
  
राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाचं्या नतन्ही 
स्तरासंाठी (ग्रामपंचायत, पंचायत सनमती व निल्हा 
पनरषद) ई-ग्राम स्वराि पोर्टलवर डीएससी मंिूरी 
DSC Approval ) साठी मेकर - चेकर ठरनवण्याबाबत.           

 
   महाराष्ट्र शासन 

ग्राम विकास विभाग 
शासन वनर्णय क्रमाांकः पांविआ-2020/प्रक्र-59/वित्त-4 

बाांधकाम भवन, 25, मर्झबान पथ, फोर्झ, 
                                                            म ांबई- 400 001 
                                                   तारीख : 09 एनिल, २०२1. 

संदर्ट -  1. कें द्र शासिाचे क्र.N-19011(16)/8/-e-Panchayat नद. 16 .0..7.7 चे पत्र 

            2. शासि निणटय क्र .पंनवआ-20.7/िक्र- 95 /नवत्त-4 नद. .6.6..7.7 
   3  .शासि निणटय क्र .पंनवआ-20.7/िक्र- 95 /नवत्त-4 नद. 4.1...7.7 
   

प्रस्तािना : 
 

  पंधराव्या कें द्रीय नवत्त आयोगाच्या नशफारशीिुसार नद.1 एनिल, .7.7 ते नद. 31 माचट, .7.9 या 
कालावधीत कें द्रशासिाकडूि राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाचं्या बळकर्ीकरणासाठी 
राज्याला अबंनधत अिुदाि (Basic/Untied Grant)  व बंनधत अिुदाि (Tied Grant) या दोि िकारच्या 
गँ्रर्च्या स्वरूपात अिुदाि देण्यात येणार आहे. िस्तुत निधी हा  निल्हा पनरषद, पंचायत सनमती आनण 
ग्रामपंचायत या नतन्ही स्तरासंाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. 15 व्या कें नद्रय नवत्त आयोगाच्या 
नशफारशीिुसार राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांिा देण्यात येणा-या अिुदाि नवतरणाबाबतचे 
सि .7.7-.1 साठीचे निकष व संनियंत्रण याबाबत मागटदशटक सूचिा देण्याच्या अिुषंगािे ग्रामनवकास 
नवर्ागािे उपरोक्त संदर्ट क्र. . व 3 येनथल नद..6.6..7.7 व नद.4.1...7.7 रोिी शासि निणटय निगटनमत 
केले आहेत. राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नतन्ही स्तरासंाठी (ग्रामपंचायत, पंचायत 
सनमती व निल्हा पनरषद) ई-ग्राम स्वराि पोर्टलवर डीएससी मंिुरी (DSC Approval) साठी मेकर-चकेर 
ठरनवण्याचा िस्ताव शासिाच्या नवचाराधीि होता त्यािुसार खालीलिमाणे निणटय घेण्यात आला आहे. 
 

शासन वनर्णय :  
  
1.      नवकास कामांमध्ये िास्तीत िास्त पारदशटकता असावी याकरीता कें द्रीय नवत्त आयोगाच्या 
नशफारशीिुसार िाप्त झालेल्या निधी नवनियोििाबाबतच्या शासिाच्या मागटदशटक सूचिािुंसार केलेल्या  
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कामाचं्या देयकाचंी अदायगी संबंनधतासं नवनहत वळेेत PFMS  िणालीव्दारे करण्याबाबत कें द्र शासिाकडूि 
राज्यास निदेश िाप्त झाले आहेत. यासाठी PFMS- EGramswaraj  Integration  करण्यात आले आहे  . 
 
..        ग्रामपंचायत स्तरावर आपले सरकार सेवा कें द्र, कें द्रीय नवत्त आयोग योििेसंबंनधत तानंत्रक सेवा 
पुरनवतात. त्याबद्दलचे पूरक िनशक्षणही संबंनधतािंा देण्यात येते. 14 व्या कें द्रीय नवत्त आयोगातंगटत फक्त 
ग्रामपंचायत स्तरावर निधी नवतनरत करण्यात आला. त्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील लोकिनतनिधी वरील 
तानंत्रक बाबींशी अवगत आहेत. परंतु 15 व्या कें द्रीय नवत्त आयोगातंगटत िाप्त निधीचे नवतरण पंचायत 
रािच्या नतन्ही स्तरावंर म्हणि ेग्रामपंचायत, पंचायत सनमती आनण निल्हा पनरषद मध्य े87 : 17 : 17 या 
िमाणात करावयाचे असले कारणािे DSC Approval वळेी पंचायत सनमती आनण निल्हा पनरषद स्तरावरही 
मेकर/ चकेर निनित कराव े लागतील. सध्याच्या Covid-19 साथरोगाच्या आपत्तीििक पनरस्स्थतीमध्य े
संबंनधत लोकिनतनिधींिा याबाबतचे िनशक्षण देऊि अंमलबिावणी करणे ही वळेखाऊ िनक्रया होईल. 

