
 

कलम 4 (1) (b) (i) 

 

विभागातील आयकु्त कायांलयातील विकास शाखेचा संरचनात्मक तक्ता 

 

विभागीय आयकु्त 
 

विकास शाखा 
 

उप आयकु्त (विकास) 
 

सहाय्यक आयकु्त (विकास) 
 

काया - 6  
कनन.प्रशासन 

अनधकारी 

 काया-6 
योजना -1 
संशोधन सहाय्यक 

काया -6 
योजना-2 
पययवेनिका 

 

काया -6 
योजना  3   आवक जावक 
व योजना1 साठी सहाय्यक 

कननष्ठ सहाय्यक 
 

  काया -6 
योजना-4 

सहाय्यक लेखा 
अनधकारी 

 
 

काया -6 
योजना-5 

ग्राम नवकास 
अनधकारी 

 

काया -6 
योजना-6 

  अनतनरक्त काययभार  
पययवेनिका 

काया -6 
योजना-7 

कननष्ठ सहाय्यक 
 

काया-6 
योजना-8 

अनतनरक्त काययभार  
पययवेनिका 

 

काया -6 
आस्थापना/प्रशासन  

वनरष्ठ सहाय्यक 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 



 

कलम 4 (1) (b)(ii) नमनुा (अ) 

विभागीय कायालय येथील विकास शाखेतील अवधकारी ि कममचारी यांच्या अवधकाराचा तपवशल     

अ 

अ.क्र
. 

पदनाम अवधकार  -  आर्थथक आदेश क्रमांक  अवभप्राय  

1 उप आयकु्त 
(नवकास) 

आकस्स्मक खर्य रुपये 1,25,000/- 
पयंत  

नवत्त नवभागाकडील शासन 
ननणयय   कं्र.नवअप्र-2013/ 
प्रक्र-30/2013/नवननयम  
भाग-2      
नदनांक 17 एनप्रल 2015 

-- 

 

ब 

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

अवभप्राय  

1 उप आयकु्त 
(नवकास) 

अनधनस्त कमयर्ा-यांच्या  
 

1) नकरकोळ रजा सोडून सवय  
       प्रकारच्या रजा. 
 2) वेतनवाढी 
 3) कमयर्ा-यांना नकरकोळ नशिा देणे 
4) गोपननय अहवाल नलनहणे/ 
    पनुर्ववलोकन करणे. 
5) अनधका-यांच्या/कमयर्ा-यांच्या     
    सेवा पसु्स्तका प्रनतस्वािरीत करणे 

ग्राम नवकास व 
जलसंधारण नवभाग 
पनरपत्रक क्र.मनवसे / 
1099/प्रक्र.3019/ 10  
नदनांक  16 ऑक्टोंबर, 
1999 

 

2 सहाय्यक आयकु्त 
(नवकास) 

अनधनस्त कमयर्ा-यांच्या 

1) नकरकोळ रजा  
2) गोपननय अहवाल प्रनतवेदन 

 

ग्राम नवकास व 
जलसंधारण नवभाग 
पनरपत्रक क्र.मनवसे/ 
1099/प्रक्र.3019/10 
नदनांक 16 ऑक्टोबर  
1999 

 

 

 

 

 

 



कलम 4 (1) (b)(ii) नमनुा (ब) 

विभागीय कायालय येथील विकास शाखेतील अवधकारी ि कममचारी यांच्या अवधकाराचा तपवशल  

अ.क्र. पदनाम कतमव्य   शासन वनर्मय / 
पवरपत्रक  

अवभप्राय  

1 उप आयकु्त 
(नवकास) 

नजल्हा ग्रामीण नवकास यंत्रणेमार्य त राबनवण्यात 
येणा-या खालील योजनांरे् सननयंत्रण करणे . 
1. स्वणय जयंती ग्रामस्वरोजगार योजना        
2.  जवाहर ग्राम समसदृ्धी योजना 
3.   इंनदरा आवास योजना 
4. आश्वानसत रोजगार योजना 
5. अवषयण प्रवण िेत्र काययक्रम 
6.  जलसंधारण काययक्रम 
       या व्यनतनरक्त नजल्हा पनरषदेच्या नवनवध       
नवभागांच्या खालील योजनांरे् सननयंत्रण  
7.   सावयजननक बांधकाम नवभाग योजना 
8 .  ससर्न/पाणी परुवठा योजनांरे् सननयंत्रण. 
9.  कें द्र शासनाच्या ननधीतनू नजल्हा पनरषद, नजल्हा     
    ग्रामीण नवकास यंत्रणा व  राज्य शासनार्ी इतर   
    खात्या मार्य त राबनवण्यात येणारी योजना. 
10. कें द्र शासनाच्या ननधीतनू नजल्हा पनरषद   
    नजल्हा ग्रामीण नवकास यंत्रणा व नजल्हा  
    ग्रामीण नवकास यंत्रणेने उपलब्ध करुन   
    नदलेल्या ननधीतनू घेतलेल्या राज्य शासनाच्या   
    इतर खात्यांच्या कामार्ी तपासणी.  
11. त्यांच्या अनधपत्या खानलल कमयर्ा-यांच्या  
    आस्थापना नवषयक बाबी हाताळणे  
1) नकरकोळ रजा सोडून सवय प्रकारच्या रजा 
2) वेतनवाढी 
3) कमयर्ा-यांना नकरकोळ नशिा देणे 
4) गोपननय अहवाल नलनहणे/ 
     पनुर्ववलोकन करणे. 
5) अनधका-यांच्या/कमयर्ा-यांच्या     
    सेवा पसु्स्तका प्रनतस्वािरीत करणे 

ग्राम नवकास व 
जलसंधारण नवभाग 
पनरपत्रक क्र.मनवसे/ 
1099/ प्रक्र.3019/ 
10  नद. 16-10-99 

 

2 

 

 

सहाय्यक 
आयकु्त 
(नवकास) 

 

नजल्हा ग्रामीण नवकास यंत्रणेच्या व्यनतनरक्त नजल्हा 
पनरषदे मार्य त राबनवल्या जाणा-या खालील 
नवकास कामांवर सननयंत्रण करतील  व उप 
आयकु्त (नवकास) यांना सहाय्य करणे . 

1) कृषी खात्याच्या येाजना 

ग्राम नवकास व 
जलसंधारण नवभाग 
पनरपत्रक क्र.मनवसे/ 
1099/प्रक्र.3019 
/10 नद.16-10-99 

 



अ.क्र. पदनाम कतमव्य   शासन वनर्मय / 
पवरपत्रक  

अवभप्राय  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) पशसंुवधयन खात्याच्या योजना 
3) मनहला व बाल कल्याण योजना 
4) समाजकल्याण नवभागाकडील योजना 
5) एकास्त्मक बाल नवकास योजना 
6) वेळोवेळी शासनाने सरुु केलेल्या नजल्हा       
     पनरषदे अंतगयत नवनवध  नवकास येाजना. 
7) आरोग्य खात्याच्या योजना 
8) पंर्ायत नवभागा मार्य त  राबनवण्यात येणा-या   
      योजना 
9) आनधपत्याखालील  कमयर्ारी आस्थापना  
     नवषयक बाबी हाताळणे  
अ. नकरकोळ रजा मंजरू करणे  
ब. वेतनवाढीरे् प्रस्ताव तयार करणे  
क. कमयर्ा-यांना नकरकोळ नशिेर्ा प्रस्ताव  
ड.  गोपनीय अहवाल नलहीणे 
इ.  अनधकारी /कमयर्ारी यांच्या सेवापसु्तकातील  
    प्रती स्वािरीत करणे  

3 कननष्ठ प्रशासन 
अनधकारी  

1) नवकास शाखेतील सवय योजनांच्या नस्तीवर 
अनभप्राय देणे व योजना नवषयक अहवालांरे् 
एकनत्रकरण करणे 
2) टपाल नवगतवारी करुन वनरष्ठांकडे पाठनवणे 
3) मखु्य काययकारी अनधकारी यांरे् काययमलु्यमापना  
संबधी कामकाज करणे 
4) मखु्य काययकारी अनधकारी यांरे् आढावा सभेरे् 
ननयोजन करणे 
5) प्रशासन/आस्थापना  योजना 1 वगळुन सवय 
योजनांच्या नस्तीवर अनभप्राय देणे 

