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कालमर्यादा            शासकीर्य कममचा-र्याांचा सर्मकष  
             माहितीकोष तर्यार करणेबाबत.   
               Employees Master Database (EMDb) 
 

मिाराष्ट्र शासन 
हनर्योजन हर्भाग 

शासन पहरपत्रक क्रमाांक : असाांसां 1320/358/प्र.क्र. 61/का-1417 
 मांत्रालर्य, म ांबई 400 032. 

                                                  हदनाांक : 27 ऑगस्ट, 2020. 
पहरपत्रक: 
   

 अर्म र् साांख्यर्यकी सांचालनालर्य, म ांबई र्या कार्यालर्याकडून मिाराष्ट्र शासनाच्र्या सेर्तेील 

सर्म कममचाऱर्याांचा सर्कंष माहितीकोष दरर्षी अद्यर्यार्त करण्र्याची कार्यमर्ािी िाती घेण्र्यात आली 

आिे. र्या माहितीकोषामध्र्ये हनर्यहमत आस्र्ापनेर्रील कममचारी र् हनर्यहमतेतर आस्र्ापनेर्रील 

कममचारी  (कार्यमव्र्यर्यी आस्र्ापनेर्रील, रोजांदारीर्रील, अांशकालीन, मानसेर्ी इत्र्यादी ) तसेच तदर्म 

तत्र्ार्र नेमण का करण्र्यात आलेले कममचारी अशा सर्म प्रकारच्र्या कममचाऱर्याांची माहिती गोळा 

करण्र्यात र्येणार आिे. त्र्या आधारे सर्म भरलेल्र्या र् हरक्त पदाांच्र्या माहितीचा समार्शे असलेला 

सर्कंष माहितीकोष (Employees Master Database- EMDb) अद्यर्यार्त करण्र्यात र्येत आिे.  

त्र्या अन षांगाने हदनाांक 1 ज ल,ै 2020 र्या सांदभम हदनाांकास कममचाऱर्याांचा सेर्ार्म I.D., भहर्ष्ट्र्य हनर्ाि 

हनधी / DCPS खाते क्रमाांक, पॅन क्रमाांक, कममचाऱर्याचे नार्, जन्महदनाांक, सेर्ते रुजू झाल्र्याचा 

हदनाांक, हनरृ्त्तीचा हदनाांक, ललग, सामाहजक प्रर्गम, धमम, स्र्ग्राम, हदव्र्याांग असलेली व्र्यक्ती, इ. 

स्र्ार्यी स्र्रूपाची माहिती तसेच आश्वाहसत प्रगती र्योजना इत्र्यादी माहिती गोळा करण्र्यात र्येणार 

आिे.  तसेच ज ल,ै 2020 र्या सांपूणम महिन्र्याच्र्या हर्त्तलब्धीची तपहशलर्ार माहितीिी गोळा करण्र्यात 

र्येणार आिे.  माहिती नोंदणीकहरता अर्म र् साांख्यर्यकी सांचालनालर्याकडून सांगणकीर्य ऑनलाईन 

आज्ञार्ली तसेच लॉग-इन आर्यडी र् पासर्डम आहण माहिती भरण्र्याचे र् आज्ञार्ली 

र्ापरण्र्यासांबांधीचे सूचनासांच सांबहधत कार्यालर्याांना उपलब्ध करून देण्र्यात र्येईल.  शासकीर्य 

कममचाऱर्याांचा सर्कंष माहितीकोष-2020 (Employees Master Database - EMDb 2020) हर्हित 

र्ळेेत अद्यर्यार्त करण्र्यासाठी र् त्र्याची कार्यमर्ािी र्योग्र्य प्रकारे पार पाडण्र्यासाठी राज्र्य शासनाचे 

आिरण र् सांहर्तरण अहधकारी, र्याांनी प ढील र्ळेापत्रक र् सूचना हर्चारात घेऊन त्र्यान सार 

कार्यमर्ािी करार्ी. 
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र्ळेापत्रक 

तपशील कालार्धी 

Login Id र् password अर्म र् साांख्यर्यकी 
सांचालनालर्याने उपलब्ध करणे  

हदनाांक 1 सप्टेंबर, 2020 ते हदनाांक 
15 सप्टेंबर, 2020 

आिरण र् सांहर्तरण अहधका-र्याने माहिती सादर करणे 
र् पहिले प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे 

हदनाांक 16 सप्टेंबर, 2020 ते हदनाांक 
15 हडसेंबर, 2020 

आिरण र् सांहर्तरण अहधका-र्याने त्र टीचे हनर्ारण 
करून माहिती बरोबर असल्र्याचे द सरे प्रमाणपत्र प्राप्त 
करुन घेणे 

हदनाांक 16 हडसेंबर, 2020 ते हदनाांक 
17 माचम, 2021 

 

2. आिरण र् सांहर्तरण अहधका-र्याांसाठी सूचना 

अ)   राज्र्य शासकीर्य कार्यालर्याांतील प्रत्र्येक आिरण र् सांहर्तरण अहधकारी र्याांनी सांबांहधत 

प्रादेहशक / हजल्िा साांख्यर्यकी कार्यालर्याकडून ऑनलाईन आज्ञार्लीकरीता लॉग-इन आर्य.डी. 

र् पासर्डम उपलब्ध करून घ्र्यार्.े सदर माहितीकोषासाठी सांबांहधत कार्यालर्यातील कममचाऱर्याांची 

माहिती हदनाांक 1 ज ल,ै 2020 र्या सांदभम हदनाांकास अन सरून अद्यर्यार्त करण्र्यासाठी 

Employees Master Database 2019 मधील प्रणालीमध्र्ये त्र्याांच्र्या कार्यालर्याने भरलेली 

माहिती आधारभतू माहिती रािील. माहिती भरण्र्याचे सूचनासांच ऑनलाईन आज्ञार्लीमध्र्ये 

उपलब्ध करून हदल ेजातील.   

आ)    राज्र्य शासनाच्र्या कार्यालर्याांची आिरण र् सांहर्तरण अहधकारीहनिार्य माहिती ऑनलाईन 

स्र्रुपात सांबांहधत आिरण र् सांहर्तरण अहधकाऱर्याांना अद्यर्यार्त करण्र्यासाठी उपलब्ध करुन 

देण्र्यात र्येत आिे.  ज्र्या कममचाऱर्याांच्र्या माहितीचा समार्शे आधारभतू माहितीत असून ते हदनाांक 1 

ज ल,ै 2020 र्या सांदभम हदनाांकास सांबांहधत आिरण र् सांहर्तरण अहधकाऱर्याांच्र्या कार्यमकक्षते र्येत 

आिेत, अशा कममचाऱर्याांची सांगणकीर्य ऑनलाईन आज्ञार्लीमध्र्ये माहिती अद्यर्यार्त करार्र्याची 

आिे.  र्याहशर्ार्य, नर्ीन कममचाऱर्याांची (जसे बदली िोऊन आलेले अर्र्ा नर्ीन नेमणकू झालेले, 

इ.) माहिती आहण आधारभतू माहितीत समाहर्ष्ट्ट नसलेल्र्या तर्ाहप हदनाांक 1 ज ल,ै 2020 रोजी 

आिरण र् सांहर्तरण अहधकाऱर्याांच्र्या कार्यमकक्षते असलेल्र्या कममचाऱर्याांची माहिती देखील र्या 

सांचालनालर्याने हदलेल्र्या ऑनलाईन आज्ञार्लीमध्र्ये भरार्र्याची आिे. 
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इ) ज ल ै महिन्र्यात स्र्चे्छाहनर्ृत्ती घेतलेल्र्या कममचाऱर्याांच्र्या बाबतीत ते जर हदनाांक 1 ज लै, 

2020 रोजी राज्र्य शासनाचे कममचारी असतील तर ज ल ैमहिन्र्यात त्र्याांच्र्यार्र शासनाचा हनधी 

खची पडला असल्र्याने, अशा कममचाऱर्याांचा देखील समार्शे माहितीकोषात करार्ा.   

ई) उपलब्ध करून हदलेल्र्या ऑनलाईन आज्ञार्लीच्र्या सूचनासांचात तसेच र्य जर मॅन्र्य अलमध्र्ये 

हदलेल्र्या सूचनाांच े पालन करून र्योग्र्य रीतीने कममचाऱर्याांची माहिती नोंदणी करार्र्याची आिे.  

