
  
15 व्या कें द्रीय वित्त आयोगाचा विधी विल्हा 
पविषद, पंचायत सविती आवि ग्रािपंचायतींिा 
वितिीत किण्यासाठी आयसीआयसीआय 
(ICICI) बँकेत खाते उघडल्यािंति किाियाच्या 
काययिाहीबाबत.  

   
महाराष्ट्र शासन 

ग्राम विकास विभाग 
    शासन परिपत्रक क्रमाांक : पांरिआ-2021/प्र.क्र.147/रित्त-4 
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                              सांिर्भ - शासन रनर्भय क्र. पीईएस-4521/प्र.क्र.50/आसक रि.26.08.2०२१ 

 
शासन परिपत्रक :- 

 15 व्या कें द्रीय रित्त आयोगाच्या रशफािशीनुसाि कें द्रशासनाद्वािे प्राप्त झालेला आर्थिक िर्भ 2020-
21 च्या बांरित आरर् अबांरित गँ्रटच्या स्िरूपात प्रत्येकी रु. 2913.50 कोटी असे एकूर् रु.5827 कोटी 
इतका रनिी आरर् आर्थिक िर्भ 2021-22 चा अबांरित गँ्रटच्या स्िरूपात रू. 861.40 कोटी इतका रनिी 
ग्रामीर् स्िारनक स्ििाज्य सांस्िाांच्या रतन्ही स्तिाांिि  (रिल्हा परिर्ि, पांचायत सरमती आरर् ग्रामपांचायती ) 
रितिीत किण्यात आला आहे. कें द्र शासनाद्वािे  स्िारनक स्ििाज्य सांस्िाांना िेण्यात येर्ाऱा रनिी Public 
Finance Management System (PFMS) प्रर्ालीद्वािे रितिीत किरे् बांिनकािक केले आहे. तसचे सिि 
रनिी िेट लार्ार्थ्यांपयंत पोहोचरिण्यासाठी  PRIASoft-PFMS या िोन प्रर्ालींचे इांरटगे्रशन केले आहे. 

कें द्र शासनाच्या ई-ग्राम स्ििाि पोटभल िि PRIASoft या प्रर्ालीमध्ये ग्रामपांचायत /पांचायत 
सरमती/ रिल्हा परिर्िाांच्या िार्थर्क लेखयाांची नोंि घेण्यात येते. सिि प्रर्ालीमध्ये Day book, Month 
book, Year book या 3 टप्प्याांमध्ये नोंिी घेतल्यानांति त्या त्या िर्ीचे लेखे परू्भ केले िातात. कें द्रशासनाने 
पांििाव्या रित्त आयोगाच्या रनिीचे रितिर् ि खचभ  PFMS  या प्रर्ालीिरूनच किरे्बाबत बांिनकािक केले 
आहे. तसेच PFMS आरर् PRIASoft िोन्ही प्रर्ाली एकमेकाांशी सांलग्न  (Integrate) केल्या आहेत. त्यामुळे  
PRIASoft या प्रर्ालीििील मागील सिभ नोंिी अद्ययाित केल्यारशिाय  PFMS  प्रर्ालीिि 15 व्या कें द्रीय 
रित्त आयोगाचा रनिी खचभ किरे् शक्य होर्ाि नाही. 

 15 व्या कें द्रीय रित्त आयोगाचा रनिी रिल्हा परिर्ि, पांचायत सरमती आरर् ग्रामपांचायतींना रितिीत 
किण्यासाठी ICICI बँकेमाफभ त PRIASoft-PFMS (PPI) Solution उपलब्ि करून घेरे्बाबत शासन रनर्भय 
क्र. पीईएस-4521/प्र.क्र.50/आसक रि.26.08.2०२१ रनगभरमत किण्यात आला आहे. त्यानुसाि 15व्या 
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कें द्रीय रित्त आयोगाकडून िाज्य शासनास प्राप्त झालेला रनिी  ICICI बँकेमाफभ त Public Finance  
Management System (PFMS) प्रर्ालीद्वािे िाज्यातील ग्रामीर् स्िारनक स्ििाज्य सांस्िाांना रितिीत  
किण्यात येर्ाि आहे. 
  

ई-ग्राम स्ििाि पोटभलिि Receipt voucher entry रिरहत िळेेत झाली नसल्याने िार्थर्क लेखे बांि 
किण्यास अडचर्ी येत होत्या. यासांिर्ात िाज्य शासनाने पांचायती िाि मांत्रालय, रिल्ली याांना केलेल्या 
रिनांतीच्या अनुर्ांगाने पांचायती िाि मांत्रालय, रिल्ली याांच्याव्िािे ई-ग्राम स्ििाि पोटभलिि Receipt voucher 
entry किण्याची सुरििा रि.11.8.2021 ते रि.18.8.2021 पयंत उपलब्ि किण्यात आली होती. याबाबत 
िाज्यातील ग्रामीर् स्िारनक स्ििाज्य सांस्िाांना शासन परिपत्रक क्र. रपईएस-2320/प्र.क्र.22/आसक रि. 
11 ऑगस्ट, 2021 अन्िये अिगत किण्यात आले होते. पिांतू सद्यस्स्ितीचे अिलोकन केले असता अस े
लक्षात आले  आहे की, काही ग्रामीर् स्िारनक स्ििाज्य सांस्िाांनी रिहीत िळेेत  Receipt voucher entry 
बाबतची कायभिाही  अद्यारप पूर्भ केलेली नाही.  

