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1983 मध्ये कायार् यास गटाने बृहन्मुंबई िवभाग, मुंबई व पुणे कायार्लयांच्या िहशोबाच्या
पतर्कांची छाननी केली ते हा असे आढळू न आले होते की, िहशोबाची पतर्के तपासण्याचे कामी सवर्
लेखापालामध्ये एकसूतर्ीपणा नाही. त्येक लेखापाल पिरपतर्क कर्. 9 मधील वजाती संबंधी
िटपण/आढावे िनरिनराळया कारे नमूद करतात. तसेच मागणी नोटीसात ज्या वजाती मान्य
झा या नाही त्यांचा उ लेख करणे आव यक असतो. कारण त्यामुळे िव व तांना िनयम 32 (2)
माणे आक्षेप अजर् दाखल करण्यांस सुलभता ा त होते. पूवीर्च्या मागणी नोटीसांत सवर् तपशील
नमूद करण्यास पुरेशी जागा उपल ध होऊ शकत न हती. त्याकरीता एक िनराळा नमुना तयार
करण्यात येऊन तो या पिरपतर्कासोबत जोडण्यात आला आहे . सवर् िवभागीय कायार्लयांना
खालील माणे सूचना दे ण्यात येत आहे त:1/िहशोबाच्या पतर्काच्या नमुना 9 क मधील रकमांत कुठ याही कारची खाडाखोड करु
नये. तसेच वजातीचे आढावे काढण्याकरीता िनराळया कागदाचा वापर करु नये. नुमना 9 क च्या
मागील कोऱ्या भागात ज्या वजाती मान्य धर या जावू शकत नाही िंकवा अंशात्मक िरतीने मान्य
धर या जावू शकत नाही िंकवा काही न या कारच्या वाढी अस यास त्याचा आढावा नमूद
करावा.
2/मागणी नोटीसा पाठिवताना त्या बरोबर सोबत जोडले या नमुन्यात दशर्िव या माण ज्या
वजाती मान्य धर या गे या नाहीत िंकवा ज्या वजाती अंशात्मक िरतीने मान्य धर या गे या नाहीत.
तसेच न याने काही वाढी अस यास त्याचा तपशील मागणी नोटीसच्या मागील कोऱ्या जागेत
नमूद करावा. यापुढे मागणी नोटीसांचे फॉमर् छापून घेताना मागील बाजूस असा नमुना छापून घ्यावा.
3/ज्या न्यासाचे बाबतीत नमुना 9 क मधील सवर् वजाती मान्य धर या गे या असतील व इतर
काही वाढ ही नसेल अशा न्यासांच्या िव व तांना मागणी नोटीसाच्या अशी मागील बाजूस अशी
मािहती कळिवण्याची आव यकता नाही.
सवर् सावर्जिनक न्यास न दणी कायार्लयांनी पिरच्छे द 1 ते 3 मधील सूचनांची त्विरत
अंमलबजावणी करावी.

मा.मु.टु ले,
धमार्दाय आयुक्त,
महारा टर् राज्य,मुंबई.
िदनांक :- 20 ऑग ट, 1981

