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मंत्रालय नवस्तार, म ंबई -  400 032. 

नदनाकं: 26 ऑर्स्ट, २०१९ 
प्रस्तावना : 
 सन 2011 च्या राष्ट्रीय जनर्णननेन सार भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 16.6% लोकसंख्या अन सूनचत 
जाती या प्रवर्ाची आहे. भारताच्या राज्यघटनेतील प्रस्तानवकेत देर्ातील सवश नार्रीकांना सामानजक, आर्थिक व 
राजनैनतक न्याय देण्याच े उनिष्ट्ट नननित केलेले आहे. राज्यघटनेतील भार् 4 मध्ये मार्शदर्शक तत्व े या 
मिळ्याखाली कलम 46 न सार अन सूनचत जाती व अन सूनचत जमाती आनण इतर द बशल घटक यांच े नवरे्ष 
काळजीपवूशक रै्क्षनणक व आर्थिक नहतसंवशधन करण्याची जबाबदारी राज्यावर सोपनवलेली आहे. त्यान षंर्ाने 
अन सूनचत जाती व अन सूनचत जमातीच्या कल्याणाच्या नवनवध योजना राज्य र्ासनामार्श त राबनवण्यात येतात.  
 

 राज्यातील अन सूनचत जातीच्या व्यक्ततना राज्यातील इतर प्रर्त समाजाच्या बरोबरीत आणण्यासाठी 
र्ासनामार्श त नवनवध कल्याणकारी योजना राबनवण्यात येतात. यामध्ये रै्क्षनणक नवकास, आर्थिक नवकास व 
सामानजक अनभसरणाच्या योजनांचा समावरे् आहे. महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भार्ात ज्या नठकाणी अन सूनचत 
जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्या आहेत, अर्ा वस्त्यांमध्ये पाणी प रवठा, रस्ते, नवज प रवठा, मल:ननस्सारण, 
र्टारे, समाज मंनदरे इत्यादी म लभतू स नवधा उपलब्ध करण्यासाठी सन 1974 पासून ‘अन सूनचत जाती व 
नवबौध्द घटकांच्या वस्त्याचंा नवकास करणे’ ही योजना राबनवण्यात येते.  
 

कें द्र र्ासनाच्या सामानजक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने सन 2009-10 या  वषापासून प्रायोनर्क 
तत्वावर  प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना लारू् केलेली आहे. सदर योजनेंतर्शत अन सूनचत जातीची 50% पेक्षा 
अनधक लोकसंख्या असलले्या राज्यात व अर्ा राज्यातील 50% पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या र्ावांत पाणी 
प रवठा, रस्ते  इत्यादी  म लभतू सोयीस नवधाचंी कामे व इतर उपक्रम राज्य र्ासनाच्या इतर योजनारं्ी मेळ 
घालून (Convergence of the Schemes) मंजूर केली जातात. या योजनेसोबतच राज्य र्ासनाच्या नवनवध 
नवभार्ांमार्श त राबनवण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनाचंी सदर र्ावांमध्ये अंमलबजावणी करून सदर र्ावांचा 
सवांर्ीण नवकास करणे हा या योजनेचा म ख्य हेत ूआहे. सदर योजनेंतर्शत संबनंधत र्ावात म लभतू सोयी स नवधा 
उपलब्ध करणे व र्ावातील सवश नार्रीकांच ेजीवनमान उंचावणे हा प्रम ख हेतू आहे.  सदर योजनेंतर्शत मंजूर 
ननधी खचश करतानंा कें द्र र्ासनाच्या व राज्य र्ासनाच्या इतर योजनांतनू प्रा्त ाालेला ननधी व प्रधान मंत्री 
आदर्श ग्राम योजनेंतर्शत नमळणारा ननधी यांचा मेळ घालून (Convergence ) योजना/कायशक्रम राबनवणे अपेनक्षत 
आहे.   

 

कें द्र र्ासनाच्या सामानजक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने सन 2018-19 या वषात सदर योजनेच्या 
नतसऱ्या ट्यात महाराष्ट्र राज्यातील 145 र्ावांची ननवड करून त्यासाठी रूपये 1507.60 लक्ष इतका ननधी 
मंजूर केलेला आहे. तसेच सदर योजनेच्या अमंलबजावणीसाठी सनवस्तर मार्शदर्शक सचूना ननर्शनमत केलेल्या 
आहेत. 

उपरोतत वस्त स्स्ितीच्या पार्श्शभनूमवर सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात प्रभावीपणे राबनवण्यासाठी  नवनवध 
पातळीवरील सनमत्यांच ेर्ठन करणे व  क्षेनत्रय अनधकाऱ्यानंा  सनवस्तर मार्शदर्शन सूचना ननर्शनमत करण्याची बाब 
र्ासनाच्या नवचाराधीन होती. 
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र्ासन ननणशय :  
  कें द्र र्ासनाच्या सामानजक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने योजनेच्या नतसऱ्या ट्यामध्ये महाराष्ट्र 
राज्यातील 25 नजल्हयातील एकूण 145 र्ावांची ननवड केलेली आहे. सदर र्ावांमध्ये योजना प्रभावीपणे 
राबनवण्यासाठी संबनंधत यंत्रणांनी  र्ावाच्या सवार्ीण नवकासासाठी खालील बाबींवर/ घटकांवर काम करणे 
अपेनक्षत आहे:   

