महाराष्ट्र मुद्ाांक अधिधियमाच्या कलम 10ड अांतर्गत
मुद्ाांक शुल्क आकारणीची अांमलबजावणी करण्याच्या
अिुषांर्ािे िॅशिल ई-र्व्हिंन्स सव्हीस धल. (NeSL) या
कांपिी सोबत सामांजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी
करण्यासाठी िोंदणी महाधिरीक्षक व मुद्ाांक धियांत्रक,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांिा प्राधिकृत करणेबाबत ...
महाराष्ट्र शासि
महसूल व वि धवभार्
शासि आदे श क्रमाांक:- मुद्ाांक-2021/68/प्र.क्र.69/म-1(िोरण)
दालि क्र.एम-7 ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मांत्रालय (धवस्तार), मुांबई 400 032.
धदिाांक:- 25 ऑक्टोबर, 2021.
सांदभग:- 1) शासि अधिसूचिा क्र. मुद्ाांक 2015/1049/प्र.क्र.334/म-1 धदिाांक 3 जूि 2016.
2) िोंदणी महाधिरीक्षक व मुद्ाांक धियांत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांचे पत्र क्र. का.5/मुद्ाांक-21/ प्र.क्र.06/
2016/421/21,धदिाांक 23/8/2021.
3) धवधि व न्याय धवभार्, मांत्रालय, मुांबई, आर.आय. क्र.36-2021/con/E, dtd. 08.10.2021.
आदे श:राज्यातील शासकीय धवभार्, स्थाधिक स्वराज्य सांस्था व बँक याांचे कामाच्या सांदभात जे दस्त होतात,
त्या दस्ताांिा अधिधियमािुसार आवश्यक तेवढे मुद्ाांक शुल्क शासिाच्या GRAS या ई-पेमेंट प्रणालीद्वारे भरले आहे
का? याची खात्री करण्याची जबाबदारी या शासकीय धवभार्, स्थाधिक स्वराज्य सांस्था व बँका याांचेवर महाराष्ट्र
मुद्ाांक अधिधियमातील कलम 10 ड अन्वये सोपधवण्यात आली असूि याबाबत शासिािे धद. 3 जूि 2016 रोजी
अधिसूचिा धिर्गधमत करूि कोणत्या धवभार् / सांस्थाांच्या कोणत्या दस्तऐेवजाांसाठी ही जबाबदारी लार्ू राहील हे
धिधित केले आहे .
तसेच शासिाच्या Ease of Doing Business (EODB) िोरणाांतर्गत महाराष्ट्र मुद्ाांक अधिधियमातील
कलम 10ड प्रणालीच्या वापरावर भर दे ण्यात येत आहे . त्याअिुषांर्ािे कलम 10ड ची अांमलबजावणीसाठी
जास्तीत जास्त बँका व धवत्तीय सांस्था या प्रणालीमध्ये समाधवष्ट्ठ करुि घेण्याकरीता िोंदणी व मुद्ाांक धवभार्
प्रयत्िशील आहे . सद्य:स्स्थतीमध्ये राष्ट्रीयकृत बँकाांसह बँकींर् व र्ैरबँकींर् क्षेत्रातील एकूण 11 बँका 10D अांतर्गत
कायास्न्वत आहे त. तसेच भधवष्ट्यात सदर प्रणालीचा वापर करण्यास अिेक बँका व धवत्तीय सांस्था इच्छू क आहे त.
या प्रणालीचा प्रभावी वापर करण्यासाठी National E-Governance Services Ltd. (NeSL) या सांस्थेसमवेत
सामांजस्य करार करणे आवश्यक आहे .
National E-Governance Services Ltd. (NeSL) या सांस्थेचा धवत्तीय व्यवस्था स्थाधपत करणे हा उद्देश
आहे , ज्यामध्ये कजगदारािे धदलेल्या कजाचे डे टा आधण कार्दपत्रे कजाच्या पोटग फोधलओची सुधविा, आांतर-बाह्य
बांडललर् आधण डाउि-सेललर्साठी केंद् उपलब्ि असतील. NeSL या सांस्थेिे आय.बी.बी.आय. च्या धियमि
अांतर्गत धडधजटल डॉक्युमेंट एस्क्िक्यूशि (डीडीई) प्लॅटफॉमग तयार केला आहे. NeSL च्या धसस्टीमवर काम
केल्यास ई-साइि आधण ई-स्टँ प दोन्ही कायगपद्धती सोपे आधण वेर्वाि होत असल्यािे सदर प्रधक्रया आधण
व्यवहारासाठी कमी खचग लार्तो. महाराष्ट्र मुद्ाांक अधिधियमाच्या कलम 10ड अांतर्गत मुद्ाांक शुल्क आकारणी
करतािा NeSL च्या माध्यमातूि एकाच प्लॅटफामगवर सवग बँका धमळत असल्यािे मुद्ाांक शुल्क चुकधवण्याची
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शक्यता कमी आहे. जर एखाद्या बँकेिे मुद्ाांक शुल्क चुकधवले लकवा कमी आकारले तर सवग बँका एकाच
प्लॅटफॉमगवर उपलब्ि होत असल्यािे त्याबाबत शोि घेण्यास मदत होणार आहे . NeSL च्या माध्यमातूि यामध्ये
अिेक बँकींर् व र्ैरबँकींर् क्षेत्रातील धवत्तीय सांस्थाांची भर पडे ल. NeSL स्वत: कजगदारािे धदलेल्या कजाचा डे टा
आधण कार्दपत्रे कजाच्या पोटग फोधलओची सुधविा, आांतर-बाह्य, बांडललर् आधण डाउि-सेललर्साठी धकमाि शुल्क
आकारूि सुधविा देणार असल्यािे बँकाांचा वेळ वाचेल. िार्धरकाांिा कजग प्रकरणासाठी घर बसल्या ऑिलाईि
सुधविा प्राप्त होणार असल्यामुळे त्याांचा वेळ वाचूि पैशाची बचत होणार आहे.
या सवग बाबी लक्षात घेता, महाराष्ट्र मुद्ाांक अधिधियमाच्या कलम 10ड अांतर्गत मुद्ाांक शुल्क आकारणीची
अांमलबजावणी करणेकधरता व जास्तीत जास्त बँका व धवत्तीय सांस्थाांिा या प्रणालीमध्ये समाधवष्ट्ठ करुि
घेण्याकरीता शासिास NeSL या कांपिीसोबत सामांजस्य करार (M.O.U.) करणे आवश्यक आहे . यास्तव National
E-Governance Services Ltd. (NeSL) या कांपिीसमवेत करावयाच्या सामांजस्य करारावर शासिातफे स्वाक्षरी
करण्यास या आदे शान्वये िोंदणी महाधिरीक्षक व मुद्ाांक धियांत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांिा प्राधिकृत करण्यात
येत आहे .
2.

