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प्रस्त वन  

 राज्यातील ग्रामीण व नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांची लेखयांची मानिती Online आज्ञावलीत नोंदणी करावयाची 
आिे व त्याचबरोबर ती Excel Format मध्ये देनिल संकनलत करण्याच्या सचूना देण्यात आल्या आिेत.  त्यासाठी प्रपते्र नविीत 
करण्यात आली आिेत. Online मानिती नोंदणी अनिक चांगल्या पद्धतीने व्िावी यासाठी सचूना संच पनु्िा िालीलप्रमाणे देण्यात 
येत आिे.  

ऑनल ईन आज्ञ वलीमध्िे म नहती नोंदनवण्ि ची पध्दत  

1. मानिती नोंदणी करण्यासाठी ऑनलाईन आज्ञावली तयार करण्यात आली आिे. सदर आज्ञावली वापरण्याकनरता सवव 
स्थाननक स्वराज्य संस्थांना Login Id व Password संबंनित निल्िा सांख्खयकी कायालयांमार्व त उपलब्ि करुन देण्यात 
आला आिे. आज्ञावलीमध्ये मानिती नोंदणीसाठी नदलेल्या Link 
https://mahasdb.maharashtra.gov.in/NILB/login.do वर ख्ललक करुन प्रत्येक स्थाननक स्वराज्य संस्थेने त्यांना 
नदलेल्या Login ID व Password चा वापर करुन आज्ञावली Open (screen 1) करण्यात यावी.  

Screen 1 

 
 

 
2. सदर Login ID व Password वापरुन मानिती नोंदणी करतांना Login ID lock िोणे अशा स्वरुपाच्या तांनत्रक 

अडचणी आल्यास unlock करण्याची सनुविा िी निल्िा सांख्खयकी कायालय तसेच प्रादेनशक कायालय स्तरावर 

https://mahasdb.maharashtra.gov.in/NILB/login.do


उपलब्ि करुन देण्यात आली आिे. त्यामळेु अशी अडचण आल्यास निल्िा सांख्खयकी कायालय/प्रादेनशक 
कायालयांशी संपकव  सािनू अडचणीचे ननराकरण करुन घेण्यात याव.े  

3. ‘Data Entry module’ व पर ब बतच्ि  सचून  
Login झाल्यावर आपल्या स्थाननक  स्वराज्य संस्थेची उत्पन्न व िचाच्या मानिती नोंदणीचा screen open िोईल. 
त्यामध्ये िमा व िचाचे tab देण्यात आले असनू िमा tab वर click केल्यानंतर उत्पन्नाच्या बाबी आनण िचाच्या tab 
वर click केल्यानंतर िचाच्या बाबी display िोतील. त्यामध्ये मानिती नोंदनवण्यात यावी. मानिती नोंदनवतांना 
सोबतच्या सचूनासंचातील सचूनांचे पालन करण्यात याव.े त्या screen वरील सवव मानिती नोंदनवल्यानंतर save 
बटणावर click करावे. मानिती नोंदणी करत असताना screen 2 मध्ये दशवनवल्यानसुार एकापेक्षा अनेक उपबाबी 
असल्यास next बटणावर वर click  केल्यानंतर पढुील बाबींच्या मानिती नोंदणीकनरताचा स्रीन open िोईल. 

Screen 2 

 
 

 
 
 

 

4. राज्यातील ग्रामीण व नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांचे लेिे संकलनाबाबत (सववसािारण) सचूना  
 आज्ञावलीत भरलेली मानिती व Excel मध्ये भरण्यात आलेली मानिती यामध्ये तर्ावत रािणार नािी ह्याची 

काळिी घेण्यात यावी. तर्ावत आढळल्यास सदर मानितीबाबत संबनितांची िबाबदारी रानिल.  
 इतर िमा/इतर िचव या बाबींमध्ये एकूण िमेच्या/िचाच्या 10 टलके पेक्षा िास्त रलकम नसावी. 
 मानिती नोंदनवताना िर मागील व चाल ूवर्षीच्या मानिती मध्ये 5 टलके पेक्षा िास्त तर्ावत आढळल्यास 

त्याबाबतचा शेरा Excel File मध्ये नमदु करण्यात  यावा. 
 चाल ुवर्षातील Opening Balance िा मागील वर्षाच्या Closing Balance शी िळुला पानििे. 
 सवव स्थाननक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्न िचाची मानिती नोंदनवतांना ती (प्रत्यक्ष) रुपयात नोंदनवण्यात यावी. 

