शासन सेवत
े असताना अग्रिम धारकाचा मृत्यू
झाल्यास, त्याच्या नावे असलेल्या घरबाांधणी
अग्रिमावरील सांपण
ू ण व्याज क्षमाग्रपत करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
जलसांपदा ग्रवभाग
शासन पग्ररपत्रक क्र. घबाांअ-2019/(प्र.क्र.111 /2019)/ अर्ण-2
हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागण,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
ग्रदनाांक : 13 ऑगस्ट, 2019
वाचा:
शासन ग्रनणणय, ग्रवत्त ग्रवभाग,क्र.घबाांअ-2012/प्र.क्र.30/2012/ग्रवग्रनयम, ग्रद.20.02.2015.
प्रस्तावना :ग्रवत्त ग्रवभागाच्या सांदभाधीन क्र. 1 च्या शासन ग्रनणणयातील पग्ररच्छे द 10 नुसार तरतूदीनुसार
शासकीय कमणचारी सेवत
े असताना मृत्यू पावल्यास त्याांच्या नावे असलेल्या घरबाांधणी अग्रिमावरील सांपण
ू ण
व्याज शासन स्तरावरुन क्षमाग्रपत करण्याचे अग्रधकार प्रशासकीय ग्रवभागास प्रदान केलेले आहेत.
त्यानुषांगाने, जलसांपदा ग्रवभागाच्या अग्रधनस्त क्षेग्रत्रय कायालयाांमार्णत मृत पावलेल्या अग्रधकारी / कमणचारी
याांच्या मृत्यू ग्रदनाांकास घरबाांधणी अग्रिमावरील ग्रशल्लक असलेल्या व्याजाची रक्कम क्षमाग्रपत
करण्याबाबतचे प्रस्ताव क्षेग्रत्रय कायालयाांकडू न शासनास सादर केले जातात. क्षेग्रत्रय कायालयाकडू न
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाांची पडताळणी करणे, प्रस्तावातील त्रुटी क्षेग्रत्रय कायालयास कळग्रवणे, त्रुटीचा
खुलासा प्राप्त न झाल्यास वारां वार स्मरणपत्र पाठग्रवणे, त्रुटीपुतणता करून घेऊन व्याजाची रक्कम क्षमाग्रपत
करण्याचे आदेश ग्रनगणग्रमत करणे, या प्रग्रक्रयेमध्ये बराच कालावधी व्यतीत होत असल्याचे ग्रनदशणनास आले
आहे . त्यानुषांगाने शासन स्तरावरुन प्रस्ताव सादर करण्याबाबतची कायणपध्दती ग्रनग्रित करुन क्षेग्रत्रय
कायालयाांना सूचना दे ण्याची बाब शासनाच्या ग्रवचाराधीन होती.
पग्ररपत्रक :घरबाांधणी अग्रिमावरील व्याजमार्ीचे आदे श ग्रनगणग्रमत करण्यासाठी होणारा ग्रवलांब टाळण्यासाठी
क्षेग्रत्रय कायालयाकडू न प्राप्त होणारे प्रस्ताव पग्ररपूणण असणे आवश्यक आहे . घरबाांधणी अग्रिमावरील सांपण
ू ण
व्याज/ग्रशल्लक व्याज मार्ी करण्याच्याबाबतीत होणारा कालापव्य टाळण्याच्या अनुषांगाने सोबत जोडलेल्या
ग्रववरणपत्रातील बाबी तपासून त्यानुसार शासनास व्याजमार्ीचा प्रस्ताव सादर करण्याची दक्षता घ्यावी.
2.

क्षेग्रत्रय कायालयाांकडू न सदर पग्ररपत्रकासोबतच्या ग्रववरणपत्रातील बाबी न तपासता सांबग्रां धत अपूणण

बाबींसह प्रस्ताव शासनास सादर केल्यास सदर प्रकरणी ग्रवलांबास जबाबदार असणा-या तसेच कतणव्यात
कसूर करणा-या अग्रधकारी/कमणचारी याांचेग्रवरुध्द शासकीय कतणव्य पार पाडताांना होणा-या ग्रवलांबास
प्रग्रतबांध अग्रधग्रनयम, 2005 अांतगणत कायणवाही करण्यात यावी.
3.

उपरोक्त पग्ररच्छे द 1 मध्ये नमूद केल्यानुसार तपासणी करुन तपासणीसूचीतील बाबींसह पूणण प्रस्ताव

ग्रवग्रहत वेळेत ग्रवग्रहत मागाने सादर करण्याची जबाबदारी कायालय प्रमुख/ग्रनयांत्रक अग्रधकारी याांची राहील,
याची नोंद घेण्यात यावी.
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4.

