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ई ग्रामसॉफ्ट प्रणाली विषयी 

प्रस्तािना 

ग्रामविकास ि पंचायतराज विभाग महाराष्ट्र शासन ि CSC 2.0 यांच्या सयुक्त विद्यमाने संचवलत 

आपले सरकार सेिा कें द्रया प्रकलपांतगगत आपण  ई ग्राम सॉफं्ट या प्रणाली द्वारे  ग्रामपंचायतचे दैनंवदन 

कामकाज संगणकीकृत करण्यासाठी या मागगदशगन पुवस्तकेचा उपयोग करािा. 

 

ई ग्राम सॉफं्ट प्रणाली ग्रामपंचायतीच्या दनैंददन कामकाजासाठी वापरली जाणारी संगणक प्रणाली आह.े ही संगणक प्रणाली 

महाराष्ट्रराज्य ग्रामपंचायत अदिदनयम१९५८ला आिारभतूमाननु दवकदसत करण्यात आलेली आह.े 

यामध्ये ग्रामपंचायतीमध्य ेवापरले जाणारे सवव नमनु े (१ ते ३३ नमनु)े (लेखासंदहता२०११नसुार) तसेच ग्रामपंचायत मिील  

रदजस्टसव, व ग्रामपंचायती मिील सववसामान्य सदुविा यांची नोंद करणे आदण  त्यानसुार अहवाल प्राप्त करण,े तसेच 

नागररकांसाठी ददल्या जाणाऱ्या सदुविा (दाखले/प्रमाणपत्र) याबद्दलची मादहती या पदुस्तकेत दणे्यात आलेली आह.े आपण दह 

प्रणाली पणूवता:Offline पद्धतीन ेवापरू शकता. या प्रणाली मिनू नोंदणी केलेली मादहती ऑनलाईन करण्या ची सदुविा दणे्यात 

आलेली आह.े 

 ई ग्राम सॉफं्ट प्रणाली मध्ये एकमेकांवर अवलंबनू / सहसंबंि असलेल्या नमनु्यांची दवभागणी  आठ गटांमध्ये केलेली आह ेह े

दवभाग (मोडूल) पढुीलप्रमाण ेआहते:- 

१. नागरी सेिा                        २. पंचायत नोंदणी पसु्तक                ३. कमगचारी मावहती   

४.सभा व्यिस्थापना                   ५.स्थािर मालमत्ता मावहती             ६.पंचायत लेखांकन             

७.जडिस्तू / उपभोग्य िस्तू नोंद    ८.मावहती ि मदत       आवण 

                                १. लेखापरीक्षण / तपासणी         २.सकंवलत अहिाल 
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1) ई ग्राम सॉफं्ट : दह प्रणाली आपल्या संगणकामध्ये Installation केल्यानंतर प्रत्येक ग्रामपंचायत चे LGD CODE 

च्या सहाय्याने रदजस्रेशन करावे व त्यानंतर  ग्रामसेिक आवण कें द्र चालक Access Key च्या सहाय्याने या 

प्रणालीच्या वापराकररता दोन युजर तयार करावेत.   

कें द्रचालक युजर : या यजुर च्या सहाय्यान े ग्रामपंचायत च्या दनैंददन कामकाजाच्या १ ते ३३ नमनु्यातील नोंदी 

करता येतात. तसेच नागरीकांना दाखला दणे्यासाठी अजव करता येतो. या यजुर ने केलेल्या सवव नोंदी ग्रामसेवकांना 

प्रमादणत करण्यासाठी उपलब्द होतात. ग्रामसेवकांनी १ त२ ३३ नमनु्यातील कें द्रचालकांनी केलेल्या नोंदी तपासनू 

प्रमादणत कराव्यात तसेच मागणी केलेल्या दाखल्याना प्रमादणत करावे त्यानंतर कें द्रचालक / ग्रामसेवक सदरील 

दाखला नागररकांना दपं्रट करून दऊे शकतात .  

ग्रामपंचायत चे १ ते ३३ नमुन्यातील कामकाज संगणकीकृत करण्यासठी पुढील प्रमाणे नोंदी 

करण्यास सुरुिात करािी. 

प्रथम ग्रामसेिक  लॉगीन करािे : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग्रामसेवक दकंवा कें द्र चालक यांनी लोदगन केल्यावर वरील  सवव मोडूल खाली दशवदवल्याप्रमाण ेआपल्याला उपलब्ि 

होतील.  
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आपण ग्रामसेिक लॉगीन करून  ई ग्राम सॉफं्ट  प्रणाली मध्ये आवश्यक आदण अदनवायव असलेली मादहती म्हणजेच  

Master भरण ेआवश्यक आह.े e Gramsoft मिील Master भरण्यासाठी आपण “स्थािर मालमत्ता मावहती ”Property 

Information  या मेन ूवर दललक करून  मास्टर या मेनुतील मावहती भरण्यास सरुुिात करािी. 

स्थािर मालमत्ता मावहती  

स्थावर मालमत्ता मादहती या दवभागात  आपल्याला पढुील नमनु्यासाठी अदनवायव असलेली मादहती नोंदवता येईल. 

१) नमनुा क्र  १  (अदंाजपत्रक) 

२) नमनुा क्र  ८ (असेसमेंट रदजस्टर ) 

३) नमनुा क्र  ९ (कर मागणी ) 

 

प्रथमखालील Master चीData Entry करािी 

. वाडव मादहती   . रस्ते मादहती       . कालाविी मादहती 

. आरोग्य व ददवाबत्ती कर मादहती . रेडीरेकनर दर मादहती      . दमळकत दर कर मादहती 

. पाणीपट्टी कर   . मजला मादहती       . दकरकोळ मागणी स्वरूप        

. अपंगत्वाची नोंद प्रमादणत     . मालमत्ता मिील फरक. 

 

(टीप:- १.िरील सिग MASTER केिळ ग्राम सेिकाचे लॉगीन िापरून भारता येतात 

2) ग्रामपंचायत नमनुा नं. ८ म्हणजेच दमळकत कर आकारणी ही दद. ३१/१२/२०१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असािारण भाग ४ ब नसुार दमळकत मलू्यांकनावरती कर आकारणी करण्यात येत आह.े)  

तर चला आता आपण एका नंतर एक सिग MASTER प्रथम भरूनघेऊ. 
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१. सिग प्रथमिाडग मावहती : 

आपल्या ग्रामपंचायती मध्य ेउपलब्ि असलेल्या वाडव 

ची मादहती पढुीलप्रमाण ेभरावी. 

 सिग प्रथम MASTER या मने्य ू मिील 

वाडव मादहती हा पयावय दनवडावा.  

 त्यानंतर आपणास वाडव मादहती चे पेज 

उपलब्ि होईल. 

 नवीन वाडव मादहती नोंददवण्यासाठी 

“निीन” या बटनावर दललक करा नंतर 

वाडव चे नाव भरून साठवण े या बटनावर 

दललक करा.त्यानंतर आपल्या समोर 

“मावहती साठिली आहे”असा संदशे येईल. 

(याचा उपयोग वाडवनसुार कर आकारणी (नमनुा ८), वादषवक कर आकारणी (नमनुा ९ ) पाहण्यासाठी तथा दपं्रट 

करण्यासाठी होतो)  

 वाडव मादहती या पेज मिनू बाहरे येण्यासाठीबाहरे या बटनावर दललक करा.    त्यानंतर पढुील मादहती भरून 

घेऊ..... 

२. रस्ते मावहती : 

आता आपण ग्रामपंचायती मिीलरस्तेमादहती 

भरू त्याकररता MASTER मेन्य ू ला दललक 

करा व “रस्ते मावहती” हा पयावय दनवडा. 

 त्यानंतर आपणास रस्ते मादहती चे पेज 

उपलब्ि होईल आता नवीन रस्ते नाव 

नोददवण्यासाठी आपण “निीन” या 

बटनावर दललक करा,  त्यानंतर रस्ते / 

गल्लीचे नाव भरून साठवण ेया बटनावर 

दललक करा,  आपल्या समोर मावहती 

साठिली आहे असा संदशे ददसेल 

याचा अथव तमुची मादहती साठवली गेली 

आह.े 

(टीप:रस्ते मादहतीचा उपयोग नमनुा क्र.८ 

व नमनुा क्र ९ त्यानसुार पाहण ेतथा दपं्रट काढण्यासाठी होतो) 

रस्ते मादहती या पेज मिनू बाहरे येण्यासाठीबाहरे या बटनावर दललक करा.   तसेच पढुील मादहती भरून घेऊ….. 
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३. कालािधी मावहती : 

ग्रामपंचायतीचा कर कालाविी मादहती भरण्या 

कररता MASTER मेन्य ूला दललक करा व 

कालाविी मादहती हा पयावय दनवडावा त्यानंतर 

आपल्यासमोर “कालािधी मावहती” हा पेज 

Open होईल, 

 नवीन कालाविी मादहती नोंद 

करण्यासाठी नवीन या बटनावर 

दललक करा, त्यानंतर कर 

आकारणीकररता लागणाऱ्या 

“कलािाधी पासनू” 

आदण“कलािाधी पयंत”या 

रकान्यामध्ये योग्य ती ददनांक 

दनवडावी म्हणज ेपढुील रकान्यात एकूण कालाविी उपलब्ि होईल. 

 पढुील रकान्यात कर आकारणी करण्यासाठी लागणारा कालाविी “कारण” : या रखान्यात “नमुना ८ 

कालािधी”हा पयावयदनवडा व मादहती साठवण ेया बटनावर दललक करावे. 

त्यानंतर आपल्यासमोर “मादहती साठवली आह”े असा संदशे ददसनू येईल म्हणजेच आपली मादहती 

साठदवली आह.े 

(टीप: नमनुा क्र. ८ कर आकारणीचा कालाविी हा दर 4 वषाव साठीचा असतो तो या दठकाणी नोंद करणे अदनवायव 

आह.े) सदरीलपेज मिनू बाहरे यायचे असेत तरबाहरे या बटनावर दललक करावे.    त्यानंतर पढुील मादहती भरून 

घेऊ. 

४. आरोग्य ि वदिाबत्ती कर मावहती 

(टीप:ग्रामपंचायत अतंगवत परुवल्या 

जाणाऱ्या आरोग्य व दीवाबत्ती सदुविासाठी 

ग्रामपंचायत क्षेत्रफळावर आिाररत कर 

आकारणी करते दह कर आकारणी ठरादवक 

टप्याटप्याने नोंद करावी त्यासाठी पंचायतीन े

केलेल्या ठरावाची Scan Copy upload 

करण े आवश्यक आह.ेठरािाची स्कॅन 

कॉपी वह PDF या Format मध्ये असणे 

आिश्यक आहे.) 

 ग्राम पंचायत मध्ये आरोग्य व ददवाबत्ती कर 

मादहती नोंददवण्यासाठी Master मेनू 

मढील आरोग्य /वदिाबत्ती मावहतीया 

पयावयावर दललक करावे. 
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आरोग्य व ददवाबत्ती कर मादहती...... 

त्यानंतर आपणास आरोग्य व ददवाबत्ती कर मादहती ह े पेज उपलब्ि होईल -नवीन आरोग्य व ददवाबत्ती कर 

नोंददवण्यासाठी नवीन या बटनावर दललक करावे. 

आपल्या ग्रामपंचायत मिील कर प्रकारानसुार उपलब्ि कर प्रकार दनवडात्यानंतर योग्य ते क्षेत्रफळ दनवडा व त ेत्या 

आिाररत ग्रामपंचायत साठी लाग ूहोत असलेलाफरक खालील रकान्यात वकमान ि कमाल  मध्ये भरा. 

तसेचत्यासाठी ग्रामपंचायतीने ठरवलेला दर आदण ठराव क्रमांक भरा.  

भरलेलीमादहती योग्य असल्याची खात्री करूनसाठवण े बटनावर दललक करा. आता आपल्या समोरमावहती 

साठिली गेली आहे असा संदेश उपलब्ि होईलयाचा अथव आपली मादहती साठवली गेली आह.े 

आरोग्य व ददवाबत्ती करमादहती या पेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 

५. वमळकत कर दर मावहती: 

(टीप: अदिसचूनेमध्ये ठरवनू ददलेल्या कर प्रकार व त्यानसुार त्या दमळकत प्रकारांचे दकमान व कमाल दर ददलेले 

आहते. या दकमान-कमाल दरांच्या मिील ग्रामपंचायतीने ठरवलेला कर दर दमळकत प्रकारानुसार भरून घ्यावा. 

तसेच दमळकत प्रकारानसुार असणारे बांिकामांचे दर ददसनू येतील.यामध्येही ठराव मादहती (स्कॅन कॉपी) अपलोड 

करावयाची सोय करून ददलेली आह.े ठरािाची स्कॅन कॉपी वह PDF या Format मध्ये असणे आिश्यक 

आहे.) 

ग्रामपंचायत मध्ये दमळकत कर दर मादहती भरण्यासाठी Master मेन ूमिील “वमळकत कर दर मावहती” या मेनु 

वरती दललक करावे त्यानंतर आपणास दमळकत कर दर मादहती ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

नवीन दमळकत कर दर मादहती नोंद करण्यासाठी नवीन या बटनावरती दललक करावे. 

त्यानंतर महसलू गाव, दमळकत प्रकार दनवडावा,दनवडलेल्या दमळकत प्रकारानसुार आपल्याला दमळकत प्रकाराचे 

नाव तसेच क्षेत्र मादहती व त्याचा दर उपलब्ि होईल. 

पढुील रकान्यात पंचायतीने ठरवलेला कर हा कमाल व दकमान या दर फरकाव्यदतररक्त दसुरा नसावा.त्यानंतर 

ग्रामपंचायतीने ठरवलेला दर नोंद करावयाचा आह.े दमळकत मादहती पेजवर आपल्याला दर ठराव मादहतीची स्कॅन 

कॉपी उपलोड करण्याकररता ठराि मावहती या बटनावर दललक करा व ठरावाची Scan Copy Upload करून 

घ्या. 

वरील मादहती योग्य असल्याची खात्री करून साठवण ेया बटनावरती दललक करा,त्यानंतर आपली मादहती साठवली 

आह ेअसा संदशे उपलब्ि होईल. 

बाहरे या बटनावर दललक करून बाहरे याव.े 
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वमळकत कर दर मावहती: 

६. रेडीरेकनर दर:- 

रेडीकरणर दर नोंददवण्यासाठी MASTER मेन्य ू मध्ये रेडीरेकनर दर हा पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या 

समोर रेडीरेकनर दर मादहती पेज उपलब्ि 

होईल. 

नवीन रेडरेकनर दर नोंदवण्याकररता निीन 

बटनावरती दललक करावे. 

त्यानंतर आपल्याला समोरील रकान्यात 

आपल्या दवभागाचे नाव दनवडून घ्यावे. 

 त्यानंतर आपणास आवश्यक असणारा 

जदमनीचा प्रकार दनवडावा वजदमनीचा 

प्रकार दनवडल्यानंतर दवभाग / उपदवभाग 

अशी मादहती उपलब्ि होईल. 

(टीप: आपण उपलब्ि असलेले 

दवभाग/उपदवभाग आवश्यकतेनसुार बदल ू

शकता. 

त्यामध्ये जदमनीचे वादषवक मलू्य दर व इमारतीचे वादषवक मलू्य दर जसे आह ेतसे घेण.े) 

अ.जवमनीचे िावषगक मूलय दर  

ज्या ग्रामपंचायतीचे गावठाणातील दमळकती दकंवा दबनशेती भखूंड अशा प्रकारच्या जदमनीच्या प्रकारासाठी दर 

दनदित केलेले असतात. यामध्ये जदमनीचा दर व बांिकामाचा दर यावरून भांडवली मलू्य दनदित केले जाते, त्यांनी 

जदमनीचे िावषगक मूलय दर हा प्रकार दनवडावा. 

ब.इमारतीचे िावषगक मूलय दर  
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 ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये सददनका दकंवा दकुानगाळे यांचे बाजारमलू्य दनदित करून ददलेले असते म्हणजेच या 

प्रकारच्या दमळकतीना एकच प्रकारचा दर लाग ूहोतो. अशा दमळकतीसाठी इमारतीचे वादषवक मलू्य दर हा प्रकार 

दनवडावा. यामध्ये फक्त इमारतीचे मलू्य दर नोंद करावेत. 

 त्यानंतर ‘जदमनीचे वादषवक मूल्य दर नोंद करण’े व ‘इमारतीचे वादषवक मलू्य दर नोंद करण’े या दोन 

पयागयांपैकीआपणास हवा असणारा पयावय दनवडून घ्यावा.  

(टीप: जदमनीचे अथवा इमारतीचेवादषवक मूल्य दर भरताना सोबत ग्रामपंचायदतच्या ठरावाची स्कॅन कॉपी 

उपलोड    करण ेआवशक आहसे्कॅन कॉपी उपलोड करण्याकररता ठराव मादहतीया बटनावर दललक करा.एक 

नवीन पेज उपलब्ि होईल आपल्या कडील उपलब्ि ठराव मादहतीची फाईल दनवडून घ्या. ठरािाचीफाईल 

पीडीएफ फॉरमॅट मध्ये असािी. 

 मादहती साठदवण्याकररता साठवण ेया बटनावर दललक करा,त्यानंतर मादहती साठवली आह ेअसा संदशे उपलब्ि 

होईल याचा अथव आपलीमादहती साठीवली गेली आह.े  

 रेडीरेकनरकर दर मादहतीया पेज मिनू बाहरे पडण्याकररता बाहरे या बटनावर दललक करा. 

