
दिन ांक 01 ऑक्टोबर 2018 प सून 
करप त्र वस्तू / सेव  अथव  िोन्हीस ठी 
परुवठ ि र ल  कर वय च्य  प्रि न तून 
2% TDS वज वट करणेब बत. 

                                                                                           
मह र ष्ट्र श सन 

स ववजदनक ब ांधक म दवभ ग 
श सन पदरपत्रक क्रम ांक : सांकीणव-2018/प्र.क्र.35/अथव-5 

मांत्र लय, म ि म क म  म गव, हुत त्म  र जगुरु चौक, मुांबई 400 032. 
दिन ांक: 22 नोव्हेंबर, 2018 

                                                       

व च : 1. कें द्र श सन, दवत्त मांत्र लय, सेंरल बोर्व ऑफ इनर् यरेक्ट टॅक्ससे आदण कस्टम्स य ांच ेअदधदनयम  
              क्रम ांक 50/2018- सेंरल टॅक्स, दिन ांक 13 सप्टेंबर 2018. 
         2.  मह र ष्ट्र वस्त ूव सवे  कर क यद्य अांतगवत अदधसचुन  क्र.50/2018, र ज्यकर  दि.18.09.2018. 
         3.  दवत्त दवभ ग, मह र ष्ट्र श सन य ांच ेपदरपत्रक क्रम ांक- सांकीणव-2018/प्र.क्र.144/2018/कोष    
              प्रश -5, दिन ांक 28 सप्टेंबर, 2018 
 
पदरपत्रक :- 

मह र ष्ट्र वस्त ूव सेव  कर अदधदनयम 2017 व कें दद्रय वस्त ूव सेव  कर अदधदनयम 2017 च्य  कलम-

51 मध्ये वस्त ुककव  सेव  अथव  िोन्ही य ांच्य वर मुळ स्त्रोत तून वज त करण्य ची (TDS) तरतूि करण्य त आली 

आहे. य  तरतुिीची अद्य पपयंत अांमलबज वणी करण्य चे दनिेश दनगवदमत करण्य त आले नव्हते. कें द्र 

श सन च्य  सांिभाधीन दि. 13 सप्टेंबर 2018 व मह र ष्ट्र श सन च्य  दि.18.09.2018 च्य  अदधसुचनेनुस र 

उपरोक्त कलम-51 मधील तरतुिींची अांमलबज वणी दिन ांक 01 ऑक्टोबर 2018 प सून कर वय चे दनिेश 

िेण्य त आलेले आहेत. 

2. मह र ष्ट्र वस्त ूव सेव  कर अदधदनयम 2017 व कें दद्रय वस्त ूव सेव  कर अदधदनयम 2017 च्य  कलम-

51 नुस र कें द्र श सन च्य  / र ज्य श सन च्य  / स्थ दनक स्वर ज्य  सांस्थ ांच्य  ककव  श सदकय अदभकरण ांच्य  

आस्थ पन ांन  वज ति र (Deductor) आदण वस्तू आदण सेव  अथव  िोन्ही परुदवण ऱ्य  सांस्थ ांन  वज ती 

(Deductee) घोदषत करण्य त आलेले आहे. क यालय च्य  स्तर वर आहरण व सांदवतरण अदधक री य ांनी 

वज ति र (Deductor)  य  न त्य ने वस्तू ककव  सेव  अथव  िोन्ही अांतभूवत असलेल्य  िेयक ांमधून 2% कर 

(TDS) वज वट कर वय ची आहे. त्य स अनुसरुन य  दवभ ग च्य  दनयांत्रण ख लील आहरण व सांदवतरण  

अदधक री,  य ांन  य  पदरपत्रक न्वये ख लीलप्रम णे सूचन  िेण्य त येत आहेत:- 

3. आहरण व सांदवतरण अदधक री य ांनी कर वय ची क यवव ही :- 

1) करप त्र  वस्त ूककव  सेव  अथव  िोन्हीब बत 2 % TDS िेयक ांमधून वज वट करण्य स ठी आहरण व 

सांदवतरण अदधक री य ांनी www.gst.gov.in य  प्रण लीवर स्वत:च्य  क यालय ची नोंिणी करणे क यिय ने 

बांधनक रक आहे. 

