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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:  10 माचस,2021 

 
वाचा :  1. मवत्त मंत्रालय, भारत सरकार, ऄमधसुचना क्रमाकं ५०/२०१८, मद. १३ सप्टेंबर, 

२०१८. 
2. मवत्त मवभाग, महाराष्र शासन , ऄमधसुचना क्र.50/2018, मद .१८ सप्टेंबर, 
२०१८  

 3. मवत्त मवभाग पमरपत्रक क्रमाकं: संकीणस-२०१८/ प्र.क्र.१४४/२०१८/ कोषा-५, 
मद. २८ सप्टेंबर, २०1८.        

 
प्रस्तावना :- 

मवत्त मंत्रालय, भारत सरकार याचंेकडील 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 
अस्थापनानंा दंडात्मक तरतुदी लागू होतात. GST-TDS चे Return वळेेत न भरल्यास रुपय े
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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. मवत्त मंत्रालय, भारत सरकार याचंेकडील 
ऄमधसुचना क्रमाकं 12/२०१7, मद.28 जुन, २०१7 नुसार स्थामनक स्वराज्य संस्थामधील Article 
243 G ऄन्शवये नमूद करण्यात अलेल्या सेवांमध्ये Pure Services खेरीज करुन आतर सवस कामानंा 
GST लागू अहे.राज्यातील ऄनेक ग्रामपंचायती, पंचायत सममत्या व मजल्हा पमरषदामंध्ये GST 
TDS, Income Tax वरील TDS/TCS तसेच Labour Cess, रॉयल्टी अमण आंन्श्युरन्शस आत्यादी 
प्रकारच्या वजावटी याचंा भरणा/ मरटन्शसस याबाबत मामहतीचा ऄभाव / प्रमशक्षीत मनुष्यबळाचा ऄभाव 
ऄसल्याचे मनदशसनास अले अहे. त्यामुळे या कायालयाकंडून मवमहत वळेेत Returns भरले गेले 
नाहीत तर त्याचा भदंुड संबंमधत कायालयास 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 अर्थथक नुकसान थेटपणे  ग्रामपंचायती, 
पंचायत सममत्या व मजल्हा पमरषदानंा सहन कराव ेलागते.  

वरील बाबींचा सखोल मवचार करुन GST TDS, Income Tax वरील TDS/TCS तसेच 
Labour Cess, रॉयल्टी अमण आंन्श्युरन्शस आत्यादी प्रकारच्या वजावटी यांचा भरणा/ मरटन्शसस 
यासंदभातील कामात एकसुत्रता रहाण्यासाठी, व्यवहार साध्या व सोप्या पध्दतीने करण्यासाठी व 
दंडात्मक कायसवाही टाळण्यासाठी  तसेच कर भरण्याकमरता सदर कायालयांना योग्य मागसदशसन 
ममळण्याची अव्यकता मवचारात घेउन यासाठी मनमवदा प्रमक्रया राबवुन एक एजन्शसी नेमण्याची 
बाब शासनाच्या मवचाराधीन होती. याबाबत शासनाने खालील प्रमाणे मनणसय घेतला अहे :- 

 
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 एजन्शसीची मनवड करण्यासाठी शासन स्तरावर मनमवदा प्रमक्रया राबमवण्यात अली 
ऄसुन यासाठी न्शयूनतम मनमवदाधारक (L1) Jayostute Management Private Limited या संस्थेची 
मनवड करण्याचा शासनाने मनणसय घेतला अहे.  
2. त्यानुसार Jayostute Management Private Limited यानंा ऄटी/ शतीसह पूढीलप्रमाणे 
कामे सोपमवण्यात येत अहेत . 

1) GST TDS, Income Tax वरील TDS/TCS तसेच Labour Cess, रॉयल्टी अमण 
आंन्श्युरन्शस आत्यादी प्रकारच्या वजावटी याचं भरणा/ मरटन्शसस मवहीत मुदतीत संबंमधत 
यंत्रणाकंडे ऑनलाइन भरणा करणे. दर ममहन्शयाच्या मवमहत मदनाकंाच्या पूवी चलन 
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तयार करून भरणा करणे व मरटनस भरणे अव्यक ऄसणार अहे. जीएसटी टीडीएस 
साठी प्रत्येक ममहन्शयाला 1 ऄसे वषसभरात 12 मरटनस भरणे ऄमनवायस राहील. 

