
  
 

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, मझगबान पथ, फोटग, 

मांत्रालय, मुांबई- 400 001 
द्रदनाांक :  18 जूल,ै 2022. 

िाचा : 
1. शासन द्रनणगय क्रमाांकः पद्रिआ-2021/प्र.क्र.50, ग्राम द्रिकास द्रिभाग, मांत्रालय, मुांबई-

400 032, द्रदनाांक. 12/07/2022 
 

शासन शुध्दीपत्रक 

सांदभाधीन शासन द्रनणगयातील पद्ररच्छेद - 
2. पांधराव्या कें द्रिय द्रित्त आयोगाांतगगत महाराष्ट्र राज्याला प्राप्तत होणाऱ्या द्रनधीचे द्रजल्हा पद्ररर्षदेला 
१० टक्के, पांचायत सद्रमतीला १० टक्के ि ग्रामपांचायतीला ८० टक्के या प्रमाणात िाटप होते. कें ि 
शासनाचे पत्र क्र. F.१५ (४) FC-XV/FCD / २०२०-२५. द्रद. २९.६.२०२२ अन्िये सन २०२१-२२ चा 
बांद्रधत द्रनधीचा दुसरा हप्तता रु. १०९२.९२ कोटी द्रनधी PFMS- eGramswaraj -Treasury Net याांच्या 
इांटीगे्रशनने ग्रामीण स्थाद्रनक स्िराज्य सांस्थाांच्या खा्यात जमा होण्यास द्रिलांब होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. ्यामुळे बांधीत द्रनधीच्या दुसऱ्या हप्त्याचे िाटप PRIASOFT- PFMS INTERFACE 
(PPI) द्वारे द्रितरीत करण्याचा द्रनणगय घेतला आहे.  
3. सदर शासन द्रनणगयासोबत प्रपत्र "ब" मध्ये द्रदलले्या मागगदशगक सुचनेनुसार कायगिाही करून 
द्रित्तीय िर्षग २०२१-२२ च्या बांद्रधत द्रनधीच्या (टाईड) दुस-या हप्त्याची रक्कम द्रजल्हा कोर्षागाराव्दारे 
पांचायत सद्रमती आद्रण ग्रामपांचायत याांच्या ICICI बँकेतील खा्यात जमा करािी. द्रजल्हा पद्ररर्षदाांचा 
१०% द्रनधी ग्रामद्रिकास द्रिभागामाफग त द्रजल्हा पद्ररर्षदाांच्या ICICI बँकेतील खा्यात जमा करण्यात 
येईल.  
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4. राज्यातील २७८६० ग्रामपांचायतींना १५ व्या कें िीय द्रित्त आयोगाच्या आर्थथक िर्षग २०२१-२२ चा 
बांद्रधत गँ्रटचा (टाईड) दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम द्रजल्हा पद्ररर्षदेमाफग त ग्रामपांचायतींना ICICI बँकेतील 
खा्यात जमा करण्यात येणार आहे. ग्रामपांचायतींना िाटपासाठी द्रजल्हा पद्ररर्षदाांच्या ICICI बँकेतील 
खा्यात सोबत जोडलेल्या प्रपत्र "अ" नुसार रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. 
5. द्रजल्हा पद्ररर्षदाांनी ्याांच्या खा्यात जमा करण्यात आलेल्या ग्रामपांचायतींना िाटपासाठी 
देण्यात आलेला एकूण द्रनधी आद्रण सांपूणग द्रजल्यातील ग्रामपांचातींची लोकसांख्या (२०११ च्या 
जनगणनेनुसार) याांच्या गुणोतरास ग्रामपांचायतींच्या लोकसांख्येने गुणीले असता ्या ग्रामपांचायतीस 
द्रकती द्रनधी देय होतो हे कळते, ्यानुसार ग्रामपांचायतींना द्रनधीचे िाटप करण्यात याि.े  