http://www.gst.gov.in/
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2) आहरण व सांदवतरण अदधक री य ांनी त्य ांच्य करे् दिन ांक 01 ऑक्टोबर 2018 नांतर प्र प्त होण ऱ्य   
वस्तु ककव  सेव  इत्य िी सांबांदधच्य  परुवठ्य सांिभात कर वय च्य  प्रि न च्य  िेयक ांन  मह र ष्ट्र वस्तू व सेव  
कर अदधदनयम ांतगवत TDS ल गू होतो की न ही य ची ख तरजम  कर वी.  
3) दि. 01.10.2018 पवूी करण्य त आलेल्य  सांदवि च्य  ब बतीत िेखील TDS च्य  तरतूिी ल गू होतील. 
4) क यवक री अदभयांत /आहरण व सांदवतरण अदधक री य ांनी परुवठ ि र / कां त्र टि र य ांन  िेय 
असलेल्य  रकमेब बतची िेयके तय र करत न  िेय असलेल्य  एकूण  रकमेमधुन   2% TDS वज वट करण्य ची 
िक्षत  घ्य वी.   
5) दिन ांक 01 ऑक्टोबर 2018  प सनु वस्त ूककव  सेव  अथव  िोन्ही य ांच्य  परुवठ्य स ठी कर वय च्य  
प्रि न वळेी जर सिरहू परुवठ्य ची  सांदवि  करप त्र वस्त ूककव  सेव  अथव  िोन्हीच्य  सांिभात असेल व त्य  
सांदविेचे मुल्य रु.2,50,000/- रकमेच्य  वर असल्य स, अशी वज वट करणे बांधनक रक आहे. (MGST Act, 
2017)  
6) क यवक री अदभयांत /आहरण व सांदवतरण अदधक री हे य सांिभात वधै दनक वज ति र (Statutary 
Deductor) असतील. 
7) 2% TDS वज वट कर वय च्य  क यवव हीस ठी तपशीलव र म दहतीस ठी र ज्य कर आयुक्त, वस्तू व 
सेव  कर य ांच ेपदरपत्रक क्रम ांक 27T, दिन ांक 07/07/2017 .(पदरदशष्ट्ट-अ-1) व अांतगवत पदरपत्रक क्र. 26 अ-े 
दि.  19/09/2018 (पदरदशष्ट्ट-अ-2)  चे अवलोकन कर व.े  
8) वस्तू ककव  सेव  अथव  िोन्हींस ठी 2 % TDS वज वट करण्य स ठी ककव  आहरण व सांदवतरण 
अदधक ऱ्य ांच्य  शांक  सम ध न करण्य स ठी प्रत्येक दजल्ह दनह य  वस्त ूव सेव  कर दवभ ग ने TDS Officers 
घोदषत केले असनू सांबांधीत अदधक ऱ्य ांची य िी य सोबत िेण्य त येत आहे.(पदरदशष्ट्ट-ब). (पदरदशष्ट्ट ब मधील 
अदधक री  जर बिलीनांतर स्थ न ांतरीत झ ले तर त्य च्य ऐवजी नवीन अदधक ऱ्य ची म दहती www.gst.gov.in 
य  सांकेतस्थळ वर पह त  येईल.) 
9) क यवक री अदभयांत /आहरण व सांदवतरण अदधक री य ांच्य  अदधनस्त क यालय तील कमीत कमी एक 
अदधक री/कमवच री य ांनी सांबांदधत दजल्य तील  Nodal Officer य ांचेकरू्न प्रदशक्षण घ्य व.े 
10) आहरण व सांदवतरण अदधक री य ांनी अश  प्र प्त झ लेल्य  वज वटीच्य  रकम  पढुील मदहन्य च्य  १० 
त रखेपयंत भ रतीय दरझव्हव बकँ य ांचकेरे् जम  करणे क यिय ने बांधनक रक र हील. 
11) भ रतीय दरझव्हव बकेँकरे् अश  वज वटीच्य  रकम  जम  करण्य स ठी प्र दधकृत करण्य त आलेल्य  
बकँ ांची य िी सोबत िेण्य त येत आहे.(पदरदशष्ट्ट-क)   
12) क यवक री अदभयांत  / आहरण व सांदवतरण अदधक री य ांनी वधै दनक वज ति र (Deductor) य  
न त्य ने, भ रतीय दरझव्हव बकेँत ज्य  मदहन्य मध्ये अशी रक्कम वज वट करुन जम  करतील,  त्य  पढुील 
मदहन्य च्य  10 दिवस ांचे आत त्य ांनी Form GSTR-7 मध्ये Return File करणे बांधनक रक र हील. य  सांबांधीची 
तपशीलव र म दहती पदरदशष्ट्ट-अ-1 मधील अनुक्रम ांक ३ मध्ये नमूि करण्य त आलेली आहे. 
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13) आहरण व सांदवतरण अदधक री य ांनी िेयक सोबत प्रम णपत्र स िर करणे अदनव यव आहे.                    
(पदरदशष्ट्ट-र्) 

14) श स्ती दवषयक तरतुिी :- 

(अ)  मह र ष्ट्र वस्तू व सेव  कर क यि  आदण कें द्रीय वस्त ूव सवे  कर क यद्य च्य  कलम 51 (1) अ नुस र 

वज ति र ने टी र्ी एस कप त करण्य स कसरू केली असेल ककव  कमी रक्कम कप त केली 

असल्य स ककव  श सकीय ख त्य त जम  करण्य स कसून केली असेल, तर वज ति र रु. 10,000/- 

ककव  कप त न केलेल्य  रकमेएवढ्य  ककव  कमी कप त केलेल्य  रकमेएवढ्य  ककव  कप त केलेल्य  

परांत ू श सकीय ख त्य त जम  न केलेली रक्कम य पकैी जी ज स्त असेल तेवढ्य  श स्तीस प त्र 

असेल. 