  

4 योजना 1 1) नजल्हा ग्रानमण नवकास यंत्रणे अंतयगत कें द्र 
परुस्कृत व राज्य परुस्कृत सवय घरकुल योजना        
( प्रधानमंत्री, राजीव गांधी ननवारा, रमाई, शबरी, 
आनदवासी,  पारधी इ.(ग्रामीण)) व नजल्हा ग्रामीण 
नवकास यंत्रणेकडील सवय योजना 
 

2) महाराष्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अनभयान 
अंतयगत येणारे सवय नवषय (सामानजक आर्वथक व 
जात सव्हेिण 2011, गाव-तालकुा-नजल्हा नवक्री 
कें द्र, समुतीबाई सकुळीकर मनहला उद्योनगनी 
सिमीकरण योजना, राजमाता-नजजाऊ परुस्कार 
योजना, राष्रीय रुरबन नमशन, सरस प्रदशयने, सांसद 
आदशय ग्राम योजना, आमदार आदशय ग्राम योजना) 

 

 

 

 

 

 

 



अ.क्र. पदनाम कतमव्य   शासन वनर्मय / 
पवरपत्रक  

अवभप्राय  

5 योजना - 2   1) मनहला व बाल नवकास नवभागातंगत सवय योजना 
2) राष्रीय आरोग्य अनभयान (ग्रामीण) 
3) नशिण नवभागाकडील योजना 
4) नवकास शाखेमार्य त संननयंत्रण करण्यात येणारे 
परुस्कार(यशवंत पंर्ायत राज अनभयान, संत 
गाडगेबाबा ग्राम स्वच् छता अनभयान, राष्रीय गौरव 
ग्रामसभा परुस्कार,आदशय गौरव ग्राम परुस्कार, 
पंर्ायत सशक्तीकरण परुस्कार व नव्याने येणारे 
परुस्कार व योजना) 
5) योजना 1 व्यतीनरक्त इतर सवय कायासनारे् 
सभेसाठी सदरीकरणारे् एकनत्रकरण करणे 

  

6 योजना - 3 1) आवक जावक 
2) योजना 1 साठी सहाय्यक 
 

  

7 योजना 4 1)  लेखा नवषयक सवय बाबी 
2) सादील देयके व त्या अनषंुगीक सवय बाबी    
   करणे  ( आदेश काढणे व देयक तयार करणे) 

  

8 योजना 5 1) ग्राम पंर्ायतीकडील सवय योजना व कर वसलुी 
2) पेसा कायदा अंमलबजावणी 
3) आपले सरकार सेवा कें द्र 
4) स्माटय ग्राम योजना/पयावरण संतनुलत ग्राम    
    समधृ्द योजना 
5) 14 वा नवत्त आयोगांतयगत मानसक अहवालारे्  
    एकनत्रकरण 
6) पशसंुवधयन नवभागाच्या योजना 
7) समाज कल्याण नवभागाकडील योजना 

  

9 योजना - 6 1) 1) जलस्वराज्य  2 काययक्रम 
2) स्वच्छ भारत अनभयान (ग्रामीण) 

  

10 योजना -7 1) सभेर्ी मानहतीरे् सादरीकरण व एकत्रीकरण  
    करणे 
2) कृषी नवभागाकडील योजना व सौर पथ नदवे 
3) महाराष्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना बजेट  
    मंजरुी 
4) एकास्त्मक पाणलोट व्यवस्थापन काययक्रम 
5) बांधकाम नवभागाकडील सवय योजना 
6) प्रधानमंत्री/मखु्यमंत्री ग्राम सडक योजना 
7) कोकण ग्रामीण पययटन नवकास काययक्रम 
8) लघसुसर्नाच्या योजना 

  

11 आस्थापना / 
प्रशासन 

1) आस्थापना व प्रशासन नवषयक सवय   
    बाबी सांभाळणे 

  



अ.क्र. पदनाम कतमव्य   शासन वनर्मय / 
पवरपत्रक  

अवभप्राय  

2) सभेरे् कामकाज व इनतवतृ्त नलनहणे 
3) स्स्वय सहाय्यक 
4) योजना 1 व्यतीनरक्त इतर सवय कायासनारे्  
    सभेसाठी सादरीकरणारे् एकनत्रकरण करणे 

 

कलम 4 (1) (b) (iii)  

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

  कायासनारे् कामकाज सांभाळणारे कमयर्ारी संबंनधत नवषयांर्ी संनर्का, कनन.प्रशा. अनधकारी , 
सहाय्यक आयकु्त (नवकास) उप आयकु्त (नवकास) यांरे् मार्य त नवभागीय आयकु्त यांरे्कडे  अंनतम ननणयय / 
मान्यतेसाठी सादर करतात. 

 संबंनधत कायासनारे् कमयर्ा-यांर्ी  नजल्हा पनरषदा , नजल्हा ग्रामीण नवकास यंत्रणा  व इतर नवभाग 
यांरे्कडून मानहती / अहवाल प्राप्त करुन शासनास सादर करण्यार्ी जबाबदारी आहे व या कामावर पययवेिण 
करण्यार्ी जबाबदारी अनकु्रमे सहाय्यक आयकु्त (नवकास) व उप आयकु्त (नवकास) यांर्ी आहे.  

 संबंनधत कायासनाच्या कमयर्ा-यांर्ी त्यांच्याकडे असलेल्या अनभलेखांरे् अद्यावतीकरण करुन 
ठेवण्यार्ी जबाबदारी आहे.    

अ.क्र. कामाचे स्िरुप  कालािधी  जबाबदार कममचारी 
/ अवधकारी  

अवभप्राय  

1 नजल्हा पनरषद व नजल्हा ग्रामीण 
नवकास यंत्रणा यांरे्कडून 
नवनवध नवकास योजनांरे् 
मानसक अहवाल प्राप्त करणे व 
संकलन करणे 

 दरमहा  संबनधत कायासनारे् 
कमयर्ारी  

  उप आयकु्त (नवकास) / 
सहाय्यक आयकु्त(नवकास)  
हे याबाबत पययवेिण करतात. 

2 नजल्हा पनरषद,  नज.ग्रा.नव.यं. 
मार्य त राबनवण्यात   येणा-या 
नवनवध नवकास योजना अंतगयत 
कामांर्ी पहाणी  

वेळोवेळी 
शासनाने 
नदलेल्या 

ननदेशानसुार 

उप आयकु्त 
(नवकास)व  सहाय्यक 

आयकु्त (नवकास) 

- 

3 शासन, इतर नवभाग व नजल्हा 
पनरषदांकडून  तसेर् 
सवयसामान्य नागरीकांकडून 
आलेले अजय, प्रस्ताव, इत्यादी  
पत्रव्यवहार सादर करणे.  

-- संबंनधत कायासनारे् 
कमयर्ारी  

 उप आयकु्त (नवकास) / 
सहाय्यक आयकु्त(नवकास)  
हे याबाबत पययवेिण करतात. 
एखाद्या कामाबाबत तक्रार 
प्राप्त  झाल्यास र्ौकशी 
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 नजल्हा पनरषद व नजल्हा ग्रामीण नवकास 
यंत्रणां- कडील नजल्हास्तरीय अनधका-यांच्या 

बैठका  

दरमहा मानसक आढावा बैठकींरे् 
आयोजन करण्यात येते. 

2 योजनांतगयत नवनवध नवकास कामांर्ी पाहणी 
करणे  

प्रमाण ननस्श्र्त 
नाही  

आवश्यकते नसुार कामांर्ी 
पाहणी करण्यांत येते. 

