
  
वितरण आदेश क्रम ांक: 1 
कोष ग र तून रोख रक्कम देय अनुद न 
सन 2022-2023 
 

15 व्य  कें विय वित्त आयोग ांतगगत  र ज्य तील 
ग्र मीण स्थ वनक स्िर ज्य सांस्थ न  सन 
2022-23 य  आर्थथक िषाच्य  अबांवधत 
वनधीच्य  (अनट ईड ग्र ांट) पवहल्य  हप्त्य च े
वितरण. 

 मह र ष्ट्र श सन 
ग्र म विक स विभ ग 

श सन वनणगय क्रम ांकः पांविआ-2022/प्रक्र-176/वित्त-4 
ब ांधक म भिन, मर्गब न पथ, फोटग, 

मांत्र लय, मुांबई- 400 001 
वदन ांक :  10 नोव्हेंबर, 2022. 

ि 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 वनणगय क्रम ांकः पांविआ-2020/प्र.क्र. 59 /वित्त-4, ग्र .वि.वि.वद.26/6/2020 
5. श सन वनणगय क्रम ांकः पांविआ-2020/प्र.क्र. 59 /वित्त-4, ग्र .वि.वि.वद.4/12/2020 
6. श सन वनणगय क्रम ांकः पांविआ-2020/प्र.क्र. 62 /वित्त-4, ग्र .वि.वि.वद.10/8/2020 
7. पांच यत र ज मांत्र लय भ रत सरक र पत्र क्र.M11015/160/2021FD, वद.12/10/2022 
8. कें ि श सन चे पत्र क्र. F.No.G.1105/150/2020 - FD वद.26/10/2022    
9. वित्त मांत्र लय, भ रत सरक र पत्र क्र. F15(4)FC-XV/FCD/2020-25 वद.31/10/2022  

 
प्रस्त िन  : 

पांधर व्य  कें विय 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 2022-23 च्य  अबांवधत वनधीच्य  (अनट ईड गँ्रट)  पवहल्य   
हप्त्य पोटी रू.726.41 कोटी  इतक  वनधी मुक्त केल  असल्य च ेकें ि श सन च्य  सांदभग क्र. 8 येथील 
पत्र न्िये कळविले आहे. ्य नुस र 15 व्य  कें िीय वित्त आयोग कडून र ज्य श सन स प्र प्तत र् लेल  
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वनधी र ज्य तील ग्र मीण स्थ वनक स्िर ज्य सांस्थ ांन  वितरीत करण्य 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 2022-23 य  आर्थथक िषाच्य  अबांवधत वनधीच  
(अनट ईड गँ्रट) स्िरूप तील पवहल्य  हप्त्य च  कें िश सन कडून मुक्त करण्य त आलेल  रू. 726.41 
कोटी इतक  वनधी 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 लेख शीषाख ली  (25152628 /25152646 /25152664 ) वितवरत करण्य स ठी उपलब्ध 
करून देण्य त येत आहे. सिग वजल्ह  पवरषद ांच्य  मुख्य क यगक री अवधक री य ांन  वििरणपत्र अनुस र 
वनधी अथगसांकल्पीय वितरण प्रण लीव्द रे ( बीम्सिर ) वितरीत करण्य त येत आहे. सदर वनधी पांच यत 
र ज सांस्थ न  वजल्ह  पवरषद, पांच यत सवमती ि ग्र मपांच यत य ांमध्ये अनुक्रमे 10 : 10 : 80 य  
प्रम ण त वितरीत करण्य त येत आहे.  

2.  सिग वजल्ह  पवरषद ांनी e-Gramswaraj-PFMS-Treasury net य ांच्य  इांटीगे्रशनने कोष ग र त 
देयक स दर करुन पांच यत सवमती आवण ग्र मपांच यत य ांच्य  ICICI बँकेतील ख ्य त 15 व्य  कें िीय 
वित्त आयोग च  वनधी जम  करणे आिश्यक आहे. तसेच वजल्ह  पवरषदेच  वनधी ग्र मविक स 
विभ ग म फग त e-Gramswaraj-PFMS Treasury net य ांच्य  इांटीगे्रशनने अवधद न ि लेख  क यालय, 
मुांबई येथे देयक स दर करुन वजल्ह  पवरषदेच्य  ICICI बँकेतील ख ्य त वनधी जम  करणे आिश्यक 
आहे.  

3. श सन ने वदलेल्य  म गगदशगक सूचन ांनुस र ग्र मपांच यत स्तर िरील वनधीच्य  वितरण चे 
वनयोजन, सवनयांत्रण ि समन्िय न ची जब बद री उपमुख्य क यगक री अवधक री (ग्र मपांच यत) य ांची 
र हील. 

