक 
६) अधीक्षक अवभयंता, आधार सामगृ्री पथृ:करण मंडळ, नावशक 
७) अधीक्षक अवभयंता, (धरण/ द्वारे/उपसा पसचन) मध्यवती 

सकंल्पवचत्र सघंटना, नावशक 
८) अधीक्षक अवभयंता, SLTC, नावशक  
९) अधीक्षक अवभयंता, धरण सरुक्षा सघंटना, नावशक  
१०) अधीक्षक अवभयंता व सहसचंालक, मेटा, नाविक 

24/02/2016 0१/03/2016 0८/03/3016 

3) अधीक्षक अवभयंता, लाक्षवेव, 
अहमदनगर 

१) अधीक्षक अवभयंता, लाभक्षते्र ववकास प्रावधकरण, अहमदनगर 24/02/2016 0१/03/2016 0८/03/3016 

4) अधीक्षक अवभयंता, नांदेड 
पाटबधंारे मंडळ, नांदेड 

१) अधीक्षक अवभयंता, नांदेड पाटबधंारे मंडळ, नांदेड 
२) अधीक्षक अवभयंता, उध्वव पनैगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड 
३) अधीक्षक अवभयंता, यांवत्रकी मंडळ, नांदेड 

24/02/2016 0१/03/2016 0८/03/3016 

5) अधीक्षक अवभयंता, बीड पा. 
प्र.मंडळ, परळी  (लातरु) 

१) अधीक्षक अवभयंता, बीड पाटबधंारे प्रकल्प मंडळ, परळी  
(लातरु) 

24/02/2016 0१/03/2016 0८/03/3016 

6) अधीक्षक अवभयंता, लाक्षवेव, बीड १) अधीक्षक अवभयंता, लाभक्षते्र ववकास प्रावधकरण, बीड 24/02/2016 0१/03/2016 0८/03/3016 
 

 

पवरवशष्ट्ट :  ई-सवेा पसु्तक प्रणालीमध्य ेआपल ेकायालयांतगवत कायवरत अवधकारी/कमवचारी यांच ेआधार क्रमांकानुसार मॅपपग करणेबाबत VC 
सवव Video Conference वळे:  2:३० ते 4:३० (औरंगाबाद + नाविक विभाग) 

VC द्वारे जोडण्यात येणारी वठकाण े उपस्स्थत राहण्यासाठी आमंवत्रत कायालये आधार मॅपपग 
प्रवशक्षणा VC वदनांक 

आााव्याच्या 
VC चा वदनांक 

शासन स्तरावरील 
VC चा वदनांक 
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पवरवशष्ट्ट :  ई-सवेा पसु्तक प्रणालीमध्य ेआपल ेकायालयांतगवत कायवरत अवधकारी/कमवचारी यांच ेआधार क्रमांकानुसार मॅपपग करणबेाबत VC 
सवव Video Conference वळे: ११:३० ते १:३० (औरंगाबाद + नाविक विभाग)  

VC द्वारे जोडण्यात येणारी वठकाण े उपस्स्थत राहण्यासाठी आमंवत्रत कायालय े आधार मॅपपग 
प्रवशक्षणा VC वदनांक 

आााव्याच्या 
VC चा 
वदनांक 

शासन स्तरावरील 
VC चा वदनांक 

1) अधीक्षक अवभयंता, कोयना 
सकंल्पवचत्र मंडळ पणु े

    

2) कायवकारी सचंालक, गोदावरी 
मराठवाडा पसचन ववकास 
महामंडळ, औरंगाबाद  

१) कायवकारी सचंालक, गोदावरी मराठवाडा पसचन ववकास 
महामंडळ, औरंगाबाद 

२) मखु्य अवभयंता, जलसपंदा ववभाग, औरंगाबाद 
३) मखु्य अवभयंता, लाक्षवेव, जलसपंदा ववभाग, औरंगाबाद 
४) अधीक्षक अवभयंता, औरंगाबाद पाटबधंारे मंडळ, औरंगाबाद 
५) अधीक्षक अवभयंता, लाभक्षते्र ववकास प्रावधकरण, औरंगाबाद 
६) अधीक्षक अवभयंता, जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, औरंगाबाद 

25/02/2016 0२/03/2016 0९/03/2016 

3) महासचंालक, जल व भमुी 
व्यवस्थापन ससं्था, औरंगाबाद 

१) महासचंालक, जल व भमुी व्यवस्थापन ससं्था, औरंगाबाद 
२) अधीक्षक अवभयंता व सहसचंालक, िाल्मी, औरंगाबाद  
३) मखु्य अवभयंता, महाराष्ट्र जलववकास कें द्र, औरंगाबाद 
४) अधीक्षक अवभयंता, गणुवनयतं्रण, औरंगाबाद 
५) अधीक्षक अवभयंता, दक्षता पथक, औरंगाबाद 