 

७. पाणीपट्टी:- 

eGram soft प्रणालीमध्ये स्थावर “मालमत्ता 

मादहती” ला दललक केल्यानंतर पाणीपट्टी कर 

नोंदवण्याकररता हा पयावय दनवडावा. 

          ग्रामपंचायत अतंगवत आकारात 

असलेल्या पाणीपट्टी चा कर दर नोंदवण्याकररता 

नवीन बटनवर दललक करावे.त्यानंतर आपणास 

आवश्यक असणारा पाणीपट्टी प्रकार उदा. 

(खास साववजदनक त्याची साईज select करावी 

etc.) 

          पढुील रकान्यात पाणीपट्टी साठी ग्राम 

पंचायत ने ठरवलेल्या दराप्रमाण े दकमान व 

कमाल दर नोंद करावा त्यानंतर ग्राम पंचायतन े

ठरवलेला दर नोंद करावा.उदा.(दकमान दर ९०,कमाल दर ११० व ग्राम पंचायतन ेठरवलेला १०० अश्याप्रमाण ेनोंद 

करावा.) 

(टीप: पाणीपट्टी साठी ग्रामपंचायतचा ठराव क्र. व ठराव ददनांक दनवडून ठरावाची scan copy upload 

करण्याकररता ठराव मादहती या बटनवरती दललक करावे व ठरावाची स्कॅन कॉपी upload करावी. ठरावाची स्कॅन 

कॉपीPDF या FORMAT मध्ये असण ेआवश्यक आह.े) 

वरील मादहती योग्य असल्याची खात्री करून साठवण ेया बटनावर करावे.आपली मादहती साठवलेली आह ेअसा 

संदशे ददसनू येईल. 

पाणीपट्टी दर मादहती चा पेज मिून बाहरे पाडण्याकररता बाहरे बटनावर दललक करावे.  
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1) नमुना क्र  १  (अंदाजपत्रक) 

ग्रामपंचायत मध्ये अदंाजपत्रक मादहती भरण्यासाठी पंचायत लेखन या मेन ूमिील वादषवक कामकाज मेन ूमध्ये अदंाजपत्रक या 

मेन ुवरती दललक करावे त्यानंतर आपणास अदंाजपत्रक मादहती ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. अदंाजपत्रकाचीनोंद करायची असलेस नवीन बटन वर दललक करा. 

२. अदंाजपत्रक जमेचे करायचे असल्येस जमा दनवडा अथवा खचव दनवडा. 

३. नंतर अदंाजपत्रक चे आदथवक वषव दनवडा  

४. फंडाचे नाव दनवडा, खाते नाव दनवडा, तमु्हाला खाते नावचे मेजर हडे मादहत असलेस ते दनवडावा अथवा लेखाशीषव 

दनवडून घ्यावा. 

५. त्यानंतर खाली ग्रामपंचायतीने ठरवलेल्या व मंजरू केलेल्यारकमा भरा. 

६. त्यानंतर तमु्ही भरलेली मादहती योग्य असल्याची खात्री करून साठवण ेबटन दललक करा. 

७. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमुची मादहती साठवली आह.े 

८. तमु्हाला भरलेली मादहती मध्ये बदल करावयाचा असलेस खालील टेबल मध्ये योग्य त्या नोंद वर दोनदा वललक 

करून बदल बटन दललक करा. 

९. तमु्हाला हवी असलेली मादहती बदल करून साठिणे बटन वर दललक करा. 

१०. ‘बदललेली मावहती साठिली आहे’ असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमुची बदललेली मादहती साठवली आह.े 

(टीप:बदल बटन वर दललक केल्यावर ‘बदल करता येणार नाही’ असा संदशे उपलब्ि झाल्यास त्या नोंदणीचे 

टीप : जमा-खचव झाले असल्याने तमु्हाला त्या नोंदणीवर बदल करता येणार नाही) 
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2) नमुना क्र  ८ (असेसमेंट रवजस्टर ) 

A नोंदणी – वमळकत मावहती 

ग्रामपंचायत मध्ये दमळकत िारकांची मादहती भरण्यासाठी मालमत्ता मादहती मेन ूमिील मालामत्तेची मादहती या मेनु 

वरती दललक करावे त्यानंतर आपणास मालामत्तेची मादहती ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. आपण भरलेली वाडव च्या नावाची यादी तसेच रस्त्याच्या नावाची यादी उपलब्ि होईल. जर आपण वाडव दकंवा 

रस्त्याची मादहती भरलेली नसेल तर आपणास तसा संदशे येईल तसा आल्यास मास्टर मेन ूमिीलवाडव मादहती 

आदण रस्ते मादहती मेन ूदललक करून मादहती भरून घ्यावी. 

२. जर आपण दमळकत िारकांची नवे भरली नसतील तर आपणास तसा संदशे येईल तसा आल्यासनोंदणी मेन ू

मिील नवीन नाव नोंदणी या मेनु वरती दललक करून मादहती भरून घ्यावी. 

३. जर आपणरेडीरेकनर मादहती भरलेली नसेल तर आपणास तसा संदशे येईल तसा आल्यास मास्टर मेन ू

मिीलरेडीरेकनर दर मादहती या मेन ुवरती दललक करून मादहती भरून घ्यावी. 

४. सवव मादहती भरली असल्यास दमळकतीची मादहती मेन ूवर दललक करावे. 

५. वरील नवीन बटन दललक करावे. 

६. ग्रामपंचायत मध्ये उपलब्ि रदजस्टर नसुार दकंवा नवीन मालमता दकंवा दमळकत क्रमाक भरून घ्यावा. 

७. मालमत्ता िारकांचे नाव भरण ेसक्तीचे आह.े मालमता िारकाचे नाव भरण्यासाठी उपलब्ि यादी मिील नाव 

दलहून घ्यावे  अथवा नवीन नाव भरायचे असल्यास या दठकाणी नवीन टाईप करून घ्यावे त्याच बरोबर पत्नीच े

नाव भरून घ्यावे. 

८. जर दमळकंतीस भोगवटा िारक असेल तर त्याचे नाव दलहून दकंवा नवीन भरून घ्यावे. 

९. दमळकत िारक / पत्नीचे नाव / भोगवट िारकाचे नाव उपलब्ि यादी मध्ये शोिायचा असल्यास त्या दठकाणी 

असणाऱ्या टेलस्टबॉलस मध्ये टाईप करावे जर संबदित नावाची यादी उपलब्ि असल्यास ती यादी खाली ददसनू 

येईल त्यापैकी योग्य नाव दलहून दनवड करावी. 

१०. मालमत्ता िारकाचा मोबाईल नंबर उपलब्ि असल्यास तो भरून द्यावा त्याच बरोबर दसटी सवे नं अगर गट नं 

असेल तर नोंद करून घ्यावे. 

११. दमळकती मध्ये पाणी वापराचा प्रकार उदा : सामान्य , साववजदनक दकंवा कुपनदलका यांची नोंद करून घ्यावी 

त्यामध्ये शाचालयाची मादहती भरून घ्यावे. 

१२. वरील सवव मादहती योग्य असल्याची खात्री करून साठवणकू करावी. 
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१३. मालमत्ता िारकाची मादहती भरून घेतल्यास नंतर दमळकतीची वणवन भरून घेतल्यास नंतर दमळकतीची वणवन 

या चाकटीतील नवीन बटन दललक करावे व उपलब्ि दमळकत प्रकारापैकी दमळकत प्रकार दनवडूण घेऊन 

त्याची मजला मादहती दनवडावी. जर दमळकतीस  इतर वणवन असेल तर ते भरावे. 

उपलब्ि असणारे इमारतीची लांबी X रंदी दकंवा क्षेत्रफळ ह ेचा. फुटा मध्ये भरून घ्यावे व इमारतीचा वापर 

प्रकार दनवडून घ्यावा त्यानंतर इमारतीचे बांिकामाचे वषव दकंवा इमारतीचे वय दकंवा वयोमानाचा गट यापैकी 

जी मादहती उपलब्ि आह ेती मादहती भरून घ्यावी. 

१४. पवूीच्या कालाविीच्या कर आकारणीनसुार त्या दमळकती मिील दमळकत प्रकारानसुार आकारणी मागील कर 

भरून घ्यावा. नवीन कर आकारणी प्रदकयेमध्ये जर त्यास कर आकारणी मागील ती 30% पयवत मयावददत 

ठेवणसेाठी हा मागील कर भरण ेगरजेचे आह.े 

१५. करातनू सटु दकंवा कर पात्र जदमनीची नोंद यामध्ये करपात्र  इमारतीसाठी 0- सामान्य दकंवा खाजगी हा प्रकार 

दनवडण ेगरजेचे आह.े तसेच ज्या दमळकती कर सवलतीस पात्र आह े त्याना 1-स्थादनक प्रादिकरण मालकी 

नप्यासाठी उपयोग करण्याचा इरादा नसलेल्या या सारख्या इमारत प्रकार दनवडूण घ्यावा. 

१६. मालमत्ता कर  दर प्रकार यामध्ये नोंद करीत असलेली दमळकत दह कोणत्या जदमनीच्या प्रकारामध्ये उदा. 

गावठानाचे दर प्रती चा. दम. दकंवा इतर दवकसनशील दवभाग दकंवा अदिकृत दबनशेती झालेल्या जदमनी हा 

प्रकार दनवडूण त्या मिील उपदवभाग दनवडूण उदा. सदनीला , दकुानगाळे मादहती साठवनू घ्यावी रेडीरेकनर दर 

भरून घ्यावा ,  दसुरा मालमत्ता  प्रकार नोंद करावयाचा असल्यास पनु्हा नवीन बटन दललक करून वरीलप्रमाण े

मादहती भरून घ्यावी. 

१७. जर तमु्हाला उपलब्ि असलेल्या मादहतीत बदल करायचा असेल तर वरील बदल बटन दललक करावे. 

१८. तमु्हाला मालमत्ता िारक शोिणे ह ेपेज उपलब्ि होईल, त्यातनू तमु्हा हवी असलेली नोंद शोिनू घ्यावी. 

१९. तमु्ही इथे मालमत्ता िारकाच्या नावानसुार दकंवा दमळकत नंबरनसुार दकंवा भोगवाटािारकाच्या नावानसुार 

शोि ूशकता. ज्यानसुार शोिायचे आह ेते दनवडून त्याची मादहती खाली असणाऱ्या टेलस बॉलस मध्ये टाईप 

करावे जर संबदित नावाची यादी उपलब्ि असल्यास ती यादी खाली ददसनू येईल. 

२०. जी नोंद तमु्हाला बदलायची आह ेती नोंद दमळाल्यास त्यावर दोनदा दललक करावे. 

२१. दनवडलेल्या नोंदणी ची सवव मादहती तमु्हाला दमळकत मादहती या पेज वर उपलब्ि होईल. 

२२. दमळकत मादहती बदलनू साठवण ेदललक करा. 

२३. एखादी दमळकत मादहती काढायची असलेस बदल बटन दललक करून मादहती दनवडून घेण ेव काढण ेबटन 

दललक करावे. 

२४. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेबटन वर दललक करा. 

२५. दमळकत मादहती या पेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 
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 नोंदणी – वमळकत मावहती : 

B वमळकत मावहती प्रमावणकरण 

(टीप: दमळकतीची मादहती भरल्यानंतर ती ग्रामसेवकांच्या लॉगीन  मिनू प्रमादणत करावी लागते) 

भरलेली मादहती प्रमादणत करण्यासाठी दमळकत मादहती मेन ूमध्ये दमळकत मादहती प्रमादणकरण या मेनलुा दललक करावे. 

या पेजमध्ये प्रामादणकरनासाठी असलेली यादी उजव्या टेबल मध्ये उपलब्ि होते. 
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वमळकत मावहती प्रमावणकरण : 

१. त्यातनू तमु्हाला जी मादहती प्रमादणत करायची आह े त्या मादहती वर दोनदा ललीक करावे. सदरची मादहती योग्य 

असल्याची खात्री करून ग्रामसेवकाने ती प्रमादणत करून घ्यावी. 

२. जर तमु्हाला त्या दनवडलेल्या दमळकती मध्ये काही बदल करायचा असलेस बदल बटन दललक करावे. तमु्हाला 

दमळकत मादहतीचे पेज उपलब्ि होईल त्यात बदल करून साठवावे. 

३. नवीन बदललेली मादहती प्रमादणकरणासाठी उपलब्ि होईल. त्यानंतर ग्रामसेवकाने ती मादहतीप्रमादणत करून घ्यावी.  

४.  दमळकत मादहती प्रमादणकरण या पेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 

 

C  कर आकारणी. 

ग्रामपंचायत मध्ये दमळकत िारकांची कर आकारणी करण्याकररता िावषगक कामकाज मेन ू मिील दमळकत कर 

आकारणी या मेन ुवरती दललक करावे त्यानंतर आपणास दमळकत कर आकारणीह ेपेज उपलब्ि होईल.  

(टीप: १.जर खालील संदशे उपलब्ि झाला-‘ रेडीरेकनर दर भरलेले नावहत’लगेच बाहरे याबटनावर दललक करून 

बाहरे पडा. नंतर मास्टर मेन ूमिील रेडीरेकनर कर या मेन ूवर दललक करून मादहती भरून घ्यावी. 

२. ‘वमळकत कर दर भरलेले नाहीत’ हा संदशे उपलब्ि झाल्यास पेज वरील बाहरे बटनावर दललक करून बाहरे 

पडा. नंतर मास्टर मेन ूमिील वमळकत कर दर  मादहतीया मेन ूवर दललक करून मादहती भरून घ्यावी. 

३.‘कालािधी नोंद केला नाही’ हा संदशे उपलब्ि झाल्यास पेज वरील बाहरे बटनावर दललक करून बाहरे पडा. 

नंतर मास्टर मेन ूमिील कालािधी  मादहतीया मेन ूवर दललक करून कालािधी मादहती भरून घ्यावी.) 

१.निीन कर आकारणी  करावयाची असल्यास नवीन या बटनावर दललक करा. 

२. वापरकत्यावसाठी दोन पयावय उपलब्ि करून दणे्यात आलेले आहते. 

३. नवीन कर आकारणी करताना जनु्या कर आकारणीच्या 30 % पेक्षा कमी कर लावण े हा पयावय दनवडल्यास 

मागील कर आकारणीची टलकेवारी दनवडता येते . 

४.  कर आकारणी करणसेाठी वाडव नं. दनवडूण घेऊन मादहती असल्यास तो अथवा दकंवा शोिा या बटनवर दकलक 

करून शोिनु घ्यावा . दमळकत िारक शोिणेसाठी . 

 मालमत्ता िारकांचे नाव 

 दमळकत नंबर 

 भोगवटा िारकाचे नाव  

असे तीन पयावय ददलेले आहते त्याप्रमाण ेशोिनु घेऊनEnter बटन Press करावे त्यांनंतर आपणास त्या दमळकतीसाठी 

भरलेली सवव मादहती व त्यास आकारलेले कर, कराचा दर, रेडीरेकनर दर , बांिकाम दर घसारा , भारांक या प्रकाराची सवव 

मादहती ददसनू येईल यामध्ये टलकेवारी प्रमाण ेकमी करून आकारण्यात आलेला कर ददसनू येईल. 

५. दमळकत क्रमांक चकुीचा असल्यास ‘मालमत्ता क्रमांक चुकीचा आहे’ असा संदशे उपलब्ि होईल. आत्तापयंत 

भरलेली मादहती साठदवण्याकररता साठवण ेया बटनावर दललक करा. 

६. जर आपणास दमळकत क्रमांक बदल करावयाचा असल्यास बदल या बटनावर दललक करा व दमळकत क्रमांक दनवडा. 
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७. Enter  बटन प्रेस केल्यास सगळी मादहती बॉलस मध्ये उपलब्ि होईल. 

८. बदललेली मादहतीसाठी नवीन कर आकारणी  लाग ूकरण्याकररता नवीन कर आकारणी या बटनावर दललक करा. 

९. बदललेली मादहतीसाठी साठदवण्याकररता साठवण ेबटनावर दललक करा. 

‘बदललेली मावहती साठिली आहे’ असा संदशे उपलब्ि झाल्यास मादहतीस नवीन कर आकारणी लाग ूझाली आह.े 

दमळकत कर आकारणीया पेज मिनू बाहरे पडण्याकररता बाहरे या बटनावर दललक करा. 

D कर आकारणी अहिाल 

ग्रामपंचायत मध्ये नमनुा नं.8 रदजस्टरची मादहती 

पाहण्यासाठी वादषवक अहवाल मेन ूमिनू नमुना नं.8 

(असेसमेंट रवजस्टर) यावर दललक करावे त्यानंतर 

आपणास नमनुा नं.8 (असेसमेंट रदजस्टर) ह े पेज 

उपलब्ि होईल. 

तमु्हाला नमनुा नं. ८ संपणूव रदजस्टर ववॉडव नसुार 

रदजस्टर या दोन प्रकारे रदजस्टर पाहता येईल. 

 रदजस्टर पाहण्यासाठी कालाविी दनवडावा. 
आदण दठक वर दललक करा त्यानंतर  तमु्हाला त्या कालाविीचे रदजस्टर उपलब्ि होईल. 
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 वॉडव नसुार रदजस्टर दनवडले असलेस वॉडवचे नाव दनवडावे आदण दठक वर दललक करा त्यानंतर तमु्हाला त्या 

कालाविीचे रदजस्टर उपलब्ि होईल. 

3) नमुना क्र  ९ (कर मागणी ) 

A िावषगक कर मागणी 

ग्रामपंचायत मध्ये दमळकत िारकांची कर मागणी करण्याकररता िावषगक कामकाज मेनू मिील वादषवक कर मागणी 

या मेन ुवरती दललक करावे त्यानंतर आपणास वादषवक कर मागणी ह ेपेज उपलब्ि होईल.  

