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प्रस्तािना :- 

कें द्र शासनाच्या Ease of Doing Business धोरिांतगफत ि राज्य शासनाच्या धोरिान सार 
वजल्हा पवरषद ि ग्रामपंचायत स्तरािरील विविध प्रकल्प/योजनामंधील कंत्रार्दार ि आतर लाभाथी 
यानंा वनधीचे वितरि ऑनलाआन पद्धतीने करून वनधी वितरिाची प्रक्रीया विवजर्ल ि कॅशलेस 
पद्धतीने करण्याचे शासनाचे धोरि अहे. सदर धोरिाच्या ऄन षंगाने कें द्र शासनाने स्थावनक 
स्िराज्य संस्थांना देण्यात येिाऱ्या 15 व्या वित्त अयोगाचा वनधी Public Finance Management 
System (PFMS) प्रिालीिरुन वितरीत करिे बंधनकारक केले अहे. तसेच सदर वनधी थेर् 
लाभार्थ्यांपयंत पोहचविण्यासाठी PRIASoft-PFMS या दोन प्रिालींचे Integration केले अहे. कें द्र 
शासनाच्या पंचायत राज मंत्रालयाने PFMS प्रिालीचा िापर करण्यासाठी robust technology 
ऄसिाऱ्या बँकाच्या मायमयमातून वनधीचे वितरि करण्याच्या सूचना वदल्या अहेत. त्याऄन षंगाने  
ICICI बँक PPI साठी Handholding Support देण्यास बँक तयार ऄसल्याचे कें द्र शासनाच्या 
पंचायत राज मंत्रालयाने वद.8/5/2020 च्या पत्रान्िये कळविले अहे. Public Finance 
Management System ही कें द्र शासनाची Web Based Online Transaction प्रिाली ऄसून या 
प्रिालीद्वारे वनधीचे व्यिस्थापन अवि लाभार्थ्यांना इ-पेमेंर् करिे शक्य होते. यासिफ प्रवक्रयेमयमये 
PFMS प्रिालीशी संलग्न ऄसिाऱ्या बँकेच्या कायफक्षमतेिर शासनाचे eGovernance, Digital तसेच 
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Financial Inclusion (FI) चे ईविष्र् ऄिलंबन ऄसते. या क्षते्रात ईत्कृष्र् काम करिाऱ्या पवहल्या 5 
बँकामंयमये ICICI बँकेचा समािशे ऄसल्याबाबत कें द्र शासनाने वद.18/12/2019 च्या पत्रान्िय े
बँकेला प्रशस्तीपत्र वदले अहे. 14 व्या वित्त अयोगातंगफत ICICI बँकेमार्फ त असाम, कनार्क, 
ओविसा, छत्तीसगि, ग जरात या राज्यामंयमये PPI साठी Handholding Support देण्यात येत अहे. 
ICICI बँक DSC mode साठी PFMS प्रिालीशी संलग्न ऄसून या मायमयमातून होिारे सिफ अर्थथक 
व्यिहार हे Straight Through Processing (STP) mode िर करण्यात येतात. म्हिजेच या 
कायफप्रिालीमयमये PFMS ककिा बँकेमयमये कोित्याही व्यक्तीचा प्रत्यक्ष हस्तक्षपे होत नाही. या 
प्रिालीिरुन अर्थथक प्रदाने झाल्यानंतर विविध प्रकारचे ऄहिाल प्रिालीद्वारे तयार केले जातात. 
त्याव्यवतवरक्त Accounting Books, Ledger and Journal Books, closing Books हे स यमदा 
विभागाला ईपलब्ध होतात. 15 व्या वित्त अयोगातंगफत महाराष्र राज्याला दरिषी वनधी प्राप्त होतो. 
यापैकी वजल्हा पवरषदेला 10%, पंचायत सवमतीला 10% ि ग्रामपंचायतीला 80% याप्रमािात 
वनधीचे िार्प होते. कें द्र शासनाने वदलेल्या सूचनानं सार सदर वनधीचे िार्प ग्रामपंचायतींना राज्य 
शासनाकिून थेर् करिे अिश्यक अहे. तसेच सदर वनधी PPI द्वारेच वितरीत करिे ऄवनिायफ केल े
अहे. सद्यस्स्थतीत महाराष्र राज्यात PFMS प्रिालीद्वारे 15 व्या वित्त अयोगाचा वनधी खचफ 
करण्यात  ऄनेक ऄिचिी येत अहेत. त्यामयमये प्राम यायाने PFMS प्रिालीचे ऄज्ञान, कमफचाऱ्यामंयमय े
प्रवशक्षिचा ऄभाि तसचे ग्रामीि पातळीिरील बँका PFMS प्रिालीबाबत सक्षम नसिे ही महत्िाची 
कारिे अहेत. 15 व्या वित्त अयोगाचा वनधी िळेेिर खचफ होत नसल्याने लोकप्रवतवनधींकिून 
नाराजी व्यक्त करण्यात येत अहे. यासिफ बाबी विचारात घेउन राज्यात PRIASoft-PFMS 
Interface (PPI) चा प्रभािी िापर करुन कें द्र शासनाच्या DBT धोरण्याची प्रभािी ऄंमलबजाििी 
करण्यासाठी ICICI बँकेने प्रस्तावित केलेल्या PRIASoft-PFMS Interface Solution चा िापर 
करिे अिश्यक वदसून येते. शासन वनिफय वित्त विभाग वद.3 माचफ,2021 ऄन्िये विभागानंा 
त्याचंेकिील विविध योजनाचंी पवरिामकारक ि गवतमान ऄंमलबजाििी करण्याच्या दृष्र्ीने 
खाजगी बँकाचं्या मदतीने संगिकीय तंत्रज्ञान अधावरत प्रिाली/सेिा िापराियाची ऄसल्यास वित्त 
विभागाच्या सहमतीने खाजगी बँकामयमये खाते ईघिण्यास मान्यता देण्यात अलेली अहे.  