1. नपण्याच्या पाण्याची स नवधा व मल:ननस्सारण 
2. नर्क्षण 
3. आरोग्य व पोषक आहार स नवधा 
4. सामानजक संरक्षण 
5. ग्रामीण रस्ते व र्ृहननमाण 
6. नवज प रवठा व रॅ्स जोडणी  
7. कृषीनवषयक उपाययोजना 
8. नवत्तीय प रवठयाच्या सोयीस नवधा 
9. संर्णकीकरण स नवधा (नडनजटायजरे्न) 
10. रोजर्ार ननर्थमती व कौर्ल्य नवकास   

 

   सदर 10 बाबींच्या अन षंर्ाने कें द्र र्ासनाने एकूण 100 र् णांचा र् णाकंन ततता तयार केलेला असनू तो या 
सोबतच्या ‘पनरनर्ष्ट्टामध्ये’ दर्शनवलेला आहे. 

 

सदर योजनेंतर्शत सवशसाधारणपणे खालील 2 म ियांबाबत उपाययोजना करावयाच्या आहेत: 
1. योजनांचे एकनत्रकरण (Convergence of Schemes) : 
          र्ांवाच्या सवांनर्ण नवकासासाठी (रै्क्षनणक, आर्थिक व सामानजक अनभसरण) राज्य र्ासन व कें द्र 
र्ासनामार्श त ज्या नवनवध योजना कायान्वीत आहेत,  त्या योजनांसाठी प्रा्त ननधी व प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम 
योजनेंतर्शत प्रा्त ननधी याचा एकनत्रतपणे नवचार करुन (Convergence of Schemes) योजना राबनवणे 
अपेनक्षत आहे. या योजनांमध्ये कें द्र र्ासन व राज्य र्ासनाच्या खालील योजनांचा समावरे् आहे:  
अ) सामानजक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाद्वारा राबनवण्यात येणाऱ्या योजना :  

१. रै्क्षनणक नवकासाच्या योजना :  
 अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांच्या म लानंा मॅरीकपवूश नर्ष्ट्यवृत्ती 
 इयत्ता 9 वी व 10 वी मध्ये नर्कणाऱ्या अन सूनचत जातीच्या नवद्यार्थ्यांना मॅरीकपवूश नर्ष्ट्यवृत्ती 
 अन सूनचत जातीच्या नवद्यार्थ्यांना मॅरीकोत्तर नर्ष्ट्यवृत्ती  
 अन सूनचत जातीच्या नवद्यार्थ्यांना टॉप तलास एज्य केर्न स्कॉलरनर्प 
 अन सूनचत जातीच्या नवद्यार्थ्यांना परदेर् नर्ष्ट्यवृत्ती  
 अन सूनचत जातीच्या नवद्यार्थ्यांना नॅर्नल रे्लोनर्प  
 अन सूनचत जाती व इतर मार्ासवर्ाच्या नवद्यार्थ्यांना मोर्त नर्कवणी वर्श (कोचचर् तलासेस) 
 बाब ूजर्जीवनराम छात्रावास योजना  
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२. आर्थिक नवकासाच्या योजना : 

 Allocation of funds for Welfare of SCs (AWSC)  

 Special Central Assistance to Scheduled Caste Sub Plan (SCA to SCSP) 

 Self-Employment Schemes for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS)  

 Schemes run by National Scheduled Caste Finance and Development Corporation 

(NSFDC)   

 Schemes run by National Safai Karmcharis Finance and Development Corporation 

(NSKFDC) 

 Schemes run by Dr. Ambedkar Foundation  

 Schemes run by State Scheduled Castes Development Corporations (SCDCS) 

 Credit Enhancement Guarantee Scheme for SCs  

 Venture Capital Fund for SCs  

३. Schemes for Social Empowerment : 

 Scheme for implementation of PCR Act, 1955 & SC & ST (POA) Act, 1989 

 Assistance to Voluntary Organizations Working for the Welfare of SCs  
 

ब. कें द्र र्ासनाच्या नवनवध नवभार्ांद्वारे राबनवण्यात येणाऱ्या महत्वाच्या योजना खालीलप्रमाणे आहेत: 
 

Sr. Concerned Ministry / Department Name of the Programme 

1 2 3 

1 Ministry of Drinking Water & Sanitation  National, Rural Drinking Water Programme  
Swachh Bharat Mission (SBM) 

2 Ministry of Human Resource 
Development  

Samagra Shiksha & Mid-day-Meal (MDM) 
National Literacy Mission (NLM) 

3 Ministry of Health & Family Welfare   National  Rural Health Mission 
Mission Indradhanush  
Ayushman Bharat Scheme (Pradhan Mantri Jan 
Aarogya  Yojana) (PMJAY) 
Janani Suraksha Yojana  
 

4 Department of Rural Development, M/o 
RD   

National Social Assistance Programme (NSAP)  
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)  
Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Yojana – National 
Livelihoods Mission (NRLM) (DAY-NRLM)  

5 Ministry of Power  Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY) 
     Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana 
(Saubhagya)  
     Unnat Jeevan by Affordable LEDs and 
Appliances for All (UJALA) 
 

6 Ministry of Petroleum and Natural Gas Pradhan Mantri UJJAWALA Yojana 

7 Ministry of Finance Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana(PMSBY) 
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana(PMJJBY)  
     Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) 

8 Ministry of Skill Development and 
Entrepreneurship 

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana(PMKVY) 
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Sr. Concerned Ministry / Department Name of the Programme 