25/02/2016 0२/03/2016 0९/03/2016 

4) अधीक्षक अवभयंता, महाराष्ट्र 
अवभयांवत्रकी प्रवशक्षण प्रबोवधनी, 
नावशक 

१) मखु्य अवभयंता, यांवत्रकी, जलसपंदा ववभाग, नावशक 
२) मखु्य अवभयंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नावशक 
३) अधीक्षक अवभयंता, यांवत्रकी मंडळ, नावशक 
४) अधीक्षक अवभयंता, लाभक्षते्र ववकास प्रावधकरण, नावशक 

25/02/2016 0२/03/2016 0९/03/2016 
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पवरवशष्ट्ट :  ई-सवेा पसु्तक प्रणालीमध्य ेआपल ेकायालयांतगवत कायवरत अवधकारी/कमवचारी यांच ेआधार क्रमांकानुसार मॅपपग करणबेाबत VC 

सवव Video Conference वळे: २:३० ते ४:३० (नागपरु विभाग) 
VC द्वारे जोडण्यात येणारी वठकाण े उपस्स्थत राहण्यासाठी आमंवत्रत कायालय े आधार मॅपपग 

प्रवशक्षणा VC वदनांक 
आााव्याच्या 

VC चा वदनांक 
शासन स्तरावरील 
VC चा वदनांक 

१) अधीक्षक अवभयंता, कोयना 
सकंल्पवचत्र मंडळ पणु े

    

२) कायवकारी सचंालक, ववदभव पसचन 
ववकास महामंडळ, नागपरु  

१) कायवकारी सचंालक, ववदभव पसचन ववकास महामंडळ, नागपरु 
२) मखु्य अवभयंता, गोसीखदुव प्रकल्प, नागपरु 
३) मखु्य अवभयंता, जलसपंदा ववभाग, नागपरु 
४) अधीक्षक अवभयंता, गोसीखदुव प्रकल्प मंडळ, नागपरु 
५) अधीक्षक अवभयंता, नागपरु पाटबधंारे मंडळ, नागपरु 

25/02/2016 0२/03/2016 0९/03/2016 

३) अधीक्षक अवभयंता, गणुवनयतं्रण 
मंडळ, नागपरु 

१) अधीक्षक अवभयंता, यांवत्रकी मंडळ, नागपरु 
२) अधीक्षक अवभयंता, दक्षता पथक, नागपरु 
३) अधीक्षक अवभयंता, गणुवनयतं्रण मंडळ, नागपरु 

25/02/2016 0२/03/2016 0९/03/2016 

४) अधीक्षक अवभयंता, च.ंपा.मं. चदं्रपरु १) अधीक्षक अवभयंता, चदं्रपरु पाटबधंारे मंडळ, चदं्रपरु 25/02/2016 0२/03/2016 0९/03/2016 
५) अधीक्षक अवभयंता, गो.उ.पस. मंडळ, 

अंबाडी (भडंारा) 
१) अधीक्षक अवभयंता, गोसीखदुव उपसा पसचन मंडळ, अंबाडी (भडंारा) 25/02/2016 0२/03/2016 0९/03/2016 
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पवरवशष्ट्ट :  ई-सवेा पसु्तक प्रणालीमध्ये आपल ेकायालयांतगवत कायवरत अवधकारी/कमवचारी यांच ेआधार क्रमांकानुसार मॅपपग करणेबाबत VC 

सवव Video Conference वळे: ११:३० ते १:३० (अमरािती विभाग) 
VC द्वारे जोडण्यात येणारी वठकाण े उपस्स्थत राहण्यासाठी आमंवत्रत कायालय े आधार मॅपपग 

प्रवशक्षणा VC वदनांक 
आााव्याच्या 

VC चा वदनांक 
शासन स्तरावरील 
VC चा वदनांक 

१) अधीक्षक अवभयंता, कोयना 
सकंल्पवचत्र मंडळ पणु े

    

२) कायवकारी सचंालक, ववदभव पसचन 
ववकास महामंडळ, नागपरु  

1) अधीक्षक अवभयंता, पाटबधंारे प्रकल्प अन्वषेण मंडळ नागपरु 
2) अधीक्षक अवभयंता, जलववद्यतु व उपसा पसचन मंडळ, अजनी, 

नागपरु 
3) अधीक्षक अवभयंता, लाभक्षते्र ववकास प्रावधकरण, नागपरु 

2६/02/2016 03/03/2016 10/03/2016 

3) मखु्य अवभयंता, ववशेष प्रकल्प, 
जलसपंदा ववभाग, अमरावती 

१) मखु्य अवभयंता, ववशेष प्रकल्प, अमरावती 
२) मखु्य अवभयंता, जलसपंदा ववभाग, अमरावती 
३) अधीक्षक अवभयंता, उध्वव वधा प्रकल्प मंडळ, अमरावती 
४) अधीक्षक अवभयंता, पाटबधंारे प्रकल्प व अन्वषेण मंडळ, अमरावती 
५) अधीक्षक अवभयंता, दक्षता पथक, अमरावती 