माहिती नोंदणी करताना कार्यमकक्षते र्येणा-र्या सर्म कममचाऱर्याांची  माहिती नोंदणी करण्र्याची दक्षता 

आिरण र् सांहर्तरण अहधकारी र्याांनी घ्र्यार्र्याची आिे. अशा प्रकारे ऑनलाईन नोंदणी पूणम 

केल्र्यानांतर माहिती प्राप्त झाल्र्याचे प्रमाणपत्र हजल्िा साांख्यर्यकी कार्यालर्य / प्रादेहशक कार्यालर्य 

र्याांचेकडून सांबांहधत आिरण र् सांहर्तरण अहधकाऱर्याांना उपलब्ध करुन देण्र्यात र्येईल.  मािे 

हडसेंबर, 2020 च्र्या र्तेन देर्यकासोबत (December 2020 to be paid in January 2021) अशा 

प्रकारचे प्रमाणपत्र जोडल ेनसल्र्यास मािे  हडसेबर, 2020 ची र्तेन देर्यके कोषागार कार्यालर्य / 

अहधदान र् लेखा कार्यालर्यात स्र्ीकारली र्ा पाहरत केली जाणार नािीत.  प्रमाणपत्राहशर्ार्य 

कोषागार कार्यालर्याांनी र्तेन देर्यक पाहरत करू नर्येत.   

उ) शासकीर्य कार्यालर्याांनी उपलब्ध करुन हदलेल्र्या माहितीची तपासणी सांबांहधत हजल्िा 

साांख्यर्यकी कार्यालर्ये करतात र् प्रादेहशक कार्यालरे्य र्याांच्र्याकडून सांहनर्यांत्रण करण्र्यात र्येते.  

सांबांहधत आिरण र् सांहर्तरण अहधका-र्याांना सदर माहितीमधील त्र टी द रूस्त करण्र्यासाठी 

हदनाांक 16 हडसेंबर, 2020 ते हदनाांक 17 माचम, 2021 िा कालार्धी देण्र्यात र्येत आिे.  सांबांहधत 

कार्यालर्याकडून त्र टींचे हनराकरण झाल्र्यानांतर लगेच माहिती तपासल्र्याचे प्रमाणपत्र उपलब्ध 

करुन देण्र्यात र्येईल.  िे द सरे प्रमाणपत्र मािे माचम, 2021 च्र्या र्तेन देर्यकासोबत (March, 

2021 to be paid in April 2021) जोडून र्तेन देर्यके कोषागारात सादर करार्र्याची आिेत.  

अशा प्रकारच े माहिती तपासल्र्याचे प्रमाणपत्र माचम, 2021 च्र्या र्तेन देर्यकासोबत जोडल े

नसल्र्यास र्तेन देर्यके कोषागारात स्र्ीकारण्र्यात र्येणार नािीत. प्रमाणपत्राहशर्ार्य कोषागार 

कार्यालर्याांनी र्तेन देर्यके पाहरत करु नर्येत.    
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ऊ)  ज्र्या शासकीर्य कार्यालर्याांची र्तेन देर्यके कोषागारात सादर िोत नािीत, अशा सर्म 

कार्यालर्याांनीस ध्दा त्र्याांच्र्या कममचाऱर्याांची र् हरक्त पदाांची माहिती ऑनलाईन आज्ञार्लीद्वारे 

नोंदणी करून हजल्िा साांख्यर्यकी अहधकारी र्याांच्र्याकडे हदनाांक 16 सप्टेंबर, 2020 ते हदनाांक 15 

हडसेंबर, 2020 र्या कालार्धीत सादर करार्ी. 

ए) कोरोना हर्षाणचूा (COVID-19) प्रसार राज्र्य शासकीर्य कार्यालर्यामध्र्ये िोऊ नर्य,े तसेच 

राज्र्यातील अहधकारी / कममचारी र्याांना त्र्याचा सांसगम िोऊ नर्य ेम्िणनू शासन पहरपत्रक क्रमाांक 

समर्य-2020/प्र.क्र. 35/18 (र.र् का.) हदनाांक 25 जून, 2020 अन्र्र्ये कें द्र शासनाच्र्या माहिती 

तांत्रज्ञान मांत्रालर्याने प्रहसध्द केलेल्र्या ई-मेल पॉहलसीन सार कें द्र शासनाांतगमत नॅशनल 

इनफॉमेहटक्स सेंटर (NIC) र्याांनी उपलब्ध करून हदलेल्र्या शासकीर्य ई-मेल सेर्चेा र्ापर राज्र्य 

शासनाच्र्या कामकाजात करणे बांधनकारक आिे.   

3. ऑनलाईन  सांगणकीर्य आज्ञार्लीमध्र्ये माहिती भरण्र्यात कािी अडचणी आल्र्यास 

सांबांहधताांनी हजल्िा साांख्यर्यकी कार्यालरे्य / प्रादेहशक कार्यालरे्य र्याांच्र्याशी सांपकम  साधून त्र्याबाबत 

ख लासा प्राप्त करून घ्र्यार्ा. सर्म कार्यालर्याांनी कार्यमर्ािी हर्िीत र्ळेेत पूणम िोण्र्याकहरता लॉग - इन 

आर्य. डी. र् पासर्डम र्ळेापत्रकान सार प्राप्त करून घ्र्यार्.े  

4. सर्म कोषागार / उप कोषागार अहधकाऱर्याांनी माहितीकोषाच्र्या कामी अर्म र् साांख्यर्यकी 

सांचालनालर्यास सांपूणम सिकार्यम देऊन माहितीकोषाबाबत जी कार्यमर्ािी अपेहक्षत असेल ती पार 

पाडार्ी.  माहिती अद्यर्यार्त झाल्र्याबाबतचे अर्म र् साांख्यर्यकी सांचालनालर्याने हदलेले प्रमाणपत्र मािे 

हडसेंबर, 2020 च्र्या र्तेन देर्यकासोबत र् त्र्यातील माहिती बरोबर असल्र्याबाबतचे प्रमाणपत्र मािे 

माचम, 2021 च्र्या र्तेन देर्यकासोबत जोडलेले नसल्र्यास अशा कार्यालर्याांची देर्यके अहधदान र् लखेा 

कार्यालर्याने / कोषागाराने न स्र्ीकारता सांबांहधत कार्यालर्याांना ती र्योग्र्य त्र्या पूतमतेसाठी परत 

पाठर्ार्ीत.  मात्र जे राज्र्य शासकीर्य कममचारी नािीत अशाांच्र्या र्तेन देर्यकाांबाबत िी कार्यमर्ािी 

लागू नािी. (उदा. मा. राज्र्यपाल, आमदार, मांहत्रमांडळाचे सर्म सदस्र्य इ.)  

5. कोषागारे / उप कोषागारे अहधकाऱर्याांनी र्रील सूचना तातडीने सर्म आिरण र् सांहर्तरण 

अहधकाऱर्याांच्र्या हनदशमनास आणाव्र्यात. 
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शासन पहरपत्रक क्रमाांकः असाांसां 1320/358/प्र.क्र. 61/का-1417 
 

पृष्ट्ठ 5 पैकी 5 

6. सदर पहरपत्रक हर्त्त हर्भागाच्र्या अनौपचाहरक सांदभम क्रमाांक 180/2020/कोषा प्रशा-5 

हदनाांक 31-7-2020 अन्र्र्य े हनर्योजन हर्भागास प्रदान करण्र्यात आलेल्र्या सिमतीन सार हनगमहमत 

करण्र्यात र्येत आिे.  

 7. सदर पहरपत्रक मिाराष्ट्र शासनाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या सांकेतस्र्ळार्र 

उपलब्ध करण्र्यात आल ेअसून त्र्याचा सांकेताांक 202008281413384416 असा आिे. िे पहरपत्रक 

हडजीटल स्र्ाक्षरीने साक्षाांहकत करुन काढण्र्यात र्येत आिे.   