 
शासन वनिफय : 
 15 व्या वित्त अयोगांतगफत महाराष्र राज्याला प्राप्त होिाऱ्या वनधीचे, वजल्हा पवरषदेला 
10%, पंचायत सवमतीला 10% ि ग्रामपंचायतीला 80% याप्रमािात िार्प होते. कें द्र शासनाने 
वदलेल्या सूचनानं सार 15 व्या वित्त अयोगाच्या वनधीचे िार्प ग्रामपंचायतींना राज्य शासनाकिून 
थेर् करिे अिश्यक अहे. तसेच सदर वनधी PRIASoft-PFMS Interface (PPI) द्वारेच वितरीत 
करिे ऄवनिायफ केले अहे. ि यासाठी ग्रामविकास विभाग /वजल्हा पवरषदा /पंचायत सवमत्या/ 
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ग्रामपंचायती यामयमये ICICI बँकेचे T+1 बचत खाते (Saving Account) ईघिून 15 व्या वित्त 
अयोगाचा वनधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत अहे. कें द्र शासनाच्या वनदेशान सार केिळ 
बचत खातेच ईघििे ऄवनिायफ राहील. 
2. ICICI बँकेत 15 व्या वित्त अयोगाची प ढीलप्रमािे संय क्त बचत खाती ईघिण्यात यािीत. 

ऄ) राज्यस्तर ईपसवचि (वित्त) अवि कक्ष ऄवधकारी/ऄिर सवचि 
(कायासन वित्त-4)  

ब) वजल्हा पवरषद स्तर म याय लेखा ि वित्त ऄवधकारी अवि ईपम याय कायफकारी 
ऄवधकारी (पंचायत) 

क) पंचायत सवमती स्तर गर् विकास ऄवधकारी अवि सहायक लेखा ऄवधकारी 
ि) ग्रामपंचायत स्तर सरपंच अवि ग्रामसेिक/ग्रामविकास ऄवधकारी 
 

3. वजल्हा पवरषद, पंचायत सवमती स्तरािर ICICI बँकेत 15 व्या वित्त अयोगाची संय क्त बचत 
खाती ईघिण्याची संपूिफ जबाबदारी म याय लेखा ि वित्त ऄवधकारी (CAFO), वजल्हा पवरषद याचंी 
राहील. तसेच ग्रामपंचायत स्तरािर ICICI बँकेत 15 व्या वित्त अयोगाची संय क्त बचत खाती 
ईघिण्याची संपूिफ जबाबदारी ईपम याय कायफकारी ऄवधकारी (पंचायत), वजल्हा पवरषद याचंी 
राहील. त्यानंी ICICI बँकेच्या ऄवधकाऱ्यासंमिते वजल्हा पवरषद, पंचायत सवमती अवि ग्रामपंचायत 
स्तरािर 15 व्या वित्त अयोगाचे बचत खाते T+1 तत्िािर ईघिण्याची कायफिाही 15 वदिसातं प िफ 
करून घ्यािी. ग्रामपंचायतींची खाती ईघिण्यासाठी ताल का पातळीिर मेळाि ेअयोवजत करण्यात 
यािते.  
 