2) आन्शकम टॅक्स TDS/TCS चा भरणा दरमहा व अयकर कायद्यातील तरतूदीनुसार 
मवमहत केलेल्या मदनाकंापूवी वळेोवळेी Returns  भरणे ऄमनवायस राहील. 

3) मनवड करण्यात अलेल्या Agency ने ईमशराने मरटनस दाखल केल्यास रुपय े 50/- 
प्रमतमदन ककवा टॅक्स एवढी रक्कम जे कमी ऄसेल ते भराव ेलागेल . 

4) यासाठी सर्थवस प्रोव्हायडरने ग्रामपंचायत/पंचायत सममती/मजल्हा पमरषद स्तरावर 
तसेच ग्राममवकास मवभागाच्या ऄमधपत्याखालील आतर कायालयातील कायसपद्धतीचा 
सव्हे करून कामाचे मुल्यमापन कराव.े 

5) 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) आत्यादी मधील संबंमधत 
कमसचाऱ्याला ऑनलाइन TDS Payment अमण GST Returns भरण्यास सहाय्य 
करणे. 

6) संबंमधत अस्थापनेला GST TDS, Income Tax TDS/TCS , Labour Cess, 
Building Cess, Royalty अमण Insurance या संदभात मनयम व ऄटींची १००% 
पुतसता करण्यासाठी सेवा देणे. प्रत्येक TDS/TCS व्यवहाराचंे चलन तयार करून 
संबंमधत ग्रामसेवकाची/ ऄमधकाऱ्याची मान्शयता घेणे. 

7) सदर दस्ताऐवज ऄद्ययावत ठेवणे. 
8) GST ककवा Income Tax मवभागाकडून अलेल्या अक्षपेानंा प्रमतसाद देणे. 
9) प्रत्येक अर्थथक वषानंतर ककवा संबंमधत ऄमधकाऱ्याने मागणी केल्यास GST user 

number, password या बाबतची मामहती ईपलब्ध करून देणे. 
10) मवमवध स्तरावरील ऄमधकारी/कमसचारी यानंा मदतीसाठी Help Desk तयार करणे.  
11) संपूणस अर्थथक वषात अव्यक त्या वळेी टॅक्स संदभात व कपाती संदभात सतत 

योग्य सल्ला देणे. 
12) योग्य वळेेत मरटनस भरून अव्यकता भासल्यास ऑनलाआन पेमेंट करण्याची सुमवधा 

करण्यासाठी राष्रीयकृत बँकेत खाते ईघडण्यास मदत करणे. 
13) संबंमधतानंा टीडीएस सर्थटमफकेट पुरमवणे. 
14) प्रत्येक चलनाची कॉपी व कागदपत्राचंी फाइल ग्रामपंचायतीला सुपूदस करणे. 
15) वळेोवळेी होणाऱ्या कायदेशीर बदलाचंी मामहती ग्रामपंचायतीला देणे. 
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16) संबंमधत खात्याकंडून अलेल्या नोमटसानंा योग्य ईत्तर देणे व अव्यक ऄसल्यास 
त्या त्या भागातील ऄमधकाऱ्यानंा समक्ष भटूेन कायदेशीर प्रमक्रया पूणस करणे. 

17) सॉफ्टवऄेर द्वारे Returns बाबतचे संपूणस व्यवहाराचंे रेकॉडस मककपग करणे. 
18) मवमवध स्तरावरील ऄमधकाऱ्यानंा MIS Dashboard ईपलब्ध करुन देणे.  
19) सोमवार ते शमनवार सकाळी १०:०० वा. पासून संध्याकाळी ०६:०० वाजेपयंत टोल फ्री 

क्रमाकंावरून ग्रामपंचायतीला सहाय्य प्राप्त करून देणे. 
20) जर अजपयंत ग्रामपंचायतीने TAN, PAN, GST ची नोंदणी केली नसेल तर ती सेवा 

