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शासन वनणगय1.

सन 2016-17 ते 2019-20 या चार वषाचा ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करताना

ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणा-या वनधीच्या दप्पर् रक्कम ववचारात घेण्यात अली होती. त्यामळे या अराखड्यापैकी
चालू वषासह (2018-19) हाती घेतलेली कामे वगळता मोठ्या प्रमाणात कामे वशल्लक ऄसण्याची शक्यता अहे.
ही सवग कामे ग्रामसभेमाफगत लोकसहभागीय वनयोजन प्रवक्रया राबवून प्राधान्यक्रमानसार प्रस्ताववत केलेली
अहे त. या वशल्लक राहणा-या कामे / ईपक्रमांमधून प्राधान्यक्रम ठरवून सन 2019-20 चा ग्रामपंचायत ववकास
अराखडा तयार करावयाचा अहे .
2.

केंद्र शासनाच्या ग्राम ववकास व पंचायती राज मंत्रालयाने "सबकी योजना सबका ववकास"

लोकसहभागातून लोकांचा ग्रामपंचायत ववकास अराखडा ही मोहीम वदनांक 2 ऑक्र्ोबर, 2018 ते 31 वडसेंबर,
2018 या कालावधीत राबववणेचे वनवरृत केलेले अहे . या मोहीमे ऄंतगगत राज्य शासनाचे ववववध ववभागांचा
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सहभाग, ववववध ववभागांमाफगत ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये राबववण्यात येत ऄसलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या
ववकास योजनांचे ऄवभसरण करून सन 2019-20 चा ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करावयाचा अहे.
3.

ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने ऄंतगगत कामांचा

समावेश करावयाचा ऄसल्याने त्यानसारच 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 पंचवार्षषक ग्राम पंचायत ववकास अराखडा, यापैकी अतापयंत
हाती घेणेत अलेली कामे/ईपक्रम, त्यावर र्ालेला खचग, वशल्लक वनधी अवण ग्राम पंचायतीस पढील वषी
(2019-20) वमळणारे ईत्पन्न अवण आतर वनधीची सववस्तर मावहती ग्राम सभेत द्यावयाची अहे . त्याचप्रमाणे यापूवी
ग्राम सभेने कामे/ईपक्रमांचा ठरववलेला प्राधान्यक्रम, गावाच्या गरजा, ऄडचणी अवण त्यावरील ईपाययोजनांसह
केंद्र व राज्य शासनाच्या ववववध योजनांची ऄंमलबजावणी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे
चालू व पढील वषीचे वनयोजन/अराखडा, या योजनांची ग्राम पंचायत ववकास अराखडयाशी प्राधान्यक्रमाशी
सांगड घालणेबाबतचे वनयोजन ग्राम सभेत सादर करावयाचे अहे.
4.2. केंद्र 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 राहू न द्यावयाची अहे . शासनाच्या ववववध योजना ग्राम स्तरावर राबवीत
ऄसलेल्या खालील प्रमख ववभागांच्या ऄवधकारी/कमगचा-यांनी सदरच्या ग्राम सभेमध्ये ईपस्स्थत रहावयाचे
ऄसून, संबवं धतांना तशा लेखी सूचना द्याव्यात.
1. ग्रामपंचायत - ग्राम सेवक / ववस्तार ऄवधकारी (ग्राम पंचायत)
2. वशक्षण - प्राथवमक /माध्यवमक वशक्षक
3. मवहला बालकल्याण - ऄंगणवाडी सेववका / मख्य सेववका
४. अरोग्य - अरोग्य सेवक / अरोग्य सेववका, अशा वकगर

५. पशसंवधगन - पशधन पयगवक्ष
े क

६. ग्रामीण पाणी परवठा - वजल्हा पवरषदे चे कवनष्ट्ठ / शाखा ऄवभयंता, तसेच महाराष्ट्र जीवन
प्रावधकरणाचे संबवं धत ऄवधकारी/ कमगचारी

