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       जलसपंदा 	वभागाने �द. १५ स�ट�बर ते १५ ऑ�ट�बर २०१४ या 

कालावधीम$ये ई-जलसेवा अ'भयान राब	व(याबाबत शासन *नण,य *नग,'मत केला 

होता. मागील वष0 देखील आपण हा उप4म राब	वला होता. या वष0 साव,56क 

*नवडणुक9:या पा;व,भु'मवर *नवडणकु9:या कामकाजात सहभागी असताना दे<खल 

आपणा सवा=कडून सन २०१४ :या ई जलसेवा अ'भयानास सकारा?मक @*तसाद 

'मळाला याबBल धCयवाद. या अ'भयानादरDयान घे(यात आलेFया Best 

Dashboard, Poster व Calendar या Gपधा=ना देखील चागंला @*तसाद लाभला. सदर 

Gपधा=म$ये भाग घेतलेFया व 	वजयी झालेFया सव, अJधकारK व कम,चारK यांचे 

हा�द,क अ'भनंदन. 

अ'भयान कालावधीत आपण पडताळणी, वापर, @ो?साहन व कौशFय 

	वकसन या चतु:सू6ी:या आधारे काम केले आहे व ते आपणास यापुढेहK  चाल ू

ठेवायचे आहे. या म�हCयात वाFमी, औरंगाबाद येथे दKघ,कालKन @'शQण घेत 

असलेFया @'शQणाथRना ई जलसेवाअंतग,त दोन �दवसीय @'शQण दे(यात आले.  

@कFप SयवGथापन काया,लय, पुणे यांनी  *नयोजन केलेला ई जलसेवा @कFपा:या 

आतापय=त:या वाटचालKवर आधाTरत  मा�हतीपट तयार  झाला असून तो आपणास 

@ाथ'मक Gतरावर सव, @ादे'शक @'शQण क� Uाकंडे पाहता येईल. तसेच उपअ'भयंता 

यां:या STeDE @'शQणा@माणेच सव, स.अ.२/शाखाअ'भयंता यांचे ई जलसेवाअंतग,त 

@'शQण मेटा, ना'शक येथे  घे(याचे लवकरच *नि;चत कर(यात येत आहे. 

?याचबरोबर आपले अं*तम $येय शेवट:या घटकापय,त Dहणजेच 

“शेतकरK” या:यापय=त पोचणे हे आहे. मा.@धान सJचव यांनी अ'भयान कालावधीत 

आवाहन केFया@माणे काहK न	वन सकंFपना (Innovative Ideas) सुच	वणे आपणा 

सवा=कडून अपेWQत आहे. अJधक @भावशालK इनोSहेशनकडे आपण कशी वाटचाल 

कY शकतो?  ना	वCयपूण, गोZटKंचा शोध घेणे आ<ण अश�य वाटणा[या बाबी श�य 

कYन दाखवणे हे आपFया पुढKल आSहान आहे. न	वन बदलाबाबत आपण सवा=:या 

पुढे एक पाऊल राहूया व एक न	वन आदश, *नमा,ण कYया. वेग^या वाटेवरचा 

हा @ेरणादायी @वास आपण सवा=नी 'मळून कYया. हा अनुभव *नि;चतच 

आपणाला समृ̀  करणारा असेल याबाबत *तळमा6हK शकंा नाहK. 
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जलसंपदा 	वभागातील सव, अJधकारK 

व कम,चारK वगा,ला �दपावलK:या 

हा�द,क शुभे:छा ! 
 

cी. टK .एन. मुंड,े  

मुeय अ'भयंता व सहसJचव, मं6ालय मुंबई 

 

संपाद�कय 



 

 

 

 

 
 

 

जलसपंदा 	वभागातील सव, काया,लयातील 

अJधकारK/कम,चारK याचें सेवा 	वषयक मा�हतीकरKता “ई-सेवा 

पुGतक” या @णालKचा वापर अ*नवाय, कर(यात येत आहे. 

सदर @णालKतील उपलjध मा�हती:या आधारे शासन 

GतरावरKल 	व	वध काय,वाहK पार पडणार असून, सदर मा�हती 

अJधकृत मान(यात येईल. सदर @णालK हK जलसपंदा 

	वभागा:या अख?यारKत असलेFया सव, काया,लयांसाठk 

राब	व(यात येणार आहे. याम$ये सव, महामडंळे/मेरK/वाFमी/ 

मुeय अ'भयंता (Gथाप?य/	वmयुत/ यां56क9) आदK काया,लये 

आ<ण ?यांचे अJधनGत असलेलK सव, काया,लये यांचेसाठk लागु 

राहKल. सदर @णालK �द. ३१ pडस�बर २०१५ या �दनाकंानंतर 

*नव?ृत होणा[या सव, वगा,तील अथवा सव, गटातील सव, 

@कार:या (Gथायी / अGथायी / परK	वQाधीन / q.अ.आ) 

अJधकारK/कम,चारK यांचेकरKता लागु राहKल.  

ई-सेवा पुGतक वापर(यासाठk अJधकारK/ कम,चारK 

यांना लॉगीन आयडी व पासवड, दे(यात येईल. ?या आधारे 

@णालKम$ये मा�हती भरणे व ती अचुक असFयाची खातरजमा 

करणे तसेच @णालKचा पासवड, सुरWQत ठेवणे, तो वेळोवेळी 

बदलणे आदK जबाबदारK सबंंJधत अJधकारK/कम,चारK यांची 

राहKल. अJधकारK/ कम,चारK यांनी भरलेलK मा�हती हK सबंंJधत 

DDO तसेच काया,लय @मुख यानंी पडताळणी केFयानंतर 

गोठ	व(यात येईल व ?यात नंतर बदल करता येणार नाहK. 

