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, मांबई 400 032.
हदनाांक : 27 ऑगस्ट, 2020.

पहरपत्रक:
अर्म र् साांख्यर्यकी सांचालनालर्य, मांबई र्या कार्यालर्याकडू न मिाराष्ट्र शासनाच्र्या सेर्त
े ील
सर्म कममचाऱर्याांचा सर्ंकष 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 नेमणका करण्र्यात आलेले कममचारी अशा सर्म प्रकारच्र्या कममचाऱर्याांची माहिती गोळा
करण्र्यात र्येणार आिे. त्र्या आधारे सर्म भरलेल्र्या र् हरक्त पदाांच्र्या माहितीचा समार्ेश असलेला
सर्ंकष माहितीकोष (Employees Master Database- EMDb) अद्यर्यार्त करण्र्यात र्येत आिे.
त्र्या अनषांगाने हदनाांक 1 जलै, 2020 र्या सांदभम हदनाांकास कममचाऱर्याांचा सेर्ार्म I.D., भहर्ष्ट्र्य हनर्ाि
हनधी / DCPS खाते क्रमाांक, पॅन क्रमाांक, कममचाऱर्याचे नार्, जन्महदनाांक, सेर्त
े रुजू झाल्र्याचा
हदनाांक, हनर्ृत्तीचा हदनाांक, ललग, सामाहजक प्रर्गम, धमम, स्र्ग्राम, हदव्र्याांग असलेली व्र्यक्ती, इ.
स्र्ार्यी स्र्रूपाची माहिती तसेच आश्वाहसत प्रगती र्योजना इत्र्यादी माहिती गोळा करण्र्यात र्येणार
आिे. तसेच जलै, 2020 र्या सांपूणम महिन्र्याच्र्या हर्त्तलब्धीची तपहशलर्ार माहितीिी गोळा करण्र्यात
र्येणार आिे. माहिती नोंदणीकहरता अर्म र् साांख्यर्यकी सांचालनालर्याकडू न सांगणकीर्य ऑनलाईन
आज्ञार्ली तसेच लॉग-इन आर्यडी र् पासर्डम आहण माहिती भरण्र्याचे र् आज्ञार्ली
र्ापरण्र्यासांबांधीचे सूचनासांच सांबहधत कार्यालर्याांना उपलब्ध करून दे ण्र्यात र्येईल.

शासकीर्य

कममचाऱर्याांचा सर्ंकष माहितीकोष-2020 (Employees Master Database - EMDb 2020) हर्हित
र्ेळेत अद्यर्यार्त करण्र्यासाठी र् त्र्याची कार्यमर्ािी र्योग्र्य प्रकारे पार पाडण्र्यासाठी राज्र्य शासनाचे
आिरण र् सांहर्तरण अहधकारी, र्याांनी पढील र्ेळापत्रक र् सूचना हर्चारात घेऊन त्र्यानसार
कार्यमर्ािी करार्ी.

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

र्ेळापत्रक
तपशील
Login

Id

र्

password

कालार्धी
अर्म

र्

साांख्यर्यकी हदनाांक 1 सप्टें बर, 2020 ते हदनाांक

सांचालनालर्याने उपलब्ध करणे

15 सप्टें बर, 2020

आिरण र् सांहर्तरण अहधका-र्याने माहिती सादर करणे हदनाांक 16 सप्टें बर, 2020 ते हदनाांक
र् पहिले प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे

15 हडसेंबर, 2020

आिरण र् सांहर्तरण अहधका-र्याने त्रटीचे हनर्ारण हदनाांक 16 हडसेंबर, 2020 ते हदनाांक
करून माहिती बरोबर असल्र्याचे दसरे प्रमाणपत्र प्राप्त 17 माचम, 2021
करुन घेणे
2.

