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फ़ त ई मेल ारा  
जा. .कोसंिचमं/ई-सेवा पु तक/3028/2014               िदनांक :11/11/2014 
 

ित, 
मा. सव मु य अिभयंता,  
     जलसंपदा िवभाग, 
 

 
िवषय -  जलसंपदा िवभागासाठी ई-सेवा पु तक ही णाली राबिव याबाबत. 
             DDO माफत सव पदे व कायरत अिधकारी / कमचारी यांची न दणी करणबेाबत. 
 

संदभ:  या काय लयाचे प  जा. .कोसंिचमं/Digital Service/1881/2014 dtd .20.9.2014 
 

 
उपरो त संद भत प ाचे अवलोकन हावे. संद भत प ा वये ई-सेवा पु तक णालीम ये िडडीओ यांनी यांचे 

अिधन त काय लयांची  न दणी करणे बाबत मागदशक सूचना कळिव यात आ या हो या. 

यानंतर सदर िडिडओ यांनी यांचे अिधन त काय लयातील सव अिधकारी / कमचारी यांचे Log in ID तयार 

करावयाचे आहेत. यासाठी आव यक असणा-या ट पेिनहाय मागदशक सूचना पिरिश ट-1 म ये  सोबत जोड यात यते 

आहेत.  सदर सूचनानूंसार संबिधत िडिडओ यांनी वत: कायवाही के यानंतर या सव अिधकारी / कमचा-यांना णाली 

दारे SMS जाईल तसेच या बाबतीत यांना ई-मेल दारे सु दा कळिव यात येईल.  यानंतर संबंिधत अिधकारी / कमचारी 

यांना िदले या संकेत थळां या लकवर लक के यावर ई-सेवा पु तक णालीम ये यांना मािहती भरता येईल. 

णालीम ये भरावयाची मािहती उदा. काय लयातील भरलेली पदे इ. िद. 01.11.2014 अस या माणे भर यात यावील. 

याबाबत यांना वतं पणे िश ण दे यात येईल.  

िडिडओ यांनी णालीम ये भरले या मािहतीची अिधकारी / कमचारी यांना print  काढून ती लेखी आदेशा वये 

संबंिधतांना ावी. याबाबत संबंिधत ACE/ASE/DEE व DDO यांना क ा य मा यमा दारे िश ण दे यात येईल व 

याबाबत पिरिश ट-2 नुसार िनयोजन कर यात आले आहे.   

तरी याबाबत आव यक ती कायवाही िद. 29 नो हेबर 2014 पूव  पूण कर यात यावी असे संबंिधतानंा िनदिशत 

करावे ही िवनंती.  यानंतर णालीम ये कोण याही अिधकारी / कमचारी यांची न दणी करता येणार नाही . काही 

कमचा यांची न दणी राहून गे यास आिण यामुळे भिव यात यांचे सेवा व वेतन िवषयक अडचणी िनम ण झा यास 

संबंिधत िडिडओ यास जबाबदार राहतील.   
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िद. 29 नो हबर 2014 पयत झाले या कायवाही या अनुषंगाने केले या कायवाही बाबतचे माणप  सोबत 

जोडले या प ा माणे कृपया या काय लयास पाठवावे. 

हे आप या मािहती व आव यक या कायवाही तव सिवनय सादर. 

थ. .अ.अ. यांना मा य असे. 
अधी क अिभयंता 

कोयना संक पिच  मंडळ, 
कोथ ड, पुणे 38.  

किरता 
 

त मा. धान सिचव (जसं), जलसंपदा िवभाग मं ालय, मंुबई. (ल वेध: ी. अ.बा. पाटील, (सहसिचव सेवा)) यांना 
मािहती तव सिवनय सादर.                                                                                           

त मा. महासंचालक / कायकारी संचालक - आपणांस िवनंती कर यात यतेे की, आपले काय लयातील अिधकारी / 
कमचारी यांची न दणी के याबाबत या काय लयास िद. 29.11.2014 पूव  कळवावे. 

त सव अधी क अिभयंता यांना मािहतीसाठी व पुढील कायवाहीसाठी स नेह अ ेिषत 

त सव कायकारी अिभयंता यांना मािहतीसाठी व पुढील कायवाहीसाठी अ ेिषत. 
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प  
 

मािणत कर यात यतेे की, या काय लयाचे अिधन त असले या सव काय लयांतगत िडिडओ रिज शेन, 
ऑिफस ॲटेचमट व पो ट असाईनमट इ. कायवाही पूण झाली असून सव अिधकारी / कमचारी यांची ईसेवा पु तक णाली 
म ये अचूक व अ यावत मािहती भर यात आली असून यांचे Log In ID सबंिधतानंा लेखी आदेशा दारे कळिव यात 

आलेले आहेत व याचा तपशील पुढील माणे आहे.  
 

