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14व्या वित्त अयोगाच्या वनदेशनानुसार 
“अमचं गाि, अमचा विकास”  ईपक्रमातंगगत 
ग्रामपंचायत विकास अराखडा तयार 
करणेबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 

शासन वनणगय क्रमाकंः जीपीडीपी-2015/ प्र.क्र.38/ पं.रा-6,  
बाधंकाम भिन आमारत, 25, मझगबान पथ,  

मंुबइ-400 001. 
वदनाकं-04 नोव्हेंबर, 2015. 

िाचा :  
शासन वनणगय, ग्रा. वि. वि. क्रमाकं:- चौविअ-2015/प्र.क्र.26/वित्त-4, वदनाकं 16 जुलै,2015. 

प्रस्तािना : 
भारतीय राज्य घटनेतील 73 व्या घटना दुरूस्ती ऄन्िये, पंचायत राज संस्थानंा ऄवधक सक्षम 

बनविण्यासाठी, सत्तेचे विकें द्रीकरण, ऄवधकार ि जबाबदा-याचं्या प्रदानाची अिश्यकता ईध्दृत केली 
अहे. प्रभािी विकें द्रीकरण करतानंा कें द्र शासनाकडून स्थावनक स्िराज्य संस्थाकंडे ऄवधकाराचं े
हस्तातंरण (devolution), पारदशगकता अवण सहभागी ृष्ट्टीकोन याचंा ऄंतभाि ऄसणे अिश्यक अहे.  
त्याकरीता समाजातील विविध घटक जसे शेतकरी, मवहला, युिक, ऄनुसूवचत जाती/ जमाती, 
आत्यादींचा संपूणग प्रवक्रयेमध्दये सहभाग ऄसणे अिश्यक अहे. 

विकें द्रीकरणाच्या प्रवक्रयेमध्दये ग्राम पातळीिर ग्रामस्थाचं्या गरजाचंे प्राधान्यक्रमानुसार वनयोजन 
करण्याचा प्रयत्न मागास क्षते्र ऄनुदान वनधी (BRGF) ऄंतगगत करण्यात अला होता. मागास क्षते्र 
ऄनुदान वनधी ि 13व्या वित्त अयोग ऄंतगगत मोठया प्रमाणािर स्थावनक स्िराज्य संस्थानंा वनधी 
ईपलब्ध करून देण्यात अला होता. सदर वनधींचा विवनयोग हा मुख्यत्ि े करून पायाभतू सुविधाचंा 
विकास कामासंाठी करण्यात अला, जसे रस्ते ि आमारती, आत्यादी. परंतू मानि विकास वनदेशाकं 
मधील वशक्षण, अरोग्य, ईपजीविका याबाबी अवण मवहला ि बाल कल्याण, ऄनुसूवचत जाती / जमाती, 
आत्यादी बाबींिर ऄवधक वनधी ईपलब्ध करून देणे गरजेचे अहे. ग्रामस्थाचं्या गरजेचे प्राधान्यक्रम 
ठरवितानंा, लोकसहभाग िाढविणे अिश्यक अहे.  पायाभतू सुविधािंर वनधी खचग करत ऄसतानंा 
मानि विकासाच्या विविध बाबींिर वनधीचा विवनयोग िाढविणे अिश्यक अहे. याव्दारे योजनेची 
ऄंमलबजािणी ऄवधक प्रभािी ि पवरणामकारकवरत्या करता येइल.  

सद्य: स्स्थतीत ग्राम पंचायतींकडे स्ित:चे ईत्पन्न जसे कर, महात्मा गाधंी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजना ऄशा आतर योजनाकंडून प्राप्त होणारा वनधी या व्यवतवरक्त 14व्या वित्त 
अयोगाव्दारे ग्रामपंचायतीस लोकसंख्या ि क्षते्रफळाच्या अधारािर मोठया प्रमाणात वनधी प्राप्त होणार 
अहे. कें द्र शासनाच्या कें द्रीय कायगकारी सवमतीच्या वदनाकं 09 ऑक्टोबर, 2015 रोजी वदल्ली येथे 
झालेल्या बैठकीमध्दये “ग्रामपंचायत विकास अराखडा” तयार करण्याबाबत सूचना देण्यात अलेल्या 
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अहेत.  14 व्या वित्त अयोगाचा वनधी वमळविण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा विकास अराखडा तयार 
करणे अिश्यक अहे.  या ऄनुषंगाने कें द्र शासनाच्या मागगदशगक सुचनेनुसार “अमचं गाि, अमचा 
विकास” या ईपक्रमातंगगत “ग्रामपंचायत विकास अराखडा” तयार करून त्याची प्रभािीपणे 
ऄंमलबजािणी करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन होता.  

 

शासन वनणगय:  
िरील सिग बाबींचा साकल्याने विचार करून राज्यातील सिग ग्रामपंचायतींमध्दये “ग्रामपंचायत 

विकास अराखडा” तयार करण्याचा वनणगय शासनाने घेतलेला अहे. सदर विकास अराखडा तयार 
करतानंा त्याची िवैशष्ट्टये खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात येत अहेत.  

 सदर ईपक्रमाचे नाि “अमचं गाि, अमचा विकास” ऄसे राहील. 
 हा विकास अराखडा 14 व्या, वित्त अयोगाच्या कालािधीसाठी म्हणजेच अर्थथक िषग 

2015-16 ते 2019-20 करीता राहील. 
 ग्रामपंचायत विकास अराखडा हा ईपक्रमाच्या प्रारंभास पंचिार्थषक बृहत विकास अराखडा 

ि दरिषी िार्थषक कृती अराखडा या दोन प्रकारे करण्यात येइल. 
 सदर विकास अराखडा तयार करतानंा ग्रामपंचायतींने खालील प्रमाणे वनधी विचारात 

घ्यािा.  
ऄ) ग्रामपंचायतींना विविध कराचं्या माध्दयमातून प्राप्त होणारा वनधी. (मालमत्ता कर, 

पाणी कर ि ग्राम वनधी, आत्यादी.) 
अ) राज्य शासनाकडून प्राप्त होणारा महसूली वहस्सा. (ईदा. जवमन महसूल ईपकर, 

मुद्राकं शुल्क ऄनुदान, आत्यादी.) 
आ) महात्मा गाधंी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ऄंतगगत विकास कामासंाठी 

प्राप्त होणारा वनधी. 
इ) 14व्या वित्त अयोगाचा वनधी. 
ई) स्िच्छ  भारत ऄवभयान ऄंतगगत ग्रामपंचायत स्तरािर प्राप्त होणारा वनधी. 
उ) बवक्षसे ि पावरतोवषके याचं्या माध्दयमातून ग्रामपंचायतींना वमळणारा वनधी. 
ऊ) लोकसहभागातून वमळणारा वनधी. 
ऋ) वजल्हा वनयोजन मंडळाकडून प्राप्त होणारा वनधी, आत्यादी. 

 

 पंचिार्थषक विकास अराखडा करतानंा ग्रामपंचायतीने ऄपेवक्षत स्िवनधीच्या दुप्पट कामे 
पुढील पाच िषात घेण्यासाठी प्रस्तावित करािीत. अराखडयात कामे प्रस्तावित करतानंा 
स्िवनधीसाठी शासनाचे वनकष, तसेच महात्मा गाधंी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेसाठी ऄनुषंवगक सूचना लागू राहतील.  

 िार्थषक विकास अराखडयामध्दये ऄपेवक्षत स्िवनधीच्या दीड पट कामे प्रस्तावित करािीत. 
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ग्रामपंचायत विकास अराखडा वनयोजन प्रवक्रया -  
ग्रामपंचायत विकास अराखडा तयार करताना वनयोजन प्रवक्रया ऄवधक प्रभािी करण्याकरीता 

खालील मुददे विचारात घ्यािते. 
 

 ग्रामपंचायत विकास अराखडा हा लोकसहभागातून बनविणे अिश्यक अहे. 
 ग्रामपंचायत विकास अराखडा बनविताना समाजातील विविध घटकाचंा ईदा. शेतकरी, 

ऄनुसूवचत जाती/ जमाती, मवहला, युिक, मवहला बचत गट, ग्राम पंचायत क्षते्रात कायगरत 
ऄसणा-या ऄशासकीय स्ियंसेिी संस्था/ संघटना, विविध शासकीय विभागातील ऄवधकारी/ 
कमगचारी याचं्याशी चचा विचारविवनयम करािा.  

 ग्रामपंचायत विकास अराखडयामध्दये ऄपेवक्षत ईत्पन्नाचा ऄंदाज ि ऄंदावजत ईत्पनाच्या 
मयादेत, गरजाचंा/ कामांचा प्राधान्य क्रम ठरविणे हा वनयोजनाचा महत्िाचा भाग अहे.  

 प्रभािी लोकसहभागातून ग्रामपंचायत विकास अराखडा तयार करताना गण पातळीिर घेण्यात 
अलेले प्रविण प्रवशक्षक ि प्रभारी ऄवधकारी याचं्या मदतीने लोकसहभागासाठी िातािरण 
वनर्थमतीची प्रवक्रया ऄवभयान स्िरूपात राबविण्यात यािी.  

ग्रामपंचायत विकास अराखडयातील खचाचे वनयोजन -  
ग्रामपंचायत विकास अराखडा तयार करतानंा खचाचे वनयोजन ही ऄत्यंत महत्िाची बाब अहे. 

त्यासाठी कामाची वनिड करतानंा खालील महत्िाचे मुददे कायगिाहीसाठी विचारात घ्याि.े 
 मानि विकास वनदेशाकं विकवसत करणे : कामाची वनिड करतानंा मानि विकास वनदेशाकं 

विकवसत करण्यास अिश्यक कामानंा प्राधान्य देण्यात याि.े यामध्दये अरोग्य, वशक्षण, रोजगार 
वनर्थमती, ऄनुसूवचत जाती/ जमाती, मवहला ि बालक, आत्यादी याचं्या संबंधातंील कामे 
प्राधान्यक्रमानुसार वनिड करण्यात यािीत. 

 ग्राम पंचायत स्तरािर प्राधान्य क्रम ठरविण्याचे कौशल्य विकवसत करणे : ऄपेवक्षत ईत्पन्नाच्या 
प्रमाणात विकास अराखडयात कामे प्रस्तावित करणे अिश्यक अहे. यासाठी कामाचं्या 
सुचीमधून स्थावनक गरजाचं्या अिश्यक्तेनुसार प्राधान्य क्रम ठरविण्यासाठी ग्रामस्थाचंे  
कौशल्य तज्ञ प्रवशक्षक ि प्रभारी ऄवधकारी याचं्या माध्दयमातून विकवसत करण्यात येइल. 

 ग्रामपंचायत स्तरािर विविध कें द्र ि राज्य शासनाचं्या योजनाचंी सांगड घालणे : कें द्र ि राज्य 
योजनाचंी एककें द्रावभमुखता साधून विदयमान योजनामंधून घेता येणारी कामे त्या योजनांमाफग त 
प्रस्तािीत करािीत. ऄशाप्रकारे कामे प्रस्तावित करतानंा योजनेचे वनकष पाळणे बंधनकारक 
राहील.  

 शाश्वत (Sustainable) विकासाची  कामे हाती घेणे : कामे वनिडतानंा शाश्वत विकासाचे ध्दयेय 
लक्षात घेिून योग्य ती कामे वनिडािीत. यामध्दये ईत्पन्न िाढीसाठी मदत करणा-या कामानंा 
प्राधान्य देण्यात याि.े  ऄशा प्रकारे कामे प्रस्तावित करतानंा योजनाचंे वनकष पाळणे बंधनकारक 
राहील. 
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विकास अराखडा तयार करण्याची कायगप्रणाली :-    
1) “अमचं गाि, अमचा विकास” ईपक्रमातंगगत राज्यातील सिग ग्रामपंचायतींमध्दये 

“ग्रामपंचायत विकास अराखडा” तयार करण्यात येइल. 
2) ग्रामपंचायत विकास अराखडा तयार करण्यासंदभात राज्य शासनाकडून विस्तृत ऄशा 

मागगदशगक सूचना “पवरवशष्ट्ट ऄ” मध्दये नमूद केलेल्या अहेत. 
3) ग्रामपंचायत विकास अराखडा तयार करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरािर एक ग्राम 

संसाधन गट [Resource Group] स्थापन करण्यात येइल. ग्रामपंचायतींचे सदस्य, गाि 
पातळीिरील शासकीय कमगचारी, स्ियंसहाय्यता गटाचे सदस्य, शेतकरी, मवहला, 
ऄनुसुचीत जाती/ जमाती, युिक, ऄपंग, पोलीस पाटील, आत्यादी व्यक्ती या ग्राम संसाधन 
गटाचे सदस्य ऄसतील. संसाधन गटाचंी वकमान सदस्य संख्या ही संबंधीत ग्राम 
पंचायतीच्या सदस्य संख्येच्या वतप्पट ऄसणे ऄवनिायग ऄसेल.  

4) ग्राम संसाधन गटातील सदस्याचं्या क्षमता बाधंणीसाठी त्याचंे प्रवशक्षण घेण्यात येइल. हे 
प्रवशक्षण,  प्रविण प्रवशक्षक ि प्रभारी ऄवधका-याचं्या मागगदशगनाखाली वदले जाइल. संसाधन 
गटाची भवूमका ग्रामपंचायत स्तरािर ग्राम विकास अराखडा प्रवक्रया सुलभीकरणाची 
(Facilitator) राहील.  

5) प्रत्येक पंचायत सवमती गणासाठी एक प्रवशक्षक ि एक प्रभारी ऄवधकारी यांची वनयुक्ती 
करण्यात येइल. पंचायत सवमती गणातील सिग ग्रामपंचायतींच्या ग्राम संसाधन गटाच े
सदस्य याचं्या प्रवशक्षणाची जबाबदारी या  वनयुक्त केलेल्या ऄवधका-याचंी ऄसेल.  

6) या प्रविण प्रवशक्षक ि प्रभारी ऄवधका-याचंे क्षमता बांधणी प्रवशक्षण “यशदा” माफग त साखळी 
पध्ददतीने [Cascading Training] वजल्हा ि तालुका स्तरापयंत घेण्यात येइल. या 
प्रवशक्षणासाठी शासनाकडून वनधी ईपलब्ध करून वदला जाइल. राज्यामध्दये क्षमता बाधंणी 
ि प्रवशक्षण हे “यशदा”च्या सवनयंत्रणाखाली करण्यात येइल. 

7) ऄशा प्रकारे लोकसहभागातून तयार झालेल्या प्रारूप ग्रामपंचायत विकास अराखडयास 
ग्रामसभा मान्यता देइल. प्रस्तुत अराखडा गटस्तरािरील तांवत्रक छाननी सवमतीकडे 
पाठविण्यात येइल.  

8) गट स्तर तावंत्रक छाननी सवमती त्याचं्याकडे प्राप्त अराखडयाची सात वदिसातं तावंत्रक 
छाननी करून, अराखडा तावंत्रक ृष्ट्टया योग्य ऄसल्यास तो संबंधीत ग्रामपंचायतीस ग्राम 
सभचे्या ऄंवतम मान्यतेसाठी ि वजल्हा पवरषदेकडे सकंलनासाठी पाठविल. 

9) ग्रामपंचायत तांवत्रक ृष्ट्टया योग्य ऄसलेल्या अराखडयाचे सादरीकरण ग्रामसभसेमोर  
करून त्यास मान्यता घेइल.  
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10) ऄशाप्रकारे ग्रामसभनेे मान्यता वदलेल्या विकास अराखडयात बदल कराियाचा ऄसल्यास, 
त्यासाठी ग्रामसभचे्या ठरािाव्दारे ि तावंत्रक सवमतीच्या छाननी नंतर बदलाचा प्रस्ताि मुख्य 
कायगकारी ऄवधकारी याचंकेडे सादर करण्यात येइल. मुख्य कायगकारी ऄवधकारी यानंी 
मान्यता वदल्यानंतर सदर अराखडयात बदल करण्यात येइल.  
 

ग्रामपंचायत विकास अराखडा राबविण्याबाबतच्या सविस्तर मागगदशगक सूचना सोबतच्या     
“पवरवशष्ट्ट ऄ” मध्दय े नमूद करण्यात अली अहे. या मागगदशगक सचूनाचंे काटेकोर ि तंतोतंत पालन 
करण्यात याि.े  

 
राज्यात ग्रामपंचायत विकास अराखडयातील ईपक्रमाचंे वनयोजन ि ऄमंलबजािणीच्या 

ऄनुषंगाने देखरेख ि सवनयंत्रणाचे कायग राज्य व्यिस्थापन कक्ष, राजीि गाधंी पंचायत सशक्तीकरण 
ऄवभयानामाफग त करण्यात येइल.  

 
सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा सकेंताक 201511041252252420 ऄसा अहे. हा अदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार ि नािानें,  

 (वि.वगवरराज) 
 प्रधान सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा. राज्यपालाचंे सवचि, 
2. मा. मुख्यमंत्री याचंे ऄपर मुख्य सवचि, 
3. मा. मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सवचि 
4. मा. राज्यमंत्री (ग्राम विकास) याचंे खाजगी सवचि 
5. मा. मुख्य सवचि याचंे सह सवचि 

V Giriraj
Digitally signed by V Giriraj 
DN: c=IN, o=All India Service, 
ou=Principal Secretary, 
postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=V Giriraj 
Date: 2015.11.04 13:18:03 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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6. मा. ऄध्दयक्ष, वजल्हा पवरषद (सिग),  
7. मा. विधान सभा/ विधान पवरषद सदस्य (सिग) 
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प्रकरण 1 : प्रस्तावना 
 

महाराष्र राज्यास पांचायत राज व्यवस्थेची एक गौरवशाली परांपरा आहे. निस्तरीय पांचायत राज 
व्यवस्थेचे देशातील एक उत्तम उदाहरण म्हणनू महाराष्र राज्याकडे पानहले जाते. महाराष्र ग्राम पांचायत 
अनधननयम, 1958 व महाराष्र नजल्हा पनरषद व पांचायत सनमती अनधननयम, 1961 द्वारे या सांस्थाांना 
वैधाननक स्वरुप प्राप्त झाले आहे. सन 1993 मध्ये 73 व्या घटना दरुुस्ती अन्वये सांपणूण देशात पांचायत राज 
सांस्थाांचे स्वरुप व रचना ननस्श्चत करण्यात आली, तत्पवूीच या सांस्थाांची महूुतणमेढ महाराष्र राज्याने 
रोवल्याची बाब महत्वपणूण ठरते. 

राज्यातील पांचायत राज सांस्थाकडे नवनवध नवषय, त्यासाठी आवश्यक ननधी व कमणचारी वृांद याांचे 
हस्ताांतरण करून त्याांना बळकट व सक्षम करण्यात आले आहे.पांचायत राज सांस्थाांच्या निस्तरीय रचनेमध्ये 
नजल्हापातळीवर धोरणात्मक ननणणय, तालकुा स्तरावर पयणवेक्षकीय कामकाज व ग्रामस्तरावर प्रत्यक्ष 
अांमलबजावणी करण्यात येते. गावात नवनवध योजनाांची अांमलबजावणी करण्यासाठी नजल्हा पनरषद व 
पांचायत सनमती स्तरावरील नवनवध क्षेनिय अनधकारी/कमणचारी ग्रामपांचायतींना ताांनिक सेवा/मागणदशणन 
करतात.ग्रामपांचायतीचा सनचव हा नजल्हा पनरषदेने ननयकु्त केलेला अनधकारी/कमणचारी आहे. 

कें द्र व राज्य शासनाच्या नवनवध नवकास योजनाांचे लाभाथी हे अांतीमत:  गावातील ग्रामस्थ/कुटुांब 
असतात. योजनेच्या प्रभावी फलननष्पत्तीसाठी यालाभाथींचा सनक्रय सहभाग ननयोजन व अांमलबजावणीमध्ये 
आवश्यक ठरतो. या योजनाांची अांमलबजावणी, योजनाांच्या मागणदशणक सचुनाांनसूार करण्याचे बांधन 
ग्रामपांचायतीवर असते. ग्रामस्थाांच्या प्राधान्याच्या ननकड/गरजेनसुार इतर कामे/ उपक्रम अशा योजनामधनू 
हाती घेता येत नाहीत. गावाच्या सवणसमावेशक व सवांगीण नवकासासाठी, ग्रामपांचायतीस नवनवध स्वरूपाची 
कामे/उपक्रम हाती घेण्यासाठी, अबांधीत ननधीची आवश्यकता भासते. सध्या राज्यातील ग्रामपांचायतींना 
मालमत्ता कर, पाणीपट्टी कर व राज्य शासनाकडून प्राप्त होणारा महसलूी नहस्सा हे उत्पन्नाचे प्रमखु स्िोत 
आहेत. ग्रामपांचायती स्वननधीचे अांदाजपिक दरवषी तयार करून त्यामधनू ग्रामस्थाांना मलुभतू सनुवधा 
देण्याचा प्रयत्न करतात.  

आज पावेतो ग्रामपांचायतींना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या इतर अबांधीत ननधीच्या ननयोजनाचा 
नवचार केला असता, ग्रामपांचायतींनी मलुभतू भौनतक सनुवधाांच्या ननमीतीकडे भर देऊन, नशक्षण, आरोग्य, 
रोजगार ननमीती यासारख्या मानव नवकासाच्या उपक्रमाांकडे परेुसे लक्ष नदले नसल्याचे नदसनू येते. यामध्ये 
स्थाननक गरजाांची माांडणी, नवश्लेषण, साधनाांची उपलब्धता, गरजाांचा प्राध्यान्यक्रम त्याचप्रमाणे 
लोकसहभाग, पारदशणकता, साधन सांपत्तीचे देखरेख व दरुूस्ती, परुनवण्यात येणा-या सेवाांची दजावदृ्धी आनण 
उत्तरदानयत्व या बाबीकडे नवशेष लक्ष देण्याची गरज प्रकषाने जाणवते.  

 

 



6 
 

 

या वषापासनू राज्यातील सवण ग्रामपांचायतींना त्याांच्या स्वउत्पन्नाच्या बाबी नशवाय चौदाव्या नवत्त 
आयोगाांतगणत मोठया प्रमाणावर अबांधीत/मकु्तननधी प्राप्त होत आहे. महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार 
हमी योजने अांतगणत ननधीच्या ननयोजनाचे सांपणुण अनधकार ग्रामसभेस आहेत. त्याचप्रमाणे स्वच्छ भारत 
अनभयानाांतगणत ग्रामपांचायतींना साांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नमळणा-या ननधीचे ननयोजनही 
ग्रामसभा करते. ग्रामपांचायतीस चौदाव्या नवत्त आयोगाांतगणत व इतर स्िोतातनू नमळणा-या अबांधीत ननधीचे 
ननयोजन ग्रामस्तरावर लोकसहभागातनू गावाच्या गरजा/ ननकड व प्राधान्यक्रमानसुार करावयाचे आहे. 
त्यादषृ्टीने गावातील लोकप्रनतननधी, अनधकारी / कमणचारी व इतर घटकाांची क्षमता बाांधणी व प्रनशक्षण 
आवश्यक आहे. प्रत्येक ग्रामपांचायतीचा लोकसहभागीय ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करण्याच्या 
दषृ्टीने,  “आमचं गाव आमचा रवकास” हा उपक्रम राज्य शासनाने हाती घेतला आहे.   

“आमचां गाव आमचा नवकास” या उपक्रमाांतणगत राज्यातील प्रत्येक ग्रामपांचायतीने 2015-20 या 
कालावधीचा ग्रामपांचायत पांचवार्षषक बहृत नवकास आराखडा व प्रत्येक वषाचा वार्षषक ग्रामपांचायत 
नवकास आराखडा तयार करावयाचा आहे. ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करताना गावातील 
शेतकरी, अन.ु जाती/जमाती, मनहला, यवुक, यवुती, मनहला बचत गट, स्वयांसेवी सांस्था, लोकप्रनतननधी, 
नवनवध नवभागाांचे शासकीय अनधकारी/कमणचारी, ग्रामस्थ, स्वयांसेवक आदी घटकाांशी नवनवध स्तरावर 
नवचारनवननमय करावयाचा आहे. या सवण घटकाांच्या सहभागाने प्रत्येक ग्रामपांचायतीमध्ये तीन नदवसाांची 
लोकसहभागीय ननयोजन प्रनक्रया राबनवण्याची आहे. या प्रनक्रयेमधनू गावातील सद्याच्या पनरस्थीतीचे 
नवश्लेषण करून गावाच्या गरजाांची ननस्श्चती व अपेक्षीत उत्पन्नाचा अांदाज घेऊन, त्याांचा प्राधान्यक्रम 
ठरनवणे हा ननयोजनातील महत्वाचा भागआहे.  

लोकसहभागीय ननयोजन प्रनक्रयेसाठी आवश्यक असणारे क्षमता बाांधणी प्रनशक्षणाचे कायणक्रम 
पांचायत सनमती गण, तालकुा, नजल्हा व राज्य पातळीवर आयोनजत करण्यात येणार आहेत. “आमचां गाव 
आमचा नवकास” या उपक्रमामधनू राज्यातील प्रत्येक ग्रामपांचायतीस पढुील पाच वषात त्याांच्या प्राधान्य 
क्रमानसुार कामे/उपक्रम हाती घेण्याची सांधी उपलब्ध होत आहे. त्यामळेु आपल्या गावचा व पयायाने 
आपला नवकास आपल्याच हाती असल्याची भावना वदृ्धींगत होणार आहे.  

महाराष्रातील सवण ग्रामपांचायती मधनू, ग्राम पांचायत नवकास आराखडा तयार करणे व त्याची 
अांमलबजावणी सलुभ, सयुोग्य व प्रभावीपणे होण्याच्या दषृ्टीने “आमचां गाव आमचा नवकास” या 
उपक्रमाच्या मागणदशणक सचुना ननगणनमत करण्यात येत आहेत.  
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प्रकरण 2 : ग्रामपंचायतीची संसाधने 

2.1. ग्रामपंचायतीच्या प्रिासकीयक्षमता 
2.1.1. िक्ती व अरधकार 

महाराष्र ग्रामपांचायत अनधननयम, 1958 मधील कलम 45 मधील तरतदूींनसुार (ग्रामसचूी) 
ग्रामपांचायतीकडे खालील नवषय नवषयाांसबांधीत मलुभतू सेवा देण्याची जबाबदारी 
ग्रामपांचायतीकडे सोपनवण्यात आलेली आहे. 

o कृषी 
o लघ-ुससचन 
o पशसुांवधणन 
o सावणजनीक  बाांधकाम 
o सामानजक  वनीकरण 
o लघ ुव कुटीर उद्योग  
o नपण्याचे पाणी 
o प्राथनमक नशक्षण 
o आरोग्य 
o समाज कल्याण 
o मनहला व बाल कल्याण 
o इमारती व दळणवळण 
o मानहती व तांिज्ञान 
o अपारांपानरक उजा 

या मलुभतू सेवा ननयमीतपणे व प्रभावीपणे देण्यासाठी ग्रामपांचायतीने त्याांना उपलब्ध होत 
असलेल्या व स्वत:च्या ननयांिणाखाली असलेल्या ननधीचा सयुोग्य वापर करावयाचा आहे. 

2.1.2. ग्रामपंचायत, गण व पंचायत सरमती स्तरावर उपलब्ध मनषु्यबळ  

अ.क्र रवभाग ग्रा.पं. स्तर कमगचारी 
गण स्तर 
कमगचारी 

पंचायत सरमती 
स्तर कमगचारी 

1 ग्रा.पां. ग्रामसेवक नवस्तार अनधकारी 
गट नवकास 
अनधकारी 

2 
मनहला व 

बालकल्याण 
अांगणवाडी सेवीका, 

मदतनीस 
पयणवेनक्षका बा.नव.प्र.अ. 

3 नशक्षण मखु्याध्यापक व नशक्षक कें द्र प्रमखु 
गट नशक्षण 
अनधकारी 

4 आरोग्य आशा / आरोग्य सेनवका वैद्यकीय अनधकारी तालकुा आरोग्य 



8 
 

अ.क्र रवभाग ग्रा.पं. स्तर कमगचारी 
गण स्तर 
कमगचारी 

पंचायत सरमती 
स्तर कमगचारी 

(प्रा.आ.कें द्र) अनधकारी 

5 म.ग्रा.रो.ह.यो. 
ग्राम रोजगार 

सेवक/ग्रामसेवक 
पालक ताांनिक 

अनधकारी 
सहाय्यक प्रकल्प 

अनधकारी 

6 नपण्याचे पाणी जल सरुक्षक 
कननष्ठ शाखा 

अनभयांता (पाणी 
परुवठा) 

उप अनभयांता 
(पाणी परुवठा) 

7 
इमारती व 

दळणवळण 
ग्रामसेवक 

कननष्ट अनभयांता 
(बाांधकामे) 

उप अनभयांता 
(बाांधकाम) 

8 लघसुसचन ग्रामसेवक 
कननष्ट अनभयांता 

(लघसुसचन) 
उप अनभयांता 
(लघसुसचन) 

9 कृषी ग्रामसेवक 
कृषी नवस्तार 
अनधकारी 

कृषी अनधकारी 

10 पशसुांवधणन ग्रामसेवक पश ुपयणवेक्षक 
पशधुन नवकास 

अनधकारी 
(नवस्तार) 

11 समाज कल्याण ग्रामसेवक ननरांक 
नवस्तार अनधकारी 
(समाज कल्याण) 

12 
लघ ुव कुटीर उद्योग 

 
ग्रामसेवक ननरांक 

नवस्तार अनधकारी 
(उद्योग/रा.ग्रा.उ.अ

.) 
13 सामानजक वनीकरण ग्रामसेवक ननरांक ननरांक 

 
2.1.3. अनौपचारीक मनषु्यबळ  

वरील पनरच्छेदामध्ये नमदु केलेल्या शासकीय / ननमशासकीय मनषु्यबळाव्यनतनरक्त, 
ग्रामपांचायतीस खालील स्थाननक मनषु्यबळ उपलब्ध होऊ शकेल. 
भारत ननमाण सेवक/ स्वयांसेवक/साधन व्यक्ती /सांघटीका / नवनवध  
शासकीय नवभागाांमधनू सेवाननवतृ्त झालेले अनधकारी /समदुाय आधारीत सांस्था / 
स्वयांसेवी सांस्था / स्वयांसहाय्यता गट / स्वच्छता दतूइत्यादी. 

2.1.4. कें द्र परुस्कृत योजनांमध्ये ग्रामपंचायतींची भरुमका  
कें द्र शासनाच्या खालील प्रमखु योजनाांमध्ये ग्रामपांचायतीची भुनमका व सहभाग 
पढुीलप्रमाणे राहील 
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अ.क्र. कें द्र परुस्कृत योजना ग्रामपंचायतीची भरुमका 

1 सवण नशक्षा अनभयान 
शाळा व्यवस्थापन सनमतीमाफण त सननयांिण 
व सहाय्य 

2 
एकास्त्मक  बाल नवकास 
योजना 

ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता सनमतीमाफण त सननयांिण व सहाय्य 

3 
राष्रीय ग्रामीण आरोग्य 
अनभयान 

ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता सनमतीमाफण त सननयांिण व सहाय्य  
आनण लसीकरण व सांस्थात्मक प्रसतुीसाठी 
प्रोत्साहन 

4 
राष्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती 
अनभयान 

शास्वत उपनजवीकेची साधने ननमाण करणे, 
स्वसांसहाय्य गटाांची स्थापना व सांवांधणनास 
प्रोत्साहन 

5 मध्यान्न भोजन योजना  
शालेय व्यवस्थापन सनमतीमाफण त सननयांिण 
व सहाय्य 

6 
राष्रीय ग्रामीण पेयजन 
अनभयान 

ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता सनमतीमाफण त सननयांिण व सहाय्य 

7 स्वच्छ भारत अनभयान 
ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता सनमतीमाफण त सननयांिण व सहाय्य 

8 

राष्रीय सामाजीक सहाय्यता 
योजना 
(सांजय गाांधी ननराधार योजना, 
अटल पेंशन योजना, पांतप्रधान 
सरुक्षा नवमा योजना, पांतप्रधान 
जीवन ज्योती नवमा योजना इ.) 

लाभार्थ्यांची ननवड  व सांदभण सेवा 

9 
एकास्त्मक पाणलोट 
व्यवस्थापन कायणक्रम 

सननयांिण व अांमलबजावणीसाठी पाणलोट 
व्यवस्थापन सनमती 

10 
महाराष्र ग्रामीण रोजगार हमी 
योजना 

मजरुाांची नोंदणी, डाटा एांरी, लेबर बजेटला 
मांजरुी, सननयांिण, अांमलबजावणी व 
सामाजीक लेखापनरक्षण 

11 इांनदरा आवास योजना 
लाभाथी ननवड, घरकुल बाांधकामाबाबत 
सननयांिण व सहाय्य 

 

http://mr.vikaspedia.in/social-welfare/govt_schemes/92a90292492a94d93092793e928-93894193091594d93793e-93593f92e93e-92f94b91c92893e
http://mr.vikaspedia.in/social-welfare/govt_schemes/92a90292492a94d93092793e928-93894193091594d93793e-93593f92e93e-92f94b91c92893e
http://mr.vikaspedia.in/social-welfare/govt_schemes/92a90292492a94d93092793e928-91c940935928-91c94d92f94b924940-93593f92e93e-92f94b91c92893e
http://mr.vikaspedia.in/social-welfare/govt_schemes/92a90292492a94d93092793e928-91c940935928-91c94d92f94b924940-93593f92e93e-92f94b91c92893e
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2.2. ग्रामपंचायतीसाठी उपलब्ध होणारा रनधी 
2.2.1. ग्रामपंचायतींच्या स्वत:च्या रनयंिणाखालील रनधी 
 

अ.क्र. रनधीचा स्िोत योजनेचे स्वरूप 

1 

ग्रामपांचायतींचे स्व-उत्पन्न, ग्राम ननधी 
अ) ग्रामपांचायतीने आकारणी व वसलूी केलेल्या 
कराचे उत्पन्न 
ब) ग्रामपांचायतीसाठी राज्यशासनानेआकारणी 
करून वसलू केलेल्याकरामधील ग्रामपांचायत 
नहस्सा 

नवनवध अनधननयमान्वये नवनहत केलेले 
कर. 

2 नवत्त आयोग लोकसांख्या व क्षेिावर आधारीत मदत. 

3 
शासनाकडूननमळणारी 
बनक्षसे/पानरतोनषके/परुस्कार (सांत गाडगेबाबा 
अनभयान, महात्मा गाांधी तांटामकु्ती अनभयान इ.) 

अनभयानाांतगणत केलेल्या उल्लेखननय 
कामनगरीनसुार. 

4 
आनदवासी उप-योजनेंतगणत  5% ननधी लोकसांख्येवर आधारीत फक्त पेसा 

गावाांसाठी. 

5 महाराष्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
मजरूाांची सांख्या व कामाच्या मागणीवर 
आधारीत. 

6 स्वच्छ भारत अनभयान साांडपाणी व घन कचरा व्यवस्थापनासाठी 
कुटुांब सांख्येच्या प्रमाणात . 

7 नजल्हा ननयोजन सनमतीकडून प्राप्त होणारा ननधी नजल्हा ननयोजन सनमतीच्या ननणणयानसुार 

8 
लोकसहभाग व स्थाननक खाजगी कां पन्याांकडून 
नमळणारा ननधी (CSR) 

ग्रामपांचायतीच्या पाठपरुाव्यानसुार. 

 
2.2.2.ग्रामपंचायतींना कें द्र परुस्कृत योजनांसाठी उपलब्ध होणारा रनधी 
 

अ.क्र. कें द्र परुस्कृत योजना योजनेचे स्वरूप 
1 सवण नशक्षा अनभयान वगणखोल्या/शाळा/शौचालय व इतर सनुवधा 

2 
एकास्त्मक बाल नवकास 
सेवा योजना 

अांगणवाडी इमारत, परुक आहार, स्वयांपाकाची 
भाांडी व इतर सानहत्य 

3 
राष्रीय ग्रामीण आरोग्य 
अनभयान 

अबांधीत ननधी(Untied) 

4 राष्रीय ग्रामीण पेयजल ननवन पाणी परुवठा योजना तयार करणे, देखभाल 
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अनभयान व दरुूस्ती, पाणी टांचाई ननवारणाच्या उपाययोजना 

5 स्वच्छ भारत अनभयान 
वैयस्क्तक/सावणननजक शौचालये, साांडपाणी व घन 
कचरा व्यवस्थापन 

6 
एकानमक पाणलोट 
व्यवस्थापन कायणक्रम 

उपचारास उपलब्ध क्षेिानसुार 

7 
महाराष्र ग्रामीण रोजगार 
हमी योजना 

नोंदणीकृत मजरूाांची सांख्या व रोजगाराच्या 
मागणीप्रमाणे 

8 बायोगसॅ सयांिाच्या आकारानसुार 
9 इांनदरा आवास योजना दानरद्र्यरेषेखालील बेघराांसाठी घरकुले 
10 अन्य इतर योजना योजनाांच्या ननकषाांनसुार 

 

2.2.3. राज्य िासनाकडून ग्रामपंचायतीस रमळणारे अथगसहाय्य  

अ.क्र. सहाय्याचा तपरिल रमळणारे सहाय्य 
1 सरपांच मानधन मानधनाच्या 75% 
2 ग्रामपांचायत सदस्य बैठक भत्ता प्रत्येकी रू.25/- प्रमाणे प्रती बैठक 
3 कमणचारी वेतन कर वसलूी व कमणचा-याांच्या मांजरू 

आकृतीबांधानसुार 50 ते 75 टक्के 
4 पाणी परुवठा नवजदेयके पाणीपरुवठा नवजदेयकाच्या 50 टक्के 

 

राज्यशासनाकडून ग्रामपांचायतीस नमळणा-या वरील अथणसहाय्या व्यनतनरक्त, राज्य शासन, 
नवनवध नवकास योजनाांच्या अांमलबजावणीसाठी योजनेच्या अटी शती व ननकषाांप्रमाणे 
ग्रामपांचायतींना ननधी उपलब्ध करून नदला जातो. यामध्ये प्रामखु्याने दनलत वस्ती सधुार 
योजना, नतथणक्षेि नवकास योजना, ग्रामीण भागातील पायाभतू सनुवधा योजना, डोंगरी 
नवकास कायणक्रम, आदीवासी उपयोजना इ.चा समावेश होतो. 
यानशवाय ग्रामपांचायतीस त्याांच्या कायणक्षेिातील नवनवध नवकास कामाांसाठी 
खासदार/आमदाराांच्या स्थाननक नवकास कायणक्रमाांतगणत तसेच नवशेष प्रकल्पाांतगणत  ननधी 
उपलब्ध होऊ शकतो. 

2.2.4 निधीची स ांगड  
ग्रामपांचायतीनेवर नमदु केलेल्या सवण प्रकारच्या ननधींची साांगड घालनू, स्वत:च्या 
ननयांिणाखालील ननधीचा (मदु्दा क्र. 2.2.1नसुार) पांचवार्षषक व वार्षषक नवकास आराखडा 
तयार करावयाचा आहे. 
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प्रकरण 3  : वातावरण रनर्ममती 
 

प्रभावी लोकसहभागीय ननयोजनासाठी वातावरण ननर्षमती द्वारे शासकीय व सामानजक अनभसरण 
होणेची आवश्यकता आहे. त्यामळेु समाजातील नवनवध कायान्वयीन यांिणा, स्वयांसहाय्यता गट, समदुाय 
सांस्था, सवण सामान्य नागरीक व लोकप्रनतननधी इ. घटकाांना या कायणक्रमामध्ये सहभागी करून घेता येईल. 
त्यासाठी वातावरण ननर्षमतीची प्रनक्रया अनभयान स्वरूपात राबनवणे आवश्यक आहे.त्यासाठी राज्य, नजल्हा, 
तालकुा, गण व ग्रामपांचायत स्तरावर खालील उपक्रम हाती घेण्यात येतील. 

3.1 राज्यस्तर: 
3.1.1. मा.मखु्यमांिी, ग्रामनवकास मांिी, इतर खात्याांचे मांिी तसेच उच्च स्तरीय अनधकारी याांच्या  

उपस्स्थतीत राज्य स्तरीय बैठकीचे आयोजन करणे. 
3.1.2. मा.मांिी याांच्या उपस्स्थतीत पिकार पनरषदेचे आयोजन करणेत येईल. 
3.1.3. ग्राम नवकास नवभागा माफण त यासांदभातील शासन ननणणय व मागणदशणक सचूना प्रसानरत  

करणे. 
3.1.4. जनमानसामध्ये कायणक्रमाबाबत जागतृी करण्यासाठी राज्यस्तरावरून दरूनचिवाणी व  

नभोवाणी  
वरून नचिनफती व ध्वनीनफती प्रसारीत करणे, तसेच अांमलबजावणी प्रनक्रयेमधील 
सहभागी घटकाांची कतणव्ये व जबाबदा-या दशणनवण्यासाठी  लघपुटाची ननर्षमती करणे. 