 
3.          ग्रामपंचायतींबरोबरच पंचायतरािच्या या दोन्ही स्तरावंर (निल्हा पनरषद, पचंायत सनमती) करण्यात 
आलले्या नवकासकामाचं्या देयकाचंी अदायगी नवनहत कायटपध्दत अिुसरूि छाििीअंती परीपूणट आढळल्यास 
लवकरात लवकर होणे गरिेचे आहे. वरील बाबी लक्षात घेता, पंचायत रािच्या नतन्ही स्तरासंाठी 
(ग्रामपंचायत, पंचायत सनमती आनण निल्हा पनरषद ) ई-ग्राम स्वराि पोर्टलवर डीएससी मंिुरी (DSC 
Approval) साठी मा.मंत्री (ग्रामनवकास) याचं्या मान्यतेिे मेकर-चेकर खालीलिमाणे ठरनवण्यात आले आहेत. 
त्यािुसार निल्हा पनरषद / पंचायत सनमती / ग्रामपंचायत स्तरावरील मेकर / चकेर याचंा तपनशल PFMS 
िणालीवर नबिचकू काळिीपूवटक Upload करण्यात यावा.             

 
अ.क्र. ग्रामीण स्थानिक 

स्वराज्य संस्था 
         
         मेकर - चेकर 

1 ग्राम पंचायत स्तर मेकर - ग्रामसेवक  
चेकर - सरपचं 

. पंयायत सनमती स्तर मेकर - सहायक लेखा अनधकारी 
चेकर - गर् नवकास अनधकारी 

3 निल्हा पनरषद स्तर मेकर - मुख्य लेखा व नवत्त अनधकारी 
चेकर - मुख्य कायटकारी अनधकारी (नि.प) 
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             सदर शासि निणटय शासिाच्या वबेसाईर्वर उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संगणक   
  साकेंताकं क्रमाकं  202104091244392120 असा आहे. 
  

         महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे, 

(शशाकं य. बव े) 
 कायासि अनधकारी, महाराष्ट्र शासि 

िनत, 
मा.राज्यपाल यांचे सनचव, रािर्वि, मुंबई  
मा.मुख्यमंत्री यांच ेिधाि सनचव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.उपमुख्यमंत्री यांच ेसनचव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री (ग्रा.नव.) यांच ेखािगी सनचव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. राज्यमंत्री (ग्रा.नव.) यांचे खािगी सनचव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.नवधािसर्ा व नवधाि पनरषद सदस्य. 
मा. मुख्य सनचव यांच ेस्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.अनत.मुख्य सनचव  (ग्रा.नव. व पं.रा.) यांच ेस्वीय सहाय्यक 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - 1 (लेखापरीक्षा), मुंबई (पाच िादा ितीसह) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2 (लेखापरीक्षा), िागपरू  (पाच िादा ितीसह) 
सवट नवर्ागीय आयकु्त (महसूल)   
सवट निल्हा पनरषदांचे अध्यक्ष. 
मुख्य लेखा पनरक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण र्वि,  िवी मुंबई. 
सवट उपसनचव / अवर सनचव, ग्रामनवकास नवर्ाग, बांधकाम र्वि, मुंबई  
सवट सहमखु्य लेखा पनरक्षक, स्थानिक निधी लेखा  (सवट नवर्ाग) 
सवट निल्हा पनरषदांचे मुख्य कायटकारी अनधकारी. 
सवट निल्हा पनरषदांचे मुख्य लेखा व नवत्त अनधकारी, 
सवट निल्हा पनरषदांचे उपमुख्य कायटकारी अनधकारी (पंचायत) 
सवट निल्हा कोषागार अनधकारी 
नवत्त नवर्ाग (व्यय-15/अथटसंकल्प-10 / नवत्त आयोग कक्ष.), मंत्रालय, मुंबई  
ग्राम नवकास नवर्ाग ( सवट कायासिे ), बांधकाम र्वि, फोर्ट, मुंबई 
निवड िस्ती का.क्र.नवत्त-4, ग्राम नवकास नवर्ाग, बांधकाम र्वि, मुंबई 
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