दद. 10.01.2020

आस्थाऩना वळवयक थोडक्यात
माहषती

वॊकरन :- डॉ.श्री.बानद
ु ाव सव. जटाय
वशाय्मक वॊचारक, स्थाननक ननधी रेखा ऩयीषा, ठाणे.

( टिप-सदर माहिती हि फक्त प्रहिक्षणाकररताच असून हतचा प्रमाण म्िणून कोठे िी उपयोग करता येणार नािी.)
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1.ळावकीम वेलेत प्रथभ ननमक्
ु ती
ळावन वेलेत प्रथभ ननमुक्ती झाल्मानॊतय आऩल्मा ननमुक्ती आदे ळात नभूद वलव

फाफीॊची

ऩुतत
व ा कयणे आलश्मक आशे. त्मातीर भशत्त्लाच्मा फाफी खारीरप्रभाणे आशे त.
i.

जात ऩडतालणी प्रमाणऩत्र :- 6 भदशन्मात. ( वा.प्र. वल. ळा. नन.

दद.12.12.2011,18.5.2013,21.12.2019).भदशरा कभवचायी माॊच्माफाफतीत त्माॊचे जय प्रभाणऩत्र

रग्नाऩूलीच्मा नालाचे अवेर तय नालातीर फदराकयीता याजऩत्र / वेलाऩुस्तकातीर ऩदशल्मा ऩानाची
छामाॊककत प्रत जात लैधता प्रभाणऩत्र दे ताना न चुकता वादय कयाली.
ii.

ळैदयकीय तऩाशणी प्रमाणऩत्र :- 6 भदशन्मात . (भ ना.वे. वलववाधायण ननमभ, 1981 भधीर

ननमभ 11(1) भधीर तयतूद )
iii.

चाररत्र ऩडतालणी
२२.११.२०१७ )

iv.
v.

MSCIT ऩररसा

:-

:- 6 भदशन्मात

(वा.प्र. वल. ळा. नन.दद.९.१.२००९, २८.८.२०१७ ल

2 लऴावत.( वा.प्र. वल. ळा. नन.दद.१९.३.२००३ ल ४.२.२०१३ )

अनुकंऩा ननयुक्ती :- ळा.नन.वा प्र वल, दद. 21/9/2017 ल , दद. 4.8.2018 नुवाय वलदशत वॊगणक
अशवता ल टॊ करेखन ऩयीषा 2 लऴावत ऩाव शोणे आलश्मक आशे .

vi.
vii.

वळभागीय ऩररसा :-

2 लऴव / 4 वॊधी भध्मे ऩाव शोणे आलश्मक आशे .(वेला प्रलेळ ननमभाप्रभाणे)

मराठी / हषंदी भावा ऩरीसा ऩाश /शुट:- 2/3 लऴे आत.ळा.नन.वाभान्म प्रळावन वलबाग भबाऩ

क्र.1087/14/वीआय- 2/87/20 दद.30/12/1987 ल ळावन ननणवम वाभान्म प्रळावन वलबाग क्र.दशभाऩ1083/1448/20 दद.17/12/1983 ल दद.02/03/1990.
viii.

माजी शैननक/ प्रकल्ऩ ग्रस्त /भूकंऩग्रस्त/अळंकाऱीन कममचारी/ हदवयांग कममचारी :-माॊना टॊ करेखन

ऩयीषा 2 लऴावत 2 वॊधीभध्मे ऩाव शोणे आलश्मक आशे .आशे . (ळा.नन. वाप्रवल दद .१३.६.२०१९,४.९.२०१५,
१६.११.२०१६)
ix.

खेलाडु उमेदळार :- त्माॊचे प्रभाणऩत्र शे वॊचारक क्रीडा ल मुलक वेला ऩुणे माॊचे कडून प्रभाणणत
कयाले रागते (ळा.नन. ळारेम सळषण दद 30.4.2005)

x.

महषऱा काममचारी :- भदशरा आयषण अवेर तय Non creamy layer प्रभाणऩत्र आमुक्त भदशरा ल

फारवलकाव माॊचे कडून प्रभाणणत कयाले रागते.( ळा. नन. भदशरा ल फारवलकाव वलबाग दद.१०.४.२०१७
ल २५.५.२००१ )
xi.

ननष्ठे चे ऴऩथऩत्र -कभवचा-माकडून घेऊन ते वाषाॊककत करुन वेलासबरेख्मात / वेलाऩुस्तकात
चचकटाले. ( ळावन ऩरयऩत्रक वा.प्र.वल .दद 11.9.2014 ल 6.10.2015)

2. भऱ
ू ननमक्
ु ती वाठी अशवता प्राप्त नवरेल्मा कभवचाऱमाॊवलरुध्द कामवलाशी

जे ळावकीम कभवचायी त्माॊच्मा भूऱ नेभणुकीवाठी ऩात्र नव्शते अवे नॊतय आढऱून आल्माव

त्माॊच्मावलरुध्द ळावन ननणवम वा प्र वल क्रभाॊक - वीडीआय-1093/1077/प्र.क्र.23/93/अकया, दद.12/10/1993 ल
ळावन ननणवम वाप्रवल क्रभाॊक - वीडीआय-1095/995/प्र.क्र.3/96/अकया, दद.31/10/1996 नुवाय कायलाई कयणे
आलश्मक आशे .
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3.वेलेत रुजू झाल्मानॊतय कयालमाच्मा फाफी
1. याज्म ळावनाच्मा वेलेत

ननमुक्त झाल्मानॊतय वलवप्रथभ नलननमुक्त कभवचाऱमाची भादशती

वेलाथवप्रणारी भध्मे बयणे आलश्मक आशे . वेलाथव प्रणारी दश ळावकीम कभवचायी माॊचे लेतन
काढण्मावाठीची

online प्रणारी आशे .

2. त्माच प्रभाणे, याज्म ळावनाच्मा DCPS मोजनेचा Form बरुन दमाला रागतो. त्माभध्मे
Nomination दमाले रागते. त्मानुवाय आऩणाव प्रथभ DCPS नॊफय सभऱतो.तय नॊतय NPS चा
form बरून ददल्मानॊतय NPS नॊफय सभऱतो .

3. लयीरप्रभाणे भादशती बयल्मानॊतय कभवचाऱमाव i) Sevarth ID ii) PRAN No .प्राप्त शोईर.

4. वेलाथव ID लाऩरुन आऩल्मारा वेलाथवप्रणारीतून Payslip काढता मेते.त्मा कायीताचा User Id शा
वेलाथव ID अवतो तय by default password ifms123 अवतो.

5. स्लताचे भऱ
ू ल दय्ु मभ वेला ऩुस्तक फनवलणे.

4.स्लग्राभ
1. ळावन ननणवम क्र.टी-आय-8/1163/2026, दद.23/10/1963,

ळा.नन.वलत्त वलबाग दद. 10/06/2015

अन्लमे प्रत्मेक ळावकीम कभवचाऱ्माॊव आऩरे स्लग्राभ घोवऴत कयणे आलश्मक आशे .

2. कभवचा-माने एक अजव करुन त्मावोफत स्लग्राभ फाफतचा ऩुयाला जवे वयऩॊच /तराठी माॊचे
प्रभाणऩत्र/वात फायाचा उताया, आधायकाडव इ.जोडाले.

5. गट वलभा मोजना वदस्म (G I S)
1. प्रत्मेक कभवचा-माॊव ळावकीम वेलेत रागल्मानॊतय ळा.नन. वलत्त वलबाग दद.26/04/1982 नुवाय GIS

वदस्म कयण्मात मेत.े रागरेल्मा भदशन्मानॊतय भाशे डडवेंफयऩमवत पक्त फचत ननधी कऩात शोते. भात्र
1 जानेलायी ऩावून फचत ननधी ल वलभा ननधी सभऱून लगवणी कऩात कयण्मात मेते.

2. ळावन ननणवम वलत्त वलबाग दद.2/8/2010 नव
ु ाय खारी प्रभाणे लगवणी लेतनातन
ू दयभशा कऩात

कयण्मात मेत शोती, ऩयॊ तू ळावन ननणवम दद.30/01/2016 अन्लमे भाशे जानेलयी 2016 ऩावून गट“क”
कयीता रु.360/- तय गट“ड”कयीता रु.240/- लगवणी केरेरी आशे .
अ.क्र.
1.

गट
अ

दयभशा लगवणी
960

2.

फ

480

3.

क

4.

ड

ऩुली 120 वध्मा 360
ऩुली 60 वध्मा 240

3. प्रऩत्र 7 (ऩरयच्छे द 19.5 नुवाय) प्रत्मेक ळावकीम कभवचाऱमाने GIS नाभननदे ळन बरुन दमाले
रागते.

4. तवेच ज्मा लेऱेव गट वलभा मोजनेच्मा लगवणीत लाढ कयण्मात मेत,े त्मालेऱेव त्मा लाढील
लगवणीची कोणत्मा भदशन्माऩावून कऩात कयण्मात मेते माची नोंद वेलाऩुस्तकात घेणे अत्मॊत
आलश्मक आशे, अन्मथा वेलाननलत्ृ तीच्मा लेऱेव गवलमो यक्कभ सभऱण्माव अडचणी मेतात /
वलरॊफ शोतो.

5. GIS ची यक्कभ काढण्मावाठी DAT च्मा website लयीर GIS Calculator चा लाऩय कयाला.
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गट वळमा योजना ळगमणी कऩात तऩशऴऱ (प्रनत माष रक्कम रु.)
लगवणी लाढ

१.५.८२

१.१.९०

२६.४.८२

८.१.९०

लगव-१

८०

लगव-२
लगव-३

ददनाॊक
वॊफॊचधत ळा.नन.

लगव-४

१.१.०२

१.१.१०

१.१.१६

२.२.९८

२६.७.०२

२.८.१०

३०.१.१६

१२०

१२०

४८०

९६०

फदर नाशी

४०

६०

६०

२४०

४८०

फदर नाशी

२०

३०

३०

६०

१२०

३६०

१०

१५

१५

३०

६०

२४०

लगीकयण अ फ
क ड केरे

6.कभवचायी वभुश लैमक्क्तक अऩघात वलभा मोजना
याज्म ळावकीम कभवचाऱमाॊकरयता याज्म ळावकीम कभवचायी वभश
ु लैमक्क्तक अऩघात वलभा मोजना शी

i.

वलत्त वलबागाच्मा दद. 04/02/2016 च्मा ळावन ननणवमान्लमे दद.01/04/2016 ऩावन
ू वरु
ु कयण्मात
आरी अवुन गट अ ते ड गटाच्मा वलव कभवचाऱमाकरयता याळीबूत वलभा यक्कभ रु.10 राख आशे .
ii.

मा मोजनेभध्मे प्रत्मेक लऴी भाशे पेब्रुलायी दे म भाचव भदशन्माच्मा लेतनातुन मोजनेची लगवणी गटलऴव 1
एवप्रर ते 31 भाचव मा कारालधीवाठी कऩात कयण्मात मेते.

iii.

ऩयॊ तु ळावन ननणवम वलत्त वलबाग दद.05/03/2019 नुवाय आता कभवचाऱमाच्मा ननमुक्तीनॊतय प्रथभत:

प्रत्मष लेतन आशरयत कयण्मात मेईर त्मा लेतन दे मकातन
ु च मोजनेची लगवणी लवर
ु कयण्मात मेईर.
ज्मा भदशन्मात प्रथभ लेतन दे मक आशरयत कयण्मात मेईर, त्माऩुढीर भदशन्माच्मा 1 तायखेऩावुन

iv.

वदय कभवचाऱमाॊव मोजना रागू याशीर.माप्रकयणी मोजनेचा कारालधी त्मा कभवचाऱमाकरयता मोजना
रागु झाल्माऩावुन ते मेणाऱमा 31 भाचव ऩमवत अवेर

प्रत्मेक लऴावच्मा भाचव अखेयीव वेला ननलत्ृ तीवाठी 6 भदशन्माऩेषा कभी कारालधी यादशरेल्मा

v.

कभवचाऱमाॊना वदयची मोजना रागू याशणाय नाशी.

vi.

ळावन ननणवम वलत्त वलबाग दद.04/02/2016 भधीर जोडऩत्र 4 नुवाय प्रत्मेक कभवचाऱमाने नाभननदे ळन
बरुन दे णे आलश्मक आशे .

7. कुटुॊफ प्रभाणऩत्र

1. भशायाष्ट्र नागयी वेला (ननलत्ृ तीलेतन ) ननमभ 1982 ननमभ 116 (14) भधीर वलदशत नभुन्मात कुटुॊफ
प्रभाणऩत्र प्रत्मेक कभवचा-माव वादय कयाले रागते.

2. खारीर फाफीॊकयीता कुटुॊफ प्रभाणऩत्र आलश्मक आशे .





लैदमकीम खचव प्रनतऩूती
बवलष्ट्म ननलावश ननधी

स्लग्राभ /भशायाष्ट्र दळवन यजा प्रलाव वलरत
प्रलाव बत्ता / फदरी अनुदान इ.