सदर शासि आदेश महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि

करण्यात आला असूि त्याचा सांर्णक सांकेताांक 202110251716382519 असा आहे . हा आदे श धडजीटल
स्वाक्षरीिे साक्षाांधकत करूि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे,
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Jadhav
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( सुधिल जािव )
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासि.
प्रधत,
1.

मा. राज्यपाल याांचे सधचव, राजभवि, मलबार धहल, मुांबई- 400 032.

2.

मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सधचव/प्रिाि सधचव/सधचव, मांत्रालय, मुांबई- 400 032.

3.

मा. मांत्री (महसूल) / मा. राज्यमांत्री (महसूल) याांचे खाजर्ी सधचव, मांत्रालय, मुांबई- 400 032.

4.

मा. सभापती, धविािपधरषद याांचे खाजर्ी सधचव, धविाि भवि, मुांबई-400 032.

5.

मा. अध्यक्ष, धविािसभा याांचे खाजर्ी सधचव, धविाि भवि, मुांबई- 400 032.

6.

मा. उपसभापती, धविािपधरषद याांचे खाजर्ी सधचव, धविाि भवि, मुांबई- 400 032.

7.

मा. उपाध्यक्ष, धविािसभा याांचे खाजर्ी सधचव, धविाि भवि, मुांबई- 400 032.

8.

मा. धवरोिी पक्षिेता (धविािपधरषद) याांचे खाजर्ी सधचव, धविाि भवि, मुांबई- 400 032.

9.

मा. धवरोिी पक्षिेता (धविािसभा) याांचे खाजर्ी सधचव, धविाि भवि, मुांबई – 400 032.

10.

मा. मुख्य सधचव, महाराष्ट्र शासि, मांत्रालय, मुांबई-400 032.

11.

अपर मुख्य सधचव (धवत्त धवभार्) मांत्रालय, मुांबई- 400 032.

12.

अपर मुख्य सधचव, (धियोजि धवभार्), मांत्रालय, मुांबई- 400 032.

13.

प्रिाि सधचव, (माधहती व तांत्रज्ञाि धवभार्), मांत्रालय, मुांबई- 400 032.
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14.

िोंदणी महाधिरीक्षक व मुद्ाांक धियांत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-411 001.

15.

महालेखापाल 1 व 2 (लेखा व अिुज्ञय
े ता/लेखा पधरक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुांबई /िार्पूर.

16.

सांचालक, िॅशिल ई- र्व्हिगन्स सर्व्व्हसेस धल., बेंर्ळू रू, किाटक- 560042.

17.

सांचालक, िॅशिल इन्फॉरमॅटीक्स सेंटर, पुणे- 411 007.

18. धिवडिस्ती, कायासि (म-1), महसूल व वि धवभार्, मांत्रालय, मुांबई-400 032.
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