
  
वितरण आदेश क्रम ांक : 2 
कोष ग र तून रोख रक्कम देय अनुद न 
सन 2020-2221 

15 व्य  कें द्रीय वित्त आयोग ांतगगत  र ज्य तील 
ग्र मीण स्थ वनक स्िर ज्य सांस्थ न  सन 
2222-21 य  आर्थथक िषाच्य  बांवित 
अनुद न च्य  (ट ईड गँ्रट) दुस-य  हप्त्य च े
वितरण.  

 मह र ष्ट्र श सन 
ग्र म विक स विभ ग 

श सन वनणगय क्रम ांकः पांविआ-2222/प्रक्र-62/वित्त-4 
ब ांिक म भिन, मर्गब न पथ, फोटग, 

मांत्र लय, मुांबई- 400 001 
त रीख : 15 एवप्रल, २०२1. 

ि च  : 
1. श सन वनणगय क्रम ांकः पांविआ-2022/प्र.क्र.31/वित्त-4,ग्र .वि.वि. वद. 9 /3/2022. 
2. श सन पत्र क्रम ांकः जीपीडीपी-2222/प्र.क्र.31/ पांर -6 ,ग्र .वि.वि. वद.28/4 /2222 
3. श सन पत्र क्रम ांकः जीपीडीपी-2020/प्र.क्र.39/ पांर -6 ,ग्र .वि.वि. वद.25/9 /2020 
4. श सन पवरपत्रक क्रम ांकः वपईएस-2322/प्र.क्र.22/ आसक,ग्र .वि.वि. वद.16/6 /2222 
5. श सन वनणगय क्रम ांकः पांविआ-2022/प्र.क्र. 59 /वित्त-4,ग्र .वि.वि. वद.26/6/2022. 
6. श सन वनणगय क्रम ांकः पांविआ-2020/प्र.क्र. 59 /वित्त-4,ग्र .वि.वि. वद. 4/12/2020. 
7. श सन वनणगय क्रम ांकः पांविआ-2020/प्र.क्र. 62 /वित्त-4,ग्र .वि.वि. वद. 12/8/2020 
8. श सन वनणगय क्रम ांकः पांविआ-2020/प्र.क्र.62 /वित्त-4,ग्र .वि.वि. वद.27/27/2020 
9. कें द्र श सन चे वित्त मांत्र लय चे अनुद न वितरण आदेश क्र.एफ.15(4)एफसी-

एक्सव्ही/एफसीडी/2020-25 वद.26.3.2021 चे पत्र : RLB Release No.24/2021 
 

प्रस्त िन  : 
 
पांिर व्य  कें द्रीय वित्त आयोग च्य  वशफ रशीनुस र मह र ष्ट्र र ज्य तील ग्र मीण स्थ वनक 

स्िर ज्य सांस्थ ांन   वितरीत करण्य स ठी सन 2222-21 च्य  बांवित अनुद न च्य  (ट ईड गँ्रट) दुस-य  
हप्त्य पोटी रू. 1456.75 कोटी  इतक  वनिी मुक्त केल  असल्य चे कें द्र श सन च्य  उपरोक्त सांदभग क्र. 
9 येथील वद.26.3.2221 च्य  पत्र न्िये कळविले आहे. ्य नुस र 15 व्य  कें द्रीय वित्त आयोग कडून 
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र ज्य श सन स प्र प्तत र् लेल  वनिी र ज्य तील ग्र मीण स्थ वनक स्िर ज्य सांस्थ न  (वजल्ह  पवरषद, 
पांच यत सवमती ि ग्र मपांच यत य  वतन्ही स्तर ांिर) वितरीत करण्य ब बतच  प्रस्त ि श सन च्य  
विच र िीन होत . य ब बत श सन ने ख लील वनणगय घेतल  आहे.   

