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योजनाांमधील मांजूर केलेला वनधी ककिा
त्यािरील व्याज अन्यत्र िळविण्यास
प्रविबांध असल्याबाबि.....
महाराष्ट्र शासन
नगर विकास विभाग,
शासन पवरपत्रक क्रमाांक: सांकीर्ण- 3416/प्र.क्र.40/नवि-04
मांत्रालय, मांबई- 400 032.
विनाांक : 27 मे, 2016.
प्रस्िािना :नगर विकास विभागामार्णि राबविण्याि येर्ाऱ्या विविध योजनाांमध्ये विविध स्थावनक स्िराज्य
सांस्थाांना अनिान मांजूर करण्याि येिे. अशा योजनाांसाठी मांजूर केलेल्या अनिानाचा विवनयोग केिळ त्या
योजनेसाठी करण्याच्या सूचना असिाांना िे खील असे अनिान ककिा त्यािरील व्याज सांबांवधि स्थावनक
स्िराज्य सांस्थाांमार्णि अन्यत्र िळविले जाि असल्याच्या घटना वनिण शनास आल्या आहेि. त्यामळे या
सांिभाि सिणसाधारर् सूचना वनगणवमि करण्याची बाब विचाराधीन होिी.
शासन पवरपत्रक
महाराष्ट्र सिर्ण जयांिी नगरोत्थान महावभयान, नगरपवरषिाांसाठी िैवशष्ट्यपूर्ण योजना,
महानगरपावलका ि नगरपावलकाांसाठी हद्दिाढ योजना अशा विविध प्रकारच्या योजना नगर विकास
विभागामार्णि राबविण्याि येिाि ि त्यासाठी राज्य शासनाकडू न सांबांवधि नागरी स्थावनक स्िराज्य
सांस्थाांना अनिान मांजूर केले जािे. अशा अनिानापैकी काही अनिाने ही नागरी स्थावनक स्िराज्य सांस्था
त्यासाठी स्ििांत्र बँक खािे उघडू न त्यामध्ये जमा करिाि. अशा खात्यामधून सिर रकमा सांबांवधि
स्थावनक स्िराज्य सांस्थेच्या जनरल खात्याकडे िात्परत्या स्िरुपाि कजण म्हर्ून ककिा कायम स्िरुपाि
िळत्या करण्याि येि असल्याचे वनिशणनास आले आहे. काही वठकार्ी अशा खात्यामधील जमा रकमाांिर
प्राप्ि झालेल्या व्याजाची रक्कम अन्य खात्याकडे िात्परत्या स्िरुपाि कजण म्हर्ून ककिा
कायमच्यािे खील िळत्या करण्याि आल्याचे वनिशणनास आले आहे.
2.

शासनाने एखाद्या विशेष योजनेसाठी मांजूर केलेला वनधी ककिा त्यािर प्राप्ि झालेले व्याज हे

