अधिदान व लेखा कार्यालर्य, मुं बई व नागपूर कोषागारातील अधिनस्त असलेल्र्या आहरण व सुंधवतरण
अधिकाऱर्याुंसाठी सचना.
संदर्भ :- शासन ननर्भय नित्त निर्ाग क्रमांक संकीर्भ -1007/प्र.क्र.112/र्ाग-4/कोषा-प्रशा-5,
नदनांक 28/06/2013
मुंबई ि नागपूर शहर िगळता इतर सिभ निल्हा ि तालुका स्तरािर सीएमपी या पोर्भ लव्दारे थेर् कमभचाऱ्याच्या
बक
ँ खात्यात िेतन अदायगी करण्याची कायभिाही करण्यात येत आहे . आता उपरोक्त कोषागारातील आहरर् ि
संनितरर् अनिकाऱ्यांच्या अनिनस्त असलेल्या कमभचाऱ्यांना सुध्दा थेर् बक
ँ खात्यात रक्कम अदा करण्याबाबत
कायभिाही प्रस्तानित आहे . सदर कायभिाही पूर्भ होण्याकरीता सिभ आहरर् ि संनितरर् अनिकाऱ्यांनी प्राथम्याने
खालील सूचनांचे कार्े कोरपर्े पालन करािे.
1. शासन ननर्भय, नदनांक 28/06/2013 अन्िये नदलेल्या ननदे शानुसार आहरर् ि संनितरर् अनिकाऱ्यांनी
त्यांच्या ि त्यांच्या कमभचाऱ्यांच्या बक
ँ खात्यांच्या तपनशलाची पडताळर्ी पूर्भ करािी.
2. आहरर् ि संनितरर् अनिकाऱ्यांनी Current Path : Reports > Payroll > Bank Branch Reports
> Prapatra- 1 या नरपोर्भ मध्ये सिभ कमभचाऱ्यांचा बक
ँ खाते क्रमांक, आयएफएससी कोड अचूक असल्याची
खात्री करािी.
3. उपरोक्त नरपोर्भ मध्ये ब ँक खाते क्रमांकात सुिारर्ा आिश्यक असल्याचे संबंनित आहरर् ि संनितरर्
अनिकाऱ्यांनी कळनिल्यानंतर कोषागारांनी Treasury Code_TO या लॉगीनमिून WorklistUpdate
Bank Deails (Treasury)Select DDO CodeEmployee NameBank NameBranch
NameIFSC CodeAccount No
-->Update Details या प्रमार्े आहरर् ि संनितरर्
अनिकाऱ्यांकडू न प्राप्त झालेल्या मानहतीनुसार ि कमभचाऱ्यांच्या बक
ँ खात्यांच्या तपनशलाची पडताळर्ी
करुनच तपशील नोंदिािा.
4. आहरण व सुंधवतरण अधिकाऱर्याुंनी वेतन दे र्यक तर्यार करताुंना वेतन व भत्तर्याुंबाबतच्र्या आवश्र्यक
असणाऱर्या दरुस््र्या केल्र्यानुंतर प्रथम अशासकीर्य वजातीच्र्या (Non-Government Recovery)
नोंदी कराव्र्यात. वेतन दे र्यक पूणणपणे प्रणालीमार्णत सुंस्करीत (Generate) होऊन दे र्यकाचे
प्राधिकारपत्र (Authorization Slip) तर्यार झाल्र्यानुंतर (Generate) अशासकीर्य कपाती (NonGovernment Recovery) करण्र्याची सधविा उपलब्ि राहणार नाही.
5. सेिाथभ प्रर्ालीिर दे यक तयार झाल्यानंतर ते नसस्र्ीम इंर्ीग्रेशनच्या माध्यमातून बीम्स या प्रर्ालीिर
अथभसंकल्पीय तरतूदींची खात्री करण्याकनरता पाठनिण्यात येते. बीम्समध्ये तो खचभ नोंदल्यानंतर इतर मानहती
ि प्रानिकार पत्रासह (Authorization Slip) बीम्स कडू न पुन्हा सेिाथभिर प्राप्त होते. आहरर् ि संनितरर्
अनिकाऱ्याने सदर दे यकासोबत बीम्स प्रर्ालीतून सेिाथभमध्ये प्राप्त झालेल्या प्रानिकार पत्राची प्रत मुद्रीत
करुन िेतन दे यकासोबत िोडािी आनर् दे यक कोषागारात सादर करािे.
6. याकनरता आिश्यक ते बदल सेिाथभ / बीम्स / अथभिानहनी / ट्रेझरीनेर् या प्रर्ालीत करण्यात आले आहे त.
दे यक कोषागारांत पानरत झाल्यानंतर ट्रेझरीनेर् या प्रर्ालीद्वारे नदला िार्ारा प्रमार्क क्रमांक ि नदनांक बीम्स
प्रर्ालीिरुन सेिाथभ प्रर्ालीिर आपोआप नोंदनिण्याची सुनििा उपलब्ि करण्यात आली आहे .