 

स्थाननक स्वराज्य संस्थांची उत्पन्न व िचाची मानिती आज्ञावली व Excel मध्ये नोंदववताना  उपरोलत नदलेल्या सवव 
सचुनांचे पालन निल्िा सांख्खयकी कायालय यांच्या स्तरावरुन करावयाचे आिे., तसे प्रादेनशक कायालय यांनी सदर 
सचुनांचे पालन केल्याबाबत िातरिमा करावयाची आिे.  

 
 
 
 
 



न गरी स्र् ननक स्वर ज्ि सांस्र् ांचे लेखे सांकलन करीत  आज्ञ वलीमध्िे online म नहती  
भरणेब बत सवथस ध रण सचून  

 
1. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची नवहीत प्रपत्ांतील उत्पन्न व खचाची मानहती अथथसंकल्पीय पुस्तके/ वार्षिक लेखे यातील 

िोंदींवरुि घेण्यात यावी (उदा. सि २०१३-१४ (प्रत्यक्ष) ची मानहती सि २०१५-१६ च्या अथथसंकल्पीय पुस्तकांमधूि 

घेण्यात यावी). 

2. योिनांकरीता राज्य व कें द्र शासनाकडून प्राप्त अनदुाने कोणत्या प्रयोिनाकरीता वापरण्यात येणार आिेत यानसुार 

त्यांचे भांडवली अथवा मिसलुी अनदुान असे वगीकरण करण्यात याव.े अनदुाने या शीर्षािालील कें द्र व राज्य 

शासनाकरीता भांडवली /मिसलुी स्वतंत्रपणे देण्यात यावीत. 

3. कें द्र परुस्कृत योिनांतगवत प्राप्त िोणारे अनदुान थेट कें न्द्र शासनामार्व त प्राप्त िोत नसनू तो राज्य सरकारमार्व त स्थाननक 

स्वराज्य संस्थांना प्राप्त िोतो. अशा ननिीच्या िमा व िचाची मानिती कें द्रीय अनदुाना अंतगवतच नमदु करण्यात यावी. 

4. मिानगरपानलकांमिील पनरविन सेवा िी िािगी संस्थेमार्व त चालनवण्यात येत असल्यास या पनरविन सेवतेील सवव 

प्राप्ती व िचव िी िािगी संस्थेची िबाबदारी आिे. मिानगरपानलका यामध्ये प्रत्यक्ष सिभागी नािी.त्यामळेु स्थाननक 

स्वराज्य संस्थेचे पनरविन उपरमाबाबत नववरणपत्र भरणे आवश्यक नािी. 

5. नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांची उत्पन्न व िचाची (लेखयांमिनू) मानिती प्रत्यक्ष रुपयात उपलब्ि िोऊ शकत 

नसल्याने सदर मानिती लािात भरण्यात यावी. 

6. संगणक िरेदीची मानिती नवभागननिाय उपलब्ि िोत नसल्यास एिाद्या नवभागास वर्षवभरात नकती संगणक परुनवण्यात 

आले आिेत याबाबतच्या मानितीवरुन िरेदीवरील िचव नवभागननिाय नवभागनू दशवनवण्यात यावा. 

  



ग्र मीण स्र् ननक स्वर ज्ि सांस्र् ांचे लेखे सांकलन करीत  आज्ञ वलीमध्िे online म नहती 
भरणेब बत सवथस ध रण सचून  

 

1. ग्रामीण कनरता निल्िा पनरर्षद, पंचायत सनमती व ग्रामपंचायतींची पंचायतसनमती ननिाय उत्पन्न व िचाची मानिती 
भरणेकरीता स्वतंत्र प्रपते्र तयार करण्यात आली आिेत. 

2. पंचायत सनमतीच्या स्व उत्पन्न िचाची मानिती भरताना निल्िा पनरर्षदेच्या वार्षर्षक लेखयांमिील सदर मानिती स्वतंत्रपणे 
पंचायत सनमतीच्या प्रपत्रात भरण्यात यावी िेणेकरुन निल्िा पनरर्षद व पंचायत सनमतीच्या प्रपत्रांमिील उत्पन्न व 
िचाची बेरीि निल्िा पनरर्षदेच्या वार्षर्षक लेखयांतील उत्पन्न िचाच्या रकमांशी िळेुल व मानितीची निरुलती िोणार 
नािी. 

