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                     जबाबदार, गतिमान , प्रतिसादतिल व      
                                                                          लोकातिमखु पंचायि राज व्यवस्थेसाठी  
                                                                “ ग्रामस्थांची सनद ” 
 

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 

शासन वनणणय क्रमांक - सनद 2011/प्र.क्र.51/पं.रा. 5 
बांधकाम भिन, 25 मर्णबान रोड,फोर्ण, म ंबई - 400 001 

तारीख: 30 एवप्रल, 2013 
िाचा   

शासन वनणणय क्रमांक : सनद 2006/प्र क्र. 18 /पं.रा. 5 वद. 10 माचण 2006 
प्रसतािना  
पंचायि राज संस्थामार्फ ि ग्रामस्थांना परुतवण्याि येणाऱ्या सेवांचा दजा उंचावून योजनांच्या अंमलबजावणीि गतिमानिा 
आणणे, प्रिासन पारदिफक व लोकातिमखु करणे, यासाठी या तविागाच्या तद. 10 माचफ 2006 च्या िासन तनणफयद्वारे “ 

पारदिी पंचायि राज प्रिासन ” ही नागतरकांची सनद म्हणनू प्रतसध्द करण्याि आलेली आहे, सध्याची सनद प्रतसध्द 

करून झालेला कालावधी, सनदेि सधुारणा करण्याची आवश्यकिा, िसेच ग्रामस्थांना सटुसटुीि सनद देण्याचा प्रयत्न 
याबाबी तवचाराि घेऊन सध्याची “ पारदिी पंचायि राज प्रिासन ” ही नागतरकांची सनद सधुारीि करणे आवश्यक 

आहे. 

शासन वनणणय  
सध्याची सनद प्रतसध्द करून झालेला कालावधी, सनदेि सधुारणा करण्याची आवश्यकिा व गतठि करण्याि आलेल्या 
सतमिीने नतवन ग्रामस्थांच्या सनदेस तदलेली मान्यिा या बाबी तवचाराि घेऊन, वरील संदिांतकि िासन तनणफय तद. 10 
माचफ 2006 अन्वये प्रतसध्द करण्याि आलेली सध्याची  “ पारदशी पंचायत राज प्रशासन ” ही नागतरकांची  सनद 
अतधक्रतमि करून नतवन ग्रामस्थांची सनद प्रतसध्द करण्याचा िासनाने तनणफय घेिला आहे.   

राज्यािील सवफ ग्रामस्थाना पारदिफक,गतिमान, लोकातिमखु व प्रतिसादतिल प्रिासनाद्वारे जबाबदारीने सेवा परुतवणे ही 
पंचायिी राज संस्थाची जबाबदारी आहे, जनिेला स्वि:च्या हक्काची जाणीव होणे व किफव्याची जाणीव करून देणे , 
पंचायि राज संस्थेमार्फ ि पुरतवण्याि येणाऱ्या सेवेचा दजा राखण्यासाठी पंचायि राज संस्थेमार्फ ि काम करणाऱ्या सवफ 
अतधकारी/कमफचाऱ्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणे , त्यानसुार अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, सेवा 
परुतवण्याचे स्िर तनश्श्चि करून  ग्रामस्थाना सेवा परुतवण्यामध्ये तवलंब झाला अथवा अतधकारी/ कमफचाऱ्याकडून योग्य 
प्रतिसाद तमळाला नाही िर याबाबि ग्रामस्थांनी कोणाकडे दाद मागावी याबाबि तनश्श्चि स्िर ठरतवण्याि आलेले आहे.  
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पंचायि राज संस्थामार्फ ि अंमलबजावणी करण्याि येणाऱ्या योजना, त्या-त्या योजनांबाबि गाव, िालकुा व 
तजल्हास्िरावर जबाबदार असलेले अतधकारी/कमफचारी, ग्रामपंचायि, पंचायि सतमिी व तजल्हा पतरषद यांच्या 
सांतवधातनक जबाबदाऱ्या, याबाबिची मातहिी ग्रामस्थाना व्हावी, यासाठी ग्रामस्थांच्या सनदेमध्ये खालील पतरतिष्टाचा 
समावेि करण्याि आलेला आहे, त्यानसुार ग्रामपंचायि, पंचायि सतमिी व तजल्हा पतरषदांनी त्याची अंमलबजावणी 
करणे बंधनकारक आहे. 

 

पवरवशष्ट्र् 1 :  

ग्राम विकास विभागाची (मंत्रालय सतर) संरचना ि उविष्ट्रे् 

ग्रामपंचायि, पंचायि सतमिी व तजल्हा पतरषदांमार्फ ि राबतवण्याि येणाऱ्या योजनांची मातहिी होणे व आवश्यक सेवा 
िािडीने तमळणे गरजेचे आहे, वरील सेवांची अंमलबजावणी होणाच्या दषृ्टीने मंत्रालयीन स्िरावरची संरचना ग्रामस्थांना 
मातहि असणे आवश्यक असल्याने, याबाबिचा सवफ िपतिल पतरतिष्ट 1 व प्रपत्र 1 मध्ये देण्याि आलेला आहे. िसेच 
ग्रामतवकास तविागाच्या संरचनेबाबिचा  मा. मंत्री ग्रामविकास ते ग्रामपंचायत याबाबिचा स्विंत्र धाविा िक्िा 
सोबि देण्याि आलेला आहे.   

          

         पवरवशष्ट्र् 2 : 

 पंचायत राज संस्ाची योजनाविषयक जबाबदारी 

  पंचायि राज संस्थांच्या स्व उत्पन्नाच्या योजना, राज्य िासनाने हस्िांिरीि केलेल्या योजना, अतिकरण ित्वावर 
राबतवण्याि येणाऱ्या योजना व कें द्र िासन परुस्कृि योजनांचा समावेि या पतरतिष्टाि करण्याि आलेला आहे, िसेच 
साधारणि: योजना अंमलबजावणीसाठी ग्राम, िालकुा,उपतविाग व तजल्हास्िावर कोणाची जबाबदारी आहे हे तनश्श्चि 
करण्याि आलेले आहे.  

 

पवरवशष्ट्र् 3 : 

          पंचायत राज संस्ाची सांविधावनक जबाबदारी 

       पंचायि राज संस्थामार्फ ि ग्रामस्थांना परुतवण्याि येणाऱ्या सेवांच्या अनषंुगाने ग्रामपंचायिीची कामे, ग्रामसेवकांची कामे, 
सरपंचाची किफव्ये आणी पंचायि सतमिी व तजल्हा पतरषदांची सांतवधातनक जबाबदारी याबाबिचा सतवस्िर िपतिल 
सदर पतरतिष्टामध्ये देण्याि आलेला आहे. 
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          पवरवशष्ट्र् 4 :  

 ग्रावमण विकास योजना प्रगतीदशणक फलक 

  पंचायि राज संस्थामधील महत्वाच्या कायालयामार्फ ि राबतवण्याि येणाऱ्या योजनांची मातहिी कायालयाच्या 
दिफनी िागाि र्लकावर नमदु करण्यासाठी तवहीि केलेल्या नमनु्यांचा या पतरतिष्टाि समावेि करण्याि आलेला आहे. 

 

 सदर िासन तनणफय महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळावर उपलब्ध करण्याि आला असनू 
त्याचा संकेिाक 201304301115172320 असा आहे. हा आदेि तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांतकि करुन काढण्याि येि 
आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिानसुार व नावाने.  

     ( एस. एस. संध ू) 
 प्रधान सतचव, महाराष्र िासन 

प्रि, 

1 ) मा. मखु्यमंत्र्याचे खाजगी सतचव  

2 ) मा. उप मखु्यमंत्र्याचे खाजगी सतचव  

3 ) मा. मंत्री/राज्यमंत्री खाजगी सतचव  

4 ) मा. मखु्य सतचव महाराष्र िासन 

5 ) तविागीय आयकु्ि ( सवफ ) 

6 ) तजल्हातधकारी ( सवफ ) 

7 ) मखु्य कायफकारी अतधकारी, तजल्हा पतरषद ( सवफ ) 

8 ) प्रकल्प संचालक, तजल्हा ग्रातमण तवकास यंत्रणा ( सवफ ) 

9) सवफ मंत्रालयीन तविाग 

http://www.maharashtra.gov.in/
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10 ) सह सतचव/ उप सतचव(सवफ)/ अवर सतचव (सवफ) ग्राम तवकास व जलसंधारण तविाग 

11 ) सवफ कायासन अतधकारी, ग्राम तवकास व जलसंधारण तविाग 

12 ) तनवड नस्िी 

 

सवफ मखु्य कायफकारी अतधकारी, तजल्हा पतरषद यांना सचुीि करण्याि येिे की सदर ग्रामस्थांच्या सनदेची तजल्हा, 
िालकुा व ग्रामस्िरावर योग्य प्रकारे अंमलबजावणीची जबाबदारी ही त्यांची राहील.  
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ग्रामस्ाांची सनद 

 

ग्राम विकास विभाग 

 

प्रसतािना :- 
 
  महाराष्र हे िौगोतलक क्षेत्र व लोकसंख्येच्या दषृ्टीने देिािील दसुऱ्या क्रमांकाचे मोठे राज्य असनू 
उद्यमिील राज्य म्हणनू आघाडीवर आहे. राज्याचे िौगोतलक क्षेत्र 3.08 लक्ष चौ.तक.मी. इिके आहे. राज्याचे 
प्रिासकीय दषृ्या 6 महसलुी तविाग, 35 तजल्हे, 355 िालकेु व 43663 एवढी गावे आहेि. राज्याि एकुण 33 
तजल्हा पतरषदा, 351 पंचायि सतमत्या व 27906 ग्रामपंचायिी आहेि. राज्याच्या लोकसंख्येचा तवचार करिा 
िहरीकरणाने वेग घेिला असला िरी राज्याि ग्रामीण क्षते्रािील लोकसंख्येचे प्रमाण हे 55% इिके आहे.   
 
  कें द्र िासनाने 73 व्या घटनेदरुुस्िीनसुार पंचायिी राज संस्थांना अनन्य साधारण महत्व तदलेले 
असल्याने ग्रामीण क्षेत्राला खपुच महत्व प्राप्ि झालेले आहे. कें द्र िासनाच्या तवत्त आयोगानसुार तजल्याला तमळणारा 
तनधी हा तजल्हा पतरषद, पंचायि सतमिी व ग्राम पंचायि याप्रमाणे वाटप होिो. या वाटपानसुार वरील तनधीपैकी 
जवळजवळ 70 टक्के तनधी हा ग्रामपंचायिीला उपलब्ध होि असिो. िसेच कें द्र िासन व राज्य िासनामार्फ ि 
गावासाठी तवतवध तवकासाच्या योजना राबतवल्या जािाि. मोठ्या प्रमाणाि उपलब्ध होणारा तनधी व राबतवण्याि येणाऱ्या 
योजना यांचा गावािील सावफजतनक सतुवधा व गावाचा तवकास यासाठी सयुोग्य वापर होणे आवश्यक आहे. 
ग्रामपंचायिीला उपलब्ध असलेले अतधकार, ग्रामस्थांचे अतधकार व देण्याि येणाऱ्या सतुवधा याबाबि ग्रामस्थांमध्ये व 
स्थातनक स्वराज्य संस्थामध्ये जागिृी असणे आवश्यक आहे. त्या अनषंुगाने िासनामार्फ ि प्रतसद्ध करण्याि येणाऱ्या 
ग्रामस्थांच्या सनदेचा राज्यािील ग्रामीण िागािील जनिेला तनश्श्चिच र्ायदा होणार आहे. या सनदेमळेु ग्रामस्थांना 
कोणकोणत्या सतुवधा उपलब्ध होणार आहेि, आपल्या मागण्याबाबि ग्रामस्थांनी कोणाकडे जावे, िसेच गावामध्ये 
राबतवण्याि येणाऱ्या योजनाबाबिची मातहिी तनश्श्चिच या सनदेमार्फ ि ग्रामस्थांना उपलब्ध होणार आहे.   
 
ग्राम विकास विभागाची रचना :- 
 
  मा.मंत्री (ग्राम तवकास) हे या तविागाचे प्रमखु असनू मा. राज्यमंत्री यांच्या अतधपत्याखाली मा.प्रधान 
सतचव (ग्राम तवकास) हे वतरष्ठ प्रिासकीय अतधकारी आहेि. या प्रिासकीय अतधकाऱ्याच्या अतधपत्याखाली एकूण 
47 कायासनामध्ये या तविागािील सवफ कामकाजाची तविागणी करण्याि आलेली आहे.  क्षेत्रीय स्िरावर मा.प्रधान 
सतचव (ग्राम तवकास) यांच्या अतधपत्याखाली 6 महसलु तविागीय आयकु्ि व त्यांच्या कायालयांिगफि उप आयकु्ि 
(तवकास) व उप आयकु्ि (आस्थापना) हे अतधकारी येिाि.  िसेच महसलु तविागीय आयकु्िांच्या अतधपत्याखाली त्या 
त्या तजल्याचे मखु्य कायफकारी अतधकारी तजल्हा पतरषद हे येि असिाि, िर मखु्य कायफकारी अतधकारी तजल्हा पतरषद 
यांच्या अतधपत्याखाली गट तवकास अतधकारी, िर गट तवकास अतधकारी यांच्या अतधपत्याखाली ग्राम सेवक (ग्राम 
पंचायि) अिी रचना आहे.  (याबाबिचा िक्िा स्विंत्रतरत्या देण्याि आलेला आहे.) 
 
कायणपतूीचे िेळापत्रक :- 
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  ग्राम तवकास तविागामार्फ ि परुतवण्याि येणाऱ्या सेवा, पंचायि राज संस्थांची योजना तवषयक 
जबाबदारी, पंचायि राज संस्थांचे संतवधातनक जबाबदारी िसेच पंचायि राज संस्थांमधील कायालयामार्फ ि राबतवण्याि 
येणाऱ्या योजना, याबाबिचा स्विंत्र िपतिल त्या-त्या उतिष्टांमध्ये देण्याि आलेला आहे. मंत्रालयीन स्िरावरुन 
परुतवण्याि येणाऱ्या सेवा, सेवा परुतवणारा संबंतधि अतधकारी, संबंतधि अतधकाऱ्याने सेवा न परुतवल्यास कोणाकडे 
िक्रार करावी याचा िपतिल देण्याि आलेला आहे.  पंचायि राज संस्थांमार्फ ि परुतवण्याि येणाऱ्या सेवा िसेच 
राबतवण्याि येणाऱ्या योजना याबाबिचा िपतिलही त्या-त्या उतिष्टांमध्ये स्विंत्रपणे देण्याि आलेला आहे.   
 
