ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖ×ÃÖú ¤êüµÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¤üÖ−Ö ²ÖÑêú´ÖÖ±ÔúŸÖ
ú¸üµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖê.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö
×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖ
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖ Îú. ›üß.›üß.†Öê.1005/¯ÖÏ.Îú.5/úÖêÂÖÖ-¯ÖÏ¿ÖÖ-5,
´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 400 032.
×¤ü−ÖÖÓú : 29 †ÖòÖÃ™ü 2005
¾ÖÖ“ÖÖ:- (1) ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ ú Îú´ÖÖÓú : ›üß.›üß.†Öê.1000/¯ÖÏ.Îú.161/úÖêÂÖÖ-4, ×¤ü−ÖÖÓú 16 ‹×¯ÖÏ»Ö,2001.
(2) ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ ú Îú´ÖÖÓú : ¾ÖêŸÖ−Ö-1002/¯ÖÏ.Îú.118/04/úÖêÂÖÖ-¯ÖÏ-5, ×¤ü−ÖÖÓú 24 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 2004
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ :
´Öã²Ó Ö‡Ô ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ‹×¯ÖÏ»Ö 2001 ¯ÖÖÃÖæ−Ö †−ÖãÎú´ÖÖÓú (1) µÖê£Öß»Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖÖ−¾ÖµÖê ¾Ö ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖ †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 2004 ¯ÖÖÃÖæ−Ö
†−ÖãÎú´ÖÖÓú (2) µÖê£Öß»Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖÖ−¾ÖµÖê ¿ÖÖÃÖúßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ×ÃÖú ¾ÖêŸÖ−ÖÖ“Öê ¯ÖÏ¤üÖ−Ö ²ÖÑêú´ÖÖ±ÔúŸÖ ×¾ÖŸÖ×¸üŸÖ
ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖ †´ÖÓ»ÖÖŸÖ †ÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×¤ü−ÖÖÓú 1 •Öæ−Ö 2005 ¯ÖÖÃÖæ−Ö ëú¦ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖú›æü−Ö ¸üÖêÖ ¸üŒú´Ö úÖœüµÖÖ¾Ö¸ü ü
Banking Cash Transaction Tax ÆüÖ −Ö¾Öß−Ö ú¸ü †ÖúÖ¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾Ö ¯ÖãµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö †ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö
ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ²ÖÑêú´ÖÖ±ÔúŸÖ ´ÖÖ×ÃÖú ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢Öê ¯ÖÏ¤üÖ−Ö ú¸üÖê †Ö×−Ö¾ÖÖµÖÔ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. µÖÖ
úÖ¸üÖÖ´Öãôûê ŸÖÃÖê“Ö ²ÖÑúê ´ÖÖü±úÔ ŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÓ−ÖÖ ¾Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³ÖŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏ¤üÖ−Ö ú¸üÖê ×ÆüŸÖúÖ¸üú
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôûêü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ²ÖÑêú´ÖÖ±ÔúŸÖ ´ÖÖ×ÃÖú ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢Öê ¯ÖÏ¤üÖ−Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ‘ÖêŸÖ †ÖÆêü.
µÖÖ ×−ÖÖÔµÖÖ“Öß ºþ¯Ö¸êüÂÖÖ ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ−Ö ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾Ö ¯ÖãÖê µÖÖ ¤üÖê−Æüß ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö †Ö×Ö
ŸµÖÖ´Ö¬µÖê úÖêÖŸµÖÖ ´ÖãªÖÓ¾Ö¸ü ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü, ŸÖÃÖê“Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖæ−Ö †ÖÖÖß úÖêÖúÖêÖŸÖê »ÖÖ³Ö ¤êüŸÖÖ
µÖêŸÖß»Ö µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö Æüß µÖÖê•Ö−ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß×³Ö´ÖæÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ˆ§êü¿Ö »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ
²ÖÑúÖÓ¿Öß ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ú¹ý−Ö ²ÖÑúÖÓ¾Ö¸ü †×¬Öú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ™üÖúµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“Öß
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß×¸üŸµÖÖ ¾ÆüÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖãæ¬ÖÖ×¸üŸÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá ´ÖãÓ²Ö‡Ô
¾Ö ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖß»Ö ²ÖÑúÖÓÃÖÖšüßÆüß »ÖÖÖæ ÆüÖêŸÖß»Ö. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾Ö ¯ÖãÖêÃÖÆü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ²ÖÑêú´ÖÖ±ÔúŸÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢Öê ¯ÖÏ¤üÖ−Ö
µÖÖê•Ö−ÖêÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ²ÖÑúÖÓ“Öß ÃÖæ“Öß ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ êú»Öê»Öß †ÖÆêü ŸÖÃÖê“Ö ²ÖÑúÖÓ¿Öß —ÖÖ»Öê»ÖÖ ú¸üÖ¸ü ¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ßüŸÖ
µÖÖê•Ö−ÖÖ ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖê»Öü.
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ:
Æüß µÖÖê•Ö−ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾Ö ¯ÖãÖê µÖÖÃÖÆü ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö Ÿ¾Ö×¸üŸÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 2005 “µÖÖ −ÖÖê¾ÆêüÓ²Ö¸ü 2005 ´Ö¬µÖê ¤êüµÖ
šü¸üÖÖ·µÖÖ ¾ÖêŸÖ−ÖÖ¯Öæ¾Öá µÖÖê•Ö−ÖÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê úÖµÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. µÖÖê•Ö−Öê“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖê»Ö :
(1) ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾Ö ¯ÖãÖê ÃÖÆü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ²ÖÑêú´ÖÖ±ÔúŸÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢Öê ¯ÖÏ¤üÖ−Ö µÖÖê•Ö−ÖêÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ×−Ö¬Öß“Öß
ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö, •µÖÖ ²ÖÑúÖÓ−ÖÖ †×³ÖúŸÖÖÔ ´ÆüÖæ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¸ü—Ö¾ÖÔ ²ÖÑêú−Öê ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü †¿ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖéúŸÖ ¾Ö ÖÖ•ÖÖß
²ÖÑúÖÓ−Öß ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘Öê‰ú−Ö ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö−ÖêŸÖ ¸üÃÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ †Ö×Ö ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ êú»Öê»µÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá ´ÖÖ−µÖ êú»µÖÖ †¿ÖÖ“Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖéúŸÖ ²ÖÑúÖ
ŸÖÃÖê“Ö ÖÖ•ÖÖß ²ÖÑúÖÓ¿Öß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ú¸üÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü.• ú¸üÖ¸Ö«üÖ¸êü µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü êú»Öê»µÖÖ ²ÖÑúÖÓ“Öß ÃÖæ“Öß •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö-‹ú ´Ö¬µÖê
¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.
(2) ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öúú ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖ, Îú´ÖÖÓú : ›üß.›üß.†Öê.1005/¯ÖÏ.Îú.5/úÖêÂÖÖ-¯ÖÏ¿ÖÖ-5,×¤ü.7 •Öæ−Ö,2005 †−¾ÖµÖê
×¤ü»Öê»µÖÖ ÃÖæ“Ö−Öê−ÖæÃÖÖ¸ü ¾Ö •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö-‹ú µÖê£Öê −Ö´Öæ¤ü ²ÖÑÓúÖ¯Öîúß ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü •Öß ‹ú ²ÖÑú •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−Öß

×−Ö¾Ö›ü»Öß †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ²ÖÑúê “µÖÖ ¿ÖÖÖêŸÖ †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¤ü−ÖÖ´ÖÖ−Öê “ÖÖ»Öã (Current) ÖÖŸÖê ¿Öæ−µÖ
¸üú´Öê−Öê ( Zero Balance) ˆ‘Ö›üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü. úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ (†Ö. ¾Ö ÃÖÓ.) †Û¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ
²ÖÑêúŸÖ“Ö ¿Öæ−µÖ ¸üú´Öê−Öê ¾ÖêŸÖ−Ö ²Ö“ÖŸÖ ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›üÖê Øú¾ÖÖ ¯Öê †Öò›Ôü¸ü«Ö¸êü ¾ÖêŸÖ−Ö ÛÃ¾ÖúÖºþ−Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖß“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÑêúŸÖß»Ö
(ÃÖæ“ÖßŸÖß»Ö ²ÖÑêúŸÖ Øú¾ÖÖ †−µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÑêúŸÖ ) ÖÖŸµÖÖŸÖ ¯Öê †Öò›Ôü¸ü •Ö´ÖÖ ú¸üÖê Æêü ¯ÖµÖÖÔµÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖß»Ö. ¯Öê †Öò›Ôü¸ü«Ö¸êü ¾ÖêŸÖ−Ö
ÛÃ¾ÖúÖ¸ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖß“µÖÖ ²ÖÑêúŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖŸµÖÖŸÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢µÖÖ×¯ÖÏŸµÖ£ÖÔ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü»Öê»Öß ¯Öê †Öò›Ôü¸ü •Ö´ÖÖ
úºþ ¿ÖúŸÖÖê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö †ÃÖêÆüß −Ö´Öæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü úß •Ö¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−Öß †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †Û¬ÖúÖ·µÖÖ“Öê ÖÖŸÖê †ÃÖ»Öê»µÖÖ
²ÖÑêúŸÖ“Ö ¾ÖêŸÖ−Ö ²Ö“ÖŸÖ ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›ü»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ−ÖÖ †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ−Öê •Ö´ÖÖ êú»Öê»ÖÖ ‹ú×¡ÖŸÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢µÖÖ“ÖÖ ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö
¾Ö™ü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢µÖÖ“Öß ¸üŒú´Ö Ÿ¾Ö×¸üŸÖ ×´Öôæû ¿Öêú»Ö.ü ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ−Öê ¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ×−Ö¾Ö›ü»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢Öê
×´ÖôûµÖÖÃÖ úÖÆüßÃÖÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê. •µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖÓ´Ö¬µÖê ‡.ÃÖß.‹ÃÖ. ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü ŸµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖÓ´Ö¬µÖê ×¾Ö−ÖÖ´Öæ»µÖ
‡.ÃÖß.‹ÃÖ.ÃÖã×¾Ö¬Öê«üÖ¸êü ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢µÖÖ“Öê ×¾ÖŸÖ¸üÖ ú¸üµÖÖ“Öê µÖÖê•Ö−ÖêŸÖß»Ö ²ÖÑúÖÓ−Öß ´ÖÖ−µÖ êú»Öê †ÖÆêü. †¿ÖÖ ×šüúÖÖß †ÖÆü¸üÖ ¾Ö
ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ¸üß ‡.ÃÖß.‹ÃÖ.«üÖ¸êü ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢µÖÖ“Öê ×¾ÖŸÖ¸üÖ úºþ ¿ÖúŸÖß»Ö. ŸµÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¸ü—Ö¾ÖÔ ²ÖÑêú−Öê ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»Öß
úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß »ÖÖÖæ †ÃÖê»Ö.
(3) †Ö.¾Ö ÃÖÓ. †×¬ÖúÖ·µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ¸üß/ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖêŸÖ−ÖÖ“ÖÖ ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö úÖêÂÖÖÖÖ¸üÖú›æü−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¤ü¸ü ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ²ÖÑêúŸÖß»Ö ¾Ö¸üß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Ö¤ü−ÖÖ´ÖÖ−Öê ˆ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ “ÖÖ»Öæ ÖÖŸµÖÖŸÖ •Ö´ÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö
¬Ö−ÖÖ¤êü¿ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö, ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö, ²ÖÑú ÖÖŸÖê Îú´ÖÖÓú, ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´Ö×Æü−µÖÖ“Öß ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ ÖÖŸµÖÖŸÖ •Ö´ÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß
¾ÖêŸÖ−ÖÖ“Öß ¸üŒú´Ö, ‡ŸµÖÖ×¤ü ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö ²ÖÑêú»ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ö¸ü•Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ−Öß ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»µÖÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖ ÆüÖ›ÔüúÖò¯Öß¾Ö¸ü ¿ÖŒµÖŸÖÖê ±»ÖÖò¯ÖßÃÖÆü
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ªÖ¾ÖÖ. ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖµÖÖÔµÖÖÓÃÖÖšüß ²ÖÑú ´ÖÖÖÖß ú¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ü ÆüÖ›ÔüúÖò¯Öß¾Ö¸ü
¿ÖŒµÖŸÖÖê ±»ÖÖò¯ÖßÃÖÆü ¯ÖµÖÖÔµÖ×−ÖÆüÖµÖ †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−Öê ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Öü ªÖ¾Öß. ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö •Ö´ÖÖ êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü
²ÖÑêú−Öê ŸÖÖê ŸÖÖŸúÖôû ¾Ö™üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖšü×¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ²ÖÑêúŸÖ ÃÖ¤ü¸ü ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ëú¾ÆüÖ •Ö´ÖÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê ŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖê
¾Ö™üµÖÖÃÖ ×úŸÖß úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß »ÖÖÖê»Ö Æêü šüºþ ¿ÖúŸÖê. ˆ¤üÖ0 ÆüÖµÖ ¾Æòü»µÖæ ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¾Ö ŸÖÖê ÃÖúÖôûß 10 ŸÖê 10.30“µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö
ÃÖÖ¤ü¸ü —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸÖÖê ŸµÖÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ¾Ö™ü»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö. †¿ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ¾Ö™ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ−Öê
ÆüÖ›ÔüúÖò¯Öß/ ±»ÖÖò×¯Ö¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ×¤ü»Öê»µÖÖ ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ²Ö“ÖŸÖ ÖÖŸµÖÖŸÖ ²ÖÑú
¾ÖêŸÖ−ÖÖ“Öß ¸üŒú´Ö •Ö´ÖÖ ú¸üß»Ö Øú¾ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖÓ−Öê ¯Öê †Öò›Ôü¸ü ¤êü‡Ô»Ö. ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖêÖ ¸üú´Öê“Öß ÆüÖŸÖÖôûÖß ú´Öß ¾ÆüÖ¾Öß ¾Ö
²ÖÑú òú¿Ö ™ÒüÖ−—ÖòŒ¿Ö−Ö ™òüŒÃÖ ( BCTT ) ³Ö¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖæ −ÖµÖê µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ÃÖãºþ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÃÖ»µÖÖ−Öê †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ
†×¬ÖúÖ¸üß Øú¾ÖÖ ²ÖÑêú−Öê ¸üÖêÖß−Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü úºþ −ÖµÖê †¿ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
(4) •µÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−Öß ¯Öê †Öò›Ôü¸ü«üÖ¸êü ¾ÖêŸÖ−Ö ÛÃ¾ÖúÖ¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖôæû−Ö ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−Öß
´ÆüÖ•Öê“Ö •µÖÖÓ−Öß †Ö.¾Ö ÃÖÓ. †Û¬ÖúÖ·µÖÖ“Öê ÖÖŸÖê †ÃÖ»Öê»µÖÖ ²ÖÑêúŸÖ“Ö ¾ÖêŸÖ−Ö ²Ö“ÖŸÖ ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›ü»Öê †ÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö
†ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ‹úÖ ²ÖÑêúŸÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ²Ö“ÖŸÖ ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›ü»Öê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖêŸÖ−Ö ÃÖã»Ö³Ö ¾Ö ×¿Ö‘ÖÐŸÖê−Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß
²ÖÑêú−Öê ×¾Ö−ÖÖ¿Öã»ú ‹.™üß.‹´Ö. úÖ›Ôü/›êü×²Ö™ü úÖ›Ôü, ²Öòêú“µÖÖ ²Ö“ÖŸÖ ÖÖŸµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×ÆüŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÓµÖê“Öß ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ¯ÖãÛÃŸÖúÖ ¾Ö
ÖÖŸµÖÖŸÖß»Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“Ó Öê ´ÖÖ×ÃÖúú ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÖÃÖ²Öãú ¤êüÖê ²ÖÑúÖÓ¾Ö¸ü ²ÖÓ¬Ö−ÖúÖ¸üú †ÖÆêü. µÖÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ÃÖ¤ü¸ü ÖÖŸÖê Æêü ¾ÖêŸÖ−Ö
²Ö“ÖŸÖ ÖÖŸÖê †ÃÖ»µÖÖ−Öê µÖÖ ÖÖŸµÖÖŸÖ ¿Öæ−µÖ ×ú´ÖÖ−Ö ¸üŒú´Ö ×¿Ö»»Öú †ÃÖµÖÖ“Öß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖß»Ö ²ÖÑúÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
úºþ−Ö ¤êüÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öê “ÖÖ»Öæ ÖÖŸÖê ¤êü×Ö»Ö ¿Öæ−µÖ ¸üú´Öê−Öê ˆ‘Ö›üŸÖÖü µÖê‡Ô»Ö, ÖÖŸµÖÖŸÖ
¿Öæ−µÖ ×ú´ÖÖ−Ö ¸üŒú´Ö ×¿Ö»»Öú †ÃÖµÖÖ“Öß ´Öã³ÖÖ †ÃÖê»Ö, ×−Ö:¿Öã»ú ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ¯ÖãÛÃŸÖúÖ ¾Ö ²ÖÑêúŸÖæ−Ö êú»Öê»µÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖÓ“Öê ´ÖÖ×ÃÖú
×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö ×¤ü»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ãúšü»µÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ¿Öæ»ú †ÖúÖ¸ü»Öê •ÖÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
(5) ¿ÖÖÃÖúßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ×ÃÖú ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢µÖÖ“Öê ¯ÖÏ¤üÖ−Ö ²ÖÑêú´ÖÖ±ÔúŸÖ ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö.¾Ö ÃÖÓ. †×¬ÖúÖ·µÖÖ−Öê
†¾Ö»ÖÓ²ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö-¤üÖê−Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖê»Ö.
(6) †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−Öß/ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−Öß ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ¾ÖêŸÖ−Ö ÛÃ¾ÖúÖ¸üµÖÖ“Öê ´ÖÖ−µÖ ê »µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¾ÖêŸÖ−Ö ×¾ÖŸÖ×¸üŸÖ
êú»µÖÖ“Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ−Öß ¾ÖêŸÖ−Ö ÛÃ¾ÖúÖ¸ü»Öê †ÖÆêü µÖÖÃÖÖšüß †òŒ¾Öê™ü−ÃÖ ¸üÖê»Ö¾Ö¸ü ÃÖÆüß ú¸üÖê ²ÖÓ¬Ö−ÖúÖ¸üú †ÖÆêü.