सदर शासन पग्ररपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताांक 201908131633570127 असा आहे . हे पग्ररपत्रक
ग्रडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांकीत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( प्रल्हाद रोडे )
सोबत : ग्रववरणपत्र

अवर सग्रचव, महाराष्ट्र शासन

प्रग्रत,
1. सवण कायणकारी सांचालक, पाटबांधारे ग्रवकास महामांडळे ,
2. सवण मुख्य अग्रभयांता, जलसांपदा ग्रवभाग,
3. सवण अग्रधक्षक अग्रभयांता, जलसांपदा ग्रवभाग,
4. स्वीय सहायक प्रधान सग्रचव (जलसांपदा) जलसांपदा ग्रवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
5. स्वीय सहायक प्रधान सग्रचव (प्रकल्प समन्वय) जलसांपदा ग्रवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
6. स्वीय सहायक सग्रचव (लाक्षेग्रव) जलसांपदा ग्रवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
7. अवर सग्रचव (गृ.व्य.)/(अर्ण), लेखा, जलसांपदा ग्रवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
8. कायासन अग्रधकारी, आ(मां), रोख, लेखा, जलसांपदा ग्रवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
9. अर्ण-2 कायासन सांिहार्ण.
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शासन परिपत्रक जलसंपदा रिभाग, क्र.घबांअ-2019/प्र.क्र 111/2019/अर्थ -2,
रद. 13 ऑगस्ट, 2019 चे रिििणपत्र
शासन सेिेत असताना अरिम धािकाचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या नािे असलेल्या घिबांधणी
अरिमाििील संपण
ू थ व्याज क्षमारपत किण्याचा प्रस्ताि सादि किताना आिश्यक असलेल्या मारितीची
तपासणीसूची (Checklist)
1
2
3
4
5

6

शासन सेिेत असताना रनधन झालेल्या शासकीय कमथचा-याचा मृत्यु दाखला.
घिबांधणी अरिम रनधी रितिणाची शासन ज्ञापनाची प्रत.
शासकीय कमथचा-यास मंजिू केलेल्या घिबांधणी अरिमाचे कायालयीन आदे श.
घिबांधणी अरिमाििील व्याज परिगणना केले ले आदे श ि व्याज परिगणना तक्ता.
घिबांधणी अरिम मंजिू ीच्या आदे शाची ि अरिमाची िसुली पूणथ झाल्याबाबतची
सेिापुस्तकातील नोंद. (सेिापुस्तकाची प्रमारणत प्रत)
घिबांधणी अरिमाची मारसक िप्तत्याची िक्कम, एकूण िप्तते, तसेच दिमिा िसूल किण्यात
आलेल्या घिबांधणी अरिमाचा परिला िप्तता ते मृत्यूरदनांकापयंतचा िप्तता याबाबतचे
रिििणपत्र. (प्रमाणक क्रमांक ि रदनांकासि)

7

मृत्यूनंति रशल्लक असलेल्या घिबांधणी अरिमाची िक्कम मृत्यू-रन-सेिारनिृत्ती उपदान
ि कमथचा-यास दे य असले ल्या इति दे य िकमांमधून समायोरजत केले असल्यास
त्याबाबतचा तपरशल. (चलनाची प्रत, मिालेखापालांकडू न प्राप्तत उपदानाचे प्रारधकािपत्र,
दे यकाची प्रमारणत प्रत)

8

कमथचािी सेिेत असताना िसूल केलेल्या व्याजाच्या िकमेचे रिििणपत्र. (प्रमाणक
क्रमांक ि रदनांकासि)

9

रनयंत्रक अरधका-यांनी ि कायालय प्रमुखांनी मृत शासकीय कमथचा-यास प्रदान केले ल्या
घिबांधणी अरिमाची संपण
ु थ िसूली झाल्याबाबतची खातिजमा करून तद्नंतिच त्याच्या
मृत्यूच्या रदनांकास रशल्लक असलेल्या व्याजाची िक्कम क्षमारपत किण्याचा प्रस्ताि सादि
किािा.

10

मृत शासकीय कमथचा-याच्या िेतनातून घिबांधणी अरिम ि व्याजाचा शेिटचा िप्तता िसूल
केलेल्या िेतनदे यकासोबत जोडण्यात येणा-या रिििणपत्राची (शेड्युल) प्रमारणत प्रत.
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