4. वित्त विभ ग (व्यय) कें िीय वित्त आयोग भ रत सरक र य ांच ेपत्र क्र.15(2)FC-XV/FCD/2020-
25, वद.2/6/2022 आवण पांच यत र ज भ रत सरक र य ांच े पत्र क्र.M-11015/161/2020-FD, 
वद.7/6/2022 अन्िये ज्य  ग्र मीण स्थ वनक स्िर ज्य सांस्थ ांच्य  वतन्ही स्तर िर म्हणजेच वजल्ह  
पवरषद, पांच यत सवमती आवण ग्र मपांच यत मध्ये प्रश सक क यगरत आहे अश  ग्र मीण स्थ वनक स्िर ज्य 
सांस्थ ांन  15 व्य  कें विय वित्त आयोग चे वितरण केले ज ण र न ही. सध्य  र ज्य त 25 वजल्ह  पवरषद , 
284 पांच यत सवमती आवण 820 ग्र मपांच यतीमध्ये प्रश सक क यगरत आहेत. अश  य  सिग ग्र मीण 
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स्थ वनक स्िर ज्य सांस्थ ांन  य  आदेश द्व रे 15 व्य  कें विय वित्त आयोग च्य  सन 2022-23 च्य  अबांवधत 
वनधीच्य  पवहल्य  हप्त्य चे वितरण करण्य त आलेले न ही.  

5. पांधर व्य  वित्त आयोग च्य  सन 2022-23 य  आर्थथक िषात ग्र मीण स्थ वनक स्िर ज्य सांस्थ ांनी 
वितरीत केलेल्य  अनुद न तून घ्य िय ची क मे, ्य चे वनयोजन, समन्िय ि वनयांत्रण य ब बतच्य  
म गगदशगक सूचन  सांदभग क्र. 4, 5 ि 6 च्य  श सन वनणगय न्िये देण्य त आल्य  आहेत. तसेच अबांवधत 
वनधीतून (अनट ईड) कर िय ची क मे, ्य चे वनयोजन य ब बतच्य  अवतवरक्त म गगदशगक सूचन  सांदभग 
क्र.5 च्य  श सन वनणगय न्िये देण्य त आल्य  आहेत. सन 2022-23 य  आर्थथक िषाप सूनच्य  पांधर व्य  
वित्त आयोग च्य  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  देण्य त आलेल्य  आहेत.  

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

7. पांधर व्य  कें विय वित्त आयोग च्य  वशफ रशींनुस र अबांवधत वनधीच  (अनट ईड) ग्र मीण 
स्थ वनक स्िर ज्य सांस्थ ांनी कमगच री पग र तथ  आस्थ पन  विषयक ब बी िगळून इतर स्थ वनक 
गरजेनुस र ( Location Specific felt needs ) आिश्यक ब बींिर ि पर कर ि . तसेच ग्र मीण स्थ वनक 
स्िर ज्य सांस्थ , सदर अनुद न च  ि पर र ज्यश सन ने मांजूर केलेल्य  ब हय सांस्थ ांकडून करण्य त 
येण -य  लेख पवरक्षण स ठी करू शकत त. 

8. ग्र मीण स्थ वनक स्िर ज्य सांस्थ नी प्र प्तत वनधीपेक्ष  ज स्त खचग करू नये ि ज स्तीचे आर्थथक 
द वय्ि वनमाण करू नये. तसेच कें विय वित्त आयोग आवण पांच यतर ज निी वदल्ली य ांच्य  
वद.14.7.2021 आवण वद. 11.8.2021 रोजीच्य  पत्र न्िये वदलेल्य  सुचन ांनुस र सदर वनधीतून म हे  
वडसेंबर-2022 अखेर पयगत वकम न 50 टक्के खचग होणे आिश्यक आहे. 50% खचग र् ल्य वशि य 
कें िीय वित्त आयोग कडून पुढील हप्त्य चे वितरण केले ज ण र न ही. खचग करण्य ची सांपूणग जब बद री 
मुख्य क यगक री अवधक री, वजल्ह  पवरषद य ांच्य िर र हील. ग्र मीण स्थ वनक स्िर ज्य सांस्थ ांच्य  
वतन्ही स्तर ांिर म हे वडसेंबर -2022 अखेरपयगत वकम न 50% खचग करणे आिश्यक आहे.   

