रोखवही लिलहण्याबाबतच्या सववसाधारण
मार्वदर्वक सुचना.
महाराष्ट्र र्ासन
महसूि व वन लवभार्
र्ासन पलरपत्रक क्र. : लवलनप-रोखवही/ प्र.क्र. (05/2022)/पीएसी-1
मंत्रािय, मुंबई -400 032.
लदनांक:- 17 नोव्हें बर, 2022
संदभव:1. महसूि व वन लवभार्, र्ासन पलरपत्रक क्र. संकीणव/प्र.क्र.01/2003/पीएसी1, लदनांक 11.7.2003
2. महसूि व वन लवभार्,र्ासन पलरपत्रक क्र.अंिेप-/प्र.क्र.-01/2004/पीएसी1, लदनांक 19.7.2004.
3. महसूि व वन लवभार्, र्ासन पलरपत्रक, क्र.लवलनप/प्र.क्र.45/ 2005 /पीएसी1 लदनांक 25.4.2005
4. महसूि व वन लवभार्,र्ासन पलरपत्रक क्र.लवलनप-1/2006/प्र.क्र.4/ पीएसी1, लदनांक 2.2.2006.
5. महसूि व वन लवभार्,र्ासन पलरपत्रक क्र. लवलनप/07 /2006/ प्र.क्र.49
/पीएसी-1, लदनांक 27.7.2006.
6. महसूि व वन लवभार्ाचे पत्र क्र. लवलनप / रोखवही / प्र. क्र. (05/2022)
/पीएसी-1, लदनांक 17.2.2022.
7. महसूि व वन लवभार्ाचे पत्र क्र. लवलनप 05/ प्र. क्र. (28/2016) /पीएसी-1,
लदनांक 7.4.2022.
8. महसूि व वन लवभार्ाचे पत्र क्र. लवलनप /रोखवही / प्र. क्र. (05/2022) /पीएसी1, लदनांक 07.07.2022.
प्रस्तावनामहसुि व वन लवभार्ातीि लवर्ेष लनरीक्षण पथकाकडू न लिल्हालधकारी कायािय, लिल्हा अलधक्षक भुमी
अलभिेख, सह लिल्हा लनबंधक व मुद्ांक लिल्हालधकारी, उपवनसंरक्षक व लवभार्ीय वन अलधकारी, प्रादे लर्क /
सामालिक वनीकरण / वन्यिीव कायाियांत व तयांच्या अलधनस्त असिेल्या कायाियात ठे वण्यात येणा-या
रोखवहींची अचानक तपासणी करण्यात येते. तसेच महािेखाकार कायाियाकडू न महसूि व वन लवभार्ातीि
कायाियांच्या िेखापरीक्षणात दे खीि रोखवहीबाबत आक्षेप घेण्यात येतात. महािेखाकार कायाियाच्या आक्षेपात
तसेच मंत्राियीन लनरीक्षण पथकाच्या तपासणीमध्ये रोखवही लवलहत लनयमानुसार न लिलहणे, रोखवही अपूणव
असणे, आवश्यक तया सवव रोखवहया न ठे वणे, रोखवहीतीि मलहना अखेरच्या लर्ल्लक रकमेचा सलवस्तर र्ोषवारा
न काढणे, प्रतयेक मलहना अखेर रोखवहीतीि लर्ल्लक रकमा व बँकेतीि लर्ल्लक रकमा यांचा ताळमेळ न घेणे, बँक
लववरणपत्र (Bank Statement) बँकेकडू न दरमहा न आणणे, काही आवश्यक तया दुय्यम रोखवहृया न ठे वणे,
रोखवहीत आहरण व संलवरतण अलधकाऱयांच्या स्वाक्षरी नसणे, रोखवहीचा कायवभार हस्तांतरण न करणे,
प्रमाणकांची रोखवहीत नोंद न घेणे, प्रदानाची / िमा रकमांची / परत आिेल्या रक्कमांची नोंद रोखवहीत न घेणे
इ. बाबी वारं वार लनदव र्नास येत आहे त. प्रतयेक कायाियात महािेखाकार कायाियाकडीि एकूण आक्षेपांपैकी
अंदािे 20% इतके पलरच्छे द हे रोखवही ककवा रोखवहीर्ी लनर्डीत लवषयाबाबतचे आहे, असे आढळु न आिे आहे .
रोखवही व ततसम पलरच्छे दांचे अविोकन केिे असता रोखवही संदभातीि पलरच्छे द िेखापरीक्षण
अहवािामध्ये येणे ही बाब योग्य नाही, याबाबत रोखवहीबाबत संबलधत आहरण व संलवतरण अलधकारी / कमवचारी
यांची उदानलसनता / दु िक्ष
व , वलरष्ट्ठ कायाियाकडु न सदरबाबत लनयलमत आढावा न घेणे, लनयलमत व प्रभावी
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अंतर्वत िेखापरीक्षण न होणे इ. बाबी कारणीभुत आहे त असे लदसते. रोखवही बाबतचे आक्षेप हे मोठया प्रमाणात
खचाच्या िेखापरीक्षणात येत असिे, तरी िमेच्या िेखापरीक्षणात दे लखि सदरचे आक्षेप घेतिे िातात, तसेच
रोखवही पूणव करून ताळमेळ घेतल्यालर्वाय महािेखाकार कायाियांकडु न सदरचा आक्षेप वर्ळिा िात नाही.
रोखवही लिलहण्याबाबत र्ासनाकडू न संदभव क्र.4 व 5 च्या पलरपत्रकान्वये यापुवी सुचना लनर्वलमत
करण्यात आिेल्या आहे त. महािेखाकार कायाियाकडू न करण्यात येणाऱया िेखापरीक्षणात रोखवहीबाबत
काढिेिे आक्षेप व लवर्ेष लनरीक्षण पथकाच्या तपासणी दरम्यान आढळू न आिेल्या त्रुटींचा लवचार करता रोखवही
लिलहण्याबाबतच्या सववसाधारण मार्वदर्वक सूचना पुस्स्तकेच्या स्वरूपात संदभीय क्र. 6 च्या पत्रासोबत िोडण्यात
आिेल्या होतया. तसेच सदर बाबत संदभीय पत्र क्र. 7 व 8 अन्वये पुरक सूचना दे खीि लनर्वलमत करण्यात आल्या
होतया. परंतु लनयंत्रक अलधकाऱयांकडू न सदरच्या सूचना तयांच्या अलधनस्त कायाियांना लदल्या र्ेल्या नसल्याची
बाब लवर्ेष लनरीक्षण पथकाच्या तपासणीत लनदव र्नास आिी आहे व पलरणामी अलधनस्त कायाियांकडू न रोखवही
अिूनही योग्यप्रकारे लिलहिी िात नाही. तयामुळे रोखवहीबाबतच्या सूचना या पलरपत्रकाच्या स्वरूपात लनर्वलमत
करण्याची बाब र्ासनाच्या लवचाराधीन होती.
पलरपत्रकरोखवही दररोि लिहू न तयावर स्वाक्षरी करणे ही संबलधत कमवचारी / आहरण व सलवतरण अलधकारी /
कायािय प्रमुख यांची िबाबदारी आहे . रोखवही लह अपूणव असल्यामुळे िमा / खचाचा लहर्ोब न िार्णे , बँकेत /
रोखवहीत मोठ्या प्रमाणात अखर्चचत रकमा असणे व तयांचा ताळमेळ न घेतल्यामुळे सदरच्या अखर्चचत रकमा
र्ासन खाती िमा न करता येणे इतयादीमुळे अर्ा कायाियात आर्चथक अलनयलमतता / अफरातफर /अपहार
संभवतात ककबहु ना काही कायाियात असे प्रकार झािेिे आहेत. कायाियातीि रोखवही ही अद्यावत, अचुक
लनयमानुसार लिलहिेिी व पलरपूणव असावी, कारण रोखवही हा तया कायाियाच्या व्यवहाराचा आरसा
असतो.तयामुळे रोखवही लिलहण्याबाबतच्या सववसाधारण सूचना सोबत िेाडिेल्याप्रमाणे लवलहत केल्या आहे त.
सदरच्या सूचना हया फक्त मार्वदर्वक स्वरूपाच्या असून तया संबलं धच्या र्ासन लनयमातीि मुळ तरतुदींचे पािन
होईि याची दक्षता सवव संबलं धतांनी घ्यावी.
सवव लनयंत्रक अलधकारी यांना कळलवण्यात येते की, तयांनी तयांच्या व तयांच्या अलधनस्त कायाियांच्या
रोखवहया लिलहताना / ठे वताना मुंबई लवत्तीय लनयम 1959, महाराष्ट्र कोषार्ार लनयम 1968 आलण तया अनुषंर्ाने
र्ासनाने वेळोवेळी लनर्वलमत केिेल्या सूचनांचे काटे कोरपणे पािन होते की नाही याकडे कटाक्षाने िक्ष ठे वावे.
याबाबत कसूर करणाऱया सवव अलधकारी / कमवचारी यांचव
े र िबाबदारी लनलित करून तयांच्या लवरूध्द योग्य ती
प्रर्ासकीय कायववाही वेळीच करण्यात यावी.
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबि) नार्पूर यांनी सदर बाबत तयांचे स्तरावर आवश्यक तया सुचना तयांच्या
अलधनस्त असिेल्या सवव कायाियांना लनर्वलमत कराव्यात.

