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14 व्या कें द्रिय द्रित्त आयोगाांतगगत 
राज्यातील ग्रामीण स्थाद्रिक स्िराज्य 
सांस्थाांिा सि 2016-17 या आर्थथक 
िर्षाच्या जिरल परफॉमगन्स ग्रॅंटच्या 
द्रितरणाबाबतच े द्रिकर्ष ि सांद्रियांत्रण 
याबाबत मागगदर्गक सूचिा.  

महाराष्ट्र र्ासि 
ग्राम द्रिकास द्रिभाग 

र्ासि द्रिणगय क्रमाांकः चौद्रिआ 2015/ प्र.क्र. 26/द्रित्त-4 
सािगजद्रिक बाांधकाम भिि, १ ला मजला 

२५, मर्गबाि पथ, म ांबई-400 001. 
तारीख: - 28 एद्रप्रल, 2016. 

िाचा -  
1) र्ासि द्रिणगय, ग्राम द्रिकास ि जलसांधारण द्रिभाग क्र.चौद्रिआ 2015/प्र.क्र.26/द्रित्त- 4, 

द्रद.16/7/2015 
2) कें िीय द्रित्त मांत्रालयाचे पत्र क्र. 13(32)एफएफसी/एफसीडी/201-16 द्रद.8/10/2015.  
3) र्ासि द्रिणगय, ग्राम द्रिकास ि जलसांधारण द्रिभाग क्र.चौद्रिआ 2015/प्र.क्र.26/द्रित्त- 4, 

द्रद.21/12/2015 
4) र्ासि पद्ररपत्रक, ग्राम द्रिकास ि जलसांधारण द्रिभाग क्र.चौद्रिआ 2015/प्र.क्र.107/ 

द्रित्त- 4, द्रद.1/2/2016 

प्रस्ताििा - 
चौदाव्या कें द्रिय द्रित्त आयोगाच्या द्रर्फारर्ीि सार राज्यातील ग्रामीण स्थाद्रिक स्िराज्य 

सांस्थाांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याला सि 2015-16 या आर्थथक िर्षापासूि प ढील पाच िर्षासाठी 
बेद्रसक ग्रॅंटच ेरु.13532.11 कोटी ि परफॉमगन्स ग्रॅंटचे रु.1503.56 कोटी अर्ा 2 प्रकारच्या ग्रॅंट्सच्या 
स्िरुपात एकूण रु.15035.67 कोटी इतके अि दाि उपलब्ध करुि देण्यात येणार आहे. त्यापैकी 
जिरल बेद्रसक ग्रॅंट सि 2015-16 पासूि प्राप्त होणार असूि परफॉमगन्स ग्रॅंट सि 2016-17 पासूि 
प्राप्त होणार आहे. प्रस्त त द्रिधी हा केिळ ग्रामपांचायत स्तरासाठीच उपलब्ध करण्यात येणार आहे.   

चौदाव्या कें द्रिय द्रित्त आयोगाांतगगत जिरल बेद्रसक ग्रॅंटच्या द्रितरणाबाबतचे द्रिकर्ष सांदभाधीि 
क्र.1 येथील द्रद.16/7/2015 च्या र्ासि द्रिणगयान्िये द्रिगगद्रमत करण्यात आले आहेत. चौदाव्या 
कें द्रिय द्रित्त आयोगाांतगगत राज्यातील ग्रामीण स्थाद्रिक स्िराज्य सांस्थाांसाठी जिरल परफॉमगन्स 
ग्रॅंटच्या स्िरुपात प्राप्त होणारा द्रिधी द्रितरीत करण्याबाबतचे द्रिकर्ष ठरद्रिण्याबाबतचा प्रस्ताि 
र्ासिाच्या द्रिचाराधीि होता. याबाबत र्ासिािे प ढीलप्रमाणे द्रिणगय ेेतला आहे.  
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र्ासि द्रिणगय-  
चौदाव्या कें द्रिय द्रित्त आयोगाच्या द्रर्फारर्ीि सार राज्यातील ग्रामीण स्थाद्रिक स्िराज्य 

सांस्थाांकरीता प्राप्त होणाऱ्या जिरल परफॉमगन्स ग्रॅंटच्या अि दािाच्या द्रितरणाची ि सांद्रियांत्रणाची 
सि 2016-17 या आर्थथक िर्षाकरीता कायगपध्दती खालीलप्रमाणे असेल.  
 