(ब) वज ति र ने टी र्ी एस प्रम णपत्र दवदहत क ल वधींमध्ये ज री करण्य स कसरू केली असेल तर 

वज ति र अश  प च दिवस ांच  क ल वधी सम प्तीनांतरच्य  दिवस ांप सनू टी र्ी एस प्रम णपत्र ज री 

करेपयंत, दवलांब फी म्हणनू, प्रतीदिन रु. 100/- िेण्य स प त्र असेल.  ही दवलांब फी रु. 5000/- पके्ष  

ज स्त नसेल. 

15) वरीलप्रम णे सवव क यवक री अदभयांत  / आहरण व सांदवतरण अदधक री व लेख  अदधक री, मुांबई य ांनी 

दिन ांक 01 ऑक्टोबर 2018 प सून क यवव ही सुरु करण्य त य वी. 

 

सिर श सन पदरपत्रक मह र ष्ट्र श सन च्य  www.maharashtra.gov.in य  सांकेतस्थळ वर उपलब्ध 

करण्य त आले असून त्य च  सांकेत ांक 201811221714092018 अस  आहे. हे पदरपत्रक दर्जीटल स्व क्षरीने 

स क्ष ांदकत करुन क ढण्य त येत आहे. 

मह र ष्ट्र चे र ज्यप ल य ांच्य  आिेश नुस र व न व ने. 
 

 

         ( फु.स. मेश्र म ) 
       सह सदचव तथ  आांतर दवत्तीय सल्ल ग र,              

         मह र ष्ट्र श सन 
       प्रदत, 

१. म .दवरोधी पक्षनेत , दवध नसभ /दवध नपदरषि, मह र ष्ट्र दवध नमांर्ळ सदचव लय, मुांबई. 
2. सवव सन्म ननीय दवध नसभ /दवध न पदरषि व सांसि सिस्य. 
3. र ज्यप ल ांच ेसदचव. 

http://www.maharashtra.gov.in/


श सन पदरपत्रक क्रम ांकः सांकीणव-2018/प्र.क्र.35/अथव-5 
 

पृष्ट्ठ 4 पैकी 4 

४. मुख्यमांत्रय ांच ेसदचव. 
५. सवव मांत्री व र ज्यमांत्री य ांच ेख जगी सदचव. 
6. सवव मांत्र लयीन प्रश सकीय दवभ ग. 
7. प्रध न मह लेख प ल (लेख  परीक्ष )-1, मह र ष्ट्र, मुांबई. 
8. प्रध न मह लेख प ल (लेख  व अनुज्ञेयत )-1, मह र ष्ट्र, मुांबई. 
9. मह लेख प ल (लेख परीक्ष )-2, मह र ष्ट्र, न गपरू. 
10. मह लेख प ल (लेख  व अनुज्ञेयत )-2, मह र ष्ट्र, न गपरू. 
11. आयकु्त, आयकर (TDS) चनीरोर्, मुांबई 400002. 
12. आयकु्त, आयकर (TDS) दसव्हील ल ईन* न गपरू 444001. 
13. म . प्रध न सदचव, स .ब ां.दव. य ांच ेस्वीय सह य्यक, मुांबई. 
14. म . सदचव (इम रती) य ांचे स्वीय सह य्यक, मुांबई 
15. म . सदचव (रस्ते) य ांचे स्वीय सह य्यक, मुांबई. 
16. स ववजदनक ब ांधक म दवभ ग च्य  अदधपत्य ख लील सवव मुख्य अदभयांत  (दवद्युतसह) 
17. स ववजदनक ब ांधक म दवभ ग च्य  अदधपत्य ख लील सवव अधीक्षक अदभयांत  (दवद्यतुसह) 
18. मुख्य व स्तशु स्त्रज्ञ, मह र ष्ट्र र ज्य, मुांबई 400001. 
19. सांच लक, उपवने व उद्य ने सांच लन लय, मुांबई  400001. 
20. दकन री अदभयांत , मह र ष्ट्र र ज्य, मुांबई 
21. अवर सदचव, दवत्त दवभ ग/ग्र म दवक स दवभ ग/आदिव सी दवक स दवभ ग, मांत्र लय,  

                    मुांबई 400032. 
22. स ववजदनक ब ांधक म दवभ ग च्य  अदधपत्य ख लील सवव क यवक री अदभयांत  (दवद्यतुसह) 
23. अवर सदचव (अथव)/दवशेष अदधक री (लेख परीक्ष ) स ववजदनक ब ांधक म दवभ ग, मांत्र लय,  
       मुांबई-400032. 
24. क यासन अदधक री (अथव-1,अथव-2,अथव-3, रोख श ख ) स ववजदनक ब ांधक म दवभ ग, मांत्र लय, 

मुांबई-400032. 
25. क यासन अदधक री (क यासन अथव-5) स ववजदनक ब ांधक म दवभ ग, मांत्र लय (दनवर्नस्ती). 