सदर र्ासन पलरपत्रक महाराष्ट्रर र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपिब्ध

करण्यात आिे असून तयाचा सांकेतांक 202211171721014919 असा आहे . हे पलरपत्रक लडिीटि स्वाक्षरीने
साक्षांलकत करून काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाि यांच्या आदे र्ानुसार व नावाने.
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(अ. सो. देर्मूख)
उप सलचव
महसूि व वन लवभार्
प्रलत,
1. अप्पर मुख्य सलचव (महसूि, मुद्ांक र्ुल्क व नोंदणी) , प्रधान सलचव (वने) व प्रधान सलचव (आपत्ती
व्यवस्थापन, मदत व पुनववसन), यांचे स्वीय सहायक,
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2. महसूि व वन लवभार्ातीि सवव उप सलचव / सहसलचव
प्रत :1) लवभार्ीय आयुक्त, कोकण / नालर्क / पुणे / औरं र्ाबाद / अमरावती / नार्पूर
2) िमाबंदी आयुक्त व संचािक भुमी अलभिेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
3) नोंदणी महालनरीक्षक व मुद्ांक लनयंत्रक, पुणे.
4) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बि प्रमुख), नार्पूर.
5) महािेखाकार (िेखापरीक्षा) 1 व 2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नार्पूर
6) लिल्हालधकारी (सवव).
7) लवत्त लवभार् (िोिेस), मंत्रािय, मुंबई
8) लनवडनस्ती पी ए सी - 1.

महाराष्ट्र शासन

रोखवहीबाबत सववसाधारण
मार्वदशव क सुचना

पुस्ततका
पीएसी-1 कार्यासन,
महसूल व वन ववभार्, मंत्रालर्य, मुंबई

(फक्त कार्ाालर्ीन उपर्ोगाकरीता)
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रोखवही वलवहताना ववचारात घ्र्यावर्याच्र्या सववसाधारण मार्वदशवक सुचना
1) रोखवही वलवहण्र्यापुवी :-

1.1 रोखवही महाराष्टर ाोाा ार म
1959 म

म, 1968 म

म 98 व मुंबई मवत्ती म

म

म, 45 सार मिमहण् ात ावी.

1.2 रोखवही मवमहत मन् ात हणजे महाराष्टर ाोाा ार म
म ा क्र. 4 मध् कावा त् ा मवभा ाच् ा िखा म

म 1968 मधीि

माविी / म ॅन् अि सार

ठवण् ात ावी.
1.3 मुंबई मवत्ती म

म 1959 म

म क्र. 52 पमरमिष्टठ 17 सार रोखवही ही

“कार्यम जतन” अमभिख् ात

त अस ामळ ती ाा म स्वरुपपी ेत

ारणज व ती सस्स्ितीत ठवणज आवश् ा आह.
1.4 िा.म .मव.मव. मि.4.1.2006 सार व मवभा ातीि अमधाारी / ाममचारी
तर िा. म . मव. मव. मि ाुंा 21.6.2006
मवभा ातीि अमधाारी

/ ाममचारी

सार सामामेा व ीारणज

ाुंच वत

व भत्ताच प्रिा

ाोाा ारामार्मत ारण् ाच आिमित ा ा सार त् ा प्रत् ा आहरणज व
सुंमवतरणज अमधााऱ् ा
महाराष्टर ाोाा ार म

(Drawing & Disbursing Office - DDO)
म 1968

म ा क्र. 4 मध्

वत

व भत्त

ाुं ची

1.5 एखािी रोखवही वापरात आणजण् ापूवी त् ाुंतीि सवम पृष्टठ मोेू

तस

रोखवही ठवणज बुंध ाारा आह.

प्रमाणजपत्र आहरणज व सुंमवतरणज अमधााऱ् ा रोखवहीच् ा पमह ा पृष्टठावर
स्वत:च् ा स्वाक्षरी व मिक् ासह ोंिमवि पामहे आमणज रोखवहीतीि प्रत् ा
पृष्टठावर

ुंत्रा

पृष्टठ क्रमाुंा टााण् ाुंत

ावत. तसच ाा ाि ाची मोहर

रोखवहीच् ा प्रत् ा पा ावर वरीि बाेच् ा मराा ा ेा वर िक् तो
उेव् ा ाोपऱ् ाेवळ उमटमवण् ात ावी. (महाराष्ट्र कोषागार नियम 1968 नियम
क्र. 98(2) निप -2 )

1.6 व् ा

रोखवही

वापरण् ास

तत ावर

खािीिप्रमाणजची

मामहती

रोखवहीच् ा पृष्टठभा ावर ( On The Top ) ठळा अक्षरात मिमहण् ात ावी
कावा मचाटावी.
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i.

ाा ाि ाच ाुंव:- ______________

ii.

रोखवहीच ाव :- ------------

iii.

रोखवही क्र.-------------

iv.

ाािावधी :-

मि. ----------पासू त

मि. --------

प मत
1.7 वी

रोखवहीत रोख व् वहाराची

ोंि तण् ापूवी प्रिम पृष्टठावर

खािीिप्रमाणज प्रमाणजपत्र सक्षम प्रामधााऱ् ाच् ा सही व मिक्क् ासह
ोंिमवण् ात ाव.
“प्रमावणत करण्र्यात र्ये ते की, र्यापूवीच्र्या रोखवही क्र.----------- मधील वदनांक----------

रोजीची अखे रची वशल्लक रू.-----------र्या रोखवहीत वदनांक----------

रोजी सुरूवातीची वशल्लक म्हणुन घे ण्र्यात आली आहे .”

1.8 बहताुंिी ाा ाि ात रोखवही मिमहण् ाच मळ तत्वच हणजे प्रत् क्ष व् वहार
झाि ा मिविी त् ाुं ची ोंि रोखवहीत तणज (All Transaction of receipt
and payment are correctly recorded in cash book strictly in the
order of occurrence and on the dates they actually took place)
पाळि ेात ाही.
1.9 ाा ाि ात िासाी

रामच व् वहार ारण् ाची ेबाबिारी ज ाुंच् ावर

आह, त् ाुं ी िासाी रामव् मतरीक्त अिासाी रक्ाम ति हाताळता
ाामा

. अस ारणज आवश् ा असि तर त् ासाठी ाा ाि प्रमखाची

खास परवा

ी तणज आवश् ा आह. अिी परवा

ी असि तर िासाी

व अिासाी अिा िोन्ही रामा व व ळ ा ठव ा पामहेत. मिवा
िोन्ही रामाुंच व् वहार िो व व ळ ा रोखवही मध्

ा

ोंिमवि पामहेत.

(महाराष्ट्र कोषागार नियम 1968 नियम क्र. 98(2) सात )

1.10

ेमा

पावती

मद्रणजाि ााडू

पस्ता

(Receipt

Books)

रवडा

मा णजीपत्राद्वार (Indent) प्राप्त ारण् ात

ाारा हृ

ावीत. पावती

पस्ताातीि पावत् ाुंची सुंख् ा बरोबर आह कावा ाही ाची ााळेीपूवमा
छा

ी ारुप

तिा आि ाच सक्षम अमधााऱ् ाच् ा स्वाक्षरीच प्रमाणजपत्र
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सिर पावती पस्तााच् ा िवटच् ा पृष्टठावर

ोंिमवण् ात

ाव. ही पावती

पस्ता सुंबुंमधत अमधाा- ाुंच् ा ताब् ात सरमक्षतपणज ठवण् ात ावीत. (मुंबई
नित्तीय नियम- 9191 नियम क्रमाुं क 6)

1.11

ाा ाि ास प्राप्त झाििी रोख स्वरूपातीि रक्ाम एाा मेबत

मतेोरीत सरमक्षतपणज ठवण् ात

ावी. तसच मतेोरीच् ा चाव् ा िो

व व ळ् ा व् क्तीच् ा ताब् ात असाव् ात. वरीिप्रमाणज चाव् ा ताब् ात
असणजा- ा ाा ाि ातीि िोन्ही व् क्ती हेर अस ाखरीे मतेोरी
उतडण् ात
ोग्