(7) †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ “ÖÖ»Öæ ÖÖŸµÖÖŸÖß»Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üú ¾Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö ¸üÖêÖ¾ÖÆüß (òú¿Ö²Öãú) µÖÖ“ÖÖ ´Öêôû
‘ÖêÖê ÃÖãú¸ü ¾ÆüÖ¾Öê ´ÆüÖæ−Ö ²ÖÑú ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖÖß»Ö ´Ö×Æü−µÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“Öê ´ÖÖ×ÃÖú ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ²Öòêúê “µÖÖ ¿ÖÖÖê−Öê
ÃÖÓ²ÖÓÓ×¬ÖŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖšü×¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.
(8) ´ÖÖ“ÖÔ ´Ö×Æü−µÖÖ“ÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ü ¾ÖÖôûŸÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ´Ö×Æü−µÖÖÃÖÖšüß úÖêÂÖÖÖÖ¸ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖú›æü−Ö †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ
†×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸êü ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢µÖÖÓ“Öê ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö, ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖÓú
×™ü†Ö¸ü›ü²»µÖæ-1388/¯ÖÏ.Îú.137/88/ úÖêÂÖÖÖÖ¸êü-4, ×¤ü−ÖÖÓú 11•Öã»Öî 1988 †−¾ÖµÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢Öê ¤êüµÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ¯ÖêÖÖ ŸÖß−Ö úÖ´ÖÖ“Öê ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö¬Öß ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÓÃÖÖšüß ×¾Ö×ÆüŸÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ×¾ÖŸÖ¸üÖ
×¤ü−ÖÖÓúÖ“µÖÖ ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö¬Öß ¤êüµÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÃÖú ¤êüµÖêú
ŸÖŸ¯Öæ¾Öá ÃÖÆüÖ úÖ´ÖÖ“Öê ×¤ü¾ÖÃÖ †ÖÖê¤ü¸ü úÖêÂÖÖÖÖ¸ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖßŸÖ. †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ¤êüµÖêú ¾Öêôûß“Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê ¾Ö úÖêÂÖÖÖÖ¸ü
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖú›æü−Ö ŸÖŸÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ¾Öêôûê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ý−Ö ‘ÖêÖê µÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢µÖÖ“Öê ´ÖÖ×ÃÖú ¯ÖÏ¤üÖ−ÖÖŸÖ
ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ×¾Ö»ÖÓ²ÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öß †ÃÖê»Ö.
(9) úÖêÂÖÖÖÖ¸ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ−Öê †¸üÖ•Ö¯Ö×¡ÖŸÖ ¾Ö ¸üÖ•Ö¯Ö×¡ÖŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ×ÃÖú ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢µÖÖ“ÖÖ ‹ú×¡ÖŸÖ ‹ú“Ö ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö
ÃÖÓ²ÓÖ×¬ÖŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¤ü−ÖÖ´ÖÖ−Öê úÖœüÖ¾ÖÖ ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ¸êüÖÖÓ×úŸÖ ¾Ö "êú¾Öôû ¯ÖîÃÖê
‘ÖêÖÖ-µÖÖ“µÖÖ ÖÖŸÖß "(ÎúÖòÃ›ü ¾Ö †úÖî−™ü ¯ÖêµÖß) †ÃÖÖ úÖœµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•Ö−ÖÖú¸üŸÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö×¡ÖŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ−Öê ¾ÖêŸÖ−Ö
¾Ö ³Ö¢µÖÖ“Öê ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ¤êüµÖÖ“Öß, ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖÓú ´ÖúÖê×−Ö-1399/¯ÖÏ.Îú.168/99/úÖêÂÖÖ-4, ×¤ü. 23-2-2000 “µÖÖ
•ÖÖê›ü¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö "¯ÖÏ¤üÖ−ÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ ¾Ö ×¤ü−ÖÖÓú" µÖÖ ×¿ÖÂÖÖÔÖÖ»Öß»Ö †−ÖãÎú´ÖÖÓú (2) ´Ö¬Öß»Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ‹ú ×¾Ö¿ÖêÂÖ ²ÖÖ²Ö ´ÆüÖæ−Ö µÖÖ¾¤üÖ¸êü
×¿Ö×£Ö»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
(10) ×−ÖµÖÓ¡Öú †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ−Öß ¯ÖÏŸµÖêú úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ ×−Ö¸üßÖÖÖ“Öê ¾Öêôûß ²ÖÑú ÖÖŸµÖÖŸÖß»Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖÖÖê»Ö
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖ¾Öß ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü ²ÖÑêú“Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ×¾Ö×ÆüŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê —ÖÖ»µÖÖ“Öß ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ÖÖ¡Öß ú¸üÖ¾Öß.
(11) ²ÖÑú Øú¾ÖÖ ²ÖÑúê “µÖÖ ¿ÖÖÖêú›æü−Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ “Öãúß´Öãôêû ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢µÖÖ“Öê †×ŸÖ¯ÖÏ¤üÖ−Ö —ÖÖ»µÖÖ−Öê •Ö¸ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖÃÖ −ÖãúÃÖÖ−Ö
—ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ¸üú´Öê“Öß ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô ²ÖÑú ú¸êü»Ö.
(12) "²ÖÑêú´ÖÖ±ÔúŸÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¤üÖ−Ö" µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêÖÖ»Öß †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ “ÖÖ»Öã ÖÖŸµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ²ÖÑúÖÓú›æü−Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖê¾ÖÖ ¾Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖêÃÖÖšüß ²ÖÑú úÖêÖŸÖêÆüß †ÖúÖ¸ü »ÖÖ¾ÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
(13) ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ²ÖÑúÖÓ−Öß Ã¾ÖŸÖ:Æüüæ−Ö ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû (Voluntary Offer)
µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖÖÔŸÖ ×›ü×›ü†Öê †úÖ‰ú−™ü ˆ‘Ö›üÖê, ÃÖ¤ü¸ü †úÖ‰ú−™ü úÖµÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ ú¸üÖê ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ×ÃÖú ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö
³Ö¢µÖÖÓ“µÖÖ ¯Öê-†Öò›Ôü¸ü ¯ÖÏ¤üÖ−Ö ú¸üÖê µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•Ö−ÖÖÓÃÖÖšüß ¾Ö ŸÖŸÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖÖšüß ²ÖÑêú»ÖÖ úÖêÖŸÖêÆüß
†×³ÖúŸÖÖÔ ¿Öã»ú (‹•Ö−ÃÖß “ÖÖ•ÖìÃÖ/úÖêÖŸÖÖÆüß †ÖúÖ¸ü) ´ÖÓ•Öæ¸ü êú»Öê •ÖÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ.
(14) •µÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ´Ö¬µÖê ²ÖÑêúŸÖ¸ü ˆ¯ÖúÖêÂÖÖÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ ´ÆüÖ•Öê •Öê£Öê ¸üÖêÖß“Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ˆ¯ÖúÖêÂÖÖÖÖ¸ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÓ«üÖ¸êü“Ö ¯ÖÖ¸ü
¯ÖÖ›ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ ÃÖ¬µÖÖ »ÖÖÖæ ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ²ÖÑêúŸÖ¸ü ˆ¯ÖúÖêÂÖÖÖÖ¸üÖÓ“Öê ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü ²ÖÑú ˆ¯ÖúÖêÂÖÖÖÖ¸üÖŸÖ
—ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ »ÖÖÖæ ÆüÖê‡Ô»Ö.
(15) ²ÖÑú ˆ¯ÖÖúÖêÂÖÖÖÖ¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ »ÖÖÖæ ÆüÖê‡Ô»Ö, ´ÖÖ¡Ö †Ö.¾Ö ÃÖÓ. †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ
¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ²ÖÑúê “µÖÖ ¿ÖÖÖêŸÖ“Ö “ÖÖ»Öæ ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›üÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö. ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢Öê ¤êüµÖúÖ“Öß ¸üŒú´Ö †Ö.¾Ö ÃÖÓ. †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖêÖß−Öê
−Ö ¤êüŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¤ü−ÖÖ´ÖÖ−Öê ˆ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ²ÖÑú ÖÖŸÖß •Ö´ÖÖ êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.
(16) ¾ÖêŸÖ−Ö ¤êüµÖúÖÓ“Öê ÃÖÓÖÖúßú¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖŸÖ±ìú ×¾ÖúÃÖßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ£ÖÔ †Ö–ÖÖ¾Ö»Öß´Ö¬µÖê
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú ú´ÖÖÓú ÃÖÓúßÖÔ 1004/¯ÖÏ.Îú. 164/úÖêÂÖÖ-¯ÖÏ-5, ×¤ü−ÖÖÓú 6 •Öæ−Ö 2005 †−¾ÖµÖê ¯ÖÏÃÖéŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ "A"
¾Ö "B" −Ö´Öã−µÖÖŸÖß»Ö †−ÖãÎú´Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †Ö.¾Ö ÃÖÓ.†×¬ÖúÖ·µÖÖ−Öê ³Öºþ−Ö ×¤ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ£ÖÔ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá
ÃÖ¾ÆÔü¸ü´Ö¬µÖê ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸üµÖÖ“Öê ‹ú ¾Öêôû“Öê (One time data entry) úÖ´Ö ú¸üÖê ²ÖÑúÖÓ−Öß ´ÖÖ−µÖ êú»Öê †ÖÆêü. ˆ¯Ö¸üÖê»»Öê×ÖŸÖ
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖúÖ«üÖ¸êü ×¤ü»Öê»µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖÓ−ÖãÃÖÖ¸ü †Ö.¾Ö ÃÖÓ. †×¬ÖúÖ·µÖÖ−Öß ×¾Ö×ÆüŸÖ −Ö´Öæ−µÖÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓú×»ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ¯ÖæÖÔ
êú»Öê †ÃÖÖ¾Öê. †Ö.¾Ö ÃÖÓ. †×¬ÖúÖ·µÖÖ−Öê úÖêÖŸµÖÖÆüß ‹úÖ ²ÖÑêúŸÖ “ÖÖ»Öæ ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖŸúÖôû ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓú×»ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ²ÖÑêú»ÖÖ
¯Öãœüß»Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃŸÖ¾Ö ÃÖã¯Öæ¤Ôü ú¸üÖ¾Öß. ²ÖÑêú−Öê ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓÖ×ÖŸÖ êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü †Ö.¾Ö ÃÖÓ.†×¬ÖúÖ·µÖÖ−Öê ×¤ü»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß¿Öß ×ŸÖ“Öß

