
अपल ेसरकार सेवा कें द्र प्रकल्पा ऄतंगगत “देयक 
संगणक प्रणालीद्वारे” सीएससी - एसपीव्हीस 
देयके ऄदा करणेबाबत.  

 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम ववकास ववभाग 

शासन पवरपत्रक क्रमाकंः- असक-2017/प्र.क्र.32/अपल ेसरकार कक्ष 
बाधंकाम भवन, मर्गबान पथ, फोर्ग, 

मंत्रालय, म ंबइ- 400 001 
तारीख:    31  ऑक्र्ोबर, २०१7. 

वाचा :-  
1. शासन वनणगय,ग्रामववकास व जलसंधारण ववभाग क्र.संग्राम-2015/प्र. क्र.93/संग्राम 

कक्ष,वद.11 ऑगस्र्,2016. 
2. श ध्दीपत्रक शासन वनणगय, ग्रामववकास व जलसधंारण ववभाग क्र.संग्राम-2015/ 

प्र.क्र.93/संग्राम कक्ष, वद.31 माचग,2017. 
3. ग्रामववकास ववभाग, मावहती तंत्रज्ञान संचालनालय व सीएससी-एसपीव्ही यामंधील 

वत्रपक्षीय करारनामा वद.18/11/2016समक्रमाकंाचे शासन पवरपत्रक वद. 6/9/2017  
 

शासन पवरपत्रक 

कें द्र शासनाच्या मागगदशगक सूचनानं सार पंचायती राज संस्थाचं्या कारभारामध्ये इ-पंचायत 
प्रकल्पातंगगत ऄवभपे्रत ऄसलेले सवग कारभार संगणकीकृत करुन एकस त्रता व पारदशगकता अणणे 
(G2G), नागवरकानंा ववववध प्रशासकीय ववभागातंगगत अवश्यक ऄसलेले सेवा-दाखले (G2C), तसेच 
आतर व्यावसावयक सेवा (B2C), जास्तीत जास्त प्रकारच्या बँककग सेवा (FI), आत्यादी सेवा ग्रामीण 
जनतेला एकाच कें द्रावर त्याचं्या रवहवासी क्षते्रातच कालबध्द स्वपापात वमवाव्या, या हेतूने  
राज्यातील पंचायतराज संस्थामंध्ये “अपले सरकार सेवा कें द्र (ASSK)” प्रकल्प राबवण्याचा वनणगय 
संदर्भभय क्रमाकं 1 शासन वनणगया ऄन्वये घेण्यात अला अहे. त्याऄन षंगाने संदभाधीन 
वद.6/9/2017 च्या पवरपत्रकान्वये अपले सरकार सेवा कें द्र प्रकल्पातगगत “देयक संगणक 
प्रणालीद्वारे” सीएससी-एसपीव्हीस देयके ऄदा करण्याबाबतची कायगपद्धती वनवित करण्यात अली 
अहे. सदर कायगपद्धतीचा शासन स्तरावर ववेोववी अढावा घेण्यात येत ऄसून सदर कायगपद्धती 
राबववण्यात येणाऱ्या ऄडचणी / त्र र्ी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत अहे. त्याचाच एक भाग 
म्हणनू वद.1 ज लै, 2017 पासून देयके ऄदा करण्याबाबतच्या कायगपद्धतीमध्ये प ढीलप्रमाणे ऄंशत: 
स धारणा करण्यात येत अहे. 

 
1. वद.1 जूलै, 2017 पासून याप्रकल्पातंगगत सीएससी-एसपीव्ही याचंे माफग त प रववण्यात 

अलेल्या सेवाचंी देयके “ देयक संगणक प्रणालीद्वारे” ग्रामपंचायतीमाफग त सीएससी-
एसपीव्हीस थेर् ऄदा न करता या पवरपत्रकात प ढे नमूद केलेल्या कायगपद्धतीन सार 
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ईपम ख्य कायगकारी ऄवधकारी (पंचायत) याचंे स्तरावरुन सीएससी-एसपीव्हीस ऄदा 
करण्यात यावी.  
 

2. सीएससी-एसपीव्ही यानंी दर मवहन्याच्या 1 तारखेस मागील मवहन्यात प रववलेल्या 
सेवाचंे देयक (Proforma Invoice) ऑनलाइन ईपलब्ध करुन द्याव.े 

 
3. कें द्र चालकाने सदर प रववण्यात अलेल्या सेवाचंी प ष्ट्र्ी करुन दर मवहन्याच्या 3 

कायालयीन वदवसातं ग्रामसेवक /ग्रामववकास ऄवधकारी याचंेकडे देयक ऑनलाइन 
पाठवाव.े कें द्र चालकाने 3 कायालयीन वदवसातं देयक प ढे न पाठववल्यास सदर देयक 
संगणक प्रणाली स्वत:हून (By Default) कें द्र चालकाला देय ऄसलेली रक्कम वगवून 
ईवगरीत देयक ग्रामसेवक / ग्रामववकास ऄवधकारी याचंेकडे पाठवले. त्यानंतर 
ज्याववेेस कें द्रचालक प ष्ट्र्ी देइल, त्याववेेस त्यास देय रक्कम ऄदायगीची प ढील 
कायगवाही होइल.  