मरती

ऊ

. अिा प्रत् ा ािपाच् ा िसऱ् ा (डप्िीाट) चाव् ा

सीि ारुप

ाोाा ार ाा ाि ात ठवण् ात

ाव् ात. तसच

वाात एािा ाोाा ारात मतेोरीच् ा चाव् ा आणज त् ा तपास चाव् ाुंची
अििाबिि ािी पाहीे (मुंबई नित्तीय नियम 1959 नियम 9). तसच िय् म
चाव् ा ाोाा ारात ठवणज व तण् ाच रमेस्टर ाा ाि ात ठवण् ात ाव.
1.12

राज ाच् ा महसिापोटी ाा ाि ात ेमा झाििी रोख रक्ाम

चि ाद्वार िो मिवसाुंच् ा आत बँात भरणज आवश् ा आह. ाा ाि ात
ेमा झाििी रक्ाम परस्पर ाा ाि ी खचासाठी वापरता त ाही. ती
अ ोिर बँात चि ा भरणज आवश् ा आह. ( महाराष्ट्र कोषागार नियम 1968
नियम क्र. 8)

2) रोखवही वलहीतांना:-

2.1

रोखवही ही म

ममतपणज, िै ुंमि

मिमहण् ाुंत व तपासण् ाुंत आिी

पामहे .
2.2

रोखवही ही हाता व बॉिप

मिमहण् ात ावी. रोखवही मिमहताुं ा सवम

रामा ह्या िव ा री अुंााऐवेी इुंग्रेी अुंाामध् मिहाव् ात.
2.3

आहरणज व सुंमवतरणज अमधााऱ् ा
व् वहार रोखवहीत

ोंिवू

त त् ा

रोखवहीतीि प्रत् ा मिवसाच
तपासिी अस ाची खणज हणजू

अद्याक्षरी ारणज आवश् ा आह. (महाराष्ट्र कोषागार नियम 1968 नियम क्र.
98(2)दोि)

तसच त् ा प्रत् ा मिवसाची सरूवातीची मििा तपासिी

हणजू अद्याक्षरी ारणज आवश् ा आह.
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2.4

िास ाच् ा वती रक्ाम स्स्वाारणजाऱ् ा िासाी ाममचाऱ् ा रक्ाम
िणजाऱ् ास प्रिम मुंबई मवत्ती म

म 1959 र्ॉमम ुंबर 1 मधीि पावती

मििी पामहे. अिा पावतीवर ेबाबिार अमधााऱ् ाुंची स्वाक्षरी असिी
पाहीे व ही रक्ाम प्राप्त होताच रोखवहीमध् ेमा बाेस मि ाुंाीत ोंि
ततिी पाहीे. (मुंबई नित्तीय नियम 1959 क्र. 3) तसच सिरची रक्ाम मवहीत
मितीत िास ास चि ाद्वार / GRAS प्रणजािीद्वार भरणजा ारू त् ाची
ोंि रोखवहीत खचम बाेस घ् ावी.
2.5

आहरणज व सुंमवतरणज अमधााऱ् ा रोखवहीतीि त् ा मिवसाचा व् वहार
बुंि ारता ा मवमहत मन् ातच ेमा व खचम बाेूस ोंि तऊ व् वहार
बुंि ारावा व त् ा मिविीची अखरची मििा अुंाी व अक्षरी मिहू
व् वहार बुंि झा ाबदल ि स्वाक्षरी व मिक्ाा उमटवावा. ाोणजत् ाही
पमरस्स्ितीत ाोणजत् ाही मिवसाची रोखवहीतीि अखरची मििा वेा
(-) ता ाामा

2.6

.

ज ा मिविी रोखवहीत व् वहार सि त् ा मिविी “वदनांक ........ ते .......
व्र्यवहार नाहीत.” तर ज ा मिविी िासमा

सटीमीमळ व् वहार सि त् ा

मिविी “वदनांक ..... ते वदनांक ....... शासकीर्य सुट्टी ” अिा प्राार ोंि
रोखवहीत तण् ात ावी.
2.7

रोखवही अचा मिमहण् ासाठी ाा ाि ातीि आहरणज व सुंमवतरणज
अमधाारी

ाुं ी टोा

ोंिवही, ि ा

ोंिवही, ध ािि

ोंिवही,

असुंमवतरीत रामा ोंिवही, CMP ोंिवही, Advice Slip इ. पमरपूणजम व
अचा ठवणज आवश् ा आह.
2.8

एखाि ा मिविी र्क्त ेमा / खचम व् वहार असि तर तिी ोंि त् ा त् ा
बाेूस तण् ात ावी व ज ा बाेूस व् वहार ाही त् ा बाेूस मि ाुंा मिहू
“वनरं क” ििममवण् ात ाव, अिा प्राार प्रत् ा वळी रोखवहीत ेमा व
खचम बाेस मि ाुंा एाच असिा पामहे.
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2.9

रोखवहीमध् ेमा बाेूिा ेमचा तपिीि मिमहता ा प्रमाणजा क्र. व
मि ाुंा व ती रक्ाम ािाची आह ह समवस्तर मूि ाराव.तसच सिर
रक्ाम ज ा िखामिाातू

ेमा झाििी आह,त िखामिाम व त् ा

िखामिााचा आठ अुंाी ोे ा साुंाताुंा ( CRC ) राा ा क्र.6 मध्
मूि ारण् ात ावा.
2.10 रोखवहीमध् खचाच् ा बाेूिा रक्ाम मिमहता ा ज ा ध ाििा सुंबुंमधत
व् क्तीस अिवा परवठाधाराास रक्ाम अिा ारण् ात आििी आह
त् ा रक्ामचा ध ािि क्रमाुंा व मि ाुंा कावा CMP तपिीि कावा
सिर प्रिा ाचा समवस्तर तपिीि कावा रक्ाम िास

खाती ेमा

तपिीि इत् ािी मूि ारण् ात ावत.
2.11 रोखवही मिमहता ा एखाद्या

ोंिीमध्

ााही चूा झा ास कावा ती

बििण् ाची आवश् ाता असि तर

ोंिि ा आाड ामध्

खाडाखोड कावा उपरीिख (ओव्हर रा टीं ) ारण् ात ऊ
व्हाईट रचा वापर ारू

कावा

. अिा ोंिीमधू एाच राा ओढू िेारीच

ोग् ती ोंि िाि िाई ारण् ाुंत ावी व अिा प्राारची प्रत् ा िरुपस्ती
आहरणज व सुंमवतरणज अमधााऱ् ा मि ाुंमात अद्याक्षरी अ प्रमामणजत
ारावी. (महाराष्ट्र कोषागार नियम 1968 नियम क्र. 98(2) सहा)
2.12 एखाि ा ममहन् ाच् ा अुंमतम मि ाुंाास व् वहार सिा तरी त् ा मिविी
व् वहार ाही अस मिह

हमीप्रमाणज रोखवही बुंि ारू तो ममह ा पूणजम

ारणज आवश् ा आह.
2.13 रोखवहीत प्रत् ा ममहन् ातीि सरुपवातीच् ा तारखची व् वहार ोंि वी
पा ावरच तण् ात ावी.
2.14 ाा ाि

प्रमखा

अमधााऱ् ााडू

रोखवही तपासण् ापूवी एखाद्या ेबाबिार िय् म
ती तपासू ततिी पामहे. तसच प्रत् ा ममहन् ाच् ा

िवटी रोखवही मधीि मििा व प्रत् क्ष मििा रक्ाम (हातातीि
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रोख रक्ाम + बँातीि मििा रक्ाम) त् ा पडताळू पामहिी पामहे
व अिी पडताळणजी ा ाबाबतच एा प्रमाणजपत्र मि ाुंमात स्वाक्षरीसह
रोखवहीत ोंिमवि पामहे. (महाराष्ट्र कोषागार नियम 1968 नियम क्र. 98(2)
तीि ि चार)

2.15 रोखवहीतीि ोंिी ा पामरत होणजार ि ा / िास खाती ेमा होणजा- ा
रामा, CMP, मििि ध ािि

ाव्िार तण् ात

ाव् ात. रोखवही बँा

मववरणजपत्रावरू (Bank Statement ) मिमहण् ात ऊ
2.16 िास

मवत्त मवभा

म णजम

मि.22.1.2013

.

