शासकीय अधधकारी/कममचारी याांच्या भधिष्य धनिाह
धनधीचे लेखयाांबाबत महालेखापाल कायालयाकडू न
पुरधिण्यात येणारी धििरणपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने
काढू न घेण्याबाबत.

महाराष्र शासन
सामान्य प्रशासन धिभाग
शासन धनणमय, क्रमाांकः भाधनधन-2019/प्र.क्र.61 /का.24
मादाम कामा मागम, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
धदनाांक : 11 जून, 2020
िाचा :प्रस्तावना :-

महालेखापाल कायालय,मुांबई याांचे पत्र क्र.PF Misc/Ch-1/Genl/ Int/K-695(II)174,
धदनाांक 7 फेब्रुिारी 2020

महाराष्र शासनाच्या अ. ब ि क गटातील अधधकारी ि कममचारी याांच्या भधिष्य धनिाह धनधीचे लेखे
महालेखापाल कायालय, मुांबई ि नागपूर येथे ठे िण्यात येतात. महालेखापाल कायालय नागपूर / मुांबई, याांना
भधिष्य धनिाह धनधी लेखयाांसाठी ि धििरणपत्राांसाठी लागणाऱ्या पूिम
म ुधित सांगणक कागदाांची मागणी त्या दोन्ही
कायालयाांकडू न परस्पर केंिीय भांडारकडे नोंदधिली जाते आधण सिमसाधारणपणे केंिीय भांडारकडू न
महालेखापाल, नागपूर / मुांबई या कायालयाच्या लेझर काडम चे दे यक ि धििरणपत्राांची दे यके प्रदानासाठी
सामान्य प्रशासन धिभागाकडे प्राप्त होतात. त्याचा खचम गेल्या अनेक िर्षापासून धित्त धिभागाच्या सूचनेनुसार
सामान्य प्रशासन धिभागामाफमत भागधिला जातो.यापूिी सदर दे यके मांजुरीसाठी धित्त धिभागाकडे पाठधिण्यात
येत होती, तथाधप धित्त धिभागाने त्याबाबतचे प्राधधकार सामान्य प्रशासन धिभागास प्रदान केलेले आहे त.
2.

प्रधान महालेखापाल कायालय, मुांबई याांनी धदनाांक 7 फेब्रुिारी 2020 च्या पत्रान्िये सन 2019-2020

या धित्तीय िर्षापासून भधिष्य धनिाह धनधीच्या तपशीलाचे लेखे कागदािर धििरणपत्र प्रप्रट काढू न पुरधिण्यापेक्षा
ऑनलाईन धििरणपत्रे प्रत्येक अधधकारी/कममचारी याांनी महालेखापाल कायालयाच्या

िेबसाईटिरुन काढू न

घेतल्यास दरिर्षी कागद छपाईिर होणार खचम कमी होऊ शकतो फक्त सेिधनिृत्त /मृत्यु होणा-या
अधधकारी/कममचारी याांच्या भधिष्य धनिाह धनधीचा अांधतम लेखे तपशील महालेखापाल कायालयामाफमत सिम
कायालयास पूिीच्या पध्दतीनुसारच कळधिण्यात येईल असे कळधिले आहे . त्यानुसार भधिष्य धनिाह धनधीच्या
तपशीलाचे लेखे धििरणपत्र प्रप्रट काढू न पुरधिण्यापेक्षा प्रत्येक अधधकारी/कममचारी याांनी महालेखापाल
कायालयाच्या िेबसाईटिरुन ऑनलाईन धििरणपत्र काढू न घेण्यास ि ते धििरणपत्र कोर्षागाराकडू न ग्राहय
धरण्यास मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या धिचाराधीन होती.

शासन धनणमय क्रमाांकः भाधनधन-2019/प्र.क्र.61 /का.24

शासन धनणमय :महालेखापाल कायालयाकडू न सिम अधधकारी/कममचारी याांना SMS व्दारे दरमहा भधिष्य धनिाह
धनधीची धशल्लक रक्कम मोबाईलिर कळधिण्यात येते. त्यामुळे महाराष्र शासनाच्या अ. ब ि क गटातील
अधधकारी ि कममचारी याांच्या भधिष्य धनिाह धनधीचे लेखे महालेखापाल कायालय, मुांबई ि नागपूर
कायालयाकडू न प्रप्रट काढू न पुरधिण्याची पध्दत सन 2019-20 या धित्तीय िर्षापासून बांद करण्यास शासनाची
मान्यता

दे ण्यात

येत

( agmaha.cag.gov.in

आहे .