3 संतगाडगेबाबा ग्राम  स्वच्छता अनभयानांतगयत 
शासनाने नेमनू नदलेल्या नवभागातील पात्र 
ग्रामपंर्ायतींर्ी तपासणी करणे  

वार्वषक       -- 

4 यशंवत पंर्ायत राज अनभयान –राज्यातील 
अत्यतु्कृष्ट नजल्हा पनरषदा, पंर्ायत सनमत्या 
व ग्रामपंर्ायतीसाठी परुस्कार योजना 

वार्वषक नजल्हा पनरषद व पंर्ायत सनमती 
पहाणी करण्यात येते. 

5 पंडीत नदनदयाळ उपाध्याय पंर्ायत 
सशक्तीकरण परुस्कार-पंर्ायत राज संस्थार्ी 
नामांकने कें द्र शासनास पाठनवणेबाबत 

वार्वषक नजल्हा पनरषद , पंर्ायत सनमती 
व ग्रामपंर्ायत पहाणी करण्यात 
येते. 

6 नानाजी देशमखु राष्रीय गौरव ग्रामसभा 
परुस्कार- ग्रामपंर्ायतीर्ी नामांकने कें द्र 
शासनास पाठनवणेबाबत 

वार्वषक ग्रामपंर्ायत पहाणी करण्यात येते 

7 राज्यातील स्वणयजंयती ग्राम स्वरोजगार 
योजनेच्या माध्यमातनू ननमाण झालेल्या दानरद्र 
रेषेखालील आदशय व सिम स्वंयसहाय्यता 
गटांसाठी “राजमाता नजजाऊ स्वावलंबन 
परुस्कार” योजना 

वार्वषक स्वंयसहाय्यता  गटांना 
पानरतोनषक देण्यात येते 

 

 कलम 4 (1) (b) (iv) नमनुा (ब)  

वनरंक  

 

 

 

 

 

 



कलम 4 (1) (b) (v)  अ  

विभागीय आयकु्त कायालयातील विकास शाखेच्या कामाशी  संबंवधत वनयम ि अवधवनयम . 

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

1 नजल्हा पनरषदांच्या नवकास कामांरे् 
संननयंत्रण  

महाराष्् नजल्हा पनरषद व 
पंर्ायत सनमती  अनधननयम 
1961 व त्या खालील ननयम 

 

2 नजल्हा पनरषद / ग्रामपंर्ायत च्या नवकास 
कामांरे् संननयंत्रण 

मुंबई ग्राम पंर्ायत अनधननयम 
1958 व त्या खालील ननयम 

 

3 कमयर्ा-यांच्या आस्थापना नवषयक बाबी  महाराष्र नजल्हा पनरषद व 
नजल्हा सेवा ननयम 1958  

महाराष्र नागरी सेवा ननयम 
(नशस्त व अनपल)  1979, 

महाराष्र नागरी सेवा (रजा) 
ननयम 1981, (सेवेच्या 
सवयसाधारण शती) 1981  

महाराष्र नजल्हा पनरषद नजल्हा 
सेवा (नशस्त व अनपल) 1964, 
(वतयणकू) 1967 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

विकास शाखेच्या कामाच्या संबंवधत शासन वनर्मय 

  अ. 
क्र. 

           शासन वनर्मयानसुार वदलेल ेविषय शासन वनर्मय क्रमांक ि तारीख अवभप्राय 

1)    महाराष्र राज्य ग्रामीर् जीिनोन्नती अवभयान (MSRLM) 

1 स्वणयजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजनेरे् राष्रीय 
ग्रामीण जीवनोन्नती अनभयानात (NRLM) रुपांतर 
करुन ते राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अनभयान 
(SRLM) स्वरुपात राज्यात राबनवण्याबाबत. 

ग्राम नवकास नवभागाकडील शासन  ननणयय 
क्र.एनआरएलएम-2011/प्र.क्र. 196/ 
योजना-3  नदनांक 18 जलैु ,2011  

 

2 कें द्र शासनाच्या श्याम प्रसाद मखुजी रुरबन 
अनभयानार्ी अमंलबजावणी करण्याबाबत 

ग्राम नवकास नवभागाकडील शासन ननणयय 
कं्र.एनआरएम-2016/प्र.क्र.01/ योजना-4 
नदनांक 14 जानेवारी, 2016 
 
 
 
 
 

 

2)         राजमाता वजजाऊ स्िािलंबन परुस्कार 

1 राज्यातील स्वणयजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेच्या 
माध्यमातनू ननमाण झालेल्या दानरद्रय रेषेखालील 
आदशय व सिम स्वयं सहायता गटांसाठी राजमाता 
नजजाऊ स्वावलंबन परुस्कार योजना. 

शा.नन.क्र.स्वग्रायो-2006/ प्र.क्र.539/ 
योजना 3 नदनांक 18 एनप्रल, 2006  

 

3)          कोकर् सरस 

1 स्वणयजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजनेअंतगयत 
नवभागीय व नजल्हा स्तरावरील नवक्री प्रदशयने 
आयोनजत करणे. 

ग्राम नवकास नवभागाकडील शासन ननणयय 
क्र. पणन-2008/प्र.क्र.738/योजना-1  
नदनांक 27 रे्ब्रवुारी ,2009 

 

4)       वजल्हा, तालुका ि गाि विक्री कें द्र 

1 नजल्हा व तालकुा स्तरावरील कायम स्वरुपी  नवक्री 
प्रदशयने आयोनजत करणे. 

ग्राम नवकास नवभागाकडील शासन ननणयय 
क्र. पणन-2008/प्र.क्र.738/योजना-1  
नदनांक 27 रे्ब्रवुारी, 2009 

 

  5)    प्रधानमंत्री आिास योजना (ग्रामीर्) 

1 राज्यात कें द्र परुस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना 
(ग्रामीण) राबनवण्याबाबत 

ग्राम नवकास नवभागाकडील 
शा.नन.कं्र.पीएमएवाय-जी-2016/ 
प्र.क्र.333/योजना-10 
नदनांक 14 ऑक्टोंबर, 2016 
 

 



  अ. 
क्र. 

           शासन वनर्मयानसुार वदलेल ेविषय शासन वनर्मय क्रमांक ि तारीख अवभप्राय 

2 सवांसाठी  घरे -2022 या धोरणार्ी प्रभावी 
अमंलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील 
शासकीय जनमनीवरील ननवासी प्रयोजनासाठी 
केलेली अनतक्रमणे ननयमानकूुल करण्याच्या 
धोरणात सधुारणा करण्याबाबत 

ग्राम नवकास नवभागाकडील 
शा.नन.कं्र.प्रआयो-2017/प्र.क्र.348/ 
योजना-10 नदनांक 16 रे्ब्रवुारी, 2018 

 

6)                पंडीत  दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल योजना 

1 पंडीत नदनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी  
अथयसहाय योजना सरुु करण्याबाबत 

ग्राम नवकास नवभागाकडील 
शा.नन.कं्र.प्रआयो-2017/प्र.क्र.60/ 
योजना-10 नद.14 जलैु, 2017 

 

 7)                   संत गाडगेबाबा ग्राम स्िच्छता अवभयान 

1 संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अनभयान सधुानरत 
मागयदशयक सरु्ना 

पाणी परुवठा व स्वच्छता नवभागाकडील 
शासन ननणयय कं्र.संगाग्रा -2016/प्र.क्र.72/ 
पाप ु-08 नदनांक 04 जनू, 2016 

 

8)         यशिंत पंचायत राज अवभयान  

1 यशवंत पंर्ायत राज अनभयान 2018-2019 
राज्यातील अत्यतु्कृष्ट नजल्हा पनरषदा, पंर्ायत 
सनमत्या व ग्रामपंर्ायतींसाठी परुस्कार योजना 

ग्राम नवकास नवभागाकडील शासन ननणयय 
क्र.झेडपीए2018/प्र.क्र. 152 /पंरा-1  
नदनांक 19 मार्य, 2019 

 

9)         आदशम आमदार ग्राम योजना 

1 कें द्र शासनाच्या आदशय ग्राम योजनेच्या धतीवर 
राज्यात आदशय आमदार ग्राम योजना 
राबनवण्याबाबत. 