†“ÖãúŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü. ²ÖÑêú−Öê Æüß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¯ÖæÖÔ êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß †“Öæú †ÖÆêü Øú¾ÖÖ úÃÖê Æêü †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖ−Öê Øú¾ÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öß−Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †“ÖãúŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö
†Ó×ŸÖ´ÖŸÖ: úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ“Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¸üÖÆüÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÑúÖ ÃÖ¤ü¸ü úÖ´Ö ‹ú ¾Öêôû“Öê úÖ´Ö (One time data entry) ´ÆüÖæ−Ö
ú¸üÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ−Öê ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖÓ−ÖÖ †ÃÖê ÃÖæ×“ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸üß /ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖê ²ÖÑêú»ÖÖ ‹úÖ“Ö ¾ÖêôêûÃÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ¤êüŸÖß»Ö. ŸÖ¤ü−ÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖÓ−ÖÖ“Ö ú¸üÖ¾µÖÖ »ÖÖÖŸÖß»Ö µÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖÓ−Öß −ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß. Æüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ
¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´Öã»Ö³ÖæŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö ´ÆüÖæ−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß •ÖÖÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ−Öê µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ
†“ÖãúŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖÓ−Öß ÃÖ¾ÖÔ úÖ™êüúÖê¸ü ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖ¾Öß.
(17) ú¸üÖ¸üÖŸÖß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üß−ÖæÃÖÖ¸ü †Ö.¾Ö ÃÖÓ.†×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ ²ÖÑêúŸÖß»Ö “ÖÖ»Öæ ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÑú ™üÖ“Ö/•Ö¯ŸÖß †ÖÖæ ¿ÖúÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
(18) ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÑúÖÓ−ÖÖ †ÃÖê ÃÖæ×“ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖÖ»ÖÖ •ÖÖê›ü»Öê»µÖÖ •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö-“ÖÖ¸ü ´Ö¬µÖê ¤ü¸ü ×ŸÖ´ÖÖÆüßÃÖ
†ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ ¾Ö •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö-¯ÖÖ“Ö ´Ö¬µÖê (ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö−Öê“Öß ¯ÖÏÖŸÖß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ»ÖÖ †¾ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß) ¤ü¸ü
¯ÖÓ¬Ö¸ü¾Ö›üµÖÖ»ÖÖ ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖêÂÖÖÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, »ÖêÖÖ ¾Ö úÖêÂÖÖÖÖ¸êü,´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ−ÖÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ¤üµÖÖ¾Öß.
(19) ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾Ö ¯ÖãµÖÖÃÖÆü ÃÖ¾ÖÔ¡Ö »ÖÖÖæ êú»Öê»Öß †ÃÖ»µÖÖ−Öê ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾Ö ¯ÖãÖêú×¸üŸÖÖ µÖÖ¯Öã¾Öá ×−ÖÖÔ×´ÖŸÖ
êú»Öê»Öê ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ ¾Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öêú †ÖŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ×¤ü−ÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸÖê †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ¸ü¤üË¤ü ÆüÖêŸÖß»Ö µÖÖ“Öß
ÃÖ¾ÖÖÔÓ−Öß −ÖÖÓê¤ü ‘µÖÖ¾Öß.
(20) ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö−Öê²ÖÖ²ÖŸÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ÃÖÓ³ÖÏ´Ö †£Ö¾ÖÖ ¿ÖÓúÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, »ÖêÖÖ ¾Ö úÖêÂÖÖÖÖ¸êü, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
µÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¿Öß ÃÖÓ¯ÖÔú ÃÖÖ¬ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö −ÖÖ¾ÖÖ−Öê,

¯ÖÏ×ŸÖ,
¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»ÖÖÓ“Öê ÃÖ×“Ö¾Ö,
´ÖãµÖ ´ÖÓ¡µÖÖÓ“Öê ¾Ö ˆ¯Ö ´ÖãµÖ´ÖÓ¡µÖÖÓ“Öê ÃÖ×“Ö¾Ö,
ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ¡Öß †Ö×Ö ¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß µÖÖÓ“Öê Ã¾ÖßµÖ ÃÖ×“Ö¾Öú,
ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖß−Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÓ“µÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ,
´ÖÆüÖ»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö (»ÖêÖÖ ¾Ö †−Öã–ÖêµÖŸÖÖ)-1, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü,´ÖãÓ²Ö‡Ô,
´ÖÆüÖ»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö (»ÖêÖÖ ¾Ö †−Öã–ÖêµÖŸÖÖ)-2, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, −ÖÖÖ¯Öæ¸ü,
¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ´ÖÆüÖ»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö (»ÖêÖÖ ¯Ö¸üßÖÖ )-1, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
´ÖÆüÖ»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö (»ÖêÖÖ ¯Ö¸üßÖÖ )-2, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, −ÖÖÖ¯Öæ¸ü,
´ÖÆüÖ»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö (¾ÖÖ×ÖÛ•µÖú »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ ), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
* ÃÖ×“Ö¾Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ−Ö´ÖÓ›üôû, ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
* ¯ÖÏ²ÖÓ¬Öú, ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ ( ´Öãôû ¿ÖÖÖÖ ),´ÖãÓ²Ö‡Ô,
* ¯ÖÏ²ÖÓ¬Öú, ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ ( †¯Öß»Ö ¿ÖÖÖÖ ), ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
* ¯ÖÏ²ÖÓ¬Öú, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ −µÖÖµÖÖ×¬Öú¸üÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
* ÃÖ×“Ö¾Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü »ÖÖêúÃÖê¾ÖÖ †ÖµÖÖêÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
* ¯ÖÏ²ÖÓ¬Öú, »ÖÖêú †ÖµÖãŒŸÖ ¾Ö ˆ¯Ö »ÖÖêú †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓ“Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô,

(ú×¾ÖŸÖÖ Öã¯ŸÖÖ)
¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê ÃÖ×“Ö¾Ö

ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, »ÖêÖÖ ¾Ö úÖêÂÖÖÖÖ¸êü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
´ÖãµÖ »ÖêÖÖ¯Ö¸üßüÖú, Ã£ÖÖ×−Öú ×−Ö¬Öß »ÖêÖÖ, úÖêúÖ ³Ö¾Ö−Ö, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
ˆ¯Ö ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, »ÖêÖÖ ¾Ö úÖêÂÖÖÖÖ¸êü, ¯ÖãÖê, −ÖÖ×¿Öú, −ÖÖÖ¯Öæ¸ü, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü, úÖêúÖ ³Ö¾Ö−Ö, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô.
†×¬Ö¤üÖ−Ö ¾Ö »ÖêÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô/¾ÖÖÓ¦êü,
×−Ö¾ÖÖÃÖß »ÖêÖÖ ¯Ö¸üßÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
ÃÖ¾ÖÔ úÖêÂÖÖÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß,
ÃÖ¾ÖÔ ˆ¯ÖúÖêÂÖÖÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß,
´ÖÆüÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã™êü™ü ²ÖÑú, Ã£ÖÖ×−Öú ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ¯»ÖÖò™ü Îú´ÖÖÓú ÃÖß-6, •Öß ²»ÖÖòú, ¾ÖÖÓ¦üê-ãú»ÖÖÔ ÃÖÓãú»Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô- 51,
ˆ¯Ö ´ÖÆüÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, ‡Ó×›üµÖ−Ö ²ÖÑú, ›êü¾Æü»Ö¯Ö´Öë™ü ×›ü¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü, 210,×´Ö¢Ö»Ö ™üÖò¾ÖÃÖÔü, −Ö×¸ü´Ö−Ö ¯ÖÖò‡Õ™ü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 400 021,
´ÖÆüÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú (¯»ÖòØ−ÖÖ), ²ÖÑú †Öò±ú ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, "»ÖÖêú´ÖÓÖ»Ö",1501, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß −ÖÖ¸ü, ¯ÖãÖê-411 005.
´ÖãµÖ †×¬ÖúÖ¸üß (×¾Ö¯ÖÖ−Ö), ²ÖÑú †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ, 70-80, ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß ¸üÖê›ü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 400 023
¾Ö¸üßÂšü ×¾Ö¯ÖÖ−Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö −Öò¿Ö−Ö»Ö ²ÖÑú, ¯ÖÏÖ¤êüÛ¿Öú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ¤üÖ»ÖÖ´Ö»Ö ÆüÖ‰úÃÖ, 11 ¾ÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, −Ö¸üß´Ö−Ö ¯ÖÖò‡Õ™ü,
´ÖãÓ²Ö‡Ô - 400 021,
ˆ¯Ö ´ÖÆüÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú,Ã™êü™ü ²ÖÑú †Öò±ú Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü, ¯ÖÏÖ¤êüÛ¿Öú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,™üÖ‰ú−Ö ÃÖë™ü¸ü, ×ÃÖ›üúÖê, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü -431 003
ˆ¯Ö ´ÖÆüÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, ÃÖÓê™Òü»Ö ²ÖÑú †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ, ëú¦üßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, “ÖÓ¤ü¸ü´ÖãÖß, −Ö¸üß´Ö−Ö ¯ÖÖò‡Õ™ü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400 021.
ˆ¯Ö ´ÖÆüÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú (úÖò¯ÖÖì¸êü™ü ¯»ÖÖØ−ÖÖ), ¤êü−ÖÖ ²ÖÑú, ´ÖãµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ¤êü−ÖÖ úÖò¯ÖÖì¸êü™ü ÃÖë™ü¸ü, ÃÖß-10, •Öß- ²»ÖÖòú, ¾ÖÖÓ¦üê-ãú»ÖÖÔ
ÃÖÓãú»Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô- 400 051,
´ÖÆüÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, †ÖÓ¬ÖÐ ²ÖÑú, ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ‹.‹´Ö.‹»Ö.-2,8-´ÖÆü»Ö ‡Ó›üÛÃ™ÒüµÖ»Ö ‡Ã™êü™ü, ´ÖÆüÖúÖ»Öß ÖãÓ±úÖ ¸üÖê›ü, †Ó¬Öê¸üß
(¯Öæ¾ÖÔ), ´ÖãÓ²Ö‡Ô -400 093,
ˆ¯Ö ´ÖÆüÖ¯ÖÏ²ÖÓ¬Öú, úÖò¯ÖÖì¸êü¿Ö−Ö ²ÖÑú, ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,´ÖãÓ²Ö‡Ô, 28 ×´Ö¢Ö»Ö “Öë²ÖÃÖÔ, −Ö×¸ü´Ö−Ö ¯ÖÖò‡Õ™ü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 400 021
ˆ¯Ö ´ÖÆüÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, µÖã×−ÖµÖ−Ö ²ÖÑú †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ,¯»ÖòØ−ÖÖ ×¸üÃÖ“ÖÔ †Ñ›ü ›êü¾Æü»Ö¯Ö´Öë™ü ×›ü¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü, ëú¦üßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, 239,
×¾Ö¬ÖÖ−Ö ³Ö¾Ö−Ö ´ÖÖÖÔ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô -400 021
†¬µÖÖ, µÖã.™üß. †ÖµÖ. ²ÖÑêú ×»Ö×´Ö™êü›ü, ÃÖë™Òü»Ö †Öò±úßÃÖ, ´Öêú¸ü ™üÖò¾ÖÃÖÔ "‹±ú", 13 ¾ÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, ú±ú ¯Ö¸êü›ü, ãú»ÖÖ²ÖÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 400
005,
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, †ÖµÖ.ÃÖß.†ÖµÖ.ÃÖß.†ÖµÖ. ²ÖÑú ×»Ö×´Ö™êü›ü, 215, ±Ïúß ¯ÖÏêÃÖ ÆüÖ‰úÃÖ, −Ö×¸ü´Ö−Ö ¯ÖÖò‡Õ™ü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 400 021,
ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ, ‹“ÖË.›üß.‹±Ëú.ÃÖß. ²ÖÑêú ×»Ö×´Ö™êü›ü, ¤ãüÃÖ¸üÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, ™Òêü›ü ¾Ö»›Ôü, −µÖã ×²ÖÜ»›üÖ, ú´Ö»ÖÖ ×´Ö»ÃÖ, ÃÖê−ÖÖ¯ÖŸÖß ²ÖÖ¯Ö™ü ´ÖÖÖÔ,
»ÖÖê†¸ü ¯Ö¸êü»Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 400 013,
×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÖÔÃÖ−Öê,
×−Ö¾Ö›ü −ÖÃŸÖß, ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖ-úÖêÂÖÖÖÖ¸êü-5.
........
* ¯Ö¡ÖÖ¾¤üÖ¸êü.

¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖ Îú. ›üß.›üß.†Öê.1005/¯ÖÏ.Îú.5/úÖêÂÖÖ-¯ÖÏ¿ÖÖ-5, ×¤. 29 †ÖòÖÃ™ü,2005 “Öê •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö
•ÖÖê›ü¯Ö¡Ö "‹ú"
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ²ÖÑêú´ÖÖ±ÔúŸÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ×¾ÖŸÖ¸Ö µÖÖê•Ö−ÖêŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö ÆüÖê µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ¿Öß ú¸üÖ¸ü êú»Öê»µÖÖ
²ÖÑúÖÓ“Öß ÃÖæ“Öß
1. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã™êü™ü ²ÖÑú,
2. ‡Ó×›üµÖ−Ö ²ÖÑú ,
3. ²ÖÑú †Öò±ú ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü,
4. ²ÖÑú †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ,
5. ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö −Öò¿Ö−Ö»Ö ²ÖÑú,
6. Ã™êü™ü ²ÖÑú †Öò±ú Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü,
7. ÃÖë™Òü»Ö ²ÖòÓú †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ,
8. ¤êü−ÖÖ ²ÖÑú ,
9. †ÖÓ¬ÖÐ ²ÖÑú,
10. úÖò¯ÖÖì¸êü¿Ö−Ö ²ÖÑú,
1Í1. µÖã×−ÖµÖ−Ö ²ÖÑú †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ,
12. µÖã™üß†ÖµÖ ²ÖÑú ×»Ö×´Ö™êü›ü
13.†ÖµÖÃÖß†ÖµÖÃÖß†ÖµÖ ²ÖÑú ×»Ö×´Ö™êü›ü
14.‹“Ö›üß‹±úÃÖß ²ÖÑú ×»Ö×´Ö™êü›ü

¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖ Îú. ›üß.›üß.†Öê.1005/¯ÖÏ.Îú.5/úÖêÂÖÖ-¯ÖÏ¿ÖÖ-5, ×¤. 29 †ÖòÖÃ™ü,2005 “Öê •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö
•ÖÖê›ü¯Ö¡Ö "¤üÖê−Ö"
¿ÖÖÃÖúßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ×ÃÖú ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¤üÖ−Ö ²ÖÑêú´ÖÖ±ÔúŸÖü ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ(†Ö. ¾Ö ÃÖÓ.)
†×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−Öß †¾Ö»ÖÓ²ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß
(1) ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ŸÖÖ¸üÖê»ÖÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢Öê ×´ÖôûŸÖß»Ö µÖÖ“Öß ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †Öü.¾Ö.ÃÖÓ.†×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß †ÖÆêü. µÖÖú×¸üŸÖÖ
(†) ×¾Ö×ÆüŸÖ ŸÖÖ¸üÖê¯ÖµÖÕŸÖ úÖêÂÖÖÖÖ¸üÖŸÖ ¤êüµÖú ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öê •ÖêÖêúºþ−Ö úÖêÂÖÖÖÖ¸üÖŸÖß»Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¯ÖæÖÔ ÆüÖê‰ú−Ö ¾ÖêŸÖ−ÖÖ“µÖÖ
¸üú´Öê“ÖÖ ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö †Öü.¾Ö ÃÖÓ. †×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ ¾Öêôêû¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö.
(²Ö) †Öü.¾Ö ÃÖÓ. †×¬ÖúÖ·µÖÖ−Öê ÆüÖ ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ×¾Ö−ÖÖ×¾Ö»ÖÓ²Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÑêúŸÖß»Ö ÖÖŸµÖÖŸÖ •Ö´ÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ ²ÖÑêúú›æü−Ö ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö
¿ÖŒµÖŸÖÖê ŸµÖÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ¾Ö™ü×¾Ö»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö †ÃÖê ¯ÖÆüÖ¾Öê. ¬Ö−ÖÖ¤êü¿ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ †“Öæú ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö ¤êüÛÖ»Ö ²ÖÑêú»ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö
×¤ü»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö µÖÖ“Öß Ö²Ö¸ü¤üÖ¸üß †Öü.¾Ö ÃÖÓ. †×¬ÖúÖ·µÖÖ−Öê ¬µÖÖ¾Öß.
(ú) ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ¾Ö™üŸÖÖ“Ö †Öü.¾Ö ÃÖÓ. †×¬ÖúÖ·µÖÖ−Öê ²ÖÑêúú›æü−Ö •µÖÖ×¤ü¾Ö¿Öß ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ¾Ö™ü»ÖÖ ŸµÖÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ŸµÖÖ“Ö ²ÖÑêúŸÖ †£Ö¾ÖÖ
×ŸÖ“µÖÖ ¿ÖÖÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖŸµÖÖŸÖ ¸üŒú´Ö •Ö´ÖÖ êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö †ÃÖê ¯ÖÆüÖ¾Öê. •µÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ¾ÖêŸÖ−Ö ¯Öê-†Öò›Ôü¸ü«üÖ¸êü
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Öê-†Öò›Ôü¸ü ŸµÖÖ“Ö×¤ü¾Ö¿Öß ²ÖÑêúú›æü−Ö ×´ÖôûŸÖß»Ö †ÃÖê †Ö.¾Ö ÃÖÓ.†×¬ÖúÖ·µÖÖ−Öê ¯ÖÆüÖ¾Öê.
(›ü) ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ»ÖÖ ¯Öê-†Öò›Ôü¸ü ×¤ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−Öê ŸµÖÖ“µÖÖ †−µÖ ²ÖÑêúŸÖß»Ö ÖÖŸµÖÖŸÖ ŸÖß •Ö´ÖÖ êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ ¾ÖêŸÖ−ÖÖ“Öß ¸üŒú´Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ×¾Ö−ÖÖ×¾Ö»ÖÓ²Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖê Øú¾ÖÖ úÃÖê µÖÖ¾Ö¸ü †Ö.¾Ö. ÃÖÓ.†×¬ÖúÖ·µÖÖ−Öê »ÖÖ šêü¾ÖÖ¾Öê. ¾Ö¸üß»Ö
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ÛÃ£ÖŸÖß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¡Öî´ÖÖ×ÃÖú ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡ÖÖ´Ö¬Öê (•ÖÖê›ü¯Ö¡Ö-“ÖÖ¸ü) ²ÖÑú †Ö.¾Ö ÃÖÓÓ.†×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö
¤êüÖÖ¸ü †ÖÆêü. µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß “µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü †Ö.¾Ö ÃÖÓ. †×¬ÖúÖ·µÖÖ−Öê ¾ÖêŸÖ−Ö ×¾ÖŸÖ¸üÖÖÃÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö ÆüÖêŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß úºþ−Ö ‘µÖÖ¾Öß. ×¾Ö»ÖÓ²Ö
ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖê úÖêÖŸµÖÖ ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖü ¿ÖÖê‘Ö ‘Öê‰ú−Ö ²ÖÑêúú›æü−Ö Öã»ÖÖÃÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. ×¾Ö»ÖÓ²Ö ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖÃÖÖšüß
†Ö.¾Ö ÃÖÓ. †×¬ÖúÖ·µÖÖ−Öê ÃÖ¾ÖÔ ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ.
(‡) ²ÖÑúÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ú¸üÖ¸ü¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ †Ö.¾Ö ÃÖÓ. †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß•ÖÖ»ÖÖ¾Ö¸ü (Website) µÖ£ÖÖ¾ÖúÖ¿Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.
(2) úÖêÂÖÖÖÖ¸üÖŸÖæ−Ö •µÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³ÖŸµÖÖ“Öß ¤êüµÖêú ¯ÖÖ×¸üŸÖ êú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö †ÖÆü¸üÖ
¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¤ü−ÖÖ´ÖÖ−Öê •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö-‹ú ´Ö¬Öß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ‹úÖ ²ÖÑúê “µÖÖ ‹úÖ ¿ÖÖÖê´Ö¬µÖê “ÖÖ»Öæ ÖÖŸÖê (ú¸Óü™ü
†úÖ‰Óú™ü) ÃÖã¹ý ú¸üÖ¾Öê. ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“Öê †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü úÖêÂÖÖÖÖ¸ü ×−ÖµÖ´Ö 1968“ÖÖ
×−ÖµÖ´Ö 156 †−¾ÖµÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß»Ö ‡ŸÖ¸ü †×¬ÖúÖ-µÖÖÃÖ ¯ÖÏ¤üÖ−Ö êú»Öê †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ²ÖÑúê “µÖÖ ¿ÖÖÖê»ÖÖ ŸÖÃÖêê
úôû¾Öæ−Ö ŸµÖÖ ²ÖÑúê “µÖÖ ¿ÖÖÖêŸÖß»Ö ÖÖŸµÖÖŸÖæ−Ö ˆ¯Ö¸üÖŒê ŸÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö Ã¾ÖÖÖ¸üß
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ²ÖÑúê “µÖÖ ¿ÖÖÖêú›êü ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾Öß. •µÖÖ •µÖÖ ¾Öêôûß †¿ÖÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖ“µÖÖ Öî¸üÆü•Öê¸üßŸÖ †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖ“µÖÖ
−ÖÖ¾ÖÖ−Öê ˆ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ÖÖŸµÖÖŸÖæ−Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß ²ÖÑúê “µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¿ÖÖÖêÃÖ ÆüÖ
²Ö¤ü»Ö úôû¾ÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖ“Öß −Ö´Öã−ÖÖ Ã¾ÖÖÖ¸üß ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
(3) ÃÖ¤ü¸ü ²ÖÑú ÖÖŸµÖÖŸÖæ−Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»µÖÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö −Ö´Öã−ÖÖ Ã¾ÖÖÖ¸üß (Specimen
signature) ²ÖÑêúŸÖ ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾Öß. ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ŸµÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»ÖÖ ²Ö¤ü»Ö ²ÖòÓêúÃÖ »ÖêÖß úôû×¾ÖµÖÖ“Öß ¤üÖŸÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.

(4) úÖêÂÖÖÖÖ¸üÖú›æü−Ö ´ÖÖ×ÃÖú ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢µÖÖ×¯ÖÏŸµÖ£ÖÔ †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸êü ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö "¸êüÖÖÓ×úŸÖ"
¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö (ÎúÖòÃ›ü ¾Ö †úÖ‰Óú™ü ¯ÖêµÖß) †ÃÖŸÖß»Ö. úÖêÂÖÖÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ-µÖÖú›æü−Ö †ÃÖê ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ
†×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−Öß −ÖêÆü´Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß −ÖÖë¤ü ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö −ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ÃÖ¤ü¸ü ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ²ÖÑúêŸÖ •Ö´ÖÖ ú¸üÖ¾ÖêŸÖ.
(5) ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓú›æü−Ö ¾ÖÃÖæ»Ö êú»Öê»Öß †¿ÖÖÃÖúßµÖ ¸üŒú´Ö ˆ¤üÖ. ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß, ÃÖÆüúÖ¸üß ²ÖÑú, ×¾Ö´ÖÖ, †»¯Ö²Ö“ÖŸÖ †Ö¾ÖŸÖá šêü¾Ö ‡ŸµÖÖ¤üß
µÖÖÓ“ÖÖ ×Æü¿ÖÖê²Ö −ÖêÆü´Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê šêü¾ÖÖ¾ÖÖ. Æüß ¸üŒú´Ö †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÑúê “µÖÖ ÖÖŸµÖÖŸÖæ−Ö ŸÖß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
ÃÖÓÃ£Öêú›êü ¸êüÖÖÓ×úŸÖ ¾Ö †úÖ‰Óú™ü ¯ÖêµÖß ¬Ö−ÖÖ¤êü¿ÖÖ¾¤üÖ¸êü ŸÖÖŸúÖôû ³Ö¸üÖ¾Öß.
(6) †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−Öß ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ †ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢µÖÖ“µÖÖ ¸üú´Öê²ÖÖ²ÖŸÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘Öê‰ú−Ö ŸÖß−Ö
´Ö×Æü−µÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“Öß †ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ ¸üŒú´Ö ÖÖŸµÖÖŸÖæ−Ö úÖœæü−Ö ŸÖß ¿ÖÖÃÖ−Ö »ÖêµÖÖŸÖ ŸÖÖŸúÖôû •Ö´ÖÖ ú¸üÖ¾Öß.
(7) ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß Öî¸üÆü•Ö¸ü ¸üÖ×Æü»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÃÖ †×ŸÖ¯ÖÏ¤üÖ−Ö —ÖÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôæû−Ö †Ö»µÖÖÃÖ †¿ÖÖ ¸üú´Öê“Öß ¾ÖÃÖæ»Öß ¯Öãœüß»Ö ´Ö×Æü−µÖÖ“Öê ¾ÖêŸÖ−Ö
¤êüŸÖÖ−ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
(8) †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖÃÖ µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê†ÓŸÖÖÔŸÖ ˆ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ “ÖÖ»Öæ ÖÖŸµÖÖ´Ö¬µÖê †×¬ÖúÂÖÔ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ (overdraft)
†−Öã–ÖêµÖ −ÖÃÖê»Ö.
(9) †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ−Öß ²ÖÑúê “µÖÖú¿ÖÖÖêŸÖ ˆ‘Ö›üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÖÖŸÖê Æêü ±úŒŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢µÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ¤üÖ−ÖÖÃÖÖšüß ¸üÖÆüß»Ö. ŸµÖÖ ÖÖŸµÖÖ´Ö¬µÖê úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖúÛÃ´Öú Ö“ÖÔ (×¾ÖªãŸÖ ¤êüµÖêú/¤æü¸ü¬¾Ö−Öß ¤êüµÖêú/úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ×ÃÖú ³ÖÖ›êü)
µÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ ‡ŸÖ¸ü ü ¯ÖÏ¤üÖ−ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ¯ÖÏ¤üÖ−ÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖ¬µÖÖ“Öß“Ö ¯Ö¬¤üŸÖ “ÖÖ»Öæ ¸üÖÆüß»Ö.
(10) ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¤üÖ−Ö ú¸üŸÖÖ−ÖÖ †ÖµÖãÙ¾Ö´ÖÖ, ´Öã¤üŸÖ šêü¾Ö, ²ÖÑêú“Öê ú•ÖÔ µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ †¿ÖÖÃÖúßµÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ ¸üú´ÖÖÓ“Öß ¾ÖÃÖã»Öß
ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
(†) Salary Saving Scheme −ÖãÃÖÖ¸ü †ÖµÖãÙ¾Ö´ÖÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôÖú›êü ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ×ÃÖú ¾ÖÖÔÖßÃÖÖšüß ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß
‹ú×¡ÖŸÖ µÖÖ¤üß ²Ö−Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß ¾Ö ‹æúÖ ¸üú´Öê‹¾ÖœüÖ ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›æü−Ö ÃÖ¤ü¸ü µÖÖ¤üß †ÖµÖãÙ¾Ö´ÖÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖú›êü ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ
µÖÖ¾Öß.
(²Ö) Recurring Deposit Scheme, ÃÖÆüúÖ¸üß ²ÖÑêú“Öê ú•ÖÔ µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ‡ŸÖ¸ü †¿ÖÖÃÖúßµÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ ¸üú´ÖÖÓ“µÖÖ
¾ÖÃÖã»ÖßÃÖÖšüß ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ‹ú×¡ÖŸÖ µÖÖ¤üß ŸÖµÖÖ¸ü úºþ−Ö ‹æúÖ ¸üú´Öê“ÖÖ ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ŸÖµÖÖ¸ü úºþ−Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÓÃ£Öêú›êü
¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
(1Í1) •µÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ −ÖÖÓ¾Öê ¯Öê †Öò›Ôü¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþ−Ö ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¾Ö úÖÆüß úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö ŸµÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ¯Öê †Öò›Ôü¸ü“Öê
×¾ÖŸÖ¸üÖ ŸÖß−Ö ´Ö×Æü−µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ —ÖÖ»Öê −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ †¿ÖÖ ¯Öê †Öò›ÔüÃÖÔ ²ÖÑêúú›êü ¸ü§ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖêÃÖÆü ¯Ö¸üŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖ. †¿ÖÖ
†ÃÖÓ×¾ÖŸÖ×¸üŸÖ ¸üú´ÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß/×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ−Ö »ÖêµÖÖŸÖ ¯Ö¸üŸÖ •Ö´ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖ.
(12) †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ²ÖÑêú´Ö¬Öß»Ö †ÖÙ£Öú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖêÖ¾ÖÆüß šêü¾ÖÖ¾Öß. ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÃÖ
¯ÖÏ¤üÖ−Ö ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯Öê †Öò›Ôü¸“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ¸üÖêÖ¾ÖÆüßŸÖ Îú´ÖÖÓú 3(†) µÖÖ ¸üúÖ−µÖÖŸÖ ¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¾ÖÖ.
(13) ¯ÖÏŸµÖêú ´Ö×Æü−µÖÖ“Öê ¯Ö×Æü»µÖÖ †Öšü¾Ö›üµÖÖŸÖ ²ÖÑú ¯ÖÖÃÖ ²Öãú/´ÖÖ×ÃÖú ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö ¾Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö ¸üÖêÖ¾ÖÆüß µÖÖ“ÖÖ ŸÖÖôû´Öêôû
¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ²ÖÑêúú›æü−Ö ²ÖÑêúŸÖß»Ö ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖÖß»Ö ´Ö×Æü−µÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¯ÖÖÃÖ²Öãú ³Öºþ−Ö ‘µÖÖ¾Öê Øú¾ÖÖ ´ÖÖ×ÃÖ
×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖ¾Öê. µÖÖ ¯ÖÖÃÖ²Öãú/×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡ÖÖ“Öê †Ö¬ÖÖ¸êü ´Ö×Æü−µÖÖŸÖ ×−ÖÖÔ×´ÖŸÖ êú»Öê»Öê, ¾Ö™ü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê, −Ö ¾Ö™ü»Öê»Öê ¾Ö ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ
¸üÖ×Æü»Öê»Öê ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ‡ŸµÖÖ¤üß“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¹ý−Ö ¯ÖÖÃÖ²ÖãúÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿Ö»»Öú ¾Ö òú¿Ö²ÖãúÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿Ö»»Öú µÖÖ“ÖÖ ´Öêôû †ÖÆü¸üÖ ¾Ö
ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−Öß ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ¯Öãœüß»Ö ´Ö×Æü−µÖÖ“µÖÖü 10 ŸÖÖ¸üÖê¯Öæ¾Öá ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖæ−Ö −ÖÖë¤üß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ“Öß ¾Ö ×¿Ö»»Öú
¸üú´ÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •ÖãôûŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¸üÖ¾Öß ¾Ö ŸÖÃÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¸üÖêÖ¾ÖÆüßŸÖ −ÖÖë¤ü¾ÖÖ¾Öê.
(14) †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−Öß ²ÖÑêúú›æü−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ý−Ö ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ¯ÖãÃŸÖúÖÓÃÖÖšüß ×¾Ö×ÆüŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖ (•ÖÖê›ü¯Ö¡Ö
"ŸÖß−Ö" ¯ÖÏ´ÖÖÖê) −ÖÖë¤ü¾ÖÆüß šêü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖÖšüÖ, ˆ¯ÖµÖÖêÖÖŸÖ †ÖÖ»Öê»Öß ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ¯ÖãÃŸÖêú ¾Ö ×¿Ö»»Öú ÃÖÖšüÖ µÖÖ“Öß
−ÖÖë¤ü šêü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü. †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−Öß Æüß −ÖÖë¤ü¾ÖÆüß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü šêü¾Ö»µÖÖ“Öß ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ÖÖ¡Öß
ú¹ý−Ö ÃÖÖÖÖÓ×úŸÖ ú¸üÖ¾Öß. úÖê-µÖÖ ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ¯ÖãÃŸÖúÖ“ÖÖ ÃÖÖšÖ †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−Öß Ã¾ÖŸÖ:“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ¾ÖÖ ¾Ö
¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¹ý−Ö ÃÖÖšüÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¸üÖ¾Öß.

¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖ Îú. ›üß.›üß.†Öê.1005/¯ÖÏ.Îú.5/úÖêÂÖÖ-¯ÖÏ¿ÖÖ-5, ×¤. 29 †ÖòÖÃ™ü,2005 “Öê •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö
•ÖÖê›ü¯Ö¡Ö "ŸÖß−Ö"
¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öß −ÖÖëÓ¤ü¾ÖÆüß
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö
×¤ü−ÖÓÖ ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö
ú
¯ÖãÃŸÖú
Îú´ÖÖÓú
1

2

×−ÖÖÔ×´ÖŸÖ ¬Ö−ÖÖ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö

¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö
¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ×¤ü−ÖÓÖú ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö ×¿Ö»»Öú
Îú´ÖÖÓú ¯ÖãÃŸÖêú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
¯ÖãÃŸÖú
Îú´ÖÖÓú ¬Ö−ÖÖ¤êü¿Ö
--- ŸÖê —ÖÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
Îú´ÖÖÓú --- ŸÖê --- ¯ÖãÃŸÖêú
--- †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß
ÃÖÆüß
3
4
5
6
7
8

†×¬ÖúÖ-µÖÖ“Öß
Ã¾ÖÖÖ¸üß ¾Ö
¿Öê¸üÖ

9

¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖ Îú. ›üß.›üß.†Öê.1005/¯ÖÏ.Îú.5/úÖêÂÖÖ-¯ÖÏ¿ÖÖ-5, ×¤. 29 †ÖòÖÃ™ü,2005 “Öê "•ÖÖê›ü¯Ö¡Ö - “ÖÖ¸ü"
Format of Quarterly statement to be submitted by the banks
Sr. Period
No

D.D.O District
Detail
s

No.
of
Empl
oyees

Date on
which
salary
cheque
receive
d by the
bank.

Date of
encash
ment of
Cheque

Date of Disbursement by the bank

By
transfer to
employees
account in
the bank.

1

2

3

4

5

6

7

8

Pay
Orders/
transfer
to
employee
s account
in other
banks

9

In case of pay orders

date
when pay
order
received
for
clearence
by the
bank
10

Amount of
disbursement

Reason
s of
delay if
any

By
Pay
transfer to
Orders/
employee transfer to
s account employees
in the
account in
bank.
other
banks

date
when
bank
gave
clearance

11

12

13

14

¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖ Îú. ›üß.›üß.†Öê.1005/¯ÖÏ.Îú.5/úÖêÂÖÖ-¯ÖÏ¿ÖÖ-5, ×¤. 29 †ÖòÖÃ™ü,2005 “Öê •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö "¯ÖÖ“Ö "
Format of fortnightly report to be submitted by the bank to the Government
Sr.No.

District

DDOs
(Designation)
who have
opened A/c
with the bank

No. of
employees
with the
DDO.

No. of
employees of
the concerned
DDO who have
opened A/c
with the Bank

1

2

3

4

5

No. of
employees of
other DDOs
who have
opened A/c
with the
Bank
6

No. of
employees
whose
information in
Form A & B
has been given
by the DDO
7

No. of DDOs
whose data
entry has been
completed

No. of DDOs
whose data has
been validated

8

9

शासकीय निधी केवळ राष्ट्रीयकृत बँकामध्येच
ठे वणेबाबत शासिाचे धोरण......

महाराष्ट्र शासि
नवत्त नवभाग
शासि निणणय क्र.: संकीणण -20२०/प्र.क्र.५१ /20/कोषा प्रशा-5
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
तारीख: १३ माचण, 20२०.
संदभण :1) शासि निणणय क्र.: डीडीओ १००५/ प्र.क्र.५ /कोषा प्रशा-५, नद.२९ ऑगस्ट,२००५.
२) शासि निणणय क्र. निवेयो- १००७ / प्र.क्र .१२०/कोप्र५, नद. १८ ऑगस्ट, २००८.
३) भारत सरकार, हौससग व अबणि अफेअसण मंत्रालय, िवी नदल्ली, ज्ञापि
नद. २ ऑगस्ट, २०१९
४) भारतीय नरझर्वहण बँकेचे पत्र नद. ३१ ऑक्टोबर, २०१९.
५) शासि निणणय क्र. शासाऊ-१०.१५/प्र.क्र.४२/सा.उ. ,नद.२७ ऑक्टोबर,२०१५

प्रस्ताविा :
उपरोक्त संदभाधीि क्र. १ च्या शासि निणणयान्वये शासकीय कमणचाऱयांिा बँकेमाफणत वेति व
भत्ते प्रदाि करण्याचा निणणय घेण्यात आला. त्यािुषंगािे काही सावणजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रातील
बँकांबरोबर अटी व शती निधानरत करुि करार करण्यात आला व त्यािुसार काही राष्ट्रीयकृत तसेच
खाजगी क्षेत्रातील बँकांची सूची सदर शासि निणणयासोबत निधानरत करण्यात आली होती. वेळोवेळी
त्यात काही िवीि बँकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. यानशवाय संदभाधीि क्र. २ च्या शासि
निणणयान्वये निवृत्तीवेति धारकांिा त्यांचे निवृत्तीवेति थेट बँक खात्यामध्ये जमा करण्याची योजिा
शासिािे अंमलात आणली होती. त्यान्वये शासिाच्या अटी व शती मान्य करणाऱया राष्ट्रीयकृत,
खाजगी व सहकारी क्षेत्रातील बँकांिा निवृत्तीवेति धारकांची बँक खाती उघडण्यासाठी शासि
मान्यता प्रदाि करण्यात आली होती.
२.

तथानप, केंद्र शासिाच्या उपरोक्त संदभाधीि क्र.३ च्या ज्ञापिान्वये केंद्र शानसत योजिा व

केंद्र शासि अिुदानित योजिा राष्ट्रीयकृत बँकांद्वारे राबनवण्याबाबतच्या सूचिा निगणनमत करण्यात
आलेल्या आहेत. तसेच भारतीय नरझर्वहण बॅकेिे दे खील उपरोक्त संदभाधीि क्र.४ च्या पत्रान्वये खाजगी
क्षेत्रातील बँकांकडे शासकीय बँकींग र्वयवहार सोपनवण्याबाबत काही सूचिा केलेल्या आहेत. याचा
नवचार करता सवण शासकीय कायालयांकडील तसेच सावणजनिक उपक्रम, महामंडळे इ. कडील
बँसकग नवषयक र्वयवहार केवळ राष्ट्रीयकृत क्षेत्रातील बँकांमाफणत करण्यानवषयी निनित असे धोरण
ठरनवण्याची बाब शासिाच्या नवचाराधीि होती. त्याबाबत मंनत्रमंडळािे राज्य शासिाची सवण बँक
खाती राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडण्याबाबत निदि श नदलेले आहे त.
शासि निणणय :
१.

सवण शासकीय कायालये , सावणजनिक उपक्रम , महामंडळे इत्यांदीिी त्यांच्याकडील सवण
बँकींगनवषयक र्वयवहार राष्ट्रीयकृत बँकामाफणतच पार पाडावेत. यापूवी खाजगी अथवा
सहकारी क्षेत्रातील बँकांमध्ये कोणत्याही शासकीय योजिांचा निधी (वेति व भत्ते र्वयनतनरक्त)
जमा करण्याकरीता उघडण्यात आलेली बँक खाती नद. १ एनप्रल, २०२० पासूि बंद करुि
केवळ राष्ट्रीयकृत बँकात खाती उघडावीत.
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२.

आहरण व संनवतरण अनधकारी यांिी नद. १ एनप्रल, २०२० पासूि कमणचाऱयांचे वेति, भत्ते या
प्रयोजिासाठी केवळ सोबत जोडपत्र “अ” मध्ये देण्यात आलेल्या सूचीतील राष्ट्रीयकृत
बँकांमध्येच खाती उघडावीत . कोषागारांिी माहे एनप्रल, २०२० चे माहे मे, २०२० मध्ये दे य
वेतिाचे दे यक पानरत करतांिा याबाबत खातरजमा करावी.

३.

निवृत्तीवेति धारकांिी उपरोक्त संदभण क्र. २ च्या शासि निणणयाच्या अिुषंगािे त्यांची बँक
खाती त्यांच्या सोयीच्या दृष्ट्टीिे खाजगी अथवा सहकारी क्षेत्रातील बँकामध्ये उघडली आहेत.
तथानप, त्यांिी दे खील निवृत्तीवेति बॅक खाती राष्ट्रीयकृत बँकामध्येच उघडण्याची दक्षता
घ्यावी असे आवाहि त्यांिा करण्यात येत आहे. निवृत्तीवेतिासाठी शासिाबरेाबर करार
केलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकाची सूची जोडपत्र “ब” मध्ये दशणनवण्यात येत आहे.

४.

उपरोक्त संदभण क्र. ५ चा शासि निणणय सावणजनिक उपक्रम /महामंडळ यामधील अनतनरक्त
निधी गुंतवणूकीबाबत आहे . अशी गुंतवणूक दे खील राष्ट्रीयकृत बँकेतच

करण्यात यावी.

सदर शासि निणणयातील इतर सवण बाबी यथास्स्थती पूवव
ण त लागू राहतील.
५.

सवण कायालय प्रमुख , नवभाग प्रमुख तसेच सावणजनिक उपक्रम / महामंडळ यांच्या अध्यक्ष/
संचालक यांिी उपरोक्त आदे शाचे पालि करण्याची दक्षता घ्यावी. सवण मंत्रालयीि
प्रशासकीय नवभागांिी त्यांच्या अनधिस्त सवण आस्थापिांकडू ि या शासि निणणयाप्रमाणे
कायणवाही करण्यात येत असल्याची खात्री करावी.

६.

शासिाच्या बँसकग र्वयवहार नवषयक यापूवी वेळोवेळी निगणनमत केलेले शासि निणणय याद्वारे
अनधक्रनमत करण्यात येत आहेत.

७.

राज्याचे सवणसाधारण धोरण म्हणूि तातडीिे नवत्त नवभागाचे आदे श निगणनमत करावयाचे
असल्यािे बँकांिा मान्यता दे ण्याच्या अशा इतर शासि निणणयांमध्येही प्रस्तुत शासि
निणणयाच्या नवषयाच्या मयादे त बदल करण्यात येत आहे.
सदर शासि निणणय ,महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असूि, त्याचा संकेतांक 202003131706045205 असा आहे . हा निणणय
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे .

INDRAJEET
SAMBHAJI GORE

Digitally signed by INDRAJEET SAMBHAJI GORE
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=6015944fe7d58a83f4a54c43147b5da1e34861e2984e9f793b66
f7249aaa9c1a, 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: 2020.03.13 17:09:53 +05'30'

( इंद्रनजत गोरे )
शासिाचे उप सनचव
प्रत,
1. मा.नवरोधी पक्षिेता, नवधािसभा / नवधाि पनरषद, महाराष्ट्र नवधािमंडळ सनचवालय,मुंबई.
2. सवण सन्माििीय नवधािसभा / नवधाि पनरषद सदस्य.
3. मा.राज्यपालांचे सनचव,
4. मा.मुख्यमंत्री यांचे सनचव,
5. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे कायालय,
6. सवण मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सनचव
पृष्ट्ठ 5 पैकी 2
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7. सवण मंत्रालयीि प्रशासकीय नवभाग
8. मंत्रालयीि सवण नवभागांच्या अनधिस्त असलेल्या सवण नवभागांचे व कायालयांचे प्रमुख
9. प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई
10. प्रधाि महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- 1, महाराष्ट्र, मुंबई
11. प्रधाि महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञय
े ता)-1, महाराष्ट्र, मुंबई
12. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, महाराष्ट्र, िागपूर
13. महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञय
े ता)-2, महाराष्ट्र, िागपूर
14. आयुक्त, आयकर (TDS) चिीरोड, मुंबई 400002
15. आयुक्त, आयकर (TDS) नसर्वहील लाईि*, िागपूर 444001
16. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई
17. सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई
18. सनचव, महाराष्ट्र नवधीमंडळ सनचवालय, मुंबई
19. प्रबंधक, लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त यांचे कायालय, मुंबई
20. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकरण, मुंबई
21. मुख्य मानहती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
22. नवशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदि, कोपर्निकस रोड, िवी नदल्ली
23. सवण नवभागीय आयुक्त
24. सवण नजल्हानधकारी
25. सवण नजल्हापनरषदांचे मुख्य कायणकारी अनधकारी
26. संचालक , लेखा व कोषागारे , मुंबई
27. अनधदाि व लेखाअनधकारी, मुंबई
28. संचालक, स्थानिक निधी लेखा पनरक्षा, कोकण भवि, िवी मुंबई.
29. सहसंचालक,लेखा व कोषागारे ,कोकण/पुणे/िागपूर/औरंगाबाद/िानशक/ अमरावती
30. सहसंचालक,स्थानिक निधी लेखा पनरक्षा मुंबई /पुणे/िागपूर/औरं गाबाद/िानशक/अमरावती
31. नवत्त नवभागातील सवण कायासिे
32. निवड िस्ती कोषा प्र.5.
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जोडपत्र “अ”
वेति व भत्त्यासंदभात शासिाशी करार केलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकांची यादी
१. भारतीय स्टे ट बँक
२. इंनडयि बँक
३. बँक ऑफ महाराष्ट्र
४. बँक ऑफ इंनडया
५. पंजाब िॅशिल बँक
६. सेंरल बँक ऑफ इंनडया
७. आंध्र बँक
८. कॉपोरेशि बँक
९. इंनडयि ओर्वहरसीज बँक
१०. युनियि बँक ऑफ इंनडया
११. बँक ऑफ बडोदा
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जोडपत्र “ब”
निवृत्ती वेतिासंदभात शासिाशी करार केलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकांची यादी
१. भारतीय स्टे ट बँक
२. ससडीकेट बँक
३. बँक ऑफ बडोदा
४. कॉपोरेशि बँक
५. आलाहाबाद बँक
६. इंनडयि बँक
७. बँक ऑफ महाराष्ट्र
८. बँक ऑफ इंनडया
९. पंजाब िॅशिल बँक
१०. सेंरल बँक ऑफ इंनडया
११. आंध्रा बँक
१२. युनियि बँक ऑफ इंनडया
१३. इंनडयि ओर्वहरसीज बँक

पृष्ट्ठ 5 पैकी 5

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 .

