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राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत सममत्या व 
मजल्हा पमरषदांमध्ये तसेच ग्राममवकास 
मवभागाच्या ऄमधपत्याखालील आतर 
कायालयांमध्ये GST TDS, Income Tax 
वरील TDS/TCS तसेच Labour Cess, 
रॉयल्टी अमण आनं्श्युरन्शस आत्यादी प्रकारच्या 
वजावटी याचंा भरणा/ मरटन्शसस भरण्यासाठी 
एजन्शसीची मनवड करणेबाबत. 
 

महाराष्र शासन 
ग्राम मवकास मवभाग 

शासन मनणसय क्रमाकं : संकीणस-२420/प्र.क्र.19/अपल ेसरकार कक्ष 
बाधंकाम भवन,25,मझसबान पथ. 

फोटस,मंुबइ-400001 
मदनाकं:  06  सप्टेंबर, 2021 

 
वाचा :  1. ग्राममवकास मवभाग शासन मनणसय क्र.संकीणस-2420/प्र.क्र.19/अपले सरकार 

कक्ष, मदनाकं 10 माचस,2021  

    2. ग्राममवकास मवभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र.संकीणस-2420/प्र.क्र.19/अपले 
सरकार कक्ष, मदनाकं 29 जुलै, 2021 चे शुद्धीपत्रक. 

 
प्रस्तावना: 
 या मवभागाच्या शासन मनणसय समक्रमाकं्र, मद.10 माचस, 2021 ऄन्शवये राज्यातील  ग्रामपंचायती, 

पंचायत सममत्या व मजल्हा पमरषदामंध्ये तसेच या मवभागाच्या ऄमधनस्त आतर शासकीय कायालयामंध्ये GST 

TDS, Income Tax वरील TDS/TCS तसेच Labour Cess, रॉयल्टी अमण आंन्श्युरन्शस आत्यादी प्रकारच्या 

वजावटी याचंा भरणा/ मरटन्शसस भरणेकमरता ऄन्शवये जयोस्तूते मॅनेजमेन्शट प्रा.मल. पुणे या संस्थेची मनवड 

करण्यात अली अहे. तसेच शासन शुध्दीपत्रक सतक्रमाकं  मदनाकं 29 जुलै,2021 ऄन्शवये पंचायत 

सममत्या, मजल्हा पमरषदा, महाराष्र राज्य ग्रामीण  जीवनोन्नती ऄमभयान, महाराष्र राज्य, राष्रीय 

ग्रामस्वराज ऄमभयान, महाराष्र राज्य , पुणे यानंा  जयोस्तूते मॅनेजमेन्शट प्रा.मल. पुणे या संस्थेकडून काम 

करून घेणे ऐच्छीक करण्यात अले होते. ग्रामपंचायत स्तरावर GST TDS, Income Tax वरील TDS/TCS 

तसेच Labour Cess, रॉयल्टी अमण आंन्श्युरन्शस आत्यादी प्रकारच्या वजावटी याचंा भरणा/ मरटन्शसस 
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भरणेकमरता प्रमशमक्षत मनुष्यबळाचा ऄभाव ऄसल्याने तसेच तेथे याकामासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नसल्याने 

ग्रामपंचायतींना मवमहत कालमयादेत वजावटींचा भरणा/ मरटन्शसस भरणे शक्य व्हाव ेव त्यानंा ईशीराने भरणा 

केल्याबद्दल दंड भरावा लागु नये ही बाब मवचारात घेउन ग्रामपंचायतींना मात्र मद.1 जुलै, 2021 पासनु 

जयोस्तूते मॅनेजमेन्शट प्रा.मल. पुणे या संस्थेकडून काम करून घेणे बंधनकारक करण्यात अले होते, अता 

याबाबत शासनाने अता पुढील प्रमाणे मनणसय घेतला अहे. 

शासन मनणसय : 

 ग्रामपंचायत कायालयामंध्ये GST TDS, Income Tax वरील TDS/TCS तसेच Labour Cess, 

रॉयल्टी अमण आंन्श्युरन्शस आत्यादी प्रकारच्या वजावटी याचंा भरणा/ मरटन्शसस भरणेकमरता जयोस्तूते 

मॅनेजमेन्शट प्रा.मल. पुणे या संस्थेकडून काम करून घेणे बंधनकारक नसून ऐच्च्छक राहील.  

सदर शासन मनणसय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ईपलब्ध 

करण्यात अल े ऄसून त्याचा संकेताक 202109211313404420 ऄसा अहे. हा अदेश मडजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षामंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने,  

   (प्रमवण जैन) 
 ईप समचव, महाराष्र शासन 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल याचंे समचव 
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान समचव 
3. मा. ईप मुख्यमंत्री याचंे प्रधान समचव 
4. मा. सभापती मवधान पमरषद याचंे खाजगी समचव 
5. मा. ऄध्यक्ष मवधानसभा यांचे खाजगी समचव, मवधानभवन मंुबइ 
6. मा. मवरोधी पक्ष नेते मवधान पमरषद/ मवधानसभा याचंे खाजगी समचव, मवधानभवन मंुबइ 
7. सवस मवधानमंडळ सदस्य, मवधानभवन मंुबइ 
8. शासनाचे मुख्य समचव 

http://www.maharashtra.gov.in/
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9. प्रधान समचव, मवधानमंडळ समचवालय, मवधानभवन मंुबइ 
10. सवस मंत्री अमण राज्यमंत्री याचंे स्वीय सहायक 
11. मंत्रालयीन सवस मवभाग 
12. सवस मवभागीय अयुक्त, महाराष्र राज्य 
13. सवस मजल्हामधकारी 
14. मुख्य कायसकारी ऄमधकारी, मजल्हा पमरषद (सवस) 
15. सवस ईप समचव ,ग्राम मवकास मवभाग,बाधंकाम भवन,मंुबइ, 
16. ईप समचव (मवत्त-2/4), ग्राम मवकास मवभाग,बाधंकाम भवन,मंुबइ 
17. मुख्य कायसकारी ऄमधकारी, महाराष्र ग्राममण जीवनोन्नती ऄमभयान, सीबीडी बलेापुर, नवी 

मंुबइ 
18. राज्य प्रकल्प सचंालक, राष्रीय ग्राम स्वराज ऄमभयान, पुणे   
19. महालेखापाल (लेखा व ऄनुज्ञयेता)-1, महाराष्र, मुंबइ/नागपुर 
20.  महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1, महाराष्र, मंुबइ/नागपुर 
21. मनवासी लेखा परीक्षा ऄमधकारी. 
22. गट मवकास ऄमधकारी,पंचायत सममती (सवस) 
23. ग्रामसेवक/ग्राममवकास ऄमधकारी, ग्रामपंचायत (सवस) 
24. सवस कायासने, ग्राममवकास मवभाग, बाधंकाम भवन, मंुबइ. 
25. जयोस्तूते मॅनेजमेन्शट प्रा.मल. पुणे. 
26. प्रकल्प व्यवस्थापक, सीएससी इ- गव्हनसन्शस सर्व्व्हसेस आंमडया मल. मदल्ली. 
27. मनवडनस्ती (अपले सरकार कक्ष)  

 
प्रत मामहतीसाठी, 

1. मा.मंत्री (ग्राममवकास), यांचे खाजगी समचव 
2. मा.राज्यमंत्री (ग्राममवकास), याचंे खाजगी समचव 
3. मा.ऄपर मुख्य समचव (ग्राममवकास मवभाग) याचंे स्वीय सहायक 
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