3. लैदमकीम खचावफाफत स्त्री कभवचा-माने जय वावु वावये ऐलजी आई-लडीर माॊची ननलड केरी अवेर तय
तवे प्रभाणऩत्र वेला ऩुस्तकात नोंदवलणे आलश्मक आशे .

4. ळावन अचधवूचना क्र. एभआयव्शी-2000/प्र.क्र.(17/2000)/फाया, दद. 28/3/2005 नुवाय आता नव्माने
ननमक्
ु त झारेल्मा प्रत्मेक कभवचायी माॊव छोटे कुटुॊफ प्रभाणऩत्र वादय कयणे आलश्मक आशे .
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8. वलवलध नाभननदे ळन
वेलाननलत्ृ तीनॊतय सभऱणाये राब लेऱेलय सभऱण्मावाठी खारीर फाफीॊकयीता नाभननदे ळने आलश्मक आशे त.
1. ननलत्ृ तीलेतन
2. वेला उऩदान

3. बवलष्ट्म ननलावश ननधी
4. गट वलभा मोजना

5. अऩघात वलभा मोजना.

6. NPS( याष्ट्रीम ननलत्ृ ती लेतन मोजना)
7. कुटुॊफ प्रभाणऩत्र

ठे लाली.

तवेच लयीर नाभननदे ळने लेऱोलेऱी अद्मालत कयालीत ल त्माची एक प्रत नेशभी स्लत कडे

9.वेला ऩस्
ु तकातीर भशत्त्लाच्मा नोंदी

वेला ऩुस्तक शे ळावकीम वेलेचा अत्मन्त भशत्त्लाचा असबरेख आशे .

स्लतचे

भऱ
ू ल दय्ु मभ वेलाऩुस्तक प्रत्मेकी 6 -7 ऩुस्तकाॊचे फामडीॊग करुन तमाय करुन घ्माले ल
त्मारा ऩष्ट्ृ ठ क्रभाॊक दे ण्मात मालेत.तवेच

आऩल्माकडीर दय्ु मभ वेलाऩुस्तक नेशभी Update

ठे लाले ल कामावरम फदल्मानॊतय त्मातीर वलव नोंदी प्रभाणणत करुन घ्माव्मात.
वेला ऩुस्तकातीर वलववाधायण भशत्त्माच्मा नोंदी खारीर प्रभाणे आशे त.

1. वेला ऩुस्तकातीर ऩदशल्मा ऩानालयीर वलव नोंदी
2. प्रथभ ननमुक्तीच्मा आदे ळाची प्रत

3. लैद्मकीम तऩावणी अशलाराची नोंद.
4. चारयत्र्म ऩडताऱणीची नोंद

5. जात ऩडताऱणी प्रभाणऩत्राची नोंद.( रागू अवल्माव)
6. स्लग्राभ जाशीय केल्माची नोंद

7. वलबागीम ऩयीषा उत्तीणव झाल्माची नोंद

8. वललाशानॊतयच्मा नाॊल फदराफाफतची नोंद घेणे
9. वॊगणक ऩयीषा उत्तीणव (MSCIT ल इतय)

10. अऩघात वलभा मोजना नाभननदे ळनावश नोंद

11. भयाठी /दशॊदी बाऴा ऩयीषा ऩाव/ वूट दे णेफाफतचा आदे ळ
12. याष्ट्रीम

ननलत्ृ तीलेतन मोजना वदष्ट्म

13. अद्ममालत कुटुॊफाचे प्रभाणऩत्र

झाल्माची नोंद,( क्रभाॊक ल नाभननदे ळन )

14. गट वलभा मोजना 1982 चे वबावद झाल्माची आदे ळाची नोंद
15. गट वलभा मोजना 1982 चे नाभननदे ळन ऩत्राची नोंद
16. टॊ करेखन

ऩयीषा उत्तीणव .( रागू अवल्माव)

17. स्थानमत्ल प्रभाणऩत्र नोंद

18. दयलऴी भाशे वप्टें फय भध्मे आऩल्मा दय्ु मभ वेला ऩुस्तकात भूऱ वेलाऩुस्ताकातीर वलव नोदी
घेलून ते

प्रभाणणत

करून घ्माले ,तय भाशे भे भध्मे वेलाऩटाची ऩडताऱणी कयाली

वेलाऩुस्ताकावाठी भाझी स्लतॊत्र नोट्व ऩशाली )
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.(कृऩमा

10 .ळावकीम वेलेत बयती
ळावनाभध्मे वलव वाधायणऩणे 2 प्रकाये बयती केरी जाते.
1) वयऱवेला

२ )ऩदोन्नती

प्रत्मेक वॊलगावच्मा वेला प्रलेळ ननमभात ऩदे कळी बयरी जातीर माचा उल्रेख अवतो.
प्रत्मेक प्रकायात खारीर प्रभाणे प्रलगवननशाम आयषण आशे .
अ .क्र.
1.

प्रलगव
अनुवूचचत जाती

ऩदोन्नती
13

वयऱवेला
13

7

7

3

3

अनुवूचचत जभाती

2.

वलभुक्त जाती –अ

3.
4.

बटक्मा जभाती –फ

2.5

2.5

5.

बटक्मा जभाती –क

3.5

3.5

6.

बटक्मा जभाती –ड

2

2

7.

वलळेऴ भागाव प्रलगव

2

2

8.

इतय भागावलगीम

0

19

9

SEBC
EWC
खुरा

0

13

0
67

10
25

100

100

10
11

एकूण

11. ऩदोन्नती दे ताना रयक्तऩदे खारीर प्रभाणे काढरी जातात.(ळा.नन.वाप्रवलदद.1.8.19)
अ

प्रलगव

भॊजूयऩदे

2

3

.क्र.

1
1.

अजा (13 %)

2.

अज (7 %)

3.

वलजा-अ (3)

4.

बज -फ (2.5)

5.

बज -क (3.5)

6.

बज-ड (2)

7.

वलभाप्र(2)

8.

इभाल (0)

9.

SEBC (0)

10

EWC (0)

11

39

बयरेरीऩदे रयक्तऩदे लऴवबयातीर वॊबाव्म ऩदोन्नती
(31
रयक्त शोणायी (1 वप्टें फय ते 31
ऑगस्टची
ऩदे (1 वप्टें फय
जर
ु ै)
क्स्थती )
ते 31 जुरै )
4
5(3-4)
6
7
30

9

5

एकूण रयक्त ऩदे

3

खुरा (67 %)
एकूण
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8
( 5+6+7 )
17

12.ळावकीम कभवचाऱमाॊच्मा ऩदोन्नतीवाठी आलश्मक फाफी -

1. 5 लऴाांचे गोऩनीम अशलार - 5 लऴाांची वयावयी ककभान “फ”ककॊला 4 अवाली.(वदयची
प्रतलायी दश लगवननशाम फदरत अवते ळा.नन. वा.प्र.वल.दद.1.8.2019)

2. त्मा वॊलगावत कभीत कभी 3 लऴे वेला शोणे आलश्मक आशे.
3. जात लैधता प्रभाणऩत्र ( रागू अवल्माव )

4. भत्ता ल दानमत्ल वललयणऩत्रे वदय लऴावची वादय केरेरी अवालीत.
5. खारच्मा वॊलगावची वदय लऴावची अॊनतभ जेष्ट्ठतावूची
6. वलबागीम चौकळी/न्मामारमीन प्रकयणाची भादशती

7. ज्मा वॊलगावत ऩदोन्नती द्मालमाची आशे त्मा वॊलगावचे वेला प्रलेळ ननमभ

8. वलबागीम ऩयीषा ऩाव ककॊला वूट, ( लम ५० लऴे वूट ळा. वा. प्र. वल. अचधवुचना.दद.
४.१२.२००८ ल दद.१३.१२.२०१२,ल १.३.२०१८)

9. भयाठी / दशॊदी बाऴा ऩयीषा ऩाव /वुट (ळा.नन. वा.प्र.वल.दद.1.8.2019)
10. स्थानमत्ल प्रभाणऩत्र (ळा.नन. वा.प्र.वल.दद.1.8.2019)

11. वॊळमास्ऩद वचोटी नवाली (ळा.नन. वा.प्र.वल.दद.30.10.2006)

12. दीघवकाऱ वलनाऩयलानगी गैयशजय 2 लऴे जास्त नवाले (ळा.नन. वा.प्र.वल.दद.1.8.2019)
13. MSCIT

ऩयीषा ऩाव ककॊला वूट (५० लऴे वूट ळा. वा. प्र. वल.

अचधवुचना.दद.२८.५.२०१८ )

14. ऩरयवलषाधीन कारालधी ऩूणव झारेरा अवाला

15. लम लऴव 50-55 चे ऩुनवव लरोकन (ळा.नन.वा प्र वल दद .10/6/2019)
16. लयच्मा वॊलगावची बफॊदन
ु ाभालरी

17. अननलामव प्रसळषण ऩूणव कयणे (ळा.नन. वा.प्र.वल.दद.23.9.2011)



. ऩदोन्नतीवाठी बयती लऴव शे 1 वप्टें फय ते 31 ऑगस्ट अवे अवते.

13. ऩरयवलषाधीन कारालधी ऩण
ू व कयणे

ऩयीवलषाधीन कारालधी ऩुणव शोण्मावाठी खारीर फाफीॊची ऩूतत
व ा कयणे आलश्मक आशे .
(ळावन ननणवम वा. प्र. वल. दद. 29.2.2016 )

 वलबागीम ऩरयषावलशीत भद
ु तीत ऩाव / वट
ू

 MS-CIT वुट आदे ळ अथला ऩयीषा ऩाव.

 जात लैधता प्रभाणऩत्र Cast Validity (रागू अवल्माव)
 वलळेऴ गोऩनीम अशलार (Special CR)

 ननमभीत गोऩनीम अशलार (Regular C R)
 यजारेखा.



वलबागीम चौकळी प्रभाणऩत्र (NO DE)

भयाठी / दशॊदी बाऴा ऩयीषा वुट आदे ळ अथला ऩयीषा ऩाव.

 भदशरा काभवचायी फाफत भदशरा आयषण अवेर तय Non creamy layer प्रभाणऩत्र आमुक्त
भदशरा ल फारवलकाव माॊचे कडून प्रभाणणत करून घ्माले रागते. ( ळा. नन. भदशरा ल
फारवलकाव वलबाग दद.१०.४.२०१७ ल २५.५.२००१ ऩशाला)
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14 .भत्ता ल दानमत्ल वललयणऩत्रे
1. ळा.नन.वाभान्म प्रळावन वलबाग क्र.लसवअ-1214/प्र.क्र.26/11दद.2/6/2014 नुवाय प्रत्मेक ळावकीम

कभवचा-माने (ड लगववोडून) वेलेत रागल्मानॊतय दोन भदशन्मात ककॊला प्रत्मेक लऴावभध्मे ददनाॊक 31
भाचवची क्स्थती दळववलणाये आऩरे भत्ता ल दानमत्ल वललयणऩत्रे प्रऩत्र 1,2 ल 3 भध्मे ददनाॊक 31 भे ऩमांत
वादय कयणे आलश्मक आशे .

2. लयीर वललयणऩत्रे जय वलशीत भुदतीत वादय न केल्माव ती गैयलतवणूक भानन्मात मेईर ल अळा
गैयलतवणूकीफदृर भ ना वे ( सळस्त ल अऩीर) ननमभ 1979 नुवाय तो कभवचायी सळस्त वलऴमक
कामवलाशीव ऩात्र ठये र.

3. भत्ता ल दानमत्ल वललयणऩत्रे ऩदोन्नतीकयीता, 10/20/30
अह्लारावाठी आलश्मक आशे त.

लऴावच्मा राबाकरयता,गोऩनीम

4. प्रत्मेक कभवचाऱमाने त्माचे भत्ता ल दानमत्ल वललयणऩत्रे थेट ननमक्
ु ती प्राचधकामावव वादय कयालीत ल
त्माफाफत आऩल्मा वध्माच्मा कामावरम प्रभुखाव अलगत कयाले.

15.जेष्ट्ठता मादी
1. वलव वॊलगावची प्रत्मेक लऴी ददनाॊक 1 जानेलयी योजीची क्स्थती दळववलणायी तात्ऩुयती जेष्ट्ठतावूची
प्रसवध्द कयण्मात मेते. त्मात भागीर लऴावत 1 जानेलायी ते 31 डडवेंफय ऩमवत त्मा वॊलगावत रुजू
झारेल्मा कभवचाऱ्माॊची नाले अवतात.

2. तात्ऩुयती जेष्ट्ठता मादी प्रसवध्दीनॊतय 15 ददलवात वदय मादीलय आषेऩ नोंदवलणे आलश्मक आशे .
आषेऩाॊच्मा वलचाय करुन 15 पेब्रुलायी ऩमवत अॊनतभ जेष्ट्ठता मादी प्रसवध्द कयण्मात मेते.

3. तदथव ऩदोन्नती अवरे तय जेष्ट्ठता मादीत नाल मेत नाशी. (ळावन ननणवम वाभान्म प्रळावन वलबाग

क्र.एवआयव्शी/2011/प्र.क्र.284/12, ददनाॊक 21/10/2011, / 28.5.2018/ 13.6.2018 ऩशाला ल जेष्ट्ठता
ननमभ 1982)

4. जेष्ट्ठता अफाचधत याशण्मावाठी वलदशत भद
ु तीत रुजू शोणे आलश्मक आशे .

