
15 व्या कें द्रिय द्रित्त आयोगाांतगगत  राज्यातील 
ग्रामपांचायतींना सन 2021-22 या आर्थथक 
िर्षाच्या बांद्रधत अनदुानाचा (टाईड) पद्रिल्या  
िप्त्याचे द्रितरण.  

 महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 

शासन पवरपत्रक क्रमाांकः पांविआ-2021/प्रक्र-50 /वित्त-4 
बाांधकाम भिन, मर्झबान पथ, फोर्झ, 

मांत्रालय, म ांबई- 400 001 
तारीख : 10 नोव्हेंबर, 2021. 

              सांदभझ : 1. शासन वनर्झय क्रमाांकः क्र. पीइएस-4521/प्र.क्र.50/असक दद.26.08.2०२१ 
             2. शासन वनर्झय क्रमाांकः पांविआ-2021/प्रक्र-50 /वित्त-4 वद. 15.9.2021 

 

                                     पद्ररपत्रक  
 

15 व्या कें द्रीय दित्त अयोगाच्या दिफारिीनुसार महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थादनक स्िराज्य 

संस्थासंाठी सन 2021-22 च्या बंदधत गँ्रटचा (टाइड) पदहल्या हप्त्यापोटी रू.1292.10 कोटी आतका 

दनधी प्राप्तत झाला अहे. िासनाने ग्रामीण स्थादनक स्िराज्य संस्थानंा देयायात येणारा सदर दनधी Public 

Finance Management System (PFMS) प्रणालीद्वारे दितदरत करणे बंधनकारक केले अहे. तसेच 

सदर दनधी थेट लाभार्थ्यापयंत पोहोचदियायासाठी PRIASoft-PFMS या दोन प्रणालींचे आंदटगे्रिन केले 

अहे.  

 15 व्या कें द्रीय दित्त अयोगाचा दनधी दिल्हा पदरषद, पंचायत सदमती अदण ग्रामपंचायतीना 

दितदरत करयायासाठी ICICI बँकेमाफफ त PRIASoft-PFMS (PPI) Solution ईपलब्ध करून घेणेबाबत 

िासन दनणफय क्र. पीइएस-4521/प्र.क्र.50/असक दद.26.08.2०२१ दनगफदमत करयायात अला अहे. 

्यानुसार 15व्या कें द्रीय दित्त अयोगाकडून राज्य िासनास प्राप्तत झालेला दनधी  ICICI बँकेमाफफ त  

Public Finance Management System (PFMS) प्रणालीद्वारे राज्यातील ग्रामीण स्थादनक स्िराज्य 

संस्थानंा दितरीत करयायाबाबत दद. 7 ि 8 ऑक्टोबर, 2021 रोिी पुणे यथेे कायफिाळा अयोदित 

करयायात अली होती. 

 15 व्या कें द्रीय दित्त अयोगाच्या सन 2021-22 या अर्थथक िषाचा बंदधत गँ्रटचा (टाइड) 

पदहल्या हप्त्याचा कें द्र िासनाकडून मुक्त करयायात अलेला रू.1292.10 कोटी आतका दनधी महाराष्ट्र 
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राज्यातील ग्रामीण स्थादनक स्िराज्य संस्थानंा ( दिल्हा पदरषद, पंचायत सदमती ि ग्रामपंचायत या 

दतन्ही स्तरासंाठी ) ऄनुक्रमे 10:10: 80  या प्रमाणात दितदरत करयायासाठी ईपलब्ध करून देयायाबाबत 

िासन दनणफय क्र. पंदिअ-2021/प्र.क्र.50/दित्त-4 दद.15.9.2021 रोिी दनगफदमत करयायात अला अहे. 

