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��य वाचक,

  आ�ही सेवा देत असले�या �नवृ�ीवेतनधारक आ�ण सामा�य भ�व�य �नवा�ह �नधी सद�यांसाठ�
साव�ज�नक सेवा दे�याचा अनुभव बळकट कर�यासाठ� मा�या काया�लयाने सु� केले�या �व�वध
उप�मांची �परेषा देणार� पुि�तका तुम�यासोबत शेअर करताना मला आनंद होत आहे.
   भारता�या �नयं�क आ�ण महालेखाप�र�क (ड�पीसी) अ�ध�नयम, 1971 �या तरतुद�नुसार,
माझे काया�लय �हणजे �धान महालेखापाल (लेखा व अनु�ेयता)-१ काया�लय, महारा�� , महारा��
रा�याचे लेखे संक�लत करते आ�ण वा�ष�क �व�नयोजन आ�ण �व�  लेखे तयार करते. आ�ही रा�य
सरकार� कम�चा�यां�या पे�शन �करणां�या अ�धकृतता/अं�तमीकरणासाठ� देखील जबाबदार आहोत व
आम�या अ�धकार�े�ात एक लाखा�न अ�धक रा�य सरकार� कम�चा�यांचे सामा�य भ�व�य �नवा�ह
�नधी खाते राखले जाते.
   �नवृ� महारा��  रा�य सरकार� कम�चार�, �यांचे पे�शन आ�ण सामा�य भ�व�य �नवा�ह �नधी या
ह�कांवर आ�ही ���या करतो, �यां�यासाठ��या आदराचे �तीक �हणून, आ�ही ना�व�यपूण� सेवा
�दान कर�यावर ल� क� ��त केले आहे आ�ण पे�शनधारकांसाठ� व भ�व�य �नवा�ह �नधी सद�यांसाठ�
साथी�या रोगा�या कठ�ण काळात सेवांची उपल�धता सुलभ आ�ण अ�धक सु�वि�थत कर�यासाठ�
अनेक स��य उपाययोजना सु� के�या आहेत. हा अ�त�र� �य�न कर�याची आमची �ेरणा
�ामु�याने मानवीय आ�ण सेवा�भमुख आहे, �नवृ�ीवेतनधारकांना मा�हती �मळवणे सोपे करणे आ�ण
�यांना आम�या काया�लयात ��य� �वास न करता �यां�या सम�यांचे �नराकरण कर�यात मदत
करणे हा हेतु आहे.
   'पे�शनची सेवा घरापय�त' दे�यासाठ� आ�ण मा�हती आ�ण सेवा �वतरण सुलभ कर�यासाठ�
आम�या आप�यापय�त पोहोच�या साठ��या �य�नाचा एक भाग �हणून, गे�या वष�भरात आ�ही
पे�शन संवाद, पे�शन/जीपीएफ सेवा प�, पे�शन काय�शाळा आ�ण अदालत, नॉलेज चॅनेल ि�ह�डओ,
�हॉइसमेल सेवा, टोल �� टे�लफोन नंबर आ�ण एक सम�प�त हे�पडे�क ईमेल हे उप�म सु� केले
आहेत �याचे तपशील तु�हाला या पुि�तकेत आढळतील. ही पुि�तका मराठ�, इं�जी आ�ण �ह�दी
भाषांम�ये उपल�ध आहे आ�ण आम�या काया�लया�या वेबसाइटव�न डाउनलोड केली जाऊ शकते.
   आम�या काया�लयाची वेबसाइट (https://cag.gov.in/ae/mumbai/en) देखील
सतत अपडेट केली जाते जेणेक�न आम�या आप�यापय�त पोहोच�यासाठ��या उप�म आ�ण
सुधारणांब�ल वा�त�वक वेळेत मा�हती �दान करता येईल. आम�या �य�नांची मा�हती अ�धक
�ापक होत अस�याने, या उप�मांचे रा�य शासना�या  �वभागातील आम�या सहका�यांनी आ�ण
�नवृ�ी वेतनधारकांनी कौतुक केले आहे.
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   मी �वशेषत: पे�शन संवादाकडे तुमचे ल� वेधून घेऊ इि�छते, जे पे�शनधारकांना �यां�या
घर�या आरामात आम�या अ�धका�यांना ि�ह�डओ कॉल सु�वधे�ारे समोरासमोर भेट�यास मदत करते.
पे�शनधारकांना मदत कर�यासाठ� आ�ही सम�प�त टोल-�� लाई�स आ�ण �हॉइस मेल सेवा देखील
उघडली आहे.
   को�वड-19 महामार�शी संबं�धत साव�ज�नक आरो�य �नब�धांमुळे थांबले�या पे�शन अदालत
तथा काय�शाळाही आ�ही पु�हा सु� के�या आहेत. ड�ड�ओना सहा�य आ�ण मा�हती दे�यासाठ� आ�ण
�नवृ�ीवेतनधारकांशी संवाद साध�यासाठ� व �यां�या सम�यांचे �नराकरण कर�यासाठ� यासारखे
वैय��क सहभागाचे उप�म �व�वध कोषागारांम�ये रा�य शासना�या  �व�वध �वभागांसाठ� आयो�जत
केले जातात.
   मी रा�य सरकार� अ�धकार�, लेखा आ�ण कोषागार संचालनालय आ�ण कोषागार अ�धकार�
यांची आभार� आहे �यांनी आम�या �य�नांना सतत पा�ठ�बा �दला आ�ण आम�या वैय��क
सहभागा�या उप�मांब�ल जाग�कता �नमा�ण कर�यासाठ� आ�ण ते सफल बनव�यासाठ� आव�यक
सम�वयासाठ� मदत केली.
   पे�शन आ�ण सामा�य भ�व�य �नवा�ह �नधी बाबत आमचे सेवा �वतरण अ�धक बळकट कसे
करता येईल या�वषयी मी तुम�या ��त��या आ�ण सूचनांचे �वागत करेन.
                                                                                 
