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जितरणासाठी Liability Payment Register 
System (LPRS) प्रणाली राबजिण्याबाबत. 
 

महाराष्र शासन 
ग्राम जिकास जिभाग 

शासन पजरपत्रक क्रमाांकः आयटी-२०१6/प्र.क्र.59/मातांक 
बाांधकाम भिन,25,मर्झबान पथ. 

फोटझ,म ांबई-400001 
तारीख:  31 जडसेंबर,2020 

 

िाचा : 1. शासन पजरपत्रक ग्रामजिकास जिभाग, क्र.जिकास-2017/प्र.क्र.272/यो-6, 
  जद. 31 माचझ,2018. 

2. शासन पजरपत्रक ग्रामजिकास जिभाग क्र.जिकास-2020/प्र.क्र.85/यो-6,    
    जद.9 नोव्हेंबर,2020.   

प्रस्तािना :- 
राज्य शासनामाफझ त जिल्हा पजरषदाांना जिजिध योिनाांसाठी जनधी जितरीत केला िातो. 

शासनस्तरािरून जदलेल्या प्रशासकीय मान्यतेन सार कामाांच्या जनजिदा तयार केल्या िातात. 
त्यान सार कां त्राटदाराांना कायारांभ आदेश जदला िातो. कां त्राटदाराांनी केलेल्या कामाच्या 
प्रगतीन सार टप्पप्पयाटप्पप्पयाने कायझकारी अजभयांता याांच्याकडून देयक तयार केले िाते.यानांतर म ख्य 
जित्त ि लेखा अजधकारी याांनी सदर देयकाची तपासणी केल्यानांतर ते अदा केले िाते. या 
प्रजक्रयेमध्ये ब-याच िळेा जनधी जिल्हा पजरषदाांकडे पडून राहतो. काही िळेा देयक अदा करण्यास 
जिलांब होतो. तसेच मांिूर कामाांना ताांजत्रक मान्यता प्राप्पत करणे जनजिदाांना जमळणारा प्रजतसाद ि इतर 
ताांजत्रक बाबींम ळे काम पणूझ होण्यास अजधक कालािधी लागत असल्याने जनधी अखर्चचत राहतो. 
तोपयंत हा जनधी जिल्हा पजरषदेच्या बँक खात्याांमध्ये पडून रहातो. पजरणामी राज्याच्या एकजत्रत 
जनधीतून जिल्हा पजरषदाांकडे अशा प्रकारे हस्ताांतजरत ककिा अजभकरण तत्िािर जदलेल्या योिनाांचा 
जनधी हा बँक खात्यामध्ये पडून राहतो. जकत्येकदा दोन आर्चथक िषातही जनधी खचझ न र्ाल्याने प न्हा 
एक आर्चथक िषात अखर्चचत जनधी खचझ करण्याची परिानगी मागजिण्यात येते. काही जिल्हा 
पजरषदाांमध्ये पैसे खचझ न करता प्रलांजबत असतात ि त्याचिळेी त्याच लेखाशीषाखालील योिनेचे 
जबल इतर जिल्हा पजरषदाांमध्ये जनधीअभािी अदा केले िात नाही. प्रत्येक िळेी पूिी जितरीत केलेला 
जनधी खर्चचत र्ाल्याची खात्री पटिण्यासाठी उपयोजगता प्रमाणपत्राची मागणी करािी लागते. तसेच 
एखाद्या प्रकल्पाची सद्यस्स्थती काय आहे ककिा एखाद्या टप्पप्पयािर एखाद्या योिनेचे शासनािर जकती 
दाजयत्ि (Liability) आहे, याची खातरिमा करण्यासाठी िळेोिळेी प्रत्येक जिल्हा पजरषदेकडून 
माजहती सांकजलत करािी लागते.  

या सिझ प्रशासकीय अडचणी, त्र टी ि अकायझक्षमता दूर करण्यासाठी ि कें द्र ि राज्य 
शासनाच्या धोरणान सार शासकीय कायालयातील सिझ आर्चथक व्यिहार रोखरहीत, धनादेशरजहत 
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ि जडिीटल पध्दतीने करण्याजिषयी आदेश असल्याम ळे ग्राम जिकास जिभागाांतगझत ICICI बँकेने 
जिकजसत केलले्या LRS (Liability Register System) या सांगणक प्रणालीचा िापर करण्यात येत 
होता. दरम्यान जित्त जिभागाने शासन जनणझय जद. 13 माचझ, 2020 अन्िये शासकीय जनधी केिळ 
राष्रीकृत बँकामध्ये ठेिण्याचे धोरण िाहीर केले. त्याम ळे ICICI बँकेमाफझ त करण्यात येत असलेल्या 
जनधी जितरणास स्थजगती देण्यात आली होती. आता त्याच धतीिर बँक ऑफ महाराष्र या शासन 
मान्यता प्राप्पत राष्रीयकृत बँकेने Compressive Liability Payment Register System (LPRS) 
सांगणक प्रणाली जिकजसत केली आहे. सदर प्रणालीिरुन जितरीत कराियाच्या जनधीबाबत प ढील 
प्रमाणे जनदेश देण्यात येत आहेत. 