5. जेष्ट्ठता वुचीतीर क्रॊभाक / जातप्रलगव / जन्भददनाॊक/ वेला ननलत्ृ त ददनाॊक भशत्लाचे आशे त.

6. जेष्ट्ठता वूची शी ऩदोन्नतीवाठी, 10/20/30 लऴावचा राब दे ण्मावाठी,वेलाननलत्ृ ती, बफॊदन
ू ाभलारी,
इत्मादी वाठी भशत्लाची अवते.

16. बफॊदन
ू ाभालरी

1. प्रत्मेक वॊलगावची वेलाप्रलेळ ननमभानुवाय बफॊदन
ू ाभालरी तमाय केरी जाते. ऩदोन्नती/वयऱवेला

बयतीकयीता स्लतॊत्र बफॊदन
ू ाभालरी आलश्मक आशे . बफॊदन
ू ाभालरी भऱ
ु े च आऩल्मारा जात प्रलगव
ननशाम रयक्त ऩदाॊची भादशती कऱते. ऩदोन्नती

बफॊदन
ू ाभालरी

ळावन ननणवम वाभान्म प्रळावन

वलबाग दद.१८.१०.१९९७ ,तय वयऱवेला बफॊदन
ू ाभालरी ळावन ननणवम वाभान्म प्रळावन वलबाग
दद.२९.३.१९९७. ल ५.१२.२०१८, 19.12.2018 ल 4.7.2019.नुवाय ठे लण्मात मेते.

2. गट अ ल फ ची वयऱवेलेची बफॊदन
ू ाभालरी वाभान्म प्रळावन वलबाग ,भॊत्रारम, कषक्र -16 फ कडून
प्रभाणणत कयण्मात मेत.े तय ळावन ननणवम वाभान्म प्रळावन वलबाग क्र.फीफीवी 2015/प्र.क्र.126/अ/16

फ, दद.05/05/2015 नव
ु ाय गट अ (कननष्ट्ठ) ल गट फ ची ऩदोन्नतीची बफॊद ु नाभालरी वलबागीम आमक्
ु त
माॊच्माकडुन प्रभाणणत कयण्मात मेते.
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3. गटफ (अयाऩ),क ल ड ची बफॊदन
ू ाभालरी त्मा वलबागातीर वशाय्मक आमुक्त (भालक) वलबागीम
आमुक्त कामावरम माॊचेकडून प्रभाणणत करुन घ्माली.

4. बफॊदन
ू ाभालरी चा एक वलदशत नभुना अवून त्मात वेला प्रलेळ ननमभ, त्माॊची प्रश्नालरी, वलदशत

प्रऩत्रातीर भादशती ,जात ऩडताऱणी प्रभाणऩत्रे इ. भादशती बयरी जाते .ऩदोन्नतीची बफॊदन
ू ाभलरी
शी बयती लऴव 1.9 ते 31.8 प्रभाणे तमाय केरी जाते,तय वयऱवेला वेलेवाठी जानेलायी ते डडवेंफय
अळी बफॊदन
ू ाभालरी ठे लाली रागते.

17. गोऩनीम अशलार

1. ळा.नन वाभान्म प्रळावन वलबाग क्र-वीएपआय.1210/प्र.क्र.47/2010/13, दद.01/11/2011 ऩाशाला.

2. ळा.नन वाभान्म प्रळावन वलबाग दद.07/02/18 अन्लमे गट फ ल त्माऩेषा लयीर अचधकाऱमाॊ कयीताचे
गोऩनीम अशलारचा नभुना नलीन कयण्मात आरा आशे . तवेच त्माॊचे गोऩनीम अशलार ONLINE

बयण्मात मेणाय आशे , तय इतय कभवचाऱमाॊचा गोऩनीम अशलार नभन
ु ा दे खीर फदरण्मात आरेरा
आशे

3. गोऩनीम अशलार कारालधी शा १ एवप्रर ते 31 भाचव अवा अवतो.

4. 3 भदशन्माऩेषा कभी कारालधी अवल्माव गोऩनीम अशलार न सरदशता प्रभाणऩत्र दे ण्मात मेत.े

5. वन 2011 ऩावून प्रत्मेक कभवचा-मारा गोऩनीम अशलाराची छामाॊककत प्रत 30 जुन ऩमवत सभऱणे
आलश्मक आशे .

6. जे अचधकायी वलशीत भद
ु तीत गोऩनीम अशलार प्रनतलेदन/ऩुनवव लरोकन कयणाय नाशीत ,त्माॊची भाशे
जुरैची लेतनलाढ दे ऊ नमे अळी तयतूद ळावन ननणवम दद.17/12/2011 भध्मे आशे .

7. गोऩनीम अशलार प्रनतकुर ळे-माॊवलरुध्द कभवचा-माने 30 ददलवात ननमुक्ती प्राचधकाऱमाकडे अऩीर
कयणे आलश्मक आशे .

8. गोऩनीम अशलार शे ऩदोन्नती, 10/20/30 लऴावच्मा राबावाठी आलश्मक आशे त.
9. ऩदोन्नती करयता गोऩनीम अह्लाराफाफतचे ननकऴाकरयता
ऩरयसळष्ट्ट 4 कृऩमा ऩाशाले

18.लमाच्मा

50-55

लऴावऩरीकडे

ककॊला

ळा.नन.वा.प्र.वल.दद.1.8.2019

अशवताकायी 30

लऴावच्मा

वेलाकारालधी ऩढ
ु े वेलेत याशण्माची ऩात्रता तऩावणे-

1. भशायष्ट्र नागयी वेला ( ननलत्ृ तीलेतन ) ननमभ १९८२ च्मा ननमभ १०(४) ल ननमभ ६५ भधीर
तयतद
ू ीनव
ु ाय ळावकीम कभवचाऱमाची लमाच्मा 50-55 लऴावऩरी कडे ककॊला अशवताकायी 30 लऴावच्मा
वेलाकारालधी ऩुढे वेलेत याशण्माची ऩात्रता आजभलण्मावाठीचे ननकऴ वलदशत केरेरे आशे त.
2.

लयीरप्रभाणे ळावकीम कभवचाऱमाची ऩात्रता आजभलण्मावाठी कयालमाचे ऩुनवव लरोकन याजऩबत्रत

अचधकायी माॊच्मा फाफतीत लमाची 50 लऴे ऩूणव ककॊला वेलेची 30 लऴव ऩूणव झारी अवेर तय( ळावकीम
वेलेत लमाच्मा ३५ व्मा लऴावऩूली वेलेत आरा अवेर तय ) ल इतय याजऩबत्रत / अयाजऩबत्रत

अचधकायी, लगव-3 ल 4 फाफत लमाची 55 लऴव ऩूणव झाल्मानॊतय 50-55 लऴावचे ऩूनवव लरोकन केरे जाते.
( ळावन ननणवम वा. प्र. वल. दद.4.8.2010 दद.8.9.2010 ,10.6.2019 )

3. त्मावाठी प्रत्मेक कॎरें डय लऴावत दद.1 ऑगस्ट योजी लमाची ४९/ ५४ लऴे ककला अशतावकयी
वेलेची 30 लऴे ऩूणव कयणाऱमा अचधकायी / कभवचायी माॊची वुची तमाय केरी जाते.

4. 50-55 लऴावचे ऩुननावलरोकन कयण्मावाठी ळावन ननणवमनुवाय ऩुनवव लरोकनावाठी एक वसभती गदठत
केरी जाते. तवेच अवलबलेदनावाठी एक वसभती गदठत केरी जाते.
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5. 50-55 लऴावचे ऩुननावलरोकन झाल्मासळलाम ळक्मतो ऩदोन्नती करु नमे.

6. 50-55 लऴावचे ऩुनवव लरोकन शे गोऩनीम अशलारलरुनच केरे जाते. त्माकरयता गोऩनीम अशलारातीर
प्रकृतीभान,ननवलवलाद वचोटी, चाॊगल्मा ऩेषा कभी नाशी अवा गो.अ.( 4 ऩेषा कभी गुण )
इ.फाफी ऩादशल्मा जातात.

19.वळभागीय ऩरीसा
i.

ii.

iii.
iv.
v.

vi.

vii.
viii.
ix.

नाल – भशायाष्ट्र रेखा ल स्थाननक ननधी रेखा गट क वलबागीम ऩयीषा ननमभ २०१२
ऩयीषा उत्तीणव वॊधी- ननमुक्ती ऩावून वरग तीन वॊधी
ऩयीषा- रेखाऩयीषा
2

सरवऩकावाठी वाठी बाग -1 तय कननष्ट्ठ रेखा ऩयी षकावाठी बाग -1 ल

ऩयीषा वलदशत भुदतीत उतीणव न झाल्माव

-

लेतनलाढ थाफते ,जेष्ट्ठता जाते ,ऩदोन्नतीवाठी

अडचण

ऩयीषा उत्तीणव शोण्माऩावन
ू वट
ू - लमाची 50 लऴे नॊतय

ऩयीषा कोण घेत.े - वॊचारनारम रेखा ल कोऴागाये , भुॊफई
ऩयीषा लऴावतून ककती लेऱा शोते

– वदयची ऩयीषा शी लऴावतून कभीत कभी एक लेऱ भाशे

एवप्रर/भे ककला ऑक्टोफय / नोव्शें फय भध्मे शोते.

ऩयीषा उत्तीणव गुण- प्रत्मेक वलऴमावाठी ४० गुण

ऩयीषा अभ्मावक्रभ – वदयच्मा ऩयीषेवाठी रेखाऩयीषा

सरवऩकावाठी वाठी बाग - 1(4 ऩेऩय)

तय कननष्ट्ठ रेखा ऩयीष कावाठी बाग -1 ल 2 ( प्रत्मेकी 4 ऩेऩय अवतात.) . त्मातीर काशी
ऩेऩय शे ऩुस्तकावश तय काशी ऩेऩय ऩुस्त

कासळमाम अवतात. ववलस्तय भादशतीवाठी दद

३.३.२०१२ ची वलत्त वलबागाची अचधवूचना ऩशाली

ल ती DAT च्मा website लय उऩरब्ध

आशे .

20. स्थानमत्ल प्रभाणऩत्र
1. ळावन ननणवम वलत्त वलबाग क्र.वेननले 1007/62/ वेला-4, दद.04/01/2008 नव
ु ाय वेला ननलत्ृ ती
प्रकयणावोफत स्थानमत्ल प्रभाणऩत्र जोडणे आलश्मक आशे .

2. कोणत्माशी कभवचा-माव स्थानमत्ल प्रभाणऩत्र प्रथभ ऩदालयीर ननमुक्तीच्मा वॊदबावत दे णे
आलश्मक आशे .( ळावन ननणवम वाप्रवल दद.11/09/2014 ल 19/09/2017 )

3.
i.

स्थानमत्ल वाठी खारीर फाफीॊची आलश्मकता आशे .

कभवचायी माने त्माच्मा ननमुक्तीच्मा आदे ळातीर वलव अटीॊची ऩूतत
व ा कयणे आलश्मक आशे .
जवे लैदमकीम तऩावणी /चारयत्र्म ऩडताऱणी / वलबागीम ऩयीषा ऩाव ई.

ii.

कभीत कभी 3 लऴेवेला

iii.

गोऩनीम अशलार चाॊगरा अवाला.

iv.

ऩयीषवलधीन कारालधी ऩूणव झारा अवाला.
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21. ऩदोन्नती वसभती फैठक ( DPC )
1. ऩदोन्नती वसभतीत एक अध्मष ल 1-3 वदस्म ल एक वदस्म वचचल अवतात. त्मात एक
भागावलगीम प्रनतननधी आलश्मक आशे .वदयफाफत
दद.13.6.2018, 1.8.2019 ऩाशाला.

ळा.नन वाभान्म प्रळावन वलबाग

2. एका वलशीत नभन्
ु मात ऩदोन्नती वसभती फैठकी करयता भादशती फनवलरी जाते,त्मात
जातलैधता



भत्ता ल दानमत्ल



वलबागीम ऩरयषा , MSCIT



5 लऴावचे गोऩनीम अशलार





ऩयीषा ऩाव ककॊला वूट

वलबागीम चौकळी/न्मामारमीन प्रकयण

.( ळा.नन वाभान्म प्रळावन वलबाग

दद.8.3.2017,15.12.2017, 30.8.2018 ऩाशाला ) ई भादशती ऩदशरी जाते.
3. ऩदोन्नती वसभतीची त्मा

फैठक झाल्मानॊतय फैठकीचे इनतलत
ृ तमाय करुन त्मालय वलव

वदस्माॊच्मा स्लाष-मा घेतल्मा जातात.DPC नॊतय ऩात्र उभेदलायाॊची एक ऩयस्ऩय जेष्ट्ठतावूची
फनवलरी जाते.

