महारा

शासन

जलसंपदा िवभाग,
जलसंपदा िवभागा या संकेत थळास कृपया भेट
जा.

.

ा: http://wrd.maharashtra.gov.in/

. ई- शा २०१५ / ३१८ / १५ / लपा १

हुता मा राजगु चौक,
मादाम कामा माग,
मं ालय, मुंबई.३२.
िदन क:- 29/02/2016

ित,
सव कायकारी संचालक, जलसंपदा िवभाग
सव महासंचालक, जलसंपदा िवभाग
सव मु य अिभयंता, जलसंपदा िवभाग
सव अधी क अिभयंता, जलसंपदा िवभाग
िवषय:-

ई-सेवा पु तक णालीम ये आपले काय लय तगत कायरत अिधकारी/कमचारी य चे आधार
म कानुसार मॅ पग करणेबाबत

संदभ:

जलसंपदा िवभाग, शासन िनणय शा २०१४/(२५१/१४)/लपा-१, िद. ११/११/२०१४
जलसंपदा िवभाग, शासन प
अधी क अिभयंता, महारा
िवभाग, मुंबई य चे प

उपरो त संदभ

. ई- शा/२०१५/३१८/१५/लपा-१, िद. १५/०१/२०१६
जल े सुधार क प, क प तयारी व यव थापन क , जलसंपदा

, पी.पी.एम.यु./पी.एम.ओ./ ४० /२०१6, िदन क:- 20/02/२०१6

. १ अ वये जलसंपदा िवभागातील सव अिधकारी व कमचारी य चे किरता ई सेवा पु तक

ही णाली अिनवाय केली आहे. यानुसार सदर णाली क प यव थापन काय लय, पुणे य चे माफत उपल ध
क न दे यात आली आहे. स

थतीत जलसंपदा िवभागातील सव काय लये (सं था / महामंडळे / ादेिशक /

िवभािगय / उपिवभािगय / सचन शाखा आदी) य ची न दणी अिध ेणी (hierarchy) नुसार क न, या अंतगत
आकृतीबंधानुसार मंजुर पदे व ऑ ट बर- २०१५ अखेर भरलेली पदे य ची मािहती या णालीम ये भर यात आली
आहे. संदभ

. २ अ वये सदर मािहतीम ये कोणतीही

ृटी अस यास ती दु

त क न घे याची कायवाही

कर याबाबत िनदश दे यात आले आहेत.
संदभ

. ३ अ वये ई-सेवा पु तक

अिधकारी / कमचारी य चे आधार

णालीम ये आपले काय लयाम ये स

थतीत कायरत असले या

म क वाप न संबंिधत पदावर मॅ पग कर याची कायवाही पार पाड यासाठी िद.

२४, २५ व २६ फेबवारी २०१६ रोजी क प यव थापन काय लय, पुणे माफत सव संबंिधत ना काय लय िनहाय
Video Conference (VC) आयोिजत क न सिव तर

िश ण दे यात आलेले आहे. तसेच याबाबाबत या

िश णाचा हिडओ व इतर संबंिधत मािहती जलसंपदा िवभागाचे संकेत थळ http://wrd.maharashtra.gov.in/
वरील “ई-सेवा पु तक” णाली या वेबपेजवर https://goo.gl/mPba4p
आले आहे.

या लकवर उपल ध क न दे यात

जलसंपदा िवभागातील मेरी, वा मी, सव महामंडळे व सव
णालीसाठी

ादेिशक काय लये य नी ई-सेवा पु तक

य नी नेमले या नोडल अिधकारी य चेमाफत उपरो त

िश णादर यान िदले या सुचन या

अनुषंगाने य चे काय लयासंबंिधत मािहती णालीम ये िद. ०१ माच २०१६ पयत मािहती भर याची कायवाही पुण
करावी. तसेच सव मंडळ काय लयातील संबंिधत उप/सहायक अधी क अिभयंता य नी य चे काय लय तसेच य चे
अिधन त असलेले िवभािगय / उपिवभािगय काय लये व सचन शाखा आदी सव काय लय नुसारची मािहती ई-सेवा
पु तक णालीम ये संबंिधत कडुन अचुकिर या िद. ०१/०३/२०१६ पुव भ न घेणे आव यक आहे.
सदर आधार मॅ पगची कायवाही अचुकिर या व िविहत कालावधीम ये पुण कर याची जबाबदारी नोडल
अिधकारी अथवा संबंिधत मंडळाचे उप/सहायक अधी क अिभयंता य ची असणार आहे. सदर काम कर यासाठी
आव यक ते सहकाय
अस यास

क प यव थापन काय लय, पुणे माफत पुरिव यात येईल. याबाबत कोणतीही अडचण

ी. िवण को हे, कायकारी अिभयंता य चेशी संबंिधत नोडल अिधकारी य नी संपक साधावा.

सदर मािहती णालीम ये यो यरी या व िविहत कालावधीम ये भरली गेली अस याबाबतचा आढावा िद. १,
२ व ३ माच २०१६ दर यान आयोिजत केले या VC ारे घे यात येणार आहे. तसेच या आढा यानंतर सदर मािहती
अंितम क न freeze कर यासाठी िद. ८, ९ व १० माच 2016 दर यान शासन तराव न VC ारे आढावा घे यात
येणार आहे. यासाठी देखील संबंिधत नी उप थत राहणे आव यक आहे. याबाबतचे वेळाप क संदभ

. ३ अ वये

सव ना पाठिव यात आले असुन ते ई-सेवा पु तक णाली या वेबपेजवर देखील उपल ध आहे.
सदर कायवाही पुण झा यानंतर िवभागातील सव कायरत अिधकारी / कमचारी य ची मािहती ई-सेवा
पु तक

णालीम ये उपल ध होईल व ती अिधकृत व अचुक समजुन आ थापना िवषयक बाब साठी वापर यात

येईल. या मािहतीम ये भिव यात चुक आढळ यास, याची जबाबदारी संबंिधत नोडल अिधकारी अथवा उप /
सहायक अधी क अिभयंता य ची असेल.
तरी सदर

णाली यश वीिर या िवकिसत होऊन यातील मािहती शासकीय कामासाठी वापरता यावी

यासाठी तातडीने कायवाही हावी, ही िवनंती.

जलसंपदा िवभाग, मं ालय, मुंबई
ितिलपी :१) अधी क अिभयंता, महारा

जल े सुधार क प, क प तयारी व यव थापन क , जलसंपदा िवभाग, मुंबई

२) कायकारी अिभयंता, प. य. , क प यव थापन काय लय, पुणे य ना आव यक कायवाही तव अ ेिषत.
३) सव कायकारी अिभयंता, जलसंपदा िवभाग य ना आव यक कायवाही तव अ ेिषत.