2६/02/2016 03/03/2016 10/03/2016 

4) अ.अ., ब.ुपा.प्र.मं, बलुााणा १) अधीक्षक अवभयंता, बलुााणा पाटबधंारे प्रकल्प मंडळ, बलुााणा 2६/02/2016 03/03/2016 10/03/2016 
5) अधीक्षक अवभयंता, अकोला पाटबधंारे 

मंडळ, अकोला 
१) अधीक्षक अवभयंता, अकोला पाटबधंारे मंडळ, अकोला 2६/02/2016 03/03/2016 10/03/2016 

6) अ.अ., य.पा.मं. यवतमाळ १) अधीक्षक अवभयंता, यवतमाळ पाटबधंारे मंडळ, यवतमाळ 2६/02/2016 03/03/2016 10/03/2016 
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पवरवशष्ट्ट :  ई-सवेा पसु्तक प्रणालीमध्य ेआपल ेकायालयांतगवत कायवरत अवधकारी/कमवचारी यांच ेआधार क्रमांकानुसार मॅपपग करणबेाबत VC 
सवव Video Conference वळे: २:३० ते ४:३० (पणुे + कोकण + जळगाव ववभाग) 

VC द्वारे जोडण्यात येणारी वठकाणे उपस्स्थत राहण्यासाठी आमंवत्रत कायालय े आााव्याच्या 
VC चा वदनांक 

शासन स्तरावरील 
VC चा वदनांक 

१) अ.अ., को.स.ंमं., पणुे १) अधीक्षक अवभयंता, कोयना सकंल्पवचत्र मंडळ पणुे 
२) अधीक्षक अवभयंता, कोयना (वव.व या.) मंडळ, पणुे 
३) कायवकारी सचंालक, मकृकोववम, पणुे 
४) मखु्य अवभयंता, जलसपंदा ववभाग, पणुे 
५) मखु्य अवभयंता, ववशेष प्रकल्प, जलसपंदा ववभाग, पणुे  
६) मखु्य अवभयंता, जलववद्यतु व गुणवनयंत्रण, पणुे 
७) अधीक्षक अवभयंता, कृष्ट्णा पाणी तंटा लवाद, पणुे 
८) अधीक्षक अवभयंता, गणुवनयंत्रण, पणुे 
९) अधीक्षक अवभयंता, दक्षता पथक, पणुे 

0३/03/2016 १०/03/2016 

2) कायवकारी सचंालक, कोकण पाटबधंारे ववकास 
महामंडळ, ठाणे 

१) कायवकारी सचंालक, कोकण पाटबधंारे ववकास महामंडळ, ठाणे 
२) अधीक्षक अवभयंता, उत्तर कोकण पाटबधंारे प्रकल्प मंडळ, ठाणे 
३) अधीक्षक अवभयंता, ठाणे पाटबधंारे मंडळ, ठाणे 
४) अधीक्षक अवभयंता व प्रकल्प संचालक, खारभमुी ववकास मंडळ, ठाणे 
५) अधीक्षक अवभयंता, दक्षता पथक, ठाणे 
६) अधीक्षक अवभयंता, घाटघर (वववयां) मंडळ, कळवा, ठाणे  

0३/03/2016 १०/03/2016 

3) कायवकारी सचंालक, तापी पाटबधंारे महामंडळ, जळगाव  १) कायवकारी सचंालक, तापी पाटबधंारे ववकास महामंडळ, जळगाव  
२) मखु्य अवभयंता, तापी पाटबधंारे ववकास महामंडळ, जळगाव 
३) अधीक्षक अवभयंता, लाभक्षते्र ववकास प्रावधकरण, जळगाव 
४) अधीक्षक अवभयंता, जळगाव पाटबधंारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव 

0३/03/2016 १०/03/2016 

१०) मखु्य अवभयंता, कोकण प्रदेश, मुंबई १) मखु्य अवभयंता, कोकण प्रदेश, जलसपंदा ववभाग, मुंबई 
२) मखु्य अवभयंता, जलववद्यतु प्रकल्प (ववद्यतु), मुंबई 

0३/03/2016 १०/03/2016 

११) दवक्षण कोकण पाटबधंारे मंडळ, ओरस (पसधुदुगव) १) अधीक्षक अवभयंता, दवक्षण कोकण पाटबधंारे मंडळ, ओरस (पसधुदुगव) 0३/03/2016 १०/03/2016 
१२) अधीक्षक अवभयंता, कोकण पाटबधंारे मंडळ, रत्नावगरी १) अधीक्षक अवभयंता, कोकण पाटबधंारे मंडळ, रत्नावगरी 0३/03/2016 १०/03/2016 
१३) अधीक्षक अवभयंता, धुळे पा. प्र.मंडळ, धुळे १) अधीक्षक अवभयंता, धुळे पाटबधंारे प्रकल्प मंडळ, धुळे 0३/03/2016 १०/03/2016 

 
 


