“मा.बाळासाहे ब ठाकरे स्मृती मातोश्री
ग्रामपंचायत बांधणी योजनेच्या प्रचलीत
धोरणात सुधारणा करण्याबाबत.”

महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास विभाग
शासन वनणणय क्रमांकः ग्रापंइ 2018/प्र.क्र. 53/बांधकाम-4
बांधकाम भिन, 25 मर्णबान पथ,
फोर्ण , मुंबइ 400 001.
तारीख:

2 नोव्हेंबर, 2018

िाचा :1) शासन वनणणय क्रमांकः ददभू-2010/प्र.क्र.62 /पंरा -6 वद .16 सप्र्ें बर, 2010
2) शासन वनणणय क्रमांक- रागापं-2012/प्र.क्र.92/योजना-4 वद. 03 माचण 2014
3) शासन वनणणय क्रमांकः जीपीडीपी- 2015/प्र.क्र.38 /पंरा -6 वद .04 नोव्हेंबर, 2015
4) शासन वनणणय क्रमांक- विकास 2015/प्र.क्र.274/यो- 6 वद. 16 वडसेंबर, 2015
5) शासन वनणणय क्रमांक- ग्रापंइ 2017/प्र.क्र.246 /बांधकाम-4 वद. 23 जानेिारी, 2018
प्रस्तािना :1.

महाराष्ट्रामध्ये अजवमतीस एकूण २८,००६ ग्रामपंचायती, ३५१ पंचायत सवमत्या ि ३४ वजल्हा

पवरषदा कायणरत अहेत. ७३ व्या घर्ना दु रुस्तीनंतर पंचायतराज संस्थांकडे राज्य शासनाने विविध
योजनांच्या ऄंमलबजािणीची जबाबदारी सोपविलेली अहे. या पंचायतराज संस्थांमध्ये सध्या
१,९७,३३८ ग्रामपंचायत सदस्य, ४,००४ पंचायत सवमती सदस्य ि २,००२ वजल्हा पवरषद सदस्य
कायणरत अहेत. राज्यातील एकूण २८,००६ ग्रामपंचायतीपैकी जिळपास ४,२५२ ग्रामपंचायतींना
स्ित:च्या कायालयासाठी स्ितंत्र आमारत नाही. त्यामुळे, ग्रामीण भागासाठी पायाभूत सुविधांची
ऄसणारी अिश्यकता ि त्यासाठी ईपल्ध ऄसणा्या ्ोतांची ईणीि ल्ात घेउन “ मा.बाळासाहेब
ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना ” ही निीन योजना शासन वनणणय वद. 23
जानेिारी, 2018 ऄन्िये सुरु करण्यात अली अहे. सदर योजनेच्या प्रचवलत धोरणात सुधारणा
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन वनणणय :1.

राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्ित:च्या कायालयासाठी स्ितंत्र आमारत नाही, ऄशा

ग्रामपंचायतींना स्ितंत्र कायालयाची आमारत बांधण्यासाठी मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री
ग्रामपंचायत बांधणी योजनेच्या प्रचवलत धोरणात खालीलप्रमाणे
मान्यता दे ण्यात येत अहे.

सुधारणा करण्यास शासनाची
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(1)

मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने ऄंतगणत शासन

वनणणय वद. 23 जानेिारी, 2018 ऄन्िये वनधारीत केलेली 1000 ते 2000 पयणत लोकसंख्या
ऄसलेल्या ग्रामपंचायतींनी स्ित:चे ग्रामपंचायत कायालय बांधण्यासाठी सािणजवनक- खाजगी
-भागीदारी (PPP) च्या धतीिर बांधकाम करण्याबाबत वकमान दोन िेळा प्रयत्न करण्याची
केलेली तरतूद या शासन वनणणयान्िये िगळण्यात येत अहे.
(2)

शासन वनणणय,वदनांक २३ जानेिारी २०१८ ऄन्िये १०००-२००० लोकसंख्या ऄसलेल्या

ग्रामपंचायतींना ग्रामपंचायत कायालय बांधण्यासाठी वनधावरत केलेल्या रु. १८.०० ल्
मूल्याच्या १०% रक्कम ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या स्ि:वनधीतून खचण करण्याचे ि ईिणवरत ९०%
रक्कम शासनाकडू न खचण कराियाची होती.
त्याऐिजी, या गर्ातील ग्रामपंचातींनी ग्रामपंचायत कायालय बांधण्यासाठी
वनधावरत केलेल्या रु. १८.०० ल् मूल्याच्या ८५ % म्हणजेच रु. 15.30 ल् ल् आतकी
रक्कम शासनामाफणत ि ईिणरीत 15% प्रमाणे रु.2.70 ल् आतकी रक्कम ग्रामपंचायतीने
स्ि-वनधीतून खचण कराियाची अहे.
(3)