4. नॊतय वदयचे इनतलत्ृ ताॊत गट अ ल फ फाफत

वलत्त वलबागाभापवत वाभान्म प्रळावन वलबाग

कषक्र.12 कडे भान्मतेवाठी ऩाठवलरा जाते. त्माॊची भान्मता झाल्मानॊतय वदयची नस्ती ऩुन्शा
वलत्त वलबागाकडे मेते. इतय गटाफाफत ननमुक्ती प्रचधकामावची भान्मता घ्माली रागते.

22. ननलडवच
ू ी
1. ळावन ननणवम दद.1.8.2019 नुवाय ननलडवूची फनवलण्माचे ननमभ वलदशत कयण्मात आरे आशे त.
2.

ननलडवूची तमाय कयताना कननष्ट्ठऩद/वॊलगव/ वेलाभधून लरयष्ट्ठऩद/वॊलगव/वेलाभधीर ऩदोन्नती

कयताना ऩाऱालमाची तत्त्ले/ननलडवूची तमाय कयताना वलचायात घ्मालमाच्मा व्मक्तीॊची वॊख्मा
माफाफत ळावन ननणवम दद.1.8.2019 कृऩमा ऩाशाला .

3. तवेच गटअ ल फ ऩदाॊलय ऩदोन्नतीवाठी ननलडवच
ू ीचे प्रस्ताल वाप्रवल कडे वादय कयण्माफाफतची
कामवऩध्दती ळा.नन.वा.प्र.वल.दद.1.8.2019 भध्मे दे ण्मात आरी आशे ..

4. ळा.नन.वा.प्र.वल.दद.1.8.2019 नुवाय ऩदोन्नती ल ऩद्स्थाऩनेच्मा एकबत्रत प्रस्तालाव ननमुक्ती
प्राचधकायी माॊची भान्मता घेण्मात माली अवे अवे नभूद आशे .

23.भशवुरी वलबाग लाटऩ
1.

ळावन अचधवच
ू ना वाभान्म प्रळावन वलबाग दद.28/04/2015 नव
ु ाय गट फ याऩ ल अयाऩ

वॊलगावचे भशवुर वलबाग लाटऩाचे अचधकाय वलबाग प्रभुखाॊना दे ण्मात आरेरे अवल्माने
ननलडवुचीच्मा भान्मतेनॊतय वलबाग प्रभुखाॊकडुन भशवुर वलबाग लाटऩा कयीता वात ददलवाॊभध्मे
ऩवॊतीक्रभ भाचगतरे जातात.
i.

भशवुरी वलबाग लाटऩ ळावन अचधवूचना वाप्रवल दद.28/04/2015 ल दद.16/07/2015
ल 15/06/2017 नुवाय केरे जातात.
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ii.

एकूण 7 भशवूर वलबागातीर रयक्त ऩदे वलचायात घेता प्रत्मेक कभवचाऱमाकडून
नागऩूय, अभयालती, औयॊ गाफाद, कोकण -1, नासळक, कोकण – 2, ऩुणे माॊऩैकी एक
वलकल्ऩ घेतरा जातो.

iii.

एका भशवुरी वलबागात 3 / 6 / 9 लऴव इतके काभ कयणे आलश्मक आशे .

iv.

प्रथभ ददनाॊक 28/04/2015 च्मा अचधवुचनेतीर अ.क्र.7 भधीर वुटीच्मा प्रकयणाॊना
भशवुरी वलबाग लाटऩ केरा जातो.

v.

त्मानॊतय नागऩूय, अभयालती ल औयॊ गाफाद वलबागातीर भॊजूय ऩदाॊच्मा 80% ऩदे
काढरी जातात.

vi.

ती लाटऩ झाल्मानॊतय उयरेरी ऩदाॊचे ऩुन्शा 5 वलबागात 80% ल 20% अवे लाटऩ केरे
जाते.

2. लयीर अचधवच
ु नेतीर अ.क्र.12 नव
ु ाय वलशीत केरेल्मा कायणाॊवाठी भात्र एका लऴावनॊतय प्रळावननक
वलबागाच्मा भान्मतेने भशवुरी वलबाग फदरता मेतो. वयऱवेला ल ऩदोन्नतीकरयता भशवुरी

वलबाग फदरण्माचे ननमभ लेगऱे आशे त. कृऩमा त्मावाठी वॊफचधत अचधवुचना ऩशाव्य्तात .
A.
जे ळावकीम अचधकायी स्लत: ककॊला मथाक्स्थती ऩती ला ऩत्नी ला त्माची भुरे ला
त्माॊच्मालय अलरॊफून अवरेरे ळावकीम अचधकाऱमाॊचे आई ककॊला लडीर, वावू /वावये माॊचे
ऩुढीर आजाय:-

शदम ळस्त्रककॊमाॊची प्रकयणे

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

भूत्रवऩॊड प्रनतयोऩण ळस्त्रकक्रमा ककॊला ककडनी डामरेवीव
ककवयोग

ब्रेन टमूभय ककॊला भें दल
ू यीर ळस्त्रकक्रमा
ननश्चेतनालस्था (कोभा)
भनोवलकृतीने ग्रस्त ्

B.. ऩती ऩत्नी एकत्रीकयण

C. आऩआऩवाॊत भशवुरी वलबाग फदरून दे णे

ळावन ननणवम वाभान्म प्रळावन वलबाग ददनाॊक 12/09/2016 नुवाय वन 2016-17 ऩावून च्मा

ननलडवूचीतीर कभवचाऱमाॊचे ऩदोन्नती नाकायल्माव त्माचा ऩुढीर 2 ननलडवूचीत ऩदोन्नती कयीता वलचाय
केरा जाणाय नाशी.

24. भानील ददनाॊक
ळावन ऩरयऩत्रक क्रभाॊक एवआयव्शी 2002/प्र.2/2002/फाया, दद. 6.6.2002 ल तवेच एवआयव्शी

2009/प्र.क्र.165/12, दद. 14/9/2009 नुवाय भानील ददनाॊक भॊजूयीफाफत भागवदळवन आशे .

भानील ददनाॊक दे ण्माची प्रकयणे उद्भलण्माची वलववाधायण कायणे खारीरप्रभाणे आशे त .

i.

गोऩनीम अशलारातीर प्रनतकूर ळेये लेऱेलय न कऱवलणे, त्माची लस्तनू नष्ट्ठ प्रतलायी न शोणे,

वलबागीम ऩदोन्नती वसभतीच्मा फैठकीच्मा लेऱी अद्ममालत गोऩनीम अशलार उऩरब्ध नवणे ल
त्माभुऱे त्माॊची प्रकयणे खुरी ठे लणे.
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ii.

वेला ज्मेष्ट्ठतामादी अद्ममालत नवणे, सळलाम वलव अचधकाऱमाॊना / कभवचाऱमाॊना वेला ज्मेष्ट्ठता मादी

लेऱीच उऩरब्ध न झाल्माने अचधकायी/कभवचायी माॊना वेला ज्मेष्ट्ठता मादीतीर त्माॊचे स्थान भादशत
नवणे. ई.

भानील ददनाॊक शा एकाव – एक तत्त्लालय दे ण्मात माला.

25.एका ननयक्
ु ती प्रधधकायामच्या आस्थाऩनेळरून दश
ु ऱ्या ननयक्
ु ती प्रधधकायामच्या
आस्थाऩनेळर कायमस्ळरूऩी शमायोजन (ळा.नन.वा.प्र.वल.दद.15.5.2019 )
1. कायमस्ळरुऩी शमाळेऴनाशाठी ऩात्र ऴाशकीय कममचारी :-

i.

याज्म ळावकीम वेलेतीर केलऱ गट “ क ” भधीर कभवचाऱमाॊना शे धोयण रागू शोईर.

ii.

गट क भधीर केलऱ वभान ऩदनाभ, वभान लेतनश्रेणी, वभान वेलाप्रलेळ ननमभातीर
तयतद
ू ी आणण वभान कतवव्म ल जफाफदाऱमा अवरेल्मा ऩदालय कामभस्लरुऩी वभालेळन
कयता मेईर .
उदा. सरवऩक - टॊ करेखक ऩदालरुन सरवऩक - टॊ करेखक ऩदालय

2. कायमस्ळरुऩी शमाळेऴनाशाठी शेळा काऱाळधी ळ इतर बाबी :-

i.

वॊफॊचधत कभवचाऱमाची वॊफॊचधत वॊलगावत ककभान 5 लऴे वरग वेला ऩूणव झारी अवणे
आलश्मक याशीर.

ii.

कभवचायी ज्मा वॊलगावत कामवयत आशे त्मा वॊलगावच्मा वेला प्रलेळ ननमभात नभूद केरेल्मा
वलव अशवताॊची (उदा. वलवलध ऩयीषा इ.) ऩूतत
व ा कयणे आलश्मक याशीर.

iii.

वदय कारालधीत कभवचाऱमाव स्थानमत्ल राब प्रभाणऩत्र सभऱारेरे अवणे आलश्मक
याशीर.

iv.

भूऱ वॊलगावत त्माॊची काभचगयी ककभान “ फ ” (गुणाॊकन ककभान 4) दजावची अवरी
ऩादशजे..

v.

वॊफॊचधत कभवचाऱमावलरुध्द कोणतीशी वलबागीम चौकळी / न्मामारमीन प्रकयणे चारू /
प्रस्तावलत नवाले.

3. कायमस्ळरुऩी शमाळेऴनाचे धोरण खाऱीऱ बाबींशाठी अनह
ु ेय राषणार नाषी :-

i.

भशायाष्ट्र रोकवेला आमोगाच्मा कषेतीर गट क च्मा ऩदालय कामभस्लरुऩी वभालेळन
कयता मेणाय नाशी.

ii.

एकाच क्जल्शमाभधीर एका ननमक्
ु ती प्राचधकाऱमाकडून त्माच क्जल्ह्मातीर दव
ु ऱमा ननमक्
ु ती
प्राचधकाऱमाकडे कामभस्लरुऩी वभालेळन कयता मेणाय नाशी. थोडक्मात क्जल्ह्माअॊतगवत
एका कामावरमातून दव
ु ऱमा कामावरमात कामभस्लरुऩी वभालेळन कयता मेणाय नाशी.

iii.

ळावकीम कामावरमातून ननभळावकीम कामावरमे, भॊडऱे , भशाभॊडऱे , वाॊवलचधक भॊडऱे
(Statutory Board,) क्जल्शा ऩरयऴदा, नगयऩासरका, भशानगय ऩासरका माॊच्मा
आस्थाऩनेलयीर ऩदाॊलय ककॊला मा आस्थाऩनाॊलयीर ऩदाॊलरुन ळावकीम कामावरमातीर
ऩदाॊलय कामभस्लरुऩी वभालेळन कयता मेणाय नाशी.
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4.कायमस्ळरुऩी शमाळेऴनाशाठीची कारणे :-

i.

स्लत् कभवचायी अऩॊग

ii.

अवषभ / भतीभॊद भुराचे ऩारक

iii.

आई / लडीर /वावू /वावये /ऩती /ऩत्नी /भर
ु े माॊना गॊबीय आजाय

iv.

वलधला /वलधुय कभवचायी

v.

ऩती/ ऩत्नी एकत्रीकयण

5.कायमस्ळरुऩी शमाळेऴन करण्याचे अधधकार :-

i.

कभवचायी ज्मा ननमक्
ु ती प्राचधकाऱमाच्मा अचधऩत्माखारी कामवयत आशे , / तवेच, ज्मा
ऩदालय कामभस्लरुऩी वभालेळन कयालमाचे आशे त्मा ननमुक्ती प्राचधकाऱमाॊना वॊफॊचधत
कभवचाऱमाव कामभस्लरुऩी वभालेळनावाठी कामवभक्
ु त कयण्माचे / ननमक्
ु ती दे ण्माचे
अचधकाय याशतीर.

6.कायमस्ळरुऩी शमाळेऴनाशाठी अटी ळ ऴती :-

i.

मा धोयणानुवाय कभवचाऱमाची त्माच्मा वलनॊतीनुवाय एका ननमुक्ती प्राचधकाऱमाकडून दव
ु ऱमा
ननमक्
ु ती प्राचधकाऱमाच्मा कामावरमात कामभस्लरुऩी वभालेळन कयताना, वॊफॊचधत
कभवचाऱमाची वदय वॊलगावत ज्मा भागावने (उदा. ऩदोन्नती / नाभननदे ळन) ननमुक्ती झारी
आशे त्मा कोट्मात ऩद उऩरब्ध अवणे आलश्मक आशे .

ii.

वॊफॊचधत कभवचाऱमाची ननमुक्ती वाभाक्जक आयषणानुवाय ज्मा प्रलगावतीर (उदा. खुरा,
अनुवुचचत जाती, अनुवुचचत जभाती इ.) आशे , त्मा प्रलगावचे रयक्त ऩद उऩरब्ध अवणे
आलश्मक आशे .

iii.

ज्मा ऩदालय कामभस्लरुऩी वभालेळन कयण्माची वलनॊती केरी आशे , त्मा ऩदाच्मा वेलाप्रलेळ
ननमभातीर अशवता धायण कयणे आलश्मक याशीर.

iv.

