
 
शासकीय अधिकारी/कर्मचारी याांच्या भधिष्य धििाह 
धििीचे लखेयाांबाबत र्हालखेापाल कायालयाकडूि 
परुधिण्यात येणारी धििरणपत्रे ऑिलाईि पध्दतीिे 
काढूि घेण्याबाबत.                   

 
                   र्हाराष्र शासि 

सार्ान्य प्रशासि धिभाग 
शासि धिणमय, क्रर्ाांकः भधिधि-2019/प्र.क्र.61 /का.24 

र्ादार् कार्ा र्ागम, हुतात्र्ा राजगुरु चौक,  
र्ांत्रालय, रु्ांबई - 400 032. 

धदिाांक :  24 सप्टेंबर , 2020 
 

िाचा :-  सार्ान्य प्रशासि धिभाग,  शासि धिणमय क्र. भधिधि-2019/प्र.क्र.31/ का.24,           
               धद.11 जूि 2020 
 

शासि धिणमय  :-    

र्हालेखापाल कायालयाकडूि सिम अधिकारी/कर्मचारी याांिा SMS व्दारे दरर्हा भधिष्य धििाह 

धििीची  धशल्लक रक्कर् र्ोबाईलिर कळधिण्यात येते. त्यार्ुळे र्हाराष्र शासिाच्या अ, ब ि क गटातील 

अधिकारी ि कर्मचारी याांच्या भधिष्य धििाह धििीच े लेखे र्हालेखापाल कायालय, रु्ांबई ि िागपरू  

कायालयाकडूि प्रप्रट काढूि परुधिण्याची पध्दत सि 2019-20 या धित्तीय िर्षापासिू बांद करण्यास तसेच 

र्हालेखापाल कायालयाच्या िबेसाईटिरुि  सांकेतस्थळ  (agmaha.cag.gov.in  ) सिम अधिकारी/कर्मचारी 

याांिा आपल्या भधिष्य धििाह धििीच्या तपशीलाचे लेखे प्रप्रट काढूि घेण्याबाबत सांदभािीि धदिाांक 11 जूि 

2020 च्या शासि धिणमयाव्दारे कळधिण्यात आले आहे. 

              तथाधप,र्हालेखापाल कायालय, रु्ांबई  ि सांचालक लेखा ि कोर्षागारे,सांचालिालय,रु्ांबई याांच्या 

दरम्याि बठैक होऊि भधिष्य धििाह धििीच े लेखे र्हालेखापाल रु्ांबई याांच्या सांकेतस्थळािर 

(agmaha.cag.gov.in  )  अपलोड करुि जति करण्याऐिजी सेिाथम प्रणालीिर ( SEVAARTH SERVER ) 

अपलोड करुि सदर सांकेतस्थळािरुि अधिकारी/कर्मचारी याांिी  सि 2019-20 या धित्तीय िर्षापासूि प्रप्रट 

काढूि घेण्यास सहर्ती झाल्याचे सांचालक (लेखा ि कोर्षागारे) रु्ांबई याांिी धदिाांक 21.07. 2020 च्या 

पत्रान्िये र्हालेखापाल,रु्ांबई कायालयास कळधिले आहे. त्यािुसार सेिाथम प्रणालीिर (SEVAARTH 

SERVER )  भधिष्य धििाह धििीच्या स्लीप सि 2019-20 या धित्तीय िर्षापासिू अपलोड करण्यास  शासि  

र्ांजूरी देत आहे. सिम अधिकारी/कर्मचारी याांिी सेिाथम प्रणालीिरुि भधिष्य धििाह धििीच े लखेाची 

धििरणपत्र काढुि घ्यािीत. सांदभािीि धदिाांक 11.06.2020 रोजीच्या शासि धिणमयातील उिमरीत बाबी 

यथास्स्थती लागू राहतील. 
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2.             सांचालक लेखा ि कोर्षागारे याांिी कळधिल्यािुसार सि 2019-20 धित्तीय िर्षाच्या भधिष्य धििाह 

धििीची धििरणपत्रे पढुील धित्तीय िर्षाची धििरणपत्र उपलब्ि होइपयंत सेिाथम प्रणालीिर रहातील, त्यािांतर  

सदर धििरणपत्रे र्हालेखापाल  रु्ांबई याांच्या सांकेतस्थळािर उपलब्ि असतील. यापध्दतीिे पढुील धित्तीय 

िर्षार्ध्ये कायमिाही सुरु राहील.    