                                                                                       हा�द�क शुभे�छा,

   
                                                                                         (जया भगत)
                                                                                    �धान महालेखापाल
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माच� 2022 पासून, आम�या काया�लयाने "पे�न संवाद" नावाचा एक ऑनलाइन चचा� मंच सु�
केला आहे. हा एक ऑनलाइन संवाद उप�म आहे, "पे�न तुम�या दारी", �या�ारे
�नवृ�ीवेतनधारक आ�ण भ�व�य �नवा�ह �नधी सद�यां�या �च�ते�या �वषयांचे, घर�या आरामात बसून
समाधान �क�वा �नराकरण होऊ शकते.
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ऑनलाइन पे�न आ�ण सामा�य भ�व�य �नवा�ह �नधी संवाद 

संवाद हा ऑनलाइन प�तीने �हॉट्सअ◌ॅप/झूम �हॉईस कॉ�स/��ह�डओ कॉल�ारे पे�नधारक/
भ�व�य �नवा�ह �नधी सद�यांना �यांनी �दले�या मोबाइल नंबरवर ��य� संपक�  क�न साधला जातो.
�नवृ�ीवेतनधारकां�या त�ारी �क�वा सम�यांचे �नराकरण कर�यासाठ� आहरण व सं�वतरण
अ�धकारी आ�ण कोषागार अ�धकारी कॉलम�ये जोडले जातात.

पे�नधारक आ�ण भ�व�य �नवा�ह �नधी  सद�यां�या �वचाराधीन सम�यांवर चचा� केली जाते, �यावर
उपाय शोधले जातात आ�ण पुढ�ल काही �दवसांत कारवाई केली जाते. हा अखंड आ�ण सु�व��त
संवाद, �यात आमचे काया�लय घरोघरी पे�न आ�ण भ�व�य �नवा�ह �नधी �वषयक  सेवा �दान
करते, खुप �शंसला गेला आहे आ�ण �यामुळे सम�यांचे �व�रत �नराकरण झाले आहे.

हा उप�म �वशेषतः वृ� आ�ण आजारी �नवृ�ीवेतनधारक �यांना �ेझरी �क�वा एजी काया�लयात
जाणे कठ�ण आहे यासाठ� एक उपयु� पया�य अस�याचे �दसून आले आहे. हे पे�नधारक आता
�यां�या सोयी�या वेळ� �यां�या घ�न आम�या काया�लयाशी संवाद साधू शकतात.