दद. ०१ ऑक्टोबर २०१८ पासनू करपात्र वस्तू /सेवा  
ऄथवा   दोन्हीसाठी  परुवठादाराला  करावयाच्या 
प्रदानातून 2 % TDS   वजावट करणेबाबत....... 

 

महाराष्ट्र शासन 

दवत्त दवभाग 

शासन पदरपत्रक क्र.सकंीणण २०१८/प्र.क्र.१४४/२०१८/कोषा प्रशा-५ 
मंत्रालय, मादाम कामा मागण,  

हुतात्मा राजगुरु चौक, मंुबइ - 400 032. 
                                   ददनाकं : 28 सप्टेंबर, २०१८  

 

  वाचा :  १.कें द्र शासन, दवत्त मंत्रालय, सेंरल बोडण ऑफ आनडायरेक्ट टॅक्सेस अदण कस्टमस  
     यांचे  ऄदधदनयम क्रमाकं 50/2018- सेंरल टॅक्स, ददनांक 13 सप्टेंबर 2018.                          

2.महाराष्ट्र वस्त ूव सेवा कर कायद्याऄंतगणत ऄदधसुचना क्र.50/2018, 
   राज्यकर  दद.18 सप्टेंबर, 2018. 

 

शासन पदरपत्रक :- 
 

महाराष्ट्र वस्तू व सवेा कर ऄदधदनयम 2017 व कें दद्रय वस्तू व सेवा कर ऄदधदनयम 2017 च्या 
कलम-51 मध्ये वस्तु ककवा सेवा ऄथवा दोन्ही यांच्यावर मुळ स्त्रोतातून वजात करण्याची (TDS) तरतूद 
करण्यात अली अहे.  या तरतुदीची ऄद्यापपयंत ऄंमलबजावणी करण्याचे दनदेश दनगणदमत करण्यात 
अले नव्हते. कें द्र शासनाच्या संदभाधीन दद. 13 सप्टेंबर, 2018  व  महाराष्ट्र  शासनाच्या दद.18 
सप्टेंबर, 2018 च्या ऄदधसुचनेनुसार ईपरोक्त कलम-51 मधील तरतुदींची ऄमंलबजावणी ददनांक 01 
ऑक्टोबर 2018 पासून करावयाचे दनदेश देण्यात अललेे अहेत. 

 महाराष्ट्र वस्तू व सवेा कर ऄदधदनयम 2017 व कें दद्रय वस्तू व सेवा कर ऄदधदनयम 2017 च्या 
कलम-51 नुसार कें द्र शासनाच्या / राज्य शासनाच्या / स्थादनक स्वराज्य  संस्थांच्या ककवा शासदकय 

ऄदभकरणांच्या अस्थापनांना वजातदार (Deductor) अदण वस्तू अदण सवेा ऄथवा दोन्ही परुदवणाऱ्या 
संस्थांना वजाती (Deductee) घोदषत करण्यात अलेले अहे. कायालयाच्या स्तरावर अहरण व 
संदवतरण ऄदधकारी यांनी वजातदार (Deductor)  या नात्याने वस्तू ककवा सेवा ऄथवा दोन्ही ऄंतणभतू 
ऄसलेल्या देयकांमधून 2% कर (TDS) वजावट करावयाची अहे.  त्यास ऄनुसरुन अहरण व संदवतरण  
ऄदधकारी,  कोषागार / ईपकोषागार ऄदधकारी  तसचे ऄदधदान व लेखा ऄदधकारी, मुंबइ यांना या 
पदरपत्रकान्वये खालीलप्रमाणे कायणवाही करण्याच्या सचूना देण्यात येत अहेत. 
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अहरण व संदवतरण  ऄदधकारी  यांनी  करावयाची  कायणवाही :- 

1) करपात्र  वस्तू ककवा सेवा ऄथवा दोन्हीबाबत   2 % TDS देयकांमधून वजावट करण्यासाठी  
अहरण व संदवतरण ऄदधकारी यांनी GSTN प्रणालीवर स्वत:च्या कायालयाची  नोंदणी करणे कायद्याने 
बधंनकारक अहे. 

