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3) शासन पवरपत्रक : क्र. सांकीणय 1009/प्र.क्र.32/कोषा.प्र.5, वद. 16 विसेंबर, 2011.

शासन पवरपत्रकराज्य शासन ववत्त ववभार्गाने सांचालनालय लेखा व कोषार्गारे , मुांबई याांचे वनयांत्रणाखाली
व्हर्चयुयअल रेझरी कायालयाची स्थापना केली असून शासनार्चया ववववध ववभार्गाांचा महसूल व महसूलेतर
रकमाांचा भरणा ईलेक्ट्रॉवनक माध्यमाचा वापर करुन शासकीय जमा लेखाांकन पद्धतीद्वारे (ग्रास)
शासनखाती जमा करण्याची सुववधा उपलब्ध करुन वदलेली आहे. ग्रास प्रणालीमाफतयत शासनाकिे जमा
होणाऱ्या महसूल व महसूलेतर रकमाांचे लेखाांकन, ताळमेळ, परतावा, ई-चलनाांचे ववरुवपकरण
इत्यादीबाबत करावयार्चया काययवाहीर्चया सूचना उपरोक्ट्त सांदभांकीत पवरपत्रकाांन्वये यापुवीच वनर्गयवमत
करण्यात आल्या आहेत.
ग्रास प्रणालीमधुन कामकाज करणे सूकर व्हावे या कवरता प्रणालीत नवीन ववकल्प ववकसीत
करण्यात आले आहेत त्याअनुषांर्गाने व उपरोक्ट्त ववषयाबाबत ग्रास प्रणालीद्वारे जमा होणाऱ्या रक्ट्कमा
सांबांधीत ववभार्गाांनी / कायालयाांनी करावयाची काययपद्धती खालील प्रमाणे वनवित करण्यात येत आहे.
1.

ई-चलनाचे ववरुपीकरण (Defacement of e-challan) :
अदाकत्यांने ग्रास प्रणालीद्वारे यशस्वीवरत्या प्रदान केल्यावर ई-चलन सांबांधीत बँकेकिू न ई-

स्क्रोलमध्ये समाववष्ट्ट केले जाते. ग्रास प्रणालीतील समाववष्ट्ट बँकेकिू न ई-स्क्रोल प्राप्त झाल्यानांतर
सांबांधीत ववभार्गास सेवा पुरववण्यासाठी ई-चलन त्याांचे लॉर्गइनमध्ये उपलब्ध होते. अदाकत्यास सेवा
पुरववल्यानांतर सांबांधीत ववभार्गाने / कायालयाने सांबांधीत चलन ग्रास प्रणालीद्वारे तात्काळ ववरुवपत
(Deface) करणे बांधनकारक आहे. ई-चलने ववरुवपत करण्याची सुववधा ग्रास प्रणालीत उपलब्ध करुन
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दे ण्यात आली आहे .

सेवा पुरववल्यानांतर अशी ई-चलने ववरुवपत करणे याची जबाबदारी सांबांधीत

कायालय प्रमुखाांची राहील. ववरुपीत (Defaced) ककवा अववरुपीत (Non-Deface) चलनाांचा अहवाल
सांबांधीत कायालयाांना त्याांर्चया ग्रास लॉर्गईनमध्ये उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे. या पयायाद्वारे त्याांनी
ववरुपीत / अ-ववरुपीत चलनाांचा आढावा घेऊन ज्या ई-चलनाांवर सेवा पुरववली आहे परांतु अशी ई-चलने
ववरुपीत केली नाहीत अशी चलने त्वरीत ववरुपीत करावीत.

