
  
वितरण आदेश क्रम ांक: 2 
कोष ग र तून रोख रक्कम देय अनुद न 
सन 2021-2022 

15 व्य  कें विय वित्त आयोग ांतगगत  र ज्य तील 
ग्र मीण स्थ वनक स्िर ज्य सांस्थ न  सन 
2021-22 य  आर्थथक िषाच्य  बांवधत गँ्रटच्य  
(ट ईड) पवहल्य   हप्त्य च्य  वितरण ब बत.  

  मह र ष्ट्र श सन 
ग्र म विक स विभ ग 

श सन वनणगय क्रम ांकः पांविआ-2021/प्रक्र-50/वित्त-4 
ब ांधक म भिन, मझगब न पथ, फोटग, 

मांत्र लय, मुांबई- 400 001 
त रीख : 15 सप्तटेंबर, 2021. 

ि च  : 
1. श सन वनणगय क्रम ांकः पांविआ-2020/प्र.क्र.31/वित्त-4,ग्र .वि.वि.वद.9 /3/2020 
2. श सन पत्र क्रम ांकः जीपीडीपी-2020/प्र.क्र.31/ पांर -6,ग्र .वि.वि.वद.28/4/2020 
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-2320/प्र.क्र.22/ आसक, ग्र .वि.वि.वद.16/6/2020 
5. श सन वनणगय क्रम ांकः पांविआ-2020/प्र.क्र.59 /वित्त-4,ग्र .वि.वि.वद.26/6/2020 
6. श सन वनणगय क्रम ांकः पांविआ-2020/प्र.क्र. 62 /वित्त-4, ग्र .वि.वि.वद.10/8/2020 
7. श सन पवरपत्रक क्रम ांकः वपईएस-4521/प्र.क्र.50/ आसक, ग्र .वि.वि.वद.26/8/2020 
8. कें ि श सन चे पत्र क्र. F.15(4)FC-XV/FCD/2020-25,वद. 27.8.2021 चे पत्र 

 

प्रस्त िन  : 
15 व्य  कें िीय वित्त आयोग च्य  वशफ रशीनुस र मह र ष्ट्र र ज्य तील ग्र मीण स्थ वनक स्िर ज्य 

सांस्थ ांस ठी सन 2021-22 च्य  बांवधत गँ्रटच्य  (ट ईड ) पवहल्य  हप्त्य पोटी रू.1292.10कोटी  इतक  
वनधी मुक्त केल  असल्य चे कें ि श सन च्य  सांदभग क्र. 8 मधील वद.27.8.2021 च्य  पत्र न्िये कळविले 
आहे.  सांदभाधीन श सन वनणगय तथ  पवरपत्रक न्िये वनगगवमत केलेल्य  म गगदशगक सूचन ांनुस र 15 व्य  
कें िीय वित्त आयोग च्य  वनधीचे वितरण तथ  विवनयोजन कर िय चे आहे.सांदभग क्रम ांक 7 नुस र कें ि 
श सन ने स्थ वनक स्िर ज्य सांस्थ ांन  दे्य त येण ऱ  सदर वनधी Public Finance Management 
System (PFMS) प्रण लीद्व रे वितरीत करणे बांधनक रक केले आहे .तसेच सदर वनधी थेट 
ल भ र्थ्यांपयंत पोहोचवि्य स ठी PRIASoft-PFMS य  दोन प्रण लींचे इांवटगे्रशन केले आहे. 
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15 व्य  कें िीय वित्त आयोग च  वनधी वजल्ह  पवरषद , पांच यत सवमती आवण ग्र मपांच यतींन  
वितवरत कर्य स ठी ICICI बँकेम फग त PRIASoft-PFMS (PPI) Solution उपलब्ध करून घेणेब बत  
श सन वनणगय क्र. पीईएस-4521/प्र.क्र.50/आसक वद.26.08.2०२१ वनगगवमत कर्य त आल  आहे. 
्य नुस र 15व्य  कें िीय वित्त आयोग कडून र ज्य श सन स प्र प्तत झ लेल  वनधी ICICI बँकेम फग त 
Public Finance Management System (PFMS) प्रण लीद्व रे र ज्य तील ग्र मीण स्थ वनक स्िर ज्य 
सांस्थ ांन  वितरीत कर्य ब बतच  प्रस्त ि श सन च्य  विच र धीन होत . य ब बत श सन ने ख लील 
वनणगय घेतल  आहे. 
श सन वनणगय :  