2. चौदाव्या कें द्रिय द्रित्त आयोगाचे परफॉमगन्स ग्रॅंट द्रमळण्याकरीता पात्रतेच्या अटी:- 

    चौदाव्या कें द्रिय द्रित्त आयोगाचे परफॉमगन्स ग्रॅंट द्रमळण्याकरीता पात्र ठरण्यासाठी 
ग्रामपांचायतींिी खालील दोि अटींची पूतगता करणे आिश्यक राद्रहल. 

(अ) ग्रामपांचायतींिी त्याांचे लेखे ठेिणे आिश्यक असूि त्याांचे अद्ययाित (दोि िर्षाच्या आतील 
कालािधीचे) लेखापरीक्षण र्ाले असाि.े या लेखापद्ररद्रक्षत लेख्याद्वारे ग्रामपांचायतींचे उत्पन्न 
ि खचग यासांबांधीची द्रिश्वासाहग माद्रहती स स्पष्ट्टपणे उपलब्ध करणे. 
उदा. सि 2016-17 या आर्थथक िर्षाचे परफॉमगन्स ग्रॅंट द्रमळण्याकरीता पात्र ठरण्यासाठी सि 
2014-15 या आर्थथक िर्षाचे लेखापरीक्षण र्ालेले असािे.  

(ब) ग्रामपांचायतीच्या स्िउत्पन्नात मागील िर्षापेक्षा िाढ र्ाली असािी. 
 
3. (अ) द्रिधी द्रितरणाचे प्रमाण:- 

चौदाव्या कें द्रिय द्रित्त आयोगाांतगगत कें ि र्ासिाकडूि राज्यातील ग्रामीण स्थाद्रिक स्िराज्य 
सांस्थाांिा प्राप्त होणारा सांपूणग द्रिधी हा केिळ ग्रामपांचायत स्तरासाठीच उपलब्ध असेल. 

    (ब) द्रिधी द्रितरणाचे द्रिकर्ष:- 
 (i) कें ि र्ासिाकडूि चौदाव्या कें द्रिय द्रित्त आयोगाांतगगत प्राप्त परफॉमगन्स ग्रॅंटचे द्रितरण राज्य 
र्ासिाकडूि ग्रामीण स्थाद्रिक स्िराज्य सांस्थाांिा बेद्रसक ग्रॅंटप्रमाणेच, लोकसांख्या (90%) ि क्षते्रफळ 
(१०%) याआधारे द्रजल्हा पद्ररर्षदेमाफग त ग्रामपांचायतींिा करण्यात येईल. 

 (ii) द्रजल्हा पद्ररर्षदेमाफग त ग्रामपांचायत स्तरािर परफॉमगन्स ग्रॅंट िाटप करतािा, िरीलप्रमाणे 
लोकसांख्या ि क्षते्रफळ या द्रिकर्षाच्या आधारे ग्रामपांचायतीचा अि दािाचा द्रहस्सा ठरद्रिण्यात येईल. 
ज्या ग्रामपांचायती परफॉमगन्स ग्रॅंट द्रमळण्यासाठीच्या पात्रता द्रिकर्षाांची पूतगता करतील, त्याांिा 
परफॉमगन्स ग्रॅंटमधील त्याांच्या द्रहश्श्याचे िाटप करण्यात येईल.  

गेली दोि िर्षे राज्यात द ष्ट्काळाची तीव्रता अद्रधक असल्यािे ग्रामपांचायतीच्या आर्थथक 
िर्षाच्या स्िउत्पन्नािर पद्ररणाम होण्याची र्क्यता आहे. त्याम ळे द्रजल्हा पद्ररर्षद स्तरािरुि 
ग्रामपांचायतींिा परफॉमगन्स ग्रॅंटचे िाटप करतािा सि 2016-17 या आर्थथक िर्षाचे परफॉमगन्स ग्रॅंट 
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द्रमळण्यासाठी पात्र ठरण्यासाठी ग्रामपांचायतींिी खालीलप्रमाणे द्रिद्रहत 100 ग णाांपैकी एकद्रत्रत 
कमीत कमी 85 ग ण द्रमळद्रिणे आिश्यक राद्रहल. 

