
             शासकीय निधी केवळ राष्ट्रीयकृत बँकामध्येच  
     ठेवणेबाबत शासिाचे धोरण...... 

 

महाराष्ट्र शासि 
नवत्त नवभाग 

शासि निणणय क्र.:  संकीणण -20२०/प्र.क्र.५१ /20/कोषा प्रशा-5 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
 तारीख: १३ माचण, 20२०. 

 

              संदभण :1)  शासि निणणय क्र.: डीडीओ १००५/ प्र.क्र.५ /कोषा प्रशा-५,  नद.२९ ऑगस्ट,२००५. 
        २)  शासि निणणय क्र. निवयेो- १००७ / प्र.क्र .१२०/कोप्र५, नद. १८ ऑगस्ट, २००८. 

                ३)  भारत  सरकार,  हौससग  व  अबणि  अफेअसण  मंत्रालय, िवी  नदल्ली, ज्ञापि  
                      नद. २ ऑगस्ट, २०१९ 
    ४)  भारतीय नरझर्वहण बकेँचे पत्र नद. ३१ ऑक्टोबर, २०१९. 
    ५)  शासि निणणय क्र. शासाऊ-१०.१५/प्र.क्र.४२/सा.उ. ,नद.२७  ऑक्टोबर,२०१५ 
 

प्रस्ताविा :  
 

उपरोक्त संदभाधीि क्र. १ च्या शासि निणणयान्वये शासकीय कमणचाऱयािंा बँकेमाफण त वतेि व 
भत्ते प्रदाि करण्याचा निणणय घेण्यात आला.  त्यािुषंगािे  काही सावणजनिक तसेच खाजगी क्षते्रातील 
बँकाबंरोबर  अटी व शती निधानरत करुि करार करण्यात आला व त्यािुसार काही राष्ट्रीयकृत तसेच 
खाजगी क्षते्रातील बँकाचंी सूची सदर शासि निणणयासोबत निधानरत करण्यात आली होती. वळेोवळेी 
त्यात काही िवीि बँकाचंा समावशे करण्यात आलेला आहे.  यानशवाय संदभाधीि क्र. २ च्या शासि 
निणणयान्वये निवृत्तीवतेि धारकािंा त्याचंे निवृत्तीवतेि  थेट बँक खात्यामध्ये जमा करण्याची योजिा 
शासिािे अंमलात आणली होती.  त्यान्वये शासिाच्या अटी व शती मान्य करणाऱया राष्ट्रीयकृत,  
खाजगी  व सहकारी क्षते्रातील बँकािंा निवृत्तीवतेि धारकाचंी बकँ खाती उघडण्यासाठी शासि 
मान्यता प्रदाि करण्यात आली होती.  

 

२.    तथानप, कें द्र शासिाच्या उपरोक्त संदभाधीि क्र.३ च्या ज्ञापिान्वये कें द्र शानसत योजिा व 
कें द्र शासि अिुदानित योजिा राष्ट्रीयकृत बँकादं्वारे राबनवण्याबाबतच्या सूचिा निगणनमत करण्यात 
आलेल्या आहेत. तसेच भारतीय नरझर्वहण बॅकेिे देखील उपरोक्त संदभाधीि क्र.४ च्या पत्रान्वये खाजगी 
क्षते्रातील बँकाकंडे  शासकीय बँकींग र्वयवहार सोपनवण्याबाबत काही  सूचिा  केलले्या  आहेत.  याचा 
नवचार करता  सवण शासकीय कायालयाकंडील तसेच सावणजनिक उपक्रम, महामंडळे इ. कडील 
बँसकग नवषयक र्वयवहार केवळ राष्ट्रीयकृत क्षते्रातील बँकामंाफण त करण्यानवषयी निनित असे धोरण 
ठरनवण्याची बाब शासिाच्या नवचाराधीि होती. त्याबाबत मंनत्रमंडळािे राज्य शासिाची सवण बँक 
खाती राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडण्याबाबत निदिश नदलेले आहेत.  
 