सांबांधीत ववभार्ग प्रमुखाांनी त्याांर्चया

अवधपत्याखालील कायालये ई-चलने ववरुवपत कवरत आहेत ककवा नाही याचा आढावा घेऊन त्यावर
वनयांत्रण ठे वावे. ज्या ववभार्गाांचा महसुल ग्रास प्रणालीव्दारे ई-चलनाने शासन खाती जमा होतो मात्र अशा
ई-चलनाांवर कोणतीही सेवा पुरववली जात नाही अथवा जे ववभार्ग महसूलाची एकवत्रत जमा रक्ट्कम ईचलनाने ग्रास प्रणालीद्वारे शासन खाती भरणा करतात अशा ववभार्गाांनी ई-चलन ववरुवपत करण्याची
आवश्यकता नाही.
2. ई-जमेचा परतावा (Refund of e-payment):
ग्रास प्रणालीमाफतयत जमा होणाऱ्या रकमाांर्चया परताव्याबाबतची काययपद्धती उपरोक्ट्त सांदभांकीत
क्र. 3 र्चया शासन पवरपत्रकाद्वारे ववहीत करण्यात आली आहे. ई-चलनाचा परतावा करण्यापुवी सांबांधीत
रक्ट्कम शासन खाती जमा झाली आहे याची खात्री सांबांधीत ववभार्गाने / कायालयाने ग्रास प्रणालीद्वारे
करणे आवश्यक आहे. ई-चलनावर GRN, Bank CIN, Bank Reference व Bank Scroll Number /
Date व विजीटल वसग्नेचर आहे का हयाची खात्री करावी. मार्गणीदारास परतावा अनुज्ञय
े असल्यास
परताव्यार्चया मार्गणीबाबतची नोंद

ई-चलनावर घेण्याबाबतची सुववधा ग्रास प्रणालीत उपलब्ध करुन

दे ण्यात आली आहे. ई-चलनावर रकमेर्चया परताव्याची मार्गणी केल्याची (Claim for Refund) नोंद करणे
सांबधीत कायालयास करणे बांधनकारक राहील. परताव्यार्चया मार्गणीची नोंद घेण्याची जबाबदारी
सांबांधीत परतावा करणाऱ्या अवधकाऱ्याची अथवा ज्या कायालयार्चया नावे ई-चलनाचा भरणा केला आहे
त्या कायालयार्चया सांबांधीत अवधकाऱ्यावर राहील. परताव्याचे दे यक अवधदान लेखा कायालयात /
वजल्हा कोषार्गारात सादर करताना परताव्यार्चया मार्गणीची (Claim for Refund) नोंद

घेतलेल्या

चलनाची प्रत दे यकासोबत सादर करणे आवश्यक आहे. ई-चलनाांर्चया परताव्याबाबतचा अहवाल सांबांधीत
कायालयाांना त्याांर्चया ग्रास लॉर्गईनमध्ये उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे.

ज्या ववभार्गाांची

परताव्याबाबतची दे यके अवधदान व लेखा कायालय अथवा वजल्हा कोषार्गार कायालयात सादर केली
जात नाहीत त्याांनी परताव्यबाबतची स्वतांत्र नोंदवही ठे ऊन त्यामध्ये परताव्यार्चया नोंदी घ्याव्यात.
अवधदान व लेखा कायालय / वजल्हा कोषार्गार कायालयाने ई-चलनार्चया परताव्याचे दे यक
पारीत करण्यापुवी त्याांना परताव्यासाठी वाटप केलेल्या ग्रास प्रणालीर्चया लॉर्गईन आयिीद्वारे ई-जमेर्चया
रकमेची खात्री करावी व दे यक पारीत झाल्यावर परताव्याबाबतची नोंद (Claim Refunded)ई-चलनावर
घेणे बांधनकारक राहील. अवधदान व लेखा कायालय / वजल्हा कोषार्गार कायालयाने दे यकाची रक्ट्कम
प्रदान करण्यापुर्वव ई-चलनावर परताव्याबाबतची नोंद (Claim Refunded) घेतली आहे का याची खात्री
केल्यानांतरच प्रदान करावे व प्रदानानांतर प्रमाणक क्रमाांक व वदनाांक ग्रास प्रणालीद्वारे अद्ययावत करावा.
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3.

ई-जमेचे लेखाांकन (Accounting):
ई-जमेचा अहवाल सांबांधीत ववभार्ग प्रमुख / सांबध
ां ीत कायालयाांना िाऊनलोि करुन घेण्याची

सुववधा ग्रास प्रणालीमध्ये उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेली आहे. ज्या कायालयार्चया नावे ई-चलन
करण्यात आले आहे. त्या कायालयाने दै वनक / मावसक जमा अहवालार्चया आधारे त्याांचेकिील रोख
वहीमध्ये जमा बाजूला ई-वरसीट म्हणून त्या रकमेची नोंद घेणे आवश्यक आहे.
ग्रास प्रणालीमध्ये ई-जमेबाबत खालील अहवाल सांबध
ां ीत कायालयाांर्चया लॉर्गईनमध्ये
Accounting Report या ववकल्पात उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेले आहेत.
1.रोख लेखा (Cash Account)

- मुख्य लेखावशषय वनहाय जमेचे वववरण.