(टीप: १. ‘कालािधी नोंद केला नाही’ हा संदशे उपलब्ि झाल्यास पेज वरील बाहरे बटनावर दललक करून बाहरे 

पडा. नंतर मास्टर मेन ूमिील कालािधी मादहतीया मेन ूवर दललक करूनकालािधी मादहती भरून घ्यावी.) 

१. नवीन कर मागणी करावयाची असल्यास खालील‘निीन’या बटनावर दललक करा. 

२. त्यानंतर वॉडव नंबर दनवडावा आदण दमळकत क्रमांक घाला दकंवा तमु्हाला दमळकत क्रमांक मादहत नसल्यास शोि 

बटन वर दललक करून दमळकत क्रमांक दनवडून घ्यावा आदण Enter बटन Press करावे. 

 

(टीप: १. ‘वमळकतीस कर आकारणी केली नाही’ असा संदशे उपलब्ि झाल्यास पेज वरील बाहरे बटनावर दललक करून 

बाहरे पडा. नंतर वादषवक कामकाज मेन ूमिील दमळकत कर आकारणीया मेन ूवर दललक करून दमळकत कर आकारणी 

करूनघ्यावी. 

२. दमळकत क्रमांक चकुीचा असल्यास ‘वमळकत क्रमांक चुकीचा आहे’ असा संदशे उपलब्ि होईल.) 

तमु्ही कर मागणी खालील ४ प्रकारेकरू शकता : - 

अ –ज्याच्या नािाने वमळकत आहे ि जुअच्या नािाने कर आकारणी केली आहे त्याच्या नािाने कर मागणी करणे 

असलेस 

३. त्यानंतर त्या दमळकत क्रमांकची चाल ूकर खाली उपलब्ि होईल. 

४. त्या दमळकत क्रमांकाची काही मागील बाकी असलेस ती भरून घ्या व वरचे साठवण ेबटन दललक करा. 

५. त्यानंतर ती मादहती खालील टेबल मध्ये उपलब्ि होईल. 
६. भरलेली मादहती योग्य असल्याची खात्री करून साठवण ेबटन दललक करा.त्यानंतर मादहती साठवली आह ेअसा संदशे 

उपलब्ि होईल याचा अथव आपलीमादहती साठवली गेली आह.े 

ब – ज्या वमळकतीला इतरकर देणाऱ्याचे नािे आहेत आवण त्या इतर नािांिर कर आकारणी असेल तर त्याच्या नािे 

कर मागणी करणे असलेस 

७. दनवडलेल्या दमळकत क्रमांकाची चाल ूकर खाली उपलब्ि झाल्यासकर दणेाऱ्याचे नाव दनवडावे. 

८. त्या दमळकत क्रमांकाची काही मागील बाकी असलेस ती भरून घ्या व वरचे साठवण ेबटन दललक करा. 

९. त्यानंतर ती मादहती खालील टेबल मध्ये उपलब्ि होईल. 
१०. भरलेली मादहती योग्य असल्याची खात्री करून साठवण ेबटन दललक करा.त्यानंतर मादहती साठवली आह ेअसा संदशे 

उपलब्ि होईल याचा अथव आपलीमादहती साठवली गेली आह.े 
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क –जर वमळकत मावहतीला इतर नािे नोंद आहेत आवण त्याची पािती दोघांमध्ये िाटून  

११. दनवडलेल्या दमळकत क्रमांकाची चाल ूकर खाली उपलब्ि होईल. 

१२. उपलब्िचाल ूकर दवतरण करून मागील बाकी भरून घ्यावी व वरचे साठवण ेबटन दललक करा. 

१३. त्यानंतर ती मादहती खालील टेबल मध्ये उपलब्ि होईल. 
१४. भरलेली मादहती योग्य असल्याची खात्री करून साठवण ेबटन दललक करा.त्यानंतर मादहती साठवली आह ेअसा संदशे 

उपलब्ि होईल याचा अथव आपलीमादहती साठवली गेली आह.े 

१५. तसेच परत तोच दमळकत क्रमांक दनवडून घ्यावा. दनवडलेल्या दमळकत क्रमांकाची उववररत चाल ूकर खाली उपलब्ि 

होईल. 

१६. त्या दमळकत क्रमांकाची काही मागील बाकी असलेस ती भरून घ्या व वरचे साठवण ेबटन दललक करा. 

१७. त्यानंतर ती मादहती खालील टेबल मध्ये उपलब्ि होईल. 
१८. भरलेली मादहती योग्य असल्याची खात्री करून साठवण ेबटन दललक करा.त्यानंतर मादहती साठवली आह ेअसा संदशे 

उपलब्ि होईल याचा अथव आपलीमादहती साठवली गेली आह.े 

ड –वमळकत कर मागणी एकत्रीकरण 

१९. दनवडलेल्या दमळकत क्रमांकाची चाल ूकर खाली उपलब्ि होईल. आदण खालीयोग्य तो दमळकत क्रमांक दनवडून घ्यावा. 

२०. उपलब्ि चाल ूकर दवतरण करून मागील बाकी भरून घ्यावी व वरचे साठवण ेबटन दललक करा. 

२१. त्यानंतर ती मादहती खालील टेबल मध्ये उपलब्ि होईल. 

२२. त्यानंतर वरील नवीन बटनवर ललीक करा आदण नवीन योग्य तो दमळकत क्रमांक दनवडून घ्या. 

२३. उपलब्ि चाल ूकर दवतरण करून मागील बाकी भरून घ्यावी व वरचे साठवण ेबटन दललक करा. 

२४. त्यानंतर ती मादहती खालील टेबल मध्ये उपलब्ि होईल. 

२५. हवे असलेल्या सवव दमळकत क्रमांकांची मागणी झाली असल्यास खालील साठवण ेबटनवर दललक करा.त्यानंतर मादहती 

साठवली आह ेअसा संदशे उपलब्ि होईल याचा अथव आपलीमादहती साठवली गेली आह.े 

२६. बदल करावयाचा असल्यास बदल बटनवर दललक करा. 

२७. त्यानंतर मादहती साठवली आह ेअसा संदशे उपलब्ि होईल याचा अथव आपलीमादहती साठवली गेली आह.े 

२८. त्यानंतर वॉडव नंबर दनवडावा आदण दमळकत क्रमांक घाला दकंवा तमु्हाला दमळकत क्रमांक मादहत नसल्यास शोि बटन वर 

दललक करून दमळकत क्रमांक दनवडून घ्यावा आदण Enter बटन Press करावे. 

२९. खालील टेबल मिील मादहती दनवडून बदल बटन वर दललक करून साठवण ेबटनवर दललक करा आदण जरा नमनु८ 

दमळकत मादहती मध्ये बदल केला असल्यास कर मागणी बटनवर दललक करा. 

३०. नंतर खालील साठवण ेबटन वर ललीक करा. 

३१. बदललेली मादहती साठवली आह ेअसा संदशे उपलब्ि झाल्यास आपणास हवी असणारी बदललेली मादहती साठवलेली 

आह.े 
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A िावषगक कर मागणी 

 

B कर मागणी वबल 

ग्रामपंचायत मध्ये कर मागणी दबल तयार करण्याकररता िावषगक कामकाज मेन ूमिील कर मागणी पावती (नमनुा 

क्र. ९ [क])  या मेन ुवरती दललक करावे त्यानंतर आपणास कर मागणी वबल तयार करणे ह ेपजे उपलब्ि होईल.  

(टीप: १. नमनुा ९ मागणी पणुव तयार केल्यानंतरच मागणी दबल करता येते.) 

१. कर मागणी दबल दोन प्रकारे करता येते – संपणूव दबल आदण वयैदक्तक दबल 

२. संपणूव दबल मध्ये सवव दमळकत िारकांच्या मागणी चे दबल तयार होते, ते दनवडले असल्यास गावचे नाव आदथवक 

वषव आदण तारीख दनवडा. 

३. वैयदक्तक दबल मध्ये तमु्हाला हवे असलेल्या दमळकत क्रमांकाची पावती दबल तयार होते, ते दनवडले असल्यास 

गावचे नाव आदथवक वषव आदण तारीख दनवडा.  

४. त्यानंतर वॉडव नंबर दनवडावा आदण दमळकत क्रमांक घाला दकंवा तमु्हाला दमळकत क्रमांक मादहत नसल्यास शोि 

बटन वर दललक करून दमळकत क्रमांक दनवडून घ्यावा आदण Enter बटन Press करावे. 

५. त्यानंतर कर मागणी वबल तयार करणे या बटन वर दललक करा. 
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६. त्यानंतर कर मागणी दबलासाठी तमु्ही दनवडलेली ताररक योग्य असल्याची खात्री करा असा संदशे उपलब्ि 

होईल. तमु्ही दनवडलेली तारीख योग्य असेल तर Yes वर ललीच्क करा अथवा No वर दललक करून योग्य ती 

तारीख दनवडा. 

७. ‘कर मागणी वबल तयार केले’ असा संदशे उपलब्ि झाला असलेस तमुचे कर मागणी दबल तयार झाले आह.े 

८. उपलब्ि असल्यास सरपंच सही आदण ग्रामसेवक सही दनवडून घ्या. 

९. त्यानंतर ररपोटव या बटन वर दललक केल्यास तमु्हाला पावती दबल उपलब्ि होईल. 

१०. दबल यादी या बटन वर दललक केल्यास ज्या दमळकत क्रमांकांची नकार मागणी दबल तयार केले आह ेत्याची 

यादी तमु्हाला उपलब्ि होईल. 

११. कर मागणी दबल तयार करण ेया पेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 
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कर मागणी वबल: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कर मागणी वबलयादी :  
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पंचायत लेखांकन : - 

पंचायत लेखांकन मादहती या दवभागात  आपल्याला पढुील नमनु्यासाठी अदनवायव असलेलीमादहती नोंदवता येईल. 

१) नमनुा क्र  ७  (जमा पावती) 

२) नमनुा क्र  १० (घरफाळा / घरपट्टी ) 

३) नमनुा क्र  १२ (आकदस्मत खचावचे प्रमाणक ) 

४) नमनुा क्र १९ (रोजंदारी व्हाऊचर) 

५) नमनुा क्र २१ (कमवचारी व्हाऊचर) 
प्रथम खालील Master ची Data Entry  करािी 

खातेगट मादहती आदण खात्यांची मादहती या Master ची मादहती भरून ददली असल्याने,त्यांच्या नोंदणी करायची गरज 

नाही. 

 बँक मादहती 

 िनादशे मादहती 

 वस्त ूमादहती  

 परुवठादार मादहती 

 कामाचाप्रकार मादहती   

 ठेकेदार मादहती 
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१. बँक मावहती : - 

खाते मादहती नोंददवण्यासाठी MASTER मेन्य ूमध्ये बकँांची मावहती हा पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या 

समोरबँक मादहती ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. नवीन बँक नोंददवण्यासाठी नवीन बटन वर 

दललक करा, तमु्हाला बँक क्रमांक 

उपलब्ि होईल. 

२. त्यानंतर फंडाचे नाव दनवडा आदण बँक 

नाव, बँक शाखा, बँकेचा पत्ता, खाते नंबर 

घाला. 

३. त्यानंतर तमु्ही भरलेली मादहती योग्य 

असल्याची खात्री करून साठवण ेबटन वर 

दललक करा. 

४. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे 

उपलब्ि झाल्यास तुम्ही भरलेली मादहती 

साठवली गेली आह.े 

५. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची 

असलेस खालील टेबल मध्य ेयोग्य ती नोंद 

वरती दोनदा दललक करून बदल बटन वर 

दललक करा. 

६. हवी असलेल्या मादहती मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

७. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली 

आह.े 

८. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

९. बँक मादहती पेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 
२. धनादेश मावहती : - 

िनादशे मादहती नोंददवण्यासाठी MASTER मेन्य ूमध्ये धनादेश (चेक बुक) मावहती हा पयावय दनवडून 

घ्यावात्यानंतर आपल्या समोरचके 

बकुमादहती ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. नवीन िनादशेनोंददवण्यासाठी नवीन बटन 

वर दललक करा. 

२. त्यानंतर फंडाचे नाव, बँक नाव दनवडा. 

तमु्ही जी बँक दनवडलेली आह ेत्या बँकेचा 

खाते नंबर खाली उपलब्ि होईल. त्यानंतर 

चेक बकु नंबर, पदहला चेक क्रमांक आदण 

चेक संख्या भरा. 

३. त्यानंतर तमु्ही भरलेली मादहती योग्य 

असल्याची खात्री करून साठवण ेबटन वर 

दललक करा. 
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४. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 

५. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची असलेस खालील टेबल मध्ये योग्य ती नोंद वरती दोनदा दललक करून बदल 

बटन वर दललक करा. 

६. हवी असलेल्या मादहती मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

७. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली 

आह.े 

(टीप: १. जर साठवलेल्या चेक बकु मिनू एखादा चेक वापरला गेला असेल तर त्या नोंदणी मध्ये बदल 

करता येत नाही.) 

८. ही साठवलेली मादहती वापरावयाची असलेस ती प्रमादणत करावी लागते. त्यसाठी उजव्या बाजचू्या टेबल मध्य े

दोनदा ललीक करून प्रमादणत बटन वर दललक करा. 

९. ‘चेक बकु मादहती प्रमादणत करावयाची आह ेकाय?’ असा संदेश उपलब्ि होईल, Yes वर दललक केल्यावर 

तमु्ही दनवडलेली मादहती प्रमादणत होईल. No वर दललक केल्यास दक्रया रद्द केली जाईल. 

१०. ही प्रमादणत केलेली नोंदणी तमु्ही पढुील दक्रये साठी वापरू शकता. 

११. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

१२. चेक बकु मादहती पेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 

 

३. िस्तू मावहती : - 

वस्त ूमादहती नोंददवण्यासाठी MASTER मेन्य ूमध्ये िस्तूची मावहती हा पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या 

समोरदजन्नस नावे ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. नवीन वस्तनूोंददवण्यासाठी नवीन बटन 

वर दललक करा, तुम्हाला दजन्नस 

क्रमांक उपलब्ि होईल. 

२. त्यानंतर दजन्नसचे (वस्तचूे)नाव घाला. 

३. त्यानंतर तमु्ही भरलेली मादहती योग्य 

असल्याची खात्री करून साठवण ेबटन 

वर दललक करा. 

४. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे 

उपलब्ि झाल्यास तुम्ही भरलेली 

मादहती साठवली गेली आह.े 

५. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची असलेस खालील टेबल मध्ये योग्य ती नोंद वरती दोनदा दललक करून 

बदल बटन वर दललक करा. 

६. दजन्नसच्या नवा मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

७. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली 

आह.े 

८. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

९. बँक मादहती पेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 
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४. पुरिठादार मावहती : - 

परुवठादार मादहती नोंददवण्यासाठी MASTER मेन्य ूमध्ये पुरिठादार मावहती हा पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर 

आपल्या समोरपरुवठादार मादहती ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. नवीन परुवठादाराचे 

नावनोंददवण्यासाठी नवीन बटन वर 

दललक करा, तुम्हाला परुवठादार 

क्रमांक उपलब्ि होईल. 

२. त्यानंतरपरुवठादाराचे नाव, पत्ता, फोन 

नंबर, मोबाईल नबंर, ईमेल भरा. 

परुवठादाराचे नाव व पत्ता भरण े

बंिनकारक आह.े 

३. त्यानंतर तमु्ही भरलेली मादहती योग्य 

असल्याची खात्री करून साठवण ेबटन 

वर दललक करा. 

४. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे 

उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली 

मादहती साठवली गेली आह.े 

५. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची 

असलेस खालील टेबल मध्ये योग्य ती नोंद वरती दोनदा दललक करून बदल बटन वर दललक करा. 

६. हवी असलेली मादहती मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

७. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली 

आह.े 

८. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

९. परुवठादार मादहती पेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 
५. कामाचे प्रकार मावहती : - 

कामाच्या प्रकारचीमादहती नोंददवण्यासाठी 

MASTER मेन्य ू मध्ये कामाचा प्रकार 

मावहती हा पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर 

आपल्या समोरकामाच्या प्रकाराचीमादहती ह े

पेज उपलब्ि होईल. 

१. नवीन कामाचे प्रकारनोंददवण्यासाठी 

नवीन बटन वर दललक करा. 

२. त्यानंतरकामाचे प्रकार दनवडा व कामाचे 

नाव आदण शेरा घाला. 

३. त्यानंतर तमु्ही भरलेली मादहती योग्य 

असल्याची खात्री करून साठवण े बटन 

वर दललक करा. 

४. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 
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५. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची असलेस खालील टेबल मध्ये योग्य ती नोंद वरती दोनदा दललक करून 

बदल बटन वर दललक करा. 

६. हवी असलेली मादहती मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

७. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली 

आह.े 

८. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

९. कामाच्या प्रकाराचीमादहती पेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 

 

६. ठेकेदार मावहती : - 

 

ठेकेदाराचीमादहती नोंददवण्यासाठी MASTER मेन्य ू मध्ये ठेकेदार मावहती हा पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर 

आपल्या समोरकंत्राटदार मादहती ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. नवीन ठेकेदाराची मादहतीनोंददवण्यासाठी नवीन बटन वर दललक करा. 

२. त्यानंतरप्रकार दनवडा व कंत्राटदाराचे नाव, पत्ता, 

परवाना क्रमांक, मोबाईल नंबर, ईमेल घाला. 