 मिाराष्ट्राचे राज्र्यपाल र्याांच्र्या आदेशान सार र् नार्ाने,  

 

       ( प्रज्ञा मिाल े) 
                उप सहचर्, मिाराष्ट्र शासन 
   प्रहत,  

1)    मा. हर्रोधी पक्ष नेते, हर्धान सभा / हर्धान पहरषद, हर्धान भर्न, म ांबई-32 
2) मा. राज्र्यपालाांच ेसहचर्, राजभर्न, म ांबई 
3) मा. म यर्यमांत्री र्याांचे अपर म यर्य सहचर्, मांत्रालर्य, म ांबई-32 
4) सर्म मांत्री र् राज्र्यमांत्री र्याांच ेस्र्ीर्य सिार्यक, मांत्रालर्य, म ांबई-32 
5) सर्म मांत्रालर्यीन हर्भाग, र्याांना हर्नांती करण्र्यात रे्यते की, त्र्याांच्र्या अहधनस्त सर्म हर्भाग प्रम ख / 

सर्म कार्यालर्य प्रम ख, सर्म सांचालनालरे्य र्याांना र्या अन षांगाने कळहर्ण्र्यात र्यार्.े  
6) प्रधान सहचर्, हर्त्त हर्भाग /कोषा प्रशा-5, मांत्रालर्य, म ांबई -32 
7) * सहचर्, मिाराष्ट्र हर्धानमांडळ सहचर्ालर्य, म ांबई  
8) * सहचर्, मिाराष्ट्र लोकसेर्ा आर्योग, म ांबई 
9) * प्रबांधक, लोक आर्य क्त र् उप लोक आर्य क्त कार्यालर्य, म ांबई-32 
10) प्रबांधक, मूळ / ॲहपलेट शाखा, उच्च न्र्यार्यालर्य, म ांबई 
11) हजल्िाहधकारी (सर्म) 
12) सांचालक, अर्म र् साांख्यर्यकी सांचालनालर्य, बाांद्रा (परू्म), म ांबई-51 
13) सांचालक, शासकीर्य म द्रण र् लेखन सामग्री, सांचालनालर्य, म ांबई 
14) सांचालक, लेखा र् कोषागारे, म ांबई 
15) सर्म प्रादेहशक  सि सांचालक, प्रादेहशक कार्यालर्य, अर्म र् साांख्यर्यकी सांचालनालर्य 
16) सि सांचालक, लेखा र् कोषागारे, कोकण / प णे / नाहशक / औरांगाबाद / नागपरू / अमरार्ती  
17) अहधदान र् लेखा अहधकारी, अहधदान र् लेखा कार्यालर्य, म ांबई-32 
18) अहधदान र् लेखा अहधकारी, अहधदान र् लेखा कार्यालर्य, बाांद्रा (परू्म), म ांबई-51 
19) सर्म कोषागार / उप कोषागार अहधकारी 
20) सर्म हजल्िा साांख्यर्यकी अहधकारी, हजल्िा साांख्यर्यकी कार्यालर्य 
21) हनर्ड नस्ती (का-1417), हनर्योजन हर्भाग, मांत्रालर्य, म ांबई-32.           

 
 * पत्राने 

PRADNYA 
MAHALE

Digitally signed by PRADNYA MAHALE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=31c8683f52ccbefd97bce49983c4151d2caf1c185c657ea855ac8
5f31e5f681e, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=f0b9244e8f45f12e0a399cd036d6d3767c67c8349951e3e
5047b7469a24cdfb2, ou=PLANNING DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=PRADNYA MAHALE 
Date: 2020.08.28 15:30:50 +05'30'
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                                  अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, मुंबई 

रा य शासना या सेवेतील कमचा यांचा सवकष मािहतीकोष  
(Employees' Master Database-EMDb) 

(संदभ िदनांक 01 जलुै, 2020) 
सचूना संच  

1. तावना  
महारा  रा यातील रा य शासकीय काय लयांतील ‘कमचा यांचा सवकष मािहतीकोष’ 

(Employees Master Database-EMDb) याम ये अिधकारी व कमचारी ा दोह चाही समावेश 
कर यात येत असनू ा दोह साठी ‘कमचारी’ ही एकच सं ा वापर यात येत आहे. तसेच, कमचा यांची 
वेतनदेयके तयार क न कोषागारास सादर करणा या संबंिधत अिधका यास आहरण व संिवतरण अिधकारी 
(D.D.O.) ही सं ा वापर यात आली आहे. आहरण व संिवतरण अिधका यांचे पदनाम काय लयिनहाय 
वेगवेगळे असू शकेल. या मािहतीकोषांतगत िद. 1 जलैु, 2020 या संदभ िदनांकास कमचा यांचे नाव, 
भिव यिनव ह िनधी खाते मांक, पनॅ मांक, सेवाथ ID, आधार काड मांक, ज म िदनांक, सेवेत ज ू
झा याचा िदनांक, िनवृ ी िदनांक, लग, सामािजक वग, धम, व ाम, आ वािसत गती योजना, अपंग व, 
िश ण, पदनाम, संवग, इ यादी थायी व पाची मािहती आिण जुलै, 2020 या मिह या या संपणू 
िव ल ध चा तपशील याचबरोबर काय लयातील सव मंजरू पदांचा िर त पदांसह तपशील गोळा कर यात 
येणार आहे. या उपल ध मािहतीव न तयार कर यात येणा या मािहतीकोषात एकूण मंजरू पदांचा, भरले या 
पदांवरील कमचा यांचा व िर त पदां या तपशीलाचा समावेश असणार आहे.  

सदर मािहती संकिलत करताना यापवू  सव संबंिधत काय लयांतील अिधकारी व कमचा यांनी  
अथ व सां यकी संचालनालयास केले या सहकाय बाबत संचालनालय आभारी आहे. पनु: च कमचा यांचा 
मािहतीकोष अ यावत कर याचे काम शासनाने हाती घेतले असनू सव कडून सहकाय ची िवनंती आहे.  

1.1 िद. 01 जलैु, 2019 या संदभ िदनांकास गोळा कर यात आलेली मािहती ऑनलाईन मािहती न दणी  
आ ावलीचा वापर क न संबंिधत काय लयांकडून सॉ ट कॉपी व पात भ न घे यात आली होती. 
या आधारे या संचालनालयाने मािहतीचा संगणकीय मािहतीकोष तयार केला आहे. हा मािहतीकोष 
अ यावत कर याबाबतची कायवाही िद. 01 जलुै, 2020 या संदभ िदनांकास कर यात येत 
आहे. कमचा यांची सवकष मािहती संगणकावर घेत यामळेु ती त परतेने उपल ध होऊन ितचा वापर 

शासना या िविवध तरांवर िविवध िनणय ि यांसाठी व कामांसाठी अिधक चांग या कारे होणार 
अस याने मािहतीची गणुव ा व अचकूता यास मह व आहे, ही बाब सव संबंिधतांनी िवचारात यावी. 

1.2 िद. 01 जलैु, 2019 ा संदभ िदनांकास गोळा कर यात आले या रा य शासना या काय लयां या 
आहरण व संिवतरण अिधकारी िनहाय मािहती ऑनलाईन आ ावली या व पात संबंिधत आहरण 
व संिवतरण अिधका यांना अ यावत कर यासाठी उपल ध क न दे यात येत आहे. सव आहरण व 
संिवतरण अिधका यांनी यां या काय लयाने ऑनलाईन आ ावलीम ये भरलेली मािहती िद. 01 जलैु, 
2020 या संदभ िदनांकानसुार यो य या दु या क न अथ व सां यकी संचालनालयाने उपल ध 
क न िदले या संगणकीय ऑनलाईन आ ावलीम ये अ यावत करावयाची आहे. मािहतीची 
अचकूता व गणुव ा राख यासाठी मािहतीकोष आ ावली म ये ब याच बाब वरील मािहती 
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संकेतांकां या व पात न दवावयाची अस याने अचकू संकेतांक देणे मह वाचे आहे. ही बाब 
संबंिधतांनी ल ात ठेवणे गरजेचे आहे. ‘शासकीय कमचा यांचा सवकष मािहतीकोष’ (Employees 
Master Database - EMDb) वेळेत अ यावत कर यासाठी व याची कायवाही यो य कारे पार 
पाड यासाठी कृपया आहरण व संिवतरण अिधकारी यांनी खालील वेळाप क व सचूना िवचारात 
घेऊन यानसुार कृपया कायवाही करावी. 

वेळाप क 

तपिशल कालावधी 

Login Id व Password संचालनालयाने उपल ध क न देणे िद. 1 स टबर, 2020 ते  
िद. 15 स टबर, 2020 

आहरण व संिवतरण अिधका याने मािहती सादर करणे व 
पिहले माणप  ा त क न घेणे 

िद. 16 स टबर, 2020 ते  
िद.  15 िडसबर, 2020 

आहरण व संिवतरण अिधका याने टु चे िनवारण क न 
मािहती बरोबर अस याचे दसुरे माणप  ा त क न घेणे 

िद. 16 िडसबर, 2020 ते  
िद. 17 माच, 2021 

 
2. मािहतीकोषाची या ती 

 या मािहतीकोषाम ये िद. 01 जलैु, 2020 रोजी असलेली महारा  शासनाची सव शासकीय काय लये 
यां या कमचा यांचा व िर त पदांचा समावेश करावयाचा आहे. मािहतीकोषाची या ती ल ात ये या या दृ टीने 
याम ये कोण या कमचा यांचा समावेश करावयाचा व कोण या कमचा यांचा समावेश करावयाचा नाही 

याबाबत या खालील सचूना काळजीपवूक िवचारात घे यात या यात. 
2.1. मािहतीकोषाम ये पढुील कारातील कमचा यांचा/पदांचा समावेश करावा. 

