शासकीय

कायालये/संस्था/महामंडळे /

सार्वजनिक उपक्रम यांच्या बँक खात्यातील
अखर्चित रकमा शासि खाती जमा ि
केल्यास माहे मे, 2020 पासूििी र्ेति/
र्ेति अिुदाि दे यके रोखूि ठे र्ण्याबाबत...
महाराष्ट्र शासि
नर्त्त नर्भाग
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मादाम कामा मागव, हु तात्मा राजगुरु िौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032
नदिांक:- 26 मे, 2020
र्ािा:- नर्त्त नर्भाग, शासि निर्वय क्र.अथवसं-2020/प्र.क्र.65/अथव-3, नद.4 मे, 2020
शासि पनरपत्रक :कोव्हीड-19 या संसगवजन्य रोगाच्या प्रादु भार्ामुळे जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊिमुळे
राज्यातील कर र् करेतर महसुलात घट होऊि त्यािा राज्याच्या अथवव्यर्स्थेर्र नर्परीत पनरर्ाम झाला
आहे. संदभानिि शासि निर्वयान्र्ये उपरोक्त पार्श्वभम
ू ीर्र अथवव्यर्स्थेर्रील पनरर्ामाबाबत काही नर्त्तीय
उपाययोजिा केल्या आहेत.
2.

सदर शासि निर्वयातील पनरच्छे द क्र.17 अन्र्ये सर्व शासकीय कायालये/ संस्था/ महामंडळे /

सार्वजनिक उपक्रम यांिा त्यांिेकडील बँक खात्यात असलेली नशल्लक रक्कम तसेि स्र्ीय प्रपंजी लेखा
खात्यातील अखर्चित नििी नद.31.05.2020 पूर्ीि शासिास समर्चपत करण्यािे आदे श दे ण्यात आले
आहेत. त्याखेरीज पुढील कोर्तीही दे यके पारीत केले जार्ार िाहीत, असेही िमूद करण्यात आले आहे .
3.

अद्यानप अिेक कायालयांिी त्यांच्याकडील बँक खात्यातील अखर्चित नििी शासकीय लेख्यात जमा

करर्ेबाबत आर्श्यक कायवर्ाही केली िसल्यािे निदशविास आले आहे . तरी याद्वारे सर्व कोषागारांिा
सूनित करण्यात येते की, माहे मे , 2020 च्या माहे जूि, 2020 मध्ये प्रदाि करण्यात येर्ा-या र्ेति (01)
आनर् सहायक अिुदाि, र्ेति (36) दे यके पारीत करण्यापूर्ी दे यकांसोबत संबंनितांिी त्यांच्या
आस्थापिेर्रील बँक खात्यार्रील नद.31 नडसेंबर, 2019 पयंत जमा रकमेपैकी अखर्चित नििी
(केंद्रशासिािा नििी र्गळू ि) शासि जमा केला असल्याबाबतिे हमीपत्र दे यकासोबत असल्यािी खात्री
करार्ी. त्याखेरीज र्ेति/सहायक अिुदाि, र्ेति देयके पारीत करू ियेत. तसेि त्यापुढील कोर्तीही
दे यके पानरत करण्यात येऊ ियेत. हमीपत्रािा िमूिा सोबत जोडला आहे.
4.

स्र्ीय प्रपंजी लेखा खात्यातील नशल्ल्क रक्कमा शासि खाती जमा करण्याबाबत र्ेगळा आढार्ा

घेऊि नििी जमा करण्याच्या सूििा स्र्तंत्रपर्े दे ण्यात येतील.
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5.

यानशर्ाय सर्व प्रशासकीय नर्भागांिी त्यांच्या अनििस्त असलेल्या स्र्ायत्त संस्था, ज्यांिा

शासिाकडू ि कोर्तेही र्ेति अथर्ा र्ेतिेतर अिुदाि नदले जात िाही, अथर्ा अंशत: अिुदाि नदले जाते
(नर्द्यानपठे र्गळू ि) अशा संस्थांकडे , त्यांिा स्र्त:िा नकती नििी नशल्लक आहे, यािी संस्थानिहाय
आकडे र्ारी नर्त्त नर्भागाच्या “साििसंपत्ती” कायासिाकडे नद.31.05.2020 पयंत सादर करार्ी.
सदर शासि पनरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्र
उपलब्ि करण्यात आले असूि त्यािा संकेताक 202005261446200005 असा आहे . हे पनरपत्रक
नडजीटल स्र्ाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांिे आदे शािुसार र् िांर्ािे,

INDRAJEET
SAMBHAJI GORE

Digitally signed by INDRAJEET SAMBHAJI GORE
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=6015944fe7d58a83f4a54c43147b5da1e34861e2984e9f793b66f
7249aaa9c1a, postalCode=400032, street=Y-5/66,GOVERNMENT
COLONY,MUMBAI,
serialNumber=d4994742192306fcc1dea9aadd3810639506519fa652b91
9767b98b04e905a18, ou=FINANCE DEPUTY SECRETARY,
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=INDRAJEET SAMBHAJI GORE
Date: 2020.05.26 15:04:30 +05'30'

