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दराबाबि....
र्हाराष्ट्र शासन
ववत्त ववभार्
शासन पवरपत्रक क्रर्ाांक: सांकीणम-2017/प्र.क्र.9/ववर्ा प्रशासन
र्ादार् कार्ा र्ार्म, हु िात्र्ा राजर्ुरू चौक,
र्ांत्रालय, र्ुांबई-400 032.
िारीख: 15 फेब्रुवारी, 2018
वाचा1. ववत्त ववभार्, शासन वनणमय क्र.सांकीणम-2016/प्र.क्र.45/ ववर्ा प्रशासन वद. 4 फेब्रुवारी ,2016
2. ववत्त ववभार्,शासन वनणमय क्र.सांकीणम-2017/प्र.क्र.19/ववर्ा प्रशासन वद.18 फेब्रुवारी, 2017
3. ववत्त ववभार्, शासन वनणमय क्र.सांकीणम-2018/प्र.क्र.69/ववर्ा प्रशासन वद. 11 ऑर्स्ट, 2017
4. केंद्र शासनाची अविसूचना 11/2017 वद.28 जून, 2017.
पवरपत्रक:
केंद्र शासनाने सांदभम क्र. 4 र्ध्ये नर्ूद करण्याि आलेल्या अविसूचनेनुसार वद. 1.07.2017 पासून वस्िू व
सेवाकर वनयर् लार्ू केलेले आहे ि. राज्य शासकीय कर्मचारी सर्ुह वैयक्तिक अपघाि ववर्ा योजनेंअिर्मि
आकारण्याि येणाऱ्या वार्षिक वर्मणीवर 18 टतके दराने केंद्रीय व राज्य वस्िू व सेवाकराची आकारणी लार्ू आहे .
त्यानुसार राज्य शासकीय कर्मचारी सर्ुह वैयक्तिक अपघाि ववर्ा योजनेखाली खालील ितत्याि दशमववल्याप्रर्ाणे
सुिावरि वस्िू व सेवाकर वसूल करण्यास र्ान्यिा दे ण्याि येि आहे .
अ.क्र.

र्ट

राशीभूि ववर्ा रतकर्
(Capital Sum
Insured)

1.
2.

र्ट- अ िे ड

10 लाख

वर्मणीचा िपशील
वार्षिक वर्मणी

वस्िू व सेवाकर

एकूण वर्मणी

(GST) 18%
रू. 300/-

रू. 54/-

रू.354/-

सांबि
ां ीि ववभार्प्रर्ुख/कायालय प्रर्ुख याांनी योजनेची वार्षिक वर्मणी केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने वववहि

केलेल्या वस्िू व सेवाकरासह (Goods & Service tax) भरणे बांिनकारक आहे. िसेच, केंद्र शासनाच्या वस्िू व
सेवाकाराच्या दरार्ध्ये यापुढे बदल झाल्यास त्यानुसार सांबि
ां ीिाांकडू न कायमवाही करण्याि यावी.
3.

सदर शासन पवरपत्रक र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्थळावर उपलब्ि

करण्याि आला असून त्याचा सांकेिाक 201802151519161905 असा आहे .

हा आदे श वडजीटल स्वाक्षरीने

साांक्षावकि करून काढण्याि येि आहे .
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाांने

Shubhangi
Rajan Sheth

Digitally signed by Shubhangi Rajan Sheth
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b8dda27b4525e3ace2c767, cn=Shubhangi Rajan Sheth
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( शुभाांर्ी शेठ )
सह सवचव, ववत्त ववभार्

