
मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री 
ग्रामपंचायत बाधंणी योजनेंतगगत 121 
ग्रामपंचायतींच्या बाधंकामास मंजुरी 
प्रदान करणेबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 

शासन वनणगय क्रमाकं: ग्रापंइ-2018/प्र.क्र.91/बाधंकाम-4 
बाधंकाम भिन, 25 मर्गबान पथ, 

फोर्ग, मंुबइ-400 001.  
तारीख:    24  सप्र्ेंबर, 2018 

िाचा :-  
1) शासन वनणगय क्रमांकः ग्रापंइ-2017/प्र.क्र.246/बांधकाम-4, वद.23 जानेिारी, 2018 
2) शासन वनणगय क्रमांकः ग्रापंइ-2018/प्र.क्र.91/बांधकाम-4, वद.30 जून, 2018 
3) शासन वनणगय क्रमांकः ग्रापंइ-2018/प्र.क्र.91/बांधकाम-4, वद.03 ऑगस्र्, 2018 

प्रस्तािना :- 
 

राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्ित:च्या कायालयासाठी स्ितंत्र आमारत नाही ऄशा 

ग्रामपंचायतींना स्ितंत्र कायालयाची आमारत बाधंण्यासाठी “मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री 

ग्रामपंचायत बाधंणी योजना” संदभीत शासन वनणगयान्िये मंजूर करण्यात अली अहे.  ग्रामीण 

भागासाठी पायाभतू सुविधाचंी ऄसणारी अिश्यकता ि त्यासाठी ईपलब्ध ऄसणाऱ्या स्तोत्राचंी 

मयादा विचारात घेउन मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बाधंणी योजनेतंगगत 1000 

पेक्षा कमी लोकसंख्या ऄसलेल्या ि स्ित:च्या कायालयासाठी स्ितंत्र आमारत नसलेल्या ऄशा 121 

ग्रामपंचायतींना स्ित:चे कायालय बाधंण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन वनणगय:-  
 

मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बाधंणी योजनेतंगगत 1000 पेक्षा कमी 

लोकसंख्या ऄसलले्या ि ज्या ग्रामपंचायतींना स्ित:च्या कायालयासाठी स्ितंत्र आमारत नाही ऄशा 

121 ग्रामपंचायतींना स्ित:चे ग्रामपंचायत कायालय बाधंण्यास शासन वनणगय क्र.ग्रापंइ-2017/ प्र. 

क्र. 246/ बाधंकाम-4, वद.23 जानेिारी, 2018 मधील ऄर्ींच्या ऄधीन राहून शासनाची मान्यता 

देण्यात येत ऄसून सदर ग्रामपंचायतींची यादी सोबत प्रपत्र-ऄ मध्ये देण्यात अली अहे.              
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2.   सोबतच्या प्रपत्र-ऄ मधील 1000 पेक्षा कमी लोकसंख्या ऄसलेल्या ग्रामपंचायतींनी या 

योजनेमधून त्याचं्या कायालयाचे बाधंकाम कराियाचे ऄसल्यास प्रथम ग्रामसभचेा ठराि करुन 

शासनाने वनवित केलेल्या बाधंकाम मुल्याचं्या 10% आतकी रक्कम स्िवनधीतून भरण्यास तयार 

ऄसल्याचे प्रमावणत कराि.े सदर ग्रामपंचायतींनी िरीलप्रमाणे ठराि संमत केल्यानंतर संबंवधत 

ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 1000 पेक्षा कमी ऄसल्याची ि स्ित:च े कायालय ईपलब्ध नसल्याची 

खात्री  केल्यानंतर वजल्हा पवरषदेने ऄंवतम मंजूरी प्रदान करािी.  

3.      ग्रामपंचायतींनी त्याचं्या कायालयाचे बाधंकाम शासन वनणगय क्र.ग्रापंइ-2013/प्र.क्र.189/   

पंरा-7,  वद.30.01.2014 ऄन्िये तयार केलेल्या प्रचवलत अराखड्यानुसार करणे अिश्यक 

राहील.  

4.      या योजनेतंगगत ऄंवतमत: वनिड करण्यात अलेल्या ग्रामपंचायतींना त्याचं्या कायालयाच्या 

बाधंकामासाठी वनधीच्या ईपलब्धतेनुसार र्प्प्यार्प्प्याने 90% च्या मयादेत वजल्हा पवरषदामंाफग त 

वनधी वितवरत करण्यात येइल.  

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

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा साकेंताक   201809241440329720 ऄसा अहे. हा अदेश 

वडजीर्ल स्िाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार ि नािाने.  

 

 

          (वद. बा. पार्ील) 
 ऄिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.मंत्री (ग्रामविकास) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबइ 
2. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपवरषद याचंे खाजगी सवचि, विधानभिन, मुंबइ 
3. मा.राज्यमंत्री (ग्रामविकास) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबइ 
4. मा.सवचि, ग्राम विकास विभाग याचंे स्िीय सहायक  
5. सिग विभागीय अयुक्त 

http://www.maharashtra.gov.in/
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6. महालेखापाल, लेखा ि ऄनुज्ञयेता/लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र-1 मंुबइ/महाराष्ट्र-2 नागपूर 
7. सिग वजल्हावधकारी, 
8. सिग मुख्य कायगकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद 
9. सिग वजल्हा कोषागार ऄवधकारी 
10. मुख्य लेखा ि वित्त ऄवधकारी, सिग वजल्हा पवरषद 
11. सिग ईप सवचि/ऄिर सवचि/कक्ष ऄवधकारी, ग्राम विकास विभाग 
12.  सिग ऄवतवरक्त मुख्य कायगकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद 
13. सिग ईप मुख्य कायगकारी ऄवधकारी (ग्रा.पं.), वजल्ह पवरषद 
14.  सिग कायगकारी ऄवभयंता (बाधंकाम), वजल्हा पवरषद 
15.  वनिड नस्ती, कायासन बाधंकाम-4, बाधंकाम भिन, फोर्ग, मंुबइ. 
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प्रपत्र - “ऄ” 

ऄ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायतीच ेनाि 

1 नावशक वसन्नर 
 

बोरखखड 

2 अर्किाडे 

3 दत्तनगर (दापुर) 

4 मऱ्हळ खु. 