2.1.1 संदभ िदनांक 01 जलैु, 2020 रोजी िनयिमत आ थापनेवर व िनयिमतेतर आ थापनेवर असलेले (उदा. 
काय ययी आ थापनेवरील, रोजंदारीवरील, अंशकालीन, मानसेवी, इ यादी) सव कमचारी. 

2.1.2  संदभ िदनांक 01 जलैु, 2020 रोजी िर त असलेली सव पदे. 

2.1.3 ‘मा. रा यपाल, मा. मु यमं ी, मा. मं ी, आमदार, तसेच मा. उ च यायालयाचे यायाधीश’ यांचे वीय 
सहायक व इतर कमचारी. 

2.1.4 िश ण काळात पणू वेतन घेणारे कमचारी [केवळ िव ावेतन (Stipend) न हे]  

2.1.5 काही िनयिमत कमचारी िविवध कारणांमळेु (उदा. रजा, िश ण, िनलंबन, िवनापरवानगी 
गैरहजर, इ यादी) िद. 01 जलैु, 2020 पवू  काही िदवस अथवा संपणू मिहना कामावर नसले तरी 
यांची मािहती ावयाची आहे. या कमचा यांचे पणू वेतन िदले गेले नसले तरीही पणू वेतन 
न दिव यात यावे. 
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2.1.6 एखादा कमचारी बदलीमळेु िदनांक 01 जलैु, 2020 रोजी अशा सं मण कालावधीत ( ा झट 
िपिरयडम ये) असेल तर तो या काय लयात ज ूहोणार असले या काय लयाने याची मािहती 
ावयाची आहे. 

2.1.7 काही काय लयांम ये एखादे िविश ट काम क न घे यासाठी अंशकालीन कमचा यांची िनयु ती 
कर यात येते. उदा. शाळांम ये अथवा महािव ालयांम ये ित तास प तीने िनयु त केलेले िश क 
अथवा या याते. अशा कार या सव कमचा यांचा अंतभ व अंशकालीन कमचारी हणनू कर यात 
यावा.  

2.1.8 जर एखादा कमचारी महारा  शासना या मळू िवभागातनू दसु या िवभागात ितिनयु तीवर कायरत 
असेल तर अशा सव कमचा यांची मािहती (उदा. लेखा व कोषागारे संचालनालयाचे इतर िवभागांम ये 
कायरत असलेले कमचारी) ते या काय लयात कायरत आहेत या काय लयाने ावयाची आहे. 

2.1.9 िज हा पिरषद / पंचायत सिमती कमचारी जर शासकीय काय लयां या सेवेत असतील (उदा. िज हा 
पिरषदेतील एखादा कमचारी ामिवकास िवभागात सेवेत असेल) तर अशा वेळी ते या काय लयात 
काम करतात व वेतन घेतात या काय लयाने यांची मािहती ावयाची आहे. 

2.1.10 महारा  रा यातील शासकीय कमचारी िश ण, अ यास दौरा इ यादी कारणा तव दसु या रा यात 
कवा क  शासनाकडे कवा परदेशात गेले असतील तर यांची मािहती यांची पद थापना या 

काय लयात आहे या काय लयांनी ावयाची आहे. 

2.1.11 क  सरकारचे, थािनक वरा य सं थांचे तसेच खाजगी सं थांचे कमचारी जर महारा  शासनात 
ितिनयु तीवर असतील, संबंिधत काय लया या आहरण व संिवतरण अिधका यामाफत यांचे वेतन 

अदा कर यात येत असेल अशा ितिनयु तीवरील कमचा यांची मािहती  संबंिधत आहरण व 
संिवतरण अिधका याने ावयाची आहे. 

2.1.12 जी काय लये िदनांक 02 जलैु, 2020 रोजी अथवा यानंतर काय वत झाली असतील, यांना  
“काय लय िदनांक 01 जलैु, 2020 नंतर काय वत झाले” असा शेरा ावा.  

2.1.13 कमचा यां या दीघ मदुती या रजे या काळात िनयु त कर यात आलेले तदथ (adhoc) कमचारी 
तसेच िद. 01 जलैु, 2020 रोजी रजेवर असलेले कमचारी याम ये सतुी रजेवर असले या / शै िणक 
कारणाकरीता िदघकालीन (शासना या योजने यितरी त) रजेवर असले या िनयिमत कमचा यां या 
ऐवजी कर यात आले या ‘तदथ नेमणकुा’ तसेच करार प तीने केले या ‘तदथ नेमणकुा’ या 
ठरािवक कालावधीसाठीच कर यात येतात व काही कालावधीनंतर या यपगत होतात. अशा 

कार या ‘तदथ नेमणकुा’ कर यात आले या कमचा यांचा तपशीलही न दिव यात यावा. या तदथ 
नेमणकुांमळेु मंजरू आकृतीबंधा- यितरी त तयार होणारी अितरी त (तदथ) पदे Employee 
Abstract म ये ेणी िनहाय Temporary हणनू दशिवणे आव यक आहे. Employee Abstract 
मधील असा तपशील Manage Employee Status मधील तपशीलवार मािहतीशी जळुणे आव यक 
आहे. तसेच करार प तीने केले या नेमणकुा कवा िनलंबीत कमचा यां या बदली कर यात आले या 
िनयिमत पदावरील नेमणकुा ‘तदथ’ मान यात या यात. अशा सव कमचा यांचा तपशील ‘तदथ’ 
त वावर कर यात आले या नेमणकुा हणनू दे यात यावा. मळू पदावर िनयिमत नेमणकू कर यात 
आले या कमचा यांची मािहतीही सोबत देणे आव यक आहे. 
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2.2 मािहतीकोषात पढुील कमचा यांचा/पदांचा समावेश क  नये 

2.2.1 एखा ा कमचा याकडे याने धारण केले या पदा यितिर त अ य एखा ा पदाचा अितिर त कायभार 
सोपिवलेला अस यास सदर कमचा याने धारण केले या मळू पदाचीच मािहती ावी. अितरी त 
कायभाराचे पद ‘िर त पद’ हणनू दशिव यात यावे. 

2.2.2 i)  िदनांक 02 जलैु, 2020 रोजी कवा यानंतर िनयु त झालेले कमचारी 

 ii) िदनांक 02 जलैु, 2020 रोजी व यानंतर िनम ण झालेली पदे 

2.2.2 िविवध शासकीय सिम यांवर िनयु त असले या अशासकीय य ती 

2.2.3 महारा  रा य पिरवहन महामंडळ, महारा  रा य िव तु मंडळा या कंप या, महारा  रा य लघ ुउ ोग 
िवकास महामंडळ अशा कारचे रा य शासनाचे सावजिनक अंगीकृत उप म व महामंडळे यांतील 
कमचारी 

2.2.4 मा. रा यपाल, मा. मु यमं ी, मं ी महोदय, आमदार, तसेच मा. रा पत नी िनयु त केलेले उ च 
यायालयाचे यायाधीश 

2.2.5 जे कमचारी िश ण घेत आहेत व यांना केवळ िव ावेतन (वेतन न हे) िमळते ते कमचारी 

2.2.6 महारा  शासनाचे जे कमचारी रा य शासना यितिर त इतर काय लयांम ये कवा दसु या रा यात 
अथवा परदेशात कायरत/ ितिनयु तीवर असतील व यांचे वेतन ितिनयु ती या काय लयातून 
काढ यात येते असे कमचारी 

2.3  कोणताही कमचारी वगळला जाणार नाही अथवा या या मािहतीची पनुरावृ ी होणार नाही, याची 
द ता यावी. 