2) अहरण व संदवतरण ऄदधकारी यांनी त्यांच्याकडे ददनांक 01 ऑक्टोबर 2018 नंतर प्राप्त 
होणाऱ्या  वस्तु ककवा सवेा आत्यादी संबदंधच्या परुवठ्यासंदभात करावयाच्या प्रदानाच्या देयकांना 
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर ऄदधदनयमांतगणत TDS लागू होतो की नाही याची खातरजमा करावी.  
3) दद. 01 ऑक्टोबर, 2018 पवूी करण्यात अलेल्या संदवदाच्या बाबतीत देखील TDS च्या तरतूदी 
लागू होतील. 
4) अहरण व संदवतरण ऄदधकारी  यांनी परुवठादार / कंत्राटदार यांना देय ऄसलेल्या 
रकमेबाबतची देयके तयार करताना देय ऄसलेल्या एकूण  रकमेमधुन   2% TDS वजावट करण्याची 
दक्षता घ्यावी.  2% TDS वजावट करण्यासाठी देण्यात अलेल्या लेखादशषासमोर स्पष्ट्टपणे रक्कम 
नमूद करणे अवश्यक राहील. 
5) ददनांक 01 ऑक्टोबर 2018  पासुन वस्तू ककवा सेवा ऄथवा दोन्ही यांच्या परुवठ्यासाठी 
करावयाच्या प्रदानावळेी जर सदरहू परुवठ्याची  संदवदा करपात्र वस्तू ककवा सेवा ऄथवा दोन्हीच्या 
संदभात ऄसले व त्या संदवदेचे मुल्य रु.2,50,000/- रकमेच्या वर ऄसल्यास, ऄशी वजावट करणे 
बधंनकारक अहे. (MGST Act, 2017)  
6) 2% TDS वजावट करावयाच्या कायणवाहीसाठी तपशीलवार मादहतीसाठी राज्य कर अयकु्त, 

वस्तू व सेवा कर यांच े पदरपत्रक क्रमांक 27T, ददनांक 07/07/2017 .(पदरदशष्ट्ट-ऄ-1) व ऄतंगणत 
पदरपत्रक क्र. 26 ऄे- दद.  19/09/2018  (पदरदशष्ट्ट-ऄ-2)  चे ऄवलोकन कराव.े  
7) वस्तू ककवा सेवा ऄथवा दोन्हींसाठी 2 % TDS वजावट करण्यासाठी ककवा अहरण व संदवतरण 
ऄदधकाऱ्यांच्या शंका समाधान करण्यासाठी प्रत्येक दजल्हादनहाय  वस्तू व सवेा कर दवभागाने TDS 

Officers घोदषत केल े ऄसून संबधंीत ऄदधकाऱ्यांची यादी यासोबत देण्यात येत अहे.(पदरदशष्ट्ट-ब). 
(पदरदशष्ट्ट ब मधील ऄदधकारी  जर बदलीनंतर स्थानांतरीत झाले तर त्याच्याऐवजी नवीन ऄदधकाऱ्याची 
मादहती www.gst.gov.in या संकेतस्थळावर पहाता येइल.) 

8) कोषागार / ईपकोषागार कायालय व ऄदधदान व लेखा कायालय, मुंबइ यांचेकडून परुवठदार / 
कंत्राटदार यांना देय ऄसललेी रक्कम नेहमीच्या कायणपध्दतीप्रमाणे अहरण व संदवतरण ऄदधकारी यांना 
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दवतरीत करण्यात येइल व ईवणदरत वजावट करण्यात अललेी (2 % TDS) रक्कम  कोषागार / 
ईपकोषागार कायालय व ऄदधदान व लेखा कायालय, मुंबइ यांचेकडून कोषागार धनादेश / Advice / 

EFT / NEFT व्दारे अहरण व संदवतरण ऄदधकारी यांना देण्यात येइल. 
9) अहरण व संदवतरण ऄदधकारी यांनी ऄशा प्राप्त झालेल्या वजावटीच्या रकमा पढुील मदहन्याच्या 
१० तारखेपयंत भारतीय दरझव्हण बकँ यांचेकडे जमा करणे कायद्याने बधंनकारक राहील. 
10) भारतीय दरझव्हण बकेँकडे ऄशा वजावटीच्या रकमा जमा करण्यासाठी प्रादधकृत करण्यात 
अलेल्या बकँांची यादी सोबत देण्यात येत अहे.(पदरदशष्ट्ट-क)   
11) अहरण व संदवतरण ऄदधकारी वजातदार (Deductor) या नात्याने, भारतीय दरझव्हण बकेँत ज्या 
मदहन्यामध्ये ऄशी रक्कम वजावट करुन जमा करतील,  त्या पढुील मदहन्याच्या 10 ददवसांच े अत 
त्यांनी Form GSTR-7 मध्ये Return File करणे बधंनकारक राहील. या संबधंीची तपशीलवार मादहती 
पदरदशष्ट्ट-ऄ-1 मधील ऄनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद करण्यात अललेी अहे. 
12) अहरण व संदवतरण ऄदधकारी यांनी  देयकासोबत प्रमाणपत्र सादर करणे ऄदनवायण अहे. 
(पदरदशष्ट्ट-ड) 
कोषागार / ईपकोषागार ऄदधकारी  व ऄदधदान व लखेा ऄदधकारी, मुंबइ यांनी करावयाची कायणवाही 
1. कोषागार / ईपकोषागार ऄदधकारी  व ऄदधदान व लेखा ऄदधकारी  यांनी दद. 01 ऑक्टोबर, 
2018 पासून देयक प्रदान करताना या देयकांमधून 2% TDS वजावट करण्यात अली अहे ककवा नाही 
याची तपासणी करावी व ऄशी वजावट केली नसल्यास देयके अक्षेदपत करण्यात यावीत. 
2. अहरण व संदवतरण ऄदधकारी यांचेकडून वस्तू ककवा सेवा ऄथवा दोन्हीसाठी परुवठादार / 
कंत्राटदार आ. यांना देय ऄसलेल्या एकूण रकमेंमधून  2 % TDS वजावट रक्कम ईपलब्ध करुन 
ददलेल्या लेखादशषासमोर  नमूद केल्याची खात्री करण्यात  यावी. 
3. अहरण व संदवतरण ऄदधकाऱ्याने परुवठादार / कंत्राटदार आ. यांचे एकूण रकमेचे देयक सादर 
केल्यानंतर, परुवठादार / कंत्राटदार यांना देय ऄसललेी रक्कम नेहमीच्या कायणपध्दतीप्रमाणे अहरण व 
संदवतरण ऄदधकारी यांना दवतरीत करण्यात यावी व ईवणदरत वजावट करण्यात अलेली (2 % TDS) 

