कोषागार स्तरावर समायोजित होणाऱ्या

विातीच्या अनुसूची मुजित (प्रिंट) करण्याची
सुजवधा बंद करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
जवत्त जवभाग
शासन जनणणय, क्रमांक: संजकणण-1014/िं.क्र.15/कोषा िं.5
मादाम कामा मागण , महषी वाल्मीकी चौक,
मंत्रालय, मुंबई 400 032.

जदनांक :-26 माचण, 2014.

िंस्तावना -

आहरण व संजवतरण अजधकाऱ्यांकडू न माजसक वेतन दे यकासोबत िोडण्यात आलेल्या

जवजवध िंकारच्या विातीच्या अनुसूचीच्या आधारे अजधदान व लेखा कायालय, कोषागारे व
उपकोषागारे यांच्याकडू न पडताळणी होऊन वेतन दे यके पाजरत केली िातात . व त्यानुसार
वसुलीचे समायोिन कोषागाराच्या लेख्यात करण्यात येते.

सद्यस्स्ितीत महालेखापालांकडे माजसक लेख्यासोबत पाठजवल्या िाणाऱ्या िंमाणकांबरोबर

सवण अनुसूप्रचच्या िंती पाठजवण्यात येतात परंतु बऱ्याच वेळा अशा िंती जवनाकायणवाही
महालेखाकारांचे कायालयात पडू न राहतात. त्यामुळे िंणालीवरुन तयार होणाऱ्या अनुसूची मुजित

करुन त्या वेतन दे यकासोबत िोडणे बंद करण्याबाबतची बाब शासनाच्या जवचाराधीन होती.
यासाठी वेतन दे यकांसंबंधात िंणालीवरुनच जवजवध कपाती बाबतच्या अनुसूची पहाण्यासाठी तसेच

मुजित करुन घे ण्यासाठी आवश्यक ती सुजवधा महालेखापालांना त्याचे जवजशष्ट्ट लॉगीन आयडी व
पासवडण व्दारा उपलब्ध करुन जदलेली आहे .

कोषागार स्तरावर समायोजित केल्या िाणाऱ्या अनुसूची मुजित करुन दे यकाला िोडणे बंद

केल्यानंतर तशी आवश्यकता भासली तर कोषागार अजधकाऱ्यांच्या स्तरावरुन संबंजधत आहरण व
संजवतरण अजधकाऱ्यांना विातीच्या अनुसूची उपलब्ध होऊ शकतील. यामुळे खालील विातींच्या

काही अनुसूची मुजित करुन िंती दे यकासोबत िोडण्याची आवश्यकता नसल्याने याबद्दल वेगळी
कायणपध्दती जनजश्चत करण्याची बाब शासनाच्या जवचाराधीन होती.

शासन जनणणय -

शासन आता असे आदे श दे त आहे की, जदनांक 1 एजिंल, 2014 पासून वेतन दे यकासोबत

िमा लेखा शीषणकाखाली दशणवावयाच्या खालील मुख्य लेखा शीषाखालील विातीच्या अनुसूची
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वेतन दे यकांसोबत िोडण्याची आवश्यकता राहणार नाही. याबाबत सवण आहरण व संजवतरण
अजधकारी , कोषागारे , उपकोषागारे तसेच अजधदान व लेखा अजधकारी यांनी नोंद घ्यावी. जवजहत
जदनांकापासून खालील लेखाशीषाखालील विातीच्या अनुसूची मुजित करु नयेत. त्याकरीता सेवािण

िंणालीवर आहरण व संजवतरण अजधकाऱ्यांना उपलब्ध असलेली अनुसूची मुजित करण्याची सुजवधा
बंद करण्यात यावी.
1. 0028

--

उत्पन्न व खचण यावरील खचण ( Profession Tax)

2. 0049

--

व्यािांच्या िमा रकमा

3. 0216

--

गृहजनमाण

4. 6216

--

गृहजनमाणासाठी किण

5. 7610

--

शासकीय कमणचाऱ्यांसाठी किे

6. 8011

--

जवमा व जनवृजत्तवेतन जनधी (GIS)

7. 8788

--

डाक िमा रकमा समायोिन.