2.4 या शासकीय काय लयांची वेतन देयके कोषागारात सादर होत नाहीत, अशा सव 
काय लयांनीसु ा वरील प तीनसुार सव कमचा यांची व िर त पदांची मािहती ऑनलाईन 
संगणकीय आ ावली ारे भरावयाची आहे. याम ये िवशेषत: दु ध यवसाय िवकास, वने, 
सावजिनक बांधकाम व पाटबंधारे िवभाग, इ यादी िवभागांचा समावेश होतो. या िवभागांम य ेब याच 
मो ा सं येने कमचारी काय ययी आ थापनेवर असतात कवा यांचे वेतन आक मकता िनधीतून 
िदले जाते. यामुळे अशा कमचा यांची मािहती वेतन देयकानुसार देणे श य होत नाही. अशा 
कमचा यांची  मािहती भरताना ही सचूना िवचारात यावी. 
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3. कायप दती 

3.1 कमचा यांची वेतनदेयके काय म व अिनवाय ा दोन मखु कारांत असनू यांचे पढेु थायी व 
अ थायी अस े दोन उप कार पडतात. कमचा यां या वेतनदेयकांची सं या िकतीही असली तरी 
संबंिधत काय लयांतील आहरण व संिवतरण अिधका यानंी ते वेतनदेयके काढीत असले या 
सव कमचा यांची मािहती न दणी िर त पदांसह ऑनलाईन आ ावलीचा वापर क न 
अ यावत करावयाची आहे. मािहती न दणी कर याची कायवाही पढुील मानसुारच पार 
पाडावयाची आहे याची कृपया न द यावी. मािहती न दणी करताना सव मािहती इं जी 
भाषेमधनूच भरावयाची आहे.  

3.1.1 ऑनलाईन आ ावलीम ये मािहती भरतांना सव थम संबंिधत आहरण व संिवतरण 
अिधका या या कायक ेतून इतर आहरण व संिवतरण अिधका या या कायक ेत बदली 
झाले या कमचा यांचे Employee Status ‘Transferred’ अस े करावे व सदर 
सचूनासंचातील 5.2.3.3 ते 5.2.3.7 म ये नमदू के या माण ेकायवाही करावी. 

3.1.2 जर एखा ा कमचा या या मािहतीची ि ती झाली असेल तर याबाबत या काय लया या 
आहरण व संिवतरण अिधका याने संबंिधत िज हा सां यकी काय लयास कळवावे. उपरो त 
िज हा सां यकी काय लयाने सम वय शाखेस कळवावे, जेणेक न पढुील कायवाही करणे 
श य होईल. 

3.1.3 या कमचा यां या मािहतीचा समावेश मािहतीकोषात असनू तो िद. 01 जलैु, 2020 या संदभ 
िदनांकासही संबंिधत आहरण व संिवतरण अिधका यां याच कायक ेत आहे अशा कमचा यांची 
मािहती तपासनू ती संगणकीय ऑनलाईन आ ावलीम ये अ यावत कर यात यावी. 

3.1.4 जे कमचारी िद. 01 जलैु, 2020 नंतर बदलीमळेु काय लयात ज ू झाले असतील पण जे पवू या 
काय लयातनू िद. 01 जलैु, 2020 पवू  कायमु त झाले असतील अशा कमचा यांची मािहती संबंिधत 
आहरण व संिवतरण अिधका यांना उपल ध क न दे यात आले या मािहतीकोषात असणार नाही. 
अशा कमचा यांची मािहती यां या आधी या काय लयाकडून ‘transfer’ झा यानंतर आ ावलीत  
िदसेल व यावेळी ती अ यावत कर यात यावी. एखादा कमचारी बदलीमळेु िदनांक 01 जलैु, 2020 
रोजी अशा सं मण कालावधीत ( ा झट िपिरयडम ये) असेल तर तो या काय लयात ज ूहोणार 
असेल या काय लयाने याची मािहती न दवायची आहे. 

3.1.5 वरील 3.1.1 ते 3.1.4 मधील सचूनांनसुार मािहती अ यावत के यानंतर आहरण व 
संिवतरण अिधका यां या कायक ेतील सव िर त पदांबाबतची मािहती ऑनलाईन 
आ ावलीम ये अ यावत कर यात यावी. अस ेकरीत असताना संवगिनहाय भरलेली व िर त 
पदे यांची बेरीज मंजूर पदांइतकी राहील याची खातरजमा कर यात यावी.  

3.1.6 संदभ िदनांकास शासना या सेवेत असले या सव कमचा यांची मािहती ऑनलाईन आ ावलीम ये 
न दिव यात यावी. 
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3.2. शासकीय काय लयांसाठी 

   एका काय लयात एकापे ा जा त आहरण व संिवतरण अिधकारी अस यास येक आहरण व 
संिवतरण अिधकारीिनहाय वतं  users तयार कर यात आले आहेत. यानुसार येक आहरण व संिवतरण 
अिधका याने वतं  मािहती न दवावी.  

 

4. ऑनलाईन आ ावलीम ये मािहती न दिव याची प दत 

4.1 शासकीय काय लयांकरीता EMDb 2020 म ये मािहती न दणी कर यासाठी ऑनलाईन आ ावली 
तयार कर यात आली आहे. सदर आ ावली वापर याकरीता कमचा यांचा सवकष मािहतीकोष 
2019 मधील login ID व Password कायम ठेव यात आले आहेत. याम ये काही अडचण 
उ व यास कवा नवीन DDO अस यास संबंिधत िज हा सां यकी काय लयांकडून ऑनलाईन 
आ ावलीसाठीचे Login Id व Password ा त क न यावे तसेच ऑनलाईन मािहती न दणीबाबत 
वेळाप कानसुार कायवाही कर यात यावी. आ ावलीम ये मािहती न दणीसाठी िदले या Link वर 

लक क न िदलेला User-Id व Password चा वापर क न आ ावली Open कर यात यावी. 
आ ावली वापराबाबतचे सचूनासंच ‘Important’ या िशष खालीदेखील दे यात आले आहेत. 
ऑनलाईन आ ावलीम ये Home, Employee Abstract, Manage Employee Status, 
Transferred Employees, Vacant Post Details, Reports व Invalid data असे सात Tab 
दे यात आलेले असनू यावर लक के यावर संबंिधत Proforma Open होईल. या Proforma म ये 
सचूनासंचानुसार मािहती न दिव यात यावी.  

4.2 ऑनलाईन मािहती अ यावत करताना काही अडचणी आ यास संबंिधत िज ाचे िज हा सां यकी 
अिधकारी (नवी मुंबईतील शासकीय काय लयांसाठी ादेिशक काय लय, अथ व सां यकी 
संचालनालय, कोकण िवभाग, कोकण भवन, सीबीडी बेलापरू, नवी मुंबई) यां याशी संपक 
साधावा. (िज हा सां यकी अिधकारी यांचे दरू वनी मांक व काय लयाचे प े ऑनलाईन 
आ ावलीत खाल या बाजसू दे यात आले आहेत.) 
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5. मािहती न दणी बाबत मह वा या सचूना- 
 ऑनलाईन आ ावलीतील Functionalities कृपया पहा यात. 
 

5.1 िज हा सां यकी अिधका यांकिरता (User Admin Module) 
 आहरण व संिवतरण अिधका यांचे User ID व Password create कर यासाठी तसेच 

आहरण व संिवतरण अिधका यां या EMDb संदभ त कामाचे संिनयं ण कर यासाठी  िज हा 
सां यकी अिधका यांनी खालील माणे कायवाही करावी 

 

 
5.1.1 थम https://des2.mahaonline.gov.in/CGE हे संकेत थळ open कराव.े यानंतर खालील Screen 

आपणास िदसेल.   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
5.1.2 िज हा सां यकी अिधका यानंा आहरण व संिवतरण अिधका यािंवषयी मािहती भर याकिरता: 
  

िज हा सां यकी  काय लयांनी यांना िदले या User Id व Password चा वापर क न Login कराव.े 
Login के यानंतर खालील Screen िदसेल.  
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5.1.3 Login के यानंतर आप या अिधन त असले या सव आहरण व संिवतरण अिधका यांची  

(DDO ची) मािहती बघ यासाठी Manage DDO User ा Tab मधील Application Name व 
Taluka या Field मधील यो य तो पय य िनवडावा. कमचा यांचा सवकष मािहतीकोष 2020 मधील 
आहरण व संिवतरण अिधका यांसाठी जनुा (EMDb 2019 चा) User Id व Password कायम 
ठेव यात आला आहे. नवीन आहरण व संिवतरण अिधका यासाठी Manage DDO User ा Tab 
मधील Create New User हा पय य िनवडावा.   

5.1.4 तालकुा िनवड यानंतर संबंिधत तालु यातील सव आहरण व संिवतरण अिधका यां या DDO Code 
ची यादी िदसेल. 

 

 

2020 

2020 

14.14 
14.08.2020 

Date as on 1st July, 2020 

Date  as on 1st July, 2020 

14.14 
14.08.2020 

https://des2.mahaonline.gov.in/ 

 

https://des2.mahaonline.gov.in/
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5.1.5 ‘Login Name’ यामधील DDO Code ला click के यावर खालील screen िदसेल. अ त वात 
असले या आहरण व संिवतरण अिधका यांिवषयी मािहतीम ये सधुारणा करावयाची अस यास या screen 
म ये कर यात यावी. 