शासन वनणमय क्रर्ाांकः सांकीणम 2020/प्र.क्र.67/20/कोषा.प्रशा.5

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 .

INDRAJEET
SAMBHAJI GORE

Digitally signed by INDRAJEET SAMBHAJI GORE
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=6015944fe7d58a83f4a54c43147b5da1e34861e2984e9f793b6
6f7249aaa9c1a, postalCode=400032, street=Y-5/66,GOVERNMENT
COLONY,MUMBAI,
serialNumber=d4994742192306fcc1dea9aadd3810639506519fa652b9
19767b98b04e905a18, ou=FINANCE DEPUTY SECRETARY,
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=INDRAJEET SAMBHAJI GORE
Date: 2020.05.26 15:02:45 +05'30'

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

र्हाराष्ट्र शासन
ववत्त ववभाग
शासन वनणमय क्र.सांकीणम 2020/प्र.क्र.76/20/कोषा.प्रशा.5
र्ादार् कार्ा र्ागम, हु तातर्ा राजगुरु चौक,
र्ांत्रालय, र्ुांबई - 400 032.
वदनाांक 07 ऑगस्ट, 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 “युको बँक” या बँकेचा
सर्ावेश करण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन होती.
शासन वनणमय
युको बँक याांनी शासकीय कर्मचाऱयाांना वेतन व भत्तयाांचे ववतरण करण्यासांदभात तसेच वनवृत्ती
वेतन िारकाांना बँकेर्ार्मत वनवृत्तीवेतन प्रदान करण्यासांदभात शासनाबरोबर करार केला आहे. तयास
अनुसरुन युको 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 “युको बँके”चा 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 202008071414054005 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने .

INDRAJEET
SAMBHAJI GORE

Digitally signed by INDRAJEET SAMBHAJI GORE
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=6015944fe7d58a83f4a54c43147b5da1e34861e2984e9f
793b66f7249aaa9c1a, postalCode=400032,
street=Y-5/66,GOVERNMENT COLONY,MUMBAI,
serialNumber=d4994742192306fcc1dea9aadd3810639506519fa
652b919767b98b04e905a18, ou=FINANCE DEPUTY SECRETARY,
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=INDRAJEET SAMBHAJI
GORE
Date: 2020.08.07 14:22:48 +05'30'

(इांद्रवजत गोरे )
शासनाचे उपसवचव
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 (लेखापरीक्षा)- 1, र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
10.प्रिान र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
11.र्हालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, र्हाराष्ट्र, नागपूर
12.र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-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
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20. र्ुख्य र्ावहती आयुतत, र्हाराष्ट्र राज्य, र्ुांबई
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/नावशक /औरांगाबाद/ अर्रावती /नागपूर
28.सांचालक, स्थावनक वनिी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, नवी र्ुांबई
29.सहसांचालक,स्थावनक वनिी लेखापरीक्षा र्ुांबई /पुणे/नावशक/औरां गाबाद/अर्रावती /नागपूर
30.ववत्त ववभागातील सवम कायासने
31.वनवड नस्ती कोषा प्र.5
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आय. डी. बी. आय. बँक (IDBI), प्रादे शिक
ग्रामीण बँक (RRB) या िासकीय मालकीच्या
बँकाांना तसेच शिल्हा मध्यवती सहकारी
बँकाांना (DCC) िासकीय बँकींग व्यवहार
हाताळण्याची परवानगी दे ण्याबाबत....
महाराष्ट्र िासन
शवत्त शवभाग
िासन शनणणय क्र.- सांकीणण 2020/प्र.क्र.५१/20/कोषा.प्रिा.5
मादाम कामा मागण, हु तात्मा रािगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
तारीख: 13 ऑगस्ट, 2020.
सांदभण - १) शवत्त शवभाग, िासन शनणणय क्र. डी.डी.ओ.१००५/प्र.क्र.5/कोषा प्रिा-5 ,
शद. २९ ऑगस्ट,20०५.
२) भारत सरकार, शवत्त मांत्रालयाचे शद. 21 ऑगस्ट, 2019 चे ज्ञापन.
३) भारत सरकार, शवत्त मांत्रालयाचे शदनाांक 17 शडसेंबर 2019 चे पत्र.
४) शवत्त शवभाग,िासन शनणणय क्र.सांकीणण-2020/प्र.क्र.51/20/कोषा प्रिा-5,
शद. 13 माचण,2020.
प्रस्तावना :
उपरोक्त सांदभाधीन िासन शनणणयान्वये िासकीय कायालये, सावणिशनक उपक्रम व महामांडळे इ.कडील
बँकींग शवषयक व्यवहार केवळ राष्ट्रीयकृत बँकाांमार्णत करण्याचे धोरण घोशषत करण्यात आलेले आहे . त्यानुषांगाने
िासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास तसेच सावणिशनक उपक्रम व महामांडळे याांच्याकडील अशतशरक्त शनधी
गुांतशवण्यासाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँकाांनाच मान्यता दे ण्यात आलेली आहे. याशिवाय आहरण व सांशवतरण
अशधकारी याांचे वेतन व भत्ते प्रयोिनासाठीचे कायालयीन बँक खाते आशण शनवृत्तीवेतन धारकाांचे वैयक्क्तक
शनवृत्तीवेतन बँक खाते याबाबत िासनािी करार केलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकाांना मान्यता दे ण्यात आली आहे.
तथााशप,काही बँका िरी प्रत्यक्षात राष्ट्रीयकृत बँका नसल्या, तरी त्या बँका एकतर राष्ट्रीयकृत बँकाांनी
प्रवर्ततत केलेल्या आहे त अथवा त्याांच्या भागभाांडवलात मोठया प्रमाणात िासनाचा शहस्सा असल्याने भाग
भाांडवलाच्या दृष्ट्टीने त्या िासकीय मालकीच्या (Other Public Sector Bank) आहे त. त्यामुळे अिा बँकाांना दे खील
िासकीय बँकींग व्यवहारात सहभागी करुन घेण्याच्या उद्देिाने बँकींग शवषयक धोरण सुधारीत करण्याची बाब
िासनाच्या शवचाराधीन होती. यासांदभात मांशत्रमांडळाने शदलेल्या मान्यतेनुसार िासनाने पुढीलप्रमाणे शनणणय घेतला
आहे .
िासन शनणणय :
1)

प्रादे शिक ग्रामीण बँकाांच्या (Regional Rural Bank) भाग भाांडवलामध्ये भारत सरकार 50%,

पुरस्कता राष्ट्रीयकृत बँक 35% व राज्यिासन 15% याप्रमाणे शहस्सा आहे . महाराष्ट्रात बँक ऑर् महाराष्ट्र ही
राष्ट्रीयकृत बँक, प्रादे शिक ग्रामीण बँकेची पुरस्कता बँक आहे. उपरोक्त सांदभण क्र. २ अन्वये प्रादे शिक ग्रामीण
बँकाांना िासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्यास सांमती दे ण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुषांगाने राज्यातील
खालील दोन प्रादे शिक ग्रामीण बँकाांना िासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास तसेच सावणिशनक उपक्रम / महामांडळ
याांच्याकडील अशतशरक्त शनधी गुांतवणूकीसाठी मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे .
(अ) महाराष्ट्र ग्रामीण बँक
(ब) शवदभण - कोकण ग्रामीण बँक
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2)

उपरोक्त सांदभण क्र. ३ च्या पत्रान्वये केंद्र िासनाच्या शवत्त मांत्रालयाने कळशवले आहे की, "आय.डी.बी.आय."

(Industrial Development Bank of India) याबँकेचे 46.46 % भागभाांडवल भारत सरकारच्या मालकीचे असून
भारतीय आयुर्तवमा महामांडळाकडे (Life Insurance Corporation) "आय.डी.बी.आय." बँकेचे 51 टक्के
भागभाांडवल आहे . भारतीय आयुर्तवमा महामांडळ हे पूणणतः भारत सरकारच्या मालकीची कांपनी असल्यामुळे प्रत्यक्षअप्रत्यक्षशरत्या "आय.डी.बी.आय." बँकेचे 97.46% भाग भाांडवल हे भारत सरकारच्या मालकीचे आहे. या सवण
बाबींचा शवचार करता, "आय.डी.बी.आय." बँकेस िासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास तसेच सावणिशनक उपक्रम
/ महामांडळ याांच्याकडील अशतशरक्त शनधी गुांतवणूकीसाठी मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे .
3)

िासकीय शनधीची सुरशक्षतता शवचारात घेऊन, आर्तथकदृष्ट्या सक्षम व शनयामानुकूल व्यावसाशयकता

बाळगणाऱ्या तसेच इतर काही शनकष पूणण करणाऱ्या शिल्हा मध्यवती सहकारी (District Central Co-operative)
बँकाांसांदभात सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन शवभागाकडू न अशभप्राय घेण्यात आले. सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन
शवभागाने मागील ५ वषातील लेखापशरक्षण अहवाल "अ" वगण असणाऱ्या 15 शिल्हा मध्यवती सहकारी बँकाांना
आर्तथकदृष्ट्या सक्षम व शनयमानुकूल व्यवसाशयकता बाळगणाऱ्या बँका म्हणून शिर्ारस केली आहे. त्यानुसार
खालील १५ शिल्हा मध्यवती सहकारी बँकाांना िासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास तसेच सावणिशनक उपक्रम /
महामांडळ याांकडील अशतशरक्त शनधी गुांतवणूकीसाठी मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे .
िासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास मान्यताप्राप्त शिल्हा मध्यवती सहकारी बँकाची यादी : १.

मुांबई शिल्हा मध्यवती सहकारी बँक

२.

ठाणे शिल्हा मध्यवती सहकारी बँक

३.

रायगड शिल्हा मध्यवती सहकारी बँक

४.

रत्नाशगरी शिल्हा मध्यवती सहकारी बँक

५.

ससधुदुगण शिल्हा मध्यवती सहकारी बँक

६.

अहमदनगर शिल्हा मध्यवती सहकारी बँक

७.

पुणे शिल्हा मध्यवती सहकारी बँक

८.

सातारा शिल्हा मध्यवती सहकारी बँक

९.

साांगली शिल्हा मध्यवती सहकारी बँक

१०.

कोल्हापूर शिल्हा मध्यवती सहकारी बँक

११.

लातूर शिल्हा मध्यवती सहकारी बँक

१२.

अकोला शिल्हा मध्यवती सहकारी बँक

१३.

भांडारा शिल्हा मध्यवती सहकारी बँक

१४.

चांद्रपूर शिल्हा मध्यवती सहकारी बँक

१५.

गडशचरोली शिल्हा मध्यवती सहकारी बँक
दरवषी बँकाांच्या लेखापशरक्षण अहवालात बदल होण्याची िक्यता शवचारात घेता, सदर यादी
प्रशतवषी िुलै मशहन्यात सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन शवभागाच्या सल्ल्याने शवत्त शवभाग सुधाशरत करे ल.
सद्यक्स्थतीत उपरोक्त बँकाांनी वेतन व शनवृत्तीवेतन प्रदानाकरीता िासना सोबत आवश्यक करार
केलेला नाही. त्यामुळे त्याांनी उशचत करार केल्यास, सदर बँकाांना वेतन व शनवृत्तीवेतन प्रदानाकरीता
प्राशधकृत करण्याबाबतचे आदे ि स्वतांत्रपणे शनगणशमत करण्यात येतील.
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सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202008131500094805 असा आहे. हा आदे ि शडिीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने.

INDRAJEET
SAMBHAJI GORE

Digitally signed by INDRAJEET SAMBHAJI GORE
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=6015944fe7d58a83f4a54c43147b5da1e34861e2984e9f793b66f72
49aaa9c1a, postalCode=400032, street=Y-5/66,GOVERNMENT
COLONY,MUMBAI,
serialNumber=d4994742192306fcc1dea9aadd3810639506519fa652b91976
7b98b04e905a18, ou=FINANCE DEPUTY SECRETARY, o=GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, cn=INDRAJEET SAMBHAJI GORE
Date: 2020.08.13 15:05:29 +05'30'

( इांद्रशित गोरे )
िासनाचे उप सशचव
प्रत,
1.मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानसभा / शवधान पशरषद, महाराष्ट्र शवधानमांडळ सशचवालय,मुांबई.
2.सवण मा.शवधानसभा / शवधान पशरषद व सांसद सदस्य,
3.मा.राज्यपाल याांचे सशचव
4.मा.मुख्यमांत्री याांचे सशचव
५.मा.उपमुख्यमांत्री याांचे सशचव
5.सवण मा.मांत्री व मा.राज्यमांत्री याांचे खािगी सशचव
6.सवण मांत्रालयीन प्रिासकीय शवभाग
7.सवण मांत्रालयीन प्रिासकीय शवभागाांच्या अशधन असलेल्या सवण शवभागाांचे व कायालयाांचे प्रमुख
8.प्रबांधक, मुळ न्यायालय िाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई
9.प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)- 1, महाराष्ट्र, मुांबई
10.प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मुांबई
11.महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर
12.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र, नागपूर
13.आयुक्त, आयकर (TDS) चनीरोड, मुांबई 400002
14.आयुक्त, आयकर (TDS) शसव्हील लाईन, नागपूर 444001
15.प्रबांधक, उच्च न्यायालय (अपील िाखा) मुांबई
16.सशचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई
17.सशचव, महाराष्ट्र शवधीमांडळ सशचवालय, मुांबई
18.प्रबांधक, लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त याांचे कायालय, मुांबई
19.प्रबांधक, महाराष्ट्र प्रिासकीय न्यायाशधकरण, मुांबई
20. मुख्य माशहती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
21.शविेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्तनकस रोड, नवी शदल्ली
22.सवण शवभागीय आयुक्त
23.सवण शिल्हाशधकारी
24.सवण शिल्हापशरषदाांचे मुख्य कायणकारी अशधकारी
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25.सांचालक , लेखा व कोषागारे, मुांबई
26.अशधदान व लेखा अशधकारी, मुांबई
27.सहसांचालक,लेखा व कोषागारे ,कोकण/पुणे / नाशिक/औरां गाबाद/ अमरावती/नागपूर
28.सांचालक, स्थाशनक शनधी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, नवी मुांबई
29.सहसांचालक,स्थाशनक शनधी लेखापरीक्षा कोकण/पुणे/ नाशिक/औरां गाबाद/ अमरावती/ नागपूर
30.शवत्त शवभागातील सवण कायासने
31.शनवड नस्ती कोषा प्रिा.5.