वॊफॊचधत कभवचाऱमाचे कामभस्लरुऩी वभालेळन झाल्मानॊतय, वभालेळनाच्मा ऩदालयीर
ज्मेष्ट्ठता तो त्मा ऩदालय रुजु झाल्माच्मा ददनाॊकाव ननक्श्चत शोईर.

26. फदरी

1. ज्मा ळावकीम कभवचाऱमाव त्माच्मा वध्माच्मा कामवयत कामावरमात 31 भेऩमांत 3 /6 लऴे इतका
कारालधी ऩूणव झारेरा आशे त्माॊची ननमसभत फदरी शोऊ ळकते.

2. ळावन ननणवम वाप्रवल दद.31/01/2014 नुवाय फदल्मा /ऩदस्थाऩना नागयी वेला भॊडऱाच्मा भान्मतेनॊतय
कयण्मात मेतात.

3. फदरी अचधननमभ 2005 ननमभ भधीर तयतुदीनुवाय मोग्म कायण अवेर तय कामवयत ऩदालय एका
लऴावकरयता भुदतलाढ दे ता मेते.

4. ळावन ऩयीऩत्रक वाप्रवल दद.11/02/2015 नव
ु ाय आता एवप्रर /भे भदशन्मातच फदल्मा कयता मेतीर. 3
लऴवअगोदय फदरी , भाशे एवप्रर /भे नॊतय फदरी / अॊळत : फदर कयालमाचा अवेर तय मोग्म
कायण नभूद करुन One step above ऩयलानगी घेणे आलश्मक आशे

5. तय वाभान्म प्रळावन वलबाग ऩयीऩत्रक दद.24/09/2015 नुवाय नागयी वेला भॊडऱाची भान्मता
भध्मलती फदल्मा कयताना घेणे फॊधनकायक कयण्मात आरेरी आशे .
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6. ळावनाने ळा. नन. दद. ९.४.२०१८ नुवाय आता गट फ- भधीर अचधकायी तवेच गट-क ल गट-ड भधीर
कभवचायी माना वभुऩदे ळानाद्लाये फदरीफाफाफतचे धोयण आणरे आशे . आशे .तवेचफदरीफाफतचे
वलत्तवलबागऩयीऩत्रकदद२०.४..२०१८ दे खीरऩाशाले.

27. प्रनतननमुक्ती

1. भशायाष्ट्र नागयी वेला(ऩदग्रशण अलधी, क्स्लमेत्तय वेला आणण ननरॊफन, फडतपी ल वेलेतन
ु काढुन

टाकणे माॊच्मा काऱातीर प्रदाने ) ननमभ 1981 ल ळावन ननणवम वलत्त वलबाग दद. 8/4/2013 नुवाय
प्रथभ आऩरी वेला शी प्रनतननुमक्तीची आशे का ते ऩशाणे आलश्मक आशे .तवेच ळावन ननणवम
वा.प्र. वलबाग दद.१७.१२.२०१६,२७.१२.२०१६ ल

दद. १६.२.२०१८ ऩशालेत.

2. प्रनतननुमक्तीच्मा ऩदालय कामवयत अवताना त्माॊचे वेला ऩुस्तक वॊचारनारमाकडे अवते.

3. प्रनतननमुक्तीच्मा कामावरमात त्माॊच्मा यजा भॊजूयीवाठी वॊचारनारमाकडून त्माॊच्मा खाती सळल्रक
अक्जवत यजा / अधव लेतनी यजा भागन
ू घ्मालात.

4. प्रनतननमुक्ती कारालधीतीर लेतनलाढ DAT कडून काढरी जाते.

5. प्रनतननमुक्ती कारालधीत वदय कभवचा-माॊचे ननलत्ृ तीलेतन ल यजालेतन अॊळदान दय DAT कडून AG

भुॊफई /नागऩूय माॊच्माकडून भागवलरे जातात ल त्मानुवाय वदयचे दय वॊफॊचधत कामावरमाव कऱवलल्मा
प्रभाणे यकभा AG कडे बयणे आलश्मक आशे

(ळा.नन.४.१.२०१६ल२८.७.२०१७ऩशाला )

6. प्रनतननमुक्ती कारालधी नॊतय वदय कभवचायी माॊची इतय कामावरात फदरी झाल्माव कभवचा-माॊचे
वेला ऩुस्तक ऩूणव कयण्मावाठी
i.
ii.
iii.
iv.

ननलत्ृ ती लेतन ल यजा लेतन अॊळदानाच्मा बयरेल्मा यकभा
गट वलभा मोजना लगवणी कऩात
यजा रेखा (अक्जवत /अधवलेतनी )

रुजू ल कामवभुक्त अशलार ई.वलव फाफी न चुकता DAT कडे ऩाठलव्मात.

28.ऩल
ू ीची ळावकीम वेला जोडून घेणे

1. जय आऩण ऩूली ळावकीम वेलेत अवार ल वध्माच्मा ऩदालयीर आऩरी ननलड वलदशत भागावने
झारी अवेर तय आऩणाव ऩूलीची ळावकीम वेला जोडून घेता मेते.

2. ऩूलीची ळावकीम वेला जोडून दे ण्माचे अचधकाय आऩल्मा प्रळावकीम वलबागाव आशे त.

3. ऩूलीची ळावकीम वेला जोडून सभऱाल्माभऱ
ु े ती वेला ननलत्ृ तीलेतनाच्मा राबावाठी अशतावकयी
वेला वभजरी जाते .

29.अध्ममन यजा1. भशायाष्ट्र नागयी वेला ( यजा) ननमभ १९८१ च्मा प्रकयण वात भध्मे अध्ममन यजेच्मा
तयतुदी ददरेल्मा आशे त.

2. प्रस्तावलत अभ्मावक्रभ ककॊला प्रसळषण
अध्ममन यजा भॊजूय केरी जाते.

जय रोकदशतास्थाल अवेर तय कभवचायी माव

3. वलव वाधायणऩणे ऩाॊच लऴव वेला झारेल्मा कभवचायी माव अध्ममन यजा भॊजूय केरी जाते.

4. अध्ममन यजा शी एकाच लेऱेव १२ भदशने ल ऩूणव वेला काऱात जास्तीत जास्त २४ भदशने
इतकी भॊजूय कयता मेते.
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5. अध्ममन यजेनॊतय 3 लऴें ळावन वेला कयणे फॊधन कायक आशे अनन्था यजेच्मा कारालधीतीर
लेतन लवूर केरे जाते.

6. ळावन ननणवम दद १६.७.१९९४ अन्लमे अध्ममन यजा भॊजुय कयणाचे अचधकाय प्रळावननक
वलबागाव आशे त.

30. ऩयीषेव फवणे/अभ्मावक्रभ ऩूणक
व यणे

आऩणाव कोणत्माशी ऩयीषा जवे ऩुढीर सळषण/इतय ऩदाॊवाठी नोकयी करयताची ऩयीषा

i.

द्मालमाची अवल्माव तवा कामावरमाभापवत वदय ऩयीषेऩूली अजव कयाला.
ii.
iii.

त्मा अजाववोफत जादशयात/भादशतीऩत्रक तवेच बयरेरा अजावची छाॊमाककत प्रत जोडाली

वदय अजव कामावरमात वादय करून त्माची ऩोच घ्माली ल ती ऩोच आऩणाकडे जऩून ठे लाली.

31. ऩायऩत्र काढण्मावाठीचे ना शयकत प्रभाणऩत्र
1. www.mahakosh.in लेफवाईटलय उऩरब्ध नभन्
ु मात भादशती बरुन कामावरमाभापवत अजव वादय

कयाला.

2. कामावरमाच्मा Letter Head लय कामावरमाचे नाल ल ऩत्ता इ.भादशती अजावत

English भध्मे

व्मलक्स्थत नभूद अवाली..
o 3 Passport size photo
o ID card ची दोन्शीशी फाजूची Xerox copy with attested वोफत वादय कयाली.

o अजाव वोफत वलबागीम चौकळी प्ररॊबफत नवल्माचे कामावरम प्रभुखाचे प्रभाणऩत्र जोडाले.

32. जॊगभ भारभत्ता खये दी
1. भशायाष्ट्र नागयी वेला(लतवणूक)ननमभ 1979 ननमभ 19 अन्लमे प्रत्मेक ळावकीम कभवचाऱमाने जॊगभ
भारभत्ता जवे घय, भोटाय काय, भोटाय वामकर इ. खये दी केल्माव / कयण्माऩूली ननमुक्ती
प्राचधकाऱमाची भॊजूयी घेणे / त्माव कऱवलणे आलश्मक आशे .( वा. प्र वल. दद .७.५.२०१३ ची वुधायीत
अचधवच
ु ना ऩशाली.)

2. त्माकयीता www.mahakosh.inमा लेफवाईट उऩल्फध अवरेल्मा इ्ॊग्रजीतीर वलदशत नभन्
ु मात भादशती
वादय कयाली.वोफत खये दीफाफतचे कागदऩत्रे जवे घयाचे यक्जस्रे ळन, गाडीचे यक्जस्रळेन इत्मादी
छामाॊककत प्रत जोडाली.

33. लैद्मकीम खचव प्रनतऩत
ू ी दे मके









१ लऴव वेला झाल्माॊनतय सभऱते.

27 वलननददवष्ट्ठ आजाय ल ५ गॊबीय आजायाॊकयीता दे म.

क्जल्शा ळल्म चचककत्वक माॊचे प्रभाणऩत्र आलश्मक.
वलदशत नभन्
ु मात दे मक वादय कयाले.

१ लऴावच्मा आत दे मक कामावरमाव वादय कयाले.
ऩरयळष्ट्ठ -1 व्मलक्स्थत बयाले.

लेतन बत्ते ज्मा रेखासळऴावखारी तेथून खची टाकणे
कुटुॊफ प्रभाणऩत्र.
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अ.क्र.
1
2
3
4
5

प्रस्तुतीच्मा दे मकावोफत 2/3 भदशन्मात वयकायी रुग्णारमात नाल नोंदणे आलश्मक आशे .
क ल ड नभुना वोफत जोडाला.

लैद्मककम खचव प्रनतऩूती (ळा नन वालवजननक आयोग्म वलबाग दद.16/3/2016,6.6.2019 तवेच
लैद्मककम अचग्रभ दद.10.2.2006) दे मके भॊजूय कयण्मातचे अचधकाय खारीर प्रभाणे आशे त.
रुग्णाऱय ळ उऩचार प्रकार

प्राधधकृत अधधकारी

अधधकार मयामदा रू.

लैद्मककम खचव प्रनतऩूती खाजगी रुग्णारम

प्रादे सळक वलबाग प्रभुख

2,00,000 .ऩमांत

लैद्मककम खचव प्रनतऩत
ू ी खाजगी रुग्णारम

लैद्मककम खचव प्रनतऩूती खाजगी रुग्णारम
लैद्मककम अचग्रभ

ळावकीम रुग्णारम

वलबाग प्रभुख

200001-300000/-

प्रळावकीम वलबाग

300001/- लयीर

वलबाग प्रभुख

150000 /-

कामावरम प्रभुख

ऩूणव अचधकाय

34. वलबागीम चौकळी
1. वलबागीम चौकळीची वुरुलात एखादमा ळावकीम कभवचाऱमा वलरुध्द तक्राय प्राप्त झाल्मानॊतय ककॊला
त्माचेकडून काभ कयत अवताना काशी गन्
ु शा झारा अवल्माव वरु
ु शोते. तक्राय प्राप्त

झाल्मानॊतय वदय कभवचाऱमाव प्रथभ साऩन दे ण्मात मेऊन त्माचा खर
ु ावा भागवलरा जातो.

2. वदय खुराळालय त्मा कभवचाऱमाच्मा कामावरम प्रभुखाॊचे स्लमॊस्ऩष्ट्ट असबप्राम घेतरे जातात.

कभवचाऱमाचा खुरावा ल कामावरम प्रभुखाचे असबप्राम वलचायात घेता प्रकयण फॊद कयणे ककॊला वलबागीम
चौकळी वुरु कयाली ककॊला कवे माफाफत ननणवम घेतरा जातो.

3. जय वलबागीम चौकळी वुरु कयण्माफाफत ननणवम झारा तय भनावे (सळस्त ल अऩीर) ननमभ 1979 च्मा
ननमभ 8 / 10 /12 अन्लमे वलबागीम चौकळीचा ननणवम ळावकीम कभवचाऱमाच्मा गन्
ु शमानव
ु ाय घेण्मात
मेतो.

4. जय गुन्शा वौम्म अवेर तय ननमभ 10, गॊबीय गुन्शा अवेत तय ननमभ 8 आणण जय एकाच गुन्शमात
एकाऩेषा जास्त कभवचाऱमाॊचा वशबाग अवेर तय ननमभ 12 खारी वलबागीम चौकळी केरी जाते.

5. ननमभ 10 खारी साऩन दे ऊन कभवचाऱमाचा खुरावा घेऊन खुराळाचा वलचाय करुन सळषा दे ण्मात मेते.
6. ननमभ 8 खारी साऩन दे ऊन कभवचाऱमाने गुन्शा कफूर न केल्माव चौकळी अचधकायी नेभूण चौकळी
केरी जाते.

