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महारा  शासन 
जलसंपदा वभाग 

(फ त ई-मेल ारे) जा. .: पी.एम.ओ./D-4/धा-    /162/२०१५              िदनांक:- २९/०५/२०१५ 
ित, 

सव कायकारी अिभयंता,  
जलसंपदा िवभाग 

िवषय:- ई सेवापु तक णालीतील पिहल ेपाच मो लूची मािहती िद. 31.05.2015 पूव भरणेबाबत. 
 

 ईसेवापु तक णाली म ये मािहती भर यासाठी पिहले पाच मो ूल िद. 25.03.2015 रोजी या शासन 
प ा वय ेउपल ध क न दे यात आले होते.  यानुसार मािहती भर याची मुदत 30.04.2015 होती.  यानंतर िद. 
08.05.2015 रोजी या प ा वय े ही मुदत िद. 25.05.2015 पयत वाढिव यात आली. यानंतर ही  मुदत िद. 
31.05.2015 पयत वाढिव यात आली आहे.   

णाली म ये अडचण आ यास याची सोडवणूक कर यासाठी महाऑनलाईनकडून हे पडे कची सुिवधा 
उपल ध क न दे यात आली असून याचेकडून ता काळ अडचणीचे िनवारण कर यात येत आहे. तथािप, काही 

करणी अडचणीच े िनवारण महाऑनलाईन या हे प डे ककडून न झा यास टोकननंबर सह या 
ae1trg.pmo@gmail.com या ई-मेल ारे या काय लयास संपक साधावा, अशा सुचना देखील िद. 25.03.2015 
रोजी या शासन प ाम ये दे यात आ या आहेत. 

यामुळे ईसेवापु तक णालीम ये मािहती भर यासाठी वळेवाढवून देणे श य होणार नाही. आपणास िवनंती 
कर यात येते की,कृपया िद. 31.05.2015 पयत सव आपल ेअंतगत असले या सव अिधकारी / कमचारी यांची 
मािहती पिह या पाच मो ु सम ये भर यात यावी. यानंतर िद. १ जुन २०१५ रोजी ही माझी अिंतम कर यात 
येणार असुन, यात बदल करणे श य होणार नाही. याबाबत िद. 25.03.2015 या शासनप ाम ये िविहत 
कालावधीम येमािहती न भरणा या अिधकारी / कमचारी यांचे वेतन अदाकर यात येऊ नये, असे देखील सुिचत 
कर यात आल ेआहे. 

कृपया याबाबत आव यक ती कायवाही हावी, ही िवनंती. 
 
 ी. िवण को हे, 

कायकारी अिभयंता, 
परीवतन यव थापन, ई- शासन 

 
ितिलपी:- 

१) मा. धान सिचव (जसं व िव),जलसंपदा िवभाग, मं ालय, मुंबई (ल वेध:- डॉ. संजय बेलसरे, उप सिचव 
(लपा)) यांना मािहती तव सिवनय सादर. 

२) सव कायकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा िवभाग, यांना आव यक कायवाही तव सिवनय सादर 
३) सव मा.मु य अिभयंता, जलसंपदा िवभाग यांना आव यक कायवाही तव सिवनय सादर 
४) सव मा.अधी क अिभयंता, जलसंपदा िवभाग यांना आव यक कायवाही तव सिवनय सादर 
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