
  
 

15 व्या कें द्रीय वित्त आयोगाच्या बंवित / 
अबंवित वििीतूि खर्च करण्याबाबत 
मागचदर्चक सूर्िा. 
 

 महाराष्ट्र र्ासि 
ग्राम विकास विभाग 

र्ासि पवरपत्रक क्रमांकः पंविआ-2022/प्रक्र-78/वित्त-4 
बािंकाम भिि, मर्चबाि पथ, फोर्च, 

मंत्रालय, म ंबई- 400 001 
वदिाकं :  18 िोव्हेंबर, 2022. 

 
 

िार्ा :  र्ासि पवरपत्रक क्र. पंविआ-2020/प्र.क्र.78/ वित्त-4 वद.3 जूि 2022 
 

पवरपत्रक 

सि 2020 पासूि कोरोिा प्राद भािाम ळे ग्रामीण भागात आरोग्य व्यिस्थेिर पवरणाम र्ाला 
होता. 15 व्या कें द्रीय वित्त आयोगाच्या अबंवित वििीतूि, आरोग्य कें द्र ि उपकें द्र यारं्े बळकर्ीकरण, 
द रूस्ती ि आरोग्य विषयक आिश्यक सेिा, र्ाळांसाठी िविि िगचखोल्या बािंकाम, र्ाळा द रूस्ती, 
संरक्षण भभत बािंकाम, विद्य त स वििा (प्रत्येक िगात लाईर् ि पंखा), प्रत्येक िगात उच्र् दजार्ा फळा, 
म लािंा बसण्यासाठी अद्याित बाक, जे प्रयोग र्ाळास्तरािर करणे र्क्य आहे वतथे प्रयोगर्ाळा सावहत्य 
प रविणे, बोलक्या भभती, रंगरंगोर्ी, र्ाळासंाठी आिश्यक असणारे सावहत्य इत्यादी भौवतक स वििा 
उपलब्ि करूि देण्यास प्रािान्य देण्याबाबत र्ासि पवरपत्रक क्र. पंविआ-2020/प्र.क्र.78/ वित्त-4 
वद.3 जूि 2022 विगचवमत करण्यात आले होते.  

या सद्यस्स्थतीत कोरोिार्ा प्राद भाि कमी र्ाला असूि पवरस्स्थती पूिचपदािर आलेली आहे. 
तसेर् वजल्हा पवरषदाचं्या र्ाळाचं्या स वििाबंाबत र्ालेय वर्क्षण ि वक्रडा विभागाकडूि तसेर् आरोग्य 
स वििासंाठी सािचजविक आरोग्य विभागाकडूि अि दाि प्राप्त होत असते. सदर बाबींर्ा विर्ार करता  
उपरोक्त र्ासि पवरपत्रक क्र. पंविआ-2020 / प्र.क्र.78 / वित्त-4, वद.3 जूि 2022  या आदेर्ान्िये रदृ 
करण्यात येत आहे 
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सदर र्ासि पवरपत्रक महाराष्ट्र र्ासिाच्या िबेसाईर् (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ि 
करण्यात आला असूि, त्यार्ा संगणक संकेताकं क्र. 202211181016225920 असा आहे. हा र्ासि 
विणचय वडवजर्ल स्िाक्षरीिे साकं्षावंकत करुि काढण्यात येत आहे. 

           महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याचं्या आदेर्ाि सार ि िािािे, 

       (पो. द. देर्म ख) 
                                              उप सवर्ि, महाराष्ट्र र्ासि 

प्रत. 
1. मा.राज्यपाल यारं्े सवर्ि  
2. मा.म ख्यमंत्री यांर् ेप्रिाि सवर्ि  
3. मा.उपम ख्यमंत्री यांर् ेसवर्ि 
4. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांर् ेखाजगी सवर्ि 
5. मा.विरोिी पक्षिेते, वििािसभा / वििाि पवरषद 
6. मा.वििािसभा ि वििाि पवरषद सदस्य. 
7. मा. म ख्य सवर्ि यांर् ेस्िीय सहाय्यक. 
8. मा.अ.म .स. (ग्रा.वि. ि प.ंरा.) यांर्े स्िीय सहाय्यक 
9. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 1 (लेखापरीक्षा), म ंबई (पार् जादा प्रतीसह) 
10. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2 (लेखापरीक्षा), िागपरू  (पार् जादा प्रतीसह) 
11. सिच विभागीय आय क्त. (महसलू)  
12. सिच वजल्हा पवरषदांर् ेअध्यक्ष. 
13. म ख्य लेखा पवरक्षक, स्थाविक वििी लेखा, कोकण भिि,  ििी म ंबई. 
14.  सिच उपसवर्ि / अिर सवर्ि, ग्राम विकासविभाग, मंत्रालय, म ंबई  
15. सिच सहम ख्य लेखा पवरक्षक, स्थाविक वििी लेखा  (सिच विभाग) 
16. सिच वजल्हा पवरषदांर् ेम ख्य कायचकारी अविकारी. 
17. वजल्हा पवरषदांर्े म ख्य लेखा ि वित्त अविकारी, 
18. सिच वजल्हा पवरषदांर् ेउपम ख्य कायचकारी अविकारी (पंर्ायत) 
19. सिच वजल्हा कोषागार अविकारी 
20. वित्त विभाग (व्यय-15/अथचसकंल्प -17  / वित्त आयोग कक्ष.) 
21. ग्राम विकास  विभाग ( सिच कायासिे ) 
22. वििड िस्ती का.वित्त-4, ग्राम विकास विभाग, म ंबई .1  
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