वनयम / शासन वनणणय :- 
 
  ग्राम तवकास तविागािी संबंतधि तनयम अथवा महत्वाचे िासन तनणफय www.maharashtra.gov.in 
या संकेि स्थळावर उपलब्ध आहे. िसेच तविागामार्फ ि वेळोवेळी तनगफतमि होणाऱ्या तनयम िथा िासन तनणफयाबाबिची 
मातहिी www.maharashtra.gov.in या संकेि स्थळावर अद्ययावि करण्याि येिे.   
 
गाऱ्हाणी / तक्रारी यांचे वनराकरण :- 
 
  मंत्रालयीन सेवा कायफपिूीस होणारा तवलंब वा अन्य काही गाऱ्हाणे असल्यास त्याबाबि प्रपत्र-1 येथील 
संबंतधि सह सतचव / उप सतचव दजावरील अतधकाऱ्याकडे याबाबि िक्रार / गाऱ्हाणी मांडिा येईल. ग्रामपंचायि 
स्िरावरील सेवाच्या अनषंुगाने करण्याि येणाऱ्या िक्रारी या िालकुा गट तवकास अतधकारी, िर पंचायि सतमिी 
स्िरावरील सेवाच्या अनषंुगाने करण्याि येणाऱ्या िक्रारी मखु्य कायफकारी अतधकारी तजल्हा पतरषद यांच्याकडे करिा 
येईल. यानंिरही ग्रामस्थांचे समाधान न झाल्यास िे तविागाच्या मा.प्रधान सतचव यांच्याकडे याबाबि िक्रार करिा येईल 
वा गाऱ्हाणी समक्ष िेटीि / पत्राने मांडिा येिील.   
 
ग्रामस्ांच्या सनदेचा आढािा / ससहािलोकन :- 
 
  ग्रामस्थांच्या सनदेच्या उपयकु्ििेबाबि िथा पतरणामकारकिेचा आढावा ग्राम तवकास तविागाकडून 
आवश्यकिेनसुार घेण्याि येउन त्यानसुार सनदेमध्ये योग्य िे बदल करण्याि येिील.  िसेच या सनदेमध्ये आवश्यक िे 
बदल करण्याबाबि क्षेत्रीय स्िरावरुन काही महत्वाच्या सचुना ककवा बदल करावयाचे असल्यास याबाबि आवश्यक िी 
मान्यिा घेऊन त्यानसुार कायफवाही करण्याि येईल.   
 
ग्रामस्ांकडून स चना :- 
  ग्रामस्थांची सनद ही सवफसामान्य ग्रामस्थांसाठी नेहमीच खलुी असेल. ग्रामस्थांच्या बहुमलु्य सचुनांचा 
गांिीयफपवूफक तवचार करुन िासनास आवश्यकिा िासली िर त्याि वेळोवेळी सधुारणा घडवून आणिा येिील. ग्राम 
तवकास तविागाच्या अतधनस्ि येणाऱ्या सेवा उपिोगणाऱ्या ग्रामस्थांना आपले हक्क मांडण्यासाठी सनद नेहमीच 
सहकायफ करेल.   
 
ग्रामस्ांच्या सनदेची अंमलबजािणी :- 
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  ग्राम तवकास तविाग ग्रामस्थांच्या सनदेची अंमलबजावणी करण्यास कटीबद्ध आहे.  ग्राम तवकास 
तविागाच्या अतधपत्याखालील मंत्रालयीन सेवा, तजल्हा पतरषद स्िरावरील सेवा, पंचायि सतमिी स्िरावरील सेवा व ग्राम 
स्िरावरील सेवा, किफव्यिावनेने व कायफित्परिेने उपलब्ध करुन देण्याची हमी देि आहे.  या सेवा परुतविाना ग्रामस्थांना 
सौजन्यपवूफक वागणकू देण्याची जबाबदारी तविागािील प्रत्येक अतधकारी व कमफचारी िसेच तजल्हा पतरषद, पंचायि 
सतमिी व ग्रामपंचायि स्िरावरील संबंतधि लोकप्रतितनधींची सदु्धा राहील.  या सेवा परुतवण्याबाबि तजल्हा पतरषद, 
पंचायि सतमिी व ग्राम पंचायि स्िरावरील संबंतधि सवफ अतधकारी व कमफचारी हे जबाबदार राहिील, त्यांनी ग्रामस्थांच्या 
सनदेची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणेबाबि दक्ष राहावे. 
 
 
     ********* 
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ग्रामस्ांच्या सनदेमधील महत्िाचे उविष्ट्रे् 
 
1) ग्राम विकास विभागाची संरचना ि उिीष्ट्रे् :-राज्यािील सवफ ग्रामस्थांना पारदिफक, गतिमान, लोकातिमखु व 
प्रतिसादतिल प्रिासनाद्वारे आवश्यक सेवा िािडीने तमळणे गरजेचे आहे. या सवांची अंमलबजावणी होण्याच्या दषृ्टीने 
ग्राम तवकास तविागाची संरचना थोडक्याि तदली आहे. 
 
2)पंचायत राज संस्ांची योजनाविषयक जबाबदारी :- 
 पंचायि राज व्यवस्थेिील तजल्हा पतरषदा, पंचायि सतमत्या व ग्रामपंचायिी यांच्या स्वउत्पन्नाच्या योजना, राज्य 
िासनाने हस्िांिरीि केलेल्या योजना, अतिकरण ित्वावर राबतवण्याि येणाऱ्या योजना व कें द्र िासन पुरस्कृि 
योजनांचा समावेि केलेला आहे. यामध्ये साधारणि: योजना अंमलबजावणीसाठी ग्राम, िालकुा, उपतविाग व 
तजल्हास्िरावर कोणाची जबाबदारी आहे हे स्पष्ट केलेले आहे. 
 
3) पंचायत राज संस्ांची संविधावनक जबाबदारी :- 

तजल्हा पतरषद, पंचायि सतमिी व ग्राम पंचायिींची संतवधातनक जबाबदारीची संतक्षप्ि मातहिी याि समातवष्ट 
केलेली आहे. 
 
4) ग्रामीण विकास योजना प्रगतीदशणक फलक :- 
 ग्रामपंचायि, पिवुैद्यकीय दवाखाना, प्राथतमक आरोग्य कें द्र, पंचायि सतमिी व उपतविागीयकायालय 
(बांधकाम/कसचन/ग्रा.पा.प.ु) येथे योजना तवषयक लावावयाच्या र्लकाचे नमनेु तदलेले आहेि. 
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पविविष्टü - 01 

 

  

1) ग्राम विकास विभागाची (मांत्रालय सति) 
सांिचना ि उविष्टे  

 

पंचायत राज व्यवस्थेतील जजल्हा पजरषदा, पंचायत 

सजित्या व ग्रािपंचायती यांच्या स्वउत्पन्नाच्या योजना, 
राज्य शासनाने हस्तांतरीत केलेल्या योजना, 
अजिकरण तत्वावर राबजवण्यात येणाऱ्या योजना, 
राज्य शासनाच्या योजना व कें द्र पुरस्कृत योजना यांचा 
सिावेश आहे.  या योजना राबजवण्यासाठी ग्राि, 
तालुका, उपजविाग व जजल्हास्तर यांच्यावर 

जबाबदाऱ्या आहेत. वरील योजनांची 
अंिलबजावणी  योग्यजरत्या होणे आवश्यक आहे. 
               राज्यातील सवव ग्रािस्थांना पारदशवक, 
गजतिान, लोकाजििुख व प्रजतसादजशल प्रशासनाद्वारे 

जबाबदारीने सेवा पुरजवणे ही पंचायत राज संस्थांची 
जबाबदारी आहे.  जनतेला स्वत:च्या हक्काची व 

कतवव्याची जाणीव करुन देणे, पंचायत राज 

संस्थेिार्व त पुरजवण्यात येणाऱ्या सेवेचा दजा उच्च 

राखण्यासाठी पंचायत राज संस्थेिध्ये काि करणाऱ्या 
सवव अजिकारी किवचाऱ्यांना त्यांच्या जबाबदारीची 
जाणीव करुन देणे व त्यानुसार अंिलबजावणी करणे 

आवश्यक आहे.  सेवा पुरजवण्याचे स्तर जनश्श्चत 

करुन ग्रािस्थांना सेवा पुरजवण्यािध्ये जवलंब झाला 
अथवा अजिकारी किवचाऱ्याकडून योग्य प्रजतसाद 

जिळाला नाही तर ग्रािस्थांनी याबाबत कोणाकडे दाद 

िागावी याबाबतचा तपजशल ग्रािस्थाच्या सनदेिध्ये 

सिाजवष्ठ करण्यात आलेला आहे.   
                   

             

          

        जनतेला आवश्यक सेवा तातडीने जिळणे गरजेचे 

आहे.  त्या सेवांची अंिलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने 

िंत्रालयीन स्तराबाबतची संरचना पुढीलप्रिाणे आहे. 
     िा.िंत्री (ग्राि जवकास) व िा.राज्यिंत्री (ग्राि जवकास) हे 

जविागाचे प्रिुख असून िा.प्रिान सजचव ग्राि जवकास हे 

प्रशासकीय प्रिुख आहेत.  ग्राि जवकास जविागावर सववकष 

प्रशासकीय जनयंत्रण, पयववेक्षक व सिन्वय हे िा.प्रिान 

सजचव (ग्राि जवकास) यांचे आहे.  िा.प्रिान सजचव (ग्राि 

जवकास) यांच्या प्रशासकीय जनयंत्रणाखाली ग्राि जवकास 

जविागाचे कािकाज हाताळण्यात येत असून या जविाग / 
कायालयाकडून पुरजवल्या जाणाऱ्या सेवा बाबतचा तपजशल 

कायासन जनहाय देऊन सदर सेवा पुरजवली न गेल्यास 

याबाबत कोणाकडे तक्रार करावी याबाबतचा सजवस्तर 

तपजशल जसे अजिकाऱ्यांची नावे, त्यांचे बसण्याचे जठकाण 

व दरुध्वनी क्रिांक यांचा सजवस्तर तपजशल सोबत जोडला 
आहे. (प्रपत्र-1) 
(त्ापी मांत्रालयीन सधुािीत बैठक व्यिस्ेनसुाि यात 

बदल अपेवित आहे. स्ायी बैठक व्यिस्ा झाल्यानांति 

प्रपत्र-1 मध्ये य्ािकाि सधुािणा किण्यात येईल.) 
 

 

 

 

   

 

 

     *************** 
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ग्रामस्ांची सनद 
उिीष्ट्र्ाबाबतची अन क्रमवणका 

 
 

अ.
क्र. 

पवरवशष्ट्र् क्रमांक उिीष्ट्रे् पषृ्ट्ठ क्रमांक 

1 पतरतिष्ट 1 ग्राम तवकास तविागाची संरचना व उतिष्टे 10 

2 पतरतिष्ट 2 पंचायि राज संस्थांची योजनातवषयक 
जबाबदारी 

11 िे 16 

3 पतरतिष्ट 3  पंचायि राज संस्थांची संतवधातनक जबाबदारी 17 िे 20 

4 पतरतिष्ट 4 ग्रामीण तवकास योजना प्रगिीदिफक र्लक 21 िे 29 
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पविविष्ट - 2 

पांचायत िाज सांस्ाांची योजनाविषयक जबाबदािी  

पंचायत राज व्यवस्थेतील जजल्हा पजरषदा, पंचायत सजित्या 
व ग्रािपंचायत यांच्या स्व उत्पन्नाच्या योजना, राज्य 

शासनाने हस्तांतजरत केलेल्या योजना, अजिकरण तत्वावर 

राबजवण्यात येणा-या योजना व कें द्र शासन पुरस्कृत 

योजनांचा सिावेश या प्रकरणात केलेला आहे. 

यािध्ये सािारणत: योजना अंिलबजावणीसाठी ग्राि, 
तालुका, उपजविाग व जजल्हास्तरावर कोणाची जबाबदारी 
आहे हे जनश्श्चत केलेले आहे. 
 

  

अ.
क्र. 

योजनेचे नाांि 

 

योजना अांमलबजािणीची जबाबदािी 

  ग्रामसति  तालकुा/उपविभाग 

सति 

वजल्हासति 

1 िहात्िा गांिी राष्रीय ग्रािीण 

रोजगार हिी योजना 
(MGNREGS) 

ग्रािसेवक गट जवकास अजिकारी उप िुख्य कायवकारी 
अजिकारी (ग्रा.पं) 

2 बायोगॅस सयंत्र ग्रािसेवक कृजष अजिकारी/ गट 

जवकास अजिकारी 
कृजष जवकास अजिकारी 
 

3 जवशेष घटक योजना अंतगवत 

जवजहरी व अवजारे 

ग्रािसेवक कृजष अजिकारी/ गट 

जवकास अजिकारी 
कृजष जवकास अजिकारी 

4 खते बी जबयाणे परवाना -- कृजष अजिकारी कृजष जवकास अजिकारी 
5 जवजवि िोजहिा अंतगवत 

जबयाणे, जकटक नाशके, 
अवजारे इत्यादी 

ग्रािसेवक कृजष अजिकारी/ गट 

जवकास अजिकारी 
कृजष जवकास अजिकारी 

6 जजल्हा पजरषद/ शासकीय 

अनुदानातून कृजष जवकासाच्या 
इतर योजना 

ग्रािसेवक कृजष अजिकारी/ गट 

जवकास अजिकारी 
कृजष जवकास अजिकारी 

7 स्वणवजयंती ग्राि स्वयंरोजगार 

योजना (SGSY) 
ग्रािसेवक/ग्राि जवकास 

अजिकारी 
गट जवकास अजिकारी प्रकल्प संचालक/ 

उपिुख्य कायवकारी 
अजिकारी (ग्रािपंचायत) 

8 राजीव गांिी ग्रािीण जनवारा 
योजना 

ग्रािसेवक/ग्राि जवकास 

अजिकारी 
गट जवकास अजिकारी प्रकल्प संचालक 

9 इंजदरा आवास योजना (IAY) व ग्रािसेवक/ग्राि जवकास गट जवकास अजिकारी प्रकल्प संचालक 
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रिाई आवास योजना  अजिकारी  
10 यशवंत ग्राि सिृध्दी योजना ग्रािसेवक/ग्राि जवकास 

अजिकारी/ कजनष्ठ 

अजियंता 

गट जवकास 

अजिकारी/ उप 

अजियंता 

उप िु.का.अ 

(ग्रापं)/कायवकारी 
अजियंता 

11 जजल्हा ग्राि जवकास जनिी 
अंतगवत कािे 

ग्रािसेवक/ग्राि जवकास 

अजिकारी/कजनष्ठ 

अजियंता 

गट जवकास 

अजिकारी/ उप 

अजियंता 

उप िु.का.अ 

(ग्रापं)/कायवकारी 
अजियंता 
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पविविष्ट - 2 

अ.
क्र. 