ग्राम नवकास नवभागाकडील 
शा.नन.क्र.आग्रायो-2015/प्र.क्र.36/ 
योजना-5 नदनांक 20 मे ,2015  

 

10)         सांसद आदशम ग्राम योजना 

1 शक्ती प्रदान नसनमती स्थापन करणेबाबत सांसद 
ग्राम योजना 

ग्राम नवकास नवभागाकडील शा.नन.कं्र. 
व्हीपीएम-2014/प्र.क्र.183/पंरा-3 
नदनांक 24 रे्ब्रवुारी, 2015 

 

 11)    आरोग्य विषयक योजना 

1 आनदवासींसाठी नवसंजीवन योजना आनदवासी नवभागाकडील शासन ननणयय 
कं्र.नटएसपी-1095/प्र.क्र.6/कायासन-6 
नदनांक 22 जनू,1995 

 

2 राज्य लोकसंख्या धोरण- अंमलबजावणी 
संननयंत्रण 

सावयजननक आरोग्य नवभागाकडील शासन 
ननणयय कं्र. लोसंधो/2000/प्र.क्र.57/00 / 
कुक 1  नदनांक 29 जनू, 2000 

 

 



  अ. 
क्र. 

           शासन वनर्मयानसुार वदलेल ेविषय शासन वनर्मय क्रमांक ि तारीख अवभप्राय 

3 आनदवासीं कनरता नवसंजीवन योजना-
नजल्हास्तरीय सनमतीर्ी स्थापना 

आनदवासी नवकास नवभागाकडील शासन 
ननणयय कं्र.कुपोनन-2004/प्र.क्र.87/का-8/ 
नदनांक 5 जलैु,2004 

 

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

सावयजननक आरोग्य नवभागाकडील शासन 
ननणयय कं्र. रास्वयो-2018/प्र.क्र.74/ 
आरोग्य-6 नदनांक 21 सप्टेंबर,2018 

 

12)     मवहला बाल कल्यार् योजना 

1 एकास्त्मक बाल नवकास सेवा योजनांतगयत परुक 
पेाषण आहार परुवठा काययपद्धतीत सधुारणा 
करणेबाबत. 

मनहला व बाल कल्याण नवभागा कडील 
शा.नन.क्र.एबानव2004/ प्र.क्र.233/का-5 
नदनांक 28 ऑक् टोंबर ,2005 

 

 

 

 

2 ग्राम बाल नवकास कें द्र व बाल नवकास कें द्र 
आयोनजत करणेबाबत. 

मनहला व बाल कल्याण नवभागाकडील 
शा.नन.क्र.एबानव2009/प्र.क्र.181/का-5 
नदनांक 17 सप्टेंबर, 2010 

 

 

3 नजल्हा पनरषदांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या 
मनहला व बाल कल्याण सनमतीने राबवावयाच्या 
योजना 

ग्राम नवकास नवभागाकडील शा.नन. 
क्र.झेडपीए2013/प्र.क्र.76/पं.रा-1 नदनांक 
24 जानेवारी, 2014 

 

4 भारत रत्न डॉ..ए.पी.जे.अब्दलु कलाम अमतृ 
आहार टप्पा -1 –अनसुनुर्त िेत्रातील गरोदर 
स्स्त्रया व स्तनदा मातांना 1 वेळ र्ौरस आहार 
देण्यासाठी भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दलु कलाम 
अमतृ आहार योजनेस मान्यता देणे तसेर् 
अंमलबजावणी व संननयंत्रणार्ी मागयदशयक तत्वे 
नवनहत करण्याबाबत 

आनदवासी नवभागाकडील शासन ननणयय 
कं्र.आनवनव-2015/प्र.क्र.78/कायासन-8 
नद.18 नोव्हेंबर, 2015 

 

5 भारत रत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दलु कलाम अमतृ 
आहार टप्पा -2 – अनसुनुर्त िेत्र व अनतनरक्त 
आनदवासी उपयोजना िेत्रातील 7 मनहने ते 6 वषय 
वयोगटाच्या सवय बालकांना अंडी/केळी/ 
ऋतमुानानसुार र्ळे इत्यादीर्ा अनतनरक्त आहार 
परुनवण्यासाठी भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दलु 
कलाम अमतृ आहार योजना टप्पा2 
राबनवण्याबाबत 

 

आनदवासी नवकास नवभागाकडील शासन 
ननणयय कं्र. आनवनव/2016/प्र.क्र.8/ 
कायासन-8 नद.05 ऑगस्ट, 2016 

 



  अ. 
क्र. 

           शासन वनर्मयानसुार वदलेल ेविषय शासन वनर्मय क्रमांक ि तारीख अवभप्राय 

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

मनहला व बालनवकास नवभाग यांरे्कडील 
शा.नन.कं्र.भाग्यश्री 2017/प्र.क्र.107/का.3 
नदनांक 1 ऑगस्ट, 2017 

 

 13)   समाज कल्यार् विभाग 
 

1 अनसुनूर्त जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीर्ा 
नवकास करणे (पवूीरे् नाव दनलतवस्ती सधुार 
योजना) या योजनेसाठीच्या कामांबाबत. 

सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य 
नवभागाकडील शा.नन.क्र.दवस-ु
2015/प्र.क्र.59/अजाक-1               
नदनांक 27 मे, 2015 

 

2 पंर्ायत राज संस्थानी त्यांच्या स्वउत्पन्नातनु 5 
टक्के ननधीतनु घ्यावयाच्या अपंग कल्याणासाठी 
योजना व खर्ाबाबत मागयदशयक सरू्ना 

ग्राम नवकास नवभागाकडील शासन ननणयय 
कं्र.नजपऊ 20018/प्र.क्र.54/नवत्त3 
नदनांक 25 जनु, 2018 

 

14)   ग्रामीर् पार्ी परुिठा 

1 National Rural Drinking Water 
Programme Guidline 

www.mdws.gov.in वर उपलब्ध  

2 ग्रामीण पाणी परुवठा योजनांसाठी तांनत्रक मान्यता, 
प्रशासनकय मान्यता, अंमलबजावणी, त्रयस्थ 
तांनत्रक पनरिण व देखभाल दरुुस्तीबाबत सधुानरत 
मागयदशयक सरु्ना 

पाणी परुवठा व स्वच्छता नवभागाकडील 
शासन ननणयय क्र.ग्रापाधो-1114/ प्र.क्र.22/ 
पाप-ु07  नदनांक 9 जलैु, 2014 

 

3 राज्यातील ग्रामीण पाणी परुवठा योजनांर्ी 
लोकवगयणी पणूयता रद्द करण्याबाबत.   

शासन ननणयय क्र.ग्रापाधो-1114/ 
प्र.क्र.22/पाप-ु07 नदनांक 9 जलैु, 2014 

 

4 ग्रामीण पाणी परुवठा योजनांच्या देखभाल दरुुस्ती 
बाबत सधुानरत मागयदशयक सरु्ना 

शासन ननणयय क्र.ग्रापाधो-1114/ प्र.क्र. 
52/ पाप-ु07                                 
नदनांक 17 ऑक्टोबर, 2014 

 

 

 

5 जलसािरता अनभयान – यशदा पणेू येथे 
जलसािरता कें द्र आनण वन अकादमी रं्द्रपरू , 
वाल्मी औरंगाबाद व डॉ.पंजाबराव देशमखु नवदभय 
नवकास प्रशासकीय प्रनशिण प्रबोनधनी अमरावती 
येथे नवभागीय कें द्र स्थापन करण्याबाबत 

जलसंपदा नवभागाकडील शासन ननणयय 
कं्र. वाल्मी 2016/प्र.क्र.69/16 
लािेनव(आस्था)   
नदनांक 30 नोव्हेंबर, 2016 

 

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

1 एकास्त्मक पाणलोट व्यवस्थापन काययक्रमाच्या 
संननयंत्रणासाठी  

ग्राम नवकास व जलसंधारण नवभागा 
कडील शा.नन.कं्र.बैठक-2012/ प्र.क्र.2/ 
जल-8/2012 नदनांक 22 नोव्हेंबर, 2012 
 

 



  अ. 
क्र. 