प्रकार दनवडण,े कंत्राटदाराचे नाव आदण परवाना 

क्रमांकभरण ेबंिनकारक आह.े 

३. त्यानंतर तमु्ही भरलेली मादहती योग्य असल्याची 

खात्री करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

४. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि 

झाल्यास तुम्ही भरलेली मादहती साठवली गेली 

आह.े 

५. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची असलेस 

खालील टेबल मध्ये योग्य ती नोंद वरती दोनदा 

दललक करून बदल बटन वर दललक करा. 

६. हवी असलेली मादहती मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

७. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली 

आह.े 

८. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

९. कंत्राटदारमादहती पेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 
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व्यिहार चालू पुणग मावहती : - 

व्यवहार चाल ूपणुव मादहती मध्ये तमु्हाला व्यवहार ददनांक सेट करावयाच्या आहते. या ददनांकांवर पढुचे सवव व्यवहार केल े

जातात. तमु्हाला ज्या आदथवक वषावत व्यवहार ददनांक सेट करावयाच्या आहते त्या आदथवक वषावत लॉगीन करा. व्यवहार 

चाल ूपणुव मादहती नोंददवण्यासाठी वादषवक कामकाज मेन्य ूमध्ये  व्यिहार चालू / पुणग मावहती हा पयावय दनवडून घ्यावा 

त्यानंतर आपल्या समोर व्यवहार चाल ू/ पणुव ददनांक मादहती ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. नवीन व्यवहार चाल ू / पणुव ददनांकाची 

मादहती नोंददवण्यासाठी नवीन बटन वर 

दललक करा.  

२. त्यानंतर व्यवहार चाल ू दकंवा पणुव दनवडा 

आदण योग्य तोददनांक दनवडा म्हणजे त्या 

आदथवक वषावतला दनवडा. 

३. त्यानंतर तमु्ही भरलेली मादहती योग्य 

असल्याची खात्री करून साठवण ेबटन वर 

दललक करा. 

४. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे 

उपलब्ि झाल्यास तुम्ही भरलेली मादहती 

साठवली गेली आह.े 

५. तसेच व्यवहार पणुव साठी ददनांक सेट करून घ्या. 

६. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची असलेस खालील टेबल मध्ये योग्य ती नोंद वरती दोनदा दललक करून बदल बटन 

वर दललक करा. 

७. हवी असलेली मादहती मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

८. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली आह.े 

९. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

१०. व्यवहार चाल ूपणुवमादहती पेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 

पािती बुक नोंदणीि वितरण: - 

पावती पसु्तक नोंदणी ह े जमा पावती, घरफाळा / 

घरपट्टी, पाणीपट्टी वसलू इ. नोंदणी साठी वापरले 

जातात. पावती बकु नोंदणी करण्यासाठी नोंदणी मेन्य ू

मध्ये पािती पुस्तक नोंदणी / उपभोग्य िस्तु साठा 

लेखा नोंद िही  हा पयावय दनवडून घ्यावा त्यानंतर 

आपल्या समोरपावती बकु / सामान यांच्या साठ यांची 

नोंदणी ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. नवीन पावती बकुनोंददवण्यासाठी नवीन बटन वर 

दललक करा.  
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२. त्यानंतरपावती पसु्तक / सामान प्रकार दनवडा आदण पंचायत सदमती बांिणी क्रमांक आदण पावती पसु्तक / सामान 

संख्या भरा. पावती पसु्तक / सामान प्रकार दनवडणआेदण पंचायत सदमती बांिणी क्रमांक आदण पावती पसु्तक / 

सामान संख्या भरण ेबंिनकारक आह.े  

३. त्यानंतर तमु्ही भरलेली मादहती योग्य असल्याची खात्री करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

४. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 

५. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची असलेस खालील टेबल मध्ये योग्य ती नोंद वरती दोनदा दललक करून बदल बटन 

वर दललक करा. 

६. हवी असलेली मादहती मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

७. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली आह.े 

८. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

९. पावती बकु नोंदणी पेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 

 ह ेपावती पसु्तकाचा वापर करण्यासाठी या पावती पसु्तकाचे दवतरण करण ेगरजेचे आह.े पावती पसु्तक 

दवतरण करण्यासाठी दनैंददन कामकाज मेन्य ूमध्ये पािती िूक वितरण हा पयावय दनवडून घ्यावा त्यानंतर 

आपल्या समोर पावती पसु्तक / सामान दवतरण ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

 या पेज वर तमु्ही दोन प्रकारचे सामान दवतरण करू शकता– पावती पसु्तक दवतरण आदण इतर सामान 

दवतरण. तमु्हाला पदवत पसु्तकाचे दवतरण करायचे असलेस पावती पसु्तक दवतरण दनवडा आदण पावती 

पसु्तक सोडून इतर सामान दवतरण करायचे असलेस इतर सामान दवतरण दनवडा. 

पािती िूक वितरण:  

१. नवीन पावती बकु / इतर सामान दवतरण करण्यासाठी 

नवीन बटन वर दललक करा.  

२. त्यानंतर पावती पसु्तक / सामान नोंदणी क्रमांक 

(बांिणी क्रमांक), फंडाचे नाव, बकु प्रकार दनवडा तरी 

आपणास हवे असणाऱ्या पावती प्रमाण ेबकु प्रकार ७ 

अथवा बकु प्रकार १० दनवडा. 

३. त्यानंतर त्या पावती पसु्तकात उपलब्ि असलेल्या 

पावती संख्या भरा. आदण ददलेल्या व्यक्तीचे नाव 

आदण बकु नंबर भरा. 

४. त्यानंतर तमु्ही भरलेली मादहती योग्य असल्याची खात्री 

करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

५. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि 

झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 

६. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची असलेस खालील टेबल मध्ये योग्य ती नोंद वरती दोनदा दललक करून बदल बटन 

वर दललक करा. 

७. हवी असलेली मादहती मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

८. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली आह.े 

९. ही साठवलेली मादहती वापरावयाची असलेस ती प्रमादणत करावी लागते. त्यसाठी उजव्या बाजचू्या टेबल मध्ये 

दोनदा ललीक करून प्रमादणत बटन वर दललक करा.  
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१०. ‘पावती बकु नोंद प्रमादणत करावयाची आह ेकाय?’ असा संदशे उपलब्ि होईल, Yes वर दललक केल्यावर तमु्ही 

दनवडलेली मादहती प्रमादणत होईल. No वर दललक केल्यास दक्रया रद्द केली जाईल. 

११. ही प्रमादणत केलेली नोंदणी तमु्ही पढुील दक्रये साठी वापरू शकता. 

१२. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण े या बटन वर दललक करा.पावती बकु नोंदणी पेज वरून बाहरे 

पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 

नमुना क्रमांक १० – घरफाळा / घरपट्टी : -  

घरफाळा / घरपट्टी पावती नोंदणी करण्यासाठी दनैंददन कामकाज मेन्य ूमध्ये नमुना क्रमांक १० – घरफाळा / घरपट्टी हा 

पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या समोरनमनुा क्र १० पावती ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. नवीन पावती साठी नवीन बटन वर दललक करा.  

२. ‘चाल ू आकारणीवर ५% सटु द्यायची असल्यास’ हा पयावय दनवडला गेला असल्यास व वसलू हा वसलू 

मदहनाऑगस्ट अखेर पयंत केला जात असल्यास चाल ूघरपट्टी व चाल ूइतर मागणीवर प्रत्येकी ५% सटु दणे्यात येते. 

३. ‘चाल ू आकारणीवर ५% सटु द्यायची असल्यास’ हा पयावय दनवडला गेला नसल्यास व वसलू हा वसलू 

मदहनाऑगस्ट अखेर पयंत केला जात असल्यास चाल ूघरपट्टी व चाल ूइतर मागणीवर प्रत्येकी ५% सटु द्यावयाची 

आह ेका असा संदशे उपलब्ि होईल. 

४. त्यानंतर वसलू ददनांक,वॉडव नंबर, बकु नंबर व पावती नंबर दनवडावा आदण दमळकत क्रमांक घाला दकंवा तमु्हाला दमळकत 

क्रमांक मादहत नसल्यास शोिा बटन वर दललक करून दमळकत क्रमांक दनवडून घ्यावा आदण Enter बटन Press करावे. 

५. त्यानंतर दनवडलेल्या दमळकत क्रमांकाची मागणी खाली उपलब्ि होईल.  

६. त्यानंतर मागणी प्रमाण ेवसलू कर भरावा. संपणूव वसलू कर भरल्यास सटु रलकम भरावी. 

७. आपणास हवे असणाऱ्या पैसे भरावयाच्या पद्धतीनसुार रलकम वसलू करावयास उपलब्ि पयावय दनवडा. 

८. ‘चेक असलेस’ हा पयावय दनवडला असलेस आवश्यक ती बँक व चेक मादहती दनवडा. 

९. त्यानंतर तमु्ही भरलेली मादहती योग्य असल्याची खात्री करून साठवण ेबटन वर दललक करा.  

१०. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 

(टीप : केलीली पावती चकुली असलेस दनैंददन कामकाज मेन ू मिील जमा पािती काढणे हा पयावय दनवडून    

त्यात नमनुा नंबर १० पावती काढण ेया बटन वर दललक करून आपणस हवी असणारी चकुलेली पावती काढा.) 

११. मादहती साठवल्या गेल्यावर पावती बटन वर दललक करून केलेल्या पावतीची प्रत दपं्रट करता येईल. 

(टीप : जर झालेली पावती परत पहावयाची असलेस अहवाल मेन ू मिील नमुना १०– कर ि फी पािती 

अहिालहा पयावय दनवडून उपलब्ि पयावयनसुार हवी असणारी पावती बघता येते.) 

१२. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

१३. नमनुा १० - पावतीपेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 
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नमनुा नं. १० ची पावती केल्यानंतर त्या पावतीचा पररणाम पढुील नमनु्यावर होतो. 

 नमनुा नं. ९ वादषवक करमागणी 

 नमनुा नं. ५ क ददैनक रोकड वही 

 नमनुा ५ सामान्य रोकड वही 

 नमनुा ६ वगीकृत नोंदवही 

 

नमुना क्रमांक १० –अहिाल : -  

घरफाळा / घरपट्टी पावती नोंदणी केल्यानंतर त्यांचा अहवालपाहण्यासाठी अहवाल मेन्य ूमध्ये नमुना १०– कर ि फी 

पािती अहिाल हा पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या समोरनमनुा क्र १०– पावती रदजस्टर ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

अहवाल पाहण्याकररता चार पयावय उपलब्ि आहते तरी आपणास हवा असणाऱ्या पयावयानसुार योग्य तो पयावय दनवडून 

त्यासाठी आवशक मादहती भरून दठक बटन वर दललक करून अहवाल पहा. 



   29 
 
 

जर आपण पावती नसुार पयावय दनवडला असलेस आपणास हवी असणारी पावती दनवडूनपावती बटन वर दललक करून 

पावती पाहू शकता. 

चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करणे या बटन वर दललक करा.पावती बकु नोंदणी पेज वरून बाहरे पडण्यासाठी 

बाहरे बटन वर दललक करा. 

नमुना नंबर १०. पािती रवजस्टर :  

 

नमुना क्र. १० अहिाल:   
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नमुना क्रमांक ७–जमा पािती : - जमा पावती नोंदणी करण्यासाठी दनैंददन कामकाज मेन्य ूमध्ये नमुना क्रमांक ७–

जमा पािती हा पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या समोरनमनुा क्र ७ पावती ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. नवीन पावती साठीखालचेनवीन बटन 

वर दललक करा. त्यानंतर वरच े नवीन 

बटन दललक करा. 

२. त्यानंतर फंडाचे नाव, जमा ददनांक, 

खाते नाव दनवडा आदण जमा रलकम 

भरा. 

३. त्यानंतर बकु नंबर, पावती नंबर दनवडा 

आदण जमा करणाऱ्याचे नाव दनवडा. 

४. पैसे जमा करायची पद्धत दनवडा. वसलू 

प्रकार चेक असेलसआवश्यक ती बँक 

व चेक मादहती दनवडा. 

५. त्यानंतर वरचे साठवण े बटन दललक 

करा. 

६. जर तमु्हाला एका पावती मध्ये दोन 

दकंवा अदिकनोंदणी करायच्या 

असल्यास वरचे नवीन बटन दललक करा व खाते नाव दनवडा आदण जमा रलकम भरा. पैसे जमा करायची पद्धत दनवडा. 

वसलू प्रकार चेक असेलसआवश्यक ती बँक व चेक मादहती दनवडा. आदण वरचे साठवण ेबटन दललक करा. 

७. तमुच्या सवव नोंदणी करून झाल्या असलेस तमु्ही भरलेली मादहती योग्य असल्याची खात्री करून खालचे साठवण ेबटन वर 

दललक करा.  

८. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 

९. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची असलेस खालील टेबल मध्ये योग्य ती नोंद वरती दोनदा दललक करून बदल बटन 

वर दललक करा. 

१०. हवी असलेली मादहती मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली आह.े 

(टीप : केलीली पावती चकुली असलेस दनैंददन कामकाज मेन ू मिील जमा पािती काढणे हा पयावय दनवडून 

त्यात जमापावती काढण ेया बटन वर दललक करून आपणस हवी असणारी चकुलेली पावती काढा.) 

१४. मादहती साठवल्या गेल्यावर पावती बटन वर दललक करून केलेल्या पावतीची प्रत दपं्रट करता येईल. 
(टीप : जर झालेली पावती परत पहावयाची असलेस अहवाल मेन ूमिील नमुना क्रमांक ७–सामान्य पािती 

अहिालहा पयावय दनवडून उपलब्ि पयावयनसुार हवी असणारी पावती बघता येते.) 

१५. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

१६. नमनुा ७- जमा पावतीपेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 
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नमुना क्रमांक ७–अहिाल : -  

जमा पावती नोंदणी केल्यानंतर त्यांचा अहवाल पाहण्यासाठी अहवाल मेन्य ूमध्ये नमुना क्रमांक ७–सामान्य पािती 

अहिाल हा पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या समोरनमनुा नं ७ – पावती रदजस्टर ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

अहवाल पाहण्याकररता चार पयावय उपलब्ि आहते तरी आपणास हवा असणाऱ्या पयावयानसुार योग्य तो पयावय दनवडून 

त्यासाठी आवशक मादहती भरून दठक बटन वर दललक करून अहवाल पहा. 

जर आपण पावती नसुार पयावय दनवडला असलेस आपणास हवी असणारी पावती दनवडूनपावती बटन वर दललक करून 

पावती पाहू शकता. दकंवा कोणत्याही पयावय दनवडून तमु्हाला जी पावती पहावयाची आह ेती पावती दनवडावी न पावती 

बटन वर दललक करून तमु्हाला पावती पाहता येईल. 

चाल ू असलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण े या बटन वर दललक करा. पावती बकु नोंदणी पेज वरून बाहरे 

पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक 

नमुना न. ७ पािती रवजस्टर :  

अहवाल :  
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नमुना क्र. ११ :- िावषगक वकरकोळ मागणी 

ग्रामपंचायत मिील दकरकोळ मागणीसाठी नमनुा ११ वादषवक दकरकोळ मागणी नोंदवहीमध्ये नोंद करा. 

१) मास्टर या मेनवुर दललक करून दकरकोळ मागणी 

स्वरूप या मेनवुर दललक करा. 

२) नवीन बटणावर दललक करून दकरकोळ मागणी 

कर प्रकार भरा. 

३) वरील मादहती भरून झाल्यावर साठवण ेबटणावर 

दललक करा. 

वकरकोळ मागणीचा दर  

१) मास्टर या मेनवुर दललक करून दकरकोळ कर दर 

या मेनवुर दललक करा. 

२) नवीन बटणावर दललक करून कराचे नाव दनवडा. 

३) कराचा दर भरा. 

४) ठराव क्रमांक व ददनांक भरा. 

५) सवव मादहती भरल्यानंतर साठवण ेबटणावर दललक करा. 

वकरकोळ मागवनदार नािे                                                                          

१) नोंदणी या मेनवुर दललक करून दकरकोळ मागदनदार 

नावे या मेनवुर दललक करा. 

२) दकरकोळ मागदनदार नावे ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

३) नवीन बटणावर दललक करून मागदनदाराचे नाव 

दनवडा. 

४) मागणीचे स्वरूप दनवडून मागणीचा क्रमांक भरा. 

५) वरील मादहती भरून झाल्यावर साठवण े बटणावर 

दललक करा. 

िावषगक वकरकोळ मागणी 

१) वादषवक कामकाज या मेनवुर दललक करून वादषवक दकरकोळ मागणी या मेनवुर दललक करा. 

२) वादषवक दकरकोळ मागणी ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

३) नवीन बटणावर दललक करून मागदनदार क्र. दनवडल्यावर त्या मागदनदाराचे नाव व स्वरूप ददसेल. 

४) मागणीचा प्रादिकार भरा. 

५) मागील बाकी व चाल ुरलकम भरा. 

६) सवव मादहती भरून झाल्यावर साठवण ेबटणावर दललक करा. 

७) मादहती साठवल्यानंतर ती मादहती ग्रामसेवकांच्याकडून प्रमादणत करून घेण.े 
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िावषगक वकरकोळ मागणी – प्रमाणीकरण  

 

 

िावषगक वकरकोळ मागणी रवजस्टर : 

१) दकरकोळ मागणीचा अहवाल पाहण्यासाठी अहवाल या मेनवुर दललक करन नमनुा ११ वादषवक दकरकोळ मागणी 

अहवाल या मेनवुर दललक करा.  

२) दकरकोळ मागणी अहवाल ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

३) आदथवक वषव दनवडून दठक या बटणावर दललक करा. 