 
           याच्या ऐिजी   
 

2. पांधराव्या कें िीय द्रित्त आयोगाचा सन २०२१-२२ या आर्थथक िर्षाच्या बांद्रधत द्रनधीचा (टाइड गँ्रट) 
स्िरूपातील दुस-या हप्त्याचा कें िशासनाकडून मुक्त करण्यात आलेला रु. 1092.92 कोटी इतका 
द्रनधी सोबतच्या द्रििरणपत्रात (प्रपत्र- अ) दशगद्रिल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थाद्रनक 
स्िराज्य सांस्थाना (द्रजल्हा पद्ररर्षद, पांचायत सद्रमती ि ग्रामपांचायत या द्रतन्ही स्तराांसाठी) अनुक्रमे 
लेखाशीर्षाखाली (२५१५२६37 / २५१५२६55 / २५१५२६73) द्रितद्ररत करण्यासाठी उपलध ध करून 
देण्यात येत आहे. सिग द्रजल्हा पद्ररर्षदाांच्या मुख्य कायगकारी अद्रधकारी याांना द्रििरणपत्र अनुसार द्रनधी 
अथगसांकल्पीय द्रितरण प्रणालीव्दारे (बीम्सिर) द्रितरीत करण्यात येत आहे. सदर द्रनधी सिग पांचायत राज 
सांस्थाना द्रजल्हा पद्ररर्षद, पांचायत सद्रमती ि ग्रामपांचायत याांमध्ये अनुक्रमे १०: १० : ८० या प्रमाणात 
द्रितरीत करण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन द्रनणगयासोबत प्रपत्र "ब" मध्ये द्रदलले्या मागगदशगक सुचनेनुसार कायगिाही करून 
द्रित्तीय िर्षग २०२१-२२ च्या बांद्रधत द्रनधीच्या (टाईड) दुस-या हप्त्याची रक्कम द्रजल्हा कोर्षागाराव्दारे 
पांचायत सद्रमती आद्रण ग्रामपांचायत याांच्या ICICI बँकेतील खा्यात जमा करािी. द्रजल्हा पद्ररर्षदाांचा 
१०% द्रनधी ग्रामद्रिकास द्रिभागामाफग त द्रजल्हा पद्ररर्षदाांच्या ICICI बँकेतील खा्यात जमा करण्यात 
येईल.  
4. ग्रामीण स्थाद्रनक स्िराज्य सांस्थाांनी, पांधराव्या द्रित्त आयोगाचा द्रनधी शासन द्रनणगय क्र. पीईएस-  
४५२१/प्र.क्र.५०/आसक द्रद.२६.०८.२०२१ ि शासन पद्ररपत्रक क्रमाांक, पांद्रिआ-२०२१/प्र.क्र.१४७ /द्रित्त-
४ द्रद.६ ऑक्टोबर, २०२१ अन्िये द्रदलेल्या सूचनाांनुसार ICICI बँकेच्या खा्यामध्ये जमा करण्याची 
कायगिाही करण्यात यािी. 
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5. द्रजल्हा पद्ररर्षदाांनी ग्रामपांचायतींना िाटपासाठी देण्यात आलेला एकूण द्रनधी आद्रण सांपुणग 
द्रजल्यातील ग्रामपांचायतीची लोकसांख्या (2011 च्या जनगणनेनुसार) याांच्या गुणोत्तरास 
ग्रामपांचायतीच्या लोकसांखेने गुणले असता ्या ग्रामपांचायतीस द्रकती द्रनधी देय होतो हे कळते. 
्यानुसार  ग्रामपांचायतींना द्रनधीचे िाटप करण्यात याि.े  असे िाचाि.े  

 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या िबेसाईट (www.maharashtra.gov.in) 

उपलध ध करण्यात आला असून, ्याचा सांगणक सांकेताांक क्र. 202207181056188520 असा आहे. 
हा शासन द्रनणगय द्रडद्रजटल स्िाक्षरीने साांक्षाांद्रकत करुन काढण्यात येत आहे. 

           महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 

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

1. मा.राज्यपाल याांचे सद्रचि  
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सद्रचि  
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) 
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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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