3.1.5. मा.मांिी याांच्या स्वाक्षरीने सवण नजल्हा पनरषदाांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवण नवषय सनमत्याांचे  
सभापती,नजल्हा पनरषद सदस्य,तसेच सवण पांचायत सनमत्याांचे सभापती,पांचायत सनमती 
सदस्य,सवण सरपांच व ग्रामपांचायत सदस्याांना आवाहन पि पाठनवणे.  

3.1.6. प्रधान सनचव, ग्रामनवकास नवभाग याांचे अध्यक्षतेखाली, भौनतक व आर्षथक  प्रगतीचा  
आढावा घेणेसाठी व सननयांिण करणेसाठी  राज्यस्तरीय कायणकारी सनमतीची स्थापना 
करणे. 

3.1.7. मानहती, नशक्षण व सांवाद (IEC) नवषयक नवनवध कायणक्रम हाती घेणे  
अ) प्रचार प्रनसद्धी सानहत्याची (IEC) ननर्षमती व नवतरण करणे. उदा. पोस्टसण, घडी  

पनिका, मानहती पनिका, हस्तपि, चलनचिनफती इ.  
ब) सोशल नमडीयाच्या प्रभावी वापरासाठी राज्यस्तरावरून ननयोजन करणे. उदा.    

सांकेतस्थळ  ननर्षमती, Whatsapp व Facebook इ. 
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क) नवकें द्रीकरण प्रनक्रया व ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाबद्दल लोकाांमध्ये जाणीव  
जागतृीननमाण करण्यासाठी आकषणक घोषवाक्य, बोध नचन्ह इ. तयार करून त्याची 
व्यापक प्रनसद्धी करणे. 

ड)राज्यातील प्रादेनशक गरजेनसुार, स्थाननक भाषाांमध्ये वाचन, प्रचार व प्रनसद्धी सानहत्य  
ननमाण करूननवतरीत करणे. प्रचार व प्रनसद्धी सानहत्य तयार करताना राज्याच्या 
नवनवध भागाांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सानहत्याचा वापर करून कमी खचाचे प्रचार 
सानहत्य ननमाण करणे. 

3.2 रजल्हा स्तर : 
3.2.1. नजल्हा स्तरावर पिकार पनरषदेचे आयोजन करणे, या उपक्रमाांचे वातांकन करणे व 

त्यासाठी नजल्हा मानहती कायालयाची मदत घेणे. 
3.2.2. या सांपणूण कायणक्रमाचे कायान्वयन, सांननयांिण, आनण समन्वयन करण्यासाठी मखु्य 

कायणकारी अनधकारी याांचे अध्यक्षतेखाली नजल्हा स्तरीय कायणकारी सनमतीची स्थापना 
करणे. 

3.2.3. नजल्यात प्रचार व प्रनसद्धी सानहत्याचे नवतरण करणे. 
3.2.4. नजल्यात मानहती, नशक्षण व सांवाद (IEC) नवषयक जाणीव जागतृीचे नवनवध उपक्रम हाती 

घेणे. उदा. नफरते वाहन, सजगल्स, स्थाननक व पारांपारीक लोककला व लोकमाध्यामाांचा 
वापर, स्थाननक दरूनचिवाणी पनु: प्रसारण कें द्रावरून स्क्रोल, एफ एम रेनडओ इ. 

3.2.5. गण (पांचायत सनमती सदस्य मतदार सांघ) स्तरावर प्रभारी अनधकारी (Charge Officer) 
व प्रनवण प्रनशक्षकाची (Master Trainer) व ग्राम स्तरावर ग्रामसेवकाची सहाय्यक प्रभारी 
अनधकारी याांची ननवड व नेमणकू करणे.  

3.2.6. नजल्हा, तालकुा, गण व ग्रामपांचायत पातळीवरील प्रनशक्षण व क्षमता बाांधणी कायणक्रम 
ननस्श्चत करून त्यास प्रनसध्दी देणे. 

3.3 तालुका स्तर : 
3.3.1. प्रत्येक पांचायत सनमती गणासाठी गणस्तरीयकायान्वयीन (Working Group)गटाचीस्थापना 
 सांबांधीतगटनवकासअनधकारीकरतील. या गटाचे काम सांबांनधतगणासाठीनेमलेल्या प्रभारी  
 अनधका-याच्या मागणदशणनाखाली चालेल. या गटामध्ये गणातील सवण  
 ग्रामपांचायतींच्या ग्रामसेवकाांचा समावेश असेल. 
3.3.2. ग्रामनवकास आराखडा तयार करताना नवनवध टप्यावर मागणदशणन करणे, आराखयाबाांची 

छाननी करणे, एकिीकरण करणे व एकूणच प्रनक्रयेचे सांननयांिण करणे यासाठी गटनवकास 
अनधकारी याांचे माफण त पांचायत सनमती पातळीवरील कायान्वयन गटाची (Working 
Group) स्थापना करणे. या गटामध्ये प्रभारी अनधकारी, ननवडून आलेले लोकप्रनतननधी, 
ताांनिक व क्षेनिय अनधकारी,सहाय्यक प्रभारी अनधकारी, प्रनवण प्रनशक्षक इत्यादींचा 
समावेश असेल. 
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3.3.3. तालकुा स्तरावरील नवनवध प्रचार प्रनसद्धीचे उपक्रम हाती घेणे व प्रचार प्रनसद्धी सानहत्याचे 
नवतरण करणे. 

3.3.4. स्थाननक बोलीभाषा व लोककला, एफ.एम. रेनडओ, उपक्रमाांचे नवनवध माध्यमाांतनू 
वातांकन इ. मधनू प्रचार व प्रनसध्दी करण्यात येईल. 

3.4 पंचायत सरमती गण स्तर: 
3.4.1. प्रभारी अनधका-याांमाफण त गण स्तरीय कायान्वयीन (Working Group) गटाच्या बैठकीचे  

आयोजन करणे. 
3.4.2. प्रनशक्षण व क्षमता बाांधणी कायणक्रम व नवनवध  उपक्रमाांची नदनदर्षशका तयार करून त्यास  

प्रनसध्दी देणे. 
3.4.3. ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करण्याची प्रनक्रया सलुभ होण्यासाठी प्रभारी  

अनधका-यामाफण त ग्रामसभा, वाडण सभा, मनहला ग्रामसभा, ग्रापां स्तरीय सांसाधन गट याांच्या 
बैठकाांच्या आयोजनाचा कालबद्ध कायणक्रम तयार करून त्यास प्रनसध्दी देणे. 

3.5 ग्रामपंचायत स्तर : 
3.5.1. सरपांच व सहाय्यक प्रभारी अनधकारी (ग्रामसेवक) याांनी ग्रामपांचायत बैठकीचे आयोजन 

करावे. 
3.5.2. ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाबद्दलजागतृीकरण्यासाठी व सामानजक अनभसरणाची 

प्रनक्रया गनतमान करण्यासाठी वाडण सभा, मनहला ग्रामसभा, व ग्रामसभेचे आयोजन करणे.  
3.5.3. ग्रामसभेमध्ये ग्राम सांसाधन गटाची (Village Resource Group)स्थापना करणे. या 

गटामध्ये ग्रामपांचायतीचे सवण सदस्य, गाव पातळीवरील शासकीय कमणचारी,नवनवध 
क्षेिातील सेवाननवतृ्त ताांनिक तज्ञ,गावातील रनहवाशी असलेले परांतु इतरि राहणारे 
जाणकार व नवख्यात व्यक्ती, बचत गटाांचे सदस्य,तरुण मांडळाचे सदस्य, नेहरू यवुा 
कें द्राचे सदस्य, स्वयांसेवक तसेच ग्रामपांचायत  ननयोजन प्रनक्रयेमध्ये सहाय्यभतू ठरणा-या  
व्यक्ती इत्यादींचा समावेश असेल. या गटाची नकमान सदस्य सांख्या ही सांबांधीत 
ग्रामपांचायतीच्या सदस्यसांख्येच्या नतप्पट असणे अननवायण राहील. 

3.5.4. ग्राम सांसाधन गटाच्या सदस्याांची सांख्या ग्रामसभेने, ग्रामपांचायतीची लोकसांख्या व इतर 
बाबी नवचारात घेऊन ठरवावी. या गटामध्ये सवणसाधारणपणे मनहलाांसाठी 1/3, अन.ु 
जाती/जामातींसाठी लोक सांख्येच्या प्रमाणात प्रनतनननधत्व,तसेच अपांग व्यक्तींसाठी  3% 
जागा राखनू ठेवाव्यात.  

3.5.5. गावातील स्वयांसहाय्यता गट व गाव पातळीवरील सांघटना तसेच ग्रामपांचायतीच्या 
उपसनमत्या याांचेसमवेत गाव ननयोजन प्रनक्रये बाबत चचा करणे.   

3.5.6. ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करणेच्या प्रनक्रयेमध्ये लोकाांचा सहभाग 
वाढनवण्याच्या दषृ्टीने नवनवध मानहती, नशक्षण व सांवाद (IEC) उपक्रम हाती घेणे. उदा. 
नभत्ती नचिे, लघपुट प्रदशणन, पारांपारीक लोककला, नवनवध स्पधा,मनहला मेळावे, गगुल 
प्रनतमाांचा वापर, प्रभात फेरी इ. 
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3.5.7. सदर कायणक्रमाांतगणत नजल्हा, तालकुा, गण आनण ग्रामस्तरावर आयोनजत करण्यात येणा-
या प्रनशक्षण व क्षमता बाांधणी कायणक्रमामधनू प्रनसध्दी व जागतृी करण्यात येईल. 

3.5.8. ग्रामपांचायत स्तरावर पवूणननस्श्चत केलेल्या नमनु्यात मलुभतू मानहतीचे तसेच नवनवध 
नवभागाांतगणत उपलब्ध मानहतीचे सांकलन सबांधीत नवभागाच्या ग्रामस्तरावरील 
अनधकारी/कमणचा-यामाफण त उपलब्ध करून घेऊन, त्याचे एकनित सांकलन प्रभारी 
अनधकारी (Charge Officer) याांनी करून त्यास प्रनसध्दी देणे. 

3.6 समहु, प्रभारी अरधकारी व प्ररवण प्ररिक्षक: 

3.6.1 ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करण्याच्या दषृ्टीने पांचायत सनमती सदस्य मतदार  
सांघ, म्हणजेच ‘पांचायत सनमती गण’ हा समहु (Cluster) नवचारात घेण्यात आलेला आहे. 

3.6.2 प्रभारी अनधकारी (Charge Officer) : प्रत्येक पांचायत सनमती गणासाठी एक नवस्तार 
अनधकारी दजाचा अनधकारीहा प्रभारी अनधकारी (Charge Officer) असेल. या अनधका-
याची गण ननहाय नेमणकू मखु्य कायणकारी अनधकारी करतील. पांचायत सनमती पातळीवर 
उपलब्ध असलेल्या सवण नवभागाांच्या नवस्तार अनधकारी व तत्सम अनधका-याांची या 
कामासाठी आवश्यक क्षमता व उत्सकुता नवचारात घेऊन नेमणकू करावी.  

3.6.3 प्रनवण प्रनशक्षक (Master Traineer): प्रत्येक पांचायत सनमती गणासाठी एका प्रनवण 
प्रनशक्षक (Master Traineer) ची ननवड मखु्य कायणकारी अनधकारी, यशदाच्या मदतीने 
करतील. सवणसाधारणपणे स्थाननक प्रनवण प्रनशक्षकाांना प्राधान्य देण्यात येईल. यामध्ये 
नजल्यातील यापवूी नवनवध योजनाांतगणत ( मागास क्षेि अनदुान ननधी, राजीव गाांधी पांचायत 
सशक्तीकरण अनभयान, राष्रीय ग्रामीण आरोग्य अनभयान, स्वच्छ भारत अनभयान, 
राष्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अनभयान, एकास्त्मक पाणलोट व्यवस्थापन कायणक्रम इ.) 
उत्कृष्ट कामकाज केलेले व अनभुवी प्रनशक्षकाांचा नवचार करता येईल.प्रनवण 
प्रनशक्षकाांची ननवड ही प्रनशक्षण कालावधी परुती मयादीत राहील. 

3.6.4 सहाय्यक प्रभारी अनधकारी (Assistant Charge Officer) : प्रभारी अनधकारी याांना 
सहाय्य करण्यासाठी सांबांधीत ग्रामपाांचायतीचे ग्रामसेवक हे सहाय्यक प्रभारी अनधकारी 
म्हणनू कायणरत राहतील व तसे आदेश मखु्य कायणकारी अनधकारी ननगणनमत करतील.  

3.7 प्रभारी अरधकारी व प्ररवण प्ररिक्षकयांच्याजबाबदा-या : 
3.7.1 प्रभारी अनधकारी (Charge Officer) व प्रनवण प्रनशक्षक (Master Traineer) याांना 

ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबानवषयीच्या सवण प्रनक्रयाांचे सखोल प्रनशक्षण देण्यात येईल. 
3.7.2 पांचायत सनमती गण पातळीवर आयोनजत करावयाच्या नवनवध प्रनशक्षणाांचे सवण ननयोजन 

(नठकाण, उपस्स्थती, प्रनशक्षण सनुवधा इ.) करण्याची जबाबदारी प्रभारी अनधकारी 
(Charge Officer) याांचेवर राहील. 

3.7.3 पांचायत सनमती गण पातळीवरील प्रत्यक्ष प्रनशक्षणाची जबाबदारी प्रनवण प्रनशक्षकाची 
(Master Trainer) राहील. 



16 
 

3.7.4 गाव पातळीवरील तीन नदवसाांच्या सहभागी ननयोजन प्रनक्रयेमध्ये पणूण तीन नदवस सांबांधीत 
गावामध्ये ननवासी राहून, त्याबाबतच्या सवण प्रनक्रया सरुळीतपणे पणूण करण्याची व अांतीमत: 
ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करून त्यास ग्रामसभेची मान्यता घेण्यापयंतची 
जबाबदारी सांयकु्तनरत्या प्रभारी अनधकारी (Charge Officer), प्रनवण प्रनशक्षक (Master 
Trainer)वसहाय्यकप्रभारीअनधकारीयाांची राहील.  

3.7.5 सांबांधीत गट नवकास अनधकारी व सहाय्यक गट नवकास अनधकारी याांची पयणवेक्षकीय 
जबाबदारी राहील.  

3.7.6 यासाठी आवश्यक ते आदेश मखु्य कायणकारी अनधकारी ननगणनमत करतील. 

3.8 ग्रामसेवक प्ररिक्षण कें द्र, पंचायत राज प्ररिक्षण कें द्र व संयकु्त प्ररिक्षण कें द्र यांची भरूमका. 
3.8.1 राज्यातील नवनवध पांचायतराज प्रनशक्षण कें द्रात कायणरत ननयमीत व्याख्याते/ ननदेशक याांना  

प्रनशक्षीत करण्यात येईल व त्याांचेवर प्रनवण प्रनशक्षक म्हणनू जबाबदारी सोपनवण्यात 
येईल. 

3.8.2 सांबांधीत व्याख्यात्याांना त्याांचे कायणक्षेिातील नजल्हा ननहाय जबाबदारी स्वतांि आदेशानसुार  
देण्यात येईल. 

3.8.3 उपक्रमातील नवनवध प्रनशक्षणासाठी आवश्यकतेनसुार सदरील प्रनशक्षण कें द्राांच्या सोयी,  
सनुवधाांचा वापर करण्यात येईल. 
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प्रकरण 4 :पररस्स्थतीचे रवश्लेषण 
 

4.1.पररस्स्थती रवश्लेषणाचे स्वरूप आरण व्याप्ती 
सहभागीय ननयोजनापवुीगावातील नवनवध क्षेिातील सद्यस्स्थतीची माहीती घेऊन त्याचे 

नवश्लेषण करणे आवश्यक असनू त्याआधारे गावातील सवण घटकाांना पढुील ननयोजनाची नदशा 
ननश्चीत करणे शक्य होते. त्यामळेू पनरस्स्थती नवश्लेषणामधनू सद्यस्स्थती, त्यातील कमतरता, 
ननकड समजावून नवकासाचा वाव असणारी क्षेिे लक्षात येतील. 

गावातील सद्यस्स्थती, त्यातील कमतरता व नवकासाचा वाव लक्षात घेण्यासाठी बहुनवध व 
सवणसमावेशक वस्तसु्स्थतीचे नवश्लेषण करणे आवश्यक आहे. गावाचे एकास्त्मक ननयोजन 
करण्यासाठी सध्या खालील प्रमखु नवकास क्षेिे नवचारात घेऊन त्याांची माहीती एकनित करून 
त्याांचे सद्यस्स्थती नवश्लेषण करण्यात येईल. 

अ
.
क्र 

रवकासाचे 
के्षि रनदेिांक 

मारह
ती
चा 
स्तर 

मारहतीचे 
स्िोत मानक िेरा 

1 मानव 
नवकास 

अ) आरोग्य     
अभणक मतृ्यदूर, 
बाल मतृ्यदूर, माता 
मतृ्यदूर, 

गाव
स्तर 

ANM  

ननदेशाांकवमानक
यातीलतफावतनमू

दकरणे. 

कुपोषण (SAM, 
MAM, 
SUW,MUW) 

गाव
स्तर 

अांगणवाडी 
सेनवका  

लसीकरण 
गाव
स्तर 

ANM  

सांस्थात्मक प्रसतूी, 
गाव
स्तर ANM  

मलुामलुींचे प्रमाण, 
तालु
का
स्तर 

THO  

अपांग प्रमाण 
गाव
स्तर ग्रामसेवक  

Vector & Non    
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अ
.
क्र 

रवकासाचे 
के्षि रनदेिांक 

मारह
ती
चा 
स्तर 

मारहतीचे 
स्िोत मानक िेरा 

vector diseases 
(क्षयरोग, 
कुष्ठरोग) 

तालु
का
स्तर 

तालकुाआ
रोग्यअनध

कारी 
 

ननदेशाांकवमानक
यातीलतफावतनमू

दकरणे. 

(ब) नशक्षण    

पटसांख्या/ नोंदणी 
गाव
स्तर शाळा  

गळतीचे प्रमाण 
गाव
स्तर शाळा  

शालाबाय मलुाांची 
सांख्या 

गाव
स्तर 

शाळा  

साक्षरता गाव
स्तर 

शाळा  

मलुींचे साक्षरता 
प्रमाण 

गाव
स्तर 

शाळा  

नवशेष गरज ू
नवद्यार्थ्यांची सांख्या 

गाव
स्तर शाळा  

2 

वांनचत 
घटकाांच्या 
सेवा व 
साधने 

दनलत/ताांडा/ 
अल्पसांख्याांक/ 
नबगर आनदवासी/ 
भटक्या व नवमकु्त 
जाती/ आनदम 
जमाती याांच्या 
पायाभतू सनुवधा 

गाव
स्तर ग्रामसेवक  

3 नागरी सेवा 

अांगणवाडी कें द्र 
गाव
स्तर ग्रामसेवक 

500 
लोकसांख्येस

एक 

नमनी अांगणवाडी 
कें द्र 

गाव
स्तर ग्रामसेवक 

250 
लोकसांख्येस

एक 

प्राथनमक शाळा, 
गाव
स्तर ग्रामसेवक 

दोनशाळाांम
धीलअांतर1

नक.मी. 
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अ
.
क्र 

रवकासाचे 
के्षि रनदेिांक 

मारह
ती
चा 
स्तर 

मारहतीचे 
स्िोत मानक िेरा 

माध्यनमक शाळा गाव
स्तर 

ग्रामसेवक 

दोन 
शाळाांमधील
अांतर3नक.मी

. 

ननदेशाांकवमानक
यातीलतफावतनमू

दकरणे. 

प्राथनमक आरोग्य 
कें द्र, 

गाव
स्तर 

ग्रामसेवक 

30000 
(आनदवासी2

0000) 
लोकसांखेसए

क 
 

आरोग्य उपकें द्र गाव
स्तर 

ग्रामसेवक 

5000 
(आनदवासी 

3000) 
लोकसांखेसए

क 
पाणी परुवठा, 
सावणजननक नवहीर, 
पाणी परुवठ्याचे 
स्िोत 

गाव
स्तर ग्रामसेवक 

40ते70 
LPCD 

घन कचरा, 
साांडपाणी 
व्यवस्थापन 

गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  

नवद्यतु व्यवस्था 
गाव
स्तर ग्रामसेवक  

सावणजननक सेवा/ 
मानहती 

गाव
स्तर ग्रामसेवक  

बेघराांची सांख्या गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  

4 
आर्षथकनव

कास 

एकूणकायणरतबचत
गटाांचीसांख्या 

तालु
का
स्तर 

नवस्तारअ
नधकारी  

मनरेगामधीलजॉब
काडणधारकाांचीसां
ख्या 

गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  

शेतीचीधारणाप्रकार गाव तलाठी  ननदेशाांकवमानक
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अ
.
क्र 

रवकासाचे 
के्षि रनदेिांक 

मारह
ती
चा 
स्तर 

मारहतीचे 
स्िोत मानक िेरा 

स्तर यातीलतफावतनमू
दकरणे. 

भनूमहीनशेतमजरू 
गाव
स्तर 

कृषीसहा
य्यक  

अल्पभधूारक गाव
स्तर 

कृषीसहा
य्यक 

 

मध्यमशेतकरी 
गाव
स्तर 

कृषीसहा
य्यक 

 

मोठेशेतकरी 
गाव
स्तर 

कृषीसहा
य्यक 

 

पशधूनावरअवलांबू
नअसणा-
याकुटुांबाांचीसांख्या 

गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  

नगदीनपकेप्रकार 
गाव
स्तर ग्रामसेवक  

लघउुद्योगाांचीसांख्या 
गाव
स्तर ग्रामसेवक  

नैसर्षगकसांसाधनाांची
उपलब्धता 

गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  

गौणखननज गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  

वनौपज 
गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  

नोकरीवव्यवसायक
रणा-
याकुटुांबाांचीसांख्या 

गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  

उपनजवीकेच्यासाध
नाांचीआवश्यकता
असणा-
याकुटुांबाांचीसांख्या 
 

गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  

5 

 
सावणजननक
पायाभतूसु

नवधा 

    
ननदेशाांकवमानक
यातीलतफावतनमू

दकरणे. 

ग्रामपांचायतइमारत 
गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  

रस्ते 
गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  
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अ
.
क्र 

रवकासाचे 
के्षि रनदेिांक 

मारह
ती
चा 
स्तर 

मारहतीचे 
स्िोत मानक िेरा 

नदवाबत्ती 
गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  

स्मशानभमूी 
गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  

बगीचा 
गाव
स्तर ग्रामसेवक  

नक्रडाांगण गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  

बायोगसॅ गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  

सेंद्रीयखतननमीतीकें
द्र 

गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  

रस्तादतुफावकृ्षलाग
वड 

गाव
स्तर ग्रामसेवक  

बाजारओटे/ गाळे 
गाव
स्तर ग्रामसेवक  

घांटागाडी गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  

वाचनालय गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  

व्यायामशाळा 
गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  

गावतलाव 
गाव
स्तर ग्रामसेवक  

जनावराांच्यानपण्या
च्यापाण्याचीसोय 

गाव
स्तर ग्रामसेवक  

धान्यागारे गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  

शौचालयाांचीसांख्या 
गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  

सावणजननकशौचाल
य 

गाव
स्तर 

ग्रामसेवक  

कृषीपतपरुवठासां
स्था 

गाव
स्तर ग्रामसेवक  
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वरील प्रमखु नवकास क्षेिातील ननदेशकाांची मानके सांबांधीत नजल्हा स्तरीय नवभागप्रमखुाांनी, त्याांच्या 
क्षेिीय अनधकारी/ कमणचा-याांना उपलब्ध करून द्यावयाची आहेत. 

4.2. पररस्स्थती रवश्लेषणाची साधने व कायगपद्धती 
महाराष्रामध्ये शासनाच्या नवनवध नवभागामाफण त, वेगवेगळया स्वरूपाची मलुभतू मानहती एकनित 
केलेली आहे. नवनवध नवभागाकडील मानहती, गावातील सवण घटकाांचा सामावेश करून सामानजक 
अनभसरणातनू गोळा करणे अपेक्षीत आहे. सदरची मानहती साधारणत: कुटुांब पातळी, महसलुी गाव 
पातळी व ग्रामपांचायत पातळीवर एकिीत करून त्याचे नवश्लेषण करणे अपेक्षीत आहे.  

यावषी अशा स्वरूपाची कुटुांब पातळीवरील मानहती गोळा करणे शक्य होणार नसल्याने पढुील 
प्रमाणे मानहती उपलब्ध करून घेऊन त्याचे नवश्लेषण करावयाचे आहे.  

4.2.1. ग्रामपांचायत स्तरावरील ग्राम सांसाधन गटाने त्याांचे गणस्तरावरील प्रनशक्षण पुणण होताच  
गावाचे पनरस्स्थतीनवश्लेषण करावयाचे आहे, यासाठी या गटाने खालील कायणपद्धतीचा 
अवलांब करावयाचा आहे. 
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अ.क्र. 
मारहती संकलन 

स्तर समारवष्ठ प्रमखु बाबी कायगपद्धती 

1 कुटुांब स्तर 

ननवडलेले मानव नवकास ननदेशाांक, 
कुटुांब स्तरावरील उपलब्ध मालमत्ता व 
सनुवधा, उपनजवीकेनवषयी सद्यस्स्थती 

2011 ची जनगणना, सामानजक 
आर्षथक व जातननहाय सवेक्षण, 
2012 ची पशगुणना इ.पांचायत 
सनमती माफण त वरीलजनगणनेची 
मानहती उपलब्ध करून देण्यात 
यावी. 

2 महसलुीगावस्तर 

आरोग्य, नशक्षण, पोषण, नपण्याचे पाणी, 
स्वच्छता, मलुभतू सनुवधा, नैसर्षगक 
सांसाधने, शेती, उद्योग इ. 
 
 

या नवषयाशी सांबांधीत नवभागाकडे 
नवनवध कायणक्रमाांतणगत एकनित 
केलेली उपलब्ध मानहती नजल्हा 
पनरषदेच्या सांबांधीत नवभागाने 
ग्रामपांचायतीस उपलब्ध करून 
द्यावयाची आहे. 

3 
ग्रामपांचायत स्तर 
 

सामानजक, आर्षथक व भौगोनलक 
मानहतीचे सांकलन, ननकषाांच्या आधारे 
ग्रामपांचायतीस उपलब्ध असलेल्या 
सनुवधा व सेवा, नैसर्षगक सांसाधनाांचा 
गोषवारा, ग्रामपांचायत स्तरावरील सवण 
मानहती, ग्रामपांचायतीच्या स्वत:च्या 
ननयांिणा खालील ननधी. 

ननस्श्चत करून नदलेल्या मानहती-
पसु्तीकेत ग्रामस्तरावरील इतर  
अनधका-याांच्या  (ग्राम सांसाधन 
गटाच्या) सहाय्याने ग्रामसेवक सवण 
मानहती गोळा करेल.  
 

 

4.2.2. पांचायत सनमती गणासाठी ननयकु्त केलेल्या प्रभारी अनधकारी व प्रनवण प्रनशक्षकाांचे  
मागणदशणनाखाली प्रत्यक्षात त्या गावामध्ये वेगवेगळया सहभागीय ननयोजनाच्या 
साधनामाफण त गोळा केलेल्या मानहतीची खातरजमा करण्यात येऊन नवनवध क्षेिाांसाठी 
गरजाांचे नवश्लेषण तयार करण्यात येईल. 

4.3. पररस्स्थतीचे रवश्लेषणा करीता उपलब्ध मनषु्यबळ: 
o ग्रामपांचायत सदस्य 
o ग्रामपांचायतीच्या नवनवध सनमत्याांचे सदस्य 
o गाव स्तरावरील कमणचारी (ग्राम सांसाधन गट): ग्रामसेवक, नशक्षक, मखु्याध्यापक, अांगणवाडी 

सेनवका, आशा, वनरक्षक, पोलीस पाटील, ग्राम रोजगार सेवक, तलाठी, कृषी सहाय्यक. 
o समदुाय साधन व्यक्ती (CRP), स्वयांसहाय्यता गट प्रनतननधी इ.  
o समहुस्तरीय (Cluster Level) कमणचारी:- आरोग्य सेवक (परुूष), आरोग्य सेनवका (मनहला), 

अांगणवाडी पयणवेनक्षका, कें द्रप्रमखु, शाखा अनभयांता, पश ुवैद्यकीय अनधकारी. 
o भारत ननमाण सेवक, स्वयांसेवक-ग्रामस्तरीय 
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प्रकरण  5 :लोकसहभागावर आधारीत रनयोजन प्ररकया 

5.1. लोकसहभागीय रनयोजन प्ररक्रया रचना 
गावाच्या आर्षथक, भौनतक, शैक्षनणक, सामानजक व नैसर्षगक साधने या बाबींची पाहणी करीता 
प्रत्येक ग्रामपांचायतीने नकमान 10 नदवस अगोदर सरुूवात करावयाची आहे. सदर कालावधीमध्ये 
प्रपिाांच्या आधारे गावाची मानहती एकि करावयाची आहे. सदर मानहतीचे सांकलनाच्या आधारावर 
लोकसहभागीय तीन नदवसाांची प्रनक्रया गावामध्ये राबवायची आहे. 

ग्रामपांचायत स्तरावरील तीन नदवसाांच्या लोकसहभागीय प्रनक्रयेतनू गाांव नवकास आराखडा तयार 
करणे कनरता गण स्तरावर प्रनवण प्रनशक्षक व प्रभारी अनधकारी याांची नेमणकू करण्यात येईल. तीन 
नदवसाांच्या लोकसहभागीय प्रनक्रयेची सरूूवात आदल्या नदवशी दपुारनांतर सरूू होऊन पढुील प्रत्येक 
नदवशी खालील प्रमाणे कायणक्रम / प्रनक्रया राबवावयाची आहे. 

रदवस 0 रदवस1 रदवस 2 रदवस 3 
सकाळ 

  प्रभात फेरी 
नशवार फेरी व 

पायाभतू सनुवधाांची 
पाहणी 

 चचा सि-दषृ्टीके्षप- (माझ्या 
स्वप्नातील गाांव) 

 प्राधान्यक्रम (Matrix) 

 

 चचा सि- पांचायत 
राज व ग्रा.प. 

 बलस्थाने, कमकुवत 
घटक, सांधी, धोके 
(SWOT) याचे 
नवश्लेषण. 

नशवार फेरी व 
सांसाधन नकाशा 

 मनहला सभा/आराखडयाचा 
मसदुा तयार करणे 

दपुार 

 

 सामानजक नकाशा 
 2011जनगणना(मानह

ती) 

 पायाभतू सनुवधाांची 
पहाणी 

 ग्रामसभाव ग्रामपांचायत 
नवकास आराखयाबाला 
मांजरुी 

 
 
 

 आगमन व पनरचय 
 ग्रामपांचायत ननधीची 

उपलब्धता 
 मानहती व 

आराखडयाांचे 
सांकलन 

  ग्रामसांसाधन गटाची भेट 
 पायाभतू सनुवधाांची 

पहाणी 
सायंकाळ 

 मशाल फेरी 
 नवकासाची सांकल्पना व 

ग्रामपांचायत नवकास 
आराखडा 

 चचासि : गाव 
स्तरावरील सनमत्या 

नकशोरी मलुी व          
मनहला बैठक  
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5.2 लोकसहभागीय रनयोजन प्ररक्रयेमध्ये जबाबदार व्यक्ती व उपस्स्थत गट. 

5.2.1. नदवस 0 :-3 नदवसाच्या प्रनक्रया सरुू करताना आदल्या नदवशी सायांकाळी गावामध्ये 
जाऊन वातावरण  ननर्षमती करणे व खालील तक्त्यामध्ये दशणनवल्यानसुार ग्रामपांचायतीमध्ये 
उपक्रम राबनवणे. 

 
रदवस 0  जबाबदार व्यक्ती उपस्स्थती 

दपुार 

 आगमन व पनरचय प्रभारी अनधकारी, प्रनवण 
प्रनशक्षक, ग्रामसेवक 

ग्रामपांचायत सरपांच, 
उपसरपांच व सदस्य  

 ग्रामसांसाधन गटाची भेट प्रनवण प्रनशक्षक, प्रभारी 
अनधकारी, स्वयांसेवक   

ग्राम सांसाधन गट 

सायंकाळ 
  
 मशाल फेरी 
 नवकासाची सांकल्पना व 

ग्रामपांचायत नवकास 
आराखडा  

प्रनवण प्रनशक्षक, प्रभारी 
अनधकारी,स्वयांसेवक, 
ग्रामसेवक, ग्रामपांचायत सदस्य  

ग्राम सांसाधन गट, ग्रामस्थ  

 
5.2.2.रदवस परहला: पनहल्या नदवशी वातावरण ननर्षमती आनण पनरस्स्थतीचे नवश्लेषण करून 

खालील तक्त्यामध्ये दशणनवलेले क्रमननहाय उपक्रम ग्रामपांचायतीमध्ये राबनवण्यात येतील. 
रदवस परहला जबाबदार व्यक्ती उपस्स्थती 

सकाळ 
  
 प्रभात फेरी प्रनवण प्रनशक्षक, प्रभारी अनधकारी, 

स्वयांसेवक, ग्रामसेवक, ग्रामपांचायत 
सदस्य  

ग्राम सांसाधन गट, प्रनवण 
प्रनशक्षक, प्राथनमक व 
उच्च प्राथनमक शाळेतील 
नवद्याथी  

 चचा सि- पांचायत राज 
व ग्रा.प.  
 बलस्थाने, कमकुवत 

घटक, सांधी, धोके 
(SWOT) याचे 
नवश्लेषण. 

प्रनवण प्रनशक्षक, प्रभारी अनधकारी ग्राम सांसाधन गट 

दपुार 
  
 सामानजक नकाशा प्रनवण प्रनशक्षक, प्रभारी अनधकारी 

ग्राम सांसाधन गट, 
ग्रामस्थ  
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रदवस परहला जबाबदार व्यक्ती उपस्स्थती 

 2011जनगणना 
(मानहती) 

 ग्रामपांचायत ननधीची 
उपलब्धता 

प्रनवण प्रनशक्षक, प्रभारी अनधकारी, 
ग्रामसेवक 

ग्राम सांसाधन गट 

 पायाभतू सनुवधाांची 
पाहणी 

प्रनवण प्रनशक्षक, प्रभारी अनधकारी, 
ग्रामसेवक 

ग्राम सांसाधन गट 

सायंकाळ 
  
 चचासि : गाव 

स्तरावरील सनमत्या, 
नवनवध घटक, शेतकरी, 
उद्योजक, मागासवगीय 
इ. 

प्रनवण प्रनशक्षक, प्रभारी अनधकारी, 
ग्रामसेवक 

 ग्राम सांसाधन गट व 
नवनवध घटकाांतील 
सदस्य 

 

5.2.3. रदवस दसुरा : दसु-या नदवशी उपक्रमाांचे नवश्लेषण व ननयोजन करणे. नकशोरी व मनहला 
बैठकीच्या आधारे प्राप्त पनरस्स्थतीची मानहती नमळनवणे. खालील तक्यामध्ये 
दशणनवल्यानसुार क्रमननहाय मानहती नमळनवणे.   

रदवस दसुरा जबाबदार व्यक्ती उपस्स्थती 

सकाळ 
  
 नशवार फेरी व 

पायाभतू सनुवधाांची 
पाहणी  

प्रनवण प्रनशक्षक,प्रभारी अनधकारी, 
स्वयांसेवक, 

ग्राम सांसाधन गट व 
ग्रामस्थ 

  
 नशवार फेरी व 

गावसांसाधन नकाशा 

प्रनवण प्रनशक्षक,प्रभारी अनधकारी, 
स्वयांसेवक, 

ग्राम सांसाधन गट व 
ग्रामस्थ 

दपुार 
  
 पायाभतू सनुवधाांची 

पहाणी 

प्रनवण प्रनशक्षक,प्रभारी अनधकारी, 
स्वयांसेवक, 

ग्राम सांसाधन गट व 
ग्रामस्थ 

 मानहती व 
आराखडयाांचे सांकलन 
 

प्रनवण प्रनशक्षक,प्रभारी अनधकारी, 
स्वयांसेवक, 

ग्राम सांसाधन गट  

सायंकाळ 
  
 नकशोरी मलुी व          

मनहला बैठक 
प्रनवण प्रनशक्षक,प्रभारी अनधकारी. 

 नकशोरी मलुी व मनहला मांडळ 
व मनहला बचत गट  
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5.2.4. रदवस रतसरा: नतस-या नदवशी मनहला सभेचे आयोजन करून जी मानहती एकि केली 
आहे त्यामध्ये मनहलाांचे नवषय वाचनू दाखनवणे व काही मदुदे राहीले असेल तर ते तेथेच 
समानवष्ट करणे व त्यास पणुणरूप देण्यात यावे. त्याचबरोबर उपलब्ध मानहतीच्या आधारे व 
गरजाांच्या आधारे प्राधान्यक्रम ननस्श्चत करून ती ग्रामसभेपढेु मान्यतेसाठी ठेवणे.  

रदवस रतसरा जबाबदार व्यक्ती उपस्स्थती 

सकाळ 
  
 चचा सि-दषृ्टीके्षप- (माझ्या 

स्वप्नातील गाांव) 
 प्राधान्यक्रम (Matrix) 

प्रनवण प्रनशक्षक,प्रभारी 
अनधकारी, स्वयांसेवक, ग्राम सांसाधन गट व ग्रामस्थ 

  
 मनहला सभा/आराखडयाचा 

मसदुा तयार करणे 

प्रनवण प्रनशक्षक,प्रभारी 
अनधकारी, स्वयांसेवक, 

नकशोरी गट व मनहला मांडळ 
व मनहला बचत गट  

दपुार व सायंकाळ 
  
 ग्रामसभाव प्रारूप ग्रामपांचायत 

नवकास आराखयाबाला मांजरुी 

सरपांच, ग्रामसेवक, प्रनवण 
प्रनशक्षक, प्रभारी अनधकारी व 
स्वयांसेवक 

ग्राम सांसाधन गट व ग्रामस्थ 

या सांदभातील सनवस्तर मागणदर्षशका तयार करून सवण प्रनवण प्रनशक्षक व प्रभारी अनधकारी 
याांना परुनवण्यात येतील. जेणेकरून लोकसहभागीय ननयोजन प्रनक्रया योग्य प्रकारे पणुण 
करता येईल. गाव नवकास आराखयाबासाठीचे प्रपि या ग्रामपांचायत स्तरावर यशदाच्या 
माध्यमातनू नवतरीत करण्यात येतील त्याच्याआधारे सन 2015-16 ते 2019-2020 या 
कालावधीचा पांचवार्षषक व वार्षषक गाव नवकास आराखडा तयार करता येईल. 

5.3 ग्राम संसाधन गटामध्ये अंतभूगत असणारे घटक:- 
सरपांच  पशधुन पयणवेक्षक  
उपसरपांच  आशा वकण र  
ग्रामपांचायत सदस्य  आरोग्य सेवक/सेनवका 
पोलीस पाटील अांगणवाडी सेनवका   
तलाठी   यवुक/यवुती गट  
ग्रामसेवक बचत गट (अध्यक्ष व सनचव )  
मखु्याध्यापक/नशक्षक ग्राम रोजगार सेवक  
ग्रामपांचायतीच्या सवण सनमती 
मधील सदस्य 

वनपाल/वनरक्षक 

कृषी सहायक जल सरुक्षक  
ग्राम पांचायत कमणचारी  सांगणक पनरचालक (सांग्राम कक्ष) 
स्वयांसेवक  
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प्रकरण 6 :प्रकल्प आराखडा व तांरिक मान्यता 

6.1.ग्रामपंचायत रवकास आराखडा 
योजनेच्या प्रारांभास ग्रामपांचायतीने हाती घ्यावयाच्या नवकास कामाांचा पांचवार्षषक बहृत नवकास 
आराखडा व दरवषी वार्षषक कृती आराखडा तयार करण्यात येईल.  

6.1.1. पंचवार्मषक बहृत रवकास आराखडा 
1. ग्रामसभेने पढुील पाच वषात हाती घ्यावयाचे ठरनवलेल्या सवण कामाांचा समावेश राहील. 
2. ग्रामसभेने मांजरू केलेल्या सवण कामे/उपक्रम/प्रकल्पाांचा, वषण ननहाय अग्रक्रम दशणनवण्यात 

येईल. 
3. या आराखयाबामध्ये उपक्रमननहाय आवश्यक अांदानजत रक्कम दशणनवण्यात येईल. 
4. मखु्य कायणकारी अनधकाऱ्याच्या पवूण सांमतीने पांचवार्षषक बहृत आराखयाबामध्ये बदल 

करता येऊ शकेल, त्यासाठी ग्रामसभेस अशा बदलाची कारणे व अपवादात्मक पनरस्स्थती 
नमदू करावी लागेल. 

5. यापवूी कें द्र व राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनेंतगणत(मागास क्षेि अनदुान ननधी, 
पयावरण सांतलुीत ग्राम नवकास आराखडा इ.) तयार केलेल्या नवकास आराखयाबाचाही 
बहृत आराखडा तयार करताना ग्रामसभा नवचार करेल. 

