शालार्थ - माहे फेब्रव
ु ारी २०१९ चे वेतन दे यक तयार
करणेसाठी मार्थदशथक सच
ू ना ........

WEB ADDRESS - http://203.112.137.56:8080/dcps/login.jsp
ADDRESS BAR मधेच टाका. संगणकाचा INTERNET EXPOLERER हा BROWSER 7

ककंवा त्याहून UPDATED असावा. सुरुवातीला ADDRESS टाकून GO केले असता POP - UP
BLOCKER ची छोटी पट्टी वरती येत.े . ALWAYS ALLOW हा पयााय ननवडावा..
USER NAME व PASSWORD टाकताना ..

User name: 0215080------_AST

Password: ifms123 अन्यर्ा आपण बदल्यास तो टाकावा .

 सवथ प्रर्म आपले शाळे त माहे फेब्रव
ु ारी २०१९ मध्ये ज्या शशक्षकाांनी offline वेतन घेतलेले आहे त्याच
शशक्षकाांचे आपणास शालार्थ मधन
ू online बबल तयार करावयाचे आहे .त्यामळ
ु े आपल्या शाळे तील माहे
फेब्रव
ु ारी २०१९ मध्ये कायथरत असणारे शशक्षकच शाळे च्या login ला असणे आवश्यक आहे .

१. आपणास प्रथम शाळे तील सवा शशक्षकांना सन 2018 ची वार्षाक वेतनवाढ दे णे
आवश्यक आहे त्यासाठी

.

Path - Worklist – payroll – Emp.information – Release of annual
Increment.

येर्े आपल्या र्शशअ कायाथलयातून दे ण्यात आलेला आदे श क्र. व ददनाांक टाका. प्रर्म Add New

Order वर क्ललक करा .

सदरील वार्षथक वेतनवाढ आपल्या DDO 2 कडून approve करून घेणे .

२. शाळे तील प्रत्येक शशक्षकांचे भत्ते व कपाती तपासणे –

Path - Worklist - Payroll - Emp. Eligibility for Allowances and
Deduction

प्रत्येक शशक्षकाच्या नावावर क्ललक करावे. Date when change is made मध्ये

ज्या मदहन्याचे बबल तयार करायचे आहे त्या मदहन्याची १ तारीख टाकावी. उदा. 01/02/2019.
Remarks मध्ये as per gr टाकावे. Save करावे. असे प्रत्येक शशक्षकासाठी करावे. या मध्ये
प्रत्येक शशक्षकासाठी त्याांना ददलेल्या Allowances and Deduction याांना दटक केलेली आहे का ?
याची खात्री करावी . या माहात आपणास प्रत्येक शशक्षकासाठी GROUP ACCIDENTAL INSURANCE
दे णेचा असल्याने त्याला टटक करावी .

३. शाळे तील प्रत्येक शशक्षकांचे भत्ते व कपातीच्या रक्कमा माहे फेब्रव
ु ारी च्या offline
वेतन पत्रकानस
ु ार update करणे .

Path - Worklist - Payroll - Employee Information - Non
computational Dues/Deduction

Type of Componant मध्ये Deductions शसलेलट करावे. Select Pay-Item मध्ये
GIS (ZP) /GPF_GRP_ABC / Income Tax ( I.T) यापैकी एक शसलेलट करावे.Bill Group
मध्ये शाळे चे नाव शसलेलट करावे. नांतर शशक्षकाच्या नावासमोर New Amount मध्ये बदल असल्यास
आकडे टाकावेत. बदल नसल्यास Save वर क्ललक करावे.( असे सवथ Deduction साठी वेर्वेर्ळे
करावे.)
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४. शाळे तील ज्या शशक्षकांनी सण अग्रीम घेतले आहे त्यांच्या साठी

Path - Worklist - Payroll - Employee Information - Employee Loan
Details

प्रत्येक शशक्षकाचे नाव टाकून सचथ करावे . Order no. व

Date तसेच Voucher No & Date

इ . सवथ मादहती आपल्या र्शशअ कायाथलयातन
ू घेऊन ती टाकावी.

असे सण अग्रीम घेतलेल्या

प्रत्येक शशक्षकासाठी करावे.

५. शशक्षकांच्या अशासकीय कपातीसाठी (Non Government)

Path - Work list - Payroll - Employee Information - Non
Government

सवथ शशक्षकाांसाठी एकाच वेळी करावे. Bill /Employee Group मध्ये शाळे चे नाव शसलेलट करावे.
Select Deduct Type मध्ये CREDIT SOC. / LIC शसलेलट करावे. नांतर शशक्षकाच्या नावासमोर
New Amount मध्ये बदल असल्यास आकडे टाकावेत. नसल्यास Save वर क्ललक करावे.
(CREDIT SOC.शशक्षक बँक / LIC साठी वेर्वेर्ळे करावे.)

६. वरील सवा बाबी पण
ू ा झालेवर आपणास आपले पगार बबल तयार करणेसाठी
Path - Work list - Payroll - Payroll Generation/View Generate/Regenerate Pay Bill

Year - २०१९ , month - फेब्रुवारी Bill no मध्ये शाळे चे नाव शसलेलट करावे. इतर जार्ा

आपोआप भरल्यानांतर Generate वर क्ललक करावे. आता आपले वेतन दयेक तयार झाले आहे .

७. आपण तयार केलेले वेतन दयेक बरोबर आहे का ? हे पाहणे साठी

Path - Work list - Payroll - Payroll Generation/View –
View/Approve/Delete Bill

येर्े

वषथ , मदहना , बबल नां शसलेलट करावे व Show pay Bills वर क्ललक करावे .आपल्या

समोर आपण तयार केलेले वेतन दयेक ददसन
ू येईल .त्या मध्ये Paybill Details या खाली जो बबल
नां ददसून येईल त्याला क्ललक करावे .आपल्या समोर शाळे तील सवथ शशक्षकाांचे paybill ददसून येईल
ते आपण काळजीपूवक
थ तपासणे आवश्यक आहे ते आपल्या माहे फेब्रुवारी च्या offline च्या बबलाशी
जुळणे आवश्यक आहे .

८. आपल्या शाळे चे वेतन दयेक बरोबर असलेस ते आपणास DDO 2 कडे पढ
ु ील
कायावाहीसाठी पाठर्वणे कररता

Path - Work list - Payroll - Payroll Generation/View –
View/Delete/Approve
Bill.

Bill Id समोरील Check box मध्ये क्ललक करावे .Forward वर क्ललक करावे

१० . reports -

आपल्या शाळे चे बबलाबाबत सवथ reports आपण तपासून घ्यावेत .

धन्यवाद . .

ां ाडे.
महे श ल. शशर्
क्जल्हा समन्वयक ई-र्व्हनथन्स प्रकल्प.
(शशक्षण र्वभार् प्रार्.)क्ज.प.शसांधद
ु र्
ु .थ
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