पे�नधारकांना �यां�या त�ार�चे �नराकरण कर�यात मदत कर�यासाठ�, आम�या काया�लयाने
पे�न सेवा प� आ�ण भ�व�य �नवा�ह �नधी  सेवा प� उप�मा�ारे �ॉप बॉ�स सु�वधेची यं�णा सु�
केली आहे, �याम�ये पे�नधारक/�ाहक �यां�या शंका ऑनलाइन �ॉप बॉ�स �क�वा आम�या
काया�लया�या �वेश�ारावर ठेवले�या ��य� �ॉप बॉ�स�ारे सादर क� शकतात. हे महामारी�या
काळात �नवृ�ीवेतनधारकांची सुर��तता आ�ण क�याण सुलभ करते आ�ण �यांची सोय देखील
करते.
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पे�न आ�ण सामा�य भ�व�य �नवा�ह �नधी  सेवा प�

पे�न/जीपीएफ सेवा प� फॉम�ची दखल घेतली जाते व सव�
�वनं�या, शंका आ�ण त�ार�ना �र�वनी कॉल�ारे �क�वा ईमेल�ारे
वेळेवर ��तसाद �दला जातो.

सेवा प�े हे सम�यांचे �नराकरण कर�याचे एक अ�तशय यश�वी
मा�यम आहे आ�ण �या�ारे जनसंपक�  क�ा�या �व�मान
ऑफलाइन �णाली, जी आधीपासून अ��त�वात आहे, �याम�ये सेवा
�वतरणाचा आणखी एक �तर जोडला गेला आहे.

पे�न/भ�व�य �नवा�ह �नधी  सेवा प�ांना पे�नधारक आ�ण भ�व�य
�नवा�ह �नधी  सद�यांकडून चांगला ��तसाद �मळाला आहे.



आम�या काया�लयाने �हॉईस-मेल सेवा सु� केली आहे, �या�ारे पे�नधारक/भ�व�य �नवा�ह �नधी
सद�य 020-71177775 या �हॉईस मेल �मांकावर कॉल क�न �यां�या �वनं�या न�दवून 24/7 पे�न
संवादासाठ� न�दणी क� शकतात. आव�यक अस�यास, आम�या काया�लयातील कम�चारी रेकॉड�
केले�या �वनंतीवर पुढ�ल ��ीकरणासाठ� नेहमी पे�नधारकाला परत कॉल करतात.
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टोल �� �मांक

आम�या काया�लयाने एक टोल �� �मांक सेवा देखील सु� केली आहे �या�ारे पे�नधारक/भ�व�य
�नवा�ह �नधी  सद�य पे�न संवादात न�दणी कर�यासाठ� टोल �� �मांक 1800-2200-14 वर कॉल
क� शकतात आ�ण कोणतीही मदत/मा�हती मागु शकतात. पे�नधारक आम�या अ�धका�यांशी
थेट बोलू शकतात आ�ण �यांना भेडसावणा�या पे�नशी संबं�धत कोण�याही सम�यांवर तोडगा काढू
शकतात.

�हॉईस-मेल सेवा 



helpdesk.mh1.ae@cag.gov.in या ईमेल आयडी वर ऑनलाइन हे�पडे�क सु�वधा सु�
कर�यात आली आहे.
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हे�पडे�कचा उपयोग कोषागार अ�धकारी आ�ण डीडीओ यां�याकडून �धान महालेखापाल
काया�लयाशी सादरीकरण �क�वा शंकांचे �नराकरण कर�यासाठ� केला जात आहे.

आहरण आ�ण सं�वतरण अ�धकारी आ�ण कोषागार अ�धकारी आम�या काया�लयाशी संबं�धत
�यां�या ��ांचे �व�रत �नराकरण कर�यासाठ� या ईमेलचा वापर क� शकतात.

ऑनलाइन हे�पडे�क 



लेखा, पे�न आ�ण जीपीएफ �वभागाशी संबं�धत सम�यांब�ल डीडीओ आ�ण पे�नधारकांना
�श��त कर�या�या �वतः�न केले�या �य�नाचा भाग �हणून आम�या काया�लया�या वेबसाइटवर एक
सम�प�त नॉलेज चॅनेल ठेव�यात आले आहे. नॉलेज चॅनलम�ये आम�या काया�लया�ारे कर�यात
येणा�या काया�शी संबं�धत लहान ��ह�डओ मॉ�ू�स/कॅ�सूल आहेत.
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मा�हतीचे ��ह�डओ

पे�न संवाद उप�म काय आहे
आ�ण �यासाठ� न�दणी कशी
करावी हे समजावून सांगणारा
नॉलेज ��ह�डओ पाहताना
पे�नधारक.