6. ग्रामपांचायतीस पढुील पाच वषामध्ये स्वतःचे ननयांिण असणारा अपेनक्षत  प्राप्त होणाऱ्या 
ननधीच्या दपु्पट (मदु्दा क्र.2.2.1नसुार) पांचवार्षषक आराखडा तयार करता येईल. 

7. सदरचा पांचवार्षषक आराखडा (2015-20) चाल ूवषी तयार करून, यानांतर दरवषी फक्त 
यामधनूच वार्षषक नवकास आराखडा तयार करण्यात येईल.  

6.1.2. वार्मषक रवकास आराखडा 
1. पांचवार्षषक बहृत अराखयाबामध्ये समावेश असलेल्या व त्या वषात हाती घ्यावयाच्या 

प्राधान्यक्रमाच्याकामाांचा / उपक्रमाांचा समावेश असेल. 
2. वार्षषक नवकास आराखडा तयार करताना पांचवार्षषक आराखयाबाच्या अग्रक्रमानसुार व 

स्वत:चे ननयांिण असणा-या (मदु्दा क्र.2.2.1. नसुार) ननधीच्या जास्तीत जास्त नदडपट 
रक्कमेच्या कामाचा आराखडा तयार करण्यात येईल. 

3. वार्षषक नवकास आराखडा तयार करताना गतवषी हाती घेतलेल्या व अपणूण कामाांचा प्रथम 
समावेश करण्यात येईल व अशा अपणूण कामाांसाठी ननधीची आवश्यकता असल्यास 
त्याची प्रथम चाल ू वषात आर्षथक तरतदू करण्यात येईल. त्यानांतर दरुुस्ती व 
देखभालीसाठी परेुशी तरतदू केल्यानांतर उवणनरत ननधीतनू नवीन कामे प्रस्तानवत करण्यात 
येतील. 

4. नवकास आराखयाबातील कामाांचा प्राधान्यक्रम बदलणे सकवा एखादे काम ननयोनजत 
वेळेपवूी घ्यावयाचे असल्यास त्यास योग्य कारणासह ग्रामसभेची मांजरुी घेणे आवश्यक 
राहील. 
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5. वार्षषक नवकास आराखडयामध्ये खालील बाबींचा समावेश करण्यात यावा. 
अ) अपारांपनरक उजा स्िोताांचा वापर. 
ब) मनहला सक्षमीकरण  
क) शदु्ध नपण्याच्या पाण्याचे प्रकल्प  
ड) साांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प  
इ) ग्रामपांचायत सबलीकरण, सक्षमीकरण व मानहती तिज्ञानाचा वापर.  

6. वार्षषक नवकास आराखडा तयार करताना खालीलप्रमाणे नवभागननहाय ननधीचे ननयोजन 
करणे आवश्यक राहील. 

अ) मनहला व बालकल्याण :10% 
ब) अनसुनूचत जाती जमातीच्या कल्याणासाठी लोकसांख्येच्या प्रमाणात. 
क) आरोग्य, नशक्षण, उपनजवीका (Livelihood) :25% 
सदर योजना/कामे/उपक्रम हाती घेताना सामनुहक स्वरूपाच्या कामाांना प्राध्यान्य द्यावे. 
त्यामध्ये कौशल्य नवकास, उपनजवीकेची सामनुहक साधने, शाश्वत नवकासाची कामे 
इत्यादीचा समावेश राहील. 

7. वार्षषक नवकासआराखयाबामध्ये कें द्र/राज्य शासनाच्यासचूनेनसुार ग्रामसभा आवश्यक ते 
बदल करेल. 

8. स्व-ननधीचे अांदाजपिक तयार करतानाननयमानसुार अत्यावश्यक बाबींसाठी तरतदू 
केल्यानांतर  नवकास कामाांसाठी उपलब्ध होणा-या नशल्लक ननधीचा वार्षषक नवकास 
आराखडयामध्ये समावेश करता येईल.  

9. वार्षषक नवकास आराखयाबामध्ये समानवष्ट असलेले काम/प्रकल्प, कें द्र/राज्य  शासनाच्या 
व अन्य कोणत्याही ननधीतनू मांजरू झाल्यास ते काम वार्षषक नवकास आराखयाबातनू कमी 
करून त्याची पनुरावतृ्ती होणार नाही याची दक्षता ग्रामपांचायतीने घ्यावी. 

10. वार्षषक नवकास आराखयाबामध्ये लोकसहभागातील सावणजननक कामाांचा समावेश करावा. 

6.2 प्रकल्प अहवाल तयार करणे 
1. वार्षषक नवकास आराखयाबामध्ये समावेश असलेल्या प्रत्येक कामाचे/उपक्रमाचे ग्रामपांचायतीमाफण त 

प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येईल, प्रकल्प अहवालामध्ये, प्रकल्पानवषयीच्या मागणदशणक सचुना 
व ननकष  नवचारात घेऊन प्रकल्पाची अांदानजत रक्कम नमदू करेल. 

2. प्रत्येक प्रकल्प अहवाल तयार करताना ग्रामपांचायत,त्यासाठी लागणारा ननधी व त्या प्रकल्पासांबांधी 
शासनाची नवनवध ध्येय-धोरणे,ननयम,पनरपिके,शासन ननणणय, मागणदशणक सचूना नवचारात घेईल. 

3. एखाद्या प्रकल्पाची ताांनिक मानहती/तांिज्ञान ग्रामपांचायत पातळीवर उपलब्ध होत नसेल तर 
ग्रामपांचायत त्यासाठी आवश्यक ती तरतदू करून, त्या क्षेिातील खाजगी तज्ञाची मदत घेऊ शकेल 
सकवा अशा प्रकारचा अहवाल तयार करण्यासाठी सांबनधत गट नवकास  अनधका-याची मदत घेईल. 

4. वार्षषक नवकास आराखडयामध्ये प्रस्तानवत केलेल्या उपक्रम/कामाचा प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्यासाठी, आवश्यकता असल्यास ग्रामपांचायत स्वतांि ‘नवशेष कृतीदल’ गठीत करेल. 
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या दलामध्ये सरपांच हे अध्यक्ष व ग्रामसेवक हे सनचव म्हणनू काम पाहतील. यामध्ये सरपांचाने 
ननदेनशत केलेले इतर दोन ग्रामपांचायत सदस्य व दोन सांबनधत उपक्रमातील तज्ञ व्यक्ती याांचा 
समावेश असेल.सदर उपक्रम मनहला बालकल्याण व दबुणल घटक या सांबनधत असेल तर दोन 
ग्रामपांचायत सदस्याांपैकी एक सदस्यमनहला / दबुणल घटकापैकी असेल. हेनवशेष कृतीदल सांबांधीत 
प्रकल्प अहवाल तयार करेपयंत अस्स्तत्वात राहील. 

5. एखादा प्रकल्प पणूण करणेसाठी एकापेक्षा जास्त वषाचा कालावधी लागत असल्यास चाल ू वषी 
अपेनक्षत खचण चाल ू वषाच्या कृती आराखयाबात व उवणनरत ननधीची तरतदू पढुील वषीच्या कृती 
आराखयाबात प्राधान्याने करण्यात यावी. 

6. एखादा प्रकल्प काही कारणाने सांबनधत आर्षथक वषात अपणूण रानहल्यास त्याचा समानवष्ट पढुील 
आर्षथक वषाच्या वार्षषक कृती आराखयाबात, मागील वषाच्या अखर्षचत ननधीसह करावा. 

 

6.3 ग्रामपंचायत रवकास आराखडा अरंतम करणे . 
1. आराखडा अांनतम करताना शासनाचे धोरण, कायदे, ननयम, ननकष, मागणदशणक सचूना नवचारात 

घ्याव्यात. 
2. ग्रामपांचायत नवकास आराखडा अांनतम करताना वर नमदू केल्याप्रमाणे ग्रामपांचायत तज्ञ व्यक्ती/ 

नवशेष कृती दलाची मदत घेऊ शकेल.  
3. ग्रामपांचायत ‘प्रारूप’ वार्षषक नवकास आराखयाबास ग्रामसभेची मांजरुी घेईल.  
4. दरवषी, पढुील वषाचा ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करण्यासाठी खालीलप्रमाणे वेळापिक 

राहील.  
 

अ.क्र. कालावधी करावयाची कायगवाही 

1 
ऑगस्ट / 
सप्टेबर 

पांचवार्षषक नवकास आराखयाबातील उपक्रम/कामाांच्या 
प्राध्यान्य क्रमानसुार दरवषी ग्रामपांचायतीने वार्षषक 
नवकास आराखडा तयार करणे. 

2 30 सप्टेबर 
वार्षषक नवकास आराखयाबामध्ये समावेश असलेल्या सवण 
उपक्रम/कामाांचे प्रकल्प अहवाल पणूण करणे. 
 

3 2 ऑक्टोबर 
ग्रामपांचायत प्रारूप वार्षषक नवकास आराखयाबास 
ग्रामसभेची मान्यता घेणे. 

4 15 ऑक्टोबर 

ग्रामपांचायत प्रारूप वार्षषक नवकास आराखडा, प्रत्येक 
उपक्रम/कामाांच्या प्रकल्प अहवालासह,गटस्तर ताांनिक 
छानणी सनमतीकडे (Block Level Technical 
Appraisal Committee) ताांनिक छानणीसाठी पाठवेल. 

5 10 नडसेंबर 

गटस्तर ताांनिक छानणी सनमती तालकु्यातील सवण 
ग्रामपांचायतींच्या आराखयाबाांची ताांनिक छानणी करून, 
ताांनिकदषृ्या योग्य असलेल्या आराखयाबाबाबत, तसे 
सांबांधीत ग्रामपांचायतीस कळवेल. तसेच अशा योग्य 
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अ.क्र. कालावधी करावयाची कायगवाही 
आराखयाबाांची मानहती एकनित करून, नजल्हा सनमतीकडे 
पाठवेल. 

6 10 जानेवारी 
नजल्हास्तर सनमती, नजल्यातील सवण ग्रामपांचायतींचे 
वार्षषक नवकास आराखडे सांकलीत करेल. 

7 26 जानेवारी 
गटस्तर ताांनिक छानणी सनमतीकडून ताांनिकदषृ्या योग्य 
असलेल्या वार्षषक नवकास आराखयाबाचे सादरीकरण 
करून, ग्रामपांचायत ग्रामसभेची मान्यता घेईल. 

8 31 माचण  

ग्रामसभेने मांजरू केलेल्या वार्षषक नवकास 
आराखयाबातील कामे/प्रकल्प/उपक्रमाांचे सनवस्तर 
अांदाजपिक तयार करून त्यास सांबांधीत नवभागाच्या 
ताांनिक अनधका-याची ताांनिक मान्यता घेईल. 

9 एनप्रल 
ताांनिक मान्यता नमळालेल्या कामे/प्रकल्प/उपक्रमाांना 
ग्रामपांचायतीने प्रकल्पननहाय स्वतांि प्रशासकीय मान्यता 
देऊन  कामे हाती घेईल. 

 

6.4 सन 2015-16 व 2016-17 चा आराखडा 
6.4.1. सन 2015-16 या वषी तयार करावयाच्या पांचवार्षषक व वार्षषक नवकास आराखयाबास, 

या वषी प्राप्त होणारा ननधी, मागणदशणक सचुनाांची ननस्श्चती, आवश्यक क्षमता बाांधणी व 
प्रनशक्षण कायणक्रम यास लागणारा कालावधी नवचारात घेता, वरील वेळापिक लाग ू
राहणार नाही. 

6.4.2. चाल ू वषी क्षमता बाांधणी व प्रनशक्षण कायणक्रम व गाव स्तरावरील तीन नदवसाांची 
सहभागीय  
ननयोजन प्रनक्रया पणूण होताच, सन 2015 ते 2020 या कालावधीचा पांचवार्षषक आराखडा 
आनण 2015-16 व 2016-17 या दोन्ही वषात ग्रामपांचायतीस नवकास आराखयाबासाठी 
उपलब्ध होणारा ननधी (मदु्दा क्र. 2.2.1नसुार) नवचारात घेऊन, नद्ववार्षषक नवकास 
आराखडा तयार करावयाचा आहे.  

6.4.3. ग्रामपांचायतीचा वरीलप्रमाणे पांचवार्षषक व नद्ववार्षषक नवकास आराखडा तयार करण्याच्या 
प्रनक्रयापणूण करून, त्याच्या अांमलबजावणीची सरूूवात नडसेंबर 2015 पासनू करावयाची 
आहे. 

6.4.5. राज्यातील प्रत्येक तालकु्यातनू, ज्या ग्रामपांचायतींची नवकास आराखडा तयार करण्याची 
प्रनक्रया पणूण होईल त्यात्या ग्रामपांचायती सन 2015-16 व 2016-17 च्या नद्ववार्षषक 
नवकास आराखयाबाची अांमलबजावणी त्वरीत सरूू करतील.असेअसले तरी,मखु्य 
कायणकारी अनधकारी याांनी आपल्या नजल्यातील सवण ग्रामपांचायतींमधनू या मागणदशणक 
सचूनाांनसुार सहभागीय ननयोजनाची प्रनक्रया पणूण करून, सवण ग्रामपांचायतींचे पांचवार्षषक 
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व नद्ववार्षषक आराखडे 26 जानेवारी 2016 पयंत सांबांधीत ग्रामपांचातींच्या ग्रामसभेमध्ये 
मांजरू होतील, अशा स्वरूपाचे ननयोजन करावयाचे आहे. 

6.4.6. सन 2017-18 चा वार्षषक नवकास आराखडा तयार करण्यापासनू माि वर नमदु केलेल्या  
  ननयोजन कालावधीचे पालन काटेकोरपणे करणे बांधनकारक राहील. 

6.5 तांरिक व प्रिासकीय मान्यता 
6.5.1  गटस्तर तांरिक छाननी सरमती  

तालकु्यातील सवण ग्रामपांचायतींच्या नवकास आराखयाबाच्या ताांनिक छाननीसाठी 
गटस्तरावर गटनवकास अनधकारी याांच्या अध्यक्षतेखालील सनमती राहील. 
अ) सरमतीची रचना -  सदर सनमतीतगट नवकास अनधकारी, सहाय्यक गट नवकास 

अनधकारी, उपअनभयांता (बाांधकाम) याांचा समावेश राहील व नवस्तार अनधकारी, 
ग्रामपांचायत हे सदस्य सनचव म्हणनू काम पाहतील. प्रकल्पाच्या प्रकारानसुार या 
सनमतीमध्ये तालकुा स्तरावरील सांबनधत नवभागाच्या ताांनिक अनधका-याांचा त्या त्या 
प्रकल्पाच्या छाननीसाठी सहभाग घेण्याची मभुा गटनवकास अनधकारी याांना राहील. 

ब) सरमतीची जबाबदारी    
1. तालकु्यातील सवण ग्रामपांचायतींच्या नवकास आराखयाबामध्ये समावेश केलेल्या सवण 

कामे/उपक्रमाांची ताांनिक छानणी करण्याची जबाबदारी या सनमतीवर राहील.  
2.  प्रकल्पाच्या ताांनिक छानणीसाठी गट स्तरावरील सांबनधत ताांनिक नवभागाच्या 

अनधकाऱ्याचा समावेश या सनमतीत करण्याचा अनधकार गट नवकास अनधकारी 
याांना राहील.  

3.  ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबात काही ताांनिकदषृ्या बदल असल्यास सदर 
सनमती तात्काळ सांबधीत ग्रामपांचायतीस सनूचत करेल. 

4. तालकु्यातील सवण ग्रामपांचायत नवकास आराखडे, ग्रामसभेच्या मान्यतेनांतर एकनित 
करून नजल्हा स्तर सनमतीकडे सादर करेल. 

क) कालमयादा  
1. तालकु्यातील सवण ग्रामपांचायतींकडून प्रारूप नवकास आराखडे 15 ऑक्टोबर पवूी 

ताांनिक छानणीसाठी प्राप्त होतील, याची खबरदारी गट स्तरावरील ताांनिक छानणी 
सनमती घेईल. 

2.  ग्रामपांचायतीकडून प्रारूप वार्षषक नवकास आराखडा प्राप्त झाल्यापासनू एक 
मनहन्याच्या कालावधीमध्ये गट स्तर ताांनिक सनमती त्याची छानणी करेल. 

3.  तालकु्यातील सवण ग्रामपांचायतींच्या नवकास आराखयाबाांच्या ताांनिक छानणीचे 
काम 30 नोव्हेंबर पवूी गटस्तरीय ताांनिक छानणी सनमती करेल. 

4. गटस्तरीय छानणी सनमती ताललु्यातील सवण ग्रामपांचायतींचे आराखडे ताांनिक 
छानणी पणूण करून सांबांधीत ग्रामपांचायतीस तसे कळवेलव एकनित करून नजल्हा 
सनमतीकडे 10 नडसेंबर पवूी सांकलीतकरण्यासाठी सादर करेल.  
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ड) छानणी रनकष : 

1. ताांनिक छानणीसाठी सांबनधत कायदे, ननयम, शासन ननणणय, शासन धोरणे, 
सांबांधीत योजनाांचे आर्षथक ननकष, मागणदशणक सचूना इ. चे काटेकोरपणे पालन 
करेल. 

2. ताांनिक छानणीमध्ये, छानणी सनमतीने अांदाजपिक तयार करणे अपेनक्षत नसले 
तरी सनमतीने प्रकल्पाची ताांनिक पािता नवचारात घेणे अपेनक्षत राहील. यामध्ये 
तांिज्ञानाची उपलब्धता, कमी खचाच्या तांिज्ञानाचा वापर, मनषु्यबळाची उपलब्धता 
व कामाची उपयकु्तता याबाबी नवचारात घ्याव्यात. 

  इ) तक्रार रनवारण व्यवस्था  
एखाद्या प्रकल्पानवषयी सांबधीत ग्रामपांचायत व गट स्तरीय ताांनिक छानणी सनमती 
यामध्ये, ताांनिक छानणीच्या दरम्यान, काही तक्रारी/मतभेद ननमाण झाल्यास सांबनधत 
ग्रामपांचायत सकवा गट स्तरीय छाननी सनमती सदरची बाब नजल्हास्तरीय सनमतीकडे 
ननणणयासाठी पाठवील. 
 

6.5.2 रजल्हास्तरीय सरमती  
अ. सरमतीची रचना 

1. नजल्हास्तरीय सनमती मखु्यकायणकारी अनधकारीयाांच्या अध्यक्षतेखाली असेल व 
त्यामध्ये  अनत. मखु्यकायणकारी अनधकारी, प्रकल्पाशी सांबनधत नवभाग प्रमखु याांचा 
समावेश राहील.उप मखु्यकायणकारी अनधकारी (ग्राम पांचायत) हे सदस्य सनचव 
राहतील. 

ब. सरमतीची जबाबदारी 
1. गटस्तरीय छाननी सनमतीने छाननी करून पाठवलेल्या सवण ग्रामपांचायत नवकास 

आराखयाबाांचे पनरक्षण नजल्हा सनमती करेल व त्याांचे सांकलन करेल. 
2. नजल्यातील सवण ग्राम पांचायत नवकास आराखयाबाबाबत तालकुा ननहाय ननधी व 

ननयोजनाची एकनित सांनक्षप्त नटपणी नजल्हा पनरषदेच्या सवणसाधारण सभेत 
अवलोकनाथण ठेवेल. 

3. ग्राम पांचायतनवकास आराखयाबामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्याचा अनधकार 
या सनमतीस असणार नाही. 

4. नजल्हा स्तरीय सनमतीस ग्राम पांचायतनवकास आराखयाबामध्ये कोणत्याही प्रकारची 
िटुी/कमतरता आढळल्यास िटुी व त्यावरील उपाययोजनाांसह लेखी स्वरुपात सांबनधत 
ग्राम पांचायतीसगटस्तरीय ताांनिक छानणी सनमतीमाफण त कळवेल. 

5. गटस्तरीय छानणी सनमती सकवा ग्राम पांचायतीकडून प्राप्त झालेल्यातक्रारी/मतभेद 
नजल्हा स्तरीय सनमतीस प्राप्त झाल्यापासनू 15 नदवसात सनमती ननणणय घेईल. नजल्हा 
सनमतीने घेतलेले ननणणय अांनतम व दोघाांवरही बांधनकारक राहतील. 
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6.5.3 प्रिासकीय मान्यता  
1. गटस्तरीयछानणीसनमतीकडूनछानणीकेलेल्यावताांनिकदषृ्यायोग्यअसलेल्याग्रामपांचाय

त नवकास आराखयाबास,ग्रामसभा अांनतम मान्यता देईल. 
2. ग्रामसभेची ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबास अांनतम मान्यता हीच सांपणूण 

आराखयाबास प्रशासकीय मान्यता गहृीत धरण्यात येईल. 
3. ग्राम पांचायत नवकास आराखयाबात समावेश असलेल्या प्रत्येक उपक्रम/ काम / 

प्रकल्पास सांबनधत ताांनिक नवभागाकडून ताांनिक मान्यता नमळाल्यानांतर 
ग्रामपांचायतत्यास मानसक सभेत प्रशासकीय मान्यता देईल. 

6.5.4 सरवस्तर अंदाजपिक व तांरिक मान्यता  
1. ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबात समावेश असलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाचे सनवस्तर 

अांदाजपिक शासकीय आर्षथक ननकष नवचारात घेऊन ग्रामपांचायत तयार करेल व ते 
ताांनिक मान्यतेसाठी सक्षम ताांनिक प्रानधकाऱ्याकडे पाठवील. 

2. सनवस्तर अांदाज पिके तयार करण्यासाठी ग्रामपांचायत स्तरावर उपलब्ध ताांनिक 
अनधकाऱ्याांची मदत घेईल सकवा बाय सांसाधनाचा वापर करू शकेल व त्यासाठी 
अांदाजपिकात आवश्यक ती तरतदू करेल. 

6.5.5 रनरवदा व कायारंभ आदेि  
1. ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबातील ताांनिक व प्रशासकीय मान्यता नमळालेल्या 

कामाांसाठी ज्या योजनेमधनू ननधी उपलब्ध होणार आहे, त्या योजनाांसाठी अांमलात 
असलेल्या मागणदशणक सचूनाांच्या अधीन राहून ग्रामपांचायत शासकीय ननयमानसुार 
नननवदा काढेल. 

2. ज्या योजनेच्या ननधीतनू काम हाती घेण्यात येणार आहे, त्या योजनेच्या मागणदशणक 
सचूनाांमध्ये नमदू केलेला सक्षम प्रानधकारी, त्या कामाचा कायारांभ आदेश देईल. 
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6.6 ग्रामपंचायतरवकासआराखडानमनुा 
 

6.6.1 पंचवार्मषक ग्रामपंचायत रवकास आराखडा(2015-16 ते 2019-20) 
ग्राम पंचायत --------------- 

 

अ.क्र काम/प्रकल्प /उपक्रमाचे नाव अांदानजत आवश्यक 
ननधी 

ननधीचा स्िोत 

प्रथम व नद्वतीय वषण :-   (2015-16 व 2016-17) 
 अ. आरोग्य,नशक्षण, उपजीनवका   
    
    
 ब.मनहला व बालकल्याण    
    
    
 क. मागासवगीयाांचे कल्याण   
    
    
 ड. इतर कामे/ उपक्रम   
    
    
 एकूण   

नतसरे वषण 2017-18 
 अ. आरोग्य,नशक्षण, उपजीनवका   
    
    
 ब.मनहला व बालकल्याण    
    
    
 क. मागासवगीयाांचे कल्याण   
    
    
 ड. इतर कामे/ उपक्रम   
    
    
 एकूण   
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अ.क्र काम/प्रकल्प /उपक्रमाचे नाव अांदानजत आवश्यक ननधी ननधीचा स्िोत 
चौथे वषण  2018-19 

 अ. आरोग्य,नशक्षण, उपजीनवका   
    
    
 ब.मनहला व बालकल्याण    
    
    
 क. मागासवगीयाांचे कल्याण   
    
    
 ड. इतर कामे/ उपक्रम   
    
    
 एकूण   

पाचवे वषण 2019-20 
 अ. आरोग्य,नशक्षण, उपजीनवका   
    
    
 ब.मनहला व बालकल्याण    
    
    
 क. मागासवगीयाांचे कल्याण   
    
    
 ड. इतर कामे/ उपक्रम   
    
    
 एकूण   
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6.6.2 पंचवार्मषक ग्रामपंचायत रवकास आराखडा (गोषवारा) 
अ. ग्राम पांचायतीस सन 2015-16 ते 2019-20 या पाच वषात  ग्राम पांचायत नवकास आराखयाबासाठी  

मदु्दा क्र.2.2.1 प्रमाणे उपलब्ध होणारा ननधी : 

रनधीचा स्िोत 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 एकूण 
1. स्वननधी           
2. नवत्त आयोग         
3. मनरेगा        
4. स्वच्छभारतअनभयान       
5. इतर ननधी  
(बनक्षसे, आनदवासी 
उपयोजना, लोकसहभाग 
इ. )  

      

एकूण रनधी       

 
ब.   पंचवार्मषक ग्रामपंचायत रवकास आराखडा (वषग रनहाय तपिील) : 

अ.क्र वषग प्रकल्प / उपक्रम संख्या आवश्यक रनधी 
1. 2015-16 व  

2016-2017 
  

2. 2017-2018   
3. 2018-2019   
4. 2019-2020   
एकूण    

 

नटप - ग्राम पांचायतीस सन 2015-16 ते 2019-20या पाच वषांच्या कालावधीत उपलब्ध होणा-या 
एकूण ननधीच्या दपुटी पयंतच पांचवार्षषक आराखडा तयार करावा.    
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6.6.3.वार्मषक ग्राम पंचायत रवकास आराखडा  
ग्राम पंचायतीचे नाव :- 

वषग:- 20   - 20 

अ.क्र. काम/प्रकल्प /उपक्रमाचे नाव अंदारजत आवश्यक रनधी रनधीचा स्िोत 

अ) मागील वषातील अपणूण / प्रलांनबत कामे   
 1   
 2.   
 3.   

ब) दरुुस्ती देखभालीसाठी प्रस्तानवत कामे   
 1   
 2.   
 3.   

क) नवीन कामे/प्रकल्प / उपक्रम   
 अ. आरोग्य, नशक्षण व उपनजवीका   
 ब. मनहला व बालकल्याण   
 क. मागासवगीयाांचे कल्याण   
 ड.  इतर कामे/ उपक्रम   
 एकूण   

 
उपलब्ध होणा-या रनधीचा तपरिल 

ग्राम पांचायतीस सन 20 - 20   या आर्षथक वषात ग्राम पांचायत नवकास आराखयाबासाठी मदु्दा क्रमाांक 
2.2.1 प्रमाणे उपलब्ध होणारा ननधी 
 
1. स्वननधी         : 
2. नवत्त आयोग        : 
3. मनरेगा       : 
4. स्वच्छ भारत अनभयान 
5. इतर ननधी (बनक्षसे, आनदवासी उपयोजना, लोकसहभाग इ.) : 
एकूण रनधी : 
 

रटप:  
1. चाल ूवषी सन 2015-16 व 2016-17 या दोन वषांचा नद्ववार्षषक नवकास आराखडा तयार 

करावयाचा आहे. त्यामळेू या दोन वषामध्ये ग्रामपांचायतीस मदु्दा क्रमाांक 2.2.1 नसुार प्राप्त होणारा 
ननधी दशणनवण्यात यावा.  

2. ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करण्यासाठी ग्रामपांचायतीस मदु्दा क्रमाांक 2.2.1 नसुार 
अपेक्षीत असलेल्या ननधीच्या दीडपट रकमेपयंतचाच वार्षषक नवकास आराखडा तयार करावयाचा 
आहे.  
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6.6.4प्रकल्प आराखडा- नमनुा 
वार्षषक ग्रामपांचायत नवकास आराखडयामध्ये सामावेश केलेल्या प्रत्येक काम/ उपक्रमाचा प्रकल्प 

आराखडा ग्राम पांचायतीने तयार करावयाचा आहे. या प्रकल्प आराखडयामध्ये खालील बाबींचा समावेश 
असेल.  
प्रकल्प / उपक्रम / कामाचे नाव : 

1. वषण  ज्या वषात प्रकल्प सरुु करावयाचा आहे ते वषण नमदू 
करण्यात यावे. 

2. नवभाग  वार्षषक नवकास आराखयाबात नमदू केल्या प्रमाणे  

3. पाश्वणभमूी  गरजाांचे नवश्लेषण व गावाची पाश्वणभमूी देण्यात 
यावी   

4. प्रकल्पाची उनद्दष्टे  
प्रकल्पातील अांतभूणत बाबींची उनद्दष्ये व करावयाचे 
साध्य नमदू करावे  

5. घटक/प्रकल्प बाबी  
प्रकल्पाच्या प्रमखु घटकाांची थोडक्यात मानहती  
सादर करावी  

6. घटक ननहाय अांदानजत खचण  
7. एकूण अांदानजत खचण   

8. प्रकल्पासाठी ननधीचा स्िोत 
स्वननधी, नवत्त आयोग, मनरेगा, व इतर स्िोताांची 
मानहती द्यावी. 

9. प्रकल्पाचे नठकाण   
10. प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा   
11. प्रकल्पासाठी उपलब्ध असणारी जागा  सवे नां./ क्षेि नमदू करावे  

12. प्रकल्प जागेची मालकी शासकीय/ खाजगी/ननकाय  
13. काम सरुू करण्याचा अपेनक्षत नदनाांक   
14. काम पणूण होण्याचा अपेनक्षत नदनाांक   

15. प्रकल्प शासनाच्या नवनहत मागणदशणक सचुना 
व ननकषानसुार आहे काय? 

 

16. प्रकल्पाचा लाभ/फायदा काय आहे? अपेनक्षत पनरणाम  

17. प्रकल्पाचा अपेनक्षत लाभ/फायदा नकती   
कुटुांबाांना होईल ? 

प्रकल्पाने लाभास्न्वत होणारी कुटुांब सांख्या नमदू 
करावी अपेनक्षत लाभ/फायदा होणारी  18. प्रकल्प पणूण झाल्यावर,त्याची व्यवस्था कशी 

असेल? 
 

19. अपेनक्षत पनरणाम  अपेनक्षत फलननष्पत्ती  
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प्रकरण : 7 ग्रामपंचायत रवकास आराखडयाची अंमलबजावणी/ कायगपध्दती 
 

ग्रामनवकास आराखडा परीपणूण व ननयोजनबध्द बननवण्यासाठी , त्याची  प्रभावीपणे समन्वय, 
सननयांिण, देखरेख व अांमलबजावणी करण्याकरीता राज्यस्तरावर स्वतांि यांिणा असेल. ग्रामस्तरावर 
नवकास कामाची अांमलबजावणी करण्याकरीता ग्रामपांचायतमध्ये स्वतांि कायान्वयीन यांिणा आनण नवभाग 
ननहाय / खातेननहाय सांपकण  व समन्वय करून कामाची अांमलबजावणी करण्याकरीता स्थाननक पातळीवर 
काम करणाऱ्या कमणचाऱ्याांची अथवा आवश्यकेनसुार बाय सेवाांची मदत घेता येईल.ग्रामपांचायत नवकास 
आराखयाबाची अांमलबजावणी या मागणदशणक सचूनाांनसुार करण्यात येईल.  

7.1 तांरिक सेवा: 
सदयस्स्थतीत ग्रामपांचायत स्तरावर स्वतांि ताांनिक कमणचारी उपलब्ध नाही, त्यामळेु पांचायत सनमती 
स्तरावर उपलब्ध असलेल्या ताांनिक कमणचाऱ्याांचा ननयोजनबद्ध वापर करून ग्रामपांचायतीच्या 
आवश्यकतेप्रमाणे त्याांना ताांनिक सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. ग्रामपांचायत नवकास 
आराखयाबाच्या अांमलबजावणीसाठी, आवश्यक असल्यास ग्रामपांचायत बाय ताांनिक सेवा 
उपलब्ध करून घेऊ शकेल व त्याची आवश्यक तरतदू अांदाजपिकामध्ये करेल. 

7.2 संरनयंिण कायगपध्दती: 
ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाअांतगणत ग्रामपांचायतीने हाती घेतलेल्या कामाांचे आर्षथक, भौनतक 
सांननयांिण करणेसाठी खालील पध्दतींचाअवलांब करण्यातयेईल. 

7.2.1. रनयमीत व सातत्यपवूग आढावा बैठका   
अ) राज्य स्तरीय सननयांिण सनमती वषातनू दोनदा योजनेचा आढावा घेईल. यामध्ये  

योजनेअांतगणत अपेनक्षत नवकें नद्रकरण, ग्रामपांचायत नवकास आराखडे तयार करणे, 
अांमलबजावणी  करणे यासाठी आवश्यक धोरणात्मक ननणणय, योजनेअांतगणत नवनवध 
प्रनक्रयाांचे मलु्यमापन करेल आनण आवश्यक त्या मागणदशणक सचूना व शासन ननणणय 
ननगणनमत करून योजनेच्या अांमलबजावणीस वेग देईल.  

ब) राज्यस्तरीय कायणकारी सनमती दर नतमाहीस योजनेचा आढावा घेईल. यामध्ये शासन  
ननणणय/धोरणाांची अांमलबजावणी, नवकास आराखडे तयार करण्याची प्रनक्रया व 
आराखयाबाांची अांमलबजावणी याांचा आढावा घेईल. तसेच या उपक्रमाच्या 
अांमलबजावणीस वेग देण्यासाठी आवश्यक ते ननणणय घेईल.  

क) नजल्हा स्तरीय सननयांिण सनमती वषातनू दोनदा योजनेचा आढावा घेईल.यामध्ये  
प्रामखु्याने नजल्हा स्तरीय नवभागामधील समन्वय व ग्रामपांचायत नवकास 
आराखडयाच्या अांमलबजावणीचा आढावा घेईल. तसेच नजल्यातील ग्रामपांचायतींना 
येणा-या अडी अडचणीवर उपाययोजना सचुवेल. 

ड) नजल्हा स्तरीय कायणकारी सनमती दरमहा बैठक घेऊन आराखडे तयार करणे आनण  
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नवनवध उपक्रमाांचा भौनतक व आर्षथक आढावा घेईल. यामध्ये गट नवकास अनधकारी 
व सांबांधीत अनधका-याांची दरमहा आढावा बैठक घेतील तसेच या कायणक्रमाांतगणत 
कायणरत असलेल्या नवनवध  साधन गटाांची बैठक घेऊन नवकें नद्रकरण व ननयोजन 
प्रनक्रयेस वेग देईल. 

इ)गट नवकास अनधकारी हे, दर पांधरवयाबास तालकुा स्तरावरील सवण सांबांधीत अनधका- 
याांची आढावा बैठक घेतील. तसेच मनहन्यातनू एका बैठकीस ग्रामपांचायतीचे सरपांच व 
उपसरपांच याांचीही बैठक घेतील. 

फ) ग्रामपांचायतीच्या मानसक सभेमध्ये तसेच ग्रामसभा व मनहला सभेमध्ये नवषय पनिकेवर  
     नवषय ठेऊन या कायणक्रमाचा आढावा घेण्यात येईल.  

7.2.2. प्रत्येक ग्रामपांचायतीने तयार केलेल्या ग्रामपांचायत नवकास आराखडयातील कामाांची 
नोंदणीप्लानप्लस (Plan Plus) या अज्ञावलीमध्ये करावी.गटनवकास अनधकारी, प्रभारी 
अनधकारी आनण सांग्राम तालकुा समन्वयक हे आढावा बैठकीच्या माध्यमातनू प्लान प्लस 
या अज्ञावलीत केलेल्या नोंदीचे ननरीक्षण करतील. तसेच या नोंदींची पडताळणी/ ननरीक्षण 
नजल्हा स्तरावरून सधु्दा करावी. 

7.2.3.नजल्हा व तालकुा स्तरावरील प्रशासकीय व ताांनिक अनधकारी ननयमीत बैठक घेऊन 
कामाांची वग्रामपांचायतअनभलेखाांची तपासणी करतील. 

 

7.3 अहवालाची कायगपद्धती: 
7.3.1 प्रत्येक ग्रामपांचायतीने तयार केलेल्या ग्रामपांचायत नवकास आराखडयातील कामाांची 

नोंदणीप्लान प्लस (Plan Plus) या अज्ञावलीमध्ये करावी.गटनवकास अनधकारी, प्रभारी 
अनधकारी आनण सांग्राम तालकुा समन्वयक हे आढावा बैठकीच्या माध्यमातनू प्लान प्लस 
या अज्ञावलीत केलेल्या नोंदीचे ननरीक्षण करतील. तसेच या नोंदींची पडताळणी/ ननरीक्षण 
नजल्हा स्तरावरून सधु्दा करावी. 

7.3.2 नजल्हा स्तरावरून तालकुा, गण व ग्रामपांचायत पातळीवरील अहवालाचे नमनेु देण्यात 
येतील तसेच ऑनलाईन अहवाल सादर करण्यासाठी आवश्यक त्या सनुवधा व व्यवस्था 
करण्यात येईल. 

7.3.3 नजल्हा स्तर मानसक अहवालासाठी नवनहत नमनेु राज्यस्तरावरून देण्यात येतील तसेच 
ऑनलाईन अहवालाची सनुवधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

7.3.4 ग्रामपांचायतीच्या उपसनमत्या, सामानजक लेखापनरक्षण सनमती, ग्रामस्तरावरील नवनवध गट 
याांचा नवनवध प्रकल्प अांमलबजावणीबाबतचा आढावा ग्रामपांचायत ननयनमतपणे घेईल. 

7.3.5 कोणत्याही प्रकारच्या सचुना, सधुारणा सकवा िटुी या ग्रामपांचायत स्तर, सकवा प्रभागस्तरावर 
ननदशणनास आल्यास या सचुना, सधुारणा सकवा िटुी सांबांधीत प्रभारी अनधकारी सकवा 
ग्रामसेवक गट नवकास अनधका-याांच्या ननदशणनास आणतील.गट नवकास अनधकारी 
शक्यतो याबाबी त्याांच्या स्तरावर सोडवतील. गट नवकास अनधकारी गरज भासल्यास 
नजल्हा स्तरावरुन मागणदशणन मागवू शकतील. 
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7.3.6 काम पणूण होताच त्याची नोंद असेट नडरेक्टरीया आज्ञावलीमध्ये करणे बांधनकारक राहील. 
7.4.रनधीची उपलब्धता व संरवतरण पध्दती 

7.4.1 या कायणक्रमासाठी ग्रामपांचायतीने स्वननधी प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यावयाचा आहे.  
7.4.2 सानहत्य खरेदीसाठी प्रचलीत ननयमानसुार आनण ज्या योजने मधील ननधी वापरण्यात येणार  
           आहे, त्या योजनेच्या मागणदशणक सचुना नवचारात घेऊन, ग्रामपांचायतीने नननवदा प्रनक्रयेचा  
           अवलांब करावा. 
7.4.3 झालेल्या कामाांची मोजमापे घेऊन त्याांची मोजमाप नोंदवहीमध्ये नोंद घेणे व प्रलेखन करणे. 
7.4.4 ग्रामपांचायतीस उपलब्ध ननधीचा नवननयोग झाल्यानांतरच सांबांधीत योजनेअांतगणतचा पढुील  

ननधी उपलब्ध होईल. 
7.5.आराखडा अंमलबजावणीतील लोकसहभाग 

7.5.1 सामारजक लेखापररक्षण 
ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबातील कामाांची पाहणी, गणुवत्ता ननयांिण व 
मलु्यमापनासाठी ग्रामसभा सामानजक लेखा पनरक्षण सनमती स्थापन करेल. या सनमतीमध्ये 
12 ते 24 सदस्य असावेत. त्यामध्येअन.ु जाती/ जमातीव सवण प्रवगांतील मनहलाांना योग्य 
प्रमाणात प्रनतननधीत्व देण्यात यावे. तसेच वेगवेगळया क्षेिातील जाणकार लोकाांना व 
तज्ञाांना सामावून  घेण्यात यावे. नवनवध क्षेिातील ज्याांनी चाांगल्याप्रकारे ननस्पहृपणे, 
समाजसेवा म्हणनू काम केले असेल अशा सेवा ननवतृ्ताांना व मानहतगार व्यक्तींना 
प्राधान्यक्रमाने प्रनतननधीत्व देण्यात यावे. जेणेकरून सामानजक पनरक्षण करताना व 
सांननयांिण करताना योग्यप्रकारे, समाजनहताच्या दसृ्ष्टकोनातनू ग्रामपांचायत नवकास 
आराखडयाची अांमलबजावणी करता येईल.सदर सनमती दर नतमाहीस एकदा याप्रमाणे 
वषातनू चार वेळा योजना अांमलबजावणीबाबत सामानजक लेखापनरक्षण करेल व त्याचा 
अहवाल ग्रामपांचायत व ग्रामसभेस सादर करेल. 