 
श सन वनणगय :  

 पांिर व्य  कें द्रीय वित्त आयोग च   सन 2222-21 य  आर्थथक िषाच  बांवित अनुद न च्य  (ट ईड 
गँ्रट) दुस-य  हप्त्य च  कें द्रश सन कडून मुक्त करण्य त आलेल  रू. 1456.75 कोटी इतक  वनिी 
सोबतच्य  वििरणपत्र त (प्रपत्र-अ) दशगविल्य प्रम णे मह र ष्ट्र र ज्य तील ग्र मीण स्थवनक स्िर ज्य 
सांस्थ न  (वजल्ह  पवरषद, पांच यत सवमती ि  ग्र मपांच यत य  वतन्ही स्तर ांस ठी ) अनुक्रमे  (25152637 
/25152655 /25152673 ) य  लेख शीषांख ली वितरीत करण्य स ठी उपलब्ि करून देण्य त येत 
आहे. सिग वजल्ह  पवरषद ांच्य  मुख्य क यगक री अविक री य ांन  वििरणपत्र नुस र (प्रपत्र-अ)  वनिी 
अथगसांकल्पीय वितरण प्रण लीव्द रे ( Budget Estimation Allocation & Monitoring System/ 
बीम्सिर ) वितरीत करण्य त येत आहे. सदर वनिी सिग पांच यत र ज सांस्थ ांन  वजल्ह  पवरषद, पांच यत 
सवमती ि ग्र मपांच यत य ांमध्ये अनुक्रमे 12:12:82 य  प्रम ण त वितरीत करण्य त येत आहे.  

2.        पांिर व्य  कें वद्रय वित्त आयोग ांतगगत कें द्र श सन च्य  म गगदशगक सूचन ांनुस र आर्थथक िषग 
2222-21 मिील बांवित अनुद न च्य  (ट ईड गँ्रट) दुस-य  हप्त्य पोटी प्र प्तत रू. 1456.75 कोटी इतक  
वनिी वजल्ह  पवरषद, पांच यत सवमती ि  ग्र मपांच यतींन  वितरीत कर िय च  आहे. मुख्य क यगक री 
अविक री, वजल्ह  पवरषद हे वजल्ह  ग्र मीण विक स यांत्रणेचे आहरण ि सांवितरण अविक री 
असल्य मुळे सदर योजनेंतगगत श सन कडून प्र प्तत होण र  वनिी कोष ग र तून आहवरत करून मुख्य 
लेख  ि वित्त अविक री य ांच्य कडे िगग करत त. य  क यगपध्दतीमुळे क ल पव्यय होतो. य स्ति 15 व्य  
कें द्रीय वित्त आयोग ांतगगत श सन कडून प्र प्तत होण र  वनिी वजल्ह  पवरषद, पांच यत सवमती ि 
ग्र मपांच यत य  वतन्ही ग्र मीण स्थ वनक स्िर ज्य सांस्थ ांन  12:12:82 य  प्रम ण त वितवरत करण्य स ठी 
मुख्य लेख  ि वित्त अविक री हे आहरण ि सांवितरण अविक री असतील. ्य ांचे वनयांत्रक अविक री हे 
मुख्य क यगक री अविक री र हतील.  मुख्य लेख  ि वित्त अविक री 15 व्य  कें द्रीय वित्त आयोग ांतगगत 
आर्थथक िषग 2222-21 मिील बांवित अनुद न च्य  दुस-य  हप्त्य पोटी उपलब्ि करून देण्य त आलेल्य  
वनिीची देयके कोष ग र त स दर करतील. मुख्य लखे  ि वित्त अविक री य ांनी वजल्ह  पवरषदेकवरत  
25152637 य  लेख वशषांतगगत 12% च्य  प्रम ण त वितवरत करण्य त आलेल  वनिी वजल्ह  
पवरषदेच्य  15 व्य  कें द्रीय वित्त आयोग च्य  वनिीस ठी उघडलेल्य  स्ितांत्र बकँ ख ्य िर िगग कर ि . 
तसेच 25152655 य  लखे वशषांतगगत 12% च्य  प्रम ण त वितरीत करण्य त आलेल  वनिी सांबांवित 
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वजल्ह  पवरषदेच्य  अविनस्त सिग पांच यत सवमतींन  आवण 25152673 य  लखे वशषांतगगत 82% च्य  
प्रम ण त वितरीत करण्य त आलेल  वनिी सांबांवित वजल्ह  पवरषदेच्य  अविनस्त सिग ग्र मपांच यतींन  
वितरीत कर ि . य स ठी उप मुख्य क यगक री अविक री (ग्र .पां) सांबांवित वजल्ह  पवरषदेतील सिग 
पांच यत सवमती आवण ग्र म पांच यतींची य दी 15 व्य  कें द्रीय वित्त आयोग च्य  वनिीस ठी उघडलेल्य  
स्ितांत्र बँक ख ्य च्य  तपशील सह (बँकेचे न ि, श ख , ख ते क्रम ांक ि IFSC कोड) मुख्य लेख  ि वित्त 
अविक री य ांन  उपलब्ि करून देतील. ्य नुस र मुख्य लेख  ि वित्त अविक री हे सिग पांच यत सवमती 
आवण ग्र मपांच यतीनी 15 व्य  कें द्रीय वित्त आयोग च्य  वनिीस ठी उघडलेल्य  स्ितांत्र बकँ ख ्य िर 
इ.सी.एस. (Electronic Clearance System)/एन.इ.एफ.टी (National Electronic Fund Transfer) 
ककि  आर.टी.जी.एस (Real Time Gross Settlement) य  आिुवनक बँककग वसस्टीमद्व रे विवहत 
केलेल्य  वनिी ि टप च्य  वनकष ांच्य  आि रे त तडीने वनिी िगग करतील. विवहत वनकष ांनुस र सिग 
पांच यत सवमती ि ग्र मपांच यतींन  वनिी वितरीत करून ्य ब बतचे मुख्य क यगक री अविक री ि मुख्य 
लेख  ि वित्त अविक री, वजल्ह  पवरषद य ांच्य  स्ि क्षरीचे य  श सन वनणगय सोबत जोडलेल्य  “प्रपत्र -
ब” नुस र प्रम णपत्र श सन स त तडीने स दर कर ि.े 