योजनेचे नाांि 

 

योजना अांमलबजािणीची जबाबदािी 
ग्रामसति तालकुा/उपविभाग 

सति 

वजल्हासति 

12 पायािूत सुजविा कािे 

(स्वणवजयंती स्वरोजगार 

योजना) 

ग्रािसेवक/ग्राि जवकास 

अजिकारी/ कजनष्ठ 

अजियंता 

गट जवकास अजिकारी/ 
उप अजियंता 

प्रकल्प संचालक / 
कायवकारी अजियंता 

13 पाणलोट के्षत्र जवकास 

कायवक्रि/हजरयाली 
सरपंच/ग्रािसेवक/ग्राि 

जवकास अजिकारी/ 
स्वयंसेवी संस्था / यंत्रणा 

गट जवकास अजिकारी/ 
स्वयंसेवी संस्था / 
यंत्रणा 

प्रकल्प संचालक / 
स्वयंसेवी संस्था / यंत्रणा 

14 संपूणव स्वच्छता कायवक्रि 
जनिवळ िारत अजियान 

सरपंच/ग्रािसेवक/ग्राि 

जवकास अजिकारी 
गट जवकास अजिकारी उपिुख्य कायवकारी 

अजिकारी (ग्रापं)/संपूणव 
स्वच्छता अजियान कक्ष 

15 ग्रािपंचायत स्वउत्पन्नातील 

कािे 

सरपंच/ग्रािसेवक/ 
ग्राि जवकास अजिकारी/ 
कजनष्ठ अजियंता 

गट जवकास अजिकारी/ 
उप अजियंता 

उप िुख्य कायवकारी 
अजिकारी (ग्रा.पं)/ 
कायवकारी अजियंता 

16 दजलत वस्ती सुिार योजना सरपंच/ग्रािसेवक/ 
ग्राि जवकास अजिकारी/ 
कजनष्ठ अजियंता 

गट जवकास अजिकारी/ 
उप अजियंता 

सिाजकल्याण 

अजिकारी/ कायवकारी 
अजियंता 

17 सिाज कल्याण जविागाच्या 
वैयश्क्तक लािाच्या जवजवि 

योजना 

सरपंच/ग्रािसेवक/ 
ग्राि जवकास अजिकारी 

गट जवकास अजिकारी 
/ कक्ष अजिकारी, 
पंचायत सजिती 

सिाजकल्याण अजिकारी 

18 तेराव्या जवत्त आयोगांतगवत 

कािे 

सरपंच/ ग्रािसेवक/ 
तांजत्रक किवचारी 

गट जवकास अजिकारी/ 
इतर अजिकारी 

संबंजित खाते प्रिुख / 
लेखा जवत्त अजिकारी 

19 िागासवगीय जवद्यार्थ्यांना 
जशष्यवृत्ती 

प्राथजिक जशक्षक गट जशक्षण अजिकारी/ 
गट जवकास अजिकारी 

सिाजकल्याण 

अजिकारी/जशक्षण 

अजिकारी 
20 एकाश्त्िक बाल जवकास 

सेवा योजना 
अंगणवाडी कायवकती/ 
पयववेजक्षका 

बालजवकास प्रकल्प 

अजिकारी 
उप िुख्य कायवकारी 
अजिकारी (बालकल्याण) 

21 िजहला व बाल कल्याण 

जविागाच्या जवजवि योजना 
अंगणवाडी 
कायवकती/ग्रािसेवक 

बालजवकास प्रकल्प 

अजिकारी/गट जवकास 

अजिकारी 

उप िुख्य कायवकारी 
अजिकारी (बालकल्याण) 

22 स्वयं सहाय्यता बचत 

गटांची स्थापना व 

सबलीकरण 

अंगणवाडी 
कायवकती/ग्रािसेवक 

बालजवकास प्रकल्प 

अजिकारी/गट जवकास 

अजिकारी 

प्रकल्प संचालक/ 
उप िुख्य कायवकारी 
अजिकारी (बालकल्याण)  

23 िजहला सिुपदेशन कें द्र 

 

 

अंगणवाडी 
कायवकती/ग्रािसेवक 

 

बालजवकास प्रकल्प 

अजिकारी/गट जवकास 

अजिकारी 

उप िुख्य कायवकारी 
अजिकारी (बालकल्याण)  
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पविविष्ट - 2 

अ.
क्र. 

योजनेचे नाांि 

 

योजना अांमलबजािणीची जबाबदािी 
ग्रामसति तालकुा/उपविभाग 

सति 

वजल्हासति 

24 अंगणवाडी लािाथींची 
वैद्यकीय तपासणी 

अंगणवाडी कायवकती/ 
वैद्यकीय अजिकारी  

बालजवकास प्रकल्प 

अजिकारी/तालुका 
आरोग्य अजिकारी 

जजल्हा आरोग्य 

अजिकारी/उप िुख्य 

कायवकारी अजिकारी 
(बालकल्याण) 

25 शालेय पोषण आहार िुख्याध्यापक/ ग्राि जशक्षण 

सजिती 
गट जशक्षण 

अजिकारी/ 
तहजसलदार 

जशक्षणाजिकारी 
(प्राथ)/जजल्हा पुरवठा  
अजिकारी 

26 गणवेश वाटप िुख्याध्यापक/ ग्राि जशक्षण 

सजिती 
गट जशक्षण अजिकारी जशक्षणाजिकारी (प्राथ) 

27 सवव जशक्षा अजियानातंगवत 

बांिकािेत्तर कायवक्रि 

िुख्याध्यापक/ ग्राि जशक्षण 

सजिती 
गट जशक्षण अजिकारी जशक्षणाजिकारी (प्राथ) 

28 साजवत्रीबाई रु्ले  दत्तक 

पालक योजना 
िुख्याध्यापक/ ग्राि जशक्षण 

सजिती 
गट जशक्षण अजिकारी जशक्षणाजिकारी (प्राथ) 

29 वस्ती शाळा/िहात्िा रु्ले 

जशक्षण हिी कें दे्र 

िुख्याध्यापक/ ग्राि जशक्षण 

सजिती 
गट जशक्षण अजिकारी जशक्षणाजिकारी (प्राथ) 

30 िुलींना उपश्स्थती ित्ता िुख्याध्यापक/ ग्राि जशक्षण 

सजिती 
गट जशक्षण अजिकारी जशक्षणाजिकारी (प्राथ) 

31 गुणवंत जवद्यार्थ्यांना 
जशष्यवृत्ती 

िुख्याध्यापक/ ग्राि जशक्षण 

सजिती 
 

गट जशक्षण अजिकारी जशक्षणाजिकारी (प्राथ) 

32 जशक्षण जविागाच्या 
शासकीय/ जजल्हा पजरषद 

जनिीतील इतर योजना 

िुख्याध्यापक/ ग्राि जशक्षण 

सजिती 
गट जशक्षण अजिकारी जशक्षणाजिकारी (प्राथ) 

33 सवव जशक्षा अजियानांतगवत 

बांिकािे 

 

 

िुख्याध्यापक/ ग्राि जशक्षण 

सजिती/ कजनष्ठ अजियंता 
(सवव जशक्षा अजियान) 

गट जशक्षण अजिकारी जशक्षणाजिकारी (प्राथ)/ 
कायवकारी अजियंता(सवव 
जशक्षा अजियान) 

34 शाळा खोल्या 
बांिकािे/दरुुस्ती 

िुख्याध्यापक/ ग्राि जशक्षण 

सजिती/ 
कजनष्ठ अजियंता 

गट जशक्षण 

अजिकारी/ उप 

अजियंता 

जशक्षणाजिकारी 
(प्राथ)/कायवकारी 
अजियंता 
 

35 अपंग जवद्यार्थ्यांना कृजत्रि 

अवयव 

िुख्याध्यापक/ ग्राि जशक्षण 

सजिती/ 
आरोग्य पयववेक्षक 

गट जशक्षण 

अजिकारी/ तालुका 
वैद्यकीय अजिकारी 

जशक्षणाजिकारी 
(प्राथ)/जजल्हा आरोग्य 

अजिकारी 
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पविविष्ट - 2 

अ.
क्र 

योजनेचे नाांि 

 

योजना अांमलबजािणीची जबाबदािी 
ग्रामसति तालकुा/उपविभाग 

सति 
वजल्हासति 

36 शाळेतील जवद्यार्थ्यांची 
वैद्यकीय तपासणी 

िुख्याध्यापक/ वैद्यकीय 

अजिकारी 
गट जशक्षणाजिकारी/ 
तालुका आरोग्य 

अजिकारी 

जशक्षणाजिकारी (प्राथ)/ 
जजल्हा आरोग्य  अजिकारी 

37 लसीकरण (ANM) आरोग्य पयववेक्षक तालुका आरोग्य 

अजिकारी 
जजल्हा आरोग्य अजिकारी 

38 रोग जनदान जशबीरे वैद्यकीय अजिकारी तालुका आरोग्य 

अजिकारी  
जजल्हा आरोग्य अजिकारी 

39 कुटंूब कल्याण कायवक्रि आरोग्य किवचारी/ वैद्यकीय 

अजिकारी 
गट जवकास अजिकारी/ 
तालुका आरोग्य 

अजिकारी 

जजल्हा आरोग्य अजिकारी 

40 प्राथजिक आरोग्य कें द्र / 
उपकें द्र बांिकािे 

कजनष्ठ अजियंता/ वैद्यकीय 

अजिकारी 
उप अजियंता/तालुका 
आरोग्य अजिकारी 

कायवकारी अजियंता/ जजल्हा 
आरोग्य अजिकारी 

41 जननी सुरक्षा योजना वैद्यकीय अजिकारी/ ग्राि 

आरोग्य पोषण सजिती 
गट जवकास अजिकारी/ 
तालुका आरोग्य 

अजिकारी  

जजल्हा आरोग्य अजिकारी 

42 जपण्याच्या पाण्याचे निुने 

तपासणे 

ग्रािसेवक/आरोग्य सेवक गट जवकास अजिकारी/ 
तालुका आरोग्य 

अजिकारी  

जजल्हा आरोग्य अजिकारी 

43 इतर राष्रीय आरोग्य कायवक्रि 

अंित्व/कुष्ठरोगजनिूवलन/क्षय
रोग/ जहवताप/हत्तीरोग 

जनिूवलन) 

आरोग्य पयववेक्षक/ वैद्यकीय 

अजिकारी 
तालुका आरोग्य 

अजिकारी 
जजल्हा आरोग्य अजिकारी 

44 प्रिानिंत्री ग्राि सडक योजना कजनष्ठ अजियंता उप अजियंता 
(बांिकाि) 

कायवकारी अजियंता 
(बांिकाि) 

45 सवव योजनांतगवत रस्त्याची व 

पुलांची कािे 

कजनष्ठ अजियंता उप अजियंता 
(बांिकाि) 

कायवकारी अजियंता 
(बांिकाि) 

46 वैिाजनक जवकास कािे कजनष्ठ अजियंता उप अजियंता 
(बांिकाि) 

कायवकारी अजियंता  

47 स्थाजनक जवकास जनिी कािे कजनष्ठ अजियंता उप अजियंता 
(बांिकाि) 

कायवकारी अजियंता  

48 खासदार जवकास जनिी अंतगवत 

कािे 

कजनष्ठ अजियंता उप अजियंता 
(बांिकाि) 

कायवकारी अजियंता  

49 रस्त्यांची जवशेष दरुुस्ती 
जकरकोळ कािे 

कजनष्ठ अजियंता उप अजियंता 
(बांिकाि) 

कायवकारी अजियंता 
(बांिकाि) 

50 पूर हानी कािे कजनष्ठ अजियंता उप अजियंता 
(बांिकाि) 

कायवकारी अजियंता 
(बांिकाि) 
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अ.
क्र 

योजनेचे नाांि 

 

योजना अांमलबजािणीची जबाबदािी 
ग्रामसति तालकुा/उपविभाग सति वजल्हासति 

51 डोंगरी जवकास जनिी कािे कजनष्ठ अजियंता उप अजियंता (बांिकाि) कायवकारी अजियंता  
52 िहात्िा गांिी रोजगार हिी 

योजनांतगवत कािे 

कजनष्ठ अजियंता उप अजियंता (बांिकाि) कायवकारी अजियंता 
 

53 लघुससचन पाझर तलाव 

कािे 

कजनष्ठ अजियंता उप अजियंता(लघु 

पाटबंिारे जविाग) 
कायवकारी अजियंता 
(ससचन) 

54 कोल्हापूर पध्दतीची बंिारे 

कािे 

कजनष्ठ अजियंता उप अजियंता(लघु 

पाटबंिारे जविाग) 
कायवकारी अजियंता 
(ससचन) 

55 लघु पाटबंिारे दरुुस्ती कािे  कजनष्ठ अजियंता उप अजियंता(लघु 

पाटबंिारे जविाग) 
कायवकारी अजियंता 
(ससचन) 

56 स्थाजनक जवकास जनिी 
अंतगवत पाणी पुरवठा 
योजना 

 कजनष्ठ अजियंता उप अजियंता कायवकारी अजियंता 
(ग्रािीण पाणी पुरवठा) 

57 रोजगार हिी योजनेंतगवत 

जवाहर जवजहरी 
कजनष्ठ अजियंता/ग्राि 

सेवक 

उप अजियंता(लघु 

पाटबंिारे जविाग)/गट 

जवकास अजिकारी 

कायवकारी अजियंता 
(ससचन) 

58 तीथवके्षत्र जवकास जनिी कािे कजनष्ठ अजियंता/ग्राि 

सेवक 

उप अजियंता/गट 

जवकास अजिकारी 
कायवकारी अजियंता 
(बांिकाि)/उप िुख्य 

कायवकारी अजिकारी 
(ग्रािपंचायत) 

59 ग्रािीण पाणी पुरवठा 
योजनांतगवत कािे 

कजनष्ठ अजियंता/ ग्राि 

आरोग्य सजिती 
उप अजियंता(ग्रािीण 

पाणी पुरवठा) 
कायवकारी अजियंता 
(ग्रािीण पाणी पुरवठा) 

60 जलस्वराज्य बाहय 

अथवसहाय्य योजनांतगवत 

कािे 

ग्राि पाणी पुरवठा व 

स्वच्छता सजिती 
उप अजियंता(ग्रािीण 

पाणी पुरवठा)/गट 

जवकास अजिकारी 

कायवकारी अजियंता 
(ग्रािीण पाणी 
पुरवठा)/डीएर्टी 

61 जशवकालीन पाणी साठवण 

योजना 
ग्राि पाणी पुरवठा व 

स्वच्छता सजिती 
उप अजियंता(ग्रािीण 

पाणी पुरवठा)/गट 

जवकास अजिकारी 

कायवकारी अजियंता 
(ग्रािीण पाणी 
पुरवठा)/वजरष्ठ 

िूवैज्ञाजनक 

62 सविन जवजहर कायवक्रि ग्रािीण पाणी पुरवठा व 

स्वच्छता सजिती 
उप अजियंता कायवकारी अजियंता(ग्रािीण 

पाणी पुरवठा)/ िूवैज्ञाजनक, 
िूजल सवेक्षण जवकास 

यंत्रणा 
63 नळ पाणी पुरवठा योजना 

दरुुस्ती 
ग्रािसेवक/ग्राि पाणी 
पुरवठा सजिती 
/कजनष्ठ अजियंता 

उप अजियंता कायवकारी अजियंता 
(ग्रािीण पाणी पुरवठा) 
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पविविष्ट - 2 

अ.
क्र. 

