
TEAMTEAMTEAMTEAM    PAANIPAANIPAANIPAANI    अ पलीअ पलीअ पलीअ पलीकेशन गाईडकेशन गाईडकेशन गाईडकेशन गाईड    

नम कार, 

पानी फाउंडेशनच े टम मबर झा या ब ल अिभनंदन व टम म ये हा दक वागत. 

आपण आता साधारणपणे ७५०+ जना या टम म ये एका लोकचळवळीत सहभागी आहात. या 
लोकचळवळीचा उ ेश आह े“दु काळमु  महारा ” करणे. यात अनेक गावक  यांच,े समाजातील अनके घटकांचे 
मोठे योगदान आह.े आपण पानी फाऊंडशेन टमच ेसद य हणून या लोकचळवळीला अिधक बळकट व 
लवकरात लवकर सा य कर यासाठी पूण य  करणे आव यक आह.े यासाठी आप या फाउंडेशन या 
धोरणांनुसार काम करणे आिण येणा  या अडचणी आप या टम या व र ांकडे मांडणे आव यक आह.े यासाठी 
संवादाचे एक थटेथटेथटेथटे,,,,    िनयिं त व पणूत: उ ेशाला बाधंील मा यमिनयिं त व पणूत: उ ेशाला बाधंील मा यमिनयिं त व पणूत: उ ेशाला बाधंील मा यमिनयिं त व पणूत: उ ेशाला बाधंील मा यम असणे आव यक आहे हणून ही अ प 
बनव यात आली आह.े  

यात आपण आपले कामासबंधंीच ेआ थक वहार, मानधन, दैनं दन वास खच,इ या द आव यक बाब सह 
फ  कामासबंंधी संदशे दवेाण घेवाण क  शकाल. ही अ प आपल ेकाम सोपेही अ प आपल ेकाम सोपेही अ प आपल ेकाम सोपेही अ प आपल ेकाम सोपे,,,,सरुळीत व वळेेत हो याक रता सरुळीत व वळेेत हो याक रता सरुळीत व वळेेत हो याक रता सरुळीत व वळेेत हो याक रता 
वापरण ेअ यावशयक आह.ेवापरण ेअ यावशयक आह.ेवापरण ेअ यावशयक आह.ेवापरण ेअ यावशयक आह.े    ही अ प कशी वापरावी याबाबत आपण या गाईड माफत समजून घेणार आहोत. 
यात अ प संबंधी येणारे  व यांची उ रे या मा यमातनू आपणास सिव तर मािहती िमळेल. 

या ित र  आप या टमचे सद य ी इरफान शेख हे तमु या मदतीसाठी उपलब  आहतेच. यांना आपण 
९०२१४४०२८२ कवा ९४०४२६२३१३ या मांकावर संपक क  शकता.  

अ प कोणासाठी आहेअ प कोणासाठी आहेअ प कोणासाठी आहेअ प कोणासाठी आहे????    

फ  पानी फाउंडेशन या टम मधील मानधनावर कायरत सव कायक यासाठी ही अ प आह.े या ित र  
इतर कोणालाही या अ प वर वेश नाही. इतरांना कृपया या बाबत मािहती दवेू नये कवा ती अिजबात 
हाताळ यास देवू नये ही आ हाची िवनंती. 

अ प साठी मोबाइल कसा असावाअ प साठी मोबाइल कसा असावाअ प साठी मोबाइल कसा असावाअ प साठी मोबाइल कसा असावा????    

Team Paani अ प इं टॉल कर यासाठी तमुचा मोबाइल अ ोइड ४.५ कवा यापे ा अिधक वजणचा 
असणे आवशयक आह.े यात कमान १ जीबी रॅम व कमान २ जीबी पे ा अिधक रोम/ ममेरी असावी. अ प वर 
रॅम कमी असेल कवा आपले अ ोइड वजण कमी असेल तर अ प चालत नाही याची न द यावी. या सोबतच 
अ पवर इंटरनेट अॅि टव असणे आवशयक आह.े यािशवाय अ प चालत नाही.तसचे यात फोटो, डॉ युमट 
इ या द अटॅच कर यासाठी अ प फोन टोरेज,मीिडया फाइल,कॅमेरा यांना acces मागेल याला 
अलॉव/allaow करावे अ यथा अटॅचमट जोडता येत नाही. 



अ प कशीअ प कशीअ प कशीअ प कशी    इं टॉल करावीइं टॉल करावीइं टॉल करावीइं टॉल करावी????    

Team Paani अ प इं टॉल कर यासाठी तमु या मोबाइल मधील ले टोर वर जाऊन TeamTeamTeamTeam    PaaniPaaniPaaniPaani ह ेनाव 
सच कराव.े आपणास िल ट म ये िन या रंगाचे पानी फाउंडेशनचा लोगो दशवणारे MyVishwa 
Technologies ारा डे हलप केलेले अ प दसेल. ते इं टॉल करावे. या ित र  आपण शेअरइटनेही ह ेअ प 
इतरांकडून घेवू शकता पन अ प अ ावत हो यासाठी व नवनवीन अपडेट इं टॉल कर यासाठी आपणास 
ले टोर व नच अ प इं टॉल करणे उपयोगाच ेठरेल. 

भाषा िनवडा:भाषा िनवडा:भाषा िनवडा:भाषा िनवडा:    

अ प इं टॉल झा यास ज हा ती आपण पिह यांदा ओपन कराल/होईल त हा ती आप याला भाषा िनवड याचा 
पयाय दाखवेल.यात २ भाषांचा पयाय उपल ध आहे. 
English 
मराठी 
आपणास जी भाषा अिधक अवगत आह े कवा हाताळ यास सोपी जाईल ती िनवडावी.  

कृपया ल यात या पुढेही ही भाषा आपण मेन मे यू मधून कधीही बदलू शकता. हणजे English ची मराठी 
कवा उलट भाषा िनवडता येते. 

लॉिगन/ न दणी कशी करावीलॉिगन/ न दणी कशी करावीलॉिगन/ न दणी कशी करावीलॉिगन/ न दणी कशी करावी????    

भाषा िनवडून झा यास आपणास लॉिगन नावाचे एक न दसेल. यात वर India/इंिडया/भारत अस े
िलहलेले असेल व खाली आपला मोबाइल नबंर न दव यास र  जागा असेल. ितथे आपण आपला मोबाइल 
नंबर न दवावा. 

नंबर न दव यास नबंर बरोबर अस याची खा ी कर या संबंधी मसेेज पॉपअप येईल. कृपया तुमच ंमोबाइल 
नंबर पॉपअप म ये दशव या माणे बरोबर अस यास होय ेस करा कवा नस यास नाही हणा व यो य 
मोबाइल नंबर न दवा आिण लॉिगन बटन से करा. 

टीप: इथे ल यात ठेवा क  कृपया तो India हा देश बदलून इतर देश िनवडू नये. आपण जो मोबाइल नंबर 
न दवत आहात तो अि ट ह असावा, यात नेटवक/रज असावी. कारण यावर एक ५ अंक  कोड आपणास 
येईल.  

आता तमु या मोबाइल वर एक टे ट मेसेज (SMS) येईल, यात एक ५ अंक  कोड असेल तो अ प वर 
न दवावा. न दव यास तमुच ेअकाऊंट िप चर,नाव, आडनाव आिण ईमेल आयडी भरावे.  

कृपया नाव इंि लश म येच िलहावे. उदा. रोिहत काबंळे असे न िलहता ते इंि लश म येच Rohit Kamble 
असेच िलहावे. आिण आपला ईमेल आयडी यो यअस याची खा ी करावी आिण मग सबमीट बटन ेस करावे. 

आपणास अ प या होम नवर वशे िमळेल. 