1 2 3 

9 Ministry of Agriculture and Farmers 
Welfare 

Soil Health Card Scheme Rashtriya Krishi Vikas Yojana.  
    National Horticulture Mission Technology 
Mission for Integrated Development of Horticulture in 
N.E. Region (TMNE) 

10 Ministry of Electronics & Information 
Technology 

PMG-DISHA and Common Service Centres 

11 Ministry of Communication Telecom Connectivity/ Bharat Net/Postal Banking 

12 Ministry of Women & Child Development Integrated Child Development Services (ICDS) 

13 Ministry of Labour & Employment Grant in Aid on Child and Women Labour Skill 
Development Initiative Craftsmen Training Scheme 
Apprenticeship Training Schemes 

14 Ministry of Water Resources, River 
Development & Ganga Rejuvenation 

Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) 
Repair, Renovation & Restoration (RRR) of Water 
Bodies 

15 Department of Land Resources Integrated Watershed Development Programme 

16 Ministry of Micro, Small and Medium 
Enterprises 

Prime Minister’s Employment Generation Programme 

17 Ministry of Panchayati Raj Backward Regions Grant Fund 

18 Ministry of New and Renewable Energy National Biogas and Manure Management Programme 
Solar Energy Programme 

19 Banks Priority Sector Lending Differential Rate of Interest 
Scheme 

   
२.  रॅ्प नर्चलर् : 

संबनंधत र्ावात कें द्र व राज्य र्ासनाच्या नवद्यमान / कायान्वीत योजनातंर्शत म लभतू सोयीस नवधाचंी जी 
कामे केली जातात, त्या योजनांमधून उपलब्ध ननधी कमी पडल्यास त्यामध्ये प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजनेंतर्शत 
प्रा्त ननधी समानवष्ट्ट करुन सदर कामे पणूश करणे अपेनक्षत आहे. उदा.: र्ावात राज्य र्ासनाच्या योजनेतून 
अंर्णवाडी बाधंकाम करावयाचे असेल व त्याची एकूण अंदाजपत्रकीय रतकम रुपये 15.00 लक्ष इतकी आहे, 
अर्ा स्स्ितीत राज्य र्ासनाकडून रुपये 10.00 लक्ष प्रा्त ााल्यास उवशनरत रुपये 5.00 लक्ष प्रधान मंत्री आदर्श 
ग्राम योजनेतनू खचश करणे अपेनक्षत आहे. सदर बाबी अतंर्शत कोणकोणती कामे करता येतील? याचा तपनर्ल 
खालीलप्रमाणे आहे : 

 

1. नपण्याचे पाणी व मल:ननस्सारण स नवधा ननमाण करणे 
2. ओला व स तया कचऱ्याची नवल्हेवाट लावण्यासाठी स नवधा ननमाण करणे  
3. र्ाळा व अंर्णवाडीमध्ये र्ौचालयाचे बाधंकाम व द रुस्ती करणे 
4. अंर्णवाडी बाधंकाम करणे 
5. सौरऊजा पिनदव्यांची सोय करणे 
6. Construction of all weather roads 

 

2. र्ाव नवकास आराखडा तयार करणे  (Village development Plan) : 
उपरोतत पनरच्छेदांमध्ये नमदू केल्यान सार संबनंधत र्ावांमध्ये प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजनेंतर्शत 

आवश्यक म लभतू सोयीस नवधा ननमाण करणे व र्ावांचा सवांनर्ण नवकास करण्यासाठी सबंनंधत ग्राम पंचायतीने 5 
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वषाचा र्ाव नवकास आराखडा  करणे अपेनक्षत आहे. त्यासाठी संबनंधत ग्राम पचंायतीने र्ावाच्या र्रजा नवचारात 
घेऊन असा आराखडा तयार करावा. यापवूी असा आराखडा तयार केलेला असेल तर त्यामध्ये कांही आवश्यक 
रे्रबदल करुन हा आराखडा अंनतम करता येईल. मात्र पवूी असा आरखडा तयार केलेला नसेल तर सदर 
योजनेंतर्शत प्रा्त ननधी खचश करण्यासाठी प ढील 5 वषाचा सवशसमावरे्क असा र्ाव नवकास आराखडा तयार 
करावा. सदर आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी संबनंधत ग्राम पंचायतीची आहे. सोबतच र्ावातील प्रत्येक 
घराचे सवके्षण करुन मानहती र्ोळा करणे अपेनक्षत आहे, जणेेकरुन र्ावात नेमकी काय योजना राबनवणे 
आवश्यक आहे? हे ठरनवणे र्तय होईल. सदर र्ाव नवकास आराखडा संबनंधत र्ावातील सरपंच यांच्या 
अध्यक्षतेखालील स्िाननक सनमतीने तयार करुन त्यास ग्राम सभचेी मान्यता घ्यावी व अर्ी मान्यता ााल्यानंतर 
हा आराखडा नजल्हानधकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील नजल्हास्तरीय सनमतीकडे मंजूरीसाठी पाठवावा. असा र्ाव 
नवकास आराखडा प्रा्त ााल्यानंतर नजल्हास्तरीय सनमतीने तपासनू तो मंजूर करावा. या मंजूरीनंतरच सदर 
आराखडयान सार संबनंधत र्ावात म लभतू सोयीस नवधा ननमाण करण्याची कामे हाती घेता येतील.  