3. ग्र मीण स्थ वनक स्िर ज्य सांस्थ ांनी, पांिर व्य  कें द्रीय वित्त आयोग च  वनिी य पूिी श सन ने 
वदलेल्य  सूचन ांनुस र पांिर व्य  कें द्रीय  वित्त आयोग ांतगगत प्र प्तत वनिीच्य  व्यिह र स ठी उघडलेल्य  
र ष्ट्रीयीकृत बँकेच्य  स्ितांत्र बचत ख ्य तच ( Savings  Bank Account ) ठेि ि .  

4. श सन ने वदलेल्य  म गगदशगक सूचन ांनुस र ग्र मपांच यत स्तर िरील वनिीच्य  वितरण चे 
वनयोजन, सवनयांत्रण ि समन्ियन ची जब बद री उपमुख्य क यगक री अविक री (ग्र .पां)  य ांची र हील. 

5. पांिर व्य  कें द्रीय वित्त आयोग च्य  सन 2222-21 य  पवहल्य  आर्थथक िषाच्य  ग्र मीण स्थ वनक 
स्िर ज्य सांस्थ ांन  वितरीत केलेल्य  अनुद न तून घ्य िय ची क मे, ्य चे वनयोजन, समन्िय ि वनयांत्रण 
य ब बतच्य  म गगदशगक सूचन  सांदभग क्र. 5 ,6 ि 7 च्य  श सन वनणगय न्िये देण्य त आल्य  आहेत. सन 
2222-21 य  आर्थथक िषाप सूनच्य  पांिर व्य  कें द्रीय वित्त आयोग च्य  वितरीत वनिीतून पांच यत र ज 
सांस्थ ांनी ग्र मपांच यत विक स आर खडय नुस र क मे ि उपक्रम ांची प्रभ िी अांमलबज िणी कर िय ची 
असून य सांदभातील सूचन  ग्र म विक स विभ ग कडून सांदभग क्र. 3 च्य  श सन वनणगय न्िये  देण्य त 
आलेल्य  आहेत.  
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6. िरील  प्रवक्रयेमध्ये सांबांवित ग्र मपांच यतीच्य  क यगक्षेत्र तील ग ि ांतील सद्य च्य  पवरस्स्थतीचे 
विशे्लषण करून ग ि च्य  गरज ांची वनविती करून क मे ठरविण्य चे अविक र ग्र मसभ  ि 
ग्र मपांच यतील  आहेत.  