शासि निणणय  :  

१. सवण शासकीय कायालये , सावणजनिक उपक्रम , महामंडळे इत्यादंीिी त्याचं्याकडील सवण 
बँकींगनवषयक र्वयवहार राष्ट्रीयकृत बँकामाफण तच पार पाडावते. यापूवी खाजगी अथवा 
सहकारी क्षते्रातील बँकामंध्ये कोणत्याही  शासकीय योजिाचंा निधी (वतेि व भत्त ेर्वयनतनरक्त) 
जमा करण्याकरीता उघडण्यात आलेली बँक खाती  नद. १ एनप्रल, २०२० पासिू बंद करुि 
केवळ राष्ट्रीयकृत बँकात खाती उघडावीत.  
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२. आहरण  व संनवतरण अनधकारी यािंी  नद. १ एनप्रल, २०२० पासूि कमणचाऱयाचंे वतेि, भत्ते या 
प्रयोजिासाठी  केवळ सोबत जोडपत्र “अ” मध्य े देण्यात आलेल्या सूचीतील राष्ट्रीयकृत 
बँकामंध्येच  खाती  उघडावीत . कोषागारािंी माहे एनप्रल, २०२० च ेमाहे मे, २०२०  मध्ये  देय 
वतेिाचे देयक पानरत करतािंा याबाबत खातरजमा करावी.  

३. निवृत्तीवतेि धारकािंी उपरोक्त संदभण क्र. २ च्या शासि निणणयाच्या अिुषंगािे त्याचंी बँक 
खाती त्याचं्या सोयीच्या दृष्ट्टीिे खाजगी अथवा सहकारी क्षते्रातील बँकामध्ये उघडली आहेत.  
तथानप,  त्यािंी देखील निवृत्तीवतेि बॅक खाती राष्ट्रीयकृत बँकामध्येच उघडण्याची दक्षता 
घ्यावी असे आवाहि त्यािंा करण्यात येत आहे. निवृत्तीवतेिासाठी शासिाबरेाबर  करार 
केलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकाची सूची जोडपत्र “ब” मध्य ेदशणनवण्यात येत आहे. 

४. उपरोक्त संदभण क्र. ५ चा शासि निणणय सावणजनिक उपक्रम /महामंडळ यामधील अनतनरक्त 
निधी गंुतवणकूीबाबत आहे. अशी गंुतवणकू देखील राष्ट्रीयकृत बँकेतच   करण्यात यावी. 
सदर  शासि निणणयातील इतर सवण बाबी यथास्स्थती पूवणवत लागू राहतील. 

५. सवण कायालय प्रमुख , नवभाग प्रमुख तसेच सावणजनिक उपक्रम / महामंडळ याचं्या अध्यक्ष/ 
संचालक यािंी उपरोक्त आदेशाच े पालि करण्याची दक्षता घ्यावी. सवण मंत्रालयीि 
प्रशासकीय नवभागािंी त्याचं्या अनधिस्त सवण आस्थापिाकंडूि या शासि निणणयाप्रमाणे 
कायणवाही करण्यात येत असल्याची खात्री करावी. 

६. शासिाच्या बँसकग र्वयवहार नवषयक यापूवी वळेोवळेी निगणनमत केलेले शासि निणणय याद्वारे 
अनधक्रनमत करण्यात येत आहेत.  

७. राज्याचे  सवणसाधारण  धोरण  म्हणिू  तातडीिे  नवत्त  नवभागाचे आदेश निगणनमत करावयाचे 
असल्यािे बँकािंा मान्यता देण्याच्या अशा इतर शासि निणणयामंध्येही प्रस्तुत शासि 
निणणयाच्या  नवषयाच्या मयादेत बदल  करण्यात येत आहे.  
 

 

          सदर शासि निणणय ,महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि, त्याचा संकेताकं 202003131706045205 असा आहे. हा निणणय 
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षानंकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे.  
      