अशा @कारे मा�हतीची पडताळणी कर(याची काय,वाहK 	व�हत 

कालवधीम$ये करणे तसेच ?यांना याकामी �दलेले लॉगीन 

आयडी व पासवड, सुरWQत ठेवणे व तो वेळोवेळी बदलणे हK 

जबाबदारK ?यांची राहKल.  

सदर @णालKम$ये 	व	वध @कार:या रजेबाबत:या 

न�दK भरताना �द. १ जानेवारK २०११ नंतर:याच न�दK 

भर(यात याSयात. तर @'शQणाबाबत:या न�दK भरताना 

शासन सेवेम$ये @वेश केFयापासनु आजतागायत:या सव, 

न�दK घे(यात याSयात. 	वभागाम$ये नSयाने *नयु�त 

झालेFया अJधकारK/कम,चारK याचेंकरKता नSयाने ई-सेवा 

पुGतक तयार कर(यासाठk कोयना संकFपJच6 मंडळ, पुणे 

यांना कळ	व(यात यावे. सदर @णालKम$ये sया-sया 

अJधकारK/कम,चारK यांना आरहक व सं	वतरण अJधकारK 

यांचे माफ, त वेतन अदा केले जाते ?या सवा=ची मा�हती 

भरणे आव;यक असुन, अशा @कारची काय,वाहK ?यांच े

माफ, त होणे आव;यक आहे. 
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ई – सेवा पु�तक 

cीमती धनcी 'लमये, सहा. अ'भ. cेणी-१ 

ई @शासन @कFप SयवGथापन काया,लय, पुणे 

ई – जलसेवा अ'भयाना अतंग,त VC  vवारे 	व	वध 

Qे6ांतील माCयवरांची Sयाeयाने आयोिजत कर(यात आलK. 

ई–जलसेवा अ'भयाना अतंग,त आयोिजत कर(यात आलेFया 

	व	वध Gपधा=बाबत VC  vवारे माग,दश,न करताना ई-@शासन 

@कFप SयवGथापन काया,लयातील अJधकारK. 

ई–जलसेवा अ'भयाना:या उvघाटन @संJग माननीय @धान सJचव, जलसंपदा यांनी 

VC  vवारे जलसंपदा 	वभागा:या अJधकारK व कम,चारK वगा,ला संबोJधत केले. 

 



 
  

गुण �नयं�ण मंडळ, पुणे 

�द.१५ स�ट�बर २०१४ त े१५ ऑ%ट&बर २०१४ या दर'यान राब(वलेले ई-

जलसेवा अ,भयान 
१) मुeय संकेतGथळासाठk गणु *नय6ंण मंडळ, पणेु यांचा तपशील परु	वणेत आला. 

२) मा�हतीचा अJधकार अJध*नयम २००५ अCवये @'स$द करावयाची मा�हती भqन 

मुeय संकेतGथळावरती अपलोड कर(यात आलK. 

३) *नरKQण �ट�प(या व ओके काड, बाबतचा तपशील ई-जलसेवा @णालKत भरणेत आला.  

४) या मंडळांतग,त:या सव, ५ 	वभागाचे स�ट�बर २०१४ चे मा'सक लेखे 	वहKत 

�दनांकापवु0 महालेखापाल यांना सादर कर(यात आले. 

५) गुण *नय6ंण संदभा,तील सव, शासन *नण,यांचे एक6ीकरण (GR Consolidation) 

सव,समावेशक एक शासन *नण,य तयार कर(याचे काम पणू, कर(यात आले. 

६) मंडळ काया,लय Gतरावर ना	वCयता गट ( Innovation Committee ) Gथापन 

कर(यात आला असून व या स'मती:या दोन बठैका घे(यात आFया. तसेच ऑ�ट�बर 

म�हCयातील ना	वCयता कFपना ( Innovation Idea ) सुच	व(यात आलK.  

७) ई-सेवापGुतक @णालK संदभा,त मडंळातील सव, आहरण व सं	वतरण अJधका-यांची ई-

जलसेवा @णालK अतंग,त न�दणी पणू, कर(यात आलK. 

८) अ'भयतंा �दन 	वशेष काय,4माचे आयोजन कqन Gव. सर 	व;वेशरै|या यांची 

Jच6फ9त दाख	व(यात आलK. 

९) मा'सक आढावा बठैक9त ई-जलसेवा @णालK अतंग,त पणू, झालेFया व करावया:या 
काय,वाहKबाबत चचा, व *नयोजन कर(यात आले व मॉडयलु *नहाय अढावा घे(यात 

आला. 

१०) ई जलसेवा अ'भयाना दरDयान 	व	वध @'शQण काय,4मांचे आयोजन कर(यात 

आले 
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e-Jalseva News 

1.  e-Jalseva Abhiyan completed successfully 

2.  E Service book project has launched successfully with 

     link for DDO Registration 

3.  PUSH SMS service has been activated for Khulgapur  

     barrage, Latur 

4.  MWRD selected data is being shared with Maharashtra 

     State Data Bank 
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 ******* हा�द/क अ,भनंदन *******  