2.बाह्य पवरवशष्ट्ट (Covering Schedule) - मुख्य लेखावशषांतर्गयत योजना साांकेताांकवनहाय जमेचे वववरण
3.दै वनक रोख वही (Daily Cash Book) - योजना साांकेताांकवनहाय दै वनक जमेचे वववरण
4.एकूण जमा (Total Receipt)

- ववववित कालावधी/मुख्य लेखावशषय/योजना साांकेताांक/कायालय

वनहाय जमेचे वववरण.
सांबांधीत कायालयाांनी उपरोक्ट्त अहवाल िाऊनलोि करुन त्या आधारे ई-जमेची नोंद रोख वहीत
घ्यावी.
4.

ई-जमेचा ताळे मेळ (Reconciliation of e-receipts):
महाराष्ट्र अथयसांकल्ल्पय वनयम पुल्स्तका प्रकरण 14 वनयम 157 पवरवशष्ट्ट 3 पवरर्चछे द 3 मधील

काययपद्धतीनुसार वनयांत्रण अवधकाऱ्याांनी ई-वरवसट व इतर सवय जमा रकमाांचे एकवत्रकरण करुन त्याचा
ताळमेळ महालेखापाल कायालयाशी ववहीत पद्धतीने घेणे आवश्यक आहे. वनयांत्रण अवधकारी /ववभार्ग
प्रमुख याांना त्याांर्चया ग्रास लॉर्गईनमध्ये प्रादे वशक / वजल्हा / कायालय वनहाय एकूण जमेचा अहवाल
उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे. ग्रास प्रणालीमाफतयत जमा होणाऱ्या रकमाांचे मावसक लेखे व्हर्चयुयअल
रेझरी माफतयत महालेखापाल, मुांबई कायालयास सादर होतात.
महालेखापाल,मुांबई

कायालयात

सादर

करण्यात

आलेल्या

मावसक

व्हर्चयुयअल रेझरीमाफतयत
जमा

लेख्याचे

मुख्य

लेखावशषय/योजना साांकेताांकवनहाय वववरणपत्र ववभार्ग प्रमुखाांना त्याांचे ग्रास प्रणालीमध्ये
Account Submitted to AG या ववकल्पात उपलब्ध करुन दे ण्यात आले आहे. त्यावरुन महालेखापाल,
मुांबई कायालयार्चया लेख्यामध्ये समाववष्ट्ट झालेल्या योजना साांकेताांक वनहाय एकूण जमेची आकिे वारी
सांबांधीत ववभार्गाांस पाहता येईल. ववभार्ग प्रमुखाांनी मावसक जमेचा अहवाल ( योजना सांकेताांक वनहाय)
प्राप्त करुन घ्यावा व त्याआधारे महालेखापाल, मुांबई कायालयाशी जमेचा ताळमेळ घ्यावा.
ग्रास प्रणालीमाफतयत जमा होणाऱ्या रकमाांचा अहवाल / तपशील व्हर्चयुयअल रेझरी कायालयास
ग्रास प्रणालीतील सहभार्गी बँकाांकिू न ई-स्क्रोलर्चया स्वरुपात प्राप्त होतो. सदर प्राप्त होणाऱ्या ईस्क्रोलमधील ई-चलनाांर्चया तपशीलाचा व रकमेचा ताळमेळ व्हर्चयुयअल रेझरीकिू न केला जातो तसेच
सहभार्गी बँकाांकिू न जी रक्ट्कम भारतीय वरझव्हय बँकेत भरणा केली जाते त्याांचाही ताळमेळ व्हर्चयुयअल
पष्ृ ठ 7 पैकी 3

शासन पवरपत्रक क्रमाांकः सांकीणय-1009/प्र.क्र.32/कोषा-प्रशा-5

रेझरीकिू न केला जातो. ई-चलनाांचा तपशील व रकमा ह्या बँक व आर.बी.आय. याांचेकिू न प्राप्त
होणाऱ्या स्क्रोल सोबत जुळल्यावरच सांबांधीत ववभार्गास / कायालयास त्याचा तपशील एकूण जमा (Total
Receipt) या ववकल्पात उपलब्ध करुन वदला जातो.