पांधर व्य  कें िीय वित्त आयोग च   सन 2021-22 य  आर्थथक िषाच्य  बांवधत गँ्रटच्य  (ट ईड)  
पवहल्य  हप्त्य च  कें िश सन कडून मुक्त कर्य त आलेल  रू. 1292.10 कोटी इतक  वनधी सोबतच्य  
वििरणपत्र त (प्रपत्र- अ ) दशगविल्य प्रम णे मह र ष्ट्र र ज्य तील ग्र मीण स्थ वनक स्िर ज्य सांस्थ न  
(वजल्ह  पवरषद, पांच यत सवमती ि ग्र मपांच यत य  वतन्ही स्तर ांस ठी ) अनुक्रमे 10:10:80 य  प्रम ण त 
वितरीत कर्य स ठी उपलब्ध करून दे्य त येत आहे सिग वजल्ह  पवरषद/पांच यत सवमती 
/ग्र मपांच यत य ांन  सांदभग क्र. 7 च्य  अनुषांग ने ्य ांनी ICICI बँकेमध्ये उघडलेल्य  T+1 बचत 
ख ्य मध्ये( Saving Account सोबत जोडलेल्य  वििरणपत्र नुस र PRIASoft-PFMS INTERFACE 
(PPI) द्व रे सदर वनधी वितरीत कर्य त येईल. 

1. पांधर व्य  वित्त आयोग ांतगगत मह र ष्ट्र र ज्य ल  प्र प्तत होण ऱ्य  वनधीचे वजल्ह  पवरषदेल  10%, 
पांच यत सवमतील  10% ि ग्र मपांच यतील  80% य  प्रम ण त ि टप होते. कें ि श सन ने वदलले्य  
सूचन ांनुस र 15 व्य  वित्त आयोग च्य  वनधीचे ि टप ग्र मपांच यतींन  र ज्य श सन कडून थेट करणे 
आिश्यक आहे .तसेच सदर वनधी PRIASoft-PFMS INTERFACE (PPI) द्व रे वितवरत करणे अवनि यग 
केले आहे ि य स ठी ग्र मविक स विभ ग/ वजल्ह  पवरषद / पांच यत सवम्य / ग्र मपांच यती य ांमध्ये 
ICICI बँकेचे T+1 बचत ख ते ( Saving Account)  उघडून 15व्य  वित्त आयोग च  वनधी वितरीत 
कर्य स श सन पवरपत्रक क्रम ांकः वपईएस-4521/प्र.क्र.50/आसक, ग्र .वि.वि.वद.26/8/2020अन्िये 
म न्यत  दे्य त आली आहे. 

2. कें िश सन आवण र ज्यश सन द्व रे िळेोिळेी वनगगवमत कर्य त आलेल्य  म गगदशगक 
सुचन ांनुस र केिळ ICICI बँकेत 15 व्य  वित्त आयोग चे सांयुक्त बचत ख तेच उघडणे अवनि यग र हील. 
तसेच वजल्ह  पवरषद,पांच यत सवमती ि ग्र मपांच यत स्त र िरील 15 व्य  कें िीय वित्त आयोग तंगत 
विविध प्रकल्प /योजन  मधील कां त्र टद र ि इतर ल भ थी य ांन  वनधीचे वितरण ऑनल ईन पध्दतीने  
म्हणजेच PFMS प्रण लीद्व रे करणे बांधनक रक र हील. 

3. वजल्ह  पवरषद आवण पांच यत सवमती स्तर िर ICICI बँकेत 15 व्य  वित्त आयोग चे सांयुक्त बचत 
ख ते उघड्य ची सांपूणग जब बद री मुख्य लेख  ि वित्त अवधक री (CAFO), वजल्ह  पवरषद य ांची 
र हील तसेच ग्र मपांच यत स्तर िर ICICI बँकेत 15व्य  वित्त आयोग चे सांयुक्त बचत ख ते उघड्य ची 
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सांपूणग जब बद री उपमुख्य क यगक री अवधक री (पांच यत), वजल्ह  पवरषद य ांची र हील . ्य ांनी ICICI 
बँकेच्य  अवधक ऱ्य ांसमिते वजल्ह  पवरषद पांच यत सवमती आवण ग्र मपांच यत स्तर िर 15व्य  वित्त 
आयोग चे बचत ख ते T+1 तत्त्ि िर उघड्य ची क यगि ही 15 वदिस त पूणग करून घ्य िी. 
ग्र मपांच यतींची ख ती उघड्य स ठी त लुक  प तळीिर मेळ ि ेआयोवजत कर्य त य िते. 