सार CMP व

मि.12.11.2021 सार e-Kuber व्िार प्रिा रामाुंची

ोंि रोखवहीत

त् ाच मिविी ेमा व खचम अिी तण् ात ावी .सिर प्रणजािीत आता
ाोाा ारामार्मत वत ाची रक्ाम िट ाममचाऱ् ाच् ा / अिात् ाच् ा
खात् ावर ेमा होत. ाोाा ारामार्मत वरीिप्रमाणज िट प्रिा ा ा ुंतर
आहरणज व सुंमवरणज अमधााऱ् ािा CMP Advice Slip

सार रोख

पस्ताात ेमा बाेूस तर खचम बाेूस UTR क्रमाुंाा सार

ोंिी

घ् ाव् ात.
2.17 एखाि ा मि ाुंाास एखाि ा िाभार्थ् ास अिा ाििी रक्ाम ााही
ताुंमत्रा ाारणजास्तव आहरणज व सुंमवतरणज अमधााऱ् ाुंच् ा बँा
खात् ामध्

परत आ ास त् ाची

ोंि रोखपस्ताच् ा त् ा मिविीच् ा

ेमा बाेस तणज आवश् ा आह.
2.18 ााही अपमरहा म ाारणजास्तव रोखवही र्ार मिवसापासू अपूणजम असि तर
सध् ाच व् वहार Rough मिहू ठवण् ात ावत. त् ामळ ुंतर रोखवही
पणजम ारण् ास अडचणजी णजार ाहीत, अन् िा रोखवही ाा म अपूणजम
रामहि.
2.19 ेर िक् असि तर हमी रोखवही ाच्ची Excel Sheet मध् ठवावी,
हणजे बरीे/ वेाबााी चात ाही.
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2.20 रोखवहीत अुंा णजीती चाा िक् तो होणजार ाहीत ाची िक्षता तण् ात
ावी. त् ाारीता ाोणजत् ाही मिवसाची अखरची मििा ााढताुं ा
बरीे / वेाबााी तपासू च ााढावी.
2.21 रोखवहीतीि ेमा बाेाडीि राा ा क्र. 2 मध्

मिमहण् ात

णजारा

अ क्रमाुंा हा प्रत् ा वाी माह एमप्रि पासू सरुप ारण् ात ावा व तो
पढीि वााच् ा माचम प ंत असावा. तसच ेमा बाेूस मिििा अ क्रमाुंा
च ि ा ज ावळी सुंबुंमधताुं ा अिा होईि त् ा मि ाुंाास खचम बाेूस ेमा
बाेूस मिििा सिर अ क्रमाुंाच मि ारावा. सिरचा अ क्रमाुंा हा
ोग्

व अचूा मिहावा व त् ाच उप ो

णजारा

ममह ा अखरीस ााढण् ात

ोावारा मिमहता ा आवश् ा ारावा व ेमाडीि ज ा

अ क्रमाुंााची रक्ाम पणजम खचम झािी असि तो अ.क्र. ोि (Round )
ारावा.
2.22 ेर रोखवही मिमहण् ात ााही चा झािी असि व ती ुंतर िक्षात आिी
तर पवीची पा

र्ाडू

त / Staple ारू

तारखरस व् वस्स्ित मटप टाा

त, अिा वळस चाि

ोग् ती िरूस्ती ारावी व त् ा मठााणजी

सक्षम अमधााऱ् ाची मि ाुंाीत स्वाक्षरी घ् ावी.
2.23 रोखवहीतीि पा ाोरी राहणजार ाहीत अस पहाव कावा ाोरी पा रदल 
ारू त् ावर आहरणज व सुंमवतरणज अमधााऱ् ाची सही व मिक्ाा तण् ात
ावा.
अ) 3) रोखवहीत र्ोषवारा व बँके
ताळमेळ काढताना :आ)

3.1

रोखवहीतीि ममह ा अखर मििा रक्ामचा अचा ताळमळ
तण् ासाठी खािीिप्रमाणज ोावारा ममह ा सुंप ा ुंतर रोखपस्ताच् ा
पढीि पा ावर मिमहण् ात ावा.
मवहना :i. ममहन् ाच् ा सरूवातीची मििा :- रू.
ii. ममहन् ाची एाणज ेमा रक्ाम :- रू.
iii. ममहन् ाची एाणज खचम रक्ाम :- रू.
iv. ममह ा अखरची मििा रक्ाम ( i +ii - iii ) :- रू.
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3.2

अिा प्राार वरीि अ.क्र. iv मधीि णजारी रक्ाम व त् ा
ममहन् ातीि अखरच् ा मिविीची रोखवहीतीि मििा रक्ाम
ा िोन्हीही रामा सारख् ाच अस ा पामहेत.
सक्षम प्रामधाा ा ममहन् ातू एािा अचा ापणज रोखवहीतीि त् ा
मिविीची मििा तपासिी पामहे व तस प्रमाणजपत्र रोखवहीत ोंिमवि
पामहे. (मुंबई नित्तीय नियम 1959 नियम 55)

3.3

मवभा ी

आ क्त / मेहामधाारी ाा ाि ा

खदल  त् ाुंच् ा

ाा ाि ातीि एाा िाखच् ा रोखवहीची तपासणजी िसऱ् ा िाखा
अमधााऱ् ा ारण् ाबाबत िरमहा आिि ााढावत. तसच ेर िक्
असि तर मेहामधाारी ाा ाि ा

त् ाुंच् ा अमध स्त असि ा

ाा ाि ाुंच् ा रोखवही तपासणजीबाबत िमखि वरीिप्रमाणज आिि
ााढावत. तसच रोखवही तपासणजी ुंतर सुंबुंमधत अमधाारी ाुं ी त् ाुंचा
अहवाि

मेहामधाारी

ाा ाि ाच् ा

उपमेहामधाारी तर मवभा ी

बाबतीत

म वासी

आ क्त ाा ाि ाच् ा बाबतीत

उपा क्त महसूि ाुं ा ि ावा व त् ाुं ी त् ावर आवश् ा ती ाा मवाही
मवमहत मितीत ाराव ाची आह.
3.4

ममह ा सुंप ा ुंतर त् ा ममह ा अखर मििा रक्ामचा समवस्तर
ोावारा ााढण् ात ावा. ोावारा ााढता ा मििा रक्ाम ाोणजत् ा
मि ाुंााची आह, मतचा प्रमाणजा क्रमाुंा, मि ाुंा, मतचा रोखवहीतीि
अ.क्र. व ती रक्ाम ािाची आह आमणज ािामळ ती असुंमवतरीत
रामहिी असा समवस्तर तपमिि िण् ात

ऊ

सुंमवतरणज अमधााऱ् ाुंची स्वाक्षरी तण् ात

त् ावर आहरणज व
ावी. अिा प्राार

ममह ाअखरीस रोखवहीतीि मििा ही बँातीि मििाीपक्षा ामी
असता ाामा
3.5

.

ममह ा सुंप ा ुंतर रोखवहीतीि अखरची मििा व बॅा पासबा /
बँा मववरणजपत्रातीि अखरची मििा

ाुंचा समवस्तर ताळमळ

तण् ात ावा व तो आहरणज व सुंमवतरणज अमधााऱ् ा प्रमामणजत ाििा
असावा. सिरचा ताळमळ तता ा रोखवही व बँातीि ममह ाअखर
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मििा असि ा रक्ामतीि र्रााचा समवस्तर तपिीि िण् ात
ावा.
3.6

रोखवही व बॅातीि ममह ा अखरची मििा ाुंचा ताळमळ तण् ाचा
ाोणजताही मवमिष्टट म ा महाराष्टर ाोाा ार म
मवत्ती

म

म 1959 मध्

मिििा

म 1968 कावा मुंबई

ाही, त् ामळ तात्परता महाराष्टर

रपमराि िखा सुंमहता 2011 मधीि म ा 5 हा ताळमळ तण् ास
वापरता ईि. (प्रत संलग्न)
3.7

िास म णजम मवत्त मवभा मि.29/08/2005 सार प्रत् ा आहरणज व
सुंमवतरणज अमधााऱ् ा त् ाच प्रत् ा बँा खात् ाच मववरणजपत्र / बँा
पासबा िरमहा ोंिी ारू आणजा च आहत, त् ा ममहन् ात ेमा /
खचाच व् वहार असो कावा सो तरीसध्िा बँा मववरणजपत्र आणजा च
आह, त् ाारीता बँािा ाोणजतही चाेेस आाारता णजार ाहीत.

