


आपले वर्षनिहाय DCPS नववरणपत्र मोबाईल
वर ऑिलाईि उपलब्ध करुि घेण्यासाठी
DCPS कमषचाऱयाांिी खालील मार्षदर्शषक

सचुिे प्रमाणे कायषवाही करावी.



 सवष प्रथम
https://www.zpjalna.co.in
या वेबसाईटवर जावे.

 उजव्या बाजचु्या
कोपऱयामध्ये असलेल्या
“DCPS” या
नशर्षकावर CLICK 
करावे.

https://www.zpjalna.co.in/


 वरील नठकाणी कमषचाऱयािे आपला DCPS क्रमाांक अचकु िमदुर्
करावा आनण SEND OTP या बटिावर CLICK करावे.

 महत्वाची सचुिा प्रत्येक कमषचा-याांस केवळ 02 (दर्ोि) वेळाच OTP जिरेट करण्याची अिमुती आहे.



 यािांतर OTP is sent to your Mobile number असा मेसेज प्रदर्र्शशत होईल. त्यास OK 
या बटिावर CLICK करावे.

 यािांतर कमषचाऱयाचे DCPS योजिेसाठी िोंदर्णी करण्यात आलेल्या मोबाईल क्रमाांकावर 6 
अांकी OTP SMS द्वारे प्राप्त होईल.



 यानठकाणी 6 अांकी 
OTP अचकु
िोंदर्वावा.

 अचकु OTP िोंदर्नवल्यावर Verify 
OTP या बटिावर Click करावे.

 जर OTP प्राप्त झाला
िाही तर Resend या
बटिावर Click करावे.

 महत्वाची सचुिा प्रत्येक कमषचा-याांस केवळ 02 (दर्ोि) वेळाच OTP जिरेट करण्याची अिमुती आहे.



OTP िोंदर्नवल्यावर Verify झाल्यावर अशा प्रकारचे
कमषचाऱयाचे DCPS नववरणाचे पेज ओपि होईल.



या नठकाणी कमषचाऱयास DCPS ABSTRACT 
डाउिलोड करण्यासाठी Download PDF या
बटिावर Click करावे.



निळ्या रांर्ािे दर्शषनवलेल्या वर्ष ला (जसे की "2013-14") वर Click केल्यावर त्या
वर्ाचे सांपणुष नववरणपत्र नदर्सिु येईल. याच वेळी वार्शर्क नववरण पत्र Auto
Download & Save होईल. सदर्र PDF नववरणपत्राांची कमषचारी प्रप्रट काढु
शकतात.



वार्शर्क नववरण पत्रावर वर्षनिदर्ाराचे िाव, DCPS क्रमाांक, 
तालकुा / शाळेचे िाव (सि 2020-21 या वर्ातील), 
निवडलेले वर्ष, वर्ां आरांभीची  नशल्लक रक्कम नदर्सिु 
येईल.



या नठकाणी कमषचाऱयास हवे ते
वर्ष निवडण्याची सनुवधा उपलब्ध
करुि देर्ण्यात आलेली आहे.



या नठकाणी प्रदर्र्शशत
र्ोर्वाऱयात वर्ाआरांनभची
नशल्लक, वार्शर्क जमा
अांशदर्ाि (शासि नहस्सासह), 
व्याज व अांतीम अखेरची
नशल्लक नदर्सिु येत आहे.



-: इतर महत्वाच्या सचुिा :-
(Page No - 1)

ज्या कमषचाऱयािा मोबाईल क्रमाांकाच्या अडचणीमळेु लॉनर्ि करण्याकनरता OTP प्राप्त होत िसेल
अशा कमषचाऱयाांिी आपले शालेय मखु्याध्यापकाांकडे मोबाईल िांबर बदर्लण्यासाठी नविांती अजष
करावा.

शालेय मखु्याध्यापकाांिी DCPS धारकाांचा मोबाईल क्रमाांक अचकु असल्याची खात्री करुि सदर्रील
अजावर प्रमाणीकरण स्वाक्षरी करुि र्टनशक्षणानधकारी याांचेकडे सादर्र करावा.

र्टनशक्षणानधकारी याांिी तालकु्यातील सवष प्राप्त नविांती अजावर पडताळणी स्वाक्षरी करुि
सांकलीत अहवाल नवत्त नवभार्ातील DCPS/NPS शाखेत जमा करावा.

 कुठल्याही कमषचा-याांिे मोबाईल क्रमाांक बदर्लण्यासाठी नजल्हा पनरर्दर् DCPS/NPS शाखेत थेट
सांपकष करण्याची आवश्यकता िाही.

कमषचा-याांिा त्याांचे DCPS नववरण पत्रातील प्रदर्र्शशत रक्कमे सांदर्भात काही आके्षप-त्रटृी असल्यास
त्याांिी आवश्यक त्या मळु कार्दर्ोपत्री परुाव्यासह (कोर्ार्ार कायालयात रक्कम भरणा केल्याचे
चलि प्रत) सह DCPS/NPS शाखेत सांपकष करावा.



-: इतर महत्वाच्या सचुिा :-
(Page No - 2)

जे DCPS कमषचारी सेवानिवतृ्त, मयत झाले असतील अथवा त्याांिी सेवात्यार् केला असेल तर अशा
कमषचा-याांिी / त्याांचे वारसाांिी लेखी नविांती अजासह तसेच सेवानिवतृ्ती आदेर्श, नियकु्ती आदेर्श प्रत,
मतृ्यु प्रमाणपत्र, वारसाचे अनधकृत प्रमाणपत्र, राजीिामा नदर्ला असल्यास त्यासांबधीत आदेर्श इ.
आवश्यक ती सवष कार्दर्ोपत्री परुाव्याांसह परीपणुष प्रस्ताव DCPS/NPS शाखेत जमा करावा.
नजल्हा बदर्ली िे कायषमकु्त झालेल्या DCPS कमषचाऱयाांिी त्याांचे नियकु्ती आदेर्श, शाळा-नजल्हा पनरर्दर्
कायषमकु्ती आदेर्श, बदर्ली होऊि रे्लेल्या नजल्हा पनरर्देर्तील शाळा िेमणकू आदेर्श आनण रुजु अहवाल
इ.परीपणुष प्रस्ताव DCPS/NPS शाखेत जमा करावा.
नटप :- सदर्रील ऑिलाईि DCPS Slip या मोबाईल वर उपलब्ध करुि देर्ण्यामार्ील या कायालयाचा
प्रशासकीय हेतू हा केवळ कमषचा-याांिा आपली DCPS कपात रक्कमेची मानहती सहज-सोप्या मार्ािे
पाहता यावी असा आहे. या DCPS Slip चा इतर कायालयात वापर करण्यापवुी या कायालयाची
लेखी अिमुती आवश्यक राहील याची िोंदर् घ्यावी. सदर्र स्लीप चा दर्रुुपयोर् अथवा रै्रवापर केला जाऊ
िये. - आदेर्शावरुि



@sdpimple


