भविष्य वििाह विधी योजिा ि राष्रीय वििृत्तीिेति
योजिा लागू असलेल्या िगगणीदाराांची िेति देयके
"सेिार्ग" प्रणालीत स्ितांत्र गट/सांचाद्वारे सांस्करीत
करणेबाबत...
महाराष्र शासि
वित्त विभाग
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मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय विस्तार, मुांबई-400 032
वदिाांक:- 9 विसेंबर, 0202

प्रस्ताििा
सद्य:स्स्र्तीत भविष्य वििाह विधी लागू असलेले िगगणीदार (अवधकारी ि कमगचारी) आवण राष्रीय
वििृत्तीिेति योजिा लागू असलेले िगगणीदार (अवधकारी ि कमगचारी) याांची िेति देयके "सेिार्ग" प्रणालीतूि
एकवत्रत सांस्करीत करण्यात येतात. तर्ावप, त्यामुळे राष्रीय वििृत्तीिेति योजिा लागू असलेल्या िगगणीदाराांचे
अांशदाि तसेच शासि अांशदािाची रक्कम विवहत कालािधीत िगगणीदाराच्या "प्राि" खात्यािर जमा होण्यास
अिचणी येत असल्याचे वदसूि येते.
2.

सबब, राष्रीय वििृत्तीिेति प्रणाली लागू असलेल्या िगगणीदाराचे अांशदाि तसेच शासि अांशदािाची

रक्कम विवहत िेळेिर जमा होण्याच्या दृष्टीिे, "सेिार्ग" प्रणालीत भविष्य वििाह विधी योजिेतील िगगणीदार
आवण राष्रीय वििृत्तीिेति योजिाांतगंत िगगणीदार याांच्या िेति दे यकाांचे स्ितांत्र गट/सांच (Bill Group) बििूि
त्याांचे िेति आहरीत करण्याची बाब शासिाच्या विचारावधि होती. त्याअिुषांगािे सिग आहरण ि सांवितरण
अवधकारी याांिा खालील सूचिा दे ण्यात येत आहे त.

शासि पवरपत्रक
1) सद्य:स्स्र्तीत "सेिार्ग" प्रणालीमध्ये भविष्य वििाह विधी योजिा, राष्रीय वििृत्तीिेति योजिा तसेच
या दोन्हींपैकी कोणतीही योजिा अद्यापही लागू िसलेले इतर कमगचारी याांची िेति देयके एकवत्रतपणे
सांस्करीत करण्याची सुविधा आहे . यापुढे आहरण ि सांवितरण अवधकारी याांिी िेति आहरीत करतािा
खाली िमूद "अ" ते "क" िुसार िेति देयकाांचे स्ितांत्र सांच/गट (Bill Group) तयार करािेत. सिग
अवधकारी ि कमगचारी त्याांच्याशी सांबवां धत देयक सांच/गटामध्ये

समाविष्ट झाल्याची आहरण ि

सांवितरण अवधकारी याांिी खात्री करािी.
अ) भविष्य वििाह विधी लागू असलेले अवधकारी ि कमगचारी,
ब) राष्रीय वििृत्तीिेति योजिा लागू असलेले अवधकारी ि कमगचारी,
क) इतर कमगचारी जयाांिा उपरोक्त दोन्हीपैकी कोणतीही योजिा अद्याप लागू केलेली िाही.
2) उपरोक्त प्रमाणे स्ितांत्र दे यक सांच/गट "सेिार्ग" मधील "Bill Group Maintenance" या टॅ बमधूि
तयार करािेत ि सदर देयक सांच/गट यामध्ये सांबवां धत सिग अवधकारी ि कमगचारी याांिा जोिण्यात
यािे.
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3) राष्रीय वििृत्तीिेति योजिा लागू असणाऱ्या कमगचाऱ्याांचा "प्राि" क्रमाांक प्राप्त झाल्यािांतरच त्याांिा
"NPS देयक सांच/गट" यामध्ये समाविष्ट करण्यात यािे. तसेच जया कमगचाऱ्याांिा "प्राि" क्रमाांक प्राप्त
झाले िाहीत अशा कमगचाऱ्याांच्या बाबतीत आहरण ि सांवितरण अवधकारी याांिी सांबवां धत वजल्हा
कोषागार कायालयाशी सांपकग साधूि त्िरीत "प्राि" प्राप्त करुि घेण्याची कायगिाही करािी.
4) राष्रीय वििृत्तीिेति योजिा लागू असलेल्या कमगचाऱ्याांच्या अकायगरत (Inactive) "प्राि" क्रमाकाांची
यादी मे.एि.एस.िी.एल. याांचेकिू ि वजल्हा कोषागार कायालयाांिा दरमहा पाठविली जाते. आहरण
ि सांवितरण अवधकाऱ्याांिी अकायगरत "प्राि" क्रमाांक असलेल्या कमगचाऱ्याांची यादी िरचेिर कोषागार
कायालयाांकिू ि प्राप्त करुि ते "कायगरत" (active) करुि घ्यािेत ि तदिांतरच अशा िगगणीदाराचा
िेति दे यकाच्या "NPS सांच/गट" यामध्ये समािेश करािा.
5) भविष्य वििाह विधी योजिा, राष्रीय वििृत्तीिेति योजिा ि गटविमा योजिा लागू िसलेल्या
कमगचाऱ्याांिा "स्ितांत्र देयक सांच/गट" यामध्ये समाविष्ट करुि त्याांचे िेति दे यक "सेिार्ग" प्रणालीतूि
सांस्करीत करािेत.
6) आहरण ि सांवितरण अवधकारी याांिी कोषागारात िेति दे यके सादर करतािा सदर िेति दे यक
भविष्य वििाह विधी योजिा / राष्रीय वििृत्तीिेति योजिा / इतर कमगचाऱ्याांचे आहे हे त्या देयकािर
स्पष्टपणे िमूद करािे.
2.