रक्कम कोषागार धनादेश / Advice / EFT / NEFT व्दारे अहरण व संदवतरण ऄदधकारी यांना देण्यात 
यावी. 
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4. परुवठादार / कंत्राटदार आ. यांचे एकूण रकमेच्या देयकांमधून  2 % TDS वजावट खाली 
ददलेल्या  लेखादशषाखाली नमूद केल्याची खात्री करावी व लेखांकन करतांना कोषागार समायोजन 
(Treasury Adjustment)  म्हणनू दशणदवण्यात यावी.  

Major Head 0006 State Goods and Service Tax लखेाशीषण 
सांकेतांक 

Sub Major Head 00   

Minor Head 101 State Goods and Service Tax  

Group Head (01) Tax Collection   

Sub Group Head  (01) (02) Tax Deducted at Source 0006527901 

Minor Head 102 Interest  

Group Head (01) Interest Collection  

Sub Group Head  (01) (02) Interest on late payment of TDS  0006529701 

Minor Head  103 Penalty  

Group Head  (01) Penalty Collection  

Subgroup Head (01)(02) Penalty Collection for contravention on TDS 

provision  

0006531201 

5. वरीलप्रमाणे सवण अहरण व संदवतरण ऄदधकारी, कोषागार / ईपकोषागार कायालय व ऄदधदान 
व लेखा ऄदधकारी, मुंबइ यांनी ददनांक 01 ऑक्टोबर 2018 पासून कायणवाही सुरु करण्यात यावी. 

सदर शासन पदरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेतांक 201809281714366605 ऄसा अहे. हे पदरपत्रक 
दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांदकत करुन काढण्यात येत अहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदेशानुसार व नावाने. 
 

( ऄनुददप ददघे ) 
ईपसदचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रदत, 
१. मा.दवरोधी पक्षनेता, दवधानसभा/दवधानपदरषद, महाराष्ट्र दवधानमंडळ सदचवालय, मंुबइ. 

Anudeep 

Shrinivas Dighe

Digitally signed by Anudeep Shrinivas Dighe 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Finance 

Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=75f50c6671abf79e06e7d05c1f27cdae17ad6b947f5

b0d740fa705320bede741, cn=Anudeep Shrinivas Dighe 

Date: 2018.09.28 17:34:37 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. सवण सन्माननीय दवधानसभा/दवधान पदरषद व संसद सदस्य. 
3. राज्यपालांच ेसदचव. 
४. मुख्यमंत्रयांच ेसदचव. 
५. सवण मंत्री व राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सदचव. 
6. सवण मंत्रालयीन प्रशासकीय दवभाग. 
7. मंत्रालयीन सवण दवभागांच्या ऄदधनस्त ऄसलेल्या सवण दवभागांचे व कायालयांच ेप्रमुख. 
8. प्रबधंक, मूळ न्यायालय शाखा, ईच्च न्यायालय, मंुबइ. 
9. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मंुबइ. 
10. प्रधान महालेखापाल (लेखा व ऄनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मंुबइ. 
11.महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपरू. 
12. महालेखापाल (लेखा व ऄनुज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र, नागपरू. 
13. अयकु्त, अयकर (TDS) चनीरोड, मंुबइ 400002. 
14. अयकु्त, अयकर (TDS) दसव्हील लाइन* नागपरू 444001. 
15.प्रबधंक, ईच्च न्यायालय (ऄपील शाखा), मंुबइ. 
16. सदचव, महाराष्ट्र लोकसवेा अयोग, मंुबइ. 
17. सदचव, महाराष्ट्र दवधीमंडळ सदचवालय, मंुबइ. 
18.प्रबधंक, लोक अयुक्त व ईपलोक अयकु्त यांच ेकायालय, मंुबइ. 
19. प्रबधंक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायादधकरण, मंुबइ. 
20. मुख्य मादहती अयकु्त, महाराष्ट्र राज्य, मंुबइ. 
21. दवशेष अयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्ननकस रोड, नवी ददल्ली. 
22. सवण दवभागीय अयुक्त. 