योजनेचे नाांि 

 

योजना अांमलबजािणीची जबाबदािी 
ग्रामसति तालकुा/उपविभाग 

सति 

वजल्हासति 

64 जनावरांचे लसीकरण व 

औषिोपचार 

पशुिन पयववेक्षक/ पशुिन 

जवकास अजिकारी 
पशुिन जवकास 

अजिकारी(जवस्तार) 
जजल्हा पशुसंविवन 

अजिकारी 
65 जनावरांची रोग जनदान 

जशबीरे 

पशुिन पयववेक्षक/ पशुिन 

जवकास अजिकारी 
पशुिन जवकास 

अजिकारी(जवस्तार) 
जजल्हा पशुसंविवन 

अजिकारी 
66 कृजत्रि रेतन कायवक्रि पशुिन पयववेक्षक/ पशुिन 

जवकास अजिकारी 
पशुिन जवकास 

अजिकारी(जवस्तार) 
जजल्हा पशुसंविवन 

अजिकारी 
67 जजल्हा पजरषद/ शासकीय 

अनुदानातून पशुसंविवन 

जवकासाच्या इतर योजना 

पशुिन पयववेक्षक/ पशुिन 

जवकास अजिकारी 
पशुिन जवकास 

अजिकारी(जवस्तार) 
जजल्हा पशुसंविवन 

अजिकारी 

 

 

टीप:-  योजनांच्या अंिलबजावणीच्या जबाबदारी बाबत 

संबंजित किवचारी/अजिकारी यांच्यािध्ये 

स्थाजनक पजरश्स्थतीनुसार बदल असू शकेल.  

तसेच वरील योजनांची यादी  ही केवळ िागवदशवक आहे.  
या व्यजतजरक्तही योजनांचा त्यािध्ये सिावेश असू शकेल.                         
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पवरवशष्ट्र् 3 
पंचायत राज संस्ांची  
सांविधावनक जबाबदारी 
 
ग्रामपंचायतींची सांविधावनक जबाबदारी  
महाराष्र ग्रामपंचायि अतधतनयम व त्याअंिगफि केलेले 
तनयम यानसुार ग्रामपंचायिीनी काम करणे बंधनकारक 
आहे. 
ग्रामपंचायतींची कामे : ग्रामपंचायिींनी त्यांच्या 
कायफक्षेत्राि जनिेसाठी पाणी परुवठा व स्वच्छिा, रस्िे, 
सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन, गावािील पथतदव े 
इत्यादी सतुवधा परुतवणे, सामातजक, आर्थथक, 
सांस्कृतिक, मागासवगीयांचे  कल्याण, मतहला व बाल 
कल्याणाचे तवतवध उपक्रम हािी घेणे बंधनकारक 
आहे. ग्रामपंचायि हिीिील जन्म, मतृ्य,ू उपजि मतृ्य,ू 
तववाह  इत्याकदच्या  नोंदी  घेणे, िासनाने तवतहि 
केलेल्या वेळापत्रकानसुार व गावािील ग्रामस्थांच्या 
तनकडीनसुार ग्रामसिा घेणे क्रमप्राप्ि आहे.  ग्रामस्थांनी 
मागणी केल्यानसुार ग्रामसिेची व ग्रामपंचायिीच्या 
ठरावाच्या इतिवतृ्तांिाची प्रि  

 7 तदवसाि देणे बंधनकारक राहील. या व्यतितरक्ि कें द्र, 
राज्य िासन, तजल्हा पतरषद व पंचायि सतमत्यांनी 
ग्रामपंचायिीकडे सोपतवलेल्या योजनांची 
अंमलबजावणी करणे हे ही ग्रामपंचायिींची जबाबदारी 
आहे.  आिा ग्रामपंचायिीि संगणकीय ग्रामीण 
महाराष्र (संग्राम) कें द्रावरुन ग्रामस्थांना नाममात्र रु. 
20/- एवढ्या र्ी मध्ये तवहीि अजाचे नमनेू व त्या 
मागणीनसुार आवश्यक िे दाखले देण्याि येणार असनू 
याबाबिची प्रायोतगक काम सरुु झालेले आहे.  
ग्रामपंचायिीकडून देण्याि येणाऱ्या दाखल्यासाठी 
िासनाकडून आकारण्याि येणारी नाममात्र र्ी 
ग्रामस्थांनी ग्राम पंचायिीकडे जमा करणे आवश्यक 
आहे. ग्रामपंचायिीिी संबंतधि कांही कामांची मातहिी व 
त्यांच्या कायफपिूीचा कालावधी यांची मातहिी खाली 
नमदू केलेली आहे. 

 
अ.
क्र. 

कायणसचूी जबाबदार कमणचारी/अवधकारी कायणपतूीचा 
कालािधी 

विवहत म दतीत कायणपतूी न 
र्ाल्यास कोणत्या 
अवधका-यांकडे तक्रार 
करािी. 

1 # जन्म नोंदीचा दाखला देणे     
(5 वषाचे आिील नोंद)     
 

ग्रामसेवक/ ग्रामतवकास 
अतधकारी 

2 तदवस गट तवकास अतधकारी, 
पंचायि सतमिी 

2 
# 

मतृ्य ूनोंदीचा दाखला देणे       
(5 वषाचे आिील नोंद) 

ग्रामसेवक/ग्रामतवकास 
अतधकारी 

2 तदवस गट तवकास अतधकारी, 
पंचायि सतमिी. 
 

3 
# 

तववाह नोंदणीचा दाखला देणे 
(5 वषाचे आिील नोंद) 

ग्रामसेवक/ग्रामतवकास 
अतधकारी 
 

2 तदवस गट तवकास अतधकारी, 
पंचायि सतमिी. 
 

4 रे्रर्ार  अजावर कायफवाही 
करणे 

ग्रामसेवक/ग्रामतवकास 
अतधकारी 

30 तदवस गट तवकास अतधकारी, 
पंचायि सतमिी 
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पवरवशष्ट्र् -3 
अ.
क्र. 

कायणसचूी जबाबदार कमणचारी/अवधकारी कायणपतूीचा 
कालािधी 

विवहत म दतीत कायणपतूी न 
र्ाल्यास कोणत्या 
अवधका-यांकडे तक्रार 
करािी 

5 ग्रामपंचायि येणे बाकी दाखला 
देणे 

ग्रामसेवक/ग्रामतवकास 
अतधकारी 

2 तदवस गट तवकास अतधकारी, 
पंचायि सतमिी 

6 खाजगी नळ जोडणी परवाना 
देणे/नाकारणे 

ग्रामसेवक/ग्रामतवकास 
अतधकारी 

30 तदवस गट तवकास अतधकारी, 
पंचायि सतमिी 

7 व्यवसाय परवाना देणे (उद्योग)/ 
नाहरकि दाखला देणे 

ग्रामसेवक/ग्रामतवकास 
अतधकारी 

30 तदवस गट तवकास अतधकारी, 
पंचायि सतमिी 

8 हयािीचा दाखला देणे ग्रामसेवक/ग्रामतवकास 
अतधकारी 

2 तदवस गट तवकास अतधकारी, 
पंचायि सतमिी 

9 बेघर दाखला देणे ग्रामसेवक/ग्रामतवकास 
अतधकारी 

2 तदवस गट तवकास अतधकारी, 
पंचायि सतमिी 

10 रतहवािी दाखला देणे सरपंच/ग्रामसेवक/ग्रामतवकास 
अतधकारी 

2 तदवस गट तवकास अतधकारी, 
पंचायि सतमिी 

11 बेरोजगार दाखला देणे सरपंच/ग्रामसेवक/ग्रामतवकास 
अतधकारी 

2 तदवस गट तवकास अतधकारी, 
पंचायि सतमिी 

12 तवद्यिु जोडणी नाहरकि 
प्रमाणपत्र देणे 

ग्रामसेवक/ग्रामतवकास 
अतधकारी 

30 तदवस गट तवकास अतधकारी, 
पंचायि सतमिी 

13 दातरद्रय रेषेखालील कुटंूबािील 
असल्याबाबि दाखला देणे 
(BPL) 

ग्रामसेवक/ग्रामतवकास 
अतधकारी 

2 तदवस गट तवकास अतधकारी, 
पंचायि सतमिी 

14 वधृ्दांसाठी तनराधार दाखला देणे सरपंच/ग्रामसेवक/ग्रामतवकास 
अतधकारी 

2 तदवस गट तवकास अतधकारी, 
पंचायि सतमिी 

15 बांधकाम परवाना गावाच्या 
सीमेि देणे (महाराष्र 
ग्रामपंचायि अतधतनयम व 
टाऊन प्लकॅनग ॲक्ट नसुार) 

ग्रामपंचायि 60 तदवस गट तवकास अतधकारी, 
पंचायि सतमिी 

16 नमनूा नं. 8 चा उिारा देणे. ग्रामपंचायि 2 तदवस गट तवकास अतधकारी, 
पंचायि सतमिी 
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पवरवशष्ट्र् -3 
अ.
क्र. 

कायणसचूी जबाबदार कमणचारी/अवधकारी कायणपतूीचा 
कालािधी 

विवहत म दतीत कायणपतूी न 
र्ाल्यास कोणत्या 
अवधका-यांकडे तक्रार 
करािी 

17 जनावरांच्या आरोग्याचा 
दाखला देणे 

पिधुन तवकास अतधकारी 2 तदवस गट तवकास अतधकारी, 
पंचायि सतमिी/पिधुन 
तवकास अतधकारी 
(तवस्िार) 

18 जनावराचे िवतवच्छेदन  
अहवाल व मतृ्य ूदाखला देणे 

पिधुन तवकास अतधकारी 2 तदवस गट तवकास अतधकारी, 
पंचायि सतमिी 

19 जनिेकडून आलेल्या 
िक्रारीच्या तनवारणासंबंधी 
अंितरम उत्तर देणे. 

ग्राम सेवक/गट तवकास 
अतधकारी व िालकुा स्िरीय 
अतधकारी 

21 तदवस ित्सम वतरष्ठ अतधकारी व 
तजल्हा पतरषदांचे खािे 
प्रमखु 

 
 
सरपंचाची कतणव्ये : अतधतनयमानसुार सरपंच 
यांना कायफकारी िक्िी प्रदान केली असनू िे 
ग्रामपंचायिीचे प्रिासकीय प्रमखु म्हणनु कामकाज 
पाहिो. सरपंच पंचायिीच्या सिेचे तवतनयमन करेल 
व पंचायिीच्या सवफ अतधकाऱ्यांनी / कमफचाऱ्यांनी 
केलेल्या कृिी व कायफवाहीवर देखरेख व तनयंत्रण 
ठेवेल.  अतधतनयमानसुार आवश्यक असलेली सवफ 
तववरणे व अहवाल ियार ठेवण्याची व्यवस्था 
करेल. अतधतनयमानसुार िसेच िासनाच्या 
तनदेिाखाली देणे आवश्यक असिील अिी प्राप्िी 
प्रमाणपते्र आपल्या सहीने व पंचायिीच्या मदेु्रतनिी 
देिील, प्रदान करण्याि आलेल्या अतधकाराचा 
वापर करुन अन्य काये पार पाडेल. गाव पािळीवर 
तवतवध तवकास कायफक्रम, अतियान व योजनेि 
लोकांचा सहिाग घेऊन गाव समदृ्ध करण्याचा 
प्रयत्न करेल.  
ग्रामसेिकाची कामे :- ग्रामसेवक हा ग्राम 
पंचायिीचा सतचव म्हणनू कामकाज पाहिो.        
1) ग्रामसिेच्या व मातसक सिेच्या अनषंुगाने 
िदनषंुगीक कामे. ग्रामसिा व मातसक सिेसमोर  
जमा व खचफ मंजरूीसाठी ठेवणे.     
10) ग्रामपंचायि लेखा नमनुा 1 िे 28 व 
इिर(िौचालय, वकृ्ष लागवड इत्यादी.) अद्यावि 
करणे, त्याची जोपासना करणे िसेच ग्रामपंचािीच्या 

  
 
2) तवतवध स्वरुपाचे ग्रामस्थांना दाखले देणे             3) 
ग्रामपंचायि हिीिील वेगवेगळे कर वसलु करणे, त्याची 
नोंद घेऊन कराची रक्कम बकेँि िरणे, आगामी 
वषासाठी कराची मागणी ियार करुन मागणी देयके 
पाठतवणे.  
4) ग्रामपंचायिीचे अंदाजपत्रक तवहीि मदुिीि 
अतधतनयमानसुार ियार करुन पंचायि सतमिीकडे सादर 
करणे.         
5) तपकावरील तवतवध रोगाबाबि ग्रामस्थांना जातहर 
दवंडीद्वारे मातहिी देणे.   
6) साथरोग प्रतिबंधक उपाययोजना करणे, परेुसा 
टी.सी.एल.साठा ठेवणे व त्याचा पाणीिदु्धीकरणासाठी 
तनयतमि वापर करणे.  
7) गावािील साथीच्या आजाराबाबि प्राथतमक मातहिी 
आरोग्य अतधकारी व गट तवकास अतधकारी यांना देणे. 
8) गावािील पाणीपरुवठा योजनेची देखिाल दरुुस्िी व 
सतनयंत्रण करणे  
9) जन्म, मतृ्य,ु उपजाि मतृ्य ु व तववाह यांची नोंदणी 
करणे व त्या अनषंुगाने तनबंधक म्हणनू काम पाहणे.          
 