४) दठक या बटणावर दललक करून ररपोटव या बटणावर दललक करा. 
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िावषगक वकरकोळ मागणी अहिाल : 

 

नमुना क्रमांक12–आकवस्मत खचागचे प्रमाणक : -  

आकदस्मत खचावची नोंद करण्यासाठी दनैंददन कामकाज मेन्य ूमध्ये नमनुा क्रमांक12– आकदस्मत खचावचे प्रमाणक हा 

पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या समोर नमनुा क्र१२ ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. खालील नवीन बटणावर दललक केल्यानंतर वरील नवीन बटणावरदललक करा. 

२. त्यानंतर फंडाचे नावदनवडा. 

३. कोणास अदा दकंवा खचव केली आह ेते नाव दनवडा. 

४. कोणत्या खात्यातनु रलकम खचव करायची आह ेते खाते दनवडा. 

५. खाते दनवडल्यानंतर त्या खात्याचा प्रकार दनवडा. 

६. कोणत्या कारणासाठी खचव करायची आह ेते कारण दलहावे. 

७. दजन्नसाचे नाव, एकक, संख्या, दर प्रती एकक भरून साठवण ेबटणावर दललक करा. 

८. जर तमु्हाला एका खचावमध्ये दोन दकंवा अदिक खचावच्या नोंदणी करायच्या असल्यास वरचे नवीन बटन दललक करा व 

फंडाचनेाव दनवडा, अदा करणाऱ्या नाव, खात्याचे नाव, खचव प्रकार, दजन्नसाचे नाव, एकक, संख्या व दर प्रती एकक 

भरून साठवण ेबटन दललक करा. 

९. तमुच्या खचावच्या नोंदी करून झाल्या असलेस तुम्ही भरलेली मादहती योग्य असल्याची खात्री करा. 

१०.  खचावची रलकम रोख असल्यास साठवण ेबटणावर दललक करा. 

११. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 

१२.  जर खचव करायची रलकम चेक, RTGS दकंवा NEFT असल्यास त्या बँकेचे नाव, चेक बकु नं., चेक नं. दकंवा 

खालील NEFT दकंवा RTGS नंबर भरा. 

१३. वरील मादहती भरून झाल्यानंतर खालील साठवण ेबटणावर दललक केल्यानंतर ती ‘मादहती साठवली आह’े असा 

संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 

(टीप : केलेल्या खचावचे व्हावचर चकुले असलेस दनैंददन कामकाज मेन ूमिील प्रमाणक (व्हािचर) काढणे हा पयावय 

दनवडूननवीन बटणावर दललक करून त्यातीलव्हा. क्र. १२ या बटन वर दललक करा.त्यानंतर फंडाचे नाव दनवडून तो व्हा. 

नं. दनवडून दठक बटणावर दललक करा. मादहती साठवली आह ेअसा संदशे आल्यानंतर बाहरे या बटणावर दललक करा.) 
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१४. मादहती साठवल्या गेल्यावर ररपोटव याबटन वर दललक करून केलेल्या व्हावचरची प्रत पाहता येईल. 
(टीप : जर केलेल्या खचावचा ररपोटव पहावयाचा असलेस अहवाल मेन ूमिील नमुना क्रमांक १२– खचागचे प्रमाणक 

अहिालहा पयावय दनवडून उपलब्ि पयावयनसुार हवी असणारे व्हावचर बघता येते.) 

आकवस्मत खचागचे प्रमाणक: 

 
 

नमुना क्रमांक12–आकवस्मत खचागचा अहिाल 

आकदस्मत खचव केल्यानंतर त्यांचा अहवाल पाहण्यासाठी अहवाल मेन्य ू मध्ये नमुना क्रमांक १२ – आकवस्मत 

खचागचा अहिाल हा पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या समोर नमनुा नं १२ –आकवस्मत खचागचा अहिाल   ह े

पेज उपलब्ि होईल. 

 फंडाचे नाव दनवडून घेतल्यानंतर आपण व्हावचर रदजस्टर दकंवा व्हावचर प्रमाण ेआकदस्मत खचावचा अहवाल 

पाहू शकता. 

 चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. व्हावचरपेज वरून 

बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक 
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 आकवस्मत खचागचा अहिाल : 

 

नमुना क्रमांक12– आकवस्मत खचागचे िगीकरण 

आकदस्मत खचव केल्यानंतर तो खचव आपणाला नमनुा क्र.  ३, नमनुा क्र.  ५, नमनुा क्र.  २६(क), नमनुा क्र.  २६(ख) 

मध्ये पाहता येईल. 

नमुना क्रमांक13–कमगचारी िगागची सचूी ि िेतन शे्रणी नोंदिही  

कमवचारी मादहती या दवभागात  आपल्याला पढुील नमनु्यासाठी अदनवायव असलेलीमादहती नोंदवता येईल. 

१) नमनुा क्र  १३ (कमवचारी वगावची सचूी व वेतन श्रेणी नोंदवही) 

२) नमनुा क्र  १९ (मजरुी) 

३) नमनुा क्र १९ (रोजंदारी व्हाऊचर) 

४) नमनुा क्र २१ (कमवचारी पगारव्हाऊचर) 

 

प्रथमखालीलMaster चीData Entry करािी 

 हुद्दा मादहती 

 कमवचारी फंड 

 कमवचारी मादहती 

 वेतनमान मादहती  

 रोजंदारीवरील कमवचाऱ्यांची मादहती  

 कमवचारी वगावची सचूी 

 कमवचारी वगावची श्रेणी 

 मजरूी 
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१. हुद्दा मावहती  

हुद्दा  मादहती नोंददवण्यासाठी MASTER मेन्य ू मध्ये हुद्दा मावहती हा पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या 

समोरहुद्दा मादहती ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. नवीन हुद्दा नोंददवण्यासाठी नवीन बटन वर दललक करा, तमु्हाला हुद्दानंबरउपलब्ि होईल. 

२. त्यानंतर हुद द्याचे नाव टाइप करून घ्या. उदा. दलदपक, सफाई कामगार, संगणक पररचालक इ. 

३. तमु्ही भरलेली मादहती योग्य असल्याची खात्री करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

४. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 

५. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची असलेस खालील टेबल मध्ये योग्य ती नोंद वरती दोनदा दललक करून 

बदल बटन वर दललक करा. 

६. हवी असलेल्या मादहती मध्ये बदल 

करून साठवण े बटन वर दललक 

करा. 

७. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े 

असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही 

बदललेली मादहती साठवली गेली 

आह.े 

८. चाल ू असलेली दक्रया रद्द 

करण्यासाठी रद्द करण े या बटन वर 

दललक करा. 

९. हुद्दामादहती पेज वरून बाहरे 

पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 

कमगचारी फंड 

कमवचारी फंड मादहती नोंददवण्यासाठी MASTER मेन्य ूमध्ये कमगचारी फंड हा पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या 

समोरकमवचारी फंड ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. कमवचारी फंड नोंददवण्यासाठी नवीन बटन वर 

दललक करा. 

२. त्यानंतर कमवचारी फंडाचेनाव टाइप करून घ्या. 

उदा. प्रोदव्हडट फंड इ. 

३. त्यानंतर त्यासाठी दकती टलके फंड वगव करणार व 

शेरा ती मादहती भरून घ्यावी. 

४. तमु्ही भरलेली मादहती योग्य असल्याची खात्री 

करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

५. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि 

झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली 

आह.े 

६. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची असलेस खालील टेबल मध्ये योग्य ती नोंद वरती दोनदा दललक करून बदल बटन 

वर दललक करा. 
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७. हवी असलेल्या मादहती मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

८. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली आह.े 

९. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

१०. कमवचारी फंड पेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 
 

कमगचारी मावहती 

कमवचारीमादहती नोंददवण्यासाठी MASTER मेन्य ू मध्ये कमगचारी मावहतीहा पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या 

समोरकमवचारी मादहती ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. कमवचारी मादहती नोंददवण्यासाठी नवीन बटन वर दललक करा. 

२. त्यानंतर कमवचाऱ्याचेनाव, पत्ता, इ. मादहती टाइप करून घ्यावी.  

३. त्यानंतर हुद्दा समोरील अरॅोवर दललक करून कमवचाऱ्याचा हुद्दा दनवडून घ्यावा. 

४. जर कमवचाऱ्याचा हुद्दा मादहती 

उपलब्ि नसेल तर 

अरॅोसमोरीलबटणावर वर दललक 

करून ओपन होणाऱ्या पेजवरील 

नदवन बटणावर वर दललक करून 

योग्य ती मादहती भरून घ्यावी. 

५. त्यानंतर खाते समोरील अॅरोवर 

दललक करून खातेदनवडून घ्यावे. 

६. तसेच कमवचारी आकृदतबंि असेल 

दकंवा नसेल तर अरॅोवर दललक 

करून ‘होय’ दकंवा ‘नाही’ 

पयावयामिनू दनवडून घ्यावा. 

७. ‘मादहती साठवली आह’े असा 

संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही 

भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 

८. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची असलेस खालील टेबल मध्ये योग्य ती नोंद वरती दोनदा दललक करून बदल बटन 

वर दललक करा. 

९. हवी असलेल्या मादहती मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

१०. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली आह.े 

११. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

कमवचारी मादहती पेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 
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िेतनमान मावहती 

वेतनमान मादहती नोंददवण्यासाठी MASTER मेन्य ूमध्ये िेतनमान मावहती हा पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या 

समोरकमवचाऱ्यांची वेतनमान मादहती ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. कमवचारी वेतनमान मादहती नोंददवण्यासाठी नवीन बटन वर दललक करा. 

२. त्यानंतर कमवचाऱ्याचे नावसमोरील अरॅोवर 

दललक करूनकमवचाऱ्याचे नाव दनवडून 

घेऊन 

३. कमवचाऱ्याचे वेतन, शेरा, वाढीव वेतन काळ 

इत्यादी मादहती भरून घ्यावी. 

४. कमवचाऱ्यांची वेतनमान मादहती भरून 

झालेनंतर साठवण ेबटणावर दललक करा. 

५. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे 

उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती 

साठवली गेली आह.े 

६. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची असलेस 

खालील टेबल मध्ये योग्य ती नोंद वरती 

दोनदा दललक करून बदल बटन वर दललक 

करा. 

७. हवी असलेल्या मादहती मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

८. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली आह.े 

९. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

१०. कमवचारी वेतनमान मादहती पेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 
 

कमगचारी िगागची सचूी: 

कमवचारी वगावची सचूी नोंददवण्यासाठी MASTER मेन्य ू

मध्ये कमगचारी िगागची सचूी हा पयावय दनवडून 

घ्यावात्यानंतर आपल्या समोरकमवचारी वगावची सचूी ह े

पेज उपलब्ि होईल. 

१. कमवचारी वगावची सचूी नोंददवण्यासाठी नवीन बटन 

वर दललक करा. 

२. त्यानंतर पदनावसमोरील अरॅोवर दललक 

करूनकमवचाऱ्याचे जे तेपद दनवडून घेऊन त्या त्या 

पदांची संख्या 

३. त्यांना मंजरू असलेल्या वेतनश्रेणीनसुारव मंजरू 

पदसेमोरील अरॅोवर दललक करून मादहती दनवडून 

घ्यावी. 
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४. त्यानंतर कमवचारी नेमणकुीचा प्रकार दनवडण ेअदनवायव आह ेत्यासाठी त्यासमोरील अरॅोवर दललक करून कमवचारी 

पनुवकादलक/अशंकादलक याची योग्य  मादहती दनवडून झालेनंतर साठवण ेबटणावर दललक करा. 

५. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 

६. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची असलेस खालील टेबल मध्ये योग्य ती नोंद वरती दोनदा दललक करून बदल बटन 

वर दललक करा. 

७. हवी असलेल्या मादहती मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

८. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली आह.े 

९. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

१०. कमवचारी वगावची सचूीपेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 

कमगचारी िगागची शे्रणी 

कमवचारी वगावची श्रेणीनोंददवण्यासाठी MASTER मेन्य ूमध्ये कमगचारी िगागची शे्रणी हा पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर 

आपल्या समोरकमवचारी वगावची श्रेणी ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. कमवचारी वगावची श्रेणी नोंददवण्यासाठी 

नवीन बटन वर दललक करा. 

२. त्यानंतर आदशे क्रमांकसमोरील अरॅोवर 

दललक करूनआदशे क्रमांक  दनवडून 

घेऊन  

३. दनयकु्त केलेल्या कमवचाऱ्याचे नाव व पणूव 

पत्ता टाइप करून कमवचाऱ्याचे वेतन व 

दनयकु्तीचा ददनांक दनवडून घ्यावे . 

४. त्यानंतर खाते समोरील अरॅोवर दललक 

करूनखाते मादहती दनवडून झालेनंतर 

साठवण ेबटणावर दललक करा. 

५. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे 

उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती 

साठवली गेली आह.े 

६. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची असलेस खालील टेबल मध्ये योग्य ती नोंद वरती दोनदा दललक करून बदल बटन 

वर दललक करा. 

७. हवी असलेल्या मादहती मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

८. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली आह.े 

९. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

१०. कमवचारी वगावची सचूी पेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 
 

  



   41 
 
 

नमुना क्रमांक13–कमगचारी िगागची सचूी ि िेतन शे्रणी नोंदिही  अहिाल  

कमवचारी वगावची सचूी व वेतन श्रेणी यांची नोंदवहीत नोंदणी केल्यानंतर त्यांचा अहवाल पाहण्यासाठी अहवाल मेन्य ूमध्ये 

नमुना क्रमांक13–कमगचारी िगागची सचूी ि िेतन शे्रणी नोंदिही हा पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या 

समोरखालील ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. अहवाल पाहण्याकररता आदथवक वषव समोरील अरॅोवर दललक करून आदथवक वषव दनवडावे 

२. त्यानंतर दठक बटन वर दललक करून अहवाल पहा. 

३. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी बाहरे या बटन वर दललक करा. 

 

  

कमगचारी िगागची सचूी ि िेतन शे्रणी नोंदिही: 
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नमुना क्र. १४:- मुद्रांक वहशेब नोंदिही 

ग्रामपंचायतमिील दतदकटांची नोंद करण्यासाठी नमनुा क्र. १४:- मदु्रांक दहशेब नोंदवही या नमनु्याचा वापर करून आपण 

दतदकटांची नोंद करतो. 

नोंदणी 

१) मदु्रांक खरेदी या बटणावर दललक करा. 

२) दतदकटांची नोंद करण्यासाठी नोंदणी मेनमूध्ये दतदकटांची नोंदणी या मेनवुर दललक करा. 

३) नवीन बटणावर दललक करून ददनांक व मदु्रांकाची दकंमत भरा. 

४) मदु्राकांची संख्या भरल्यानंतर त्या मदु्रांकांची रलकम ददसेल. 

५) सवव मादहती भरल्यानंतर साठवण ेबटणावर दललक करा.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मुद्रांक वितरण 

१) त्यानंतर उपलब्ि मदु्रांक संख्या ददसेल. 

२) मदु्रांक दवतरण या बटणावर दललक करून अ. क्र. दनवडूण घेण.े 

३) ददनांक दनवडूण लावलेल्या मदु्रांकांची संख्या भरा. 

४) पत्र क्रमांक भरून शेरा नोंद करा. 

५) सवव मादहती भरल्यानंतर साठवण ेबटणावर दललक करा.  

 



   43 
 
 

 

मुद्रांक वितरण : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नमुना क्र. १४:- मुद्रांक वहशेब नोंदिही अहिाल 

मदु्रांक दहशेब नोंदवहीचा अहवाल पाहण्यासाठी अहवाल या मेनमुिील नमनुा क्र. १४:-मदु्रांक दहशेब नोंदवही या मेनवुर 

दललक करा. 

१) नमनुा क्र. १४:- मदु्रांक दहशेब नोंदवही ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

२) आदथवक वषव दनवडूण घेणे. 

३) आदथवक वषव दनवडल्यानंतर ररपोटव या बटणावर दललक करा. 

४) मनु्द्रांक दहशेब नोंदवहीचा ररपोटव उपलब्ि होईल. 
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मुद्रांक वहशेब नोंदिही अहिाल: 

 

नमुना क्रमांक15–उपभोग्य िस्तु साठा लेखा नोंदिही  

मास्टर मेन ु

ग्रामपंचायत मिील उपभोग्य वस्तुंचा साठा नोंद करण्यासाठी उपभोग्य िस्तु साठा लेखा नोंदिही या मेन ुवर दललक 

करा. वस्तूंच्या साठ यांची  मादहती नोंददवण्यासाठी MASTER मेन्य ूमध्ये िस्तुची मावहती  हा पयावय दनवडून 

घ्यावात्यानंतर आपल्या समोर दजन्नस नावे  ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१) दजन्नस नावे ह ेपेज उपलब्ि झाल्यानंतर नवीन बटणावर दललक करा. 

२) दजन्नस नाव दकंवा वस्तचूे नाव भरल्यानंतर साठवण ेबटणावर दललक करा. 

िस्तुची मावहती  नोंदणी : 

१) दजन्नस नावे दकवा वस्तुंची नावे भरल्यानंतर नोंदणी 

या मेनवुर दललक करा. 

२) नोंदणी या मेनवुर दललक केल्यानंतर त्यामिील 

पावती पसु्तक नोंदणी / उपभोग्य वस्त ुसाठा लेखा 

नोंद वही या बटणावर दललक करा. 

३) पावती पसु्तक ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

४) नवीन बटणावर दललक केल्यानंतर खरेदी ददनांक भरा. 

५) त्यानंतर पावती पसु्तक दकंवा सामान प्रकार दनवडण.े 

६) पं. स. बािणी क्रमांक भरा. 

