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शासन ननणवय क्रमाांकः शासाउ-10.11/प्र.क्र.11 /साउ 
िुतातमा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 

मांत्रालय, मुांबई - 400032 
तारीख: 18 माचव,2013. 

प्रस्तार्ना – 
कें द्र शासनाने राज्य सार्वजननक शासनाच्या उपक्रमाांची जमा-खचव,नफा-तोटा पत्रक इतयादी 

स्र्रुपाची, सन 2005-06 पासूनची र्र्वननिाय मानिती अपलोड करण्यासाठी dpeslpe.nic.in िी 
र्ेबसाईट नर्कनसत केली आिे. या र्ेबसाईटर्र राज्य सार्वजननक उपक्रमाांमाफव त सन 2005-06 ते 
2007-08 पयवन्तच्या आर्थथक र्र्ाची मानिती अपलोड करण्यात आली असून तयापुढील 2008-09 र् 
2009-10 या आर्थथक र्र्ांची मानिती अपलोड करण्याचे काम उपक्रमाांमाफव त सुरु आिे. मानिती 
अपलोड केल्यानांतर सदर र्ेबसाईट नर्नित कालार्धीनांतर कें द्र शासनाकडून बांद करण्यात येते, 
तयामुळे या र्ेबसाईटर्र उपक्रमाांनी भरलेली मानिती पािता येऊ शकत नािी. तसेच कें द्र शासनाने 
अपेनित केलेली मानिती मयानदत स्र्रुपाची आिे. राज्य सार्वजननक उपक्रमासांदभातील धोरणातमक 
ननणवय नर्त्त नर्भागामाफव त घेण्यात येतात. अशार्ेळी धोरणातमक ननणवय घेण्यासाठी सर्व उपक्रमाांकडून 
मानिती प्राप्त करुन घ्यार्ी लागते. तसेच, खासदार, नर्धानमांडळाचे सदस्य अथर्ा खाजगी व्यक्ती 
याांचेकडुन उपक्रमाांची एकनत्रतपणे मानिती मागनर्ण्यात येते. अशार्ेळी देखील सांबांनधत प्रशासकीय 
नर्भागाांमाफव त सर्व उपक्रमाांकडून पत्रव्यर्िाराव्दारे मानिती मागनर्ण्यात येते. तथानप,उपक्रमाांकडून 
अशी मानिती प्राप्त करुन घेण्यात येणारी अडचण, िोणारा कालापव्यय र्  टपालाचा खचव  तसेच 
पत्रव्यर्िार ऑनलाईन करणे/पेपरलेस कायालय करणे याबाबतचे शासनाचे धोरण लिात घेऊन कें द्र 
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शासनाच्या र्ेबसाईटच्या धतीर्र, राज्य शासनाच्या सार्वजननक उपक्रमाांची  र्ेबसाईट नर्कनसत करुन 
तयार्र उपक्रमाांनी तयाांची मानिती अपलोड करुन ती अद्ययार्त ठेर्णे इतयादी बाबत धोरणातमक ननणवय 
घेण्याचा प्रस्तार् शासनाच्या नर्चाराधीन िोता. 

शासन ननणवय–  
   राज्य सार्वजननक उपक्रमाांची मानिती अपलोड करण्यासांदभातील कें द्र शासनाच्या  dpeslpe .nic. in 
या र्ेबसाईटच्या धतीर्र राज्य शासनाने स्र्तांत्र र्ेबसाईट नर्कनसत करण्याचा ननणवय घेतला आिे. 
तयाअनुर्ांगाने राज्य शासनाची र्ेबसाईट नर्कनसत करुन ती मांत्रालयीन प्रशासकीय नर्भागाांच्या 
उपयोगाकरीता मांत्रालयाच्या िोमपेजर्र नर्त्त नर्भागाच्या नर्र्यतानलकेमध्ये “सार्वजननक शासकीय 
उपक्रमाांची मानिती” अशी दशवनर्ण्यात आली आिे. 
2. तसेच राज्य सार्वजननक उपक्रमाांनी तयाांची मानिती ऑनलाईन भरण्याकरीता https:// mahaonline. 
gov. in या र्ेबसाईट र्रील  portal र्र क्क्लक करार्े. तदनांतर mahaonline च्या िोमपेजर्रील “PSU 
सार्वजननक उपक्रमाांची मानिती” िी ललक open केल्यानांतर उपक्रमाने तयाांचा आयडी र् पासर्डव 
लॉगइन करार्ा. प्रतयेक उपक्रमास तयाांचा आयडी र् पासर्डव यापूर्ीच उपलब्ध करुन देण्यात आला 
आिे. तयानांतर प्रतयेक उपक्रमाने सदर र्ेबसाईटर्रील खालील प्रपते्र भरार्याची आिेत:- 

