
                                                                                कलम 4 (1) (b) (i) 
                                                     विभागातील आयकु्त कायालयातील विकास शाखेचा संरचनात्मक तक्ता 
 
 
 
 
 

     
 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

      

विभागीय आयकु्त 
 

उप आयकु्त (विकास शाखा) 
 

संशोधन सहाय्यक 
योजना -1 साठी सवनयंत्रण 

सहाय्यक लेखा अवधकारी 
योजना-4 

कवन.प्रशा.अवध. 
(यो.1 सोडून)सिव योजना, 

आस्थापना ि प्रशासकीय  बाबींचे 
सवनयंत्रण 

 

लघलेुखक           
(वनम्न श्रेणी) 
योजना-3     
स्स्िय सहाययक    
आिक जािक 

विस्तार अवध. MSRLM 
यो.-5 साठी  सवनयंत्रण 

 

वनम्नश्रेणी लघुलेखक 
(मा. विभागीय आयकु्त कायालय मुंबई येथे कायवरत) 

   पयविेविका 
    योजना – 2     
योजना 6 अवतवरक्त  
कायवभार 

 

िवरष्ठ सहाय्यक  
(प्रशासन/आस्था.) 
 

ग्राम विकास अवधकारी 
योजना 5 

 

अव्िल कारकून, 
मा.राज्यमंत्री, 

महसलू,ग्रा.वि.वि. बंदरे,खारजवमनी 
विकास ि विशेष सहाय्य यांचे कडे 

सेिा िगव 
 
 

 

 कवनष्ठ  सहाय्यक          
यो 1साठी सहाय्यक 

   

कवनष्ठ  सहाय्यक  
       यो 1साठी सहाय्यक 

            

 

सहा आयकु्त (विकास शाखा)  

            वशपाई                             वशपाई   

िाहनचालक  

 शाखा अभियंता  
    योजना-8  



 



कलम 4 (1) (b)(ii) नमनुा (अ) 

विभागीय कायालय येथील विकास शाखेतील अविकारी ि कममचारी यांच्या अविकाराचा तपवशल     

अ 

अ.क्र पदनाम अविकार  -  आर्थथक आदेश क्रमांक  अवभप्राय  

1 उप आयकु्त 
(विकास) 

आकस्स्मक खचव रुपये 1,25,000/- 
पयंत  

वित्त विभागाकडील शासन 
वनणवय   कं्र.विअप्र-2013/ 
प्रक्र-30/2013/विनवयम  
भाग-2      
वदनांक 17 एवप्रल 2015 

-- 

 

ब 

अ.क्र. पदनाम अविकार - प्रशासकीय  शासन वनर्मय / 
पवरपत्रक  

अवभप्राय  

1 उप आयकु्त 
(विकास) 

अवधनस्त कमवचा-यांच्या  
 

1) वकरकोळ रजा सोडून सिव  
       प्रकारच्या रजा. 
 2) िेतनिाढी 
 3) कमवचा-यांना वकरकोळ वशिा देणे 
4) गोपवनय अहिाल वलवहणे/ 
    पनुर्विलोकन करणे. 
5) अवधका-यांच्या/कमवचा-यांच्या     
    सेिा पसु्स्तका प्रवतस्िािरीत करणे 

ग्राम विकास ि 
जलसंधारण विभाग 
पवरपत्रक क्र.मविसे / 
1099/प्रक्र.3019/ 10  
वदनांक  16 ऑक्टोंबर, 
1999 

 

2 सहाय्यक आयकु्त 
(विकास) 

अवधनस्त कमवचा-यांच्या 

1) वकरकोळ रजा  
2) गोपवनय अहिाल प्रवतिेदन 

 

ग्राम विकास ि 
जलसंधारण विभाग 
पवरपत्रक क्र.मविसे/ 
1099/प्रक्र.3019/10 
वदनांक 16 ऑक्टोबर  
1999 

 

 

 

 

 

 

 

 



कलम 4 (1) (b)(ii) नमनुा (ब) 

विभागीय कायालय येथील विकास शाखेतील अविकारी ि कममचारी यांच्या अविकाराचा तपवशल  

अ.क्र. पदनाम कतमव्य   शासन वनर्मय / 
पवरपत्रक  

अवभप्राय  

1 उप आयकु्त 
(विकास) 

वजल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्व त राबविण्यात 
येणा-या खालील योजनांचे सवनयंत्रण करणे . 
1. स्िणव जयंती ग्रामस्िरोजगार योजना        
2.  जिाहर ग्राम समसदृ्धी योजना 
3.   इंवदरा आिास योजना 
4. आश्िावसत रोजगार योजना 
5. अिषवण प्रिण िेत्र कायवक्रम 
6.  जलसंधारण कायवक्रम 
       या व्यवतवरक्त वजल्हा पवरषदेच्या विविध       
विभागांच्या खालील योजनांचे सवनयंत्रण  
7.   सािवजवनक बांधकाम विभाग योजना 
8 .  ससचन/पाणी परुिठा योजनांचे सवनयंत्रण. 
9.  कें द्र शासनाच्या वनधीतनू वजल्हा पवरषद, वजल्हा     
    ग्रामीण विकास यंत्रणा ि  राज्य शासनाची इतर   
    खात्या मार्व त राबविण्यात येणारी योजना. 
10. कें द्र शासनाच्या वनधीतनू वजल्हा पवरषद   
    वजल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ि वजल्हा  
    ग्रामीण विकास यंत्रणेने उपलब्ध करुन   
    वदलेल्या वनधीतनू घेतलेल्या राज्य शासनाच्या   
    इतर खात्यांच्या कामाची तपासणी.  
11. त्यांच्या अवधपत्या खावलल कमवचा-यांच्या  
    आस्थापना विषयक बाबी हाताळणे  
1) वकरकोळ रजा सोडून सिव प्रकारच्या रजा 
2) िेतनिाढी 
3) कमवचा-यांना वकरकोळ वशिा देणे 
4) गोपवनय अहिाल वलवहणे/ 
     पनुर्विलोकन करणे. 
5) अवधका-यांच्या/कमवचा-यांच्या     
    सेिा पसु्स्तका प्रवतस्िािरीत करणे 

ग्राम विकास ि 
जलसंधारण विभाग 
पवरपत्रक क्र.मविसे/ 
1099/ प्रक्र.3019/ 
10  वद. 16-10-99 

 

2 

 

 

सहाय्यक 
आयकु्त 
(विकास) 

 

वजल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या व्यवतवरक्त वजल्हा 
पवरषदे मार्व त राबविल्या जाणा-या खालील 
विकास कामांिर सवनयंत्रण करतील  ि उप 
आयकु्त (विकास) यांना सहाय्य करणे . 

1) कृषी खात्याच्या येाजना 

ग्राम विकास ि 
जलसंधारण विभाग 
पवरपत्रक क्र.मविसे/ 
1099/प्रक्र.3019 
/10 वद.16-10-99 

 



अ.क्र. पदनाम कतमव्य   शासन वनर्मय / 
पवरपत्रक  

अवभप्राय  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) पशसंुिधवन खात्याच्या योजना 
3) मवहला ि बाल कल्याण योजना 
4) समाजकल्याण विभागाकडील योजना 
5) एकास्त्मक बाल विकास योजना 
6) िेळोिेळी शासनाने सरुु केलेल्या वजल्हा       
     पवरषदे अंतगवत विविध  विकास येाजना. 
7) आरोग्य खात्याच्या योजना 
8) पंचायत विभागा मार्व त  राबविण्यात येणा-या   
      योजना 
9) आवधपत्याखालील  कमवचारी आस्थापना  
     विषयक बाबी हाताळणे  
अ. वकरकोळ रजा मंजरू करणे  
ब. िेतनिाढीचे प्रस्ताि तयार करणे  
क. कमवचा-यांना वकरकोळ वशिेचा प्रस्ताि  
ड.  गोपनीय अहिाल वलहीणे 
इ.  अवधकारी /कमवचारी यांच्या सेिापसु्तकातील  
    प्रती स्िािरीत करणे  

