ईपीएफ सलागार केवळ मानधनावर दरपक मागवणे बाबत सच
ू ना
महादे य / महोदया
यशदा ह महारा  शासनाची अगय शण संथा असून यशदामधील कायमव#पी
व करारत&वावर ल अ'धकार
संदभा(तील सव( काय(वाह
कालावधीसाठ0

व कम(चार

यांना ईपीएफ ह

योजना लागू असून, ईपीएफ

करयासाठ0 माहे माच 2018 ते फेबुवार" 2020 या दोन वषा(2या

ईपीएफ कायदयाचे व कामकाजाचे संपूण( 3ान

व अनुभव असले5या

स5लागारांकडून केवळ मानधनावर ई-मेल 9दारे दरप:क माग;वयात येत आहे . ( एकूण 02 कोड
नंबरसाठ0 )
02.

सदर

दरप:के

Aदनांक

17/3/2018

रोजी

सायंकाळी

santoshsingh.rajput@yashada.org या ई-मेल वर पाठ;वयात यावीत.

5.15

वाजेपयGत

सदरची दरप:के Aदनांक

19/3/2018 रोजी सकाळी 11.30 वाजता उघडयात येतील.
03. पूव( अनुभवाचाबाबतचा तपशल सोबत जोडावा.
04.

दरप:कामJये पॅन Lमांक नमूद करावा व &याची छायांNकत त सोबत जोडावी.

Oनबंधक
यशदा,पण
ु े
सोबत – कामांची व जबाबदारांची याद

कामांची व जबाबदार"ची याद"
01. मासक ;ववरणप: व ईसीआर बनवन
ू चलन पाठ;वणे.
02. भ;व य Oनवा(ह Oनधी काया(लया2या OनयमाQवये भ;व य Oनवा(ह Oनधीचे लेखे अदयावत ठे वन
ू
दरवषS अ'धकार

व कम(चार

यांची माAहती अदयावत करणेव

भ. Oन. Oन. काया(लयाकडे

पाठपरु ावा करणे.

03. Oनयमतपणे मAहQयातन
ू दोन वेळा तसेच Tया Tया वेळी आवUयकता भासेल &यावेळी येवन
ू
&येक सभासदाचे पी.एफ लेखे तपासणे, मासक चलन Vरटन( भरणे, न;वन सभासदांचे नXद
दे याबाबत योYय ती काय(वाह क#न पाठपरु ावा क#न करणे Oनकाल काढणे,

04. पेQशनबाबत सव( केसपेपस( तयार क#न &यामाणे प: 9यवहार करणे, कम(चा-यां2या फंडातील
र[कम काढणेबाबत सव( केसपेपस( तयार क#न &यामाणे प: 9यवहार करणे, Oनकाल काढणे,
पेQUनबाबत अडीअडचणीचे Oनराकरण करणे.

05. फंडातील आगाऊ र[कम (अ'म) काढयाबाबतची सव( कामे करणे.
06. वा;ष(क ;ववरणप: ताळमेळ अहवाल क#न 30 ए;लपव
ू S सादर करणे तसेच पी. एफ संदभा(तील
सव( कारचा प: 9यवहार लेखा'धकर , यशदा यां2या माQयतेने करणे आ]ण भ;व य Oनवा(ह
Oनधी;वषयक इतरह सव( अ&यावUयक कामे पहाणे व ती ;वह त वेळेत पण
ू ( करणे.

07. पी एफ ;वभागाकडून वेळोवळी स#
ु करयात आले5या योजनांचा / Oनयमांचा आढावा घेवन
ू
&यामाणे योYय ती काय(वाह वेळेत करणे.

08. ईपीएफ ;वभागाकडून ा_त झाले5या प:ांवर व नोट शीवर स5ला दे णे.
09. वेळोवळी अ'धकार व कम(चार यांची केवायसी अपलोड करणे.
10. अिवकत केलेले पीएफ दावे याबाबत पाठपरु ावा क#न दावे Oनकाल काढणे.
11. Signing Authority बदल5यास न9याने प: तयार क#न पी एफ काया(लयास कळ;वणे.
12. ऑन लाईन NLयेबाबत स5ला दे णे. व वेळोवेळी झाले5या बदलाबाबत अवगत करणे.
13. &याचबरोबर ईपीएफ बाबत2या इतर अनष
ु 'ं गक कामे व जबाबदा-या पार पाडणे.
याबाबतची िवकती लेखी व#पात &वर त दे यात यावी.

