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                                     पद्रिपत्रक  
 
कें द्र शासनाकडून िाज्यातील ग्रामीण स्थावनक स्ििाज्य सांस्थाांच्या बळकर्ीकिणासाठी िाज्याला 

बांवधत (र्ाईड) आवण अबांधीत (अनर्ाईड) या दोन प्रकािच्या स्िरुपात अन दान उपलब्ध करून देण्यात 
येते. प्रस्त त वनधी हा पांचायत िाज या तीन स्तिािि म्हणजेच वजल्हा पविषद, पांचायत सवमती ि 
ग्रामपांचायत याांना 10 : 10 : 80 या प्रमाणात कें द्रीय वित्त आयोगाच्या दोन्ही प्रकािच्या अन दानाचे िार्प 
किण्यात येते. 

         14 व्या कें द्रीय वित्त आयोगाच्या वशफािशीन साि 1 एवप्रल, 2015 ते 31 माचझ, 2020 या कालािधीत 
कें द्र शासनाकडून िाज्यातील ग्रामीण स्थावनक स्ििाज्य सांस्थाांच्या बळकर्ीकिणासाठी महािाष्ट्र 
िाज्यास बेवसक अन दानाच्या स्िरूपात रु.13826.96 कोर्ी आवण पिफॉमझन्स अन दानाच्या स्िरूपात 
रु.294.84 कोर्ी म्हणजचे एकूण रु.14121.80 कोर्ी इतका वनधी प्राप्त र्ाला आहे.       14 व्या वित्त 
आयोगाची म दत जिी 31 माचझ, 2020 िोजी सांपली असली तिी वनधी खचझ किण्यासाठी वद.31 माचझ, 
2022 पयंत म दतिाढ देण्यात आली आहे. 

      15 व्या कें द्रीय वित्त आयोगाच्या वशफािशीन साि 1 एवप्रल, 2020 ते 31 माचझ, 2026 या कालािधीत 
कें द्र शासनाकडून िाज्यातील ग्रामीण स्थावनक स्ििाज्य सांस्थाांच्या बळकर्ीकिणासाठी महािाष्ट्र 
िाज्यास बांवधत आवण अबांवधत अन दानाच्या स्िरूपात रु.28540 कोर्ी वमळणाि आहेत. सदि वनधीच्या 
खचाबाबत कें द्र शासनाने िळेोिळेी मागझदशझक सूचना वदलेल्या आहेत. त्या अन षांगाने महािाष्ट्र शासनाने 
मागझदशझक सूचनाांबाबत शासन वनणझय वनगझवमत केले आहेत. 

 14 व्या आवण 15 व्या कें द्रीय वित्त आयोगाच्या वनधीतून प णझ र्ालेल्या कामाच्या वठकाणी खालील 
स्िरूपात मावहती फलक लािणे अवनिायझ आहे. 
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                                                          महािाष्ट्र शासन  
     वजल्हा पविषद ----- 

1. कामाचे स्िरूप  :-- 
2. वनविदा वदनोक  :-- 
3. वनविदा िक्कम  :---                                                                              
4. ठेकेदािाचे नाि  :-- 
5. काम स रू र्ाल्याचा वदनाांक  :-- 
6. काम प णझ र्ाल्याचा वदनाांक   :-- 
7. कें द्रीय वित्त आयोगाच्या वनधीचे स्िरूप :--- 
8. कें द्रीय वित्त आयोगाने वनधी वदलेले आर्थथक िषझ :--- 
उपिोक्त काम ------- कें द्रीय वित्त आयोगाच्या वनधीमधून प णझ किण्यात आलेले आहे. 

                                  
 कें द्रीय वित्त आयोगाच्या वनधीचे स्िरूप म्हणज ेसदि वनधी बेवसक / बांवधत / अबांवधत स्िरूपाचा 
आहे नमूद किणे आिश्यक आहे. तसेच वकतव्या कें द्रीय वित्त आयोगाच्या वनधीतून काम किण्यात आले 
आहे हे ही मावहती फलकात नमूद किणे आिश्यक आहे. 
  सदि शासन पविपत्रक महािाष्ट्र शासनाच्या िबेसाईर् (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध 
किण्यात आला असून, त्याचा सांगणक साांकेताांक क्र. 202111171319240120 असा आहे.  

महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदेशान साि ि नािाने, 

                                                            (प्रद्रिण जैि) 
                                                      उप सद्रिि, मिािाष्ट्र शासि      

 
प्रत. 
1. मा.िाज्यपाल याांचे सवचि  
2. मा.म ख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचि 
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3. मा.उपम ख्यमांत्री याांचे सवचि 
4. मा.मांत्री (ग्रा.वि.) याांचे खाजगी सवचि 
5. मा. िाज्यमांत्री (ग्रा.वि.) याांचे खाजगी सवचि 
6. मा.वििोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान पविषद 
7. मा.विधानसभा ि विधान पविषद सदस्य. 
8. मा. म ख्य सवचि याांचे स्िीय सहाय्यक. 
9. मा.अ.म .स. (ग्रा.वि. ि पां.िा.) याांचे स्िीय सहाय्यक 
10. महालेखापाल, महािाष्ट्र - 1 (लेखापिीक्षा), म ांबई (पाच जादा प्रतीसह) 
11. महालेखापाल, महािाष्ट्र - 2 (लेखापिीक्षा), नागपूि  (पाच जादा प्रतीसह) 
12. सिझ विभागीय आय क्त. (महसूल)  
13. सिझ वजल्हा पविषदाांचे अध्यक्ष. 
14. म ख्य लेखा पविक्षक, स्थावनक वनधी लेखा, कोकण भिन,  निी म ांबई. 
15. सिझ उपसवचि / अिि सवचि, ग्रामविकास विभाग, मांत्रालय, म ांबई  
16. सिझ सहम ख्य लेखा पविक्षक, स्थावनक वनधी लेखा  (सिझ विभाग) 
17. सिझ वजल्हा पविषदाांचे म ख्य कायझकािी अवधकािी. 
18.सिझ वजल्हा पविषदाांचे म ख्य लेखा ि वित्त अवधकािी, 
19. सिझ वजल्हा पविषदाांचे उपम ख्य कायझकािी अवधकािी (पांचायत) 
20. सिझ वजल्हा कोषागाि अवधकािी 
21. वित्त विभाग (व्यय-15/अथझसांकल्प-17 / वित्त आयोग कक्ष.) 
22. ग्राम विकास  विभाग ( सिझ कायासने ) 
23. वनिड नस्ती का.क्र.वित्त-4, ग्राम विकास विभाग, मांत्रालय, म ांबई.32 
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