भविष्य वनिाह वनधीचे लेखे (2020-2021) सेिाथथ प्रणालीतून ऑनलाईन पध्दतीने
काढू न घे ण्यासाठी उपलब्ध सुविधा
शासकीय अधधकारी/कममचारी याांच्या भधिष्य धनिाह धनधीचे ले खयाांबाबत महाले खापाल कायालयाकडू न
पुरधिण्यात येणारी धििरणपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने काढू न घेण्याबाबत शासन धनणमय सामान्य प्रशासन धिभाग क्रमाांक
भधनधन -2019/प्र.क्र.61/ का 24,धदनाांक 11/06/2020 ि धदनाांक 24/09/2020 अन्िये कळधिण्यात आलेले आहे .
सदर भधिष्य धनिाह धनधीचे लेखे सेिाथम प्रणालीिरुन सांबांधधत अधधकारी /कममचारी याांना प्रप्रट घे ता यािी म्हणून
सेिाथम प्रणालीत सुधिधा उपलब्ध करण्यात आले ली आहे . (Url: https://sevaarth.mahakosh.gov.in)
1)

सेिाथम प्रणालीिरील Employee corner साठी आिश्यक असले ल्या लॉगीनने सांबांधधत अधधकारी /कममचारी

(Sevaarth id with Password) लॉगीन करतील. (पासिडम धरसेट कराियाचा झाल्यास त्याची सुधिधा आहरण
सांधितरण अधधकाऱयाांच्या लॉगीनमध्ये उपलब्ध आहे ).
2)

लॉगीन केल्यानांतर उपलब्ध असले ल्या मेनम
ू धील View GPF Slip या टॅबिर क्ललक करतील त्यानांतर त्याांना

पुढील स्क्क्रीनिर GPF Slip for FY 2020-21 असे धदसून येईल, त्यानांतर Submit या टॅबिर क्ललक करािे.
3)

सांबांधधत

अधधकारी

/कममचारी

याांना

Authentication

(YYYYMMDD)_Sevaarth id ही माधहती भरािी.

करीता

Series_Account number_DOB

सदर भरले ला तपशील जर प्रणालीमध्ये उपलब्ध असले ल्या

माधहतीशी जुळला तर सांबांधधताांना GPF Slip Download करता येईल. जर सदर माधहती जुळली नाही तर सांबांधधताांना
सांबांधधत AG Mumbai Or AG Nagpur याांचेकडे सांपकम करण्याबाबत प्रणालीिर सांदेश धदसेल. त्याप्रमाणे सांपकम
करण्यात येऊन GPF Slip प्राप्त करुन घ्यािी. तसेच यापूिीच्या धित्तीय िर्षाच्या भधिष्य धनिाह धनधीचे ले खे
महाले खाकार मुब
ां ई ि नागपूर याांच्या सांकेतस्क्थळािर उपलब्ध असतील.
4)

सेिाथम प्रणालीिर सदर GPF Slip ज्या अधधकारी /कममचारी याांचा सेिाथम आयडी आहे अशा सिांसाठी ही

सुधिधा उपलब्ध असणार आहे . यामध्ये सेिाथम प्रणालीिर अट ॅच नसले ले कममचारी सुध्दा Employee Corner चा िापर
करुन GPF Slip Download करता येणार आहे .
5)

सेिाथम प्रणालीिर अट ॅच नसले ले कममचारी म्हणजे, ज्या शासकीय कायालयात धनयधमत सेिाथम प्रणालीधशिाय

िेतन अदा होत असलेले कममचारी अथिा प्रधतधनयुलतीच्या पदािर पदस्क्थापना असले ले कममचारी तसेच अद्याप कोणत्याही
कायालयात पदस्क्थापना प्राप्त नसले ले कममचारी आहे त.
6)

कममचाऱयाांना सेिाथम आयडी असल्यामुळे त्याांना Employee Corner व्दारे GPF Slip Download करण्याची

सुधिधा उपलब्ध करण्यात आले ली आहे . अशा कममचाऱयाांना GPF Slip Download करताना काही अडचणी आल्यास
त्याांनी mdc.sevaarth@mahakosh.in या ईमेलिर पुढील तपशीलानुसार माधहती दे ण्यात यािी.
A)

कममचाऱयाांचे पूणम नाि

B)

सेिाथम आयडी

C)

सांबधधत महाले खाकार कायालय मुांबई/ नागपूर

D)

भधिष्य धनिाह धनधी खाते क्रमाांक (Series_Account number)

E)

अचूक जन्मतारीख (1st page of Service book Scan copy)

उपरोलत तपशीलाव्दारे महाले खापाल कायालयाकडू न प्राप्त झाले ल्या माधहतीनुसार पडताळणी करण्यात येईल ि
जर अशा कममचाऱयाांची माधहती महाले खापाल कायालयाकडू न प्राप्त झाले ली असेल तरच ती सांबांधधत कममचाऱयाांला
उपलब्ध करण्यात येईल अन्यथा अशा कममचाऱयाला सांबांधधत महाले खापाल कायालयास सांपकम साधण्यास कळधिण्यात
येईल.