राज्यातील 27861 ग्रामपंचायतींना 15 व्या कें द्रीय दित्त अयोगाच्या अर्थथक िषफ 2021-22 चा 

बंदधत गँ्रटचा (टाइड) पदहल्या हप्त्याची रू. 1033.68 कोटी आतकी रक्कम दिल्हा पदरषदेमाफफ त 

ग्रामपंचायतींच्या ICICI बँकेतील खा्यात िमा करयायात  येणार अहे.  ग्रामपंचायतींना िाटपासाठी 

दिल्हा पदरषदाचं्या ICICI बँकेतील खा्यात सोबत िोडलेल्या प्रपत्र “ऄ” नुसार रक्कम िमा करयायात 

येणार अहे. 

 5 व्या राज्य दित्त अयोगाच्या दिफारिींनुसार 15 व्या कें द्रीय दित्त अयोगाच्या बंदधत अदण 

ऄबंदधत ऄनुदानाचे िाटप ग्रामपंचायतींना लोकसंखंच्या प्रमाणात करयायात येणार अहे. संदभफ क्र.1 

िासन दनणफयानुसार सिफ दिल्हा पदरषद/पंचायत सदमती/ग्रामपंचायत यानंा ICICI बँकेत T + 1 बचत 

खाते ईघडयायाच्या सुचना देयायात अल्या अहेत.  

दिल्हा पदरषदानंी ्याचं्या खा्यात िमा करयायात अलेल्या ग्रामपंचायतींना िाटपासाठी 

देयायात अलेला एकूण दनधी अदण संपुणफ दिल्हयातील ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या (2011 च्या 

िनगणनेनुसार) याचं्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतीच्या लोकसंखेने गुणीले ऄसता ्या ग्रामपंचायतीस 

दकती दनधी देय होतो हे कळते. ्यानुसार ग्रामपंचायतीना दनधीचे िाटप करयायात याि.े 

ज्या ग्रामपंचायतींनी संदभफ क्र.1 िासन दनणफयानुसार ICICI बँकेत T + 1 बचत खाते ईघडल े

नाही ्यानंा ICICI बँकेत खाते ईघडयायाबाबत दिल्हा पदरषदानंी अपल्या स्तरािर अदेि दयािते. 

दिल्हा पदरषदाचं्या ICICI बँकेतील खा्यात ग्रामपंचायतींना िाटप करयायासाठी 15 व्या कें द्रीय दित्त 

अयोगाचा अर्थथक िषफ 2021-22 मधील बंदधत ऄनुदानाचा पदहला हप्तता िमा झाल्यापासून 7 

ददिसाचं्या अत सिफ दिल्हा पदरषदानंी ्याचं्या ऄख्यारीतील ग्रामपंचायतीच्या ICICI बँकेच्या खा्यात 

दनधी िमा करणे अिश्यक अहे 
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संदभफ क्र.2  िासन दनणफयात ददलेल्या सुचनानुंसार सदर दनधीचा दिदनयोग करयायात यािा.   

सदर िासन पदरपत्रक महाराष्ट्र िासनाच्या िबेसाइट (www.maharashtra.gov.in) ईपलब्ध 
करयायात अला ऄसून, ्याचा संगणक साकेंताकं क्र. 202111091136175120 ऄसा अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेिानुसार ि नािाने, 

 

 

 

 

                                                              (प्रद्रिण देद्रिचांद जैन) 
                                                            उप सद्रचि, मिाराष्ट्र शासन       
प्रत, 