 

र्ाव नवकास आराखडा तयार करतांना खालील प्रपत्रामध्ये मानहती जमा करावी : 
1. र्ाव पातळीवरील मानहती - प्रपत्र 1  
2. र्ावात उपलब्ध असलेल्या म लभतू सोयी स नवधा व भनवष्ट्यात ननमाण करावयाच्या सोयी स नवधा 

याबाबतची मानहती - प्रपत्र 2  
3. वयैस्ततक लाभाच्या योजनांसाठी घरननहाय सवके्षण - प्रपत्र 3  
 

र्ाव नवकास आराखडयात र्ावात उपलब्ध असलले्या म लभतू सोयी स नवधा व भनवष्ट्यात ननमाण 
करावयाच्या सोयी स नवधा याबाबत अच क मानहती  असणे आवश्यक आहे. 

   
र्ाव नवकास आराखडा खालील प्रपत्रात तयार करणे आवश्यक आहे : 

1. म लभतू सोयी-स नवधांबाबत कामांचा प्रर्ती अहवाल व कृती आराखडा - प्रपत्र 4 
2. वयैस्ततक लाभाच्या योजनांचा प्रर्ती अहवाल व कृती आराखडा - प्रपत्र 5 
3. र्ावात उपलब्ध सोयी स नवधानं सार भरावयाचा र् णाकंन ततता - प्रपत्र 6 
 

3.  ननधीची उपलब्धता: 
 प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम नवकास योजनेंतर्शत ननवड केलेल्या प्रत्येक र्ावास कें द्र र्ासनाच्या सामानजक 
न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयामार्श त रुपये 21.00 लक्ष इतके अन दान देण्यात येईल. यामधील रुपये 20.00लक्ष 
हे र्ाव नवकास आराखडयातील रॅ्प नर्चलर्ची कामे करण्यासाठी खचश करता येतील तर उवशनरत रुपये 1.00लक्ष 
हे प्रर्ासकीय व इतर खचासाठी वापरता येतील. प्रर्ासकीय व इतर खचामध्ये तांनत्रक सहाय्य, प्रनर्क्षण, 
क्षमतावृत्ती, जनजार्ृती व प्रनसध्दी इत्यादी बाबींचा समावरे् असेल.  सदर रुपये 1.00 लक्ष रकमेतून कें द्र, राज्य, 
नजल्हा व र्ाव पातळीवर प्रर्ासकीय व इतर खचश करणे अपेनक्षत असून यामध्ये कें द्र, राज्य, नजल्हा व र्ाव 
पातळीवर 1:1: 1:2 या प्रमाणात ननधी उपलब्ध करुन नदला जाईल.  

सदर योजनेतून करावयाच्या कामासाठी संबनंधत र्ावाने राज्य व कें द्र र्ासनाच्या वरे्वरे्ळया 
योजनांमधून कमीत कमी 3 ते 4 पट ननधी उपलब्ध करणे आवश्यक आहे, जणेेकरुन र्ावात म लभतू सोयी 
स नवधांची प रेर्ी कामे केली जातील. 
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4. ननधी नवतरणाची कायशपध्दती : 
पनहला ह्ता :  
  सदर योजनेंतर्शत कें द्र र्ासनामार्श त संबनंधत राज्यांना दोन ह्त्यात ननधी नवतरण करण्यात येईल. 
त्यामध्ये पनहल्या ह्त्यात 50% पयशत ननधी योजनेची प्रचार प्रनसध्दी करणे, क्षमता वृध्दीकरणे, र्ाव नवकास 
आराखडा तयार करणे इत्यादी कामांसाठी नवतनरत करण्यात येईल. त्यान सार सबंनंधत राज्यामार्श त सदरचा 
ननधी नजल्हास्तरीय यंत्रणेस उपलब्ध करुन नदला जाईल.  
 

रॅ्प नर्चलर् अतंर्शत करावयाच्या कामाचा ननधी र्ाव नवकास आराखडा नजल्हा स्तरीय सनमतीने मंजूर 
केल्यानंतर संबनंधत ग्राम पचंायतीस नवतनरत करण्यात येईल. संबनंधत ग्राम पचंायतीने सदर ननधी मंजूर कामे 
करण्यासाठी नननित केलेल्या कायान्वयीन यंत्रणेस उपलब्ध करुन द्यायचा आहे. 
 

द सरा ह्ता : 
   कें द्रीय स्तरावरील सननयत्रणं सनमतीमार्श त आढावा घेतल्यानंतर व प रेर्ा प्रमाणात प्रर्ती ााल्याच े
ननदर्शनास आल्यानंतर द सऱ्या ह्त्याचा ननधी कें द्र र्ासनाकडून राज्य र्ासनास वर्श करण्यात येईल.  
 

5. तांनत्रक सहाय्य :  
सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कें द्रीय स्तरावर नॅर्नल इस्न्स्टटय ट ऑर् रुरल डेव्हलपमेंट ॲण्ड 

पंचायत राज (NIRD & PR), हैद्राबाद या ग्रामनवकासासाठी काम करणाऱ्या प्रनर्क्षण ससं्िेमार्श त तांनत्रक सहाय्य 
व मदत (प्रनर्क्षण व इतर बाबी) करण्यात येईल. याच धतीवर राज्य व नजल्हा स्तरावर राज्य र्ासनामार्श त 
प्रनर्क्षण ससं्िेची ननवड करुन या ससं्िेमार्श त तांनत्रक सहाय्य प रनवण्यात येईल. अर्ी ससं्िा ननवडण्याची 
जबाबदारी राज्य र्ासनाची असेल.   