7. लघपार्बंधारे - वजल्हा पवरषदे चे कवनष्ट्ठ / शाखा ऄवभयंता, तसेच राज्य शासनाच्या ववभागाचे
संबवं धत ऄवधकारी/ कमगचारी.
8. बांधकाम - वजल्हा पवरषदे चे कवनष्ट्ठ / शाखा ऄवभयंता, तसेच सावगजवनक बांधकाम ववभागाचे
संबवं धत ऄवधकारी/ कमगचारी.
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9. सामावजक न्याय - संबवं धत ववस्तार ऄवधकारी.
10. कृवष- राज्य शासनाच्या कृवष ववभागाचे कृवष पयगवक्ष
े क / संबवं धत ऄवधकारी/ कमगचारी.
11. महसूल - तलाठी / सकगल.
12. गृह - पोलीस पार्ील.
13. वन - वनरक्षक.
14. दग्ध व मत्स्य व्यवसाय - संबवं धत ऄवधकारी/ कमगचारी.
15. ववज परवठा - वायरमन / लाइनमन.
16. एस.र्ी. महामंडळ - संबवं धत ऄवधकारी/ कमगचारी.
17. दू रध्वनी - संबवं धत ऄवधकारी/ कमगचारी.
यावशवाय संबवं धत ग्राम पंचायतीच्या कायगक्षत्र
े ामध्ये 73 व्या घर्ना दरूस्तीच्या ऄनषंगाने
पंचायतराज संस्थांकडे हस्तांतरीत 29 ववषयांची ऄंमलबजावणी करण्यात येत ऄसलेल्या केंद्र /
राज्य शासनाच्या योजनांशी संबवं धत ववभागाच्या ऄवधकारी/ कमगचारी यांनी ईपस्स्थत रहावयाचे
अहे . यासाठी मख्य कायगकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद यांनी या ववभागांच्या वजल्हास्तरावरील
ऄवधकाऱयांची बैठक घेवून अवश्यक तो समन्वय साधावा तसेच वजल्हास्तरावरील या सवग
ऄवधकाऱयांनी ग्राम सभेस ईपस्स्थत राहण्याबाबत ववभागाच्या ग्रामस्तरीय वा आतर ऄवधकाऱयांना
ईपस्स्थत राहण्याबाबत लेखी सूचना देणेबाबत सूचीत करावे.
4.3. या सवग ववभागाच्या ऄवधकारी/कमगचाऱयांनी ग्राम सभेमध्ये ईपस्स्थत राहू न संबवं धत ग्राम
पंचायती ववषयी प्रामख्याने खालील बाबींची मावहती देवून, त्याववषयी ग्राम सभेमध्ये चचा घडवून
अणावयाची अहे .
1. ग्राम पंचायतीमध्ये त्यांच्या ववभागामाफगत चालू वषी हाती घेतलेल्या योजना/ईपक्रमांची
मावहती.
यामध्ये योजने ऄतंगगत मंजूरी ऄसलेल्या भौवतक व अर्षथक बाबींसह योजना/ईपक्रमांच्या
सद्य:स्स्थतीचा समावेश ऄसावा.
2. ववभागामाफगत राबववण्यात येणा-या आतर योजना/ईपक्रम.
3. ग्राम पंचायतमध्ये राबववत ऄसलेल्या योजनांची सद्य:स्स्थती, ईपलब्ध वनधी व त्यामधील
ऄडचणी/त्रर्ी
4. योजनांच्या ऄंमलबजावणी मध्ये लोकांचा सहभाग / सहकायग
5. योजना/ईपक्रमांच्या यशस्वी ऄंमलबजावणी व पारदशगकतेसाठी अवश्यक ऄसणारा
लोकसहभाग, ग्राम स्तरावरील प्रवसध्दी अवण योजनेच्या ऄपेक्षीत ध्येय साध्यासाठी ग्राम
पंचायतीकडू न अवश्यक ऄसलेला भौवतक व अर्षथक सहभाग
4.4. ग्राम सभेमध्ये कायगक्षेत्रातील सवग घर्कांनी ईपस्स्थत राहू न चचेमध्ये सक्रीय सहभाग घे णेसाठी
ग्राम पंचायतीने ग्रामसभेच्या वदनांकापूवी परेशा कालावधीसाठी ग्रामसभेची प्रवसध्दी गावाच्या सवग
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वाडया, वस्त्या येथे करावी. गर् ववकास ऄवधकारी यांनी या ग्रामसभांचे ग्रामपंचायत वनहाय
वेळापत्रक तयार करावयाचे ऄसून त्यास स्थावनक वरत्या प्रवसध्दी द्यावयाची अहे.
ग्राम सभेमध्ये ग्रामस्थांनी सक्रीय सहभाग घेण्याच्या दृष्ट्र्ीने त्यांना ग्रामपंचायती माफगत राबववण्यात
येणा-या योजना/ईपक्रमांची सववस्तर मावहती होणेसाठी ग्रामपंचायतीने गावामध्ये प्रमख वठकाणी
चालूवषी हाती घेतलेल्या सवग योजना/ईपक्रमांची नावे, ऄंदाजपत्रकीय रक्कम, र्ालेला खचग,
ईपक्रमाची सद्य:स्स्थती आ. मावहती दशगववणारे बोडग लावावेत.
4.5. ग्राम सभांचे वेळापत्रक
अमचं गाव, अमचा ववकास ईपक्रमा ववषयी शासन वनणगय वद. 04 नोव्हें बर, 2015 ऄन्वये वनवरृत
केल्याप्रमाणे पढील वषाचा ग्राम पंचायत ववकास अराखडा 02 ऑक्र्ोबरच्या ग्रामसभेमध्ये ऄंवतम
करावयाचा अहे. सन 2019-20 या वषाचा ग्राम पंचायत ववकास अराखडा वनवरृत करण्यासाठी या
शासन वनणगयामधील सवग बाबी ववचारात घेवून तसेच 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 अहे त. प्रत्येक तालक्याच्या गर् ववकास
ऄवधका-यांनी तालक्यातील सवग ग्राम पंचायतीच्या ग्रामसभांचे वेळापत्रक वनवरृत करुन त्यास
अवश्यक ती प्रवसध्दी द्यावी.
4.6. संपकग ऄवधकारी गर् ववकास ऄवधकारी यांनी त्यांच्या तालक्यातील ग्राम पंचायतींच्या ग्रामसभांचे वनयोजन करतांना
प्रत्येक ग्राम पंचायतीच्या ग्रामसभेसाठी तालकास्तरावरील ववस्तार ऄवधकारी/कमगचा-याची संपकग
ऄवधकारी म्हणून वनयक्ती करावयाची अहे . गर् ववकास ऄवधकारी यांनी वनयक्त केलेल्या संपकग
ऄवधका-यांची एकवत्रत बैठक घेवून ग्रामसभा प्रभावीपणे व यशस्वीपणे पार पाडण्याच्या दृष्ट्र्ीने
त्यांच्यावरील जबाबदारी ऄवगत करावी. यामध्ये प्रामख्याने ग्राम पंचायतीने लावलेले
मावहतीफलक, ग्रामसभेची प्रवसध्दी, ग्राम पंचायतीने राबववलेल्या योजना/ईपक्रमांची मावहती, ग्राम
पंचायतीस ग्राम पंचायत ववकास अराखडयासाठी ईपलब्ध होणारा वनधी, ग्रामसभेसाठी वजल्हा
पवरषद व राज्य शासनाच्या ववववध ववभागाकडील ऄवधकारी/कमगचा-यांच्या ईपस्स्थतीसाठी
करावयाचा पाठपरावा, सभेची जागा व व्यवस्था आ. बाबींचा समावेश ऄसावा.
5. ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यातील प्राधान्यक्रम ठरववताना ग्रामपंचायतीने द्यावयाच्या मलभूत
सेवांबरोबरच खालील बाबींचा एकास्त्मक ववचार करावा.
5.1. दावरद्रय वनमगलन
ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामध्ये ग्रामपंचायतींनी दावरद्रयातील लोक अवण क्षेत्र यांना
प्राथवमकता दे वून, ववववध कायदे , कायगक्रम अवण योजना (पेसा ऄवधकार, वन ऄवधकार, सामावजक
सरक्षा, ऄन्न सरक्षा, वशक्षण, अरोग्य अवण पोषण आ.) यांच्या ऄंतगगत दे ण्यात अलेले ऄवधकार,
हक्क, ववववध प्रकारच्या सेवा व योजनांचा लाभ त्यांना वमळे ल, याची सवनवरृती करावी. ववशेषत:
राष्ट्रीय ग्रामीण वजवनोन्नती ऄवभयानांतगगत स्थापन केलेल्या गरीब लोकांच्या संस्थांच्या माध्यमातून
ईपवजववकेमध्ये सधारणा 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
वनमगलनाकडे लक्ष दे णे अवश्यक अहे .
5.2. मानव ववकास
ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामध्ये कौशल्य ववकास, अरोग्य, ववशेषत: सावगजवनक अरोग्य
अवण अहार व पोषण, बालकांचे ललग गणोत्तर आत्यादी समवेत साक्षरता अवण वशक्षणाशी वनगडीत
वनवरृत घर्क ऄसणे अवश्यक अहे. त्यानसार यापूवीच्या संदर्षभय शासन वनणगयांमध्ये नमद
केल्याप्रमाणे वशक्षण, अरोग्य अवण ईपवजवीका या संबध
ं ीच्या ईपक्रमांसाठी अराखड्यामध्ये
कमीतकमी 25% तरतूद करून खचग करणे बंधनकारक राहील. मख्यत: ऄंगणवाडी, शाळा,
दवाखाने यांच्या सेवा त्यांच्या कायगक्षेत्रातील सवग घर्कांपयंत सहजपणे ईपलब्ध होतील, ऄशी
व्यवस्था करून मानव ववकास सेवांच्या गणवत्तेमध्ये वाढ करणे व राज्य शासनाने या ववषयी वनवरृत
केलेली ध्येये साध्य करणे.
5.3. सामावजक ववकास
ग्रामपंचायत ववकास अराखड्याद्वारे समाजातील वंचीत व दलगवक्षतांच,े प्रामख्याने खालील घर्कांचे
जीवनमान ईं चावण्याचे ईद्देश ऄसणे अवश्यक राहील.