अकाऊंट िवभाग न दणी:अकाऊंट िवभाग न दणी:अकाऊंट िवभाग न दणी:अकाऊंट िवभाग न दणी:    

अ प इं टॉल झा यास आपला न दणी केलेला मोबाइल नबंर ी रोिहत कांबळे कवा इरफान शेख यांना कळवा 
ते आपली िनवड झा याची खा ी क न आपणास Accounts group ला अॅड करतील. या पु ला अॅड 
के यािशवाय आपणास अकाऊंट िवभाग दसणार नाही. कदािचत कोणताही पुही दसणार नाही. 

(हा ुप ले ट होता येत नाही. कवा यात अि ननी बदल के यािशवाय ुप वर मेसेज टाकता येत नाही. यात 
आपण फ  अि न ारा पो ट केलेले मसेेज पा  शकता आिण अि न सोबत चॅट क  शकता. या ु स ब ल 
आपण पुढे क युिनकेशन िवभागात सिव तर मािहती घेव ूया.) 

टप: कृपया फ  एकाच नबंरन ेन दणी करावी. एका टप: कृपया फ  एकाच नबंरन ेन दणी करावी. एका टप: कृपया फ  एकाच नबंरन ेन दणी करावी. एका टप: कृपया फ  एकाच नबंरन ेन दणी करावी. एका न ेएका पे ा अिधक नबंरन ेअिजबात न ेएका पे ा अिधक नबंरन ेअिजबात न ेएका पे ा अिधक नबंरन ेअिजबात न ेएका पे ा अिधक नबंरन ेअिजबात न दणी न दणी न दणी न दणी क  क  क  क  
नय.ेनय.ेनय.ेनय.े    

आपणास अकाऊंट ुप ला अॅड के यास अ प पु हा ओपन करा. यात आपणास आता ४ िवभाग दसतील. 

१) अकाऊंट ोफाइल 
२) अकाऊंट िवभाग 
३) क युिनकेशन िवभाग  
४) टा क से शन ह े४ िवभाग व पुढ ेलवकरच यात  
५) िश क डायरी 
६) डेटा से शनहहेी दसेल. 

 

११११)))) अकाऊंट ोफाइल िवभाग:अकाऊंट ोफाइल िवभाग:अकाऊंट ोफाइल िवभाग:अकाऊंट ोफाइल िवभाग:    

अकाऊंट ोफाइल ही आपली वत:ची मािहती पानी फाउंडेशनला दे याचा िवभाग आह.े ही मािहती फ  
पानी फाउंडेशनकडेच सबमीट होते व आ ही ही मािहती इतरांना शेअर करत नाही.  

यात आपले आ थक वहार हो यासाठी व पानी फाउंडेशनला आव यक मािहती भरावयाची आह.े 

ज म तारीखज म तारीखज म तारीखज म तारीख/ / / / Date of BirthDate of BirthDate of BirthDate of Birth:::: यात आप याला आपली वतःची ज म तारीख न दवायची आहे. यासाठी ितथे 
दसणारे कॅलडरचे आयकोण ेस करावे. आपस कॅलडर दसेल. िजथ ेसाल दले आह े२०१७ कवा यासारखे 

साल यावर ि लक करावे. आपणास सालची यादी दसले. वर खाली आव यकत ेनुसार ोल क न आपले 
ज म वष िनवडावे. यानंतर महीने ोल क न आपली ज मतारीख िनवडावी व ओके ेस करावे. आपणास 
आपली ज मतारीख तारीख/मिहना/वष अशी दसेल. उदा. २५/१०/१९८४. 

हा सअप नबंर/ हा सअप नबंर/ हा सअप नबंर/ हा सअप नबंर/ What’sWhat’sWhat’sWhat’s    AppAppAppApp    Number:Number:Number:Number: यात आपण हा सअप वर न दवलेला आपला १० अंक  मोबाइल 
नंबर िलहावा. उदा: ९४०४२६२३१३. हा सअप वापरणे आव यक आह.े गावकरी पध दर यान आप याशी 
या मागाने संपक करतात, आप या अडचणी कळवतात हणून हा मांक आव यक आह.े 



िवभाग/ िवभाग/ िवभाग/ िवभाग/ ZZZZoneoneoneone    िनवडा:िनवडा:िनवडा:िनवडा:     इथे आपणास कृपया झोन िनवडा असा मसेेज दसेल यावर ि लक करा व आपण या 
झोन मधील आहात तो झोन िनवडा. यात पधत असणारेच फ  पि म महारा , िवदभ, मराठवाडा, उ र 
महारा  व मुबंई ऑ फस ह ेझोन यादीत दसतील. या पैक  आपला पो टग दलेला यो य तो झोन िनवडावा. 
झोन िनवड या िशवाय आपण िज हा व तालकुा िनवडू शकत नाहीत याची न द यावी. जर िश णा 
दर यान आपण अ प न दणी करत असाल व अ ाप पो टग फ स नसेल तर ता पुरता आप या आवडीचा 
िवभाग, िज हा व तालुका आपण िनवडू शकता.पण ल यात या ही मािहती अंितम नाही. ती जू आदशे 
िमळा या नंतर यो यती बदल करता येईल. या ित र  अकाऊंट अि न ी रोिहत कांबळे सर ह ेयात 
आप या पर पर कधीही यो य ते बदल क  शकतील. 

िज हा/ िज हा/ िज हा/ िज हा/ DistrictDistrictDistrictDistrict    िनवडा: िनवडा: िनवडा: िनवडा: आपण िनवडले या झोनमधील पधत असणारे  िज हे आपणास यादीत दसतील. 
आपला पो टग दलेला िज हा िनवडा. कवा वर सांिगत या माणे ता पुरता िज हा िनवडा. 

तालकुा/ तालकुा/ तालकुा/ तालकुा/ TalukaTalukaTalukaTaluka    िनवडा:   िनवडा:   िनवडा:   िनवडा:   आपण िनवडले या िज ामधील पधत असणारे  तालकेु आपणास यादीत 
दसतील. आपला पो टग दलेला तालुका िनवडा. कवा वर सांिगत या माणे ता परुता तालुका िनवडा. 

स याच ेमु यालयस याच ेमु यालयस याच ेमु यालयस याच ेमु यालय/ / / / Present work Area Present work Area Present work Area Present work Area िलहािलहािलहािलहा: : : :     आपण िजथे राहता ते तालु याचे ठकाण ह ेआपले 
मु यालय असेल. जर एखादे तालुका सम वयक ह े याच तालु यातील असतील व ते तालु या या ठकाणी न 
राहता जवळ या आप या मळूगावी रहात अस यास यांनी ते गाव ह ेमु यालय िलहावे. 

ज हा एखाद ेतांि क/सामािजक िश क एका े नगसटर वर असतील तर त े यांचे मु यालय असेल. ज हा ते 
याच कवा इतर तालु यातील दसु  या िश ण क ावर पाठवले ज टल त हा यांचे मु यालय ह ेते नवीन 
िश ण क  असेल. 

िडपाटमट/ िडपाटमट/ िडपाटमट/ िडपाटमट/ Department: Department: Department: Department: आपण या िवभागात यतेा तो िवभाग ॉप डाउन िल ट मधून िनवडावा. यात  

Field coordination 
Technical Trainer 
Social Trainer 
PLS 
Production 
Accounts 
Social Media 
Video/Camera 
Satatya Spardha 
Senior Team member 

ह ेिडपाटमट आहते. या पैक  यो य िडपाटमट िनवडा. 



