
15 व्या कें द्रिय द्रित्त आयोगाांतगगत  राज्यातील 
पांचायत सद्रितींना सन 2021-22 या आर्थिक 
िर्षाच्या बेद्रसक गँ्रटच्या (टाईड) पद्रिल्या  
िप्त्याचे द्रितरण. 

ििाराष्ट्र शासन 
ग्राि द्रिकास द्रिभाग 

शासन पद्ररपत्रक क्रिाांकः पांद्रिआ-2021/प्रक्र-50 /द्रित्त-4 
बाांधकाि भिन, िर्गबान पि, फोटग, 

िांत्रालय, ि ांबई- 400 001 
तारीख:  28  ऑक्टोबर, 2021. 

          सांदभग :   शासन द्रनणगय क्रिाांकः पांद्रिआ-2021/प्रक्र-50 /द्रित्त-4 द्रद. 15.9.2021  
 

परिपत्रक 
 
15 व्या कें िीय द्रित्त आयोगाच्या द्रशफारशीन सार ििाराष्ट्रातील ग्रािीण स्िाद्रनक स्िराज्य 

सांस्िाांसाठी सन 2021-22 च्या बांद्रधत गँ्रटचा (टाईड) पद्रिल्या िप्त्यापोटी रू.1292.10 कोटी इतका द्रनधी 
प्राप्तत र्ाला आिे. शासनाने ग्रािीण स्िाद्रनक स्िराज्य सांस्िाांना देण्यात येणारा सदर द्रनधी Public 
Finance Management System (PFMS) प्रणालीद्वारे द्रितद्ररत करणे बांधनकारक केले आिे. तसेच 
सदर द्रनधी िेट लाभार्थ्यापयंत पोिोचद्रिण्यासाठी PRIASoft-PFMS या दोन प्रणालींचे इांद्रटगे्रशन केले 
आिे.  

 15 व्या कें िीय द्रित्त आयोगाचा द्रनधी द्रिल्िा पद्ररर्षद, पांचायत सद्रिती आद्रण ग्रािपांचायतीना 
द्रितद्ररत करण्यासाठी ICICI बँकेिाफग त PRIASoft-PFMS (PPI) Solution उपलब्ध करून घेणेबाबत 
शासन द्रनणगय क्र. पीईएस-4521/प्र.क्र.50/आसक द्रद.26.08.2०२१ द्रनगगद्रित करण्यात आला आिे. 
्यान सार 15 व्या कें िीय द्रित्त आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्तत र्ालेला द्रनधी  ICICI बँकेिाफग त  
Public Finance Management System (PFMS) प्रणालीद्वारे राज्यातील ग्रािीण स्िाद्रनक स्िराज्य 
सांस्िाांना द्रितरीत करण्याबाबत द्रद. 7 ि 8 ऑक्टोबर, 2021 रोिी प णे येिे कायगशाळा आयोद्रित 
करण्यात आली िोती. 



शासन द्रनणगय क्रिाांकः पांद्रिआ-2021/प्रक्र-50 /द्रित्त-4 

पषृ्ठ 14 पैकी 2  
 

 15 व्या कें िीय द्रित्त आयोगाच्या सन 2021-22 या आर्थिक िर्षाचा बांद्रधत गँ्रटचा (टाईड) पद्रिल्या 
िप्त्याचा कें ि शासनाकडून ि क्त करण्यात आलेला रू.1292.10 कोटी इतका द्रनधी ििाराष्ट्र राज्यातील 
ग्रािीण स्िाद्रनक स्िराज्य सांस्िाांना ( द्रिल्िा पद्ररर्षद, पांचायत सद्रिती ि ग्रािपांचायत या द्रतन्िी स्तराांसाठी) 
अन क्रिे 10:10: 80 या प्रिाणात द्रितद्ररत करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन द्रनणगय क्र. 
पांद्रिआ-2021/प्र.क्र.50/द्रित्त-4 द्रद.15.9.2021 रोिी द्रनगगद्रित करण्यात आला आिे. 