 
 
5.1.6 DDO Data Entry Completion Statistics ा Tab वर Click के यानंतर खालील Screen  िदसेल. 

सदर Tab म ये आहरण व संिवतरण अिधकारीिनहाय मािहती न दणीची अ यावत थती िदसेल. 
 

 
 

2020 

2020 

14.14 
14.08.2020 

Date as on 1st July, 2020 

Date  as on 1st July, 2020 

14.14 
14.08.2020 

https://des2.mahaonline.gov.in/

https://des2.mahaonline.gov.in/
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5.1.7  Add DDO Scheme : Add DDO Scheme या tab वर click के यानंतर खालील screen िदसेल. 
या tab अंतगत एखा ा काय लयाची नवीन योजना add करावयाची अस यास DDO Scheme 
मधील आव यक पय य िनवडून Scheme code ची न द क न add करता येईल. 

 

 
 
5.1.8  Locked Accounts : Locked Accounts या tab वर click के यानंतर खालील Screen िदसेल.  

एखा ा आहरण व संिवतरण अिधका याने सतत तीन वेळा चकुीचा password टाक यानंतर सदर 
काय लयाचा Login ID lock होतो.  सदर Login ID  सदर tab अंतगत unlock करता येईल. 

 

 
 

2020 

2020 

Date as on 1st July, 2020 

Date  as on 1st July, 2020 

14.14 
14.08.2020 

14.14 
14.08.2020 

https://des2.mahaonline.gov.in/
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5.1.9 Report Tab वर Click के यानंतर खालील Screen  िदसेल. 
 
 
 

 
 

 

 

5.1.10  Invalid data - Invalid data या tab वर click के यानंतर आहरण व संिवतरण 
अिधकारीिनहाय अवैध records िदसतील. सदर records िज हा सां यकी काय लयाने संबंिधत 
आहरण व संिवतरण अिधका याकंडून दसु या माणप ा या वेळी वैध क न या यात.  

  

2020 
Date as on 1st July, 2020 

14.14 
14.08.2020 

https://des2.mahaonline.gov.in/ 
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5.2 ‘Data Entry Module’ वापराबाबत या आहरण व संिवतरण अिधका यांना सचूना 

5.2.1 थम https://des2.mahaonline.gov.in/CGE  हे संकेत थळ open करावे. िज हा सां यकी 
काय लयांकडून ा त झाले या User Id व Password चा वापर क न Login करावे. 

 5.2.2 िज हा सां यकी काय लयाने िदलेला पासवड संबंिधत काय लय ‘Change Password’ या Option 
चा वापर क न बदल ू शकतात. Password बदल यानंतर logout होऊन पु हा नवीन Password 
क न login कराव.े एखा ा काय लयाने सतत तीन वेळा चकुीचा Password टाक यास User lock 
होईल, पु हा Unlock कर यासाठी या काय लयाने DSO शी संपक साधावा. 

5.2.3 Login झा यानंतर Home, Employee Abstract, Manage Employee Status, Transferred 
Employees, Vacant Post Details, Reports व Invalid Data असे सात Tab िदसतील. येक  
Tab वर Click के यानंतर संबंिधत Screens आपणांस िदसतील. 

 
5.2.3.1  Home Tab 

 Home या Tab वर आप या काय लयाची मािहती िदसेल. तसेच दसु या काय लयातनू आप या 
काय लयात बदली (transfer) कर यात आले या कमचा यांची यादी िदसेल. Office Profile (काय लयाची 
मािहती) वर Click के यानंतर खालील माणे Screen िदसेल. 

 

 
  

2020 
Date as on 1st July, 2020

14.14 
14.08.2020 

https://des2.mahaonline.gov.in/
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Office Profile (काय लयाची मािहती)  
काय लयािवषयी मािहती न दिव याकिरता या tab चा वापर कर यात यावा. Office Profile या 

Option म ये संबिधत काय लयांनी यो य तो पय य िनवडून मािहती न दवावी. 
Office Profile 

बाब सचूना 
Office  Level काय लया या काय े ानुसार आ ावलीम ये िनध िरत केले या पय यांपैकी यो य तो 

पय य िनवड यात यावा.  
Office Address काय लयाचा प ा इं जी भाषेत न दिव यात यावा. येथे काय लयाचे नाव पु हा न दव ू

नये. 
Fax No. काय लयाचा फॅ स . अस यास एस.टी.डी कोडसह न दिव यात यावा. 
Office Premises 
Owned By 

काय लयीन जागे या मालकीनसुार आ ावलीम ये िनध िरत केले या पय यांपैकी 
यो य तो पय य िनवड यात यावा. 

Monthly Office 
Rent 

काय लय भाडे त वावर अस यास काय लयाचे एकूण देय असणारे येक मिह याचे 
भाडे (सव करांसिहत) पणू पयांम य े न दिव यात यावे. लाग ू नसेल तेथे शु य 
न दवाव.े 

Latitude येथे काय लयाचा अ ांश / रेखांश Help या लकचा वापर क न न दिव यात यावा. 
Longitude 
 

Latitude & Longitude 
i. Help वर Click के यानंतर Wikimapia.org हे संकेत थळ open होईल. 
ii. Web-Site वरील Search Option म ये काय लयाचे िठकाण/ िज हा/ तालकुा/ शहर 

/काय लयाजवळील िस द िठकाणाचे नाव टाईप कराव ेव काय लय Search करावे. 
iii. काय लयाचे िज हा / तालकुा / शहर चे िठकाण Map वर िमळा यावर खालील Screen िदसेल.  

 
 
 
iv. Map वरील काय लया या िठकाणावर Click के यावर डा या बाजलूा या िठकाणाची मािहती Open 

होईल. यातील Coordinates म ये Latitude व Longitude ची मािहती िमळेल. सदर मािहती 
अचकूपणे आ ावलीत न दवावी. 
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Employee Transfered To Your Office From Other Office (दसु या काय लयातून 
आप या काय लयात बदली कर यात आलेले कमचारी ) 

 संदभ  िदनांकास (िद. 01 जलैु, 2020) कवा यापवू  इतर आहरण व संिवतरण अिधका या या 
कायक ेतनू बदलीमळेु/ पदो नतीमळेु (कायमु त होऊन) आप या कायक ेत येणा या कमचा याचा तपशील 
िदसेल. सदर कमचारी आप या कायक ेत संदभ िदनाकंास अथवा यापूव  ज ूझाला अस यास “Accept” 
हा Option select करावा. अ यथा “Reject” option select करावा. (कृपया 3.1.4 वाचावे.) 

 

5.2.3.2 Employee Abstract Tab (कमचारी गोषवारा) : 

Employee Abstract म ये आप या काय लयात िविवध योजगांतगत कायरत असले या सव 
कमचारी (अिधकारी व कमचारी) यांची सं या िदसेल.  या Tab वर Click के यानंतर खालील 
Screen Open होईल. याम ये Sr.No., Scheme, Post Status, Number of Sanctioned Posts, 
Number of Filled In Posts, Total Sanctioned A-D, Total Filled in A-D, Total 
Sanctioned A-E, Total Filled in A-E व Delete असे Column असतील. सदर Columns साठी 
मािहती भरतांना योजनािनहाय व थायी/अ थायी पदिनहाय मािहती भरावी. नवीन Scheme ची मािहती 
भर यासाठी Add New Scheme या Tab वर Click करावे. एखादी Scheme Delete कर यासाठी 
Delete Tab वर Click कराव.े मािहती भरताना एका योजनेची (Scheme) एका Status ची मािहती 
पणू भ न त नंतरच पढुील योजना (Scheme)/Status Select करावे. 
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5.2.3.3 Manage Employee Status Tab (कमचा यां या पदांची थती) : 

आहरण व संिवतरण अिधका या या कायक ेत येत असले या सव कमचा यांची (अिधकारी व 
कमचारी) मािहती अ यावत कर याकिरता / न याने भर याकरीता या Tab चा वापर कर यात 
यावा. सदर  Tab वर Click के यानंतर खालील Screen िदसेल व Employee Status (Data 
Entry Status) चा Abstract Report Generate होईल. 

 

 

2020 

2020 

Date  as on 1st July, 2020 

Date  as on 1st July, 2020 

14.14 
14.08.2020 

14.14 
14.08.2020 

https://des2.mahaonline.gov.in/ 
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Manage Employee Status म ये Scheme Code कवा Sevarth ID नसुार कमचा यांची मािहती Search 
करता येते.   
 