3 कवनष्ठ प्रशासन 
अवधकारी  

1) विकास शाखेतील सिव योजनांच्या नस्तीिर 
अवभप्राय देणे ि योजना विषयक अहिालांचे 
एकवत्रकरण करणे 
2) टपाल विगतिारी करुन िवरष्ठांकडे पाठविणे 
3) मखु्य कायवकारी अवधकारी यांचे कायवमलु्यमापना  
संबधी कामकाज करणे 
4) मखु्य कायवकारी अवधकारी यांचे आढािा सभेचे 
वनयोजन करणे 
5) प्रशासन/आस्थापना ि  सिव योजनांच्या    
(योजना 1 िगळुन) नस्तीिर अवभप्राय देणे 

  

4 योजना 1 1) वजल्हा ग्रावमण विकास यंत्रणे अंतवगत कें द्र 
परुस्कृत ि राज्य परुस्कृत सिव घरकुल योजना        
( प्रधानमंत्री, राजीि गांधी वनिारा, रमाई, शबरी, 
आवदिासी,  पारधी इ.(ग्रामीण)) ि वजल्हा ग्रामीण 
विकास यंत्रणेकडील सिव योजना 
2) महाराष्र राज्य ग्रामीण जीिनोन्नती अवभयान 
अंतवगत येणारे सिव विषय (सामावजक आर्वथक ि 
जात सव्हेिण 2011, गाि-तालकुा-वजल्हा विक्री 
कें द्र, समुतीबाई सकुळीकर मवहला उद्योवगनी 
सिमीकरण योजना, राजमाता-वजजाऊ परुस्कार 
योजना, राष्रीय रुरबन वमशन, सरस प्रदशवने, सांसद 
आदशव ग्राम योजना, आमदार आदशव ग्राम योजना) 

 

 

 

 

 

 

 



अ.क्र. पदनाम कतमव्य   शासन वनर्मय / 
पवरपत्रक  

अवभप्राय  

3) सभेच्या मावहतीचे एकत्रीकरण, सादरीकरण 
करणे ि सभेची पसु्स्तका तयार करणे 

5 योजना - 2   1) मवहला ि बाल विकास विभागातंगत सिव योजना 
2) राष्रीय आरोग्य अवभयान (ग्रामीण) 
3) वशिण विभागाकडील योजना 
4) विकास शाखेमार्व त संवनयंत्रण करण्यात येणारे 
परुस्कार(यशिंत पंचायत राज अवभयान, संत 
गाडगेबाबा ग्राम स्िच् छता अवभयान, राष्रीय गौरि 
ग्रामसभा परुस्कार,आदशव गौरि ग्राम परुस्कार, 
पंचायत सशक्तीकरण परुस्कार ि नव्याने येणारे 
परुस्कार ि योजना) 

  

6 योजना - 3 1) सिव सभेचे इवतितृ्त वलवहणे ि टंकवलवखत  करणे 
2) प्रलंवबत संदभाबाबत सिव कायासनाशी समन्िय  
    साधनु वजल्हास्तरािर पाठपरुािा करणे. 
3) िेळािेळी िवरष्ठांनी वदलेल्या सचुनांचे पालन  
   करणे.  
4) स्स्िय सहाय्यक 

  

7 योजना 4   लेखा विषयक सिव बाबी   

8 योजना 5 1) ग्राम पंचायतीकडील सिव योजना ि कर िसलुी 
2) पेसा कायदा अंमलबजािणी 
3) आपले सरकार सेिा कें द्र 
4) स्माटव ग्राम योजना/पयािरण संतवुलत ग्राम    
    समधृ्द योजना 
5) 14 िा वित्त आयोगांतवगत मावसक अहिालाचे  
    एकवत्रकरण 
6) पशसंुिधवन विभागाच्या योजना 
7) कृषी विभागाकडील योजना ि सौर पथ वदिे 
8) महाराष्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना बजेट 
मंजरुी 
9) एकास्त्मक पाणलोट व्यिस्थापन कायवक्रम 
10) समाजकल्याण विभागाकडील योजना 

  

9 योजना - 6 1) 1) जलस्िराज्य  2 कायवक्रम 
2) स्िच्छ भारत अवभयान (ग्रामीण) 

  

10 योजना -8 1) बांधकाम विभागाकडील सिव योजना 
2) प्रधानमंत्री/मखु्यमंत्री ग्राम सडक योजना 
3) कोकण ग्रामीण पयवटन विकास कायवक्रम 
4) लघसुसचनाच्या योजना 
5) ग्रामीण पाणी परुिठा विभागाकडील योजना 
 
 

  



अ.क्र. पदनाम कतमव्य   शासन वनर्मय / 
पवरपत्रक  

अवभप्राय  

11 आस्थापना / 
प्रशासन 

1) आस्थापना ि प्रशासन विषयक सिव   
    बाबी सांभाळणे 
2) उप आयकु्त (विकास) ि सहाय्यक आयकु्त 
(विकास) यांची मावसक दैनंवदनी तयार करणे 
3) सादील देयके ि त्याअनषंुगीक सिव बाबी करणे 

  

12 आिक/जािक आिक जािक बारवनशी   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कलम 4 (1) (b) (iii)  

विभागीय आयकु्त कायालयातील विकास शाखेतील वनर्मय प्रवक्रयेतील पयमिेक्षर् ि जबाबदारीचे 
उत्तर दायीत्ि वनश्चचत करुन कायमपध्दतीचे प्रकाशन 

  कायासनाचे कामकाज सांभाळणारे कमवचारी संबंवधत विषयांची संवचका, कवन.प्रशा. अवधकारी , सहाय्यक 
आयकु्त (विकास) उप आयकु्त (विकास) यांचे मार्व त विभागीय आयकु्त यांचेकडे  अंवतम वनणवय / 
मान्यतेसाठी सादर करतात. 

 संबंवधत कायासनाचे कमवचा-यांची  वजल्हा पवरषदा , वजल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा  ि इतर विभाग यांचेकडून 
मावहती / अहिाल प्राप्त करुन शासनास सादर करण्याची जबाबदारी आहे ि या कामािर पयविेिण करण्याची 
जबाबदारी अनकु्रम ेसहाय्यक आयकु्त (विकास) ि उप आयकु्त (विकास) यांची आहे.  

 संबंवधत कायासनाच्या कमवचा-यांची त्यांच्याकडे असलेल्या अवभलेखांचे अद्याितीकरण करुन ठेिण्याची 
जबाबदारी आहे.    

अ.क्र. कामाचे स्िरुप  कालाििी  जबाबदार कममचारी 
/ अविकारी  

अवभप्राय  

1 वजल्हा पवरषद ि वजल्हा ग्रामीण 
विकास यंत्रणा यांचेकडून 
विविध विकास योजनांचे 
मावसक अहिाल प्राप्त करणे ि 
संकलन करणे 

 दरमहा  संबवधत कायासनाचे 
कमवचारी  

  उप आयकु्त (विकास) / 
सहाय्यक आयकु्त(विकास)  
हे याबाबत पयविेिण करतात. 

2 वजल्हा पवरषद,  वज.ग्रा.वि.यं. 
मार्व त राबविण्यात   येणा-या 
विविध विकास योजना अंतगवत 
कामांची पहाणी  

िेळोिेळी 
शासनाने 
वदलेल्या 

वनदेशानसुार 

उप आयकु्त 
(विकास)ि  सहाय्यक 

आयकु्त (विकास) 

- 

3 शासन, इतर विभाग ि वजल्हा 
पवरषदांकडून  तसेच 
सिवसामान्य नागरीकांकडून 
आलेले अजव, प्रस्ताि, इत्यादी  
पत्रव्यिहार सादर करणे.  

-- संबंवधत कायासनाचे 
कमवचारी  

 उप आयकु्त (विकास) / 
सहाय्यक आयकु्त(विकास)  
हे याबाबत पयविेिण करतात. 
एखाद्या कामाबाबत तक्रार 
प्राप्त  झाल्यास चौकशी 
करण्यात येते. 

 

 

 

 

 

 



कलम 4 (1) (b) (iv) नमनुा (अ) 

विभागीय आयकु्त कायालयातील विकास शाखेतील कतमव्य पतुीसाठी वदलेल ेउविष्ट  

अ.क्र. कायम कामाचे प्रमार्  अवभप्राय 

1 वजल्हा पवरषद ि वजल्हा ग्रामीण विकास 
यंत्रणां- कडील वजल्हास्तरीय अवधका-यांच्या 

बैठका  

दरमहा मावसक आढािा बैठकींचे 
आयोजन करण्यात येते. 