4. पांधर व्य  वित्त आयोग च  वनधी PFMS प्रण ली िरूनच वितरीत करणे आिश्यक असून सदर 
प्रण ली म फग त वनधी खचग न झ ल्य स कें ि श सन कडून 15 ि  वित्त आयोग च  पुढील हप्तत  वितरीत 
कर्य त येण र न ही ही ब ब विच र त घेऊन वजल्ह  पवरषद, पांच यत सवमती आवण ग्र मपांच यत 
स्तर िरील 15 व्य  वित्त आयोग ची ख ती बँकेत उघड्य स ठी क लबद्ध क यगक्रम तय र करून ्य च े
सांपूणग सांवनयांत्रण कर्य ची जब बद री मुख्य क यगक री अवधक री, वजल्ह  पवरषद य ांची र हील. 

5. श सन ने वदलेल्य  म गगदशगक सचून ांनुस र ग्र मपांच यत स्तर िरील वनधीचे वनयोजन, 
सवनयांत्रण ि समन्िय न ची जब बद री उपमुख्य क यगक री अवधक री (ग्र मपांच यत) य ांची र हील. 

6. 15 व्य  कें िीय वित्त आयोग च्य  सन 2021-22 य   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  च्य  श सन वनणगय न्िये दे्य त आल्य  आहेत. सन 
2021-22 य  आर्थथक िषाप सूनच्य  15 व्य  कें िीय वित्त आयोग ांतगगत वितरीत वनधीतून पांच यतर 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  दे्य त 
आलेल्य  आहेत.  

7. िरील प्रवक्रयेमध्ये ग ि तील सद्य च्य  पवरस्स्थतीचे विशे्लषण करून ग ि च्य  गरज ांची वनवरृती 
करून क मे ठरवि्य चे अवधक र ग्र मसभ  ि ग्र मपांच यतील  आहेत.  

8. पांधर व्य  कें िीय वित्त आयोग च्य  वशफ रशींनुस र बांवधत 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 ्य ची स ठिण (रेन िॉटर 
ह िसे्स्टग), जल पुन:प्रवक्रय  (िॉटर वरस यकलींग). 

बांवधत अनुद न च   ि पर ह  िरील नमूद दोन ब बींस ठी प्र्येकी 50% च्य  प्रम ण त कर िय च  
आहे. जर िरील दोन ब बींपैकी एक ची पणूगत: अांमलबज िणी झ ली असेल तर ्य स ठीच  वनधी दुस-
य  ब बीस ठी खचग कर्य त य ि . य सांदभात पूणगत: अांमलबज िणी झ ल्य ब बत सांबांवधत ग्र मपांच यत 
/ ग्र मसभवे्द रे प्रम वणत करणे आिश्यक आहे. तसेच सदर प्रम णीकरण स पांच यतर जच्य  पयगिके्षण 
प्र वधकरण व्द रे विवधित पुष्ट्टी कर्य त य िी. य ब बत उवचत क यगि हीस ठी ग्र मपांच यत 
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स्तर ांकवरत  पयगिके्षण प्र वधक री, गट विक स अवधक री ( पां.स.), पांच यत सवमती स्तर ांकवरत  उप 
मुख्य क यगक री अवधक री ( ग्र .पां) आवण वजल्ह  पवरषद स्तर कवरत  मुख्य क यगक री अवधक री ( 
वज.प.) हे असतील. 

9. ग्र मपांच यतींनी पांधर व्य  वित्त आयोग ांतगगत ख ्य तील व्यिह र सांदभग क्र. 4 च्य  श सन 
पवरपत्रक न्िये क यगि ही कर िी.  

10. ग्र मीण स्थ वनक स्िर ज्य सांस्थ नी प्र प्तत वनधीपेक्ष  ज स्त खचग करू नये ि ज स्तीचे आर्थथक 
द वय्ि वनमाण करू नये. 

11. सिग मुख्य क यगक री अवधक री, वजल्ह  पवरषद य ांनी य  श सन वनणगय च्य  प्रती ्य ांचे अवधनस्त 
सिगवजल्ह  पवरषद / पांच यत सवमती / ग्र मपांच यत स्तर िरील अवधक ऱ्य ांन  त ्क ळ उपलब्ध करून  
द्य व्य त. 

 सदरच  श सन वनणगय वित्त विभ ग च्य  सहमतीने ि ्य ांच्य  अनौपच वरक सांदभग क्र. 
35/वि.आ.क., वद.07/09/2021 नुस र वनगगवमत कर्य त येत आहे.  

सदर श सन वनणगय मह र ष्ट्र श सन च्य  िबेस ईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध 
कर्य त आल  असून, ्य च  सांगणक स ांकेत ांक क्र. 202109021155331420 अस  आहे.ह  श सन 
वनणगय वडवजटल स्ि क्षरीने स ांक्ष ांवकत करुन क ढ्य त येत आहे. 