3.8

आहरणज व सुंमवतरणज अमधााऱ् ा

बँा मववरणजपत्रातीि / बँा

पासबाातीि त् ा ममहन् ातीि प्रत् ा मिविीचा ेमा व खचम व् वहार
तपासू

पाहणज आवश् ा आह व त् ाचा रोखवहीतीि व् वहारािी

ताळमळ तणज आवश् ा आह.
3.9

बऱ् ाच ाा ाि ात िाभार्थ् ां ा रक्ाम अिा ारताुं ा ती रक्ाम
रोखवहीत खची टाा ा ुंतर बँााडू

सुंबमधत खातिारास प्रत् क्ष

ाव्हा अिा ािी ह पामहि ेात ाही, सिरची बाब पाहणज आवश् ा
आह, ाारणज ााही बँाा िक् तो वै स्क्ता िाभािींच् ा
रामा सुंबुंमधत खातिारास िवार प्रिा

ारत

ोे ाुंमध्

ाहीत. ाोणजत् ाही

पमरस्स्ितीत बँााडू िास ाच् ा रामा वापर ा ेाणजार ाहीत ाची
आवश् ा ती तपासणजी / खात्री आहरणज व सुंमवतरणज अमधााऱ् ा
ारावी.
3.10 िास

खाती GRAS प्रणजािी व् मतमरक्त रोखी

/ चि ा

ेमा

ारण् ात णजाऱ् ा रामाुंचा ताळमळ िास म णजम मवत्त मवभा मि ाुंा
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18.11.2010 व मि ाुंा 11.7.2011 अन्व

चाता प्रमतमहा

उपाोाा ार / ाोाा ारािी तण् ात ावा.
3.11 सुंबुंमधत ाा ाि ााड रोखी ेमा होणजा- ा रक्ामा ेर त् ा GRAS
व्िार िास खाती ेमा ा ा ेात असतीि तर ेमा रक्ामाुंचा
तपमिि एाा मवमहत मन् ातीि रोेमािम मध् ठवण् ात ावा.
3.12 िास

पमरपत्रा मवत्त मवभा

मि ाुंा 16.12.2011 अन्व

सुंबुंमधत

ाा ाि ाामरता GRAS व्िार ेमा होणजा- ा सवम रामाुंची

ोंि

रोखवहीत तणज आवश् ा आह. तसच GRAS प्रणजािीव्िार भरणजा
ाििी चि सवा मि ा ुंतर Defaced ारणज आवश् ा आहत.
3.13 िास पमरपत्रा मव. मव. मि ाुंा 1.7.2016 अन्व GRAS व्िार ेमा
रामाुंचा ताळमळ महािखापाि (ि व ह) -1 महाराष्टर, मुंबई ाुंचबरोबर
तणज आवश् ा आह.
3.14 ज ा ाा ाि ात एाच बॅा खात आह, परुं त अ ा

ोे ाचा खचम

त् ामध होतो, ेस बऱ् ाच तहमसििार ाा ाि ात एाच बॅा खात
असत व त् ाच बॅा खात् ामधू

म

ममत वत

व भत्त,

ैसर्ग ा

आपत्ती, म वडणजूा, सुं ा ो, श्रावणजबाळ, इुं ा ो इ. ोे ाुंचा खचम होत
अस ामळ ममह ा अखरीस रोखवहीतीि मििा रक्ाम व बॅा
मववरणजपत्रा सार मििा रक्ाम ाुंचा ताळमळ तता ा सिरच् ा सवम
रोखवह ाुंतीि मििा रामा मवचारात तणज आवश् ा आहत.
3.15 बॅााडू

परत आि ा रामचा ध ाििम हा , ि ाम हा

िाभािीम हा

तपमिि बॅााड

त्वरीत प्राप्त ारुप

तण् ात

व
ावा,

हणजे ुंतर त् ाुंचा महिोब ठवण् ास व त् ा रामा सुंबुंमधत िाभार्थ् ां ा
परत वाटप ारण् ास अडचणजी त ाहीत.
3.16 स्वी

प्रपुंची िख् ाचा (PLA) िास

17.1.2011 अन्व
आह.

पमरपत्रा मवत्त मवभा

मि.

ाोाा ारबरोबर िरमहा ताळमळ तणज आवश् ा
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3.17 ज ावळस रोखवही व बँा पासबा ाुंचा ताळमळ होत सि, त् ावळस
िवारात िवार तो र्रा िोध
रक्ामचा र्रा सापडत

ााढण् ात

ावा व ेोप ंत पणजम

ाही, तोप ंत ेवढ ा रक्ामचा तपिीि

आपणजास मामहत आह तो रोखवहीत मिहावा. त् ामळ वी र्रााचा
तपमिि आपणजास ि च समे

ईि व ेसा ेसा ेन् ा रामाुंचा

तपिीि प्राप्त होईि तिी तिी

ोंि ममहन् ा अखरच् ा ााढण् ात

णजाऱ् ा ोावाऱ् ात तण् ात ावी.
3.18 बॅक ताळमेळ घेताना :–
i. बँा चाी ााही रक्ाम खात् ात खची टााणज:- सिर बाबत सप्रमाणज
तात्ााळ बॅािी सुंपाम साध रामा ेमा ारू घ् ाव् ात.
ii. बँा

बॅा चाेेस आाारणज:- िास

म णजम

मवत्त मवभा ,

मि.29.8.2005 सार सिर खात् ावर ाोणजतही िा बँा िावणजार ाही,
त् ामळ बँााड सिरची वेा ाििी रक्ाम परत खात् ावर ेमा ारू
तण् ात ावी.
iii. NEFT / ध ािि
साध

वट ामळ परत णज:- सिरबाबत बँािी सुंपाम

वी NEFT / ध ािि िऊ रामा खची पडि ह पाहणज आवश् ा

आह.
iv. बँात ेमा रामा परुं त रोखवहीत रक्ाम ेमा

सणज:- सिरबाबत

ताबडतोब बँािी सुंपाम साध त् ा रामा ाोणजत् ा व ािाच् ा आहत,
त् ाचा िोध तऊ त् ा रामा रोखवहीत ेमा बाेस तण् ात ाव् ात.
v.

रोखवहीत ेमा परुं त बॅात ेमा

बँाबरोबर ताळमळ तऊ

ाहीत :- ही बाब

ुंभीर अस

मक् ा ाोणजत् ा रामा व ािामळ बँात ेमा

झा ा ाहीत ाचा िोध तण् ात ऊ तर्ावत तात्ााळ िर ारावी.
3.19

रोखवही, ध ािि ोंिवही, असुंमवतरीत ोंिवही, टोा
ोंिवही, अ िा

ोंिवही, मामसा खचम मववरणजपत्र

ोंिवही, ि ा
ाुंचा िरमहा

ोावारा ााढण् ात ावा व त् ाुंचा परपस्पराुंिी ताळमळ घ् ावा.
4)

रोखवहीचा कार्यव भार
हततांतरण करतांना :-

4.1

ज ा वळस रोखवही मिहीणजाऱ् ा ाममचारी तसच आहरणज व सुंमवतरणज
अमधाारी

ाुंची बििी होत, त् ावळस त् ा मिविी रोखवहीचा ाा मभार

हस्ताुंतरणज ारणज अत् ावश् ा आह (Charge Hand Over/Taken
Over) व तिी ोंि रोखवहीत तण् ात ावी.
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4.2

ाममचारी / अमधाारी ाुं ी रोखवहीचा ाा मभार तता ा (Taken Over)
रोखवहीतीि मििाची पडताळणजी ारुप तिी ोंि रोखवहीत तण् ात
ावी व स्वाक्षरी ारावी. ााही तर्ावत असि तर त् ाुं ी ि च
मटप्पणजीद्वार सिरची बाब ाा ाि प्रमखाच् ा म ििम ास आणज िण् ात
ावी.

4.3

ाा मभार हस्ताुंतरणज ारता ा रोखवहीवर पवीच् ा ाा मरत सवम
अमधााऱ् ाुंच् ा स्वाक्षऱ् ा तण् ात

ाव् ात. ेर ााही अपमरहा म

ाारणजामळ रोखवहीवर ि च सह ा ारणज िक्

सि तर पढीि

साधारणजपणज एा आठवड ाच् ा आत रोखवहीवर पूवीच् ा आहरणज व
सुंमवतरणज अमधाा- ाची स्वाक्षरी तऊ

रोखवही पूणजम ारुप

घ् ावी.

ाोणजत् ाही पमरस्स्ितीत रोखवही अपूणजम अस ाच व रोखवहीत आहरणज
व सुंमवतरणज अमधााऱ् ाची स्वाक्षरी स ाच प्राार होणजार ाहीत अस
पहाव.
4.4 रोखवही व सुंबुंमधत ााम पाहणजाऱ् ा ाममचारी
बिि

ाुं ा िक् तो वारुं वार

. तिामप त् ाुंची बििी / पिोन् ती झा ास सवम ोंिवह्या /

रोखवह्या पूणजम ा ावरच बििीच् ा / पिोन् तीच् ा पिावर हेर
होण् ाारीता त् ाुं ा ाा ममक्त ारण् ात

ाव. आहरणज व सुंमवतरणज

अमधााऱ् ास ाा ममक्त ारण् ापूवी / ाा ममक्त ा ा ुंतर रोखवही
पूणजम ारू

तण् ाची, रोखवहीत सुंबमधत आहरणज व सुंमवतरणज

अमधााऱ् ाची सवम मि ाुंाास स्वाक्षरी आह ह पाहण् ाची ेबाबिारी
सुंबमधत म

ुंत्रा अमधाारी / ाा ममक्त ारणजाऱ् ा अमधााऱ् ाची

राहीि ाुंची ाृ प ा ोंि घ् ावी.
4.5

ेर एखाि ा ाममचारी / अमधाारी ाुं ा पवीच् ा ाममचारी / अमधाारी
ाुंच् ााडू रोखवहीच ाा मभार हस्ताुंतरणज ोग् प्राार झाि ाही तर
त् ाुं ी सिरची बाब तात्ााळ आप ा वमरष्टठ अमधााऱ् ाुंच् ा म िम ि ास
आणजू ि ावी.
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4.6

आहरणज व सुंमवतरणज अमधाारी ाुंची बििी झा ा ुंतर वी आहरणज
व सुंमवतरणज अमधााऱ् ाुंच ाा मभार हस्ताुंरणज प्रमाणजपत्र (CTC) व म ा
स्वाक्षरी ाोाा ार ाा ाि ास िणज आवश् ा आह.