9. स्थ वनक स्िर ज्य सांस्थ ांच्य  वतन्ही स्तर स ठी 15 च्य  कें िीय वित्त आयोग ांतांगगत आर्थथक िषग 
2022-23 च्य  अबांवधत वनधीच्य  (अनट ईड गॅ्रड) पवहल्य  हप्त्य पोटी र ज्य स प्र प्तत वनधीच्य  
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वितरण स ठी होण र  खचग ख लील 3 लेख वशषांख ली करण्य त आलेल्य  सन 2022-23 य  आर्थथक 
िषाच्य  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 (00) (oo) (10) 15 व्य  वित्त आयोग च्य  
वशफ रशीनुस र  वजल्ह  पवरषद ांन /वजल्ह स्तरीय पांच यतींन  विविध विक स योजन ांस ठी 
सह य्य  अनुद ने. (मुलभतू/बेवसक गँ्रट) (25152628) 31- सह य्यक अनुद ने ( ितेनेतर) 
(रू.16.19 कोटी) 

2. म गणी क्रम ांक-एल-3, 2515 - इतर ग्र मीण विक स क यगक्रम,(00),197 - पांच यत 
सवमतीन  सह य्य,(00), (oo) (03)15 व्य  वित्त आयोग च्य  वशफ रशीनुस र पांच यत 
सवमतीन  सह य्य अनुद ने.,(मुलभतू/बेवसक गँ्रट) (25152646), 31 - सह य्यक अनुद ने       
( ितेनेतर) (रू.16.19 कोटी) 

3. म गणी क्रम ांक-एल-3,2515-  इतर ग्र मीण विक स क यगक्रम, (00),198 - ग्र मपांच यतींन  
सह य्य  (00),(oo) (11) 15 व्य  वित्त आयोग च्य  वशफ रशीनुस र ग्र मपांच यतींन  सह य्य 
अनुद ने. (मुलभतू/बेवसक गँ्रट) (25152664), 31 - सह य्यक अनुद ने (ितेनेतर) 
(रू.694.03 कोटी)     

10. वजल्ह  पवरषद ांनी ग्र मपांच यतींन  देय असण र  वनधी क ढत न  सांपुणग वजल्हय तील 
ग्र मपांच यतीस ठी देण्य त आलेल  वनधी आवण सांपुणग वजल्हय तील ग्र मपांच यतीची लोकसांख्य  (2011 
च्य  जनगणनेनुस र) य ांच्य  गुणोत्तर स ग्र मपांच यतीच्य  लोकसांखेने गुणीले असत  ्य  ग्र मपांच यतीस 
वकती वनधी देय होतो ते कळते. ज्य  ग्र मपांच यतीमध्ये प्रश सक क यगरत आहे ्य  ग्र मपांच यतींची 
लोकसांख्य  सदर पवरगणन  करत न  विच रत घेण्य त येऊ नये. 

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

सदरच  श सन वनणगय वित्त विभ ग च्य  सहमतीने ि ्य ांच्य  अनौपच वरक सांदभग क्र. 48-2022 
वित्त आयोग कक्ष, वदन ांक 01/11/2022 नुस र वनगगवमत करण्य त येत आहे. सदर श सन वनणगय 
मह र ष्ट्र श सन च्य  िबेस ईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्य त आल  असून, ्य च  
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सांगणक सांकेत ांक क्र.202211101140471020 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, 

       (पो. द. देशमुख) 
सोबत - प्रपत्र  अ                                              उप सवचि, मह र ष्ट्र श सन 

प्रत. 
1. म .र ज्यप ल य ांचे सवचि  
2. म .मुख्यमांत्री य ांच ेप्रध न सवचि  
3. म .उपमुख्यमांत्री य ांच ेसवचि 
4. म .मांत्री (ग्र .वि.) य ांच ेख जगी सवचि 
5. म . र ज्यमांत्री (ग्र .वि.) य ांच ेख जगी सवचि 
6. म .विरोधी पक्षनेते, विध नसभ  / विध न पवरषद 
7. म .विध नसभ  ि विध न पवरषद सदस्य. 
8. म . मुख्य सवचि य ांच ेस्िीय सह य्यक. 
9. म .अ.मु.स. (ग्र .वि. ि पां.र .) य ांचे स्िीय सह य्यक 
10. मह लेख प ल, मह र ष्ट्र - 1 (लेख परीक्ष ), मुांबई (प च ज द  प्रतीसह) 
11. मह लेख प ल, मह र ष्ट्र - 2 (लेख परीक्ष ), न गपरू  (प च ज द  प्रतीसह) 
12. सिग विभ गीय आयकु्त. (महसलू)  
13. सिग वजल्ह  पवरषद ांच ेअध्यक्ष. 
14. मुख्य लेख  पवरक्षक, स्थ वनक वनधी लेख , कोकण भिन,  निी मुांबई. 
15.  सिग उपसवचि / अिर सवचि, ग्र म विक सविभ ग, मांत्र लय, मुांबई  
16. सिग सहमुख्य लेख  पवरक्षक, स्थ वनक वनधी लेख   (सिग विभ ग) 
17. सिग वजल्ह  पवरषद ांच ेमुख्य क यगक री अवधक री. 
18. वजल्ह  पवरषद ांचे मुख्य लेख  ि वित्त अवधक री, 
19. सिग वजल्ह  पवरषद ांच ेउपमुख्य क यगक री अवधक री (पांच यत) 
20. सिग वजल्ह  कोष ग र अवधक री 
21. वित्त विभ ग (व्यय-15/अथगसांकल्प -17  / वित्त आयोग कक्ष.) 
22. ग्र म विक स  विभ ग ( सिग क यासने ) 
23. वनिड नस्ती क .वित्त-4, ग्र म विक स विभ ग, मुांबई .1  
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प्रपत्र- अ 