 
तटप :- # जन्म व मतृ्यचू्या घटनेनंिर 21 तदवसापयंि 
नोंदणी करुन दाखले देण्याचा अतधकार ग्राम सेवकांना  
असनू त्यापढुील 1 वषाच्या कालावधीसाठी हा अतधकार 
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आर्थथक तनधीची सतनयंत्रण करणे,   
11) गाव पािळीवर वेगवेगळे अतियान व योजना 
लोकसहिागावर राबतवणे.  
वजल्हा पवरषद ि पंचायत सवमती यांची 
सांविधावनक जबाबदारी :- 
तजल्हा पतरषद व पंचायि सतमिी यांनी महाराष्र 
तजल्हा पतरषद व पंचायि सतमिी अतधतनयम, 1961 
व या अतधतनयमान्वये केलेले तवतवध तनयम िसेच 
िासनाकडून वेळोवेळी देण्याि आलेले तनदेि 
यानसुार काम करणे बंधनकारक आहे.  तजल्हा 
पतरषद व पंचायि सतमत्यांनी त्याच्या कायफक्षेत्राि स्व 
उत्पन्नािनू बांधकाम, कसचन,कृतष तवकास, 
पिसंुवधफन, तिक्षण, आरोग्य, पाणी परुवठा व 
स्वच्छिा इत्यादी  संबंधी  तवतवध तवकास  योजना 
राबतवणे िसेच मागासवगीय व आतदवासींचे 
कल्याण, मतहला व बाल कल्याण यासाठी तविेष 
तवत्तीय िरिदू करणे बंधनकारक आहे.  या 
व्यतितरक्ि राज्य िासनाच्या अतिकरण ित्वावर 
सोपतवलेल्या योजना व हस्िांिरीि केलेल्या 
योजनांची अंमलबजावणी िसेच कें द्र िासन, राज्य 
िासन परुस्कृि व बाहय अथफ सहाश्ययि योजनांची 
अंमलबजावणी िासनाने सोपतवल्यास त्यांच्या 
कायफक्षेत्राि करण्याची जबाबदारी तजल्हा पतरषद व 
पंचायि सतमिी यांची आहे.    

गट तवकास अतधकारी यांना आहे व त्यावरील 
कालावधीसाठी नोंदणी करण्याचे आदेि ग्रामसेवकांना 
देण्याचे अतधकार िहतसलदार यांना आहेि.                                  
जन्म, मतृ्य,ु उपजाि मतृ्य ु व तववाह नोंदणीचे 5 
वषापयंिचे रेकॉडफ ग्रामपंचायिीकडे ठेवण्याि येिाि िर 
त्यापढुील सवफ कालावधीचे रेकॉडफ पंचायि सतमिी 
स्िरावर ठेवण्याि येिाि.                      

 

 

 

********** 
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पवरवशष्ट्र् 4 
ग्रामीण विकास योजना 
प्रगतीदशणक फलक 
पंचायिराज संस्थांमधील महत्वाच्या कायालयामार्फ ि 
राबतवण्याि येणाऱ्या योजनांची मातहिी कायालयाच्या  

 दिफनी िागाि र्लकावर नमदू करण्यासाठी खालील 
नमनेु तवतहि करण्याि आले आहेि. 

 
ग्रामपंचायतीचे नांि: 
िषण : 

साम वहक विकासाच्या योजना (रु.लाखात) 
अ.क्र. योजनेचे नांि मंजरू कामांची 

संख्या 
अंदाजपत्रकीय रक्कम पणूण कामे र्ालेला 

खचण 
1 महात्मा गांधी राष्रीय  ग्राम 

रोजगार हमी योजना 
    

2 स्वणफजयंिी ग्राम स्वरोजगार 
योजना (पायाििू सतुवधा 
कामे) 

    

3 यिवंि ग्राम समधृ्दी योजना     

4 दतलि वस्िी सधुार योजना     

5 िेरावा तवत्त आयोग कामे     

6 ग्रामपंचायि स्वतनधी/तजल्हा 
ग्राम तवकास तनधी अंिगफि 
कामे 

    

7 िासन / तज.प./पं.स. कडील 
ग्रा.पं. मार्फ ि राबतवण्याि 
येणाऱ्या तवतवध योजना  

    

 
 

िैयक्क्तक विकासाच्या योजना  
अ.
क्र 

योजनेचे नांि वनिड केलेल्या 
लाभा्ींची 
संख्या 

अन दान लाभ वदलेल्या 
लाभा्ींची 
संख्या 

वदलेल ेअन दान/ 
सावहत्याची रक्कम 

 वजल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा     

1 स्वणफ जयंिी ग्राम स्वरोजगार 
योजना / राष्रीय ग्रामीण 
तजवनोन्नत्ती अतियान 
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पवरवशष्ट्र् -4 
2 जवाहर तवतहर योजना     

3 इंतदरा आवास योजना     

 पाणी प रिठा ि सिच्छता विभाग     

4 संपणूफ स्वच्छिा वैयश्क्िक िौचालये 
योजना / िालेय व अंगणवाडी 
स्वच्छिा गहृ  

    

5 श्स्त्रयांसाठी सावफजतनक िौचालये 
बांधण्याची योजना 

    

 सामान्य प्रशासन विभाग     

6 अनकंुपा ित्वावरील तनयकु्िी     

 समाजकल्याण विभाग     

7 तिलाई मिीन वाटप योजना.     

8 गविारु घरे कौलारु करणे योजना.     

9 अन.ुजािी/ नवबौध्द कृतष कुटंूबाना 
अथफसहायय (तवघयो) 

    

10 दलीि वस्िी सधुार योजना     

11 वधृ्द कलाकारांना मानधन मंजरू 
योजना 

    

12 आंिरजािीय तववातहिांना अनदुान     

13 मागास उमेदवारांना वाहनचालक 
प्रतिक्षण योजना 

    

14 मागासवगीयांची घरदरुुस्िी योजना     

15 रॉकेल िेगडी परुतवण्याची योजना     

16 मागासवगीयांसाठी 15 टक्के रक्कम 
खचफ करावयाच्या योजना. 

    

17 घरघंटी योजना     
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18 मागासवगीय मलुांना उपश्स्थिी ित्ता     

19 पसु्िक पेढी योजना     

20 अपंग मलेु / मलुी कृत्रीम अवयव 
बसतवणे 

    

21 मागासवगीय तवद्यार्थ्यांना तिष्यवतृ्ती     

 मवहला बाल कल्याण विभाग     

22 मलुींना सायकली परुतवणे.     

23 अनाथ/तनराश्रीि मलुांना दत्तक घेणा-
या पालकांना प्रोत्साहन अनदुान 
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पवरवशष्ट्र् -4 

24 कुटंूब तनयोजन प्रोत्साहन योजना     

25 मलुींना ज्यडुो कराटे प्रतिक्षण     

26 तवधवा पनुर्थववाहासाठी अनदुान     

27 तनराश्रीि मतहलांना घरकुलासाठी 
आर्थथक मदि 

    

28 पतरिक्त्या मतहलांना स्वयंरोजगार 
अनदुान 

    

29 हंुडा तनमूफलनासाठी सामतुहक तववाह 
योजना 

    

30 आतदवासी क्षेत्रािील मािांना माितृ्व 
अनदुान योजना 

    

31 राष्रीय सामातजक अथफसहायय योजना     

32 एकाश्त्मक बाल तवकास कायफक्रम     

33 अतहल्याबाई होळकर मोर्ि प्रवास 
योजना (र्क्ि मलुींसाठी) 

    

34 मलुींना व मतहलांना व्यवसातयक व 
िांतत्रक प्रतिक्षण योजना 

    

35 मलुींना स्वसंरक्षणासाठी व त्यांच्या 
िातररीक तवकासासाठी प्रतिक्षण 
योजना 

    

 वशक्षण विभाग  
(प्रा्वमक ि माध्यवमक) 

    

36 पवूफ माध्यतमक व माध्यतमक 
तिष्यवतृ्ती 

    

37 िालेय पोषण आहार योजना     

38 सातवत्रीबाई रु्ले दत्तक पालक 
योजना 

    

 कृवष विभाग     

39 बायोगसॅ सयंत्र बांधणी कायफक्रम     

40 नादरुुस्ि बायोगसॅ सयंत्र दरुुस्िी 
योजना 
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पवरवशष्ट्र् 4 
प्रा्वमक आरोग्य कें द्राचे नांि : 
अ.क्र. बाब संवक्षप्त मावहती 

1 प्राथतमक आरोग्य कें द्राि समातवष्ट गावे व लोकसंख्या  

2 वैद्यकीय अतधकाऱ्यांची नावे  
1)                                  2)  

 

3 उपकें द्रांची नाव े  

4 वैद्यकीय अतधकारी यांचे मतहन्यािील उपकें द्रतनहाय िेटीचे तदवस  

5 मतहन्यािील लसीकरणाचा कायफक्रम (गावांचे नाव व िारखा नमदू 
कराव्याि) 

 

6 अंगणवाडी लािाथी वैद्यकीय िपासणीबाबि मतहन्यािील संिाव्य 
कायफक्रम (गावाचे नांव व िारखा नमदू कराव्याि) 

 

7 िालेय आरोग्य िपासणीबाबि मतहन्यािील संिाव्य कायफक्रम  

8 कुटंूब कल्याण िस्त्रतक्रया तिबीरे (िारखा व तठकाण नमदू कराव)ेे  

9 रोग तनदान तिबीरे (िारखा व तठकाण नमदू करावे)  

10 पाणी नमनेु दतुषि आढळलेले पाण्याचे उद्भव  

11 प्राथतमक आरोग्य कें द्राि उपलब्ध औषध साठा  

12 इिर मातहिी  

 
पश िैद्यकीय कें दे्र : 
अ.क्र. बाब संवक्षप्त मावहती 

1 पि ुवैद्यकीय अतधकाऱ्याचे नांव  

2 पिधुन पयफवेक्षकाचे नांवे  

3 पि ुवैद्यकीय कें द्राि समातवष्ठ गावे व पिधुन संख्या  

4 पि ुवैद्यकीय अतधकारी यांचे मतहन्यािील गाव तनहाय िेटीचे तदवस  
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5 मतहन्यािील जनावरांचा लसीकरणाचा कायफक्रम (गावाचे नांव व 
िारखा नमदू कराव्याि) 

 

6 पि ुवैद्यकीय कें द्राि मोर्ि व सिलु्क उपलब्ध औषध साठा  

7 कृतत्रम रेिन कायफक्रम उतिष्ट साध्य  

8 पिसंुवधफन तविागाच्या तवतवध योजनांची संतक्षप्ि मातहिी  

 
 
 
 
 
 
पवरवशष्ट्र् 4 
पंचायत सवमतीचे नांि: 
गट तवकास अतधकाऱ्याचे नांव : 
वषफ : 

साम वहक विकासाच्या योजना (रु.लाखात) 
अ.क्र. योजनेचे नांि मंजरू कामांची 

संख्या 
अंदाजपत्रकीय रक्कम पणूण कामे र्ालेला खचण 

1 महात्मा गांधी राष्रीय  ग्रामीण 
रोजगार हमी योजना 

    

2 स्वणफजयंिी ग्राम स्वरोजगार 
योजना (पायाििू सतुवधा 
कामे) 

    

3 यिवंि ग्राम समधृ्दी योजना     

4 दतलि वस्िी सधुार योजना     

5 िेरावा तवत्त आयोग कामे     

6 िासनाच्या व तजल्हा 
पतरषदांकडील पंचायि 
सतमिीमार्फ ि राबतवण्याि 
येणाऱ्या इिर योजना 

    

7 पंचायि सतमिीच्या  तवतवध 
योजना  

    

8 स्थातनक तवकास अंिगफि 
कामे 
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िैयक्क्तक विकासाच्या योजना  
अ.
क्र. 

योजनेचे नांि वनिड केलेल्या 
लाभा्ींची 
संख्या 

देय 
अन दान 

लाभ वदलेल्या 
लाभा्ींची 
संख्या 

वदलेल ेअन दान/ 
सावहत्याची रक्कम 

 वजल्हा ग्रावमण विकास यंत्रणा     

1 स्वणफ जयंिी ग्राम स्वरोजगार 
योजना  

    

2 जवाहर तवतहर योजना     

3 इंतदरा आवास योजना     

 पाणी प रिठा ि सिच्छता 
विभाग 
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पवरवशष्ट्र् -4 

4 वैयश्क्िक िौचालये योजना 
िालेय/अंगणवाडी/सावफजतनक 

    

 सामान्य प्रशासन विभाग     

5 अनकंुपा ित्वावरील तनयकु्िी     

 समाजकल्याण विभाग     

6 तिलाई मिीन वाटप योजना.     

7 गविारु घरे कौलारु करणे योजना.     

8 अन.ुजािी / नवबौध्द कृतष 
कुटंूबाना अथफसहायय (तवघयो) 

    

9 दलीि वस्िी सधुार योजना     

10 वधृ्द कलाकारांना मानधन मंजरू 
योजना 

    

11 आंिरजािीय तववातहिांना अनदुान     

12 मागास उमेदवारांना वाहनचालक 
प्रतिक्षण योजना 

    

13 मागासवगीयांची घरदरुुस्िी योजना     

14 रॉकेल िेगडी परुतवण्याची योजना     

15 मागासवगीयांसाठी 15 टक्के 
रक्कम खचफ करावयाच्या योजना. 

    

16 घरघंटी योजना     

17 मागासवगीय मलुांना उपश्स्थिी 
ित्ता 

    

18 पसु्िक पेढी योजना     

19 अपंग मलेु / मलुी कृत्रीम अवयव 
बसतवणे 

    

20 मागासवगीय तवद्यार्थ्यांना 
तिष्यवतृ्ती 

    

 मवहला बाल कल्याण विभाग     
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21 मलुींना सायकली परुतवणे.     