7. पांिर व्य  कें द्रीय वित्त आयोग च्य  वशफ रशींनुस र बांवित अनुद न च  ि पर पुढील प य भतू 
सेि ांस ठी कर िय च  आहे :- 

1. स्िच्छत  आवण ह गणद रीमुक्त स्थ वनक स्िर ज्य सांस्थ ांची  स्स्थती क यम र खणे तसेच  
देखभ ल ि दुरूस्ती . 

2. पेयजल प णीपुरिठ , जल पुनभगरण / प िस च्य  प ण्य ची स ठिण (रेन िॉटर 
ह िसे्स्टग), जल पुन:प्रवक्रय  (िॉटर वरस यकलींग). बांवित अनुद न च   ि पर ह  िरील 
नमूद दोन ब बींस ठी प्र्येकी 52% च्य  प्रम ण त कर िय च  आहे. जर िरील दोन 
ब बींपैकी एक ची पूणगत: अांमलबज िणी र् ली असेल तर ्य स ठीच  वनिी दुस-य  
ब बीस ठी खचग करण्य त य ि . 

8. ग्र मपांच यतींनी पांिर व्य  कें द्रीय वित्त आयोग ांतगगत प्र प्तत र् लेल्य  वनिीस ठी र ष्ट्रीयीकृत 
बँकेत उघडलेल्य  स्ितांत्र ख ्य तील रकमेतून कर िय चे व्यिह र सांदभग क्र. 4 च्य  श सन 
पवरपत्रक न्िये वदलेल्य  सचून ांनूस र कर िते.  
9. ग्र मीण स्थ वनक स्िर ज्य सांस्थ ांनी प्र प्तत वनिीपेक्ष  ज स्त खचग करू नये ि ज स्तीचे आर्थथक 
द वय्ि  वनमाण करू नये. 
10. स्थ वनक स्िर ज्य सांस्थ ांच्य  वतन्ही स्तर ांस ठी 15 व्य  कें द्रीय वित्त आयोग ांतांगगत आर्थथक िषग 
2222-21 च्य  बांवित अनुद न च्य  दुस-य  हप्त्य पोटी मह र ष्ट्र र ज्य स प्र प्तत वनिीच्य  वितरण स ठी 
होण र  खचग, सन 2221-22 य  आर्थथक िषाच्य  ख लील लेख वशषांख ली उपलब्ि अथगसांकल्पीय 
तरतूदीतून खची ट क ि .   

1. म गणी क्रम ांक-एल-3,2515-  इतर ग्र मीण विक स क यगक्रम,  (00),196 - वजल्ह  
पवरषद ांन   /वजल्ह स्तरीय पांच यतींन   सह य्य (22) (22) (10) 15 व्य  वित्त आयोग च्य  
वशफ रशीनुस र वजल्ह  पवरषद ांन /वजल्ह स्तरीय पांच यतींन  विविि विक स योजन ांस ठी 
सह य्य  अनुद ने. (बांवित अनुद न/ ट ईड गँ्रट) (25152637) 31- सह य्यक अनुद ने (ितेनेतर) 
(रू.145.6752 कोटी) 
2. म गणी क्रम ांक-एल-3, 2515-  इतर ग्र मीण विक स क यगक्रम,(00),197 - पांच यत 
सवमतीन  सह य्य,(00), (22) (03)15 व्य  वित्त आयोग च्य  वशफ रशीनुस र पांच यत सवमतींन   
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सह य्य  अनुद ने (बांवित अनुद न/ ट ईड गँ्रट) ( 2515 2655 ),31- सह य्यक अनुद ने ( 
ितेनेतर) (रू.145.6752 कोटी) 
3. म गणी क्रम ांक-एल-3,2515 - इतर ग्र मीण विक स क यगक्रम,(00),198- 
ग्र मपांच यतींन  सह य्य (00),(22) (11) 15 व्य  वित्त आयोग च्य  वशफ रशीनुस र 
ग्र मपांच यतींन  सह य्य अनुद ने. (बांवित अनुद न/ ट ईड गँ्रट ) (2515 2673), 31- सह य्यक 
अनुद ने ( ितेनेतर) (रू.1165.42 कोटी) 

11.     सिग  मुख्य क यगक री अविक री, वजल्ह  पवरषद य ांनी य  श सन वनणगय च्य  प्रती ्य ांचे अविनस्त 
सिग वजल्ह  पवरषद / पांच यत सवमती / ग्र मपांच यत स्तर िरील अविक ऱय ांन  त ्क ळ उपलब्ि करून 
द्य व्य त. 