4.7

रोख व् वहारािी सुंबमधत अमधाारी / ाममचारी ाुंची बििी झा ा ुंतर
ाा ाि ात वापरात

णजाऱ् ा सवािम , BEAMS, Bank A/C, Bill

Portal इ.महत्त्वाच् ा प्रणजािींच / बाबींच पासवडम त्वरीत बिि घ् ावत,
अन् िा त् ाचा िरूप ो होऊ िातो.
5)

बँकेतील खात्र्या ववषर्यी :-

5.1

आहरणज व सुंमवतरणज अमधााऱ् ा वत व भत्त प्रिा ाामरता िास
मान् बँातच चाि खात (Current A/C ) सरू ारणज आवश् ा आह.
( शा. नि. नि. नि.नद. 29/08/2005)

5.2

िा. म . मव. मव. मि. 29/08/2005
झाि ा ारारपत्रा सार बॅा

सार बॅा आमणज िास ाच् ा

ाा ाि ाच् ा बँका

व् वहाराारीता

ाोणजतही िा आाारि ेाणजार ाही अस मूि आह. त् ामळ बॅा
ेर अस िा आाारि तर तस बॅािा ाळवू

त परत घ् ावत

अन् िा Bank Balance ामी होऊ एातर Cheque Bounce होईि
कावा सुंबुंमधताुं ा तवढी रक्ाम ामी पड ा प्रिा ारता णजार ाही.
5.3

बॅा ाोणजतही चाेेस आाारि असतीि तर त् ाची ोंि त् ा मिविी
रोखवही खचम बाेस तण् ात
त् ाची

ावी व बँााड त परत आ ा ुंतर

ोंि रोखवही ेमा बाेस तण् ात

ावी. परुं त बँााड

ाोणजत् ाही पमरस्स्ितीत आाारिि चाेेस मात्र परत तण् ात ावत.
5.4

ध ाििावर

सही

ारणजा- ा

अिवा

DDO

A/C

authorized असणजाऱ् ा अमधाारी ाुंची बििी झा ा ुंतर तस सक्षम
अमधाारी ाुंच सही बँास ाळमवण् ात ाव, हणजे बँा ध ािि
बाऊन्स होणजार

ाही व बँााडू

ध ािि

वट ाच Charges

आाारि ेाणजार ाहीत.
5.5

बँाबरोबर व् वहार ारता ा / िाभािीची ािी ब मवता ा A/C No.,
IFSC Code इ. मामहती िता ा िक् तो आाडवारी इुंग्रेीतच असावी.
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5.6

ाेंद्र िास ा

ठरामवा

ोे ाारीता मवहीत ाि ा बॅातच ाेंद्र

िास ाच् ा आििाप्रमाणज चाि / बचत खात उतडण् ात ाव.
5.7

मवभा ी

आ क्त व मेहामधाारी ाा ाि ात ाा मरत असि ा

इतर मवभा ातीि DDO ाुं ी त् ाुंच् ा मवभा ा (
म

रपामिाा प्रिास ,

ोे , सुं ा ो / इुं ा ो / राह ो / उद्यो इ.) मवमहत ा ा सार बँात

बचत खात / चािू खात उतडाव.
5.8

एाावळस एाा बँा खात् ाची एाच ध ािि पस्स्ताा वापरात तण् ात
ावी व वापराव ास तति ा ध ािि पस्स्तातीि ध ािि ह
मि ाुंाम हा च खतमवण् ात ावत. वापरात

आिि / रदल  ािि /

र्ाटिि / परत आिि / ाािबाह झाि ा ध ाििाची ोंि वरीि
पस्स्तात तण् ात ावी.
5.9

ेर एखाि ा बँातीि आहरणज व सुंमवतरणज अमधााऱ् ाच बँा खात बुंि
ारू

वी

बँात खात उतड ा ुंतर ेन् ा बँा खात् ातीि सवम

रक्ाम वी खात् ात हस्ताुंतरीत ारू च व ताळमळ तऊ च पवीच् ा
बँातीि खात बुंि ाराव.
6) अखर्चचत रक्कमाबाबत :-

6.1

ज ा रक्ामा असुंमवतरीत (Undisbursed) आहत त् ाची

ोंि

असुंमवतरीत ोंिवहीत घ् ावी. िा. म . मव. मव. मि. 29/08/2005 सार
ती ममहन् ापक्षा ेास्त अखर्गचत वत व भत् ाच् ा रामा िास खाती
भरणजा ाराव् ात.
6.2

िास ा वळोवळी मिि ा म िे िा सार अखर्गचत रक्ाम िास खाती
भरणज आवश् ा आह. िास खाती रामा भरता ा िा. पमरपत्रा मव.
मव. मि.4.3.2015 व 14.5.2015

सार मिि ा सच ाुंच पाि

ारण् ात ाव. असुंमवतरीत रामा / अखर्गचत रामा चि ा भरता ा
चि ावर िखामिाम अचा व ोग्
6.3

मुंबई मवत्ती म

म 1959 म

मि ाराव.

म 149 पमरमिष्टट 22 सार सहाय् ा

अ िा ाच् ा अखर्गचत रामा एा वाा ुंतर िास
आवश् ा आह.

खाती भरणज
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6.4

िास पमरपत्रा मवत्त मवभा मि ाुंा 9.8.2011 सार रू 300/- पक्षा
ेास्त रामा चि ा त्वरीत बँात भरणजा ाराव् ात. तसच मि ाुंा 31
माचम रोेी रूप

300 पक्षा ामी रामाुंची चि िमखि ाोाा ार /

उपाोाा ार अमधाारी ाुंच स्वाक्षरी चि सहमत ारू िास ास
भरणजा ारावीत.
6.5

मवत्त मवभा , महाराष्टर िास

ाुंच पत्र क्र. सुंमाणजम -2020/प्र.क्र.37/

ाोााप्रिा-4, मि ाुंा 25.8.2020

सार रक्ाम रू.50/- कावा

त् ापक्षा ेास्त रक्ामची चि GRAS प्रणजािीद्वार भरण् ाची समवधा
उपिब्ध ारू िण् ात आििी आह.
6.6

ज ा ाा ाि ात ध ाििाव्िार प्रिा होत अिावळस ती ममहन् ापक्षा
ेास्त ााळ अखर्गचत राहीििा ध ािि पन्हा मरव्हॅिीडट ारू िण् ात
ावा.

6.7

वत

ि ााुंतीि अिासाी

रामा ेस मवमा, ाममचारी सोसा टी,

अपबचत , पतपढी इत् ािी वळवर भर ा ेातीि त पहाव.
े

7) रोखवहर्या पुणव करणे :-

7.1

ज ा ाा ाि ातीि रोखवह्या अपूणजम आहत, त् ा सवम ाा ाि ाुं ी

ा

मा मििमा सच ा मवचारात तऊ रोखवह ा त्वरीत पूणजम ाराव् ात.
7.2

म

मा सार ज ा रोखवह ा ठवणज आवश् ा आह त् ा रोखवह ा

ठव ा सतीि त् ा िमखि ठवण् ात ाव् ात.
7.3

सवम मेहामधाारी / सवम उप ोंिणजी महाम रीक्षा व मद्राुंा म

ुंत्रा, /

सवम उप सुंचािा भमी अमभिख, ाा ाि ा मि ाुंा 30.11.2022
अखर त् ाुंच् ा अमध स्त असि ा सवम ाा ाि ातीि रोखवह ा
पणजमत्वाचा समवस्तर अहवाि मि ाुंा 31.12.2022 प मत मवभा ी
आ क्त /

ोंिणजी महाम रीक्षा व मद्राुंा म

ुंत्रा, पणज / ेमाबुंिी

आ क्त व सुंचािा भमी अमभिख, पणज ाुं ा सािर ारावा.
7.4

सवम आहरणज व सुंमवतरणज अमधाारी

ाुं ी सोबत ेोड ाप्रमाणज

मववरणजपत्र -1 मध् िरमहा पढीि ममहन् ाच् ा 15 तारखप मत त् ाुंच् ा
वमरष्टठ ाा ाि ास तर वमरष्टठ ाा ाि ा

सोबत ेोड ाप्रमाणज
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मववरणजपत्र - 2 मध् त् ाुंच व त् ाच अमध स्त असि ा ाा ाि ाुंच् ा
आहरणज व सुंमवतरणज अमधाारी ाुंच एामत्रतमरत् ा मववरणजपत्र मवभा
प्रमखाुंच् ा ाा ाि ास सािर ारावीत. सिरची मववरणजपत्र त ार
ारताुं ा सुंिभी िास पत्र मि.07/4/2022 मधीि सूच ा मवचारात
घ् ाव् ात.
7.5

वमरष्टठ ाा ाि ा मतमाही मववरणजपत्रावरू िर मतमाही सुंप ा ुंतर
त् ाुंच् ा अमध स्त असि ा सवम DDO च् ा रोखवह ा पूणजम
अस ाबाबतची खात्री ाराव ाची आह.