 

सदर प्रनर्क्षण ससं्िेमार्श त खालील बाबींवर प्रनर्क्षण देण्यात येईल : 
 राज्यस्तरीय व नजल्हास्तरीय अनधकाऱ्यांना म लभतू प्रनर्क्षण 
 नवनवध पातळीवरील प्रनर्क्षणासाठी कायशक्रम तयार करणे 
 सदर योजनेचे ननयोजन, अंमलबजावणी व सननयंत्रण यासाठी संबनंधत यंत्रणानंा प्रनर्क्षण देणे 

 

6. योजनेच्या अमंलबजावणीसाठी राज्य, नजल्हा व र्ाव पातळीवर सनमत्यांची स्िापना : 
सदर योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य र्ासन, नजल्हा पातळी व र्ाव पातळीवर खालील 

प्रमाणे सनमत्यांची स्िापना/र्ठन करण्यात येत आहे : 
 

अ) राज्यस्तरीय सल्लार्ार सनमती : 
क्र. पदानधकारी/अनधकारी यांचे पदनाम सनमतीमधील 

पद 
1 2 3 
1 मंत्री,सामानजक न्याय व नवरे्ष सहाय्य नवभार्, मंत्रालय, म ंबई अध्यक्ष 
2 मंत्री, ग्रामनवकास नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सह अध्यक्ष 
3 सनचव, ननयोजन नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
4 सनचव, ग्रामनवकास नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
5 सनचव, मनहला व बालकल्याण नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 



र्ासन ननणशय क्रमांकः प्रर्ायो-2019/प्र.क्र.10३/अजाक 
 

पृष्ट्ठ 13 पैकी 7 

क्र. पदानधकारी/अनधकारी यांचे पदनाम सनमतीमधील 
पद 

1 2 3 
6 सनचव, र्ालेय नर्क्षण नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य  
7 सनचव, सावशजननक आरोग्य नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
8 सनचव, पाणी प रवठा व स्वच्छता नवभार्, मंत्रालय,म ंबई सदस्य 
9 सनचव, र्ृह नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
10 सनचव, सावशजननक बाधंकाम नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
11 सनचव, पाटबधंारे व जलसंधारण नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
12 सनचव, उजा नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
13 सनचव, मानहती व तंत्रज्ञान नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
14 राज्यस्तरीय प्रम ख , राष्ट्रीय सूचना कें द्र, म ंबई सदस्य 
15 प्रनतननधी, राज्य अन सूनचत जाती, जमाती आयोर्, म ंबई  सदस्य 
16 राज्यस्तरीय प्रनतननधी, दूरसचंार नवभार्, म ंबई सदस्य 
17 मार्ासवर्श कल्याणार्ी सबंनंधत क्षेत्रात काम करणारे नकमान 6 सामानजक 

कायशकते व तज्ञ व्यतती 
सदस्य 

18 प्रनतननधी, अग्रणी बकॅ  सदस्य 
19 प्रनतननधी, ग्रामनवकास नवभार्, कें द्र र्ासन सदस्य 
20 प्रनतननधी, सामानजक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालय, कें द्र र्ासन सदस्य 
21 प्रधान सनचव, सामानजक न्याय व नवरे्ष सहाय्य नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य सनचव 

 

सनमतीची कायशकक्षा : 
(1) योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे व मार्शदर्शन करणे.  
(2) सदर सनमतीची बठैक 6 मनहन्यातून नकमान एकदा याप्रमाणे वषातून नकमान 2 वळेा घेण्यात यावी. 

 

ब) राज्यस्तरीय सननयंत्रण सनमती : 
क्र. पदानधकारी/अनधकारी यांचे पदनाम सनमतीमधील 

पद 
1 2 3 
1 म ख्य सनचव, महाराष्ट्र र्ासन अध्यक्ष 
2 सनचव, ननयोजन नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
3 सनचव, ग्रामनवकास नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
4 सनचव, मनहला व बालकल्याण नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
5 सनचव, र्ालेय नर्क्षण नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
6 सनचव, सावशजननक आरोग्य नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य  
7 सनचव, पाणी प रवठा व स्वच्छता नवभार्, मंत्रालय,म ंबई सदस्य 
8 सनचव, र्ृह नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
9 सनचव, सावशजननक बाधंकाम नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
10 सनचव, पाटबधंारे व जलसंधारण नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
11 सनचव, उजा नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
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क्र. पदानधकारी/अनधकारी यांचे पदनाम सनमतीमधील 
पद 

1 2 3 
12 सनचव, मानहती व तंत्रज्ञान नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
13 प्रनतननधी, राज्य अन सूनचत जाती, जमाती आयोर्, म ंबई  सदस्य 
14 सदर योजनेंतर्शत ज्या र्ांवाचंी ननवड ााली आहे, अर्ा 5 नजल्हयातील 

कायशक्रम सचंालक (PMAGY) 
सदस्य 

15 राज्यस्तरीय प्रम ख, राष्ट्रीय सूचना कें द्र, म ंबई सदस्य 
16 राज्यस्तरीय प्रनतननधी, दूरसचंार नवभार्, म ंबई सदस्य 
17 मार्ासवर्श कल्याणार्ी सबंनंधत क्षेत्रात काम करणारे नकमान 2 सामानजक 

कायशकते व तज्ञ व्यतती 
सदस्य 

18 प्रनतननधी, अग्रणी बकॅ (                                        ) सदस्य 
19 प्रनतननधी, ग्रामनवकास नवभार्, कें द्र र्ासन सदस्य 
20 प्रनतननधी, सामानजक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालय, कें द्र र्ासन सदस्य 
21 प्रधान सनचव, सामानजक न्याय व नवरे्ष सहाय्य नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य सनचव 

 
 

सनमतीची कायशकक्षा : 
(1) योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे व मार्शदर्शन करणे. 
(2) सदर सनमतीची बठैक 6 मनहन्यातून नकमान एकदा याप्रमाणे वषातून नकमान 2 वळेा घेण्यात यावी. 