राज्यातील 351 पांचायत सद्रितींना 15 व्या कें िीय द्रित्त आयोगाच्या सन 2021-22 या आर्थिक 
िर्षाचा बांद्रधत गँ्रटचा (टाईड) पद्रिल्या िप्त्याची रू. 129.21 कोटी इतकी रक्कि पांचायत सद्रितींच्या 
ICICI बँकेतील खा्यात सोबत िोडलेल्या प्रपत्र - अ न सार ििा करण्यात येणार आिे.  

सांदभाधीन शासन द्रनणगयात द्रदलेल्या स चनाांन सार सदर द्रनधीचा द्रिद्रनयोग करण्यात यािा.  

सदर शासन पद्ररपत्रक ििाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािर 
उपलब्ध करण्यात आले असून ्याचा सांकेताांक 202110281717508220 असा आिे. िे पद्ररपत्रक 
द्रडिीटल स्िाक्षरीने साक्षाांद्रकत करुन काढण्यात येत आिे. 

ििाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार ि नािाने.  

 

 

  ( प्रद्रिण िैन ) 
 उप सद्रचि, ििाराष्ट्र शासन 
प्रत. 
1. िा.राज्यपाल याांचे सद्रचि  
2. िा.ि ख्यिांत्री याांचे प्रधान सद्रचि 
3. िा.उपि ख्यिांत्री याांचे सद्रचि 
4. िा.िांत्री (ग्रा.द्रि.) याांचे खािगी सद्रचि 
5. िा. राज्यिांत्री (ग्रा.द्रि.) याांचे खािगी सद्रचि 
6. िा.द्रिरोधी पक्षनेते, द्रिधानसभा / द्रिधान पद्ररर्षद 
7. िा.द्रिधानसभा ि द्रिधान पद्ररर्षद सदस्य. 
8. िा. ि ख्य सद्रचि याांचे स्िीय सिाय्यक. 
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9. िा.अ.ि .स. (ग्रा.द्रि. ि पां.रा.) याांचे स्िीय सिाय्यक 
10. ििालेखापाल, ििाराष्ट्र - 1 (लेखापरीक्षा), ि ांबई (पाच िादा प्रतीसि) 
11. ििालेखापाल, ििाराष्ट्र - 2 (लेखापरीक्षा), नागपूर  (पाच िादा प्रतीसि) 
12. सिग द्रिभागीय आय क्त. (ििसूल)  
13. सिग द्रिल्िा पद्ररर्षदाांचे अध्यक्ष. 
14. ि ख्य लेखा पद्ररक्षक, स्िाद्रनक द्रनधी लेखा, कोकण भिन,  निी ि ांबई. 
15. सिग उपसद्रचि / अिर सद्रचि, ग्रािद्रिकास द्रिभाग, िांत्रालय, ि ांबई  
16. सिग सिि ख्य लेखा पद्ररक्षक, स्िाद्रनक द्रनधी लेखा  (सिग द्रिभाग) 
17. सिग द्रिल्िा पद्ररर्षदाांचे ि ख्य कायगकारी अद्रधकारी. 
18.सिग द्रिल्िा पद्ररर्षदाांचे ि ख्य लेखा ि द्रित्त अद्रधकारी, 
19. सिग द्रिल्िा पद्ररर्षदाांचे उपि ख्य कायगकारी अद्रधकारी (पांचायत) 
20. सिग द्रिल्िा कोर्षागार अद्रधकारी 
21. द्रित्त द्रिभाग (व्यय-15/अिगसांकल्प-17 / द्रित्त आयोग कक्ष.) 
22. ग्राि द्रिकास  द्रिभाग ( सिग कायासने ) 
23. द्रनिड नस्ती का.क्र.द्रित्त-4, ग्राि द्रिकास द्रिभाग, िांत्रालय, ि ांबई.32 
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प्रपत्र/अ  
बांद्रधत ग्रँटचा (टाईड) आर्थिक िर्षग 2021-22 िधील पद्रिल्या िप्त्याची रक्कि  

अ.क्र द्रिल्िा ताल का एकूण रक्कि (रु.) 

