“ग्रास”

प्रणालीद्वारे

ईलेक्ट्रॉनिक

पध्दतीिे

चुकीचे/ दु बार/ अनतनरक्ट्त प्रदाि झाल्यास त्या
रकमाांचा परतावा करण्याबाबतची काययपध्दती...

महाराष्ट्र शासि
नवत्त नवभाग,
शासि पनरपत्रक क्र. सांनकणय-2019/प्र.क्र.73/कोषा-प्रशा-4
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
नदिाांक - 09 जािेवारी, 2020
वाचा :- 1) नवत्त नवभाग, शासि पनरपत्रक क्र.सांकीणय 1009/प्र.क्र.32/कोषा प्र.5 , नद.16.12.2011.
2) नवत्त नवभाग, शासि पनरपत्रक क्र.सांकीणय 1009/प्र.क्र.32/भाग-2/कोषा प्र.5, नद.13.08.2014.
3) नवत्त नवभाग शासि पनरपत्रक क्र.सांकीणय 1009/प्र.क्र.32/कोषा प्र.5 , नद. 01/07/2016.
4) महाराष्ट्र कोषागार नियम 1968 खांड पनहला नियम 383 ते 385.

प्रस्ताविा:शासिाच्या नवनवध नवभागाांशी सांबनां धत महसूली जमा रकमाांचा भरणा “ग्रास” प्रणालीद्वारे
ईलेक्ट्रॉनिक पध्दतीिे शासि खाती भरण्याची सुनवधा शासिािे उपलब्ध करुि नदली आहे . काही वेळा “ग्रास”
प्रणालीतील सहभागी नवभागाांिा त्याांचे नवभागाांशी सांबनां धत जमा लेखाशीषाखाली भरणा करतािा चुकीच्या
नवभागाच्या िावे भरणा केला जातो ककवा दु बार/अनतनरक्ट्त रकमेचे प्रदाि करदात्याांकडू ि/अदाकत्यांकडू ि
केले जाते. अशा प्रसांगी ई-चलिाांच्या रकमेचा परतावा करण्याची काययपध्दती सध्या अ्स्तत्वात िसल्यामुळे
परतावा करतािा निमाण होणारी अडचण दूर करणे क्रमप्राप्त आहे व त्याअिुषांगािे परताव्याची काययपध्दती
ठरनवण्याची बाब शासिाच्या नवचाराधीि होती. यासांदभात शासिाकडू ि आता परताव्यासाठीची काययपध्दती
खालीलप्रमाणे निनित करण्यात येत आहे .

शासि पनरपत्रक:महसूलाचे परतावे करण्याची काययपध्दती, महाराष्ट्र कोषागार नियम, 1968 खांड-एक, नियम 383
ते 385 मध्ये नवहीत केली आहे . “ग्रास” प्रणालीमार्यत ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमातूि जमा होणाऱ्या महसूलाच्या
परताव्यासाठीही हीच काययपध्दती लागू राहील, यासाठीची सनवस्तर काययपध्दती खालीलप्रमाणे निनित
करण्यात येत आहे .
1) “ग्रास” प्रणालीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीिे शासकीय नवभागाच्या ज्या कायालयाांच्या िाांवे महसूलाचा
भरणा करण्यात आलेला आहे , त्या कायालयािे अथवा त्या नवभागािे प्रानधकृत केलेल्या त्याांच्या
अनधिस्त कायालयािे अथवा ज्या लेखाशीषाखाली भरणा झाला आहे , त्या लेखाशीषाशी सांबनां धत
नवभागाकडू ि प्रानधकृत असलेल्या अनधकाऱ्याांिी अशा रकमाांचा परतावा करण्याची काययवाही करावी.
2) ज्या नवभागाांिी परताव्याचे प्रानधकार नदलेले िाहीत ककवा सांबनां धत अनधकाऱ्यास प्रानधकृत केलेले िाही,
अशा नवभागाच्या नवभागप्रमुखाांिी त्याांचे स्तरावर परताव्याचे अनधकारी प्रानधकृत करावेत.
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3) “ग्रास” प्रणालीव्दारे रक्ट्कम प्रदाि करताांिा बँकेकडू ि चुकूि/दु बार अथवा अनतनरक्ट्त रक्ट्कम प्रदाि
झाल्यास त्याबाबतचा परतावा बँकाांिा करण्यासाठी, सांबनां धत नवभागािे/कायालयािे त्या त्या प्रकरणी
परताव्यासाठी मागणी केलेली रक्ट्कम बँकेकडू िच प्रदाि झाली आहे , याची योग्य त्या कागदपत्राांद्वारे
ककवा प्रमाणपत्रान्वये खात्री करावी व तसे सक्षम प्रानधकाऱ्याचे प्रमाणपत्र देयकासोबत जोडावे. ज्या
प्रकरणी शक्ट्य आहे , त्याप्रकरणी ई-चलि ज्याांच्या िावे आहे , त्याांचे िा-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे.
त्यािांतरच परतावा दे यक कोषागारात सादर करावे.
4) परताव्याकनरता प्रचनलत पध्दतीप्रमाणेच िमुिा म.को.नि. 43 मध्ये कोषागारात /उपकोषागारात/
अनधदाि व लेखा कायालयात महसूल परतावा आदेशासह दे यक सादर करावे.
5)