ऄन.जाती, ऄन.जमाती, यांच्यासहीत समाजातील वंचीत, ऄल्पसंख्याक अवण
दलगवक्षत घर्क



ऄपंग व वदव्यांग व्यक्ती



वयोवृध्द व्यक्ती



मवहला व बालके



वेठवबगार, बाल मजर, ववमक्त जाती-जमाती, स्थलांतरीत, मेहतर / सफाइ
कामगार, तृतीयपंथी, मानवी तस्करीतील बळी आ.

5.4. अर्षथक ववकास
ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामध्ये ग्रामपंचायतींनी कृषी अवण कृषी अधारीत क्षेत्रावर प्रामख्याने
लक्ष दे वून, स्थावनक ईत्पादन अवण ईत्पादकता वाढववण्यासाठी प्रोत्साहन दे णे, रोजगार अवण
रोजगार क्षमता वाढववणे, स्थावनक ईत्पादनांसाठी बाजारपेठेपयंतची पोहोच अवण त्यांच्या ववक्री
क्षमतेमध्ये वाढ करणे, मूल्यवृध्दीला प्रोत्साहन देणे, माकेर्, तलाव, मत्स्यपालन, पशधन ववकास,
फळबाग ववकास, भू-सधार, लघ लसचनाच्या सववधा, वववहरी खोदणे, शेततळे आ. ईत्पादकता
वाढवणारी संसाधने वनमाण करणे, त्यासोबतच स्थावनक ईत्पादकता ववशेषत: पारं पावरक ईद्योग,
सेवा अवण अर्षथक समावेशन या बाबींचाही समावेश करावा.
5.5. पयावरणीय व वातावरणववषयक ववकास
एकास्त्मक पाणलोर् व्यवस्थापन तत्वाच्या अधारे जलाशय, करणे, गवताळ जमीनी, पाणथळ
जंगले (Mangroves), पाणलोर् क्षेत्र, अवण स्थावनक जंगले यांची दे खभाल तसेच वनोपज,
जळणाचे लाकूड, चारा, औषधी वनस्पती या संसाधनांचे संवधगन त्याचबरोबर सामाइक व वैयस्क्तक
वृक्ष लागवड, प्लॅस्र्ीक वापरावरील बंदी आ. ईपक्रमांचा समावेश ग्रामपंचायत ववकास
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अराखड्यामध्ये जैवववववधता अवण पयावरण संतूलन वाढववण्यासाठी करावा. तसेच पयावरणीय
पन:स्थापना व व्यवस्थापनासाठी खालील बाबींवर लक्ष केंद्रीत करावे.


जलाशयांचे संरक्षण, भूजलसाठ्यांचे व्यवस्थापन, पाण्याचे ऄंदाजपत्रक व लेखापवरक्षण,
मातीची सवपकता वाढववणे अवण मातीचे अरोग्य व्यवस्थापन करणे, जंगलांपासून होणारे
प्रदषण, ऄवतक्रमण अवण स्वैर वापर थांबवणे.



जंगल संवधगन, ऄवनत जंगले, ईतार, ओसाड जवमनी, सावगजवनक जवमनी, सावगजवनक
संस्थांचे पवरसर, रस्ते आ. वठकाणी वृक्षारोपण करणे.



जैवववववधतेचा -हास थांबवणे, ववलप्त होणा-या प्रजातींचे संरक्षण करणे,



नैसर्षगक संसाधनांचा वापर, व्यवस्थापन व संवधगन करण्यासाठी समदाय अधारीत मानके
वनवरृत करणे.



प्रदषण वनमगलन व सवनयंत्रणासाठी ईपाययोजना करणे, ईपजीववकेसाठी नैसर्षगक
संसाधनांचा वापर करणा-या मजरांना पयायी साधने ईपलब्ध करून देणे. यासाठी
पयावरण पन:स्थापना ववषयीच्या कायगक्रमांचे ऄवभसरण करून समन्वय साधणे.