1. मा.राज्यपाल याचंे सदचि  
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सदचि 
3. मा.ईपमुख्यमंत्री याचंे सदचि 
4. मा.मंत्री (ग्रा.दि.) याचंे खािगी सदचि 
5. मा. राज्यमंत्री (ग्रा.दि.) यांचे खािगी सदचि 
6. मा.दिरोधी पक्षनेते, दिधानसभा / दिधान पदरषद 
7. मा.दिधानसभा ि दिधान पदरषद सदस्य. 
8. मा. मुख्य सदचि याचंे स्िीय सहाय्यक. 
9. मा.ऄ.मु.स. (ग्रा.दि. ि पं.रा.) याचंे स्िीय सहाय्यक 
10. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 1 (लेखापरीक्षा), मंुबइ (पाच िादा प्रतीसह) 
11. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2 (लेखापरीक्षा), नागपूर  (पाच िादा प्रतीसह) 
12. सिफ दिभागीय अयुक्त. (महसूल)  
13. सिफ दिल्हा पदरषदाचंे ऄध्यक्ष. 
14. मुख्य लेखा पदरक्षक, स्थादनक दनधी लेखा, कोकण भिन,  निी मंुबइ. 
15. सिफ ईपसदचि / ऄिर सदचि, ग्रामदिकास दिभाग, मंत्रालय, मंुबइ  
16. सिफ सहमुख्य लेखा पदरक्षक, स्थादनक दनधी लेखा  (सिफ दिभाग) 
17. सिफ दिल्हा पदरषदाचंे मुख्य कायफकारी ऄदधकारी. 
18.सिफ दिल्हा पदरषदाचंे मुख्य लेखा ि दित्त ऄदधकारी, 
19. सिफ दिल्हा पदरषदाचंे ईपमुख्य कायफकारी ऄदधकारी (पंचायत) 
20. सिफ दिल्हा कोषागार ऄदधकारी 
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21. दित्त दिभाग (व्यय-15/ऄथफसंकल्प-17 / दित्त अयोग कक्ष.) 
22. ग्राम दिकास  दिभाग ( सिफ कायासने ) 
23. दनिड नस्ती का.क्र.दित्त-4, ग्राम दिकास दिभाग, मंुबइ.32 
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प्रपत्र -ऄ 
 

ग्रामपंचायतींना िाटप कराियाचा बदंधत ऄनुदानाचा अर्थथक िषफ 2021-22 मधील पदहल्या 
हप्त्याची रक्कम खालीलप्रमाणे अहे. 

 

ऄ.क्र दिल्हा तालकुा एकूण ग्रामपंचायती एकूण रक्कम (रु.) 

1 ठाणे 

ऄंबरनाथ 28 

185681481 
दभिडंी 121 

कल्याण 46 
मुरबाड 126 
िहापरू 110 

2 पालघर 

िसइ 31 

264216824 

पालघर 133 
डहाण ू 85 

तलासरी 21 
िाडा 84 

दिक्रमगड 42 
िव्हार 50 

मोखाडा 27 

3 रायगड 

ऄदलबाग 62 

305578717 

पेण 65 
पनिले 71 
ईरण 35 
किफत 54 

खलापरू 44 
सुधागड पाली 33 

रोहा 64 
माणगाि 74 
महाड 134 

पोलादपरू 42 
म्हसळा 39 
श्रीिधफन 43 
मुरूड 24 

तळा 25 

4 र्नादगरी र्नादगरी 94 236587655 
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मंडणगड 49 
लांिा 60 

दापोली 106 
खेड 114 

गुहागर 66 
रािापरू 101 
दचपळूण 130 
संगमेश्वर 126 

5 ससधुदुगफ 

दोडामागफ 36 

124169573 

साितंिाडी 63 
िेंगुला 30 
कुडाळ 68 
मालिण 65 

कणकिली 63 
देिगड 72 

िभैििाडी 34 

6 नादिक 

बागलान 131 

597030867 

चांदिड 90 
सदडोरी 42 
देिळा 121 

इगतपरूी 96 
कळिण 86 
मालेगाि 125 
नांदगाि 88 
नादिक 66 
दनफाड 118 

पेठ 73 
सुरगाणा 61 
ससन्नर 114 

त्र्यंबकेश्वर 84 
येिला 89 

7 धुळे 

धुळे 131 

241814242 
साक्री 169 

सिदखेडा 123 
दिरपरू 118 

8 नंदुरबार नंदुरबार 137 235391630 
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निापरू 114 
िहादा 150 
तळोदा 67 