अ. . अिधन त 

काय लयाचे नांव 

िडिडओचे 

नांव 

/मो. ./ई-
मेल /िडिडओ 

मांक 

मंजूर 
पदसं या   

भरलेली पदे िर त पदे Log in ID ची एकूण 

सं या 

1 मु य अिभयंता 
काय लय 

     

2 अधी क 

अिभयंता 
काय लय 

     

3 कायकारी 
अिभयंता 
काय लय 

     

4 उप िवभागीय 

अिभयंता 
काय लय 

     

5 शाखा व इतर      

 एकूण      

 
 

मु य अिभयंता 
----------------  ादेिशक िवभाग 
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पिरिश ट-2 
खाली नमूद केले या िदनांकास काय लयातील सव सहा यक मु य अिभयंता,सहा यक अिध क अिभयंता, उप 

कायकारी अिभयंता व िड .िड .ओ. यांनी Video Conferencing साठी उप थत रहावे. 

 

अ.
. 

िदनांक वेळ काय लयाचे नांव  मंडळ काय लयाचे नाव संबंिधत ह.सी. 
जोडणीचे िठकाण 

1. 

13/11/
2014 

सकाळी 
11 ते 1 

मु य अिभयंता, 
1. जलसंपदा िवभाग (िव. ), 

पणेु. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. जलसंपदा िवभाग, पणेु. 

 
 
 
 
3. जलिव तु क प( थाप य), 

पणेु. 

अधी क अिभयंता, 
1) कुकडी क प मंडळ, पणेु. 
2) भीमा कालवा मंडळ, सोलापरू. 
3) व शासक, लाभ े  िवकास 

ािधकरण, सोलापरू. 
4) सातारा पाटबंधारे क प मडंळ, 

सातारा. 
5) कृ णा कोयना उपसा सचन 

क प मडंळ, सांगली. 
6) व शासक, लाभ े  िवकास 

ािधकरण, पणेु. 
7) पणेु पाटबंधारे मंडळ, पणेु. 
8) पणेु पाटबंधारे क प मडंळ, पणेु. 
9) को हापरू  पाटबंधारे मडंळ, 

को हापरू. 
10) सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली. 
11) कोयना संक पिच  मंडळ, पणेु. 
12) कोयना बांधकाम मंडळ, सातारा. 
 

 
1. को.सं.िच.मं.पणेु. 
2. MKVDC, 
Pune. 
3.सा.पा. .मं.सातारा. 
4. सां.पा.मं.सांगली. 
5.को. पा.मं, 
को हापरू. 
 

2. 

13/11/
2014 

दपुारी 3 
ते 5 

१. जलसंपदा िवभाग, 
औरंगाबाद 

 
 
 
 
 
२. मु य बंधक, लाभ े  

िवकास , औरंगाबाद. 
 
 
 
 
 
३. उ र महारा  देश , 

जलसंपदा िवभाग, नािशक 

1) औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ, 
औरंगाबाद 

2) नांदेड पाटबंधारे मडंळ, नांदेड.  
3) बीड पाटबंधारे क प मंडळ, 

परळी-वैजनाथ. 
4) उ मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, 

उ मानाबाद. 
5) जायकवाडी क प मंडळ, 

औरंगाबाद 
6) व शासक, लाभ े  िवकास 

ािधकरण, औरंगाबाद  
7) व शासक, लाभ े  िवकास 

ािधकरण, बीड. 
8) ऊ व पेनगंगा क प मंडळ, 

नांदेड. 
9) व शासक, लाभ े  िवकास 

ािधकरण, नािशक. 
10) व शासक, लाभ े  िवकास 

ािधकरण, अहमदनगर   

1. को.सं.िच.मं.पणेु. 
2. गो.म.पा.िव.म. 
औरंगाबाद. 
3. ना.पा.मं.नांदेड 
4. मेटा, नािशक. 
5. िन न तेरणा 
कालवे िव. लातरू. 
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3. 

14/11
/2014 

सकाळी 
11 ते 1 

१. जलसंपदा िवभाग, नागपूर 
 
 
 
 
 
२. गोसीखुद क प, नागपूर. 

 
 
 
 
३. जलसंपदा 

िवभाग,अमरावती. 
 
 
 
 
४. जलसंपदा िवभाग(िव. ), 

अमरावती 

1) पाटबंधारे क प अ वेषण मंडळ, 
नागपरू. 

2) चं परू पाटबंधारे क प मंडळ, 
चं परू. 

3) व शासक लाभ े  िवकास 
ािधकरण, नागपरू. 

4) नागपरू पाटबंधारे मंडळ, नागपरू 
5) गोिसखदु क प मंडळ,, नागपरू. 
6) गोिसखदु उपसा सचन क प 

मंडळ, अंबाडी, भंडारा. 
 

7) ऊ व  वध   क प मंडळ, 
अमरावती. 

8) यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, 
यवतमाळ 

9) बलुढाणा पाटबंधारे क प मंडळ, 
बलुढाणा 

10) वािशम पाटबंधारे मंडळ, वािशम. 
11) अकोला पाटबंधारे मंडळ, अकोला. 
12) पाटबंधारे क प व जलसंप ी 

अ वेषण मंडळ, अमरावती 

1.को.सं.िच.मं.पणुे. 
2. िव.पा.िव.म. 
नागपरू. 
3. म.ुअ. िव , 
अमरावती. 
4. चं परु पा. . 
मं. चं परू. 