प्रि,
1. राज्यपालाांचे सवचव
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2. र्ुख्यर्ांत्री याांचे प्रिान सवचव
3. ववत्तर्ांत्री याांचे सवचव / प्रिान सवचव
4. सवम र्ांत्री व राज्यर्ांत्री याांचे स्वीय सहायक
5. सवम वविान र्ांडळ सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य,
6. सवम सांसद सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य
7. र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1 र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
8. र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2 र्हाराष्ट्र, नार्पूर
9. र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयिा)-1 र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
10. र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयिा)-2 र्हाराष्ट्र, नार्पूर
11. र्हालेखापाल (लेखापरीक्षा-3), र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
12. र्हालेखापाल, स्थावनक सांस्था, लेखापरीक्षा व लेखे, र्ुांबई
13. ववरष्ट्ठ र्हालेखापाल, स्थावनक सांस्था (लेखा परीक्षा व लेखे), नार्पूर
14. अ.र्ु.स. (ववत्त) याांचे ववरष्ट्ठ स्वीय सहायक
15. सवचव (व्यय) याांचे ववरष्ट्ठ स्वीय सहायक
16. सवचव (ले.व.को.) याांचे ववरष्ट्ठ स्वीय सहायक
17. सवचव (वव.सु.) याांचे ववरष्ट्ठ स्वीय सहायक.
18. र्ांत्रालयािील सवम ववभार्,
19. सवम ववभार्ीय आयुति,
20. सवम वजल्हाविकारी,
21. सवम वजल्हा पवरिदाांचे र्ुख्य कायमकारी अविकारी
22. सवम वजल्हा पवरिदाांचे र्ुख्य ववत्त व लेखा अविकारी
23. र्ांत्रालयािील सवम ववभार्ाांच्या अविपत्याखालील ववभार् प्रर्ुख व कायालय प्रर्ुख
24. सवचव, र्हाराष्ट्र वविानर्ांडळ सवचवालय,
25. सवचव, राज्य वनवडणूक आयोर्
26. *प्रबांिक, उच्च न्यायालय, (र्ूळ शाखा,) र्ुांबई
27. *प्रबांिक, उच्च न्यायालय, (र्ूळ शाखा,) र्ुांबई
28. आयुति, राज्य र्ावहिी आयोर्, र्ुांबई
29. सदस्य सवचव, राज्य र्वहला आयोर्, र्ुांबई
30. र्हासांचालक, यशदा, पुणे
31. *प्रबांिक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा), र्ुांबई
32. *प्रबांिक, र्हाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायािीकरण, र्ुांबई
33. *सवचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्, र्ुांबई
34. *प्रबांिक, लोक आयुति व उप लोक आयुति याांचे कायालय, र्ुांबई
35. सांचालक, लेखा व कोिार्ारे, र्ुांबई
36. सह सांचालक, लेखा व कोिार्ारे, कोकण, पुणे, नार्पूर, औरां र्ाबाद, नावशक अर्राविी
37. सांचालक, ववर्ा सांचालनालय, र्ुांबई
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38. सांचालक, स्थावनक वनिी लेखा परीक्षा, कोकण भवन, नवी र्ुांबई
39. सांचालक, अथम व साांक्ख्यकी सांचालनालय, र्ुांबई
40. सांचालक, स्थावनक वनिी लेखा परीक्षा, कोकण, पुणे नार्पूर, औरां र्ाबाद, नावशक अर्राविी ववभार्
41. अविदान व लेखा परीक्षा अविकारी, र्ुांबई
42. वनवासी लेखा परीक्षा अविकारी, र्ुांबई
43. सांचालक, नर्रपावलका प्रशासन, र्ुांबई / जनसांपकम अविकारी, र्ांत्रालय, र्ुांबई
44. सवम वजल्हा कोिार्ार अविकारी
45. सवम उप कोिार्ार अविकारी
46. सवम कृिी ववद्यापीठे व इिर ववद्यापीठे , र्हाराष्ट्र राज्य
47. प्र. कुलसवचव, सोलापूर ववद्यापीठ, सोलापूर-पुणे, केंर्ाव, सोलापूर-413255
48. ववत्त ववभार्ािील सवम कायासने
49. वनवड नस्िी, ववर्ा प्रशासन कायासन, ववत्त ववभार्
*पत्राने
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