उपरोक्तप्रमाणे सिग आहरण ि सांवितरण अवधकारी याांिी स्िांतत्र दे यक सांच/गट करण्याची कायगिाही

विसेंबर, 2020 ते फेब्रुिारी, 2021 या दरम्याि पूणग करािी. माहे माचग, 0021 (दे य माहे एवप्रल,2021) चे
उपरोक्तप्रमाणे स्ितांत्र सांच/गट यामध्ये िगीकृत ि केलेली िेति दे यके अवधदाि ि लेखा कायालय/कोषागार
कायालयाांमध्ये स्स्िकारण्यात येणार िाहीत, याची िोंद घ्यािी.
3.

सदर शासि पवरपत्रक हे महाराष्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळािर

उपलब्ध करण्यात आले असूि त्याचा सांगणक साांकेताांक क्र. 202012091205294905 असा आहे. सदर
शासि पवरपत्रक विजीटल स्िाक्षरीिे साक्षाांवकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राजयपाल याांच्या आदे शािुसार ि िािािे,

Ashok Gulab
Chaudhary
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( अशोक चौधरी )
कक्ष अवधकारी, वित्त विभाग
प्रत,
1.

मा.विरोधी पक्षिेता, विधािसभा / विधाि पवरषद, महाराष्र विधािमांिळ सवचिालय,मुांबई

2.

सिग मा. विधािसभा / विधाि पवरषद ि सांसद सदस्य

3.

मा. राजयपाल याांचे सवचि

4.

मा. मुख्यमांत्री याांचे सवचि

5. मा. उपमुख्यमांत्री याांचे सवचि
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6.

सिग मा.मांत्री ि मा.राजयमांत्री याांचे खाजगी सवचि

7.

सिग मांत्रालयीि प्रशासकीय विभाग

8. मांत्रालयीि सिग विभागाांच्या अवधिस्त असलेल्या सिग विभागाांचे ि कायालयाांचे प्रमुख
9.

प्रबांधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई

10. प्रधाि महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- 1, महाराष्र, मुांबई
11. प्रधाि महालेखापाल (लेखा ि अिुज्ञय
े ता)-1, महाराष्र, मुांबई
12. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, महाराष्र, िागपूर
13. महालेखापाल (लेखा ि अिुज्ञेयता)-2, महाराष्र, िागपूर
14. आयुक्त, आयकर (TDS) चिीरोि, मुांबई
15. आयुक्त, आयकर (TDS) वसव्हील लाईि, िागपूर
16. प्रबांधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुांबई
17. सवचि, महाराष्र लोकसेिा आयोग, मुांबई
18. सवचि, महाराष्र विधीमांिळ सवचिालय, मुांबई
19. प्रबांधक, लोक आयुक्त ि उपलोक आयुक्त याांचे कायालय, मुांबई
20. प्रबांधक, महाराष्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, मुांबई
21. मुख्य मावहती आयुक्त, महाराष्र राजय, मुांबई
22. विशेष आयुक्त, महाराष्र सदि, कोपर्निकस रोि, ििी वदल्ली
23. सिग विभागीय आयुक्त
24. सिग वजल्हावधकारी
25. सिग वजल्हा पवरषदाांचे मुख्य कायगकारी अवधकारी
26. सांचालक, लेखा ि कोषागारे, मुांबई
27. सांचालक, स्र्ाविक विधी लेखा पवरक्षा, कोकणभिि, ििी मुांबई
28. अवधदाि ि लेखा अवधकारी, मुांबई
29. सहसांचालक, लेखा ि कोषागारे, कोकण/पुणे/िावशक/औरां गाबाद/अमरािती/िागपूर
30. सहसांचालक, स्र्ाविक विधी लेखा पवरक्षा, कोकण/पुणे/िावशक/औरां गाबाद/अमरािती/िागपूर
31. वित्त विभागातील सिग कायासिे
32. वििि िस्ती/कोषा प्रशा-4
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