�नवृ�ीवेतन ��ताव �धान
महालेखापाल (लेखा व अनु�ेयता)
–१, महारा� काया�लयाकडे पूण�
आ�ण यो�य रीतीने पे�न �करणे
अ�े�षत करताना अनुसरण
करावया�या पाय�या ��
करणारा मराठ�तील नॉलेज
��ह�डओ.

सुरवातीला मह�वा�या काया�चा आढावा घेत�यानंतर, खालील �वषयांवरील मराठ� आ�ण इं�जी
भाषेतील प�हले काही ��ह�डओ मॉ�ू�स/तां��क कॅ�सूल आम�या वेबसाइटवर उपल� आहेत:-
 (i) उपयो�गता �माणप�े (मराठ� आ�ण इं�जी भाषा) सादर करणे.
 (ii) पे�न ��ताव सादर करणे.
 (iii) पे�न संवाद.
 (iv) पे�न आ�ण लेखा �वभागामधील सुधारणा आ�ण ना�व�यपूण� उप�मांवरील ��ह�डओ

नवीन �ानाचे ��ह�डओ वेळोवेळ� ऑ�फस�या वेबसाइटवर अपलोड आ�ण उपल� केले जातात.



आम�या काया�लयाने अं�तम केले�या पे�नरी लाभांचे �ा�धकार प� कोषागार काया�लय आ�ण
पे�नधारकांना पो�टा�ारे पाठवले जातात. पीपीओ न �मळणे, पो�टाने प�े �मळ�यास �वलंब
आद�मुळे पे�नधारकांना अडचणी �नमा�ण होत आहेत.
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ई-पीपीओ

�. महालेखापाल �ड�जटल �वा�री केले�या ई-पीपीओचा प�हला
संच पे�नधारकाला सुपूद� करताना

�नवृ�ीवेतन �ा�धकार प� संबं�धत कोषागार काया�लयांना ऑनलाइन पाठवले जातात आ�ण वेब
�ल�क पे�नधारकांना पाठव�या जातात �या�ारे ते �यां�या मोबाईल आ�ण लॅपटॉपसार�या
इले��ॉ�नक उपकरणांवर �ा�धकार प� डाउनलोड क�न ठेवू शकतात. पे�नधारकांना �यांचे पे�न
सु� कर�यासाठ� �नवृ�ीवेतन �ा�धकार प� पु��तकेची ��य� �त सादर कर�याची यापुढे
आव�यकता नाही.

आ�थ�क वष� 2022-23 म�ये, आ�ही महारा� रा�यातील आम�या काया�लया�या अख�यारीतील सव�
�ज��ांतील पे�नधारकांसाठ� हळूहळू ई-पीपीओ उप�म �व�तार�याचा �य�न करत आहोत.

17 जानेवारी 2022 पासून अ�धदान व लेखा काया�लय मंुबई�या अख�यारीतील महारा� शासना�या 
 सव� �वभागांना समा�व� कर�यासाठ� ई-पीपीओ उप�माचा �व�तार कर�यात आला आहे.

ई-पीपीओचे �ा�प 

या सम�यांचे �नराकरण कर�यासाठ� आ�ण सेवांचा वेग वाढव�यासाठ�, आम�या काया�लयाने
अ�धदान व लेखा काया�लय मंुबई�या अख�यारीत येणा�या �श�ण �वभागा�या पे�नधारकांसाठ� 12
नो�ह�बर 2021 पासून �ड�जटल �वा�री केलेले ई-पीपीओ (इले��ॉ�नक पे�न पेम�ट ऑड�र)
पाठव�यास सु�वात केली.