अबांवधत वनधी 

वितरण आदेश क्र.1 क्रम ांक:पांविआ-2022/प्र.क्र.176/वित्त-4, वदन ांक :  10/11/2022 च ेवििरणपत्र 

(रक्कम रूपय ांत) 

अ
.क्र.  

वजल्ह  
पवरषदेच े

न ि 

पांच यत 
सवमती 

एकूण 
ग्र मपांच यती 

ग्र मपांच यत 
(लखे वशषग-
25152664) 

पांच यत सवमती 
(लखे वशषग-
25152646) 

वजल्ह  पवरषद 
(लखे वशषग-
25152628) 

एकूण 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ठ णे अांबरन थ 27 7330000 1038000 15611000  
    वभिांडी 90 40407000 5701000  

    कल्य ण 34 11693000 1658000  

    मुरब ड 89 13138000 2453000  

    शह परू 25 9884000 4355000  

     एकूण 265 82452000 15205000 15611000 113268000 

2 प लघर िसई 31 12684000 1458000 22156000  

    प लघर 133 56269000 6456000  

    डह ण ू 85 41048000 4811000  

    तल सरी 21 15879000 1809000  

    ि ड  84 18776000 2306000  

    विक्रमगड 42 15320000 1829000  

    जव्ह र 50 14952000 1836000  

    मोख ड  27 8538000 1092000  

     एकूण 473 183466000 21597000 22156000 227219000 

3 र यगड अवलब ग 59 23936000    

    पेन 63 18304000    

    पनिले 67 25884000    

    उरण 35 15152000    

    कजगत 52 20549000    

    ख ल परू 40 13416000    
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अ
.क्र.  

वजल्ह  
पवरषदेच े

न ि 

पांच यत 
सवमती 

एकूण 
ग्र मपांच यती 

ग्र मपांच यत 
(लखे वशषग-
25152664) 

पांच यत सवमती 
(लखे वशषग-
25152646) 

वजल्ह  पवरषद 
(लखे वशषग-
25152628) 

एकूण 

    सुध गड प ली 33 6049000    

    रोह  64 18778000    

    म णग ि 71 16037000    

    मह ड 131 16831000    

    पोल दपरू 38 4304000    

    म्हसळ  39 6017000    

    रॅीिधगन 42 7713000    

    मुरुड 24 7204000    

    तळ  25 3928000    

     एकूण 783 204102000   204102000 

4 र्न वगरी र्न वगरी 90 25615000    

    मांडणगड 47 6504000    

    ल ांज  45 7373000    

    द पोली 101 17869000    

    खेड 106 17739000    

    गुह गर 61 12047000    

    र ज परू 91 15317000    

    वचपळूण 127 25318000    

    सांगमेरॄर 123 21019000    

     एकूण 791 148801000   148801000 

5 ससधुदूगग दोड म गग 34 5076000    

    स िांति डी 63 14429000    

    िेंगुला 30 8570000    

    कुड ळ 68 16068000    

    म लिण 65 10869000    

    कणकिली 63 13792000    

    देिगड 70 12065000    
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अ
.क्र.  