1 ठाणे 

अांबरनाि 1536833 
द्रभिांडी 8473702 
कल्याण 2462957 
ि रबाड 3616889 
शिापरू 6424553 

2 पालघर  

िसई 2163728 
पालघर 9583386 
डिाण ू 7127330 
तलासरी 2686851 
िाडा 3401705 

द्रिक्रिगड 2705597 
िव्िार 2708344 
िोखाडा 1604687 

3 रायगड 

अद्रलबाग 4288058 
पेण 3200449 

पनिले 4750971 
उरण 2527910 
किगत 3703239 
खलापरू 2664598 

स धागड पाली 1141084 
रोिा 3314983 

िाणगाि 2954802 
ििाड 3278660 

पोलादपरू 916168 
म्िसळा 1088614 
श्रीिधगन 1397886 
ि रूड 1285804 
तळा 741778 

4 र्नाद्रगरी 
र्नाद्रगरी 5007894 
िांडणगड 1456791 
लाांिा 2001269 
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दापोली 3470184 
खेड 3574691 
ग िागर 2481141 
रािापरू 3498615 
द्रचपळूण 4743299 
सांगिेश्वर 3938527 

5 ससध द गग 

दोडािागग 1100975 
सािांतिाडी 2732327 
िेंग ला 1517223 
क डाळ 2978036 
िालिण 2042530 
कणकिली 2626869 
देिगड 2340932 
िभैििाडी 996395 

6 नाद्रशक 

बागलान 7031176 
चाांदिड 4413970 
सदडोरी 6253169 
देिळा 2754209 
ईगतपरूी 4572510 
कळिण 3966066 
िालेगाि 7759340 
नाांदगाि 3980592 
नाद्रशक 4074885 
द्रनफाड 9413908 
पेठ 2381740 

स रगाणा 3610293 
ससन्नर 5902234 

त्र्यांबकेश्वर 3346848 
येिला 4671606 

7 ध ळे 

ध ळे 8315549 
साक्री 9481266 

सशदखेडा 5323265 
द्रशरपरू 7341333 

8 नांद रबार 
नांद रबार 5355289 
निापरू  4961336 
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शिादा 6900238 
तळोदा 2623914 

अक्कलक िा 5096560 
धादगाि 3674227 

9 िळगाि 

अिांळनेर 4019174 
भडगाि 2607683 
भ सािळ 2840771 
बोदिड 1456198 

चाळीसगाि 6596185 
चोपडा 4930790 
धरणगाि 2829904 
एरांडोल  2736703 
िळगाि 4450267 
िािनेर 5935946 

ि क्ताईनगर 2940474 
पाचोरा 4753877 
पारोळा 3376328 
रािरे 5138149 
यािल 4265724 

10 अििदनगर 

अकोले 5834799 
सांगिनेर 8765042 
कोपरगाि 4734097 
रािता 5236912 

श्रीरािपरू 4010071 
रािूरी 5215542 
नेिासा 6935969 
शेिगाि 4367764 
पािडी 4913403 
िािखेड 2625104 
किगत 4798815 
श्रीगोंदा 6089008 
पारनेर 5811366 

अििदनगर 6468089 

11 प णे 
आांबगेाि 4932859 
बारािती 6255304 
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बभोर 3563851 
दौंड 6802079 
ििलेी 5297432 
इांदापरू 7708188 
ि न्नर 7768943 
खेड 7433273 
िािळ 5198749 
ि ळशी 3159390 
प रांदर 4111216 
द्रशरूर 7330670 
िले्िा  1262502 