2 योजनांतगवत विविध विकास कामांची पाहणी 
करणे  

प्रमाण वनस्श्चत 
नाही  

आिश्यकते नसुार कामांची 
पाहणी करण्यांत येते. 

3 संतगाडगेबाबा ग्राम  स्िच्छता अवभयानांतगवत 
शासनाने नेमनू वदलेल्या विभागातील पात्र 
ग्रामपंचायतींची तपासणी करणे  

िार्वषक       -- 

4 यशंित पंचायत राज अवभयान –राज्यातील 
अत्यतु्कृष्ट वजल्हा पवरषदा, पंचायत सवमत्या 
ि ग्रामपंचायतीसाठी परुस्कार योजना 

िार्वषक वजल्हा पवरषद ि पंचायत सवमती 
पहाणी करण्यात येते. 

5 पंडीत वदनदयाळ उपाध्याय पंचायत 
सशक्तीकरण परुस्कार-पंचायत राज संस्थाची 
नामांकने कें द्र शासनास पाठविणेबाबत 

िार्वषक वजल्हा पवरषद , पंचायत सवमती 
ि ग्रामपंचायत पहाणी करण्यात 
येते. 

6 नानाजी देशमखु राष्रीय गौरि ग्रामसभा 
परुस्कार- ग्रामपंचायतीची नामांकने कें द्र 
शासनास पाठविणेबाबत 

िार्वषक ग्रामपंचायत पहाणी करण्यात येते 

7 राज्यातील स्िणवजंयती ग्राम स्िरोजगार 
योजनेच्या माध्यमातनू वनमाण झालेल्या दावरद्र 
रेषेखालील आदशव ि सिम स्िंयसहाय्यता 
गटांसाठी “राजमाता वजजाऊ स्िािलंबन 
परुस्कार” योजना 

िार्वषक स्िंयसहाय्यता  गटांना 
पावरतोवषक देण्यात येते 

 

 कलम 4 (1) (b) (iv) नमनुा (ब)  

वनरंक  

 

 

 

 

 

 



कलम 4 (1) (b) (v)  अ  

विभागीय आयकु्त कायालयातील विकास शाखेच्या कामाशी  संबंवित वनयम ि अविवनयम . 

अ.क्र. सचुना पत्रकानसुार वदलेल ेविषय वनयम क्रमांक ि िषम  अवभप्राय  

1 वजल्हा पवरषदांच्या विकास कामांचे 
संवनयंत्रण  

महाराष्् वजल्हा पवरषद ि 
पंचायत सवमती  अवधवनयम 
1961 ि त्या खालील वनयम 

 

2 वजल्हा पवरषद / ग्रामपंचायत च्या विकास 
कामांचे संवनयंत्रण 

मुंबई ग्राम पंचायत अवधवनयम 
1958 ि त्या खालील वनयम 

 

3 कमवचा-यांच्या आस्थापना विषयक बाबी  महाराष्र वजल्हा पवरषद ि 
वजल्हा सेिा वनयम 1958  

महाराष्र नागरी सेिा वनयम 
(वशस्त ि अवपल)  1979, 

महाराष्र नागरी सेिा (रजा) 
वनयम 1981, (सेिेच्या 
सिवसाधारण शती) 1981  

महाराष्र वजल्हा पवरषद वजल्हा 
सेिा (वशस्त ि अवपल) 1964, 
(ितवणकू) 1967 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा ब 

विकास शाखेच्या कामाच्या संबंवित शासन वनर्मय 

  अ. 
क्र. 

           शासन वनर्मयानसुार वदलेल ेविषय शासन वनर्मय क्रमांक ि तारीख अवभप्राय 

1)    महाराष्र राज्य ग्रामीर् जीिनोन्नती अवभयान (MSRLM) 

1 स्िणवजयंती ग्रामीण स्िरोजगार योजनेचे राष्रीय 
ग्रामीण जीिनोन्नती अवभयानात (NRLM) रुपांतर 
करुन ते राज्य ग्रामीण जीिनोन्नती अवभयान 
(SRLM) स्िरुपात राज्यात राबविण्याबाबत. 

ग्राम विकास विभागाकडील शासन  वनणवय 
क्र.एनआरएलएम-2011/प्र.क्र. 196/ 
योजना-3  वदनांक 18 जलैु ,2011  

 

2 कें द्र शासनाच्या श्याम प्रसाद मखुजी रुरबन 
अवभयानाची अमंलबजािणी करण्याबाबत 

ग्राम विकास विभागाकडील शासन वनणवय 
कं्र.एनआरएम-2016/प्र.क्र.01/ योजना-4 
वदनांक 14 जानेिारी, 2016 
 

 

2)         राजमाता वजजाऊ स्िािलंबन परुस्कार 

1 राज्यातील स्िणवजयंती ग्राम स्िरोजगार योजनेच्या 
माध्यमातनू वनमाण झालेल्या दावरद्रय रेषेखालील 
आदशव ि सिम स्ियं सहायता गटांसाठी राजमाता 
वजजाऊ स्िािलंबन परुस्कार योजना. 

शा.वन.क्र.स्िग्रायो-2006/ प्र.क्र.539/ 
योजना 3 वदनांक 18 एवप्रल, 2006  

 

3)          कोकर् सरस 

1 स्िणवजयंती ग्रामीण स्िरोजगार योजनेअंतगवत 
विभागीय ि वजल्हा स्तरािरील विक्री प्रदशवने 
आयोवजत करणे. 

ग्राम विकास विभागाकडील शासन वनणवय 
क्र. पणन-2008/प्र.क्र.738/योजना-1  
वदनांक 27 रे्ब्रिुारी ,2009 

 

4)       वजल्हा, तालुका ि गाि विक्री कें द्र 

1 वजल्हा ि तालकुा स्तरािरील कायम स्िरुपी  विक्री 
प्रदशवने आयोवजत करणे. 

ग्राम विकास विभागाकडील शासन वनणवय 
क्र. पणन-2008/प्र.क्र.738/योजना-1  
वदनांक 27 रे्ब्रिुारी, 2009 

 

  5)    प्रिानमंत्री आिास योजना (ग्रामीर्) 

1 राज्यात कें द्र परुस्कृत प्रधानमंत्री आिास योजना 
(ग्रामीण) राबविण्याबाबत 

ग्राम विकास विभागाकडील 
शा.वन.कं्र.पीएमएिाय-जी-2016/ 
प्र.क्र.333/योजना-10 
वदनांक 14 ऑक्टोंबर, 2016 

 

2 सिांसाठी  घरे -2022 या धोरणाची प्रभािी 
अमंलबजािणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील 
शासकीय जवमनीिरील वनिासी प्रयोजनासाठी 
केलेली अवतक्रमणे वनयमानकूुल करण्याच्या 
धोरणात सधुारणा करण्याबाबत 

ग्राम विकास विभागाकडील 
शा.वन.कं्र.प्रआयो-2017/प्र.क्र.348/ 
योजना-10 वदनांक 16 रे्ब्रिुारी, 2018 

 



  अ. 
क्र. 

           शासन वनर्मयानसुार वदलेल ेविषय शासन वनर्मय क्रमांक ि तारीख अवभप्राय 

6)                पंडीत  दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल योजना 

1 पंडीत वदनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी  
अथवसहाय योजना सरुु करण्याबाबत 

ग्राम विकास विभागाकडील 
शा.वन.कं्र.प्रआयो-2017/प्र.क्र.60/ 
योजना-10 वद.14 जलैु, 2017 

 

 7)                   संत गाडगेबाबा ग्राम स्िच्छता अवभयान 

1 संत गाडगेबाबा ग्राम स्िच्छता अवभयान सधुावरत 
मागवदशवक सचुना 

पाणी परुिठा ि स्िच्छता विभागाकडील 
शासन वनणवय कं्र.संगाग्रा -2016/प्र.क्र.72/ 
पाप ु-08 वदनांक 04 जनू, 2016 

 

8)         यशिंत पंचायत राज अवभयान  

1 यशिंत पंचायत राज अवभयान 2018-2019 
राज्यातील अत्यतु्कृष्ट वजल्हा पवरषदा, पंचायत 
सवमत्या ि ग्रामपंचायतींसाठी परुस्कार योजना 

ग्राम विकास विभागाकडील शासन वनणवय 
क्र.झेडपीए2018/प्र.क्र. 152 /पंरा-1  
वदनांक 19 माचव, 2019 

 

9)         आदशम आमदार ग्राम योजना 

1 कें द्र शासनाच्या आदशव ग्राम योजनेच्या धतीिर 
राज्यात आदशव आमदार ग्राम योजना 
राबविण्याबाबत. 

