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प्रस्तावना :- 
मवत्त मंत्रालय, भारत सरकार याचंी शासन ऄमधसुचना क्रमाकं ५०/२०१८, मद. १३ सप्टेंबर, 

२०१८ तसेच त्या ऄनुषंगाने मवत्त मवभाग, महाराष्र शासन यानंी मद.१८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी 
काढलेली ऄमधसुचना अमण मवत्त मवभाग पमरपत्रक क्रमाकं: संकीणस-२०१८/प्र.क्र.१४४/२०१८/ 
कोषा-५, मद. २८ सप्टेंबर, २०1८ ऄन्शवये सवस शासकीय, मनम शासकीय संस्था, स्थामनक स्वराज्य 
संस्था, सावसजमनक ईपक्रमातील अस्थापनानंा वस्तू व सेवा कर ऄमधमनयमाखाली GST करावर 
२% TDS (1% CGST अमण 1% SGST ककवा 2% IGST) भरणे ऄमनवायस अहे. त्याचप्रमाणे 
अयकर कायद्यातील तरतुदी नुसार अयकरावरील TDS/TCS भरणे ऄमनवायस अहे. सदर 
TDS/TCS ची रक्कम शासनाने मनधारीत केलेल्या वळेेपुवी भरणे ऄमनवायस अहे. ऄन्शयथा, या 
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अस्थापनानंा दंडात्मक तरतुदी लागू होतात. GST-TDS चे Return वळेेत न भरल्यास रुपय े
100/- प्रमतमदन, ऄमधक कपात रक्कमेवर दंडनीय व्याज व दंड भरावा लागणार अहे. 
त्याव्यमतमरक्त Income Tax वरील TDS/TCS, Labour Cess, रॉयल्टी अमण आंन्श्युरन्शस आत्यादी 
रक्कम देखील मवमहत वळेेत भरणे अव्यक ऄसते. 

महाराष्र राज्यात एकूण ३४ मजल्हा पमरषदा ऄसुन त्या ऄंतगसत ३५१ पंचायत सममत्या व 
२७,८६८ ग्रामपंचायती अहेत. 15 व्या मवत्त अयोगातून सुमारे रु.29000 कोटीचा मनधी पुढील 5 
वषात प्राप्त होणार अहे. तसेच मजल्हा पमरषदा अमण पंचायत सममत्यानंा देमखल दरवषी सुमारे 
1200 कोटींचा मनधी प्राप्त होणार अहे.  तसेच पेसा ऄंतगसत दरवषी सुमारे रु.268 कोटी मनधी 
ग्रामपंचायतींना प्राप्त होतो. या मनधीमधून मनरमनराळी मवकासाची कामे घेतली जातात. तसेच 
जलजीवन ममशनची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतलेले अहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छतेसाठी कें द्र 
शासनाच्या योजना अहेत. अमदाराचं्या मनधीतूनही मोठ्याप्रमाणावर कामे हाती घेतले जातात. 
DPTC ची कामे, तीथस क्षते्र मवकास, बाळासाहेब ठाकरे ग्रामपंचायत भवन बाधंण्यासाठी प्रत्येक 
ग्रामपंचायतीला सुमारे रु.20 लाखाचा मनधी मदल जातो. तसेच ग्रामपंचायतीमध्ये अपले सरकार 
सेवा कें द्रासाठी स्वतंत्र व्यवस्था मनमाण करण्यासाठी कें द्र शासनाकडून प्रमत ग्रामपंचायत रु.४ लाख 
मनधी मदला जातो. ही सवस कामे ममळून राज्यातील एकूण ग्रामपंचायतींची वार्षषक ईलाढाल रु. 10 ते 
12 हजार कोटी आतकी अहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, RGSA, 
MSRLM  आत्यादी योजनांतगसत  मोठ्या प्रमाणावर कामे घेण्यात येतात. 