11. िरील पवरच्छेद 11 मध्ये दशगविल्य प्रम णे वनिी वितवरत करण्य स म . उप मुख्यमांत्री (वित्त) 
य ांच्य  म न्यतेने सदर श सन वनणगय वित्त विभ ग च्य  सहमतीने ि ्य ांच्य  अनौपच वरक सांदभग क्र. 
12/2221 वित्त आयोग कक्ष, वदन ांक  12/24/2221 नुस र वनगगवमत करण्य त येत आहे.  

सदर श सन वनणगय मह र ष्ट्र श सन च्य  िबेस ईटिर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ि 
करण्य त आल  असून, ्य च  सांगणक सांकेत ांक क्र.202103301627567720 अस  आहे. ह  श सन 
वनणगय वडवजटल स्ि क्षरीने स क्ष ांवकत करुन क ढण्य त येत आहे. 

          मह र ष्ट्र चे र ज्यप ल य ांच्य  आदेश नुस र ि न ि ने, 

  (शश ांक य. बि)े 
 क यासन अविक री, मह र ष्ट्र श सन 

प्रत. 
म .र ज्यप ल य ांचे सवचि  
म .मुख्यमांत्री य ांचे प्रि न सवचि, मांत्र लय, मुांबई  
म .उपमुख्यमांत्री य ांचे सवचि, मांत्र लय, मुांबई 
म .मांत्री (ग्र .वि.) य ांचे ख जगी सवचि, मांत्र लय, मुांबई 
म . र ज्यमांत्री (ग्र .वि.) य ांचे ख जगी सवचि, मांत्र लय, मुांबई 
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म .विरोिी पक्षनेते, विि नसभ / विि न पवरषद 
म .विि नसभ  ि विि न पवरषद सदस्य. 
म . मुख्य सवचि य ांचे स्िीय सह य्यक. मांत्र लय, मुांबई. 
म .अ.मु.स. (ग्र .वि. ि पां.र .) य ांचे स्िीय सह य्यक, ब ांिक म भिन, मुांबई  
मह लेख प ल, मह र ष्ट्र - 1 (लेख परीक्ष ), मुांबई (प च ज द  प्रतीसह) 
मह लेख प ल, मह र ष्ट्र - 2 (लेख परीक्ष ), न गपूर  (प च ज द  प्रतीसह) 
सिग विभ गीय आयुक्त. (महसूल)  
सिग वजल्ह  पवरषद ांचे अध्यक्ष. 
मुख्य लेख  पवरक्षक, स्थ वनक वनिी लेख , कोकण भिन,  निी मुांबई. 
सिग उपसवचि / अिर सवचि, ग्र मविक स विभ ग,ब ांिक म भिन, मुांबई  
सिग सहमुख्य लेख  पवरक्षक, स्थ वनक वनिी लेख   (सिग विभ ग) 
सिग वजल्ह  पवरषद ांचे मुख्य क यगक री अविक री. 
सिग वजल्ह  पवरषद ांचे मुख्य लेख  ि वित्त अविक री, 
सिग वजल्ह  पवरषद ांचे उपमुख्य क यगक री अविक री (पांच यत) 
सिग वजल्ह  कोष ग र अविक री 
वित्त विभ ग (व्यय-15/अथगसांकल्प-17 / वित्त आयोग कक्ष.) मांत्र लय, मुांबई  
ग्र म विक स  विभ ग ( सिग क यासने ), ब ांिक म भिन, मुांबई 
वनिड नस्ती क .क्र.वित्त-4, ग्र म विक स विभ ग, ब ांिक म भिन, मुांबई  
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प्रपत्र- अ 

