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                                                     :: र्ासन पवरपत्रक:: 
कें द्रीय वित्त अयोगाचे (CFC ) ऄनुदान ग्रामीण स्थावनक स्िराज्य  संस्थाचं्या बॅंक खात्यामध्ये 

हस्तातंवरत करण्याबाबत  अवण कें द्रीय वित्त अयोगांतगगत प्राप्त झालेल्या वनधीिर जमा झालेल्या व्याजाच्या 
रकमेच्या िापराबाबत कें द्रर्ासनाव्दारे मागगदर्गक सचूना राज्यास कळविण्यात अलेल्या अहेत. 

कें द्रीय वित्त अयोगातंगगत ग्रामीण स्थावनक स्िराज्य संस्थाचं्या सक्षमीकरणासाठी ऄनुदान वदले 
जाते, बहुतारं् िळेा काही कारणास्ति सदर वनधीचा िापर वनधावरत िळेेत केला जात नाही. पवरणामी तो 
वनधी संबंवधत ग्रामीण स्थावनक स्िराज्य  संस्थाचं्या बचत खात्यामध्ये जमा झालेला ऄसतो. सदर वनधीिर 
प्राप्त होणारी वनयतकावलक व्याजाची रक्कम कर्ी िापराियाची याबाबत मागगदर्गक सूचना वनगगवमत करणे 
अिश्यक अहे. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार अवण पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार याचं्या पत्रानं्िये 
ऄसे कळविण्यात अले अहे की, कें द्रीय वित्त अयोगातंगगत प्राप्त ऄनुदानाचे वितरण, ऄनुदान प्राप्त 
झाल्यापासून 10 कायालयीन वदिसामंध्ये कोणत्याही कपातीवर्िाय ग्रामीण स्थावनक स्िराज्य संस्थाचं्या 
वतन्ही   स्तरािंर कराियाचा अहे. सदर वनधी PD / Personal Deposit ऄथिा treasury खात्यामध्ये  न 
ठेिता  वनधीच ेराज्यातील  ग्रामीण स्थावनक स्िराज्य संस्थाच्या  बचत खात्यामध्ये  थेट  हस्तातंरण करण्यात 
याि े.  

कें द्र र्ासनाच्या मागगदर्गक सुचनानं्िये कें द्रीय वित्त अयोगाच्या वनधीिर बॅंक खात्यात जमा झालेल्या 
व्याजाच्या रकमेचा ईपयोग ग्रामीण स्थावनक  स्िराज्य संस्थानंी, कें द्र र्ासन अवण राज्य र्ासनाव्दारे 
वनगगवमत केलेल्या मागगदर्गक सूचनानुंसार ज्या ईपक्रमासंाठी ऄनुदान प्रदान केले गेले अहे ऄसे ईपक्रम 
तथा संबंवधत बाबींसाठीच करािा. तसेच सदर व्याजाची रक्कम संबंवधत ग्रामीण स्थावनक स्िराज्य 
संस्थेव्यवतवरक्त आतर कोणत्याही स्तरािर ( पंचायत सवमती/वजल्हा पवरषद/राज्य सरकार/कें द्र सरकार) 
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हस्तातंरीत केली जाणार नाही. याबाबत काही योजना /कायगक्रम / प्रकल्प ऄपिाद ऄसतील जे  आतर 
कोणत्याही योजनेच्या ऄवभसरणात लागू केले जात अहेत ज्याचंा संबंवधत स्थावनक  स्िराज्य संस्थाना 
फायदा होइल. सदर तरतूद वद.7.10.2021 पासून राज्यर्ासन अवण ग्रामीण स्थावनक स्िराज्य संस्थाचंे 
वतन्ही स्तरानंा लागू होतील 

सदर र्ासन पवरपत्रक महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा सकेंताक 202112101212187020 ऄसा अहे. हा अदेर् वडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेर्ानुसार ि नािाने.  

 

 प्रविण जैन 
 ईप सवचि, महाराष्ट्र र्ासन 

प्रत, 
1. मा.राज्यपाल याचंे सवचि  
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सवचि 
3. मा.ईपमुख्यमंत्री याचंे सवचि 
4. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) याचंे खाजगी सवचि 
5. मा. राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सवचि 
6. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान पवरषद 
7. मा.विधानसभा ि विधान पवरषद सदस्य. 
8. मा. मुख्य सवचि याचंे स्िीय सहाय्यक. 
9. मा.ऄ.मु.स. (ग्रा.वि. ि पं.रा.) याचंे स्िीय सहाय्यक 
10. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 1 (लेखापरीक्षा), मंुबइ (पाच जादा प्रतीसह) 
11. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2 (लेखापरीक्षा), नागपूर  (पाच जादा प्रतीसह) 

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन परिपत्रक क्रमांकः पंविअ-2020/प्रक्र-59 /वित्त-4 

 

पृष्ठ 3 पैकी 3  
 

12. सिग विभागीय अयुक्त. (महसूल)  
13. सिग वजल्हा पवरषदाचंे ऄध्यक्ष. 
14. मुख्य लेखा पवरक्षक, स्थावनक वनधी लेखा, कोकण भिन,  निी मंुबइ. 
15. सिग ईपसवचि / ऄिर सवचि, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मंुबइ  
16. सिग सहमुख्य लेखा पवरक्षक, स्थावनक वनधी लेखा  (सिग विभाग) 
17. सिग वजल्हा पवरषदाचंे मुख्य कायगकारी ऄवधकारी. 
18.सिग वजल्हा पवरषदाचंे मुख्य लेखा ि वित्त ऄवधकारी, 
19. सिग वजल्हा पवरषदाचंे ईपमुख्य कायगकारी ऄवधकारी (पंचायत) 
20. सिग वजल्हा कोषागार ऄवधकारी 
21. वित्त विभाग (व्यय-15/ऄथगसंकल्प-17 / वित्त अयोग कक्ष.) 
22. ग्राम विकास  विभाग ( सिग कायासने ) 
23. वनिड नस्ती का.क्र.वित्त-4, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मंुबइ.32 

 
 


		2021-12-10T16:21:30+0530
	PRAVIN DEVICHAND JAIN