 

-: शासन पजरपत्रक:- 

1. बँक ऑफ महाराष्र याांनी तयार केलेली सदर LPRS (Liability Payment Register 
System) ही सांगणकाधारीत िबेबेस्ड प्रणाली राहील.यामध्ये प्रशासकीय मान्यता शासन स्तरािरुन 
नोंदजिली िाईल. प्रशासकीय मान्यता प्रदान र्ाल्यानांतर जिल्हा पजरषद जनजिदा प्रजक्रया पार 
पाडेल ि जनिडण्यात आलेल्या जनजिदाधारकाची माजहती सांबांजधत कायान्ियन अजधकारी या 
प्रणालीिर भरेल. यामध्ये कां त्राटदाराचा तसेच जिल्हा पजरषदेचा बकँ खाते क्रमाांक, IFSC CODE 
इत्यादीचा समािशे राहील. ही माजहती भरल्यानांतर प्रणाली एक सांगणक जनर्चमत सांकेताांक 
(Computer generated code) LPRS कोड जनमाण करेल. हा सांकेताांक नमूद केल्याजशिाय 
कोणताही कायारांभ आदेश देता येणार नाही. 
2. यानांतर जिल्हा पजरषदेच्या प्रचजलत कायझपध्दत्तीन सार कायारांभ आदेश देण्यात येईल ि 
कामाच्या प्रगतीन सार प्रचजलत कायझपध्दतीन सारच जबल/ देयक मांिूर करण्यात येईल. सांबांजधत 
आहरण ि सांजितरण अजधकारी उदा. कायझकारी अजभयांता त्या प्रणालीत मांिूर देयकान सार प्रत्यक्ष 
प्रदानासाठी मान्य रक्कम ििातीसह नोंदिले. जनयजमत कायालयीन पध्दतीप्रमाणे प्रत्यक्ष देयक 
म ख्य लेखा जित्त अजधकारी याांच्याकडे िाईल. म ख्य लेखा जित्त अजधकारी देयकाची रक्कम ि 
प्रत्यक्ष देयकािरील रक्कम ििातीसह तपासून सदर देयक पाजरत करण्यासाठी मान्यता देतील.  
3. म ख्य लेखा जित्त अजधकारी याांनी मान्यता जदल्यानांतर सांगणक प्रणालीिरील Liability 
Payment Register System मध्ये त्याची नोंद होईल.   
4. सिझ जिल्हा पजरषदाांच्या Liability Payment Register System मधील देयकाांची जिल्हा 
जनहाय एकजत्रत माजहती ग्राम जिकास जिभाग स्तरािरील सांबांजधत जनयांत्रक अजधकारी याांच्या 
लॉगीनमध्ये  जदसेल. सदर माजहती PDF फॉरमॅट मध्ये डाऊनलोड करुन त्याची कप्रट आऊट घेऊन 
सांबांजधत कायासनातून शासनाच्या अांजतम मान्यतेसाठी प्रस्ताि सादर करण्याची कायझिाही करण्यात 
येईल.   
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5. शासनाच्या अांजतम मान्यतेनांतर सांबांजधत कायासनातून देयके अदा करण्यासांबांधीचे आदेश 
जनगझजमत करण्यात येतील.  
6. सदर आदेशाची प्रत सांगणक प्रणालीिर अपलोड केल्यानांतर आदेशातील  तपजशलान सार 
या प्रयोिनाथझ बँक ऑफ महाराष्र या बँकेत उघडण्यात आलेल्या खात्यामधून कां त्राटदाराला देय 
रक्कम कां त्राटदाराच्या खात्यात आजण ििातीची रक्कम जिल्हा पजरषदेच्या सांबांजधत आांहरण ि 
सांजितरण अजधकारी याांच्या खात्यात िमा करण्यात येईल. त्याांनी सदर रक्कम योग्य त्या शासकीय 
यांत्रणेकडे िमा करािी. 
7. या प्रणालीद्वारे थेट प्रदानाकजरता बँक ऑफ महाराष्र या बँकेमध्ये शून्याधाजरत चालू खाते 
उघडण्यात येईल. या खात्यामध्ये शासनाने आहरीत केलेली रक्कम अथिा अन्य खात्यात िमा 
केलेली रक्कम िमा करण्यात येईल. सांगणक प्रणालीिर प्रदानाकजरता आदेश प्राप्पत र्ाल्यानांतर 
बँकेने लाभार्थ्यांच्या/ कां त्राटदाराच्या / जिल्हा पजरषदेच्या खात्यात थेट प्रदान करणे आिश्यक आहे.  
8. सद्यस्स्थतीत मा. लोकप्रजतजनधींनी स चजिलेल्या गािांतगझत मूलभतू स जिधा, कोकण पयझटन 
जिकास कायझक्रम, ग्रामीण तीथझक्षते्र जिकास (ब िगझ), मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री 
ग्रामपांचायत बाांधणी या योिनाांसाठी ही कायझपद्धती अांमलात राहील. त्यामध्ये इतर योिनाांचा 
समािशे करणेबाबत शासनस्तरािरून िळेोिळेी आदेश जनगझजमत करण्यात येतील. 
9. सदर योिनानांतगझत सिझ कामाांची िबाबदारी जिल्हा पजरषद स्तरािर अजतजरक्त म ख्य 
कायझकारी अजधकारी आजण सािझिजनक बाांधकाम जिभागाांतगझत कायझकारी अजभयांता याांची राहील. 