तसेच ई-चलनाची रक्ट्कम शासन खाती

(आर.बी.आय.मध्ये) जमा झाल्यावर सांबांधीत ई-चलन कोषार्गार अवधकारी, व्हर्चयुयअल रेझरी याांचेकिू न
विजीटली स्वािरीत होते. त्यामुळे सांबांधीत ववभार्गाने / कायालयाने ई-चलनाांर्चया रकमाांचा ताळमेळ
अवधदान व लेखा कायालय / वजल्हा कोषार्गार कायालयात करण्याची आवश्यकता नाही. अवधदान व
लेखा कायालय / वजल्हा कोषार्गार कायालय याांना त्याांचे अवधकार िेत्रातील कायालयात जमा होणाऱ्या
ई-चलनाांची पिताळणी करावयाची झाल्यास त्याांना अशी पिताळणी त्याांचे ग्रास लॉर्गईनमध्ये करण्याची
सुववधा GRN Check या ववकल्पात उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेली आहे.
महालेखापाल, मुांबई कायालयार्चया लेख्यामध्ये व्हर्चयुयअल रेझरीमाफतयत समाववष्ट्ट झालेल्या
मुख्यलेखा वशषय / योजना साांकेताांकवनहाय जमा रकमाांची ऑनलाईन पद्धतीने पिताळणी करण्याची
सुववधा महालेखापाल कायालयाने त्याांचे प्रणालीत उपलब्ध करुन वदली आहे. त्यावरुन ववभार्ग प्रमुखाांना
त्याांर्चया ववभार्गाची

ग्रास प्रणालीतील एकूण मावसक जमा व महालेखापाल, मुांबई कायालयार्चया

लेख्यामध्ये समाववष्ट्ट झालेल्या योजना साांकेताांकवनहाय जमा रकमा याची खात्री करता येईल. तथावप
प्रत्यि ताळमेळ व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सांबांधीत ववभार्ग प्रमुखाांना महालेखापाल, मुांबई कायालयामध्ये
प्रत्यि जाऊन ताळमेळ करुन प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे.
5.योजना साांकेताांकाांर्चया चुकीर्चया वर्गीकरणाची दु रुस्ती (Correction of Misclassification of
Scheme Code):
अदाकत्यांने चुकीर्चया योजना साांकेताांकाखाली रकमेचा भरणा केल्यास त्यात दु रूस्ती करण्याची
सुववधा ग्रास प्रणालीमध्ये Correction Memo/Transfer Entry या ववकल्पात उपलब्ध करुन दे ण्यात
आली आहे. ग्रास प्रणालीद्वारे प्रदान करताना चुकीर्चया योजना साांकेताांकाखाली प्रदान झाल्यास या
ववकल्पाद्वारे त्याची दु रुस्ती करणे आता शक्ट्य आहे. अशी दु रुस्ती करण्यासाठी ज्या कायालयासाठी
प्रदान करण्यात आले आहे त्या कायालयाने त्याांची ववनांती पत्राद्वारे तसेच ग्रास प्रणालीद्वारे ऑनलाईन
पद्धतीने उपरोक्ट्त ववकल्पाद्वारे

व्हर्चयुयअल रेझरीकिे सादर करणे आवश्यक आहे.

चुकीर्चया

साांकेताांकाखाली प्रदान झाल्याचे वनदशयनास आल्यावर त्याबाबतची दु रूस्ती करण्याची ववनांती त्वरीत
व्हर्चयुयअल रेझरी कायालयाकिे सादर करावी.

प्रदान ज्या मवहन्यात करण्यात आले आहे त्याच

मवहन्यात जर अशी ववनांती सादर करण्यात आली तर आवश्यक दु रूस्ती

महालेखापाल, मुांबई

कायालयास मावसक लेखे सादर करण्यापुवी व्हर्चयुयअल रेझरी कायालयाकिू न करुन दे ता येईल.
अन्यथा याबाबतची आवश्यक ती पदान्तरीत नोंद (Transfer Entry) घेण्याचा प्रस्ताव महालेखापाल, मुांबई
कायालयास व्हर्चयुयअल रेझरी कायालयाकिू न सादर करण्यात येईल. सदरची सुववधा फतक्ट्त योजना
साांकेताांक दु रुस्त करण्यापुरतीच मयादीत आहे. प्रदान करताना चुकीचा ववभार्ग अथवा चुकीर्चया
कायालयास प्रदान केले र्गेल्यास त्याबाबतची दु रुस्ती या ववकल्पाद्वारे करण्याची सुववधा उपलब्ध नाही.
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6.