पे�न आ�ण भ�व�य �नवा�ह �नधी �करणांची अचूक आ�ण वेळेवर ���या सु�न��त कर�यासाठ�
आ�ण पे�नधारकांना सुधा�रत सेवा दे�यासाठ� आम�या काया�लया�या सात�यपूण� �य�नांचा एक
भाग �हणून, आमचे काया�लय आहरण आ�ण सं�वतरण अ�धकार्यांसाठ� (डीडीओ) पे�न आ�ण
भ�व�य �नवा�ह �नधी  काय�शाळा आ�ण पे�नधारकांसाठ� पे�न अदालत रा�य सरकार�या �व�वध
कोषागार आ�ण �वभागात आयो�जत करते.
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पे�न काय�शाळा आ�ण अदालत 

पोलीस महासंचालकां�या रा�यामधील काय��े�ातील डीडी�साठ� एक पे�न काय�शाळा 26 ए��ल 2022
रोजी पोलीस महासंचालक, महारा�, मंुबई यां�या काया�लयात आयो�जत कर�यात आली होती. काय�शाळेचे
उ�ाटन सु�ी जया भगत, �धान महालेखापाल (लेखा व अनु�ेयता) – १, महारा� आ�ण �ी. अनुप कुमार
�स�ग, अ�त�र� पोलीस महासंचालक (�शासन), महारा� यां�या ह�ते झाले. काय�शाळेला 125 डीडीओ
आ�ण अ�धकारी उप��त होते.

काय�शाळांम�ये पे�न आ�ण भ�व�य �नवा�ह �नधी �करणांची वेळेवर ���या सु�न��त कर�यासाठ�
सादर करावया�या काय�प�ती आ�ण कागदप�े यांचे सादरीकरण असते. ई-पीपीओ, ऑनलाइन
पे�न संवाद, ऑनलाइन पे�न आ�ण जीपीएफ सेवा प�, �हॉईस मेल सेवा, टोल �� नंबर सेवा,
ऑनलाइन हे�पडे�क, नॉलेज चॅनल ��ह�डओ आ�ण पे�नधारकांना उ�म सेवा देऊन �यां�यापय�त
पोहोच�यासाठ� आम�या काया�लयाने �व�वध उप�म हाती घेतले आहेत, आम�या वेबसाइटवर
ऑनलाइन हे�पडे�क, नॉलेज चॅनल ��ह�डओ व इतर मा�हती �� केली आहे.



पे�न अदालत दर�यान, पे�नधारकां�या सम�या आम�या काया�लया�या ट�म�ारे श�य �तत�या
संयमाने ऐक�या जातात आ�ण जागेवरच सोडव�या जातात. �नवृ�ी वेतनधारकांनी �धान
महालेखापाल काया�लय �यां�यापय�त पोहोचत अस�याब�ल आनंद �� केला आहे आ�ण पे�न
संवाद, पे�न आ�ण जीपीएफ सेवाप�, �हॉईस मेल सेवा, टोल �� नंबर सेवा, ऑनलाइन हे�पडे�क
मेल इ�याद�, �या�ारे काया�लय �यांना �यां�या घरी पे�न संबं�धत सेवा �दान करते, अशा नवीन
उप�मांब�ल �यांचे आभार �� केले आहेत.

28 ए��ल 2022 रोजी पोलीस आयु� काया�लय, मंुबई येथे डीडीओ आ�ण पे�न अदालत यां�यासाठ�
पे�न काय�शाळा आयो�जत कर�यात आली होती. काय�शाळेचे उ�ाटन सु�ी जया भगत, �धान
महालेखापाल (लेखा व अनु�ेयता)–१, महारा� आ�ण �ी. राजकुमार �हाटकर, सहपोलीस आयु�
(�शासन), मंुबई. यां�या ह�ते झाले. या काय�शाळेला 20 आहरण व सं�वतरण अ�धका�यांचे 80 अ�धकारी
उप��त होते आ�ण पे�न अदालतला सुमारे 500 पे�नधारक उप��त होते.
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भारतीय लेखापरी�ण आ�ण लेखा �वभाग
�धान महालेखापाल काया�लय (लेखा व अनु�ेयता)-१,

महारा�
�सरा मजला, ��त�ा भवन, 101, एम.के. रोड, �यू मरीन लाई�स,

मंुबई- 400 020
संपक�  �मांक-022-22039680

ई-मेल- agaemaharashtra1@cag.gov.in
वेबसाइट- https://cag.gov.in/ae/mumbai/en
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