 
                                                                                                   ( इदं्रनजत गोरे ) 
                 शासिाचे उप सनचव  

प्रत, 
1. मा.नवरोधी पक्षिेता, नवधािसभा / नवधाि पनरषद, महाराष्ट्र नवधािमंडळ सनचवालय,मंुबई. 
2.  सवण सन्माििीय नवधािसभा / नवधाि पनरषद सदस्य. 
3.  मा.राज्यपालाचंे सनचव,    
4.  मा.मुख्यमंत्री याचंे सनचव, 
5. मा.उपमुख्यमंत्री याचंे कायालय, 
6.  सवण मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सनचव 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7.  सवण मंत्रालयीि प्रशासकीय नवभाग 
8.  मंत्रालयीि सवण नवभागाचं्या अनधिस्त असलेल्या सवण नवभागाचंे व कायालयाचंे प्रमुख 
9.  प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मंुबई 
10.  प्रधाि महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- 1, महाराष्ट्र, मंुबई 
11.  प्रधाि महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञयेता)-1, महाराष्ट्र, मंुबई 
12.  महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, महाराष्ट्र, िागपूर 
13.  महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञयेता)-2, महाराष्ट्र, िागपूर 
14.  आयुक्त, आयकर (TDS) चिीरोड, मंुबई 400002 
15.  आयुक्त, आयकर (TDS) नसर्वहील लाईि*, िागपूर 444001 
16.  प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मंुबई 
17. सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंुबई    
18. सनचव, महाराष्ट्र नवधीमंडळ सनचवालय, मंुबई 
19. प्रबंधक, लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त याचंे कायालय, मंुबई 
20.  प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकरण, मंुबई     
21.   मुख्य मानहती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
22. नवशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदि, कोपर्निकस रोड, िवी नदल्ली 
23. सवण नवभागीय आयुक्त 
24. सवण नजल्हानधकारी 
25. सवण नजल्हापनरषदाचंे मुख्य कायणकारी अनधकारी 
26. संचालक , लेखा व कोषागारे, मंुबई 
27. अनधदाि व लेखाअनधकारी, मंुबई 
28. संचालक, स्थानिक निधी लेखा पनरक्षा, कोकण भवि, िवी मंुबई. 
29. सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे/िागपूर/औरंगाबाद/िानशक/ अमरावती 
30. सहसंचालक,स्थानिक निधी लेखा पनरक्षा मंुबई /पुणे/िागपूर/औरंगाबाद/िानशक/अमरावती 
31. नवत्त नवभागातील सवण कायासिे 
32. निवड िस्ती कोषा प्र.5. 
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जोडपत्र “अ” 

वतेि व भत्त्यासंदभात शासिाशी करार केलले्या राष्ट्रीयकृत बँकाचंी यादी 

१. भारतीय स्टेट बँक 
२. इंनडयि बँक 
३. बँक ऑफ महाराष्ट्र 
४. बँक ऑफ इंनडया 
५. पंजाब  िॅशिल बकँ 
६. सेंरल बँक ऑफ इंनडया 
७. आंध्र बँक  
८. कॉपोरेशि बँक 
९. इंनडयि ओर्वहरसीज बँक  
१०. युनियि बँक ऑफ इंनडया 
११. बँक ऑफ बडोदा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



शासि निणणय क्रमांकः संकीणण -20२०/प्र.क्र.५१ /20/कोषा प्रशा-5 

 

                      पृष्ट्ठ 5 पैकी 5  

 

जोडपत्र “ब” 

निवृत्ती वतेिासंदभात शासिाशी करार केलले्या राष्ट्रीयकृत बकँाचंी यादी 

१. भारतीय स्टेट बँक 
२. ससडीकेट बँक 
३. बँक ऑफ बडोदा 
४. कॉपोरेशि बँक  
५. आलाहाबाद बँक 
६.  इंनडयि बँक 
७. बँक ऑफ महाराष्ट्र 
८. बँक ऑफ इंनडया 
९. पंजाब  िॅशिल बकँ 
१०. सेंरल बँक ऑफ इंनडया 
११. आंध्रा बँक  
१२. युनियि बँक ऑफ इंनडया  
१३. इंनडयि ओर्वहरसीज बँक  
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