पद/ पद/ पद/ पद/ DesignationDesignationDesignationDesignation    िनवडािनवडािनवडािनवडा: वरील िडपाटमटशी संल  आपले पद िनवडा.कृपया आपण या पदावर 
िनवड यात आला आहात तचे पद िनवडा. यात  

Accounts 
Camera 
Center Manager 
District Coordinator 
Master PLS 
Master Social Trainer 
Master Technical trainer 
Panlot Sewak 
Production Assistant 
Production Controller 
Satatya Spardha 
Senior Team Member 
Social Media team 
Social Trainer 
Taluka Coordinator 
Technical trainer 
Video 
Zonal Coordinator  
ह ेपद आहते. कृपया आपले संल  िडपाटमट व पद जुळतील याची काळजी या. आपलचे पद काळजीपवूक आपलचे पद काळजीपवूक आपलचे पद काळजीपवूक आपलचे पद काळजीपवूक 
िनवडा.िनवडा.िनवडा.िनवडा.    

बकेँच ेनाव/  बकेँच ेनाव/  बकेँच ेनाव/  बकेँच ेनाव/  BankBankBankBank    namenamenamename    िलहािलहािलहािलहा: : : :  आप या बँकेचे नाव िलहा. जसे क  State bank Of India.कृपया श यतो 
बँकेच ेनाव इंि लश म ये िलहा. आ थक वहार सुरळीत पार पाड यासाठी श यतो फ  अ याच बँकेचे खाते 

मांक िलहा याची वत:ची IFSC कोड असेल. हणज े ायवेट म टीनशॅनल बकँ कवा नॅशनलाइ ड बकेँचे 
खाते असाव.े सहकारी बकँा कवा िज हा म यवत  बँकासारखे बकचे खाते अस यास वहार ि लयर स 
हो यात खूप वेळ जातो व आपणास नाहक दरंगाई सहन करावी लागते. हणून ही आ हाची िवनंती आहे क  
आपले खाते ह ेअ याच बँकेच ेखाते मांक िलहा याची वत:ची IFSC कोड असेल. हणजे ायवेट 
म टीनशॅनल बँक कवा नशॅनलाइ ड बकेँचे खाते असाव.े (कृपया बँकेच ेनाव िलहताना बँके या खा याच/ेतमुचे 
नाव जोडू नये) 

कृपया आप या बँकेचे नाव पणू िलहावे हणजे SBI असा शॉटफॉम न िलहता पूण State bank Of India असे 
पूण िलहावे. 



बकँ शाखचे ेनाव/ बकँ शाखचे ेनाव/ बकँ शाखचे ेनाव/ बकँ शाखचे ेनाव/ BankBankBankBank    BranchBranchBranchBranch    namenamenamename    िलहािलहािलहािलहा: वर िलहले या आप या बँकेचे खाते या शाखेत आह े या 
शाखेचे नाव िलहावे. उदा. Tilak nagar, latur. आप या बँक शाखेचे नाव िलहताना पु हा बकचे नाव 
िलह याची गरज नाही. आिण थोड यात बँकेचे शाखा िलहावी. पूण प ा िलह याची आव यकता नाही. 

बकँ खाते माकं/ बकँ खाते माकं/ बकँ खाते माकं/ बकँ खाते माकं/ BankBankBankBank    AccountAccountAccountAccount    NumberNumberNumberNumber: आप या बकचे खाते मांक िलहा. यात अगोदर सांिगत या 
माणे म यवत  सहकारी बकँांचे ४ अंक  खाते मांक िल  नये. यात अ याच बँकेच ेखाते मांक िलहा याची 
वत:ची IFSC कोड असेल. हणजे ायवेट म टीनशॅनल बँक कवा नशॅनलाइ ड बँकेचे खाते असावे. 

बकँ खाते माकंबकँ खाते माकंबकँ खाते माकंबकँ खाते माकं    खा ीखा ीखा ीखा ी/ / / / BankBankBankBank    AccountAccountAccountAccount    NumberNumberNumberNumber    confirmation: confirmation: confirmation: confirmation: वर िलहलेला बँक खाते मांक पु हा 
िलहावा. ल यात या वरचा व हा खाते मांक सारखा असणे बंधनकारक आह.े यािशवाय अकाऊंट ोफाइल 
अिजबात पूण होणार नाही व सबमीटही होणार नाही. हा पयाय फ  खाते मांकाची खा ी कर यासाठी आह े
यामुळे आपला खाते माकं अगदी काळजीपूवक िलहावा. 

आयएफएससी कोडआयएफएससी कोडआयएफएससी कोडआयएफएससी कोड/ / / / BankBankBankBank    IFSCIFSCIFSCIFSC    Code Code Code Code िलहा: िलहा: िलहा: िलहा:     तेक बँकेचा आय एफ एस सी कोड असतो. या कोडमुळे 
आपली र म आप याच खा याम ये पाठव यात मदत होते. यामुळे हा मांक िलहणे आव यक आहे. आपण वर 
नमूद केले या बकेँचा आयएफएससी कोड येथे िलहावा. हा आप या बकँ पासबकूवर असतो कवा आप या बँक 
शाखेतून आपण िमळवू शकता. आपण हा गगूल व नही िमळवू शकता. आपला आयएफसीएस कोड िमळत 
नस यास इरफान आपणास तो शोधून दे यात मदत करेल. आयएफएससी कोड हा बकँ इिनिशयल व सं या 
यांचा एकि त असू शकतो उदा. SBIN0020363 हा टळक नगर लातूर येथील एसबीआय चा आयएफएससी 
कोड आह.े इथे अनकेजण बँक इिन यल नंतर 000 (शू य) एवजी OOO(ओओओ) िलहतात आिण कोड चुकतो. 
कृपया खा ी करा के ते शू य आहे क  ओ आह.े ( IFSC code ची सं या व अ फाबेट िमळून ११ असत ेव 
IFSC code भरताना याची पूण काळजी घेणे गरजेचे आह.े) 

PAN/PAN/PAN/PAN/पनॅ काड माकं िलहा: पनॅ काड माकं िलहा: पनॅ काड माकं िलहा: पनॅ काड माकं िलहा: टीडीएस कपात कर यासाठी आपला (सं या व अ फाबेट िमळून १० अंक ) पॅन 
मांक अकाऊंट िवभागाकडे असणे आव यक आह.े जर आपला पनॅ मांक असेल तर आपला टीडीएस १०% 

कपात होतो व तो आप याला इ कम टॅ स फाइल रटन के यास ाजासह परत िमळतो. जर आपला पनॅ नसेल 
तर हीच टीडीएस कपात २०% करणे काय ाने बंधनकारक आह.े तसेच हा टीडीएस आप याला परत 
िमळवताही येत नाही. हणून कृपया आपला पनॅ काड मांक िलहणे अ यावशयक आहे. आप याकड ेपनॅ 
नस यास तो लगेच काढून यावा. पॅन मांक हाही अ फाबेट व नबंर यांचा िमळून बनलेला असू शकतो. उदा. 
ABCDE1234Z असा असू शकतो. 

ADHARADHARADHARADHAR/आधार माकं िलहा: /आधार माकं िलहा: /आधार माकं िलहा: /आधार माकं िलहा:     आपणस ात आहचे क  सव आ थक वहारा या ठकानी आपला आधार 
मांक जोडणे बंधन कारक कर यात आले आह.े आप या सं थेलाही तो लागेल हणून आपला १२ अंक  आधार 
मांक न दवणे आव यक आह.े जर आधार मांक नसेल तर लवकर काढून यावा व यात न दणी करावी. उदा 

1234 5678 9012 असा आधार मांक अस ूशकतो. 

