शासकीय कर्मचाऱयाांना वेतन व भतयाांचे प्रदान
करण्यासाठी आहरण व सांववतरण अविकारी
याांचे बँक खाते तसेच वनवृत्तीवेतन िारकाचे
वैयक्ततक बँक खाते उघडण्यास कॅनरा बँक,
या राष्ट्रीयकृत बँकेस र्ान्यता दे णेबाबत..

र्हाराष्ट्र शासन
ववत्त ववभाग
शासन वनणमय क्र. सांकीणम 2020/प्र.क्र.67/20/कोषा.प्रशा.5
र्ादार् कार्ा र्ागम, हु तातर्ा राजगुरु चौक,
र्ांत्रालय, र्ुांबई - 400 032.
वदनाांक 26 र्े, 2020
सांदभम - शासन वनणमय क्र. सांकीणम-2020/प्र.क्र.51/20/कोषा प्रशा-5 , वद.13 र्ाचम,2020.
प्रस्तावना :
उपरोतत सांदभािीन शासन वनणमयान्वये शासकीय वनिी केवळ राष्ट्रीयकृत बँकार्ध्येच
ठे वणेबाबत शासनाचे िोरण घोवषत करण्यात आलेले आहे. तयान्वये आहरण व सांववतरण अविकारी
याांचे वेतन व भत्ते प्रदानाच्या प्रयोजनासाठीचे कायालयीन बँक खाते तसेच वनवृत्तीवेतन प्रदानाकरीता
वनवृत्तीवेतन िारकाचे वैयक्ततक बँक खाते उघडण्याकरीता शासनाशी करार केलेल्या राष्ट्रीयकृत
बॅकाांनाांच परवानगी दे ण्यात आलेली आहे. अशा र्ान्यताप्राप्त बँकाांची यादी सदर शासन
वनणमयासोबतच्या अनुक्रर्े जोडपत्र “अ” व जोडपत्र “ब” र्ध्ये वदलेली आहे. सदर यादीर्ध्ये कॅनरा
बँक या बँकेचा सर्ावेश करण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन होती.
शासन वनणमय
कॅनरा बँक याांनी शासकीय कर्मचाऱयाांना वेतन व भत्तयाांचे ववतरण करण्यासांदभात तसेच वनवृत्ती
वेतन िारकाांना बँकेर्ार्मत वनवृत्तीवेतन प्रदान करण्यासांदभात शासनाबरोबर करार केला आहे. तयास
अनुसरुन कॅनरा बँकेस आहरण व सांववतरण अविकारी याांचे कायालयीन बँक खाते उघडण्यास तसेच
वनवृत्तीवेतन िारकाचे वैयक्ततक बँक खाते उघडण्यास शासन र्ान्यता दे ण्यात येत आहे.
वद.13 र्ाचम,2020 च्या शासन वनणमयासोबतच्या जोडपत्र “अ” व जोडपत्र “ब” र्ध्ये नर्ूद केलेल्या
बँकाांच्या सूचीत कॅनरा बँकेचा सर्ावेश करण्यात येत आहे .
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सदर शासन वनणमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला असून तयाचा सांकेताक 202005261446169705 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने .
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( इांद्रवजत गोरे )
शासनाचे उप सवचव
प्रत,
1.र्ा.ववरोिी पक्षनेता, वविानसभा / वविान पवरषद, र्हाराष्ट्र वविानर्ांडळ सवचवालय,र्ुांबई.
2.सवम सन्र्ाननीय वविानसभा / वविान पवरषद व सांसद सदस्य,
3.र्ा.राज्यपाल याांचे सवचव
4.र्ा.र्ुख्यर्ांत्री याांचे सवचव
५.र्ा.उपर्ुख्यर्ांत्री याांचे सवचव
5.सवम र्ांत्री व राज्यर्ांत्री याांचे खाजगी सवचव
6.सवम र्ांत्रालयीन प्रशासकीय ववभाग
7.र्ांत्रालयीन सवम ववभागाांच्या अविन असलेल्या सवम ववभागाांचे व कायालयाांचे प्रर्ुख
8.प्रबांिक, र्ुळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, र्ुांबई
9.प्रिान र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)- 1, र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
10.प्रिान र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
11.र्हालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, र्हाराष्ट्र, नागपूर
12.र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-2, र्हाराष्ट्र, नागपूर
13.आयुतत, आयकर (TDS) चनीरोड, र्ुांबई 400002
14.आयुतत, आयकर (TDS) वसव्हील लाईन, नागपूर 444001
15.प्रबांिक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) र्ुांबई
16.सवचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, र्ुांबई
17.सवचव, र्हाराष्ट्र वविीर्ांडळ सवचवालय, र्ुांबई
18.प्रबांिक, लोक आयुतत व उपलोक आयुतत याांचे कायालय, र्ुांबई
19.प्रबांिक, र्हाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाविकरण, र्ुांबई
20. र्ुख्य र्ावहती आयुतत, र्हाराष्ट्र राज्य, र्ुांबई
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21.ववशेष आयुतत, र्हाराष्ट्र सदन, कोपर्ननकस रोड, नवी वदल्ली
22.सवम ववभागीय आयुतत
23.सवम वजल्हाविकारी
24.सवम वजल्हापवरषदाांचे र्ुख्य कायमकारी अविकारी
25.सांचालक , लेखा व कोषागारे , र्ुांबई
26.अविदान व लेखा अविकारी, र्ुांबई
27.सहसांचालक,लेखा व कोषागारे ,कोकण/पुणे/नागपूर/औरांगाबाद/नावशक/ अर्रावती
28.सांचालक, स्थावनक वनिी लेखा पवरक्षा, कोकण भवन, नवी र्ुांबई
29.सहसांचालक,स्थावनक वनिी लेखा पवरक्षा र्ुांबई /पुणे/नागपूर/ औरांगाबाद/ नावशक/
अर्रावती
30.ववत्त ववभागातील सवम कायासने
31.वनवड नस्ती कोषा प्र.5
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