5.6. सावगजवनक सेवा
शासनाच्या संबध
ं ीत सेवा जसे की, प्रमाणपत्र देणे, जन्म अवण मृत्यूच्या नोंदी, परवाने दे णे अवण
कल्याणकारी सेवा जसे की, सामावजक सरक्षा पेंशन, या सेवांच्या आलेक्रॉवनक प्रदानांवर जोर
दे वून, लोक सेवांच्या प्रदानांना प्राथवमकता देणे अवश्यक अहे . ग्रामपंचायत ववकास
अराखड्यामध्ये सेवा प्रदानाची (Service Delivery) गणवत्ता व ईपलब्ध साधनसंपत्तीचा वापर अवण
दे खभाल यावर ववशेष जोर दे णे अवश्यक अहे. ग्रामपंचायतींनी कोणत्याही गंतवणूकीवशवाय लकवा
कमीतकमी गंतवणूकीच्या ईपायांद्वारे स्थावनक ववकास होण्यासाठी जोर द्यावा.
5.7. सप्रशासन
प्रभावीपणे लोक सेवा प्रदानांच्या (Service Delivery) सोबतच, ग्रामपंचायतींनी लोकसहभागीय,
ववशेषत: दलगवक्षत घर्क, पारदशगकता अवण जाहीर प्रकर्ीकरण, समदाय 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 गरजेची अहे . यासाठी नागरीकांची सनद सहीत सप्रशासनाचा अराखडा प्रत्येक
ग्रामपंचायतींनी बनवावा.
5.8. कौशल्यवृध्दी
पंचायतींनी कौशल्यवृध्दीमध्ये महत्वाची भूवमका पार पाडावयाची अहे . ग्रामपंचायत क्षेत्र,
असपासची बाजारपेठ व गरजा तसेच ग्रामीण कारागीरांचे कौशल्य ववचारात घेवून वववशष्ट्ठ
स्वरूपाच्या कौशल्यवृध्दीचे क्षेत्र व संख्या वनवरृत करून त्यासाठी अवश्यक त्या तरतूदी
ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामध्ये करावयाच्या अहे त.
5.9. शारॄत ववकासाची ध्येये
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शारॄत ववकासाची ध्येये, ग्रामपंचायत ववकास अराखड्याचा एक भाग ऄसले पाहीजेत. शारॄत
ववकासाची ध्येये (SDG) साठी वेगळा अराखडा तयार करण्याची अवश्यकता नाही. परं त
ग्रामपंचायत ववकास अराखड्याशी वनगडीत सवग ईपक्रमांचा समावेश ग्रामपंचायत ववकास
अराखड्यामध्ये करणे अवश्यक अहे. शारॄत ववकासाची ध्येये (SDG) खालील प्रमाणे ऄसून ती
सन 2030 पयंत साध्य करावयाची अहे त.
1) सवग प्रकारच्या गवरबीचे वनमूगलन करणे. ( No Poverty)
2) भूक संपवणे, ऄन्न सरक्षा व सधावरत पोषणअहार ईपलब्ध करून दे णे अवण शारॄत शेतीला
प्राधान्य दे णे. (Zero Hunger)
3) अरोग्यपूणग अयष्ट्य सवनवरृत करणे व सवग वयोगर्ातील नागवरकांचे कल्याण साधणे. (Good
Health & Well-being)
4) सवगसमावेशक व गणवत्तापूणग वशक्षण ईपलब्ध करणे. (Quality Education)
5) ललगभावावधस्ष्ट्ठत समानता व मवहला अवण मलींचे सक्षमीकरण साधणे. (Gender Equality)
6) पाण्याची व स्वच्ततेच्या संसाधनाची ईपलब्धता सवनवरृत करणे. (Clean Water & Sanitation)
7) सवाना ऄल्पखचीक ववरॄासाहग , शारॄत अवण अधवनक उजा साधने ईपलब्ध करून दे णे.
(Affordable & Clean Energy)
8) शारॄत, सवगसमावेशक अर्षथक वाढ अवण ईत्पादक रोजगार ईपलब्ध करणे. (Decent Work &
Economic Growth)
9) पायाभूत सोयीसववधांची वनर्षमती करणे, सवगसमावेशक अवण शारॄत औद्योवगकीकरण करणे
अवण कल्पकतेला वाव दे णे. (Industry, Innovation & Infrastructure)
10) दे शांमधील ववववध ऄसमानता दू र करणे. (Reduced Inequality)
11) शहरे अवण मानवी वस्त्या ऄवधक समावेशक, सरवक्षत, संवद
े नशील अवण शारॄत करणे.
(Sustainable Cities & Communities)
12) ईत्पादन अवण ईपभोगाच्या पद्धती शारॄत रूपात अणणे. (Responsible Consumption &
Production)
13) हवामान बदल अवण त्याच्या दष्ट्पवरणामांना रोखण्यासाठी ईपाययोजना करणे. (Climate
Action)
14) महासागर व समूहांचे संवधगन करणे तसेच त्यांच्याशी संबवं धत संसाधनांचा शारॄतपणे वापर
करणे. (Life Below Water)
15) पवरस्स्थवतकीय व्यवस्थांचा (Ecosystem) शारॄत पद्धतीने वापर करणे. वनाचे शारॄत
व्यवस्थापन, वाळवंर्ीकरणाशी मकाबला करणे, जवमनीचा कस कमी होण्याची प्रवक्रया अवण
जैवववववधतेची हानी रोखणे. (Life On Land)
16) शांततापूणग अवण सवगसमावेशक समाजव्यवस्थांना प्रोत्साहन देणे. त्यांची शारॄत ववकासाच्या
वदशेने वार्चाल वनवरृत करणे, सवांची न्यायापयंत पोहोच स्थावपत करण्यासाठी ववववध पातळयांवर
पवरणामकारक, ईत्तरदायी अवण सवगसमावेशक संस्था ईभ्या करणे. (Peace, Justice & Strong
Institutions)
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17) वचरस्थायी ववकासासाठी वैवरॄक भागीदारी वनमाण व्हावी यासाठी ऄंमलबजावणीची साधने
ववकवसत करणे. (Partnerships for the Goals)
5.10. स्वच्तता, सांडपाणी व घन कचरा व्यवस्थापन
•

ग्रामपंचायतीमधील सवग कर्ं बांना स्वच्ततागृह ऄसावे.

•

प्रत्येक कर्ं बासाठी वपण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेबरोबरच सांडपाणी व्यवस्थापन करणेसाठी

परसबागा, शोषखड्डे , वृक्षलागवड यासारख्या ईपाययोजना करणे.
•

प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या कायगक्षेत्रात वनमाण होणा-या घनकच-याचे व्यवस्थापन करणे.

त्यासाठी पाणी परवठा व स्वच्तता ववभागाकडील ववववध योजना ववचारात घेणे.
•

ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये बांधकामे / ववकासकामे हाती घेताना स्वच्तता, सांडपाणी व घन कचरा