3. निल्िा पनरर्षदेच्या प्रपत्रातील िमेच्या बािसू कलम १५५ प्रमाणे व ढीव उपकर (नज.प.व पां.स.एकनित) यामध्ये 
155(1) अंतगवत उपकराची मािीती आनण पंचायत सनमतीच्या प्रपत्रातील पंचायत सनमतीच्या िमेच्या बािसू नेमनू 
नदलेल  व ढीव उपकर च  नहस्स  यामध्ये 155(2) अतंगवत उपकराची मािीती नोंदनवण्यात यावी. 

4. निल्िा पनरर्षदेच्या िचामध्ये स्वननिी, राज्यशासन, कें द्रशासनाकडील प्राप्त ननिी मिनू करण्यात आलेला िचव 
एकनत्रतपणे दशवनवण्यात यावा. 

5. निल्हा पनरिदेच्या प्रपत्ात िमा व खचथ बािूस नवनवध कें द्र पुरस्कृत योििा ंमध्ये मगािंरेगा, इंनदरा आवास योििा, 
प्रधािमंत्ी ग्राम सडक योििा, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अनियाि, सवथ निक्षा अनियाि, निल्हा ग्रामीण नवकास 
यंत्णेकडील इतर योििा इ. योििा स्थानिक स्वराज्य संस्थामंार्थ त राबनवण्यात येत असल्या तरी त्या योििांचा निधी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थािंा प्राप्त होत िाही व पयायािे स्थानिक स्वराज्य संस्थाचं्या वार्षिक  लेख्यामध्ये त्याचा समावेि 
होत िाही. सदर योििांचा निधी त्या त्या कायान्वीत यंत्णांिा स्वतंत्पणे प्राप्त होतअसला तरी तो संबंनधत स्थानिक 
स्वराज्य संस्थािंी प्राप्त करुि घेवूि उत्पन्न खचाच्या प्रपत्ासोबत पुरनवण्यात आलेल्या प्रपत्ात  िोंदनवणे अपेनक्षत आहे. 

6. िासकीय अिुदािाबाबतची व्ददरुक्ती निल्हापनरिद व पंचायतसनमतीकडूि िाळाचं्याकामासाठी प्राप्तनिधी, 
पाणीपुरवठा योििांच्या बाधंकामासाठीचे अिुदाि, कें द्रिासिाकडील महसुली व िांडवली अिुदातील योििा, हया 
योििाकंनरताचे ग्रामपंचायतीिां प्राप्त अिुदाि हे निल्हा स्तरावरुि नदले िाते. या बाबत निल्हा स्तरावरुि हे अिुदाि 
ग्रामपंचायत स्तराकरीता हस्तांतरीत खचाच्या रकमा म्हणूि निल्हा पनरिदेच्या प्रपत्ामध्ये दिथनवण्यात यावे. या रकमा 
ग्रामपंचायत स्तरावरउत्पन्नाच्या प्रपत्ामंध्ये प्राप्त अिुदािे या बाबी अंतगथत दिथनवण्यात यादयात. 

7. निल्हा पनरिद, ग्राम पंचायत, पंचायत सनमती स्तरावरुि राबनवण्यात येणा-या सवथ योििाचंी िावे प्रपत्ामध्ये समानवष्ट्ट 
करता येणे िक्य िसूि सदर योििेकरीता प्राप्त अिुदािे अथवा खचथ योििेचे स्वरुप (महसुली /िांडवली) लक्षात 
घेऊि त्यािुसार संबंनधत बाबींमध्ये दिथनवण्यात यावे.   

8. कें द्र परुस्कृत योिनांतगवत प्राप्त िोणारे अनदुान थेट कें न्द्र शासनामार्व त प्राप्त िोत नसनू तो राज्य सरकारमार्व त स्थाननक 
स्वराज्य संस्थांना प्राप्त िोतो. अशा ननिीच्या िमा व िचाची मानिती कें द्रीय अनदुाना अंतगवतच नमदु करण्यात यावी. 

9. योिनांकरीता राज्य व कें द्र शासनाकडून प्राप्त अनदुाने कोणत्या प्रयोिनाकरीता वापरण्यात येणार आिेत यानसुार 
त्यांचे भांडवली अथवा मिसलुी अनदुान असे वगीकरण करण्यात याव.े अनदुाने या शीर्षािालील कें द्र व राज्य 
शासनाकरीता भांडवली /मिसलुी अनदुाने स्वतंत्रपणे देण्यात यावीत. 

10. संगणक िरेदीची मानिती नवभागननिाय उपलब्ि िोत नसल्यास एिाद्या नवभागास वर्षवभरात नकती संगणक परुनवण्यात 
आले आिेत याबाबतच्या मानितीवरुन िरेदीवरील िचव नवभागननिाय नवभागनू दशवनवण्यात यावा. 

 
 


