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పత్రికా పికటన  

 

రాష్్టర ఆరథిక సంఘం ముఖ్య కార్యదరథి ఆరథిక శాఖ్ గారథతో సమావేశమ ై 2014-15 న ండి 2017-18 స౦వత్సర్ం వర్కు 
రాష్్టర ఆరథిక నిధ లు వివిధ శాఖ్ల ద్వారా పన ులు మరథయు పన్ేుత్ర్ ఆద్వయ వివరాలన  సేకరథంచన్ ైనద్ి. 2014-15 స౦వత్సర్ం 
పన ల ద్వారా ర్ూ.6,446.82 కోట్లు  2015-16 స౦వత్సర్మునకు ర్ూ.14,414.36 కోట్లు  2016-17 స౦వత్సర్మునకు 
ర్ూ.9,781.71 కోట్లు , 2017-18 స౦వత్సర్మునకు ర్ూ.65.99 కోట్ు  పన ుల ఆద్వయము సమకూర్చబడినదని 
తెలియజేయన్ ైనద్ి. 

ప ైన పేరకొన పన ుల  ఆద్వయము న ండి గాా మ పంచవయతీలకు, పుర్పాలక సంఘములకు మరథయు కారపోరేష్టను కు వివిధ 
శాఖ్ల ద్వారా కటే్ాయంచిన విధ ల వివర్ములు ఈ క్ాంది్ విధంగా వునువి. 

1. కమీష్టనర్ పంచవయతీరాజ్ 2014-15 న ండి సినరేజ్ ద్వారా ర్ూ.2226.9 కోట్ు  ఆద్వయం 2017-18 వర్కు ప ందగా 
57.83 కోట్లు  స్ాి నిక సంసిలకు బద్ిలీ చేయన్ ైనద్ి ఇంకన  ర్ూ.2169.07 కోట్ు  నిధ లు బదలాయంచ వలసి 
ఉనువి. 

2. ట్ాానసఫర్ అఫ్ అస ైన్్డ రెవినయయ లోకల్ బాడీస్ వివరాలు ఈ క్ాంది్ విధంగా ఉనువి 2014-15 న ండి 2017-18 వర్కు 
వసయల ైన మొత్తం ర్ూ.2907.18 కోట్లు  స్ాి నిక సంసిలకు కేట్ాయంచిన మొత్తం ర్ూ2794.57 కోట్లు , ర్ూ.112.61 
కోట్లు  ఇంకా స్ాి నిక సంసిలకు కేట్ాయంచ వలసి ఉనువి. 

జర్గబో వు గాా మపంచవయతి సర్ోంచ ల ఎనిుక త్రాాత్ ఎనిుకైెన సర్ోంచ లతో పంచవయతీ నిధ ల, విధ లకు 
సంభంద్ించి అవగాహన్వ సదస సన  నిర్ాహ ంచ ట్కు నిర్ణయంచన్ ైనద్ి. గౌర్వ ముఖ్యమంతిా గార్ు పంచవయతీలకు ర్ూ.1,500 
కోట్ు  నిధిని  కేట్ాయంచచ ట్కు నిర్ణయంచిన్వర్ు. అట్ట్  నిధ లన  ఆరథిక సంఘం ద్వారా పంచవయతీలకు కేట్ాయంచబడున . ఇత్ర్ 
శాఖ్ల ద్వారా స్ాి నిక సంసిలకు రావలసిన బకాయల గురథంచి ఆయా శాఖ్ల అధిపత్ులతో సమావేశామున  నిర్ాహ ంచి అట్ట్  
బకాయలన  పంచవయతీలకు చేరేవిధంగా ఆరథిక సంఘం చర్యలు తీస్క ొన ట్కు నిర్ణయంచన్ ైనద్ి. ఆరథిక సంఘం ఇద్ివర్కే  కరాణ ట్క, 
ఢిలీు , మహారాష్్టర రాష్టా్ ర ల  పర్యట్న చేసి అకొడ స్ాి నిక సంసిల ఆరథిక వనర్ులు, సేవలు త్ద్ిత్ర్ విష్టయాలన  పరథశీలించడం 
అయనద్.ి మరథయు ఈ స౦వత్సర్ం అనగా 2019 స౦వత్సర్ంలో పచిచమ బ ంగాల్ , ఆంధపాదేా్శ్ రాష్టత రంల పర్యట్న చేయాలని ఆరథిక 
సంఘం నిర్ణయంచింద్ి. 

ఈ స౦వత్సర్ంలో కూడవ ఛెైర్ోసన్డస, సీఈఓ, జెడ్.పి.పి లతో మరథయు మేయర్స, ఛెైర్ోసన్డస మరథయు మునిసిపల్ 
కమిష్టనర్ుతో సమావేశంన  నిర్ాహ ంచి సదర్ు స్ాి నిక సంసిల బలోపేతవనిక్ తీస్క ొవలసిన చర్యల గురథంచి చరథచంచ ట్కు 
నిర్ణయంచన్ ైనద్ి. 
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