7.5.2 कायगगट 
गावातील सेवाननवतृ्त ताांनिक तज्ञ, नवनवध खात्यामधनू ननवतृ्त झालेले अनभुवी व्यक्ती,  
बचतगट, यवुकमांच, यवुक मांडळे याांचा समावेश असलेला एक कायणगट ग्रामसभा स्थापन 
करेल व तो ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाच्या अांमलबजावणीबाबत ननयनमतपणे सचूना 
देऊन पाठपरुावा करेल. 
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7.5.3 सचूना व तक्रार पसु्स्तका 
ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाबाबत नागनरकाांकडून येणा-या सचूना व तक्रारींसाठी 
ग्रामपांचायत व तालकुास्तरावर सदर पसु्तीका ठेवण्यात येईल. यामध्ये प्राप्त होणा-या 
सचूनाांवर ग्रामपांचायत व गण स्तरावरील बैठकाांमध्ये नवचार करण्यात येईल. प्राप्त होणा-
या तक्रारी चार नदवसाांत सांबांधीत अनधका-याकडे पाठनवण्याची जबाबदारी ग्रामपांचायतीची 
राहील. तसेच सांबधीत अनधकारी सात नदवसाांत तक्रार ननवारण करण्याचा प्रयत्न करेल.  

7.5.4 वाडग व ग्रामसभा 
ग्रामसभा, मनहला ग्राम सभाव वाडण सभा, ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबातील 
कामाांबाबत सननयांिण करून अमांलबजावणीबाबत ग्रामपांचायत, कायणगट, प्रभारी 
अनधकारी व इतर सांबांधीताांना मागदशणन करेल. या सचूनाांचा पढुील सभेमध्ये नवचार करणे 
ग्रामपांचायतीवर बांधनकारक राहील. 

7.6. लेखे, लेखांकन पध्दती व लेखापररक्षण : 
ग्रामपांचायत नवकास आराखडयासाठी नवनवध स्िोतामधनू ननधी उपलब्ध होत असल्यामळेू, 
ग्रामपांचायतीस ज्या स्िोतामधनू/ योजनेमधनू ननधी उपलब्ध होत आहे त्या 
स्िोतासाठी/योजनेसाठी लाग ू असलेले लेखे, लेखाांकन, लेखापनरक्षण पद्धती आनण 
मागणदशणक सचुना नसुार ग्रामपांचायतीने कायणवाही करावयाची आहे. 

7.7.मारहती तंिज्ञानाचा वापर : 
शासनाने वेळोवेळी नवनहत केलेल्या आज्ञावली मध्ये ग्रामपांचायत कामाांची सवण माहीती 
भरुन अद्यावत करेल. यासाठी महाऑनलाईन द्वारे आवश्यक तेथे प्रनशक्षण देण्यात येईल. 

7.8.उपयोरगता प्रमाणपि व पणूगत्वाचे दाखले : 
7.8.1 ग्रामसभेने मांजरू केलल्या ग्रामपांचायत नवकास आराखडयातील प्रकल्प/उपक्रमावर 

ग्रामपांचायतखचण करून, सदरचा प्रकल्प/उपक्रम नवनहत मदुतीत पणुण करेल. त्यासाठी 
ग्रामपांचायतीला उपलब्ध असलेला व ग्रामपांचायत नवकास आराखडयातील मांजरूीप्रमाणे 
ननधी खचण करून त्याचे उपयोनगता प्रमाणपि ऑनलाईन प्लनॅ प्लसद्वारे वेळीच पाठवेल. 
ग्रामपांचायतीला ज्या योजनेमधनू ननधी उपलब्ध होईल, त्या योजनेच्या मागणदशणक 
सचुनानसुार उपयोनगता प्रमाणपि नवनहत नमनू्यात ग्रामपांचायत सादर करेल. 

7.8.2ग्रामपांचायतीने हाती घेतलेली प्रकल्प/कामे नवनहत मदुतीत पणुण करून प्रत्येक 
प्रकल्प/कामाचा पणुणत्वाचा दाखला सांबांधीत ताांनिक अनधका-याकडून प्राप्त करून घेऊन 
ग्रामपांचायत तो ऑनलाईन भरून पाठवेल. 



44 
 

 

प्रकरण 8 : यंिणांच्या भरूमका, कतगव्ये व जबाबदारी 

8.1.  अरधकारी व कमगचा-यांची कतगव्य व जबाबदारी 
लोकसहभागी ननयोजन प्रनक्रयेसाठी पांचायतराज सांस्थाांतील नतन्ही स्तरावरील यांिणेवर  जबाबदारी असणार 
आहे. यानशवाय गाव पातळीवरील ग्रामसांसाधन गट, ग्रामसेवक प्रनशक्षण कें द्र, पांचायत राज प्रनशक्षण कें द्र, 
सांयकु्त प्रनशक्षण कें द्र आनण राज्य ग्रामीण नवकास यांिणायाांचा सहभाग व महत्वाची भनूमका राहणार आहे. 
त्याचप्रमाणे सांग्राम, जीआयएस मसॅपग नवनवध अज्ञाांवलीच्या आधारे राज्य,नवभाग,नजल्हा व तालकुास्तरावर 
प्रभावीपणे सननयांिणाची व्यवस्था केली जाणार आहे. यासाठी नवनवध स्तरावरील अनधकारी, कमणचारी व 
इतर घटकाांची कतणव्ये व जबाबदा-या खालीलप्रमाणे   ननश्चीत करण्यात येत आहेत.   

 

अ.क्र. 
 अरधकारी/कमगचारी

/घटक कतगव्ये व जबाबदारी 

1. 
राज्यस्तर-  

राज्य प्रकल्प 
व्यवस्थापन कक्ष  

सांपणुण उपक्रमाचे ननयोजन, सननयांिण, पयणवेक्षण, वेळोवेळी ननमाण 
होणा-या  पनरस्स्थती बाबत मागणदशणन, भौगोनलक व आर्षथक आढावा व 
सननयांिण, लेखापनरक्षण, उपयोनगता प्रमाणपिे इत्यादी. 

2. 
राज्यस्तर- राज्य 

ग्रामीण 
नवकास सांस्था 

राज्यस्तरीय प्रमखु प्रनवण प्रनशक्षकाांचे प्रनशक्षण, राज्यातील सवण प्रभारी 
अनधकारीआनण प्रनवण प्रनशक्षक याांचे तसेच राज्य, नवभागस्तरावरील 
प्रनशक्षण आनण नजल्हा व गण स्तरीय पनरचय प्रनशक्षण 
कायणशाळा,वनवनवधप्रनशक्षणे याांचे समन्वयन. 
लोकसहभागीयननयोजनप्रनक्रयेचेसननयांिण व समन्वयन. 
नजल्हा व राज्यस्तरावरील अनधका-याांचे प्रनशक्षण, प्रनशक्षण सानहत्य 
ननर्षमती, मानहती, नशक्षण व सांवादकायणक्रम इ. 

3. 
नवभागीय स्तर 
उपआयकु्त  
(नवकास ) 

नवभागस्तरीय कायणशाळा, नवभाग स्तरावरील आढावा व सननयांिण, 
मखु्य कायणकारी अनधकारी याांच्या बैठकामधनू कायणक्रमाचा आढावा, 
माहीती सांकलन, शासनास व राज्य व्यवस्थापन कक्षास अहवाल सादर 
करणे. 

4. 
नजल्हा स्तर 

मखु्य कायणकारी 
अनधकारी 

1. कायणक्रम अांमलबजावणी यशस्वीपणे व सरुळीतपणे पार 
पाडण्याची जबाबदारी मखु्य कायणकारी अनधकारी याांची राहील. 

2. पांचायत सनमती गण ननहाय प्रभारी अनधकारीयाांची नेमणकूव 
प्रनवण प्रनशक्षकाांची ननवड करणे. 

3. कायणक्रम ननस्श्चत वेळापिकानसुार पणुण करून घेणे.  
4. कायणक्रमाांचा व त्यातील प्रत्येक प्रनक्रयेचा ननयमीत दरमहा 

सनवस्तर आढावा घेणे.  
5. भौनतक व आर्षथक प्रगतीचा ननयमीत आढावा घेणे. 
6. पांचवार्षषक व वार्षषक नवकास आराखडे सांकलीत करणे. 
7. प्रत्येक ग्रामपांचायत क्षेिात त्याांच्या ननकड / गरजेप्रमाणे नवनवध 

योजना/ कायणक्रमाांची साांगड घालणे. 
8. नजल्हास्तरीय सवण प्रनशक्षणे, कायणशाळा सरुळीतपणे पार 

पाडण्यासाठी आवश्यक ती दक्षता घेणे.  



45 
 

अ.क्र. 
 अरधकारी/कमगचारी

/घटक कतगव्ये व जबाबदारी 

9. नजल्हा पनरषदेच्या सवण खातेप्रमखुाांना याबाबत आवश्यक त्या 
सचूना देऊन त्याांचा पणुण सहभाग कायणक्रमामध्ये राहील याची 
दक्षता घेणे.  

10. ग्रामपांचायत स्तरावर आवश्यक असलेले सवण प्रकारचे ताांनिक 
पाठबळ उपलब्ध करून देणे.  

11. गाव पातळीवरील लोकसहभागीय ननयोजन प्रनक्रयेचे सननयांिण 
करणे. 

12. ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाच्या अांमलबजावणीवर देखरेख 
ठेऊन सननयांिण करणे. 

13. या उपक्रमासाठी उपलब्ध होणा-या ननधीच्या नवननयोगाचे 
सननयांिण करणे. 

5. 
उपमखु्य कायणकारी 

अनधकारी 
(ग्रामपांचायत) 

1. या उपक्रमासाठी उपमखु्य कायणकारी अनधकारी(ग्रामपांचायत) हे 
नोडल  ऑनफसर म्हणनू काम पाहतील. 

2. मखु्य कायणकारी अनधकारीयाांना वरील सवण जबाबदा-या पार 
पाडण्यासाठी सहाय्य करणे.  

3. पांचवार्षषक व वार्षषकनवकास आराखडयाांचे सांकलन करणे.  
4. नजल्हा, तालकुा व ग्राम स्तरावरील प्रनशक्षण कायणक्रमाांचे ननयोजन 

करणे.  
5. मानहती, नशक्षण व सांवाद/ प्रनशक्षण सानहत्य नवतरीत करणे.  
6. ग्रामपांचायत स्तरावरील दप्तर व कामाांची ननयमीतपणे तपासणी 

करणे, अडचणी दरू करणे. 
7. गाव पातळीवरील लोकसहभागीय ननयोजन प्रनक्रयेचे सननयांिण 

करणे. 
8. ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाच्या अांमलबजावणीवर देखरेख 

ठेऊन सननयांिण करणे. 

6 
नजल्हा पनरषदे मधील 

नवनवध नवभागाांचे 
खातेप्रमखु 

1. नजल्हा पनरषदेच्या प्रत्येक खातेप्रमखुाने त्याांचेकडील सांकलीत 
मानहतीच्या आधारे, प्रत्येक ग्रामपांचायतीमध्ये उपलब्ध असणा-
या सनुवधा/सेवा व त्यामधील कमतरता,  सांबांधीत 
ग्रामपांचायतींना त्याांच्या क्षेिीय अनधका-यामाफण त कळनवण्याची 
व्यवस्था करणे. 

2. आपल्या नवभागाच्या सांबांधीत बाबींवर ग्रामपांचायत नवकास 
आराखडा तयार करताना फलदायी चचा होण्याच्या दषृ्टीने 
क्षेिीयअनधकारी/कमणचा-याांना ननयोजन प्रनक्रयेमध्ये सहभागी 
होण्याच्या सचुना देणे. 

3. ताांनिक नवभाग प्रमखुाांनी आवश्यक तेथे ग्रामपांचायतींना 
ताांनिक मागणदशणन करणे. 

4. ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबामध्ये नवभागाशी सांबांधीत 
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प्रकल्प/उपक्रम/कामाांबाबत ग्रामपांचायतीस मागणदशणन करणे व 
त्याचे सननयांिण करून आढावा घेणे. 

5. गटस्तरीय ताांनिक छानणी सनमतीमध्ये समावेश असलेल्या 
ताांनिक अनधका-याांनी, ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाांच्या 
ताांनिक छानणीसाठी, गट नवकास अनधका-याांना मदत करणे. 

7. गट नवकास 
अनधकारी 

1. प्रत्येक पांचायत सनमती गणासाठी गटस्तरीय कायान्वयीन गटाची  
(Working Group) स्थापना करणे.  

2. या गटाच्या कामासांबांधी देखरेख करून, तपासणी करणे. 
3. ग्राम नवकास आराखडा तयार करताना नवनवध टप्यावर मागणदशणन 

करणे. 
4. आराखयाबाांची छाननी करणे,एकिीकरण करणे व एकूणच 

प्रनक्रयेचे सांननयांिण करणे साठी पांचायत सनमती पातळीवरील 
कायान्वयन गटाची (Working Group) स्थापना करणे.  

5. तालकुा स्तरावरील नवनवध प्रचार प्रनसद्धीचे उपक्रम हाती घेणे व 
प्रचार प्रनसद्धी सानहत्याचे नवतरण करणे. 

6. स्थाननक बोलीभाषा व लोककला, एफ.एम. रेनडओ, उपक्रमाांचे 
नवनवध माध्यमाांतनू वातांकन इ. मधनू प्रचार व प्रनसध्दी करणे. 

7. गटस्तरीय ताांनिक छानणी सनमतीची स्थापना करून, त्यामाफण त 
सवण ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाांची ताांनिक छानणी करणे व 
त्याबाबत सांबांधीत ग्रामपांचायतीस मदुतीत कळनवणे. 

8. तालकु्यातील ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाांचे एकनिकरण 
करून नजल्हा सनमतीस अहवाल सादर करणे. 

9. गाव पातळीवरील लोकसहभागीय ननयोजन प्रनक्रयेचे सननयांिण 
करणे. 

10. ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाच्या अांमलबजावणीवर देखरेख 
ठेऊन सननयांिण करणे. 

8. प्रभारी अनधकारी  
(Charge Officer) 

1. गण स्तरीय कायान्वयीन (Working Group) गटाच्या बैठकीचे 
आयोजन करणे. 

2. प्रनशक्षण व क्षमता बाांधणी कायणक्रम व नवनवध उपक्रमाांची  
नदनदर्षशका तयार करून प्रनसध्दी देणे. 

3. पांचायत सनमती गण स्तरावरील व ग्राम स्तरावरील नवनवध 
प्रनशक्षणाचे आयोजन करून, प्रनशक्षणाचे नठकाण, उपस्स्थती व 
प्रनशक्षणासाठी आवश्यक इतर बाबींची व्यवस्था करणे.  

4. गण स्तरावरील प्रनशक्षण प्रनवण प्रनशक्षकाच्या सहाय्याने 
सरुळीतपणे पार पाडणे.  

5. ग्रामस्तरावरील तीन नदवसाच्या सहभागीय ननयोजन प्रनक्रयेमध्ये 
सनक्रय भाग घेऊन प्रनक्रया मदुतीत व सरुळीतपणे पार पाडणे.  
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6. ग्रामस्तरावरील ननयोजनासाठी आवश्यक असणारी नवनवध 
नवभागाकडील माहीती उपलब्ध करून घेऊन, ती ननस्श्चत केलेल्या 
प्रपिामध्ये सांकलीत करणे व ननयोजनाच्या प्रनक्रयेमध्ये सांबांधीत 
गटासमवेत त्याबाबत चचा घडवून आणनू नवषय ननहाय 
ग्रामपांचायतीच्या पनरस्स्थतीचे नवश्लेषण करण्यास ग्रामस्थाांना मदत 
करणे. 

7. ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करण्याची प्रनक्रया सलुभ 
होण्यासाठी सहाय्यक प्रभारी अनधका-यामाफण त ग्रामसभा, वाडण 
सभा, मनहला ग्रामसभा, ग्रापां स्तरीय सांसाधन गट याांच्या बैठकाांच्या 
आयोजनाचा कालबद्ध कायणक्रम तयार करून त्यास प्रनसध्दी देणे.  

9. 
ग्राम व तालकुा 

स्तरावरील ताांनिक 
अनधकारी 

1. ग्रामपांचायतीचा पांचवार्षषक व वार्षषक नवकास आराखडा तयार 
करण्यासाठी आवश्यकतेनसुार ग्रामपांचायतीस ताांनिक मागणदशणन 
करणे.  

2. ग्रामपांचायतीने नवकास आराखडयामध्ये सामावेश केलेल्या कामे/ 
प्रकल्पाांची ताांनिक छानणी करणे. 

3. ग्रामसभेने अांनतम मान्य केलेल्या नवकास आराखडयामधील 
प्रकल्प/ कामाांचे सनवस्तर अांदाजपिके व नकाशे तयार करणे. 

4. ग्रामपांचायतीने हाती घेतलेल्या कामाांच्या नोंदी मोजमाप नोंद 
वयामध्ये घेणे व त्याांचे मलु्याांकन करणे.  

5. पणुण झालेल्या कामाांचे पणुणत्वाचे दाखले ग्रामपांचायतीस देणे. 

10 ग्रामसेवक 

1. ग्रामस्तरावर सहाय्यक प्रभारी अनधकारी म्हणनू कामकाज पाहणे. 
2. सरपांच व सहाय्यक प्रभारी अनधकारी याांनी ग्रामपांचायत बैठकीचे 

आयोजन करणे. 
3. ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाबद्दल जागतृी करण्यासाठी व 

सामानजक अनभसरणाची प्रनक्रया गनतमान करण्यासाठी वाडण सभा, 
मनहला ग्रामसभा, व ग्रामसभेचे आयोजन करणे. 

4. ग्रामसभेमध्ये सांसाधन गटाची (Resource Group)स्थापना करणे.  
5. गावातील स्वयांसहाय्यता गट व गाव पातळीवरील इतर घटक 

तसेच ग्रामपांचायतीच्या उपसनमत्या याांचे समवेत गाव ननयोजन 
प्रनक्रये बाबत चचा करणे.   

6. ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करणेच्या प्रनक्रयेमध्ये 
लोकाांचा सहभाग वाढनवण्याच्या दषृ्टीने नवनवध मानहती, नशक्षण व 
सांवाद (IEC) उपक्रम हाती घेणे. उदा. नभत्ती नचिे, लघपुट प्रदशणन, 
पारांपारीक लोककला, नवनवध स्पधा,मनहला मेळावे, गगुल 
प्रनतमाांचा वापर, प्रभात फेरी इ. 

7. ग्रामस्तरावर आयोनजत करण्यात येणा-या प्रनशक्षण व क्षमता 
बाांधणी कायणक्रमाांचे ननयोजनासाठी आवश्यक ती सवण व्यवस्था 
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करण्यासाठी प्रभारी अनधकारी व प्रनवण प्रनशक्षकास मदत करणे. 
8. ग्रामपांचायत स्तरावर पवूणननस्श्चत केलेल्या नमनु्यात मलुभतू 

मानहतीचे तसेच नवनवध नवभागाांतगणत उपलब्ध मानहतीचे सांकलन 
सबांधीत नवभागाच्या ग्रामस्तरावरील अनधकारी/कमणचा-यामाफण त 
उपलब्ध करून घेऊन, त्याचे एकनित सांकलन प्रभारी अनधकारी 
(Charge Officer) याांचे मदतीने करणे. 

9. ग्रामस्तरावरील तीन नदवसाांच्या सहभागीय ननयोजन प्रनक्रयेमध्ये 
प्रत्येक टप्प्यावर सनक्रयतेने सहभागी होणे.  

10. पांचवार्षषक व वार्षषक नवकास आराखडा, आराखडयातील कामाांचे 
प्रकल्प आराखडे व ग्रामपांचायतीस आवश्यक त्या ताांनिक सेवा 
उपलब्ध करून देणेस सहाय्य करणे. 

11. ग्रामपांचायत स्तरावरील सवण कामाांचे लेखे व इतर रेकॉडण , त्या त्या 
योजनेच्या मागणदशणक सचुनाांनसुार नवनहत केलेल्या नमनु्यात ठेवणे. 

11 

ग्राम स्तरावरील 
नवनवध नवभागाचे 

अनधकारी/कमणचारी 
( मखु्याध्यापक, 

नशक्षक, अांगणवाडी 
सेनवका, आशा, 
पोलीस पाटील, 
तलाठी, कृषी 
सहाय्यक इ.) 

1. ग्रामस्तरावरील तीन नदवसाांच्या सहभागीय ननयोजन प्रनक्रयेमध्ये 
सनक्रय सहभाग घेणे.  

2. ग्रामस्तरावरील नवनहत केलेल्या नवनवध नमनु्यातील आपल्या 
नवभागाशी सांबांधीत माहीती सहाय्यक प्रभारी अनधकारी याांना 
मदुतीत उपलब्ध करून देणे.  

3. नवनवध प्रनशक्षण कायणक्रमास उपस्स्थत राहणे. 

 

8.2.रवरवध घटकांच्या भरूमका : 
8.2.1 ग्रामपंचायत :  लोकसहभागीय ननयोजन प्रनक्रयेमध्ये आनण आराखयाबाची  अमलबाजावणी 

यशस्वीपणे पणूण करण्यासाठी ग्रामपांचायतीची भनूमका अत्यांत महत्वाची राहील. 

8.2.2 ग्रामपंचायत मधील सरमत्या  : ग्राम पाणीपरुवठा व स्वच्छता सनमती, पाणलोट नवकास सनमती 
व अन्य सनमत्या याांनीग्रामपांचायत नवकास आराखडा ननयोजन प्रनक्रयेमध्ये सक्रीय सहभाग घेणे 
अत्यावश्यक आहे. या सनमत्या प्रामखु्याने पनरस्स्थती नवश्लेषण (Situation Analysis) , 
बेसलाईन सवे, उणीवाांचा शोध घेणे (Gap Analysis),  गरजाांचा प्राधान्यक्रम ननस्श्चत करणे, 
वार्षषक व पांचवार्षषक पथदशी आराखडा तयार करणे इ. कामे करतील. 

8.2.3 मरहला ग्रामसभा :ग्रामपांचायत नवकास आराखडा मान्यतेसाठी ग्रामसभेत माांडण्यापवुी त्यावर 
मनहला ग्रामसभेमध्ये चचा करण्यात येईल व मनहला ग्रामसभेच्या नशफारशी सह तो ग्रामसभेपढेु 
ठेवण्यात येईल. 
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8.2.4 ग्रामसभा :ग्रामपांचायत नवकास आराखडयाला मांजरूी देण्यासाठी, नवषय पनिकेमध्ये नवषय नमदू 
करून, ग्रामपांचायतीचे सरपांच ग्रामसभेचे आयोजन करतील. ग्रामस्तरावरील तीन नदवसाच्या 
सहभागीय ननयोजन प्रनक्रयेतनू तयार करण्यात आलेला नवकास आराखडयास ग्रामसभा चचेअांती 
मांजरूी देईल. या ग्रामसभेला सवण ग्रामस्था समवेत प्रभारी अनधकारी, प्रनवण प्रनशक्षक व 
ग्रामस्तरावरील सवण कमणचारी उपस्स्थत राहतील. 

8.2.5 रजल्हा पररषद व पंचायत सरमती सदस्य: नजल्यातील सवण नजल्हा पनरषद व पांचायत सनमती 
सदस्याांना एक नदवसाचे प्रनशक्षण देऊन, त्याांना या कायणक्रमाचा पनरचय करून देण्यात येईल. 
ग्रामपांचायत नवकास आराखडयाच्या ननयोजन प्रनक्रयेमध्ये गावातील लोकाांचा सहभाग अत्यांत 
महत्वाचा असल्याने, त्या भागातील नजल्हा पनरषद व पांचायत सनमती सदस्याांनी याबाबत लोक 
जागतृी करून लोकाांचा सहभाग वाढनवणे अपेक्षीत आहे. त्याचप्रमाणे ननयोजनाचा स्तर हा पांचायत 
सनमती गण असल्याने त्या त्या भागातील पांचायत सनमती सदस्याांनी या उपक्रमामध्ये सनक्रयतेने 
सहभागी होऊन योगदान देणे अपेक्षीत आहे. 

8.3. तंिज्ञान, माहीती व तांरिक सहाय्य : 
8.3.1 ग्राम पांचायतीमाफण त जनतेला सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी व आपले कतणव्य पार पाडण्यासाठी, 

ग्रामपांचायती सांगणकीय दषृ्टीने ससुज्य असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सध्या अस्स्तत्वात 
असलेला ग्रामपांचायत सांग्राम कक्ष आणखी बळकट करून वापरता येऊ शकेल.  

8.3.2 काांही नवनशष्ट प्रकल्पामध्ये MRSAC च्या मदतीने GIS Mapping चाही वापर करण्यात येणार 
आहे. पाणलोट व्यवस्थापन, साांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन, इमारती व रस्ते बाांधकाम इ. साठी 
सयुोग्य व अद्यावत तांिज्ञ व तांिज्ञानाचा वापर करणे यामध्ये अनभपे्रत आहे. 

8.3.3 ऑनलाईन अहवाल :महाराष्र शासनामाफण त या उपक्रमासाठी एक पनरपणुण एमआयएस पद्धती 
नवकसीत करण्यात येईल. यामध्ये दैनांनदन कामकाज व प्रगतीची माहीती सांबांधीताांना पाहण्यासाठी 
उपलब्ध असेल. 

8.3.4 राज्य ग्रामीण रवकास संस्थेची हेल्पलाईन:  राज्य ग्रामीण नवकास सांस्था, क्षमताबाांधणी 
प्रनशक्षण व ननयोजन प्रनक्रयेबाबत वारांवार नवचारल्या जाणा-या प्रश्नाांची उत्तरे व सांबनधताांचे शांका 
ननरसन करून, त्याांना मागणदशणन या हेल्पलाईन द्वारे करतील. 

8.3.5 साधन व्यक्ती / प्ररिक्षकासाठी टूलकीट:  राज्य ग्रामीण नवकास सांस्थेमाफण त लोकसहभागी 
ननयोजन प्रक्रीयेसाठी मागणदशणक पसु्स्तका, वाचन सानहत्य, पनरस्स्थती नवश्लेषणाची प्रपिे, पायाभतू 
माहीती आनण ननयोजन याांची प्रपिे परुनवण्यात येतील. यासोबत प्रनशक्षणातीलअभ्यासक्रम, वाचन 
सानहत्य, IEC सानहत्य, लघ ुमानहतीपट इ. ननमीतीची जबाबदारी  राज्य ग्रामीण नवकास सांस्था व 
यशदा याांची असेल.  
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8.4. प्रगतीिील ग्रामपंचायत: 
प्रत्येक तालकु्यातनू एक ग्रामपांचायत "प्रगतीशील ग्रामपांचायत" म्हणनू ननवडण्यात येईल. या 
ननवडीची कायणपद्धती स्वतांिपणे ननगणनमत करण्यात येईल. या ग्रामपांचायतीमध्ये लोकसहभागी 
ननयोजन प्रनक्रया, तीन ऐवजी सहा नदवस राबनवण्यात येईल व या ग्रामपांचायतीचे ननयोजन हे 
तालकु्यातील इतर ग्रामपांचायतींना पथदशी राहील. 

 

8.5 उपक्रमाचे सरनयंिण: 
ग्रामपांचायत पांचवार्षषक व वार्षषक नवकास आराखडा तयार करण्याची प्रनक्रया, त्याची 
अांमलबजावणी व त्यानांतर ननधीचे उपयोनगता इ. बाबत ननयमीतपणे आढावा घेऊन सननयांिण 
करण्याची जबाबदारी खालील राज्य व नजल्हा पातळीवरील सनमत्याांची राहील. 

8.5.1 राज्य स्तरीय सरनयंिणसरमती 
मा. मांिी, ग्रामनवकास        अध्यक्ष 
मा. राज्य मांिी,ग्रामनवकास       उपाध्यक्ष  
प्रधान सनचव, ग्रामनवकास व पांचायत राज      सदस्य 
नवभागीय आयकु्त (ग्राम नवकास नवभागाद्वारा नामननदेनशत)    सदस्य 
मखु्य कायणकारी अनधकारी, महाराष्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अनभयान  सदस्य 
आयकु्त, महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना    सदस्य 
मखु्य कायणकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद (दोन) 
(ग्राम नवकास नवभागाद्वारा नामननदेनशत)      सदस्य 
सांचालक, राज्य ग्रामीण नवकास सांस्था       सदस्य 
राज्य प्रकल्प सांचालक,राजीव गाांधी पांचायत सशक्तीकरण अनभयान   सदस्य 
उप सनचव, पांचायत राज         ननमांिक 

8.5.2 राज्य स्तरीय कायगकारी सरमती 
प्रधान सनचव, ग्राम नवकास व पांचायत राज      अध्यक्ष 
उप सनचव, ग्राम नवकास (योजना)       सदस्य 
उप सनचव, ग्राम नवकास (नवत्त)       सदस्य 
सांचालक, राज्य ग्रामीण नवकास सांस्था       सदस्य 
राज्य प्रकल्प सांचालक,राजीव गाांधी पांचायत सशक्तीकरण अनभयान   सदस्य 
उपआयकु्त,  नवकास (दोन) (ग्रामनवकास नवभागाद्वारा नामननदेनशत)   सदस्य 
उप सनचव,पांचायत राज         ननमांिक 
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8.5.3 रजल्हा स्तरीय सरनयंिण सरमती 
 अध्यक्ष, नजल्हा पनरषद          अध्यक्ष 
 सभापती, नवषय सनमत्या, नजल्हा पनरषद(सवण)      सदस्य 

मखु्य कायणकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद       सदस्य 
अनतरीक्तमखु्य कायणकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद      सदस्य 
नजल्हा पनरषदेचे सवण नवभाग प्रमखु        सदस्य 
उप मखु्य कायणकारी अनधकारी, ग्रामपांचायत      ननमांिक 

 

8.5.4 रजल्हा स्तरीय कायगकारी सरमती 

मखु्य कायणकारी अनधकारी नजल्हा पनरषद        अध्यक्ष  
अनतरीक्त मखु्य कायणकारी अनधकारी नजल्हा पनरषद    उपाध्यक्ष 
उपमखु्य कायणकारी अनधकारी (सवण)      सदस्य 
नजल्हा पनरषदेचे सवण नवभाग प्रमखु       सदस्य 
गट नवकास अनधकारी (सवण)       सदस्य 
उपमखु्य कायणकारी अनधकारी, ग्रामपांचायत      ननमांिक
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प्रकरण 9 : क्षमता बांधणी 
 

ग्रामपांचायत नवकास आराखडा प्रनक्रया पणुण करण्यासाठी ननगडीत असलेल्या सवण घटकाांचे (व्यक्तींचे) 
प्रनशक्षण व क्षमता बाांधणी आराखडायामध्ये प्रनशक्षणाथी याांची कायात्मक क्षमता नवकनसत करण्याचा 
उददेश अधोरेनखत केला आहे.  

9.1 प्ररिक्षण आराखडयासाठी महत्वाचे घटक:- 
प्रनशक्षणाचा आराखडा तयार करताना खालील प्रमखु तीन मदुदे महत्वाचे ठरतात.  

1. प्रनशक्षण स्थळ हे प्रनशक्षणाथी याांना ननकटतम व सोईचे राहील. 
2. प्रनशक्षणासाठी नवनवध माध्यमाांचा व तज्ञ मनषु्यबळाचा वापर . 
3. गावाचा गाव नवकास आराखडा, सहभागी पध्दतीने व पनरपणूण करण्यासाठी प्रत्यक्ष गावपातळीवरच 

ग्रामपांचायत सदस्याांची क्षमता बाांधणी. 

9.2 सहभागी प्ररिक्षण संस्था:- 
पांचायतराज सांस्थाांमधील ननवानचत लोकप्रनतननधी आनण अनधकारी, कमणचारी याांचे ननयनमत प्रनशक्षण 
राज्यात ‘यशदा’ पणेु, सवण पांचायतराज प्रनशक्षण सांस्था व मखु्य कायणकारी अनधकारी नजल्हा पनरषद 
याांचे माध्यमातनू घेण्यात येईल. यामध्ये नव्याने ननवडून आलेले लोकप्रनतननधींसाठी पायाभतू प्रनशक्षण 
व सांचेतन प्रनशक्षणाचा समावेश आहे. नवनवध अनधकारी, कमणचारी याांचे प्रनशक्षण ननयनमतपणे यशदा 
व नवभाग स्तरावरील सांस्थामाफण त घेण्यात येते. 

9.3 प्ररिक्षणातील महत्वाचे घटक:- 
ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करणे यासाठी राज्य स्तर, नवभागीय, नजल्हा, तालकुा व ग्राम 
स्तरावरील सवण लोकप्रनतननधी, अनधकारी/कमणचारी, साधन व्यक्ती व प्रनवण प्रनशक्षक याांची क्षमता 
बाांधणी हा वैनशटयपणूण उपक्रम होय. ग्रामपांचायतीचा नवनवध स्िोतातनू उपलब्ध होणा-या ननधीचे 
सयुोग्य ननयोजन, गावात उपलब्ध साधन सनुवधा, सामानजक, शैक्षनणक व आर्षथक लेखा जोखा, 
बलस्थाने, कमकूवत घटक, गरजा, उपलब्ध ननधीच्या अनशुांगाने ननस्श्चत करावयाचा सयुोग्य 
प्राधान्यक्रम आनण ग्रामसभेची मान्यता या बाबींचा नवचार करून क्षमता बाांधणी आराखडयाची सांरचना 
करण्यात आली आहे. 

9.4 प्ररिक्षणाचे स्वरूप:- 
ग्राम पांचायत नवकास आराखयाबासाठीच्या प्रनशक्षण आराखडयात, राज्य, नवभाग, नजल्हा, तालकुा, 
क्षेिीय व ग्राम स्तरावर नवनवध प्रनशक्षणाांचा समावेश राहील. सवण प्रथम राज्य स्तरावर कायणशाळा 
आयोनजत करून प्रनशक्षणाच्या मागणदशणक सचूनाांचे प्रारूप अांनतम करण्यात येईल. 
राज्य स्तरीय प्रनशक्षण आराखडा तयार करणे, प्रनशक्षण गरजाांचे नवश्लेषण, प्रनशक्षण मोडयलु्स व 
वाचन सानहत्य ननर्षमती, राज्य स्तरीय व नजल्हा स्तरीय प्रनशक्षण, प्रनवण प्रनशक्षक व प्रभारी अनधकारी 
याांचे प्रनशक्षण इ. उपक्रम ‘यशदा’ स्तरावरून करण्यात येईल.  
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राज्य स्तरावरील प्रमखु प्रनवण प्रनशक्षक (100) याांची ननवड ‘यशदा’ पणेु स्तरावर करण्यात येईल. 
यासाठी यशदा स्तरावर उपलब्ध असलेल्या नवनवध प्रनशक्षण उपक्रमात (उदा. मागासक्षेि अनदुान 
ननधी, राजीव गाांधी पांचायत सशक्तीकरण अनभयान, एकास्त्मक पाणलोट व्यवस्थापन कायणक्रम, 
महाराष्र राज्य ग्रामीण नजवन्ननोती अनभयान, सांपणुण स्वच्छता अनभयान, सवण नशक्षा अनभयान, 
राष्रीय ग्रामीण आरोग्य अनभयानइ.) यापवूी सहभागी झालेल्या व अनभुवी प्रनशक्षकाांची ननवड 
‘यशदा’ पणेु याांच्या माफण त करण्यात येईल. राज्यातील सवण नजल्हयात प्रनवण प्रनशक्षक उपलब्ध 
होतील याप्रमाणे ननयोजन करण्यात येईल. 

प्रत्येक पां.स. गणासाठी नकमान एक प्रनवण प्रनशक्षक याप्रमाणे एकूण 4000 प्रनवण 
प्रनशक्षकाांच्या सेवा गरजेच्या आहेत. यशदा व नवभागीय स्तरावर शासनाच्या नवनवध उपक्रमात 
सहभागी झालेल्या (उदा. मागासक्षेि अनदुान ननधी, राजीव गाांधी पांचायत सशक्तीकरण अनभयान, 
एकास्त्मक पाणलोट व्यवस्थापन कायणक्रम, महाराष्र राज्य ग्रामीण नजवन्ननोती अनभयान, सांपणुण 
स्वच्छता अनभयान, सवण नशक्षा अनभयान, राष्रीय ग्रामीण आरोग्य अनभयान इ.) नवनवध साधन 
व्यक्तींची ननवड करता येईल. यानशवाय सवण सांबांधीत मखु्य कायणकारी अनधकारी नजल्हा पनरषद व 
नवभागीय पांचायत राज सांस्था प्रनशक्षण सांस्था याांचेकडून अनभुवी व तज्ञ व्यक्तींची नावे यशदाने 
मागवून नजल्हाननहाय प्रनवण प्रनशक्षक उपलब्ध होतील या प्रमाणे ननयोजन करावे.  
 

9.5 प्ररिक्षणाचे टप्पे: 
9.5.1 सवण प्रथम प्रमखु प्रनवण प्रनशक्षक (100) याांचे प्रनशक्षण यशदा स्तरावर पणूण करण्यात येईल. यानांतर 

नजल्हा ननहाय प्रनवण प्रनशक्षक (4000) व प्रभारी अनधकारी (4000) याांचे प्रनशक्षण यशदा मधील 
व्याख्याता तसेच सदरील (100) प्रमखु प्रनवण प्रनशक्षक याांचे माध्यमातनू करण्यात येईल. सवण 
सबांधीत मखु्य कायणकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद याांनी त्याांचे नजल्हयातील एकूण पांचायत सनमती 
गणाांची सख्या नवचारात घेऊन त्याांचे अनधनस्थ कायणरत नवनवध नवस्तार अनधकारी (पांचायत 
/उदयोग /कृषी /नशक्षण / पयणवेनक्षका) याांचे पांचायत सनमतीसां गण ननहाय प्रभारी अनधकारी पदाचे 
आदेश ननगणनमत करावेत. तसेच नजल्हा ननहाय यादी सांचालक, राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष व 
सांचालक, राज्य ग्रामीण नवकास सांस्था, यशदा याांना पाठवावी.  नजल्हास्तरीय, मखु्य कायणकारी 
अनधकारी, नजल्हा पनरषद, अनत. मखु्य कायणकारी अनधकारी / उपमखु्य कायणकारी अनधकारी याांचे 
प्रनशक्षण, सवण नवभाग प्रमखु, गटनवकास अनधकारी व सहा. गटनवकास अनधकारी प्रनशक्षण आनण 
पांचायत राज सांस्था याांचे व्याख्याते प्रनशक्षण यशदाचे वतीने आयोनजत करण्यात येईल. 

9.5.2 नजल्हा स्तरावर नजल्हा पनरषद सदस्याांचे प्रनशक्षण, पांचायत सनमती सदस्याांचे प्रनशक्षण सांबांधीत 
प्रनवण प्रनशक्षक याांचे माध्यमातनू पणूण करण्यात येईल. पांचायत सनमती गण स्तरावरील सांचेतन 
कायणशाळा, पांचायत सनमती स्तरीय कमणचारी याांची कायणशाळा व प्रत्येक ग्राम पांचायत स्तरावरील 
तीन नदवसीय ननयोजन प्रनकयेचे आयोजन सांबांधीत मखु्य कायणकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद याांचे 
माध्यमातनू करण्यात येईल. यासाठी उप मखु्य कायणकारी अनधकारी (पांचायत) हे नोडल अनधकारी 
म्हणनू काम पाहतील. तसेच तालकुा स्तरावर गट नवकास अनधकारी नोडल अनधकारी व सहाय्यक 
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गट नवकास अनधकारी हे सहाय्यक नोडल अनधकारी म्हणनू काम पाहतील. यासाठी नजल्हयाच्या 
ननकटतम पांचायत प्रनशक्षण सांस्थेचे प्राचायण/व्याख्याते याांच्या सेवा मखु्य कायणकारी अनधकारी, 
नजल्हा पनरषद याांना उपलब्ध राहतील.  

9.5.3 वाचनसारहत्य / प्ररिक्षण सारहत्य:- 
यशदा स्तरावरून प्रनशक्षण सानहत्य ननर्षमतीची कायणवाही पणूण करुन त्याचे नवतरण नजल्हा ननहाय 
करण्यात येईल. या सांदभात नवनवध प्रनशक्षण मोडयलु्स व पसु्स्तका यासाठी येणा-या अपेक्षीत 
खचाचा तपशील ननहाय आराखडा यशदाने ग्राम नवकास नवभागास सादर करावा. शासनाच्या 
मान्यतेनसुार प्रनशक्षण सानहत्य ननर्षमती व नवतरणाची कायणवाही यशदाने पणुण करावी. 

9.5.4 रनधीची उपलब्धता :- 
यशदा स्तरीय प्रनशक्षणाचा व उपक्रमाचा ननधी यशदा, पणेु सांस्थेस नवतरीत करण्यात येईल. या 
ननधीचे उपयोनगता प्रमाणपि महासांचालक, यशदा शासनास सादर करतील. नजल्हा, पांचायत 
सनमती, गण व ग्राम स्तरीय प्रनशक्षणाचा नजल्हा ननहाय ननधी सांचालक, राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन 
कक्ष याांचे कडून सांबांधीत मखु्य कायणकारी अनधकारी याांना नवतरीत करण्यात येईल. या ननधीचे 
उपयोनगता प्रमाणपि सांबांधीत मखु्य कायणकारी अनधकारी नजल्हा पनरषद, सांचालक, राज्य प्रकल्प 
व्यवस्थापन कक्ष याांना सादर करतील.   