वजल्ह  
पवरषदेच े

न ि 

पांच यत 
सवमती 

एकूण 
ग्र मपांच यती 

ग्र मपांच यत 
(लखे वशषग-
25152664) 

पांच यत सवमती 
(लखे वशषग-
25152646) 

वजल्ह  पवरषद 
(लखे वशषग-
25152628) 

एकूण 

    िभैिि डी 34 4848000    

     एकूण 427 85717000   85717000 

6 न वशक ब गल ण 131 39194000    

    च ांदिड 90 24560000    

    सदडोरी 121 34767000    

    देिळ  42 15419000    

    इगतपरुी 88 24495000    

    कळिण 86 21870000    

    म लेग ि 125 42748000    

    न ांदग ि 88 21490000    

    न वशक 66 23660000    

    वनफ ड 118 48879000    

    पेठ 2 314000    

    सुरग ण  114 0    

    वसन्नर 0 32797000    

    त्रांबकेरॄर 27 5489000    

    येिल  89 25823000    

     एकूण 1187 361505000   361505000 

7 धुळे धुळे 131 46036000 5634000 21197000  

    स क्री 157 47114000 6428000  

    सशदखेड 118 29380000 3608000  

    वशरपरू 123 40280000 4979000  

     एकूण 529 162810000 20649000 21197000 204656000 

8 नांदुरब र नांदुरब र 122 25828000 3622000 19830000  
    नि परू 104 24873000 3356000  
    शह द  143 37288000 4656000  
    तळोद  66 14981000 1770000  
    अक्कलकुि  51 17559000 3448000  
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अ
.क्र.  

वजल्ह  
पवरषदेच े

न ि 

पांच यत 
सवमती 

एकूण 
ग्र मपांच यती 

ग्र मपांच यत 
(लखे वशषग-
25152664) 

पांच यत सवमती 
(लखे वशषग-
25152646) 

वजल्ह  पवरषद 
(लखे वशषग-
25152628) 

एकूण 

    अक्र णी 88 21450000 2477000  
     एकूण 574 141979000 19329000 19830000 181138000 

9 जळग ांि अांमळनेर 119 22353000    

    भडग ि 49 14663000    

    भसु िळ 39 16095000    

    बोदिड 38 7830000    

    च ळीसग ि 113 37526000    

    चोपड  90 28017000    

    धरणग ि 75 16236000    

    एरांडोल 52 15449000    

    जळग ि 69 22131000    

    ज मनेर 106 32744000    

    मुक्त ईनगर 61 16273000    

    प चोर  100 26813000    

    प रोळ  83 18565000    

    र िरे 95 29744000    

    य िल 65 23914000    

     एकूण 1154 328353000   328353000 

10 अहमदनगर अकोले 99 20786000    

    सांगमनेर 142 47738000    

    कोपरग ि 75 27176000    

    रह त  50 30586000    

    रॅीर मपरू 52 23127000    

    र हुरी 83 29521000    

    नेि स  114 39379000    

    शेिग ि 94 24191000    

    प थडी 107 26940000    
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अ
.क्र.  

वजल्ह  
पवरषदेच े

न ि 

पांच यत 
सवमती 

एकूण 
ग्र मपांच यती 

ग्र मपांच यत 
(लखे वशषग-
25152664) 

पांच यत सवमती 
(लखे वशषग-
25152646) 

वजल्ह  पवरषद 
(लखे वशषग-
25152628) 

एकूण 

    ज मखेड 58 13864000    

    कजगत 91 25393000    

    रॅीगोंद  86 33234000    

    प रनेर 114 30458000    

    अहमदनगर 102 32609000    

     एकूण 1267 405002000   405002000 

11 पणेु आांबगे ि 102 25144000    

    ब र मती 98 34867000    

    भोर 156 19565000    

    दौंड 80 38219000    

    हिलेी 71 30475000    

    इांद परू 116 42637000    

    जुन्नर 144 43882000    

    खेड 161 40913000    

    म िळ 101 29277000    

    मुळशी 92 17392000    

    परुांदर 93 22298000    

    वशरूर 96 41168000    

    िले्ह  70 6266000    

     एकूण 1380 392103000   392103000 

12 स त र  ज िळी (मेढ ) 123 11659000    

    कर ड 200 55947000    

    खांड ळ  63 13195000    

    कोरेग ि 142 25454000    

    म न 94 21621000    

    खट ि 133 30175000    

    मह बळेरॄर 76 4977000    
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अ
.क्र.  

वजल्ह  
पवरषदेच े

न ि 

पांच यत 
सवमती 

एकूण 
ग्र मपांच यती 

ग्र मपांच यत 
(लखे वशषग-
25152664) 

पांच यत सवमती 
(लखे वशषग-
25152646) 

वजल्ह  पवरषद 
(लखे वशषग-
25152628) 

एकूण 

    प टण 230 32522000    

    फलटण 130 34250000    

    ि ई 97 19110000    

    स त र  188 36193000    

     एकूण 1476 285103000   285103000 

13 स ांगली आटप डी 53 13460000    

    जत 116 34185000    

    कडेग ि 54 15308000    

    किठे-
मह क ळ 

59 15744000    

    ख न परू-विट  64 13472000    

    वमरज 64 41079000    

    पलुस 33 16190000    

    वशर ळ  91 17284000    

    त सग ि 68 24905000    

    ि ळि -
इस्ल मपरू 

93 40605000    

     एकूण 695 232232000   232232000 

14 सोल परू अक्कलकोट 117 28857000    

    ब शी 128 26983000    

    करम ळ  107 25741000    

    म ढ  108 33899000    

    म ळवशरस 102 43727000    

    मोहोळ 89 27549000    

    मांगळिढे  79 21480000    

    उ.सोल परू 36 12344000    

    पांढरपरू 94 40072000    

    स ांगोल  76 33665000    
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अ
.क्र.  