पृष्ट्ठ 4 पैकी 4

शासकीय कर्मचाऱयाांना वा नवना व न यांयाांच
प्रदाना व करण्यासाठी आहरण न सांवनवरण
अविकारी याांच बँक खाव वसच वना वनृत्तीनवना व
िारकाच नैयक्तवक बँक खाव उघडण्यास
“पांजाब न ससि बँक” या राष्ट्रीयकृव बँकस
र्ान्यवा दणबाबव..

र्हाराष्ट्र शासना व
वनत्त वनयाग
शासना व वना वणमय क्र.सांकीणम 2020/प्र.क्र.111/20/कोषा.प्रशा.5
र्ादार् कार्ा र्ागम, हु वाांर्ा राजगुरु चौक,
र्ांत्रालय, र्ुांबई - 400 032.
वदना वाांक : २३ वडसेंबर, 2020
सांदयम - शासना व वना वणमय क्र. सांकीणम-2020/प्र.क्र.51/20/कोषा प्रशा-5 , वद.13 र्ाचम,2020.
प्रस्वानना वा :
उपरोतव सांदयािीना व शासना व वना वणमयान्नय शासकीय वना विी कनळ राष्ट्रीयकृव बँकार्ध्यच
ठनणबाबव शासना वाच िोरण घोवषव करण्याव आलल आह. ांयान्नय आहरण न सांवनवरण अविकारी
याांच नवना व न यत्त प्रदाना वाच्या प्रयोजना वासाठीच कायालयीना व बँक खाव वसच वना वनृत्तीनवना व प्रदाना वाकरीवा
वना वनृत्तीनवना व िारकाच नैयक्तवक बँक खाव उघडण्याकरीवा शासना वाशी करार कलल्या राष्ट्रीयकृव
बॅकाांना वाांच परनाना वगी दण्याव आलली आह. अशा र्ान्यवाप्राप्व बँकाांची यादी सदर शासना व
वना वणमयासोबवच्या अना वुक्रर् जोडपत्र “अ” न जोडपत्र “ब” र्ध्य वदलली आह. “पांजाब न ससि बँक” स
शासकीय कर्मचाऱयाांच नवना वत यत्त आवण वना वनृत्तीनवना व प्रदाना व या प्रयोजना वासाठी र्ान्यवा दण्याची बाब
शासना वाच्या वनचारािीना व होवी.
शासना व वना वणमय
“पांजाब न ससि बँक” याांना वी शासकीय कर्मचाऱयाांना वा नवना व न यत्तयाांच वनवरण करण्यासांदयाव
वसच वना वनृत्ती नवना व िारकाांना वा बँकर्ार्मव वना वनृत्तीनवना व प्रदाना व करण्यासांदयाव शासना वासोबव करार
कला आह. ांयास अना वुसरुना व “पांजाब न ससि बँक” स आहरण न सांवनवरण अविकारी याांच कायालयीना व
बँक खाव उघडण्यास वसच वना वनृत्तीनवना व िारकाच नैयक्तवक बँक खाव उघडण्यास शासना व र्ान्यवा
दण्याव यव आह.
वद.13 र्ाचम,2020 च्या शासना व वना वणमयासोबवच्या जोडपत्र “अ” न जोडपत्र “ब” र्ध्य ना वर्ूद
कलल्या बँकाांच्या सूचीव “पांजाब न ससि बँक” चा सर्ानश करण्याव यव आह.
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सदर शासना व वना वणमय र्हाराष्ट्र शासना वाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकवस्थळानर
उपलब्ि करण्याव आला असूना व ांयाचा सांकवाक 202012231501286205 असा आह. हा आदश
वडजीटल स्नाक्षरीना व साक्षाांवकव करुना व काढण्याव यव आह.
र्हाराष्ट्राच राज्यपाल याांच्या आदशाना वुसार न ना वानाना व.

INDRAJEET
SAMBHAJI GORE

Digitally signed by INDRAJEET SAMBHAJI GORE
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=6015944fe7d58a83f4a54c43147b5da1e34861e2984e9f793b66f72
49aaa9c1a, postalCode=400032, street=Y-5/66,GOVERNMENT
COLONY,MUMBAI,
serialNumber=d4994742192306fcc1dea9aadd3810639506519fa652b9197
67b98b04e905a18, ou=FINANCE DEPUTY SECRETARY, o=GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, cn=INDRAJEET SAMBHAJI GORE
Date: 2020.12.23 15:04:37 +05'30'

(इांद्रवजव गोर)
शासना वाच उपसवचन
प्रव,
1.र्ा.वनरोिी पक्षना ववा, वनिाना वसया / वनिाना व पवरषद, र्हाराष्ट्र वनिाना वर्ांडळ सवचनालय,र्ुांबई.
2.सनम सन्र्ाना वना वीय वनिाना वसया / वनिाना व पवरषद न सांसद सदस्य,
3.र्ा.राज्यपाल याांच सवचन
4.र्ा.र्ुख्यर्ांत्री याांच सवचन
५.र्ा.उपर्ुख्यर्ांत्री याांच सवचन
5.सनम र्ांत्री न राज्यर्ांत्री याांच खाजगी सवचन
6.सनम र्ांत्रालयीना व प्रशासकीय वनयाग
7.र्ांत्रालयीना व सनम वनयागाांच्या अविना व असलल्या सनम वनयागाांच न कायालयाांच प्रर्ुख
8.प्रबांिक, र्ुळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, र्ुांबई
9.प्रिाना व र्हालखापाल (लखापरीक्षा)- 1, र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
10.प्रिाना व र्हालखापाल (लखा न अना वुज्ञयवा)-1, र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
11.र्हालखापाल (लखापरीक्षा)-2, र्हाराष्ट्र, ना वागपूर
12.र्हालखापाल (लखा न अना वुज्ञयवा)-2, र्हाराष्ट्र, ना वागपूर
13.आयुतव, आयकर (TDS) चना वीरोड, र्ुांबई 400002
14.आयुतव, आयकर (TDS) वसव्हील लाईना व, ना वागपूर 444001
15.प्रबांिक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) र्ुांबई
16.सवचन, र्हाराष्ट्र लोकसना आयोग, र्ुांबई
17.सवचन, र्हाराष्ट्र वनिीर्ांडळ सवचनालय, र्ुांबई
18.प्रबांिक, लोक आयुतव न उपलोक आयुतव याांच कायालय, र्ुांबई
19.प्रबांिक, र्हाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाविकरण, र्ुांबई
20. र्ुख्य र्ावहवी आयुतव, र्हाराष्ट्र राज्य, र्ुांबई
21.वनशष आयुतव, र्हाराष्ट्र सदना व, कोपर्नना वकस रोड, ना वनी वदल्ली
22.सनम वनयागीय आयुतव
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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23.सनम वजल्हाविकारी
24.सनम वजल्हापवरषदाांच र्ुख्य कायमकारी अविकारी
25.सांचालक , लखा न कोषागार, र्ुांबई
26.अविदाना व न लखा अविकारी, र्ुांबई
27.सहसांचालक,लखा न कोषागार,कोकण/पुण/ना वावशक /औरांगाबाद/ अर्रानवी /ना वागपूर
28.सांचालक, स्थावना वक वना विी लखापरीक्षा, कोकण यनना व, ना वनी र्ुांबई
29.सहसांचालक,स्थावना वक वना विी लखापरीक्षा र्ुांबई /पुण/ना वावशक/औरांगाबाद/अर्रानवी
/ना वागपूर
30.वनत्त वनयागावील सनम कायासना व
31.वना वनड ना वस्वी कोषा प्र.5

पृष्ट्ठ 3 पैकी 3

शासकीय कर्मचाऱयाांना वेतन व भत्तयाांचे प्रदान
करण्यासाठी आहरण व सांववतरण अविकारी
याांचे वेतन व भत्ते बँक खाते तसेच वनवृत्तीवेतन
िारकाचे वैयक्ततक वनवृत्तीवेतन बँक खाते
उघडण्यास

खाजगी

बँकाांना

र्ान्यता

दे णेबाबत......

र्हाराष्ट्र शासन
ववत्त ववभाग
शासन वनणमय क्र. सांकीणम 2020/प्र.क्र.५१/20/कोषा.प्रशा.5
र्ादार् कार्ा र्ागम, हु तात्र्ा राजगुरु चौक,
र्ांत्रालय, र्ुांबई - 400 032.
तारीख: २० र्े, २०२१
सांदभम : १) ववत्त ववभाग, शासन वनणमय क्र. सांकीणम 2020/प्र.क्र.५१/20/कोषा.प्रशा.5
वद.१३ र्ाचम, २०२०
२) ववत्त ववभाग, शासन वनणमय क्र. सांकीणम 2020/प्र.क्र.५१/20/कोषा.प्रशा.5
वद.३ र्ाचम, २०२१.
प्रस्तावना:-

उपरोतत सांदभािीन क्र. २ च्या शासन वनणमयान्वये खाजगी बँकाांना र्यावदत प्रर्ाणात
शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी दे ण्यात आलेली आहे. खाजगी बँकाांनी
शासनासोबत स्वतांत्र करार केल्यास सदर बँकाांना आहरण व सांववतरण अविकारी याांचे वेतन व भत्ते
प्रदानाच्या प्रयोजनासाठीचे कायालयीन खाते तसेच वनवृत्तीवेतन प्रदानाकरीता वनवृत्तीवेतनिारकाचे
वैयक्ततक बँक खाते उघडण्यास प्राविकृत करण्याबाबतचे आदे श वनगमवर्त करणे प्रस्ताववत होते.
शासन वनणमय :
१. शासकीय कर्मचाऱयाांना वेतन व भत्तयाचे ववतरण करण्यासांदभात आहरण व सांववतरण
अविकारी याांचे कायालयीन बँक खाते खाजगी बँकाांत उघडण्यासाठी र्ान्यता दे ण्यात येत
आहे. शासनाबरोबर करार केलेल्या र्ान्यताप्राप्त खाजगी बँकाांची सूची जोडपत्र “अ”र्ध्ये
दशमववण्यात येत आहे.
२. वनवृत्तीवेतन िारकाांना खाजगी बँकेर्ार्मत वनवृत्तीवेतन प्रदान करण्यासांदभात शासनाबरोबर
करार केलेल्या खाजगी बँकाांर्ध्ये वनवृत्तीवेतनिारकाचे वैयक्ततक खाते उघडण्यास र्ान्यता
दे ण्यात येत आहे. शासनाबरोबर करार केलेल्या र्ान्यताप्राप्त खाजगी बॅकाांची सूची जोडपत्र
“ब” र्ध्ये दशमववण्यात येत आहे.
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3.

बँकाांकडू न पुरववण्यात येणाऱया ववनार्ूल्य सुवविाांचा सर्ावेश असलेल्या “Annexure-A”ची

“स्कॅन प्रत” सांचालनालय, लेखा व कोषागारे याांच्या www.mahakosh.maharashtra.gov.in या
सांकेतस्थळावर उपलब्ि करुन दे ण्यात येईल.
४.

सदर शासन वनणमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202105201700161005 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

INDRAJEET
SAMBHAJI GORE

Digitally signed by INDRAJEET SAMBHAJI GORE
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=6015944fe7d58a83f4a54c43147b5da1e34861e2984e9f79
3b66f7249aaa9c1a,
pseudonym=CAD826A943AA15444490C64B66C7EE464C4AD05A,
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( इांद्रवजत गोरे )
शासनाचे उप सवचव
प्रत,
1.र्ा.ववरोिी पक्षनेता, वविानसभा / वविान पवरषद, र्हाराष्ट्र वविानर्ांडळ सवचवालय,र्ुांबई.
2.सवम र्ा.वविानसभा / वविान पवरषद व सांसद सदस्य,
3.र्ा.राज्यपाल याांचे सवचव
4.र्ा.र्ुख्यर्ांत्री याांचे प्रिान सवचव
५.र्ा.उपर्ुख्यर्ांत्री याांचे सवचव
5.सवम र्ा.र्ांत्री व र्ा.राज्यर्ांत्री याांचे खाजगी सवचव
6.सवम र्ांत्रालयीन प्रशासकीय ववभाग
7.सवम र्ांत्रालयीन प्रशासकीय ववभागाांच्या अविन असलेल्या सवम ववभागाांचे व कायालयाांचे प्रर्ुख
8.प्रबांिक, र्ुळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, र्ुांबई
9.प्रिान र्हालेखापाल (लेखापरीक्षा)- 1, र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
10.प्रिान र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
11.र्हालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, र्हाराष्ट्र, नागपूर
12.र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-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
पृष्ट्ठ 5 पैकी 2
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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 / नावशक/औरांगाबाद/ अर्रावती/नागपूर
28.सांचालक, स्थावनक वनिी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, नवी र्ुांबई
29.सहसांचालक,स्थावनक वनिी लेखापरीक्षा कोकण/पुणे/ नावशक/औरांगाबाद/ अर्रावती/
नागपूर
30.ववत्त ववभागातील सवम कायासने
31.वनवड नस्ती कोषा प्रशा.5.

पृष्ट्ठ 5 पैकी 3
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जोडपत्र “अ”
वेतन व भत्तयासांदभात शासनाशी करार केलेल्या र्ान्यताप्राप्त खाजगी बँकाांची यादी
1.

The Federal Bank Ltd.

2.

AU Small Finance Bank Ltd.

3.

Yes Bank Ltd.

4.

IDFC First Bank Ltd.

5.

Axis Bank Ltd.

6.

Kotak Mahindra Bank Ltd.

7.

SBM Bank India Ltd.

8.

IndusInd Bank Ltd.

9.

HDFC Bank Ltd.

10.

RBL Bank Ltd.

11.

ICICI Bank Ltd.

12.

Jana Small Finance Bank Ltd.

13.

Ujjivan Small Finance Bank Ltd.

14.

Standard Chartered Bank

15.

City Union Bank Ltd.

पृष्ट्ठ 5 पैकी 4
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जोडपत्र “ब”
वनवृत्ती वेतनासांदभात शासनाशी करार केलेल्या खाजगी बँकाांची यादी
1.

The Federal Bank Ltd.

2.

AU Small Finance Bank Ltd.

3.

Yes Bank Ltd.

4.

IDFC First Bank Ltd.

5.

Axis Bank Ltd.

6.

Kotak Mahindra Bank Ltd.

7.

SBM Bank India Ltd.

8.

IndusInd Bank Ltd .

9.

HDFC Bank Ltd.

10.

RBL Bank Ltd.

11.

ICICI Bank Ltd.

12.

Jana Small Finance Bank Ltd.

13.

City Union Bank Ltd.

पृष्ट्ठ 5 पैकी 5

शासकीय कर्मचाऱयाांना वेतन व भत्तयाांचे प्रदान
करण्यासाठी आहरण व सांववतरण अविकारी
याांचे वेतन व भत्ते बँक खाते तसेच वनवृत्तीवेतन
िारकाचे वैयक्ततक वनवृत्तीवेतन बँक खाते
उघडण्यास

खाजगी

बँकाांना

र्ान्यता

दे णेबाबत......

