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वाचा :- शासन ननणणय, नवत्त नवभाग, क्र.सांकीणण-1009/प्र.क्र.32/भाग-1/कोषा प्र-5,  नद.30.7.2013              

प्रस्तावना :- 
राज्य शासनाने नवत्त नवभागाच्या ननयांत्रणाखाली व्हच्युणअल रझेरीची स्थापना केलेली असून सहभागी 

बकँाांच्या पेमेंट गेटवचेा वापर करुन इलेक्ट्रॉननक माध्यमातनू “शासकीय जमा लेखाांकन प्रणाली” (Government 
Receipt Accounting System-GRAS) याद्वारे शासनाच्या नवनवध नवभागाांशी सांबांनधत जमा रकमाांचा भरणा 
करण्याची सुनवधा उपलब्ध करुन नदलेली आहे. या अनुषांगाने शासनाकडे जमा होणाऱ्या रकमाांच्या 
लेखाांकनासाठी व ताळमेळासाठी अवलांबावयाची कायणपध्दती नवत्त नवभागाने सांदभाधीन शासन ननणणय, 
नद.30.7.2013 अन्वये नवनहत कलेली आहे.  

महसूल नवभाग हा शासकीय महसूल रकमाांच्या वसुलीबाबत एक प्रमुख नवभाग आहे. या नवभागाकडून 
मुख्यत्वकेरुन “0029-जमीन महसूल”, “0045-करमणकू शुल्क” व “0853-गौण खननज े उत्खनन 
ननयमापासनू नमळणाऱ्या जमा रकमा” या लेखाशीषांखाली महसूल वसूल करुन तो शासनाच्या नतजोरीत जमा 
केला जातो.  सध्याच्या महसलू गोळा करण्याच्या प्रचनलत पध्दती ऐवजी  “GRAS”प्रणालीचा उपयोग केल्यास 
महसूल वसुलीची कायणपध्दती सकुर होईल.  त्याच बरोबर जमा करण्यात येणाऱ्या रकमाांचा कोषागार 
कायालयाशी ताळमेळ घेण्याची प्रक्रीया अत्यांत सरुळीत होवून त्यामुळे महसूल अनधकारी/ कमणचारी याांच्या श्रम व 
वळेेत नननितच बचत होणार आहे.  या पार्श्णभमूीवर “GRAS”प्रणालीचा  वापर महसूल नवभागासाठी सांपणूण 
राज्यभर सुरु करण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती.   त्यास अनुसरुन शासनाने खालीलप्रमाणे ननणणय 
घेतलेला आहे :- 