या प्रत्येक संस्थेमध्ये मवमवध योजनाखंाली कंत्राटदारानंी केलेल्या कामासाठी प्रदाने केली 
जातात. कंत्राटदारानंा ऄदा केलेल्या रकमेतून GST TDS व त्याव्यमतमरक्त Income Tax वरील 
TDS/TCS, Labour Cess, रॉयल्टी अमण आंन्श्युरन्शस आत्यादी रक्कम सबंंधीत यंत्रणेकडे मवहीत 
मुदतीत भरणा करावी लागते. तसेच भरणा केलेल्या रकमेच्या ऄनुषंगाने मवहीत मुदतीत Online 
Returns भरणे ऄमनवायस ऄसते. ऄन्शयथा वर नमुद केल्याप्रमाणे या अस्थापनाकंडून दंड वसूल 
करण्याची तरतुद अहे. सदर GST कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यामागचे कारण म्हणजे बरेचदा 
सरकारी यंत्रणा ह्या TDS GST Credit घेत नसल्यामुळे काही ठेकेदार सरकारी अस्थापनाकडुन 
GST वसूल करूनही शासनाकडे जमा न करण्याची शक्यता ऄसते. सदर प्रवृत्तीस अळा बसावा 
यासाठी GST कायद्यात बदल करण्यात अला अहे व TDS बाबतचा भरणा व return मवमशष्ट वळेत 
भरणे ऄमनवायस करण्यात अले अहे. Online Returns मवमहत मुदतीत भरत नसल्यामुळे ऄनेकदा 
संबंमधत यंत्रणाकंडून त्याचं्यावर नोटीस बजावण्यात येउन दंड वसूल करण्यात येतो अमण व्याज 
देमखल भराव ेलागते. त्यामुळे अर्षथक नुकसान तर होतेच, त्याचबरोबर स्थामनक स्वराज्य संस्थावंर 
नामुष्कीची वळे येते.  
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ग्रामपातळीवर मवत्तीय बाबींचा डेटा भरण्यासाठी प्रमशमक्षत मनुष्यबळाच्या ऄभावी मवहीत 
वळेेत मरटन्शसस भरणे शक्य होत नाही. ग्रामसेवकाचंी पदे मोठ्या प्रमाणवर मरक्त अहेत. एका एका 
ग्रामसेवकाकडे दोन ते तीन ग्रामपंचायतींचा कायसभार सोपमवण्यात अला अहे. ऄशा पमरस्स्थतीत 
ग्रामसेवक पुरेसे लक्ष देउ शकत नाही. त्यामुळे मवमहत वळेेत Returns भरले गेले नाहीत तर त्याचा 
भुसदंड ग्रामपंचायतीला सोसावा लागतो. खचाची रक्कम ऄदा करताना टीडीएस कपात न करणे, 
ऄयोग्य कपात, वळेेवर भरणा न करणे या सवस बाबी दंड व व्याज अकारणी साठी कारणीभतू 
ठरतात. ह्या दंडामुळे होणारे अर्षथक नुकसान थेट ग्रामपंचायतीला तसेच ऄन्शय अस्थापनानंा सहन 
कराव े लागतात. या दंडात्मक कारवाइ पासून सुटका ममळवण्यासाठी व हे सवस व्यवहार साध्या 
सोप्या पद्धतीने करणेसाठी सक्षम व योग्य व्यवस्था/यंत्रणा ईभारणे ऄत्याव्यक झालेले अहे. 
बऱ्याचदा चाटसडस ऄकाईन्शटट (CA) ककवा तत्सम व्यवसामयकाकंडून मोठ्याप्रमाणावर फी देउन सदर 
कामे करून घेतली जातात. त्यामुळे राज्यातील ग्रामपंचयात, पंचायत सममती अमण मजल्हा पमरषद 
तसेच ग्राममवकास मवभागाच्या ऄमधपत्याखालील आतर कायालये जसे की महाराष्र राज्य ग्रामीण 
जीवन्नोत्ती ऄमभयान (MSRLM), राष्रीय ग्राम स्वराज्य ऄमभयान (RGSA) या सवस कायालयाचं्या 
कायसपद्धतीत एकसूत्रता येण्यासाठी तसेच मवनाकारणचा अर्षथक भुसदंड टाळण्यासाठी या सवस 
कामाचंी डेटा एन्शरी सक्षम सेवा पुरवठादाराकडून करून घेण्यासाठी मनमवदा प्रकीयेमाफस त मे. 
जयोस्तूते मॅनेजमेंट प्रा.मल., पुणे या सेवा पुरवठादाराची मनवड करण्यात अली ऄसून याबाबतचा 
शासन मनणसय क्रमाकं संमकणस-2420/प्र.क्र.19/असक, मदनाकं 10 माचस,2021 मनगसममत करण्यात 
अला होता. सदर संस्थेला GST return भरण्याच्या कामासोबतच GST ककवा अयकर 
मवभागाकडून अलेल्या अक्षपेाना प्रमतसाद देणे, कमसचाऱ्यासाठी हेल्पडेस्क तयार करणे, Tax व 
कपाती संदभात मागसदशसन करणे, सॉफ्टवऄेर द्वारे सपंूणस व्यवहाराची नोंद ठेवणे, ग्रामपंचायतीसाठी 
पूणस वळे ऄनुभवी व तज्ञ सहाय्यक ईपलब्ध करुन देणे, मवमवध स्तरावरील ऄमधकाऱ्यानंा MIS 
Dashboard ईपलब्ध करुन देणे, आ. मवमवध कामे नेमूण देण्यात अली होती.   