4. 15/11/
2014 

सकाळी 
11 ते 1 

१. कोकण देश, जलसंपदा 
िवभाग, मुंबई. 

 
 
 
 
 
२. तापी पाटबंधारे िवकास 

महामंडळ, जळगाव. 
 
 
 
 
३. जलिव तु क प(िव तु), 

मंुबई. 

1) उ र कोकण पाटबंधारे क प 
मंडळ, ठाणे. 

2) दि ण कोकण पाटबंधारे क प 
मंडळ, ओरोस , िज. सधदुगु 

3) ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 
4) कोकण पाटबंधारे मंडळ, र नािगरी. 
5) खारभमूी िवकास मंडळ, ठाणे. 
6) नािशक पाटबंधारे क प मडंळ, 

धळेु. 
7) जळगाव पाटबंधारे क प मंडळ, 

जळगाव. 
8) व शासक, लाभ े  िवकास 

ािधकरण जळगाव. 
9) िवदभ जलिव तु व उपसा सचन 

मंडळ, नागपरू. 
10) घाटघर ( ववया) मंडळ, कळवा, 

ठाणे. 
11) कोयना ( ववया) संक पिच  मडंळ 

पणेु. 
12) उभारणी मंडळ, को हापरू. 
13) कोयना ( ववया) मंडळ, उभारणी 

मंडळ,  सातारा. 

1.को.सं.िच.मं.पणुे. 
2.मं ालय, मुंबई 
3. तापी. पा.िव.म. 
जळगाव. 
4. िव.पा.िव.म. 
नागपरू. 
5. सा.पा. .मं. 
सातारा. 
6. को.पा.मं, 
को हापरू. 
7. दि ण को पा. 

क प मडंळ, 
ओरोस , 
िज. सधदुगु 
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5. 15/11/
2014 

दपुारी 3 
ते 5 

1. िनयोजन व 
जलिव ान, नािशक. 

 
 
 
2. महारा  

अिभयांि की 
िश ण बोिधनी 

(मेटा) ,नािशक. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. महारा  जलसंप ी 

िवकास क , 
औरंगाबाद. 

1) आधार साम ी व पथृ:करण मंडळ, 
नािशक. 

2) आधार साम ी व संकलन मंडळ, 
नािशक. 
 

3) म यवत  संक पिच  संघटना (िव.ग.ृ) 
नािशक. 

4) म यवत  संक पिच  संघटना 
(दरवाजे), नािशक. 

5) म यवत  संक पिच  संघटना (माती 
धरण), नािशक. 

6) म यवत  संक पिच  संघटना (दगडी 
धरण), नािशक. 

7) धरण सरुि तता संघटना, नािशक. 
8) व सहसंचालक महारा  अिभयांि की 

संशोधन सं था, नािशक. 
9) व उपसंचालक ( शासन) महारा  

अिभयांि की िश ण 
बोिधनी,नािशक  

10) गणु िनयं ण मंडळ, पणेु. 
11) गणु िनयं ण मंडळ, औरंगाबाद. 
12) गणु िनयं ण मंडळ, नागपरू. 

 
13) व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व 

िवकास संचनालय, पणेु. 
14) व सहसंचालक ( िश) वा मी, 

औरंगाबाद. 
कृ णा पाणी वाटप तंटा लवाद, पणेु. 

1.को.सं.िच.मं.पणेु. 
2. मेटा, नािशक. 
3. वा मी, औरंगाबाद. 
4. म.कृ.खो.िव.म. पणेू 
5. िव.पा.िव.म.नागपरू 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. मु य अिभयंता, 
यांि की मंडळ, 
पणेु. 

2. मु य अिभयंता, 
िव तु, मुंबई 

1) यांि की मंडळ (उं व सं), पणुे. 
2) यांि की मंडळ (उं व सं), को हापरू. 
3) यांि की मंडळ ( दारे) पणेु. 
4) यांि की मंडळ (उं व सं), नांदेड. 
5) यांि की मंडळ (उं व सं), नागपरू. 
6) िवदभ जलिव तु व उपसा सचन 

मंडळ, नागपरू. 
7) घाटघर ( ववया) मंडळ, कळवा, 

ठाणे. 
8) कोयना ( ववया) संक पिच  मडंळ 

पणेु. 
9) उभारणी मंडळ, को हापरू. 
10) कोयना ( ववया) मंडळ, उभारणी 

मंडळ,  सातारा. 

1)कोयना संक पिच  
मंडळ, पणेु. 
२) महारा  कृ णा खोरे 
िवकास महामंडळ, पणेु. 
३) सा.पा. .मं.सातारा. 
4. िव.पा.िव.म.नागपरू  
5.को. पा.मं, को हापरू. 
6. मं ालय, मुंबई 
7. नांदेड पा. मं. नांदेड . 
 