शासन ननणणय :- 
1.  महसूल नवभागाकडून जमा करण्यात येणारा महसलू “शासकीय जमा लेखाांकन प्रणाली” 
(Government Receipt Accounting System- GRAS) या प्रणालीद्वारे शासनाच्या नतजोरीत जमा करण्याची 
पध्दत सांपणूण राज्यात नद.1.8.2015 पासून लागू करण्यात येत आहे. राज्यातील सहा महसूली नवभागाांतगणत सवण 
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नजल्हानधकारी कायालये व त्या अांतगणत उपनवभागीय आनण तहनसल कायालयाांमध्ये सदर प्रणाली नद.1.8.2015 
पासून न चकुता लागू होईल हे सुनननित करण्याची जबाबदारी सांबांनधत नवभागीय आयकु्ट्त व नजल्हानधकारी याांची 
राहील.                                                                                                                                                        
2. GRAS प्रणालीची राज्यात  नदनाांक 1 ऑगस्ट, 2015 पासून अांमलबजावणी करण्याच्या अनुषांगाने सदर 
प्रणालीबाबतच े प्रनशक्षण नवत्त नवभागाच्या व्हच्युणअल रझेरी कायालयामार्ण त देण्यात येऊन ते नद.31.7.2015 
पयंत पणूण करण्यात याव.े  याबाबतचा प्रनशक्षण कायणक्रम सांबांनधत नवभागीय आयकु्ट्त व जमाबांदी आयकु्ट्त आनण 
सांचालक, भमूी अनभलेख, पणेु याांनी त्याांच्या अनधनस्त कायालयाांसाठी व्हच्युणअल रझेरी कायालयाशी नवचार 
नवननमय करुन व समन्वय साधून आयोनजत करावा व  त्याांच्या नवभागासाठी व प्रत्येक नजल्यासाठी “मास्टर 
रेनसण” तयार करावते.  अशा “मास्टर रेनसण”याांच्याद्वारे GRAS प्रणालीच े प्रनशक्षण सांबांनधत सवण अनधकारी/ 
कमणचारी याांना देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.                                                                                            
3. GRAS प्रणाली नवषयी अनतनरक्ट्त प्रनशक्षणाची गरज भासल्यास त्याबाबत सांबांनधत नवभागीय आयकु्ट्त व 
जमाबांदी आयकु्ट्त आनण सांचालक, भमूी अनभलेख, पणेु याांनी व्हच्युणअल रझेरी कायालयाशी सांपकण  साधून त्याांच्या 
नवभागात प्रनशक्षणाच ेआयोजन कराव ेव त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
4. GRAS प्रणालीद्वारे सांबांनधत नवभाग/ कायालयामार्ण त जमा करण्यात येणाऱ्या महसूल रकमाांचा 
ताळमेळ हा नवनहत पध्दतीनुसार ननयतकानलक मुदतीत घेण्यात येतो ककवा कस ेव प्राप्त होणाऱ्या रकमाांची चलने  
सेवा नदल्यावर नवरुपीत (deface) करण्यात येतात ककवा कसे हे पाहण्याची जबाबदारी नवभागीय स्तरावर उप 
आयुक्ट्त (महसूल), नजल्हास्तरावर ननवासी उपनजल्हानधकारी व तालुका स्तरावर ननवासी नायब तहनसलदार 
याांच्यावर सोपनवण्यात यावी. तसेच GRAS प्रणालीच्या लॉगीन (Login) साठी परुनवण्यात आलेल्या पासवडणबाबत 
गोपननयता पाळण्याची जबाबदारीही वरील अनधकारी याांच्यावरच राहील.  
5. सवण महसूली नवभाग व त्या अांतगणत क्षेत्रीय कायालयाांमार्ण त जमा करण्यात येणारा महसूल GRAS या 
प्रणालीद्वारे स्स्वकारणे, त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडनवणे  याबाबतची जबाबदारी नवभागीय स्तरावर 
तहनसलदार (महसूल), नजल्हास्तरावर लेखाशीषण “0029-जमीन महसूल”च्या बाबतीत तहनसलदार (महसूल), 
लेखाशीषण “0045-करमूणक शुल्क” च्याबाबतीत करमणकू कर अनधकारी/सहायक करमणकू कर 
अनधकारी/नजल्हानधकारी याांनी पदननर्ददष्ट्ट केलेला करमणकू कर नननरक्षक व लेखाशीषण “0853-गौण खननज े
उत्खनन ननयमापासनू नमळणाऱ्या जमा रकमा” च्या बाबतीत नजल्हा खननकमण अनधकारी/नजल्हानधकारी याांनी 
पदननर्ददष्ट्ट केलेला तहनसलदार दजाचा अनधकारी  आनण तालुका स्तरावर नायब तहनसलदार (महसूल)/अव्वल 
कारकून (महसूल)/रझेरी अव्वल कारकून याांच्यावर सोपनवण्यात यावी.     