मा. ऄपर मुख्य समचव, ग्राममवकास यानंी मदनाकं 12 जुलै, 2021 रोजी VC द्वारे सवस मुख्य 
कायसकारी ऄमधकारी, मजल्हा पमरषद याचंे समवते या कामाचा अढावा घेतला ऄसता बऱ्याच मजल्हा 
पमरषदा स्वतःच्या कमसचाऱ्याकंडून हे काम करून घेतात ककवा स्थामनक पातळीवर कमी खचात 
काम करून घेण्यात येत ऄसल्याच े चचदेरम्यान मनदशसनास अले. मुख्य कायसकारी 
ऄमधकाऱ्यासंमवते सागंोपांग चचा केल्यानंतर ग्रामपंचायत व्यमतमरक्त आतर कायालयांमध्ये शासनाने 
मनमवदा प्रमक्रयेद्वारे मनवड केलेल्या संस्थेकडून काम करून घेणे ऐस्च्छक करण्याचा मनणसय शासन 
शुध्दीपत्रक मदनाकं 29 जुल,ै 2021 ऄन्शवये घेण्यात अला. तसेच शासन मनणसय मद.6 सप्टेंबर,2021 
ऄन्शवये ग्रामपंचायतींना देखील सदरहू संस्थेकडून काम करुन घेणे ऐस्च्छक करण्यात अले. 
यासंदभात मा. मंत्री, ग्राममवकास यानंी मदनाकं 13 सप्टेंबर, 2021 रोजी मा. ऄपर मुख्य समचव, 
ग्राममवकास याचं्यासमवते सदर योजनेचा अढावा घेतला ऄसता मात्र शासनाने मनणसय घेतल्यानंतर 
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देखील ऄद्याप कोणत्याही ग्रामपंचायतीने सदर ससंस्थेकडून काम करून घेण्यासाठी प्रमतसाद 
मदलेला नसल्याची बाब मनदशसनास अली. वास्तमवक GST वा तत्सम कराचं े मरटन्शसस भरण्यासाठी 
शासनाने ग्रामपंचायतींना प्रमशमक्षत मनुष्यबळ ईपलब्ध करून मदले होते. परंतु ग्रामपंचायती सदर 
संस्थेकडून काम करून घेण्यास आच्छुक नसतील तर त्यानंा सक्ती करणे योग्य नसल्याने 
यासंदभात शासनाने घेतलेल्या मनणसयाचा पुनसमवचार करण्याची बाब शासनाच्या मवचाराधीन होती. 
शासन मनणसय : 
 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 यांचा भरणा/ मरटन्शसस 
भरणेकमरता मे जयोस्तुते मॅनेजमेंट प्रा.मल. या संस्थेची मनमवदा प्रमक्रयेद्वारे केलेली मनवड रद्द 
करण्यात येत अहे.  
2. यासंदभात शासनाने मनगसममत केलेला ग्राममवकास मवभाग शासन मनणसय क्रमांक संमकणस-
2420/प्र.क्र.19/असक, मद.10 माचस, 2021 व त्याऄनुषंगाने मनगसममत केलेले शासन शुध्दीपत्रक 
मद.29 जुलै, 2021 अमण शासन मनणसय मद.6 सप्टेंबर, 2021 रद्द करण्यात येत अहेत. 
3. यासंदभात शासनाने मे जयोस्तुते मॅनेजमेंट प्रा.मल. या संस्थेसोबत मद.30 माचस, 2021 रोजी 
केलेला करारनामा रद्द करण्यात येत अहे. 

सदर शासन मनणसय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
ईपलब्ध करण्यात अले ऄसून त्याचा संकेताक 202110140949383520 ऄसा अहे. हा अदेश 
मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षामंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने,  

        (प्रमवण देमवचंद 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 ईप समचव ,ग्राम मवकास मवभाग,बाधंकाम भवन,मंुबइ, 
14. सवस मजल्हामधकारी 
15. मुख्य कायसकारी ऄमधकारी, मजल्हा पमरषद (सवस) 
16. मुख्य कायसकारी ऄमधकारी, महाराष्र ग्राममण जीवनोन्नती ऄमभयान, सीबीडी बलेापुर, नवी 

मंुबइ 
17. राज्य प्रकल्प सचंालक, राष्रीय ग्राम स्वराज ऄमभयान, पुणे   
18. महालेखापाल (लेखा व ऄनुज्ञयेता)-1, महाराष्र, मुंबइ/नागपुर 
19.  महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1, महाराष्र, मंुबइ/नागपुर 
20. मनवासी लेखा परीक्षा ऄमधकारी. 
21. गट मवकास ऄमधकारी,पंचायत सममती (सवस) 
22. ग्रामसेवक/ग्राममवकास ऄमधकारी, ग्रामपंचायत (सवस) 
23. सवस कायासने, ग्राममवकास मवभाग, बाधंकाम भवन, मंुबइ. 
24. मे जयोस्तुते मॅनेजमेंट प्रा.मल. पुणे. 
25. 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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