22 सातवत्रीबाई रु्ले दत्तक पालक 
योजना 

    

23 अनाथ/तनराश्रीि मलुांना दत्तक 
घेणा-या पालकांना प्रोत्साहन 
अनदुान 
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पवरवशष्ट्र् -4 

24 कुटंूब तनयोजन प्रोत्साहन योजना     

25 मलुींना ज्यडुो कराटे प्रतिक्षण     

26 तवधवा पनुर्थववाहासाठी अनदुान     

27 तनराश्रीि मतहलांना घरकुलासाठी 
आर्थथक मदि 

    

28 पतरिक्त्या मतहलांना स्वयंरोजगार 
अनदुान 

    

29 हंुडा तनमूफलनासाठी सामतुहक 
तववाह योजना 

    

30 आतदवासी क्षेत्रािील मािांना 
माितृ्व अनदुान योजना 

    

31 राष्रीय सामातजक अथफसहायय 
योजना 

    

32 एकाश्त्मक बाल तवकास कायफक्रम     

33 श्स्त्रयांसाठी सावफजतनक िौचालये 
बांधण्याची योजना 

    

34 अतहल्याबाई होळकर मोर्ि प्रवास 
योजना (र्क्ि मलुींसाठी) 

    

 वशक्षण विभाग (प्रा्वमक ि 
माध्यवमक) 

    

35 पवूफ माध्यतमक व माध्यतमक 
तिष्यवतृ्ती 

    

36 िालेय पोषण आहार योजना     

 कृवष विभाग     

37 बायोगसॅ सयंत्र बांधणी कायफक्रम     

38 नादरुुस्ि बायोगसॅ सयंत्र दरुुस्िी 
योजना 
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पवरवशष्ट्र् 4 
बांधकाम उपविभाग कायालय: 
उप अतियंिा यांचे नांव : 
वषफ :        कतनष्ठ/िाखा अतियंिा यांचे नांव व कायफके्षत्र 
                    (रु.लाखात) 
अ.क्र. कायणक्रमाचे नांि मंजरू कामे अंदाजपत्रकीय रक्कम पणूण कामे र्ालेला खचण 

1 रस्िे तवकास कायफक्रम     

2 रस्त्यांची तकरकोळ व तविेष दरुुस्िी 
कामे 

    

3 स्थातनक तवकास तनधी कामे     

4 वैधातनक तवकास अंिगफि कामे     

5 परूहानी कामे     

6 िेरावा तवत्त आयोगांिगफि कामे     

7 प्राथतमक आरोग्य कें द्र/उपकें द्र बांधकामे     

8 संपणूफ ग्रामीण रोजगार योजना (तज.प. 
20% पं.स. 30%) कामे 

    

9 डोंगरी तवकास तनधी अंिगफि कामे     

10 तजल्हा पतरषद व पंचायि सतमिी 
अनदुानािील कामे 

    

11 इिर योजनांिगफि कामे     

12 रोजगार हमी योजना कामे     

 
लघ  ससचन उप विभाग : 
उप अतियंिा यांचे नाव : 
वषफ   :    कतनष्ठ/िाखा अतियंिा यांचे नांव व कायफके्षत्र 
              
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कायणक्रमाचे नांि मंजरू कामे अंदाजपत्रकीय रक्कम पणूण कामे र्ालेला खचण 

1 पाझर िलाव कामे     

2 कोल्हापरू बंधारा कामे     
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3 इिर लघकुसचन कामे     

4 वनराई बंधारे     

5 लघकुसचन दरुुस्िी कामे     

6 उपसा जलकसचन योजना     

7 संपणूफ ग्रामीण रोजगार योजना (तज.प. 
20% पं.स. 30%) कामे 

    

8 रोजगार हमी योजना कामे     

9 इिर योजनांिगफि कामे     

 
 
 
पवरवशष्ट्र् 4 
ग्रामीण पाणी प रिठा उपविभाग कायालय: 
उप अतियंिा यांचे नांव : 
वषफ :        कतनष्ठ/िाखा अतियंिा यांचे नांव व कायफक्षेत्र
                     
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कायणक्रमाचे नांि मंजरू कामे अंदाजपत्रकीय 

रक्कम 
पणूण कामे र्ालेला खचण 

1 तनयतमि ग्रामीण पाणी परुवठा योजना     

2 खलु्या तवतहरी     

3 स्वजलधारा अंिगफि पाणी परुवठा योजना     

4 जलस्वराज्य अंिगफि योजना     

5 वधीि वेग ग्रामीण पाणी परुवठा योजना     

6 महाजल अंिगफि योजना     

7 कवधन तवतहरीचा कायफक्रम     

8 तिवकालीन पाणी परुवठा योजना     

9 पाणी परुवठा योजना देखिाल दरुुस्िी 
कामे 
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10 स्थातनक तवकास तनधी अंिगफि कामे     

11 इिर योजनांिगफि कामे     

      
उपरोक्ि िक्िे हे मागफदिफक असनू यामध्ये स्थातनक 
पतरश्स्थिीनसुार अतितरक्ि मातहिी समातवष्ट करण्याची मिुा 
आहे.  

         
वरील सवफ िक्िे संबंतधि कायालयाच्या दिफनी 
िागावर लावणे बंधनकारक असनू याची सवफस्व 
जबाबदारी संबंतधि कायालय प्रमखुांची रातहल. 

                                                

********* 
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प्रपत्र-1 
विभाग प्रम ख / प्रशासकीय प्रम ख 

 
1. मा.मंत्री (ग्राम तवकास) दालन क्रमांक :- मंत्रालय, मखु्य इमारि दालन 

क्र.313 व 316 
दरूध्वनी क्रमांक व रॅ्क्स क्रमांक - 
22025051 व 22023858 

2. मा.राज्यमंत्री (ग्राम तवकास) दालन क्रमांक:- तवधान िवन, 4 था मजला, क्र.4र्  
दरूध्वनी क्रमांक व रॅ्क्स क्रमांक - 
22023059, 22022924 

3. मा.प्रधान सतचव (ग्राम तवकास) दालन क्रमांक :- 7 वा मजला, बांधकाम िवन,  
25, मझफबान पथ, र्ोटफ, मुंबई - 400 001  
दरूध्वनी क्रमांक - 22025201, 22060446 
रॅ्क्स क्रमांक - 22060448 

 
मंत्रालयीन विभागाकडून प रविण्यात येणाऱ्या सेिा ि त्या अन षंगाने अवधकाऱ्यांचा ि 

कायासनाबाबतचा तपवशल 
कायालयाचा पत्ता - बांधकाम भिन, 25, मर्णबान प्, फोर्ण, म ंबई - 400 001  

अ.क्र
. 

कायासन 
क्रमांक 

तविाग / कायालयाकडून परुतवली 
जाणारी सेवा 

सेवा परुतवणारेे़ 
अतधकारी/कमफचारी 
(दालन क्रमांक व 
दरूध्वनी क्रमांक ) 

सेवा परुतवली न 
गेल्यास 
कोणाकडे िक्रार 
करिा येईल िो 
अतधकारी 
(दालन क्रमांक व 
दरूध्वनी क्रमांक ) 

1 पं.रा.-1 1) तजल्हा पतरषद/पंचायि सतमिी 
पदातधकारी / सदस्य यांच्या बाबिची व 
तजल्हा पतरषद आतण पंचायि सतमिीच्या 
कामकाजाबाबिची प्रकरणे 
2) पंचायि मतहला िक्िी अतियान, 
तजल्हा पतरषद ISO प्रमातणकीकरण, 
योजना हस्िांिरण, नवीन तजल्हा पतरषद 
व पंचायि सतमिी तनमीिी,  
िालकु्यािील गावांची अदलाबदल, 

कक्ष अतधकारी  
िळ मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22013579      
रॅ्क्स क्र.- 
22831017 

उप सतचव -  
पंचायि राज      
डॉ.मल्लीनाथ 
कलिेट्टी ,  
िळ मजला 
दरुध्वनी.क्र.   
22016639  
22846893         

2 पं.रा.-2 1) तजल्हा पतरषदा - पंचायि सतमत्या व 
ग्रामपंचायिीच्या तनवडणकूीच्या 
अनषंुगाने करावयाचे कामकाज व पदांचे 
आरक्षण  
2) गौण वनोपजांच्या बाबिची प्रकरणे, 

कक्ष अतधकारी 
िळ मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22013579      
रॅ्क्स क्र.- 

उप सतचव -  
पंचायि राज      
डॉ.मल्लीनाथ 
कलिेट्टी ,  
िळ मजला 
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पेसा ॲक्ट व न्याय पंचायि 22831017 दरुध्वनी.क्र.   
22016639 
22846893        

3 पं.रा.-3 1) ग्रामपंचायिीचे तवघटन/तवसजफन व 
ग्रामपंचायि कमफचारी तवषयक सवफ बाबी 
2) ग्रामसिा  
3) ग्रामपंचायि गैरव्यवहार, ग्रामतनधी 
अपहार इत्यादीबाबिची प्रकरणे 
4) ग्रामपंचायि हिीिील अतिक्रमणे  
हटतवणे 

अवर सतचव  िळ 
मजला  दरुध्वनी.क्र. 
22013579  रॅ्क्स 
क्र.- 22831017 

उप सतचव -  
पंचायि राज      
डॉ.मल्लीनाथ 
कलिेट्टी ,  
िळ मजला 
दरुध्वनी.क्र.   
22016639   
22846893        

4 पं.रा.-4 1) स्विंत्र ग्रामपंचायि स्थापन / 
तविाजन / एकतत्रकरण, कलम 124 
नसुार ग्रामपंचायि करासंदिािील सवफ 
बाबी. 
2) करासंदिािील ग्रामपंचायिीची जंगम 
व स्थावर मालमत्ता तवषयक बाबी, 
गावािील अंिगफि सतुवधा, परू तवमा 
सोयी -सतुवधा, 
3) ग्रामदान मंडळे 
4) पयावरण संितुलि समदृ्ध ग्राम 
योजना 

कक्ष अतधकारी  िळ 
मजला  दरुध्वनी.क्र. 
22017106      
रॅ्क्स क्र.- 
22831017 

उप सतचव -  
पंचायि राज      
डॉ.मल्लीनाथ 
कलिेट्टी ,  
िळ मजला 
दरुध्वनी.क्र.   
22016639 
22846893        

5 पं.रा.-5 1) ग्रामस्थांची सनद. 
2) तजल्हा पतरषदा व पंचायि सतमत्या 
अतधतनयम 1961 च्या 254 िे 257 
नसुार ग्रामपंचायिींचे  महानगरपातलका, 
नगरपातलका व नगर पंचायिीि रुपांिर 
होिाना आवश्यक त्या अतधसचूना 
काढणे ,   हिवाढीबाबिची प्रकरणे व           
3) ग्रामपंचायिीच्या िाब्यािील गायरान 
जमीनीची प्रकरणे. 

कक्ष अतधकारी  िळ 
मजला  दरुध्वनी.क्र. 
22017106      
रॅ्क्स क्र.- 
22831017 

उप सतचव -  
पंचायि राज      
डॉ.मल्लीनाथ 
कलिेट्टी ,  
िळ मजला 
दरुध्वनी.क्र.   
22016639 
22846893        

6 पं.रा.-6 1) राष्रीय समतवकास योजना व ग्रातमण 
व्यापार कें द्र                                       
2) राष्रीय बायोगसॅ तवकास कायफक्रम         
3) सौर तदव े/ सौर ऊजा 

कक्ष अतधकारी  िळ 
मजला  दरुध्वनी.क्र. 
22026639      
रॅ्क्स क्र.- 
22831017 

उप सतचव -  
पंचायि राज      
डॉ.मल्लीनाथ 
कलिेट्टी ,  
िळ मजला 
दरुध्वनी.क्र.   
22016639  
22846893         
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7 पं.रा.-7 1) लाचेँस खरेदी/तनलेखन करण्याबाबि. 
2) तजल्हा पतरषद पंचायि सतमिी आतण 
ग्रामपंचायिीच्या िाब्यािील जागेवर 
व्यापारी संकुले/गाळे बांधण्यास 
परवानगी देणे. 

कक्ष अतधकारी 
सािवा मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22060451  
22846895      
रॅ्क्स क्र.-  
22060448 

सह सतचव - 
प्र.मं.ग्रा.स. 
योजना 
श्री.तद.ग.मोरे, 
सािवा मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22060451, 
22846895      
रॅ्क्स क्र.- 

8 पं.रा.-8 1) ग्रामीण क्षेत्रािील 1500 
लोकसंख्येवरील रस्त्याबाबिचे 
कामकाज  
2) तजल्हा पतरषद व तजल्हा ग्रामीण 
यंत्रणाना लागणारे तसमेंटचे दर तनश्श्चि 
करणे व िद्नषंुतगक कामे.  
 

कक्ष अतधकारी   
सािवा मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22060451  
22846895     
रॅ्क्स क्र.- 
22060448 

सह सतचव - 
प्र.मं.ग्रा.स. 
योजना 
श्री.तद.ग.मोरे, 
सािवा मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22060451, 
22846895      
रॅ्क्स क्र.- 

9 पं.रा.-9 1) तजल्हा पतरषदेच्या अखत्यारीिील 
प्राथतमक िाळांना नाव देणे/बदलणे, 
प्राथतमक िाळा खोल्यांचे बांधकाम  
2) तजल्हा पतरषदेच्या अखत्यारीिील 
धोकादायक असलेल्या िाळा खोल्यांचे 
तनलेखन करण्यासाठी परवानगी देणे, 
तरक्ि खोल्या खाजगी संस्थांना 
िाडेित्वावर देणे. 
3) नैसतगक आपत्तीमळेु होणारे नकुसान 
4) प्राथतमक आरोग्य कें द्र, गरुांचे 
दवाखाने, अंगणवाडया,बालवाडया व 
इिर इमारिींची देखिाल दरुुस्िी. 
5) तजल्हा पतरषदा /पंचायि सतमत्या 
क्षेत्रािील स्मारके, पिुळे, तिक्षक तदन, 
तवज्ञान प्रदिफन उत्सव समारंि इत्यादी 
बाबिच्या तवत्त तवषयक बाबी  
6) बांधकाम तविागासाठी नवीन 
तविाग/ उपतविाग तनमाण करणे.                         
7) तजल्हा पतरषद स्थावर व जंगम 
मालमत्ता व त्याअनषंुगाने उद्भवणा-या 
सवफ बाबी िसेच तजल्हा पतरषद व 

कक्ष अतधकारी   
सािवा मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22060451  
22846895      
रॅ्क्स क्र.-    
22060448 

सह सतचव - 
प्र.मं.ग्रा.स. 
योजना 
श्री.तद.ग.मोरे, 
सािवा मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22060451, 
22846895      
रॅ्क्स क्र.- 
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पंचायि सतमिीच्या िाब्यािील जमीन / 
मालमत्ता अतिक्रमणाबाबिची प्रकरणे. 