महसूल परताव्याचे दे यक ज्या कायालयाकडू ि कोषागारात /उपकोषागारात /अनधदाि व लेखा
कायालयात सादर केले जाणार आहे , त्या कायालयािे सदरील महसूलाची रक्ट्कम शासि खाती जमा
झाली आहे , याची पडताळणी “ग्रास” प्रणालीव्दारे करुिच रक्ट्कम परतावा करण्यासाठीचे दे यक
कोषागारात सादर करावे.

6) महसूली परताव्याची रक्ट्कम सांबनां धत जमा लेखाशीषाच्या “वजा परतावे” (Deduct Refund) या
शीषाखाली दशयवावी. तसेच महाराष्ट्र अथयसांकल्प नियम पु्स्तका, प्रकरण -14 मधील नियम 157
मध्ये नवहीत केलेल्या काययपध्दतीिुसार महसूली जमेचा ताळमेळ घेताांिा सांबनां धत नवत्तीय वषात
महसुली परताव्याची रक्ट्कम, महसूली जमेमधूि वजा झाल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी सांबनां धत
नियांत्रक अनधकारी याांची राहील.
7) महसुली परतावा केल्यावर परताव्याबाबतची िोंद अनभलेख्यात घेण्याची जबाबदारी सांबनां धत
कायालयाची राहील.
8)

महाराष्ट्र कोषागार नियम,1968 मधील नियम 425 िुसार, ज्या नवभागाांिा (उदा. नवक्रीकर, पनरवहि,
राज्य उत्पादि शुल्क नवभाग इ.) नवनशष्ट्ट नियमाांतगयत परतावे मांजूर करण्यास सक्षम असलेल्या
प्रानधकाऱ्यास सरळ बँकेवर काढावयाच्या आदे शाच्या स्वरुपात परताव्याचे आदे श काढण्यासाठी
प्रानधकृत केले आहे, त्यावर कोषागार अनधकाऱ्याांकडू ि आणखी दुसरा आदे श पृष्ट्ठाांनकत करण्याची
आवश्यकता िाही. सदर नवभागाांिी/कायालयाांिी त्याांच्या प्रचनलत काययपध्दतीिुसारच परताव्याची
काययवाही करावी.

9) महसूली रकमेचे ्स्वकृती “ग्रास” प्रणालीव्दारे ईलेक्ट्रॉनिक पध्दतीिे करण्यात येत असल्यामुळे
परताव्याबाबतची िोंदही ईलेक्ट्रॉनिक पध्दतीिे “ग्रास” प्रणालीत घेणे आवश्यक आहे . त्यामुळे ईपेमेंटद्वारे शासिखाती जमा होणाऱ्या रकमाांचा परतावा करतािा नवत्त नवभाग, शासि पनरपत्रक
क्र.सांकीणय 1009/प्र.क्र.32/कोषा.प्र.5, नद.16.12.2011 मध्ये नवहीत केलेल्या काययपध्दतीिुसार
चलिाांवर परतावा (Refund claim) करण्याची िोंद “ग्रास” प्रणालीद्वारे करावी व परतावा क्रमाांक
चलिावर प्राप्त करुि घ्यावा. जेणेकरुि परताव्याबाबतची िोंद चलिावर कायमस्वरुपी राहील, अशी
िोंद घेताांिा पुढीलप्रमाणे काययवाही करावी.
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क. ई-चलिाांच्या रकमेचा परतावा करतािा, ज्या कायालयासाठी रक्ट्कम भरणा केली आहे , त्या
कायालयािे अथवा सांबनां धत नवभागाकडू ि प्रानधकृत केलेल्या सक्षम अनधकाऱ्याांिी