ग्राम विकास विभागाकडील 
शा.वन.क्र.आग्रायो-2015/प्र.क्र.36/ 
योजना-5 वदनांक 20 मे ,2015  

 

10)         सांसद आदशम ग्राम योजना 

1 शक्ती प्रदान वसवमती स्थापन करणेबाबत सांसद 
ग्राम योजना 

ग्राम विकास विभागाकडील शा.वन.कं्र. 
व्हीपीएम-2014/प्र.क्र.183/पंरा-3 
वदनांक 24 रे्ब्रिुारी, 2015 

 

 11)    आरोग्य विषयक योजना 

1 आवदिासींसाठी निसंजीिन योजना आवदिासी विभागाकडील शासन वनणवय 
कं्र.वटएसपी-1095/प्र.क्र.6/कायासन-6 
वदनांक 22 जनू,1995 

 

2 राज्य लोकसंख्या धोरण- अंमलबजािणी संवनयंत्रण सािवजवनक आरोग्य विभागाकडील शासन 
वनणवय कं्र. लोसंधो/2000/प्र.क्र.57/00 / 
कुक 1  वदनांक 29 जनू, 2000 

 

3 आवदिासीं कवरता निसंजीिन योजना-वजल्हास्तरीय 
सवमतीची स्थापना 

आवदिासी विकास विभागाकडील शासन 
वनणवय कं्र.कुपोवन-2004/प्र.क्र.87/का-8/ 
वदनांक 5 जलैु,2004 

 

4 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-प्रधानमंत्री जन 
आरोग्य योजना महात्मा ज्योवतबा रु्ले जन आरोग्य 
योजनेसह राज्यामध्ये सरुु करणेबाबत 

सािवजवनक आरोग्य विभागाकडील शासन 
वनणवय कं्र. रास्ियो-2018/प्र.क्र.74/ 
आरोग्य-6 वदनांक 21 सप्टेंबर,2018 

 



  अ. 
क्र. 

           शासन वनर्मयानसुार वदलेल ेविषय शासन वनर्मय क्रमांक ि तारीख अवभप्राय 

12)     मवहला बाल कल्यार् योजना 

1 एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजनांतगवत परुक 
पेाषण आहार परुिठा कायवपद्धतीत सधुारणा 
करणेबाबत. 

मवहला ि बाल कल्याण विभागा कडील 
शा.वन.क्र.एबावि2004/ प्र.क्र.233/का-5 
वदनांक 28 ऑक् टोंबर ,2005 

 

 

2 ग्राम बाल विकास कें द्र ि बाल विकास कें द्र 
आयोवजत करणेबाबत. 

मवहला ि बाल कल्याण विभागाकडील 
शा.वन.क्र.एबावि2009/प्र.क्र.181/का-5 
वदनांक 17 सप्टेंबर, 2010 

 

 

3 वजल्हा पवरषदांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या 
मवहला ि बाल कल्याण सवमतीने राबिाियाच्या 
योजना 

ग्राम विकास विभागाकडील शा.वन. 
क्र.झेडपीए2013/प्र.क्र.76/पं.रा-1 वदनांक 
24 जानेिारी, 2014 

 

4 भारत रत्न डॉ..ए.पी.जे.अब्दलु कलाम अमतृ आहार 
टप्पा -1 –अनसुवुचत िेत्रातील गरोदर स्स्त्रया ि 
स्तनदा मातांना 1 िेळ चौरस आहार देण्यासाठी 
भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दलु कलाम अमतृ आहार 
योजनेस मान्यता देणे तसेच अंमलबजािणी ि 
संवनयंत्रणाची मागवदशवक तत्िे विवहत करण्याबाबत 

आवदिासी विभागाकडील शासन वनणवय 
कं्र.आविवि-2015/प्र.क्र.78/कायासन-8 
वद.18 नोव्हेंबर, 2015 

 

5 भारत रत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दलु कलाम अमतृ आहार 
टप्पा -2 – अनसुवुचत िेत्र ि अवतवरक्त आवदिासी 
उपयोजना िेत्रातील 7 मवहने ते 6 िषव ियोगटाच्या 
सिव बालकांना अंडी/केळी/ ऋतमुानानसुार र्ळे 
इत्यादीचा अवतवरक्त आहार परुविण्यासाठी 
भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दलु कलाम अमतृ आहार 
योजना टप्पा2 राबविण्याबाबत 

आवदिासी विकास विभागाकडील शासन 
वनणवय कं्र. आविवि/2016/प्र.क्र.8/ 
कायासन-8 वद.05 ऑगस्ट, 2016 

 

6 माझी कन्या भाग्यश्री सधुारीत योजना – माझी 
कन्या भाग्यश्री योजनेमध्ये बदल करुन सधुारीत 
योजना लाग ुकरणेबाबत 

मवहला ि बालविकास विभाग यांचेकडील 
शा.वन.कं्र.भाग्यश्री 2017/प्र.क्र.107/का.3 
वदनांक 1 ऑगस्ट, 2017 

 

 13)   समाज कल्यार् विभाग 
 

1 अनसुवूचत जाती ि निबौद्ध घटकांच्या िस्तीचा 
विकास करणे (पिूीचे नाि दवलतिस्ती सधुार 
योजना) या योजनेसाठीच्या कामांबाबत. 

सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य 
विभागाकडील शा.वन.क्र.दिस-ु
2015/प्र.क्र.59/अजाक-1               
वदनांक 27 मे, 2015 

 

2 पंचायत राज संस्थानी त्यांच्या स्िउत्पन्नातनु 5 
टक्के वनधीतनु घ्याियाच्या अपंग कल्याणासाठी 
योजना ि खचाबाबत मागवदशवक सचूना 

ग्राम विकास विभागाकडील शासन वनणवय 
कं्र.वजपऊ 20018/प्र.क्र.54/वित्त3 
वदनांक 25 जनु, 2018 
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14)   ग्रामीर् पार्ी परुिठा 

1 National Rural Drinking Water Programme 
Guidline 

www.mdws.gov.in िर उपलब्ध  

2 ग्रामीण पाणी परुिठा योजनांसाठी तांवत्रक मान्यता, 
प्रशासवकय मान्यता, अंमलबजािणी, त्रयस्थ तांवत्रक 
पवरिण ि देखभाल दरुुस्तीबाबत सधुावरत 
मागवदशवक सचुना 

पाणी परुिठा ि स्िच्छता विभागाकडील 
शासन वनणवय क्र.ग्रापाधो-1114/ प्र.क्र.22/ 
पाप-ु07  वदनांक 9 जलैु, 2014 

 

3 राज्यातील ग्रामीण पाणी परुिठा योजनांची 
लोकिगवणी पणूवता रद्द करण्याबाबत.   

शासन वनणवय क्र.ग्रापाधो-1114/ 
प्र.क्र.22/पाप-ु07 वदनांक 9 जलैु, 2014 

 

4 ग्रामीण पाणी परुिठा योजनांच्या देखभाल दरुुस्ती 
बाबत सधुावरत मागवदशवक सचुना 

शासन वनणवय क्र.ग्रापाधो-1114/ प्र.क्र. 
52/ पाप-ु07                                 
वदनांक 17 ऑक्टोबर, 2014 

 

 

 

5 जलसािरता अवभयान – यशदा पणेू येथे 
जलसािरता कें द्र आवण िन अकादमी चंद्रपरू , 
िाल्मी औरंगाबाद ि डॉ.पंजाबराि देशमखु विदभव 
विकास प्रशासकीय प्रवशिण प्रबोवधनी अमरािती 
येथे विभागीय कें द्र स्थापन करण्याबाबत 

जलसंपदा विभागाकडील शासन वनणवय 
कं्र. िाल्मी 2016/प्र.क्र.69/16 
लािेवि(आस्था)   
वदनांक 30 नोव्हेंबर, 2016 

 

   15)  प्रिानमंत्री कृवष ससचन योजना (एकाश्त्मक पार्लोट व्यिस्थापन कायमक्रम ) 