( इंद्रनजत गोरे )
शासिािे उप सनिर्
प्रत :1. मा.नर्रोिी पक्षिेता, नर्िािसभा/नर्िािपनरषद, महाराष्ट्र नर्िािमंडळ सनिर्ालय, मुंबई
2. सर्व सन्माििीय नर्िािसभा / नर्िाि पनरषद र् संसद सदस्य.
3. राज्यपालांिे सनिर्
4. मुख्यमंत्रयांिे सनिर्
5. उपमुख्यमंत्रयांिे सनिर्
6. सर्व मंत्री र् राज्यमंत्री यांिे खाजगी सनिर्
7. सर्व मंत्रालयीि प्रशासकीय नर्भाग
8. मंत्रालयीि सर्व नर्भागांच्या अनििस्त असलेल्या सर्व नर्भागांिे र् कायालयांिे प्रमुख
9. प्रबंिक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्ि न्यायालय, मुंबई
10. प्रिाि महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मुंबई.
11. प्रिाि महालेखापाल (लेखा र् अिुज्ञय
े ता)-1, महाराष्ट्र, िागपूर
12. महालेखापाल (लेखापनरक्षा)-2, महाराष्ट्र, िागपूर
13. महालेखापाल (लेखा र् अिुज्ञय
े ता)-2, महाराष्ट्र िागपूर
14.आयुक्त, आयकर (TDS) ििीरोड, मुंबई 400002
15.आयुक्त, आयकर (TDS) नसव्हील लाईि, िागपूर 444001
16. प्रबंिक, उच्ि न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई
17.सनिर्, महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयोग,मुंबई
18. सनिर्, महाराष्ट्र नर्िािमंडळ सनिर्ालय, मुंबई
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19. प्रबंिक, लोक आयुक्त र् उपलोक आयुक्त यांिे कायालय, मुंबई
20. प्रबंिक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानिकरर्, मुंबई
21. मुख्य मानहती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
22. नर्शेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदर, कोपर्चिकस रोड, िर्ी नदल्ली
23. सर्व नर्भागीय आयुक्त
24. सर्व नजल्हानिकारी
25. सर्व नजल्हापनरषदांिे मुख्य कायवकारी अनिकारी
26. संिालक, लेखा र् कोषागारे, मुंबई
27.अनिदाि र् लेखा अनिकारी, मुंबई
28. सहसंिालक, लेखा र् कोषागारे, कोकर्/पुर्े/िागपूर/औरंगाबाद/िानशक/अमरार्ती
29. संिालक, स्थानिक नििी लेखा पनरक्षा, कोकर् भर्ि, िर्ी मुंबई
30. सह संिालक, स्थानिक नििी लेखा पनरक्षा मुंबई/पुर्े/िागपूर/औरंगाबाद/िानशक/अमरार्ती
31. नर्त्त नर्भागातील सर्व कायासिे
32. निर्ड िस्ती कोषा प्रशा-5.
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हमीपत्र
अ) र्ेति (01) आहरर्ाबाबत
मी

............................................

आहरर्

र्

संनर्तरर्

अनिकारी,

कायालय

................................................. अशी हमी दे तो/दे ते की, नर्त्त नर्भाग, शासि निर्वय क्र.
अथवसंकल्प-2020/प्र.क्र.65/अथव-3, नद.4 मे, 2020 अन्र्ये नदलेल्या निदे शािुसार या कायालयाकडील
बँक खात्यातील नद. 31 नडसेंबर, 2019 पयंत प्राप्त रकमांपैकी नशल्लक / अखर्चित नििी (केंद्रशासिािा
नििी र्गळू ि) एकूर् रक्कम रुपये ................. शासि खाती जमा करण्यात आले आहेत, यािी मी खात्री
केली आहे. त्यािी यादी सोबत जोडली आहे. (कायालयािे िार्, िलि क्रमांक र् नदिांक, रक्कम इत्यादी
तपशीलासह )
सदर खाती सद्य:स्स्थतीत नद.31 नडसेंबर, 2019 पूर्ी आहनरत रकमांपैकी र्रील रक्कम जमा
केल्यािंतर ज्या रकमा नशल्लक आहेत, त्या नद.31 मे, 2020 पयंत खिव होर्ार आहेत. तसे ि झाल्यास
त्यासाठी मी व्यस्क्तश: जबाबदार राहील.

नदिांक:-

आहरर् र् संनर्तरर् अनिकारी

नठकार्:-

(िांर् र् पदिाम )

ब) सहायक अिुदाि, र्ेति (36) आहरर्ाबाबत
मी.....................................

आहरर्

र्

संनर्तरर्

अनिकारी,

कायालय

............................ अशी हमी दे तो/दे ते की, नर्त्त नर्भाग, शासि निर्वय क्र. अथवसंकल्प2020/प्र.क्र.65/अथव-3, नद.4 मे, 2020 अन्र्ये नदलेल्या निदे शािुसार या कायालयाच्या अनििस्त सर्व
कायालये/ संस्था/ महामंडळे /सार्वजनिक उपक्रम इत्यादी यांिेकडील बँक खात्यातील नद.31 नडसेंबर,
2019 पयंत प्राप्त रकमांपैकी नशल्लक / अखर्चित नििी (केंद्रशासिािा नििी र्गळू ि) एकूर् रक्कम रुपये
................. शासि खाती जमा करण्यात आले आहेत, यािी मी खात्री केली आहे. त्यािी यादी सोबत
जोडली आहे. (कायालयािे िार्, िलि क्रमांक र् नदिांक, रक्कम इत्यादी तपशीलासह )
सदर खाती सद्य:स्स्थतीत नद.31 नडसेंबर, 2019 पूर्ी आहनरत रकमांपैकी र्रील रक्कम जमा
केल्यािंतर ज्या रकमा नशल्लक आहेत, त्या नद.31 मे, 2020 पयंत खिव होर्ार आहेत. तसे ि झाल्यास
त्यासाठी मी व्यस्क्तश: जबाबदार राहील.

नदिांक:नठकार्:-

आहरर् र् संनर्तरर् अनिकारी
(िांर् र् पदिाम )
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