
ई-सेवा पुसतक प्रणाली

कार्यकारी अभिरं्ता, प्रशासन संगणकीकरण भविाग, 
पुणे



नोडल अभिकारी



 महामंडळ, विदयतु, यावंिकी, गणुवियंिण मखु्य अवियंता कायाालय ि DG,DTHRS या

कायाालयातील १ अविकारी/कमाचारी याचंी िोडल म्हणिु १४/०९/२०१७ च्या शासि पिान्िये

वियकु्ती

 तसेच क्षेविय कायाालय, मंडळ कायाालय ि वििागीय कायाालय या कायाालयाचं्या ई-सेिा

पसु्तकाच्या मावहती िरण्याच्या कायािाहीचे Monitoring करण्यासाठी अविकारी/कमाचारी

याचंी िोडल म्हणिु १४/०९/२०१७ च्या शासि पिान्िये वियकु्ती करण्याबाबत सचुिा केली

होती.

 त्याप्रमाणे कायाालयािंी वियकु्त केलेल्या अविकारी/कमाचारी याचंी यादी वदिाकं 29/०९/२०१७

च्या पिामध्ये उपलब्ि करुि दणे्यात आली आह.े 



 आपण आपले अखत्यारीतील कायाालयाचं्या समन्ियक अविकारी/कमाचारी याचं्या सतत

संपाकात राहुि, त्यािंा प्रोत्साहि दऊेि मावहती िरण्याचे काम पणुा करुि घ्याियाचे आह.े

 ज्या कायाालयाची मावहती िरण्याच्या कायािाहीत प्रगती वदसिु येत िाही, अशा कायाालयाच्या

कायाालय प्रमखुािंा त्याबाबत आपण तातडीिे कायािाही करण्याबाबत सागंािे. 

 आपल्या स्तरािरुि साप्ताहीक VC दृिारे मावहती िरण्याच्या प्रगतीचा आढािा घ्यािा. 

 प्रणालीतील मावहती तातडीिे ि अचकु िरुि घ्यािी.



अ.क्र. कार्ाालर्ाचे नाव नोडल अधिकारी/ कर्ाचारी
१. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास

महामंडळ, पणेु
श्रीमती. संपदा िालकोळी

२. कार्यकारी संचालक, विदर्य ससचंन विकास महामंडळ, 

नागपरू
श्रीमती. मेघा ढोले

३. कार्यकारी संचालक, गोदािरी मराठिाडा ससचंन विकास
महामंडळ, औरंगाबाद

श्री. राजेंद्र लेंगडे

४. कार्यकारी संचालक, तापी ससचंन विकास मंडळ, जळगाि श्री. रामदास धमाय कचरे

५. कार्यकारी संचालक, कोकण ससचंन विकास महामंडळ, ठाणे श्री. संतोष मधकुर खरात

६. महासंचालक, DTHRS, नासिक श्री. विक्रम रत्नाकर चव्हाण
७. मखु्र् असर्र्ंता, (स्थापत्र्) जलविज्ञान प्रकल्प ि

गुणननरं्त्रण, पणेु
श्रीमती. आरती र्िुराज राठोड

८. मखु्र् असर्र्ंता, ( विद्र्तु) जलप्रकल्प, मुंबई श्री. रुपेि रघनुाथ गोसािी
९. मखु्र् असर्र्ंता, र्ांत्रत्रकी, नासिक श्री. र्ोगेि घगेु



१ ते २५

मोडरु्ल्स मध्रे् माभिती िरण्र्ाबाबत सवय

सािारण सुचना



 एकुण २५ मोडयलु मावहती िरण्याकरीता उपलब्ि करुि दणे्यात आलेली आहते

 पिुी िरलेल्या मोडयलु्स मिील मावहती पनु्हा एखदा कमाचाऱयासं चके करुि बरोबर असल्याची

खािी करुि घणेबेाबत सागंािे

 Module No.1- Personal Details

 Module No.2- Medical Examination

 Module No.3- Police Verification

 Module No.4- Family Details

 Module No.5- Nominee Details



 Module No.6- Qualification Details

 Module No.7- Past Experience Details

 Module No.8- Professional Exam Details

 Module No.9- Training Details

 Module No.10- Posting Details

 Module No.11- Probation & confirmation Details

 Module No.12- Additional Charge Details

 Module No.13- Reward Details

 Module No.14- Disciplinary Action

 Module No.15- Leave Details



 Module No.16- LTC Details

 Module No.17- Loans and Advances Details

 Module No.18- GIS/GPAIS Details

 Module No.19- GPF/DCPS Details

 Module No. 20- Increment & Pay Fixation Details

 Module No.21- 50/55 Review

 Module No.22- Asset & Liabilities Details

 Module No.23- Bank Account Details

 Module No.24- Complaints Details

 Module No.25- Annual Confidential Report Details

 Module No.26- Verification Details



Personal Details











Family Members Details 
<<->>

Nomination Details













 Posting Details िे अत्रं्त मित्वाचे मोडरु्ल असुन त्र्ातील माभिती िरताना खालीप्रमाणे काळजी घ्र्ावी:-