4. 15 व्या वित्त अयोगाचा वनधी PFMS प्रिालीिरूनच वितरीत करिे अिश्यक ऄसून सदर 
प्रिालीमार्फ त वनधी खचफ न झाल्यास कें द्र शासनाकिून 15 व्या वित्त अयोगाचा प ढील हप्ता 
वितरीत करण्यात येिार नाही. ही बाब विचारात घेउन वजल्हा पवरषद, पचंायत सवमती अवि 
ग्रामपंचायत स्तरािरील 15 व्या वित्त अयोगाची खाती ICICI बँकेत ईघिण्यासाठी कालबद्ध 
कायफक्रम तयार करून त्याचे संपूिफ संवनयंत्रि करण्याची जबाबदारी म याय कायफकारी ऄवधकारी, 
वजल्हा पवरषद याचंी राहील. 

 
5. कें द्र शासनाने इ-पंचायत कायफक्रमातंगफत स्थावनक स्िराज्य संस्थाचं्या कारभरात एकसूत्रता 
राहािी यासाठी 11 प्रकाराच्या अज्ञािली विकसीत केल्या अहेत. त्यापैकी वप्रयासॉफ्र् हे 
ऄकाउंर्ीग सॉफ्र्िऄेर ऄसून वजल्हा पवरषद, पचंायत सवमती अवि ग्रामपंचायतीमधील सिफ 
लेयायाचंी नोंद या अज्ञािली मयमये घेतली जाते. कें द्र शासनाने 15 व्या वित्त अयोगाचा वनधी वितरीत 
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करण्यासाठी विविध बँकाचं्या मायमयमातून PFMS ही प्रिाली विकसीत केली अहे. तसेच Ease of 
Doing Business ही संकल्पना प्रत्यक्षात अिण्यासाठी ि वनधी खचफ करण्यामयमये पारदशफकता 
अिण्यासाठी PRIASoft ि PFMS या दोन्ही प्रिालींचे Integration केले अहे.  त्यासाठी खालील 
प्रमािे कायफपयमदती देण्यात अली अहे.    

 
(1) ईपम याय कायफकारी ऄवधकारी, गर्विकास ऄवधकारी, ग्रामसेिक अवि सरपचं याचं े
Digital Signature Certificate (DSC) Register करिे  
(2) State Admin किून Approval देिे 
(3) EGRAMSWARAJ-PFMS Integration प्रिालीिर चेकर / मेकर बनवििे  
(4) Vendor Registration करिे. 
(5) eRyolRmE/tnedisRR Registration करिे. 
(6) Online Payment Voucher तयार करिे. 

PFMS प्रिालीचा िापर करण्याकवरता बँकेमार्फ त PFMS िर खालील कायफपयमदतीचा िापर 
करण्यात येिार अहे. 

i) Agency Registration  
ii) Beneficiary Registration  
iii) Account Validation 
iv) Payments Modes 
v) Payment Status Reports and Reconciliation 
 

6. ICICI बँकेमार्फ त PPI प्रिालीचा िापर करण्यासाठी प ढीलप्रमािे स विधा ईपलब्ध करुन 
देण्यात येतील.  

1. Digital Signature Certificate (DSC) स विधा. 
2. सदर प्रिालीमधील विविध Stake Holders जसे की ग्रामविकास विभाग , वजल्हा 

पवरषद, पंचायत सवमत्या अवि ग्रामपंचायत या विविध पातळयािंर प्रवशक्षि ि 
कायफशाळा अयोवजत करण्यात येतील. प्रिालीचा सक्षमपिे िापर करण्यासाठी 
Support ईपलब्ध करुन देण्यात येइल. 

3. सदर प्रिालीिरील होिाऱ्या सिफ व्यिहाराचंे प्रत्यक्ष संवनयंत्रि व्यिस्था अवि MIS 
Dashboard ईपलब्ध करुन देण्यात येइल.  
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4. या प्रिालीचा िापर करण्यासाठी बँकेने स्ितंत्र मोबाइल ॲस्प्लकेशन तयार केल े
ऄसून PFMS प्रिालीिरील व्यिहारानंा मोबाइल िरुन देखील मान्यता देता येिार 
अहे. तसेच लाभार्थ्याचे अधार विषयक तपशील पिताळिी करता येिार अहे. 

