पीएफएमएस हणजे काय ? जाणून या PFMS ब ल संपूण मािहती ।
PFMS भारत सरकारने 2016 साला पासून सु

के लेली एक योजना कवा सेवा आहे. याम ये देशाचे अथ

मं ालय आिण िनधी आयो दोघेही एक येऊन काम करत असतात. या ित र

pfms पूव 2013 म ये सु

झाले या direct benefit transfer system ारे वापरक याना थेट िनधी दान करते.
िम ानो तु हाला पीएफएमएस हणजे काय याब ल जराशी क पना आली. असेल आ ा आपण पीएफएमएस
चा अथ पाहणार आहोत. PFMS चा फु ल फॉम Public Financial Management System असा
होतो जाला मराठी भाषेम ये “सावजिनक िव ीय
PFMS हणजे सावजिनक िव ीय

व थापन सेवा ” असे हणतात.

व थापन सेवा. सो या भाषेम ये सांगायचे हणजे PFMS हे अशी सेवा

आहे या ारे सरकारकडू न िमळणारे अनुदान सबिसडी आिण इतर आ थक लाभ वापर करतांना यां या
बँकेम ये जमा के ले जातात.
भारत सरकारने लागू के ले या अनेक सेवा योजना न पैक PFMS एक मह वाची सेवा ठरत आहे. PFMS या
मदतीने

ाचार कवा फसवणूक ना काळा बसिव याक रता मदत होईल. आिण वापरक याना सरकारकडू न

िमळणा या अनुदानाचा पूण व फायदा क न घेता येईल. PFMS या सेवम
े ळ
ु े सरकारकडू न िमळणारे अनुदान
हे वापरक या या थेट बँकेम ये जमा होत आहे.
PFMS ही एक कारची वयंचिलत णाली आहे. या णालीम ये कोणताही

या ह त ेपािशवाय

लाखो पयांची देवाण-घेवाण एका ि लक व न करता येते.
PFMS यं णेमाफत भारत सरकार ारे चालिव या जाणा या सव योजनांचा पैशांचा लाभ आहात

य

युजरला या आता याबाबत व ती र म वापर कर या या खा याम ये जमा हावे हा या योजनेचा मु य हेतू
आहे.
या णाली म ये

येक

चा तपशील हा जतन के ला जाऊ शकतो आिण भारत सरकारकडू न येणारे अनुदान

कवा र म ही या तपशील या आधारावर वेळोवेळी वापर करता या खा याम ये जमा होत असते तसे
वेळ यावेळी Update के ली जाते.
PFMS हे मु यता नीती आयोग आिण िव िवभागा या िनयं णाखाली होते. यातील िनती आयोग हा
देशातील अशा वापरक याची यादी तयार करते यांना सरकारकडू न अनुदान दले जाईल.
यानंतर वापरक या या मािहतीची यादी तयार के ली जाते व यांचे Bank Account तपशील ची यादी
तयार के ली जाते. यानंतर या वापर करतांना िनधी

ायचा आहे या सवाना एकाच वेळी यां या बँक

खा याम ये िनधी िवतरण के ले जाते. अशा कारे सरकारकडू न िमळणारे अनुदान पैसे हे वापर करताना थेट
यां या बँक अकाउं टम ये जमा झालेले िमळतात.

1. PFMS या मदतीने सरकारकडू न िमळणारे पैसे हे वापरक या या बँकेम ये थेट जमा होता यामुळे
ाचार, काळाबाजार अशा घटना घडत नाहीत.
2. PFMS मुळे लाभा याना सतत बँकेम ये जाऊन चौकशी कर याची गरज भासणार नाही.
3. पीएफएमएस मान सरकारने राबवणा या योजनां या लाभा याना व यो य वापर करताना पुरेपूर लाभ घेता
येत आहे.
4. णाली पूणपणे इलेि कल आहे. जी पूणपणे क युटर सॉ टवेअर आिण इं टरनेटवर आधा रत आहे याम ये
कोणताही
सहभागी होऊ शकत नाही.
PFMS णाली अंतगत येणारी सबिसडी :
भारत सरकार ारा राबिव यात आत येणा या अनेक योजनांचा लाभ लाभा याना हावा याक रता PFMS
या योजने ारे अनुदािनत र म थेट वापर कर यां या बँक खा याम ये जमा होते.
PFMS णाली अंतगत येणा या सबिसडी या पुढील माणे;
1.
2.
3.
4.
5.

धानमं ी आवास योजनेअंतगत िमळणारा लाभ
िव ा याना िमळणा या िविवध कॉलरिशप
मनरे गा अंतगत दे यात येणा या मजुरांचे सरकारी अनुदान
शेतकरी कवा इतर वगाला कजमाफ चा लाभ
वृ पेश स अंतगत िमळणा या लाभ.