           शासन वनर्मयानसुार वदलेल ेविषय शासन वनर्मय क्रमांक ि तारीख अवभप्राय 

2 प्रधानमंत्रा कृनष ससर्न योजना-पणलोट नवकास 
घटकांतगयत सन 2017-18 र्ा दसुारा हप्ता-
सवयसाधारण प्रवगय, अनसुनूर्त जाती प्रवगय 
(SCSP) व आनदवासी प्रवगय ( TSP) अंतगयत कें द्र 
नहस्सा व राज्य नहस्सा ननधी नवतरीत करणेबाबत 

(प्रधानमंत्री कृनष ससर्न योजना मधील मंजरू पाणलोट 
नवकास घटका (IWMP) अंतयगत पणूय झालेल्या 
कामांपैकी Randomly 10% कामांर्ी नवभागीय दिता 
पथकाकडून तपासणी करणे) 

मदृ व जलसंधारण नवभागाकडील 
शा.नन.कं्र.प्रकृयो 2018/प्र.क्र.04/जल-8 
नदनांक 22 मार्य, 2018 

 

  16)     कोकर् ग्रामीर् पयमटन विकास कायमक्रम 

1 कोकण ग्रामीण पययटन नवकास काययक्रम नवकास 
आराखडा तयार करणे व आराखडयातील कामांना 
मंजरूी देण्याकनरता सनमतीर्ी स्थापना 
करण्याबाबत 

ग्राम नवकास नवभागाकडील शा.नन.कं्र. 
ग्रासयो2015/प्र.क्र.75/योजना-9 
नद.23 नोव्हेंबर, 2015 

 

17)         स्माटम ग्राम योजना 

1 पयावरण संतनुलत समधृ्द ग्राम योजनेरे् रुपांतर 
करुन “स्माटय ग्राम” योजना सरुु करणेबाबत 

ग्राम नवकास नवभागाकडील शा.नन.कं्र 
स्माग्रायो-2015/प्र.कं्र.151-अ/योजना-1 
नदनांक 21 नोव्हेंबर ,2016 

 

18)    महाराष्र ग्रामीर् रोजगार योजना  

1 राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व राज्यार्ी 
रोजगार हमी योजना यांर्ी सांगड घालनू सवंकष 
रोजगार हमी योजना (मग्रारोहयो) राबनवणे  

ननयोजन नवभागाकडील शासन ननणयय 
क्रमांक रोहयो-2005/प्र.क्र.104/ रोहयो -
10 मंत्रालय मुंबई 400032                      
नदनांक 23 नडसेंबर ,2005 

 

2 महाराष्र ग्रामीण रोजगार योजना 
अंमलबजावणीबाबत 

म.शा.नन.नव.मं.मुंबई 32 शा.नन.ननयोजन 
नवभाग क्र.मग्रारोहयो -2006/प्र.क्र.104/ 
रोहयो -10                                        
नदनांक 19 ऑक्टोबर, 2006 

 

19)      जलस्िराज्य - 2 कायमक्रम 

1 जागनतक बकेँच्या सहाय्याने राज्यात राबवावयाच्या 
जलस्वराज्य-2काययक्रम अंमलबजावणी बाबत. 

पाणी परुवठा व स्वच्छता नवभागाकडील 
शा.नन. क्र.जस्वप्र -1213/प्र.क्र.200/ पाप-ु
11 नदनांक 04 जानेवारी ,2014 

 

2 जलस्वराज्य - 2 काययक्रम नवभागीय आयकु्त 
कायालय स्तरावरील नवभागीय समन्वय व 
सननयंत्रण किासाठी पदननर्वमती. 

पाणी परुवठा व स्वच्छता नवभागाकडील 
शा.नन. क्र.जस्वप्र -0214/प्र.क्र.33/ पाप-ु
11 नदनांक 30 रे्ब्रवुारी, 2014 

 



  अ. 
क्र. 

           शासन वनर्मयानसुार वदलेल ेविषय शासन वनर्मय क्रमांक ि तारीख अवभप्राय 

20)               ग्रावमर् तीथमके्षत्र विकास योजना 

1 तीथयिेत्र व पनरसर आनण पययटन िेत्रांच्या 
नवकासाबाबत धोरण 

नगर नवकास नवभागाकडील 
शा.नन.कं्र.सकीणय1097/2055/ननव18 
नदनांक 25 ऑगस्ट, 1997 

 

2 तीथयिेत्रांर्ी ननवड करणे आनण तीथयिेत्र नवकास 
योजनांरे् आराखडे मंजरु करणे याबाबतरे् ननकष 
ठरनवणेबाबत 

नगर नवकास नवभागाकडील 
शा.नन.कं्र.नतिेनव-2002/568/ 
प्र.क्र.89/2002/ननव-18 
नदनांक 24 ऑगस्ट, 2004 

 

3 ग्रामीण नतथयिेत्र नवकास योजनेअंतगयत ग्रामीण 
नवभागातील नतथयिेते्र यांच्या नवकासाबाबत 

ग्राम नवकास व जलसंधारण 
नवभागाकडील शा.नन.कं्र.नतथयनव-
2011/प्र.क्र.651/योजना-7               
नदनांक 16 नोव्हेंबर,2012 

 

4 राज्यातील तीथयिेत्र,पययटनस्थळ-पनरसर नवकास 
आराखडा अंनतम करणे व अंमलबजावणीसाठी 
धोरण/मागयदशयक तत्वे ननस्श्र्त करण्याबाबत 

ननयोजन नवभागाकडील शा.नन.कं्र.तीिेनव-
2015/प्र.क्र.6/का-1444             
नदनांक 04 जनू ,2015 

 

5 ग्रामीण तीथयिेत्रांच्या पनरसर नवकास आराखडयात 
समानवष्ट करण्याच्या बाबी 

ग्राम नवकास नवभागाकडील शा.नन.कं्र. 
नतथयनव-2016/ प्र.क्र.59/ योजना-6 
नदनांक 18 एनप्रल,2017 

 

21)    लघसुसचनाच्या योजना 

1 नजल्हा वार्वषक योजना (सवयसाधारण)अंतयगत 
राबनवण्यात येणऱ्या नजल्हा स्तरीय योजनांच्या 
मागयदशयक सरू्ना. लघ ुपाटबंधारे योजनांसाठी 
भुसंपादन, 0 ते 100 हेक्टर िमतेपयंतच्या 
कोल्हापरु पध्दतीरे् बंधारे व इतर नजल्हास्तरीय 0 ते 
100 हेक्टर ससर्न िमतेच्या लघपुाटबंधारे योजना 

ग्राम नवकास व जलसंधारण 
नवभागाकडील शासन ननणयय कं्र.नजवायो-
2016/प्र.क्र.293/जल-1                 
नदनांक 23 ऑगस्ट, 2016 

 

22)                   राष्रीय ग्राम स्िराज्य अवभयान कायमक्रम 

1 14 व्या नवत्त आयोगाच्या ननदेशनानसुार “ आमर् 
गाव, आमर्ा नवकास” उपक्रमांतयगत ग्रामपंर्ायत 
नवकास आरखडा तयार करणेबाबत 

ग्राम नवकास नवभागाकडील शासन ननणयय 
कं्र.जीपीडीपी-2015/प्र.क्र.38/पं.रा-6 
नदनांक 04 नोव्हेंबर,2015 

 

 

 

 

 

 



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

1)  राष्रीय ग्रामीर् जीिनोन्नती अवभयान अंमलबजािर्ी 
1 मागयदशयक सरु्ना 

(एनआरएलएम सेमी इंन्टेंनसव्ह व नॉन इंन्टेंनसव्ह) 
ग्राम नवकास नवभागाकडील शासन 
पनरपत्रक क्र.मनजअ 2013/ 
प्र.क्र.234/ योजना-3 
 नदनांक 11 ऑक्टोबर 2013 