1 एकास्त्मक पाणलोट व्यिस्थापन कायवक्रमाच्या 
संवनयंत्रणासाठी  

ग्राम विकास ि जलसंधारण विभागा 
कडील शा.वन.कं्र.बैठक-2012/ प्र.क्र.2/ 
जल-8/2012 वदनांक 22 नोव्हेंबर, 2012 

 

2 प्रधानमंत्रा कृवष ससचन योजना-पणलोट विकास 
घटकांतगवत सन 2017-18 चा दसुारा हप्ता-
सिवसाधारण प्रिगव, अनसुवूचत जाती प्रिगव (SCSP) 
ि आवदिासी प्रिगव ( TSP) अंतगवत कें द्र वहस्सा ि 
राज्य वहस्सा वनधी वितरीत करणेबाबत 

(प्रधानमंत्री कृवष ससचन योजना मधील मंजरू पाणलोट 
विकास घटका (IWMP) अंतवगत पणूव झालेल्या 
कामांपैकी Randomly 10% कामांची विभागीय दिता 
पथकाकडून तपासणी करणे) 

मदृ ि जलसंधारण विभागाकडील 
शा.वन.कं्र.प्रकृयो 2018/प्र.क्र.04/जल-8 
वदनांक 22 माचव, 2018 

 

  16)     कोकर् ग्रामीर् पयमटन विकास कायमक्रम 

1 कोकण ग्रामीण पयवटन विकास कायवक्रम विकास 
आराखडा तयार करणे ि आराखडयातील कामांना 
मंजरूी देण्याकवरता सवमतीची स्थापना करण्याबाबत 

ग्राम विकास विभागाकडील शा.वन.कं्र. 
ग्रासयो2015/प्र.क्र.75/योजना-9 
वद.23 नोव्हेंबर, 2015 
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17)         स्माटम ग्राम योजना 

1 पयािरण संतवुलत समधृ्द ग्राम योजनेचे रुपांतर 
करुन “स्माटव ग्राम” योजना सरुु करणेबाबत 

ग्राम विकास विभागाकडील शा.वन.कं्र 
स्माग्रायो-2015/प्र.कं्र.151-अ/योजना-1 
वदनांक 21 नोव्हेंबर ,2016 

 

18)    महाराष्र ग्रामीर् रोजगार योजना  

1 राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ि राज्याची 
रोजगार हमी योजना यांची सांगड घालनू सिंकष 
रोजगार हमी योजना (मग्रारोहयो) राबविणे  

वनयोजन विभागाकडील शासन वनणवय 
क्रमांक रोहयो-2005/प्र.क्र.104/ रोहयो -
10 मंत्रालय मुंबई 400032                      
वदनांक 23 वडसेंबर ,2005 

 

2 महाराष्र ग्रामीण रोजगार योजना 
अंमलबजािणीबाबत 

म.शा.वन.वि.मं.मुंबई 32 शा.वन.वनयोजन 
विभाग क्र.मग्रारोहयो -2006/प्र.क्र.104/ 
रोहयो -10                                        
वदनांक 19 ऑक्टोबर, 2006 

 

19)      जलस्िराज्य - 2 कायमक्रम 

1 जागवतक बकेँच्या सहाय्याने राज्यात राबिाियाच्या 
जलस्िराज्य-2कायवक्रम अंमलबजािणी बाबत. 

पाणी परुिठा ि स्िच्छता विभागाकडील 
शा.वन. क्र.जस्िप्र -1213/प्र.क्र.200/ पाप-ु
11 वदनांक 04 जानेिारी ,2014 

 

2 जलस्िराज्य - 2 कायवक्रम विभागीय आयकु्त 
कायालय स्तरािरील विभागीय समन्िय ि 
सवनयंत्रण किासाठी पदवनर्वमती. 

पाणी परुिठा ि स्िच्छता विभागाकडील 
शा.वन. क्र.जस्िप्र -0214/प्र.क्र.33/ पाप-ु
11 वदनांक 30 रे्ब्रिुारी, 2014 

 

20)               ग्रावमर् तीथमके्षत्र विकास योजना 

1 तीथविेत्र ि पवरसर आवण पयवटन िेत्रांच्या 
विकासाबाबत धोरण 

नगर विकास विभागाकडील 
शा.वन.कं्र.सकीणव1097/2055/नवि18 
वदनांक 25 ऑगस्ट, 1997 

 

2 तीथविेत्रांची वनिड करणे आवण तीथविेत्र विकास 
योजनांचे आराखडे मंजरु करणे याबाबतचे वनकष 
ठरविणेबाबत 

नगर विकास विभागाकडील 
शा.वन.कं्र.वतिेवि-2002/568/ 
प्र.क्र.89/2002/नवि-18 
वदनांक 24 ऑगस्ट, 2004 

 

3 ग्रामीण वतथविेत्र विकास योजनेअंतगवत ग्रामीण 
विभागातील वतथविेते्र यांच्या विकासाबाबत 

ग्राम विकास ि जलसंधारण 
विभागाकडील शा.वन.कं्र.वतथववि-
2011/प्र.क्र.651/योजना-7               
वदनांक 16 नोव्हेंबर,2012 

 

4 राज्यातील तीथविेत्र,पयवटनस्थळ-पवरसर विकास 
आराखडा अंवतम करणे ि अंमलबजािणीसाठी 
धोरण/मागवदशवक तत्िे वनस्श्चत करण्याबाबत 

वनयोजन विभागाकडील शा.वन.कं्र.तीिेवि-
2015/प्र.क्र.6/का-1444             
वदनांक 04 जनू ,2015 
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5 ग्रामीण तीथविेत्रांच्या पवरसर विकास आराखडयात 
समाविष्ट करण्याच्या बाबी 

ग्राम विकास विभागाकडील शा.वन.कं्र. 
वतथववि-2016/ प्र.क्र.59/ योजना-6 
वदनांक 18 एवप्रल,2017 

 

21)    लघसुसचनाच्या योजना 

1 वजल्हा िार्वषक योजना (सिवसाधारण)अंतवगत 
राबविण्यात येणऱ्या वजल्हा स्तरीय योजनांच्या 
मागवदशवक सचूना. लघ ुपाटबंधारे योजनांसाठी 
भुसंपादन, 0 ते 100 हेक्टर िमतेपयंतच्या कोल्हापरु 
पध्दतीचे बंधारे ि इतर वजल्हास्तरीय 0 ते 100 
हेक्टर ससचन िमतेच्या लघपुाटबंधारे योजना 

ग्राम विकास ि जलसंधारण 
विभागाकडील शासन वनणवय कं्र.वजिायो-
2016/प्र.क्र.293/जल-1                 
वदनांक 23 ऑगस्ट, 2016 

 

22)                   राष्रीय ग्राम स्िराज्य अवभयान कायमक्रम 

1 14 व्या वित्त आयोगाच्या वनदेशनानसुार “ आमच 
गाि, आमचा विकास” उपक्रमांतवगत ग्रामपंचायत 
विकास आरखडा तयार करणेबाबत 

ग्राम विकास विभागाकडील शासन वनणवय 
कं्र.जीपीडीपी-2015/प्र.क्र.38/पं.रा-6 
वदनांक 04 नोव्हेंबर,2015 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा क 
विकास शाखेच्या कामाच्या संबंवित शासन पवरपत्रक 

1)  राष्रीय ग्रामीर् जीिनोन्नती अवभयान अंमलबजािर्ी 
1 मागवदशवक सचुना 

(एनआरएलएम सेमी इंन्टेंवसव्ह ि नॉन इंन्टेंवसव्ह) 
ग्राम विकास विभागाकडील शासन 
पवरपत्रक क्र.मवजअ 2013/ 
प्र.क्र.234/ योजना-3 
 वदनांक 11 ऑक्टोबर 2013 

 

2)     सांसद आदशम ग्राम योजना (SGSY)  

1 सांसद आदशव ग्राम योजना (SGSY) अंमलबजािणी 
संदभाने मागवदशवक सचूना 

ग्राम विकास ि जलसंधारण 
विभागाकडील शा.पवरपत्रक 
क्र.व्हीपीएम-2014/ प्र.क्र.183/ 
पंरा-3 वदनांक 31 वडसेंबर 2014 

 

2 सांसद आदशव ग्राम योजना ि आमदार आदशव ग्राम 
योजनेंतगवत वनिडलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये राज्य 
योजनांचे एकवत्रकरण करुन प्राधान्याने 
राबविण्यातबाबत 