बांवित अनुद न/ ट ईड गँ्रट  
वितरण  आदेश क्र. 2  क्रम ांकः पांविआ-2222/प्र.क्र.62 / वित्त-4, वदन ांक 15/24/2221 चे वििरणपत्र 

(रू.हज र त) 

अ.क्र. 
वजल्ह  

पवरषदेचे 
न ि 

वजल्ह  पवरषद 
(लखे वशषग-
25152637) 

पांच यत सवमती 
(लखे वशषग-
25152655) 

ग्र मपांच यत 
(लखे वशषग-
25152673) 

एकूण रक्कम 

1 2 3 4 5 6 
1 ठ णे 22229 22229 177829 222287 
2 प लघर 36223 36223 289786 362232 
3 र यगड 38816 38816 310526 388158 
4 र्न वगरी 32726 32726 261811 327263 
5 कसिुदूगग 18324 18324 146592 183240 
6 न वशक 82044 82044 656349 820437 
7 िुळे 34967 34967 279736 349670 
8 नांदूरब र 32102 32102 256818 321022 
9 जळग ि 67120 67120 536956 671196 

10 अहमदनगर 85397 85397 683173 853967 
11 पुणे 85517 85517 684133 855167 
12 स त र  56704 56704 453635 567043 
13 स ांगली 48766 48766 390130 487662 
14 सोल पूर 69233 69233 553861 692327 
15 कोल्ह पूर 59974 59974 479790 599738 
16 औरांग ब द 49115 49115 392916 491146 
17 ज लन  37378 37378 299028 373784 
18 परभणी 29929 29929 239435 299293 
19 कहगोली 23587 23587 188699 235873 
20 बीड 49271 49271 394170 492712 
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अ.क्र. 
वजल्ह  

पवरषदेचे 
न ि 

वजल्ह  पवरषद 
(लखे वशषग-
25152637) 

पांच यत सवमती 
(लखे वशषग-
25152655) 

ग्र मपांच यत 
(लखे वशषग-
25152673) 

एकूण रक्कम 

21 न ांदेड 57136 57136 457091 571363 
22 उस्म न ब द 32967 32967 263732 329666 
23 ल तूर 42399 42399 339190 423988 
24 बुलढ ण  48028 48028 384226 480282 
25 अकोल  26026 26026 208208 260260 
26 ि वशम 23332 23332 186656 233320 
27 अमर िती 45255 45255 362040 452550 
28 यितम ळ 52857 52857 422857 528571 
29 ििा 21727 21727 173817 217271 
30 न गपूर 36011 36011 288085 360107 
31 भांड र  22538 22538 180308 225384 
32 गोंवदय  25878 25878 207024 258780 
33 चांद्रपूर 35873 35873 286983 358729 
34 गडवचरोली 27301 27301 218410 273012 

  एकूण 1456750 1456750 11654000 14567500 

                                                                                       (शश ांक य. बि)े 
             क यासन अविक री, मह र ष्ट्र श सन 
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प्रपत्र-ब 
प्रम वणत करण्य त येते की, १5 व्य  केद्रीय वित्त आयोग ांतगगत सन -----------य  िषाच   

बांवित अनुद न/ ट ईड गँ्रट, श सन वनणगय, ग्र म विक स विभ ग, क्र.----------------, वद.--------
अन्िये वजल्ह  पवरषदेल  प्र प्तत र् लेल्य  वनिीपैकी श सन ने वनवित केलेल्य   12:12:82 च्य  प्रम ण त 
वजल्ह  पवरषद आवण अविनस्त सिग पांच यत सवमती ( -------पांच यत सवमतींची सांख्य  ) ि 
ग्र मपांच यतीन  (------ग्र मपांच यतींची सांख्य ) श सन च्य  म गगदशगक सूचन  तसेच विवहत केलेल्य  
वनकष ांनुस र इलेक्रॉवनक प्रण लीद्व रे वितरीत करण्य त आल  आहे.  

 

सही: 
न ि: 
वदन ांक: 
(मुख्य लखे  ि वित्त अविक री) 
वजल्ह  पवरषद --------- 

सही: 
न ि: 
वदन ांक: 
(मुख्य क यगक री अविक री) 
वजल्ह  पवरषद --------- 
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