परतावा ककवा ववरुपीकरणाची नोंद वरव्होक करणे (Revocation of Defacement / Refund

Entry):
ग्रास प्रणालीद्वारे ज्या कायालयासाठी प्रदान केले आहे त्या कायालयाकिू न चलनाचे
ववरुपीकरण करताना अथवा परताव्याची नोंद घेताना त्यामध्ये चूक होते ककवा चुकीने नोंद घेतली जाते
अशी चुकीने घेतलेली नोंद रद्द करणे ककवा नवीन योग्य ती नोंद ई-चलनावर घेण्याची सुववधा ग्रास
प्रणालीमध्ये Revoke या ववकल्पामध्ये उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आहे. ई-चलनावर ज्या कायालयाने
ववरुपीकरण ककवा परताव्याची चुकीची नोंद घेतली आहे त्या कायालयाने त्याांची ववनांती प्रस्तावाद्वारे व
ग्रास प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने उपरोक्ट्त ववकल्पातून सादर करणे आवश्यक आहे. ई-चलनावर
ववरुपीकरणाची चुकीची नोंद घेतली असल्यास व ती दु रुस्त करण्यासाठी / रद्द करण्यासाठी ज्या
कायालयाने ही नोंद घेतली आहे त्यार्चया एक स्तर वरीष्ट्ठ कायालयाने तसा प्रस्ताव व्हर्चयुयअल रेझरी
कायालयाकिे सादर करावा.
अवधदान व लेखा कायालय / वजल्हा कोषार्गार कायालयाने जर परतावा केल्याबाबतची चुकीची
नोंद घेतली असल्यास अशी नोंद चुकीने घेतली आहे असे प्रमाणीत करुन त्याबाबतचा प्रस्ताव व ग्रास
प्रणालीतील लॉनईनद्वारे ऑनलाईन ववनांती व्हर्चयुयअल रेझरीकिे सादर करावी.
परतावा ककवा ववरुपीकरणाची नोंद वरव्होक करणे ही काययपद्धती नसून चुकीची नोंद दु रुस्त
करुन दे ण्यासाठी उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेली सुववधा आहे. चलन ववरुपीत करताना अथवा
परताव्यार्चया नोंदी घेताांना सांबांधीत कायालयाने योग्य ती काळजी घ्यावी व वारां वार अशा चूका होणार
नाहीत याची खबरदारी घ्यावी.
7.

पेमेंट ॲक्रॉस बँक काऊांटर या ववकल्पाद्वारे प्रदान केलेल्या चलनाांची पिताळणी :
ज्या अदाकत्यांकिे नेट बँकींर्ग अकाऊांट नाही त्याांना ग्रास प्रणालीद्वारे प्रदान करणे शक्ट्य व्हावे

या कवरता पेमेंट ॲक्रॉस बँक काऊांटरद्वारे (Payment Across Bank Counter) प्रदान करण्याची सुववधा
उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आहे. ग्रास प्रणालीतील जमेची खात्री करताांना सांबांधीत ई-चलनावर
GRN, Bank CIN, Bank Reference व Bank Scroll Number / Date या बाबी प्रणालीद्वारे तपासणे
आवश्यक आहे. या ववकल्पाद्वारे प्रदान केल्यावर अदाकता बँकेत प्रदान केल्याची पोहोच सांबांधीत
ववभार्गास / कायालयास सादर करतो. अदाकत्यांने असे चलन सादर केल्यावर सांबांधीत ववभार्गाने /
कायालयाने ती रक्ट्कम शासन खाती जमा झाली आहे का ? याबाबतची खात्री ग्रास प्रणालीद्वारे करणे
आवश्यक आहे. तरी, पेमेंट ॲक्रॉस बँक काऊांटर या ववकल्पाद्वारे प्रदान केलेल्या ई-चलनाांवर GRN,
Bank CIN, Bank Reference व Bank Scroll Number / Date या बाबी ग्रास प्रणालीद्वारे तपासूनच
अदाकत्यांस सेवा पुरववण्यात यावी, अन्यथा यात शासनार्चया महसूलाची हानी सांभवत आहे.
सांबांधीत ववभार्ग प्रमुखाांनी वेळोवळी ग्रास प्रणालीमाफतयत शासनाकिे जमा होणाऱ्या महसूल व
महसूलेतर रकमाांचे लेखाांकन, ताळमेळ, परतावा, ई-चलनाांचे ववरुवपकरण, इत्यादीबाबत त्याांर्चया
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अवधपत्याखालील कायालयाांकिू न योग्य ती काययवाही होत आहे ककवा नाही याचा आढावा घेऊन
त्याबाबतर्चया सूचना सांबांधीताांना वनर्गयवमत करुन त्यावर वनयांत्रण ठे वावे.
सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनार्चया www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201606301409532705 असा आहे. हा आदे श
विजीटल स्वािरीने सािाांकीत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांर्चया आदे शानुसार व नावाने.