10 तवत्त -1 1)योजनेिर खचाचे अथफसंकल्पीय 
अंदाज/ सधुारीि अंदाज ियार करणे 
िसेच ज्या िरिदूींचे तनयंत्रण तवत्त -1 
िाखेकडे आहे त्याचे तविरण  करणे व 
तनयंत्रण ठेवणे. 
2) परुक मागणी व नवीन बाबीचे  
प्रस्िाव व त्यावरील कपाि सचुनांचे 
समन्वयन करणे 

कक्ष अतधकारी  िळ 
मजला  दरुध्वनी.क्र. 
22013578      
रॅ्क्स क्र.- 
22831017 

उप सतचव  
श्री.न.म.किदे,  
िळ मजला 
दरुध्वनी क्र. 
22016758        

11 तवत्त -2 1) योजनेिर लेखािीषांचे खालील 
बाबींचे अनदुान तविरीि करणे :-        
ग्रामपंचायिीना जमीन महसलु अनदुान, 
जमीन समानीकरण अनदुान, 
तदवाबत्तीची वीज देयके अनदुान, मागास 
व आतदवासी क्षेत्रािील ग्रामपंचायिीना 
अनदुान, यात्राकर व जकाि कराऐवजी 
अनदुान, गौण खतनजावरील स्वातमत्व 
धनाऐवजी अतिहस्िांतकि रकमा देणे. 
2) हस्िांिरण योजना व अतिकरण 
योजनेकतरिा संबंतधि बाबी व त्या 
अनषंुगाने उद्भवणारी सवफ प्रकरणे  

कक्ष अतधकारी  
पतहला मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22013617      
रॅ्क्स क्र.- 
22831017 

उप सतचव - तवत्त 
श्री.एकनाथ मोरे,  
पतहला मजला 
दरुध्वनी क्र.   
22060603 

12 तवत्त -3 1) महाराष्र तजल्हा पतरषद पंचायि 
सतमिी अतधतनयम अंिगफि तजल्हा 
पतरषद व पंचायि सतमिी यांचे स्वि:च्या 
उत्पन्नाबाबिची प्रकरणे, िसेच 
उपकराबाबिची व सेस रं्डाबाबिची 
प्रकरणे   

कक्ष अतधकारी  
पतहला मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22013617      
रॅ्क्स क्र.- 
22831017 

सह सतचव - तवत्त 
श्री.एकनाथ मोरे,  
पतहला मजला 
दरुध्वनी क्र.   
22060603 

13 तवत्त -4 1) पतहला, दसुरा, तिसरा राज्य तवत्त 
आयोग 
2) अकरावा, बारावा व िेराव्या तवत्त 
आयोगाबाबिची प्रकरणे   
3) ग्राम पंचायि लेखासंतहिा, थतकि 
लेखा पतरक्षण इत्यादीबाबिची प्रकरणे  

कक्ष अतधकारी  
पतहला मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22013617      
रॅ्क्स क्र.- 
22831017 

सह सतचव - तवत्त 
श्री.एकनाथ मोरे,  
पतहला मजला 
दरुध्वनी क्र.   
22060603 

14 तवत्त -5 1) तजल्हा पतरषदेिी संबंतधि कमफचारी 
संघटनेच्या अथफ बाबी संबंधी 
मागणीबाबि समन्वय करणे. 
2) तजल्हा पतरषदेचे लेखे एकतत्रि करुन 
तवधी मंडळाला सादर करणे. 

कक्ष अतधकारी  
पतहला मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22013617      
रॅ्क्स क्र.- 

सह सतचव - तवत्त 
श्री.एकनाथ मोरे,  
पतहला मजला 
दरुध्वनी क्र.   
22060603 
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 22831017 
15 तवत्त -6 1) तजल्हा पतरषदेच्या िासकीय 

हस्िांिरीि योजनांचे िसेच अतिकरण 
योजनांच्या अनदुानाचे तनधारण िसेच 
वसलुी व देय रक्कम पडिाळणी. 

सहाययक संचालक  
पतहला मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22013617      
रॅ्क्स क्र.- 
22831017 

सह सतचव - तवत्त 
श्री.एकनाथ मोरे,  
पतहला मजला 
दरुध्वनी क्र.   
22060603 

16 तवत्त -7 1) स्थातनक क्षेत्रािील अनदुानाच्या 
खचाचे िाळमेळ, तविागाच्या 
िाळमेळाच्या कामकाजाचे सतु्रचालन व  
तजल्हा पतरषदांना देण्याि येणा-या 
कजाऊ रकमांचा िाळमेळ 
2) तजल्हा पतरषद व पंचायि सतमिींच्या 
लेख्यांचे तनरक्षण 

कक्ष अतधकारी  
पतहला मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22013617      
रॅ्क्स क्र.- 
22831017 

सह सतचव - तवत्त 
श्री.एकनाथ मोरे,  
पतहला मजला 
दरुध्वनी क्र.   
22060603 

17 तवत्त -8 1) स्थातनक तनधी लेखा तविागाने 
केलेल्या लेखा पतरक्षणावर पिूफिा 
अहवाल मखु्य कायफकारी अतधकारी 
यांचेकडून मागतवणे. 
2) तविागाचे लेखा पतरक्षण 
(जलसंधारण तविाग वगळून) 

कक्ष अतधकारी  
पतहला मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22013617      
रॅ्क्स क्र.- 
22831017 

सह सतचव - तवत्त 
श्री.एकनाथ मोरे,  
पतहला मजला 
दरुध्वनी क्र.   
22060603 

18 तवत्त -9 
 

1)  इन्कम टकॅ्सचे कलम 35 सी.सी.ए 
च्या संबंतधि बाबी. 
2)महाराष्र ग्रामीण तवकास महामंडळ 
मयातदि. 
3) मखु्यमंत्री सहायय तनधी व ग्राम 
तवकास तविागािील ििाच प्रकारचे 
स्वेच्छाधीन तनधी संबंधीच्या बाबी . 
4) तनतवदामधील भ्रष्टाचार. 

कक्ष अतधकारी  
पतहला मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22013617      
रॅ्क्स क्र.- 
22831017 

सह सतचव - तवत्त 
श्री.एकनाथ मोरे,  
पतहला मजला 
दरुध्वनी क्र.   
22060603 

19 योजना-1 1) स्वणफ जयंिी ग्राम स्वरोजगार व 
तब.पी.एल. सव्हेबाबिची प्रकरणे 
2) मलुििू सतुवधा (वैरण तवकास), 
तविेष प्रकल्पांना मान्यिा (SGSY) 
कौिल्य तवकास (SGSY) व Micro 
credit fund माकेकटग (SGSY) व 
Bank recovery imcentive scheme  
बाबिची प्रकरणे 
3) तविागीय सरस व िद्नषंुतगक बाबी 

कक्ष अतधकारी  िळ 
मजला  दरुध्वनी.क्र. 
22011955      
रॅ्क्स क्र.- 
22831017  

उप सतचव - 
योजना डॉ. नरेि 
तगिे,    
िळ मजला 
दरुध्वनी क्र.  
22016755        

20 योजना-2 1) महालेखापाल व तजल्हा ग्रातमण 
तवकास यंत्रणेच्या लेखा आक्षेपांच्या 

लेखा अतधकारी  
िळ मजला  

उप सतचव - 
योजना डॉ. नरेि 
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पिूफिेसंबंधी कायफवाही व कें द्र िासनाकडे 
लेखा पतरक्षणातवषयी पाठपरुावा 
2) तजल्हा ग्रातमण तवकास यंत्रणा - बकँ 
िाळमेळ व  लेखा आक्षेप ( वैरण 
तवकासासह) 

दरुध्वनी.क्र. 
22060568      
रॅ्क्स क्र.- 
22831017 

तगिे,    
िळ मजला 
दरुध्वनी क्र.  
22016755        

21 योजना-3 1) स्वणफजयंिी ग्राम स्वरोजगार योजनेचे 
तनयोजन, धोरणात्मक बाबी  
2) स्वरोजगारीचे प्रतिक्षण, 
स्वयंसहाययिा गटाची स्थापना / 
बळकटीकरण 
3) बकँांतवषयी सवफ बाबी 
4) तजजाऊ स्वावलंबन योजना 
5) एस.जी.एस.वाय. प्रतसद्धी 
6) बचि गटासाठी तनयोतजि समांिर 
कायफक्रम                                           
7) रायसेम रेकनग सेंटर व तमनी 
आयपीआय 

अवर सतचव    िळ 
मजला  दरुध्वनी.क्र. 
22060568  रॅ्क्स 
क्र.-  

उप सतचव - 
योजना डॉ. नरेि 
तगिे,    
िळ मजला 
दरुध्वनी क्र.  
22016755        

22 योजना-4 1) ग्रामसेवक, पंचायिराज, संयकु्ि 
प्रतिक्षण कें दे्र, यिदा संदिािील 
धोरणात्मक व अथफसंकल्पीय बाबी,  
2) पंचायि राज प्रतिक्षण व अनदुान 
तविरण 
 

अवर सतचव    िळ 
मजला  दरुध्वनी.क्र. 
22060456      
रॅ्क्स क्र.-  
22831017 

उप सतचव -  
पंचायि राज      
डॉ.मल्लीनाथ 
कलिेट्टी ,  
िळ मजला 
दरुध्वनी.क्र.   
22016639  
22846893         

23 योजना-5 1) तजल्हा ग्रातमण तवकास यंत्रणा 
आस्थापनातवषयक बाबी, पनुरफचना, 
अनदुान तविरण, वाहने, दरुध्वनी व 
संगणकीकरणाबाबिच्या बाबी आतण 
नवतनर्थमि तजल्याि तजल्हा ग्रातमण 
तवकास यंत्रणांची स्थापना 
2) दक्षिा सतमिीिी संबंधीि बाबीं 

कक्ष अतधकारी   
िळ मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22060568      
रॅ्क्स क्र.-  
22831017 

उप सतचव - 
योजना डॉ. नरेि 
तगिे,    
िळ मजला 
दरुध्वनी क्र.  
22016755        

24 योजना-6 1) परुा (PURA) व िदनषंुतगक सवफ 
बाबी 2) यिवंि ग्रामसमधृ्दी योजना,                  
3) गावािील अंिगफि सतुवधा संदिािील 
सवफ बाबी व  ग्रामपंचायिींना 
जनसतुवधांसाठी तविेष अनदुान                                      
4) दहन व दर्निमूी कायफक्रम                 
5) 2515 या लेखातिषाखाली ग्रामीण 

कक्ष अतधकारी   
िळ मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22013578      
रॅ्क्स क्र.-  
22831017 

उप सतचव  
श्री.न.म.किदे,  
िळ मजला 
दरुध्वनी क्र. 
22016758        
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िागािील अंिगफि रस्िे इत्यादी मलुििू 
सतुवधांच्या कामासाठी िरिदुींचे वाटप 

25 योजना-7 1) तजल्हा पतरषद मागास वगीय सेस 
रं्डाच्या 20 टक्के तनधी बाबिची 
प्रकरणे 
2) आतदवासी उप योजना / तविेष घटक 
योजना संबंधीि समन्वय  
3) देहु यात्रा स्थळाचा तवकास कायफक्रम, 
ग्रामीण िीथफक्षेत्र योजना व  वैधातनक 
तवकास मंडळाकडील योजनातवषयक  
बाबी 

कक्ष अतधकारी    
िळ मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22013578      
रॅ्क्स क्र.-  
22831017 

उप सतचव  
श्री.न.म.किदे,  
िळ मजला 
दरुध्वनी क्र. 
22016758        

26 योजना-8 1) प्रधान मंत्री ग्राम सडक, योजनेचे 
अंदाज पत्रक / तनतवदा/ सधुारीि अंदाज 
पत्रक / अनदुान तविरण/ कामाची 
अंतिम तबले मंजरू करणे इत्यादीबाबि 
कायफवाही  
2) राज्यस्ितरय िांतत्रक संस्था (STA) 
यांचेकडून खालील तजल्यांचे कामाचे 
प्रस्िाव मंजरू करुण घेणे व खालील 
तजल्यांचे मातसक प्रगिी अहवाल ियार 
करणे (ठाणे, रायगड, रत्नातगरी, 
कसधदुगूफ, नातिक, धळेु, जळगाव, 
नंदरूबार, अहमदनगर, पणेु, सािारा, 
सांगली, सोलापरू, कोल्हापरू, 
औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद) व 
वरील तजल्यािील  लोकप्रतितनधींनी व 
इिर व्यक्िींनी तदलेल्या तनवेदनावर 
कायफवाही करणे   

कक्ष अतधकारी   
सािवा मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22060451  
22846895     
रॅ्क्स क्र.-   
22060448 

सह सतचव - 
प्र.मं.ग्रा.स. 
योजना 
श्री.तद.ग.मोरे, 
सािवा मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22060451, 
22846895      
रॅ्क्स क्र.- 

27 योजना-9 1)प्रधान मंत्री ग्राम सडक 
योजनेसंदिािील सवफ बाबी 
2) योजनेिील रस्त्यांच्या दिुर्फ  वकृ्ष 
रोपण करणे / प्रयोगिाळा स्थापणे/ व 
वन जतमनीबाबिच्या अडचणी इ.बाबी 
3) राज्यस्ितरय िांतत्रक संस्था (STA) 
यांचेकडून खालील तजल्यांचे कामाचे 
प्रस्िाव मंजरू करुण घेणे व खालील 
तजल्यांचे मातसक प्रगिी अहवाल ियार 
करणे (परिणी, कहगोली, बीड, नांदेड, 
लािरू, बलुढाणा, अकोला, वातिम, 

कक्ष अतधकारी   
सािवा मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22060451  
22846895       
रॅ्क्स क्र.-   
22060448 