व्यवस्थापन याबाबी प्रामख्याने ववचारात घेणे.
6. ग्रामपंचायत, स्वयंसहाय्यता गर् / संघ, मवहला व ललगभाव (Gender) यांचे एकास्त्मकरण
ग्रामपंचायत व स्वयंसहाय्यता गर् / संघ यांच्या भूवमका एकमेकांशी परक ऄसणे गरजेचे अहे.
स्वयंसहाय्यता गर् / संघाच्या माध्यमातून गावातील गरीब व वंचीत घर्कांना त्यांचे ऄवधकार व
हक्काची मावहती, त्यांची मागणी व ते प्राप्त करून घेण्याची संधी याबाबत सक्षम करून या घर्कांचा
समावेश स्थावनक ववकासाच्या प्रवक्रयेमध्ये करणे अवश्यक अहे. ग्रामपंचायत ववकास
अराखड्याबाबत मवहला ग्रामसभेमध्ये सववस्तर चचा होणे गरजेचे अहे . यासाठी ग्रामपंचायत
क्षेत्रामध्ये सबकी योजना सबका ववकास मोहीमे ऄंतगगत वनयक्त केलेल्या Facilitators चा सवक्रय
सहभाग घ्यावा अवण ग्रामपंचायत व स्वयंसहाय्यता गर् / संघ यांचे संवमलन (Convergence)
करून ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करताना मवहलांचा सहभाग व ललगभाव यांचे
एकास्त्मकरणासाठी खालील बाबी ववचारात घ्याव्यात.
6.1. राष्ट्रीय ग्रामीण वजवनोन्नती ऄवभयानांतगगत स्वयंसहाय्यता गर्ांनी लोकसहभागीय प्रवक्रयेत
तयार केलेल्या सक्ष्म पत अराखड्यांचा (Micro Credit Plans) समावेश ग्रामपंचायत ववकास
अराखड्यामध्ये करावा.
6.2. स्वयंसहाय्यता गर् / स्वयंसहाय्यता संघावर मवहला ग्रामसभा अयोजनासाठी सलभीकरण
(Facilitation) तसेच सवगसाधारण ग्रामसभेच्या प्रवसध्दीपासून ते ग्रामसभेतील चचा सलभ करण्याची
जबाबदारी सोपवावी.
6.3. ग्रामपंचायत व स्वयंसहाय्यता गर् / संघ यांच्या संयक्त बैठका घ्याव्यात. त्याचप्रमाणे
ग्रामपंचायतीच्या ववववध सवमत्या व स्वयंसहाय्यता गर् यांच्या कामकाजामध्ये समन्वय साधावा.
6.4. ग्रामपंचायतीमाफगत राबववण्यात येणा-या ववववध स्वरूपाच्या योजना / ईपक्रम / कायगक्रमांच्या
समदाय अधावरत सवनयंत्रणामध्ये स्वयंसहाय्यता गर् / संघाचा समावेश करावा.
6.5. ग्रामपंचायतीमाफगत दे ण्यात येणा-या ववववध सेवा - जसे कर वसूली, नळ पाणी परवठा योजना
दे खभाल व दरूस्ती, मध्यान्न भोजन, इ-सेवा, आ. जबाबदारी वाजवी मोबदला दे वून स्वयंसहाय्यता
गर्ांवर सोपववण्याचा ववचार करावा.
6.6. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सामदावयक जमीन, तलाव, बाजारतळ आ. सावगजवनक संसाधनांचा
वापर स्वयंसहाय्यता गर्ांना ईपवजवीकेच्या संधी वाढववण्यासाठी प्राधान्याने करू द्यावा.
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6.7. ग्रामपंचायत ववकास अराखड्याचे ऄंदाजपत्रक, वनयोजन, ऄंमलबजावणी व सवनयंत्रणामध्ये
मवहलांचा स्वयंप्रर
े णेने व ऄथगपण
ू गवरत्या 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%
रकमेचे वनयोजन करताना स्वयंसहाय्यता गर् / संघ व मवहला ग्रामसभा यांच्या प्रस्तावांना प्रथम
प्राधान्य द्यावे.
7. ग्रामववकास अराखडा व बालके
7.1. ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करताना बाल संरक्षणाच्या बाबींची वनकड, गरजांची
ओळख व प्राधान्याकडे लक्ष द्यावे.
7.2. बालवववाह, बालमजर, बाल शोषण यासारख्या बालकांच्या वपळवणूकीच्या बाबी व बाल लहसा
यापासून संरक्षण करण्याकडे ग्रामपंचायतीने लक्ष केंद्रीत करावे.
7.3. पूवप्र
ग ाथवमक वशक्षणाच्या सववधा व त्यानंतर पढील वशक्षणाची व्यवस्था या बाबी ग्रामपंचायत
ववकास अराखडा तयार करताना ववचारात घ्याव्यात.
7.4. गावातील 0 ते 18 वषे वयोगर्ातील बालके व गरोदर मवहलांच्या पोषणाबाबत मल्यमापन
करून अवश्यक त्या बाबींचा समावेश ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यात करणे.
7.5. ग्रामपंचायतीने स्वयंसहाय्यता गर् व ऄंगणवाडीमाफगत 100% लसीकरण र्ाल्याची खात्री
करणे.
7.6. ग्रामपंचायत ववकास अराखडा ग्रामसभेमध्ये चचा करून वनवरृत करण्यात येत ऄसल्याने व
ग्रामसभेसाठी 18 वषे पूणग र्ालेल्या व मतदार यादीत नाव ऄसलेल्या व्यक्तीस सहभागी होता येत
ऄसल्याने 18 वषाखालील बालकांना या ग्रामसभेमध्ये सहभाग घेता येत नाही. त्यासाठी
ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करताना ग्रामपंचायतीने प्राथवमक शाळे त जाणा-या
ववद्यार्थ्यापासून ते 18 वषे वयापयंतच्या बालकांसाठी सरपंच यांच्या ऄध्यक्षतेखाली स्वतंत्र बालसभा
अयोवजत करावी. या बालसभेमध्ये प्राथवमक शाळे च्या सहाय्याने प्राथवमक शाळे तील सवग ववद्याथी व
गावातील हायस्कूल, कॉलेजमध्ये जाणारे अवण 18 वषे वयापयंतच्या सवग मले / मलींचा समावेश
ऄसावा. या सभेमध्ये गावातील 0 ते 18 वयोगर्ातील बालकांच्या गरजा, अवश्यकता, मागण्या,
वशक्षण, अरोग्य, स्वच्त वपण्याचे पाणी, ववववध स्वरूपाचे दाखले आ. बालकांववषयीच्या सवग मद्यांवर
चचा करावी. या बालसभेमधील मद्दे व वशफारशी ग्रामपंचायतीच्या सवगसाधारण ग्रामसभेमध्ये ठे वून
अवश्यकतेनसार त्यांचा समावेश ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामध्ये करावा.
8. महत्वाकांक्षी वजल्हे (Aspirational Districts)
मा.पंतप्रधान यांनी वदनांक 9 ऑगस्र्, 2017 रोजी, वनती अयोगामाफगत वनवरृत केलेल्या देशातील
115 वजल््ांमध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या ववववध ईपक्रम / योजनांचे ऄवभसरण (Convergence)
करून केंद्र शासन व राज्य शासनाचे ऄवधकारी यांच्या संयक्त प्रयत्नाने (Collaboration) अवण
वजल््ा-वजल््ामधील स्पधा (Competition) यामधून वजल््ातील बलस्थाने अवण कमजोरीची क्षेत्रे
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ववचारात घेवून वजल््ाचा सवांगीण ववकास साधणेबाबत महत्वाकांक्षी वजल्हे (Aspirational