• आपण जलसंपदा वििागात कायारत झाल्यापासिुच्या सिा कायाालयिी Postings यामध्ये िराव्यात जसे की, Recruitment, 

Transfer, Promotion etc.

• जलसंपदा वििागतील posting मध्ये आपण जलसंपदा, जलसंिारण ि वजल्हा पररषद या सिा कायाालयीि posting चा समािशे असेल.

• जलसंपदा, जलसंिारण ि वजल्हा पररषद व्यवतरीक्त महाराष्ट्र शासिाच्या वकंिा कें द्र सरकारच्या वििागातील posting हे “Deputation 

Posting” म्हणिु िराि.े

• एखादा कमाचारी CRT िरती होता ि तो सरळसेवेने RT िरती आला असेल तर त्याची प्रथम CRT म्हणिु Posting चे सिा Details 

िरािे ि िंतर “Re-Appointment through Competitive Exam” हा option घऊेि RT चे posting िरािते.

• समािशेिामळेु कमाचाऱयाच्या Posting ि Cadre मध्ये बदल झाला असल्यास “Samaveshan ( Inclusion)” हा option 

घ्यािा.

• Sectional Engineer या पदाबाबत “Is your post upgraded? ” हा ऑप्िन िापरािा, ते पद Promotion चे
पद म्हणुन टाकु नरे्

































E-Service Book Functionalities



Akrutibandh



Map Akrutibandh



Map Akrutibandh

• Map Akrutibandha या टॅबचा िापर करुि आपण कमाचाऱयास त्याच्या

बदली, पदोन्िती इत्यादी प्रमाणे सदर कायाालयाच्या आकृतीबंिातिु

Attach/Detach करु शकता

• आपण कमाचाऱयांची List प्रणालीमििु काढु शकता

• आपण आपल्या खदुृद कायाालयाच्या कमाचाऱयांचे सेिा पसु्तक Edit Mode 

मध्ये पाहु शकता ि आपल्या आखत्यारीतल कमाचाऱयांचे सेिापसु्तकाचा Report 

पाहु शकता



Post Wise Report



Post Wise Report

• या Report िरुि आपण वदलेल्या विल्टर प्रमाणे जलसपंदा वििागात

Post Wise मजंरू, िरलेल्या ररक्त पदांचा तपवशल पाहु शकतो.

• तसेच तपशीलिार सदर पदे कोणत्या कायाालयात मजंरू, िरलेली वकंिा ररक्त

आहते ते पाहु शकतो.

• तसेच िविष्ट्यातील कोणत्याही मवहन्यात वकती पदे विितृ्ती मळेु ररक्त होणार

आहते ि कायारत वकती राहणार आहते ते पाहु शकतो



Akrutibandh Abstract Report



Akrutibandh Abstract Report



Config



Employee Pool



Office Details



Office Details



Reset Password





• 1st Step- आकृनतबंध Attach/Detach दृिारे अपडटे
करुन घेणे

• 2nd Step- माहहती र्रण्र्ाबाबत कार्ायलर्ातील सिाांना
पत्रादृिारे सुचचत करणे

• 3rd Step- VC ि Work Shop घेऊन माहहती
र्रण्र्ाबाबत follow up घेणे

• 4th Step- माहहती र्रताना रे्णाऱ्र्ा अडचणींबाबत
नोडल अचधकाऱ्र्ांना मागयदियन करणे



ई प्रशासि मंडळाचे िोडल अविकारी

IDC अभिकारी/कमयचारी र्ांचे नाव मोबाईल क्रमांक

१
MKVDC िंदवकशोर रणिरे 7709926562

२
VIDC उषा काटेगािकर ९०४९३८८६२७

३

KIDC+ TIDC िैशाली िदाणे ९४०४५७६९४३

४
GMIDC शिी कंठे ९६२३७७४४३०

५ MERI+Mech

+ 

ele+Quality

स्िेहाली िोकरे ९९७०१०१३८३