वजल्ह  
पवरषदेच े

न ि 

पांच यत 
सवमती 

एकूण 
ग्र मपांच यती 

ग्र मपांच यत 
(लखे वशषग-
25152664) 

पांच यत सवमती 
(लखे वशषग-
25152646) 

वजल्ह  पवरषद 
(लखे वशषग-
25152628) 

एकूण 

    द. सोल परू 83 30341000    

     एकूण 1019 324658000   324658000 

15 कोल्ह परू आजर  72 11937000    

    भदुरगड 96 17409000    

    चांदगड 108 20610000    

    गडसहग्लज 89 22506000    

    गगनब िड  29 4174000    

    ह तकणांगले 60 52591000    

    क गल 83 26844000    

    करिीर 118 56994000    

    र ध नगरी 97 23205000    

    श हुि डी 106 21039000    

    वशरोळ 52 34045000    

    पन्ह ळ  111 29904000    

     एकूण 1021 321258000   321258000 

16 औरांग ब द औरांग ब द 115 40358000    

    गांग परू 111 38532000    

    कन्नड 138 35033000    

    खुलत ब द 40 11900000    

    पैठण 110 35944000    

    फुलांब्री 71 17437000    

    वसल्लोड 104 35205000    

    सोयग ि 46 12336000    

    िजै परू 135 31671000    

     एकूण 870 258416000   258416000 

17 ज लन  ज लन  123 27237000    

    बदन परू 79 16557000    
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अ
.क्र.  

वजल्ह  
पवरषदेच े

न ि 

पांच यत 
सवमती 

एकूण 
ग्र मपांच यती 

ग्र मपांच यत 
(लखे वशषग-
25152664) 

पांच यत सवमती 
(लखे वशषग-
25152646) 

वजल्ह  पवरषद 
(लखे वशषग-
25152628) 

एकूण 

    अांबड 111 26154000    

    घनस िांगी 96 22569000    

    परतरू 80 16518000    

    मांठ  87 16106000    

    भोकरदन 124 32946000    

    ज फ्र ब द 72 17176000    

     एकूण 772 175263000   175263000 

18 परभणी सेलू 82 14288000    

    सजतूर 136 27685000    

    परभणी 117 26910000    

    म नित 49 9939000    

    प थरी 49 11923000    

    सोनपठे 42 8613000    

    गांग खेड 84 17912000    

    प लम 64 11596000    

    पणुा 79 17060000    

     एकूण 702 145926000   145926000 

19 सहगोली सहगोली 111 21422000    

    िसमत 119 26872000    

    कळमनुरी 125 25294000    

    सेनग ि 107 22820000    

    औांढ  न गन थ 95 19612000    

     एकूण 557 116020000   116020000 

20 बीड अांब जोग ई 99 22792000    

    आष्ट्टी 125 26914000    

    बीड 175 32174000    

    ध रूर 52 10909000    
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अ
.क्र.  

वजल्ह  
पवरषदेच े

न ि 

पांच यत 
सवमती 

एकूण 
ग्र मपांच यती 

ग्र मपांच यत 
(लखे वशषग-
25152664) 

पांच यत सवमती 
(लखे वशषग-
25152646) 

वजल्ह  पवरषद 
(लखे वशषग-
25152628) 

एकूण 

    गेिर ई 136 35048000    

    केज 114 24801000    

    म जलग ि 91 23976000    

    परळी 90 22118000    

    प टोद  59 12659000    

    वशरूर-
क स र 

52 14057000    

    िडिणी 35 8709000    

     एकूण 1028 234157000   234157000 

21 न ांदेड न ांदेड 73 19885000    

    अधापरू 39 9869000    

    मुदखेड 50 10717000    

    कां ध र 115 26268000    

    मुखेड 127 30974000    

    देगलूर 87 19989000    

    वबलोली 73 16390000    

    न यग ि 79 19242000    

    धमाब द 45 7339000    

    हदग ि 124 26948000    

    वकनिट 126 24330000    

    भोकर 66 12281000    

    वहम यतनगर 52 10359000    

    म हूर 58 9812000    

    उमरी 58 9958000    

    लोह  118 25429000    

     एकूण 1290 279790000   279790000 

22 उस्म न ब द उस्म न ब द 111 34901000    
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अ
.क्र.  