 

2)     सांसद आदशम ग्राम योजना (SGSY)  

1 सांसद आदशय ग्राम योजना (SGSY) अंमलबजावणी 
संदभाने मागयदशयक सरू्ना 

ग्राम नवकास व जलसंधारण 
नवभागाकडील शा.पनरपत्रक 
क्र.व्हीपीएम-2014/ प्र.क्र.183/ 
पंरा-3 नदनांक 31 नडसेंबर 2014 

 

2 सांसद आदशय ग्राम योजना व आमदार आदशय ग्राम 
योजनेंतगयत ननवडलेल्या ग्रामपंर्ायतीमध्ये राज्य 
योजनांरे् एकनत्रकरण करुन प्राधान्याने 
राबनवण्यातबाबत 

ग्राम नवकास नवभागाकडील 
शा.पनरपत्रक कं्र.सांआग्रायो-
2015/प्र.क्र.74/योजना-5 
नदनांक 04 मे 2017 

 

3)      प्रधानमंत्री आिास योजना (ग्रामीर्) 

1 ग्रामपंर्ायतीरे् रुपांतर नगरपंर्ायत/नगरपनरषदेमध्ये 
झाल्यानंतर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 
अंतगयत घरकुल बांधकामासंदभात अवलंबावयार्ी 
काययपध्दती 

ग्राम नवकास नवभागाकडील शासन 
पनरपत्रक कं्र.प्रआयो-
2017/प्र.क्र.241/योजना-10 
नद.07 नोव्हेंबर 2017 

 

2 पनुवयसीत गावांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना-
ग्रामीण अंतगयत उद्दीष्टांबाबत मागयदशयक सरू्ना 

ग्राम नवकास नवभागाकडील शासन 
पनरपत्रक कं्र.प्रआयो-
2017/प्र.क्र.247/योजना-10 
नद. 11 जलैु 2018 

 

4)    संपरू्म ग्रामीर् रोजगार योजना पवरपत्रक 

1 संपणूय ग्रामीण रोजगार योजने अंतगयत नटकाऊ 
उत्पादक सामनुहक स्वरुपाच्या कामांमध्ये 
शेततळयारे् काम घेण्याबाबत 

ननयोजन नवभागाकडील पनरपत्रक 
क्र.संग्रारोयो 1003/ प्र.क्र.150 
/जल 16  नदनांक 22.11.2004 

 

5)   कृवष विभागाकडील योजना 

1 शेतकऱ्यांच्या तसेर् नज.प. व पंर्ायत सनमतीच्या 
शैिनणक सहली 

ग्राम नवकास नवभागाकडील 
पनरपत्रक कं्र.एसटीडी-1079/ 
सीआर 4618-21 
नद.15 जोनवारी 1980 

 

2 शेतकऱ्यांच्या तसेर् नज.प. व पंर्ायत सनमतीच्या 
शैिनणक सहली 

ग्राम नवकास नवभागाकडील 
पनरपत्रक  कं्र.झेडपीई10/2001/ 
प्र.क्र.5/05 नदनांक 20 रे्ब्रवुारी  
2001 

 



3 शेतकऱ्यांच्या तसेर् नज.प. व पंर्ायत सनमतीच्या 
शैिनणक सहली 

ग्राम नवकास नवभागाकडील 
पनरपत्रक कं्र झेडपीई 1004/44 
मंत्री/प्र.क्र.23/पंरा1 
नदनांक 26 जलैु 2004 

 

6) समाज कल्यार् योजना 

1 वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सधुार योजना 
सनमतीवरील अशासकीय अध्यि/सदस्यांच्या 
नेमणकूा रद्द करण्याबाबत. 

सामानजक न्याय व नवशेष सहाय 
नवभागाकडील शासन शदु्धीपत्रक 
क्र. तांसयुो2014/प्र.क्र.168अ/ 
नवजाभज-1, नदनांक 5 मे 2015 

 

7) वजल्हा वशक्षक परुस्कार 

1 उत्कृष्ट नशिकांना नज.प.स्तरावर नजल्हा नशिक 
परुस्कार योजना 5 सप्टेंबर या नशिकनदनी 
 देण्याबाबत 

ग्राम नवकास नवभागाकडील 
पनरपत्रक क्र.संकीणय 1000/ प्र.क्र. 
3241 /15  
नदनांक 12 नडसेंबर 2000 

 

8) आरोग्य विषयक पवरपत्रक 

1 राज्यातील आनदवासी भागात राबनवणेत येणा-या 
नवसंनजवनी योजनेर्ा आढावा घेणे व त्यारे् 
संननयंत्रण करणे. 

आनदवासी नवभागाकडील पनरपत्रक 
क्र.नसंयो 2002/प्र.क्र.171 / का-8  
नदनांक 30 सप्टेंबर,2002 

 

9) मवहला ि बाल विकास विभाग 

1 अंगणवाडी िेत्राबाहेरील लाभधारकांना एकास्त्मक 
बाल नवकास सेवा योजनेर्ा लाभ नमळणे बाबत 

मनहला व बाल नवकास नवभागा 
कडील पनरपत्रक क्र.एबानव 
2002/प्र.क्र.216/ का-5       
नदनांक 10 जलैु2005 

 

2 पंर्ायत सनमतीच्या स्वउत्पन्नातनू मागासवगीयां 
साठी व मनहला व बाल नवकासाठी खर्य करावयाच्या 
तरतदूीर्ी योग्य अंमलबाजवणी होणे बाबत 

ग्राम नवकास नवभागकडील 
पनरपत्रक क्र.पंरास 2004/ 
प्र.क्र.266/  पंरा 6               
नदनांक 23 ऑगस्ट 2004 

 

10)  ग्राम पंचायत विभाग 

1 जन्म मतृ्य ूनोंदी अद्ययावत ठेवणे बाबत ग्राम नवकास नवभागाकडील 
पनरपत्रक क्र.व्हीपीएम 2004/ 
प्र.क्र.3/ पंरा 3                      
नदनांक 2 जानेवारी 2004 

 

2 जन्म मतृ्य ूनोंदी अद्ययावत ठेवणे बाबत ग्राम नवकास नवभागाकडील 
पनरपत्रक क्र.व्हीपीएम 2004/ 
प्र.क्र.3/  पंरा 3                     
नदनांक 10नोव्हेंबर2004 

 



3 बाल नववाह प्रनतबंधक कायदयासाठी नागनरकांत 
जागरुकता व उपाययोजना करणे बाबत 

ग्राम नवकास नवभागाकडील क्र. 
व्हीपीएम 2004/ प्र.क्र.392/ परा 3 
नदनांक 6.12.2004 

 

11) स्िच्छ भारत वमशन (ग्रामीर्) 

1 स्वच्छ भारत नमशन (ग्रामीण) र्ी अंमलबजावणी 
करणेबाबत. 