9.5.5प्ररिक्षण वेळापिकाचे स्वरूप:-  
यशदा स्तरीय प्रनशक्षण व क्षेिीय प्रनशक्षणाचे वेळापिक यशदा स्तरावरून शासनास सादर करण्यात 
येईल. यशदा स्तरीय प्रनशक्षणाच्या प्रत्यक्ष तारखा यशदा स्तरावरून ननस्श्चत करण्यात याव्यात. 
नजल्हयाांमधील नवनवध प्रनशक्षणाचे नदनाांक ननहाय व गाव ननहाय वेळापिक सांबांधीत मकुाअ याांनी 
तयार करावयाचे आहे. तथापी, यासाठी राज्याने नदलेली अांनतम कालमयादा नवचारात घ्यावी. 
सवणप्रथम सवण सबांधीत मकुाअ याांनी पां.स. गण ननहाय प्रनशक्षणाच्या तारखा ननस्श्चत करून 
यासोबतच गणातील ग्रामपांचायतीचे वेळापिक ननस्श्चत करावे. यासाठीचे सननयांिण सांचालक, 
प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष व सांचालक, राज्य ग्रामीण नवकास सांस्थायाांनीकरावे. 
 

9.6 प्ररिक्षण कायगक्रम व सहभागी घटक:- 
अ.क्र तपिील सहभागी प्ररिक्षणाथी 

1 
गाव नवकास आराखडा तयार करणेबाबत 
मागणदशणक सचुनाांचा मसदुा तयार करण्यासाठी 2 
नदवसीय नवचार नवननमय कायणशाळा 

नवनवध सहभागी घटक 

2 
राज्य स्तरीयवअनधका-याांसाठी पनरचय प्रनशक्षण 
कायणशाळा 

ग्राम नवकास नवभागाचे उपसनचव, 
नजल्हा पनरषदेचे सवण मखु्य कायणकारी 
अनधकारी /अनत मखु्य कायणकारी 
अनधकारी, सवण नवभागातील नवकास 
वआस्थापना नवभागाचे उपायकु्त, 
उपमकुाअ (पांचायतवसामान्य प्रशासन 
नवभाग), आनण प्रकल्प सांचालक, 
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अ.क्र तपिील सहभागी प्ररिक्षणाथी 
नजल्हा ग्रामीण नवकास यांिणा. 

3 

प्रनशक्षण नवषयक गरजाांचे नवश्लेषण व त्यानसुार 
प्रनशक्षणाचे मोडूल्स  तयार करण्यासाठी लोक 
प्रनतननधी व सहभागी घटकाांसाठीचे 3 नदवसीय 
प्रनशक्षण  

नवनवध सहभागी घटक 

4 
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नजल्हा पनरषद याांचेसाठी 1 
नदवसीय पनरचय प्रनशक्षण कायणशाळा  

सवण नजल्हा पनरषदाांचे अध्यक्ष 
/उपाध्यक्ष  

5 
नजल्हा पनरषदाांचे नज. प. सदस्यासाठी 1 नदवसीय 
पनरचय प्रनशक्षण कायणशाळा  सबांनधत नजल्हा पनरषद सदस्य  

6 राज्यप्रनशक्षण स्तरावरील सांसाधन व्यक्तींसाठी 5 
नदवसाांचे प्रनशक्षकाांचे  प्रनशक्षण (TOT)  

राज्यातील 100 सांसाधन व्यक्ती  

7 
गाांव नवकास आराखडा तयार करण्याबाबत 3 
नदवसाांचे प्रनशक्षकाांसाठी प्रनशक्षण 

राज्यातील सवण पांचायत सनमत्याां मधील 
प्रत्येक गावाांसाठी 1 चाजण ऑनफसर व 
सांसाधन व्यक्तीचे प्रनशक्षण  

8 नजल्हा स्तरावरील सवण अनधकाऱ्याांसाठी 1 
नदवसाचे प्रनशक्षण  

सवण नजल्हा पनरषदाांचे उप मखु्य 
कायणकारी अनधकारी (पांचायात) 

9 क्षेिीय अनधकाऱ्याांसाठी 3 नदवसाांचे प्रनशक्षण  

राज्यातील सवण 351 पांचायत 
सनमत्याांचे गट नवकास अनधकारी 
आनण नवभागीय प्रनशक्षण कें द्राचे 100 
साधन व्यक्ती  

10 
नजल्हा स्तरीय अनधकाऱ्याांसाठी 1 नदवसीय 
कायणशाळा  

प्रत्येक नजल्हा पनरषदेचे 10 खाते प्रमखु 
-340, गट नवकास अनधकारी – 
351, सहा. गट नवकास अनधकारी -
351 

11 पांचायत सनमती सदस्याांचे 1 नदवसाचे प्रनशक्षण  
सबांनधत पांचायत सनमती सदस्य अांदाजे 
– 4000 

12 पांचायत सनमती स्तरावरील नवनवध घटकाांसाठी 1 
नदवसाची कायणशाळा  

प्रत्येक पां सां गण स्तरावर या गटातील 
कायणरत ग्रामस्तरीय कमणचारी याांची 
मानहती सांकलन कायणशाळा.  

13 
पांचायत सनमती गण स्तरावरील गणातील सवण ग्राम 
पांचायत सदस्य, ग्राम सेवक आनण सांसाधन 
व्यक्तीचे 1 नदवसाचे प्रनशक्षण.  

एकूण ग्राम पांचायत सदस्य – 
190000 
एकूण ग्राम सेवक – 22000 
प्रत्येक ग्राम पांचायत मधनू 5 सांसाधन 
व्यक्ती (5 पैकी 2 शासकीय व 3 
स्वयांसेवक ) 28000*5=140000 
प्रत्येक पांस गण स्तरावर वातावरण 
ननर्षमती व गाांव नवकास आराखडा 
सांचेतन.  
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अ.क्र तपिील सहभागी प्ररिक्षणाथी 
 

14 

गाव स्तरावरील क्षमता बाांधणी व गाव नवकास 
आराखडा तयार करण्याची प्रनक्रयेसाठी 3 
नदवसाांची कायणशाळा. 
19700 ग्रामपांचायतींसाठी  

सरपांच, ग्रामपांचायत सदस्य, 
ग्रामसेवक/ग्रामनवकास अनधकारी, 
प्रवीण प्रनशक्षक, स्वयांसेवक  
गाांव नवकास आराखडा तयार 
करण्यासाठी गाांव स्तरीय कायणशाळा. 

15 

गाव स्तरावरील क्षमता बाांधणी व गाव नवकास 
आराखडा तयार करण्याची प्रनक्रयेसाठी 3 
नदवसाांची कायणशाळा. 
7955 ग्रामपांचायतींसाठी 

सरपांच, ग्रामपांचायत सदस्य, 
ग्रामसेवक/ग्रामनवकास अनधकारी, 
प्रवीण प्रनशक्षक, स्वयांसेवक  
गाांव नवकास आराखडा तयार 
करण्यासाठी गाांव स्तरीय कायणशाळा. 

16 
प्रत्येक पांचायत सनमती मधील 1 आदशण ग्राम 
पांचायत ननवड करून सहभागी ननयोजन 
प्रनक्रयेसाठी 6 नदवसाचे प्रनशक्षण  

सरपांच, ग्रामपांचायत सदस्य, 
ग्रामसेवक/ग्रामनवकास अनधकारी, 
प्रवीण प्रनशक्षक, स्वयांसेवक 
प्रत्येक पांस गणातील उत्कृष्ट कामनगरी 
करणा-या गावात 6 नदवसीय गाांव 
नवकास आराखडा पथदशी कायणशाळा. 

 
9.7 गाव स्तरावरील 3 रदवसांचे क्षमता बांधणी 

1. प्रनशक्षणाथी - सरपांच, ग्रामपांचायत सदस्य, गावकरी, ग्रामसेवक, गाव स्तरावरील अनधकारी इ. 
नी गाव नवकास आराखडा तयार करण्यामध्ये सहभाग दशणवावा. 

2. स्थळ :- गावस्तर 
3. 3 नदवसाच्या प्रनक्रया सरुू करताना आदल्या नदवशी सायांकाळी प्रभारी अनधकारी, ग्रामसेवक व 

प्रनवण प्रनशक्षक याांनी गावाांत मकुामास पोहचणे आवश्यक. 
4. प्रभारी अनधकारी / ग्रामसेवक याांनी 3 नदवसाच्या प्रक्रीयेचे आयोजन करावे. 
5. नामननदेनशत प्रवीण प्रनशक्षक याांनी 3 नदवसाच्या प्रक्रीयेमध्ये मागणदशणक, सननयांिण व 

आयोजनाची जबाबदारी पार पडावी. 
6. सांपणूण प्रनक्रयेसाठी स्वयांसेवक सहाय्य करेल. 
7. पांचायत सनमती गट नवकास अनधकारी याांनी तारखेनसुार  गाव नवकास आराखयाबाचे गट ननहाय 

ननयोजन करून सननयांिण, पयणवेक्षण आनण आराखडा पणूण करण्याची जबाबदारी घ्यावी. 
8. प्रपिाांचा, सांसाधन पसु्स्तका व मागणदशणक सचूनाांचा वापर या प्रनक्रयेमध्ये करावा. 
9. गाव स्तरावरून उपलब्ध होणारी मानहती एकि करून ती गाव नवकास आराखयाबामध्ये नमदू 

करून त्यास ग्राम सभेची मांजरुी घेणे. 
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9.8 सरनयंिण व आढावा 
सदरील उपक्रमाचे सननयांिण करणे, प्रगतीचा आढावा घेणे, नवनवध स्तरावर मागणदशणन करणे, 
समस्याांचे समाधान करणे, प्रनशक्षण सिाचा दजा उांचावणे, ननधीचा योग्य नवननयोग करणे, 
मनषु्यबळाची व्यवस्था पाहणे व कालमयादेत उपक्रम यशस्वी करणे यासाठी नवनवध स्तरावर 
अनधकारी याांना जबाबदारी सोपनवण्यात येत आहे.  
यासाठी राज्य स्तरावर सांचालक, राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, सांचालक, राज्य ग्रामीण नवकास 
सांस्था, यशदा तसेच उपसनचव, पांचायतरात ग्रामनवकास नवभाग याांचेकडे समन्वय व 
सननपयांिणाची जबाबदारी राहील.  नवभागीय स्तरावर उपायकु्त (आस्थापना) व त्याांचे अनधनस्थ 
कमणचारी वृांद याांनी त्याांचे नवभागतीन नजल्यातील उपक्रमाचे सननयांिण करावयाचे आहे. नजल्हा 
पनरषद स्तरावर उपमखु्य कायणकारी अनधकारी (ग्रामपांचायत) हे नोडल अनधकारी म्हणनू काम 
पाहतील. पांचायत सनमती स्तरावर गट नवकास अनधकारी व सहाय्यक गट नवकास अनधकारी याांनी 
सांयकु्तनरत्या सननयांिण करणे आवश्यक राहील.  
नजल्हा पनरषद स्तरवर  सांबांधीत नवभागप्रमखु, सवण गट नवकास अनधकारी व अन्य क्षेिीय कमणचारी 
वृांद याांचेकडून सदरील मागणदशणक सचुनाांद्वारे ननश्चीत केलेली जबाबदारी पणुण करून घेण्याची 
जबाबदारी सांबांधीत मखु्य कायणकारी अनधकारी नजल्हा पनरषद याांची राहील. उपक्रमाचे दैनांदीन 
कालबद्ध प्रगतीचा अहवाल यथोनचतनरत्या नवनहत केलेल्या प्रपिात सादर करण्याची जबाबदारी 
सांबांधीत उपमखु्य कायणकारी अनधकारी (ग्रामपांचायत) याांची राहील. 

9.8 समवती मलू्यमापन:- 
सदरीलउपक्रमाचेसमवती मलु्यमापन ियस्थ यांिणेमाफण त आवश्यकतेनसुार करून घेण्यात येईल. 

======================== 

 
 

 







           
 

“अमचं गाव अमचा ववकास" ईपक्रमांतगगत सन 
2018-19 चा ग्रामपंचायत ववकास अराखडा 
(GPDP) ऄतंीम करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम ववकास ववभाग 

शासन वनणगय क्रमाकं: जीपीडीपी 2017/ प्र.क्र.५१ /पं.रा.6 
बाधंकाम भवन, आमारत क्र.२५, मझगबान पथ फोर्ग, 

म ंबइ- 400 001 
वदनाकं: २ फेब्र वारी, 201८. 

 वाचा - १)   अमचं गाव अमचा ववकास शासन वनणगय जीपीडीपी-2015/ प्र.क्र.38/ पं.रा-6, 
                 ग्राम ववकास   ववभाग, वद.04 नोव्हेंबर, 2015. 

प्रस्तावना : 
"अमचं गाव अमचा ववकास" ईपक्रमातंगगत मागगदशगक सूचनानं सार राज्यातील सवग 

ग्रामपंचायतींनी 2016-17 ते 2019-20 या चार वषांचे वषगवनहाय ग्रामपंचायत ववकास अराखडे 

लोकसहभागीय वनयोजन प्रवक्रया राबवून तयार केलेले अहेत. या चार वषांच्या अराखड्यापैकी सन 

2016-17 व सन 2017-18 च्या वार्षषक ग्रामपंचायत ववकास अराखड्याची ऄंमलबजावणी सध्या स रू 

करण्यात अलेली अहे.  

ग्रामपंचायत ववकास अराखडे तयार करताना राबववण्यात अलेल्या लोकसहभागाच्या  वनयोजन 

प्रवक्रयेम ळे गावाचं्या ववववध स्वरूपाच्या व वगेवगेळ्या क्षते्रातील गरजा वनवरृत करून गरजाचंा प्राधान्यक्रम 

ठरववण्यात अलेला अहे व त्यासाठी अराखड्यामध्ये गरजावंर अधावरत ववववध ईपक्रमाचंा समावशे 

केलेला अहे. सन 2016-17 वषाचे ग्रामपंचायत ववकास अराखडे ववचारात घेतले ऄसता, गावाचं्या गरजा 

व गरजाचंा प्राधान्यक्रम मागगदशगक सूचनानूंसार ठरववण्यात अलेला ऄसला तरी, ग्रामपंचायतींनी 

ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यासंाठी वगेवगेळ्या वनधींच्या स्त्रोतातंून ईपलब्ध होणा-या वनधीचा घेतलेला 

ऄंदाज वस्त वनष्ट्ठ नसल्याचे ईपम ख्य कायगकारी ऄवधकारी याचं्या यशदा, प णे येथे झालेल्या 

कायगशाळेमधील चचेमधून वदसून अले अहे. 

सन 2018-19 चा वार्षषक अराखडा ऄंमलबजावणीची प्रवक्रया स रू होणार अहे. त्याऄन षंगाने 

अराखडा तयार करताना ग्रामपंचायतींनी तयार केलेल्या चार वषांच्या ग्रामपंचायत ववकास 

अराखड्यामधील प्राधान्यक्रमान सार प्रस्ताववत ईपक्रम व वस्त वनष्ट्ठ ऄपेवक्षत वनधी ववचारात घेणे 
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अवश्यक अहे. सन 2018-19 चा वार्षषक ग्रामपंचायत ववकास अराखडा ऄंतीम करताना अमचं गाव 

अमचा ववकास ईपक्रमातंगगत संदभाधीन शासन वनणगयान्वये वनगगवमत केलेल्या मागगदशगक सूचनासंह 

अणखी काही म दे्द ववचारात घेण्याबाबत सूचना  देण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती. 

      

शासन वनणगय :  

1. ग्रामपंचायत ववकास अराखडा सन 2018-19  

1.1. सन 2017-18 च्या वार्षषक अराखड्यान सार प्रत्येक स्त्रोतामधून ऄपेवक्षत वनधी व प्रत्यक्षात प्राप्त 

झालेला वनधी ववचारात घेउन, सन 2018-19 चा वस्त वनष्ट्ठ ऄपेवक्षत वनधी वनवरृत करावा. 

ऄपेवक्षत वनधीन सार मागगदशगक सूचनापं्रमाणे सन 2018-19 चा वार्षषक अराखडा ऄंतीम करावा.  

1.2. सन 2018-19 चा वार्षषक ववकास अराखडा तयार करताना सन 2017-18 मध्ये हाती घेतलेल्या 

व ऄपूणग कामाचंा प्रथम समावशे करुन त्या-त्या वनधीतून पूणग करण्यासाठी प्रथम प रेशा प्रमाणात 

तरतदू करावी. त्यानंतर गतवषीच्या अराखड्यामध्ये ऄंतभाव ऄसलेली परंत  हाती घेण्यात न 

अलेल्या कामाचंाही समावशे करण्यात यावा. 

1.3. त्यानंतर ग्रामपंचायत हद्दीतील ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या अवण वजल्हा पवरषदेच्या मालकीच्या 

तथावप गावासाठी वापरात ऄसलेल्या सवग शाळा, ऄंगणवाड्या आमारतींच्या द रूस्ती व 

देखभालीसाठी प रेशी तरतूद करावी. यामध्ये ग्रामपंचायत, प्राथवमक शाळा, ऄंगणवाडीच्या 

आमारती, स्वच्छतागृहे यांचा समावशे ऄसावा (शासन वनणगय वद.4 नोव्हेंबर, 2015 मधील म द्दा 

क्र.6.1.2.3).  

1.4. वरील दोन्ही म द्ानं सार प रेशी तरत द केल्यानंतर ईरलेल्या वनधीचे वनयोजन प्राधान्यक्रमान सार 

अराखड्यातील नवीन कामासाठी / ईपक्रमासाठी करण्यात याव.े  

1.5. वार्षषक अराखडा ऄंवतम करताना साम वहक स्वरुपाच्या प्रकल्पावंर प्राधान्याने वनधीची तरतूद 

करणे ऄपेवक्षत अहे. परंत  वयैक्ततक लाभाच्या योजना ग्रामपंचायतीने घेतल्यास त्यासाठी एकूण 
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अराखड्याच्या 10% पेक्षा जास्त वनधी वयैक्ततक लाभाच्या ईपक्रमावंर खचग होणार नाही याची 

दक्षता घ्यावी. 

1.6. अरोग्य, वशक्षण व ईपवजववका या ईपक्रमासंाठी खचग करावयाच्या वकमान 25% वनधीतून 

जास्तीत जास्त सामूवहक स्वरूपाचे ईपक्रम हाती घेण्यावर भर द्ावा. सदरच्या लेखाशीषावर 

रकमेची तरतूद करणे ऄथवा खचग करण्याचा वनणगय घेण्याचे संपूणग ऄवधकार संबंवधत ग्रामसभसे 

ऄसतील. मानव ववकास वनदेशाकंामध्ये स धारणा होण्याच्या दृष्ट्र्ीने अरोग्य, वशक्षण व ईपवजववका 

या क्षते्रातील ईपक्रम अवण शारॄत ववकासाची ईवद्दष्ट्रे् साध्य करण्यासाठी दावरद्र्य वनमूगलन, 

ललगभाव समानता, स्वच्छ व स रवक्षत पाणी, स्वच्छता, शातंता, न्याय, सवगसमावशेक ववकास, 

समानता, ईद्ोजकता, म लभतू स ववधा आ. बाबी ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करताना 

ववचारात घ्याव्यात.  

1.7. वार्षषक ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामध्ये महात्मा गाधंी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने 

ऄंतगगत मंजूर ऄंदाजपत्रकान सार ऄपेवक्षत ऄसणारा वनधी व त्यामधून प्राधान्यक्रमाने हाती 

घ्यावयाची कामे याचंा समावशे करण्यात येत ऄसल्याम ळे, जलय तत वशवार / जलसंधारणाची 

ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामध्ये प्रस्ताववत केलेली कामे हाती घेतल्यावशवाय अराखड्याच्या 

बाहेरील जलय तत वशवार / जलसंधारणाची कामे महात्मा गाधंी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 

योजनेमध्ये घेता येणार नाहीत.  

1.8. दरवषी ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करताना राज्य व कें द्र शासनाच्या ववववध योजनाचंे 

ऄवभसरण (Convergence) करून योजनांतगगत जास्तीतजास्त वनधी प्राप्त करण्याचा प्रथम प्रयत्न 

करावा.  

1.9. ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करण्यासाठी यापूवी प्रवशवक्षत केलेले ववववध स्तरावरील 

प्रववण प्रवशक्षक व प्रभारी ऄवधकारी याचंा वापर करावा. 

1.10 कें द्र शासनाच्या वद. 20.12.2017 च्या पत्रामध्ये सूवचत केल्यान सार, ववववध शैक्षणीक संस्था, 

स्थावनक महाववद्ालयातील प्राध्यापक, व्याख्याते व वशक्षक अवण सामावजक कायगकते, 
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समाजातील प्रवतथयश संस्था व समाजातील मान्यवराचंा ववववध क्षते्रातील प्रदीघग ऄन भव, मावहती 

व ज्ञानाचा वापर पंचायतींचे लोकप्रवतवनधी व आतर घर्काचंी क्षमता बाधंणी करण्यासाठी तसेच 

सवगसमावशेक ग्राम पंचायत ववकास अराखडा (GPDP) तयार करण्यासाठी करावा. 

1.11. अराखड्यान सार हाती घेतलेली कामे, जमाखचग, कामाचंे म ल्याकंन / प णगत्वाचे दाखले व आतर 

सवग अवश्यक ऄवभलेख ग्रामपंचायतीमध्ये ऄद्यावत व व्यवक्स्थत जतन केल्याची खातरजमा 

वनयंत्रण ऄवधका-यानंी करावी. 

2. ग्रामपंचायतीला सादर करावयाचे ऄहवाल व शारॄत ववकासाची कामे 

2.1. ग्रामपंचायत क्षते्रातील सवग प्राथवमक शाळानंी त्याचंा 'सरल' संगणक प्रणालीचा ऄहवाल 

ग्रामसभमेध्ये सादर करावयाचा अहे. त्यासाठी संबंधीत म ख्याध्यापकानंी सरल संगणक प्रणालीचा 

ऄहवाल व त्यावरील स्वयंस्पष्ट्र् ऄवभप्रायासह सववस्तर ऄहवाल दर वतमाहीस होणा-या 

ग्रामसभमेध्ये सादर करावा. या ऄहवालावर ग्रामसभमेध्ये चचा करून शाळेच े कामकाज व 

शैक्षवणक ग णवत्ता वाढीसाठी करावयाच्या ईपाययोजना सूचवाव्यात. या ईपाययोजना / 

ईपक्रमाचंा समावशे प्राधान्यक्रमान सार ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामध्ये करता येइल. 'सरल' 

संगणक प्रणाली' ऄहवालाच्या नोंदी ग्रामसभचे्या आवतवृत्तामध्ये घेण्यात याव्यात.  

2.2. ग्रामपंचायत क्षते्रातील सवग ऄंगणवाड्यानंी त्याचं्याकडील कामकाजाचा ऄहवाल (म लाचंी 

ईपक्स्थती, अहार प रवठा, ऄंगणवाडीतील स ववधा, गरोदर वस्त्रया, लसीकरण, अरोग्य तपासणी, 

क पोवषत म ल,े सवगसाधारण कामकाज आ.) दर वतमाहीस होणा-या ग्रामसभेमध्ये सादर करावयाचा 

अहे. म ख्य कायगकारी ऄवधकारी यानंी अवश्यकतेन सार त्यासाठी नम ना वववहत करावा. या 

ऄहवालाच्या अधारे अवश्यक ऄसलेले ईपक्रम प्राधान्यक्रमान सार ग्रामपंचायत ववकास 

अराखड्यामध्ये घ्यावते. या ऄहवालाच्या नोंदी ग्रामसभचे्या आवतवृत्तामध्ये घेण्यात याव्यात. 

2.3.ग्रामपंचायतींना स्ववनधी, चौदावा ववत्त अयोग व आतर स्त्रोतातून मोठ्या प्रमाणात वनधी ईपलब्ध होत 

ऄसल्याने, या वनधीचे स योग्य वनयोजन करुन, त्यातून शारॄत ववकास अवण गावाचं्या गरजा / 

वनकड भागववणे शतय होत अहे. त्यादृष्ट्र्ीने ग्रामपंचायतींनी त्याचं्या कायगक्षते्रामध्ये सवग प्रकारच्या 
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सेवा / स ववधा ईपलब्ध करून देणे ऄपेवक्षत अहे. ग्रामपंचायतीने त्याचं्या कायगक्षते्रातील प्राथवमक 

शाळा, ऄंगणवाड्याचंी ग णवत्ता वाढीसाठी कायगक्रम, ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यात घेउन 

ववद्ाथी व ऄंगणवाडी लाभार्थ्यांना ईत्कृष्ट्र् दजाची सेवा व स ववधा द्ावयाची अहे. यामध्ये 

शैक्षवणक ग णवत्ता, माता-बालसंगोपन, पोषण व पूरक अहार, अरोग्य सेवा याबरोबरच भौवतक 

स ववधाही ईपलब्ध करून द्ावयाच्या अहेत. 

2.4. ग्रामपंचायत क्षते्रामध्ये दावरद्रय वनमूगलन, स्वच्छ वपण्याच्या पाण्याची ईपलब्धता, स्वच्छता 

त्याचप्रमाणे अरोग्य स ववधा आ. बाबत ग्रामसभमेध्ये चचा करून या ववषयीच्या ईपक्रमाचंा समावशे 

प्राधान्यक्रमान सार ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामध्ये करता येइल.  

2.5. यावशवाय राज्य शासन व वजल्हा पवरषदेच्या ववववध ववभागानंी त्याचं्यामाफग त राबववण्यात येणा-या 

व प्रस्ताववत ऄसलेल्या कायगक्रमाचंी मावहती व अढावा ग्रामसभेमध्ये सादर करावा. ग्रामसभसे या 

कायगक्रमाचं्या ऄंमलबजावणीसाठी  अणखी काही ईपक्रम हाती घ्यावयाचे ऄसल्यास त्याचंा 

समावशे प्राधान्यक्रमान सार ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामध्ये करता येइल.  

3. सवनयंत्रण व तपासणी 

3.1. ग्रामपंचायत ववकास अराखड्या ऄंतगगत प्रत्येक ग्रामपंचायतीने हाती घेतलेली कामे, पूणग व रद्द 

केलेली कामे, त्यावरील खचग, म ल्याकंन / पूणगत्वाचे दाखल,े ठेवावयाचे ऄवभेलेख, आ. बाबत म ख्य 

कायगकारी ऄवधकारी यांनी ईपम ख्य कायगकारी ऄवधकारी (ग्रा.पं.) व गर् ववकास ऄवधकारी 

याचं्यामाफग त वनयवमतपणे अढावा घेवून सवनयंत्रण करावयाचे अहे. 

3.2. राज्य शासनाने ग्रामपंचायतीच्या दप्तर तपासणीचे वनकष वनवरृत करून वदलेले अहेत, त्यान सार 

दप्तर तपासणी करताना म ख्य कायगकारी ऄवधकारी, ईपम ख्य कायगकारी ऄवधकारी, गर् ववकास 

ऄवधकारी व ववस्तार ऄवधकारी (पंचायत) यानंी ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यासंदभात सवग 

ऄवभलेख, राबववलेल्या प्रवक्रया, प्राधान्यक्रम वनवरृती, ग्रामपंचायत ववकास अराखडा 

ऄंमलबजावणी आ. बाबींची तपासणी वनयवमतपणे करावी.  
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3.3. अमचं गाव अमचा ववकास ईपक्रमातंगगत संदभाधीन शासन वनणगय वद.4 नोव्हेंबर, 2015 मधील 

म द्दा क्र.7.5.2 मध्ये नम द केल्याप्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये स्थापन केलेला कायगगर्ाला 

सवक्रय करून त्यानंा ग्रामपंचायत ववकास अराखड्याच्या ऄंमलबजावणीमध्ये सहभागी करुन 

घ्याव.े 

3.4. अमचं गाव अमचा ववकास ईपक्रमातंगगत संदभाधीन शासन वनणगय वद.4 नोव्हेंबर, 2015 मध्य े

नम द केल्याप्रमाणे वजल्हा स्तरावरील सवनयंत्रण व कायगकारी सवमतीच्या वनयवमत बैठका घेउन 

अढावा घ्यावा.  

3.5. अमचं गाव अमचा ववकास ईपक्रमातंगगत राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज ऄवभयान, 

महाराष्ट्र राज्य, प णे याचं्यामाफग त वनवरृत केलेले मावसक ऄहवाल (भौवतक व अर्षथक) वनयवमतपणे 

सादर करावते.  

4. संगणक प्रणालींमधील नोंदी  

ग्रामपंचायत ववकास अराखड्याचं्या नोंदी अपल ेसरकार सेवा कें द्राचं्या माध्यमातून कें द्र / राज्य 

शासनाने वनवरृत केलेल्या ववववध संगणक प्रणालीमध्ये वळेच्यावळेी ऄपलोड करण्याबाबत सवग 

संबंधीतानंा सूचना द्ाव्यात.  सदर मावहती म दतीत ऄपलोड न केल्यास त्या ग्रामपंचायतींच्या चौदावा 

ववत्त अयोग वनधी, परफॉमगन्स गँ्रर् यामध्ये कपात होण्याची शतयता ववचारात घेता, म ख्य कायगकारी 

ऄवधकारी यानंी वयैक्ततक लक्ष देउन याबाबतचा वनयवमतपणे अढावा स्वत: घ्यावा. 

5. या सवग बाबी ववचारात घेवून सन 2018-19 च्या ग्रामपंचायतींच्या ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामंध्य े

काही बदल होत ऄसल्यास सदर बदल करुन माचग, 2018 मध्ये ववशेष ग्रामसभचेे अयोजन करुन 

सदर अराखडे ग्रामसभमेध्ये मंजूर होण्याच्या दृष्ट्र्ीने कायगवाही करण्याबाबत ग्रामपंचायतींना अवश्यक 

त्या सूचना द्ाव्यात. 

6. ग्रामपंचायत ववकास अराखड्याऄंतगगत सन 2018-19 मध्ये हाती घेण्यात अलेल्या सवग ईपक्रमासंाठी 

ग्रामपंचायतींना अवश्यक तो सवग तावंत्रक सल्ला / मागगदशगन वळेेवर ईपलब्ध होण्याच्या दृष्ट्र्ीने म ख्य 

कायगकारी ऄवधकारी यानंी अवश्यक ती व्यवस्था करावी.  
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7. ग्रामपंचायत ववकास अराखडे ऄंमलबजावणीची जबाबदारी म ख्य कायगकारी ऄवधकारी याचंी अहे. 

याबाबत राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज ऄवभयान, महाराष्ट्र राज्य, प णे यानंी वनयवमतपणे 

संबंधीत वजल्हास्तरीय ऄवधका-याचंा अढावा घेवून अवश्यक त्या सूचना वनगगवमत कराव्यात. म ख्य 

कायगकारी ऄवधकारी यानंी सदर सूचनाचंी कारे्कोरपणे ऄंमलबजावणी करावी. 

सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ईपलब्ध 
करण्यात अला ऄसून, त्याचा संगणक संकेताक 201801291106364320 ऄसा अहे. हा शासन वनणगय 
वडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करून काढण्यात येत अहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे अदेशान सार व नावाने. 
   

    
  

 
 
 
   

          
   (नीला रानडे) 

               ऄवर सवचव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत:- 

1. मा. राज्यपाल महोदय यांचे सवचव, राजभवन, मलबार वहल, म ंबइ 
2.  मा. म ख्यमंत्री याचंे ऄपर म ख्य सवचव, मंत्रालय, म ंबइ -32 
3. सवग मा. मंत्री/ मा.राज्यमंत्री याचंे खाजगी सवचव मंत्रालय, म ंबइ -32 
4. मा. ववरोधी पक्षनेते, ववधानपवरषद/ववधानसभा, महाराष्ट्र ववधानमंडळ, म ंबइ 
5. सवग सन्माननीय ववधानपवरषद/ववधानसभा सदस्य व संसद सदस्य महाराष्ट्र राज्य 
6. मा. म ख्य सवचव याचंे सह सवचव 
7. ऄपर म ख्य सवचव / प्रधान सवचव/ सवचव ( ववत्त / वनयोजन /ग्राम ववकास / जलसंधारण / महसूल 

/ मवहला व बाल ववकास /अवदवासी ववकास / सामावजक न्याय /सावगजवनक अरोग्य / पाणी 
प रवठा /सावगजवनक बाधंकाम ) 

8. ववभागीय अय तत ( सवग ववभाग ) 
9. म ख्य कायगकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद ( सवग ) 

Neela S 
Ranade

Digitally signed by Neela S Ranade 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Rural 
Development And Water 
Conservation Department, 
postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3fa000534746db92f015775
5df1a70d0797969b5baca3c22211cd
e2ca05529e3, cn=Neela S Ranade 
Date: 2018.02.03 11:49:24 +05'30'
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10. वजल्हावधकारी ( सवग ) 
11. राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य प्रकल्प व्यवस्थापक कक्ष (राजीव गाधंी पचंायत सशततीकरण 

ऄवभयान /  राष्ट्रीय ग्राम स्वराज ऄवभयान ), ए-9, वशवसागर ऄपार्गमेंर्, मोदीबाग, गणेशलखड 
रोड, वशवाजीनगर, प णे - 411016. 

12. महासंचालक,यशवतंराव चव्हाण ववकास प्रशासन प्रबोवधनी(यशदा),प णे. 
13. महासंचालक, मावहती व जनसंपकग  सचंलनालय, म ंबइ  
14. मावहती व तंत्रज्ञान कक्ष, ग्रामववकास ववभाग, मझगबान पथ, फोर्ग, म ंबइ. 
15. सह सवचव / ईप सवचव  ग्राम ववकास ववभाग ( सवग  ) 
16. वनवड नस्ती, कायासन पंरा-6 

             
             
                       



" अमच ंगाव अमचा ववकास"  ईपक्रमांतगगत सन 
2019-20 चा ग्रामपंचायत ववकास अराखडा  
(GPDP) ऄंतीम करणेबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम ववकास ववभाग 

शासन वनणगय क्रमांकः जीपीडीपी 2018/प्र.क्र. 51/पंरा-6 
बांधकाम भवन,  25, मर्गबान पथ, फोर्ग, 

म ंबइ—4000 01 
तारीख: 06 सप्र्ेंबर, 2018 

वाचा -  
1) शासन वनणगय क्रमांकः जीपीडीपी-2015/ प्र.क्र.38/ पं.रा-6,  ग्राम ववकास ववभाग, वद. 04 नोव्हेंबर, 

2015 
2) शासन वनणगय क्रमांकः जीपीडीपी 2017/प्र.क्र.51/पं.रा.6, ग्राम ववकास ववभाग,वदनांक 02 

फेब्र वारी, 2018 
 

प्रस्तावना - 
"                   "                                                           

2016-17    2019-20                                                                    
                       .                                                              
                                                                                  
    “                   ”                                                               
                      2019-20                                                      
                                                       धी      . 

शासन वनणगय-  
1. सन 2016-17 ते 2019-20 या चार वषाचा ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करताना 
ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणा-या वनधीच्या द प्पर् रक्कम ववचारात घेण्यात अली होती. त्याम ळे या अराखड्यापकैी 
चालू वषासह (2018-19) हाती घेतलेली कामे वगळता मोठ्या प्रमाणात कामे वशल्लक ऄसण्याची शक्यता अहे. 
ही सवग कामे ग्रामसभेमाफग त लोकसहभागीय वनयोजन प्रवक्रया राबवून प्राधान्यक्रमान सार प्रस्ताववत केलेली 
अहेत. या वशल्लक राहणा-या कामे / ईपक्रमांमधून प्राधान्यक्रम ठरवून सन 2019-20 चा ग्रामपचंायत ववकास 
अराखडा तयार करावयाचा अहे. 

 
2. कें द्र शासनाच्या ग्राम ववकास व पंचायती राज मंत्रालयाने "सबकी योजना सबका ववकास" 
लोकसहभागातनू लोकाचंा ग्रामपंचायत ववकास अराखडा ही मोहीम वदनांक 2 ऑक्र्ोबर, 2018 ते 31 वडसेंबर, 
2018 या कालावधीत राबववणेच े वनवरृत केलेले अहे. या मोहीमे ऄंतगगत राज्य शासनाच े ववववध ववभागांचा 
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सहभाग, ववववध ववभागांमाफग त ग्रामपंचायत क्षते्रामध्ये राबववण्यात येत ऄसलेल्या कें द्र व राज्य शासनाच्या 
ववकास योजनांच ेऄवभसरण करून सन 2019-20 चा ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करावयाचा अहे. 
 
3. ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने ऄंतगगत कामांचा 
समावशे करावयाचा ऄसल्याने त्यान सारच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा अराखडा तयार 
करावयाचा अहे. 
 
4. ग्राम सभा वनयोजन 

 
4.1. ग्राम पंचायत ववकास अराखडा तयार करण्यासाठी ग्राम पंचायतीने ग्राम सभा अयोवजत 

करावयाची ऄसून या ग्रामसभेमध्ये ग्राम पंचायतीने पचंवार्षषक ग्राम पंचायत ववकास अराखडा, यापैकी अतापयंत 
हाती घेणेत अलेली कामे/ईपक्रम, त्यावर र्ालेला खचग, वशल्लक वनधी अवण ग्राम पंचायतीस प ढील वषी 
(2019-20) वमळणारे ईत्पन्न अवण आतर  वनधीची सववस्तर मावहती ग्राम सभेत द्यावयाची अहे. त्याचप्रमाणे यापवूी 
ग्राम सभेने कामे/ईपक्रमाचंा ठरववलेला प्राधान्यक्रम, गावाच्या गरजा, ऄडचणी अवण त्यावरील ईपाययोजनांसह 
कें द्र व राज्य शासनाच्या ववववध योजनाचंी ऄंमलबजावणी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच े
चालू व प ढील वषीच े  वनयोजन/अराखडा, या योजनाचंी ग्राम पंचायत ववकास अराखडयाशी प्राधान्यक्रमाशी 
सांगड घालणेबाबतच ेवनयोजन ग्राम सभते सादर करावयाचे अहे.   

 
4.2. कें द्र शासनाच्या वदनांक 13 ऑगस्र्, 2018 च्या पत्रान्वये सूवचत केल्याप्रमाणे ग्रामपंचायत ववकास 

अराखडा तयार करण्यासाठी अयोवजत केलेल्या ग्रामसभेमध्ये शासनाच्या ववववध ववभागांतगगत त्या 
ग्रामपंचायतीमध्ये हाती घेतलेल्या व घेण्यात येणा-या योजनांची मावहती त्या-त्या ववभागाच्या ऄवधकारी / 
कमगचा-यांनी ग्रामसभेमध्ये ईपस्स्थत राहून द्यावयाची अहे. शासनाच्या ववववध योजना ग्राम स्तरावर राबवीत 
ऄसलेल्या खालील प्रम ख ववभागांच्या ऄवधकारी/कमगचा-यांनी सदरच्या ग्राम सभमेध्ये ईपस्स्थत रहावयाच े
ऄसून, संबवंधतांना तशा लेखी सूचना द्याव्यात. 

1. ग्रामपंचायत - ग्राम सेवक / ववस्तार ऄवधकारी (ग्राम पंचायत) 
2. वशक्षण - प्राथवमक /माध्यवमक वशक्षक 
3. मवहला बालकल्याण - ऄगंणवाडी सेववका / म ख्य सेववका 
 ४. अरोग्य - अरोग्य सेवक / अरोग्य सेववका, अशा वकग र 
५. पश संवधगन - पश धन पयगवके्षक 
६. ग्रामीण पाणी प रवठा - वजल्हा पवरषदेच े कवनष्ट्ठ / शाखा ऄवभयंता, तसेच महाराष्ट्र जीवन    
प्रावधकरणाचे संबवंधत ऄवधकारी/ कमगचारी 
7. लघ पार्बधंारे  - वजल्हा पवरषदेचे कवनष्ट्ठ / शाखा ऄवभयंता, तसेच राज्य शासनाच्या ववभागाच े   
     संबवंधत ऄवधकारी/ कमगचारी.  
8. बांधकाम - वजल्हा पवरषदेचे कवनष्ट्ठ / शाखा ऄवभयंता, तसेच सावगजवनक बाधंकाम ववभागाच े    
संबवंधत ऄवधकारी/ कमगचारी. 
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9. सामावजक न्याय - संबवंधत ववस्तार ऄवधकारी. 
     10. कृवष- राज्य शासनाच्या कृवष ववभागाचे कृवष पयगवके्षक / संबवंधत ऄवधकारी/ कमगचारी. 

11. महसूल - तलाठी / सकग ल. 
12. गृह - पोलीस पार्ील. 
13. वन - वनरक्षक. 

      14. द ग्ध व मत्स्य व्यवसाय - संबवंधत ऄवधकारी/ कमगचारी. 
15. ववज प रवठा - वायरमन / लाइनमन. 
16. एस.र्ी. महामंडळ - संबवंधत ऄवधकारी/ कमगचारी.  
17. दूरध्वनी - संबवंधत ऄवधकारी/ कमगचारी. 
 