 
 

क) राज्य स्तरीय प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना कन्व्हजशन्स सनमती : 
क्र. पदानधकारी/अनधकारी यांचे पदनाम सनमतीमधील 

पद 
1 2 3 
1 प्रधान सनचव,सामानजक न्याय व नवरे्ष सहाय्य नवभार्, मंत्रालय, म ंबई अध्यक्ष 
2 सनचव, ननयोजन नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
3 सनचव, ग्रामनवकास नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
4 सनचव, मनहला व बालकल्याण नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
5 सनचव, र्ालेय नर्क्षण नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
6 सनचव, सावशजननक आरोग्य नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य  
7 सनचव, पाणी प रवठा व स्वच्छता नवभार्, मंत्रालय,म ंबई सदस्य 
8 सनचव, र्ृह नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
9 सनचव, सावशजननक बाधंकाम नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
10 सनचव, पाटबधंारे व जलसंधारण नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
11 सनचव, उजा नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
12 सनचव, मानहती व तंत्रज्ञान नवभार्, मंत्रालय, म ंबई सदस्य 
13 सदर योजनेंतर्शत ज्या र्ांवांची ननवड ााली आहे अर्ा 2 नजल्हयातील 

कायशक्र सचंालक (PMAGY) 
सदस्य 

14 राज्यस्तरीय प्रम ख, राष्ट्रीय सूचना कें द्र, म ंबई सदस्य 
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क्र. पदानधकारी/अनधकारी यांचे पदनाम सनमतीमधील 
पद 

1 2 3 
15 राज्यस्तरीय प्रनतननधी, द रसचंार नवभार्, म ंबई सदस्य 
16 प्रनतननधी, अग्रणी बकॅ  सदस्य 
17 आय तत, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, प णे सदस्य सनचव 

 

सनमतीची कायशकक्षा : 
(1) योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे व मार्शदर्शन करणे. 
(2) सदर सनमतीची बठैक 3 मनहन्यातून नकमान एकदा याप्रमाणे वषातून नकमान 4 वळेा घेण्यात यावी. 

 

ड) नजल्हास्तरीय प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना कन्व्हजशन्स सनमती : 
क्र. पदानधकारी/अनधकारी यांचे पदनाम सनमतीमधील 

पद 
1 2 3 
1 नजल्हानधकारी, सबंनंधत नजल्हा अध्यक्ष 
2 म ख्य कायशकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद सह अध्यक्ष 
3 उप म ख्य कायशकारी अनधकारी (पंचायत), नजल्हा पनरषद सदस्य 
4 नजल्हा मनहला व बालकल्याण अनधकारी सदस्य 
5 नर्क्षणानधकारी (प्रािनमक), नजल्हा पनरषद सदस्य 
6 नजल्हा र्ल्यनचनकत्सक, सामान्य रुग्णालय  सदस्य  
7 उप म ख्य कायशकारी अनधकारी, पाणी व स्वच्छता नवभार्, नजल्हा पनरषद सदस्य 
8 कायशकारी अनभयंता, सावशजननक बांधकाम नवभार् सदस्य 
9 कायशकारी अनभयंता, पाटबधंारे व जलसंधारण (राज्य स्तरीय) सदस्य 
10 नजल्हा प रवठा अनधकारी, नजल्हानधकारी कायालय सदस्य 
11 कायशकारी अनभयंता, महाराष्ट्र राज्य नवद्य त नवतरण कंपनी मयानदत सदस्य 
12 नजल्हा अनधक्षक कृषी अनधकारी, कृषी नवभार् सदस्य 
13 नजल्हास्तरीय प्रम ख, राष्ट्रीय सूचना कें द्र सदस्य 
14 सदर योजनेंतर्शत ज्या र्ांवाचंी ननवड ााली आहे अर्ा 2 र्ांवातील कायशक्रम 

संचालक (PMAGY) 
सदस्य 

15 नजल्हास्तरीय प्रनतननधी, भारत द रसंचार ननर्म नलनमटेड सदस्य 
16 प्रनतननधी, नजल्हा अग्रणी बॅंक  सदस्य 
17 नजल्हा समाज कल्याण अनधकारी, नजल्हा पनरषद सदस्य  
18 सहायक आय तत,समाज कल्याण सदस्य सनचव 

 

सनमतीची कायशकक्षा : 
(1) योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे व मार्शदर्शन करणे. 
(2) र्ांव पातळीवर योजना राबनवतांना येणाऱ्या अडचणीचे ननराकरण करणे. 
(3) योजना राबनवण्यासाठी आवश्यकता पडल्यास इतर नवभार्ांचे सहाय्य उपलब्ध करुन देणे. 
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(4)  योजनेबाबत प्रा्त तक्रारींचे ननराकरण करणे. 
(5)  राज्याकडून प्रा्त ननधी संबनंधत र्ावास नवनहत म दतीत वर्श करणे व ाालेल्या खचाचा व कामाच्या 

प्रर्तीचा आढावा घेणे. 
(6) योजनेचा प्रर्ती अहवाल आय तत, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, प णे यानंा दर 2 मनहन्यांनी 

सादर करणे. 
(7) सदर सनमतीची बठैक दरमहा घेण्यात यावी. 