ग्राम विकास विभागाकडील 
शा.पवरपत्रक कं्र.सांआग्रायो-
2015/प्र.क्र.74/योजना-5 
वदनांक 04 मे 2017 

 

3)      प्रिानमंत्री आिास योजना (ग्रामीर्) 

1 ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायत/नगरपवरषदेमध्ये 
झाल्यानंतर प्रधानमंत्री आिास योजना (ग्रामीण) 
अंतगवत घरकुल बांधकामासंदभात अिलंबाियाची 
कायवपध्दती 

ग्राम विकास विभागाकडील शासन 
पवरपत्रक कं्र.प्रआयो-
2017/प्र.क्र.241/योजना-10 
वद.07 नोव्हेंबर 2017 

 

2 पनुिवसीत गािांमध्ये प्रधानमंत्री आिास योजना-
ग्रामीण अंतगवत उद्दीष्टांबाबत मागवदशवक सचूना 

ग्राम विकास विभागाकडील शासन 
पवरपत्रक कं्र.प्रआयो-
2017/प्र.क्र.247/योजना-10 
वद. 11 जलैु 2018 

 

4)    संपरू्म ग्रामीर् रोजगार योजना पवरपत्रक 

1 संपणूव ग्रामीण रोजगार योजने अंतगवत वटकाऊ 
उत्पादक सामवुहक स्िरुपाच्या कामांमध्ये 
शेततळयाचे काम घेण्याबाबत 

वनयोजन विभागाकडील पवरपत्रक 
क्र.संग्रारोयो 1003/ प्र.क्र.150 
/जल 16  वदनांक 22.11.2004 

 

5)   कृवष विभागाकडील योजना 

1 शेतकऱ्यांच्या तसेच वज.प. ि पंचायत सवमतीच्या 
शैिवणक सहली 

ग्राम विकास विभागाकडील 
पवरपत्रक कं्र.एसटीडी-1079/ 
सीआर 4618-21 
वद.15 जोनिारी 1980 

 

2 शेतकऱ्यांच्या तसेच वज.प. ि पंचायत सवमतीच्या 
शैिवणक सहली 

ग्राम विकास विभागाकडील 
पवरपत्रक  कं्र.झेडपीई10/2001/ 
प्र.क्र.5/05 वदनांक 20 रे्ब्रिुारी  
2001 

 



3 शेतकऱ्यांच्या तसेच वज.प. ि पंचायत सवमतीच्या 
शैिवणक सहली 

ग्राम विकास विभागाकडील 
पवरपत्रक कं्र झेडपीई 1004/44 
मंत्री/प्र.क्र.23/पंरा1 
वदनांक 26 जलैु 2004 

 

6) समाज कल्यार् योजना 

1 िसंतराि नाईक तांडा/िस्ती सधुार योजना 
सवमतीिरील अशासकीय अध्यि/सदस्यांच्या 
नेमणकूा रद्द करण्याबाबत. 

सामावजक न्याय ि विशेष सहाय 
विभागाकडील शासन शदु्धीपत्रक 
क्र. तांसयुो2014/प्र.क्र.168अ/ 
विजाभज-1, वदनांक 5 मे 2015 

 

7) वजल्हा वशक्षक परुस्कार 

1 उत्कृष्ट वशिकांना वज.प.स्तरािर वजल्हा वशिक 
परुस्कार योजना 5 सप्टेंबर या वशिकवदनी 
 देण्याबाबत 

ग्राम विकास विभागाकडील 
पवरपत्रक क्र.संकीणव 1000/ प्र.क्र. 
3241 /15  
वदनांक 12 वडसेंबर 2000 

 

8) आरोग्य विषयक पवरपत्रक 

1 राज्यातील आवदिासी भागात राबविणेत येणा-या 
निसंवजिनी योजनेचा आढािा घेणे ि त्याचे 
संवनयंत्रण करणे. 

आवदिासी विभागाकडील पवरपत्रक 
क्र.नसंयो 2002/प्र.क्र.171 / का-8  
वदनांक 30 सप्टेंबर,2002 

 

9) मवहला ि बाल विकास विभाग 

1 अंगणिाडी िेत्राबाहेरील लाभधारकांना एकास्त्मक 
बाल विकास सेिा योजनेचा लाभ वमळणे बाबत 

मवहला ि बाल विकास विभागा 
कडील पवरपत्रक क्र.एबावि 
2002/प्र.क्र.216/ का-5       
वदनांक 10 जलैु2005 

 

2 पंचायत सवमतीच्या स्िउत्पन्नातनू मागासिगीयां 
साठी ि मवहला ि बाल विकासाठी खचव कराियाच्या 
तरतदूीची योग्य अंमलबाजिणी होणे बाबत 

ग्राम विकास विभागकडील 
पवरपत्रक क्र.पंरास 2004/ 
प्र.क्र.266/  पंरा 6               
वदनांक 23 ऑगस्ट 2004 

 

10)  ग्राम पंचायत विभाग 

1 जन्म मतृ्य ूनोंदी अद्ययाित ठेिणे बाबत ग्राम विकास विभागाकडील 
पवरपत्रक क्र.व्हीपीएम 2004/ 
प्र.क्र.3/ पंरा 3                      
वदनांक 2 जानेिारी 2004 

 

2 जन्म मतृ्य ूनोंदी अद्ययाित ठेिणे बाबत ग्राम विकास विभागाकडील 
पवरपत्रक क्र.व्हीपीएम 2004/ 
प्र.क्र.3/  पंरा 3                     
वदनांक 10नोव्हेंबर2004 

 

 



3 बाल वििाह प्रवतबंधक कायदयासाठी नागवरकांत 
जागरुकता ि उपाययोजना करणे बाबत 

ग्राम विकास विभागाकडील क्र. 
व्हीपीएम 2004/ प्र.क्र.392/ परा 3 
वदनांक 6.12.2004 

 

11) स्िच्छ भारत वमशन (ग्रामीर्) 

1 स्िच्छ भारत वमशन (ग्रामीण) ची अंमलबजािणी 
करणेबाबत. 

पाणी परुिठा ि स्िच्छता 
विभागाकडील शा.पवरपत्रक क्र. 
स्िभावम -014/प्र.क्र.27/पाप-ु08  
वदनांक 07 नोव्हेंबर 2014 

 

12)                                    राष्रीय ग्रामीर् पेयजल कायमक्रम 

1 राष्रीय ग्रामीण पेयजल कायवक्रम- राष्रीय ग्रामीण 
पेयजल कायवक्रमातंगत ग्राम पाणी परुिठा ि 
स्िच्छता सवमतीमार्व त राबविण्यात येणाऱ्या पाणी 
परुिठा योजनांबाबत कराियाच्या कायविाहीबाबत 

पाणी ि स्िच्छता विभागाकडील 
शासन पवरपत्रक कं्र.ग्रापापु-2019/ 
प्र.क्र.22/पाप ु07                 
वदनांक 19 जलैु 2019 

 

विकास शाखेच्या कामाच्या संबंवित शासन पत्र 
           पंडीत वदनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरर् परुस्कार  
 
1 पंडीत वदनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण 

परुस्कार, 2020 (मलू्यांकन िषव 2018-19) पंचायत 
राज संस्थांची नामांकने कें द्र शासनास पाठविणेबाबत 
i) पंडीत वदनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण 
परुस्कार ii) नानाजी देशमखु राष्रीय गौरि ग्रामसभा 
परुस्कार iii) ग्राम पंचायत विकास आराखडा 
(GPDP) iv) बालकल्याण ग्रामपंचायत परुस्कार  
(Child Friendly Grampanchyat Award) 
2020 साठी नामांकने मागविणेबाबत 

ग्राम विकास विभागाकडील पत्र 
कं्र.झेडपीए-2020/प्र.क्र.2/पंरा-1 
वदनांक 8 जानेिारी,  2020 

 

                                      राष्रीय बायोगसॅ 
 
1 राष्रीय बायोगसॅ विकास योजना कें द्र शासनाचे नविन आवण 

नविनकरण ऊजा विभाग मंत्रालयाचे 
पत्र कं्र.5-5/2014 BE 
(NBMMP) वदनांक 30 जनु, 
2014 

 

2 नविन राष्रीय बायोगसॅ ि सेवद्रय खत व्यिसथापन 
कायवक्रम 
 
 
 
 
 
 
 

कें द्र शासनाचे नविन आवण 
नविनकरण ऊजा विभाग मंत्रालय   
( Biogas Technology Development 
Group)चे पत्र कं्र. ई-र्ाईल 
नं.253/16/2017 –बायोगसॅ 
वदनांक 30/05/2018 
 

 



                     राजीि गांिी पंचायत सशक्तीकरर् अवभयान योजना 
 
1 राजीि गांधी पंचायत सशक्तीकरण अवभयान 

(RGPSA) योजना, “आमचं गाि, आमचा विकास” 
कायवकमाच्या मागवदशवक सचुनांमध्ये प्रकरण 6 मदु्दा 
क्रमांक 6.1 2.6/6.1 1.6/6.1 2.2 बाबत 
स्पष्टीकरण 

ग्राम विकास विभागाकडील पत्र 
कं्र.जीपीडीपी2015/प्र.क्र.38/पं.रा.6 
वदनांक 08 जनू 20106 

 

                      कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (ड) 

विकास शाखेच्या कामाशी संबंवित कायालयीन आदेश/िोरर्ात्मक पवरपत्रके 
अ. 
क्र. 