DrivingDrivingDrivingDriving    LicenseLicenseLicenseLicense    / ाय वग लायस स/ ाय वग लायस स/ ाय वग लायस स/ ाय वग लायस स    माकंमाकंमाकंमाकं: फ ड सम वयक टमला अनेक गावात फरायचे आह.े यांना 
टू- हीलर वापरणे आव यक आह.े यांना आपण याचे खचपण अदा करतो. यामुळे तालुका/िज हा/िवभागीय 



सम वयक यां याकडे टू- हीलर लायस स असणे आव यक आह.े नसेल तर ते व रत काढून याव.े ाय हग 
लायस स व हलेमेट वापरणे अ याव यक आह.े यामुळे आपला ाय हग लायस स मांक इथे िलहायचा आह.े 
उदा. MH24 201400012345 असा असू शकतो. तो इथे िलहायचा आहे. 

हा लायस स मांक िश क व पाणलोट सवेक टम यांना बंधनकारक नाही. यांनी तो अस यास िलहावा 
कवा ितथे ०००००००००००० (१२ शू य िलहावते). सम वयक टीमने असे ० िलहलेले चालणार नाही. 

PermanentPermanentPermanentPermanent    Address/Address/Address/Address/    मळू (परमनटं) प ामळू (परमनटं) प ामळू (परमनटं) प ामळू (परमनटं) प ा: : : : आपला िनवास असलेला िजथे आ ही आप याशी पो टाने प -
वहार क  शकू असा प ा इकडे िलहायचा आह.े उदा पानी फाउंडेशन चा मळू (परमनंट) प ा पुढील माणे 

आह.े उदाहरण खालील माणे प ा िलहावा. 

७०१७०१७०१७०१,,,,    क ड मनॅशनक ड मनॅशनक ड मनॅशनक ड मनॅशन,,,,    तालतालतालतालिमक  रोडिमक  रोडिमक  रोडिमक  रोड,,,,सार वत कॉलनीसार वत कॉलनीसार वत कॉलनीसार वत कॉलनी,,,,पोतोहर नगरपोतोहर नगरपोतोहर नगरपोतोहर नगर,,,,सातंा ू झ (पि म)सातंा ू झ (पि म)सातंा ू झ (पि म)सातंा ू झ (पि म),,,,मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई----४०००५४ ४०००५४ ४०००५४ ४०००५४ 
(महारा )(महारा )(महारा )(महारा ).... असा आपला प ा िलहावा. 

JoiningJoiningJoiningJoining    date/date/date/date/    ज ू दनाकंज ू दनाकंज ू दनाकंज ू दनाकं: आप या िनयु  प ावर आपला जू दनांक दला जाईल/ दला असेल. तो इथे 
िसले ट क न भरायचा आह.े ह ेमु यतः सम वयक टमला बंधनकारक आह.े यात पुढची तारीख िनवडता येत 
नाही.  

सवानी यां या अ पोइंटमट लेटर नुसार ही तारीख टाकावी. 

कॅ सल चके/बकँ पासबकूकॅ सल चके/बकँ पासबकूकॅ सल चके/बकँ पासबकूकॅ सल चके/बकँ पासबकू,,,,    पनॅ काड / ाय वग लायस स फोटो जोडावापनॅ काड / ाय वग लायस स फोटो जोडावापनॅ काड / ाय वग लायस स फोटो जोडावापनॅ काड / ाय वग लायस स फोटो जोडावा: यातला तेक बाबीचा फोटो सपेरेट 
अटॅच करायचा आह.े आपण ज हा अटॅचमट िपन ला ि लक करता त हा आपणास ३ पयाय िमळतील.  

१) फोटो, २) कॅमेरा व ३) डॉ युमट. यानुसार आपण अगोदरच काढून मोबाइल गॅलरी म ये सेव असलेला 
फोटो अटॅच क  शकता कवा कॅमेरा ऑ शन िनवडून नवीन फोटो घेवू शकता कवा PDF व पात असलेली 
डॉ युमट फाइल अटॅच क  शकता. ज हा फोटो अटॅच होते त हा एक नारंगी रंगाचा चौकोनी रेषा दसेल 
यावर ि लक क न आपण इमेज ॉप क  शकता. आव यकते नुसार इमेज लहान मोठी या चौकोनात पूण 

बसवावी. या ित ही फोटो अटॅच करणे आव यक आह ेजेणेक न आप या खात े मांकाची व पॅन काडची खा ी 
अकाऊंट िवभाग क  शकेल. यातला ाय वग लायस स चा फोटो या िश कांकडे नाही ते फूल डाक 
कोण याही रंगाचा फोटो याला अटॅच क  शकतील. उदा. पूण लक / पांढरा फोटो अटॅच क  शकतील. 

कॅ सल चेक व ण आपण िलहलेला खाते मांक व आयएफएससी कोड याची खा ी होईल व पॅन काड व ण 
या या नंबरची हणून ह ेजोडणे अ याव यक आह.े यां या कडे चेकबूक नाही ते आपला पासबूकचे पिहले पान 

जोडू शकतील पण श यतो कॅ सल चेक जोडावा. 

ह ेसव भ न व जोडून झा यास मािहती सबमीट करावी. आपली अकाऊंट ोफाइल पणू होईल. जो पयत 
आपण आपली अकाऊंट ोफाइल पूण भरणार नाही तो पयत अ प ओपन करताच आपणास पॉपअप आठवण 
क न दते राहील क  आपली अकाऊंट ोफाइल अधवट आह.े तसेच अकाऊंट िवभागात लाल रंगातही या 
बाबत सूचना दसत राहील. जर ती पूण भ न झाली तर या पॉप अप व सचूना आपोआप बंद होतील व एक 
छोटे अकाऊंट ोफाइल ऑ शन आपणास अकाऊंट से शनम येही पा  शकाल. 



िवशषे मह वाची बाब हणजे : फोटो कॅमेरा ारे काढताना flash मुळे कोणतीही मािहती लपली जाणार नाही 
कवा सावली पडणार नाही याची कृपया िवशेष काळजी या. 

ही मािहती पूण भर याची खा ी झाली क  अकाऊंट अि नह े ोफाइल ज क  शकतील, आव यक तथेे 
बदल क  शकतील. ती ज हो या अगोदर आपण यात यो यतो बदल क शकता पण एकदा का अकाऊंट 

ोफाइल ज झाली क  आपण यात काहीही बदल क  शकणार नाही याची न द यावी. 

अकाऊंट ोफाइल पूण होईपयत आपणास मानधन, वास खच, अडवासं ( अडवांस िश क टम यांना लाग ू
नाही कारण आप यासाठी आव यक व था ॉड शन टम करेल) इ या द काहीही दतेा येणार नाही याची 
कृपया न द यावी. 

यात काहीही अडचण अस यास आपण इरफान ला वर दले या नबंर वर संपक क  शकता. 

तसेच अकाऊंट िवभागा सबंधंी अडचण अस यास अकाऊंट िवभागाचा हे पलाइन नबंर ८७७९४९२९०७ हा 
आह.े 

कृपया आपण ज हा फोन कराल त हा आपले पूण नाव, पद व तालुका सांगावा ही िवनंती. 

  



टा क से शनटा क से शनटा क से शनटा क से शन    

हा से शन आप याला कळव यात आले या पेिस फक टा क ला थेट री लाय देता येईल.    

यात आपण खालील बाबी पा  शकाल. 

१)१)१)१)टा क/काम ठळक अ रात वर िलहललेा मसेजे असेल.टा क/काम ठळक अ रात वर िलहललेा मसेजे असेल.टा क/काम ठळक अ रात वर िलहललेा मसेजे असेल.टा क/काम ठळक अ रात वर िलहललेा मसेजे असेल.    

२) अटॅचमट: सोबत जर टा क देणा  याने काही अटॅचमट असेल तर ती आपणास इथे पाहायला िमळेल. 

३) टा क देणा  याचे नाव आपण इथे पा  शकाल. 

४) टा क कोण या कोण या पदासाठी आह ेती यात दसले. 

५) टेटस: अपूण/ पूण/काम चालू आह ेया नुसार आप या कामाचे टेटस असेल. आपण काम पूण क न ते पूण 
क  शकता. 