7. ननमभ 12 अन्लमे चौकळी कयताना अऩचायी कभवचाऱमाॊऩैकी वलावत उच्च ऩदालयीर अचधकाऱमाची
चौकळी कयण्माव वषभ अवरेल्मा प्राचधकाऱमाकडुन इतय वलव कभवचाऱमाॊची चौकळी केरी जाते.



राचरुचऩत प्रनतफॊध प्रकयण ऩकडल्माॊ नतय तात्काऱ ननरॊफन कयण्मात मेते.

कभवचाऱमाव ननरॊबफत केल्मानॊतय 50 % ननलावशबत्ता तय 3 भदशन्मानॊतय 75 % इतका ननलावश
बत्ता सभऱतो.



ननरॊबफत कभवचा-माना 1 लऴव आढाला घेतल्मानॊतय त्माॊना वेलेत ऩुन:स्थावऩत केरे जाते ( वा.प्र.
वल. ळा. नन. दद. १४.१०.२०११ )



त्मावाठी

१ ) कोटावत असबमोग दाखर कयण्मावाठीची ऩयलानगी ल

2) वलबागीम चौकळी वुरु अवरी ऩादशजे.



वा.प्र. वल. ळा. नन. दद. 9.7.2019 नुवाय दोऴी कभवचायी वलरुद्ध 90 ददलवात दोऴायोऩ
ऩत्र दाखर कयणे आलश्मक आशे .
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8. ऩुन:स्थावऩत केल्मानॊतय वलबाग फदरून अकामवकायी ऩदालय वदय कभवचाऱमाव ऩदस्थाऩना दे ण्मात
मेते. ( वा.प्र. वल. ळा. नन.दद. २०.४.२०१३ )

35. शध
ु ाररत शेळांतगमत आश्ळाशशत प्रगती योजना (10/20/30 ळवम )

कारफध्द ऩदोन्नतीच्मा ऩात्रते वॊफॊचधच्मा वलव फाफी मा ऩदोन्नती प्रभाणे अवतात. ळा.नन. वलत्त वलबाग
दद.1.4.2010 ल 11.5.2017,2.3.2019 ऩशाला.

1. www.mahakosh.inलयीर ददनाॊक 4/04/2014 च्मा ऩरयऩत्रकाप्रभाणे वलदशत नभुन्मातीर अजव
कामावरमाभापवत वॊचारनारमाकडे वादय कयाला.

2. जय ऩदोन्नती नाकायरी तय 10/20/30 लऴावच्मा राबाची ऩूली लवर
ु ी केरी जात शोती. ऩयॊ तू ळा.नन.
वलत्त वलबाग दद. 23/12/2015 नुवाय आश्लसवत प्रगती मोजनेच्मा राब काढुन घेण्मात मेईर भात्र
लवुरी कयता मेणाय नाशी.

3. काशी ठयावलक ऩदाॊना ननमुक्ती नॊतय 4 लऴे ,5 लऴे,7 लऴे ननमसभत वेला झाल्मानॊतय लरयष्ट्ठ

लेतनश्रेणी रागू केरी जाते. भात्र शे वेलेत एकदाच दे म आशे . उदा.कष अचधकायी लगैये वायखी ऩदे

36.लैद्मकीम प्रनतऩुतीची वलभाछत्र मोजना
1) वलत्त वलबाग ळावन ननणवम दद.09/07/2014 अन्लमे ळावनाचे कामवयत ल वेलाननलत्ृ त
याज्म ळावकीम अचधकायी / कभवचायी माॊचे ऩती / ऩत्नी करयता लैद्मकीम प्रनतऩत
ु ीची
वलभाछत्र मोजना वुरु केरी.
2) वदय मोजनाचा कारालधी 1 जुरै ते 30 जुन अवा एक लऴावचा अवतो.
3) ऩुढीर लऴी 1 जुरै ते 30 जुन दयम्मान वेलाननलत्ृ त शोणाये अचधकायी / कभवचायी
आऩोआऩच मा मोजनेत वशबागी शोतीर .तवेच वदय मोजना अळा कभवचाऱमाॊवाठी
वक्तीची आशे ,भात्र ज्मा कभवचायी / अचधकायी माॊनी इतय कॊऩन्माकडुन वलभा ऩॉसरवी
धायण केरी आशे . त्माॊना वदयची मोजना वक्तीची याशणाय नाशी
4) कामवयत कभवचायी तवेच दद.30/06/2011 नॊतय वेलाननलत्ृ त झारेरे वलव कभवचायी /
अचधकायी स्लच्छे ने मा मोजनेत वशबागी शोऊ ळकतात.
5) वलभा वादय कयण्माकरयता नलीन वलभा धायकाॊना वक्तीचा पक्त 1 भदशन्माचा प्रनतषा
कारालधी अवेर.
6) ऩूली वदयची मोजना शी पक्त ळावकीम कभवचायी / अचधकायी ऩती / ऩत्नी

माॊचक
े रयताच

शोती. भात्र ळावन ननणवम वलत्त वलबाग दद. 19/07/2019 अन्लमे कामवयत कभवचायी माॊचे
25 लऴे लमाऩमांतचे 2 भुरे माॊना दे णखर वदयची वलभा मोजना आता रागु आशे .
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37. वेला ननलत्ृ ती
1. वाधायणऩणे ऩुढीर 6 भदशन्मात वेलाननलत्ृ त शोणा-मा कभवचा-माॊची मादी वॊचारनारमाभापवत
www.mahakosh.in मा लेफवाईटलय प्रसवध्द केरी जाते.

2. त्मात आऩरे नाल ल वेलाननलत्ृ ती तायीख मोग्म अवल्माची खात्री कयाली.
3. वेलाननलत्ृ ती ऩूलीच्मा वलववाधायणऩणे

4 लऴे कभवचायी ज्मा कामावरमात आशे /

कामावरमाकडून ना मेणे ना वलबागीम चौकळी प्रभाणऩत्र भाचगतरे जाते.

शोते त्मा

4. वलबागीम चौकळी/न्मामारमीन प्रकयणे, अथववॊकल्ऩ ळाखेकडून कोणतेशी अग्रीभ( घय फाॊधणी /
लाशन / वॊगणक इ. ) लवुरी मेणे फाकी नाशी, इत्मादी भादशती तऩावरी जाते.

5. लयीर वलव फाफी तऩावल्मानॊतय NO DE NO DUES प्रभाणऩत्र वॊचारनारमाकडून दे ण्मात मेत.े

वदयचे प्रभाणऩत्र ननलत्ृ ती लेतन प्रकयणावोफत जोडाले रागते. तवेच कोऴागायात दे खीर वदयचे
प्रभाणऩत्र वादय कयाले रागते.

38. स्लेच्छा वेलाननलत्ृ ती (VRS)

1. 7 व्मा लेतनआमोगा नुवाय 20 लऴे ननमत वेला झारेरे कभवचायी 90 ददलव ककॊला 1 भदशना नोटीव
दे ऊन स्लेच्छा वेलाननलत्ृ ती घेऊ ळकतात.

2. कामवयत कामावरमाभापवत वलदशत भादशती जवे ऩुणव नाल, जन्भतायीख, ळावकीम वेलेतीर प्रलेळ,

आताऩमांतचा ळावकीम वेलेचा वॊऩूणव तऩळीर, स्लेच्छा वेलाननलत्ृ ती घेण्माचे कायण, इ. भादशतीवश
अजव वादय कयणे आलश्मक आशे .

3. स्लेच्छा वेलाननलत्ृ ती भॊजूय कयण्मावाठी NO DE NO DUES प्रभाणऩत्रावाठीची आलश्मक भादशती
रागते.

4.

स्लेच्छा वेलाननलत्ृ ती शी नेशभी ऩुढीर ददलळी (भ.ऩु.) अवते.

39. वेलाननलत्ृ ती नॊतयचे पामदे
1.

ननलत्ृ तीलेतन

2. वेला उऩदान (DCRG)

3. गट वलभा मोजना (GIS) प्रदान
4. बवलष्ट्म ननलावश ननधी(GPF)
5. यजा योखीकयण

6. ननलत्ृ तीलेतनाचे अॊळयाळीकयण
7. NPS जभा यक्कभ

8. स्लग्राभी कामभ लास्तव्मावाठी कुटुॊफ प्रलाव बत्ता
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40. भशत्लाच्मा प्रळावकीम फाफीॊची ददनदसळवका
अ.क्र
1.

महषना
जानेलायी

कराळयाची कामे
i.
ii.
iii.
iv.

2.
3.

पेब्रुलायी
भाचव

नवलन लऴव वुरुलात

तात्ऩुयती जेष्ट्ठता वूची प्रसवध्द कयणे.

अक्जवत ल अधवलेतनी यजा वेलाऩुस्तकात जभा कयणे.
ककयकोऱ यजा जभा कयणे ल दशळोफ ठे लणे.

शयकतीॊचा वलचाय करुन अॊनतभ जेष्ट्ठता वूची प्रसवध्द कयणे.
i.
ii.
iii.

ननमसभत / वलनॊती फदरी कयीता वलशीत नभुन्मात अजव वादय कयणे.
आचथवक लऴव वभाप्ती

भत्ता ल दानमत्ल वललयणऩत्राकयीता दद.31/03 अखेयची फॉक, ऩोस्ट
ऑपीव, PPF, GPF, इ. सळल्रकची भादशती

4.

एवप्रर

i.
ii.

5.

भे.

i.
ii.
iii.

6.

जून

i.
ii.
iii.

गोऱा कयणे .

15 एवप्रर ऩमांत गोऩनीम अशलार सरशीण्माकयीता वेल्प असववभेंट
सरशुन गोऩनीम अशलार प्रनतलेदन अचधकाऱमाकडे दे णे.
नवलन आचथवक लऴव वुरुलात.
ननमसभत / वलनॊती फदरी आदे ळ ननगवसभत कयणे.
भत्ता ल दानमत्ल वललयणऩत्रे वादय कयणे.
वेलाऩट प्रभाणणत कयणे.

फदरी ऩदालयीर रुजू अशलार कऱवलणे.

गोऩनीम अशलाराॊच्मा छामाॊककत प्रती प्राप्त कयणे.

गोऩनीम अशलार प्रनतकूर ळेया अवल्माव त्माफाफत ननमुक्ती
प्राचधकायी माॊना ननलेदन दे णे.

7.

जुरै

i.

घेणे.
ii.
iii.

8.

ऑगस्ट

लावऴवक लेतनलाढीचे आदे ळ काढणे.ल वेला ऩुस्तकात त्माची नोंद

i.
ii.

अक्जवत ल अधवलेतनी यजा वेलाऩुस्तकात जभा कयणे.
GPF/ NPS slip लाटऩ कयणे

ऩदोन्नती बयतीलऴावचा ळेलटचा भदशना

नव्माने प्रनतननमुक्तीच्मा ऩदालय रुजू झारेल्मा कभवचाऱमाॊचे

ननलत्ृ ती लेतन / यजा लेतन अॊळदानाचे दय भागवलण्माकयीता
भशारेखाऩार कामावरमाव कऱवलणे.
iii.
9

वप्टें फय

प्रनतननमक्
ु तीच्मा ऩदालरुन प्रत्माऩवण झारेल्मा कभवचाऱमाॊचे
वेलाऩुस्तक ऩुणव करुन नलीन कामावरमाव ऩाठवलणे.

i.
ii.
iii.

ऩदोन्नती नवलन बयती लऴावची वुरुलात

ऩदोन्नती प्रकक्रमेकयीता बफॊदन
ु ाभालरी तमाय कयणे.
दय्ु मभ वेला ऩुस्तक अद्मालत कयणे.

10

ऑक्टोफय

10/20/30 लऴव आश्लासवत प्रगती मोजनेचा आढाला

11

नोव्शें फय

आश्लासवत प्रगती मोजना, ऩदोन्नती फैठक घेणे ल त्माचे आदे ळ ननगवसभत

डडवेंफय

लऴावचा ळेलटचा भदशना .यजा रेखा अद्मालत कयणे.

12

कयणे.
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41. कायामऱयात काम करताना …………
1) भशत्लाचे वलव कागदऩत्र जवे

आऩरे ननमुक्ती / ऩदोन्नती आदे ळ, लेतनननक्श्चती आदे ळ,

ओऱखप्रत्र,लीज दे मक, आधाय काडव
फदराचा ऩुयाला,

, जात

प्रभाणऩत्र

,जात लैधता प्रभाणऩत्र, नालातीर

PAN Card , Adhhar Card,Light Bill, Form no-16, Income Tax

Return, ये ळनकाडव, LIC ,कामवभुक्त / रुजू अशलार, भत्ता ल दानमत्ल वललयणऩत्रे, गोऩनीम
अशलार, Driving L icence, Passport, Living Certificate , Voter ID, LPC, Blank
Bank A/C Cheque,

PRAN नॊफय,जसभनीची कागदऩत्रे

इ.प्रभाणऩत्रे नेशभी pdf

भध्मे

scan कयालीत ल ती Self Mail करुन ठे लालीत.
2) ननलत्ृ तीलेतन, भत्ृ मु नन वेला उऩदान, बवलष्ट्म ननलावश ननधी, गट वलभा मोजना, कभवचायी वभूश
अऩघात वलभा मोजना, NPS इत्मादीॊचे नाभननदे ळन बयण्मात माले ल ते आलश्मक्मतेनुवाय
लेऱोलेऱी अद्मालत कयालेत ल

त्माची एक प्रत नेशभी स्लत कडे ठे लाली.

