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जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन 

• महाराष्ट्र राज्याचे ई-प्रशासन धोरण दि. 23 सप्टेंबर 
2011 

• जलसंपिा विभागांतगगत ई प्रशासनाशी संबंधधत 
प्रकल्प राबविण्यासाठी दि २/०४/२०१६ रोजी 
जलसंपिा ई प्रशासन मंडळ कायागलयाची स्थापना 
करण्यात आली आहे. 



जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, पुणे कार्ाालर्ाची रचना  

जलसंपिा ई-प्रशासन मंडळ, पुणे 

ई मेल 

sewregc.wrd@maharashtra.gov.in 

िरूध्िनी क्र. 
(020-25440383,25440395) 

प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे 

eeacd.punewrd@maharashtra.gov.in 

020-25440383 

ससचंन व्यिस्थापन सगंणकीकरण विभाग, 

पणेु 

eeacd.punewrd@maharashtra.gov.in 

020-25440383 

बांधकाम व्यिस्थापन सगंणकीकरण 

विभाग, पणेु 

eecmcd.punewrd@maharashtra.gov.in 

020-25440383 

मादहती व्यिस्थापन ि प्रसशक्षण विभाग, मुबंई 

eeimtd.mumbaiwrd@maharashtra.gov.in 

022-22025257 
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जलसंपदा ई-प्रशासन प्रणाली 
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ई सेिा पुस्तक प्रणाली  
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• जलसंपिा विभागातील सिग कायागलयातील अधधकारी/ कमगचारी यांचे सेिा विषयक मादहती करीता “ई-सेिा पुस्तक”   दह 
प्रणाली  विकससत  करण्यात आली आहे. 

 
• सिर प्रणालीमध्ये अधधकारी/ कमगचारी यांच्या सेिा पुस्तकातील नोंिीबरोबरच तयांची अततररक्त िैयक्क्तक मादहती 

संकसलत करण्यात आली असून ती जतन करून ठेिण्यात येणार आहे. 
 
• या प्रणालीमध्ये Login करण्यासाठी जलसंपिा विभागाच्या संकेतस्थळािर ई प्रशासन प्रकल्पांतगगत Tab उपलब्ध करून 

िेण्यात आले आहे. 
 
• या प्रणालीचा िापर मंत्रालय ,जलसपंिा विभागांतगगत सिग कायागलय ि पररमंडळ स्तरािर करण्यात येतो. 

ई सेिा पुस्तक प्रणाली बाबत प्रस्तािना 
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ई सेिा पुस्तक प्रणाली Login Page 



ई सेिापुस्तक प्रणाली सादरीकरणाचे प्रमखु मदु्दे 

 

 प्रणालीमध्ये अधधकारी/ कमगचारी याचंी मादहती  
 

 ई-सेिा पुस्तक प्रणालीतील मादहतीची पडताळणी 
 

 प्रणालीद्िारे िेण्यात आलेल्या विविध Online सेिा 
 

 प्रणालीतून भविष्ट्यात विकससत करण्यात येणाऱ्या सेिा 
 
 

8 



9 

ई- सेिा पुस्तक 1 ते 25  मोडर्लू्स  
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• माहितीची पडताळणी (Data Validation) िे दोन स्तर आिेत. 

• 1) Data Validation Level 1 

         a. Employee Self Verification by Indiviual Login 

• मोडयलू्स M1 ते M25 मधील भरलेली माहिती अचकू भरली आिे याची खात्री झाल्यावरच M26 “Submission Of 
Data” मध्ये जाऊन Certificate Submit करावयाचे आिे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ई सेिा पुस्तक प्रणालीतील माहहतीची पडताळणी 
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b. Attachment Validation by Service Book Clerk.(CB login) 

िे login id DDO ने login मधनू “Reports” या tab खाली उपलब्ध करून देण्यात आलेले आिेत. 

ई सेिा पुस्तक प्रणालीतील माहहतीची पडताळणी 
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 b) Attachment Validation by Service Book Clerk.(CB login) 

 

Service book Clerk login (CB login)  >> Verification Tab >> Verification Report 

 

 

 

 

 

 

ई सेिा पुस्तक प्रणालीतील माहहतीची पडताळणी 
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सेवापुस्तक हलहपक याांनी सवव attachments व माहिती बरोबर आिे याची खात्री झाल्यावरच 

Verification Certificate Submit करावे. 
 

ई सेिा पुस्तक प्रणालीतील माहहतीची पडताळणी 
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• याच प्रमाणे  First clerk /office incharge याांनी CBH login / Office 
Incharge login ने login करून सवव attachments व माहिती बरोबर आिे याची 
खात्री झाल्यावरच Verification Certificate Submit करावे. 