अ.क्र. िर्षग   द्रिकर्ष ग ण 
1 2016-2017  ग्रामपांचायतीचे लेखापद्ररक्षण 80 ग ण 

 ग्रामपांचायतीचे स्िउत्पन्नात िाढ 
स्िउत्पन्नात िाढ 10% पयंत- 5 ग ण 
स्िउत्पन्नात िाढ 25% पयंत- 10 ग ण 
स्िउत्पन्नात िाढ 50% पयंत- 15 ग ण 
स्िउत्पन्नात िाढ 50% पेक्षा जास्त- 20 ग ण 

20 ग ण 

                                                                      एकूण 100 ग ण 
  

(iii) ज्या ग्रामपांचायतींिी परफॉमगन्स ग्रॅंट द्रमळण्यासाठी पात्रता द्रिकर्षाांची पूतगता केली िसेल, 
त्याांची सांबांद्रधत आर्थथक िर्षाच्या परफॉमगन्स ग्रॅंटच्या द्रहश्श्याची रक्कम, पात्र ग्रामपांचायतींमध्ये 
समप्रमाणात िाटप करण्यात येईल. 
 
4. द्रिधी द्रितरणद्रिर्षयक कायगप्रणाली:- 

द्रजल्हा पद्ररर्षदाांिी िरीलप्रमाणे द्रिद्रहत केलेल्या द्रिधी िाटपाच्या द्रिकर्षाांि सार त्याांच्या अद्रधिस्त 
सिग ग्रामपांचायतींिा इ.सी.एस. (Electronic Clearance System)/एि.इ.एफ.टी. (National 
Electronic Fund Transfer) ककिा आर.टी.जी.एस. (Real Time Gross Settlement) या आध द्रिक 
बॅंककग द्रसस्टीमद्वारे सांबांद्रधत ग्रामपांचायतीच्या खात्यािर 5 ते 10 द्रदिसाांत द्रितरीत करािा. याप्रमाणे 
सिग द्रिधी द्रिद्रहत सूत्राि सार त्याांच्या अद्रधिस्त सिग ग्रामपांचायतींिा द्रितरीत करण्यात आल्यािांतर 
त्याबाबतचे सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ” ि सार प्रमाणपत्र र्ासिास तातडीिे सादर कराि.े  
 
5. इतर मागगदर्गक सूचिा :- 
1) र्ासिािे यापूिी द्रदलेल्या सूचिेि सार ग्रामपांचायतींिी चौदाव्या द्रित्त आयोगाांतगगत प्राप्त द्रिधीच्या 
व्यिहारासाठी राष्ट्रीयकृत बॅंकेमध्ये उेडलेल्या  बचत खात्यातच परफॉमगन्स ग्रॅंटचा द्रिधी ठेिािा.  
2)ग्रामपांचायतींिी चौदाव्या द्रित्त आयोगाांतगगत खात्यातील व्यिहार ग्रामपांचायतीच्या िािािे  सरपांच 
ि ग्रामसेिक / ग्रामद्रिकास अद्रधकारी याांच्या सांय क्त स्िाक्षरीिे व्हाि.े  
3) चौदाव्या द्रित्त आयोगाांतगगत जिरल परफॉमगन्स ग्रॅंटच्या अि दािाची रक्कम यासांदभात देण्यात 
येणाऱ्या द्रिद्रहत उद्रिष्ट्टाांिरच खचग करािी. इतर योजिा ि कायगक्रमाांिर खचग करण्यात येऊ िये.  



र्ासि द्रिणगय क्रमाांकः चौद्रिआ-2015/प्र.क्र.26/ द्रित्त-4. 

 

 
  पषृ्ठ 5 पैकी 4 

4) र्ासिािे द्रिद्रहत उद्रिष्ट्टाांव्यद्रतद्ररक्त इतर बाबींिर द्रिधी खचग केल्यास ती रक्कम सांबांद्रधत जबाबदार 
पदाद्रधकाऱ्याांकडूि/कमगचाऱ्याांकडूि िसूल करण्यात येईल.                                  
5) ग्रामीण स्थाद्रिक स्िराज्य सांस्थाांिी स्ित:च्या उत्पन्नात िाढ करािी. तसेच ग्रामपांचायतींचे लेखा 
परीक्षण द्रिद्रहत िळेेत होईल याची काळजी घ्यािी ि त्र टींचे द्रिराकरण तात्काळ कराि.े 
 
6.  सिग म ख्य कायगकारी अद्रधकारी याांिी ह्या र्ासि द्रिणगयाच्या प्रती त्याांचे अद्रधिस्त सिग द्रजल्हा 
पद्ररर्षद/ पांचायत सद्रमती/ग्रामपांचायत स्तरािरील अद्रधकाऱ्याांिा तात्काळ उपलब्ध करुि द्याव्यात.  