 



परिशिष्ट - अ 1













परिशिष्ट - अ 2











Sr.No. Nodal DESK ID OFFICER NAME Mobile No. Gmail ID

1 Mumbai-1 MUM-VAT-E-804 Arutwar Shriram Kishanrao 8828146381 sk.arutwar@gmail.com

2 Mumbai-2 MUM-VAT-E-811 Pawar  Rajendra Nathuram 9892909272 pawar.rn11@gmail.com

3 Mumbai-3 MUM-VAT-D-838 Bhusal Ajit S. 9029082138 ajitbhusal19@gmail.com

4 Mumbai-4 MUM-VAT-D-846 Vikas Tanaji Darekar 9819993482 vikasdarekar1968@gmail.com 

5 Mumbai-5 MUM-VAT-D-903 Pawar Dilip V. 9766439609 dilipvpawar78@gmail.com

6 Mumbai-6 MUM-VAT-C-941 Suresh D. Shinde 8989096999 shinde.sureshd@gmail.com

7 Mumbai-7 MUM-VAT-C-937 Kharade Prashant P. 9923498383 kharadeprashant75@gmail.com

8 Mumbai-8 MUM-VAT-D-714 Mhatre Rajendra Balaji 9757081013 mhatrerajendrabalaji@gmail.com

9 Mumbai-9 MUM-VAT-D-205 Dhondage Sayali 9987895617 dhondage.sayali@gmail.com

10 Mumbai-10 MUM-VAT-D-501 Metkar Yogesh 9892018533 metkar.yr@gmail.com

11 Mumbai-11 MUM-BCP-C-014 Bandekar Jayprakash D. 9869255442 jdbandekar65@gmail.com

12 Mumbai-12 MUM-VAT-D-103 Shinde Dadasaheb K 9892701705  acst103@gmail.com

13 Mumbai-13 MUM-VAT-D-708 Jagtap Vidyadhar S. 9167762731 samar.gov15@gmail.com

14 B.S.T. S.T.O Thorat Aparna Pradip 9967444671 thorat.ap@mahavat.gov.in

15 Thane THA-VAT-D-005 Raskar Ganesh Vilas 9923076033 gvraskar@gmail.com

16 Kalyan KAL-VAT-D-006 Patil Kunal Manohar 9594794525 patilkunal1329@gmail.com

17 Bhayander BHY-PTO-C-001 Girish Ramesh Sankhe 9892944353 sankheg@gmail.com

18 Raigad RAI-VAT-C-007 Shinde Rajendra B. 9819552323 shinde.rajendrac007@gmail.com

19 Alibaug ALI-VAT-C-001 Telang Sachidanand B. 9029016290 alivatc001@gmail.com

20 Pune-2 PUN-VAT-C-508 Shinde Sandeep Vasantrao 9594095980 sandeepshinde1020@gmail.com

21 Pune 3 PUN-VAT-D-805 Bhangdiya Abhijit Anil 8698808540 Acstd805@gmail.com

22 Solapur SOL-SUR -C-001 Kumbhar Shrinivas Sakharam 9921853066 shrinivaskumbhar1975@gmail.com

23 Osmanabad OSM-SUR-C-001 Choudhari Mahesh Jarichand 7020735090 maheshchoudhari5268@gmail.com

24 Barshi BAR-VAT-C-001 Dhawle Dhanaji Bhimrao 9096799911 dhawle18@gmail.com

25 Kolhapur KOL-VAT-D-001 Bangar Nitin Arjun 8390253046 nitinbangar2012@yahoo.com

26 Sangli SAN-VAT-D--004 Smt.Tarlekar Manisha Vivek 8862032671 mvtarlekar01@gmail.com

27 Satara SAT-SUR-C-001 JADHAV.K.M 8983109010 satsurc1@gmail.com

28 Ratnagiri RAT-VAT-D-002 Kamble Sagar Bandu 9420904453 sagarkamble940@gmail.com

29 Oras ORA-VAT-C-001 DINESH AMRIT SAWANT 9867797440 sawantoros@gmail.com

30 Nashik NAS-VAT-C-013 Kakad Pramod Motiram 9004303966 kakad.pm7868@gmail.com

31 Malegaon MAL-VAT-C-001 Vyavhare Ramakant P. 9822768781 ramakant.pv@gmail.com

32 Ahmednagar AHM-VAT-C-006 Undhare Tulshiram Ganpat 9423912222 undhare.tg@gmail.com

33 Dhule DHU-BST-C-001 Chatur Kailas Madhukar 7020026029 kmch2479@gmail.com

34 Nandurbar NAD-PTO-C-001 Dushing S.P. 9011831645 dspsan.sd@gmail.com

35 Jalgaon JAG-VAT-C-005 Pardeshi S.B. 9923136122 sbpardeshi.vat@gmail.com