Districts) हा कायगक्रम जाहीर केला अहे . या कायगक्रमांतगगत 49 प्रमख कामवगरी वनदे शके (Key
Performance Indicators) वनवरृत केलेले अहे त.
या 115 महत्वाकांक्षी वजल््ांमध्ये (Aspirational Districts) महाराष्ट्रातील नंदूरबार, ईस्मानाबाद,
वावशम व गडवचरोली या चार वजल््ांचा समावेश करण्यात अलेला अहे. या चार वजल््ांमध्ये
ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करताना महत्वाकांक्षी वजल्हे (Aspirational Districts)
कायगक्रमांतगगत वनवरृत केलेली प्रमख कामवगरी वनदे शके (Key Performance Indicators)
ववचारात घ्यावयाची अहेत.
9. वमशन ऄंत्योदय
वमशन ऄंत्योदय हे जीवन अवण जीवनमान यांचे 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 तालक्यांमधील एकूण 5264
ग्रामपंचायतींचा समावेश करण्यात अलेला अहे. तालकावनहाय ग्रामपंचायतींची नावे व वमशन
ऄंत्योदय बाबत सववस्तर तपवशल https://missionantyodaya.nic.in या वेबसाइर्वर ईपलब्ध
अहे . ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करताना केंद्र व राज्य शासनाच्या ववववध ववभागाच्या
योजना / ईपक्रम / कायगक्रमांचे ऄवभसरण करून त्याऄन्वये ग्रामीण भागातील जीवन व जीवनमान
ईं चावण्यासाठी अवश्यक त्या बाबीं ववचारात घ्याव्यात.
10. पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींचा ग्रामपंचायत ववकास अराखडा
10.1. पेसा कायदा, 1996 नसार पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीत एक लकवा ऄनेक पेसा गावे ऄसू
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 त्यांचे प्रकल्प अराखडे यांना मान्यता दे ण्याचे संपण
ू ग ऄवधकार पेसा
गावाच्या ग्रामसभेला अहे त.
10.2. "अमचं गाव, अमचा ववकास" ऄंतगगत प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ग्रामपंचायत ववकास अराखडा
तयार करावयाचा ऄसून त्यास ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेची मान्यता घ्यावयाची अहे . पेसा क्षेत्रातील
ग्रामपंचायतींचे बाबतीत, त्यांच्या कायगक्षेत्रामध्ये एकापेक्षा जास्त पेसा गावांची संख्या ऄसल्यास,
ऄशा वठकाणी प्रत्येक पेसा गावाच्या ग्रामसभेने त्यांच्या गावासाठी अराखडा तयार करावयाचा
ऄसून, कायगक्षेत्रातील सवग पेसा गावांच्या ग्रामसभांनी मंजूर केलेल्या अराखड्यांना एकवत्रत करून
पेसा ग्रामपंचायतीचा ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करावयाचा अहे.
10.3. पेसा गावाच्या ग्रामसभेने मान्यता वदल्यावशवाय ग्रामपंचायतीस कोणताही कायगक्रम / ईपक्रम
/ प्रकल्प त्या गावामध्ये राबववता येणार नाही.
10.4. पेसा ग्रामपंचायतीने त्यांच्या एकूण ईत्पन्नाच्या बाबी ग्रामपंचायतीच्या कायगक्षत्र
े ातील पेसा
गावामध्ये ववभागून, त्याअधारे प्रत्येक पेसा गावाने त्यांच्या गावासाठी वनधीचे स्त्रोत वनवरृत करून
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त्यानसार मागगदशगक सूचनाप्रमाणे गावाचा अराखडा तयार करून त्या अराखड्यास पेसा गावाच्या
ग्रामसभेने मान्यता द्यावयाची अहे . पेसा ग्रामपंचायतीच्या एकूण ईत्पन्नाची ववभागणी कायगक्षेत्रातील
सवग गावांमध्ये खालीलप्रमाणे करावी.
10.4.1. चौदाव्या ववत्त अयोगाच्या वनधीची ववभागणी राज्य शासनाने ग्रामपंचायतींना दे य रक्कम
ठरववताना वनवरृत केलेल्या सत्र / पध्दतीप्रमाणेच ग्रामपंचायतीचा देय वनधी, त्या ग्रामपंचायतीच्या
कायगक्षेत्रातील पेसा गावामध्ये ववभागून गाववनहाय वनयतव्यय वजल्हा पवरषदे ने वनवरृत करून द्यावा.
10.4.2. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना / ईपक्रमांतगगत ईपलब्ध होणा-या वनधीचा लाभ त्या-त्या
योजनांच्या मागगदशगक सूचनांनसार पेसा ग्रामपंचायतींच्या कायगक्षेत्रातील सवग पेसा गावांमध्ये त्यांच्या
गरजांनसार द्यावयाचा अहे . सदरचा वनधी संबध
ं ीत योजनेच्या वजल्हास्तरीय सवनयंत्रण ऄवधकायांनी वनवरृत व प्रमावणत करून द्यावा.
10.4.3. ग्रामपंचायतीच्या स्व-ईत्पन्नाच्या बाबतीत ग्रामपंचायतीस ग्रामपंचायत ऄंदाजपत्रकामध्ये
एकवत्रतपणे सवग गावांसाठी करावयाच्या तरतूदी, ग्रामपंचायत कायद्यानसार बंधनकारक ऄसलेल्या
बाबींवरील तरतूदी केल्यानंतर ववकास कामांसाठी वशल्लक वनधीपैकी कायगक्षेत्रातील सवग पेसा
गावांचा सहभाग ऄसणा-या सामावयक व सामूवहक ईपक्रमासाठी लागणारा वनधी वगळू न ईवगरीत
वनधी कायगक्षेत्रातील पेसा गावांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ववभागून द्यावा.
10.4.4. ग्रामपंचायतीच्या सवग स्त्रोतांमधील ईत्पन्नातून संबध
ं ीत पेसा गावास वमळणारा वनधी
ववचारात घेवून त्यानसार त्या गावाने अराखडा तयार करून गावाच्या ग्रामसभेची मान्यता
घ्यावयाची अहे .
10.4.5. ग्रामपंचायत व त्यांच्या कायगक्षत्र
े ातील गावांमध्ये ईत्पन्न ववभागणीबाबत काही मतभेद
र्ाल्यास, संबध
ं ीत गर् ववकास ऄवधकारी यांनी त्याबाबत वनणगय द्यावा.
10.4.6. गर् ववकास ऄवधकारी यांनी वदलेल्या वनणगया ववरूध्द ईपमख्य कायगकारी ऄवधकारी
(ग्रा.पं.) यांचेकडे ऄपील करता येइल अवण याववषयी त्यांचा वनणगय ऄंतीम राहील.
10.5. प्रत्येक पेसा गावाचे ग्रामकोष वनधीचे बँक खाते ऄसून त्यामधून ग्रामसभेच्या मान्यतेने खचग
करण्यात येतो. त्यामळे ग्रामपंचायतीस ईपलब्ध होणा-या वनधीपैकी संबध
ं ीत पेसा गावासाठी देय
ऄसणारा वनधी ग्रामपंचायतीने त्या गावाच्या ग्रामकोष वनधीमध्ये वगग करावा व त्यानंतर संबध
ं ीत पेसा
गावाने मंजूर अराखड्यानसार ग्रामसभेच्या मान्यतेने खचग करावयाचा अहे . ग्रामपंचायतीने
त्यांच्याकडे योजनेऄंतगगत वनधी प्राप्त होताच जास्तीतजास्त 15 वदवसांत संबध
ं ीत पेसा गावास दे य
ऄसणारा वनधी वगग करावयाचा अहे.
10.6.