आिरण र् सांहर्तरण अहधका-र्याांसाठी सूचना
अ)

राज्र्य शासकीर्य कार्यालर्याांतील प्रत्र्येक आिरण र् सांहर्तरण अहधकारी र्याांनी सांबांहधत

प्रादे हशक / हजल्िा साांख्यर्यकी कार्यालर्याकडू न ऑनलाईन आज्ञार्लीकरीता लॉग-इन आर्य.डी.
र् पासर्डम उपलब्ध करून घ्र्यार्े. सदर माहितीकोषासाठी सांबांहधत कार्यालर्यातील कममचाऱर्याांची
माहिती हदनाांक 1 जलै, 2020 र्या सांदभम हदनाांकास अनसरून अद्यर्यार्त करण्र्यासाठी
Employees Master Database 2019 मधील प्रणालीमध्र्ये त्र्याांच्र्या कार्यालर्याने भरलेली
माहिती आधारभूत माहिती रािील. माहिती भरण्र्याचे सूचनासांच ऑनलाईन आज्ञार्लीमध्र्ये
उपलब्ध करून हदले जातील.
आ)

राज्र्य शासनाच्र्या कार्यालर्याांची आिरण र् सांहर्तरण अहधकारीहनिार्य माहिती ऑनलाईन

स्र्रुपात सांबांहधत आिरण र् सांहर्तरण अहधकाऱर्याांना अद्यर्यार्त करण्र्यासाठी उपलब्ध करुन
दे ण्र्यात र्येत आिे. ज्र्या कममचाऱर्याांच्र्या माहितीचा समार्ेश आधारभूत माहितीत असून ते हदनाांक 1
जलै, 2020 र्या सांदभम हदनाांकास सांबांहधत आिरण र् सांहर्तरण अहधकाऱर्याांच्र्या कार्यमकक्षेत र्येत
आिेत, अशा कममचाऱर्याांची सांगणकीर्य ऑनलाईन आज्ञार्लीमध्र्ये माहिती अद्यर्यार्त करार्र्याची
आिे. र्याहशर्ार्य, नर्ीन कममचाऱर्याांची (जसे बदली िोऊन आलेले अर्र्ा नर्ीन नेमणूक झालेले,
इ.) माहिती आहण आधारभूत माहितीत समाहर्ष्ट्ट नसलेल्र्या तर्ाहप हदनाांक 1 जलै, 2020 रोजी
आिरण र् सांहर्तरण अहधकाऱर्याांच्र्या कार्यमकक्षेत असलेल्र्या कममचाऱर्याांची माहिती दे खील र्या
सांचालनालर्याने हदलेल्र्या ऑनलाईन आज्ञार्लीमध्र्ये भरार्र्याची आिे.
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इ)

जलै महिन्र्यात स्र्ेच्छाहनर्ृत्ती घेतलेल्र्या कममचाऱर्याांच्र्या बाबतीत ते जर हदनाांक 1 जलै,

2020 रोजी राज्र्य शासनाचे कममचारी असतील तर जलै महिन्र्यात त्र्याांच्र्यार्र शासनाचा हनधी
खची पडला असल्र्याने, अशा कममचाऱर्याांचा दे खील समार्ेश माहितीकोषात करार्ा.
ई)

उपलब्ध करून हदलेल्र्या ऑनलाईन आज्ञार्लीच्र्या सूचनासांचात तसेच र्यजर मॅन्र्यअलमध्र्ये

हदलेल्र्या सूचनाांचे पालन करून र्योग्र्य रीतीने कममचाऱर्याांची माहिती नोंदणी करार्र्याची आिे.
माहिती नोंदणी करताना कार्यमकक्षेत 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 / प्रादे हशक कार्यालर्य
र्याांचेकडू न सांबांहधत आिरण र् सांहर्तरण अहधकाऱर्याांना उपलब्ध करुन दे ण्र्यात र्येईल. मािे
हडसेंबर, 2020 च्र्या र्ेतन दे र्यकासोबत (December 2020 to be paid in January 2021) अशा
प्रकारचे प्रमाणपत्र जोडले नसल्र्यास मािे हडसेबर, 2020 ची र्ेतन दे र्यके कोषागार कार्यालर्य /
अहधदान र् लेखा कार्यालर्यात स्र्ीकारली र्ा पाहरत केली जाणार नािीत. प्रमाणपत्राहशर्ार्य
कोषागार कार्यालर्याांनी र्ेतन दे र्यक पाहरत करू नर्येत.
उ) शासकीर्य कार्यालर्याांनी उपलब्ध करुन हदलेल्र्या माहितीची तपासणी सांबांहधत हजल्िा
साांख्यर्यकी कार्यालर्ये करतात र् प्रादे हशक कार्यालर्ये र्याांच्र्याकडू न सांहनर्यांत्रण करण्र्यात र्येते.
सांबांहधत आिरण र् सांहर्तरण अहधका-र्याांना सदर माहितीमधील त्रटी दरूस्त करण्र्यासाठी
हदनाांक 16 हडसेंबर, 2020 ते हदनाांक 17 माचम, 2021 िा कालार्धी दे ण्र्यात र्येत आिे. सांबांहधत
कार्यालर्याकडू न त्रटींचे हनराकरण झाल्र्यानांतर लगेच माहिती तपासल्र्याचे प्रमाणपत्र उपलब्ध
करुन दे ण्र्यात र्येईल. िे दसरे प्रमाणपत्र मािे माचम, 2021 च्र्या र्ेतन दे र्यकासोबत (March,
2021 to be paid in April 2021) जोडू न र्ेतन दे र्यके कोषागारात सादर करार्र्याची आिेत.
अशा प्रकारचे माहिती तपासल्र्याचे प्रमाणपत्र माचम, 2021 च्र्या र्ेतन देर्यकासोबत जोडले
नसल्र्यास र्ेतन दे र्यके कोषागारात स्र्ीकारण्र्यात र्येणार नािीत. प्रमाणपत्राहशर्ार्य कोषागार
कार्यालर्याांनी र्ेतन दे र्यके पाहरत करु नर्येत.