5. यासंदभात विविध स्तरािरील िापरकत्यांना िळेोिळेी येिाऱ्या ऄिचिी 
सोिविण्यासाठी कॉल सेंर्र स विधा ईपलब्ध करुन देण्यात येिार अहे.  

6. सदर प्रिालीचा िापर करण्यासाठी बँकेकिून अिश्यक ते तावंत्रक सहाय्य 
प रविण्यात येइल. 

 
7. यासाठी ग्रामविकास विभाग ि ICICI बँक याचं्यात सामाजंस्य करार (MoU) करण्यात येइल. 
8. सदर प्रिालीचा िापर करण्यासाठी शासनािर ककिा वजल्हा पवरषदेिर कोिताही वित्तीय 
भार येिार नाही.  
9. हा शासन वनिफय वित्त विभागाच्या सहमतीने ि त्याचं्या ऄनौपचावरक संदभफ क्रमाकं 
ऄनौसं/142/21/कोषा.प्रशा-5, वदनाकं 13 ऑगस्र्, 2021 ऄन्िये वनगफवमत करण्यात येत अहे. 
 
 सदर शासन वनिफय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
ईपलब्ध करण्यात अल ेऄसून त्याचा संकेताक 202108171639348620 ऄसा अहे. हा अदेश 
विजीर्ल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशान सार ि नािाने,  

      (प्रविि देविचंद जैन) 
 ईप सवचि, महाराष्र शासन 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल याचंे सवचि 
2. मा.म यायमंत्री याचंे प्रधान सवचि 
3. मा. ईप म यायमंत्री याचंे प्रधान सवचि 
4. मा. सभापती विधान पवरषद याचंे खाजगी सवचि 
5. मा. ऄयमयक्ष विधानसभा यांचे खाजगी सवचि, विधानभिन म ंबइ 
6. मा. विरोधी पक्ष नेते विधान पवरषद/ विधानसभा याचंे खाजगी सवचि, विधानभिन म ंबइ 
7. सिफ विधानमंिळ सदस्य, विधानभिन म ंबइ 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8. शासनाचे म याय सवचि 
9. प्रधान सवचि, विधानमंिळ सवचिालय, विधानभिन म ंबइ 
10. सिफ मंत्री अवि राज्यमंत्री याचंे स्िीय सहायक 
11. मंत्रालयीन सिफ विभाग 
12. वित्त विभाग (कायासन कोषा.प्रशा.5,/वित्त अयोग कक्ष) मंत्रालय म ंबइ 
13. कायासन वित्त-4, ग्रामविकास विभाग, बाधंकाम भिन, मझफबान रोि, र्ोर्फ,म ंबइ 
14. सिफ विभागीय अय क्त, महाराष्र राज्य 
15. सिफ ईप सवचि ,ग्राम विकास विभाग,बाधंकाम भिन,म ंबइ, 
16. सिफ वजल्हावधकारी 
17. म याय कायफकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद (सिफ) 
18. महालेखापाल (लेखा ि ऄन ज्ञयेता)-1, महाराष्र, म ंबइ/नागप र 
19. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1, महाराष्र, म ंबइ/नागप र 
20. ऄवधदान ि लेखावधकारी म ंबइ 
21. वनिासी लेखा परीक्षा ऄवधकारी. 
22. सिफ वजल्हा कोषागार ऄवधकारी 
23. गर् विकास ऄवधकारी, पंचायत सवमती (सिफ) 
24. ग्रामसेिक/ग्रामविकास ऄवधकारी, ग्रामपंचायत (सिफ) 
25. सिफ कायासने, ग्रामविकास विभाग, बाधंकाम भिन, म ंबइ. 
26. श्री. क मार अवशष रंजन, झोनल हेि, िसे्र् मेगा झोन, ICICI बँक, म ंबइ 
27. वनििनस्ती (अपले सरकार कक्ष)  

 
प्रत मावहतीसाठी, 

1. मा.मंत्री (ग्रामविकास), यांचे खाजगी सवचि 
2. मा.राज्यमंत्री (ग्रामविकास), याचंे खाजगी सवचि 
3. मा.ऄप्पर म याय सवचि (ग्रामविकास विभाग) याचंे स्िीय सहायक 
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