 

इ) र्ावपातळी वरील प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना कन्व्हजशन्स सनमती : 
क्र. पदानधकारी/अनधकारी यांचे पदनाम सनमतीमधील 

पद 
1 2 3 
1 सरपचं, ग्राम पंचायत अध्यक्ष 
2 ग्राम पंचायतीतील अन सूनचत जातीच ेसवश सदस्य सदस्य 
3 आरोग्य सेनवका, अंर्णवाडी सेनवका सदस्य 
4 म ख्याध्यापक, नजल्हा पनरषद प्रािनमक र्ाळा. सदस्य 
5 ग्रामसेवक / ग्रामनवकास अनधकारी. सदस्य 
6 तलाठी सदस्य  
7 कृषी सहाय्यक, कृषी नवभार् सदस्य 
8 ग्राम पंचायतीतील अन सूनचत जातीचा सदस्य (सदस्य सनचवाची  ननवड ग्राम 

पंचायतीने एकमताने करावी) 
सदस्य सनचव 

 

सनमतीची कायशकक्षा : 
(1) योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे. 
(2) सदर योजनेसाठी प्रा्त ननधी नवनहत म दतीत खचश करणे व त्याबाबतची उपयोर्ीता प्रमाणपत्र े

नजल्हास्तरीय सनमतीमार्श त आय तत, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, प णे यांच्याकडे सादर करणे. 
(3)  योजनेबाबत प्रा्त तक्रारींचे ननराकरण करणे. 
(4) सदर सनमतीची बठैक दरमहा घेण्यात यावी.  

 

7. नवनवध पातळयावरील कायशक्रम सचंालकाची ननय तती व जबाबदारी : 
कें द्र व राज्य स्तरावरील संननयंत्रण सनमत्याचं ेसदस्य सनचव अन क्रमे कें द्र व राज्य स्तरावर कायशक्रम 

संचालक म्हणनू काम पाहतील.त्याचप्रमाणे नजल्हापातळीवर नजल्हानधकारी या योजनेसाठी  कायशक्रम संचालक 
म्हणनू काम पाहतील. नजल्हास्तरावर नजल्हा पनरषदेच ेम ख्य कायशकारी अनधकारी नजल्हानधकारी यांना सहाय्य 
करतील. र्ाव पातळीवर सरपंच हे कायशक्रम संचालक म्हणनू काम पाहतील. सवश स्तरावरील कायशक्रम संचालक 
हे योजनेची नवहीत म दतीत प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार असतील.   
 

8. ननधी खचश करण्याची म दत :  
सदर योजनेतंर्शत नव्याने ननवड केलेल्या र्ावांना मंजूर केलेला ननधी खचश करण्याची म दत कें द्र 

र्ासनाने ननधी नवतरीत केल्याच्या नदनाकंापासून दोन वषाची राहील. तसेच ज्या र्ावांना ननधी याप वी मंजूर केला 
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आहे, अर्ा र्ावांना अनतनरतत ननधी मंजूर ााल्यास असा ननधी खचश करण्याची म दत  कें द्र र्ासनाने ननधी नवतनरत 
केल्याच्या नदनाकंापासून एक वषाची राहील. 

 

9. सननयंत्रण यंत्रणा : योजनेचा प्रर्ती अहवाल सादर करणे, योजनेच े  सननयंत्रण करणे, योजनेच ेम ल्याकंन 
करणे तसेच योजनेच ेसामानजक अकेंक्षण करणे इत्यादी :  
 

अ) मानसक प्रर्ती अहवाल सादर करणे :  
      नजल्हा स्तरावरील कायशक्रम संचालक तिा नजल्हानधकारी हे सदर योजनेचा र्ावननहाय प्रर्ती अहवाल 

दरमहा नवहीत प्रपत्रात ( प्रपत्र 4,5 व 6 ) सादर करतील तसचे नजल्हा स्तरावरील कायशक्रम सचंालक तिा 
नजल्हानधकारी  मानसक प्रर्ती अहवाल दरमहा नवहीत प्रपत्र क्रमांक 7 मध्ये तर राज्य स्तरीय कायशक्रम संचालक 
मानसक प्रर्ती अहवाल दरमहा नवहीत प्रपत्र क्रमाकं 8 मध्ये सादर करतील.  
आ) सदर योजनेतंर्शत मंजूर कामांचा नवनवध स्तरावर संबनधत सननयंत्रण सनमत्यांमार्श त आढावा घेण्यात 

येईल. 
इ) मानसक प्रर्ती अहवाल प्रणाली नवकनसत करणे व तीची अंमलबजावणी करण्यासाठी येणारा खचश सदर 

योजनेसाठी प्रा्त तरत दीतून भार्नवण्यात येईल. यामधून खालील बाबींवर खचश करण्यात येईल: 
 योजनेचा मानसक प्रर्ती अहवाल तयार करण्यासाठी संर्णक प्रणाली तयार करणे. 
 मानसक प्रर्ती अहवाल हाताळण्यासाठी योग्य प्रनर्नक्षत कमशचा-यांची कंत्राटी पध्दतीने ननय तती 

करणे. 
 सदर कामासाठी इंटरनेट कनेतर्नसह संर्णकाची सोय करणे.  