ग्रामपंचायत ववकास अराखड्याऄंतगगत मंजूर ऄसलेल्या अराखड्यामध्ये ग्रामपंचायत

कायगक्षेत्रातील एकापेक्षा जास्त पेसा गावांचा सहभाग ऄसलेल्या ईपक्रमांची ऄंमलबजावणी संबध
ं ीत
गावांच्या सहमतीने ग्रामपंचायतीने करावयाची अहे. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पेसा गावाने
ववनंती केल्यास त्या गावातील ईपक्रमांची ऄंमलबजावणी ग्रामपंचायतीस करता येइल. मात्र
संबध
ं ीत पेसा 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 समावेश करण्यात अलेली ग्रामसभा कोष वनधीतील
कामे अवदवासी ववकास ववभागाने वेळोवेळी वनगगवमत केलेल्या शासन वनणगयानसार करण्यात
यावीत.
10.8. .वन हक्क कायदा, 2006 व पेसा कायदा, 1996 ऄन्वये त्या गावाच्या ग्रामसभेवर व वन
हक्क धारकावर जंगलाचे व त्यातील वन व वन्य जीवांचे जतन व संवधगन करण्याची जबाबदारी
सोपववण्यात अलेली अहे. त्यामळे पेसा ग्रामसभेला याबाबत ववववध ईपाय योजनांचा समावेश
प्राधान्यक्रमानसार ग्रामपंचायत ववकास अराखडयामध्ये करता येइल.
10.9. पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायत व पेसा गावांचा ववकास अराखडा तयार करण्यासाठी संबध
ं ीत
ग्रामपंचायतींचे ग्रामसभा मोवबलायर्र, तालका स्तरावरील तालका पेसा समन्वयक अवण वजल्हा
स्तरावरील वजल्हा पेसा समन्वयक यांचेवर वनवरृत स्वरूपाची जबाबदारी सोपवावी.
10.10.पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायत सदस्य, ववववध ववभागाचे ग्रामस्तरीय कमगचारी यांचे राष्ट्रीय ग्राम
स्वराज ऄवभयानांतगगत ववववध प्रकारचे प्रवशक्षण कायगक्रम, गावामध्ये घ्यावयाच्या कायगशाळा,
ग्रामसभा आ. बाबत वजल्हा पेसा समन्वयक, तालका पेसा समन्वयक व ग्रामसभा मोवबलायर्र यांची
अयोजन, वनयोजन, ऄंमलबजावणी व सवनयंत्रणाची जबाबदारी राहील, ती त्यांनी ईपमख्य
कायगकारी ऄवधकारी यांचे मागगदशगन व पयगवक्ष
े णाखाली पूणग करावयाची अहे.
10.11.पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीने त्यांच्या क्षेत्रातील पेसा गावांमधून "अमचं 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 साध्याचे कायगक्षेत्रातील सवग गावांचे एकवत्रत मावसक / वार्षषक ऄहवाल ग्रामपंचायतीने
संबध
ं ीतांकडे सादर करावयाचे अहेत.
11.

लोकसहभागातून ववना-वनधी / कमी खचाचे ववकासाचे ईपक्रम

ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामध्ये ववववध योजना ऄंतगगत ईपलब्ध होणा-या वनधी व्यवतवरक्त
लोकसहभागातून लोकांची गरज व वनकड ववचारात घेवून हाती घेण्यात येणा-या ववववध स्वरूपाच्या
ईपक्रमांचा समावेश 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 परसबागांचा वापर करून गावातील सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करणे.
6. स्वच्ततागृह व शौचालयांच्या वापराबाबत जाणीव जागृती.
7. कपोषण मक्त गाव
8. बालमजर मक्त गाव
9. तंर्ामक्त गाव, व्यसनमक्त गाव, प्लास्र्ीकमक्त गाव आ.
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12.
अमचं

प्रशासकीय व तांवत्रक मान्यता
गाव,

अमचा

ववकास

ईपक्रमांतगगत

शासन

वनणगय

क्रमांक:जीपीडीपी-

2015/प्र.क्र.38/पं.रा.6, वदनांक 4 नोव्हें बर, 2015 नसार ग्रामसभेने प्रारूप ग्रामपंचायत ववकास
अराखडा मंजूर केल्यानंतर, ग्रामपंचायतीने अराखड्यातील प्रत्येक ईपक्रमाचा प्रकल्प ऄहवाल
तयार करावयाचा अहे. (राज्य प्रकल्प संचालक यांचेकडील पत्र क्र. राग्रास्वऄ/प्रवश/406/201718, वद. 22 जानेवारी, 2018 ऄन्वये वववहत केलेल्या नमन्यात) या सवग ईपक्रमांच्या प्रकल्प
ऄहवालासह ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तालकास्तरीय तांवत्रक ताननी सवमतीकडे सादर
करावयाचा अहे. तालकास्तरीय तांवत्रक ताननी सवमतीने शासन वनणगयात नमद केल्याप्रमाणे
अराखड्यातील सवग ईपक्रमांची तालकास्तरीय संबध
ं ीत तांवत्रक ऄवधका-यामाफगत तांवत्रकदृष्ट्या
ताननी व तपासणी करून अराखडा तांवत्रकदृष्ट्या व अर्षथक वनकषानसार योग्य ऄसल्यास त्यास
तांवत्रक सवमती मान्यता दे इल.
तालकास्तरीय तांवत्रक ताननी सवमतीकडू न अराखडा योग्य ऄसल्याचे कळववल्यानंतर
ग्रामपंचायत अराखड्यातील प्रत्येक ईपक्रमाचे ऄंदाजपत्रक तयार करे ल. अराखड्यातील
बांधकाम, पाणी परवठा व लघलसचन ववभागाकडील कामांच्या बाबतीत ग्रामपंचायत संबध
ं ीत
ववभागाच्या सक्षम प्रावधका-याची तांवत्रक मंजूरी घेइल. आतर ईपक्रमांच्या बाबतीत तालकास्तरीय
तांवत्रक ताननी सवमतीने तांवत्रक व अर्षथक दृष्ट्या योग्य ऄसलेल्या ईपक्रमांचे ग्रामपंचायत
सववस्तर खचाचे ऄंदाजपत्रक तयार करून प्रत्येक ईपक्रमास स्वतंत्रपणे ग्रामपंचायतीची तांवत्रक व
प्रशासकीय मान्यता घेइल व त्यानंतर ईपक्रमाची ऄंमलबजावणी करे ल.
13.

क्षमता बांधणी अवण प्रवक्रयेमध्ये मागगदशगन व मदत (Handholding Support)

सन 2019-20 या वषाचा ग्रामपंचायत ववकास अराखडा वरील सवग मद्दे ववचारात घेवून तयार
करावयाचा अहे. सदर अराखडा तयार करताना ग्रामपंचायत कायगक्षेत्रातील सवग घर्कांचा सवक्रय
सहभाग वमळवून त्यांच्या गरजा / वनकड ववचारात घेण्याच्या दृष्ट्र्ीकोनातून ग्रामपंचायत स्तरावर या
अराखड्याववषयीची प्रवक्रया, मावहती, अकडे वारी अवण शारॄत ववकासाची ध्येये (SDG) ऄवगत
करून त्यांचे हक्क व जबाबदा-या याववषयीची जाणीव वनमाण करावयाची अहे. यासाठी सबकी
योजना सबका ववकास या मोहीमे ऄंतगगत वनवरृत केल्यानसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी वनयक्त
केलेल्या Facilitator अवण वजल्हा पवरषद व राज्य शासनाच्या ववववध ववभागांच्या ऄवधकारी /
कमगचा-यांमाफगत ग्रामसभेत त्यांच्या ववभागाची सवग मावहती द्यावयाची अहे .
त्याचप्रमाणे प्रत्येक ग्राम पंचायतीच्या ग्रामसभेसाठी तालकास्तरीय संपकग ऄवधका-याची वनयक्ती
करण्यात येणार ऄसून, त्यांनी ग्राम सभेमध्ये सवग घर्कांची व ववववध ववभागांच्या ऄवधकारी/कमगचायांची ईपस्स्थती ठे वण्यासाठी समन्वय साधून ववशेष प्रयत्न करावयाचे अहे .
14. मावहती, वशक्षण व संवाद
ग्राम पंचायत ववकास अराखडा तयार करण्यासाठी ग्राम पंचायत कायगक्षेत्रातील सवग घर्कांना या
ववषयीची संपण
ू ग मावहती वमळणे ऄपेवक्षत अहे . त्यासाठी व सवग घर्कांचा सक्रीय सहभाग
वमळण्यासाठी ग्राम पंचायत ववकास अराखडा तयार करण्याच्या या शासनवनणगयामध्ये नमूद सवग
प्रक्रीयांना वजल्हास्तरावरुन