पृष्ट्ठ 5 पैकी 3

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

ऊ) ज्र्या शासकीर्य कार्यालर्याांची र्ेतन दे र्यके कोषागारात सादर िोत नािीत, अशा सर्म
कार्यालर्याांनीसध्दा त्र्याांच्र्या कममचाऱर्याांची र् हरक्त पदाांची माहिती ऑनलाईन आज्ञार्लीद्वारे
नोंदणी करून हजल्िा साांख्यर्यकी अहधकारी र्याांच्र्याकडे हदनाांक 16 सप्टें बर, 2020 ते हदनाांक 15
हडसेंबर, 2020 र्या कालार्धीत सादर करार्ी.
ए) कोरोना हर्षाणूचा (COVID-19) प्रसार राज्र्य शासकीर्य कार्यालर्यामध्र्ये िोऊ नर्ये, तसेच
राज्र्यातील अहधकारी / कममचारी र्याांना त्र्याचा सांसगम िोऊ नर्ये म्िणून शासन पहरपत्रक क्रमाांक
समर्य-2020/प्र.क्र. 35/18 (र.र् का.) हदनाांक 25 जून, 2020 अन्र्र्ये केंद्र शासनाच्र्या माहिती
तांत्रज्ञान मांत्रालर्याने प्रहसध्द केलेल्र्या ई-मेल पॉहलसीनसार केंद्र शासनाांतगमत नॅशनल
इनफॉमेहटक्स सेंटर (NIC) र्याांनी उपलब्ध करून हदलेल्र्या शासकीर्य ई-मेल सेर्च
े ा र्ापर राज्र्य
शासनाच्र्या कामकाजात करणे बांधनकारक आिे.
3.

ऑनलाईन

सांगणकीर्य आज्ञार्लीमध्र्ये माहिती भरण्र्यात कािी अडचणी आल्र्यास

सांबांहधताांनी हजल्िा साांख्यर्यकी कार्यालर्ये / प्रादे हशक कार्यालर्ये र्याांच्र्याशी सांपकम साधून त्र्याबाबत
खलासा प्राप्त करून घ्र्यार्ा. सर्म कार्यालर्याांनी कार्यमर्ािी हर्िीत र्ेळेत पूणम िोण्र्याकहरता लॉग - इन
आर्य. डी. र् पासर्डम र्ेळापत्रकानसार प्राप्त करून घ्र्यार्े.
4.