ई) ग्रामनवकास, समाज र्ास्त्र व व्यवस्िापन क्षते्रातील नामांनकत अर्ा संस्िेमार्श त सदर योजनेच ेस्वतंत्रपणे 
म ल्यमापन करण्यात येईल.  

उ) राष्ट्रीय रोजर्ार हमी कायदा, 2005 मधील कलम 17 न सार सदर योजनेचे सामानजक अकेंक्षण संबनधत 
ग्रामसभेने करणे अपेनक्षत आहे. 
 

10.  उत्कृष्ट्ट काम करणा-या ग्राम पंचायतींना राष्ट्रीय व राज्यस्तरावरील प रस्कार देणे :  
सदर योजनेतंर्शत चांर्ले काम करण्यासाठी राज्यानंा प्रोत्साहन नमळाव,े यासाठी प्रत्येक राज्यातून 

उत्कृष्ट्ट काम करणाऱ्या तीन र्ावांना ( ननवडलेल्या 50 र्ावांमधून 1 र्ाव ) ननवड सनमतीने नननित केलेल्या  
ननकषांन सार प्रत्येकी रूपये 5.00 लाख याप्रमाणे राज्य स्तरीय प रस्कार देण्यात येईल तसचे अर्ा राज्य स्तरीय 
प रस्कार नमळालेल्या र्ावांमधून तीन र्ावांना प्रत्येकी रुपये 10.00 लाख याप्रमाणे राष्ट्रीय स्तरावरील प रस्कार 
देण्यात येईल. 
 

11. सवशसाधारण सचूना: 
1) सदर योजनेंतर्शत प्रा्त ननधी कोषार्ारातून आहरीत करण्यासाठी सहायक आय तत,समाज कल्याण, 

संबधंीत नजल्हा यांना आहरण व संनवतरण अनधकारी  म्हणनू घोनषत करण्यात येत आहे. करीता त्यांनी 
योजनेसाठी प्रा्त ननधी कोषार्ारातून आहरीत करुन नजल्हास्तरीय सनमतीच्या मान्यतेने सबंनंधत ग्राम 
पंचायतीस वर्श करावा. 

2) सदर योजनेंतर्शत करावयाची कामे नवत्त नवभार्ाच्या सूचनेन सार नवनहत कायशपध्दतीचा अवलंब करुन ई-
नननवदा प्रनक्रया राबवून करावीत.  
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3) सदर योजनेसाठी प्रा्त ननधी संबनंधत ग्राम पंचायतीने सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या सयं तत नावाने  स्वतंत्र 
बकॅ खाते उघडून त्यात जमा करावा व रकमेच ेप्रदान धनादेर्ाद्वारे अिवा RTGS द्वारे कराव.े 

 

हा र्ासन ननणशय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्िळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू, त्याचा संर्णक सांकेतांक क्रमाकं 201908261237497722 असा आहे. हा र्ासन 
ननणशय नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेर्ान सार व नावाने  
         
 
                  ( स ननल सरदार ) 
              कायासन अनधकारी, महाराष्ट्र र्ासन 
प्रनत, 

1. आय तत, समाज कल्याण आय ततालय, महाराष्ट्र राज्य, प णे, 
2. प्रादेनर्क उप आय तत, समाज कल्याण नवभार्, सवश, 
3. सहाय्यक आय तत, समाज कल्याण, सवश, 
4. नजल्हा समाज कल्याण अनधकारी, नजल्हा पनरषद, सवश, 
5. महालेखापाल (लेखा व अन ज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र,म ंबई, 
6. महालेखापाल (लेखापनरक्षा)-1,महाराष्ट्र, म ंबई, 
7. महालेखापाल (लेखा व अन ज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र,नार्परू, 
8. महालेखापाल (लेखापनरक्षा)-2,महाराष्ट्र, नार्परू, 
9. संचालक, लेखा व कोषार्ारे, महाराष्ट्र राज्य,म ंबई, 
10. सवश मंत्रालयीन नवभार्,मंत्रालय,म ंबई, 
11. सवश कायासने, सामानजक न्याय व नवरे्ष सहाय्य नवभार्,मंत्रालय,म ंबई, 
12. ननवड नस्ती/अजाक. 
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परिरिष्ट 

क्र. तपरिल वस्तसु्स्िती गणु ांकन 
1 2 3 4 

1 पिण्याच्या िाण्याची सपुिधा ि मलपिस्सारण   
2 पिक्षण   
3 आरोग्य ि िोषक आहार सपुिधा   
4 सामापिक संरक्षण   
5 ग्रामीण रस्ते ि गहृपिमाण   
6 पिि िरुिठा ि गसॅ िोडणी    
7 कृषी पिषयक उिाययोििा   
8 पित्तीय िरुिठयाच्या सोयी सपुिधा   
9 संगणकीकरण सपुिधा (पडपिटायिेिि)   
10 रोिगार पिर्ममती ि कौिल्य पिकास     
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2019-08-26T12:48:35+0530
	Sunil D Sardar