वजल्ह  
पवरषदेच े

न ि 

पांच यत 
सवमती 

एकूण 
ग्र मपांच यती 

ग्र मपांच यत 
(लखे वशषग-
25152664) 

पांच यत सवमती 
(लखे वशषग-
25152646) 

वजल्ह  पवरषद 
(लखे वशषग-
25152628) 

एकूण 

    तुळज परू 107 26142000    

    उमरग  80 25164000    

    लोह र  44 13641000    

    कळांब 91 22399000    

    ि शी 42 8754000    

    भमू 74 13789000    

    पर ांड  72 14163000    

     एकूण 621 158953000   158953000 

23 ल तूर अहमदपरू 97 22459000    

    च कूर 71 18456000    

    ल तूर 110 35065000    

    औस  109 32088000    

    वनलांग  115 33394000    

    रेण परू 65 14496000    

    वशरुर 
(अनांतप ळ) 

42 8639000    

    उदगीर 87 24212000    

    जळकोट 43 9163000    

    देिनी 45 9882000    

     एकूण 784 207854000   207854000 

24 बलुड ण  बलुढ ण  66 25637000    

    वचखली 99 26362000    

    देऊळग ि 
र ज  

48 11029000    

    जळग ि 
ज मोद 

47 14975000    

    ख मग ि 97 25304000    

    लोण र 60 15044000    
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अ
.क्र.  

वजल्ह  
पवरषदेच े

न ि 

पांच यत 
सवमती 

एकूण 
ग्र मपांच यती 

ग्र मपांच यत 
(लखे वशषग-
25152664) 

पांच यत सवमती 
(लखे वशषग-
25152646) 

वजल्ह  पवरषद 
(लखे वशषग-
25152628) 

एकूण 

    मलक परू 49 12922000    

    मेहकर 98 26027000    

    मोत ळ  65 18623000    

    न ांदुर  65 15307000    

    सांग्र मपरू 50 15001000    

    शेग ि 46 10277000    

    ससदखेड र ज  80 18653000    

     एकूण 870 235161000   235161000 

25 अकोल  अकोट 85 19325000 2371000 15327000  

    तेल्ह र  62 17808000 2135000  

    प तूर 57 13702000 1719000  

    मुर्थतज परू 86 15901000 1971000  

    अकोल  97 22904000 2818000  

    ब ळ परू 66 16786000 2055000  

    ब शीट कळी 82 14881000 1865000  

     एकूण 535 121307000 14934000 15327000 151568000 

26 ि वशम ि वशम 83 20266000 2544000 14145000  

    वरसोद 83 20019000 2445000  

    म लेग ि 80 19573000 2430000  

    क रांज  91 16938000 2124000  

    मनोर  77 17199000 2128000  

    मांगरुळपीर 76 16954000 2109000  

     एकूण 490 110949000 13780000 14145000 138874000 

27 अमर िती अमर िती 59 16481000    

    भ तकुली 48 12132000    

    न ांदग ि 
ख डेरॄर 

68 13562000    
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अ
.क्र.  

वजल्ह  
पवरषदेच े

न ि 

पांच यत 
सवमती 

एकूण 
ग्र मपांच यती 

ग्र मपांच यत 
(लखे वशषग-
25152664) 

पांच यत सवमती 
(लखे वशषग-
25152646) 

वजल्ह  पवरषद 
(लखे वशषग-
25152628) 

एकूण 

    च ांदूर रेल्ि े 49 9042000 1173000   

    ध मग ि रेल्ि े 62 13051000 1615000   

    वतिस  45 10691000 1351000   

    मोशी 67 16936000    

    िरूड 66 18341000    

    च ांदूर ब ज र 66 20371000    

    अचलपरू 72 19795000    

    अांजनग ि 
सुजी 

49 12195000    

    दयापरू 72 15237000    

    ध रणी 54 12582000    

    वचखलदर  60 18796000    

     एकूण 837 209212000 4139000  213351000 

28 यितम ळ यितम ळ 86 15231000    

    ब भळुग ि 62 9097000    

    कळांब 61 9886000    

    प ांढरकिड  49 9148000    

    घ टांजी 65 12811000    

    र ळेग ि 60 9639000    

    िणी 101 18036000    

    म रेग ि 56 8106000    

    द रव्ह  86 18453000    

    वदग्रस 55 12762000    

    नेर 51 10609000    

    पसुद 119 30841000    

    उमरखेड 92 22705000    

    मह ग ि 75 20970000    
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अ
.क्र.  

