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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. 

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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