देखील ईपलब्ध करून देणे. 
3. ग्रामपंचायत, पंचायत सममती अमण मजल्हा पमरषद तसेच ग्राममवकास मवभागाच्या 
ऄमधपत्याखालील आतर कायालये  महाराष्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोत्ती ऄमभयान (MSRLM), राष्रीय 
ग्राम स्वराज्य ऄमभयान (RGSA) आ. यानंी सदर संस्थेस खालील प्रमाणे वळेोवळेी खालील पूतसता /  
मामहती द्यावी. 
 1)  प्रामधकृत ऄमधकारी यांची मडमजटल  मसग्नेचर सर्थटमफकेट ( DSC  ) वळेोवळेी मरटनस 

भरण्याकमरता DSC ईपलब्ध करून द्यावी तसेच सदर DSC ची मुदत संपली ऄसेल 
अमण मरटनसची भरण्याची ऄं मतम तामरख जवळ ऄसल्यास अमण मरटनस ककवा रकमेचा 
भरणा न झाल्यास  सदर दंडास व व्याजास सदर संस्था जबाबदार राहणार नाही. 

 2) अस्थापनानंी खरेदी करताना/ सेवा घेताना रमजस्टर मडलर (GST Registered) 
संस्थेकडूनच घेण्यात यावी, याची पूणस जबाबदारी सबंमंधत अस्थापनेची ऄसेल. 
3) सदर अस्थापनानंी खरेदी/ सेवचेी देयके (Bill) याचंी फोटोकॉपी काढून सदर 
संस्थेस ममहन्शयाच्या 1 तारखेस इ-मेल ऄथवा प्रत्यक्षात सुपूतस करावी, ककवा सदर 
संस्थेने excel sheet format मध्ये सदर संस्थेस मदलेल्या इ-मेल अयडीवर इ-मेल 
करावा. 

 4) सेवा व खरेदी झाल्यानंतर देयके ऄदा करताना सदर देयकातुन Income Tax 
TDS/TCS, GST TDS Labour Cess, Royalty अमण Insurance आ. ची प्रत्येक 
देयकामधुन कपात करावी. 

 5) संपुणस ग्रामपंचायती, पंचायत सममती व मजल्हा पमरषदामंध्ये संगणक प्रणालीचे काम 
अपले सरकार सेवा कें द्रा माफस त सीएससी इ- गव्हनसन्शस सर्व्व्हसेस आंमडया मल. (CSC 
SPV) चालवत ऄसून सदर संस्थेने वळेोवळेी लागणारी मामहती जयोस्तुते मॅनेजमेंट प्रा. 
मल. यानंा पुरमवणे बंधनकारक अहे व तसेच यानंा गरज लागल्यास लॉमगनची व्यवस्था 
करून द्यावी, त्यासाठी सदर संस्था CSC SPV याचंेशी संपकस  साधु शकतात.  
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6) ग्रामपंचायत, पंचायत सममती अमण मजल्हा पमरषद तसेच ग्राममवकास मवभागाच्या 
ऄमधपत्याखालील आतर कायालये  महाराष्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोत्ती ऄमभयान 
(MSRLM), राष्रीय ग्राम स्वराज्य ऄमभयान (RGSA) आ.यानंी स्वत: चा पॅन नंबर, GST 
नंबर (Tax Deductor), TAN नंबर आ. याचंी मामहती सवस अस्थापनानंी संगणक 
प्रणालीमध्ये भरण्यासाठी CSC SPV ला त्वमरत सुपूतस करावी. 
7) मवत्त मंत्रालय, भारत सरकार याचंेकडील ऄमधसुचना क्रमाकं 12/२०१7, मद.28 
जुन, २०१7 नुसार काही बाबींसाठी सुट देण्यात अली अहे तरी सदर अस्थापनानंी 
मनमवदा प्रमकयेत अव्यकता भासल्यास सदर संस्थेकडून सल्ला घेण्यास हरकत 
नसावी, तसेच त्याचे भगुतान सदर संस्थेने द्याव े कारण की, बहुतेक मठकाणी ऄसे 
अढळून अले की, GST मधुन सुट ऄसताना व GST नसताना सदर अस्थापना GST 
ऄदा करीत अहेत , ऄस े केल्याने शासनाची मोठ्याप्रमाणवर बचत होइल व मनमवदा 
प्रमक्रयेत पारदशसकता येइल. 
8) सदर अस्थापनानंी त्याचंा कसगल पॉइंट ऑफ कॉन्शटॅक्ट (प्रमधकृत ऄमधकारी- याचंे 
नाव,पदनाम,संपकस  क्रमाकं व इ-मेल अयडी) आ. सवस गोष्टी वळेेत ईपलब्ध करून 
देण्यात याव्यात. 