मख्य कायगकारी ऄवधकारी यांनी जास्तीत जास्त प्रवसध्दी द्यावी.
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वजल्हास्तर यासाठी घेण्यात येणा-या कायगशाळा, ग्राम पंचायतीमध्ये घेण्यात येणा-या दोन
कायगशाळांचे वेळापत्रक अवण ग्राम सभांच्या वेळापत्रकास वजल्हा व तालकास्तरावरुन प्रवसध्दी
द्यावी.
15. पारदशगकता, ईत्तरदावयत्व व सवनयंत्रण
15.1. ग्रामपंचायत ववकास अराखडा तयार करताना गावातील सवांना ग्रामपंचायतीस ईपलब्ध
होणारा वनधी, ऄपूणग कामासाठी अवश्यक वनधी व प्राधान्यक्रमाने प्रस्ताववत करावयाची कामे व
अराखड्याववषयीची ऄनषंवगक मावहती व अकडे वारी पारदशगकपणे ईपलब्ध करून दे वन
ू ,
जास्तीतजास्त व्यक्तींचा सहभाग प्राप्त करून घ्यावयाचा अहे . ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या ऄंतीम
ग्रामपंचायत ववकास अराखड्याची मावहती ग्रामपंचायतीने खालील नमन्यात ऑइल पेंर्ने नोर्ीस
बोडग / फलक तयार करून ग्रामपंचायत आमारत लकवा गावातील मध्यवती वठकाणी दशगनी भागावर
लावावा.
ग्रामपंचायत ववकास अराखडा सन 2019-20
ग्रामपंचायतीचे नाव :

तालका -

वजल्हा -

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

ऄ.क्र.

प्रकल्प / ईपक्रम /
कामाचे नाव

कामाचे वठकाण

अराखड्यातील

प्रकल्प / ईपक्रम / काम हाती

तरतूद (रूपये)

घेवून पूणग करण्याचा ऄपेवक्षत
कालावधी
पासून

ऄ

पयंत

ऄपूणग प्रकल्प /
ईपक्रम / कामे

ब

दे खभाल

व

दरूस्तीची कामे

क

नववन प्रकल्प /
ईपक्रम / कामे
एकूण
15.2.

शासन वनणगय वदनांक 4 नोव्हे बर, 2015 मधील मद्दा क्र. 7.5.1 ऄन्वये प्रत्येक

ग्रामपंचायतीने सामावजक लेखापवरक्षण सवमतीची स्थापना ग्रामसभेमाफगत करावयाची अहे. या
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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 यांनी घ्यावा.
15.3.

शासन वनणगय वदनांक 4 नोव्हे बर, 2015 मधील मद्दा क्र. 7.5.2 ऄन्वये प्रत्येक

ग्रामपंचायतीमध्ये कायगगर् स्थापन करून ग्रामपंचायत ववकास अराखड्यामधील कामांची गणवत्ता
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 नोव्हे बर, 2015 अवण वदनांक 2 फेब्रवारी, 2018 ऄन्वये

सूचना वदल्यानसार वजल्हास्तरीय सवनयंत्रण व कायगकारी सवमतीच्या वनयवमत बैठका घेवून
कायगक्रमाचा अढावा घ्यावा.
15.5.

तालकास्तरावर गर् ववकास ऄवधकारी यांनी मवहन्यातून दोन वेळा ग्रामसेवकांची व

तीन मवहन्यातून एकदा सरपंच व ग्रामसेवक यांची एकवत्रत बैठक घेवून कायगक्रमाचा अढावा घ्यावा.
शासन वनणगय वदनांक 4 नोव्हे बर, 2015 अवण वदनांक 2 फेब्रवारी, 2018 ऄन्वये वदलेल्या
मागगदशगक सूचना अवण वर नमद केलेल्या सवग बाबी ववचारात घेवून सवग ग्रामपंचायतींचा सन
2019-20 या वषाचा ग्रामपंचायत ववकास अराखडा वववहत वेळापत्रकाप्रमाणे पूणग होइल, याची
दक्षता मख्य कायगकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद यांनी घ्यावयाची अहे .
सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201809061542003120 ऄसा अहे . हा अदे श
वडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानसार व नावाने.

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'

( नीला रानडे )
ऄवर सवचव, महाराष्ट्र शासन.
प्रत:1. मा. राज्यपाल महोदय यांचे सवचव, राजभवन, मलबार वहल, मंबइ.
2.

मा. मख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचव, मंत्रालय, मंबइ -32.

3. सवग मा. मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचव मंत्रालय, मंबइ -32.
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4. मा. ववरोधी पक्षनेते, ववधानपवरषद/ववधानसभा, महाराष्ट्र ववधानमंडळ, मंबइ.
5. मा. मख्य सवचव यांचे ववरष्ट्ठ स्वीय सहायक.
6. ऄपर मख्य सवचव / प्रधान सवचव/ सवचव ( ववत्त / वनयोजन /ग्राम ववकास / जलसंधारण /
जलसंपदा/ महसूल व वन / मवहला व बाल ववकास /अवदवासी ववकास / सामावजक न्याय
/सावगजवनक अरोग्य / पाणी परवठा /सावगजवनक बांधकाम /शालेय वशक्षण/ कृषी व पदम / गृह /
ईजा)
7. सवग सन्माननीय ववधानपवरषद/ववधानसभा सदस्य व संसद सदस्य महाराष्ट्र राज्य.
8. ववभागीय अयक्त ( सवग ववभाग )
9. मख्य कायगकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद ( सवग )
10. वजल्हावधकारी ( सवग )
11. राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य प्रकल्प व्यवस्थापक कक्ष ( राष्ट्रीय ग्राम स्वराज ऄवभयान ), ए-9,
वशवसागर ऄपार्ग मेंर्, मोदीबाग, गणेशलखड रोड, वशवाजीनगर, पणे - 411016.
12. महासंचालक, मावहती व जनसंपकग संचलनालय, मंबइ.
13.

संचालक, राज्य ग्रामववकास संस्था, यशदा, राजभवन अवार, बाणेर रोड, पणे 411 007.

14. मावहती व तंत्रज्ञान कक्ष, ग्रामववकास ववभाग, मर्गबान पथ, फोर्ग , मंबइ.
15. सह सवचव / ईप सवचव ग्राम ववकास ववभाग ( सवग )
16. वनवड नस्ती (कायासन पंरा-6).
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