
                                                                         14 या  क ीय िव  आयोगांतगत ा त
                                                                                     िनधी या खच या मुदतवाढीबाबत.

                                                 महारा  शासन                          
          शासन पिरप क मांक-चौिवआ-2021/ -55 /िव -4

   ाम िवकास  िवभाग, बांधकाम भवन, फोट, 
मं ालय, मुंबई-४०० ००१

       िदनाकं - ०३ जून, 2022

संदभ   - 1.सयंु त सिचव, पंचायती राज मं ालय, भारत सरकार, नवी िद ी यांचे . N-11011/9/2016-  
                  FD, Date-3 April 2020 चे प .
             2. शासन पिरप क माकं-चौिवआ-2020/ -124 /िव -4, िद. 11 नो हे.2020   
             3. िव  मं ालय, भारत सरकार, नवी िद ी यांचे . 15(1)FC-XV/FCD/2020-25

                  िदनाकं  २२ माच, २०२२  चे प                                                                                               
             4. सिचव, पंचायती राज मं ालय, भारत सरकार, नवी िद ी याचंे . M-11015/141/2020-
                  FD, िदनांक २८ एि ल, २०२१ चे प .                                                                                    
              5. पंचायती राज मं ालय, भारत सरकार, नवी िद ी याचंे . M-11015/404/2020-
                   FD, िदनांक २७ मे, २०२१ चे प  .                                                                                          
              6. पंचायती राज मं ालय, भारत सरकार, नवी िद ी याचंे . M-11015/130/2017-

       FD,िदनाकं ०१ जून २०२२ च ेप                                     

   

14 या क ीय िव  आयोगाचा पाच वष चा कालावधी िदनांक 31 माच 2020 रोजी संपु टात आला
आहे. परंत ुकोरोनाचे संकट उ व यामुळे या साथरोगाचा सार रोख यासाठी क  शासना या संदभ

. 1 मधील प ानुसार  14 या क ीय िव  आयोगातगत ा त िनधी या खच या मुदत वाढीबाबत
रा य शासना ारे शासन पिरप क  .  चौिवआ-2020/ -124 /िव -4  िद. 10  नो हबर, 2020
िनगिमत कर यात आले आहे.
2. रा यातील  ामीण  भागामंधील  नागिरकांना को िवड  यव थापनातंगत  व छता आिण
आरो यासंबिंधत िविवध पायाभूत सुिवधा उपल ध क न देणे आव यक आहे .  स याची कोरोनाची
िबकट पिर थती िवचारात घेता संदभ . 3  मधील  िव  मं ालय,  भारत सरकार यां या प ा या
अनुषंगाने 14 या क ीय िव  आयोगाचा अख चत िनधी िदनांक 31 माच, 2022 पयत खच कर यास
कोरोना-2021/ -55 /िव -4 िद. 10 जून, 2021 या आदेशा वय ेपरवानगी दे यात  आली. 
3. सदंभ . 6  मधील  िव  मं ालय,  भारत सरकार यां या प ा या अनुषगंाने 14  या क ीय
िव  आयोगां तगत  ा त  झाले या िनधी वापराची मुदत  एक वष ने वाढ वनू  िद.  31  माच, 2023
कर यात येत आहे. या अनुषगंाने १४ या िव  आयोगाचा अख चत िनधी िद . 31 माच, 2023 पयत
खच कर यास या आदेशा वय ेपरवानगी दे यात यते आहे.



शासन पिरप क माकंः  चौिवआ-2021/ -55/िव -4                                                               

4. 14  या  क ीय  िव  आयो गातगत  ा त  िनधी या िव िनयोजनाबाबत  वळेोवळेी शासन
तराव न  िनगिमत  केले या मागदशक  सचूनावंर  आधािरत  मूलभतू /पायाभतू सुिवधा,
व छतेसबंंिधत बाबी तथा कोिवड  यव थापनाशी सबंिंधत उपाययोजना राबिव याकिरता 14  या

क ीय  िव  आयो गातगत  रा यातील  ामीण  थािनक  वरा य  सं थासंाठी ा त  िन धीचा वापर
कर यात यावा .
५. सदर शासन पिरप क महारा  शासना या वबेसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपल ध
कर यात आला असून, याचा संगणक सांकेताकं . 202206031328573320 असा आहे. 
          महारा ाचे रा यपाल यां या आदेशानुसार व नावाने,

         ( िवण जनै )

       उप सिचव, महारा  शासन    
त,

1. मा.रा यपाल याचंे सिचव 
2. मा.मु यमं ी याचंे धान सिचव
3. मा.उपमु यमं ी याचंे सिचव
4. मा.मं ी ( ा.िव.) याचंे खाजगी सिचव
5. मा. रा यमं ी ( ा.िव.) याचंे खाजगी सिचव
6. मा.िवरोधी प नेते, िवधानसभा / िवधान पिरषद 
7. मा.िवधानसभा व िवधान पिरषद सद य.
8. मा. मु य सिचव याचंे वीय सहा यक.
9. मा.अ.मु.स. ( ा.िव. व पं.रा.) याचंे वीय सहा यक
10. महालखेापाल, महारा  - 1 (लखेापरी ा), मंुबई (पाच जादा तीसह)
11. महालखेापाल, महारा  - 2 (लखेापरी ा), नागपरू  (पाच जादा तीसह)
12. सव िवभागीय आयु त. (महसलू)
13. सव िज हा पिरषदांचे अ य .
14. मु य लखेा पिर क, थािनक िनधी लेखा, कोकण भवन,  नवी मंुबई.
15. सव उपसिचव / अवर सिचव, ामिवकास िवभाग, मं ालय, मंुबई 
16. सव सहमु य लखेा पिर क, थािनक िनधी लेखा  (सव िवभाग)
17. सव िज हा पिरषदांचे मु य कायकारी अिधकारी.
18.सव िज हा पिरषदांचे मु य लखेा व िव  अिधकारी,
19. सव िज हा पिरषदांचे उपमु य कायकारी अिधकारी (पंचायत)
20. सव िज हा कोषागार अिधकारी
21. िव  िवभाग ( यय-15/अथसंक प-17 / िव  आयोग क .)
22. ाम िवकास  िवभाग ( सव काय सन े)
23. िनवड न ती का. .िव -4, ाम िवकास िवभाग, मं ालय, मंुबई.
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