७) पावती पसु्तक दकंवा सामान संख्या भरल्यानंतर 

साठवण ेबटणावर दललक करा. 

अशाप्रकारे नवीन बटणावर दललक करून पावती 

पसु्तक दकंवा सामन प्रकार भरून उपभोग्य वस्तुंची 

नोंदणी करा. 
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िावषगक कामकाज        

पावती पसु्तक दकंवा सामान प्रकार दवतरण 

करण्यासाठी वादषवक कामकाज या मेन ुमिील 

पावती पसु्तक   नोंदणी/उपभोग्य वस्त ुसाठा 

दवतरण करण्यासाठी या मेनवुर दललक करा. 

१) उपभोग्य वस्तुंची नोंदणी केल्यानंतर वादषवक 

कामकाज या मेनवुर दललक करून पावती 

पसु्तक नोंदणी / उपभोग्य वस्त ुसाठा 

दवतरण या मेनवुर दललक करा. 

२) पावती पसु्तक दवतरण ह ेपेज उपलब्ि 

होईल. 

३) नवीन बटणावर दललक करून पा.प.ु / सामान नोंदणी क्रमांक दनवडूण घेण.े  

४) फंडाचे नाव दनवडूण घेण.े 

५) बकु प्रकार दकंवा नमनुा नं. दनवडूण घेण.े 

६) बकु मिील पावती संख्या भरा. 

७) ददलेल्या व्यक्तीचे दकंवा वसलू करणाऱ्याचे नाव भरा.   

८) बकु नंबर भरन ते बकु कुठल्या पावती पासनू कुठल्या पावती पयंत आह ेते भरून साठवण ेबटणावर दललक करा. 
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इतर सामान वितरण: 

 तसेच इतर सामान दवतरण करण्यासाठी इतर सामान दवतरण या मेनवुर दललक करा. 

१) इतर सामान दवतरण ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

२) नवीन बटणावर दललक करून पा.प.ु / सामान नोंदणी क्रमांक दनवडूण घेण.े 

३) फंडाचे नाव व सामान प्रकार दनवडूण घेण.े 

४) ददलेल्या व्यक्तीचे दकंवा नाव भरा.  

५) बकु नं. भरून साठवण ेबटणावर दललक करा. 

इतर सामान दवतरण केल्यानंतर ते ग्रामसेवकांच्याकडून प्रमादणत करून घेण.े 

 

 

नमुना क्रमांक15–उपभोग्य िस्तु साठा लेखा नोंदिही अहिाल 

ग्रामपंचायत मिील उपभोग्य वस्तुंचा साठा  दकती व कोणता आह ेह ेपाहण्यासाठी  नमनुा क्र. 15:- उपभोग्य वस्त ुसाठा 

लेखा नोंद वही या मेनवुर दललक करा. 

१) नमनुा क्र. 15:- उपभोग्य वस्त ुसाठा लेखा नोंद वही या मेनवुर दललक केल्यानंतर उपभोग्य वस्तुंचा अहवाल उपलब्ि 

होईल. 

२) अहवाल उपलब्ि केल्यानंतर ररपोटव या बटणावर दललक करा.  

३) तमु्हाला उपभोग्य वस्तुंचा ररपोटव उपलब्ि होईल. 
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नमुना क्रमांक15–उपभोग्य िस्तु साठा लेखा नोंदिही अहिाल 

 

नमुना क्रमांक15–उपभोग्य िस्तु साठा लेखा  ररपोटग: 
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नमुना क्र. १६ :-  जडिस्तु साठा लेखा / जंगम मालमत्ता  

ग्रामपंचायत मिील जडवस्तुंचा साठा दकंवा जंगम मालमत्तेचे  मादहती नोंद करण्यासठी ह्या मेनवुर  दललक करा. वस्तुंची नोंद 

दकंवा दजन्नस नावे भरनेसाठी  मास्टर मेन ुमिील वस्तुंची मादहती या बटणावर दललक करा. 

१) दजन्नस नावे ह ेपेज उपलब्ि झाल्यानंतर नवीन बटणावर दललक करा. 

२) दजन्नस नाव दकंवा वस्तचूे नाव भरल्यानंतर साठवण ेबटणावर दललक करा. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नोंदणी  

१) जडवस्त ुसाठा लेखा / जंगम मालमत्ता यांची नोंद करण्यासाठी नोंदणी या मेनवुर दललक करा. 

२) जडवस्त ुसाठा लेखा नोंद वही ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

३) जडवस्त ुसाठा लेखा / जंगम मालमत्ता नोंद करण्यासाठी नवीन बटणावर दललक करा. 

४) खरेदी ददनांक भरा. 

५) डेडस्टॉक नंबर क्रमाने भरा. 

६) दजन्नसचे नाव दनवडूण दकंवा शोिनु घेण.े  

७) त्या दजन्नसाचा दकंवा वस्तुंचा दर, त्यांची संख्या व त्या दजन्नसाची दकंमत भरा. 

८) मादहती भरून साठवण ेबटणावर दललक करून ती मादहती ग्रामसेवकांच्याकडून प्रमादणत करा. 
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जडवस्त ुसाठा लेखा नोंद वही : 

 

जडिस्तु साठा लेखा नोंद प्रमाणीकरण : 
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िावषगक कामकाज 

जडवस्त ुसाठा लेखा / जंगम मालमत्ता यांची नोंदणी केल्यानंतर वादषवक कामकाज या मेनवुर दललक केल्यानंतर    त्यामिील 

जडवस्त ुसंग्रह दकंवा जंगम मालमत्ता दवल्हवेाट या मेनवुर दललक करा. 

1) जडवस्त ुसंग्रह दकंवा जंगम मालमत्ता दवल्हवेाटह ेपेज उपलब्ि होईल. 

2) नवीन बटणावर दललक केल्यानंतर दवल्हवेाट ददनांक भरून खरेदी क्रमाक दनवडूण घेण.े 

3) खरेदी क्रमांक दनवडल्यानंतर त्या दजन्नसाचे नाव उपलब्ि होईल. 

4) दवल्हवेाट संख्या भरून त्याची वसलू रलकम भरा. 

5) दवल्हवेाट संख्या भरल्यानंतर त्या साठ यातील दशल्लक ददसनू येईल. 

6) हुकुम नंबर भरा. 

7) दवल्हवेाट प्रकार दवक्री दकंवा खराब दनवडून घेण.े 

8) शेरा नोंद करून साठवण ेबटणावर दललक करा. 

9) ती मादहती साठवल्यानंतर ग्रामसेवकांकडून प्रमादणत करून घेण.े 
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नमुना क्र. १६ :-  जडिस्तु साठा लेखा / जंगम मालमत्ता अहिाल  

जडवस्त ुसंग्रह दकंवा जंगम मालमत्ता नोंद वहीचा अहवाल पाहण्यासाठी अहवाल या मेन ुमिील जडवस्त ुसंग्रह दकंवा जंगम 

मालमत्ता नोंद नमनुा या मेनवुर दललक करा. 

१. जडवस्त ुसंग्रह दकंवा जंगम मालमत्ता नोंद नमनुा 

यावर दललक केल्यानंतर दठक या बटणावर दललक 

करा. 

2. दललक केल्यानंतर नमनुा १६ चा ररपोटव ददसेल. 

जडिस्तु साठा लेखा / जंगम मालमत्ता अहिाल : 

 

नमुना क्र. १७:- अवग्रम वदलेलया / अनामत ठेिलेलया रकमांची नोंदिही 

ग्रामपंचायतमिील अदग्रम ददलेल्या दकंवा अनामत ठेवलेल्या रकमांची नोंद करण्यासाठी नमनुा क्र. १७ वापरून त्यांची नोंद 

ठेव ूशकतो. 

नोंदणी :- 

१) अदग्रम ददलेल्या / अनामत ठेवलेल्या रकमांची नोंद करण्यासाठी नोंदणी या मेनवुर दललक करून अनामत रकमांची 

नोंदणी या मेनवुर दललक करा. 

२) अदग्रम ददलेल्या / अनामत ठेवलेल्या रकमांची नोंद ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

३) नवीन बटणावर दललक करून ददनांक, त्या इसमाचे नाव व कजावऊ ददलेल्या रकमेचा तपशील भरा. 

४) रलकम भरून ती रलकमेचा वसलू प्रकार दनवडूण घेण.े 

५) सवव मादहती भरल्यानंतर साठवण ेबटणावर दललक करा.  
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अवग्रम वदलेलया / अनामत ठेिलेलया रकमांची नोंदिही  

 

 

कजागऊ वदलेलया रकमांची नोंदणी:- 

१) कजावऊ ददलेल्या रकमांची नोंदणी करण्यासाठी 

नोंदणी मेन ु मिील कजावऊ ददलेल्या रकमांची 

नोंदणी या मेनवुर दललक करा. 

२) नवीन बटणावर दललक करून ददनांक दनवडा. 

३) क्रमांक दनवडल्यावर त्या व्यक्तीचे नाव ददसेल. 

४) वसलू प्रकार दनवडूण परत केलेली अनामत रलकम 

भरा 

५) सवव मादहती भरल्यानंतर साठवण ेबटणावर दललक 

करा.  
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नमुना क्र. १७:- अवग्रम वदलेलया / अनामत ठेिलेलया रकमांची नोंदिहीअहवाल  

 

१) अदग्रम ददलेल्या / अनामत ठेवलेल्या रकमांचा अहवाल 

पाहण्यासाठी अहवाल मेन ुमिील नमनुा क्र. १७ अदग्रम ददलेल्या / 

अनामत ठेवलेल्या रकमांची नोंदवही या मेनवुर दललक करा. 

२) अदग्रम ददलेल्या / अनामत ठेवलेल्या रकमांची नोंदवही ह े पेज 

उपलब्ि होईल. 

३) आदथवक वषव दनवडूण ररपोटव बटणावर दललक करा. 

४) दललक केल्यानंतर नमनुा क्र. १७ चा अहवाल उपलब्ि होईल. 
 

 

नमुना क्रमांक19- रोजंदारीिरील कमगचाऱ्यांची मावहती 

रोजंदारीवरील कमवचाऱ्यांची मादहती नोंददवण्यासाठी MASTER मेन्य ू मध्ये रोजंदारीिरील कमगचाऱ्यांची मावहती हा 

पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या समोररोजंदारीवरील कमवचाऱ्यांची मादहती ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. रोजंदारीवरील कमवचाऱ्यांची मादहती नोंददवण्यासाठी 

नवीन बटन वर दललक करा. 

२. त्यानंतर कमवचाऱ्याचे नाव टाइप करून, परुष /स्त्रीसमोरील 

अरॅोवर दललक करून योग्य दलंग दनवडून घेऊन,  

३. तसेच कमवचाऱ्याच्या वदडलांचे नाव, कमवचाऱ्यांचा पणूव 

पत्ता इत्यादी मादहती भरून घ्यावी. 

४. कमवचाऱ्यांची वेतनमान मादहती भरून झालेनंतर साठवण े

बटणावर दललक करा. 

५. त्यानंतर हुद्दा समोरील अरॅोवर दललक करून उपलब्ि 

यादीमिनू कमवचाऱ्याचा हुद्दा दनवडून घ्यावा. 

६. हुद्याच्या यादी मध्ये हुद्दा उपलब्ि नसेल तर अरॅोसमोरील 

बटणावर दललक करून ओपन होणाऱ्या पेजवर नदवन 

बटणावर दललक करून मादहती भरून घ्यावी. 

७. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 

८. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची असलेस खालील टेबल मध्ये योग्य ती नोंद वरती दोनदा दललक करून बदल बटन 

वर दललक करा. 

९. हवी असलेल्या मादहती मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

१०. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली आह.े 

११. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

१२. रोजंदारीवरील कमवचाऱ्यांची मादहतीपेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 
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नमुना क्रमांक19- रोजंदारीिरील कमगचाऱ्यांची मजुरी 

रोजंदारीवरील कमवचाऱ्यांची मजरुी नोंददवण्यासाठी MASTER मेन्य ूमध्ये रोजंदारीिरील कमगचाऱ्यांची मजरुी हा पयावय 

दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या समोररोजंदारीवरील कमवचाऱ्यांची मादहती ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. रोजंदारीवरील कमवचाऱ्यांची मजरुी नोंददवण्यासाठी नवीन बटन 

वर दललक करा. 

२. त्यानंतर हुद्दा या चाकोना समोरील अरॅोवर दललक करून योग्य 

तो हुद्दा दनवडून घेऊन,  

३. कमवचाऱ्याची मजरुी मादहती भरून घ्यावी. 

४. कमवचाऱ्यांची मजरुी मादहती भरून झालेनंतर साठवण ेबटणावर 

दललक करा. 

५. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही 

भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 

६. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची असलेस खालील टेबल 

मध्ये योग्य ती नोंद वरती दोनदा दललक करून बदल बटन वर दललक करा. 

७. हवी असलेल्या मादहती मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

८. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली आह.े 

९. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

१०. रोजंदारीवरील कमवचाऱ्यांची मजुरीपेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 
 

नमुना क्रमांक19- रोजंदारीिरील कमगचाऱ्यांची हजेरी मावहती 

रोजंदारीवरील कमवचाऱ्यांची हजेरीमादहती नोंददवण्यासाठी MASTER मेन्य ू मध्ये रोजंदारीिरील कमगचाऱ्यांची हजेरी 

मावहती हा पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या समोररोजंदारीवरील कमवचाऱ्यांची हजेरी मादहती ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. रोजंदारीवरील कमवचाऱ्यांची हजेरी मादहती नोंददवण्यासाठी नवीन बटन वर दललक करा. 

२. त्यानंतर मजरुाचे नाव  या चाकोना समोरील अरॅोवर दललक करून योग्य तो मजरुाचे नाव दनवडून घेतल्यानंतर 

३. मजरुाचे पदनाव, स्त्री/परुष, पत्ता इत्यादी मादहती ऑटोमॅदटक समोर ददसनू येईल. 

४. त्यानंतर ज्या मदहन्यात कमवचाऱ्याने केलेल्या कामाचा मदहना व कामाचे वणवन दनवडून घ्यावे. 

५. त्यानंतर कमवचारी त्या मदहन्यात हजर असेलत्या ददनांकासमोरचा चे बॉलस ऑन (√ ) करून साठवण ेबटणावर दललक 

करावे. 

६. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 

७. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची असलेस खालील टेबल मध्ये योग्य ती नोंद वरती दोनदा दललक करून बदल बटन वर 

दललक करा. 

८. हवी असलेल्या मादहती मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

९. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली आह.े 



   55 
 
 

१०. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

११. रोजंदारीवरील कमवचाऱ्यांची हजेरी मादहतीपेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नमुना क्रमांक19–खचग पािती(व्हािचर) 

खचव पावती (व्हावचर)नोंद करण्यासाठी दनैंददन कामकाज मेन्य ू मध्ये नमनुा क्रमांक19–खचग पाितीव्हािचरहा पयावय 

दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या समोर नमनुा क्र१९ ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. खालील नवीन बटणावर दललक केल्यानंतर वरील नवीन बटणावरदललक करा. 

२. त्यानंतर फंडाचे नावदनवडा. 

३. कोणत्या मदहन्याचा खचव आह ेतो मदहना दनवडा. 

४. पगार तारीख व कामाचे नाव दनवडून घ्यावे. 

५. कोणत्या खात्यातनु रलकम खचव करायची आह ेते खाते दनवडा. 

६. खाते दनवडल्यानंतर त्या खात्याचा प्रकार दनवडा. 

७. कोणत्या कारणासाठी खचव करायची आह ेते कारण दलहावे. 

८. त्यानंतर कमवचाऱ्याचे नाव चाकोना समोरील अरॅोवर दललक करून योग्य तो कमवचाऱ्याचे नाव दनवडा. 

९. कमवचाऱ्याला असणाऱ्या मजरुीची रलकम प्रदत ददवस या रकान्यात भरून घ्यावी. 

१०. जर तमु्हाला एका खचावमध्ये दोन दकंवा अदिक खचावच्या नोंदणी करायच्या असल्यास वरचे नवीन बटन दललक करा व 

फंडाचे नाव दनवडा, अदा करणाऱ्या नाव, खात्याचे नाव, भरून साठवण ेबटन दललक करा. 

११. तमुच्या खचावच्या नोंदी करून झाल्या असलेस तुम्ही भरलेली मादहती योग्य असल्याची खात्री करा. 

१२.  खचावची रलकम रोख असल्यास साठवण ेबटणावर दललक करा. 
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१३. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 

१४.  जर खचव करायची रलकम चेक, RTGS दकंवा NEFT असल्यास त्या बँकेचे नाव, चेक बकु नं., चेक नं. दकंवा 

खालील NEFT दकंवा RTGS नंबर भरा. 

१५. वरील मादहती भरून झाल्यानंतर खालील साठवण ेबटणावर दललक केल्यानंतर ती ‘मादहती साठवली आह’े असा 

संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 

 

खचग पािती(व्हािचर) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नमुना क्रमांक19–खचग पािती(व्हािचर) अहिाल 

खचव पावती (व्हावचर) केल्यानंतर त्यांचा अहवाल पाहण्यासाठी अहवाल मेन्य ू मध्ये नमुना क्रमांक १९–खचग 

पािती(व्हािचर) अहिाल हा पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या समोर नमनुा नं १९–खचग पािती(व्हािचर) 

अहिालह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. फंडाचे नाव दनवडून घेतल्यानंतर आपण व्हावचर रदजस्टर दकंवा व्हावचर प्रमाण े खचव पावती(व्हावचर) 

अहवाल पाहू शकता.  

२. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा.  
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३. व्हावचरपेज वरूनबाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करावे. 
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नमुना क्रमांक21–कमगचारी पगार (व्हािचर) 

कमवचारी पगार (व्हावचर)नोंद करण्यासाठी दनैंददन कामकाज मेन्य ूमध्ये नमनुा क्रमांक२१–कमगचारी पगारव्हािचर हा पयावय 

दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या समोर नमनुा क्र२१ ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. खालील नवीन बटणावर दललक केल्यानंतर वरील नवीन बटणावरदललक करा. 

२. त्यानंतर फंडाचे नावदनवडा. 

३. कोणत्या मदहन्याचा खचव आह ेतो मदहना दनवडा. 

४. पगार तारीख दनवडून घ्यावे. 

५. व्हाऊचर  प्रकार दनवडा. जर एकापेक्षा जास्त मदहने असतील तर बाजचू्या रकान्यातील मदहने दनवडा.  

६. त्यानंतर कमवचाऱ्याचे क्र. चाकोना समोरील अरॅोवर दललक करून योग्य तो कमवचाऱ्याचा क्र.दनवडा. 

७. कमवचारी क्र. दनवडल्यानंतर पगार, कपात ि िजा कराियाच्या रकमा ऑटोमदॅटक आपणाला ददसनू येतील. 

८. आलेल्या रकमा योग्य आहते काय? याची खात्री करा. 

९. त्यानंतर कोणत्या खात्यातनु रलकम खचव (पगार) करावयाचा आह ेते खाते दनवडा. 

१०. िनादशे कोणत्या बँकेचा, चेक बकु नं., चेक नं. व ददनांक इत्यादी सवव मादहती योग्य दनवडा. 

११. जर तमु्हाला एकाच पगार पत्रकात दोन दकंवा अदिक खचावच्या(पगार) नोंदणी करायच्या असल्यास वरचे नवीन बटन 

दललक करा व वरीलप्रमाण े(क्र. २ ते क्र. ९प्रमाण े) प्रोसेस करूनसाठवण ेबटन दललक करा. 

१२. तमुच्या खचावच्या नोंदी करून झाल्या असलेस तुम्ही भरलेली मादहती योग्य असल्याची खात्री करा. 

१३. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 

१४.  जर खचव करायची रलकम चेक, RTGS दकंवा NEFT असल्यास त्या बँकेचे नाव, चेक बकु नं., चेक नं. दकंवा 

खालील NEFT दकंवा RTGS नंबर भरा. 

१५. वरील मादहती भरून झाल्यानंतर खालील साठवण ेबटणावर दललक केल्यानंतर ती ‘मादहती साठवली आह’े असा 

संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 
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कमगचारी पगार  
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नमुना क्रमांक21–कमगचारी पगारअहिाल 

खचव पावती (व्हावचर) केल्यानंतर त्यांचा अहवाल 

पाहण्यासाठी अहवाल मेन्य ूमध्ये नमुना क्रमांक २१–

कमगचारी पगारअहिाल हा पयावय दनवडून 

घ्यावात्यानंतर आपल्या समोर नमनुा नं २१–कमगचारी 

पगारअहिालह ेपेज उपलब्ि होईल.  

१. फंडाचे नाव दनवडून घेतल्यानंतर आपण व्हावचर 

रदजस्टर दकंवा व्हावचर प्रमाणे खचव 

पावती(व्हावचर) अहवाल पाहू शकता.  

२. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करणे 

या बटन वर दललक करा.  

३. कमगचारी पगार व्हावचर अहवालपेज वरूनबाहरे 

पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करावे. 

 

कमगचारी िेतन देयकाची नोंदिही: 
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नमुना क्र. २२ :- इतर मालमते्तची मावहती  

ग्रामपंचायत स्थािर वमळकत नोंदणी  

१) नवीन बटणावर दललक करा. 

२) वॉडव नं. दनवडा. 

३) दमळकत क्र. दनवडा. 

४) दमळकत दनवडल्यानंतर त्या दमळकतीचे नाव ददसेल. 

५) खरेदी ददनांक दकंवा बांिकाम ददनांक दनवडा. 

६) त्याचा प्रकार व ठराव भरा. 

७) भमूापन क्र. जागा आदण वणवन भरा. 

८) वापरण्याचे कारण व त्याचा खचव दलहा. 

९) सवव मादहती भरल्यानंतर साठवण ेबटणावर दललक करा. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग्रामपंचायत स्थािर वमळकत दुरुस्ती 

१) नवीन बटणावर दललक करा. 

२) दमळकत क्र. दनवडा. 

३) दमळकत दनवडल्यानंतर त्या दमळकतीचे नाव ददसेल. 

४) दरुस्ती केल्याचा ददनांक भरून त्या दमळकतीचा दनयदमत, खास, व इमारतीचा खचव भरून साठवण ेबटणावर दललक 

करा. 
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ग्रामपंचायत स्थािर वमळकत दुरुस्ती: 

 

 

 

 

 

 

 

ग्रामपंचायत स्थािर वमळकत घसारा 

१) नवीन बटणावर दललक करा. 

२) दमळकत क्र. दनवडा. 

३) दमळकत दनवडल्यानंतर त्या दमळकतीचे नाव 

ददसेल. 

४) ददनांक दनवडूण घसारा रलकम भरा. 

५) सवव मादहती भरल्यानंतर साठवण े बटणावर 

दललक करा. 

 

 

ग्रामपंचायत स्थािर वमळकत विलहेिाट 

1) नवीन बटणावर दललक करा. 

2) दमळकत क्र. दनवडा. 

3) दमळकत दनवडल्यानंतर त्या दमळकतीचे 

वणवन ददसेल.  

4) ठरावाचा आदशे क्र., ददनांक व तपशील भरा. 

सवव मादहती भरल्यानंतर साठवण ेबटणावर दललक 

करा. 
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नमुना क्र. २२ :- इतर मालमते्तची मावहतीअहिाल 

 इतर मालमत्तेची मादहतीचा अहवाल पाहण्यासाठी वादषवक अहवाल या मेनमुिील नमनुा २२ इतर मालमत्तेची मादहती या 

मेनवुर दललक करा.त्यानंतर ठीक या बटणावर दललक केल्यानतंर पढुीलप्रमाण ेअहवाल प्राप्त होईल. 

   

 

 

 

 

मालमते्तची मावहतीअहिाल   
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नमुना क्र. २३ :- रस्ते नोंदणी  

 ग्रामपंचायत मिील रस्त्यांची नोंद करण्यासाठी स्थावर मालमत्ता मिील दमळकत मादहती या मेनवुर दललक करून रस्ते 

नोंदणी या मेनवुर दललक करा. 

रस्ते नोंदणी 

१) रस्ते नोंदणी यावर दललक केल्यानंतर रस्ते नोंदणी ह ेपेज 

उपलब्ि होईल. 

२) नवीन बटणावर दललक करा. 

३) रस्त्याचे नाव दनवडा दकंवा शोिुन घेण.े 

४) रस्ता पासनू ते पयंत आह ेते नोंद करण.े 

५) रस्त्याची लांबी(मी.) व रंदी (फु.) भरण.े 

६) रस्त्याचा प्रकार दनवडा. 

७) पणूव केल्याची तारीख दनवडा. 

८) रस्त्याचा खचव (प्रती दक.मी.) भरा. 

९) शेरा नोंद करून साठवण ेया बटणावर दललक करा. 

 

 

रस्ते दुरुस्ती 

ग्रामपंचायत मिील रस्त्यांची दरुस्ती करण्यासाठी स्थावर मालमत्ता मिील दमळकत मादहती या मेनवुर दललक करून रस्ते 

दरुस्ती या मेनवुर दललक करा. 

१) रस्ते दरुस्ती यावर दललक केल्यानंतर रस्ते 

दरुस्ती ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

२) नवीन बटणावर दललक करा. 

३) रस्त्याचे नाव दनवडा. 

४) कालाविी दनवडूण घेण.े 

५) चाल ुखचव व चाल ुस्वरूप भरण.े 

६) दवशेष खचव, दवशेष स्वरूप व दरुस्ती दवशेष 

स्वरूप भरा. 

७) सवव मादहती भरल्यानंतर साठवण े बटणावर 

दललक करा. 
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नमुना क्र. २३ :- रस्ते नोंदणी अहिाल 

 रस्ते नोंदणीचा अहवाल पाहण्यासाठी वादषवक अहवाल मेन ुमिील नमनुा २३ रस्ते मादहती ह्या मेनवुर दललक करा. 

१)  रस्ते मादहतीक ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

२) दठक या बटणावर दललक करा. 

३) रस्ते मादहतीचा अहवाल उपलब्ि होईल. 

रस्ते नोंदणी अहिाल 

 

नमुना क्र. २४ :- जवमनीचे नोंदणी पुस्तक 

 ग्रामपंचायत मिील जदमनीची नोंद करण्यासाठी स्थावर मालमत्ता मिील दमळकत मादहती या मेनवुर दललक करून जदमनीची 

नोंदणी या मेनवुर दललक करा. 

जवमनीची नोंदणी 

१) जदमनीची नोंदणी या मेनवुर दललक करून नवीन बटणावर दललक करा. 

२) दमळकत क्र. दनवडल्यानंतर ती दमळकत उपलब्ि होईल. 

३) संपादनाचा ददनांक दनवडा व त्याचा प्रकार दनवडूण घेणे. 

४) कोणत्या हतेसूाठी जदमनीची नोंद आह ेते नमदू करण.े 

५) त्याचा संदभव दणे.े 

६) जदमनीचे क्षेत्र, जदमनीच्या हद्दी, त्याची आकारणी व भमूापन क्र. भरा. 

७) सवव मादहती भरल्यानंतर साठवण ेबटणावर दललक करा.  
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जवमनीचे नोंदणी पुस्तक : 

 

जवमनीची विलहेिाट: 

  ग्रामपंचायत मिील जदमनीची नोंद करण्यासाठी स्थावर मालमत्ता मिील दमळकत मादहती या मेनवुर दललक करून 

जदमनीची दवल्हवेाट या मेनवुर दललक करा. 

1) जदमनीची दवल्हवेाटह ेपेज उपलब्ि होईल. 

2) दमळकत क्र. दनवडल्यानंतर ती दमळकत उपलब्ि होईल. 

3) संपादनाचा ददनांक दनवडा व त्याचा प्रकार दनवडूण घेणे. 

4) त्या दमळकतीची रलकम भरा. 

5) हुकुम नं. भरून शेरा नोंद करा. 

6) सवव मादहती भरल्यानंतर साठवण ेबटणावर दललक करा. 
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जवमनीची विलहेिाट: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नमुना क्र. २४ :- जवमनीचे नोंदणी पुस्तक अहिाल  

१) जदमनीच्या नोंदणीचा अहवाल पाहण्यासाठी वादषवक कामकाज या मेनमुिील नमनुा १४ जदमनीच े

नोंदणी पसु्तक या मेनवुर दललक करा. 

२) जदमनीची नोंदणी पसु्तक ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

३) दठक या बटणावर दललक करा. 

४) दठक बटणावर दललक केल्यानंतर जदमनीचा नोंदवही 

चा ररपोटव उपलब्ि होईल. 
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जवमनीचे नोंदणी पुस्तक अहिाल: 

नमुना क्र. २५ :- गंुतिणूक नोंदिही 

ग्रामपंचायतमध्ये गुंतवणकू केलेल्या नोंदी या नमनुा क्र.२५ मध्ये करण्यासाठी पंचायत नोंदणी रदजस्टर या मेन ुवर दललक करा. 

१) मास्टर मेन ुवर दललक केल्यानंतर त्यामिील गुंतवणकू प्रकार या मेन ुवर दललक करा. 

२) गुंतवणकू प्रकार ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

३) नवीन बटणावर दललक करून गुंतवणकूीचा तपशील भरा. 

४) सवव मादहती भरल्यानंतर साठवण ेबटणावर दललक करा. 

नोंदणी  

ग्रामपंचायतमध्ये गुंतवणकू प्रकार नोंद करून 

नोंदणी या मेन ुवर दललक करा 

१) नोंदणी मेन ुवर दललक केल्यानंतर त्यामिील 

गुंतवणकू नोंदवही या मेन ुवर दललक करा. 

२) गुंतवणकू नोंदवही ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

३) नवीन बटणावर दललक करून गुंतवणकू 

तारीख व आदथवक वषव दनवडा. 

४) गुंतवणकूीचा तपशील दनवडा. 

५) गुंतवणकूीची रलकम भरण्यासाठी त्याची 

दशवनी मलू्य व खरेदी दकंमत भरा. 

६) पररणत होण्याची तारीख व दनव्वळ दये 

रलकम भरा. 

७) उपादजवत व्याजाची तारीख व बदलीचा/पदोत्रतीचा ददनांक भरा. 

८) ददैनक रोकड वहीतील जमा रलकम व प्रक्रांतीचा तपशील भरा. 

९) सवव मादहती भरल्यानंतर साठवण ेबटणावर दललक करा. 
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नमुना क्र. २५ :- गंुतिणूक नोंदिहीअहिाल 

गुंतवणकू अहवाल पाहण्यासाठी अहवाल मेनवुर दललक करून त्यामिील नमनुा क्र. २५ गुंतवणकू अहवाल वर दललक करा. 

१) नमनुा क्र. २५ गुंतवणकू नोंदवही ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

२) आदथवक वषव दनवडूण दठक या बटणावर दललक करा. 

३) नंतर ररपोटव या बटणावर दललक करून गुंतवणकूीचा ररपोटव उपलब्ि होईल. 

 

 

गंुतिणूक नोंदिहीअहिाल:  
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नमुना क्र. २७ : लेखापरीक्षणातील आके्षपांच्या पूतगतेचे मावसक वििरण 

नोंदणी  

लेखापरीक्षणातील आक्षेपांची पतूवता करण्यासाठी नोंदणी या मेनवुर दललक करून लेखापरीक्षणातील आक्षेपांच्या 

पतूवतेचे मादसक दववरण या मेनवुर दललक करा.  

१) नवीन बटणावर दललक करून 

लेखापरीक्षण अहवालाचे वषव 

व मदहना दनवडा. 

२) लेखापरीक्षण अहवालातील 

पररच्छेद संख्या भरा. 

३) ग्रामपंचायतीने या मदहन्यात 

पतूवता केलेल्या पररच्छेदांची 

संख्या भरा. 

४) पंचायत सदमतीने मान्य 

केलेल्या पतुवतांची संख्या भरा. 

५) लेखा परीक्षकाने पतूवता मान्य 

केली आह े त्या आक्षेपांची 

संख्या भरा. 

६) प्रलंदबत असलेल्या 

आक्षेपांची संख्या भरा. 

७) पतूवता न केलेली कारण ेदलहा. 

८) शेरा नोंद करून साठवण ेबटणावर दललक करा.  

 

नमुना क्र. २७ : लेखापरीक्षणातील आके्षपांच्या पूतगतेचे मावसक वििरणअहिाल 

१) लेखापरीक्षणातील आक्षेपांचा मादसक दववरण अहवाल पाहण्यासाठी अहवाल या मेनवुर    दललक करून नमनुा क्र. 

२७ लेखापरीक्षणातील आक्षेपांचा मादसक अहवाल ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

२) आदथवक वषव व मदहना दनवडा. 

३) ररपोटव या बटणावर दललक करा. 

४) ररपोटव या बटणावर दललक केल्यानंतर  

५) अहवाल उपलब्ि होईल. 
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लेखापरीक्षणातील आके्षपांच्या पूतगतेचे मावसक वििरणअहिाल : 

नमुना क्र. २८ : मागासिगीयांसाठी कराियाचे खचागचे मावसक वििरण: 

 ग्रामपंचायतमिील मागासवगीयांसाठी करावयाचे खचव व मदहला बाल कल्याण खचव यांचे प्रमाण ३%, १०% व १५% असे 

वगीकरण केले आह.े त्यासाठी नोंदणी या मेनवुर दललक करा. दललक केल्यानंतर त्यामिील मागासवगीयांसाठी करावयाचे 

खचावचे मादसक दववरण या मेनवुर दललक करा. 

१) मागासवगीयांसाठी करावयाचे 

खचावचे मादसक दववरण ह े पेज 

उपलब्ि होईल. 

२) नवीन बटणावर दललक करून 

मदहना दनवडा. 

३) खचव करावयाचा प्रकार दनवडा. 

४) एकुण खचव व टलकेवारी दनवडा. 

५) खात्याचे नाव व दयेकाचे नाव 

दनवडून घेण.े 

६) आपणाला त्या खात्यातील 

तरतदू, मागील झालेला खचव 

सरुवातीच्या दशलकेसह एकुण 

रलकम व खचव करावयाची रलकम 

ददसेल. 

७) चाल ुमदहन्यातील एकुण खचव भरा. 

८) खचव भरल्यानंतर दशल्लक रलकम व ददसेल. 

९) ज्या बँकेतनू रलकम अदा करायची आह ेत्या बँकेचे नाव दनवडा. 

१०) तसेच चेक बकु नं., चेक नं., व चेक ददनांक दनवडा. 

११) सवव मादहती भरल्यानंतर साठवण ेबटणावर दललक करा. 
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साठवण ेकेल्यानंतर ही रलकम अदा करावयाची आह ेकाय? करावयाची असल्यास Yes या बटणावर दललक करा. नसेल तर 

No या बटणावरदललक करा.  

 

 

 

 

 

 

 

नमुना क्रमांक12–आकवस्मत खचागचे प्रमाणक : -  

आकदस्मत खचावची नोंद करण्यासाठी दनैंददन कामकाज मेन्य ूमध्ये नमनुा क्रमांक12– आकदस्मत खचावचे प्रमाणक हा पयावय 

दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या समोर नमनुा क्र१२ ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. खालील नवीन बटणावर दललक केल्यानंतर वरील नवीन बटणावरदललक करा. 