र्हाराष्ट्र शासन
ववत्त ववभाग
शासन वनणमय क्र. सांकीणम 2020/प्र.क्र.५१/20/कोषा.प्रशा.5
र्ादार् कार्ा र्ागम, हु तात्र्ा राजगुरु चौक,
र्ांत्रालय, र्ुांबई - 400 032.
तारीख: 09 वडसेंबर, २०२१
सांदभम : १) ववत्त ववभाग, शासन वनणमय क्र. सांकीणम 2020/प्र.क्र.५१/20/कोषा.प्रशा.5
वद.१३ र्ाचम, २०२०
२) ववत्त ववभाग, शासन वनणमय क्र. सांकीणम 2020/प्र.क्र.५१/20/कोषा.प्रशा.5
वद.३ र्ाचम, २०२१.
३) ववत्त ववभाग, शासन वनणमय क्र. सांकीणम 2020/प्र.क्र.५१/20/कोषा.प्रशा.5
वद.२० र्े, २०२१.
प्रस्तावना:-

उपरोतत सांदभािीन क्र. २ च्या शासन वनणमयान्वये खाजगी बँकाांना र्यावदत प्रर्ाणात शासकीय
बँकींग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी दे ण्यात आली असून, सांदभािीन क्र. ३ च्या शासन वनणमयान्वये
ज्या खाजगी बँकाांनी शासनासोबत स्वतांत्र करार केला आहे, अशा खाजगी बँकाांची यादी सदर शासन
वनणमयासोबतच्या अनुक्रर्े जोडपत्र “अ” व जोडपत्र “ब” र्ध्ये वदलेली आहे. शासनासोबत करार
केलेल्या आणखी ४ खाजगी बँकाांना उपरोतत प्रयोजनाकरीता र्ान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या
ववचारािीन होती.
शासन वनणमय :
१.

खाली

नर्ूद ४ खाजगी बँकाांनी शासकीय कर्मचाऱयाांना वेतन व भत्तयाचे ववतरण

करण्यासांदभात तसेच वनवृत्तीवेतन िारकाांना बँकेर्ार्मत वनवृत्तीवेतन प्रदान करण्यासांदभात
शासनाबरोबर करार केला आहे. त्यास अनुसरुन सदर बँकाांना आहरण व सांववतरण अविकारी याांचे
कायालयीन बँक खाते उघडण्यास तसेच वनवृत्तीवेतनिारकाचे वैयक्ततक बँक खाते उघडण्यास
शासन र्ान्यता दे ण्यात येत आहे.
(१) Bandhan Bank Ltd.
(२) Equitas Small Finance Bank Ltd.
(३) The Karur Vysya Bank Ltd.
(४) The South Indian Bank Ltd.
२.

उपरोतत ४ बँकाांचा सर्ावेश वदनाांक २० र्े, २०२१ च्या शासन वनणमयासोबतच्या जोडपत्र “अ”

व जोडपत्र “ब” र्ध्ये करण्यात येत आहे .
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३.

सदर शासन वनणमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202112101120377305 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने .

INDRAJEET
SAMBHAJI GORE

Digitally signed by INDRAJEET SAMBHAJI GORE
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE DEPARTMENT,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=6015944fe7d58a83f4a54c43147b5da1e34861e2984e9f793b66f72
49aaa9c1a,
pseudonym=CAD826A943AA15444490C64B66C7EE464C4AD05A,
serialNumber=D4994742192306FCC1DEA9AADD3810639506519FA652B91
9767B98B04E905A18, cn=INDRAJEET SAMBHAJI GORE
Date: 2021.12.10 11:22:12 +05'30'

( इांद्रवजत गोरे )
शासनाचे उप सवचव
प्रत,
1.र्ा.ववरोिी पक्षनेता, वविानसभा / वविान पवरषद, र्हाराष्ट्र वविानर्ांडळ सवचवालय,र्ुांबई.
2.सवम र्ा.वविानसभा / वविान पवरषद व सांसद सदस्य,
3.र्ा.राज्यपाल याांचे सवचव
4.र्ा.र्ुख्यर्ांत्री याांचे प्रिान सवचव
५.र्ा.उपर्ुख्यर्ांत्री याांचे सवचव
5.सवम र्ा.र्ांत्री व र्ा.राज्यर्ांत्री याांचे खाजगी सवचव
6.सवम र्ांत्रालयीन प्रशासकीय ववभाग
7.सवम र्ांत्रालयीन प्रशासकीय ववभागाांच्या अविन असलेल्या सवम ववभागाांचे व कायालयाांचे प्रर्ुख
8.प्रबांिक, र्ुळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, र्ुांबई
9.प्रिान र्हालेखापाल (लेखापरीक्षा)- 1, र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
10.प्रिान र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
11.र्हालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, र्हाराष्ट्र, नागपूर
12.र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-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
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
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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26.अविदान व लेखा अविकारी, र्ुांबई
27.सहसांचालक,लेखा व कोषागारे ,कोकण/पुणे / नावशक/औरांगाबाद/ अर्रावती/नागपूर
28.सांचालक, स्थावनक वनिी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, नवी र्ुांबई
29.सहसांचालक,स्थावनक वनिी लेखापरीक्षा कोकण/पुणे/ नावशक/औरांगाबाद/ अर्रावती/
नागपूर
30.ववत्त ववभागातील सवम कायासने
31.वनवड नस्ती कोषा प्रशा.5.

पृष्ट्ठ 3 पैकी 3

शासकीय कर्मचाऱयाांना वा नवना व न यांयाांच दान ाना व
करण्यासाठी आहरण न सांवनवरण अविकारी
याांच बँक खाव वसच वना वनृत्तीनवना व िारकाच
नैयक्तवक बँक खाव उघडण्याकरीवा दानाविकृव
करण्यासाठी विल्हा र्ध्यनवी सहकारी बँकाांची
या ी सुिावरव करणबाबव.....

र्हाराष्ट्र शासना व
वनत्त वनयाग
शासना व वना वणमय क्र. सांकीणम 2020/दान.क्र.७२/20/कोषा.दानशा.5
र्ा ार् कार्ा र्ागम, हु वाांर्ा रािगुरु चौक,
र्ांत्रालय, र्ुांबई - 400 032.
व ना वाांक : १० फब्रुनारी, 202२
नाचा : १) शासना व वना वणमय क्र.सांकीणम २०२०/दान.क्र.५१/२०२०/कोषा दानशा ५,व .१३.८.२०२०
२) शासना व वना वणमय क्र. सांकीणम २०२०/दान.क्र.५१/२०२०/कोषा दानशा ५,व .६.११.२०२०
दानस्वानना वा :
उपरोतव सां यािीना व १ यथील शासना व वना वणमयान्नय आय.डी.बी.आय बँक (IDBI), दाना वशक
ग्रार्ीण बँक (RRB) वसच विल्हा र्ध्यनवी सहकारी बँक (DCC) याांना वा शासकीय बँकींग व्यनहार
हावाळण्यास परनाना वगी ण्याव आलली आह. स र शासना व वना वणमयावील पवर. ३ ना वुसार रनषी विल्हा
र्ध्यनवी सहकारी बँकाांच्या लखापवरक्षण अहनालाव ब ल होण्याची शतयवा वनचाराव घवा, स र
बँकाांची या ी दानववनषी सहकार, नस्त्रोद्योग न पणना व वनयागाच्या सल्लयाना व वनत्त वनयाग सुिावरव करल
अस ना वर्ू

करण्याव आल आह. ांयाना वुषांगाना व सहकार, नस्त्रोद्योग न पणना व वनयागाना व सवद्यक्स्थवीव

वशफारस कलल्या र्ागील ५ नषावील लखापवरक्षण अहनाल “अ” असणाऱया १४ विल्हा र्ध्यनवी
सहकारी बँकाांना वा शासकीय बँकींग व्यनहार करण्यास वसच सानमिवना वक उपक्रर् र्हार्ांडळ याांकडील
अवववरतव वना विी गुांवनणूकीस र्ान्यवा ण्याची बाब शासना वाच्या वनचारािीना व होवी.
शासना व वना वणमय :
१.

शासकीय वना विीची सुरवक्षववा वनचाराव घऊना व आर्थथकदृष्ट्टया सक्षर् न वना वयर्ाना वुकूल

व्यानसावयकवा बाळगणाऱया वसच इवर काही वना वकष पूणम करणाऱया विल्हा र्ध्यनवी सहकारी
बँकाांसां याव सहकार, नस्त्रोद्योग न पणना व वनयागाकडू ना व अवयदानाय घण्याव आल. सहकार, नस्त्रोद्योग न
पणना व वनयागाना व र्ागील ५ नषावील लखापवरक्षण अहनाल “अ” नगम असणाऱया खालील १४ विल्हा
र्ध्यनवी बँकाची वशफारस कली आह.
१.

ठाण विल्हा र्ध्यनवी सहकारी बँक

२.

रायगड विल्हा र्ध्यनवी सहकारी बँक

३.

रांना वावगरी विल्हा र्ध्यनवी सहकारी बँक

४.

ससिु ु गम विल्हा र्ध्यनवी सहकारी बँक

५.

अहर् ना वगर विल्हा र्ध्यनवी सहकारी बँक

६.

पुण विल्हा र्ध्यनवी सहकारी बँक

७.

सावारा विल्हा र्ध्यनवी सहकारी बँक
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८.

साांगली विल्हा र्ध्यनवी सहकारी बँक

९.

कोल्हापूर विल्हा र्ध्यनवी सहकारी बँक

१०.

लावूर विल्हा र्ध्यनवी सहकारी बँक

११.

अकोला विल्हा र्ध्यनवी सहकारी बँक

१२.

यांडारा विल्हा र्ध्यनवी सहकारी बँक

१३.

चांद्रपूर विल्हा र्ध्यनवी सहकारी बँक

१४.

गडवचरोली विल्हा र्ध्यनवी सहकारी बँक

उपरोतव १४ विल्हा सहकारी बँकाांना वा सना व २०२२-२३ या नषाकरीवा शासकीय बँकींग
व्यनहार करण्यास वसच सानमिवना वक उपक्रर् र्हार्ांडळ याांकडील अवववरतव वना विी गुांवनणूकीसाठी
र्ान्यवा दान ाना व करण्याव यव आह.
२.

दानस्वुव या ी दानववनषी सहकार, नस्त्रोद्योग न पणना व वनयागाच्या सल्ल्याना व वनत्त वनयाग सुिारीव

करणार आह. ांयाना वुसार दानववनषी सुिारीव या ीना वुसार नवना व न वना वनृत्तीनवना व दान ाना वाकरीवा बँकाांना वी
शासना वाबरोबर करार करण आनश्यक आह.
३.

उपरोतव १४ बँकाांना वी नवना व न वना वनृत्तीनवना व दान ाना वाकरीवा शासना वासोबव आनश्यक करार कल्यास

स र बँकाांना वा नवना व न वना वनृत्तीनवना व दान ाना वाकरीवा दानाविकृव करण्याबाबवच आ श स्नवांत्रपण वना वगमवर्व
करण्याव यवील.
४.

स र शासना व वना वणमय र्हाराष्ट्र शासना वाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकवस्थळानर

उपलब्ि करण्याव आला असूना व, ांयाचा सांकवाक 202202101219528505 असा आह. हा आ श
वडिीटल स्नाक्षरीना व साक्षाांवकव करुना व काढण्याव यव आह.
र्हाराष्ट्राच राज्यपाल याांच्या आ शाना वुसार न ना वानाना व.

INDRAJEET
SAMBHAJI GORE

Digitally signed by INDRAJEET SAMBHAJI GORE
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=6015944fe7d58a83f4a54c43147b5da1e34861e2984e9f793b66
f7249aaa9c1a,
pseudonym=CAD826A943AA15444490C64B66C7EE464C4AD05A,
serialNumber=D4994742192306FCC1DEA9AADD3810639506519FA652
B919767B98B04E905A18, cn=INDRAJEET SAMBHAJI GORE
Date: 2022.02.10 12:22:35 +05'30'

( इांद्रविव गोर )
शासना वाच उप सवचन
दानव,
1. र्ा.वनरोिी पक्षना ववा, वनिाना वसया / वनिाना व पवरष , र्हाराष्ट्र वनिाना वर्ांडळ सवचनालय,र्ुांबई.
2. सनम सन्र्ाना वना वीय वनिाना वसया / वनिाना व पवरष न सांस स स्य,
3. र्ा.राज्यपाल याांच सवचन
4. र्ा.र्ुख्यर्ांत्री याांच सवचन
५. र्ा.उपर्ुख्यर्ांत्री याांच सवचन
5. सनम र्ांत्री न राज्यर्ांत्री याांच खािगी सवचन
6. सनम र्ांत्रालयीना व दानशासकीय वनयाग
7. र्ांत्रालयीना व सनम वनयागाांच्या अविना व असलल्या सनम वनयागाांच न कायालयाांच दानर्ुख
8. दानबांिक, र्ुळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, र्ुांबई
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2

शासना व वना वणमय क्रर्ाांकः सांकीणम 2020/दान.क्र.७२/20/कोषा.दानशा.5

9. दानिाना व र्हालखापाल (लखापरीक्षा)- 1, र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
10. दानिाना व र्हालखापाल (लखा न अना वुज्ञयवा)-1, र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
11. र्हालखापाल (लखापरीक्षा)-2, र्हाराष्ट्र, ना वागपूर
12. र्हालखापाल (लखा न अना वुज्ञयवा)-2, र्हाराष्ट्र, ना वागपूर
13. आयुतव, आयकर (TDS) चना वीरोड, र्ुांबई 400002
14. आयुतव, आयकर (TDS) वसव्हील लाईना व, ना वागपूर 444001
15. दानबांिक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) र्ुांबई
16. सवचन, र्हाराष्ट्र लोकसना आयोग, र्ुांबई
17. सवचन, र्हाराष्ट्र वनिीर्ांडळ सवचनालय, र्ुांबई
18. दानबांिक, लोक आयुतव न उपलोक आयुतव याांच कायालय, र्ुांबई
19. दानबांिक, र्हाराष्ट्र दानशासकीय न्यायाविकरण, र्ुांबई
20. र्ुख्य र्ावहवी आयुतव, र्हाराष्ट्र राज्य, र्ुांबई
21. वनशष आयुतव, र्हाराष्ट्र स ना व, कोपर्थना वकस रोड, ना वनी व ल्ली
22. सनम वनयागीय आयुतव
23. सनम विल्हाविकारी
24. सनम विल्हापवरष ाांच र्ुख्य कायमकारी अविकारी
25. सांचालक , लखा न कोषागार, र्ुांबई
26. अवि ाना व न लखा अविकारी, र्ुांबई
27. सहसांचालक,लखा न कोषागार,कोकण/पुण/ना वावशक /औरांगाबा / अर्रानवी /ना वागपूर
28. सांचालक, स्थावना वक वना विी लखापरीक्षा, कोकण यनना व, ना वनी र्ुांबई
29. सहसांचालक,स्थावना वक वना विी लखापरीक्षा र्ुांबई /पुण/ना वावशक/औरांगाबा /अर्रानवी /
ना वागपूर
30. वनत्त वनयागावील सनम कायासना व
31. वना वनड ना वस्वी कोषा दान.5.
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