(1) Proforma:-या नशर्वकाखाली पुढीलप्रमाणे एकूण 11 प्रपत्र अांतभूवत करण्यात आली असून ती 
सदर र्ेबसाईटर्र उपलब्ध आिेत:-.  
(i) Company profile (ii) Balance sheet   (iii) Profit & Loss  (iv) Other miscellaneous 
(v) Land Details  (vi) Staffing pattern   (vii) Board of Directeors  (viii) Annual Report  (ix) Project 
details  (x) Comments of the AG  (xi)Capital Budget 

उपक्रमाांनी उपरोक्त प्रपत्रातील सर्व मुद्याांची सन 2005-06 आर्थथक र्र्ापासूनची र्र्वननिाय 
मानिती भरार्याची आिे.सर्व मुद्याांची मानिती भरल्यानांतर सदर मानिती योग्य भरली असल्याबाबत 
खातरजमा करुन तदनांतरच submit करार्ी. तदनांतर उपक्रमाशी सांबांनधत प्रशासकीय नर्भागाने सदर 
मानिती तपासून confirm (प्रमानणत) करार्ी. उपकमाांशी सांबांनधत सर्व प्रशासकीय नर्भागाांना लॉग-ईन 
आयडी र् पासर्डव उपलब्ध करुन नदला आिे 
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(2) Annual reports:- या नशर्वकाखाली उपक्रमाांनी तयाांच्या र्ार्थर्क लेखयाांची प्रत अपलोड 
करार्ी. 

(3) CAG Report:-  या नशर्वकाखाली ननयांत्रक र् मिालेखापरीिक याांच्या र्ानणक्ज्यक 
अिर्ालातील उपक्रमाशी सांबांनधत नशफारशी उपक्रमाने अपलोड कराव्यात. तथानप ननयांत्रक र् 
मिालेखापाल याांची www.cag.gov.in िी ललक उपलब्ध करुन देण्याचे नर्चारानधन आिे. 

(4) Publication:- या नशर्वकाखाली सार्वजननक उपक्रमासांदभातील नर्त्त नर्भागामाफव त ननगवनमत 
करण्यात आलेले/येणारे मितर्ाचे शासन ननणवय, पनरपत्रक,तसेच सार्वजननक उपक्रम सनमती अिर्ाल 
इतयादी अपलोड करण्यात येणार आिेत. 
3.  सदर र्ेबसाईट नर्कनसत झाल्यामुळे राज्य सार्वजननक उपक्रमाांकडून मानिती प्राप्त करण्यासाठी 
उपक्रम अथर्ा प्रशासकीय नर्भाग याांच्यासोबत िोणारा परांपरागत कागद स्र्रुपातील पत्रव्यर्िार 
करण्यात येणार नािी.  यापुढे सार्वजननक उपक्रम अथर्ा प्रशासकीय नर्भाग याांच्या सोबत जोडणारा 
पत्रव्यर्िार िा उपरोक्त र्ेबसाईट र्रील िोमपेजर्र update news या मथळयाखाली online पध्दतीने 
करण्यात येईल. र्रीलप्रमाणे दैनांनदन पत्रव्यर्िार   पािण्यासाठी प्रतयेक उपक्रमाने सदर र्ेबसाईट 
दररोज ननयनमतपणे  पािणे  र् तया अनुर्ांगाने तर्रीत कायवर्ािी करणे बांधनकारक करण्यात येत आिे. 
4.   राज्य सार्वजननक उपक्रमाांनी तयाांची  सन 2005-06 ते 2011-12 पयंतची सर्व प्रपत्रातील 
मानिती नदनाांक 29/6/2013 पयंत भरणे बांधनकारक करण्यात येत आिे. 
5.  उपरोक्त मुदतीनांतर ज्या उपक्रमाांनी मानिती भरलेली नािी अथर्ा एखाद्या उपक्रमाने मानिती पूणव 
भरलेली नसल्यास, तया उपक्रमाांशी सांबांनधत प्राप्त िोणारी प्रकरणे उदा. नर्त्तीय मान्यता, प्रशासकीय 
मान्यता, धोरणातमक बाबी इतयादी स्र्रुपातील प्रकरणाांर्र नर्त्त नर्भागामाफव त कोणतािी नर्चार 
करण्यात येणार नािी. अशी प्रकरणे र्रील कारणास्तर् प्रशासकीय नर्भागाने सांबांनधतउपक्रमाांकडे 
ननणवयानर्ना परत पाठर्ार्ीत र् मानिती भरण्याबाबत उपक्रमाांकडे पाठपुरार्ा करार्ा. 
6.   उपक्रमाांनी सन 2005-06 ते 2011-12 पयंन्तची मानिती भरल्यानांतर यापुढे ती र्ेळोर्ेळी 
अद्ययार्त देखील ठेर्ण्याची दिता घ्यार्ी.अन्यथा र्रील पनरच्छेद क्र.5मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
कायवर्ािी करण्यात येईल. 
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7.  सदर र्ेबसाईटर्र उपक्रमाांची मानिती भरण्याबाबत नदनाांक 10/1/2013 रोजी नर्त्त नर्भागामध्ये 
आयोनजत केलेल्या बैठकीमध्ये मिा-ऑनलाईन नल.मधील तज्ाांनी उपक्रमातील सांबांनधत अनधका-याांना 
र्ेबसाईटर्र मानिती अपलोड करण्याबाबत सांपूणव प्रनकया समजार्ून साांनगतली आिे. या र्ेबसाईटर्र 
मानिती भरण्याबाबत कोणतयािी स्र्रुपाची ताांनत्रक अडचण असल्यास / आल्यास मिाऑनलाईन 
कां पनीसोबत थेट सांपकव  साधण्यासाठी र्ेबसाईटर्र दूरध्र्नी क्रमाांक र् ई-मेल पत्ता उपलब्ध करुन 
नदलेला आिे. तसेच सार्वजननक उपक्रम किासोबत िोणारा आगामी पत्रव्यर्िार जलदगतीने 
िोण्याकरीता uspsu.finance@maharashtra.gov.in या ई-मेल पततयाचा र्ापर करार्ा.   