२. त्यानंतर फंडाचे नावदनवडा. 

३. कोणास अदा दकंवा खचव केली आह ेते नाव दनवडा. 

४. कोणत्या खात्यातनु रलकम खचव करायची आह ेते खाते दनवडा. 

५. खाते दनवडल्यानंतर त्या खात्याचा प्रकार दनवडा. 

६. कोणत्या कारणासाठी खचव करायची आह ेते कारण दलहावे. 

७. दजन्नसाचे नाव, एकक, संख्या, दर प्रती एकक भरून साठवण ेबटणावर दललक करा. 

८. जर तमु्हाला एका खचावमध्ये दोन दकंवा अदिक खचावच्या नोंदणी करायच्या असल्यास वरचे नवीन बटन दललक करा व 

फंडाचे नाव दनवडा, अदा करणाऱ्या नाव, खात्याचे नाव, खचव प्रकार, दजन्नसाचे नाव, एकक, संख्या व दर प्रती एकक 

भरून साठवण ेबटन दललक करा. 

९. तमुच्या खचावच्या नोंदी करून झाल्या असलेस तुम्ही भरलेली मादहती योग्य असल्याची खात्री करा. 

१०.  खचावची रलकम रोख असल्यास साठवण ेबटणावर दललक करा. 

११. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 

१२.  जर खचव करायची रलकम चेक, RTGS दकंवा NEFT असल्यास त्या बँकेचे नाव, चेक बकु नं., चेक नं. दकंवा 

खालील NEFT दकंवा RTGS नंबर भरा. 

१३. वरील मादहती भरून झाल्यानंतर खालील साठवण ेबटणावर दललक केल्यानंतर ती ‘मादहती साठवली आह’े असा 

संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 
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(टीप : केलेल्या खचावचे व्हावचर चकुले असलेस दनैंददन कामकाज मेन ूमिील प्रमाणक (व्हािचर) काढणे हा 

पयावय दनवडून नवीन बटणावर दललक करून त्यातील व्हा. क्र. १२ या बटन वर दललक करा.त्यानंतर फंडाचे नाव 

दनवडून तो व्हा. नं. दनवडून दठक बटणावर दललक करा. मादहती साठवली आह ेअसा संदशे आल्यानंतर बाहरे या 

बटणावर दललक करा.) 

१४. मादहती साठवल्या गेल्यावर ररपोटव याबटन वर दललक करून केलेल्या व्हावचरची प्रत पाहता येईल. 
(टीप : जर केलेल्या खचावचा ररपोटव पहावयाचा असलेस अहवाल मेन ूमिील  नमुना क्रमांक १२– खचागचे प्रमाणक 

अहिालहा पयावय दनवडून उपलब्ि पयावयनसुार हवी असणारे व्हावचर बघता येते.) 
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नमुना क्र. २८ : मागासिगीयांसाठी कराियाचे खचागचे मावसक वििरण अहिाल 

मागासवगीयांसाठी व बाल कल्याणसाठी करावयाचा खचावचा अहवाल पाहण्यासाठी अहवाल या मेनवुर दललक करून नमनुा 

२८ (मागासवगीयांसाठी ३%.१०%,१५%) या मेनवुर दललक करा. 

 

१) आदथवक वषव व मदहना दनवडा. 

२) खचव टलकेवारी प्रकार दनवडा. 

ररपोटव या बटणावर दललक केल्यानंतर नमनुा २८ अहवाल उपलब्ि होईल. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मागासिगीयांसाठी कराियाचे खचागचे मावसक वििरण अहिाल: 
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नमुना क्र. २९ :- कजागची नोंदिही 

ग्रामपंचायत मिील कजावची नोंद करण्यासाठी नमनुा क्र. २९ यामध्ये नोंदी करा. 

१) मास्टर या मेनवुर दललक करून 

त्यामिील कजव उभारणीची सािने या 

मेनवुर दललक करा. 

२) कजव उभारणीची सािने ह े पेज उपलब्ि 

होईल. 

३) नवीन बटणावर दललक करून कजव 

उभारणीची सािने भरा. 

४) साठवण ेबटणावर दललक करा. 
 

नोंदणी : 

१) कजावची नोंदणी करण्यासाठी नोंदणी या मेनवुर दललक करून त्यामिील कजव नोंदणी या मेनवुर दललक करा. 

२) नवीन बटणावर दललक करून कजव उभारणीची सािन दनवडा. 

३) कजव मंजरुीचा आदशे, क्रमांक व ददनांक दनवडा. 

४) कजावची रलकम, व्याज दर व कजव दमळाल्याची तारीख दनवडा. 

५) हप्त्यांची संख्या व दनयत तारीख  दनवडल्यानंतर मदु्दल व व्याज ददसेल. 

६) सवव मादहती भरल्यानंतर साठवण ेबटणावर दललक करा. 
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नमुना क्र. २९ :- कजागची नोंदिही अहिाल  

कजावचा अहवाल पाहण्यासाठी अहवाल या मेन ुमिील नमनुा क्र. २९ कजावची नोंदवही या मेनवुर दललक करा. 

१) ररपोटव या बटणावर दललक करा. 

२) दललक केल्यानंतर कजावचा अहवाल उपलब्ि होईल. 

 

 

कजागची नोंदिही अहिाल : 

नमुना क्र. ३० :- ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण आके्षप पूतगता नोंदिही  

१) लेखापरीक्षण आक्षेप 

पतूवता नोंद करण्यासाठी 

वादषवक कामकाज या 

मेनवुर दललक करून 

त्यामिील ग्रामपंचायत 

लेखापरीक्षण आक्षेप 

पतूवता नोंदवही या मेनवुर 

दललक करा. 

२) नवीन बटणावर दललक 

करून ग्रामपंचायत मिील 

आक्षेप केलेल्या नोंदीची 

मादहती भरा. 

सवव मादहती भरल्यानंतर 

साठवण ेबटणावर दललक 

करा. 
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नमुना क्र. ३० :- ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण आके्षप पूतगता नोंदिही अहिाल 

१) ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण आक्षपे पतूवता केलेला अहवाल 

पाहण्यासाठी अहवाल या मेन ु मिील नमनुा क्र. ३० 

ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण आक्षेप पतूवता नोंदवही या मेनवुर 

दललक करा. 

२) आदथवक वषव दनवडूण ररपोटव या बटणावर दललक करा. 

३) ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण आक्षेप पतूवता केलेला 

अहवालाचे पेज उपलब्ि होईल. 

 

ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण आके्षप पूतगता नोंदिही अहिाल: 

 

 

 

 

 

 

 

नमुना क्र. ३१ :- प्रिास भत्ता देयक 

  ग्रामपंचायत मिील कमवचाऱ्यांचा, सदस्यांचा व सरपंचांचा प्रवास भत्याची नोंद करण्यासाठी हा नमनुा वापरला जातो. 

प्रिास प्रकार मावहती 

१) मास्टर या मेनवुर दललक करून प्रवास मादहती या 

मेनवुर दलक करा.  

२) प्रवास मादहती ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

३) नवीन बटणावर दललक करून प्रवास प्रकार भरून 

साठवण ेबटणावर दललक करा. 
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प्रिासाचे कारण : 

१) मास्टर या मेनवुर दललक करून 
प्रवासाचे कारण या मेनवुर दलक 

करा.  

२) प्रवासाचे कारण भरण्यासाठी ह ेपेज 
उपलब्ि होईल. 

३) नवीन बटणावर दललक करून 

प्रवासाचे कारण भरून साठवण े

बटणावर दललक करा. 

 

 

प्रिास भत्ता मावहती: 

१) मास्टर या मेनवुर दललक करून प्रवास भत्ता 
मादहती या मेनवुर दलक करा.  

२) प्रवास भत्ता मादहती भरण्यासाठी ह े पेज 
उपलब्ि होईल. 

३) नवीन बटणावर दललक करून प्रवास दर 
मादहती भरा. 

४) वरील मादहती भरून झाल्यावर साठवण े
बटणावर दललक करा. 

 

दैवनक भत्ता मावहती : 

१) मास्टर या मेनवुर दललक करून ददैनक भत्ता 
मादहती या मेनवुर दलक करा.  

२) ददैनक भत्ता मादहती भरण्यासाठी ह े पेज 
उपलब्ि होईल. 

३) नवीन बटणावर दललक करून ददैनक भत्ता 
मादहती भरून साठवण े बटणावर दललक 

करा. 
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सदस्य मावहती : 

१) मास्टर या मेनवुर दललक करून 
सदस्य मादहती या मेनवुर दलक करा.  

२) सदस्य मादहती भरण्यासाठी ह े पेज 
उपलब्ि होईल. 

३) नवीन बटणावर दललक करून 

सदस्याचे नाव भरा व हुद्दा दनवडा. 

४) मोबाईल नं. भरून साठवण े

बटणावर  बटणावर दललक करा. 

 

 

 प्रिास भत्ता देयक : 

 नोंदणी या मेनवुर दललक करून त्यामिील प्रवास भत्ता नोंदणी या मेनवुर दललक करा. 

१) प्रवास भत्ता नोंदणी ह े पेज 

उपलब्ि होईल. 

२) नवीन बटणावर दललक करून 

आदथवक वषव दनवडा. 

३) कायावलयाचे दठकाण 

सरपंच/उपसरपंच, सदस्य यांच े

नाव दनवडा. 

४) कायावलयीन प्रवासाचा तपशील 

भरा. 

५) प्रवासाचे सािन, वगव, 

दतदकटांची संख्या व रलकम 

भरा. 

६) दक.मी. व दर भरा. 

७) ददैनक भत्ता भरा. 

८) प्रवासाचे कारण व शेरा नोंद 

करा. 

९) सवव मादहती भरल्यानंतर 

साठवण ेबटणावर दललक करा. 
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नमुना क्र. ३१ प्रिास भत्ता देयक अहिाल: 

 नमनुा क्र. ३१ चा अहवाल पाहण्यासाठी अहवाल या मनेुवर दललक करून नमनुा ३१ प्रवास भत्ता दयेक या मनेुवर 

दललक करा. 

१) नमनुा ३१ प्रवास भत्ता दयेक ह ेपेज 

उपलब्ि होईल. 

२) आदथवक वषव व मदहना दनवडूण 

घणे.े 

ररपोटव या बटणावर दललक करून नमनुा 

३१ चा अहवाल उपलब्ि होईल. 

 

 

 

 

प्रिास भत्ता देयक अहिाल: 

 

  



   81 
 
 

नमुना क्र. 32:- कजग रलकम परतािा 

कजव रलकम परतावा मादहती नोंददवण्यासाठी वादषवक कामकाज मेन्य ूमध्ये कजग रलकमपरतािा मावहती हा पयावय दनवडून 

घ्यावात्यानंतर आपल्या समोरकजव रलकम परतावा मादहती ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. नवीन कजव रलकम परतावा मादहती 

नोंददवण्यासाठी नवीन बटन वर 

दललक करा 

२. त्यानंतर रकमेच्या परताव्यासाठीचा 

आदशे व प्रमाणक क्रमांक टाइप 

करून  

३. ददलेली मळू रलकम, रलकमेचा 

पावती क्रमांक तसेच ददनांक  

४. त्यानंतर परत करावयाची रलकम 

तसेच ठेवीदाराच े नाव, परतावा 

करणाऱ्या प्रादिका-याचे नाव टाइप 

करून साठवण े बटनावर दललक 

करा. 

५. तमु्ही भरलेली मादहती योग्य 

असल्याची खात्री करून साठवण े

बटन वर दललक करा. 

६. ‘मादहती साठवली आह’े असा 

संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 

७. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची असलेस खालील टेबल मध्ये योग्य ती नोंद वरती दोनदा दललक करून बदल बटन 

वर दललक करा. 

८. हवी असलेल्या मादहती मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

९. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली आह.े 

१०. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

११. कजव रलकम परतावामादहती पेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 
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नमुना क्र. 32:- कजग रलकम परतािा अहिाल 

 

१) कजव रलकम परतावा अहवाल पाहण्यासाठी 
अहवाल या मेनमुिील नमनुा ३२कजग रलकम 

परतािा या मेनवुर दललक करा. 

२) कजव रलकम परतावा ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

३) आदथवक वषव दनवडून  

४) ररपोटव या बटणावर दललक करा. 

ररपोटव बटणावर दललक केल्यानंतर कजग रलकम परतािा चा ररपोटव उपलब्ि होईल. 

कजग रलकम परतािा अहिाल : 

नमुना क्र. 33:- िृक्ष नोंदिही- िृक्ष प्रकार 

वकृ्ष मादहती नोंददवण्यासाठी MASTER मेन्य ूमध्ये िृक्ष मावहती हा पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या समोरवकृ्ष 

मादहती ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. नवीन वकृ्ष मादहतीनोंददवण्यासाठी नवीन बटन वर 

दललक करा 

२. त्यानंतर वकृ्षप्रकार नाव टाइप करून घ्या. उदा. 

आंबा, अशोक, जास्वंद इ. 

३. तमु्ही भरलेली मादहती योग्य असल्याची खात्री 

करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

४. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि 

झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली 

आह.े 

५. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची असलेस खालील टेबल मध्ये योग्य ती नोंद वरती दोनदा दललक करून बदल बटन 

वर दललक करा. 
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६. हवी असलेल्या मादहती मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

७. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली आह.े 

८. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

९. वकृ्षमादहती पेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 
 

नमुना क्र. 33:- िृक्ष नोंदिही- िृक्ष नोंदणी 

वकृ्ष मादहती नोंद करण्यासाठीनोंदणी मेन्य ूमध्ये िृक्ष नोंदणी हा पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या समोरवकृ्ष नोंदणी ह े

पेज उपलब्ि होईल. 

१. नवीन वकृ्ष नोंदणीनोंद करण्यासाठी नवीन बटन 

वर दललक करा 

२. त्यानंतर जदमनीचा/रस्त्याचा तपशील या 

अरॅोसमोरीलबटणावर वर दललक करून ओपन 

होणाऱ्या यादीमिील तपशील दनवडा. 

३. त्याचप्रमाण े वकृ्षाचा प्रकार या 

अरॅोसमोरीलबटणावर वर दललक करून ओपन 

होणाऱ्या यादीमिील प्रकार दनवडा. 

४. वकृ्षाबद्द ल अदिक मादहती असेल तर आपण 

भरून साठवण ेबटनावर दललक करा. 

५. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि 

झाल्यास तुम्ही भरलेली मादहती साठवली गेली 

आह.े 

६. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची असलेस 

खालील टेबल मध्ये योग्य ती नोंद वरती दोनदा 

दललक करून बदल बटन वर दललक करा. 

७. हवी असलेल्या मादहती मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

८. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली आह.े 

९. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

 

वकृ्ष नोंदणी पेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 
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नमुना क्र. 33:- िृक्ष नोंदिही- िृक्षतोड मावहती 

 वकृ्ष तोड मादहती नोंददवण्यासाठी वादषवक कामकाज मध्ये िृक्ष तोड मावहती हा पयावय दनवडून घ्यावात्यानंतर आपल्या 

समोरवकृ्ष तोड मादहती ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

१. नवीन वकृ्ष तोड मादहती 

नोंददवण्यासाठी नवीन बटन वर 

दललक करा 

२. त्यानंतर जदमनीचा / रस्त्याचा 

तपशील या अरॅो समोरील 

बटणावर वर दललक करून ओपन 

होणाऱ्या यादी मिील तपशील 

दनवडा. 

३. त्याचप्रमाण े वकृ्षाचा प्रकार या 

अरॅो समोरील बटणावर वर दललक 

करून ओपन होणाऱ्या यादी 

मिील प्रकार दनवडा. 

४. त्यानंतर वकृ्ष तोडल्यास नष्ट 

झाल्यास त्याबाबतचा तपशील व वकृ्ष नष्ट झाल्याचा तपशील भरण ेआवश्यक आह.े 

५. तमु्ही भरलेली मादहती योग्य असल्याची खात्री करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

६. ‘मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही भरलेली मादहती साठवली गेली आह.े 

७. तमु्ही भरलेली मादहती बदलायची असलेस खालील टेबल मध्ये योग्य ती नोंद वरती दोनदा दललक करून बदल बटन 

वर दललक करा. 

८. हवी असलेल्या मादहती मध्ये बदल करून साठवण ेबटन वर दललक करा. 

९. ‘बदललेली मादहती साठवली आह’े असा संदशे उपलब्ि झाल्यास तमु्ही बदललेली मादहती साठवली गेली आह.े 

१०. चाल ूअसलेली दक्रया रद्द करण्यासाठी रद्द करण ेया बटन वर दललक करा. 

११. वकृ्ष तोडमादहती पेज वरून बाहरे पडण्यासाठी बाहरे बटन वर दललक करा. 
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नमुना क्र. 33:- िृक्ष नोंदिही- अहिाल : 

५) वकृ्ष नोंदणीचा अहवाल पाहण्यासाठी अहवाल या 

मेनमुिील नमनुा ३३वकृ्ष नोंदवही या मेनवुर दललक 

करा. 

६) वकृ्ष नोंदवही ह ेपेज उपलब्ि होईल. 

७) ररपोटव या बटणावर दललक करा. 

८) ररपोटव बटणावर दललक केल्यानंतर वकृ्ष नोंदवही चा ररपोटव उपलब्ि होईल. 

 

िृक्ष नोंदिही अहिाल : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

धन्यिाद 