 
4. ग्रामसेवक /ग्रामववकास ऄवधकारी यानंी दर मवहन्याला कें द्र चालकानंी प ष्ट्र्ी केलेले 

देयक (Proforma Invoice) प्राप्त र्ाल्यापासून 5 कायालयीन वदवसातं सदर देयकाची 
प ष्ट्र्ी करावी. सदर प ष्ट्र्ी र्ाल्यानंतर देयक ईपम ख्य कायगकारी ऄवधकारी (पंचायत) 
यानंा प्राप्त होइल. मात्र ग्रामसेवक / ग्रामववकास ऄवधकारी यानंी 5 कायालयीन 
वदवसातं देयकाची प ष्ट्र्ी न केल्यास सदर देयक संगणक प्रणाली स्वत:हून (By 
Default) ऄंवतम करुन ईपम ख्य कायगकारी ऄवधकारी (पंचायत) याचंेकडे पाठवले. मात्र 
ग्रामसेवक / ग्रामववकास ऄवधकाऱ्याने ऄंवतम न केलेले ऄशा प्रकारच्या देयका संदभात 
जास्त प्रदानाची जबाबदारी ग्रामसेवक / ग्रामववकास ऄवधकारी याची राहील. 

 
5. ईपम ख्य कायगकारी ऄवधकारी (पंचायत) यानंी सवग ग्रामपंचायतीकडून अदल्या वदवशी 

प्राप्त र्ालेल्या देयकाचंी संगणक प्रणालीद्वारे संकवलत केलेली एकवत्रत रक्कम 
RTGS Form मध्ये नमूद केलेल्या सीएससी-एसपीव्हीच्या  खात्यात RTGS द्वारे वगग 
करावी. तसेच ऄंवतम देयकामधून संगणक प्रणालीने कपात केलेली TDS / GST  
ककवा ववेोववेी लागू ऄसलेली कराची रक्कम शासन खाती ववहीत कालमयादेत भरणा 
करावी व त्या त्या कायद्यान सार अवश्यक वववरणपत्रे संबंवधत ववभागास सादर 
करावी. 

 
6. ग्रामसेवक /ग्रामववकास ऄवधकारी यांनी सीएससी-एसपीव्ही याचंेमाफग त प रववण्यात 

अलेल्या सेवापंोर्ी प्रवत कें द्र वनवित करण्यात अलेली रक्कम  रु.10,450/- + सेवा 
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कर (वद. १ ज लै, 2017 नंतर लागू ऄसलेला वस्तू सेवा कर GST) याप्रमाणे              
वद. 1 ज लै, 2017 ते वद. 30 जून,2018 या कालावधीतील एकूण रक्कम तातडीने 
ऄग्रीम स्वरुपात ईपम ख्य कायगकारी ऄवधकारी (पंचायत) याचं्याकडील अपले सरकार 
सेवा कें द्र (ASSK) खात्यात जमा करावी. त्यानंतर दरवषी 15 जून पयंत त्याप ढील 
वषासाठी, मागील वषातील बचतीचे समायोजन करुन ऄग्रीम स्वरुपात ईपरोक्त 
प्रमाणे वनधी जमा करावा. 

 
सदरचे शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

संकेतस्थवावर ईपलब्ध करण्यात अले ऄसून त्याचा संकेताक  201710131333175520 ऄसा 
अहे. हा अदेश वडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

   महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशान सार व नावाने.  

    ( ऄसीम ग प्ता  ) 
 सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. सवग वजल्हा पवरषदांच ेम ख्य कायगकारी ऄवधकारी. 
2. सवग वजल्हा पवरषदांच ेऄवतवरक्त म ख्य कायगकारी ऄवधकारी. 
3. सवग वजल्हा पवरषदांच ेम ख्य लखेा व ववत्त ऄवधकारी. 
4. सवग वजल्हा पवरषदांच ेईपम ख्य कायगकारी ऄवधकारी, (पंचायत/सा.प्र.वव). 
5. सवग पचंायत सवमत्याचंे गर् ववकास ऄवधकारी. 
6. सवग सरपंच ग्रामपंचायत,महाराष्ट्र राज्य (व्दारे कें द्र चालक सी.एस.सी-एस.पी.व्ही). 
7. सवग ग्रामसेवक /ग्रामववकास ऄवधकारी, ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र राज्य (व्दारे कें द्र चालक   
       सी.एस.सी-एस.पी.व्ही/ इ-मेल). 
8. सीएससी-एसपीव्ही इ-गव्हनगन्स आंवडया वलवमरे्ड, आलेक्रॉवनक वनकेतन, वतसरा मजला, DeITY, 6 

सीजीओकॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नवी वदल्ली-110003. 
9. मावहती व तंत्रज्ञान ववभाग, मंत्रालय, म ंबइ -32  
10. स्वीय सहायक सवचव (ग्रा.वव), मा. सवचव (ग्रा.वव) यांच ेऄवलोकनाथग. 
11. वनवड नस्ती, अपले सरकार कक्ष, ग्रामववकास व पचंायत राज ववभाग. 

 
प्रत मावहतीसाठी 
1. मा.ववरोधी पक्ष नेते, ववधानसभा/ववधान पवरषद,महाराष्ट््रऺ ववधानमंडव,म ंबइ. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. सवग मा. ववधानसभा/ववधान पवरषद सदस्य,महाराष्ट्र ववधानमंडव,म ंबइ. 
3. मा. राज्यपालांच ेसवचव. 
4. मा.म ख्यमंत्री, यांच ेप्रधान सवचव. 
5. मा.प्रधान सवचव, ववधानमंडव सवचवालय. 
6. शासनाच ेम ख्य सवचव. 
7. शासनाच ेसवग ऄप्पर म ख्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव (सवग प्रशासकीय ववभाग). 
8. सवग ववभागीय अय क्त. 
9. सवग सहसवचव/ईपसवचव (ग्रामववकास ववभाग). 

10. सवग वजल्हावधकारी. 
11. मा.मंत्री (ग्रामववकास) यांच ेखाजगी सवचव. 
12. मा.राज्यमंत्री (ग्रामववकास) याचंे खाजगी सवचव. 
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