यावशवाय संबवंधत ग्राम पचंायतीच्या कायगक्षते्रामध्ये 73 व्या घर्ना द रूस्तीच्या ऄन षंगाने 
पंचायतराज संस्थांकडे हस्तांतरीत 29 ववषयांची ऄंमलबजावणी करण्यात येत ऄसलेल्या कें द्र / 
राज्य शासनाच्या योजनाशंी संबवंधत ववभागाच्या ऄवधकारी/ कमगचारी यांनी ईपस्स्थत रहावयाच े
अहे. यासाठी म ख्य कायगकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद यांनी या ववभागांच्या वजल्हास्तरावरील 
ऄवधकाऱयांची बठैक घेवून अवश्यक तो समन्वय साधावा तसेच वजल्हास्तरावरील या सवग 
ऄवधकाऱयांनी ग्राम सभेस ईपस्स्थत राहण्याबाबत ववभागाच्या ग्रामस्तरीय वा आतर ऄवधकाऱयांना 
ईपस्स्थत राहण्याबाबत लेखी सूचना देणेबाबत सचूीत कराव.े 
 
4.3. या सवग ववभागाच्या ऄवधकारी/कमगचाऱयांनी ग्राम सभेमध्ये ईपस्स्थत राहून संबवंधत ग्राम 
पंचायती ववषयी प्राम ख्याने खालील बाबींची मावहती देवून, त्याववषयी ग्राम सभेमध्ये चचा घडवून 
अणावयाची अहे. 
  1. ग्राम पंचायतीमध्ये त्याचं्या ववभागामाफग त चालू वषी हाती घेतलेल्या योजना/ईपक्रमांची 
मावहती. 
  यामध्ये योजने ऄतंगगत मंजूरी ऄसलेल्या भौवतक व अर्षथक बाबींसह योजना/ईपक्रमांच्या                 
सद्य:स्स्थतीचा समावशे ऄसावा. 
2. ववभागामाफग त राबववण्यात येणा-या आतर योजना/ईपक्रम. 
3. ग्राम पंचायतमध्ये राबववत ऄसलेल्या योजनांची सद्य:स्स्थती, ईपलब्ध वनधी व त्यामधील              

ऄडचणी/त्र र्ी 
4. योजनांच्या ऄंमलबजावणी मध्ये लोकाचंा सहभाग / सहकायग 
5. योजना/ईपक्रमांच्या यशस्वी ऄंमलबजावणी व पारदशगकतेसाठी अवश्यक ऄसणारा               
लोकसहभाग, ग्राम स्तरावरील प्रवसध्दी अवण योजनेच्या ऄपके्षीत ध्येय साध्यासाठी ग्राम               
पंचायतीकडून अवश्यक ऄसलेला भौवतक व अर्षथक सहभाग 
 
4.4. ग्राम सभेमध्ये कायगक्षेत्रातील सवग घर्कांनी ईपस्स्थत राहून चचेमध्ये सक्रीय सहभाग घेणेसाठी 
ग्राम पंचायतीने ग्रामसभेच्या वदनांकापवूी प रेशा कालावधीसाठी ग्रामसभचेी प्रवसध्दी गावाच्या सवग 
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वाडया, वस्त्या येथे करावी. गर् ववकास ऄवधकारी यांनी या ग्रामसभाचंे ग्रामपंचायत वनहाय 
वळेापत्रक तयार करावयाचे ऄसून त्यास स्थावनक वरत्या प्रवसध्दी द्यावयाची अहे. 
ग्राम सभेमध्ये ग्रामस्थानंी सक्रीय सहभाग घेण्याच्या दृष्ट्र्ीने त्यांना ग्रामपंचायती माफग त राबववण्यात 
येणा-या योजना/ईपक्रमांची सववस्तर मावहती होणेसाठी ग्रामपंचायतीने गावामध्ये प्रम ख वठकाणी 
चालूवषी हाती घेतलेल्या सवग योजना/ईपक्रमाचंी नाव,े ऄंदाजपत्रकीय रक्कम, र्ालेला खचग, 
ईपक्रमाची सद्य:स्स्थती आ. मावहती दशगववणारे बोडग लावावते. 
4.5. ग्राम सभांच ेवळेापत्रक 
अमचं गाव, अमचा ववकास ईपक्रमा ववषयी शासन वनणगय वद. 04 नोव्हेंबर, 2015 ऄन्वये वनवरृत 
केल्याप्रमाणे प ढील वषाचा ग्राम पचंायत ववकास अराखडा 02 ऑक्र्ोबरच्या ग्रामसभेमध्ये ऄंवतम 
करावयाचा अहे. सन 2019-20 या वषाचा ग्राम पचंायत ववकास अराखडा वनवरृत करण्यासाठी या 
शासन वनणगयामधील सवग बाबी ववचारात घेवून तसचे सबकी योजना सबका ववकास मोहीमे ऄंतगगत 
वनवरृत केलेली कायगवाही करून सदरच्या ग्रामसभा वद.02 ऑक्र्ोबर 2018 ते 31 वडसेंबर, 2018 
या तीन मवहन्यांच्या कालावधीत अयोवजत करावयाच्या अहेत. प्रत्येक ताल क्याच्या गर् ववकास 
ऄवधका-यांनी ताल क्यातील सवग ग्राम पंचायतीच्या ग्रामसभांच े वळेापत्रक वनवरृत करुन त्यास 
अवश्यक ती प्रवसध्दी द्यावी. 
4.6. संपकग  ऄवधकारी - 
गर् ववकास ऄवधकारी यांनी त्यांच्या ताल क्यातील ग्राम पंचायतींच्या ग्रामसभाचं ेवनयोजन करतांना 
प्रत्येक ग्राम पंचायतीच्या ग्रामसभेसाठी ताल कास्तरावरील ववस्तार ऄवधकारी/कमगचा-याची संपकग  
ऄवधकारी म्हणनू वनय क्ती करावयाची अहे.  गर् ववकास ऄवधकारी यांनी वनय क्त केलेल्या संपकग  
ऄवधका-यांची एकवत्रत बठैक घेवून ग्रामसभा प्रभावीपणे व यशस्वीपणे पार पाडण्याच्या दृष्ट्र्ीने 
त्यांच्यावरील जबाबदारी ऄवगत करावी. यामध्ये प्राम ख्याने ग्राम पंचायतीने लावलेले 
मावहतीफलक, ग्रामसभेची प्रवसध्दी, ग्राम पंचायतीने राबववलेल्या योजना/ईपक्रमांची मावहती, ग्राम 
पंचायतीस ग्राम पंचायत ववकास अराखडयासाठी ईपलब्ध होणारा वनधी, ग्रामसभसेाठी  वजल्हा 
पवरषद व राज्य शासनाच्या ववववध ववभागाकडील ऄवधकारी/कमगचा-यांच्या ईपस्स्थतीसाठी 
करावयाचा पाठप रावा, सभेची जागा व व्यवस्था आ. बाबींचा समावशे ऄसावा. 
 
5. ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यातील प्राधान्यक्रम ठरववताना ग्रामपंचायतीने द्यावयाच्या म लभतू 
सेवांबरोबरच खालील बाबींचा एकास्त्मक ववचार करावा. 
5.1. दावरद्रय वनम गलन 
ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामध्ये ग्रामपंचायतींनी दावरद्रयातील लोक अवण क्षेत्र यानंा 
प्राथवमकता देवून, ववववध कायदे, कायगक्रम अवण योजना (पेसा ऄवधकार, वन ऄवधकार, सामावजक 
स रक्षा, ऄन्न स रक्षा, वशक्षण, अरोग्य अवण पोषण आ.) यांच्या ऄतंगगत देण्यात अलेले ऄवधकार, 
हक्क, ववववध प्रकारच्या सेवा व योजनाचंा लाभ त्यांना वमळेल, याची स वनवरृती करावी. ववशेषत: 
राष्ट्रीय ग्रामीण वजवनोन्नती ऄवभयानातंगगत स्थापन केलेल्या गरीब लोकांच्या संस्थांच्या माध्यमातून 
ईपवजववकेमध्ये स धारणा अवण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, प्रधान मंत्री अवास 
योजना, प्रधान मंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना, वमशन ऄंत्योदय, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज ऄवभयान या 
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सारख्या योजना अवण कायगक्रमांचे ऄवभसरण (Convergence) करून ठोस स्वरूपात दावरद्रय 
वनम गलनाकडे लक्ष देणे अवश्यक अहे. 
5.2. मानव ववकास 
ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामध्ये कौशल्य ववकास, अरोग्य, ववशेषत: सावगजवनक अरोग्य 
अवण अहार व पोषण, बालकांच ेललग ग णोत्तर आत्यादी समवते साक्षरता अवण वशक्षणाशी वनगडीत 
वनवरृत घर्क ऄसणे अवश्यक अहे. त्यान सार यापवूीच्या संदर्षभय शासन वनणगयांमध्ये नम द 
केल्याप्रमाणे वशक्षण, अरोग्य अवण ईपवजवीका या संबधंीच्या ईपक्रमांसाठी अराखड्यामध्ये 
कमीतकमी 25% तरतूद करून खचग करणे बधंनकारक राहील. म ख्यत: ऄंगणवाडी, शाळा, 
दवाखाने यांच्या सेवा त्यांच्या कायगक्षेत्रातील सवग घर्कांपयंत सहजपणे ईपलब्ध होतील, ऄशी 
व्यवस्था करून मानव ववकास सेवांच्या ग णवत्तेमध्ये वाढ करणे व राज्य शासनाने या ववषयी वनवरृत 
केलेली ध्येये साध्य करणे. 
5.3. सामावजक ववकास 
ग्रामपंचायत ववकास अराखड्याद्वारे समाजातील वचंीत व द लगवक्षतांच,े प्राम ख्याने खालील घर्कांच े
जीवनमान ईंचावण्याच ेईदे्दश ऄसणे अवश्यक राहील. 

 ऄन .जाती, ऄन .जमाती, यांच्यासहीत समाजातील वचंीत, ऄल्पसंख्याक अवण 
द लगवक्षत घर्क 

 ऄपंग व वदव्यांग व्यक्ती 
 वयोवृध्द व्यक्ती 
 मवहला व बालके 
 वठेवबगार, बाल मज र, ववम क्त जाती-जमाती, स्थलांतरीत, मेहतर / सफाइ 

कामगार, तृतीयपंथी, मानवी तस्करीतील बळी आ. 
5.4. अर्षथक ववकास 
ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामध्ये ग्रामपचंायतींनी कृषी अवण कृषी अधारीत क्षते्रावर प्राम ख्याने 
लक्ष देवून, स्थावनक ईत्पादन अवण ईत्पादकता वाढववण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, रोजगार अवण 
रोजगार क्षमता वाढववणे, स्थावनक ईत्पादनासंाठी बाजारपेठेपयंतची पोहोच अवण त्यांच्या ववक्री 
क्षमतेमध्ये वाढ करणे, मूल्यवृध्दीला प्रोत्साहन देणे, माकेर्, तलाव, मत्स्यपालन, पश धन ववकास, 
फळबाग ववकास, भ-ूस धार, लघ  लसचनाच्या स ववधा, वववहरी खोदणे, शेततळे आ. ईत्पादकता 
वाढवणारी ससंाधने वनमाण करणे, त्यासोबतच स्थावनक ईत्पादकता ववशेषत: पारंपावरक ईद्योग, 
सेवा अवण अर्षथक समावशेन या बाबींचाही समावशे करावा. 
 
5.5. पयावरणीय व वातावरणववषयक ववकास 
एकास्त्मक पाणलोर् व्यवस्थापन तत्वाच्या अधारे जलाशय, क रणे, गवताळ जमीनी, पाणथळ 
जगंले (Mangroves), पाणलोर् क्षते्र, अवण स्थावनक जगंले यांची देखभाल तसेच वनोपज, 
जळणाच ेलाकूड, चारा, औषधी वनस्पती या ससंाधनांच ेसंवधगन त्याचबरोबर सामाइक व वयैस्क्तक 
वृक्ष लागवड, प्लॅस्र्ीक वापरावरील बदंी आ. ईपक्रमांचा समावशे ग्रामपचंायत ववकास 
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अराखड्यामध्ये जवैववववधता अवण पयावरण संतूलन वाढववण्यासाठी करावा. तसचे पयावरणीय 
प न:स्थापना व व्यवस्थापनासाठी खालील बाबींवर लक्ष कें द्रीत कराव.े 
 

 जलाशयांचे संरक्षण, भजूलसाठ्याचंे व्यवस्थापन, पाण्याचे ऄंदाजपत्रक व लेखापवरक्षण, 
मातीची स वपकता वाढववणे अवण मातीच ेअरोग्य व्यवस्थापन करणे, जगंलांपासून होणारे 
प्रद षण, ऄवतक्रमण अवण स्वरै वापर थांबवणे. 

 जगंल संवधगन, ऄवनत जगंले, ईतार, ओसाड जवमनी, सावगजवनक जवमनी, सावगजवनक 
संस्थांच ेपवरसर, रस्ते आ. वठकाणी वृक्षारोपण करणे. 

 जवैववववधतेचा -हास थांबवणे, ववल प्त होणा-या प्रजातींच ेसंरक्षण करणे, 
 नैसर्षगक संसाधनाचंा वापर, व्यवस्थापन व संवधगन करण्यासाठी सम दाय अधारीत मानके 

वनवरृत करणे. 
 प्रद षण वनम गलन व सवनयंत्रणासाठी ईपाययोजना करणे, ईपजीववकेसाठी नैसर्षगक 

संसाधनांचा वापर करणा-या मज रांना पयायी साधने ईपलब्ध करून देणे. यासाठी 
पयावरण प न:स्थापना ववषयीच्या कायगक्रमांच ेऄवभसरण करून समन्वय साधणे. 

 
5.6. सावगजवनक सेवा 
शासनाच्या सबंधंीत सेवा जसे की, प्रमाणपत्र देणे, जन्म अवण मृत्यूच्या नोंदी, परवाने देणे अवण 
कल्याणकारी सेवा जसे की, सामावजक स रक्षा पेंशन, या सेवांच्या आलेक्रॉवनक प्रदानांवर जोर 
देवून, लोक सेवांच्या प्रदानांना प्राथवमकता देणे अवश्यक अहे. ग्रामपचंायत ववकास 
अराखड्यामध्ये सेवा प्रदानाची (Service Delivery) ग णवत्ता व ईपलब्ध साधनसंपत्तीचा वापर अवण 
देखभाल यावर ववशेष जोर देणे अवश्यक अहे. ग्रामपचंायतींनी कोणत्याही ग ंतवणकूीवशवाय लकवा 
कमीतकमी ग ंतवणकूीच्या ईपायांद्वारे स्थावनक ववकास होण्यासाठी जोर द्यावा. 
5.7. स प्रशासन 
प्रभावीपणे लोक सेवा प्रदानांच्या (Service Delivery) सोबतच, ग्रामपंचायतींनी लोकसहभागीय, 
ववशेषत: द लगवक्षत घर्क, पारदशगकता अवण जाहीर प्रकर्ीकरण, सम दाय अधावरत सवनयंत्रण व 
ऄंदाजपत्रक अवण खचग याबाबतची योग्य प्रवक्रया, कायगपध्दती अवण प्रणाली ववकसीत करण्याची 
अवश्यकता अहे. वनराधार लोक, ववशेषत: स्वयंसहाय्यता गर् अवण मवहला मंडळांसोबत घवनष्ट्र् 
भागीदारी गरजचेी अहे. यासाठी नागरीकाचंी सनद सहीत स प्रशासनाचा अराखडा प्रत्येक 
ग्रामपंचायतींनी बनवावा. 
5.8. कौशल्यवृध्दी 
पंचायतींनी कौशल्यवृध्दीमध्ये महत्वाची भवूमका पार पाडावयाची अहे. ग्रामपचंायत क्षेत्र, 
असपासची बाजारपेठ व गरजा तसेच ग्रामीण कारागीरांचे कौशल्य ववचारात घेवून वववशष्ट्ठ 
स्वरूपाच्या कौशल्यवृध्दीच े क्षेत्र व संख्या वनवरृत करून त्यासाठी अवश्यक त्या तरतूदी 
ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामध्ये करावयाच्या अहेत. 
5.9. शारॄत ववकासाची ध्येये 
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शारॄत ववकासाची ध्येये, ग्रामपंचायत ववकास अराखड्याचा एक भाग ऄसले पाहीजते.  शारॄत 
ववकासाची ध्येये (SDG) साठी वगेळा अराखडा तयार करण्याची अवश्यकता नाही. परंत  
ग्रामपंचायत ववकास अराखड्याशी वनगडीत सवग ईपक्रमांचा समावशे ग्रामपचंायत ववकास 
अराखड्यामध्ये करणे अवश्यक अहे. शारॄत ववकासाची ध्येये (SDG) खालील प्रमाणे ऄसनू ती 
सन 2030 पयंत साध्य करावयाची अहेत. 
1) सवग प्रकारच्या गवरबीचे वनमूगलन करणे. ( No Poverty) 
2) भकू संपवणे, ऄन्न स रक्षा व स धावरत पोषणअहार ईपलब्ध करून देणे अवण शारॄत शेतीला 
प्राधान्य देणे. (Zero Hunger) 
3) अरोग्यपणूग अय ष्ट्य स वनवरृत करणे व सवग वयोगर्ातील नागवरकाचंे कल्याण साधणे. (Good 
Health & Well-being) 
4) सवगसमावशेक व ग णवत्तापणूग वशक्षण ईपलब्ध करणे. (Quality Education) 
5) ललगभावावधस्ष्ट्ठत समानता व मवहला अवण म लींचे सक्षमीकरण साधणे. (Gender Equality) 
6) पाण्याची व स्वच्ततेच्या संसाधनाची ईपलब्धता स वनवरृत करणे. (Clean Water & Sanitation) 
7) सवाना ऄल्पखचीक ववरॄासाहग, शारॄत अवण अध वनक उजा साधने ईपलब्ध करून देणे. 
(Affordable & Clean Energy) 
8) शारॄत, सवगसमावशेक अर्षथक वाढ अवण ईत्पादक रोजगार ईपलब्ध करणे. (Decent Work & 
Economic Growth) 
9) पायाभतू सोयीस ववधांची वनर्षमती करणे, सवगसमावशेक अवण शारॄत औद्योवगकीकरण करणे 
अवण कल्पकतेला वाव देणे. (Industry, Innovation & Infrastructure) 
10) देशांमधील ववववध ऄसमानता दूर करणे. (Reduced Inequality) 
11) शहरे अवण मानवी वस्त्या ऄवधक समावशेक, स रवक्षत, संवदेनशील अवण शारॄत करणे. 
(Sustainable Cities & Communities) 
12) ईत्पादन अवण ईपभोगाच्या पद्धती शारॄत रूपात अणणे. (Responsible Consumption & 
Production) 
13) हवामान बदल अवण त्याच्या द ष्ट्पवरणामानंा रोखण्यासाठी ईपाययोजना करणे. (Climate 
Action) 
14) महासागर व समूहाचंे संवधगन करणे तसेच त्यांच्याशी संबवंधत संसाधनाचंा शारॄतपणे वापर 
करणे. (Life Below Water) 
15) पवरस्स्थवतकीय व्यवस्थांचा (Ecosystem) शारॄत पद्धतीने वापर करणे. वनाचे शारॄत 
व्यवस्थापन, वाळवरं्ीकरणाशी म काबला करणे, जवमनीचा कस कमी होण्याची प्रवक्रया अवण 
जवैववववधतेची हानी रोखणे. (Life On Land) 
16) शांततापणूग अवण सवगसमावशेक समाजव्यवस्थांना प्रोत्साहन देणे. त्याचंी शारॄत ववकासाच्या 
वदशेने वार्चाल वनवरृत करणे, सवांची न्यायापयंत पोहोच स्थावपत करण्यासाठी ववववध पातळयांवर 
पवरणामकारक, ईत्तरदायी अवण सवगसमावशेक संस्था ईभ्या करणे. (Peace, Justice & Strong 
Institutions) 
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17) वचरस्थायी ववकासासाठी ववैरॄक भागीदारी वनमाण व्हावी यासाठी ऄंमलबजावणीची साधने 
ववकवसत करणे. (Partnerships for the Goals) 
5.10. स्वच्तता, सांडपाणी व घन कचरा व्यवस्थापन 
• ग्रामपंचायतीमधील सवग क र् ंबांना स्वच्ततागृह ऄसाव.े 
 • प्रत्येक क र् ंबासाठी वपण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेबरोबरच सांडपाणी व्यवस्थापन करणेसाठी 
परसबागा, शोषखडे्ड, वृक्षलागवड यासारख्या ईपाययोजना करणे. 
• प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या कायगक्षेत्रात वनमाण होणा-या घनकच-याचे व्यवस्थापन करणे. 
त्यासाठी पाणी प रवठा व स्वच्तता ववभागाकडील ववववध योजना ववचारात घेणे. 
• ग्रामपंचायत क्षते्रामध्ये बांधकामे / ववकासकामे हाती घेताना स्वच्तता, सांडपाणी व घन कचरा 
व्यवस्थापन याबाबी प्राम ख्याने ववचारात घेणे. 
 
6.  ग्रामपंचायत, स्वयंसहाय्यता गर् / संघ, मवहला व ललगभाव (Gender) यांच ेएकास्त्मकरण 
ग्रामपंचायत व स्वयंसहाय्यता गर् / संघ यांच्या भवूमका एकमेकांशी प रक ऄसणे गरजचे ेअहे. 
स्वयंसहाय्यता गर् / संघाच्या माध्यमातून गावातील गरीब व वचंीत घर्कांना त्यांचे ऄवधकार व 
हक्काची मावहती, त्यांची मागणी व ते प्राप्त करून घेण्याची सधंी याबाबत सक्षम करून या घर्कांचा 
समावशे स्थावनक ववकासाच्या प्रवक्रयेमध्ये करणे अवश्यक अहे. ग्रामपचंायत ववकास 
अराखड्याबाबत मवहला ग्रामसभेमध्ये सववस्तर चचा होणे गरजचेे अहे. यासाठी ग्रामपंचायत 
क्षेत्रामध्ये सबकी योजना सबका ववकास मोहीमे ऄंतगगत वनय क्त केलेल्या Facilitators चा सवक्रय 
सहभाग घ्यावा अवण ग्रामपचंायत व स्वयंसहाय्यता गर् / संघ याचंे संवमलन (Convergence) 
करून ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करताना मवहलांचा सहभाग व ललगभाव यांच े
एकास्त्मकरणासाठी खालील बाबी ववचारात घ्याव्यात. 
6.1. राष्ट्रीय ग्रामीण वजवनोन्नती ऄवभयानातंगगत स्वयंसहाय्यता गर्ांनी लोकसहभागीय प्रवक्रयेत 
तयार केलेल्या स क्ष्म पत अराखड्याचंा (Micro Credit Plans) समावशे ग्रामपचंायत ववकास 
अराखड्यामध्ये करावा. 
6.2. स्वयंसहाय्यता गर् / स्वयंसहाय्यता संघावर मवहला ग्रामसभा अयोजनासाठी स लभीकरण 
(Facilitation) तसचे सवगसाधारण ग्रामसभेच्या प्रवसध्दीपासून ते ग्रामसभतेील चचा स लभ करण्याची 
जबाबदारी सोपवावी. 
6.3. ग्रामपंचायत व स्वयंसहाय्यता गर् / संघ यांच्या सयं क्त बठैका घ्याव्यात. त्याचप्रमाणे 
ग्रामपंचायतीच्या ववववध सवमत्या व स्वयंसहाय्यता गर् यांच्या कामकाजामध्ये समन्वय साधावा. 
6.4. ग्रामपंचायतीमाफग त राबववण्यात येणा-या ववववध स्वरूपाच्या योजना / ईपक्रम / कायगक्रमांच्या 
सम दाय अधावरत सवनयंत्रणामध्ये स्वयंसहाय्यता गर् / सघंाचा समावशे करावा. 
6.5. ग्रामपंचायतीमाफग त देण्यात येणा-या ववववध सेवा - जसे कर वसूली, नळ पाणी प रवठा योजना 
देखभाल व द रूस्ती, मध्यान्न भोजन, इ-सेवा, आ. जबाबदारी वाजवी मोबदला देवून स्वयंसहाय्यता 
गर्ांवर सोपववण्याचा ववचार करावा. 
6.6. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील साम दावयक जमीन, तलाव, बाजारतळ आ. सावगजवनक संसाधनांचा 
वापर स्वयंसहाय्यता गर्ांना ईपवजवीकेच्या संधी वाढववण्यासाठी प्राधान्याने करू द्यावा. 
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6.7. ग्रामपंचायत ववकास अराखड्याच ेऄंदाजपत्रक, वनयोजन, ऄंमलबजावणी व सवनयंत्रणामध्ये 
मवहलांचा स्वयंप्ररेणेने व ऄथगपणूगवरत्या सहभाग वनवरृत करावा. 
6.8. ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करताना वातावरण वनर्षमती, जाणीवजागृती व क्षमता 
बांधणीसाठी स्वयंसहाय्यता गर् / संघ व मवहलांचा सहभाग घ्यावा. 
6.9. ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामधील मवहला व बालकल्याणासाठी खचग करावयाच्या 10% 
रकमेच े वनयोजन करताना स्वयंसहाय्यता गर् / संघ व मवहला ग्रामसभा यांच्या प्रस्तावांना प्रथम 
प्राधान्य द्याव.े 
 
7.  ग्रामववकास अराखडा व बालके 
7.1.  ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करताना बाल सरंक्षणाच्या बाबींची वनकड, गरजांची 
ओळख व प्राधान्याकडे लक्ष द्याव.े 
7.2. बालवववाह, बालमज र, बाल शोषण यासारख्या बालकांच्या वपळवणकूीच्या बाबी व बाल लहसा 
यापासनू संरक्षण करण्याकडे ग्रामपंचायतीने लक्ष कें द्रीत कराव.े 
7.3. पवूगप्राथवमक वशक्षणाच्या स ववधा व त्यानंतर प ढील वशक्षणाची व्यवस्था या बाबी ग्रामपंचायत 
ववकास अराखडा तयार करताना ववचारात घ्याव्यात. 
7.4. गावातील 0 ते 18 वषे वयोगर्ातील बालके व गरोदर मवहलांच्या पोषणाबाबत म ल्यमापन 
करून अवश्यक त्या बाबींचा समावशे ग्रामपचंायत ववकास अराखड्यात करणे. 
7.5. ग्रामपंचायतीने स्वयंसहाय्यता गर् व ऄंगणवाडीमाफग त 100% लसीकरण र्ाल्याची खात्री 
करणे. 
7.6. ग्रामपंचायत ववकास अराखडा ग्रामसभेमध्ये चचा करून वनवरृत करण्यात येत ऄसल्याने व 
ग्रामसभेसाठी 18 वषे पणूग र्ालेल्या व मतदार यादीत नाव ऄसलेल्या व्यक्तीस सहभागी होता येत 
ऄसल्याने 18 वषाखालील बालकानंा या ग्रामसभेमध्ये सहभाग घेता येत नाही. त्यासाठी 
ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करताना ग्रामपंचायतीने प्राथवमक शाळेत जाणा-या 
ववद्यार्थ्यापासनू ते 18 वषे वयापयंतच्या बालकांसाठी सरपचं यांच्या ऄध्यक्षतेखाली स्वतंत्र बालसभा 
अयोवजत करावी. या बालसभेमध्ये प्राथवमक शाळेच्या सहाय्याने प्राथवमक शाळेतील सवग ववद्याथी व 
गावातील हायस्कूल, कॉलेजमध्ये जाणारे अवण 18 वषे वयापयंतच्या सवग म ले / म लींचा समावशे 
ऄसावा. या सभेमध्ये गावातील 0 ते 18 वयोगर्ातील बालकांच्या गरजा, अवश्यकता, मागण्या, 
वशक्षण, अरोग्य, स्वच्त वपण्याचे पाणी, ववववध स्वरूपाचे दाखले आ. बालकांववषयीच्या सवग म द्यांवर 
चचा करावी. या बालसभेमधील म दे्द व वशफारशी ग्रामपंचायतीच्या सवगसाधारण ग्रामसभेमध्ये ठेवून 
अवश्यकतेन सार त्याचंा समावशे ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामध्ये करावा. 
 
8.  महत्वाकांक्षी वजल्हे (Aspirational Districts) 
मा.पंतप्रधान यांनी वदनांक 9 ऑगस्र्, 2017 रोजी, वनती अयोगामाफग त वनवरृत केलेल्या देशातील 
115 वजल््ांमध्ये कें द्र व राज्य शासनाच्या ववववध ईपक्रम / योजनाचंे ऄवभसरण (Convergence) 
करून कें द्र शासन व राज्य शासनाच े ऄवधकारी यांच्या सयं क्त प्रयत्नाने (Collaboration) अवण 
वजल््ा-वजल््ामधील स्पधा (Competition) यामधून वजल््ातील बलस्थाने अवण कमजोरीची क्षते्र े
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ववचारात घेवून वजल््ाचा सवांगीण ववकास साधणेबाबत महत्वाकाकं्षी वजल्हे (Aspirational 
Districts) हा कायगक्रम जाहीर केला अहे. या कायगक्रमांतगगत 49 प्रम ख कामवगरी वनदेशके (Key 
Performance Indicators) वनवरृत केलेले अहेत. 
या 115 महत्वाकांक्षी वजल््ांमध्ये (Aspirational Districts) महाराष्ट्रातील नंदूरबार, ईस्मानाबाद, 
वावशम व गडवचरोली या चार वजल््ांचा समावशे करण्यात अलेला अहे. या चार वजल््ांमध्ये 
ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करताना महत्वाकांक्षी वजल्हे (Aspirational Districts) 
कायगक्रमांतगगत वनवरृत केलेली प्रम ख कामवगरी वनदेशके (Key Performance Indicators)  
ववचारात घ्यावयाची अहेत. 
 
9.  वमशन ऄंत्योदय 
वमशन ऄंत्योदय हे जीवन अवण जीवनमान याचं े रूपांतर मोजण्यायोग्य दृष्ट्य पवरणामामध्ये 
करण्यासाठी ऄवभसरण व ईत्तरदावयत्वाचा ढाचा अहे. (Mission Antyodaya is an 
Accountability & Convergence Framework for transforming lives and livelihood on 
measurable outcomes) यामध्ये राज्यातील सवग वजल्हे व 348 ताल क्यांमधील एकूण 5264 
ग्रामपंचायतींचा समावशे करण्यात अलेला अहे. ताल कावनहाय ग्रामपंचायतींची नाव े व वमशन 
ऄंत्योदय बाबत सववस्तर तपवशल https://missionantyodaya.nic.in या वबेसाइर्वर ईपलब्ध 
अहे. ग्रामपचंायत ववकास अराखडा तयार करताना कें द्र व राज्य शासनाच्या ववववध ववभागाच्या 
योजना / ईपक्रम / कायगक्रमांचे ऄवभसरण करून त्याऄन्वये ग्रामीण भागातील जीवन व जीवनमान 
ईंचावण्यासाठी अवश्यक त्या बाबीं ववचारात घ्याव्यात. 
 
10. पेसा क्षेत्रातील ग्रामपचंायतींचा ग्रामपंचायत ववकास अराखडा 
10.1.  पेसा कायदा, 1996 न सार पेसा क्षेत्रातील ग्रामपचंायतीत एक लकवा ऄनेक पसेा गाव ेऄस ू
शकतात त्या गावांचा ववकास अराखडा ऄंवतम करताना ववशेष काळजी घेणे अवश्यक अहे. प्रत्येक 
पेसा गावासाठी स्वतंत्र ग्रामसभा घ्यावयाची ऄसून, या पेसा गावामध्ये राबववण्यात येणारे सवग 
कायगक्रम, प्रकल्प, ईपक्रम अवण त्याचं ेप्रकल्प अराखडे यानंा मान्यता देण्याच ेसंपणूग ऄवधकार पसेा 
गावाच्या ग्रामसभेला अहेत. 
10.2. "अमचं गाव, अमचा ववकास" ऄंतगगत प्रत्येक ग्रामपचंायतीला ग्रामपंचायत ववकास अराखडा 
तयार करावयाचा ऄसून त्यास ग्रामपचंायतीच्या ग्रामसभचेी मान्यता घ्यावयाची अहे. पेसा क्षेत्रातील 
ग्रामपंचायतींचे बाबतीत, त्यांच्या कायगक्षेत्रामध्ये एकापेक्षा जास्त पसेा गावांची संख्या ऄसल्यास, 
ऄशा वठकाणी प्रत्येक पसेा गावाच्या ग्रामसभेने त्यांच्या गावासाठी अराखडा तयार करावयाचा 
ऄसून, कायगक्षेत्रातील सवग पसेा गावांच्या ग्रामसभानंी मंजूर केलेल्या अराखड्यांना एकवत्रत करून 
पेसा ग्रामपंचायतीचा ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करावयाचा अहे. 
10.3. पेसा गावाच्या ग्रामसभनेे मान्यता वदल्यावशवाय ग्रामपंचायतीस कोणताही कायगक्रम / ईपक्रम 
/ प्रकल्प त्या गावामध्ये राबववता येणार नाही. 
10.4. पेसा ग्रामपचंायतीने त्यांच्या एकूण ईत्पन्नाच्या बाबी ग्रामपंचायतीच्या कायगक्षते्रातील पेसा 
गावामध्ये ववभागून, त्याअधारे प्रत्येक पेसा गावाने त्यांच्या गावासाठी वनधीचे स्त्रोत वनवरृत करून 
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त्यान सार मागगदशगक सूचनाप्रमाणे गावाचा अराखडा तयार करून त्या अराखड्यास पसेा गावाच्या 
ग्रामसभेने मान्यता द्यावयाची अहे. पसेा ग्रामपंचायतीच्या एकूण ईत्पन्नाची ववभागणी कायगक्षेत्रातील 
सवग गावांमध्ये खालीलप्रमाणे करावी. 
10.4.1. चौदाव्या ववत्त अयोगाच्या वनधीची ववभागणी राज्य शासनाने ग्रामपंचायतींना देय रक्कम 
ठरववताना वनवरृत केलेल्या स त्र / पध्दतीप्रमाणेच ग्रामपचंायतीचा देय वनधी, त्या ग्रामपंचायतीच्या 
कायगक्षेत्रातील पेसा गावामध्ये ववभागून गाववनहाय वनयतव्यय वजल्हा पवरषदेने वनवरृत करून द्यावा. 
10.4.2. कें द्र व राज्य शासनाच्या योजना / ईपक्रमांतगगत ईपलब्ध होणा-या वनधीचा लाभ त्या-त्या 
योजनांच्या मागगदशगक सूचनानं सार पसेा ग्रामपचंायतींच्या कायगक्षेत्रातील सवग पसेा गावामंध्ये त्यांच्या 
गरजांन सार द्यावयाचा अहे. सदरचा वनधी सबंधंीत योजनेच्या वजल्हास्तरीय सवनयंत्रण ऄवधका-
यांनी वनवरृत व प्रमावणत करून द्यावा. 
10.4.3. ग्रामपंचायतीच्या स्व-ईत्पन्नाच्या बाबतीत ग्रामपंचायतीस ग्रामपंचायत ऄंदाजपत्रकामध्ये 
एकवत्रतपणे सवग गावांसाठी करावयाच्या तरतूदी, ग्रामपचंायत कायद्यान सार बधंनकारक ऄसलेल्या 
बाबींवरील तरतूदी केल्यानंतर ववकास कामांसाठी वशल्लक वनधीपकैी कायगक्षेत्रातील सवग पेसा 
गावाचंा सहभाग ऄसणा-या सामावयक व सामूवहक ईपक्रमासाठी लागणारा वनधी वगळून ईवगरीत 
वनधी कायगक्षेत्रातील पसेा गावांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ववभागून द्यावा. 
10.4.4. ग्रामपंचायतीच्या सवग स्त्रोतांमधील ईत्पन्नातनू संबधंीत पसेा गावास वमळणारा वनधी 
ववचारात घेवून त्यान सार त्या गावाने अराखडा तयार करून गावाच्या ग्रामसभचेी मान्यता 
घ्यावयाची अहे. 
10.4.5. ग्रामपंचायत व त्यांच्या कायगक्षते्रातील गावांमध्ये ईत्पन्न ववभागणीबाबत काही मतभेद 
र्ाल्यास, संबधंीत गर् ववकास ऄवधकारी यानंी त्याबाबत वनणगय द्यावा. 
10.4.6. गर् ववकास ऄवधकारी यांनी वदलेल्या वनणगया ववरूध्द ईपम ख्य कायगकारी ऄवधकारी 
(ग्रा.पं.) याचंेकडे ऄपील करता येइल अवण याववषयी त्याचंा वनणगय ऄंतीम राहील. 
10.5. प्रत्येक पसेा गावाच ेग्रामकोष वनधीच ेबकँ खाते ऄसून त्यामधून ग्रामसभेच्या मान्यतेने खचग 
करण्यात येतो. त्याम ळे ग्रामपंचायतीस ईपलब्ध होणा-या वनधीपैकी सबंधंीत पसेा गावासाठी देय 
ऄसणारा वनधी ग्रामपचंायतीने त्या गावाच्या ग्रामकोष वनधीमध्ये वगग करावा व त्यानंतर संबधंीत पेसा 
गावाने मंजूर अराखड्यान सार ग्रामसभेच्या मान्यतेने खचग करावयाचा अहे. ग्रामपंचायतीने 
त्यांच्याकडे योजनेऄंतगगत वनधी प्राप्त होताच जास्तीतजास्त 15 वदवसांत संबधंीत पसेा गावास देय 
ऄसणारा वनधी वगग करावयाचा अहे. 
10.6. ग्रामपंचायत ववकास अराखड्याऄंतगगत मंजूर ऄसलेल्या अराखड्यामध्ये ग्रामपंचायत 
कायगक्षेत्रातील एकापके्षा जास्त पेसा गावांचा सहभाग ऄसलेल्या ईपक्रमांची ऄंमलबजावणी संबधंीत 
गावांच्या सहमतीने ग्रामपंचायतीने करावयाची अहे. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पेसा गावाने 
ववनंती केल्यास त्या गावातील ईपक्रमांची ऄंमलबजावणी ग्रामपंचायतीस करता येइल. मात्र 
संबधंीत पसेा गावाच्या संमती वशवाय त्या गावासाठी ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामध्ये मंजूर 
ऄसलेले कोणतेही काम / ईपक्रम ग्रामपंचायत राबववणार नाही. 
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10.7.ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामध्ये समावशे करण्यात अलेली ग्रामसभा कोष वनधीतील 
कामे अवदवासी ववकास ववभागाने वळेोवळेी वनगगवमत केलेल्या शासन वनणगयान सार करण्यात 
यावीत. 
10.8. .वन हक्क कायदा, 2006  व  पेसा कायदा, 1996  ऄन्वये त्या गावाच्या ग्रामसभेवर व वन 
हक्क धारकावर जगंलाचे व त्यातील वन व वन्य जीवाचंे जतन व संवधगन करण्याची जबाबदारी 
सोपववण्यात अलेली अहे. त्याम ळे पेसा ग्रामसभेला याबाबत ववववध ईपाय योजनाचंा समावशे 
प्राधान्यक्रमान सार ग्रामपचंायत ववकास अराखडयामध्ये करता येइल. 
10.9. पेसा क्षेत्रातील ग्रामपचंायत व पसेा गावांचा ववकास अराखडा तयार करण्यासाठी संबधंीत 
ग्रामपंचायतींचे ग्रामसभा मोवबलायर्र, ताल का स्तरावरील ताल का पेसा समन्वयक अवण वजल्हा 
स्तरावरील वजल्हा पसेा समन्वयक यांचेवर वनवरृत स्वरूपाची जबाबदारी सोपवावी. 
10.10.पेसा क्षते्रातील ग्रामपचंायत सदस्य, ववववध ववभागाचे ग्रामस्तरीय कमगचारी याचं ेराष्ट्रीय ग्राम 
स्वराज ऄवभयानांतगगत ववववध प्रकारच े प्रवशक्षण कायगक्रम, गावामध्ये घ्यावयाच्या कायगशाळा, 
ग्रामसभा आ. बाबत वजल्हा पसेा समन्वयक, ताल का पेसा समन्वयक व ग्रामसभा मोवबलायर्र यांची 
अयोजन, वनयोजन, ऄंमलबजावणी व सवनयंत्रणाची जबाबदारी राहील, ती त्यानंी ईपम ख्य 
कायगकारी ऄवधकारी यांच ेमागगदशगन व पयगवके्षणाखाली पणूग करावयाची अहे. 
10.11.पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीने त्यांच्या क्षते्रातील पेसा गावांमधून "अमच ं गाव, अमचा 
ववकास" ऄंतगगत होणा-या सवग खचाचा वनयवमतपणे अढावा घ्यावयाचा अहे. त्याचप्रमाणे 
ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यांतगगत ईपलब्ध होणा-या ववववध योजनांच्या वनधीच्या खचाचे व 
भौवतक साध्याच े कायगक्षेत्रातील सवग गावांच े एकवत्रत मावसक / वार्षषक ऄहवाल ग्रामपंचायतीने 
संबधंीतांकडे सादर करावयाचे अहेत. 
 