पाणी परुवठा व स्वच्छता 
नवभागाकडील शा.पनरपत्रक क्र. 
स्वभानम -014/प्र.क्र.27/पाप-ु08  
नदनांक 07 नोव्हेंबर 2014 

 

12)                                    राष्रीय ग्रामीर् पेयजल कायमक्रम 

1 राष्रीय ग्रामीण पेयजल काययक्रम- राष्रीय ग्रामीण 
पेयजल काययक्रमातंगत ग्राम पाणी परुवठा व 
स्वच्छता सनमतीमार्य त राबनवण्यात येणाऱ्या पाणी 
परुवठा योजनांबाबत करावयाच्या काययवाहीबाबत 

पाणी व स्वच्छता नवभागाकडील 
शासन पनरपत्रक कं्र.ग्रापापु-2019/ 
प्र.क्र.22/पाप ु07                 
नदनांक 19 जलैु 2019 

 

 
विकास शाखेच्या कामाच्या संबंवधत शासन पत्र 

                            नानाजी देशमखु राष्रीय गौरि ग्रामसभा परुस्कार 
 
1 नानाजी देशमखु राष्रीय गौरव ग्रामसभा परुस्कार 

2019  सन 2017-18 साठी ग्रामपंर्ायतीर्ी 
नामांकने कें द्र शासनास पाठनवणे बाबत 

ग्राम नवकास नवभागाकडील पत्र 
कं्र.झेडपीए2018/प्र.क्र.145/पंरा-1 
नदनांक 10 ऑक्टोंबर, 2018 

 

           पंडीत वदनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरर् परुस्कार  
 
1 पंडीत नदनदयाळ उपाध्याय पंर्ायत सशक्तीकरण 

2019  परुस्कार सन 2017-18 साठी पंर्ायत राज 
संस्थांर्ी नामांकने कें द्र शासनास पाठनवणेबाबत 

ग्राम नवकास नवभागाकडील पत्र 
कं्र.झेडपीए2018/प्र.क्र.145/पंरा-1 
नदनांक 10 ऑक्टोंबर, 2018 

 

                                      राष्रीय बायोगसॅ 
 
1 राष्रीय बायोगसॅ नवकास योजना कें द्र शासनारे् ननवन आनण 

ननवनकरण ऊजा नवभाग मंत्रालयारे् 
पत्र कं्र.5-5/2014 BE 
(NBMMP) नदनांक 30 जनु, 
2014 

 

2 ननवन राष्रीय बायोगसॅ व सेनद्रय खत व्यवसथापन 
काययक्रम 

कें द्र शासनारे् ननवन आनण 
ननवनकरण ऊजा नवभाग मंत्रालय   
( Biogas Technology Development 
Group)रे् पत्र कं्र. ई-र्ाईल 
नं.253/16/2017 –बायोगसॅ 
नदनांक 30/05/2018 
 
 
 

 



                     राजीि गांधी पंचायत सशक्तीकरर् अवभयान योजना 
 
1 राजीव गांधी पंर्ायत सशक्तीकरण अनभयान 

(RGPSA) योजना, “आमरं् गाव, आमर्ा नवकास” 
काययकमाच्या माग्रदशयक सरु्नांमध्ये प्रकरण 6 मदु्दा 
क्रमांक 6.1 2.6/6.1 1.6/6.1 2.2 बाबत 
स्पष्टीकरण 

ग्राम नवकास नवभागाकडील पत्र 
कं्र.जीपीडीपी2015/प्र.क्र.38/पं.रा.6 
नदनांक 08 जनू 20106 

 

                       

                      कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (ड) 
विकास शाखेच्या कामाशी संबंवधत कायालयीन आदेश/धोरर्ात्मक पवरपत्रके 

अ. 
क्र. 

                        नवषय क्रमांक व तारीख अनभप्राय असल्यास 

1 नवकास शाखे अंतगयत नवनवध कायासनाकडील 
नवषय वाटप 

1)जा.क्र. नवशा/काया-6/ 
आस्था प्र.क्र./596/2019  
 नद.16/8/2019 
 

 

 

कलम 4(1) (ब) (v)  नमनुा ई 

विभागीय आयकु्त कायालयातील विकास शाखेतील उपलब्ध दस्तऐिजाची यादी 

अ.क्र. नवषय प्रमखु बाबींर्ा तपनशल  

1 स्थायी आदेश संकलन शासनाकडून प्राप्त नवनवध स्थायी आदेश  

2 जडवस्तु संग्रह नोंद वही  कायालयातील जडवस्तुंच्या नोंदी  

3 आवक नोंद वही  कायालयात येणा-या सवय टपालार्ी नोंद  

4 अनग्रम नोंदवही  कमयर्ारी अनधकारी यांना नदलेल्या अनग्रमाच्या नोंदी  

5 हजेरीपट  कमयर्ा-यांच्या दैनंनदन हजेरीर्ी नोंद 

6 साठा रनजस्टर  दैनंनदन वापरातील कायालयातील वस्तुंच्या नोंदी  

7 तपासणी अहवाल  कामांना नदलेल्या भेटी / कायालयार्ी केलेली तपासणी  

8 र्ौकशी अहवाल  प्राप्त तक्रारींर्ी र्ौकशी  

9 काययनववरण / प्रकरण 
संनर्का 

नवनवध नवषयांच्या संनर्का 

10 दैनंनदनी  अनधका-यांच्या मानसक कामकाजार्ी दैनंनदनी  

12 ननयत कानलके मानसक /तै्रमानसक/ वार्वषक प्रगती अहवाल  

 

 



कलम 4 (1)(अ) (vi) 

विभागीय आयकु्त कायालयातील विकास शाखेतील दस्तएिजाची िगमिारी   

अ.क्र. नवषय दस्तएवजार्ा 
प्रकार  

प्रमखु बाबींर्ा तपनशल  सरुनित ठेवण्यार्ा 
कालावधी  

1 स्थायी आदेश संकलन अ शासनाकडून प्राप्त नवनवध 
स्थायी आदेश  

कायम 

2 जडवस्तु संग्रह नोंद वही  अ कायालयातील जडवस्तुंच्या 
नोंदी  

कायम 

3 आवक नोंद वही  अ कायालयात येणा-या सवय 
टपालार्ी नोंद  

कायम  

4 अनग्रम नोंदवही  ब कमयर्ारी अनधकारी यांना 
नदलेल्या अनग्रमाच्या नोंदी  

30 वषे 

5 हजेरीपट  ब कमयर्ा-यांच्या दैनंनदन 
हजेरीर्ी नोंद 

30 वषे  

6 साठा रनजस्टर  क दैनंनदन वापरातील 
कायालयातील वस्तुंच्या नोंदी  

10 वषे  

7 तपासणी अहवाल  क कामांना नदलेल्या भेटी / 
कायालयार्ी केलेली 
तपासणी  

10 वषे  

8 र्ौकशी अहवाल  क प्राप्त तक्रारींर्ी र्ौकशी  10 वषे  

9 काययनववरण / प्रकरण 
संनर्का 

क नवनवध नवषयांच्या संनर्क 10 वषे  

10 दैनंनदनी  क - 1 अनधका-यांच्या मानसक 
कामकाजार्ी दैनंनदनी  

5 वषे  

12 ननयत कानलके ड मानसक /तै्रमानसक/ वार्वषक 
प्रगती अहवाल  

1 वषे  

कलम 4 (1) (b) (vii)  

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

अ.क्र. सल्ला मसलतीर्ा नवषय  कायय प्रणालीरे् 
नवस्ततृ वणयन  

कोणत्या पनरपत्रका व्दारे पनुरावतृी काल 

ननरंक 

 



कलम 4 (1) (b) (viii) नमनुा (अ) 

विभागीय आयकु्त कायालयातील विकास शाखेशी  संबंधीत सवमतीची यादी  

अ
.
क्र 

सनमतीरे् नाव  सनमतीरे् सदस्य सनमतीरे् उद्दीष्ट  सभा नकती 
वेळा घेण्यात 

येते 

सभा जन 
सामान्यां 

साठी खलुी 
आहे  सकवा 
नाही? 

सभे
र्ा 

कायय 
वतृ्तां
त 

1 यशिंत 
पंचायत राज 
अवभयान 

1. नवभागीय आयकु्त - अध्यक्ष 
2. उप आयकु्त (आस्था) -सदस्य 
3. उपसंर्ालक (आरोग्य)- सदस्य 
4. उपसंर्ालक (नशिण) - सदस्य 
5. उप संर्ालक ( मनहला व बाल   
   कल्याण)-सदस्य 
6. प्रार्ायय, प्रनशिण  कें द्र - सदस्य 
7. उप संर्ालक (सामानजक न्याय) - 
सदस्य 
8. उप आयकु्त (नवकास) -     
सदस्य सवचि 

नजल्हा सनमतीने 
ननवडलेल्या 
ग्रामपंर्ायती व पंर्ायत 
सनमत्यांमधनू नवभागा 
तनू प्रथम, नितीय व 
ततृीय परुस्कारासाठी 
तीन ग्रामपंर्ायती व तीन 
पंर्ायत सनमत्यांर्ी 
नशर्ारस राज्यस्तरीय 
सनमतीकडे करणे. 