शासन वनणणय,वदनांक २३ जानेिारी २०१८ ऄन्िये 2000 पे्ा जास्त लोकसंख्या

ऄसलेल्या ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या ग्रामपंचायतीचे कायालय स्ि-वनधीतून ऄथिा सािणजवनकखाजगी -भागीदारी (PPP) च्या धतीिरच बांधकाम कराियाचे होते.
त्याऐिजी, 2000 पे्ा जास्त लोकसंख्या ऄसलेल्या ि स्ित:ची
कायालय

नसलेल्या

ग्रामपंचायतींचाही

या

योजनेऄंतगणत

ग्रामपंचायत

ग्रामपंचायत

कायालय

बांधकामासाठी समािेश करण्यात येत अहे. या गर्ातील ग्रामपंचायतीचे बांधकाम मुल्य
रुपये 18.00 ल् आतके वनधारीत करण्यात येत ऄसून त्यापैकी ८0 % म्हणजे रु.1४.४0
ल् आतका वनधी शासनामाफणत ि ईिणरीत २0 % प्रमाणे रु.३.६0 ल् ऄथिा जो िाढीि
लागेल तो खचण संबंधीत ग्रामपंचायतींनी स्ि-ईत्पन्नातून खचण कराियाचा अहे.
(4)

एखाद्या ग्रामपंचायत ्ेत्रामध्ये ग्रामपंचायत कायालयाचे बांधकाम सािणजनीक -

खाजगी-भागीदारी (PPP) तत्िािर करण्यास िाि ऄसल्यास संबंधीत ग्रामपंचायतीने
त्याबाबत ग्रामसभेचा ठराि केल्यानंतर वजल्हा पवरषदे चे मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, मुख्य
लेखा ि वित्त ऄवधकारी (cafo) ि ईप मुख्य कायणकारी ऄवधकारी (ग्रामपंचायत) यांच्या
सवमतीने संबंवधत ग्रामपंचायतीस त्याप्रमाणे सािणजनीक -खाजगी-भागीदारी (PPP) तत्िािर
ग्रामपंचायत कायालयाचे बांधकाम करण्यास परिानगी द्यािी.
2.

सद्यस्स्थतीत स्ित:चे ग्रामपंचायत कायालय नसलेल्या कोणत्याही ग्रामपंचायतीचे बांधकाम

दोन िेगिेगळया योजनेतून मंजुर होणार नाही याची संबंधीत वजल्हा पवरषदे ने द्ता घ्यािी.
3.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ग्रामपंचायत बांधकामासाठी वनधी

ईपल्ध करुन घेण्याबाबत प्रथमत: प्रयत्न करण्यात यािा. त्यानंतर, ग्रामपंचायत आमारत
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बांधकामासाठी ऄवतरीक्त वनधीची अिश्यकता ऄसल्यास या योजनेऄंतगणत ग्रामपंचायत
बांधकामासाठी वनधी ईपल्ध करुन दे ण्यात येइल. प्रत्येक अर्थथक िषामध्ये ईपल्ध ऄसलेल्या
वनधीच्या मयादे त प्रस्तुत योजनेतून ग्रामपंचायत बांधकामासाठी ग्रामपंचायतींची वनिड करण्यात
येइल.
4.

सदरचा शासन वनणणय वनयोजन विभागाचा ऄनौ.सं.क्र.105/2018/1444, वद. 3.10.2018 ि

वित्त विभागाचा ऄनौ.सं.क्र.247/2018/व्यय-15, वद.12.10.2018 ऄन्िये त्यांच्या सहमतीने ि
मान्यतेने वनगणवमत करण्यात येत अहे.
5.

हा शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळािर

ईपल्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा सांकेताक 201811021621399120 ऄसा अहे . हा अदे श
वडजीर्ल स्िा्रीने सा्ांकीत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार ि नािाने,
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(र.अ.नागरगोजे)
ईप सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा. राज्यपालांचे सवचि
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे ऄप्पर मुख्य सवचि
3) मा. मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सवचि
4) मा. विरोधी प् नेता, विधानसभा/विधानपवरषद यांचे खाजगी सवचि
5) मा. राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सवचि
6) मा.सवचि, ग्राम विकास विभाग यांचे स्िीय सहायक
7) सिण विभागीय अयुक्त
8) सिण वजल्हावधकारी
9) सिण मुख्य कायणकारी ऄवधकारी वजल्हा पवरषद
10) सिण ऄवत. मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद
11) सिण कायणकारी ऄवभयंता (बांध), वजल्हा पवरषद
12) सिण ईपमुख्य कायणकारी ऄवधकारी (ग्रा.पं.), वजल्हा पवरषद
13) सिण ईपसवचि/ऄिर सवचि/क् ऄवधकारी ग्राम विकास विभाग
14) वित्त विभाग (व्यय 15/ऄथणसक
ं ल्प-17 ) , मंत्रालय, मुंबइ
15) वनयोजन विभाग (कायासन- 1444), मंत्रालय, मुंबइ अवदिासी विभाग , मंत्रालय, मुंबइ
16) वनिडनस्ती-बांधकाम-4
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