ऄक्कलकुिा 77 
धादगाि 50 

9 िळगाि 

ऄमंळनेर 119 

476005462 

भडगाि 49 
भसुािळ 39 
बोदिड 38 

चाळीसगाि 110 
चोपडा 90 

धरणगाि 74 
एरंडोल 52 
िळगाि 70 
िामनेर 106 

मुक्ताइनगर 61 
पाचोरा 100 
पारोळा 83 
रािरे 95 

यािल 67 

10 ऄहमदनगर 

ऄकोले 146 

605688794 

संगमनेर 143 
कोपरगाि 75 

राहता 50 
श्रीरामपरू 52 

राहूरी 83 
नेिासा 114 
िेिगाि 94 
पाथडी 107 

िामखेड 58 
किफत 91 

श्रीगोंदा 86 
पारनेर 114 

ऄहमदनगर 105 

11 पणेु 
अंबगेाि 104 

569109517 
बारामती 98 
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बभोर 156 
दौंड 80 

हिलेी 70 
आंदापरू 116 
िुन्नर 114 
खेड 162 

मािळ 103 
मुळिी 92 
परंुदर 93 
दिरूर 96 

िले्हा 71 

12 सातारा 

िािळी(मेढा) 125 

413631408 

कराड 200 
खंडाळा 63 
कोरेगाि 142 

माण 95 
खटाि 133 

महाबळेश्वर 79 
पाटण 234 

फलटण 131 
िाइ 99 

सातारा 191 

13 सांगली 

अटपाडी 56 

 
ित 116 

कडेगाि 54 
किटेमहाकाळ 59 
खानापरू -दिटा 64 

दमरि 64 

362229369 

पलूस 33 
दिराळा 91 
तासगाि 68 

िाळिा-इस्लामपरू 94 

14 सोलापरू 
ऄक्कलकोट 117 

473107962 
बािी 128 
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करमाळा 105 
कुडुफिाडी (माढा) 108 

माळदिरस 103 
मोहोळ 94 

मंगळिढेा 79 
ईत्तर सोलापरू 36 

पंढरपरू 94 
सांगोला 76 

ददक्षण सोलापरू 83 

15 कोल्हापरू 

अिरा 73 

463161764 

भदुरगड 97 
चंदगड 109 

गडसहगलि 89 
गगनबािडा 29 
हातकणंगले 60 

कागल 83 
करिीर 118 

राधानगरी 98 
िाहूिाडी 106 
दिरोळ 52 
पन्हाळा 111 

16 औरंगाबाद 

औरंगाबाद 114 

375147347 

गंगापरू 111 
कन्नड 138 

खुलताबाद 39 
पैठण 110 

फुलंब्री 71 
दसल्लोड 103 
सोयगाि 46 
ििैापरू 135 

17 िालना 
िालना 123 

253665221 
बदनापरू 79 
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ऄंबड 111 
घनसांगिी 96 

परतरू 81 
मंठा 92 

भोकरदन 124 

िाफ्राबाद 72 

18 परभणी 

सेल ू 82 

210351301 

सितूर 136 
परभणी 117 
मानित 49 
पाथरी 49 

सोनपठे 42 
गंगाखेड 84 
पालम 66 

पणुा 69 

19 सहगोली 

सहगोली 111 

168107571 

िसमत 119 
कळमनुरी 125 
सेनगाि 107 

औंढा नागनाथ 101 

20 बीड 

ऄबंिेोगाइ 99 

338788180 

अष्ट्टी 125 
बीड 175 

धारूर 54 
गेिराइ 137 
केि 114 

मािलगाि 91 
परळी 90 

पाटोदा 59 
दिरूर कासार 52 

िडिणी 35 

21 नांदेड 
नांदेड 73 

406975564 ऄधापरू 39 
मुदखेड 50 
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कंधार 116 
मुखेड 129 
देगलूर 90 
दबलोली 73 
नायगाि 80 
धमाबाद 45 
हदगाि 125 
दकनिट 134 
भोकर 66 