5 सुरेगाि 

6 श्रीरामपुर(खशदेिाडी) 

7 आगतपुरी र्ाकेद खु. 

8 ऄडसरे खु. 

9 नावशक यशितंनगर 
10 जळगाि पारोळा ईडणी वदगर 

11 ऄहमदनगर नेिासा लेकुरिाळा अखाडा 

12 राजेगािं 

13 ठाणे शहापूर र्ेंभलुी 

14 रत्नावगरी मंडणगड वनगडी 

15 पणेु खेड ऄवहरे 

16 असखेड खु. 

17 एकलहरे 

18 िराळे 

19 परसुल 

20 असखेड बु. 

21 पुरंदर खेंगरेिाडी 

22 सातारा पार्ण बाधंिर् 

23 खर्ाि ऄनफळे 

24 गंुडेिाडी 
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ऄ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायतीच ेनाि 

25 सांगली अर्पाडी कामथ 

26 धािडिाडी 

27 तासगाि धोंडेिाडी 

28 पानमळेिाडी 

29 वमरज मानमोडी 

30 रसुलिाडी (वकसानपूर) 

31 जत िासान 

32 खानापूर शेडगेिाडी 

33 भडकेिाडी 

34 वशराळा खशदेिाडी 

35 वशिरिाडी 

36 सोलापरू माढा खशगेिाडी 

37 जाखल े

38 महादेििाडी 

39 गिळेिाडी 

40 औरंगाबाद पैठण कािसान 

41 जाभंळी 

42 कन्नड जिखेडा 

43 तेलिाडी 

44 औरंगाबाद मोरवहरा 

45 फुलंब्री ममनाबाद 

46 नांदेड देगलूर भायेगाि 

47  दरेगाि 

48 देगलूर टाकळी ज. 

49 वबलोली गळेगाि 
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ऄ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायतीच ेनाि 

50 नांदेड वबलोली एकडकी खु. 

51 र्ाकळी खु. 

52 कंधार जाकापूर 

53 मादाळी 

54 गुटे्टिाडी 

55 सोमठाणा 

56 गाधंीनगर 

57 वहमायतनगर बळीराम ताडंा 

58 कासारिाडी 

59 मुखेड वचिळी 

60 भार्ापूर 

61 हदगाि कोळगाि 

62 ऄधापूर 
 

खैरगाि बु. 

63 अगराबाद ताडंा 

64 जाभंरुण 

65 शहापूर 

66 पागंरी 

67 कारिाडी 

68 भोकरदन ताडकळस 

69 कोठा-दाभाडी 

70 जाफराबाद सोनवगरी 

71 जालना जालना बोरखेडी 

72 वहगिन 

73 कचरेिाडी 

74 बदनापूर राजणगाि 
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ऄ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायतीच ेनाि 

75 जालना ऄंबड सोनक खपपळगाि 

76 वभिडंी बोडखा 

77 खहगोली औंढा-नागनाथ जोडखपपरी 

78 गढाळा 

79 फुलदाभा 

80 परभणी गंगाखेड मसनेरिाडी 

81 बेलिडी 

82 ऄबुगजिाडी 

83 पालम रोकडेिाडी 

84 खजतूर कौडगािं 

85 बीड परळी परचुंडी 

86 धारुर िरकर्िाडी 

87 पागंरी 

88 केज पळसखेडा 

89 काशीदिाडी 

90 ऄंबाजोगाइ धािडी 

91 माजलगाि ढोरगाि 

92 ब्रम्हगाि 

93 मनुरिाडी 

94 लातूर ऄहमदपूर वचलखा 

95 ईद्गीर वतिर्ग्याळ 

96 
 

बलुढाणा खसदखेडा राजा ऄमनगाि 
 

97 यितमाळ पुसद शेलु (खु.) 

98 चौधरा 

99 महागािं भोसा 
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ऄ.क्र. वजल्हा तालकुा ग्रामपंचायतीच ेनाि 

100 नागपूर कुही वचकणा 

101  माळणी 

102  वभिापुर सालेभट्टी(दंदे) 
103  कार्ोल राउळगाि 
104  नरखेड खददरगाि 
105 चंद्रपूर मुल गोिधगन 
106 चंद्रपूर चेक खनबाळा 
107 भद्रािती मनगाि 
108 मासळ 
109 िधा देिळी वदगडोह 
110 तळनी खादेंराि 
111 अिी बोदद 
112 तळेगाि (र.) 
113 ऄकोला ऄकोला जलालाबाद 
114  ऄकोर् ऄर्कळी 
115  र्ाकळी 
116 ऄमरािती िरुड िडंली 
117  वचखलदरा अढाि 
118 गडवचरोली अरमोरी सायगाि 
119 चामोशी मारोडा 
120 गोंवदया देिरी वमसवपरी 
121 सालेकसा खनबा 
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