वजल्ह  
पवरषदेच े

न ि 

पांच यत 
सवमती 

एकूण 
ग्र मपांच यती 

ग्र मपांच यत 
(लखे वशषग-
25152664) 

पांच यत सवमती 
(लखे वशषग-
25152646) 

वजल्ह  पवरषद 
(लखे वशषग-
25152628) 

एकूण 

    आणी 72 14602000    

    र्री ज मनी 53 8986000    

     एकूण 1143 231882000   231882000 

29 िधा िधा 73 28302000    

    देिळी 62 12361000    

    सेलू 62 12023000    

    आिी 60 10958000    

    आष्ट्टी 41 7589000    

    क रांज  59 9041000    

    समुिपरू 71 14164000    

    सहगणघ ट 76 12921000    

     एकूण 504 107359000   107359000 

30 न गपरू न गपरू 66 20660000 2449000 24092000  

    क मठी 47 13784000 1627000  

    सहगण  53 22891000 2709000  

    कळमेरॄर 50 9971000 2661000  

    क टोल 83 14064000 1795000  

    नरखेड 70 13768000 1714000  

    स िनेर 75 21269000 2498000  

    प रसोनी 51 12034000 1472000  

    र मटेक 45 15653000 1919000  

    मौद  63 14765000 1811000  

    उमरेड 47 11692000 1536000  

    वभि परू 50 7376000 1046000  

    कुही 51 11782000 1642000  

     एकूण 751 189709000 23479000 24092000 237280000 

31 भांड र  भांड र  78 18920000 2566000 13894000  
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.क्र.  

वजल्ह  
पवरषदेच े

न ि 

पांच यत 
सवमती 

एकूण 
ग्र मपांच यती 

ग्र मपांच यत 
(लखे वशषग-
25152664) 

पांच यत सवमती 
(लखे वशषग-
25152646) 

वजल्ह  पवरषद 
(लखे वशषग-
25152628) 

एकूण 

    मोह डी 76 16344000 1943000  

    तुमसर 96 20575000 2501000  

    लख नी 71 13524000 1583000  

    स कोली 61 13001000 1559000  

    ल ख ांदूर 62 13275000 1565000  

    प िनी 77 15165000 1823000  

     एकूण 521 110804000 13540000 13894000 138238000 

32 गोंवदय  गोंवदय  108 33345000 3884000 15648000  

    वतरोड  93 17348000 2077000  

    आमग ि 57 11212000 1318000  

    स लेकस  41 9543000 1170000  

    देिरी 54 11525000 1622000  

    गोरेग ि 54 13104000 1629000  

    सडक अजुगनी 62 12711000 1565000  

    अजुगनी 
मोरग ांि 

68 15581000 1983000  

     एकूण 537 124369000 15248000 15648000 155265000 

33 चांिपरू चांिपरू 47 15001000    

    बल्ल रपरू 17 5336000    

    भि िती 70 11489000    

    ब्रम्हपरुी 73 14939000    

    वचमूर 92 15483000    

    गोंडसपपरी 50 8300000    

    वजिती 36 6741000    

    कोरपन  51 10714000    

    मूल 45 9902000    

    न गभीड 54 11943000    
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अ
.क्र.  

वजल्ह  
पवरषदेच े

न ि 

पांच यत 
सवमती 

एकूण 
ग्र मपांच यती 

ग्र मपांच यत 
(लखे वशषग-
25152664) 

पांच यत सवमती 
(लखे वशषग-
25152646) 

वजल्ह  पवरषद 
(लखे वशषग-
25152628) 

एकूण 

    पोंभणुा 31 5189000    

    र जुर  64 12384000    

    स िली 52 11037000    

    ससदेि ही 49 10735000    

    िरोर  81 14558000    

     एकूण 812 163751000   163751000 

34 गडवचरोली अहेरी 37 11256000    

    आरमोरी 31 7997000    

    भ मर गड 15 2517000    

    च मोशी 73 17768000    

    देस ईगांज 20 6397000    

    ध नोर  53 8126000    

    एट पल्ली 27 8829000    

    गडवचरोली 50 10400000    

    कोरची 29 4556000    

    कुरखेड  45 9209000    

    मुलचेर  16 5342000    

    वसरोंच  39 7480000    

     एकूण 435 99877000   99877000 

  एकूण रक्कम  6940300000 161900000 161900000 7264100000 

                                                                                             (पो. द. देशमुख) 
                  उप सवचि, मह र ष्ट्र श सन 
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