दहमायतनगर 52 
माहूर 62 
ईमरी 58 
लोहा 118 

22 ईस्मानाबाद 

ईस्मानाबाद 111 

225714784 

तुळिापरू 108 
ईमरगा 80 
लोहारा 44 
कळंब 91 
िािी 42 
भमु 74 

पंरडा 72 

23 लातूर 

ऄहमदपरू 97 

299891097 

चाकूर 71 
लातूर 110 
औसा 109 

दनलंगा 116 
रेणापरू 65 

दिरूरऄनंतपाळ 42 
ईदगीर 87 

िळकोट 43 

देिणी 45 

24 बलुढाणा 

बुलडाणा 66 

338664002 दचखली 99 
देउळगाि  रािा 48 
िळगाि िामोद 47 
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खामगाि 97 
लोणार 60 

मलकापूर 49 
मेहकर 98 
मोटाला 65 
नंदूरा 65 

संग्रामपूर 50 
िेगाि 46 

ससदखेडरािा 80 

25 ऄकोला 

ऄकोट 85 

174700053 

तेल्हारा 62 
पातूर 57 

मुर्थतिापूर 86 
ऄकोला 97 
बाळापूर 66 

बार्थिटाकळी 82 

26 िादिम 

िादिम 84 

160365588 

दरसोड 80 
मालेगाि 83 
करंिा 91 
मनोरा 77 

मंगरूळपीर 76 

27 ऄमरािती 

ऄमरािती 59 

304757405 

भातूली 48 
नांदािांडेश्वर 68 
चांदूर-रेल्ि े 49 

धामणगाि-रेल्ि े 62 
दतिसा 45 
मोिी 67 
िरूड 66 

चांदूरबािार 66 
ऄचलपूर 71 

ऄंिनगािसुिी 49 
दयापूर 74 
धारणी 62 

दचखलदरा 54 

28 यितमाळ 

यितमाळ 88 

348845098 
बाभळूगाि 65 

कळंब 61 
पांढरकिडा 74 
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घाटंिी 71 
राळेगाि 73 

िणी 101 
मारेगाि 56 
दारव्हा 86 
ददग्रस 55 

नेर 51 
पसुद 120 

ईमरखेड 92 
महागाि 76 
अणी 77 

झरी िामनी 55 

29 िधा 

िधा 76 

157906466 

देिळी 62 
िेलू 63 
अिी 72 
अष्ट्टी 41 
कारंिा 59 
समुद्रपरू 71 

सहगणघाट 76 

30 नागपरू 

नागपरू 66 

276315984 

कामठी 47 
सहगणा 53 

काळमेश्वर 50 
कटोल 83 
नारखेड 70 
सािनेर 75 

पारसेिनी 51 
रामटेक 48 

मौधा 63 
ईमरेड 47 
दभिापरू 56 

कुही 59 

31 भंडारा 
भंडारा 94 

165049925 मोहाडी 76 
तुमसर 97 
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लाखनी 71 
साकोली 62 
लाखंदूर 62 

पिणी 79 

32 गोंददया 

गोंददया 110 

181853759 

दतरोडा 95 
अमगाि 57 

सालेकसा 41 
देिरी 55 

गोरेगाि 56 
सडक ऄिुफनी 63 

ऄिूफनी मोर 70 

33 चंद्रपरू 

चंद्रपरू 47 

241865976 

बल्लारपरू 17 
भद्रािती 70 
ब्रम्हपरूी 75 
दचमूर 93 

गोंडदपपारी 50 
दििती 36 

कोरपाना 52 
मूल 49 

नागभीड 56 
पोंभणूा 31 
रािूरा 56 

सािोळी 54 
सिदेिाही 51 

िरोरा 81 

34 गडदचरोली 

ऄहेरी 39 

154429414 
अरमोरी 33 
भामरागड 19 
चामोिी 75 
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देसाइगंि 20 
धानोरा 61 

ऄटापल्ली 31 
गडदचरोली 51 

कोरची 29 
कुरखेडा 45 
मुलचेरा 16 
दसरोंचा 39 
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