12 सातारा 

िािळी(िेढा) 2179431 
कराड 9549398 
खांडाळा 2359728 
कोरेगाि 4554001 
िाण 4164532 
खटाि 5514923 

ििाबळेश्वर 1060349 
पाटण 5999725 
फलटण 6125335 
िाई 3457475 

सातारा 6394907 

13 साांगली 

आटपाडी 3030722 
ित 6547390 

कडेगाि 2739513 
किटेििाकाळ 2972381 
खानापरू -द्रिटा 2502664 

द्रिरि 7057961 
पलूस 2744916 
द्रशराळा 5757314 
तासगाि 4404541 

िाळिा-ईस्लािपरू 6961218 

14 सोलापरू 
अक्कलकोट 5278452 

बाशी 5047661 
करिाळा 5123664 
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क ड गिाडी (िाढा) 6179526 
िाळद्रशरस 7888222 
िोिोळ 5478484 
िांगळिढेा 3994522 

उत्तर सोलापरू 2342977 
पांढरपरू 7082568 
साांगोला 6158202 

दद्रक्षण सोलापरू 5493221 

15 कोल्िापरू 

आिरा 2196890 
भ दरगड 3155364 
चांदगड 3786446 

गडसिगलि 3862462 
गगनबािडा 834476 
िातकणांगले 8768073 
कागल 4593833 
करिीर 9513563 
राधानगरी 4128087 
शािूिाडी 3899944 
द्रशरोळ 5726372 
पन्िाळा 5110384 

16 औरांगाबाद 

औरांगाबाद 6969387 
गांगापरू 6790176 
कन्नड 6499451 

ख लताबाद 2154749 
पैठण 6445274 
फ लांब्री 3483114 
द्रसल्लोड 6258493 
सोयगाि 2310888 
ििैापरू 5882538 

17 िालना 

िालना 4923971 
बदनापरू 3021751 
अांबड 4730091 

घनसाांगिी 4132376 
परतरू 3071914 
िांिा 3100715 
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भोकरदन 5911903 
िाफ्राबाद 3117717 

18 परभणी 

सेल ू 2629917 
सितूर 5076277 
परभणी 4869718 
िानित 1820385 
पािरी 2176536 
सोनपठे 1566572 
गांगाखेड 3198550 
पालि 2115000 
प णा 3047640 

19 सिगोली 

सिगोली 3927822 
िसित 4748391 
कळिन री 4493293 
सेनगाि 4181491 

औांधा नागनाि 3653223 

20 बीड 

आांबिेोगाई 4100305 
आष्ट्टी 5051503 
बीड 5927934 
धारूर 2171311 
गेिराई 6396270 
केि 4523775 

िािलगाि 4305007 
परळी 3920092 
पािोडा 2397644 

द्रशरूर कासार 2576334 
िडिणी 1589820 

21 नाांदेड 

नाांदेड 3388528 
अधापरू 1718808 
ि दखेड 1879605 
कां धार 4648562 
ि खेड 5498790 
देगलूर 3580650 
द्रबलोली 2886787 
नायगाि 3429814 
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धिाबाद 1322680 
िदगाि 4874633 
द्रकनिट 4702027 
भोकर 2281868 

द्रििायतनगर 1896504 
िािूर 1909572 
उिरी 1805099 
लोिा 4591370 

22 उस्िानाबाद 

उस्िानाबाद 6256400 
त ळिापरू 4960519 
उिरगा 4403257 
लोिारा 2266650 
कळांब 4052539 
िाशी 1651127 
भ ि 2563207 
पांरडा 2685720 

23 लातूर 

अििदपरू 3977344 
चाकूर 3290583 
लातूर 6151883 
औसा 5734805 
द्रनलांगा 5912676 
रेणापरू 2589904 