 
सदर र्ासि द्रिणगय महाराष्ट्र र्ासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201604281205134420 असा आहे. हा आदेर् 
द्रडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षाांद्रकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेर्ाि सार ि िाांिािे,  
 

          (िभैि राजेेाटगे) 
 उप सद्रचि, महाराष्ट्र र्ासि 

प्रत, 
1) मा. राज्यपालाांचे सद्रचि 
2) मा.म ख्यमांत्री याांचे प्रधाि सद्रचि 
3) मा.मांत्री (ग्रा.द्रि.) याांचे खाजगी सद्रचि 
4) मा. राज्यमांत्री (ग्रा.द्रि.) याांचे खाजगी सद्रचि 
5) मा.द्रिधािसभा ि द्रिधाि पद्ररर्षद सदस्य 
6) सिग द्रजल्हा पद्ररर्षदाांचे मा. अध्यक्ष  
7) मा. म ख्य सद्रचि, महाराष्ट्र र्ासि, मांत्रालय, म ांबई 
8) अपर म ख्य सद्रचि (द्रित्त), द्रित्त द्रिभाग, मांत्रालय, म ांबई 
9) प्रधाि सद्रचि (ग्रा.द्रि. ि पां.रा.) याांचे स्िीय सहाय्यक 
10) महालेखापाल, महाराष्ट्र - 1 (लेखापरीक्षा), म ांबई (पाच जादा प्रतीसह) 
11) महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2 (लेखापरीक्षा), िागपूर  (पाच जादा प्रतीसह) 
12) सिग द्रिभागीय आय क्त (महसूल)  

http://www.maharashtra.gov.in/
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13) सिग  सह/उपसद्रचि, ग्राम द्रिकास ि जलसांधारण द्रिभाग, मांत्रालय, म ांबई  
14) सिग द्रजल्हा पद्ररर्षदाांचे म ख्य कायगकारी अद्रधकारी 
15) सांचालक, स्थाद्रिक द्रिधी लेखा, महाराष्ट्र राज्य,कोकण भिि,  ििी म ांबई 
16) सिग महसूल द्रिभागाचे उप आय क्त (द्रिकास), 
17) सिग सहम ख्य लेखा पद्ररक्षक, स्थाद्रिक द्रिधी लेखा  (सिग द्रिभाग) 
18) सिग द्रजल्हा पद्ररर्षदाांचे म ख्य लेखा ि द्रित्त अद्रधकारी, 
19) सिग द्रजल्हा पद्ररर्षदाांचे उपम ख्य कायगकारी अद्रधकारी (पांचायत) 
20) सिग द्रजल्हा कोर्षागार अद्रधकारी 
21) द्रित्त द्रिभाग (व्यय-15/अथोपाय / द्रित्त आयोग कक्ष.) 
22) ग्राम द्रिकास ि जलसांधारण द्रिभाग ( सिग कायासिे ) 
23) द्रििड िस्ती का.क्र.द्रित्त-4, ग्राम द्रिकास ि जलसांधारण द्रिभाग. 

---------  
                                            प्रपत्र - अ 
प्रमाद्रणत करण्यात येते की, १४ व्या द्रित्त आयोगाांतगगत सि ---------- या िर्षाचा 

जिरल परफॉमगन्स ग्रॅंटचा र्ासि द्रिणगय, ग्राम द्रिकास द्रिभाग, क्र.----------------, 
द्रद. ----------- अन्िये द्रजल्हा पद्ररर्षद स्तरािर प्राप्त सिग द्रिधी ि त्यािरील व्याजाची 
रक्कम  --------(सांबांद्रधत द्रजल्हा पद्ररर्षदेचे िाि)  या द्रजल्हा पद्ररर्षदेच्या  अद्रधिस्त पात्र  
ग्रामपांचायतींिा र्ासिाच्या मागगदर्गक सचूिा तसेच द्रिद्रहत केलले्या द्रिकर्षाि सार 
द्रितद्ररत करण्यात आली आहे. 

पात्र ग्रामपांचायतींची सांख्या - 
अपात्र ग्रामपांचायतींची सांख्या -  
 
    सही:                सही: 
    िाि :            िाि : 
    द्रदिाांक :            द्रदिाांक : 
    (म ख्य लखेा ि द्रित्त अद्रधकारी)         (म ख्य कायगकारी अद्रधकारी) 
    द्रजल्हा पद्ररर्षद -------            द्रजल्हा पद्ररर्षद -------  
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