नजल्हानधकारी याांना  नजल्हा/उपनवभाग/ तहनसल स्तरावर वरील तीनही लेखाशीषांखाली शासनास 
देय रकमा GRAS प्रणालीद्वारे स्स्वकारणे, त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडनवणे याबाबतची जबाबदारी 
आवश्यकतेनुसार अन्य अनधकारी / कमणचारी याांच्याकडेही सोपनवता येईल.  
6. जमाबांदी आयकु्ट्त आनण सांचालक, भमूी अनभलेख, पणेु याांच्या कायालयात ककवा त्याांच्या अनधनस्त 
क्षेत्रीय कायालयाांमध्ये GRAS प्रणालीद्वारे जमा करण्यात येणाऱ्या महसूल रकमाांचा ताळमेळ हा नवनहत 
पध्दतीनुसार ननयतकानलक मुदतीत घेण्यात येतो ककवा कस ेव प्राप्त होणाऱ्या रकमाांची चलने  सेवा नदल्यावर 
नवरुपीत (deface) करण्यात येतात ककवा कस े हे पाहण्याची जबाबदारी नवभागीय स्तरावर उप सांचालक(भमूी 
अनभलेख), नजल्हास्तरावर नजल्हा अनधक्षक, भमूी अनभलेख व तालुका स्तरावर उप अनधक्षक, भमूी अनभलेख 
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याांच्यावर सोपनवण्यात यावी. तसेच GRAS प्रणालीच्या लॉगीन (Login) साठी परुनवण्यात आलेल्या पासवडणबाबत 
गोपनीयता पाळण्याची जबाबदारी वरील अनधकारी याांच्यावरच राहील.  
7. भमूी अनभलेख नवभागाांतगणत क्षेत्रीय कायालयाांमार्ण त जमा करण्यात येणारा महसूल GRAS प्रणालीत 
इलेक्ट्रॉननक पध्दतीने स्स्वकारणे व त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडनवणे याबाबतची जबाबदारी नवभागीय स्तरावर 
उप सांचालक भमूी अनभलेख कायालयातील कायालय अनधक्षक, नजल्हास्तरावर नजल्हा अनधक्षक भमूी अनभलेख 
कायालयातील प्रमुख नलनपक व तालुकास्तरावर उप अनधक्षक भमूी अनभलेख कायालयातील मुख्यालय 
सहाय्यक याांच्यावर राहील.     

जमाबांदी आयकु्ट्त आनण सांचालक, भमूी अनभलेख याांना नवभागीय/ नजल्हा/तालुका स्तरावर शासनास 
देय रकमा GRAS प्रणालीद्वारे स्स्वकारणे, त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडनवणे याबाबतची जबाबदारी 
आवश्यकतेनुसार अन्य अनधकारी / कमणचारी याांच्याकडेही सोपनवता येईल. 
8. भनवष्ट्यात GRAS प्रणालीच्या वापराबाबत क्षते्रीय स्तरावर काही अडचणी उद्भवल्यास त्या सांदभात 
कोषागार अनधकारी, व्हच्युणअल रेझरी कायालय, मुांबई याांच्याशी सांपकण  साधून अडचणींचे ननरसन करुन घेण्यात 
याव.े 
9. GRAS प्रणालीबाबत अनधक मानहती www.gras.mahakosh.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 
10. GRAS प्रणालीच्या वापराबाबत सामान्य जनतेला मानहती व्हावी व त्याांच्यामध्ये जागरुकता ननमाण व्हावी 
याकरीता नवभाग, नजल्हा व तालुकास्तरावर सांबांनधत नवभागप्रमुखाांनी/ कायालयप्रमुखाांनी सदर प्रणालीस 
व्यापक प्रनसध्दी देण्याची कायणवाही करावी. 

 
सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असनू त्याचा सांकेताक 201506261041542919 असा आहे. हा आदेश नडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 
महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

      ( मनु कुमार श्रीवास्तव ) 
 प्रधान सनचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रनत, 

1. सवण नवभागीय आयकु्ट्त 
2. जमाबांदी आयकु्ट्त आनण सांचालक, भमूी अनभलेख, पणेु 
3. सांचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन शासकीय कुटीर क्र.15 व 16, प्लॉट क्र.176, फ्री प्रसे 

जनणल मागण, मुांबई-400 021. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. सवण नजल्हानधकारी  
5. कोषागार अनधकारी, व्हच्युणअल रझेरी, शासकीय कुटीर क्र.11, प्लॉट क्र.176,फ्री प्रसे जनणल 

मागण, मुांबई-400 021. 
प्रत :- 

1) मा.राज्यपालाांचे सनचव, राजभवन, मलबार नहल, मुांबई-400035. 
2) मा.मुख्यमांत्री याांच ेप्रधान सनचव, मांत्रालय, मुांबई-400032. 
3) मा.मांत्री (महसूल) याांच ेखाजगी सनचव, मांत्रालय, मुांबई-400032. 
4) मा.राज्यमांत्री (महसूल) याांच ेखाजगी सनचव, मांत्रालय, मुांबई-400032. 
5) मा.मुख्य सनचव, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई-400032. 
6) अ.मु.स.(नवत्त), नवत्त नवभाग, मांत्रालय, मुांबई-400032. 
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