सर्म कोषागार / उप कोषागार अहधकाऱर्याांनी माहितीकोषाच्र्या कामी अर्म र् साांख्यर्यकी

सांचालनालर्यास सांपूणम सिकार्यम दे ऊन माहितीकोषाबाबत जी कार्यमर्ािी अपेहक्षत असेल ती पार
पाडार्ी. माहिती अद्यर्यार्त झाल्र्याबाबतचे अर्म र् साांख्यर्यकी सांचालनालर्याने हदलेले प्रमाणपत्र मािे
हडसेंबर, 2020 च्र्या र्ेतन दे र्यकासोबत र् त्र्यातील माहिती बरोबर असल्र्याबाबतचे प्रमाणपत्र मािे
माचम, 2021 च्र्या र्ेतन दे र्यकासोबत जोडलेले नसल्र्यास अशा कार्यालर्याांची दे र्यके अहधदान र् लेखा
कार्यालर्याने / कोषागाराने न स्र्ीकारता सांबांहधत कार्यालर्याांना ती र्योग्र्य त्र्या पूतमतेसाठी परत
पाठर्ार्ीत. मात्र जे राज्र्य शासकीर्य कममचारी नािीत अशाांच्र्या र्ेतन दे र्यकाांबाबत िी 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

6.

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

हदनाांक 31-7-2020 अन्र्र्ये हनर्योजन हर्भागास प्रदान करण्र्यात आलेल्र्या सिमतीनसार हनगमहमत
करण्र्यात र्येत आिे.
7.

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

उपलब्ध करण्र्यात आले असून त्र्याचा सांकेताांक 202008281413384416 असा आिे. िे पहरपत्रक
हडजीटल स्र्ाक्षरीने साक्षाांहकत करुन काढण्र्यात र्येत आिे.
मिाराष्ट्राचे राज्र्यपाल र्याांच्र्या आदे शानसार र् नार्ाने,

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'

( प्रज्ञा मिाले )
उप सहचर्, मिाराष्ट्र शासन
प्रहत,
1)

मा. हर्रोधी पक्ष नेते, हर्धान सभा / हर्धान पहरषद, हर्धान भर्न, मांबई-32

2)

मा. राज्र्यपालाांचे सहचर्, राजभर्न, मांबई

3)

मा. मयर्यमांत्री र्याांचे अपर मयर्य सहचर्, मांत्रालर्य, मांबई-32

4)

सर्म मांत्री र् राज्र्यमांत्री र्याांचे स्र्ीर्य सिार्यक, मांत्रालर्य, मांबई-32

5)

सर्म मांत्रालर्यीन हर्भाग, र्याांना हर्नांती करण्र्यात र्येते की, त्र्याांच्र्या अहधनस्त सर्म हर्भाग प्रमख /
सर्म कार्यालर्य प्रमख, सर्म सांचालनालर्ये र्याांना र्या अनषांगाने कळहर्ण्र्यात र्यार्े.

6)

प्रधान सहचर्, हर्त्त हर्भाग /कोषा प्रशा-5, मांत्रालर्य, मांबई -32

7)

* सहचर्, मिाराष्ट्र हर्धानमांडळ सहचर्ालर्य, मांबई

8)

* सहचर्, मिाराष्ट्र लोकसेर्ा आर्योग, मांबई

9)

* प्रबांधक, लोक आर्यक्त र् उप लोक आर्यक्त कार्यालर्य, मां बई-32

10)

प्रबांधक, मूळ / ॲहपलेट शाखा, उच्च न्र्यार्यालर्य, मांबई

11)

हजल्िाहधकारी (सर्म)

12)

सांचालक, अर्म र् साांख्यर्यकी सांचालनालर्य, बाांद्रा (पूर्)म , मांबई-51

13)

सांचालक, शासकीर्य मद्रण र् लेखन सामग्री, सांचालनालर्य, मांबई

14)

सांचालक, लेखा र् कोषागारे, मांबई

15)

सर्म प्रादे हशक सि सांचालक, प्रादे हशक कार्यालर्य, अर्म र् साांख्यर्यकी सांचालनालर्य

16)

सि सांचालक, लेखा र् कोषागारे, कोकण / पणे / नाहशक / औरां गाबाद / नागपूर / अमरार्ती

17)

अहधदान र् लेखा अहधकारी, अहधदान र् लेखा कार्यालर्य, मांबई-32

18)

अहधदान र् लेखा अहधकारी, अहधदान र् लेखा कार्यालर्य, बाांद्रा (पूर्)म , मांबई-51

19)

सर्म कोषागार / उप कोषागार अहधकारी

20)

सर्म हजल्िा साांख्यर्यकी अहधकारी, हजल्िा साांख्यर्यकी कार्यालर्य

21)

हनर्ड नस्ती (का-1417), हनर्योजन हर्भाग, मांत्रालर्य, मांबई-32.
* पत्राने
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