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सांिभण :- शासन पवरपत्रक क्रमाांक: सांकीर्ण- 3416/प्र.क्र.40/नवि-04, विनाांक 27 मे, 2016
प्रस्तािना :नगर विकास विभागामार्णत राबविण्यात येर्ाऱ्या विविध योजनाांमध्ये विविध स्थावनक स्िराज्य
सांस्थाांना अनिान मांजूर करण्यात येते. अशा योजनाांसाठी मांजूर केलेले अनिान त्याच योजनेच्या खात्यात
जमा करून त्याच प्रयोजनासाठी िापरण्याच्या सूचना यापूिी विलेल्या असताांना िे खील असे अनिान
ककिा त्यािरील व्याज सांबांवधत नागरी स्थावनक स्िराज्य सांस्थाांमार्णत अन्यत्र िळविले जात असल्याच्या
घटना वनिण शनास आल्या आहेत. त्यामळे या सांिभात सिणसाधारर् सूचना वनगणवमत करण्याची बाब
विचाराधीन होती.
शासन पवरपत्रक
महाराष्ट्र

सिर्ण

जयांती

नगरोत्थान

महावभयान,

नगरपवरषिाांसाठी

िैवशष्ट्यपूर्ण

योजना,

महानगरपावलका पायाभूत सविधाांसाठी अनिान योजना तसेच महानगरपावलका ि नगरपावलकाांसाठी
हद्दिाढ योजना अशा विविध प्रकारच्या योजना नगर विकास विभागामार्णत राबविण्यात येतात ि त्यासाठी
राज्य शासनाकडू न सांबांवधत नागरी स्थावनक स्िराज्य सांस्थाांना अनिान मांजूर केले जाते. अशी अनिाने
नागरी स्थावनक स्िराज्य सांस्थाांनी त्यासाठी स्ितांत्र बँक खाते उघडू न त्यामध्ये जमा करर्े ि त्याचा
विवनयोग र्क्त त्याच प्रयोजनासाठी करर्े बांधनकारक आहे. तरीिे वखल काही स्थावनक स्िराज्य सांस्था
अशा रकमा योजनावनहाय स्ितांत्र खात्यात न ठे िता एकाच खात्यात जमा करून त्या अन्य प्रयोजनासाठी
िळत्या करण्यात येत असल्याचे वनिशणनास आले आहे.
2.

शासनाने एखाद्या विशेष योजनेसाठी/कामासाठी मांजूर केलेला वनधी परस्पर िेगळ्या योजनेकडे

ककिा िेगळ्या प्रयोजनाकडे िळविण्याचा कोर्ताही प्रावधकार स्थावनक स्िराज्य सांस्थाांना नाही. त्यामळे
या सांिभात खालील प्रमार्े सूचना िे ण्यात येत आहे.
1) राज्यशासनाच्या कोर्त्याही योजने सांिभात/कामासांिभात नगर विकास विभागाकडू न मांजूर
करण्यात येर्ारा वनधी सांबांवधत योजनेच्या/ कामाच्या स्ितांत्र बॅक खात्यामध्येच जमा करण्यात
यािा. कोर्त्याही पवरस्स्थतीत असा वनधी महानगरपावलका/नगरपवरषि/नगरपांचायत याांच्या
एकवत्रत खात्यामध्ये जमा करण्यात येऊ नये ककिा परस्पर िळता करण्यात येऊ नये.
2) अशाप्रकारे मळ वनधी ककिा त्यािरील व्याज कायम स्िरुपी ककिा तात्परत्या स्िरुपात अन्यत्र
िळविर्े ही गांभीर स्िरुपाची आर्थथक अवनयवमतता मानली जाईल, त्यासाठी सांबांवधत नागरी
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स्थावनक स्िराज्य सांस्था/सांबांवधत आयक्त, महानगरपावलका/ मख्यावधकारी, नगरपवरषि/
नगपांचायत हे कारिाईस पात्र ठरतील.
3) राज्यशासनाने नगर विकास विभागाच्या कोर्त्याही योजनेसाठी मांजूर केलेला वनधी र्क्त त्याच
योजनेसाठी/ कामासाठी िापरण्यात येईल ि त्याचा िापर अन्य िावयत्िे वनभािण्यासाठी केला
जार्ार नाही, याची िक्षता घ्यािी.
4) सिर आिे श वनगणवमत होण्यापूिी ज्या स्थावनक स्िराज्य सांस्थाांनी राज्यशासनाने मांजूर केलेल्या
विविध योजनाांचा वनधी एकवत्रत खात्यात जमा केला असेल तर त्याबाबतचा आढािा घेऊन अशा
रकमा तातडीने मळ योजनेच्या स्ितांत्र खात्याकडे िळत्या करण्याची कायणिाही पूर्ण करािी.
3.

सिणसाधारर् वित्तीय वशस्तीसाठी उपरोक्त सचनाांचे काटे कोर पालन करण्यात यािे. या

सूचनाचे पालन करण्याची सिणसाधारर् जबाबिारी सांबांवधत आयक्त, महानगरपावलका/
मख्यावधकारी, नगरपवरषि/नगरपांचायत याांचेिर राहील. यापढे कोर्त्याही योजनेचा वनधी सांबांवधत
योजनेच्या खात्याव्यवतवरक्त एकवत्रत खात्यात जमा केल्यास ककिा त्याांचा अन्य प्रयोजनासाठी िापर
केल्यास सांबांवधत अवधकाऱ्या विरुध्ि वशस्तभांगाची कारिाई करण्यात येईल.
4.

हे शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांगर्क सांकेताांक 201801121323139825 असा आहे. हे
शासन पवरपत्रक वडवजटल स्िाक्षरीने साक्षाांककत करून काढण्यात येत आहे..
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानसार ि नािाने.
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( पाां. जो. जाधि )
सह सवचि
नगर विकास विभाग
प्रवत,
1) महालेखापाल महाराष्ट्र-1 मांबई
2) महालेखापाल महाराष्ट्र -2 नागपूर
3) मा. मख्य मांत्री याांचे अपर मख्यसवचि, मांत्रालय, मांबई
4) मा. राज्यमांत्री (नगर विकास) याांचे खाजगी सवचि
5) मा. मख्य सवचि याांचे सह सवचि, मांत्रालय, मांबई
6) अपर मख्य सवचि (वित्त) वित्त विभाग, मांत्रालय, मांबई
7) अपर मख्य सवचि (वनयोजन) वनयोजन विभाग, मांत्रालय, मांबई
8) प्रधान सवचि (नवि-1) नगर विकास विभाग याांचे िवरष्ट्ठ स्िीय सहायक
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9) सवचि (नवि-2) नगर विकास विभाग याांचे िवरष्ट्ठ स्िीय सहायक
10) आयक्त तथा सांचालक नगरपवरषि सांचालनालय, मांबई
11) कायणकारी सांचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अवभयान सांचालनालय
12) सिण महानरपावलका आयक्त
13) सिण मख्यावधकारी, नगरपवरषिा
14) सिण मख्यावधकारी, नगरपांचायती
15) सिण वजल्हा कोषागार अवधकारी
16) सिण कायासने, नगर विकास विभाग
17) वनिड नस्ती (कायासन नवि-04).
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