“ग्रास”

प्रणालीवर लॉगीि करुि जमा रकमेची खात्री करावी.
ख. जमा रकमेची खात्री करताांिा ई-चलिावरील सवय तपशील जसे GRN, BANK CIN, RBI Date,
BANK Scroll No, Digital Signature इ. बाबी तपासाव्यात.
ग. “ग्रास” प्रणालीवर लॉग-इि करुि Refund Challan या नवकल्पाद्वारे परताव्याबाबतची िोंद
चलिावर घेऊि परतावा क्रमाांक प्राप्त करुि घ्यावा. तसेच चलिातील अांशत: रक्ट्कम परतावा
करताांिा परताव्याच्या रकमेकरीता Partially Refund Claim ची िोंद करुि उवयरीत रक्ट्कम
नवरुनपत (Deface) करावे.
घ. कोषागारात/उपकोषागारात/अनधदाि व लेखा कायालयात दे यक सादर करताांिा परतावा मांजूरी
आदे शासह परताव्याची िोंद (Refund Claim) घेतलेल्या चलिाची प्रत सादर करावी.
अनधदाि व लेखा कायालय/कोषागार/उपकोषागार कायालयािे करावयाची काययवाही:ई-चलिाद्वारे भरणा केलेल्या रकमेचे परताव्याचे दे यक, सांबनां धत कायालयाकडू ि प्राप्त
झाल्यावर परताव्याची देयके (Refund Bills) पानरत करताांिा प्रचनलत काययपध्दतीिुसार ज्या बाबी
तपासण्यात येतात, त्या प्रथम तपासूि पहाव्यात. त्याांितर “ग्रास” प्रणालीद्वारे लॉगीि होवूि खालील
बाबी तपासूि परतावा दे य होत असल्यास परतावा नदल्याची िोंद (Refunded) “ग्रास” प्रणालीद्वारे
ई-चलिावर घ्यावी.
i)

“ग्रास” लॉगीिद्वारे ज्या रकमेच्या परताव्याची मागणी केली आहे , त्या रकमेच्या जमेची खात्री
करावी. जमेची खात्री करतािा ई-चलिावरील सवय तपशील जसे GRN, BANK CIN, RBI Date,
Bank Scroll No, Digital Signature इत्यादी बाबी तपासाव्यात.