६) डेडलाईन: ह ेकाम कधी पयत पूण करणे आव यक आह े याची डेडलाईन तारीख व वेळेसोबत दसेल. पुढे 
िश लक रािहले या दवसांची सं या दसेल. 

७) हे टा क कधी सांग यात आले आह ेते यात दशवलेले आसेल. 

८) कम सची सं या: आपण व अि नने िमळून कती कमट के या आहते याची सं या इथे दसेल. 

९) आता कमट म ये आपले उ र/ ितसाद आप याला सिव तर न दवता येईल. 

१०) टे स िनवडा: काम पणू असेल तर पूण िनवडा/काम चालू असेल तर तो पयाय िनवडा/ कवा अपूण पयाय 
िनवडा. 

११) जर आपले काही अटॅचमट असेल तर ती आपण जोडू शकता. 

१२) आता आपण आपली ित या सबमीट क  शकता. 

१३) आपण सबमीट केलेली कमट आप याला लगेच इथे पाहता येईल.  



 

FAQ’s 
(नेहमी िवचारले जाणारे )  



These are FAQ's from Coordinators/ह े  तालकुा सम वयकांचे आहते. 
 

1) बसच ेपैस ेकस ेभरायचे? रेट पर क. मी. काय. िल ? 
जर आपण तालु यात वास करत असाल तर हा खच दैनं दन वास खच म ये भरावा आिण यात 
ितक ट जोडणे आव यक नाही.जर हा वास तालु या बाहेर असेल तर हा खच “खच भरा” िवभागात 
व पे ोल/िडझले/ वास खच या खचा या कारात भरावापे ोल/िडझले/ वास खच या खचा या कारात भरावापे ोल/िडझले/ वास खच या खचा या कारात भरावापे ोल/िडझले/ वास खच या खचा या कारात भरावा व इथे ितक ट जोडणे आव यक आहे.समान 
अंतरासाठी साधी बस (लाल-परी) व एिशयाड बस यांचे दर वेगळे असतात त हा तपशील िलहताना 
यात या कोण या बसने वास केला ह ेसिव तर िलहावे. 
यासाठी खालील टेप फॉलो करा ात. 
अ) दैनं दन वास खच ि लक करा. 
आ) तारीख चेक करा. माग या तारखेची एं ी करायची असेल तर ती िनवडा. (ल यात या आपण 

फ  चालू मिह या या तारखे पयत मागे जावू शकता व शेवट या एं ी आपण पुड या मिह या या 
५ तारखे पयतच क  शकता. हणजे िडसबर ५ नंतर आपण नो हबरची एं ी क  शकणार नाही. 
कृपया रोजचा खच रोज भरावा.हचे सव खचा या एं ी ब ल लागू आह.े) 

इ) वाहनाचा कार बस िनवडा 
ई) वास कुठून कुठ पयत केला ते िलहा. उदा: पासून – अंबाजोगाई त ेपयत- राडी तांडा 
उ) एकूण अंतर िलहा ( क.मी.)- 

उदा. १४ बसने वास करताना ितक टाची र म इथे िलहा जसे इकडे १४ . ही ितकटाची र म 
आह.ेकदािचत अंतर ितक टा या रकमेपे ा थोड ेकमी असेल तरीही अंतर ितक टा या रकमे इतके 
क.मी. अंतर िलहा 

ऊ) दर ती क.मी. िलहा-  
आपण टू- हीलर ने वास करताना इथे २.५ . िलहतो पण बस न े वास करताना हा दर बस न े वास करताना हा दर बस न े वास करताना हा दर बस न े वास करताना हा दर १ १ १ १ . . . . 
असा िलहावा.असा िलहावा.असा िलहावा.असा िलहावा. हणजे आपले ित कटाचे पैसे पूण िमळतील. 

ऋ) वासाचे कारण,ितथ या कामाचे व प,भेटले या चे नाव इ या द सिव तर िलहा. 
ऌ) एकूण र म  

आपण जवेढे वासाच ेअंतर िलहले आह ेिततके र म इथे दसेल. 
आता सबमीट बटन से करा. 

 
2)  भोजन िबल रजे ट का होत? 

आप या तालुका सम वयकांना तालु यात असताना भोजन व ना ता देयक मंजूर नाही. यामुळे 
सम वयकांनी भोजन िबल एं ी क  नय.े अपेि त आह े क आपण भोजन/ मेस खच वत: करावा. जर 
आपन तालु या या बाहरे कायालयीन कामांसाठी वास करत असाल तर त हा आपण भोजन क  
शकता व याचे देयक सादर क  शकता. करकोळ/consumables खचातही भोजन मंजूर नाही. 
यामुळे त ेिलहणे टाळाव.े ज हा िज हा/झोनल सम वयक, मा टर ेनर,सीिनयर टम मबर आप या 

तालु यात दौ  याला येतील त हा आपण यां या सोबत िमळून केलेले भोजन ा  धरले जाईल व 
याचे िबल तालुका/िज हा/झोनल सम वयक, मा टर ेनर,सीिनयर टम मबर यापैक  कुणीही 

िहशोबात सादर क  शकते. मा  िबलाचा तपशील िलहताना याचा सिव तर उ लेख करावा. 



3)  दैनं दन वास खच २.५ . यांनी भरला पण मग पे ोलचे िबल लावायचे का? 
या अगोदर वर दले या उदाहरणा माणे जर आपण वताची  टू- हीलर वापरत असाल तर आपणास 

ती क.मी. २.५ . दरा माणे र म मजंूर केली जाते. असे िलह यास आपणास या २.५ . म येच 
पे ोल, डेपरीिसएशन, स व सग सह इतर सव खच िमळून र म ठरव यात आली आह.े मग अ या 
वेळी पे ोलची पावती लावायची गरज नाही.  
पे ोल पावती लावून आपण एकाच खचाचे दोन वेळा र म लेम करत आहात जे चूक आह.े 

4)  घ न तालु यात जॉईन हायला आलो कवा म येच घरी आलो-गेलो तर याचे िबल िमळणार का? 
नाही. तालुका सम वयकांना आपले मूळ गावते कायालयीन मु यालयाचा खच िमळत नाही तो आपण 
वत: करायचा असतो. 

 
5)  िबल सबिमट केलं मग ते लाल ईडीट का येत. 

आपण िबल सबमीट केल आिण माझी खच यादी तपासली तर आपले िबल ितथे तारखेनुसार िस े स 
म ये दसतील. यात आपण खालील तपशील पा  शकता. 

�दनांक 
खचा	चा 

�कार 
सं�या 

खचा	चे कारण 

(तपशील) 
�बल र�कम मंजूर� नामंजरु�चे कारण 

यात मजंूरी कॉलम म य ेआपणास लाल रंगात एिडट बटन दसेल. हे बटन आप या जर काही चकुा 
झा या असतील तर या सुधार यासाठी दले आह.े ह ेफ  िबल मंजूर हो या अगोदर एिडट करता 
येईल.एकदा िबल मंजूर झाले तर हे सुधारता येणार नाही कवा यात काही बदल करता येणार नाही. 
िबल ना-मंजूर झाले तर या या पुढे याची कारण दले जाते. ह ेआपण चालू मिह यात पु हा इिडट 
क  शकता. कवा नवीन एं ी क  शकता. मिहना पूण झा यास आपण यात बदल क  शकत नाहीत 
याची न द यावी. 

6)  ऍड हा स का िमळत नाही. 
आपली अकाऊंट ोफाइल अधवट असले कवा अगोदरचा अडवांस म  यादेपे ा जा त खच झाला 
असेल तर अडवांस िमळत नाही. आपले बलेॅ स फ  ३००० िश लक असताना अ प आपणास अडवांस 
घे या बाबत पॉप अप ारे आठवण क न देईल. तसेच आपला अडवांस खच जर ३०००० पयत गेला 
असेल तर िबल सबमीट कर या बाबत पॉपअप आठवण क न देईल. 