द्रशरूरअनांतपाळ 1534280 
उदगीर 4286796 
िळकोट 1639470 
देिणी 1781588 

24 ब लढाणा 

ब लडाणा 4506764 
द्रचखली 4699239 

देऊळगाि  रािा 1999611 
िळगाि िािोद 2636570 

खािगाि 4634186 
लोणार 2713655 
िलकापरू 2274947 
िेिकर 4728313 
िोटाला 3365872 
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नांदूरा 2659642 
सांग्रािपरू 2648774 
शेगाि 1712697 

ससदखेडरािा 3350252 

25 अकोला 

अकोट 3497829 
तेल्िारा 3156492 
पातूर 2532031 

ि र्थतिापरू 2905675 
अकोला 4157131 
बाळापरू 3032796 

बार्थशटाकळी 2746951 

26 िाद्रशि 

िाद्रशि 3752903 
द्ररसोड 3608765 
िालेगाि 3582132 
करांिा 3128712 
िनोरा 3136515 

िांगरूळपीर 3107715 

27 अिरािती 

अिरािती 3033159 
भातूली 2172545 

नाांदािाांडेश्वर 2544994 
चाांदूर-रेल्ि े 1717692 

धािणगाि-रेल्ि े 2381306 
द्रतिसा 1999937 
िोशी 3191022 
िरूड 3222075 

चाांदूरबािार 3623900 
अचलपरू 3527392 

अांिनगािस िी 2205328 
दयापरू 2983686 
धारणी 3548637 

द्रचखलदरा 2367560 

28 यितिाळ 

यितिाळ 2952517 
बाभळूगाि 1778917 
कळांब 1938267 

पाांढरकिडा 2665358 
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घाटांिी 2613389 
राळेगाि 2183235 
िणी 3337139 

िारेगाि 1600332 
दारव्िा 3404142 
द्रदग्रस 2348845 
नेर 2029499 
प सद 5591462 

उिरखेड 4132735 
ििागाि 3847899 
आणी 3296453 

र्री िािनी 1798943 

29 िधा 

िधा 5124014 
देिळी 2331377 
शेलू 2254714 
आिी 2318582 
आष्ट्टी 1440097 
कारांिा 1746617 
सि िपरू 2518058 
सिगणघाट 2714422 

30 नागपरू 

नागपरू 3624262 
कािठी 2408530 
सिगणा 4009560 

काळिेश्वर 1855585 
कटोल 2639123 
नारखेड 2525033 
सािनेर 3702083 
पारसेिनी 2171417 
रािटेक 2835801 
िौधा 2670883 
उिरेड 2254784 
द्रभिापरू 1533340 
क िी 2418402 

31 भांडारा 
भांडारा 3802834 
िोिाडी 2875150 
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त िसर 3794597 
लाखनी 2345241 
साकोली 2306265 
लाखांदूर 2317196 
पिणी 2685031 

32 गोंद्रदया 

गोंद्रदया 5764956 
द्रतरोडा 3075985 
आिगाि 1951943 
सालेकसा 1726155 
देिरी 2368069 
गोरेगाि 2407767 

सडक अि गनी 2311255 
अिूगनी िोर 2928268 

33 चांिपरू 

चांिपरू 2627850 
बल्लारपरू 1932085 
भिािती 2054944 
ब्रम्िपरूी 1991083 
द्रचिूर 2224231 

गोंडद्रपपारी 2692417 
द्रििती 948142 
कोरपाना 964775 
िूल 3049398 

नागभीड 2174062 
पोंभणूा 2378435 
रािूरा 2072332 
सािोळी 1306846 
सशदेिािी 1562500 
िरोरा 2695301 

34 गडद्रचरोली 

अिेरी 2311084 
आरिोरी 1551208 
भािरागड 914465 
चािोशी 3410321 
देसाईगांि 1672194 
धानोरा 2049296 
अटापल्ली 2210794 
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गडद्रचरोली 1982544 
कोरची 984124 
क रखेडा 1802210 
ि लचेरा 968673 
द्रसरोंचा 1378179 

                       एकूण 1292100000 
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