Narayan
Bhaskar
Ringane

Digitally signed by Narayan
Bhaskar Ringane
DN: CN = Narayan Bhaskar
Ringane, C = IN, S = Maharashtra,
O = Government Of Maharashtra,
OU = Deputy Secretary
Date: 2016.07.01 12:06:09 +05'30'

(ना. भा. करर्गणे)
उपसवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.ववरोधी पिनेता, ववधानसभा / ववधान पवरषद, महाराष्ट्र ववधानमांिळ सवचवालय,मुांबई.
2. सवय सन्माननीय ववधानसभा / ववधान पवरषद व सांसद सदस्य,
3. राज्यपालाांचे सवचव
4. मुख्यमांत्रयाांचे व उपमुख्यमांत्रयाांचे सवचव
5. सवय मांत्री व राज्यमांत्री याांचे खाजर्गी सवचव
6. सवय मांत्रालयीन प्रशासकीय ववभार्ग
7. मांत्रालयीन सवय ववभार्गाांर्चया अवधन असलेल्या सवय ववभार्गाांचे व कायालयाांचे प्रमुख
8. प्रबांधक, मुळ न्यायालय शाखा, उर्चच न्यायालय, मुांबई
9. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीिा)- 1, महाराष्ट्र, मुांबई
10. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, महाराष्ट्र, मुांबई
11. महालेखापाल (लेखापरीिा)-2, महाराष्ट्र, नार्गपूर
12. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-2, महाराष्ट्र, नार्गपूर
13. आयुक्ट्त, आयकर (TDS) चनीरोि, मुांबई 400002
14. आयुक्ट्त, आयकर (TDS) वसव्हील लाईन, नार्गपूर 444001
15. प्रबांधक, उर्चच न्यायालय (अपील शाखा) मुांबई
16. सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्ग, मुांबई
17. सवचव, महाराष्ट्र ववधीमांिळ सवचवालय, मुांबई
18. प्रबांधक, लोक आयुक्ट्त व उपलोक आयुक्ट्त याांचे कायालय, मुांबई
19. प्रबांधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, मुांबई
20. मुख्य मावहती आयुक्ट्त, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
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21. ववशेष आयुक्ट्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्वनकस रोि, नवी वदल्ली
22. सवय ववभार्गीय आयुक्ट्त
23. सवय वजल्हावधकारी
24. सवय वजल्हापवरषदाांचे मुख्य काययकारी अवधकारी
25. बहु जन समाज पाटी, िी-1 इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुांबई 1.
26. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदे श, सी.िी.ओ.बॅरॅक नां. 1, योर्गिेम समोर, वसांतराव भार्गवत
चौक,नवरमन पॉईांट , मुांबई 20.
27. भारतीय कम्युवनस्ट पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, 314, राजभुवन, एस.व्ही.पटे ल रोि,, मुांबई 4.
28. भारतीय कम्युवनस्ट पाटी (माक्ट्सयवादी), महाराष्ट्र कवमटी, जनशक्ट्ती हॉल, ग्लोब वमल पॅलेस,
वरळी, मुांबई 13.
29. इांवियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदे श काँग्रेस (आय) सवमती, वटळक भवन, काकासाहेब
र्गािर्गीळ मार्गय, दादर, मुांबई 25.
30. नॅशनवलस्ट काँग्रेस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जनयल मार्गय, नवरमन पॉईांट, मुांबई 21.
31. वशवसेना, वशवसेना भवन, र्गिकरी चौक, दादर, मुांबई 28.
32. सांचालक , लेखा व कोषार्गारे , मुांबई
33. अवधदान व लेखाअवधकारी, मुांबई
34. सहसांचालक,लेखा व कोषार्गारे ,कोकण/पुणे/नार्गपूर/औरांर्गाबाद/नावशक/ अमरावती
35. सवय वजल्हा कोषार्गार अवधकारी
36. मुख्य लेखापरीिक, स्थावनक वनधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुांबई
37. सहसांचालक,स्थावनक वनधी लेखा मुांबई /पुणे/नार्गपूर/औरांर्गाबाद/नावशक/अमरावती
38. ववत्त ववभार्गातील सवय कायासने
39. वनवि नस्ती कोषा प्र.5.
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