11.  लोकसहभागातनू ववना-वनधी / कमी खचाच ेववकासाच ेईपक्रम 
ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामध्ये ववववध योजना ऄतंगगत ईपलब्ध होणा-या वनधी व्यवतवरक्त 
लोकसहभागातनू लोकाचंी गरज व वनकड ववचारात घेवून हाती घेण्यात येणा-या ववववध स्वरूपाच्या 
ईपक्रमांचा समावशे स्वतंत्रपणे करावयाचा अहे. यामध्ये ईदाहरणादाखल खालील ईपक्रम घेता 
येतील. 
1. 100 र्क्के लसीकरण 
2. स्वच्त व कचरा ववरहीत ग्रामपंचायत बाबत जाणीव जागृती 
3. शाळा व ऄंगणवाडीमध्ये 100 र्क्के पर् नोंदणी व ईपस्स्थती 
4. गावातील सवग क्षेत्र वपकाखाली अणणे. 
5. शोषखड्ड्ांचा व परसबागाचंा वापर करून गावातील सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करणे. 
6. स्वच्ततागृह व शौचालयांच्या वापराबाबत जाणीव जागृती. 
7. क पोषण म क्त गाव 
8. बालमज र म क्त गाव 
9. तंर्ाम क्त गाव, व्यसनम क्त गाव, प्लास्र्ीकम क्त गाव आ. 
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12.  प्रशासकीय व तांवत्रक मान्यता 
अमचं गाव, अमचा ववकास ईपक्रमांतगगत शासन वनणगय क्रमांक:जीपीडीपी-
2015/प्र.क्र.38/पं.रा.6, वदनांक 4 नोव्हेंबर, 2015 न सार ग्रामसभेने प्रारूप ग्रामपंचायत ववकास 
अराखडा मंजूर केल्यानंतर, ग्रामपंचायतीने अराखड्यातील प्रत्येक ईपक्रमाचा प्रकल्प ऄहवाल 
तयार करावयाचा अहे.  (राज्य प्रकल्प संचालक याचंेकडील पत्र क्र. राग्रास्वऄ/प्रवश/406/2017-
18, वद. 22 जानेवारी, 2018 ऄन्वये वववहत केलेल्या नम न्यात) या सवग ईपक्रमाचं्या प्रकल्प 
ऄहवालासह ग्रामपचंायत ववकास अराखडा ताल कास्तरीय तांवत्रक ताननी सवमतीकडे सादर 
करावयाचा अहे. ताल कास्तरीय तांवत्रक ताननी सवमतीने शासन वनणगयात नम द केल्याप्रमाणे 
अराखड्यातील सवग ईपक्रमांची ताल कास्तरीय संबधंीत तांवत्रक ऄवधका-यामाफग त तांवत्रकदृष्ट्या 
ताननी व तपासणी करून अराखडा तांवत्रकदृष्ट्या व अर्षथक वनकषान सार योग्य ऄसल्यास त्यास 
तांवत्रक सवमती मान्यता देइल. 
ताल कास्तरीय तांवत्रक ताननी सवमतीकडून अराखडा योग्य ऄसल्याच े कळववल्यानंतर 
ग्रामपंचायत अराखड्यातील प्रत्येक ईपक्रमाचे ऄंदाजपत्रक तयार करेल. अराखड्यातील 
बांधकाम, पाणी प रवठा व लघ लसचन ववभागाकडील कामांच्या बाबतीत ग्रामपचंायत संबधंीत 
ववभागाच्या सक्षम प्रावधका-याची तांवत्रक मंजूरी घेइल. आतर ईपक्रमांच्या बाबतीत ताल कास्तरीय 
तांवत्रक ताननी सवमतीने तांवत्रक व अर्षथक दृष्ट्या योग्य ऄसलेल्या ईपक्रमाचं े ग्रामपचंायत 
सववस्तर खचाच ेऄंदाजपत्रक तयार करून प्रत्येक ईपक्रमास स्वतंत्रपणे ग्रामपंचायतीची तांवत्रक व 
प्रशासकीय मान्यता घेइल व त्यानंतर ईपक्रमाची ऄंमलबजावणी करेल. 
 
13.  क्षमता बाधंणी अवण प्रवक्रयेमध्ये मागगदशगन व मदत (Handholding Support) 
सन 2019-20 या वषाचा ग्रामपंचायत ववकास अराखडा वरील सवग म दे्द ववचारात घेवून तयार 
करावयाचा अहे. सदर अराखडा तयार करताना ग्रामपंचायत कायगक्षेत्रातील सवग घर्कांचा सवक्रय 
सहभाग वमळवून त्यांच्या गरजा / वनकड ववचारात घेण्याच्या दृष्ट्र्ीकोनातून ग्रामपचंायत स्तरावर या 
अराखड्याववषयीची प्रवक्रया, मावहती, अकडेवारी अवण शारॄत ववकासाची ध्येये (SDG) ऄवगत 
करून त्यांच े हक्क व जबाबदा-या याववषयीची जाणीव वनमाण करावयाची अहे. यासाठी सबकी 
योजना सबका ववकास या मोहीमे ऄंतगगत वनवरृत केल्यान सार प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी वनय क्त 
केलेल्या Facilitator अवण वजल्हा पवरषद व राज्य शासनाच्या ववववध ववभागांच्या ऄवधकारी / 
कमगचा-यांमाफग त ग्रामसभेत त्यांच्या ववभागाची सवग मावहती द्यावयाची अहे. 
त्याचप्रमाणे प्रत्येक ग्राम पचंायतीच्या ग्रामसभेसाठी ताल कास्तरीय सपंकग  ऄवधका-याची वनय क्ती 
करण्यात येणार ऄसून, त्यांनी ग्राम सभेमध्ये सवग घर्काचंी व ववववध ववभागांच्या ऄवधकारी/कमगचा-
यांची ईपस्स्थती ठेवण्यासाठी समन्वय साधून ववशेष प्रयत्न करावयाच ेअहे. 
14. मावहती, वशक्षण व संवाद 
ग्राम पचंायत ववकास अराखडा तयार करण्यासाठी ग्राम पंचायत कायगक्षेत्रातील सवग घर्कांना या 
ववषयीची संपणूग मावहती वमळणे ऄपेवक्षत अहे. त्यासाठी व सवग घर्कांचा सक्रीय सहभाग 
वमळण्यासाठी  ग्राम पंचायत ववकास अराखडा तयार करण्याच्या या शासनवनणगयामध्ये नमूद सवग 
प्रक्रीयांना वजल्हास्तरावरुन  म ख्य कायगकारी ऄवधकारी यानंी जास्तीत जास्त प्रवसध्दी द्यावी. 
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वजल्हास्तर यासाठी घेण्यात येणा-या कायगशाळा, ग्राम पंचायतीमध्ये घेण्यात येणा-या दोन 
कायगशाळाचंे वळेापत्रक अवण ग्राम सभांच्या वळेापत्रकास वजल्हा व ताल कास्तरावरुन प्रवसध्दी 
द्यावी.   
15. पारदशगकता, ईत्तरदावयत्व व सवनयंत्रण 
15.1. ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करताना गावातील सवांना ग्रामपंचायतीस ईपलब्ध 
होणारा वनधी, ऄपणूग कामासाठी अवश्यक वनधी व प्राधान्यक्रमाने प्रस्ताववत करावयाची कामे व 
अराखड्याववषयीची ऄन षंवगक मावहती व अकडेवारी पारदशगकपणे ईपलब्ध करून देवून, 
जास्तीतजास्त व्यक्तींचा सहभाग प्राप्त करून घ्यावयाचा अहे. ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या ऄंतीम 
ग्रामपंचायत ववकास अराखड्याची मावहती ग्रामपचंायतीने खालील नम न्यात ऑइल पेंर्ने नोर्ीस 
बोडग / फलक तयार करून ग्रामपंचायत आमारत लकवा गावातील मध्यवती वठकाणी दशगनी भागावर 
लावावा. 

ग्रामपंचायत ववकास अराखडा सन 2019-20 
    ग्रामपंचायतीच ेनाव :    ताल का -  वजल्हा - 

  ग्रामपचंायतीस सन 2019-20 मध्ये ईपलब्ध होणारा एकूण वनधी रूपये. --------------/- 
             
 

ऄ.क्र. प्रकल्प / ईपक्रम / 
कामाचे नाव 

कामाचे वठकाण अराखड्यातील 
तरतूद (रूपये) 

  

प्रकल्प / ईपक्रम / काम हाती 
घेवून पणूग करण्याचा ऄपेवक्षत 

कालावधी 
     पासून  पयंत 
ऄ ऄपणूग प्रकल्प / 

ईपक्रम / कामे 
    

      
      
ब देखभाल व 

द रूस्तीची कामे 
    

      
      
क नववन प्रकल्प / 

ईपक्रम / कामे 
    

      
 एकूण      

 
15.2. शासन वनणगय वदनाकं 4 नोव्हेबर, 2015 मधील म द्दा क्र. 7.5.1 ऄन्वये प्रत्येक 
ग्रामपंचायतीने सामावजक लेखापवरक्षण सवमतीची स्थापना ग्रामसभेमाफग त करावयाची अहे. या 
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सवमतीने ग्रामपचंायतीने हाती घेतलेल्या कामांच ेसामावजक लेखापवरक्षण करून त्याचा ऄहवाल दर 
तीन मवहन्यानंी ग्रामपंचायत व ग्रामसभकेडे सादर करावयाचा अहे. या सवमतीची स्थापना करून ती 
कायास्न्वत करावी. या सवमतीचा बोडग / फलक ग्राम पंचायत आमारतीवर लावावा व त्याचा वनयवमत 
अढावा गर् ववकास ऄवधकारी यांनी घ्यावा. 
15.3.  शासन वनणगय वदनाकं 4 नोव्हेबर, 2015 मधील म द्दा क्र. 7.5.2 ऄन्वये प्रत्येक 
ग्रामपंचायतीमध्ये कायगगर् स्थापन करून ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामधील कामांची ग णवत्ता 
व प्रगती याची पाहणी करून ऄंमलबजावणीबाबतचा ऄहवाल ग्रामपंचायत व ग्रामसभेकडे सादर 
करावयाचा अहे. त्यादृष्ट्र्ीने सदर गर् कायास्न्वत करावा. या कायगगर्ाचा बोडग / फलक ग्राम 
पंचायत आमारतीवर लावावा. 
15.4. शासन वनणगय वदनांक 4 नोव्हेबर, 2015 अवण वदनाकं 2 फेब्र वारी, 2018 ऄन्वये 
सूचना वदल्यान सार वजल्हास्तरीय सवनयंत्रण व कायगकारी सवमतीच्या वनयवमत बठैका घेवून 
कायगक्रमाचा अढावा घ्यावा. 
15.5. ताल कास्तरावर गर् ववकास ऄवधकारी यांनी मवहन्यातून दोन वळेा ग्रामसेवकांची व 
तीन मवहन्यातून एकदा सरपचं व ग्रामसेवक याचंी एकवत्रत बठैक घेवून कायगक्रमाचा अढावा घ्यावा. 
            शासन वनणगय वदनाकं 4 नोव्हेबर, 2015 अवण वदनांक 2 फेब्र वारी, 2018 ऄन्वये वदलेल्या 
मागगदशगक सूचना अवण वर नम द केलेल्या सवग बाबी ववचारात घेवून सवग ग्रामपचंायतींचा सन 
2019-20 या वषाचा ग्रामपचंायत ववकास अराखडा वववहत वळेापत्रकाप्रमाणे पणूग होइल, याची 
दक्षता म ख्य कायगकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद यानंी घ्यावयाची अहे. 
 

सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201809061542003120 ऄसा अहे. हा अदेश 
वडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या अदेशान सार व नावाने.  
 
 
 
 
 
 
 

( नीला रानडे ) 
          ऄवर सवचव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत:- 
1. मा. राज्यपाल महोदय यांच ेसवचव, राजभवन, मलबार वहल, म ंबइ. 
2.  मा. म ख्यमंत्री यांच ेप्रधान सवचव, मंत्रालय, म ंबइ -32. 
3. सवग मा. मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचव मंत्रालय, म ंबइ -32. 

Neela S 
Ranade

Digitally signed by Neela S Ranade 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Rural Development And Water 
Conservation Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3fa000534746db92f0157755df1a
70d0797969b5baca3c22211cde2ca05529
e3, cn=Neela S Ranade 
Date: 2018.09.06 17:56:05 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. मा. ववरोधी पक्षनेते, ववधानपवरषद/ववधानसभा, महाराष्ट्र ववधानमंडळ, म ंबइ. 
5. मा. म ख्य सवचव याचंे ववरष्ट्ठ स्वीय सहायक. 
6. ऄपर म ख्य सवचव / प्रधान सवचव/ सवचव ( ववत्त / वनयोजन /ग्राम ववकास / जलसधंारण / 
जलसंपदा/ महसूल व वन / मवहला व बाल ववकास /अवदवासी ववकास / सामावजक न्याय 
/सावगजवनक अरोग्य / पाणी प रवठा /सावगजवनक बाधंकाम /शालेय वशक्षण/ कृषी व पद म / गृह / 
ईजा) 
7. सवग सन्माननीय ववधानपवरषद/ववधानसभा सदस्य व संसद सदस्य महाराष्ट्र राज्य. 
8. ववभागीय अय क्त ( सवग ववभाग ) 
9. म ख्य कायगकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद ( सवग ) 
10. वजल्हावधकारी ( सवग ) 
11. राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य प्रकल्प व्यवस्थापक कक्ष ( राष्ट्रीय ग्राम स्वराज ऄवभयान ), ए-9, 
वशवसागर ऄपार्गमेंर्, मोदीबाग, गणेशलखड रोड, वशवाजीनगर, प णे - 411016. 
12. महासंचालक, मावहती व जनसंपकग  सचंलनालय, म ंबइ. 
13.   संचालक, राज्य ग्रामववकास संस्था, यशदा, राजभवन अवार, बाणेर रोड, प णे 411 007. 
14. मावहती व तंत्रज्ञान कक्ष, ग्रामववकास ववभाग, मर्गबान पथ, फोर्ग, म ंबइ. 
15. सह सवचव / ईप सवचव  ग्राम ववकास ववभाग ( सवग  ) 
16. वनवड नस्ती (कायासन पंरा-6). 



<"अमच ंगाव अमचा ववकास"  ईपक्रमांतगगत  
सन 2020-21 ते 2024-25 या कालावधीचा  
पंचवार्षषक अवण सन 2020-21 या वषाचा  
वार्षषक  ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार   
करणेबाबत.... 
>  

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम ववकास ववभाग 

शासन वनणगय क्रमांकः जीपीडीपी 2019/प्र.क्र.38/पंरा-6. 
बांधकाम भवन, आमारत क्र.  25, मझगबान पथ फोर्ग, 

म ंबइ-400001 
तारीख:  28 मे, 2019. 

वाचा -  
1) शासन वनणगय, ग्राम ववकास ववभाग, क्रमांक जीपीडीपी-2015/ प्र.क्र.38/ पं.रा-6, वद. 04 नोव्हेंबर, 

2015 
2) शासन वनणगय, ग्राम ववकास ववभाग, क्रमांक: जीपीडीपी 2017/प्र.क्र.51/पं.रा.6,वदनांक 02 

फेब्र वारी, 2018 
3) शासन वनणगय, ग्राम ववकास ववभाग, क्रमांक: जीपीडीपी 2018/प्र.क्र.51/पं.रा.6, वदनांक 06 

सप्र्ेंबर, 2018 

प्रस्तावना – 
"अमचं गाव, अमचा ववकास" ईपक्रमातंगगत मागगदशगक सूचनांन सार राज्यातील सवग ग्रामपंचायतींनी 

मागील तीन वषामध्ये लोकसहभागीय वनयोजन प्रवक्रया राबवून तयार केलेले वार्षषक ग्रामपंचायत ववकास 
अराखड्ांच े वनयोजन व ऄमंलबजावणीमधील ऄन भव, याबाबत कें द्र शासनाने सूवचत केलेल्या बाबी, 
राज्यातील मागील तीन वषामध्य े 'अमचं गाव, अमचा ववकास' ईपक्रमातंगगत संदभग क्र. 1 ते 4 मधील शासन 
वनणगय / पत्रान्वये वनगगवमत केलेल्या मागगदशगक सूचना अवण खालील  पूरक मागगदशगक सूचना ववचारात घेवनू 
सन 2020-21 ते 2024-25 या कालावधीचा पंचवार्षषक ग्रामपंचायत ववकास अराखडा व सन 2020- 21  चा 
वार्षषक ग्रामपंचायत ववकास अराखडा ऄंतीम करणेबाबत कायगवाही करावयाची अहे.  

1)  सन 2016-17 ते 2019-20 या चार वषाचा ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करताना 
ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणा-या वनधीच्या द प्पर् रक्कम ववचारात घणे्यात अली होती. त्याम ळे या अराखड्ापैकी  
2019-20 या वषापयंत हाती घतेलेली कामे वगळता काही  प्रमाणात कामे वशल्लक ऄसण्याची शक्यता अहे. ही 
वशल्लक कामे अवण गावाच्या अणखी गरजा, अवश्यकता, गावक-यांचे प ढील वनयोजन ववचारात घेउन 
ग्रामसभेमाफग त प्राधान्यक्रम वनवरृत करावयाचा अहे. गावातील ववववध घर्काशंी ववचार वववनमय करुन, त्याचं्या 
सवग गरजा, मागण्या ववचारात घेवून, स चववण्यात अलेली कामे / ईपक्रम यांचा प्राधान्यक्रम ग्रामसभमेध्ये ठरवून, 
ग्राम पंचायतीस प ढील पाच वषामध्य ेप्राप्त होणारा वनधी ववचारात घवूेन, वनधीच्या द प्पर् रक्कमेचा सन 2020-
21 ते 2024-25 या कालावधीचा पंचवार्षषक  ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करावयाचा अहे. त्याचप्रमाण े 
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सन 2020-21 या वषी ग्रामपंचायतीस ऄपके्षीत ऄसलेल्या ईत्पन्नाच्या / प्राप्त होणा-या वनधीच्या वदड पर् 
रक्कमेचा वार्षषक ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करावयाचा अहे. 

याबाबत शासनाकडील पत्र जा.क्र.जीपीडीपी 2015/प्र.क्र.38/पं.रा.6 वद.08 जून, 2016 ऄन्वय े
स्पष्ट्र्ीकरण करण्यात अल्याप्रमाणे ग्राम पंचायतींना ईपलब्ध ऄसलेल्या स्त्रोतातून प्राप्त होणा-या वनधीमध्य ेवाढ 
(द प्पर् वा वदडपर्) न करता मूळ तरतदूीन सार अराखडा तयार करण्यात यावा. फक्त 14 व्या ववत्त अयोगांतगगत 
ईपलब्ध होणा-या वनधीच्या द प्पर् वनधी पंचावार्षषक अराखडयासाठी व वदडपर् वनधी वार्षषक अराखडा तयार 
करतांना ववचारात घणे्यात यावा. त्याचप्रमाणे ववत्त अयोगांतगगत ऄपेक्षीत वनधीमधून हाती घेतलेल्या ऄपूणग 
कामासंाठी अवश्यक तरतूद वजा करुन ईवगरीत वनधीच्या द प्पर् ककवा वदडपर् वनधी ऄन क्रमे पंचवार्षषक व 
वार्षषक अराखडे तयार करतांना ववचारात घ्यावा.  यासाठी 'अमचं गाव, अमचा ववकास' ईपक्रमातंगगत सदंभग 
क्र. 1 ते 4 मधील शासन वनणगय / पत्रान्वये वनगगवमत केलेल्या मागगदशगक सूचना अवण खालील परूक मागगदशगक 
सूचना ववचारात घ्यावयाच्या अहेत. 

2. राज्य शासनाच्या ववववध ववभागांचा सहभाग, ववववध ववभागामंाफग त ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये राबववण्यात 
येत ऄसलेल्या कें द्र व राज्य शासनाच्या ववकास योजनाचंे ऄवभसरण करून ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार 
करावयाचा अहे. 

3. ग्रामपंचायत ववकास अराखड्ामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने ऄंतगगत कामाचंा 
समावशे करावयाचा ऄसल्याने त्यान सारच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा अराखडा तयार 
करावयाचा अहे. 

 

शासन वनणगय- 
 
1. ग्राम सभा वनयोजन  

1.1. ग्राम पंचायत ववकास अराखडा तयार करण्यासाठी ग्राम पंचायतीन ेग्राम सभा अयोवजत करावयाची 
ऄसनू या ग्रामसभा अवण अराखडा तयार करण्याची प्रवक्रया स रळीत, यशस्वी, पारदशगकतेन े व 
वनयोवजत पध्दतीन ेपार पाडण्यासाठी ‘ पंचायत सवमती मतदार संघ (गण)  हा वनयोजन घर्क म्हणनू 
वनवरृत करण्यात अलेला अहे. म ख्य कायगकारी ऄवधकारी यानंी वजल्यातील प्रत्येक गणासाठी एका 
ववस्तार ऄवधका-याची प्रभारी ऄवधकारी म्हणनू वनय क्ती करावयाची अहे. याच  ववस्तार ऄवधकारी / 
प्रभारी ऄवधका-याची वनय क्ती ग्रामसभासाठी सपंकग  ऄवधकारी म्हणनू करावयाची अहे. त्याचप्रमाणे या 
प्रवक्रयेमध्ये गावातील मवहला, य वती, य वक, अर्षथक व सामावजक कमक वत घर्क यांना समाववष्ट्र् 
करण्यासाठी प्रत्येक गणासाठी एका म ख्य सेववकेची (ए.बा.वव.से.) वनवड करून त्याचें प्रवशक्षण पणूग 
करावयाच ेअहे. 

 
1.2. या ग्रामसभेमध्य ेग्राम पंचायतीन ेअतापयतं हाती घणेेत अलेली कामे/ईपक्रम, त्यावर झालेला खचग, 

वशल्लक वनधी अवण ग्राम पंचायतीस प ढील पाच वषामध्य ेवषगवनहाय वमळणारे ईत्पन्न अवण आतर  वनधीची 
सववस्तर मावहती ग्राम सभेत द्यावयाची अहे.  त्याचप्रमाण े यापवूी ग्राम सभेन े कामे/ईपक्रमांचा 
ठरववलेला प्राधान्यक्रम, गावाच्या गरजा, ऄडचणी अवण त्यावरील ईपाययोजनासंह कें द्र व राज्य 
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शासनाच्या ववववध योजनांची ऄंमलबजावणी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच ेचालू 
व प ढील वषांच े  वनयोजन/अराखडा, या योजनाचंी ग्राम पंचायत ववकास अराखडयातील 
प्राधान्यक्रमाशी सागंड घालणेबाबतचे वनयोजन ग्राम सभते सादर करावयाच े अहे. याबाबतची 
जबाबदारी सबंवधत सरपंच, ग्रामसवेक, संपकग  ऄवधकारी  (ववस्तार ऄवधकारी) व संबवधत प्रवशवक्षत 
पयगवेवक्षका यांचेवर सोपवावी. 

1.3. कें द्र शासनाच्या वदनांक 13 ऑगस्र्, 2018 च्या पत्रान्वये सूवचत केल्याप्रमाणे ग्रामपंचायत ववकास 
अराखडा तयार करण्यासाठी अयोवजत केलेल्या ग्रामसभमेध्ये शासनाच्या ववववध ववभागातंगगत त्या 
ग्रामपंचायतीमध्ये हाती घतेलेल्या व घणे्यात येणा-या योजनाचंी मावहती त्या-त्या ववभागाच्या ऄवधकारी 
/ कमगचा-यांनी ग्रामसभेमध्ये ईपस्स्थत राहून द्यावयाची अहे. सबंंवधत ग्राम पचंायतीच्या कायगक्षेत्रामध्ये 
73 व्या घर्ना द रूस्तीच्या ऄन षंगान े पंचायतराज संस्थांकडे हस्तांतरीत 29 ववषयांची ऄंमलबजावणी 
करण्यात येत ऄसलेल्या कें द्र / राज्य शासनाच्या योजनाशंी संबवंधत ववभागाच्या ऄवधकारी/ कमगचारी 
यांनी ईपस्स्थत रहावयाचे अहे. शासनाच्या ववववध योजना ग्राम स्तरावर राबवीत ऄसलेल्या व सदंभग क्र. 
4  च्या शासन वनणगयामध्य े नम द केल्याप्रमाणे राज्य व  वजल्हा पवरषदेच्या सवग ववभागाचं्या 
ऄवधकारी/कमगचा-यांनी सदरच्या ग्राम सभमेध्ये ईपस्स्थत रहावयाचे ऄसून, संबवंधतांना  तशा लेखी 
सूचना म ख्य कायगकारी ऄवधकारी यांनी  द्याव्यात.        

 
      यासाठी म ख्य कायगकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद यांनी राज्य व वज.प. च्या संबवधत ववभागाचं्या 

वजल्हास्तरावरील ऄवधका-यांची बैठक घेवून अवश्यक तो समन्वय साधावा तसेच वजल्हास्तरावरील या 
सवग ऄवधका-यांनी ग्राम सभसे ईपस्स्थत राहण्याबाबत त्या त्या ववभागाच्या ग्राम स्तरीय वा आतर ऄवधका-
यांना ईपस्स्थत राहण्याबाबत लेखी सूचना देणेबाबत सचूीत कराव.े ऄशाच स्वरुपाची ताल कास्तरीय 
ऄवधका यांची बैठक गर् ववकास ऄवधकारी यांनी घेउन सवग संबवधत ऄवधका-यांना ग्रामसभाचंे वळेापत्रक 
व त्यानंी ग्रामसभमेध्ये सादर करावयाच्या मावहतीचा नम ना ईपलब्ध करून द्यावयाचा अहे. 

 
1.4. या सवग राज्य व वज.प. ववभागाच्या ऄवधकारी/कमगचा-यांनी ग्राम सभमेध्ये ईपस्स्थत राहून 

संबवंधत ग्राम पंचायती ववषयी प्राम ख्याने खालील बाबींची मावहती देवून, त्याववषयी ग्राम 
सभमेध्ये चचा घडवून अणावयाची अहे. त्यान सार सबंवधतानंा मावहतीचा नम ना व लेखी सचूना 
द्याव्यात. 
 

a. ग्राम पचंायतीमध्य े त्याचं्या ववभागामाफग त चालू वषी हाती घतेलेल्या योजना/ईपक्रमांची  मावहती. 
यामध्ये योजने ऄतंगगत मंजूरी ऄसलेल्या भौवतक व अर्षथक बाबींसह योजना/ईपक्रमाचं्या सद्य:स्स्थतीचा 
समावशे ऄसावा. 
 

b. ववभागामाफग त राबववण्यात येणा-या आतर योजना/ईपक्रम. 
 

c. ग्राम पंचायतमध्ये राबववत ऄसलेल्या योजनाचंी सद्य:स्स्थती, ईपलब्ध वनधी व त्यामधील ऄडचणी/त्र र्ी 
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d. योजनांच्या ऄमंलबजावणी मध्ये लोकाचंा सहभाग / सहकायग 
 

e. योजना/ईपक्रमाचं्या यशस्वी ऄंमलबजावणी व पारदशगकतेसाठी अवश्यक ऄसणारा लोकसहभाग, ग्राम 
स्तरावरील प्रवसध्दी अवण योजनेच्या ऄपके्षीत ध्येय साध्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून अवश्यक ऄसलेला 
भौवतक व अर्षथक सहभाग   

1.5. ग्राम सभेमध्ये कायगक्षेत्रातील सवग घर्कांनी ईपस्स्थत राहून चचचेममध्ये सक्रीय सहभाग घेणसेाठी ग्राम 
पंचायतीन े ग्रामसभेच्या वदनांकापवूी प रेशा कालावधीसाठी ग्रामसभेची प्रवसध्दी गावाच्या सवग वाड्ा, 
वस्त्या येथे करावी. गर् ववकास ऄवधकारी यांनी या ग्रामसभाचंे ग्राम पचंायत वनहाय वळेापत्रक तयार 
करावयाच ेऄसून त्यास स्थावनकवरत्या प्रवसध्दी द्यावयाची अहे. 

1.6 ग्राम सभेचे कामकाज पारदशगकपणे होउन, ग्रामस्थानंी सक्रीय सहभाग घणे्याच्या दृष्ट्र्ीन े त्यानंा ग्राम 
पंचायती माफग त राबववण्यात येणा-या योजना/ईपक्रमांची सववस्तर मावहती होणसेाठी ग्राम पंचायतीन े
गावामध्ये प्रम ख वठकाणी चालू वषी हाती घतेलेल्या सवग योजना/ईपक्रमाचंी नावे, ऄंदाजपत्रकीय 
रक्कम, झालेला खचग, ईपक्रमाची सद्यस्स्थती आ. मावहती दशगववणारे फलक लावावते. 

1.7. ग्राम सभांचे वेळापत्रक   
             अमच ंगाव, अमचा ववकास ईपक्रमा ववषयी शासन वनणगय वद. 04 नोव्हेंबर, 2015 ऄन्वय ेवनवरृत 

केल्याप्रमाणे प ढील वषाचा ग्राम पंचायत ववकास अराखडा 02 ऑक्र्ोबरच्या ग्रामसभेमध्ये ऄंवतम 
करावयाचा अहे, तथावप सन 2020-21 या वषाचा ग्राम पंचायत ववकास अराखडा व पंचवार्षषक ग्राम 
पंचायत ववकास अराखडा   वनवरृत करण्यासाठी या शासन वनणगयामधील सवग बाबी ववचारात घेवून 
ववववध ववभागाचं्या ग्रामस्तरीय ऄवधकारी / कमगचा-यांना ईपस्स्थत रहाता यावे या दृष्ट्र्ीने सदरच्या ग्राम 
सभा वद. 02 ऑक्र्ोबर 2019 ते 31 वडसेंबर, 2019 या तीन मवहन्यांच्या कालावधीत अयोवजत 
करावयाच्या अहेत. प्रत्येक ताल क्याच्या गर् ववकास ऄवधका-यांनी ताल क्यातील सवग ग्राम पंचायतीच्या 
ग्राम सभांच ेवेळापत्रक वनवरृत करुन त्यास अवश्यक ती प्रवसध्दी द्यावी. 

1.8. संपकग  ऄवधकारी    
             गर् ववकास ऄवधकारी यानंी त्याचं्या ताल क्यातील ग्राम पंचायतींच्या ग्राम सभांच ेवनयोजन करतानंा 

प्रत्येक ग्राम पंचायतीच्या ग्राम सभसेाठी ताल कास्तरावरील ववस्तार ऄवधकारी/कमगचा-याची संपकग  
ऄवधकारी म्हणनू वनय क्ती करावयाची अहे. ऄशी वनय क्ती करताना प्रत्येक पंचायत सवमती मतदार 
संघासाठी प्रवशवक्षत केलेल्या प्रभारी ऄवधका-याची  वनय क्ती करावी. गर् ववकास ऄवधकारी यानंी 
वनय क्त केलेल्या संपकग  ऄवधका-यांची एकवत्रत बठैक घेवून ग्राम सभा पारदशगक,प्रभावी व यशस्वीपण े
पार पाडण्याच्या दृष्ट्र्ीने त्याचं्या वरील जबाबदारी ऄवगत करावी. यामध्ये प्राम ख्याने ग्राम पंचायतीने 
लावलेले मावहतीफलक, ग्रामसभेची प्रवसध्दी, ग्राम पचंायतीन े राबववल्या योजना/ईपक्रमांची मावहती, 
ग्राम पंचायतीस ग्राम पंचायत ववकास अराखडयासाठी ईपलब्ध होणारा वनधी, ग्राम सभसेाठी  वजल्हा 
पवरषद व राज्य शासनाच्या ववववध ववभागाकडील ऄवधकारी/कमगचा-यांच्या ईपस्स्थतीसाठी करावयाचा 
पाठप रावा, सभेची जागा व व्यवस्था आ. बाबींचा समावेश ऄसावा. 

2. मवहला सभा,  मागासवगीय व वंवचत घर्कांची सभा व बालसभा 
                ग्रामपंचायतीन ेम ख्य ग्रामसभचे्या अदल्या वदवशी मवहला सभा, मागासवगीय व ववंचत घर्काचंी 

सभा  व बालसभा ऄशा तीन सभा अयोवजत करावयाच्या अहेत. या सभांची जबाबदारी प्रत्येक 
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गणासाठी वनय क्त केलेल्या व प्रवशक्षण पणूग केलेल्या पयगववेक्षका (ए.बा.वव.से.) व ववस्तार ऄवधकारी 
(प्रभारी ऄवधकारी/संपकग  ऄवधकारी) यांचवेर संय क्तपणे सोपवावी. यासाठी ऄंगणवाडी सेववका, 
मदतनीस, स्वयसंहाय्यता गर् व म ख्याध्यापक याचंा सहभाग घ्यावा. या वतन्ही सभामधील चचा व 
वशफारशी याबाबत ग्रामपंचायतीने अराखडा वनवरृत करण्यासाठी अयोवजत केलेल्या ग्रामसभेमध्य े
चचा घडवून अणणे ग्रामपंचायतीवर बधंनकारक  रावहल. 

2.1. मवहला सभा -      ग्रामपंचायत, स्वयंसहाय्यता गर् / संघ, मवहला व कलगभाव (Gender) यांचे 
एकास्त्मकरणासाठी ग्रामपंचायत व स्वयसंहाय्यता गर् / संघ याचं्या भवूमका एकमेकाशंी परूक ऄसण े
गरजचेे अहे. स्वयसंहाय्यता गर् / संघाच्या माध्यमातून गावातील गरीब व वचंीत घर्कांना त्याचंे 
ऄवधकार व हक्काची मावहती, त्याचंी मागणी व ते प्राप्त करून घेण्याची संधी याबाबत सक्षम करून या 
घर्कांचा समावेश स्थावनक ववकासाच्या प्रवक्रयेमध्ये करणे अवश्यक अहे. मवहला ग्रामसभेमध्य े
प्राम ख्याने खालील बाबीवर चचा घडवून अणावी. 

1. ग्रामपंचायत ववकास अराखडा. 
2. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती ऄवभयानातंगगत स्वयसंहाय्यता गर्ांनी लोकसहभागीय प्रवक्रयते तयार 

केलेल्या स क्ष्म पत अराखडा (Micro Credit Plans). 
3. ग्रामपंचायतीमाफग त राबववण्यात येणा-या ववववध स्वरूपाच्या योजना / ईपक्रम / कायगक्रमाचं्या सम दाय 

अधारीत सवनयतं्रणामध्य,े ग्रामपंचायतीमाफग त देण्यात येणा-या ववववध सेवांची जबाबदारीमध्ये 
स्वयंसहाय्यता गर् / संघाचा सहभाग/समावशे करणबेाबत चचा. 

4.  ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करताना वातावरण वनर्षमती, जाणीवजागृती व क्षमता बांधणीसाठी 
स्वयंसहाय्यता गर् / संघ व मवहलांचा सहभाग  अवण ग्रामपंचायत ववकास अराखड्ाच ेऄंदाजपत्रक, 
वनयोजन, ऄंमलबजावणी व सवनयंत्रणामध्ये मवहलांचा स्वयंप्ररेणेने व ऄथगपणूगवरत्या सहभाग वनवरृत 
करावा. 

5. मवहला, बालके व स्वयसंहाय्यता गर् याचं्या समस्या, ऄडचणी व त्या सोडवण्यासाठी  ग्रामपंचायत 
ववकास अराखड्ामध्ये समाववष्ट्र् करावयाच्या ईपाययोजना याबाबत ववचारवववनमय करण.े 

2.2. गावातील मागासवगीय व वंवचत घर्कांची सभा - 
            ग्रामपंचायतीन ेगावातील ववंचत घर्क, ववधवा व पवरतक्त्या मवहला, ऄपंग,शेतमजूर व मागासवगीय 

घर्कांची एकवत्रत सभा घ्यावी. या सभमेध्ये त्याचं्या गरजा, समस्या, ऄडचणी व त्यावरील ईपाययोजना 
तसचे गावाच्या ववकासाबाबतच्या भ वमका याबाबत सभेमध्ये चचा घडवून अणावी. 

2.3   बालसभा 
1. ग्रामपंचायत ववकास अराखडा ग्रामसभेमध्ये चचा करून वनवरृत करण्यात येत ऄसल्यान े व 

ग्रामसभसेाठी 18 वषचेम पणूग झालेल्या व मतदार यादीत नाव ऄसलेल्या व्यक्तीस सहभागी होता यते 
ऄसल्यान,े 18 वषाखालील बालकांना या ग्रामसभमेध्ये सहभाग घेता यते नाही. त्यासाठी ग्रामपंचायत 
ववकास अराखडा तयार करताना ग्रामपंचायतीने प्राथवमक शाळेत जाणा-या ववद्यार्थ्यापासनू ते 18 वषचेम 
वयापयंतच्या बालकासंाठी सरपंच याचं्या ऄध्यक्षतेखाली स्वतंत्र बालसभा अयोवजत करावी. या 
बालसभमेध्ये प्राथवमक शाळेच्या सहाय्याने प्राथवमक शाळेतील सवग ववद्याथी व गावातील हायस्कूल, 
कॉलेजमध्ये जाणारे अवण 18 वषचेम वयापयतंच्या सवग म ले / म लींचा समावशे ऄसावा. या सभेमध्य े
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गावातील 0 ते 18 वयोगर्ातील बालकांच्या गरजा, अवश्यकता, मागण्या, वशक्षण, अरोग्य, स्वच्छ 
वपण्याचे पाणी, ववववध स्वरूपाचे दाखले आ. बालकावंवषयीच्या सवग म द्यावंर चचा करावी. 

2. बालवववाह, बालमज र, बाल शोषण यासारख्या बालकाचं्या वपळवणकूीच्या बाबी व बाल कहसा यापासून 
सरंक्षण करण्याबाबत ईपाययोजना. 

3. पवूगप्राथवमक वशक्षणाच्या स ववधा व त्यानंतर प ढील वशक्षणाची व्यवस्था 
4. गावातील 0 ते 18 वषचेम वयोगर्ातील बालके व गरोदर मवहलाचं्या पोषणाबाबत म ल्यमापन करून 

अवश्यक ती ईपाययोजना. 
 
3. ग्रामपंचायत ववकास अराखडा - प्राधान्यक्रम ठरववणे 
      पंचवार्षषक व वार्षषक ग्रामपंचायत ववकास अराखडे वनवरृत करताना गावातील ववववध घर्काचं्या गरजा, 

समस्या, ऄडचणी, त्यावरील ईपाययोजना, गावाचा सवांवगण ववकास या सवग बाबी ववचारात घवेून 
ग्रामसभेमध्य े चचा करून ईपलब्ध होणा-या वनधीच्या प्रमाणात अराखडा ऄंतीम करण्यासाठी 
कामे/ईपक्रम/कायगक्रमांचा प्राधान्यक्रम ग्रामसभते ठरववण्यात यावा. कामे/ईपक्रम/कायगक्रमाचंा 
प्राधान्यक्रम ठरववताना खालील प्रम ख बाबी ववचारात घ्याव्यात. 

3.1. ग्रामपंचायतीने ग्राम पंचायत ववकास अराखड्ातंगगत गेल्या तीन वषामध्ये केलेले ग्रामपंचायत ववकास 
अराखडे, प्रत्यक्षात प्राप्त वनधी, हाती घेतलेली कामे, पणूग कामे, ऄपणूग कामे, झालेला खचग व वशल्लक 
वनधी याची मावहती त्याचप्रमाणे प ढील पाच वषात वषगवनहाय ग्रामपचंायतीस ईपलब्ध होणारा ऄपेवक्षत 
वनधी आ. मावहती ग्रामसभेसमोर ठेवून चचा करावी. 

3.2. ग्रामसभमेध्ये राज्य व वजल्हा पवरषदेच्या ववववध ववभागाच्या ऄवधकारी/कमगचा-यांनी सादर केलेली 
मावहती ववचारात घ्यावी. 

3.3. वमशन ऄतं्योदय ऄतंगगत सवचेमक्षणातील मावहती व स्वयंसहाय्यता गर्ामंाफग त तयार करण्यात अलेला 
दावरद्र्य वनम गलन स क्ष्म पत अराखडा, ववववध सवचेमक्षणातील गावाशी संबंधीत मावहती (ईदा. वशक्षण, 
अरोग्य, पश सवंधगन आ. ववभागांकडील सवचेमक्षण) बाबत चचा करावी. 

3.4. ग्रामपंचायतीने सवगसाधारण ग्रामसभेच्या अदल्या वदवशी घतेलेल्या मवहलासभा, मागासवगीय व 
ववंचत घर्कांची सभा व बालसभा यामध्ये झालेली चचा व सभतेील वनष्ट्कशग ग्रामसभसेमोर ठेवून त्यावर 
चचा करावी. 

3.5. ग्रामपंचायतीच्या कायगक्षते्रातील सवग प्राथवमक शाळा व ऄंगणवाड्ाचं्या कामकाजाच्या ऄहवालाबाबत 
ग्रामसभते चचा करावी. 