3) ज्मालेऱी आऩल्मा भुख्म कामावरमाकडे

एखादे काभ अवेर तय त्मा वॊफॊचधत ऩत्राची एक

छाॊमाककत ल वलव वॊफॊचधत भशत्लाच्मा ऩत्राॊच्मा छामाॊककत प्रती नेशभीफयोफय घेऊन माव्मात.
4) आऩरी जेष्ट्ठता वूची दयलऴी ऩशाली.
5) स्लताचा प्रत्मेक लऴावचा गोऩनीम अशलार सभऱाल्माची खात्री कयाली.
6) वॊचारनारमातीर स्लत: ची लैमक्क्तक नस्ती (personal file) नेशभी ऩशाली.
7) कभवचाऱमाची Deputation लरुन फदरी झाल्माॊनतय भशारेखाऩाराॊकडून NO DUES प्रभाणऩत्र
जरुय घ्माले.
8) स्लत्ची लेतन ननक्श्चती त ऩावून घ्माली

ल जय त्मात

काशी आषेऩ अवल्माव त्माचे

तात्काऱ ननयाकयण कयाले.
9) आऩल्मा वेलाऩुस्ताकात GIS च्मा वलव नोंदी आशे त का ते ऩाशाले.
10) स्लताचे GPF / NPS चे Missing Credit अवल्माव त्माफाफत तात्काऱ कामवलाशी कयाली
.
11) वलत्तीम प्राचधकाय ळावन ननणवम वलत्त वलबाग ददनाॊक 17/04/2015, खये दी कामव

ऩध्दती

ळावन ननणवम, उद्मोग उजाव वलबाग दद.1.12.2016 स्लत: जलऱ नेशभी फाऱगाला.
12) भशायाष्ट्र ळावनाच्मा वॊकेत

स्थऱालयीर ळावन ननणवम ननमसभत ऩशालेत. भशत्लाचे ळावन

ननणवम जवे वाभान्म प्रळावन वलबाग, वलत्त वलबाग ल आऩण ज्मा वलबागात वध्मा कामवयत
आशात त्मा वलबागाळी वॊफॊचधत ळावन ननणवम माऩैकी भशत्लाचे ळावन ननणवम लऴावननशाम ल
वलऴम ननशाम वॊगणकाभध्मे एका पोल्डयभध्मे जतन करुन ठे लालेत.
13) आऩल्मा वॊचारनारमाचे/आमुक्ताराचे

वॊकेतस्थऱ दे खीर ननमसभत ऩशाले. त्मातीर

भह्त्त्लाची भादशती वॊगणकालय जतन करून ठे लाली.
14) नेशभी स्लताजलऱ 16 GB Pen Drive ठे लाला ल त्मात भ ह्त्त्लाची भादशती/ पाइल्व जतन
करून ठे लाव्मात. तवेच वदयची भादशती mail लय दे खीर back up भध्मे ठे लाली.
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15) आऩरे कामाववनातीर काभ अवे अवाले की जय शाताखारीर / लयीष्ट्ठ अचधकायी कामाववनात
नवरे तयी एखादी भादशती आऩणाव दे ता मेणे आलश्मक आशे .
16) आऩण ज्मा कामाववनात काभ कयतो त्मा दठकाणी नेशभी खेऱीभेऱीचे लातालयण ठे लाले.
17) स्लतची लैमक्क्तक नस्ती (Personal File) तमाय कयाली ल त्मात कामावरम ननशाम ,
Datewise वलव वॊफॊचधत कागदऩत्रे रालालीत . ळक्म अवल्माव त्मातीर भशत्लाची कागदऩत्रे
pdf भध्मे Scan कयालीत.
18) आऩल्मा भुख्म कामावरमात एकदा तयी काभ कयाले. ळक्मतो वेलेच्मा अगोदयच्मा काऱात
,कायण त्माचा आऩणाव नॊतय आऩल्मा लैमककतक काभावाठी उऩमोग शोतो.
19) आऩण कामावरमात जे
ऩयीऩत्रक/ ननणवम /

काभ कयीत आशात, त्मावॊफॊधी वलव कामावरमीन आदे ळ/ळावन

अचधवुचना/ऩुस्तके माॊचे वॊकरन करुन

ते

ददनाॊक ननशाम नस्तीत

रालालेत.( SO File )
20) स्लतच्मा

लेतनाचा तऩसळर Excel Sheet भध्मे ठे लाला ल त्मात दे म यकभा, लजाती ,

प्रभाणक क्रभाॊक, ददनाॊक इ.वलव आलश्मक तऩसळर लऴव ल भदशना ननशाम ठे लाला.
21) ळावनाकडून घेतरेल्मा घयफाॊधणी/वॊगणक/लाशन अचग्रभाच्मा लवुरीचा तऩसळर प्रभाणक
क्रभाॊक ल ददनाॊकावश तमाय

कयाला ल तो ननमसभत एवऩरभध्मे भॊजुय प्राचधका-माकडे न

चुकता ऩाठलाला.
22) योखलशी ल फॉक ऩावफुक माॊचा दयभशा ताऱभेऱ घेण्मात माला ल पयकाचा वलव तऩसळर नभूद
कयाला ल पयक याशणाय नाशी माची दषता घ्माली.
23) 3 भदशन्माऩेषा जास्त ल रुऩमे 300/- ऩेषा जास्त यक्कभ न चुकता मोग्म त्मा रेखाळीऴवत
ळावन खाती जभा कयाली.
24) कामावरमात काभ कयताॊना कोणत्माशी काभाफाफत एकाचधकायळाशी (Monopoly)

शोऊन दे ऊ

नका ल स्लता तवे करु नका. एक रषात ठे ला सान ददल्माने लाढते.
25) कामावरमातीर ळावकीम लाशनाची ननमसभत servcing कयाली. PUC /Tyre ई नेशभी

तऩावालेत ल लाशनाचे History Sheet ठे लून ते नेशभी अदमालत ठे लाले. तवेच लाशनाचे

logbook नेशभी update ठे लाले. लाशनचा वलभा ,वलभा वॊचारनारम माॊचेकडे उतयाला ल तो
नेशभी update अवाला.

26) नेशभी स्लत जलऱ

एक डामयी

ठे ऊन

भशत्लाच्मा फाफी जवे लरयष्ट्ठाॊचे आदे ळ / फैठकीची

भाशीती इ. त्मात ठे लाली. भशत्लाची काभे, त्माऩैकी केरेरी काभे इ. भाशीती दे खीर त्मात
ठे लाली.
27) कामावरमात वलव प्रकायची काभे जवे योखळाखा, फजेट,

आस्थाऩना,वलबागीम चौकळी, दे मक

इ. कयालीत म्शणजे ऩदोन्नतीनॊतय / फदरीनॊतय अडचणी मेत नाशीत.
28) वा.प्र.वल. ळावन ऩयीऩत्रक दद..17/10/2015 नुवाय दटऩणीलय स्लतचे नाल ल ऩदनाभ सरशीणे
अत्मालश्मक आशे .
29) वा.प्र.वल.ळावन ऩयीऩत्रक दद.30/5/2018 नव
ु ाय ऩत्रालय वशमा कयणा-मा व्मक्तीने स्लतचे नाल
ल ऩदनाभ सरशीणे आलश्मक आशे . कोणत्माशी ऩत्रालय कयीता म्शणून वशी करु नमे.
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30) वा.प्र.वल.ळावन ऩयीऩत्रक दद.7/5/2018 नुवाय ळावककम व्मलशायात भयाठी बाऴा लाऩय
वक्तीचा केरा आशे .
31) ळावनात कोणतेशी काभ ळक्मतो प्रथभ रेखीच कयाले. प्रथभ रेखी नॊतय तोंडी फोराले.
कोणतीशी फाफ जय रेखी अवेर तय नॊतय अडचणी मेत नाशीत.
32) भशत्लाच्मा Files/ दटऩणीच्मा आऩण ऩुढे अडचणीत

मेलू अवे लाटत अवेर तय झेयॉक्व /

Scan करुन ठे लाव्मात, कायण नॊतय File भधून कागदऩत्रे काढरी जातात.
33) कामावरमात काभ कयताॊना वलावफयोफय Healthy relation ठे लाले, त्मात ईष्ट्माव नवाली.
34) प्रत्मेक कामावरमात एक भदशरा तक्राय वसभती स्थाऩन कयणे आलमश्मक आशे . तळा प्रकायची
तक्राय अवल्माव ती वसभतीकडे जरुय कयाली.
35) वॊगणकालय काभ कयताॊना File चे नाल व्मलक्स्थत

दमाले.

Files चा Backup email,

Pendrive,D -Drive, Google Drive लय घेण्मात माला.
36) Data अॊकगणणतीम अवेर तय Excel चा आलश्मक लाऩय कयाला. Excel चा लाऩय कयताना
वलवलध Format, भादशती Link कयाली.
37) Word document च्मा File भध्मे

Footer, ऩान क्रभाॊक ल वॊऩूणव path द्माला.

38) Mobile भध्मे
i. ळावककम GR App
ii. Cam scanner

download कयालेत

39) Mobile भध्मे Digilocker, M – ऩरयलशन अवे ळावककम App अवालेत.
40) Mobile भध्मे data save कयताना त्माव मोग्म नाल द्माले , म्शणजे नॊतय find option ने
data वशज वाऩडतो.
41) Mobile भध्मे स्लतचा email ,कामावरमाचा ईभेर authorized कयालेत.
42) दटप्ऩणी टाकताॊना भुददे ननशाम, ऩान क्रभाॊक, ऩथ
ृ कऩत्राॊना नॊफय दे ण्मात मालेत ल त्माचा
reference नेशभी दटप्ऩणीत टाकाला .
43) कामावरमाॊत नस्तीची नोंदलशी ठे लून नस्ती क्रभाॊक , लगवलायी,

नस्ती वुरु/ वभाप्त

ददनाॊक

टाकण्मात माला .
44) कामावरमातीर ऩत्राॊना

Outword क्रॊभाक

Outword नॊफय लरून ऩत्र

दे ताॊना तो मोग्मप्रकाये दे ण्मात माला जेणेकरून

/ नस्ती चा ळोध घेता मेईर.

45) कामावरमातीर Inward/Outward ळक्मतो वॊगणकालय / Excel घ्माले. तवेच तीच पाईर
स्लतकडीर काभावाठी ऩण लाऩयता मेते.
46) आऩल्मा कामावरमात नेशभी अद्मालत ददनाक/भदशना/लऴवननशाम ननलड नस्ती ठे लाली.
47) कामावरमीन अचधषक माॊनी भशत्लाची ऩत्रे माॊची एक झेयॉक्व स्लत जलऱ ठे लाली म्शणजे
त्माचा ऩाठऩुयाला कयता मेतो.
48) कामावरमात काभ कयताॊना नेशभी भदतीचा दृष्ट्टीकोन ठे लाला.नाशक कोणाची आडलणूक करु
नमे.वयकायी कभवचा-माॊव त्माच्मा लैमककत्क काभावाठी नेशभीच तत्ऩयतेने वशकामव कयाले.
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49) आऩणाव भदत कयणाया कभवचायी / अचधकायी माॊचा Mobile क्रभाॊक नेशभी त्माॊचेकडून
घ्माला.
50) आऩल्माकडे असबप्रामावाठी आरेल्मा नस्ती/दे मके माभध्मे त्रुटी काढण्माफयोफय त्मालयीर
Solution दे खीर वाॊगता आरे ऩाशीजे/भादशत ऩादशजे.
51) इतयाॊना भदत कयताॊना आऩण अडचणीत मेणाय नाशी माची दषता घ्माली. त्मावाठी आलश्मक
ती कागदऩत्रे ऩुतत
व ा करुन घ्माली.
52) भशायाष्ट्र नागयी वेलाननमभाची

वलव ऩुस्तके तवेच इतय भशत्तलाची वलव ऩुस्तके

Soft

Copy भध्मे आऩल्माकडे अवालीत, म्शणजे तात्काऱ reference वाठी ती आऩणाव उऩमोगी
ऩडतात.
53) रेखा सरवऩक ऩयीषा ऩुस्तक दे णखर soft/hard copy भध्मे आऩणाकडे अवाले.
54) जॊगभ भारभत्ता खये दी केल्माव आऩल्मा ननमक्
ु ती प्राचधका-मावॊ / कामावरमाव जरुय
कऱलाले.
55) वाभान्म प्रळावन वलबागाचे GR Book, FAQ Book soft copy त Pendrive भध्मे
ठे लाले.
56) Deputation लरुन प्रत्मावऩन झाल्माव आऩल्मा वषभ प्राचधका-माव GIS नोंदी, यजा
रेखा,ननलत्ृ तीलेतन ल यजालेतन अॊळदान इ भशत्लाची भाशीती वेलाऩुस्तक ऩूणव कयण्मावाठी
जरुय वादय कयाली .
57) फदरीनॊतय कामवबाय दे ताॊना/घेताॊना योखलशी,
ऩडताऱून ऩशालेत ल

Deadstock

अखेयच्मा

सळल्रक प्रभाणे

पयक अवल्माव तवे नभूद कयाले.