8) रोखवहर्या अपूणव असल्र्यास
करावर्याची कार्यव वाही :-

8.1

ज ा ाा ाि ाची रोखवही अपूणजम असि त् ास सुंबमधत ाममचारी /
आहरणज व सुंमवतरणज अमधाारी / ाा ाि प्रमख ह ेबाबिार असतीि
ाची ाृ प ा सवम सबुंमधत ाुं ी

8.2

ोंि घ् ावी.

ज ा ाा ाि ाुंची रोखवही / रोखवह्या अपूणजम असतीि त् ा आहरणज व
सुंमवतरणज अमधााऱ् ावर मवभा ी आ क्त / ोंिणजी महाम रीक्षा व
मद्राुंा म

ुंत्रा, पणज / ेमाबुंिी आ क्त व सुंचािा भमी अमभिख,

पणज ाुं ी महसूि व व मवभा िास पमरपत्रा मि ाुंा 25.4.2005
प्रपत्र (ब - िो ) मध्
8.3

मि ा ा सार ाा मवाही ारावी.

पी. ए. सी. - 1 ाा ास ााडू पाठमवण् ात णजाऱ् ा अचा ा तपासणजी
अहवािात िखीि अपूणजम रोखवही बाबत आक्षप
त् ावळस िखीि वरीि अ.क्र. 8.2 मध्

मूि ािा असि

मूि ा ाप्रमाणजची ाा मवाही

सुंबुंमधताुंवर सक्षम प्रामधाारी ाुं ी ाराव ाची आह.
8.4

रोखपस्ताातीि
िास ा

ुंभीर स्वरूपाच् ा त्रटीबाबत सक्षम प्रामधााऱ् ा

वळोवळी मवहीत ाि ा म

वापर ारू

मा सार व मवहीत पध्ितीचा

ाडा ाा मवाही ाराव ाची आह. सिरची ाा मवाही

ारता ा महाराष्टर ा री सवा (मिस्त व अमपि) म
मवमहत ाि ा

म, 1979 मध्

ाा मपद्धती सार व ती ाा मवाही ारण् ास सक्षम

असणजाऱ् ा अमधााऱ् ा
ममधि कावा िास ा

मवभा ी

चौािी म

म पस्स्ताा 1991

वळोवळी मिि ा सूच ा, िास

म णजम ,
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पमरपत्रा इत् ािीमध् मवहीत ाि ा ाा मपध्ितीचा अविुंब ारण् ात
ावा.
8.5

तहमसि / उप मवभा ी

अमधाारी / मेहामधाारी ाा ाि ातीि

रोखवही पूणजम ारू तण् ाची ेबाबिारी ही म वासी उपमेहामधाारी
ाुंची, िय् म म बुंधा व सहमेहा म बुंधा व मुंद्राुंा मेहामधाारी
ाा ाि ाच् ा बाबतीत उप

ोंिणजी महाम रीक्षा व मद्राुंा म

ुंत्रा

ाुंचवर तर तािाा उप अमधक्षा भमी अमभिख व मेहा अमधक्षा,
भमी अमभिख ाा ाि ाच् ा बाबतीत उपसुंचािा भमी अमभिख
ाुंची राहीि. ेर त् ाुं ी रोखवह्या सिर मितीत पूणजम ारू तत ा
ाहीत तर त् ाुंचवर िमखि सुंबमधत मेहामधाारी / मवभा ी आ क्त
/

ोंिणजी महाम रीक्षा व मद्राुंा म

सुंचािा भमी अमभिख पणज

ुंत्रा पणज/ ेमाबुंिी आ क्त व

ाुं ी

ोग्

ती प्रिासाी

ाा मवाही

ाराव ाची आह.
8.6

सुंबमधत ाा ाि ात ाा मरत असि ा अुंत मत िखापरीक्षणज पिाा
त् ाुंच् ा तपासणजीत रोखवहीची सखोि तपासणजी ाराव ाची आह.

9) प्रवशक्षण:-

9.1

िास

अमधसच ा सा.प्र.मव महाराष्टर

प्रमिक्षणज) म
म णजम

ा री सवा (ाािबध्ि

म 2022, मि ाुंा 2.2.2022, सा.प्र. मवभा

मि.22.09.2022 व महसूि व व

िास

मवभा ाच मि ाुंा

21.1.2022 च पत्रा सार रोखवही मिमहण् ािी सुंबमधत सवम
अमधाारी / ाममचारी

ाुंच म

ममत प्रमिक्षणज मवभा ी

आ क्त,

ेमाबुंिी आ क्त आमणज सुंचािा, भूमम अमभिख, पणज.
महाम रीक्षा व मद्राुंा म

ुंत्रा, पणज व प्रधा

मख्

ोंिणजी

व सुंरक्षा,

ा पूर ाुं ी आ ोमेत ाराव.
9.2

सिरच प्रमिक्षणज आ ोमेत ारताुं ा मेहा प्रमिक्षणज सुंस्िा /
मवभा ी प्रमिक्षणज सुंस्िा ाुंच सहाा म तता ईि.
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9.3

मवभा ााड

/ ाा ाि ााड

आ ोमेत ारण् ात

प्रमिक्षणजात आहरणज व सुंमवतरणज अमधाारी
ेबाबिाऱ् ा, रोखवही इ. बाबतच मवा
9.4

णजाऱ् ा

ाुंच् ा ातमव्

व

हमी ठवण् ात ावत.

सिर प्रमिक्षणजात ज ा ाा ाि ाुंच रोखपस्ता

ोग्

प्राार मिमहि

ेात आह, त् ाुंचही अ भव माुंडण् ाची सुंधी त् ाुं ा िण् ात ावी.
10) इतर अनुषंवर्क सुचना :-

10.1

िास म णजम , महसूि व व मवभा क्र.आरईव्ही-613/प्र.क्र. 39/टी2, मि ाुंा 26 े ,2015 व िास

पत्र क्रमाुंा आरईव्ही-

0317/प्र.क्र. 27/टी-2, मि ाुंा 7 एमप्रि, 2017 अन्व म िे मित
ा ा सार अमभिख् ाुंपोटी ेमा होणजाऱ् ा सवम रामा
फक्त (GRAS) प्रणालीव्दारे च

िास

ा

ापढ

खाती ेमा ारण् ात

ाव् ात. सिर रामाुंचा ाोणजत् ाही पमरस्स्ितीत म ॅन् अिी पध्िती
िास खाती भरणजा ारण् ात ऊ
10.2

.

िासाी ाा ाि ातीि रोखपाि, भाुंडारपाि व अिाच इतर ााही
ाममचारी ज ाुंच् ावर

िासाी

रक्ाम, भाुंडार, मद्राुंा व इतर

मािमत्ता ेमा ारण् ाची अिवा साुंभाळण् ाची ेबाबिारी
सोपमवण् ात आििी आह, अिा ाममचारी ाुं ी प्रमतभती ठवण् ाच् ा
अ ा प्रााराुंपैाी ाोणजत् ाही एाा प्राारात प्रमतभूती (सक् मरटी )
सािर ारणज आवश् ा आह (मुंबई नित्तीय नियम- 9191 नियम क्र.99 )
10.3

स्िा ी अमग्रम कावा सुंमक्षप्त ि ाावर प्रिम रामा आहमरत ारू
त् ा ुंतर खचम ारता ा सुंबमधताुंाड

ोग् त् ा मि ाुंााची पावती /

प्रमाणजा तण् ात ावी.
10.4

रक्ाम रूप 5000/- कावा त् ापक्षा ेास्त ि ााुंच् ा प्रिा ासाठी
सुंबमधताुंाड 1 रूपा ाच् ा मद्राुंाावर (Stamp) पोच तण् ात ावी.