10. सदर सांगणकीय प्रणाली शाश्वत ि यशस्िीरीत्या कमीतकमी १० िषे चालजिण्याकजरता ग्राम 
जिकास जिभाग पूणझपणे िबाबदार असेल. 
11. उपरोक्त सांगणक प्रणालीची चाचणी User Acceptance Test (UAT) घेण्यासाठी 
सजमती गठीत करण्यात येईल. UAT सजमतीच्या मान्यतेनांतर सदर प्रणालीिरून जनधीचे जितरण 
करणे बांधनकारक राहील. 
12. यासाठी ग्रामजिकास जिभाग ि बँक ऑफ महाराष्र याांच्यात सामाांिस्य करार (MoU) 
करण्यात येईल. 
13. सदर प्रणालीचा िापर करण्यासाठी बँकेकडून आिश्यक ते ताांजत्रक सहाय्य प रजिण्यात 
येईल.  
14. सदर प्रणालीचा िापर करण्यासाठी शासनािर ककिा जिल्हा पजरषदेिर कोणताही जित्तीय 
भार येणार नाही 
15. सदर योिनाांबाबतची इतर सिझ प्रशासकीय कायझिाही ग्रामजिकास जिभागाच्या 
जिषयसूचीन सार योिनाांशी सांबांजधत कायासनाने करािी. 
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 सदर शासन पजरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आल ेअसून त्याचा सांकेताक 202012311157065320 असा 
आहे. हा आदेश जडिीटल स्िाक्षरीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार ि नािाांने,  

 (रािेश क मार) 
 अपर म ख्य सजचि, महाराष्र शासन 

प्रत, 
1. सिझ जिभागीय आय क्त, महाराष्र राज्य 
2. म ख्य कायझकारी अजधकारी, जिल्हा पजरषद (सिझ) 
3. उप सजचि (राज्य योिना/बाांधकाम),ग्राम जिकास जिभाग,बाांधकाम भिन,म ांबई 
4. राज्य प्रकल्प सांचालक, राष्रीय ग्राम स्िराि अजभयान, प णे    
5. उप आय क्त, (जिकास), जिभागीय आय क्त याांच ेकायालय, सिझ 
6. अजधक्षक अजभयांता, सािझिजनक बाांधकाम मांडळ (सिझ) 
7. अजतजरक्त म ख्य कायकारी अजधकारी/उपम ख्य कायझकारी अजधकारी, जिल्हा पजरषद (सिझ) 
8. म ख्य लखेा ि जित्त अजधकारी, जिल्हा पजरषद (सिझ) 
9. कायझकारी अजभयांता, बाांधकाम जिभाग (सिझ) 
10. कायझकारी अजभयांता, जिल्हा पजरषद (सिझ) 
11. महालेखापाल (लेखा ि अन ज्ञयेता) महाराष्र-1 म ांबई/ महाराष्र-2 नागपरू 
12. जिल्हा कोषागार अजधकारी (सिझ) 
13. गट जिकास अजधकारी,पांचायत सजमती (सिझ) 
14. ग्रामसेिक/ग्रामजिकास अजधकारी, ग्रामपांचायत (सिझ) 
15. जित्त जिभाग (व्यय-15/अथझसांकल्ि-16/17) मांत्रालय,म ांबई-32 
16. जनयोिन जिभाग (कायासन 1444) मांत्रालय,म ांबई-32 
17. सािझिजनक बाांधकाम जिभाग, मांत्रालय,म ांबई-32 
18. सिझ कायासने, ग्रामजिकास जिभाग, बाांधकाम भिन, म ांबई 
19. जनिडनस्ती (आपले सरकार कक्ष)  

 
प्रत माजहतीसाठी, 

1. मा.मांत्री (ग्रामजिकास), याांच ेखािगी सजचि 
2. मा.राज्यमांत्री (ग्रामजिकास), याांचे खािगी सजचि 
3. मा.प्रधान सजचि (ग्रामजिकास जिभाग) याांचे स्िीय सहायक 

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