ii) सांबनां धत कायालयािे परताव्याची (Refund Claim) िोंद “ग्रास” प्रणालीद्वारे चलिावर केली आहे
का? याबाबत खात्री करावी व चलिावर परतावा क्रमाांकाची (Claimed refund for) पडताळणी
करावी.
iii) ई-चलिािे भरणा केलेल्या पूणय रकमेच्या परताव्याची मागणी केली असल्यास, कायालयािे ईचलिावर पूणय रकमेकनरता परताव्याची िोंद (Refund Claim) घेणे आवश्यक आहे. तसेच पूणय
रकमेपक
ै ी अांशत: रकमेच्या परताव्याची मागणी केली असल्यास परताव्याच्या रकमेकनरता
Partially Refund Claim ची िोंद घेऊि उवयनरत रक्ट्कम नवरुनपत (Deface) करणे आवश्यक आहे .
याबाबत कोषागार / अनधदाि व लेखा कायालयािे तपासणी करावी.
iv) “ग्रास” प्रणालीव्दारे प्रदाि करतािा बँकेकडू ि चुकूि/ दु बार अथवा अनतनरक्ट्त प्रदाि झाल्यास
त्याबाबतचा परतावा बँकाांिा करण्यासाठी सांबनां धत नवभागािे/कायालयािे देयक सादर केल्यास,
त्या त्या प्रकरणी परताव्यासाठी मागणी केलेली रक्ट्कम बँकेकडू िच प्रदाि झाली आहे . याबाबत
शहानिशा करण्याची जबाबदारी सांबनां धत नवभागाची/कायालयाची असल्यामुळे त्याांचेकडील
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सक्षम प्रानधकाऱ्यािे नदलेल्या प्रमाणपत्राच्या अथवा इतर कागदपत्रे घेऊि व ज्या प्रकरणी शक्ट्य
आहे त्याप्रकरणी ई-चलि ज्याांच्या िावे आहे त्याांचे िा-हरकत प्रमाणपत्राचे आधारे देयक पानरत
करावे.
v) उपरोक्ट्त बाबी तपासूि रक्ट्कम दे य असली तरच कोषागार/अनधदाि व लेखा कायालयािे GRN
Refund Verification या नवकल्पाव्दारे fully/partially claim refunded म्हणूि चलिावर िोंद
घेणे आवश्यक आहे.
यासांदभात काही अडचणी असल्यास कोषागार अनधकारी, व्हच्युयअल रेझरी, 5 वा मजला, िवीि
प्रशासि भवि, मुांबई याांचक
े डे सांपकय साधावा.
सदर शासि पनरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असूि, त्याचा ा़ साांकेताांक. 202001091227420405 असा आहे. हा आदे श नडजीटल
स्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे,

INDRAJEET
SAMBHAJI GORE

Digitally signed by INDRAJEET SAMBHAJI GORE
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=6015944fe7d58a83f4a54c43147b5da1e34861e2984e9f793b66f7249
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(इांद्रनजत गोरे )
शासिाचे उपसनचव
प्रत,
1) मा.नवरोधी पक्षिेता, नवधािसभा /नवधािपनरषद, महाराष्ट्र नवधािमांडळ, सनचवालय,मुांबई.
2) सवय सन्मािनिय नवधािसभा नवधािपनरषद व सांसद सदस्य,
3) राज्यपालाचे सनचव.
4) मुख्यमांत्रयाांचे व उपमुख्यमांत्रयाांचे सनचव.
5) सवय मांत्री व राज्यमांत्री याचे खाजगी सनचव
6) सवय मांत्रालयीि प्रशासकीय नवभाग.
7) मांत्रालयीि सवय नवभागाच्या अधीि असलेल्या सवय नवभागाचे व कायालयाचे प्रमुख
8) प्रबांधक, मुळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई.
9) प्रधाि महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1 व (लेखा व अिुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मुांबई.
10) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2 व (लेखा व अिुज्ञेयता)-2 महाराष्ट्र,िागपूर.
11) आयुक्ट्त, आयकर (TDS) चिीरोड, मुांबई. 400002.
12) आयुक्ट्त, आयकर (TDS) नसव्हील लाईि,िागपूर 444001
13) प्रबांधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुांबई.
14) सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई.
15) सनचव, महाराष्ट्र नवधािमांडळ सनचवालय, मुांबई.
16) प्रबांधक, लोक आयुक्ट्त व उपलोकायुक्ट्त याचे कायालय, मुांबई.
17) प्रबांधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकरण, मुांबई.
18) मुख्य मानहती आयुक्ट्त, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
19) नवशेष आयुक्ट्त, महाराष्ट्र सदि, कोपर्निकस रोड, िवी नदल्ली
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20) सवय नवभागीय आयुक्ट्त.
21) सवय नजल्हानधकारी व सवय नजल्हा पनरषदाांचे मुख्य काययकारी अनधकारी.
22) सांचालक, लेखा व कोषागारे, मुांबई.
23) अनधदाि व लेखा अनधकारी, मुांबई व नजल्हा कोषागारे
24) सहसांचालक, लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे/िागपूर/औरांगाबाद/िानशक/ अमरावती.
25) सांचालक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवि, िवी मुांबई.
26) सहसांचालक,स्थानिक निधी लेखा मुांबई पुणे/िागपूर/औरांगाबाद/िानशक/ अमरावती.
27) निवड िस्ती/कोषा-प्रशा-4.
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