हा शासि धिणमय, धित्त धिभागाच्या अ.िौ.सां.क्र.16/2020, धदिाांक 14.09.2020 अन्िये 

धदलेल्या सहर्तीिे धिगमधर्त करण्यात येत आहे. 

सदर शासि धिणमय, र्हाराष्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 

उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 202009241302585307  असा आहे. हा शासि धिणमय 

धडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षाांधकत करुि काढण्यात येत आहे.     

                  र्हाराष्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशािुसार ि िािािे, 

 

                       ( धि.रा.ठाकूर ) 
                                                                         उप  सधचि, र्हाराष्र शासि 
 

प्रत, 
1)  र्ा. राज्यपाल याांचे प्रिाि सधचि, राजभिि, रु्ांबई   
2) र्ा. रु्खयर्ांत्रयाांच ेप्रिाि सधचि, र्ांत्रालय, रु्ांबई 
3) र्ा. र्ांत्री / राज्यर्ांत्री, सार्ान्य प्रशासि धिभाग, र्ांत्रालय, रु्ांबई 
4) सिम र्ा.र्ांत्री/र्ा.राज्यर्ांत्री याांचे खाजगी सधचि,र्ांत्रालय,रु्ांबई 
5) र्ा. रु्खय सधचि, र्हाराष्र राज्य, र्ांत्रालय, रु्ांबई 
6) अपर रु्खय सधचि ( सेिा ) सार्ान्य प्रशासि धिभाग,र्ांत्रालय,रु्ांबई 
7) अपर रु्खय सधचि ( धित्त) धित्त धिभाग,र्ांत्रालय,रु्ांबई 
8) र्हालेखापाल, लेखा ि अिुज्ञेयता, र्हाराष्र -1, रु्ांबई /िागपरू 
9) र्हालेखापाल, लेखा पधरक्षा, र्हाराष्र-1, रु्ांबई/िागपरू 

10)   उप सधचि ( का.13 अ) सार्ान्य प्रशासि धिभाग,र्ांत्रालय,रु्ांबई 
11)  सिम र्ांत्रालयीि धिभाग ( त्याांिा धििांती करण्यात येते की,त्याांिी सदर शासि  धिणमय 

र्ांत्रालयातील सिम अधिकारी/कर्मचारी याांच्या तसचे त्याांच्या धियांत्रणाखालील क्षेधत्रय 
कायालयातील सिम अधिकारी/कर्मचारी याांच्या धिदशमिास आणािा.) 

12)  सिम धिभागीय आयकु्त 
13)  सिम धजल्हाधिकारी 
14) सिम रु्खय कायमकारी अधिकारी ( धजल्हा पधरर्षद) 
15) सांचालक,िगर पाधलका प्रशासि,िरळी,रु्ांबई 
16)  सांचालक, लेखा ि कोर्षागारे सांचालिालय, रु्ांबई 
17)  सांचालक, र्ाधहती ि तांत्रज्ञाि सांचालिालय, रु्ांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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18)  अधिदाि ि लेखा अधिकारी, रु्ांबई 
19)  सिम धजल्हा कोर्षागार अधिकारी 
20)  अिर सधचि (रोखशाखा ) र्ांत्रालय,रु्ांबई 
21)  धििासी लेखा पधरक्षा अधिकारी, रु्ांबई 
22) धििड िस्ती (कायासि 24),सा.प्र.धि.र्ांत्रालय,रु्ांबई 
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