महालेखापाल

कायालयाच्या

िेबसाईटिरुन

सांकेतस्थळ

) सिम अधधकारी/ कममचारी याांना आपल्या भधिष्य धनिाह धनधीच्या तपशीलाचे

लेखे प्रप्रट काढू न घेता येतील.
1

महाराष्र शासनाच्या अ. ब ि क गटातील अधधकारी ि कममचारी याांच्या भधिष्य धनिाह धनधीची अांधतम प्रदानाची
सेिाधनिृत्त/मृत्यु प्रकरणातील धििरणपत्रे पूिीप्रमाणे महालेखापाल मुांबई/नागपूर कायालयाकडू न पुरधिण्यात
येतील.

2

सिम धिभागप्रमुख/कायालयप्रमुख याांना कळधिण्यात येते की, अधधकारी/कममचारी याांनी भधिष्य धनिाह धनधीमधून
अधग्रम/ ना परतािा रक्कमेची मागणी केल्यास ती मांजूर करताना सादर करण्यात आलेले धििरणपत्र लेखे
अचूक असल्याची खातरजमा रोखशाखेकडू न करुन घेऊन नांतरच मांजूरीचे आदे श धनगमधमत करण्याची दक्षता
घ्यािी.

3

अधधदान ि लेखाधधकारी,मुांबई ि सिम धजल्हा कोर्षागार अधधकारी याांना

कळधिण्यात येते की,

धिभागाांच्या/कायालयाांच्या रोखशाखेमाफमत सादर करण्यात येणा-या दे यकाांसोबत अधधकारी/ कममचारी याांनी
ऑनलाईन सादर केलेली भधिष्य धनिाह धनधीच्या धििरणपत्राांची प्रप्रट मुदा क्रमाांक 2 येथील बाबींची पूतमता
केल्यानांतर ग्राहय धरण्यात यािी.
4

हा शासन धनणमय, धित्त धिभागाच्या सहमतीने धनगमधमत करण्यात येत आहे.

5

सदर शासन धनणमय, महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात
आला असून त्याचा सांकेताक 202006111419591607 असा आहे. हा शासन धनणमय धडजीटल स्िाक्षरीने
साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने,
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( धि.रा.ठाकूर )
उप सधचि, महाराष्र शासन
प्रत,
1) मा. राज्यपाल याांचे प्रधान सधचि, राजभिन, मुांबई
2) मा. मुखयमांत्रयाांचे प्रधान सधचि, मांत्रालय, मुांबई
3) मा. मांत्री / राज्यमांत्री, सामान्य प्रशासन धिभाग, मांत्रालय, मुांबई
4) सिम मा.मांत्री/मा.राज्यमांत्री याांचे खाजगी सधचि,मांत्रालय,मुांबई
5) मा. मुखय सधचि, महाराष्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई
6)

अपर मुखय सधचि ( सेिा ) सामान्य प्रशासन धिभाग,मांत्रालय,मुांबई
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7)

अपर मुखय सधचि ( धित्त) धित्त धिभाग,मांत्रालय,मुांबई

8)

महालेखापाल, लेखा ि अनुज्ञेयता, महाराष्र -1, मुांबई /नागपूर

9)

महालेखापाल, लेखा पधरक्षा, महाराष्र-1, मुांबई/नागपूर

10) उप सधचि ( का.13 अ) सामान्य प्रशासन धिभाग,मांत्रालय,मुांबई
11) सिम मांत्रालयीन धिभाग ( त्याांना धिनांती करण्यात येते की,त्याांनी सदर शासन धनणमय
मांत्रालयातील सिम अधधकारी/कममचारी याांच्या तसेच त्याांच्या धनयांत्रणाखालील क्षेधत्रय
कायालयातील सिम अधधकारी/कममचारी याांच्या धनदशमनास आणािा.)
12) सिम धिभागीय आयुक्त
13) सिम धजल्हाधधकारी
14) सिम मुखय कायमकारी अधधकारी ( धजल्हा पधरर्षद)
15) सांचालक,नगर पाधलका प्रशासन,िरळी,मुांबई
16) सांचालक, लेखा ि कोर्षागारे सांचालनालय, मुांबई
17) सांचालक, माधहती ि तांत्रज्ञान सांचालनालय, मुांबई
18) अधधदान ि लेखा अधधकारी, मुांबई
19) सिम धजल्हा कोर्षागार अधधकारी
20) अिर सधचि (रोखशाखा ) मांत्रालय,मुांबई
21) धनिासी लेखा पधरक्षा अधधकारी, मुांबई
22) धनिड नस्ती (कायासन 24),सा.प्र.धि.मांत्रालय,मुांबई
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