7)  ते ऍड हा स िनगे ट ह दाखवत मी ऍड हा स घेतला नाही मग अस का दाखवत. 
िनगे ट ह अडवांसचा अथ आह ेआपण अडवांस घेतला नाही आिण वतःकडून खच केला आह ेआिण तो 
खच मंजूर झाला आह.े ह ेपैस ेआपणास पानी फाउंडेशन अकाऊंट िवभाग दईेल. यामुळे याब ल 
काळजी क  नये. 

8)  मला हाच ुप दसतो, तो का नाही. कती पुला मेसजे करायचं. 
आपण या ुपला अॅड आहात फ  तेच पु आपणास दसतील. तालुका सम वयकांना खालील ३ पु 
अ याव यक आहते. 
अ) तालुका सम वयक ुप (यात सव फ ड कोओ डनेटर व सीिनयर टम मबर असतील) 
आ) अकाऊंट ुप (हा तेकाला आव यक आह.े यात एकतफ  संवाद व अि नशी संवाद एवढेच पयाय 

असतील). 



इ) आप या िज ाचा पु. यात आपले िज हा सम वयक, आप या िज ातील सव तालुका 
सम वयक, िवभागीय सम वयक,डॉ टर पोळ सर, ननावरे सर स यिजत सर व इरफान असेल. 
तालुका सम वयकांना याच ुप म ये रीपोट करायचे आह.े अकाऊंट ुपला फ  अकाऊंट ब ल 
मेसेज करायचे आहेत. तसेच पुढे गरजेनुसार ुप तयार कर यात येतील व आपनास यात अॅड 
कर यात येईल. 
 
अकाऊंट ुप ला चॅट वीथ अि न म य ेइतर कोणतेही मसेजे क  नयेत. यात फ  अकाऊंट ब ल 
मेसेज करावते. तसेच कोण याही ुप वर फ  कामासबंधंी मेसजे करावते. Gm, Gn. शुभेछा 
अिजबात पो ट क  नये. 
 

9)  जनरल ोफाइल म ये नाव मराठीचे इंिलश कसे करायच. 
मु य मे यू या साईड बार म ये वर आपला फोटो दसतो आिण आपले नाव दसते. ितथे पेन सारखे 
एक बटन आह.े ते ि लक करा व आपले नाव इंि लश म ये िलहा. 
कृपया ल यात या आपले नाव मराठीत अिजबात िल  नका.  

10)  अकाउंट ोफाइल म ये अधवट मािहती आह े हणतो अँप मी पूण भरली काय अधवट राहील. 
अ प नवीन वजण अपडेट आह ेका चेक करा. नस यास अ प अपडेट करा. 
मु यतः अगोदर सांिगत या माणे आयएफएससी कोड, पॅन काड, बकँ खाते मांक इ या द चुका 
आहते. काहीजन चकु चे पद िनवडत आहते. काहीजन आपला कामाचा तालुका ननीवडता तो मूळ 
तालुका िनवडत आहते. इ या द चुका आहते आिण नाव मराठीत आह ेही चूक पण असू शकत.े 
या ित र ही ोफाइल म ये काही कमतरता असले व ती शोधता येत नसेल तर ८७७९४९२९०७ 
या नबंर वर अकाऊंट हे पलाइनशी सपंक करावे. 

11)  कोण या हडेम ये काय खच भरावा. 
दैनं दन तालु यातील टू- हीलरचा/बस/ऑटो वास खच हा दनैं दन वास खच म ये िलहावा. 
या ित र  खच भरा या िवभागात  
अ) करकोळ खच- फ ड िविजट दर यान चहा-पाणी क रता हा खच अलाउड आह.े यात कृपया 

भोजन खचाचा िबल अॅड क  नये, हे मंजूर नाही.जर आपण कधी-कधी फ डवर असताना यात 
ना ता िबल सादर केले तर त े ा  असेल. यात ती दन जा तीतजा त १०० . ही खच मयादा 
पाळावी. कृपया सरसकट रोज १०० . असा याचा अिजबात अथ होत नाही. जे वा तव खच आह े
ते िलहा.  
करकोळ खचा क रता िबल जोडण ेबधंनकारक नाही.करकोळ खचा क रता िबल जोडण ेबधंनकारक नाही.करकोळ खचा क रता िबल जोडण ेबधंनकारक नाही.करकोळ खचा क रता िबल जोडण ेबधंनकारक नाही. हा खच मु यतः फ ड वर आपण हा खच मु यतः फ ड वर आपण हा खच मु यतः फ ड वर आपण हा खच मु यतः फ ड वर आपण 

गावक  यांगावक  यांगावक  यांगावक  यांना भेटता त हा यां या सोबत चहाना भेटता त हा यां या सोबत चहाना भेटता त हा यां या सोबत चहाना भेटता त हा यां या सोबत चहा----पाणी करता याव ेया क रता आह.े पाणी करता याव ेया क रता आह.े पाणी करता याव ेया क रता आह.े पाणी करता याव ेया क रता आह.े आपण जर कधी 
सरपंच बैठक कवा असी वगेळी मी टग लावली व याच ेिबल १०० . पे ा जा त असेल तर ते 
करकोळ खचात िल  नये. त ेइतर खचात िलहावे, याचे िबल जोडावे व याचा तपशील सिव तर 

िलहावा. 
आ) हॉटेल- यात आप या सीिनयर टम कवा इतर पा यांसाठी कवा आप या तालु या बाहरेील 

कायालयीन दौ  या दर यान येणारा लॉज/हॉटेल/िनवास खच भरावा. (मु यतः हा खच ॉड शन 



टम करेल हणजे इतरांसाठी ॉड शन याची व था क न देईल). * कृपया यात तालुका कवा 
बाहरेील हॉटेल म ये केले या जेवणाच ेखच टाकू नये. हा फ  िनवास खचासाठीचा ऑ शन आहे. 

इ) घर भाडे: हा खच तालुका/िज हा/िवभागीय सम वयक, ॉड शन यांना जर त ेमूळ तालु या या 
बाहरे रहात असतील तर लागू आह,े वत या तालु यात ह ेलागू नाही.. ते जर तालु या या 
ठकाणी मु यालयात यां या मुळ तालु या ित र  बाहरे या तालु यात कायरत असतील तर 
यांना जा तीत जा त ३०००/.  ती माह मयादेत घर भाडे दतेा येईल. र म कमी अस यास 

िजतके भाडे आह ेिततके दे यात येईल. पण ३००० पे ा जा त भाडे अस यास यांनी जा तीचे 
भाडे र म वत: या पै यातनू अदा करावी. यासाठी घरमालका सोबत िविहत नमु यात करार 
प क करणे आव यक आह.े तो आपणास पुरव यात येईल.घर मालकासोबतचा हा साधा क ॅ ट 
घर मालक व राहणारी ि  यां याितल असेल, कृपया हा करार पानी फाउंडशेन नावान ेक  
नये. करार करताना घरमालकाचे ओळखप  (आधार काड/पनॅकाड/इले शन वोटर आयडी 
इ या द) सोबत जोडणे आव यक आह.े तसेच तालुका सम वयक ह े यां या अडवांस रकमेतनू कॅश 
ह ेघरमालकास अदा क  शकतात व याचे िबल हे घरमालकाचे लेटरहडे असेल तर यावर कवा 
पानी फाउंडेशन हाऊचर वर दर मिह याला जोडणे आव यक आह.े 

ई) भोजन: तालुका सम वयक यांना अगोदर सांिगत या माणे तालु यात भोजन अलाउड नाही. ते 
तालु या बाहरे कायालयीन कामासाठी असताना भोजन केले अस यास भोजन र म अदा 
कर यात येईल. िश क व पीएलएस यांना पधा कालावधीत कधी दौ  यादर यान भोजन करावे 
लागले तर यांनाही ही र म अदा कर यात येईल. मु यतः िश क व पीएलएस यांना ही 

व था ॉड शन अिस टंट करतील याची न द यावी.ज हा िज हा/िवभागीय सम वयक 
आप या िज ात दौ  याला येतील व जर आपण सोबत भोजन कराल तर त ेदेयक िज हा 
सम वयक अदा करतील. ज हा सीिनयर टम मबर/मा टर ेनर इ या द तालु यात दौ  याला 
येतील त हा ॉड शन अिस टंट/तालुका सम वयक यांनी व था करावी व सोबतचे कवा 
सीिनयर टम मबरचे िबल ॉड शन अिस टंट/तालुका सम वयक अदा करतील. 