वषातनू एकदा नाही  होय 

2 संत 
गाडगेबाबा 
ग्राम स्िच्छता 
अवभयान  
अवभयान 
विभाग स्तरीय 
तपासर्ी 
सवमती 

1. नवभागीय आयकु्त - अध्यक्ष 
2. उप आयकु्त (नवकास) -  सदस्य 
सवचि  
3. नवभागीय उप संर्ालक नशिण - 
सदस्य 
4. नवभागीय आयकु्तांनी ननवडलेली 
कोणतीही एक सेवाभावी संस्था सकवा 
यशवतं ग्राम दजा नमळालेल्या ग्राम 
पंर्ायतीरे् सरपंर्/ प्रनतननधी-सदस्य 
5. एक जेष्ठ पत्रकार /संपादक- 
सदस्य 

नजल्हास्तरावर 
ननवडलेल्या प्रथम व 
नितीय क्रमांकाच्या 
ग्रामपंर्ायतींर्ी तपासणी 
करुन नवभागस्तरावरील 
बनिसासाठी प्रथम, 
नितीय व ततृीय ग्राम 
पंर्ायतीर्ी ननवड 
करणे.  

वषातनू एकदा नाही  होय 

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

1. उप आयकु्त नवकास –पथक 
प्रमखु, 
2.नजल्हा अनधिक कृनष अनधकारी 
(नरेगा) नवभागीय आयकु्त कायालय- 
पथक सदस्य 
3.मखु्य वनसंरिक व 
उपमहासंर्ालक, सामानजक 
वनीकरण नवभाग यांच्या 
कायालयातील सहाय्यक संर्ालक - 
पथक सदस्य 
4. अनधिक अनभयंता, लघ ु
पाटबंधारे मंडळ (स्थाननकस्तर) 
यांच्या कायालयातील उपअनभयंता- 

एकास्त्मक पाणलोट 
व्यवस्थापन काययक्रमा 
अंतगयत कामांवर 
देखरेख रहावी व िेनत्रय 
पातळीवर सननयंत्रण 
राहणेच्या दषृ्टीने 
पथकार्ी स्थापन 
करण्यात आली आहे. 

दरमहा एका 
पाणलोटार्ी 

तपासणी 

नाही  होय 



अ
.
क्र 

सनमतीरे् नाव  सनमतीरे् सदस्य सनमतीरे् उद्दीष्ट  सभा नकती 
वेळा घेण्यात 

येते 

सभा जन 
सामान्यां 

साठी खलुी 
आहे  सकवा 
नाही? 

सभे
र्ा 

कायय 
वतृ्तां
त 

पथक सदस्य. 
5. मखु्य वनसंरिक नवभागीय 
कायालया तील, नवभागीय वन 
अनधकारी - पथक सदस्य  

4 “राजमाता 
वजजाऊ 
स्िािलंबन 
परुस्कार” 
योजना 
 
 

1. नवभागीय आयकु्त  - अध्यक्ष 
2. मखु्य काययकारी अनधकारी, 
नज.प.(नवभागातील-1) - सदस्य 
3. नवभागीय आयकु्त यांनीननयकु्त 
     केलेल्या नवभागातील  दोन 
     स्वयंसेवी संस्था  - सदस्य 
4. उप महाप्रबंधक, नाबाडय - 
    सदस्य 
5. नवभागीय प्रबंधक, अग्रणी बकँ - 
    सदस्य 
6. उपआयकु्त (नवकास), नवभागीय 
आयकु्त कायालय - सदस्य सवचि 

नजल्हास्तरावर 
ननवडलेल्या प्रस्तावांर्ी 
तपासणी करुन 
नवभागस्तरा वरील  
प्रथम, नितीय व ततृीय 
परुस्कारां साठी 
नवभागातील नजल्हयांतुन 
तीन स्वयंसहाय्यता गटां 
र्ी ननवड करणे. 

नजल्हास्तरावर 
ननवडलेल्या 
प्रस्तांवार्ी 
तपासणी करुन 
नवभाग 
स्तरावरील 
प्रथम,स्व्दतीय 
व ततृीय  
परुस्करांसाठी 
नजल्हयांतुन 
तीन स्वयं- 
सहाय्यता 
गटांर्ी ननवड 
करणे 

  

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

1. नवभागीय आयकु्त  - अध्यक्ष 
2. अनधिक अनभयंता, नवभागीय 
भारत ननमाण कि, 
 महाराष्ट जीवन  प्रानधकरण - सदस्य 
3.उप संर्ालक, भजूल सवेिण 
आनण नवकास यंत्रणा - सदस्य 
4.उप आयकु्त (नवकास), नवभागीय 
आयकु्त कायालय- सदस्य/ सवचि 

पदभरती करणे आवश्यकते 
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 अवधकारी ि कममचारी यांचे मावसक िेतन  

अ.
क. 

पदनाम अनधकारी/ कमयर्ारी 
यांरे् नांव 

पत्ता वगय  रुज ुनदनांक  दरुध्वनी क्रमांक / 
ई मेल / रॅ्क्स 

एकूण 
वेतन  

सदरची मावहती विकास-आस्थापना शाखेशी वनगडीत आहे. 

 
कलम 4 (1) (b) (x) 

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

अ.क्र. कमयर्ारी/अनधकारी 
यांरे् नांव  

पद वगय  वेतनार्ी रुपरेषा 

(वेतन श्रेणी+गे्रड पे) 

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

प्रसंगा 
नसुार 
प्रवास भत्ता  

नवशेष (जसे 
प्रकल्प भत्ता, 
प्रनशिण 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) 

नवभागीय आयकु्त कोकण नवभाग येथील नवकास शाखेतील शासकीय मानहती अनधकारी (सहाय्यक मानहती 
अनधकारी/अनपलीय अनधकारी तेथील लोक प्राधीकीच्या काययिेत्रातील) यांर्ी नवस्ततृ  मानहती प्रकानशत करणे. 

                                   अ ) शासकीय मावहती अवधकारी 

अ.क्र. शासकीय 
मानहतीअनधकाऱ्यारे् 

नांव व पदनाम 

काययिेत्र पत्ता /र्ोन ई मेल प्रथम 
अनपलीय 
अनधकारी 

1 श्रीम. एम.एस.देवगणेु 
(सहा. आयकु्त) 

नवकास 
शाखेपरुते 

नवकास आयकु्त 
कायालय 

नवकास शाखा 
27566612 

dcdkonkan@gmail.com उपआयकु्त 
(नवकास) 

                                ब ) सहाय्यक शासकीय मावहती  अवधकारी  

अ.क्र. शासकीय 
मानहतीअनधकाऱ्यारे् 

नांव व पदनाम 

काययिेत्र पत्ता /र्ोन ई मेल अनपलीय 
अनधकारी 

01  श्रीम.एस.पी.संखे 
     (क.प्र.अ.) 

आस्थापना 
प्रशासन व 
योजनां 
नवषयक 
बाबीं साठी 

नवकास 
शाखेपरुते 

नवकास 
आयकु्त 
कायालय 

नवकास शाखा 
27566612 

dcdkonkan@gmail.com उपआयकु्त 
(नवकास) 

                              क ) प्रथम अवपलीय  अवधकारी       

अ.क्र. प्रथम अनपलीय 
अनधकाऱ्यारे् नांव व 

पदनाम 

काययिेत्र पत्ता /र्ोन ई मेल 

1 श्रीम.सपु्रभा के. अग्रवाल 
उप आयकु्त (नवकास) 

नवकास 
शाखेपरुते 

नवकास आयकु्त 
कायालय नवकास 

शाखा 27566612 

dcdkonkan@gmail.com 

 

 

                                                                                       (सपु्रभा के.अग्रिाल)                    
                                                                                      उप आयकु्त (विकास) 
                                                                                     कोकर् विभाग निी मुंबई 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


