वित्त विभाग कार्यशाळा संपन्न - मद
ु तीत टीडीएस भरणे गरजेचे
आयकर कायदा 1961 अंतर्गत टीडीएस डडडेक्सन तसेच टीसीएस कलेक्शन च्या महत्वाच्या तरतद
ू ी
संदर्ागत आज ददनांक 8 जानेवारी रोजी द.ु ठीक 3 वाजता यशवंतराव चव्हाण सर्ार्ह
जजल्हा पररषद
ृ
आवार येथे एक ददवसाची कायगशाळा संपन्न झाली . या कायगशाळे त उषा र्ायकवाड (उपायक्
ु त
आयकर) यांनी मार्गदशगन केले.
: मद
ु तीत टीडीएस र्रणे र्रजेचे - उपायक्
ु त (आयकर ) उषा र्ायकवाड यांचे प्रततपादन
----------------ठाणे दद ०८ जानेवारी २०१८ : केंद्र सरकारला प्रत्यक्ष करापासन
ू ममळणाऱ्या करात टी.डी.एस चा वाटा
मोठा असतो. त्यामळ
ु े हा कर मद
ु तीत र्रावयाची जबाबदारी प्रत्येक करदात्याची आहे असे प्रततपादन
ठाणे टी.डी.एस ववर्ार्ाच्या उपायक्
ु त उषा र्ायकवाड यांनी केले. ठाणे जजल्हा पररषदे च्या यशवंतराव
चव्हाण सर्ार्ह
ृ ात आयोजजत केलेल्या कायगशाळे त त्या बोलत होत्या. यावेळी सहाय्यक आयकर
आयक्
ु त श्री.व्ही.के मसंह, आयकर अधिकारी मंजय कुमार उपजथथत होते.
यावेळी चचागसत्रात मार्गदशगन करताना वरील मान्यवर म्हणाले कक टी.डी.एस माध्यमातन
ू जो कर र्ोळा
केला जातो तो केंद्र सरकारच्या ततजोरीत जमा करण्यात येतो. हा कर मद
ु तीत र्रण्याची जबाबदारी
प्रत्येक टी.डी.एस कपात करणाऱ्या संथथा अथवा व्यक्तीवर असते. जर टीडीएस केलेला कर मद
ु तीत
सरकारी ततजोरीत र्रला नाही तर संथथा अथवा व्यक्तीवर दं डात्मक कारवाई होऊ शकते.
र्ायकवाड़ म्हणाल्या की आता ऑनलाइन यंत्रणा सक्षम झाली असन
ू तम्
ु ही काय व्यवहार केलात,
त्यावर टीडीएस कपात केली की नाही याची मादहती ऑनलाइन पद्ितीने ममळणे सोपे झाले आहे . या
उपक्रमाची मादहती थथातनक यंत्रणाना कळावी यासाठी पंचायत सममती तसेच ग्रामसेवक,ग्रामपंचायत
यांना पत्रक पाठवण्यात आली आहे त. अनेक वेळा लोक तनयममत टॅ क्स र्रणा करतात, परं तू टॅ क्स
जमा होत नसल्याची तक्रारी येते तसेच अनेक जण योग्य पद्ितीने टॅ क्स र्रणा करत नाहीत त्यांना
यासंदर्ागत संपण
ू ग मादहती आणण जाणीव करून दे ण्यासाठी ही कायगशाळा उपयक्
ु त असल्याचे उप मख्
ु य
लेखा व ववत्तधिकारी मयरू दहंर्ाणे यांनी साधर्तले.
ही कायगशाळा आदशग कुमार मोदी, आयकर आयक्
ु त ( टीडीएस ) पण
ु े, ववद्यासार्र आर.पाटील,
अततररक्त आयक्
ु त (टीडीएस) ठाणे, मख्
ु य कायगकारी अधिकारी वववेक र्ीमनवार, मख्
ु यलेखा व ववत्त

अधिकारी र्ीता नार्र, यांच्या मार्गदशगनाखाली संपन्न झाली. यावेळी सवग ववर्ार् प्रमख
ु , तसेच इतर
अधिकारी-कमगचारी यांनी सहर्ार् घेतला.