• 2) Data Validation Level 2 

         a. Data validation done by Office in charge/First Clerk (DDO login/CBH login ) 

ई सेिा पुस्तक प्रणालीतील माहहतीची पडताळणी 
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Data validation done by Office in charge/First Clerk (DDO 
login/CBH login ) 
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• M26 मधील Certificate Submit केल्यानांतर M1 ते M12 मधील माहिती lock िोणार आिे व भहवष्यात या 
मोडयलू्समधील माहिती update करवयाची असेल तर ती फक्त CB  login ने करता येईल. 

 

Cblogin <<Verification <<verification Report<<click on no of filled post <<live e s book will open . 

 

Modules M1 to M12 

(locked after verification) 

ई सेिा पुस्तक प्रणालीतील माहहतीची पडताळणी 
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• बदली/पदोन्नती/समावेशन/प्रहतहनयुक्ती/प्रत्यावतवन या कारणाांमुळे आपल्या कायावलयातनू 

एखादा अहधकारी/कमवचारी याला कायवमुक्त/हनयुक्ती करावयाची असल्यास (Attach/Detach) 

म्िणजेच आकृहतबांधामधनू attach/detach करावयाचे असल्यास ई-सेवा पुस्तक प्रणाली द्वारे प्राप्त 

झालेल्या आगमन/हनगवमन अिवालाव्दारेच त्याची हनयुक्ती/कायवमुक्त ची कायववािी करण्यात 

यावी.  

Attach Detach Functionality 
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ई- सेिा पुस्तकाद्िारे Online सेिा  

• जलसंपिा अतंगगत कायगरत महामडंळ ि तया कायागलयांचा आकृतीबंध 

• आकृतीबंध पितनहाय (Post wise Report) अहिाल  

• जलसपंिा विभाग अंतगगत कायगरत अधधकारी/कमगचारी मादहती अहिाल (मतं्रालय/ िक्षता 

पथक) 

• ऑनलाइन मिुतिाढ प्रस्ताि सेिा. 

• पररमडंळ स्तरािरून  शासनास सािर कराियाचे ततमाही अहिाल. 

• मतं्रालय स्तरािर लागणारे सेिा विषयक अहिाल (ररक्त पिे,सेिा तपशील,जेष्ट्ठता सचूी) 
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जलसंपदा अतंगात कार्ारत महामडंळ ि त्र्ा कार्ाालर्ांचा आकृतीबंध 
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आकृतीबंध पदननहार् (Postwise Report) अहिाल  
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जलसंपदा विभाग अतंगात कार्ारत अधधकारी/कमाचारी माहहती अहिाल  
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मदुतिाढ प्रस्ताि- प्रशासन सगंणकीकरण विभाग 
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मदुतिाढ प्रस्ताि- प्रशासन सगंणकीकरण विभाग 
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पररमडंळ नतमाही अहिाल- प्रशासन सगंणकीकरण विभाग 
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पररमडंळ नतमाही अहिाल- वििरण पत्र क्र-१ 
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पररमडंळ नतमाही अहिाल- जजल्हाननहार् मजंरू ि ररक्त पदांचा अहिाल  
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पररमडंळ नतमाही अहिाल-महसलुी ननहार् (सरळ सेिा ि 
पदोन्नती) अराजपत्रत्रत पदांची एकत्रत्रक माहहती  
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ई सेिा पसु्तक प्रणाली  
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१४ मे २०२० रोजी मांत्रालय येथे आढावा बठैक 

• मिाराष्र शासन पररपत्रक क्रमाांक: आढावा २०१९/प्र. क्र. ८३/२०१९/(आ 
(पुनरचवना)), हद. २६/०५/२०२०  

 

 अहधकारी/ कमवचायाांनी माहिती भरण्याचे काम -३० जनू २०२० 

 

 माहिती पडताळणी – १५ ऑगस्ट २०२० 
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• Leave Management System 

• Generation of Medical Bill 

• Additional charge details. 

• Form 93  

• Seniority list 

• Master Report 

प्रणालीतून भविष्ट्र्ात विकससत करण्र्ात रे्णाऱ्र्ा सेिा 



संपका  
 
 
ई-मेल आयडी – eeacd.punewrd@Maharashtra.gov.in 

                             esb.wrd@gmail.com 

 

 

31 

mailto:eeacd.punewrd@Maharashtra.gov.in
mailto:esb.wrd@gmail.com


32 

Thank you !! 