 
 
 

5.2.3.3.1 मागील वष  कायरत असले या कमचा यांची मािहती अ यावत करणे : 

सव थम िदनांक 01 जलैु, 2020 या संदभ िदनांकास आहरण व संिवतरण अिधका या या कायक ेत 
येत असले या सव कमचा यांची (अिधकारी व कमचारी) मािहती अ यावत करावी व या कमचा यांचा 
समावेश बदली कवा सेवािनवृ ी, इ यादी कारणांमुळे संबिधत आहरण व संिवतरण अिधका या या 
कायक ेत येत नसेल अशा सव कमचा यांची मािहती वगळ यात यावी. सदर मािहती वगळ यासाठी 
Manage Employee Status मधील Employee Status ा field मधील खालीलपैकी यो य तो पय य 
िनवडावा व Save कराव.े  

1. ACTIVE  :  िदनांक 01 जुलै, 2020 या संदभ िदनांकास कमचारी संबिधत आहरण व संिवतरण 
अिधका या या कायक ेत कायरत असेल तर “ACTIVE” हा पय य िनवडावा. 

2. RETIRED : िदनांक 01 जलैु, 2020 या संदभ िदनांकापवू  कमचारी सेवािनवृ  झाला असेल तर 
“RETIRED” हा पय य िनवडावा. 

3. RESIGNED : िदनांक 01 जलैु, 2020 या संदभ िदनांकापवू  कमचा याने राजीनामा देऊन तो शासन 
सेवेतनू कायमु त झाला असेल तर “RESIGNED” हा पय य िनवडावा. 

4. TERMINATION : िदनांक 01 जलैु, 2020 या संदभ िदनांकापवू  कमचा यास शासन सेवेतनू 
काढून टाक यात आले असेल तर “TERMINATION” हा पय य िनवडावा. 

2020 
Date as on 1st July, 2020 Date as on 1st July, 2020 

14.14 
14.08.2020 

https://des2.mahaonline.gov.in/
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5. TRANSFERRED : िदनांक 01 जलैु, 2020 या संदभ िदनांकापवू  कमचा याची बदली झाली 
अस यास “TRANSFERRED” हा पय य िनवडावा. 

6. DECEASED : िदनांक 01 जलैु, 2020 या संदभ िदनांकापवू  कमचा यास मृ य ू आ यास  
“DECEASED” हा पय य िनवडावा 

7. SUSPENDED : िदनांक 01 जलैु, 2020 या संदभ िदनांकास कमचारी िनलंिबत असेल तर  
“SUSPENDED” हा पय य िनवडावा. सदर कमचारी पणू वेतन घेत नसला तरी पणू वेतन न दिव यात यावे. 

8. ABSCOND : िदनांक 01 जलैु, 2020 या संदभ िदनांकास कमचारी िदघ कालावधीपासनू 
िवनापरवानगी काय लयात गैरहजर असेल तर “ABSCOND” हा पय य िनवडावा. तथािप, सदर कमचा यांचे 
वेतन देय नसेल तरच हा पय य िनवडावा. 

 या कमचा यांना ‘Active’, ‘Suspended’ व ‘Abscond’ हा पय य यां या ‘Employee 
Status’ म ये दे यात आला आहे अशा सव कमचा यांची मािहती अ यावत करावयाची आहे. 
मािहती अ यावत कर यासाठी संबंिधत कमचा या या नावावर click करणे. अस े के यावर खालील माणे 
Screen open होते. 
 

 
 

या बाब ची मािहती अ यावत करावयाची आहे या बाब वर click क न ती अ यावत करावी.   
 
5.2.3.3.2 नवीन भरती झाले या कमचा याची मािहती न दणी करणे : 

 आ ावलीम ये समािव ट नसले या तथािप, संदभ िद. 01 जलैु, 2020 रोजी कवा यापवू  शासकीय 
सेवेत संबंिधत आहरण व संिवतरण अिधका या या कायक ेत न याने ज ूझाले या कमचा यांची मािहती 
भर यासाठी Manage Employee Status याम ये Add New Employee या Tab वर Click कराव े व 

येक Field भरतांना खालील सचूनां माणे मािहती भरावी. 

2020 
Date as on 1st July, 2020 

https://des2.mahaonline.gov.in/
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Manage Employee Status 
बाब सचूना 

Sevaarth I.D. कमचा याचा 11 अंकी सेवाथ आय.डी. मांक न दिव यात यावा. (“Sevarth 
Id already exist” असा संदेश यते अस यास सदर कमचा याची मािहती 
आ ावलीम ये उपल ध असते, सदर कमचारी संबंिधत DDO Code ला जोडून 
दे याबाबत DSOशी संपक साधावा.) तसेच सेवाथ आय.डी. मांक ा त 
नस यास डमी सेवाथ आय.डी. मांकाकिरता DSOशी संपक साधावा. 

Name कमचा याचे नाव इं जीत Capital अ रात न दिव यात यावे. नाव न दिवताना 
थम नाव (First Name), नंतर वडीलांचे/ पतीचे/मधले नाव (Middle 

Name) व नंतर आडनाव (Last Name) न दवावे. 
Scheme कमचारी या योजनेअंतगत (Scheme) कायरत असेल या योजनेचा मांक 

न दवावा. 
Post Status कमचारी कायरत असलेले पद थायी (Permanent) आहे कवा अ थायी 

(Temporary) याबाबत यो य option select करावा. 
Employee Group कमचा याची यो य ती ेणी िनवड यात यावी. 
Present Designation कमचा याचे यो य ते पदनाम िनवड यात याव.े 
Employee Status कमचा या या सेवेची स : थती िनवड यात यावी. (उपरो त मु ा . 

5.2.3.3.1) 
Gender, Religion व Social 
Group 

िनध िरत केले या पय यांमधनू सेवापु तकातील न दीनुसार यो य तो पय य 
िनवड यात यावा. 

PAN Card कमचा याचा 10 अंकी पनॅ काड मांक न दिव यात यावा. यापैकी सव अ रे 
Capital म ये व आकडे इं जी म ये न दवावीत. पनॅ काड मांक ा त 
नस यास डमी पनॅ मांक DUMMY12345A दे यात यावा. 

Adhar Card Number कमचा याचा 12 अंकी आधार काड मांक न दिव यात यावा.  
Education  कमचा या या उ च म शै िणक अहतेचा पय य िनवड यात यावा. 
Date Of Birth िदले या Calendar चा वापर क न सेवापु तकातील न दीनुसार यो य तो 

िदनांक िनवड यात यावा. 
Want to correct Sevarth 
I.D. 

सेवाथ आय.डी. म ये बदल  झाला अस यास यो य तो पय य िनवडावा. 

New Sevarth I.D. जर सेवाथ आय.डी. म ये बदल असेल तर सधुािरत सेवाथ आय.डी. 
न दिव यात यावा. 

Filled In Against कमचा या या पद थापनेचा कार दशिव यासाठी िदले या पय यामधनू यो य 
तो पय य िनवडावा. 

Date Of Entry In Govt. 
Service (First entry date) 

िदले या Calendar चा वापर क न कमचारी पिह यांदा शासन सेवेत ज ू
झा याचा िदनांक िनवड यात यावा. 

Date Of Retirement िदले या Calendar चा वापर क न यो य तो िदनांक िनवड यात यावा. 
GPF No. / 
DCPS No. 

कमचा यांसाठी महालेखापाल काय लयाने िदलेला भिव यिनव ह िनधी / DCPS 
खाते मांक GPF / DCPS Slip नसुार न दिव यात यावा. अ रे तथा 
अंकां या म ये ोक, डशॅ, पेस असे काहीही न देता सलग न दवावे.  
GPF मांक GPF Series व GPF No. असा दोन box म ये दे यात आला 
आहे. GPF Series बाबत मािहती GPF Series या box म ये न दवावी व 
GPF No. बाबतची मािहती GPF No. म ये न दवावी. उदा. जर कमचा याचा 
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बाब सचूना 
GPF No. GA/MAH/85312 असला तर GPF Series म ये GAMAH  
न दवावे व GPF No. म ये 85312 न दवावे. 
यांना DCPS खाते मांक देय आहे परंत ुअ ाप दे यात आलेला नाही अशा 

सव कमचा यांना XYZ9999 असा का पिनक DCPS खाते मांक ता पुर या 
व पात न दवावा. 