3.6. अमचं गाव, अमचा ववकास शासन वनणगय जीपीडीपी-2015/ प्र.क्र.38/ पं.रा-6, ग्राम ववकास ववभाग, 
वद. 04 नोव्हेंबर, 2015 मधील म द्दा क्र. 6.1.2 मध्ये नम द सवग बाबी ववचारात घ्याव्यात. त्याचप्रमाणे 
अराखडा ऄतंीम करताना मवहला व बालकल्याण 10%, ऄन सूवचत जाती जमातीच्या कल्याणासाठी 
लोकसंख्यचे्या प्रमाणात अवण अरोग्य, वशक्षण, ईपवजवीका (Livelihood) 25% याप्रमाणात वकमान 
तरतूद शासनाकडील पत्र जा.क्र.जीपीडीपी 2015/प्र.क्र.38/पं.रा.6 वद.08 जून, 2016 मधे नमदू 
केल्या प्रमाणे ववभाग वनहाय र्क्केवारीची तरतदू फक्त ववत्त अयोगाच्या वनधीसाठी लागू राहील. 

3.7. शासन वनणगय क्रमाकं: जीपीडीपी 2017/प्र.क्र.51/पं.रा.6, ग्राम ववकास ववभाग, वदनांक 02 फेब्र वारी, 
2018 मधील म द्दा क्रमाकं 1 मध्ये नम द खालील बाबी ववचारात घ्याव्यात. 
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ऄ) सन 2016-17 च्या ग्रामपंचायत ववकास अराखड्ामधील ऄपणूग कामे, त्या-त्या वनधीतून पणूग 
करण्यासाठी प्रथम प रेशा प्रमाणात तरत द करावी. 

ब) ग्रामपंचायत हद्दीतील ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या अवण वजल्हा पवरषदेच्या मालकीच्या तथावप 
गावासाठी वापरात ऄसलेल्या सवग शाळा, ऄंगणवाड्ा आमारतींची द रूस्ती व देखभालीसाठी प रेशी 
तरतूद करावी. यामध्ये ग्रामपंचायत, प्राथवमक शाळा, ऄंगणवाडी आमारती, स्वच्छतागृहे यांचा समावशे 
ऄसावा. 

क) वरील दोन्ही म द्यांन सार प रेशी तरत द केल्यानतंर ईरलेल्या वनधीच े वनयोजन प्राधान्यक्रमान सार 
अराखड्ातील नवीन कामासाठी/ईपक्रमासाठी करण्यात याव.े  
ड) वार्षषक अराखडा ऄंतीम करताना एकूण अराखड्ाच्या 10% पेक्षा जास्त वनधी वयैस्क्तक लाभाच्या 
ईपक्रमावंर करू नये. 
 
3.8. शासन वनणगय क्रमाकं: जीपीडीपी 2018/प्र.क्र.51/पं.रा.6, ग्राम ववकास ववभाग, वदनांक 06 सप्र्ेंबर, 
2018 मधील म द्दा क्र. 5 मध्ये नम द केल्याप्रमाण े दावरद्र्य वनम गलन, मानव ववकास, सामावजक ववकास, 
अर्षथक ववकास, पयावरणीय व वातावरण ववषयक ववकास, सावगजवनक सवेा, स प्रशासन, कौशल्यवृध्दी, 
शारॄत ववकासाची ध्यये,े स्वच्छता, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन आ. बाबींचा एकास्त्मक ववचार करावा. 
 
4.  महत्वाकांक्षी वजल्हे (Aspirational Districts)  
मा.पंतप्रधान यांनी वदनांक 9 ऑगस्र्, 2017 रोजी, वनती अयोगामाफग त वनवरृत केलेल्या देशातील 115 
वजल्यामंध्ये कें द्र व राज्य शासनाच्या ववववध ईपक्रम / योजनाचंे ऄवभसरण (Convergence) करून कें द्र 
शासन व राज्य शासनाचे ऄवधकारी याचं्या संय क्त प्रयत्नाने (Collaboration) अवण वजल्या-वजल्यामधील 
स्पधा (Competition) यामधून वजल्यातील बलस्थाने अवण कमजोरीची क्षेत्रे ववचारात घवेून वजल्याचा 
सवांगीण ववकास साधणेबाबत महत्वाकाकं्षी वजल्हे (Aspirational Districts) हा कायगक्रम जाहीर केला अहे. 
या कायगक्रमांतगगत 49 प्रम ख कामवगरी वनदचेमशके (Key Performance Indicators) वनवरृत केलेले अहेत. 
या 115 महत्वाकांक्षी वजल्यामंध्ये (Aspirational Districts) महाराष्ट्रातील नंदूरबार, ईस्मानाबाद, वावशम व 
गडवचरोली या चार वजल्याचंा समावेश करण्यात अलेला अहे. या चार वजल्यांमध्य ेग्रामपंचायत ववकास 
अराखडा तयार करताना महत्वाकाकं्षी वजल्हे (Aspirational Districts) कायगक्रमांतगगत वनवरृत केलेली 
प्रम ख कामवगरी वनदचेमशके (Key Performance Indicators)  ववचारात घ्यावयाची अहेत. 
5.  वमशन ऄतं्योदय 
वमशन ऄंत्योदय हे जीवन अवण जीवनमान यांच े रूपातंर मोजण्यायोग्य दृष्ट्य पवरणामामध्ये करण्यासाठी 
ऄवभसरण व ईत्तरदावयत्वाचा ढाचा अहे. (Mission Antyodaya is an Accountability & Convergence 
Framework for transforming lives and livelihood on measurable outcomes). यामध्ये राज्यातील 
सवग वजल्हे व 348 ताल क्यामंधील एकूण 5264 ग्रामपंचायतींचा समावशे करण्यात अलेला अहे. 
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ताल कावनहाय ग्रामपंचायतींची नावे व वमशन ऄंत्योदय बाबत सववस्तर तपवशल 
https://missionantyodaya.nic.in या वबेसाइर्वर ईपलब्ध अहे. ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार 
करताना कें द्र व राज्य शासनाच्या ववववध ववभागाच्या योजना / ईपक्रम / कायगक्रमाचंे ऄवभसरण करून 
त्याऄन्वये ग्रामीण भागातील जीवन व जीवनमान ईंचावण्यासाठी अवश्यक त्या बाबीं ववचारात घ्याव्यात. 
 
6.  ग्राम सामावजक पवरवतगन मोवहमेऄतंगगत (VSTF) राज्य शासनाने वनवडलेल्या गावासंाठी तयार करण्यात 
अलेला अराखडा, ग्राम पंचायत ववकास अराखडा तयार करतानंा ववचारात घ्यावा. 
 
7. पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींचा ग्रामपंचायत ववकास अराखडा : 
       पसेा के्षत्रातील ग्रामपंचायतींचा पंचवार्षषक  व वार्षषक ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करण्यासाठी  
शासन वनणगय क्र.3 न सार कायगवाही  करावयाची अहे. पेसा क्षेत्रातील प्रत्येक गावासाठी  स्वतंत्र मवहला 
सभा, मागासवगीय व ववंचत घर्काचंी सभा व बालसभा अवण सवगसाधारण ग्रामसभा घ्यावयाच्या अहेत. 
प्रत्येक पेसा गावाच्या ग्रामसभेने अराखडा तयार करावयाचा ऄसून, ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सवग गावाचं े
अराखडे  एकत्र करुन ग्रामपंचायतीन े एकत्रीत  पंचवार्षषक  व वार्षषक ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार 
करावयाचा अहे. 
 
8.  लोकसहभागातून ववना-वनधी / कमी खचाची ववकासकामे / ईपक्रम 
 
ग्रामपंचायत ववकास अराखड्ामध्य े ववववध योजना ऄतंगगत ईपलब्ध होणा-या वनधी व्यवतवरक्त 
लोकसहभागातनू लोकांची गरज व वनकड ववचारात घेवून हाती घणे्यात येणा-या ववववध स्वरूपाच्या 
ईपक्रमाचंा समावशे स्वतंत्रपण ेकरावयाचा अहे. यामध्ये ईदाहरणादाखल खालील ईपक्रम घतेा यतेील. 
1. 100 र्क्के लसीकरण 
2. स्वच्छ व कचरा ववरहीत ग्रामपंचायत बाबत जाणीव जागृती 
3. शाळा व ऄंगणवाडीमध्य े100 र्क्के पर् नोंदणी व ईपस्स्थती 
4.   गावातील सवग क्षेत्र वपकाखाली अणणे. 
5.   शोषखड्ड्ांचा व परसबागांचा वापर करून गावातील सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करणे. 
6. स्वच्छतागृह व शौचालयाचं्या वापराबाबत जाणीव जागृती. 
7. क पोषण म क्त गाव 

      8. बालमजूर म क्त गाव 
      9.   तंर्ाम क्त गाव, व्यसनम क्त गाव, प्लास्र्ीकम क्त गाव आ. 
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9.  प्रशासकीय व तांवत्रक मान्यता 
अमचं गाव, अमचा ववकास ईपक्रमातंगगत शासन वनणगय क्रमाकं:जीपीडीपी-2015/प्र.क्र.38/पं.रा.6, वदनांक 4 
नोव्हेंबर, 2015 न सार ग्रामसभेन े प्रारूप ग्रामपंचायत ववकास अराखडा मंजूर केल्यानंतर, ग्रामपंचायतीने 
अराखड्ातील प्रत्येक ईपक्रमाचा प्रकल्प ऄहवाल तयार करावयाचा अहे. (राज्य प्रकल्प संचालक यांचेकडील 
पत्र क्र. राग्रास्वऄ/प्रवश/406/2017-18, वद. 22 जानेवारी, 2018 ऄन्वये वववहत केलेल्या नम न्यात) या सवग 
ईपक्रमाचं्या प्रकल्प ऄहवालासह ग्रामपंचायत ववकास अराखडा ताल कास्तरीय तावंत्रक छानणी सवमतीकडे 
सादर करावयाचा अहे. ताल कास्तरीय तावंत्रक छानणी सवमतीने शासन वनणगयात नम द केल्याप्रमाणे 
अराखड्ातील सवग ईपक्रमाचंी ताल कास्तरीय संबधंीत तावंत्रक ऄवधका-यामाफग त तावंत्रकदृष्ट्या छानणी व 
तपासणी करून अराखडा तावंत्रकदृष्ट्या व अर्षथक वनकषान सार योग्य ऄसल्यास त्यास तावंत्रक सवमती मान्यता 
देइल. 
ताल कास्तरीय तांवत्रक छाननी सवमतीकडून अराखडा योग्य ऄसल्याचे कळववल्यानंतर ग्रामपंचायत 
अराखड्ातील प्रत्येक ईपक्रमाचे ऄंदाजपत्रक तयार करेल. अराखड्ातील बाधंकाम, पाणी प रवठा व 
लघ कसचन ववभागाकडील कामाचं्या बाबतीत ग्रामपंचायत संबधंीत ववभागाच्या सक्षम प्रावधका-याची तांवत्रक 
मंजूरी घेइल. आतर ईपक्रमाचं्या बाबतीत ताल कास्तरीय तावंत्रक छानणी सवमतीने तांवत्रक व अर्षथक दृष्ट्या 
योग्य ऄसलेल्या ईपक्रमाचंे ग्रामपंचायत सववस्तर खचाचे ऄंदाजपत्रक तयार करून प्रत्येक ईपक्रमास स्वतंत्रपणे 
ग्रामपंचायतीची तावंत्रक व प्रशासकीय मान्यता घेइल व त्यानंतर ईपक्रमाची ऄंमलबजावणी करेल.  

10.  क्षमता बांधणी व प्रवशक्षण  

ग्रामपंचायत ववकास अराखडा (पंचवार्षषक  व वार्षषक ) तयार करताना ग्रामपंचायत कायगक्षेत्रातील सवग घर्काचंा 
सवक्रय सहभाग वमळवून त्यांच्या गरजा / वनकड ववचारात घेण्याच्या दृष्ट्र्ीकोनातून ग्रामपंचायत स्तरावर या 
घर्कांना अराखड्ाववषयीची प्रवक्रया, मावहती, अकडेवारी अवण शारॄत ववकासाची ध्येये (SDG) ऄवगत करून 
त्याचें हक्क व जबाबदा-या याववषयीची जाणीव वनमाण करावयाची अहे. यासाठी प्रवशवक्षत संपकग  ऄवधकारी तथा 
प्रभारी ऄवधकारी,  प्रवशवक्षत पयगववेक्षका, सबकी योजना सबका ववकास या मोहीमे ऄतंगगत प्रत्येक 
ग्रामपंचायतीसाठी वनय क्त केलेल्या Facilitator,अवण वजल्हा पवरषद व राज्य शासनाच्या ववववध ववभागाचं्या 
ऄवधकारी / कमगचा-यांमाफग त ग्रामसभेत त्याचं्या ववभागाची सवग मावहती द्यावयाची अहे.  

यासाठी खालीलप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात क्षमता बांधणी व प्रवशक्षणाच ेकायगक्रम हाती घ्यावयाचे अहेत.  

1. राज्य ग्रामीण ववकास ससं्था, यशदा, प णे यांचेमाफग त प्रत्येक वजल्यासाठी चार प्रवीण प्रवशक्षक प्रवशवक्षत 
करण्यात येतील. त्याचप्रमाण ेप्रत्येक वजल्हा पवरषदेच्या दोन ईप म ख्य कायगकारी ऄवधका-यांना ( ग्रा.पं. व 
म.बा.क.) राज्य ग्रामीण ववकास ससं्था, यशदा, प णे यांचेमाफग त प्रवशक्षण देण्यात येइल.  
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2. या प्रवशवक्षत चार प्रवीण प्रवशक्षक अवण दोन ईप म ख्य कायगकारी ऄवधका-यांनी खालील प्रवशक्षण/ 
कायगशाळा पणूग करावयाच्या अहेत.  

ऄ) वजल्हा स्तरीय प्रवशक्षण/ कायगशाळा  

1. गणवनहाय  वनय क्त केलेले सवग प्रभारी ऄवधकारी व पयगववेक्षका (ए.बा.वव.से.) याचें तीन वदवसांच ेप्रवशक्षण.  

2. सवग वज.प. सदस्य  

3. वज.प. चे सवग खातेप्रम ख, सवग गर् ववकास ऄवधकारी अवण वजल्यातील प्रम ख शैक्षवणक व समावजक ससं्थाचंे 
प्रवतवनधी  

4. वजल्हा स्तरावरील ववववध खात्याचें राज्य शासनाच ेसवग ऄवधकारी ( Line Dept.)  

6. गर् स्तरीय तावंत्रक छाननी सवमतीचे सवग सदस्य  

ब) गर्स्तरीय प्रवशक्षण/ कायगशाळा  

1. ताल क्यातील सवग ग्रामपंचायतींचे सरपंच व ग्रामसेवक याचंे दोन वदवसांच ेप्रवशक्षण  

2. सवग पंचायत सवमती सदस्य, पं. स. स्तरावरील सवग खातेप्रम ख, ताल का स्तरावरील ववववध खात्यांचे राज्य 
शासनाचे सवग ऄवधकारी ( Line Dept.), सवग ववस्तार ऄवधकारी, पयगवेवक्षका अवण ताल क्यातील प्रम ख शैक्षवणक 
व समावजक ससं्थाचंे प्रवतवनधी  

क) गणस्तरीय कायगशाळा  

गण स्तरावर खालील दोन प्रकारच्या कायगशाळा घ्यावयाच्या अहेत. या कायगशाळांची जबाबदारी गणवनहाय  
वनय क्त केलेल्या प्रवशवक्षत ववस्तार ऄवधकारी ( प्रभारी ऄवधकारी) व  प्रवशवक्षत पयगवेवक्षका यांचवेर सोपवावी. 
यासाठी अवश्यकतेन सार गर् ववकास ऄवधकारी यांनी वजल्हा स्तरीय प्रवीण प्रवशक्षक व आतर ताल कास्तरीय 
यंत्रणेची मदत घ्यावी.  

1  गणातील सवग ग्रामपंचायतींचे सवग सदस्य व ग्रामस्तरीय ससंाधन गर्ाचे सवग सदस्य यांची एक वदवसाची 
कायगशाळा 

2  गणातील सवग ग्रामपंचायतींमधील स्वयसंहाय्यता गर्ाचं्या ग्रामसंघाचे ऄध्यक्ष, सवचव व कोषाध्यक्ष, ऄंगणवाडी 
सेववका, ग्रामस्तरावरील ववववध खात्यांचे (वज.प. व राज्य शासन) ऄवधकारी /कमगचारी अवण समूह ससंाधन 
व्यक्ती (CRPs) यांची एक वदवसाची कायगशाळा 
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3  या सवग प्रवशक्षण/ कायगशाळांचे वळेापत्रक म ख्य कायगकारी ऄवधकारी यांनी गर् ववकास ऄवधका-याचं्या माफग त 
वनवरृत करून त्यास वजल्हा स्तरावरून प्रवसध्दी द्यावी. या सवग कायगशाळा ग्रामसभाचंा कायगक्रम स रु होण्यापवूी 
पणूग करावयाच्या ऄसल्याम ळे त्यान सार प्रवशक्षण/ कायगशाळांचे वळेापत्रक म ख्य कायगकारी ऄवधकारी यांनी 
वनवरृत कराव.े 

 4  वजल्हा व ताल का स्तरीय प्रवशक्षण/ कायगशाळा अयोजनाची जबाबदारी ईपम ख्य कायगकारी ऄवधकारी 
(ग्रा.पं.) याचंेवर अवण गणस्तरीय प्रवशक्षण/ कायगशाळा अयोजनाची जबाबदारी संबवंधत गर् ववकास ऄवधकारी 
यांचेवर सोपवावी. या सवग प्रवशक्षण/ कायगशाळा अयोजन/खचाववषयी सववस्तर मागगदशगक सचूना स्वतंत्रपणे 
वनगगवमत करण्यात यते अहेत, त्यान सार सवग प्रवशक्षण/ कायगशाळा वववहत म दतीत स रळीतपणे व ग णवत्तापवूगक 
पार पाडण्याची जबाबदारी म ख्य कायगकारी ऄवधकारी याचंवेर सोपवण्यात येत अहे. 

11. ग्राम पंचायत ववकास अराखडा वेळापत्रक   

वजल्हयातील सवग ग्राम पंचायतीचे पंचवार्षषक व वार्षषक अराखडे तयार करुन ते प्लान प्लस वर वद. 31 वडसेंबर, 
2019 पयतं ऄपलोड करावयाच ेऄसल्यान े, त्यासाठी अवश्यक ते प्रवशक्षण  व कायगशाळा यांचे वळेपत्रक 
पवरवशष्ट्र् 1 न सार वनवरृत करण्यात यते अहे. त्यान सार राज्य ग्रामीण ववकास ससं्था, यशदा प णे व सवग म ख्य 
कायगकारी ऄवधकारी यांनी कायगवाही करावयाची अहे. 

12 मावहती, वशक्षण व संवाद   

ग्राम पंचायत ववकास अराखडा तयार करण्यासाठी ग्राम पंचायत कायगक्षेत्रातील सवग घर्कांना या ववषयीची 
संपणूग मावहती वमळणे ऄपेवक्षत अहे. त्यासाठी व सवग घर्काचंा सक्रीय सहभाग वमळण्यासाठी  ग्राम पंचायत 
ववकास अराखडा तयार करण्याच्या या शासन वनणगयामध्ये नमूद सवग प्रक्रीयांना वजल्हास्तरावरुन  म ख्य 
कायगकारी ऄवधकारी यांनी जास्तीत जास्त प्रवसध्दी द्यावी. यासाठी  वजल्हा, ताल का  अवण गण स्तरावर ( 
Cluster Level) घणे्यात येणा-या  कायगशाळाचं ेवळेापत्रक अवण ग्राम सभाचं्या वळेापत्रकास वजल्हा व 
ताल कास्तरावरुन प्रवसध्दी द्यावी.  यासाठी  वजल्हा व ताल का  स्तरावर पे्रस कॉन्फरंस घणेे, ठळक वठकाणी मोठे 
बोडग/ फलक लावणे आ. ईपक्रम हाती घतेा यतेील. 

13. कें द्र व राज्य शासनाच्या वेबसाआर्वर अराखडे ऄपलोड करणे  

        कें द्र शासनाने ववकवसत केलेल्या http://planningonline.gov.in या प्लॅन प्लस वेबसाइर्वर 
ग्रामसभांमाफग त ऄतंीम करण्यात अलेले सन 2020-21 या वषाच ेग्रामपंचायत ववकास अराखडे वदनांक 31 
वडसेंबर, 2019 पयतं ऄपलोड करण्याची जबाबदारी संबधंीत ग्रामसवके व कें द्रचालक याचंेवर सोपवावी. सवग 
ग्रामपंचायतींचे ग्रामपंचायत ववकास अराखडे म दतीत ऄपलोड करून घेण्याची दक्षता संबवंधत गर् ववकास 
ऄवधका-यांनी घ्यावी व त्याचा वनयवमत अढावा ईपम ख्य कायगकारी ऄवधकारी (पं) यांनी घ्यावा.  
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14. पारदशगकता, ईत्तरदावयत्व व सवनयंत्रण  

14.1. ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करताना गावातील सवांना ग्रामपंचायतीस ईपलब्ध होणारा वनधी, 
ऄपणूग कामासाठी अवश्यक वनधी व प्राधान्यक्रमाने प्रस्ताववत करावयाची कामे व अराखड्ाववषयीची ऄन षंवगक 
मावहती व अकडेवारी पारदशगकपणे ईपलब्ध करून देवून, जास्तीतजास्त व्यक्तींचा सहभाग प्राप्त करून 
घ्यावयाचा अहे. ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या ऄतंीम ग्रामपंचायत ववकास अराखड्ाची मावहती ग्रामपंचायतीने 
खालील नम न्यात ऑइल पेंर्ने नोर्ीस बोडग / फलक तयार करून ग्रामपंचायत आमारत ककवा गावातील मध्यवती 
वठकाणी दशगनी भागावर लावावा.  

ग्रामपंचायत ववकास अराखडा सन 2020-21  

    ग्रामपंचायतीचे नाव :    ताल का -  वजल्हा -        

ग्रामपंचायतीस सन 2020-21 मध्य ेईपलब्ध होणारा एकूण वनधी रूपय.े --------------/-  

ऄ.क्र. प्रकल्प / ईपक्रम / 
कामाचे नाव 

कामाचे 
वठकाण 

अराखड्ातील 
तरतूद (रूपये) 

प्रकल्प / ईपक्रम / काम हाती घेवून पूणग 
करण्याचा ऄपेवक्षत कालावधी 

पासून पयंत 
     ऄ ऄपणूग प्रकल्प / ईपक्रम / 

कामे 
    

      
      

       ब देखभाल व द रूस्तीची 
कामे 

    

      
      

       क नववन प्रकल्प / ईपक्रम / 
कामे 

    

      
 एकूण     
 
14.2. शासन वनणगय वदनांक 4 नोव्हेबर, 2015 मधील म द्दा क्र. 7.5.1 ऄन्वये प्रत्येक ग्रामपंचायतीने 

सामावजक लेखापवरक्षण सवमतीची स्थापना ग्रामसभमेाफग त करावयाची अहे. या सवमतीने ग्रामपंचायतीने हाती 
घेतलेल्या कामांचे सामावजक लेखापवरक्षण करून त्याचा ऄहवाल दर तीन मवहन्यांनी ग्रामपंचायत व 
ग्रामसभेकडे सादर करावयाचा अहे. या सवमतीची स्थापना करून ती कायास्न्वत करावी. या सवमतीचा बोडग / 
फलक ग्राम पंचायत आमारतीवर लावावा व त्याचा वनयवमत अढावा गर् ववकास ऄवधकारी यानंी घ्यावा.  
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14.3.  शासन वनणगय वदनांक 4 नोव्हेबर, 2015 मधील म द्दा क्र. 7.5.2 ऄन्वय ेप्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये 
कायगगर् स्थापन करून ग्रामपचंायत ववकास अराखड्ामधील कामांची ग णवत्ता व प्रगती याची पाहणी करून 
ऄंमलबजावणीबाबतचा ऄहवाल ग्रामपंचायत व ग्रामसभेकडे सादर करावयाचा अहे. त्यादृष्ट्र्ीने सदर गर् 
कायास्न्वत करावा. या कायगगर्ाचा बोडग / फलक ग्राम पचंायत आमारतीवर लावावा. 

 
14.4. शासन वनणगय वदनांक 4 नोव्हेबर, 2015 ऄन्वये सूचना वदल्यान सार वजल्हास्तरीय सवनयंत्रण व 

कायगकारी सवमतीच्या वनयवमत बैठका घवूेन कायगक्रमाचा अढावा घ्यावा. 
14.5. ताल कास्तरावर गर् ववकास ऄवधकारी यानंी मवहन्यातून दोन वेळा ग्रामसवेकांची व तीन 

मवहन्यातून एकदा सरपंच व ग्रामसवेक याचंी एकवत्रत बठैक घेवून कायगक्रमाचा अढावा घ्यावा. 
14.6. प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या पंचवार्षषक व वार्षषक अराखड्ाची नोंद ताल कास्तरावर गर् ववकास 

ऄवधकारी यांनी घेवून ताल क्यातील सवग ग्रामपंचायतींचा एकवत्रत ऄहवाल वजल्हास्तरावर वद. 15 जानेवारी, 
2020 पयंत सादर करावयाचा ऄसून म ख्य कायगकारी ऄवधकारी यांनी वजल्यातील सवग ग्रामपंचायतींचा ग्राम 
पंचायत ववकास अराखड्ांचा एकवत्रत ऄहवाल शासनास व राज्य व्यवस्थापन कक्ष (पंचायतराज), प णे यांचेकडे 
वद. 31 जानेवारी, 2020 पवूी सादर करावा. पचंवार्षषक व वार्षषक ग्रामपंचायत ववकास अराखडा ऄहवाल नम ना 
पवरवशष्ट्र् 2 व पवरवशष्ट्र् 3 न सार वववहत करण्यात येत अहे. 

शासन वनणगय वदनांक 4 नोव्हेबर, 2015, वदनांक 2 फेब्र वारी, 2018 अवण वदनांक 6 सप्र्ेंबर, 2018 
ऄन्वये वदलेल्या मागगदशगक सूचना अवण वर नम द केलेल्या सवग बाबी ववचारात घेवून सवग ग्रामपंचायतींचा सन 
2020-21 ते 2024-25 या कालावधीचा पंचवार्षषक  ग्रामपचंायत ववकास अराखडा  व सन 2020-21 या वषाचा 
ग्रामपंचायत ववकास अराखडा सोबत पवरवशष्ट्र् 1 मध्ये वववहत केलेल्या वळेापत्रकाप्रमाणे पणूग होइल याची दक्षता 
म ख्य कायगकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद यांनी घ्यावयाची अहे. 

   
सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ईपलब्ध 

करण्यात अला ऄसनू त्याचा संकेताक 201905281316387420 ऄसा अहे. हा अदेश वडजीर्ल स्वाक्षरीन े
साक्षावंकत करुन काढण्यात यते अहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याचं्या अदेशान सार व नावान.े  

 ( नीला रानडे ) 
 ऄवर सवचव, महाराष्ट्र शासन.  
 
प्रत, 

1. मा. राज्यपाल महोदय याचंे सवचव, राजभवन, मलबार वहल, म ंबइ. 

Neela S 
Ranade

Digitally signed by Neela S Ranade 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Rural 
Development And Water Conservation Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3fa000534746db92f0157755df1a70d0797
969b5baca3c22211cde2ca05529e3, cn=Neela S 
Ranade 
Date: 2019.05.28 16:29:43 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा. म ख्यमंत्री याचं ेप्रधान सवचव, मंत्रालय, म ंबइ -32. 
3. सवग मा. मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचव मंत्रालय, म ंबइ -32. 
4. मा. ववरोधी पक्षनतेे, ववधानपवरषद/ववधानसभा, महाराष्ट्र ववधानमंडळ, म ंबइ. 
5. मा. म ख्य सवचव यांच ेववरष्ट्ठ स्वीय सहायक. 
6. ऄपर म ख्य सवचव / प्रधान सवचव/ सवचव ( ववत्त / वनयोजन /ग्राम ववकास / जलसंधारण / 

महसूल / मवहला व बाल ववकास /अवदवासी ववकास / सामावजक न्याय /सावगजवनक अरोग्य / 
पाणी प रवठा /सावगजवनक बाधंकाम ) 

7. सवग सन्माननीय ववधानपवरषद/ववधानसभा सदस्य व ससंद सदस्य महाराष्ट्र राज्य. 
8. ववभागीय अय क्त ( सवग ववभाग ) 
9. म ख्य कायगकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद ( सवग ) 
10. वजल्हावधकारी ( सवग ) 
11. राज्य प्रकल्प सचंालक, राज्य प्रकल्प व्यवस्थापक कक्ष ( राष्ट्रीय ग्राम स्वराज ऄवभयान ),   ए-

9, वशवसागर ऄपार्गमेंर्, मोदीबाग, गणेशकखड रोड, वशवाजीनगर, प णे - 411016. 
12. महासंचालक, मावहती व जनसंपकग  संचलनालय, म ंबइ.  
13. मावहती व तंत्रज्ञान कक्ष, ग्रामववकास ववभाग, मझगबान पथ, फोर्ग, म ंबइ. 
14. सह सवचव / ईप सवचव  ग्राम ववकास ववभाग ( सवग  ) 
15.  वनवड नस्ती (कायासन पंरा-6)  
 



अ.नं. उपक्रम
प्रशिक्षण 
कालावधी

पासून पयंत काययवाही करणारी संस्था / अशधकारी

१  शजल्हाशनहाय चार प्रवीण प्रशिक्षकाचंी नाव ेशनशित करणे १ १५.०४.२०१९ मु.का.अ. आशण यिदा

२ प्रशिक्षण गरजाचंे शवशे्लषण (TNA), प्रशिक्षण मोड्यल, प्रशिक्षण साशहत्य व वाचन साशहत्य तयार करणे. २५.०५.२०१९ यिदा

प्रवीण प्रशिक्षकाचंे प्रशिक्षण ५ १५.०४.२०१९ २५.०५.२०१९ यिदा
२ राज्यस्तरीय अशधका-याचंी काययिाळा १ २५.०५.२०१९ ३१.०५.२०१९ यिदा
३ उपमुख्य काययकारीअशधकारी (ग्रा.पं. व म.बा.क.) १ २५.०५.२०१९ ३१.०५.२०१९ यिदा
४
५ शजल्हास्तर-शज.प.सदस्याचंी काययिाळा १ ०१.०६.२०१९ १०.०६.२०१९ मु.का.अ. / उप मु.का.अ.(पं) 

६ शजल्हास्तर-शज.प.व राज्यिासनाच्या शजल्हास्तरीय खातेप्रमुखाचंी काययिाळा १ ०१.०६.२०१९ १०.०६.२०१९ मु.का.अ. / उप मु.का.अ.(पं) 

७ शजल्हास्तर-गट स्तरीय ताशंिक छानणी सशमती सदस्याचंी काययिाळा १ ०१.०६.२०१९ १०.०६.२०१९ मु.का.अ. / उप मु.का.अ.(पं) 

८ शजल्हास्तर-गण शनहाय शनयुक्त केलेले प्रभारी अशधकारी (शवस्तार अशधकारी) याचंे तीन शदवसाचंे प्रशिक्षण ३ ०१.०६.२०१९ ३०.०६.२०१९ मु.का.अ. / उप मु.का.अ.(पं./म.बा.क.) व प्रवीण प्रशिक्षक.

९ शजल्हास्तर-गण शनहाय शनयुक्त केलेल्या पययवशेक्षका (ए.बा.शव.स.ेयो) याचंे तीन शदवसाचंे प्रशिक्षण ३ ०१.०६.२०१९ ३०.०६.२०१९ मु.का.अ. / उप मु.का.अ.(पं./म.बा.क.) व प्रवीण प्रशिक्षक.

१० तालुकास्तर- तालुक्यातील सवय ग्रामपंचायतींचे सरपंच व ग्रामसेवक २ १५.०६.२०१९ १५.०७.२०१९ मु.का.अ. /  उप मु.का.अ.(पं./म.बा.क.) / ग.शव.अ.व प्रभारी अशधकारी

११
तालुकास्तर- सवय पं.स.सदस्य,तालुक्यातील सवय शवभागाचंे (राज्य व शज.प.) तालुकास्तरीय अशधकारी, पं.स. चे सवय 
अशधकारी/कमयचारी, तालुक्यातील प्रमुख िैक्षशणक व सामाशजक संस्थाचंे प्रशतशनधी

१ १५.०६.२०१९ १५.०७.२०१९ मु.का.अ. /  उप मु.का.अ.(पं./म.बा.क.) / ग.शव.अ.व प्रभारी अशधकारी

१२ गण स्तर - गणातील सवय ग्रामपंचायतींचे सदस्य, प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील ग्राम संसाधन गटाचे सदस्य १ २०.०६.२०१९ ३०.०९.२०१९ मु.का.अ. /  उप मु.का.अ.(पं./म.बा.क.) / ग.शव.अ.व प्रभारी अशधकारी

१३
गण स्तर -गणातील सवय ग्रामपंचायतींमधील स्वयंसहाय्यता गटाचं्या ग्रामसंघाचे अध्यक्ष, सशचव व कोषाध्यक्ष, 
अंगणवाडी सेशवका, ग्रामस्तरावरील शवशवध खात्याचंे (शज.प. व राज्य िासन) अशधकारी /कमयचारी आशण समूह 
संसाधन व्यक्ती (CRPs)

१ २०.०६.२०१९ ३०.०९.२०१९
मु.का.अ. /  उप मु.का.अ.(पं./म.बा.क.) / ग.शव.अ., प्रभारी अशधकारी व 
मुख्यसेशवका

१४ शजल्हयानंी सवय ग्राम पंचायतीच्या ग्रामसभाचंे वळेापिक शनशित करुन त्यास प्रशसध्दी देणे. १५.०९.२०१९ ३०.०९.२०१९ मु.का.अ. /  उप मु.का.अ.(पं./म.बा.क.) / ग.शव.अ.व प्रभारी अशधकारी

१५ ग्रामस्तर- मशहला ग्रामसभा, मागासवगीय व वशंचत घटकाचंी सभा व बालसभा ०२.१०.२०१९ ३१.१२.२०१९
मु.का.अ. /  उप मु.का.अ.(पं./म.बा.क.) / ग.शव.अ., प्रभारी अशधकारी व 
मुख्यसेशवका -सरपंच व ग्रामसेवक

ग्रामपंचायत शवकास आरखडा काययक्रम वळेापिक सन २०१९-२०

पशरशिष्ट १
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१६ ग्रामस्तर-  साधारण ग्रामसभा  ०२.१०.२०१९ ३१.१२.२०१९
मु.का.अ. /  उप मु.का.अ.(पं./म.बा.क.) / ग.शव.अ., प्रभारी अशधकारी व 
मुख्यसेशवका -सरपंच व ग्रामसेवक

१७ ग्रामपंचायत शवकासआराखडा प्लान प्लस वर अपलोड करणे १५.१०.२०१९ ०५.०१.२०२० ग.शव.अ.,प्रभारी अशधकारी, ग्रामसेवक आशण कें द्रचालक

१८
सन २०२०-२१ चा अंशतम वार्षषक  ग्रामपंचायत शवकासआराखडा शवहीत केलेल्या नमून्यात बोडय/फलकावर प्रशसध्द 
करणे.

१५.१०.२०१९ १५.०१.२०२०
मु.का.अ. /  उप मु.का.अ.(पं./म.बा.क.) / ग.शव.अ., प्रभारी अशधकारी व 
मुख्यसेशवका -सरपंच व ग्रामसेवक
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जिल्ह्याचे नाव - जिल्ह्हयातील एकूण तालकेु -
जिल्ह्हयातील एकूण ग्रामपंचायत संख्या : रु.लाखात 

अ.क्र. तपशील
१ जनधीचा स्त्रोत

1. स्वनिधी
2. नवत्त आयोग
3. मिरेगा
4. स्वच्छ भारत अनभयाि
5. इतर निधी
(बनिसे, आनिवासी उपयोजिा, 
लोकसहभाग इ. )

२ एकूण अपेक्षीत  ननधी
३ प्रस्तावीत आराखड्याची रक्कम
४ आराखड्यातील नवकास के्षत्र ननहाय 

प्रस्तानवत उपक्रम व तरतदुी
उपक्रम संख्या तरतूद उपक्रम संख्या तरतूद उपक्रम संख्या तरतूद उपक्रम 

संख्या
तरतूद उपक्रम 

संख्या
तरतूद उपक्रम 

संख्या
तरतूद

१. निक्षण
२. आरोग्य
३. उपजीनवका / पोषण
४. मनहला बाल कल्याण नवकास
५. मागासवगीयांचा नवकास
६.बांधकामे
(वरील १ ते 5 मध्ये समानवष्ट नसलेले 
)
७. रस्ते
८. नपण्याचे पाणी
९.कृषी
१०.पिु संवधधन
११.जलसंधारण
१२. गटारे
१३. घन कचरा व्यवस्थापन
14. सौर व अपांरपाजरक उिा
15. जवजवध प्रजशक्षण काययक्रम
16. इतर (असल्ह्यास तपशील द्यावा)

५ एकूण

उप मखु्य काययकारी अजधकारी (ग्रा.पं.) मखु्य काययकारी अजधकारी
जिल्ह्हा पजरषद---------------- जिल्ह्हा पजरषद----------------

2020-21 2023-24 एकूण2021-22 2022-23

पनरनिष्ट 2
पंचवार्षषक ग्रामपंचायत नवकास आराखडा (सन 2020-21 ते 2024-25)

नजल्याचा एकनत्रत गोषवारा

2024-25



जिल्ह्याचे नाव -

स्वनिधी ववत्त 
आयोग मिरेगा स्वच्छ 

भारत इतर निधी एकूण उपक्रम 
संख्या रक्कम

उपक्रम 
संख्या रक्कम

उपक्रम 
संख्या रक्कम

उपक्रम 
संख्या रक्कम

उपक्रम 
संख्या रक्कम

उपक्रम 
संख्या रक्कम

उपक्रम 
संख्या रक्कम

उपक्रम 
संख्या रक्कम

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

उपक्रम 
संख्या रक्कम

उपक्रम 
संख्या रक्कम

उपक्रम 
संख्या रक्कम

उपक्रम 
संख्या रक्कम

उपक्रम 
संख्या रक्कम

उपक्रम 
संख्या रक्कम

उपक्रम 
संख्या रक्कम

उपक्रम 
संख्या रक्कम

उपक्रम 
संख्या रक्कम

उपक्रम 
संख्या रक्कम

२५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

उप मखु्य काययकारी अजिकारी (ग्रा.पं.) मखु्य काययकारी अजिकारी
जिल्ह्हा पजरषद---------------- जिल्ह्हा पजरषद----------------

टिप -

रस्ते

पिण्याचे िाणी

उिपिवीका व िोषण

सौर व अपारंपाररक 

एकूण
मपहला बालकल्याण 

पवकास
मागासवगीयाांचा पवकास

बाांधकामे (वरील अ, ब, क 
मध्ये समापवष्ट नसलेले )

कृषी िश ुसांवधधन

ताऱुक्यातीऱ सवव ग्रा.प.ंच ेएकत्रित अपेक्षित उत्पन्ि
अ.क्र.

ताऱुक्याचे
 िाव

ववववध प्रशििण इतर (असल्यास तिशील एकूणिलसांधारण गटारे घन कचरा व्यवस्थािन

1. सवध पवकास कामे/उिक्रमाांसाठी प्रस्तापवत केलेल्या तरतदूींची बेरीि (रकाना 44 ची बेरीि) ग्रामिांचायतीने मांिरू केलेल्या त्या वषाच्या ग्रामिांचायत पवकास आराखड्यातील एकूण रक्कमे इतकी असणे आवश्यक आहे.
2. आमचां गाव आमचा पवकास अांतगधत मागधदशधक सचूनाांमध्ये पनदेश पदल्याप्रमाणे वरील रकाना 16 मधील पशक्षण आरोग्य, उिपिपवका व िोषण यावरील (मानव पवकास) तरतदू एकूण आराखड्याच्या 25% िेक्षा कमी असता कामा नये.
3. मपहला व बाल कल्याणासाठी एकूण आराखड्याच्या १०% आपण मागासवर्गगयाांच्या कल्याणासाठी त्याांच्या लोकसांख्येच्या प्रमाणात आराखड्यामध्ये तरतदूी असल्याची खातरिमा करावी.
4. वरील नमनु्यातील ग्रामिांचायत पवकास आराखड्याची एकपित मापहती वषधपनहाय स्वतांििणे द्यावयाची आहे.

पटिटिष्ि 3
पंचवार्षषक ग्रामपंचायत जवकास आराखडे (जिल्ह्याचा गोषवारा)

वषय सन 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 व 2024-25 ( वषयजनहाय स्वतंत्र तक्ता द्यावा)

वार्षिक आराखड्यामध्ये प्रमुख र्वभागाांतगित प्रस्तार्वत उपक्रम व रक्कमेचा तपशिऱ

पशक्षण आरोग्य
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