36 Nagpur NAG-VAT-C-034 Tawar Rajendrasingh Jagnathsingh 9421805438 tawar.rajendrasingh@gmail.com

37 Bhandara BHA-VAT-C-001 Bawane Gopal Tranbak 9028003350 gopalbawane1986@gmail.com

38 Chandrapur CHA-BCP-C-001 Shankarwar Amit B. 9028088801 amitshankarwar80@gmail.com

39 Gadchiroli GAD-VAT-C-002 Madavi G.S. 9158558228 girish.madavi09@gmail.com

40 Gondia GON-VAT-C-001 Neware P.G. 9764499274 neware2011@gmail.com

41 Wardha WAR-SUR-C-001 Mundre Prashant Marotrao 9850516340 mundre.prashant@gmail.com

42 Amravati AMR-BCP-C-004 Khillare Samadhan A. 7507105111 khillare.sama@gmail.com

43 Washim WAS-VAT-D-001 Rathod Pratik 7588189495 pratik_jaihanuman@rediffmail.com

44 Akola AKO-VAT-C-003 Gawande Ravindra V. 7028017442 gawande.rv@gmail.com

45 Khamgaon KHA-VAT-D-003 Dhole Kishor P. 9967437764 dhole.kp@gmail.com

46 Yavatmal YAV-VAT-D-003 Smt. Kalpana D. Mirase 9623243526 kalpanamotale@gmail.com

47 Aurangabad AUR-PTO-D-001 Shinde Yogesh Vishnu 9423151031 syogesh177@gmail.com

48 Beed BEE-PTO-C-001 Shelke Anilkumar Prabhakarrao 7588597802 shelke76@gmail.com

49 Jalna JAL-DDO-C-001 Dandge Waman Sakahari 9423741898 dandge.ws@gmail.com

50 Nanded NAN-VAT-C-003  Chavan Avinash 9673400045 achavan70@gmail.com

51 Latur LAT-SUR-C-001 Jadhav Shivaji P. 9421450545 shivajijadhav112@gmail.com 

52 Parbhani PAR-SUR-C-001 Swami Shivling S. 9420965690 swami.ss2015@gmail.com 

53 Hingoli HIN-SUR-C-001 Wasmatkar Anirudha N. 9766754439 anirudhavasmatkar72629@gmail.com

54 Mumbai-HQ-2 ACST-D-008 Avhad Sunil J. 9967913812 sunilavhad05@gmail.com
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(परिरिष्ट-ड) 

 

(आहरण व संववतरण अवधकारी यांनी कोषागारास देयकासोबत सादर करावयाचे प्रमाणपत्र) 

 

                 मी  ……………....नाव …………..…………………पदनाम, आहरण व संववतरण अवधकारी असनू असे प्रमावणत 

करतो/ करते की, देयक क्रमांक……… रक्कम रु. ……………/-(अक्षरी रु………………….)  हे करपात्र वस्त ूककवा सेवा अथवा 

दोन्हींच्या परुवठ्यासंदभात असनू त्यासाठीच्या संववदेचे  मलु्य रु.2,50,000/- च्या वर आहे/ नाही. (लाग ू नसलेले 

खोडावे) 

I. *सदर करपात्र वस्त ू ककवा सेवा यांच्या परुवठ्याबाबतच्या संववदेचे मलु्य रु. 2,50,000/- च्या वर असनू 

लेखाविषष ……….मधनू रक्कम रु. ………(अक्षरी रु………………….) 2 % TDS वजावट करुन मला GSTN प्रणालीवर 

रक्कम जमा करण्यासाठी देण्यात यावी. 

II.  *सदर देयकाअंतगषत परुवठादार/ कंत्राटदार ई. यांनी परुवठा केलेल्या वस्त ू ककवा सेवा अथवा दोन्हींच्या बाबतीत 

महाराष्ट्र वस्त ू व सेवा कर कायद्याअंतगषत करमाफ असल्याने कराची वजावट करण्याची आवश्यकता नसल्याचे 

प्रमावणत करण्यात येत आहे. 

 उपरोक्त (I) ककवा  (II) जे लाग ूनसेल ते खोडावे. 

 

वदनांक:…………………………………….                                      आहरण व संववतरण अवधकारी यांची स्वाक्षरी 

 

                                                                                  नाव :………………………………………………….. 

GSTN नोंदणी क्रमांक…………..                                        पदनाम :……………………………………………… 
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