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

  (प्रविण देविचंद जैन) 
 उप सवचि, मह र ष्ट्र श सन 

प्रत:- 
म .र ज्यप ल य ांचे सवचि  
म .मुख्यमांत्री य ांचे प्रध न सवचि 
म .उपमुख्यमांत्री य ांचे सवचि 
म .मांत्री (ग्र .वि.)य ांचे ख जगी सवचि 
म .र ज्यमांत्री (ग्र .वि.)य ांचे ख जगी सवचि 
म .विरोधी पक्षनेते, विध नसभ  / विध न पवरषद 
म .विध नसभ  ि विध न पवरषद सदस्य. 
म .मुख्य सवचि य ांचे स्िीय सह य्यक. 
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म .अ.मु.स. (ग्र .वि.िपां.र .)य ांचे स्िीय सह य्यक 
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 वनधी लेख ,कोकण भिन,निी मुांबई. 
सिग उप सवचि / अिर सवचि,ग्र मविक स विभ ग,मांत्र लय,मुांबई 
सिग सह मुख्य लेख  पवरक्षक,स्थ वनक वनधी लेख  (सिग विभ ग) 
सिग वजल्ह  पवरषद ांचे मुख्य क यगक री अवधक री. 
सिग वजल्ह  पवरषद ांचे मुख्य लेख  ि वित्त अवधक री, 
सिग वजल्ह  पवरषद ांचे उपमुख्य क यगक री अवधक री (पांच यत) 
सिग वजल्ह  कोष ग र अवधक री 
वित्त विभ ग (व्यय-15/अथगसांकल्प-17 / वित्त आयोग कक्ष.) 
ग्र मविक स विभ ग ( सिग क यासने ) 
वनिडनस्ती.क्र.वित्त-4,ग्र मविक स विभ ग,मांत्र लय,मुांबई - 32 
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प्रपत्र- अ 
बंवित /टाईड ग्रटँ  

वितरण  आदेश क्र.2  क्रम ांकः  पांविआ-2021/प्र.क्र.50 / वित्त-4, वदन ांक  15/09/2021 च ेवििरणपत्र 
(रू.हज र त) 

अ.क्र. 
वजल्ह  

पवरषदेच े
न ि 

वजल्ह  पवरषद 
(10%) 

पांच यत सवमती 
(10%) 

ग्र मपांच यत 
(80%) 

एकूण रक्कम 

1 2 3 4 5 6 
1 ठ णे 19716 19716 157730 197162 
2 प लघर 32129 32129 257033 321291 
3 र यगड 34429 34429 275428 344286 
4 र्न वगरी 29027 29027 232219 290273 
5 ससधुदूगग 16254 16254 130023 162531 
6 न वशक 72771 72771 582165 727707 
7 धुळे 31015 31015 248119 310149 
8 नांदूरब र 28474 28474 227791 284739 
9 जळग ि 59533 59533 476266 595332 

10 अहमदनगर 75745 75745 605957 757447 
11 पणेु 75851 75851 606809 758511 
12 स त र  50295 50295 402363 502953 
13 स ांगली 43254 43254 346035 432543 
14 सोल परू 61408 61408 491260 614076 
15 कोल्ह परू 53195 53195 425562 531952 
16 औरांग ब द 43563 43563 348506 435632 
17 ज लन  33154 33154 265230 331538 
18 परभणी 26547 26547 212373 265467 
19 सहगोली 20921 20921 167371 209213 
20 बीड 43702 43702 349619 437023 
21 न ांदेड 50679 50679 405428 506786 
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अ.क्र. 
वजल्ह  

पवरषदेच े
न ि 

वजल्ह  पवरषद 
(10%) 

पांच यत सवमती 
(10%) 

ग्र मपांच यत 
(80%) 

एकूण रक्कम 

22 उस्म न ब द 29240 29240 233924 292404 
23 ल तूर 37607 37607 300853 376067 
24 बलुढ ण  42600 42600 340798 425998 
25 अकोल  23084 23084 184675 230843 
26 ि वशम 20695 20695 165559 206949 
27 अमर िती 40140 40140 321121 401401 
28 यितम ळ 46883 46883 375063 468829 
29 िधा 19271 19271 154171 192713 
30 न गपूर 31940 31940 255524 319404 
31 भांड र  19991 19991 159929 199911 
32 गोंवदय  22953 22953 183625 229531 
33 चांिपूर 31818 31818 254547 318183 
34 गडवचरोली 24216 24216 193724 242156 

  एकूण 1292100 1292100 10336800 12921000 

                                                                                         (प्रविण देविचांद जैन) 
            उप सवचि, मह र ष्ट्र श सन 
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