केंद्र शासनाचे सन 2017-18 या वित्तीय
िर्षाकरीता आयकर कपातीबाबतचे पवरपत्रक.
महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
शासन पवरपत्रक क्रमाांकः आयकर 2018/प्र.क्र.12/18/कोर्षा-प्रशा-5
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक
मांत्रालय, मुांबई-400 032
तारीख: 12 जानेिारी, 2018
सांदभग केंद्र शासनाचे वित्त मांत्रालयाचे पवरपत्रक क्रमाांक : 29/2017 एफ नां 275/192/2017IT(B) वदनाांक 5 विसेंबर,2017
शासन पवरपत्रक :केंद्र शासनाच्या वित्त मांत्रालयाने वनगगवमत केलेले वदनाांक 05 विसेंबर,2017 चे वित्तीय िर्षग
2017-18 करीता ( कर वनर्धारण िर्षग 2016-17) आयकर कपातीबाबतचे पवरपत्रक क्रमाांक : 20/2017
एफ

नां.275/192/2017-IT(B)

वदनाांक

5

विसेंबर,2017

सहपत्रासह

केंद्र

शासनाच्या

http://incometaxindia.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्र्ध करण्यात आली आहे.
सिग मांत्रालयीन प्रशासकीय विभागाांनी केंद्र शासनाच्या िर नमूद केलेल्या पवरपत्रकातील
मावहती त्याांच्या वनयांत्रणाखालील सिग विभाग प्रमुख/कायालय प्रमुखाांच्या वनदशगनास आणािी ि आिश्यक
ती कायगिाही करण्यात यािी.
सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
उपलब्र्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201801121136178505 असा आहे . हे पवरपत्रक
विजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

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=75f50c6671abf79e06e7d05c1f27cdae17ad6
b947f5b0d740fa705320bede741, cn=Anudeep
Shrinivas Dighe
Date: 2018.01.12 11:39:42 +05'30'

( अ.श्री.वदघे )
उपसवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. विरोर्धी पक्षनेता, विर्धानसभा/विर्धान पवरर्षद, महाराष्ट्र विर्धानमांिळ सवचिालय, मुांबई.
2. सिग सन्माननीय विर्धानसभा / विर्धान पवरर्षद ि सांसद सदस्य,
3. राज्यपालाांचे सवचि

शासन पवरपत्रक क्रमाांकः आयकर 2018/प्र.क्र.12/18/कोर्षा-प्रशा-5

4. मुख्यमांत्रयाांचे सवचि
5. सिग मांत्री ि राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचि
6. सिग मांत्रालयीन प्रशासकीय विभाग
7. मांत्रालयीन सिग विभागाांच्या अवर्धन असलेल्या सिग विभागाांचे ि कायालयाांचे प्रमुख.
8. प्रबांर्धक, मुळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई
9. प्रर्धान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- 1, महाराष्ट्र, मुांबई
10. प्रर्धान महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता)-1, महाराष्ट्र, मुांबई
11. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर
12. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता)-2, महाराष्ट्र, नागपूर
13. आयुक्त, आयकर (TDS) चनीरोि, मुांबई 400002
14. आयुक्त, आयकर (TDS) वसव्हील लाईन, नागपूर 444001
15. प्रबांर्धक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुांबई
16. सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुांबई
17. सवचि, महाराष्ट्र विर्धीमांिळ सवचिालय, मुांबई
18. प्रबांर्धक, लोक आयुक्त ि उपलोक आयुक्त याांचे कायालय, मुांबई
19. प्रबांर्धक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावर्धकरण, मुांबई
20. मुख्य मावहती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
21. विशेर्ष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्ननकस रोि, निी वदल्ली
22. सिग विभागीय आयुक्त
23. सिग वजल्हावर्धकारी
24. सिग वजल्हापवरर्षदाांचे मुख्य कायगकारी अवर्धकारी
25. सांचालक , लेखा ि कोर्षागारे, मुांबई
26. अवर्धदान ि लेखाअवर्धकारी, मुांबई
27. सहसांचालक,लेखा ि कोर्षागारे,कोकण/पुणे/नागपूर/औरांगाबाद/नावशक/
अमरािती
28. मुख्य लेखापरीक्षक, स्थावनक वनर्धी लेखा, कोकण भिन, निी मुांबई
29. सहसांचालक,स्थावनक वनर्धी लेखा मुांबई /पुणे/नागपूर/औरांगाबाद/नावशक/अमरािती
30. वित्त विभागातील सिग कायासने
31. वनिि नस्ती कोर्षा प्र.5
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