परस्पर िेगळ्या योजनेकडे ककिा िेगळ्या प्रयोजनाकडे िळविण्याचा कोर्िाही प्रावधकार स्थावनक
स्िराज्य सांस्थाांना नाही. त्यामळे या सांिभाि खालील प्रमार्े सूचना िे ण्याि येि आहे.
1) राज्यशासनाच्या कोर्त्याही योजने सांिभाि नगर विकास विभागाकडू न मांजूर करण्याि येर्ारा
वनधी ककिा सांबांवधि वनधीच्या खात्यािर जमा झालेले व्याज कोर्त्याही पवरस्स्थिीि अन्य
योजनेकडे ककिा अन्य प्रयोजनाकडे िळिे करण्याि येऊ नये.
2) अशाप्रकारे मळ वनधी ककिा त्यािरील व्याज कायम स्िरुपी ककिा िात्परत्या स्िरुपाि अन्यत्र
िळविर्े ही गांभीर स्िरुपाची आर्थथक अवनयवमििा मानली जाईल, त्यासाठी सांबांवधि स्थावनक
स्िराज्य सांस्था/सांबांवधि अवधकारी कारिाईस पात्र ठरिील.
3) या पढे राज्यशासनाने नगर विकास विभागाच्या कोर्त्याही योजनेसाठी मांजूर केलेला वनधी र्क्ि
त्याच योजनेसाठी िापरण्याि येईल, याची िक्षिा घ्यािी.
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4) राज्यस्िरािरुन ज्या योजनेसाठी विविध टप्प्याांमध्ये अनिान मांजूर केले जािे ि ज्या योजनेमध्ये
राज्यशासना सोबिच स्थावनक स्िराज्य सांस्थेचा वहस्सा िे खील अांिभूि
ण असिो अशा योजनेसाठी
मांजूर केलेल्या वनधीिर प्राप्ि झालेल्या व्याजाची रक्कम त्याच योजनेमध्ये शासनाच्या पूिण
मान्यिेने स्थावनक स्िराज्य सांस्थेचा वहस्सा भरण्यासाठी ककिा योजनेच्या खचाि झालेला िाढीि
खचण भागविण्यासाठी िापरिा येईल. मात्र, कोर्त्याही पवरस्स्थिीि राज्यशासनाच्या पूिण
परिानगीवशिाय एका योजनेसाठी मांजूर झालेला वनधी अन्य प्रयोजनासाठी नगरपवरषिे स
परस्पर िळिा करिा येर्ार नाही.
5) सिर आिे श वनगणवमि होण्यापूिी ज्या स्थावनक स्िराज्य सांस्थाांनी राज्यशासनाने मांजूर केलेल्या
योजनेमधील वनधी अन्य खात्याकडे कायमस्िरूपी िळिला असेल िर त्याबाबिचा आढािा
घेऊन अशा रकमा िािडीने मळ योजनेच्या खात्याकडे िळत्या करण्याची कायणिाही पूर्ण करािी.
6) ज्या वठकार्ी मांजूर योजनेमधील वनधी अन्य योजनेकडे कजाच्या स्िरुपाि िळिा करण्याि
आलेला असेल त्या वठकार्ी अशा कजण स्िरुपाि िळत्या केलेल्या रकमा मळ योजनेच्या
खात्यािर िािडीने पन्हा िगण करण्याि याव्याि.
7) ज्या वठकार्ी मळ योजनेिील वनधी ककिा त्यािरील व्याज अन्य योजनेकडे िळिला असेल ि
सिर मळ योजना आिा पूर्ण झाली असेल अशा प्रकरर्ी अशा रकमा सांबांवधि स्थावनक स्िराज्य
सांस्थेने शासनाकडे परि कराव्याि.
3.

सिणसाधारर् वित्तीय वशस्िीसाठी उपरोक्ि सचनाांचे काटे कोर पालन करण्याि यािे. या सूचनाचे

पालन करण्याची सिण साधारर् जबाबिारी सांबांवधि स्थावनक स्िराज्य सांस्थेचे आयक्ि/मख्यावधकारी
याांचेिर राहील. यापढे अशा स्िरुपाचा योजनेमधील वनधी अन्य योजनेकडे कायम स्िरुपी ककिा कजण
स्िरुपाि िळिा केल्याचे वनिशणनास आल्यास सांबांवधि अवधकाऱ्या विरुध्ि वशस्िभांगाची कारिाई
करण्याि येईल.
4.

हे शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्थळािर उपलब्ध

करण्याि आले असून त्याचा सांगर्क सांकेिाांक 201605271453324125

असा आहे . हे शासन

पवरपत्रक वडवजटल स्िाक्षरीने साक्षाांककि करून काढण्याि येि आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांचे आिे शानसार ि नािाने

Pandurang
Jotiba Jadhav
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11) कायणकारी सांचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अवभयान सांचालनालय
12) अवधिान ि लेखावधकारी, मांबई
13) वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मांबई
14) सिण वजल्हा कोषागार अवधकारी
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