10.5

म

ुंत्रा अमधाारी

ाुं ी अमध स्त ाा ाि ाुंच् ा भटी िर ा

रोखवहीची तपासणजी ारावी व तसा िरा रोखवहीत ोंिवावा. (शा. नि.
नि. नि.नद. 29/08/2005)
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10.6

ध ाििव्िार प्रिा ारता ा चा बा मधीि Cheque counterfoil
व् वस्स्ित व पमरपणजम मिमहििी असावी, ाारणज ााही अडचणज आिी
तर counterfoil वरू प्रिा ाचा तपमिि समेण् ास मित होत.

10.7

अुंत मत िखापरीक्षणज पिाा त् ाुंच् ा तपासणजीत रोखवहीतीि त्रटी /
रोखवही ािी मिहावी ाबाबत सुंबमधत ाममचारी / अमधाारी ाुं ा
मा मििम ाराव.

10.8

आवश् ाता सता ा मोठ ा प्रमाणजात रोख रक्ाम बँात ााढ
आहरणज व सुंमवतरणज अमधााऱ् ा रोखपटीत ठव

10.9

तातडीच् ा ाा ाि ी

.

खचासाठी ाममचाऱ् ाुं ा ाच् ा पावत् ावर

रामा आ ाऊ हणज मि ा ेातात, परुं त त् ाुंचा महिोब वळीच पणजम
ारावा.
10.10

िास

पमरपत्रा, मवत्त मवभा

मि ाुंा 28.9.2018

सार ेर

एखाि ा ाुंत्राटिाराच वार्गाा िर ारार / म मविा रक्ाम रू. 2.50
िाख पक्षा ेास्त असि, तर त् ा ाा ाि ा
तण् ात
म

GSTIN क्रमाुंा

ावा. तसच ाुंत्राटिारास ि ा अिा ारता ा त् ात

मा सार GST TDS च् ा रक्ामची वसूिी ारण् ात ावी. तसच

ि ाात इतरही िा ू असतीि त् ा वेाती ेस आ ार, ााम ार
मवमा, ााम ार उपार, स्वाममत्वध , DMF इ. म

मा सार ापात

ा ा आहत ह पाहाव.
10.11

GST / IT TDS इत् ािीच् ा ापात ाि ा रामा मवहीत मितीत
सुंबमधत िासाी खात् ात ेमा ाराव् ात. तसच आ ार व GST
च मवहीत ािि Returns मवहीत मितीत भरावत, अन् िा ाहा
िुं ड भरावा िा तो.

10.12

स्िा ी अग्रीमापक्षा ेास्त खचम ारू

, तसच ेर स्िा ी अमग्रमाची

रक्ाम ामी पडत असि तर त वाढव

घ् ाव कावा ेर स्िा ी

अमग्रम ाो असि तर तस वमरष्टठ ाा ाि ास ाळव व त् ाुंच् ा
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मान् त स्िा ी अमग्रमाची रक्ाम ोग् त् ा िखामिााखािी भरणजा
ारू त बुंि ाराव.
10.13

रोखवही सुंबमधत सवम बाबी ेस ि ा
ध ािि

ोंिवही, चि

ोंिवही, टोा

ोंिवही,

ोंिवही, सवम प्राारची चि , अ िा

ोंिवही, सवम ि ा इ. आवश् ा त् ा सवम बाबी ाा म स्वरूपी ेत
ारू ठवाव् ात.
10.14

ाोाा ारात ि ा पारीत झा ावर ि ााुंवर खािीिप्रमाणज समवस्तर
बाबी ोंिवाव् ातi.

ि ा क्रमाुंा व मि ाुंा

ii.

ाोाा ार प्रमाणजा क्रमाुंा , प्रमाणजा मि ाुंा –

iii.

NEFT / ध ाििािवार रक्ाम अिा ा ास त् ासुंबधी
तपमिि.

10.15

प्रिा झाि ा ि ाातीि उपप्रमाणजा ही रदल  ारावीत, ( Paid and
Cancelled) हणजे त् ाचा िरूप ो होणजार ाही.

10.16

प्रत् ा मवभा

प्रमखा आप ा अमध स्त ाा ाि ात रोखवहीत

व् वहार ोंिमवण् ाची, महिोब ठवण् ाची / मिमहण् ाची एाच पध्ित
वापरिी ेाईि अस पहाव.
10.17

रोखवही सुंबधी मवभा ात ेर ााही बदल ि झा ास /

वी

ाा मपध्िती िा ा ास ेस GRAS, PFMS इ. अिा वळस सवम
अमध स्त ाा ाि ात रोखवही मिमहण् ाची एाच ाा मपध्िती
वापरिी ेाईि व ती म

मा सार असि अस म

ुंत्रा अमधाारी

ाुं ी पाहणज आवश् ा आह.
10.18

सवम सामान् पणज एाा व् क्तीस 300 रूप ाप ंतची रक्ाम

ता-

आणजता ईि. ेव्हा -आणज ाराव ाची रक्ाम ही 300 रूप ापक्षा
ेास्त असि तव्हा िो

ाममचारी पाठवावत, ेव्हा सिर रक्ाम

5000 रूप ापक्षाही ेास्त असि तव्हा त् ा िो ाममचाऱ् ापैाी एा
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अम वा मपणज मिमपा अ र रोखपाि असिा पामहे. (महाराष्ट्र कोषागार
नियम 1968 नियम क्र. 98(2) आठ)

10.19

िास ा

रोखवही

मिमहण् ासुंबुंधी

सुंिभात

मि

ाि ा

मि.17/02/2022, मि.07/04/2022 व मि.07/07/2022 च् ा
पत्रातीि सवम सच ाुंच पाि ाराव.
10.20

सत (Setu)

व

मेहा खम ामम प्रमतष्टठा

(DMF) मधीि

व् वहारासाठी रोखवही ठवणज आवश् ा आह.
10.21

सोबत महसूि व व

मवभा ात ढोबळमा ा

मवमवध प्राारच् ा रोखवह्याुंची

ठवण् ात

णजाऱ् ा

ािी मामहतीसाठी मववरणजपत्र क्र. 3

मध् ेोडिी आह. त् ा सवम प्राारच् ा रोखवह ा मिमहताुं ा सिरच् ा
मा मििमा तत्वाुंच पाि होईि अस पाहाव.
10.22

सुंिभाकात िास पमरपत्रा / पत्र सवम म

ुंत्रा अमधााऱ् ाुं ा ापवी

पाठमवििी आहत. त् ाुं ी ती आप ा अमध स्त सवम ाा ाि ाुं ा
पाठवावीत.
10.23

सिरच् ा सच ा

ा र्क्त महसूि व व

असि ा ाा ाि ाुं ाच िा ू राहतीि.

-----------*****-----------

मवभा ाच् ा अमध स्त
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रोखवही मावसक वववरणपत्र क्र.-1
कार्यालर्याचे नाव :माहे :अ.क्र. रोखवहीचे

रोखवही

नाव

रोखवहीतील बँकेतील तफावत

पूणव

वशल्लक

वशल्लक

(4-5)

तफावतीचा

तफावतीची

ताळमेळ घेतला

कारणे

वदनांक
9

2

3

शेरा

आहे का
4

9

6

7

8

1

1
2
3
4
5

सक्षम अवधकारी र्यांची तवाक्षरी
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रोखवही त्रैमावसक वववरणपत्र क्र.-2
(े / सप्टें बर / मडसेंबर / माचम )
कार्यालर्यांचे नाव :-

अ.क्र. रोखवहीचे

रोखवही

नाव

रोखवहीतील बँकेतील तफावत

पूणव

वशल्लक

वशल्लक

तफावतीचा

तफावतीची

ताळमेळ घेतला

कारणे

वदनांक
9

2

3

शेरा

आहे का
4

9

6

7

8

1

1
2
3
4
5

सक्षम अवधकारी र्यांची तवाक्षरी
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वववरणपत्र क्र.- 3
ववभार्ात ठे वण्र्यात र्ये णाऱ्र्या रोखवह्या
1. म

ममत आहरणज व सुंमवतरणज अमधाारी (DDO) रोखवही

2. सुंे

ाुंधी / श्रावणजबाळ म राधार अ िा

3. इुंमिरा ाुंधी वृध्िपााळ / मवधवा / अपुं
4. राष्टरी ाुं टूुं ब अिमसहाय्

ोे ा
ोे ा

ोे ा

5. म वडणजा
6.

ैसर्ग ा आपत्ती / ाा

ो

7. ित ेमी न् ा ाधीारणज स्वी प्रपुंेी िखा (PLA) रोखवही
8. भसुंपाि स्वी प्रपुंेी िखा (PLA) रोखवही
9. अमभिख
10. Disaster Management Cash Book
11. CAMPA
12. MGNREGS
13. Plan / Non Plan
14. Foundation
15. मख् िखापाि रोखवही
16. सत
17. DMF
18. इतर
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