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या �णालीम	ये डाटा ए��ी ची सु�वात ब�तेक सव�च िज��ांनी केली आह.े सदर �णाली"ारे उपल%ध 

होणा)या मािहतीचे मं*ालयीन +तरावर �ित,दन दखेरेख/िव.ेषण केले जात आह.े  या �णालीचा उ0शे हा 
�1येक योजनेची सव�साधारण मािहती, भौितक �गती, आ4थक �गती, 6रकॅप िशट नुसार िव+ततृ मािहती 
संकिलत केली जात े व 1या मािहतीवर आधा6रत िविवध एम.आय.एस. 6रपोट� तयार केले जातात. तसचे 
योजनािनहाय िव+ततृ मािहतीचे दखेील आव:यकतेनसुार अवलोकन केले जाते.     

अनेक िज��ांनी यो<य ए��ी के�या आहते. परंत ु काही 6ठकाणी मो>ा �माणात *ुटी/उणीवा आढळून 
आ�या आहते. सव�च िज��ांना (िज.प./म.जी.�ा.) सूिचत कर@यात येते कA, 1यांनी 1यांचेशी संबंिधत 
योजनांBया ए��ीची पु�हा एकदा पूण�पणे खा*ी करावी व आव:यक तेथे यो<य ते बदल करावते. तसेच, 
1यानंतर वेळोवेळी नवीन सुधा6रत आकडवेारी भरताना अगोदर भरलेली मािहती यो<य व प6रपूण� 
अस�याबाबत खा*ी कEन घणेे. 1याम	ये बदल अस�यास केले�या ए��ीम	ये त1काळ सधुारणा कराGात. 
१. अनेक योजनांBया मािहतीम	ये िवशेषत: रHमांBया ए��ी करताना 1या �. लI (लाखाम	ये) करण े

आव:यक असताना दखेील पूण� रHमेची �पयांम	ये ए��ी के�याचे आढळते. 
२. सव�साधारण मािहती भरताना संपूण� �,Kयेम	ये आव:यक व लागू असले�या परवान<या/मंजु)या यांBया 

अचूक नLदी कराGात. अनकेदा याम	ये सं,द<धता आढळते. उदा. काया�दशे ,दललेा आह े अशी नLद 
केलेली असताना ,फजीिबलीटी अ�ुNहल नाही अशी नLद आढळते.  

३. योजना अGवहाय� आह ेअशी नLद असताना योजना मंजूर अस�याBया नLदी आहते.  
४. तांि*क मा�यता िमळाली आह े का ? याबाबतBया नLदी पूण� कराGात. 1याम	ये ऑथोरीटी - राPय 

शासन अथवा मुQय अिभयंता यापैकA कोण आहते 1याची नLद यो<य �कारे करावी. 
५. भूसंपादन �,Kया पूण� झा�याBया नLदी आव:यकते�माणे करणे. 
६. िविवध परवान<या जसे - वन िवभाग, साव�जिनक बांधकाम िवभाग, रे�वे, रोड KॉUसग ई. आव:यक आह े

का ? याBया नLदी Gवि+थत कराGात. तसेच या परवान<या आव:यक अस�यास 1या सव� �ाW 
झा�याBया नLदी काXदYश Bया नLदीBया अगोदर करणे आव:यक आहते.  

७. काया�दशे ,दलेला असताना िनिवदा �,Kया सु� अस�याची नLद आढळते.  



८. योजना �1यI मंजूर रHमेची नLद केलेली आढळून येत नाही अथवा योजना Gवहाय� नस�याची नLद 
असताना मा* भौितक �गती व खचा�ची नLद के�याचे िनदश�नास येते. 

९. �1यI योजनेBया +थानाच े अIांश व रेखांश याची अचूक नLद करावी. 1यासाठी एकतर �1यI 
अIांश/रेखांश Bया नLदी कराGात अथवा गुगल नकाशावरील लाल रंगाBया पॉइंटर ला यो<य +थानावर 
ठेवावे. असे के�याने 1या जागेचे अIांश/रेखांश आपोआप नLदिवले जातील . या नLदी साठी थोडा सराव 
करावा लाग ूशकतो मा* ,कतीही वेळा त\ुही यात बदल कE शकता. एकदा यो<य नLद झा�याची खा*ी 
पट�यानंतर याम	ये पु�हा कधीही बदल कर@याची आव:यकता भासणार नाही. 
या नLदी (सव�साधारण मािहती) कायम+वEपी व फ] एकदाच करावयाBया आहते. 1यामुळे अशा सव� 

ए��ी पु�हा एकदा तपासून ^याGात व आव:यकता वाट�यास 1याम	ये सुधारणा कराGात.  
या सव� ए��ी एकदा पूण� झा�यानंतर पुढे फ] भौितक व आ4थक �गती तसेच 6रकॅप िशट मधील ए��ी 

म	ये कामाBया �गतीनुसार बदल कराव ेलागतील. 1यासाठी आठव_ातून एकदाच फ] एक तास खच� होईल. 
परंतु �1येक वेळी आप�या अगोदर केले�या ए��ी बरोबर अस�याची खा*ी करावी.  

संबंिधत काय�कारी अिभयंता यांनी अशा सव� नLदी पूण� झा�याची खा*ी करावी. 
 

     

 

1याम	ये संबंिधतानी त1काळ द�ु+ती करावी.  
१. ऑन लाईन सॉ`टवेअर Bया ए��ीसाठी www.wsso.in या संकेत+थळास भेट aा 
२. तेथे Online Entry -> MRDWP वर िbलक करा 



३. यो�य User Name िनवडून
करा. �याबाबत काही तांि�क अडचण अस�यास 

४.    
 

 

 

िनवडून,  आपणास उपल!ध क#न $दले�या पासवड' चा वापर क#न पुढे *वेश 
�याबाबत काही तांि�क अडचण अस�यास ९८५००९०८०० या 0मांकावर सपंक'  करा

न $दले�या पासवड' चा वापर क#न पुढे *वेश 
या 0मांकावर सपंक'  करा. 