Home Town District  सेवापु तकानसुार यो य तो व ाम िज हा िनवडावा. 
Ashwasit Pragati Yojana कमचा यास आ वािसत (कालब द) गती योजनेचा लाभ ा त झाला असेल 

तर यो य तो पय य िनवड यात यावा. 
If working in department 
other than parent 
department? “Yes” Option 
Select के यास  Select Parent 
Administrative Department 
and Select Parent Sub 
Department  

जर कमचारी मळू िवभागाबाहेर कायरत असेल तर सदर कमचारी या मळू 
िवभागाचा आहे या िवभागाचा िदलेला पय य िनवड यात यावा. तसेच सदर 
कमचारी या मळू उप िवभागाचा आहे या उप िवभागाचा िदलेला पय य 
िनवड यात यावा.  

Is working in Naxalite/ 
Tribal Area? Yes option 
select के यास “Is Employee 
availed pay benefit” option 
मधील Yes कवा No option 
select करावा. 

जर काय लय न ल त आिदवासी िवभागात असेल तर अशा कमचा यांना 
एक तर विर ठ वेतन णेीचा लाभ िमळतो. अशा िवभागातील कमचा यांनी 
िदलेला पय य िनवडावा. तसेच कोण या गटाम ये सदर लाभ िमळतो 
यासाठी option select करावा. 

Differently abled person कमचारी िद यांग आहे कवा नाही यासाठीचा होय कवा नाही यापैकी एक 
पय य िनवड यात यावा. (िद यांगतेबाबत सेवापु तकातील न द ा  धरावी) 

Type Of Disability  िद यांग असलेली य ती या रका याम ये होय (Yes) अस यास िद यांगतेचा 
यो य तो पय य िनवड यात यावा.  

Mode Of Appointment On 
Present Cadre 

कमचा या या स या या पद थापनेवरील िनयु ती या काराबाबत िदलेला 
यो य तो पय य िनवड यात यावा. 

Is residing in Govt. 
Quarters? 

शासकीय िनवास थानाबाबत यो य तो पय य िनवडावा. 

Pay Commission 
Applicable 

कमचा यासाठी िद. 01/07/2020 रोजी लाग ूअसलेला वेतन आयोगाचा पय य 
िनवड यात यावा. (लागू अस यास) 

Pay Band/Pay Scale/Level कमचा यासाठी िद. 01/07/2020 रोजी लाग ू असलेला पे-ब ॅ ड / Level 
पय यातनू िनवड यात यावा. (लाग ूअस यास) 

Grade Pay कमचा यांचा माहे जलैु, 2020 चा ेड पे न दिव यात यावा (लाग ूअस यास) 
Pay in Pay Band/ Basic Pay  
(Excluding Grade Pay) 

कमचा याचे माहे जलैु,2020 चे मळू वेतन न दिव यात याव.े 

Dearness Allowance जलैु, 2020 साठी अदा केलेला देय महागाई भ ा न दिव यात यावा. लागू 
नसेल तेथे शु य न दवाव.े 

House Rent Allowance देय घरभाडे भ ा न दवावा. लाग ूनसेल तेथे शु य न दवाव.े  
Compensatory Local 
Allowance 

देय शहर परूक भ ा न दवावा. लाग ूनसेल तेथे शु य न दवावे.  

Transport Allowance देय वास भ ा न दवावा. लागू नसेल तेथे शु य न दवाव.े 
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बाब सचूना 
Dearness Pay कमचा यास मळू वेतना या लागू असेल या दराने िमळणारे महागाई वेतन 

(Dearness Pay) न दिव यात याव.े पाच या वेतन आयोगानसुार वेतन  
घेणा यासाठी लाग ूअसेल. 

Other Allowances 
(Excluding DCPS) 

कमचा यास जर काही इतर भ े िमळत असतील उदा. मशीन ऑपरे टग 
अलाउ स, वॉ शग अलाउ स, इ यादी तर असे सव भ  े एकि त क न एक 
रकमी न दवावेत. लाग ूनसेल तेथे शु य न दवाव.े 

DCPS कमचा यास वेतना या लाग ू असेल या दराने िमळणारी DCPS ची 
शासनाकडून देय असलेली र कम तेथे न दिव यात यावी. 

Gross Salary येथे एकूण िव ल धी Auto Generate / Auto Calculate होईल. 
 

मळू िवभागाबाहेर कायरत िविश ट संवग वरील पदांसाठी काही उदाहरण ेखालील त यात दे यात 
आली आहेत. 

अन.ु . मळू िवभागाबाहेर कायरत अिधका याचे पदनाम 
मळू नेमणकू (मं ालयीन 
शासकीय िवभाग / Sub 

Department) 
1. िज हािधकारी काय लयातील लेखा अिधकारी िव  िवभाग /लेखा व कोषागारे 

संचालनालय  
2. िज हा पिरषद काय लयातील सावजिनक बांधकाम खा याचे 

कायकारी अिभयंता (बांधकाम) 
सावजिनक बांधकाम िवभाग/ मु य 
अिभयंता  

3. िज हा पिरषदेतील मु य लेखा व िव  अिधकारी  िव  िवभाग / लेखा व कोषागारे 
संचालनालय  

4. मं ालयीन शासकीय िवभागातील कमचारी उदा. क  अिधकारी 
मं ालयाबाहेरील काय लयात कायरत असतील तर 

मं ालयीन िवभाग  

 

मािहती पणू भ न झा यानंतर Save ा Tab वर Click करावे. 

 
 
5.2.3.4  Transfered Employees (बदली कमचारी) : 

आप या काय लयातील बदली झाले या कमचा यासाठी Employee Status ा field म ये 
Transfered हा पय य िनवड यानंतर संबंिधत कमचा याची  मािहती Transfered Employees 
या Tab म ये खालील माणे िदसेल:   
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Transfered Employees ा Tab म ये या कमचा याचे Record िदसेल तो कमचारी 

बदलीने या आहरण व संिवतरण अिधका या या कायक ेत गेला असले या आहरण व संिवतरण 
अिधका याचा DDO Code “Enter DDO Code of Transfered Department” ा Field 
म ये नमदू करावा व Save Button वर Click करावे. सदर  DDO Code नमदु करणे अ यंत 
आव यक आहे.  तसे नमदु न के यास मािहती अवैध राहून माणप  ा त क न घे यास अडचण 
येऊ शकते. तसेच कमचारी बदलीने या आहरण व संिवतरण अिधका या या कायक ेत गेला असेल 
या आहरण व संिवतरण अिधका याचा DDO Code उपल ध नस यास सदर कमचा यासाठी 
Dummy DDO Code (9999999999) दहा वेळा 9 हा मांक नमदू करावा. 

 

5.2.3.5  Vacant Post Details Tab : 

िर त पदांची मािहती भर याकिरता Vacant Post Details ा Tab वर Click के यानंतर खालील 
Screen िदसेल. 

2020 
Date  as on 1st July, 2020 

https://des2.mahaonline.gov.in/
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Vacant Post Details ा Tab म ये Sr.No., Scheme Code, Post Status, Group, Designation, Pay 
Commission, Pay band/Pay Scale, Entry Pay, Number of Vacant Posts अस ेनऊ रकाने असतील. 

Vacant Post Details ा Tab म ये संबंिधत आहरण व संिवतरण अिधका या या कायक ेतील 
योजनािनहाय व पदिनहाय िर त पदांची मािहती भरावी. या यादीत उपल ध नसले या िर त पदाची मािहती 
न याने भर यासाठी Add New Designation ा Tab वर Click कराव.े मािहती भ न झा यानंतर Save ा 
Button  वर Click कराव.े 

 

2020 
Date as on 1st July, 2020 

14.14 
14.08.2020 

http://des2.mahaonline.gov.in/

https://des2.mahaonline.gov.in/
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5.2.3.6   Report Tab :  

Report ा Tab अंतगत Abstract Report, Detailed Report-Schemewise व Detailed Report-
Group-wise असे तीन कारचे अहवाल तयार होतात. 

 
 

 
 

 
 

2020 

2020 

Date  as on 1st July, 2020 

Date  as on 1st July, 2020 

14.14 
14.08.2020 

14.14 
14.08.2020 

https://des2.mahaonline.gov.in/

https://des2.mahaonline.gov.in/
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सदरची मािहती Export to Excel ा Tab या सहा याने  Excel Format म ये Export क न घेता येईल.  
 

5.2.3.7   Invalid Data Tab 
Invalid Data या Tab म ये कमचा यांचा Sevaarth ID, कमचा यांचे नाव व वैधतीकरणाचा शेरा हे  Field 
िदसतील. Invalid Data या Tab मधील मािहती संबंिधत आहरण व संिवतरण अिधका यांनी  
दसु या माणप ा या वेळी वैध क न घे यात यावी. 
 
 

----***---- 

2020 
Date  as on 1st July, 2020 

14.14 
14.08.2020 

https://des2.mahaonline.gov.in/
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