 
4.  Jayostute Management Private Limited याचंेकडून वरीलप्रमाणे काम करुन घेतल्यास 

संबंमधत ग्रामपंचायत / पंचायत सममती / मजल्हा पमरषद / यानंा ईपलब्ध करून मदलेल्या कें द्रीय 
मवत्त अयोगाच्या मनधीतून तसेच पेसाऄंतगसत प्राप्त मनधी, स्वमनधी व आतर मागांनी ममळणाऱ्या 
ईत्पन्नामंधून सदर खचस करण्यात येइल. अमण ग्राममवकास मवभागाच्या ऄमधपत्याखालील आतर 
कायालयाकमरता येणारा खचस त्या त्या कायालयाच्या स्वमनधीतुन करण्यात येइल. एखाद्या 
ममहन्शयात त्या ग्रामपंचायतीमधून ककवा आतर कायालयामधून कोणत्याही प्रकारचा TDS/TCS 
कपात केली नसेल तर त्या ममहन्शयासाठी कोणतेही शुल्क अकारण्यात येणार नाही.  

 

5. Jayostute Management Private Limited याचं्या खालील दरासं शासन मान्शयता देत 
अहे 
ऄ.क्र. कायालयाच ेनाव    दर प्रमत ममहना 18% GST (लागू ऄसल्यास) प्रमत 

कायालय ऄमंतम दर 
1 5000 पेक्षा कमी लोकसंख्या 

ऄसलेल्या ग्रामपचंायती 
₹ 2530 ₹2985 

2 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या 
ऄसलेल्या ग्रामपचंायती 

₹ 3996 ₹4715 
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3 पंचायत सममती 
 (Taluka Level) 

₹ 21700 ₹25606 

4 मजल्हा पमरषद 
 (District Level) 

₹145000 ₹171100 

5 MSRLM  ₹ 290700 ₹343026 
6 RGSA ₹ 190000 ₹224200 
7 PAN/TAN base GST 

registration साठी सहाय्य 
₹2170 ₹2561 

 वरील दरामंध्ये पुढील 10 वषासाठी दरवषी केवळ 5% वाढ करण्यात येइल. 
6. पमरच्छेद-2 मधील कामे करण्यासाठी Jayostute Management Private Limited 
याचंेसोबत शासनस्तरावर स्वतंत्र करारनामा करण्यात येइल. सध्या ग्रामपंचायती, पंचायत सममत्या 
व मजल्हा पमरषदानंी  आतर सेवापुरवठादारासोबत या कामासाठी केलेले करार 30/06/2021 पयंत 
संपुष्टात अणावते जेणेकरून सदर कामाची पूणस राज्यभर एकसुत्रता राहील व शासनाला सुध्दा 
एकाच एजन्शसीकडून मामहती घेणे सुलभ रामहल. त्यानंतर Jayostute Management Private 
Limited याचंेकडे सोपमवलेल्या कामानुसार कायसवाही करावी. 
7.  कामाच्या प्रमाणात मोबदला ऄदा करण्यासाठी देयक संगणक प्रणाली (payment system) 
तयार करण्यात येइल.    
  

सदर शासन मनणसय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
ईपलब्ध करण्यात अले ऄसून त्याचा संकेताक 202103021710031520 ऄसा अहे. हा अदेश 
मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षामंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने,  

      (प्रमवण देमवचदं 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 

http://www.maharashtra.gov.in/
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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 
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. Jayostute Management Private Limited, मशवाजीनगर , पुणे. 
25. प्रकल्प व्यवस्थापक, सीएससी इ- गव्हनसन्शस सर्व्व्हसेस आंमडया मल. मदल्ली. 
26. 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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