तेराव्या वित्त आयोगाचा अखर्चचत विधी खचच
करण्यास मुदतिाढ वमळणेबाबत
महाराष्ट्र शासि

ग्राम विकास विभाग
शासि पवरपत्रक क्रमाांकः तेविआ - 2014/प्र.क्र.45/वित्त-4
सािचजविक बाांधकाम भिि, 1 ला मजला
25,मर्चबाि पथ, मुांबई-400 001
वदिाांक: 26 एवप्रल,2017
िाचा १) शासि विणचय, ग्राम विकास ि जलसांधारण विभाग, क्र.तेविआ-2010/
प्र.क्र.22/वित्त-4, वद.30 ऑगस्ट, 2010.
२) शासि पत्र, ग्राम विकास ि जलसांधारण विभाग, क्र.तेविआ-2014/ प्र.क्र.45/
वित्त-4, वद.29 माचच, 2014.
3) शासि पवरपत्रक, ग्राम विकास ि जलसांधारण विभाग, क्र.तेविआ-2014/ प्र.क्र.45/
वित्त-4, वद.1 एवप्रल, 2015,वद.22 सप्टें बर, 2015, वद.27 जािेिारी, 2016,
वद.31 माचच, 2016, वद.29/4/2016, वद.12 सप्टें बर, 2016, 16 फेब्रुिारी,2017.
शासि पवरपत्रक तेराव्या वित्त आयोगाांतगचत पांचायत राज सांस्थाांच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र शासिाकडू ि वजल्हा
पवरषद, पांचायत सवमती ि ग्रामपांचायत या वतन्ही स्तरासाठी जिरल बेवसक ग्रँट,जिरल परफॉमंस ग्रँट, स्पेशल
एवरया बेवसक ग्रँट ि स्पेशल एवरया परफॉमंस ग्रँटच्या स्िरूपात प्राप्त र्ालेला विधी िेळोिेळी ग्राम विकास
विभागामाफचत पांचायत राज सांस्थाांिा वितरीत करण्यात आला आहे. प्रस्तूत वितरीत विधीतील अखर्चचत रक्कम
पांचायत राज सांस्थाांिा खचच करण्यासाठी सांदभाधीि क्र.3 येथील शासि पवरपत्रकान्िये वद.31 माचच,2017 पयंत
मुदतिाढ दे ण्यात आली आहे.
2.

तेराव्या वित्त आयोगाांतगचत केंद्र शासिाकडू ि जिरल बेवसक ग्रँट,जिरल परफॉमंस ग्रँट, स्पेशल एवरया

बेवसक ग्रँट ि स्पेशल एवरया परफॉमंस ग्रँटच्या स्िरूपात वितरीत करण्यात आलेला विधी हा पांचायत राज
सांस्थाांच्या बळकटीकरणासाठी वितरीत करण्यात आलेला आहे. तरी सदरहू विधीतील अखर्चचत रक्कम
याविषयीच्या शासि विणचयातील तरतूदीिुसार खचच करण्यास या पवरपत्रकान्िये वद. 31 माचच,2018 पयंत
मुदतिाढ दे ण्यात येत आहे.
3.

तरी िरील िाढीि मुदतीत म्हणजे वद. 31 माचच,2018 पयंत याविषयीच्या शासि विणचयातील

तरतूदीिुसार अखर्चचत विधी तातडीिे 100% खचच करण्याची दक्षता वजल्हा पवरषदे चे मुख्य कायचकारी
अवधकारी ि मुख्य लेखा ि वित्त अवधकारी याांिी घ्यािी. तसेच सांपूणच विधी खचच र्ाल्याचा अहिाल ि उपयोवगता
प्रमाणपत्रे महालेखापाल कायालयास ि शासिास सादर करािा.
4.

13 व्या वित्त आयोगाांतगचत वितरीत विधीतूि खचच या विषयाच्या शासि विणचयातील तरतूदीिुसारच

करण्याबाबत तसेच अवतवरक्त दावयत्ि ि विमाण करण्याबाबतच्या सूचिा यापूिी िेळोिेळी दे ण्यात आल्या
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आहेत. त्याचे काटे कोरपणे पालि होईल याची दक्षता घ्यािी. तसेच त्या त्या स्तरािर हाती घ्याियाच्या बाबींमध्ये
कोणताही बदल करण्यात येणार िाही, याची कृपया िोंद घ्यािी. त्यामुळे तसे प्रस्ताि शासिाकडे ि पाठविता
आपल्या स्तरािरच शासि विणचयातील तरतूदीिुसार विकाली काढािेत.
सदर शासि पवरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध
करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201704261049251720 असा आहे . हे पवरपत्रक वडजीटल स्िाक्षरीिे
साक्षाांवकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार ि िािाांिे,
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माया रू.िासुदेि
कायासि अवधकारी, महाराष्ट्र शासि

प्रति,
1) मा.मांत्री (ग्राम विकास) याांचे खाजगी सवचि,
2) मा.राज्यमांत्री (ग्राम विकास) याांचे खाजगी सवचि,
3) सवचि (ग्रा. वि. ि पां.रा.) याांचे स्िीय सहायक,
4) महालेखापाल (लेखा ि अिुज्ञेयता), महाराष्ट्र-1/2, मुांबई/िागपूर
5) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1/2, मुांबई/िागपूर
६) सिच विभागीय आयुक्त (महसूल)/सिच उपायुक्त (विकास),
७) सिच वजल्हा पवरषदाांचे अध्यक्ष,
८) सिच मुख्य कायचकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद
९) सांचालक, स्थाविक विधी लेखा, कोकण भिि, ििी मुांबई
१०) सह सांचालक स्थाविक विधी लेखा, (सिच विभाग)
११)सिच मुख्य लेखा ि वित्त अवधकारी, वजल्हा पवरषद,
१२)सिच उपमुख्य कायचकारी अवधकारी (पांचायत) वजल्हा पवरषद
१३) सिच वजल्हा कोषागार अवधकारी
१४) वित्त विभाग (वित्त आयोग कक्ष)

१५) ग्राम विकास ि जलसांधारण विभाग, वित्त-1/वित्त-7/वित्त-8/आपले सरकार सेिा कक्ष
16) वििड िस्ती, कायासि क्र-वित्त-4, ग्राम विकास ि जलसांधारण विभाग.
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