उ) कायालय भाड:े पधा कालावधी क रता तालु या या ठकाणी आपले कायालय कर याबाबत 
सुचव यात येईल. त हा आपण हे भाडे वरील घर भा ा माणे अदा करतो.तो खच वरील 
घरभा ा माणे सादर करावा. 
इतर: कायालयीन कामा क रता आव यक खचाचा कार या यादीत न बसणारे खच आपण यात 
टाकू शकतो. आपण जर कधी सरपंच बैठक कवा असी वगेळी मी टग लावली व याच ेिबल १०० 
. पे ा जा त असले तर ते करकोळ खचात िल  नये. ते इतर खचात िलहाव,े याचे िबल जोडावे 

व याचा तपशील सिव तर िलहावा. 
उदा. ज हा तालुका ऑ फस होईल त हा यात िप या या पा याचे जार आपण घेतो याचे िबल 
आपण या कारात सादर क  शकतो. 

ऊ) पे ोल/िडझेल/वाहतूक खच: िज हयाबाहरेील वास, सीिनयर टम मबर यां या क रता कर यात 
आलेली वाहतूक व था ( कॉ पओ/इनोवा इ या द) चा पे ोल/िडझेल/ वाहतकू खच तालुका 
सम वयक यात टाकू शकतील. 

िश क व पीएलएस यां या वास खचा क रता िश क डायरी हा िवभाग वतं पणे लवकरच 
अ प म ये उपल ध असेल. त ेज हा वत: र म खच करतील त हाच यात ती एं ी टाकू शकतील. 



ऋ) गाडी भाडे: पधा कालावधीत तालु या या ठकाणी कवा िश ण कालावधीत िश ण क ावर 
या वाहनांची भाडेत वावर उपल धता केली आह े याचा खच यात भरता येईल.यासाठी अगोदर 

पुरवठादार गाडी मालकाची न दणी करणे आव यक आह.े 
 

ऌ) टेशनरी: कायालयीन टेशनरी (पेन,वही, झेरॉ स इ या द) साठी येणारा खच यात टाकता यईेल. 
ऍ) फोन िबल: हा खच फ  फ ड कोओ डनेशन टम क रता लागू आह.े यात एका न दव या नबंरचा  

मािसक कायालयीन फोन िबल अदा कर यात येतो. श यतो पो टपडे काड असाव.े जर ि पेड 
असेल तर ज हा रीचाज कराल त हा वडर माफत िबल यावे व ते जोडावे. साधारणपणे ३९९ . 
पयतचा पॅक आपणास रोज १ जी बी डेटा, १०० एसएमएस व अनिलिमटेड कॉल देतो जो पुरेसा 
आह.े ल यात या Coordinator टम ला एकाच फ स नंबरचे िबल देता येईल. येथे एका पे ा 
जा त नबंर चे रचाज कवा बील लावता येणार नाही. 
 

ऎ) कू रयर ए पसेस: यात दर मिह याला आपण मुबंई ऑ फस ला जे सव िबलांचे हाड कॉपी कुरीयर 
करणार आहोत याचे तपशील िलहायचे आह.े ज हा कुरीयर कराल त हा कू रयर ए पसेस हा 
हडे िनवडावा. यात तपशील िलहताना कधी पासनू कधी पयतचे (तारीख), एकूण कती रकमेचे 
(टोटल िबलांची अमाऊंट),कोण या कुरीयर कंपनीन,े कुरीयर मांकासह उ लेख करावा. 

      उदा: माझ े दनाकं माझ े दनाकं माझ े दनाकं माझ े दनाकं १५ १५ १५ १५ त ेत ेत ेत े३०  ३०  ३०  ३०  नो हबर नो हबर नो हबर नो हबर २०१७ २०१७ २०१७ २०१७ च ेएकूण च ेएकूण च ेएकूण च ेएकूण १०२५०/१०२५०/१०२५०/१०२५०/----    पयांच ेहाड कॉपी िब सपयांच ेहाड कॉपी िब सपयांच ेहाड कॉपी िब सपयांच ेहाड कॉपी िब स,,,,                            
याची अ प याची अ प याची अ प याची अ प ए पससेए पससेए पससेए पससे    शीटशीटशीटशीट,,,,    माझी मानधन ि लप माझी मानधन ि लप माझी मानधन ि लप माझी मानधन ि लप ही सव इंिडयाही सव इंिडयाही सव इंिडयाही सव इंिडया    पीडपीडपीडपीड    पो ट कुरीयर न े(कुरीयर पो ट कुरीयर न े(कुरीयर पो ट कुरीयर न े(कुरीयर पो ट कुरीयर न े(कुरीयर 
माकं माकं माकं माकं AQ751333690IN)AQ751333690IN)AQ751333690IN)AQ751333690IN)    मुबंई कायलयास पाठवली आहते.मुबंई कायलयास पाठवली आहते.मुबंई कायलयास पाठवली आहते.मुबंई कायलयास पाठवली आहते. याच ेदेयक सोबत जोडत आह.ेयाच ेदेयक सोबत जोडत आह.ेयाच ेदेयक सोबत जोडत आह.ेयाच ेदेयक सोबत जोडत आह.े    

या कुरीयरचा खच हा पुढ या हणजे वरील उदाहरणा माणे िडसबर या मािसक खचात येईल. याची 
र म शवेटी भरायची व पावती जोडायची आह.े यात आपण मुबंई कायालयाला पाठवायचे हाड कॉपी 
िबलाचे टोटल िब स र म कती आल,े कती िश लक रािहले ह े प  होईल. जोपयत खच केले या 
अडवांसचे सव हाड कॉपी िबल िमळत नाही तोपयत अडवा स खच पुणपणे ा  धरला जाणार नाही 
याची न द यावी. तपिशलात वर बो ड अ रात उदाहरण द या माणे सव बाबी प  असणे 
अ याव यक आह.े  

 
या प तीने दले या हे स (खचा या कारानुसार) या या हे स म ये खच भरावा. जर खच 
चुक या हे सम ये भर यात आले तर ते रजे ट कर यात येईल व याचे कारण यासमोर दले 
जाईल याची न द यावी. रजे ट झालेले िबल आपण फ  चालू मिह यात दु त क न  (एिडट) 
परत सबमीट क  शकाल. मिहना संप यास मा  ह ेकरता येणार नाही. 
 

12)  घर मालका सोबत अ ीमट कस करायच?ं याला ऍड हा स घर भाडं दल ते क यात टाकू? 
आपणास घरभाडे करार प क पुरव यात येईल त ेसा या ए4 कागदावर िविहत नमु यात भ न यावे. 
व वर सांिगत या माणे घरभाडे अदा कराव.े 

 



 13)  टू हीलर स ह सगचे पसैे िमळणार का? 
 नाही. या अगोदर सांिगत या माणे २.५ . ती क.मी. खचात ह े ा  धर यात आले आहे. यामुळे 
 याचे वतं  िबल मजंूर केले जाणार नाही याची न द यावी. 
 