सह सतचव - 
प्र.मं.ग्रा.स. 
योजना 
श्री.तद.ग.मोरे, 
सािवा मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22060451, 
22846895      
रॅ्क्स क्र.- 
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अमराविी, यविमाळ, वधा, नागपरू, 
िंडारा, गोंतदया, चंद्रपरू व गडतचरोली)  

28 योजना-10 1) इंतदरा आवास योजना, प्रधान मंत्री 
ग्रामोदय योजना व राजीव गांधी तनवारा 
योजना  
2) सधुीरि चलुींचा राष्रीय कायफक्रम 

कक्ष अतधकारी   
िळ मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22060568      
रॅ्क्स क्र.-  
22831017 

उप सतचव - 
योजना डॉ. नरेि 
तगिे,    
िळ मजला 
दरुध्वनी क्र.  
22016755        

29 आस्था-1 1) मंत्रालयीन आस्थापना तवषयक सवफ 
बाबी 
2) तविागांिगफि तवषयसचूी अद्ययावि 
ठेवणे, मा.मंत्री व राज्यमंत्री यांच्यािील 
कामाची तविागणी 

कक्ष अतधकारी  
मंत्रालय तवस्िार 
इमारि पोटमाळा, 
एम 8 
दरुध्वनी क्र.      
22793237 

उप सतचव - 
आस्थापना-1  
श्री.मो.का.िोये,  
मंत्रालय तवस्िार 
इमारि पोटमाळा, 
एम 13 
दरुध्वनी क्र.      
22843856 

30 आस्था-2 1) महाराष्र तवकास सेवा संवगािील 
वगफ-1 व वगफ-2 अतधकाऱ्यांची तविागीय 
चौकिीचे प्रकरणे व त्यासंदिािील 
न्यायालयीन प्रकरणे आतण लाच लचूपि 
प्रतिबंधक बाबिची प्रकरणे 
2) मखु्य कायफकारी अतधकारी - िा.प्र.से. 
यांच्या संदिािील तविागीय चौकिी 
प्रकरणाचा प्रस्िाव सा.प्र.तव.स सादर 
करणे 

अवर सतचव  िळ 
मजला  दरुध्वनी.क्र. 
22016758      
रॅ्क्स क्र.-  
22831017  

उप सतचव  
श्री.न.म.किदे,  
िळ मजला 
दरुध्वनी क्र. 
22016758        

31 आस्था-3 1) महाराष्र तवकास सेवा वगफ-1 च्या 
अतधकाऱ्यांच्या बदल्या, ज्येष्ठिासचूी, 
पदोन्निी, मानीव तदनांक, गोपनीय 
अहवाल, स्थायी प्रमाणपत्र, आगाऊ  
वेिनवाढी, सेवातनवतृ्त तवषयक बाबी, 
पदतनर्थमिी इत्यादी आस्थापनातवषयक 
बाबी 

अवर सतचव  तिसरा 
मजला  दरुध्वनी.क्र. 
22060442      
रॅ्क्स क्र.-  
22060441 

उप सतचव - 
समन्वय 
श्री.ग.के.रहाटे    
तिसरा मजला 
दरुध्वनी व रॅ्क्स 
क्र. 22060441 

32 आस्था-3 
अ 

1) महाराष्र तवकास सेवा वगफ-2 च्या 
अतधकाऱ्यांच्या बदल्या, ज्येष्ठिासचूी 
इत्यादी आस्थापनातवषयक बाबी 

कक्ष अतधकारी  
तिसरा मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22060442      
टेलीरॅ्क्स क्र.-  
22060441  

उप सतचव - 
समन्वय 
श्री.ग.के.रहाटे    
तिसरा मजला 
दरुध्वनी व रॅ्क्स 
क्र. 22060441 

33 आस्था-4 1) तजल्हा पतरषदांमध्ये तजल्हा िांतत्रक अवर सतचव  तिसरा उप सतचव - 
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सेवा वगफ-3 मधील कमफचाऱ्यांच्या 
ज्येष्ठिा याद्या व वरील कमफचा-यांना 
वगफ-2 चा दजा प्रदान करणे व 
पदोन्निीबाबिच्या बाबी 
 

मजला  दरुध्वनी.क्र. 
22060442      
टेलीरॅ्क्स क्र.-  
22060441 

समन्वय 
श्री.ग.के.रहाटे    
तिसरा मजला 
दरुध्वनी व रॅ्क्स 
क्र. 22060441 

34 आस्था-5 1) तजल्हा पतरषद कमफचाऱ्यांच्या वेिन 
श्रेण्या, वेिन तनश्श्चिी, िते्त व आगाऊ 
वेिनवाढ बाबिची प्रकरणे  
2) तजल्हा पतरषदेिील वाहन चालक व 
चिथुफश्रेणी कमफचाऱ्यांच्या गणवेष, 
धलुाईित्ता व चक्रमदु्रण ित्ता इ.बाबी 
 

कक्ष अतधकारी   
तिसरा मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22060442      
टेलीरॅ्क्स क्र.-  
22060441 

उप सतचव - 
समन्वय 
श्री.ग.के.रहाटे    
तिसरा मजला 
दरुध्वनी व रॅ्क्स 
क्र. 22060441 

35 आस्था-7 1)मागासवगीय कमफचा-यांचे आरक्षण व 
पदे िरण्याबाबि अनषंुतगक बाबी. 
2) अनसुतुचि जािी /जमािी 
पदोन्निीबाबि कबद ूनामावली तजल्हा 
पतरषदांना लाग ूकरणे 3) तजल्हा पतरषद 
कमफचाऱ्यांच्या जािीच्या 
दाखल्याबाबिची प्रकरणे  

कक्ष अतधकारी         
पतहला मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22016795/ 
22013781      
रॅ्क्स क्र.-  
22831017 

उप सतचव -   
तज.प.आस्थापना   
श्री. स.ु र. सरु्व े
पतहला मजला 
दरुध्वनी क्र. 
22017103 

36 आस्था-8 1) तजल्हा पतरषद वगफ-3 व वगफ-4 च्या 
कमफचाऱ्यांच्या आस्थापनेतवषयक बाबी , 
माजी सैतनक, स्वािंत्र सैतनक व 
प्रकल्पग्रस्ि यांच्या पाल्ल्यांना 
नामतनदेिनाने तनयकु्िी (वगफ-3 व वगफ-4 
पदावर) 

कक्ष अतधकारी         
पतहला मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22016795 / 
22013781      
रॅ्क्स क्र.- 
22831017 

उप सतचव -   
तज.प.आस्थापना   
श्री. स.ु र. सरु्व े
पतहला मजला 
दरुध्वनी क्र. 
22017103 

37 आस्था-9 1) तजल्हा पतरषद कमफचाऱ्यांचे गोपतनय 
अहवाल, जन्मिारीख, परुस्कार इत्यादी 
सेवा तवषयक व कमफचाऱ्याच्या 
मखु्यालयी राहण्याबाबिची प्रकरणे 
2) अनकंुपा ित्वावरील नेमणकूा 
3) तजल्हा पतरषद कमफचाऱ्यांच्या 
वैद्यकीय खचाच्या प्रतिपिूीबाबिची 
प्रकरणे 

कक्ष अतधकारी         
पतहला मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22013781 
22016795      
रॅ्क्स क्र.-  
22831017 

उप सतचव -   
तज.प.आस्थापना   
श्री. स.ु र. सरु्व े
पतहला मजला 
दरुध्वनी क्र. 
22017103 

38 आस्था-10 1) रोजंदारी / कायफव्ययी / आकश्स्मकिा 
तनधी आस्थापनातवषयक बाबी व 
अंिकालीन अधफवेळ व रोजंदारीवरील 
कमफचाऱ्यांची प्रकरणे 
2) तजल्हा पतरषद कमफचाऱ्यांची 

अवर सतचव         
पतहला मजला  
दरुध्वनी.क्र.  
22016795     
रॅ्क्स क्र.-  

उप सतचव -   
तज.प.आस्थापना   
श्री. स.ु र. सरु्व े
पतहला मजला 
दरुध्वनी क्र. 
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ज्येष्ठिासचूी व पदोन्निीबाबिची 
प्रकरणे, पदोन्निी देण्यासाठी तविागीय 
पतरक्षा तनयम ियार करणे. 
 

22831017 22017103 

39 आस्था-11 1) तजल्हा पतरषद कमफचाऱ्यांची सेवा 
पनुर्थवलोकन , पनुफतनयकु्िी, तनवतृ्तीवेिन, 
ितवष्य तनवाह तनधी, उपदान व अंिदायी 
करणाची प्रकरणे 
2) तजल्हा पतरषद कमफचाऱ्यांचे तनवतृ्ती 
वेिनासाठी सेवाखंड मान्य करणे, 
मातगल सेवा जोडून देणे, तनयि 
वयोमानानंिर सेवेि वाढ करणे व 
कमफचाऱ्यांच्या ठेव संलग्न तवमा 
 

कक्ष अतधकारी         
पतहला मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22016795      
रॅ्क्स क्र.-  
22831017 

उप सतचव -   
तज.प.आस्थापना   
श्री. स.ु र. सरु्व े
पतहला मजला 
दरुध्वनी क्र. 
22017103 

40 आस्था-12 1) तजल्हा पतरषद वगफ-3 व वगफ-4 
कमफचाऱ्यांच्या जबर तिक्षेतवरुद्धचे 
पनुफतनतरक्षण अजफ श्स्वकारुन सनुावणीची 
संधी देणे, कमफचाऱ्यास पनु:स्थातपि 
केल्यानंिर त्यांचे तनलंबन व सेवा बाय 
कालावधी तनयतमि करणे व 
कमफचाऱ्यांच्या इिर सेवा तवषयक बाबी 
 

कक्ष अतधकारी         
पतहला मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22016795      
रॅ्क्स क्र.-  
22831017 

उप सतचव -   
तज.प.आस्थापना   
श्री. स.ु र. सरु्व े
पतहला मजला 
दरुध्वनी क्र. 
22017103 

41 आस्था-13 
(नोंदणी 
िाखा) 

1) तविागाबाहेरील टपाल व नस्त्या 
श्स्वकारण्याबाबिचे कामकाज, 
वाहनचालक व वगफ-4 कमफचाऱ्यांचे 
आस्थापनातवषयक बाबी 

कक्ष अतधकारी         
िळ मजला  
दरुध्वनी.क्र.  
22013450  
रॅ्क्स क्र.- 
22831017 

उप सतचव  
श्री.न.म.किदे,  
िळ मजला 
दरुध्वनी क्र. 
22016758        

42 आस्था-14 
 

1) तजल्हा पतरषद वगफ-3 व वगफ-4 
कमफचाऱ्यांच्या आंिर तजल्हा बदल्या व 
त्याबाबिची प्रकरणे  
 

कक्ष अतधकारी         
पतहला मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22016795      
रॅ्क्स क्र.-   
22831017 

उप सतचव -   
तज.प.आस्थापना   
श्री.द.बा.बोऱ्हाडे   
पतहला मजला 
दरुध्वनी क्र. 
22017103 

43 समन्वय 
िाखा 

1)तवतवध सतमत्यातवषयी कामकाज, इिर 
तविागािी संबंतधि समन्वयाचे 
कामकाज, मातहिीचा 
अतधकारासंदिािील समन्वयाचे 
कामकाज, रचना व कायफपद्धिी व 

कक्ष अतधकारी         
तिसरा मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22060442      
टेलीरॅ्क्स क्र.-  

उप सतचव - 
समन्वय 
श्री.ग.के.रहाटे    
तिसरा मजला 
दरुध्वनी व रॅ्क्स 
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गणुवंि कमफचाऱ्यांचे परुस्कार प्रदान  
 

22060441 क्र. 22060441 

44 रोख िाखा  1)तविागािील अतधकारी व कमफचारी 
वगाच्या वेिन व ित्त्याच्या अनषंुगाने 
येणारे सवफ कामकाज 

कक्ष अतधकारी  
मंत्रालय तवस्िार 
इमारि पोटमाळा, 
एम 7 
दरुध्वनी क्र.      
22793006 

उप सतचव - 
आस्थापना-1  
श्री.मो.का.िोये,  
मंत्रालय तवस्िार 
इमारि पोटमाळा, 
एम 13 
दरुध्वनी क्र.      
22843856 
 

45 संग्राम कक्ष 1) ई-पंचायि प्रकल्प अंमलबजावणी व 
अनषंुगीक बाबी                                  
2) महाराष्र ग्रामपंचायि अतधतनयम 
1958 कलम 39 नसुार ग्रामपंचायि 
सदस्य अनहफिा/अपीले 

कक्ष अतधकारी         
हेतरटेज  दरुध्वनी.क्र.  
 
रॅ्क्स क्र.-  
22831017 

उप सतचव - तवत्त 
श्री.एकनाथ मोरे,  
पतहला मजला 
दरुध्वनी क्र.   
22823580        
22060603 

46 संगणक 
िाखा 

1)ग्राम तवकास व जलसंधारण 
तविागािील व त्याच्या 
अतधपत्याखालील कायालयाचे 
संगणकीकरण व त्या अनषंुगाने 
उद्भवणाऱ्या सवफ बाबी 

कक्ष अतधकारी         
सािवा मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22060451  
22846895      
रॅ्क्स क्र.-   
22060448 

सह सतचव - 
प्र.मं.ग्रा.स. 
योजना 
श्री.तद.ग.मोरे, 
सािवा मजला  
दरुध्वनी.क्र. 
22060451, 
22846895      
रॅ्क्स क्र.- 
 

47 एग्रातवका 
कक्ष 

1)एकाश्त्मक ग्रातमण तवकास कायफक्रम, 
मतहला व बाल तवकास योजना, ग्रामीण 
यवुकांना स्वयंरोजगार प्रतिक्षण, कुटंुब 
पथ परुवठा योजना, पाणलोट क्षेत्र 
तवकास कायफक्रम, जवाहर रोजगार 
योजना, आश्वातसि योजना, इंतदरा 
आवास योजना, व दिलक्ष तवहीर 
योजना या योजनांचे मातसक प्रगिी 
अहवाल ियार करुन कें द्र िासनास 
पाठतवणे 

उप संचालक      
हेतरटेज  दरुध्वनी.क्र.  
22824197 
रॅ्क्स क्र.- 

उप सतचव - 
योजना डॉ. नरेि 
तगिे,    
िळ मजला 
दरुध्वनी क्र.  
22016755        

 