                        विषय क्रमांक ि तारीख अवभप्राय असल्यास 

1 विकास शाखे अंतगवत विविध कायासनाकडील 
विषय िाटप 

1) या कायालयाचे आदेश कं्र. 
विशा/काया-6/724/2019 
वद.27/9/2019 

 --- 

2)  या कायालयाचे आदेश कं्र. 
विशा/काया-6/स.ुकायवभार 
बदल आदेश/139/2020 
वद.25/02/2020 

--- 

3) या कायालयाचे आदेश 
कं्र.विशा/काया6/आस्था/जल
स्िका2/कंत्रा.कमव./कायवमकु्त 
आदेश/214/2020 
वद.26/03/2020 

--- 

2)  या कायालयाचे आदेश कं्र. 
विशा/काया-6/कायवभार आदेश 
/251/2020वद.09/06/2020 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कलम 4(1) (ब) (v)  नमनुा ई 

विभागीय आयकु्त कायालयातील विकास शाखेतील उपलब्ि दस्तऐिजाची यादी 

अ.क्र. विषय प्रमखु बाबींचा तपवशल  

1 स्थायी आदेश संकलन शासनाकडून प्राप्त विविध स्थायी आदेश  

2 जडिस्तु संग्रह नोंद िही  कायालयातील जडिस्तुंच्या नोंदी  

3 आिक नोंद िही  कायालयात येणा-या सिव टपालाची नोंद  

4 अवग्रम नोंदिही  कमवचारी अवधकारी यांना वदलेल्या अवग्रमाच्या नोंदी  

5 हजेरीपट  कमवचा-यांच्या दैनंवदन हजेरीची नोंद 

6 साठा रवजस्टर  दैनंवदन िापरातील कायालयातील िस्तुंच्या नोंदी  

7 तपासणी अहिाल  कामांना वदलेल्या भेटी / कायालयाची केलेली तपासणी  

8 चौकशी अहिाल  प्राप्त तक्रारींची चौकशी  

9 कायववििरण / प्रकरण 
संवचका 

विविध विषयांच्या संवचका 

10 दैनंवदनी  अवधका-यांच्या मावसक कामकाजाची दैनंवदनी  

12 वनयत कावलके मावसक /तै्रमावसक/ िार्वषक प्रगती अहिाल  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

कलम 4 (1)(अ) (vi) 

विभागीय आयकु्त कायालयातील विकास शाखेतील दस्तएिजाची िगमिारी   

अ.क्र. विषय दस्तएिजाचा 
प्रकार  

प्रमखु बाबींचा तपवशल  सरुवित ठेिण्याचा 
कालािधी  

1 स्थायी आदेश संकलन अ शासनाकडून प्राप्त विविध 
स्थायी आदेश  

कायम 

2 जडिस्तु संग्रह नोंद िही  अ कायालयातील जडिस्तुंच्या 
नोंदी  

कायम 

3 आिक नोंद िही  अ कायालयात येणा-या सिव 
टपालाची नोंद  

कायम  

4 अवग्रम नोंदिही  ब कमवचारी अवधकारी यांना 
वदलेल्या अवग्रमाच्या नोंदी  

30 िषे 

5 हजेरीपट  ब कमवचा-यांच्या दैनंवदन 
हजेरीची नोंद 

30 िषे  

6 साठा रवजस्टर  क दैनंवदन िापरातील 
कायालयातील िस्तुंच्या नोंदी  

10 िषे  

7 तपासणी अहिाल  क कामांना वदलेल्या भेटी / 
कायालयाची केलेली 
तपासणी  

10 िषे  

8 चौकशी अहिाल  क प्राप्त तक्रारींची चौकशी  10 िषे  

9 कायववििरण / प्रकरण 
संवचका 

क विविध विषयांच्या संवचक 10 िषे  

10 दैनंवदनी  क - 1 अवधका-यांच्या मावसक 
कामकाजाची दैनंवदनी  

5 िषे  

12 वनयत कावलके ड मावसक /तै्रमावसक/ िार्वषक 
प्रगती अहिाल  

1 िषे  

कलम 4 (1) (b) (vii)  

विभागीय आयकु्त कायालयातील विकास शाखेतील  पवरर्ाम कारक कामासाठी जनसामान्यांशी   
सल्लामसलत करण्याची व्यिस्था  

अ.क्र. सल्ला मसलतीचा विषय  कायव प्रणालीचे 
विस्ततृ िणवन  

कोणत्या पवरपत्रका व्दारे पनुराितृी काल 

वनरंक 



कलम 4 (1) (b) (viii) नमनुा (अ) 

विभागीय आयकु्त कायालयातील विकास शाखेशी  संबंिीत सवमतीची यादी  

अ
.
क्र 

सवमतीचे नाि  सवमतीचे सदस्य सवमतीचे उद्दीष्ट  सभा वकती 
िेळा घेण्यात 

येते 

सभा जन 
सामान्यां 

साठी खलुी 
आहे  सकिा 
नाही? 

सभे
चा 

कायव 
ितृ्तां
त 

1 यशिंत 
पंचायत राज 
अवभयान 

1. विभागीय आयकु्त - अध्यक्ष 
2. उप आयकु्त (आस्था) -सदस्य 
3. उपसंचालक (आरोग्य)- सदस्य 
4. उपसंचालक (वशिण) - सदस्य 
5. उप संचालक ( मवहला ि बाल   
   कल्याण)-सदस्य 
6. प्राचायव, प्रवशिण  कें द्र - सदस्य 
7. उप संचालक (सामावजक न्याय) - 
सदस्य 
8. उप आयकु्त (विकास) -     
सदस्य सवचि 

वजल्हा सवमतीने 
वनिडलेल्या 
ग्रामपंचायती ि पंचायत 
सवमत्यांमधनू विभागा 
तनू प्रथम, वितीय ि 
ततृीय परुस्कारासाठी 
तीन ग्रामपंचायती ि तीन 
पंचायत सवमत्यांची 
वशर्ारस राज्यस्तरीय 
सवमतीकडे करणे. 

िषातनू एकदा नाही  होय 

2 संत 
गाडगेबाबा 
ग्राम स्िच्छता 
अवभयान  
अवभयान 
विभाग स्तरीय 
तपासर्ी 
सवमती 

1. विभागीय आयकु्त - अध्यक्ष 
2. उप आयकु्त (विकास) -  सदस्य 
सवचि  
3. विभागीय उप संचालक वशिण - 
सदस्य 
4. विभागीय आयकु्तांनी वनिडलेली 
कोणतीही एक सेिाभािी संस्था सकिा 
यशितं ग्राम दजा वमळालेल्या ग्राम 
पंचायतीचे सरपंच/ प्रवतवनधी-सदस्य 
5. एक जेष्ठ पत्रकार /संपादक- 
सदस्य 

वजल्हास्तरािर 
वनिडलेल्या प्रथम ि 
वितीय क्रमांकाच्या 
ग्रामपंचायतींची तपासणी 
करुन विभागस्तरािरील 
बविसासाठी प्रथम, 
वितीय ि ततृीय ग्राम 
पंचायतीची वनिड 
करणे.  