उपरोकत्ा मुख्य लेखा शीषाखालील विातीच्या अनुसूची मुजित करणे बंद केल्यास

त्याबाबतचे समायोिन करण्यासंदभात कोषागारांना करावयाच्या कायणवाहीसाठी मे जटसीएस
यांचेकडू न कोषागारांच्या लॉगीनमध्ये आहरण व संजवतरण अजधकारीजनहाय सवण िंकारच्या
विातीची अनुसूची पीडीएफ स्वरुपात उपलब्ध होण्यासाठी सुजवधा उपलब्ध करुन दे ण्यात यावी.
तसेच इतर संबंजधत अजधकाऱ्यांना/कायालयांना/जवभागांना विातीच्या अनुसूची उपलब्ध
होण्यासाठी अजधकारी/कायालय/जवभागांच्या िंशासकीय जवभागांनी जवजनदिषदष्ट्टपणे मागणी केल्यास
जवजशष्ट्ट लॉगीन जनमाण करण्यात येऊन सदर सुजवधा त्यांचे स्तरावर उपलब्ध करुन द्यावी. तसेच

मुख्यत्वे मुख्यलेखाशीषण 6216, गृहजनमाणासाठी किण याबाबत संबंजधत जवभागाने मागणी केल्यास
लॉगीन आयडी व पासवडण दे ऊन सदर सुजवधा त्यांच्या स्तरावर उपलब्ध करुन द्यावी.

उपरोकत मुख्य लेखा शीषाखालील विाती वगळता उवणजरत सवण विातींच्या अनुसूची

िंणालीतून मुजित करुन त्या वेतन दे यकासोबत िोडण्याकजरता सुजवधा िंणालीमध्ये उपलब्ध आहे .
तसेच उपरोकत मुख्य लेखा शीषाखालील ज्या विाती अजखल भारतीय सेवेतील अजधकाऱ्यांशी
(AIS, IAS, IPS, IFS, CENTRAL GOVT ) जनगडीत आहे त त्या विातींच्या अनुसूची मुजित
करण्याची सुजवधा िंणालीमध्ये पूवीिंमाणेच उपलब्ध राहणार आहे . त्यामुळे उपरोकत मुख्य लेखा
शीषाखालील इतर शासकीय अजधकारी/ कमणचारी यांचेशी जनगडीत विाती वगळता उवणजरत सवण
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विातींच्या अनुसूची िंणालीतून मुजित करुन त्या वेतन दे यकासोबत िोडू नच दे यके कोषागारात
सादर करावी.
सदरबाबत महाराष्ट्र कोषागार जनयम, 1968 मध्ये यिावकाश बदल करण्यात येतील.
सदर शासन जनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201404021527431705 असा आहे . हा आदे श
जडिीटल स्वाक्षरीने साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने .
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अ. म. िाधव

िंत,

कायासन अजधकारी

1.

मा.जवरोधी पक्षनेता, जवधानसभा / जवधान पजरषद, महाराष्ट्र जवधानमंडळ सजचवालय,मुंबई.

2.

सवण सन्माजनय जवधानसभा / जवधान पजरषद व संसद सदस्य,

4.

मुख्यमंत्रयांचे व उपमुख्यमंत्रयांचे सजचव

3.

राज्यपालांचे सजचव

5.

सवण मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खािगी सजचव

6.

सवण मंत्रालयीन िंशासकीय जवभाग

7.

मंत्रालयीन सवण जवभागांच्या अजधन असलेल्या सवण जवभागांचे व कायासनांचे िंमुख

8. िंबंधक, मुळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई
9.

िंधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- 1, महाराष्ट्र, मुंबई

10. िंधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मुंबई
11. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर
12. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र, नागपूर
13. आयुकत, आयकर (TDS) चनीरोड, मुंबई 400002
14. आयुकत, आयकर (TDS) जसव्हील लाईन, नागपूर 444001
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15. िंबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई
16. सजचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई
17. सजचव, महाराष्ट्र जवधीमंडळ सजचवालय, मुंबई
18. िंबंधक, लोक आयुकत व उपलोक आयुकत यांचे कायालय, मुंबई
19. िंबंधक, महाराष्ट्र िंशासकीय न्यायाजधकरण, मुंबई
20. मुख्य माजहती आयुकत, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
21. जवशेष आयुकत, महाराष्ट्र सदन, कोपदिषनकस रोड, नवी जदल्ली
22. सवण जवभागीय आयुकत
23. सवण जिल्हाजधकारी
24. सवण जिल्हापजरषदांचे मुख्य कायणकारी अजधकारी
25. संचालक , लेखा व कोषागारे, मुंबई
26. अजधदान व लेखाअजधकारी, मुंबई
27. सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाजशक/ अमरावती
28. मुख्य लेखापरीक्षक, स्िाजनक जनधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई
29. सहसंचालक,स्िाजनक जनधी लेखा मुंबई /पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाजशक/अमरावती
30. जवत्त जवभागातील सवण कायासने
31. जनवड नस्ती कोषा िं.5
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