
  
15 व्या कें द्रिय द्रित्त आयोगाांतगगत  
राज्यातील ग्रामीण स्थाद्रनक स्िराज्य 
सांस्थाना सन 2021-22 या आर्थथक 
िर्षाच्या बांद्रधत गँ्रटच्या (टाईड) दुसऱ्या 
हप्त्याचे द्रितरण. 

 महाराष्ट्र शासन 
ग्राम द्रिकास द्रिभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांकः पांद्रिआ-2021/प्रक्र-50/द्रित्त-4 
बाांधकाम भिन, मर्गबान पथ, फोटग, 

मांत्रालय, मुांबई- 400 001 
द्रदनाांक :  22 जूलै, 2022. 

िाचा : 
1. शासन द्रनणगय क्रमाांकः पांद्रिआ-2021/प्र.क्र.50/द्रित्त-4, ग्रा.द्रि.द्रि.द्रद.12/7/2022 
2. शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांकः पांद्रिआ-2021/प्र.क्र.50/द्रित्त-4, ग्रा.द्रि.द्रि.द्रद.18/7/2022 

 
शासन द्रनणगय :  

 सांदभग क्र.1 सोबत जोडलले्या प्रपत्र-अ साठी सदर शुध्दीपत्रक.  
अथगसांकल्पीय द्रितरण प्रणालीिर हजारात रक्कम सोडण्यात आली असल्यामुळे सांदभग क्र.1 

चा शासन द्रनणगयासोबतच्या प्रपत्र-अ मधील रक्कम आद्रण अथगसांकल्पीय द्रितरण प्रणालीिर 
सोडण्यात आलेली रक्कम यामध्ये फरक येत होता. या शुध्दीपत्रकातील प्रपत्र-अ नुसार कोर्षगारात 
देयके सादर करण्याच ेआदेश देण्यात येत आहे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या िबेसाईट (www.maharashtra.gov.in) 
उपलब्ध करण्यात आले असून, ्याचा सांगणक सांकेताांक क्र. 202207221245519320 असा आहे. हे 
शासन शुध्दीपत्रक द्रडद्रजटल स्िाक्षरीने साांक्षाांद्रकत करुन काढण्यात येत आहे. 

           महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 

       (प्रद्रिण देद्रिचांद जैन) 
सोबत - प्रपत्र  अ                                                उप सद्रचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत. 
1. मा.राज्यपाल याांचे सद्रचि  
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सद्रचि  
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3. मा.उपमुख्यमांत्री याांचे सद्रचि 
4. मा.मांत्री (ग्रा.द्रि.) याांचे खाजगी सद्रचि 
5. मा. राज्यमांत्री (ग्रा.द्रि.) याांचे खाजगी सद्रचि 
6. मा.द्रिरोधी पक्षनेते, द्रिधानसभा / द्रिधान पद्ररर्षद 
7. मा.द्रिधानसभा ि द्रिधान पद्ररर्षद सदस्य. 
8. मा. मुख्य सद्रचि याांचे स्िीय सहाय्यक. 
9. मा.अ.मु.स. (ग्रा.द्रि. ि पां.रा.) याांचे स्िीय सहाय्यक 
10. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 1 (लेखापरीक्षा), मुांबई (पाच जादा प्रतीसह) 
11. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2 (लेखापरीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 
12. सिग द्रिभागीय आयुक्त. (महसूल)  
13. सिग द्रजल्हा पद्ररर्षदाांचे अध्यक्ष. 
14. मुख्य लेखा पद्ररक्षक, स्थाद्रनक द्रनधी लेखा, कोकण भिन,  निी मुांबई. 
15.  सिग उपसद्रचि / अिर सद्रचि, ग्राम द्रिकासद्रिभाग, मांत्रालय, मुांबई  
16. सिग सहमुख्य लेखा पद्ररक्षक, स्थाद्रनक द्रनधी लेखा  (सिग द्रिभाग) 
17. सिग द्रजल्हा पद्ररर्षदाांचे मुख्य कायगकारी अद्रधकारी. 
18. द्रजल्हा पद्ररर्षदाांचे मुख्य लेखा ि द्रित्त अद्रधकारी, 
19. सिग द्रजल्हा पद्ररर्षदाांचे उपमुख्य कायगकारी अद्रधकारी (पांचायत) 
20. सिग द्रजल्हा कोर्षागार अद्रधकारी 
21. द्रित्त द्रिभाग (व्यय-15/अथगसांकल्प -17/ द्रित्त आयोग कक्ष.) 
22. ग्राम द्रिकास द्रिभाग ( सिग कायासने ) 
23. द्रनिड नस्ती का.द्रित्त-4, ग्राम द्रिकास द्रिभाग, मुांबई .1  
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प्रपत्र- अ 
बांद्रधत द्रनधी 

द्रितरण आदेश क्र.3 क्रमाांक:पांद्रिआ-2021/प्र.क्र.50/द्रित्त-4, द्रदनाांक :22/07/2022 चे द्रििरणपत्र 
(रक्कम हजारात) 

अ.क्र द्रजल्हा पद्ररर्षदेच े
नाि 

एकूण ग्रामपांचायती 
पांचायत सद्रमती 

(लखेाद्रशर्षग-25152655) 
ग्रामपांचायत (लखेाद्रशर्षग-

25152673) 
1 ठाणे 431 19053 157094 

2 पालघर 473 27064 223537 

3 रायगड 809 31367 257109 

4 र्नाद्रगरी 846 25357 199095 

5 ससधुदूगग 431 13827 105052 

6 नाद्रशक 1384 61853 497389 

7 धुळे 541 25782 204584 

8 नांदूरबार 595 24213 199150 

9 जळगाि 1155 49512 399991 

10 अहमदनगर 1316 63733 508668 

11 पुणे 1385 63110 510446 

12 सातारा 1492 43466 349948 

13 साांगली 696 37332 303177 

14 सोलापूर 1019 50562 397987 

15 कोल्हापूर 1025 47029 391852 

16 औरांगाबाद 870 39318 314858 

17 जालना 778 27092 214610 

18 परभणी 704 22429 177965 

19 सहगोली 563 17776 142225 

20 बीड 1031 36402 286978 

21 नाांदेड 1310 42667 344317 

22 उस्मानाबाद 622 24409 190963 

23 लातूर 786 31260 253986 

24 बुलढाणा 870 35486 286523 

25 अकोला 535 18644 147803 

26 िाद्रशम 491 17195 135675 
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अ.क्र द्रजल्हा पद्ररर्षदेच े
नाि 

एकूण ग्रामपांचायती 
पांचायत सद्रमती 

(लखेाद्रशर्षग-25152655) 
ग्रामपांचायत (लखेाद्रशर्षग-

25152673) 
27 अमरािती 841 32536 256933 

28 यितमाळ 1200 38495 294855 

29 िधा 520 17307 133595 

30 नागपूर 768 29324 233774 

31 भांडारा 541 16954 139638 

32 गोंद्रदया 547 19071 153855 

33 चांिपूर 827 25898 204127 

34 गडद्रचरोली 458 17397 125601 

 एकूण 27860 1092920 8743360 

 
 
  
 
 
                                                                                             (प्रद्रिण देद्रिचांद जैन) 
                    उप सद्रचि, महाराष्ट्र शासन 
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