 
तिारप 15व्या कें द्रीय रित्त आयोगाांतगभत  प्राप्त रनिीचा िापि रिनारिलांब िाज्यातील ग्रामीर् 

स्िारनक स्ििाज्य सांस्िाांच्या  सक्षमीकिर्ासाठी  किण्यात यािा यासाठी  ज्या स्िारनक स्ििाज्य सांस्िाांनी   
Receipt voucher entry बाबतची कायभिाही पूर्भ केलेली नाही, त्याांनी 15 व्या कें द्रीय रित्त आयोगाच्या 
रशफािशीनुसाि  कें द्रशासनाद्वािे आर्थिक िर्भ 2020-2021 मध्ये   बांरित  आरर् अबांरित गँ्रटच्या स्िरूपात 
प्राप्त झालेला रनिी तसेच, आर्थिक िर्भ 2021-22 मध्ये अबांरित गँ्रटच्या स्िरूपात प्राप्त झालेला रनिी, 
सांबांरित स्िारनक स्ििाज्य सांस्िाांनी " उप सरचि (रित्त) 15 िा रित्त आयोग, ग्रामरिकास रिर्ाग, महािाष्ट्र 
िाज्य " [DEPUTY SECRETARY (FIN) 15 TH   FINANCE COMMISSION RDD MAHA STATE ]  
या नाि े ICICI बँकेत उघडलेल्या बॅक खाते क्रमाांक  003801039519,  IFS code - ICIC0000038 या  
15 व्या रित्त  आयोगाच्या बचत  खात्यामध्ये फक्त RTGS रकिा NEFT व्िािे  िमा किाि े (िनािेशाव्िािे 
िमा करू नयेत) ि त्याचा UTR number शासनास sofin4.rdd-mh@nic.in या ईमेलिि कळरिण्यात यािा. 
तिनांति  सिि रनिी ICICI बँकेमार्फभ त PFMS प्रर्ालीद्वािे सांबांरित ग्रामीर् स्िारनक स्ििाज्य सांस्िाांना  पुन: 
रितिीत किण्यात येईल.  

 
ज्या स्िारनक स्ििाज्य सांस्िाांनी   Receipt voucher entry बाबतची कायभिाही पूर्भ केलेली आहे 

त्याांनी  सिि रनिी  शासन रनर्भय क्र. पीईएस-4521/प्र.क्र.50/आसक रि.26.08.2०२१  अन्िये उघडण्यात 
आलेल्या सांबांरित ग्रामीर् स्िारनक स्ििाज्य सांस्िाांच्या  ICICI बँकेच्या खात्यामध्ये िमा किण्याची कायभिाही 
RTGS/ NEFT ककिा िनािेशाव्िािे त्ििीत पूर्भ किािी.  
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उपिोक्त कायभिाही पुर्भ झाल्यािि िुनी बँक खाती त्ििीत बांि किण्यात यािी आरर् िुनी बँक खाती  

PFMS प्रर्ालीमध्ये Deactivate करुन Deactivate केलेल्या बकँ खात्याचा तपरशल ि Unique Code ची 
मारहती शासनास sofin4.rdd-mh@nic.in या ईमेलिि तात्काळ पाठिािी.  

सिि शासन परिपत्रक महािाष्ट्र शासनाच्या िबेसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ि 
किण्यात आला असून, त्याचा सांगर्क साांकेताांक क्र. 202110011447203420 असा आहे.  

महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आिेशानुसाि ि नािाने, 

  
 
 
 

 ( प्ररिर् िेरिचांि िैन ) 
                                                                           उप सरचि, महािाष्ट्र शासन 

 
   प्ररत, 
           1.  मुखय कायभकािी अरिकािी, रिल्हा परिर्ि (सिभ) , 

2. उपमुखय कायभकािी अरिकािी (पांचायत), रिल्हा परिर्ि (सिभ), 
3. मुखय लेखा ि रित्त अरिकािी, रिल्हा परिर्ि (सिभ), 

    प्रत मारहतीसाठी, 
         1. मा.मांत्री (ग्रामरिकास) याांचे खािगी सरचि 
         2. मा.िाज्यमांत्री (ग्रामरिकास) याांचे खािगी सरचि 
         3. मा.अ.मु.स. (ग्रा.रि ि पां.िा) याांचे स्िीय सहायक  
         4. आपले सिकाि कक्ष, ग्रामरिकास रिर्ाग 
       5. रनिडनस्ती कायासन रित्त - 4  
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