58) कामवबाय घेतल्मानॊतय / फदरल्मानॊतय BEAMS, Sevarth, office email , कामावरमातीर
प्रणारी, फॉक खाते ई.

चा ऩावलडव फदरणे आलश्मक आशे , अन्मथा त्माचा दरू
ु ऩमोग शोऊ

ळकतो.
59) कामवबाय घेताॊना/दे ताॊना सरखीत घ्माला जवे नस्तीची नाले, प्ररॊफीत प्रकयणे, भशत्लाच्मा
पाईल्व/प्रकयणे वभजालून वाॊगालीत / घ्मालीत .
60) फदरी झाल्मानॊतय आऩणाकडे कामावरमाच्मा अवरेल्मा

लस्तु जवे Laptop, Pendrive इ

ऩयत करुन रेखी ऩोच घ्माली, म्शणजे नॊतय अडचण मेत नाशी.
61) कामावरमीन कभवचायी माॊचा WhatsApp group, Email group फनलाला ल भशत्लाचे GR /
वुचना ळेअय कयाव्मात. WhatsApp group शा पक्त ऑपीव काभावाठीच अवाला ल त्मात
लयीष्ट्ठाॊनी आदे ळ ददल्माव Noted, Ok Sir / Yes

अवे Reply जरुय कयाले .

62) ळक्मतो कोणत्माशी प्रकायची यजा मा ऩुलव ऩयलानगीचे घ्माव्मात. अचानक यजा घ्माली रागत
अवेर तय SMS,WhatsApp द्लाये कामावरमात / लरयष्ट्ठ माॊना

जरुय कऱलाले म्शणजे

गैयवभज शोत नाशीत.
63) Budget , MES,MIS इ. चा standard format/master copy तमाय कयालेत .
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64) आऩल्मालय अन्माम झारा अवेर / शोत अवेर तय थेट लरयष्ट्ठ कामावरमाकडे/ कोटावकडे तक्राय
कयण्माऩूली steps by steps वॊफचधत सरवऩक , अधीषक, ळाखा प्रभख
ु , कामावरम प्रभख
ु
माॊना बेटाले.
65) Office भध्मे घयची ऩयीक्स्थती भादशती अवाली ल घयी office भधीर ऩयीक्स्थती भादशत
अवाली , म्शणजे घयी / office भध्मे गैयवभज शोत नाशीत.
66) ळावकीम लाशन / घय फाॊधणी अचग्रभ घेतरा अवल्माव त्माचा वलभा,

वलभा वॊचारनारमाकडे

जरूय काढाला ल ननमभानुवाय agrrement कयाले.
67) लऴावत कऩात शोणाऱमा आऩल्मा आमकयाची अगोदयच ऩरयगणना करून त्माप्रभाणे प्रनत भाश
advance tax काऩाला.
68) दयलऴी ळावनाकडून प्रकासळत कयण्मात
69) स्लतचे

मेणाया आमकय वलऴमक ळावन ननणवम ऩशाला.

ल कामावरमाचे आमकय वललयणऩत्रे वलदशत भद
ु तीत वादय कयालीत म्शणजे दॊ ड फवत

नाशी.
70) वेलाथव भधून स्लताच्मा payslip भदशना ल लऴव ननशाम

save करून ठे लाव्मात.

71) खचावचा ताऱभेऱ ननमसभतऩणे आऩल्मा भुख्म कामावरमावोफत घ्माला.तवेच आऩरे अॊनतभ
भॊजूय अनुदान( FMG) AG फयोफय तऩावून ऩाशाले ., त्मा करयता AG कारावमाकडून एवप्रर ला
भे भदशन्मात फैठका घेतल्मा जातात.
72) योख ऩुस्तक , ऩोस्ट नतककटे , ऩालती ऩुस्तक, धनादे ळ ऩुस्तक माॊची अचानक प्रत्मष
ऩडताऱणी कामावरम प्रभुखाने कयाली ल तवा ळेया नभूद कयाला.

73) प्रत्मेकाने कामव वललयणऩत्र ठे लून त्माचा weekly गोऴलाया काढाला.

74) कामावरमात कोणतीशी नलीन नोंदलशी तमाय कयताना त्मालय प्रथभ ऩान नॊफय टाकून
कामावरमची भोशय उभटलून ती प्रभाणणत करून घ्माली ल
नोंदलाले ल नोंदलशीव क्रभाॊक द्माला.

तवे प्रभाणऩत्र नोंदलशीत

ळेलटी

75) भशायाष्ट्र आकक्स्भक खचव ननमभ १९६५ ननमभ क्र. 98 नुवाय प्रनत लऴी भाशे जून भध्मे जड

वॊग्रश नोद्लशी ( dead stock register ) कामावरम प्रभुखाने प्रभाणणत कयणे आलळक आशे .

76) कामावरमातीर असबरेख कष व्मलॊसळत ठे लाला ल कामावरम असबरेख्माचे लगीकयण नेशभीत

कयाले . तवेच असबरेख लगीकयण नस्तीची भादशती वॊगणकालय excel भध्मे घ्माली म्शणजे
files रलकय ळोधन्माव भदत शोते. असबरेख कषातून काढरेरी file ऩयत त्माच दठकाणी
ठे लण्माची दषता घ्माली. नष्ट्ट कयालमाच्मा
माॊची भान्मता घ्माली

नस्तीची मादी करून त्मालय वषभ प्रचधकायी

77) आऩण ज्मा क्जल्मात काभ कयत आशे मेथीर
फयोफय आऩण नेशभी वॊऩकावत अवाले.

आऩल्मा वॊलगावतीर अचधकायी/ कभवचायी माॊचे

78) आऩल्मा क्जल्मातीर कोऴागाय कामावरमाफयोफय नेशभी चाॊगरे वॊफॊध ठे लालेत .

79) वॊचारनारमात गेल्मानॊतय आऩरी data base ची भादशती जवे कामवयत कामावरम, रुजू
ददनाॊक , पोन नॊफय ई.भशत्तलाची भादशती

अद्मालत अवल्माची खात्री कयाली.

80) GST कामद्माप्रभाणे DDO ची जफाफदायी ( ळावन ननणवम वलत्त वलबाग दद .28.9.2018)


GST कऩात केल्माच्मा भदशन्मानॊतय १० ददलवात ती यक्कभ ळावन खाती जभा कयणे
आलळक आशे .
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GST कऩात केल्माच्मा भदशन्मानॊतय १० ददलवात वलदशत return बयणे आलळक आशे .



GST कऩानतचे ऩैवे ळावन खाती जभा केल्मानॊतय 5 ददलवात

TDS प्रभाणऩत्र दे णे

आलळक आशे .
लयीर फाफी वलदशत भुदतीत न केल्माव DDO रा दॊ ड रागणय आशे .
81) ळा.नन.वा प्र.वल. दद 23.9.2011 नुवाय वलदशत केरेरे प्रसळषण प्रत्मेक कभवचायी माव दे ण्मात
माले.
82) आऩल्मा कामावरमातीर भॊजूय, बयरेरी, रयक्त

ऩदे माॊची अद्मालत भादशती टे फरालयीर काचे

खारी ठे लाली.
83) प्रत्मेक कभवचायी माची अद्मालत भादशती जवे जन्भ ददनाक , ळावकीम वेलेत प्रलेळ,
जात/जात लैधता प्रभाणऩत्र,MSCIT / वलबागीम ऩयीषा ऩाव/वूट, ऩदोन्नती ददनाक/ऩद,
ऩदोन्नती नाकयरी आशे काम, 12/24 लऴव ,10/20/30 लऴव राब ,ई. नेशभी कामावरमात तमाय
ठे लाली
84) लऴावतीर भॊजूय अनुदान, झारेरा खचव, सळल्रक अनुदान ई.भादशती excel sheet भध्मे
ठे लाली ल तीचा नेशभी

BEAMS फयोफय ताऱभेऱ घ्माला

85) आऩल्मा कामावरमात अॊतगवत / भशारेखाऩार कामावरमाकडीर रेखा आषेऩाव त्मा त्मा लेऱेव
उत्तय दे लून ऩरयच्छे द लगऱून घ्माला म्शणजे नॊतय अडचण मेत नाशी .
86) लेतन दे मकावोफत लेऱोलेऱी जोडण्मात मेणायी

प्रभाणऩत्र तमाय करून ठे लालीत.

87) ळावकीम नोकयी कयताना शे नेशभी रषात ठे लाले.
ळावनाळी फाॊधरेरा अवतो.

ळावनाव अचधकाय अवतो,

88) जय आऩणाॊव कोणत्माशी

ळावकीम कभवचायी ददलवाॊत

24 तावशी

कभवचा माव कोणत्माशी लेऱी ल कोणत्माशी काभालय नेभण्माचा-

प्रसळषणावाठीचे आदे ळ अवल्माव ते प्रसळषण ळक्मतो चुकलू नमे

कायण प्रसळषणात नेशभी काशी तयी नलीन सळकामरा सभऱते.

89) जी भादशती आऩणाॊव लायॊ लाय / नेशभी रागणाय आशे नतची प्रत्मेक भदशना ननशाम/ नतभाशी/
वशाभाशी/ लावऴवक स्लतॊत्र पाईर वॊगणकालय तमाय करुन त्माव मोग्म ते नाल द्माले. तवेच

वदय पाईर भधीर भशत्त्लाच्मा ऩानाॊची छामाॊककत प्रत नस्तीत जरुय रालाली ल त्मालय
वॊगणकातीर पाईरचे नाल नभुद कयाले, म्शणजे वदयची भादशती आऩण कोठून घेतरी शे
आऩणाव कऱते .

90) कभवचाऱमाव अॊनतभ गोऩनीम अशलार ददल्मानॊतय त्माची ऩोच जरुय घ्माली.
91) वलववाधायणऩणे प्रत्मेक ळाखेचा प्रत्मेक आठलड्मारा/ भदशन्मारा काभाचा आढाला घ्माला ल

त्माचे रेखी इनतलत्ृ त काढून वलव वॊफॊचधताॊच्मा स्लाषऱमा घ्माव्मात, म्शणजे बवलष्ट्मात अडचण
मेत नाशी.

92) स्लत:चे दय्ु मभ वेलाऩुस्तक आऩरी फदरी झाल्मानॊतय कामवभुक्त शोण्माऩूली ऩूणव करुन ल तवे
प्रभाणऩत्र त्मालय नोंदलून ऩुस्तक स्लत: कडे घ्माले.

93) कामावरमालय अलरॊफुन न याशता स्लत:च्मा नैसभक्त्तक, अक्जवत, ऩयालतीत यजा माॊचा दशळोफ
स्लत: ठे लाला.

94) आऩरे प्रत्मेक लऴावचे भत्ता ल दानमत्ल वललयणऩत्र माॊची

कामावरमाव वादय केल्माची ऩोच आऩल्माकडे जऩून ठे लाली.
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95) नेशभी वकायात्भक वलचाय भाॊडा ल वकायात्भक यशा.
96) कामावरमात नुवता लेऱ घारलामरा भोफाईर लाऩरु नका. भोफाईरचा लाऩय काभाचे वाधन
म्शणन
ू कया.
97) कामावरमात कुणी चाॊगरे काभ कयत अवेर तय

त्मारा प्रोत्वाशन द्मा ल त्माव नाले ठे लू

नका.
98) कामावरमात लमाने आणण ननमुक्तीने लरयष्ट्ठ अवरेल्मा वलाांचा नेशभीच आदय कया.
99) कामावरमातीर वशाकाऱमावलऴमी जाणीलऩूलक
व गैयवभज ऩवयलु नका.
100)

आमकय कामद्माप्रभाणे DDO ची जफाफदायी
अ) आमकय वललयणऩत्रे वादय कयणेफाफत.

अ.क.

नतभाशी वललयणऩत्राचे तऩसळर

नतभाशी

वललयणऩत्रे वादय कयालमाचा कारालधी

1

लेतन – 24Q

30 जून

31 जुरै

2
3

इतय 26Q

4

30 वेप्टें फय

31 ऑक्टोफय

31 डडवेंफय

31 जानेलायी

31 भाचव

15 भे

फ) कय कऩात केल्माफाफत कयदात्माॊना form दे णे.
अ.क.

भासवक / त्रैभासवक वललयणऩत्राचे तऩसळर

नतभाशी

कारालधी

1

लेतनातन
ू कऩात

16 लाऴीक

31 भे

2

इतय कऩात

16 A त्रैभासवक

3

30 जन
ू

15/8

4

30 वेप्टें फय

15/11

5

30 डडवेंफय

15/2

31 भाचव

30/5

*******
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