14) वास कुठून कुठे कस िलहायचं? 
समजा तु ही जर एका दौ  यात 4 गावांना भेटी द या जाची नावे आनंदवाडी, िशवतांडा, माळेगाव व 
सु तानपुर आहते. तर दैनं दन वास खचात तारखे नंतर पासून पयत िलहताना पिहले गाव 
(तालु याचे मु यालय) पासनू चौथे गाव पयत(सु तानपरु) िलहा. तपशील िलहताना तेक गावात 
जाऊन काय केले ह ेसिव तर िलहा.  
उदा: पासनू म ये - अंबाजोगाई पयत म ये -आनंदवाडी, िशवतांडा, माळेगाव, सु तानपुर,अंबाजोगाई  

15)   पुरवठादार/ vendor कसे भरायचे? गाडी मी वापरतोय मग पसैे या या खा यावर कसे जाणार? 
के काम ॉड शन अिस टंट करतील. 
 

16)  अकाउंट ोफाइल म ये कोणता तालुका िनवडायचा. घरचा क  पो टगचा. 
आपले िजथे पो टग आह ेतो तालुका िनवडावा. 
 

17)  मोबाईल यायला ऍड हा स िमळेल का? 
 नाही. Mobile, bag, हे मेट अ या वैयि क खचासाठी advance मधील र म खच क  नये. 
     18)   एका पे ा अिधक गावांना भेट द यास येक गावाची एं ी वगेळी करावी लागेल का? 
 नाही,वर सांिगत या माणे एं ी करावी. 
     19)  बस नी वास चालेल का? क  दचुाक  बंधनकारक करावी. 
श यतो दचुाक  पटकन यावी. आपण बसिन गावात उिशरा पोचल मग गावकरी यावेळेत उपल ध होतीलच 
असे नाही. याचा आप या कामावर प रणाम होतो. हणून दचुाक  अ याव यक आह.े 
 
20)  दोघांनी एकाच गाडीवर वास केला मग माझी डायरी िलहायची गरज आह ेका? मग मी गाडीचे पसैे 
लावू का? 
नाही. याची गाडी वापरली याने खच भरावा पण तपिशलात उ लेख करताना दोघ ेसोबत गे याचा उ लेख 
करावा. 
 
21)  माझा या मिह यात काहीच खच नाही कवा ऍड हा स अजून खूप िश लक आहे तर िहशोब ायची गरज 
आह ेका? 
हो दर मिह या या शेवटी िहशोब देणे बंधनकारक आह.े आपला खच नसला तरीही आपली डायरी सबमीट 
करायची आह.े आिण कमान फोनिबल हा खच तरी असतोच.या ित र    
 



22)  िडपाटमट व पद काय िनवडु? 
आपली िनवड या पदासाठी झाली आह ेतेच पद व िडपाटमट िनवडाव.े  
 
23) हाड कॉपी कधी पयत पाठवायच?े 
सवानी आप याकडील अडवांस संपताच लगेच हाडकॉपी िबल लगेच वर दले या मुंबई ऑ फस या प यावर 
पाठवावेत. मिह या या शवेटी हणजे ३०/३१ तारखेला मिहना सपंताच लगचे सव हाडकॉपी िब स, माझी 
खच यादी व वास दैनं दनी ट क न याखाली वतःची सही क न ते सोबत जोडून ह ेसव मुबंई ऑ फसला 
पाठवावेत. 
24) कॉपी & पे ट कसे कराव?े 
आप याला हवा तो मसेेज ल ग से करावा. ितथे का या रंगात कॉपी/copy ि लप दसेल ती िनवडावी. मेसजे 
कॉपी होईल. आता आप याला िजथे पे ट करायचे ितथ ेपु हा ल ग से करा पे ट ऑ शन येईल. यावर से 
करा मेसेज पे ट होईल. आता याला पो ट करा. 
25) टा क रमाइंडर पॉपअप येत ते काय आह?े 
जर आपणास दले या टा क ला आपण री लाय दला नसले तर या या अज सीनसुार आपणास रमाइंडर 
दले जाईल. हे टा क पूण होई पयत आपणास ह ेनो ट फकेशन पॉपअप येत राहील. 

 
 
या ित र  काही  अस यास आप या टमचे सद य ी इरफान शेख ह ेतमु या मदतीसाठी उपलब  
आहतेच. यांना आपण ९०२१४४०२८२ कवा ९४०४२६२३१३ या मांकावर सपंक क  शकता. 
 

अ यतं मह वाच:ेअ यतं मह वाच:ेअ यतं मह वाच:ेअ यतं मह वाच:े    
• तेक मतेक मतेक मतेक मिह या या शवेटी िह या या शवेटी िह या या शवेटी िह या या शवेटी accountaccountaccountaccount    department department department department कडे तमुची कडे तमुची कडे तमुची कडे तमुची originaloriginaloriginaloriginal    

िबल / िबल / िबल / िबल / vouchervouchervouchervoucher////हाड कॉपी हाड कॉपी हाड कॉपी हाड कॉपी     पाठवणेपाठवणेपाठवणेपाठवणे    (कुरीयरन)े गरजेच ेआह,े अ(कुरीयरन)े गरजेच ेआह,े अ(कुरीयरन)े गरजेच ेआह,े अ(कुरीयरन)े गरजेच ेआह,े अस ेन स ेन स ेन स ेन 
झा यास तमुचा खच गहृीत धरला जाणार नाही व पुढचा झा यास तमुचा खच गहृीत धरला जाणार नाही व पुढचा झा यास तमुचा खच गहृीत धरला जाणार नाही व पुढचा झा यास तमुचा खच गहृीत धरला जाणार नाही व पुढचा advanceadvanceadvanceadvance    
िमळ यासाठी तु ही अपा  हाल. िमळ यासाठी तु ही अपा  हाल. िमळ यासाठी तु ही अपा  हाल. िमळ यासाठी तु ही अपा  हाल.     

• तुम या खचाचा तपशील ट काढून तमु या वातुम या खचाचा तपशील ट काढून तमु या वातुम या खचाचा तपशील ट काढून तमु या वातुम या खचाचा तपशील ट काढून तमु या वा री सह पाठवण ेरी सह पाठवण ेरी सह पाठवण ेरी सह पाठवण े
बधंनकारक आह.ेबधंनकारक आह.ेबधंनकारक आह.ेबधंनकारक आह.े 

• करकोळ खचाची करकोळ खचाची करकोळ खचाची करकोळ खचाची १००/१००/१००/१००/----    पयतची िबलपयतची िबलपयतची िबलपयतची िबल/दचुाक च े/दचुाक च े/दचुाक च े/दचुाक च े२.५ २.५ २.५ २.५ . माणे एकूण . माणे एकूण . माणे एकूण . माणे एकूण 
र मर मर मर म    सोड यास तु ही केले या येक खचाची िबल / घर भा ाची सोड यास तु ही केले या येक खचाची िबल / घर भा ाची सोड यास तु ही केले या येक खचाची िबल / घर भा ाची सोड यास तु ही केले या येक खचाची िबल / घर भा ाची 
vouchervouchervouchervoucher,,,,appappappapp    म य ेजोडण ेव म य ेजोडण ेव म य ेजोडण ेव म य ेजोडण ेव accountaccountaccountaccount    deparment deparment deparment deparment ला पाठवण ेला पाठवण ेला पाठवण ेला पाठवण े
बधंनकारक आह.ेबधंनकारक आह.ेबधंनकारक आह.ेबधंनकारक आह.े    
ध यवाद! 