िषातनू एकदा नाही  होय 

3 एकाश्त्मक 
पार्लोट 
व्यिस्थापन 
कायमक्रमाच्या 
सवनयंत्रर्ा 
साठी 
विभागीय 
दक्षता पथक 
स्थापन कररे्. 

1. उप आयकु्त विकास –पथक 
प्रमखु, 
2.वजल्हा अवधिक कृवष अवधकारी 
(नरेगा) विभागीय आयकु्त कायालय- 
पथक सदस्य 
3.मखु्य िनसंरिक ि 
उपमहासंचालक, सामावजक 
िनीकरण विभाग यांच्या 
कायालयातील सहाय्यक संचालक - 
पथक सदस्य 
4. अवधिक अवभयंता, लघ ु
पाटबंधारे मंडळ (स्थावनकस्तर) 
यांच्या कायालयातील उपअवभयंता- 

एकास्त्मक पाणलोट 
व्यिस्थापन कायवक्रमा 
अंतगवत कामांिर 
देखरेख रहािी ि िेवत्रय 
पातळीिर सवनयंत्रण 
राहणेच्या दषृ्टीने 
पथकाची स्थापन 
करण्यात आली आहे. 

दरमहा एका 
पाणलोटाची 

तपासणी 

नाही  होय 



अ
.
क्र 

सवमतीचे नाि  सवमतीचे सदस्य सवमतीचे उद्दीष्ट  सभा वकती 
िेळा घेण्यात 

येते 

सभा जन 
सामान्यां 

साठी खलुी 
आहे  सकिा 
नाही? 

सभे
चा 

कायव 
ितृ्तां
त 

पथक सदस्य. 
5. मखु्य िनसंरिक विभागीय 
कायालया तील, विभागीय िन 
अवधकारी - पथक सदस्य  

4 “राजमाता 
वजजाऊ 
स्िािलंबन 
परुस्कार” 
योजना 
 
 

1. विभागीय आयकु्त  - अध्यक्ष 
2. मखु्य कायवकारी अवधकारी, 
वज.प.(विभागातील-1) - सदस्य 
3. विभागीय आयकु्त यांनीवनयकु्त 
     केलेल्या विभागातील  दोन 
     स्ियंसेिी संस्था  - सदस्य 
4. उप महाप्रबंधक, नाबाडव - 
    सदस्य 
5. विभागीय प्रबंधक, अग्रणी बकँ - 
    सदस्य 
6. उपआयकु्त (विकास), विभागीय 
आयकु्त कायालय - सदस्य सवचि 

वजल्हास्तरािर 
वनिडलेल्या प्रस्तािांची 
तपासणी करुन 
विभागस्तरा िरील  
प्रथम, वितीय ि ततृीय 
परुस्कारां साठी 
विभागातील वजल्हयांतुन 
तीन स्ियंसहाय्यता गटां 
ची वनिड करणे. 

वजल्हास्तरािर 
वनिडलेल्या 
प्रस्तांिाची 
तपासणी करुन 
विभाग 
स्तरािरील 
प्रथम,स्व्दतीय 
ि ततृीय  
परुस्करांसाठी 
वजल्हयांतुन 
तीन स्ियं- 
सहाय्यता 
गटांची वनिड 
करणे 

  

5 जलस्िराज्य-2 
कायमक्रम 
विभागीय 
आयकु्त 
कायालय 
स्तरािरील 
विभागीय 
समन्िय ि 
सवनयंत्रर् 
कक्षासाठी 
पदवनर्थमती 
 
 

1. विभागीय आयकु्त  - अध्यक्ष 
2. अवधिक अवभयंता, विभागीय 
भारत वनमाण कि, 
 महाराष्ट जीिन  प्रावधकरण - सदस्य 
3.उप संचालक, भजूल सिेिण 
आवण विकास यंत्रणा - सदस्य 
4.उप आयकु्त (विकास), विभागीय 
आयकु्त कायालय- सदस्य/ सवचि 

पदभरती करणे आिश्यकते 
नसुार 

नाही होय 

 

कलम 4(1) (ब) (viii) नमनुा (क) 

वनरंक 

 

कलम 4(1) (ब) (viii) नमनुा (ड) 

 वनरंक 

कलम 4 (1) (b) (ix)  



 विभागीय आयकु्त कायालय येथील विकास शाखेवतल अविकारी ि कममचारी यांचे मावसक िेतन  

अ.
क. 

पदनाम अवधकारी/ कमवचारी 
यांचे नांि 

पत्ता िगव  रुज ुवदनांक  दरुध्िनी क्रमांक / 
ई मेल / रॅ्क्स 

एकूण 
िेतन  

सदरची मावहती विकास-आस्थापना शाखेशी वनगडीत आहे. 

 
कलम 4 (1) (b) (x) 

       विभागीय आयकु्त कायालय येथील अविकारी ि कममचारी यांच्या िेतनाची विस्ततृ मावहती              
                               प्रकावशत कररे्  

अ.क्र. कमवचारी/अवधकारी 
यांचे नांि  

पद िगव  िेतनाची रुपरेषा 

(िेतन श्रेणी+गे्रड पे) 

वनयवमत 
(महागाई 
भत्त,घरभाडे 
भत्ता, 
स्था.प.ुभत्ता) 

प्रसंगा 
नसुार 
प्रिास भत्ता  

विशेष (जसे 
प्रकल्प भत्ता, 
प्रवशिण भत्ता ) 

                                       सदरची मावहती विकास-आस्थापना शाखेशी वनगडीत आहे. 
                                                            

                                                      कलम 4 (1) (ब) (xi) 

वनरंक 

 

कलम 4 (1) (ब) (xii)   नमनुा (अ) 

वनरंक 

 

कलम 4 (1) (ब) (xii)    नमनुा (ब) 

वनरंक 

कलम 4 (1) (ब) (xiii) 

वनरंक 
 

कलम 4 (1) (ब) (xiv) 

वनरंक 
 

कलम 4 (1) (ब) (xv) 

वनरंक 

                                                              

 



                                                                                             

                                                      कलम 4 (1) (b) (xvi) 

विभागीय आयकु्त कोकण विभाग येथील विकास शाखेतील शासकीय मावहती अवधकारी (सहाय्यक मावहती 
अवधकारी/अवपलीय अवधकारी तेथील लोक प्राधीकीच्या कायविेत्रातील) यांची विस्ततृ  मावहती प्रकावशत करणे. 

                                   अ ) शासकीय मावहती अविकारी 

अ.क्र. शासकीय 
मावहतीअवधकाऱ्याचे 

नांि ि पदनाम 

कायविेत्र पत्ता /र्ोन ई मेल प्रथम 
अवपलीय 
अवधकारी 

1 श्रीम. एम.एस.देिगणेु 
(सहाय्यक आयकु्त) 

विकास 
शाखेपरुते 

विकास आयकु्त 
कायालय 

विकास शाखा 
27566612 

dcdkonkan@gmail.com 
nbadivkonkan@gmail.com 

उपआयकु्त 
(विकास) 

                                ब ) सहाय्यक शासकीय मावहती  अविकारी  

अ.क्र. शासकीय 
मावहतीअवधकाऱ्याचे 

नांि ि पदनाम 

कायविेत्र पत्ता /र्ोन ई मेल अवपलीय 
अवधकारी 

01  श्रीम.एस.पी.संखे 
  (कवनष्ठ प्रशासन 
अवधकारी) 

आस्थापना 
प्रशासन ि 
योजनां 
विषयक 
बाबीं साठी 

विकास 
शाखेपरुते 

विकास 
आयकु्त 
कायालय 

विकास शाखा 
27566612 

dcdkonkan@gmail.com 
nbadivkonkan@gmail.com 

उपआयकु्त 
(विकास) 

                              क ) प्रथम अवपलीय  अविकारी       

अ.क्र. प्रथम अवपलीय 
अवधकाऱ्याचे नांि ि 

पदनाम 

कायविेत्र पत्ता /र्ोन ई मेल 

1 श्री.वगरीश भालेराि 
उप आयकु्त (विकास) 

विकास 
शाखेपरुते 

विकास आयकु्त 
कायालय विकास 

शाखा 27566612 

dcdkonkan@gmail.com 
nbadivkonkan@gmail.com 

 

 

 

                                                                                                                (वगरीश भालेराि)                    
                                                                           उप आयकु्त (विकास) 
                                                                          कोकर् विभाग निी मुंबई 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