सदर शासन ननणवय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळार्र 
उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा सांकेताक 201303181637347005 असा आिे. िा आदेश 
नडजीटल स्र्ािरीने सािाांनकत करुन काढण्यात येत आिे.  

मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार र् नार्ाने.  

 (  . ग.        ) 
         उ      ,         ग 
प्रत,   

1) मा.राज्यपालाांचे सनचर्, 
2) मा.मुखयमांत्रयाांचे सनचर्, 
3) मुखय सनचर्,सामान्य प्रशासन नर्भाग,मिाराष्ट्र शासन, 
4) सर्व नर्धानमांडळ सदस्य,नर्धानभर्न,मुांबई, 
5) सर्व मांत्री र् राज्यमांत्री याांचे स्र्ीय सनचर्, 
6) अनतरीक्त मुखय सनचर्/प्रधान सनचर्/सनचर् सर्व मांत्रालयीन नर्भाग, 

mailto:uspsu.finance@maharashtra.gov.in
http://www.maharashtra.gov.in/
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7) सर्व राज्य शासकीय सार्वजननक उपक्रमाांचे व्यर्स्थापकीय सांचालक/मुखय कायवकारी 
अनधकारी, 

8) नर्शेर् आयुक्त,मिाराष्ट्र सदन,नर्ी नदल्ली, 
9) नर्त्त नर्भागाांतील सर्व सि सनचर्/उप सनचर्, 
10) नर्त्त नर्भागातील सर्व कायासन अनधकारी, 
11) अनधदान र् लेखा अनधकारी, मुांबई, 
12) ननर्ासी लेखा परीिा अनधकारी,मुांबई, 
13) बिूजन समाज पाटी, डी-1 इन्सा िटमेंट,आझाद मैदान,मुांबई-1 
14) भारतीय जनता पाटी, मिाराष्ट्र प्रदेश,सी.डी.ओ.,बॅरॅक क्र.1,योगिेम समोर,र्सांतरार् 

भागर्त चौक,ननरमन पॉईांट,मुांबई-20, 
15) भारतीय कम्युननस्ट पाटी, मिाराष्ट्र कनमटी,314,राजभरु्न,एस.व्िी.पटेल रोड,मुांबई-4, 
16) भारतीय कम्युननस्ट पाटी, (माक्सवर्ादी), मिाराष्ट्र कनमटी, जनशक्ती िॉल, ग्लोब नमल 

पॅलेस, र्रळी, मुांबई-13, 
17) इांनडयन नॅशनल काँगे्रस, मिाराष्ट्र प्रदेश काँगे्रस(आय)सनमती, नटळक भर्न, काकासािेब 

गाडगीळ मागव,दादर,मुांबई-35, 
18) नॅशननलस्ट काँगे्रस पाटी,राष्ट्रर्ादी भर्न,फ्री पे्रस जनवल मागव,ननरमन पॉईांट,मुांबई-21, 
19) नशर्सेना,नशर्सेना भर्न,गडकरी चौक,दादर,मुांबई-28, 
20) ननर्ड नस्ती,सार्वजननक उपक्रम शाखा  
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