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िाचा-  
1) पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार D.O.No.J-11011/60/2022-Media, वदनाकं २५ 

ऑगस्र्, २०२२ 

प्रस्तािना- 
सयुंक्त राष्ट्र संघाने “शारॄत विकासा साठी जागवतक पवरितणन  कायणक्रम २०३०” जाहीर केला 

ऄसून शारॄत विकासाच्या ईदे्दशाने जाहीर केलली १७ शारॄत विकास ध्येये ि त्या ऄंतगणत १६९ लक्ाचंा 
/ईवद्दष्ट्र्ाचंा  समािशे ऄसून हा कायणक्रम वद. ०१ जानेिारी २०१६ पासून भारतात लागू झाला अहे. 
देशादेशातील ि देशाऄंतगणत सामावजक, अर्थथक ऄसमानता दूर करून लोकावभमुख अधावरत शारॄत 
विकास साध्य करण्याचा कृवत अराखडा तयार करण्यात अला अहे. “सिाना सोबत घेउन चला” 
(Leave no one behind ) हा या जागवतक कायणक्रमाचा गाभा अहे. 

विविध संस्था,संघर्ना,खाजगी क्ते्रे,तरुण ,समुदाय अवण घर्काशंी समन्ियातून ही शारॄत 
विकासाची  ध्येये साध्य करणे वनवरृतच शक्य होणार अहे. 

भारत सरकारच्या पंचायत राज विभागाने तयार केलेल्या तज्ञ गर्ाने पंचायत राज संस्थासंाठी 
ही ध्येये साध्य करण्यासाठी संकल्पनात्मक दृष्ष्ट्र्कोनाचा ऄंगीकार करणेबाबत सूवचत केले ऄसून 
यासाठी नउ संकल्पना (वथम्स )/विषय वनवरृत करून वदल ेअहेत (१) गवरबी मुक्त अवण ईपजीविका 
(रोजगार) िृद्धीस पोषक गाि (२) अरोग्य दायी गाि (३) बालस्नेही गाि (४) जलसमृद्ध गाि (५) स्िच्छ ि  
हवरत गाि (६) स्ियंपूणण पायाभतू सुविधा युक्त गाि (७) सामावजक दृष्ट्या सुरवक्त गाि (८) सुशासन 
युक्त गाि (९) ललग समभाि पोषक गाि या संकल्पनाच्या माध्यमातून कें द्र ि राज्य सरकार पचंायत राज 
व्यिस्थेमध्ये शारॄत विकासाची ध्येये साध्य करण्याच्या वदशेने मागणक्रमण करत अहेत. 
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सदर मोवहमेस चालना वमळािी या ईदे्दशाने भारत सरकारच्या पंचायत राज विभागाने शारॄत विकास 
ध्येयाचं्या (SDGs) नउ सकंल्पना (वथम्स) ऄनुषंगाने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जाहीर केल े अहेत . 
सिोत्तम कामवगरी करणाऱ्या वजल्हा पवरषद, पंचायत सवमती ि ग्रामपंचायत या तीनही स्थावनक 
स्िराज्य संस्थानंा पुरस्कार देउन  प्रोत्साहन देणे हा विकास योजनाचं्या सिांगीण ऄंमलबजािणीसाठी 
वनरोगी अवण स्पधात्मक पवरसंस्था वनमाण करण्याचा ऄविभाज्य भाग अहे. या कालािधीत  
पंचायतींद्वारे नामाकंन दाखल करण्याची संपूणण प्रवक्रया ऑनलाआन करणे, विवशष्ट्र् क्ते्रे  अवण 
सामावजकदृष्ट्या महत्त्िाच्या मुद्द्ािंर लक् कें वद्रत करण्यासाठी निीन पुरस्कार रॅेणी/थीम सादर करणे 
आत्यादीद्वारे या पुरस्कारातंगणत विविध ईपक्रम/सुधारणा करण्यात अल्या अहेत.  

 

शासन वनणणय-  

1. राष्ट्रीय पचंायत परुस्कार ही पंचायती राज संस्थांची (PRIs)पंचायत सवमती , वजल्हापवरषद , राज्य 
अवण राष्ट्रीय स्तरािरील 9 थीम (पंचायती राज मंत्रालयाच्या तज्ञ सवमतीद्वारे ओळखली जाणारी) बहु-
स्तरीय वपरॅवमड स्पधा ऄसले. शारॄत विकास ईवद्दष्ट्र्ाचंे 9 स्थावनकीकरण (LSDG) थीम अहेत (१) 
गवरबी मुक्त अवण ईपजीविका (रोजगार) िृद्धीस पोषक गाि (२) अरोग्य दायी गाि (३)बालस्नेही गाि 
(४)जलसमृद्ध गाि (५)स्िच्छ ि  हवरत गाि (६)स्ियंपणूण पायाभतू सुविधा यकु्त गाि (७ )सामावजक दृष्ट्या 
सुरवक्त गाि (८)सशुासन यकु्त गाि (९)ललग समभाि पोषक गाि  पंचायतींना या थीम ऄंतगणत SDGs 
प्राप्त करण्यासाठी त्यांच्या कामवगरीसाठी प्रोत्साहन वदले जाइल. 

2. सिण पंचायती (वजल्हा पवरषद, पंचायत सवमती अवण ग्रामपंचायती) थीमॅवर्क पुरस्कार 
स्पधेऄंतगणत ऄवनिायणपणे सहभागी होतील. संबंवधत स्तरािरील मूल्यमापन सवमत्या (पंचायत 
सवमती , वजल्हा पवरषद , राज्य  अवण राष्ट्रीय) सिण पंचायतींना प्रत्येक थीम ऄंतगणत गुणाकंन 
करतील अवण त्यानुसार प्रत्येक स्तरािरील शीषण तीन पंचायतींची वनिड करतील. पंचायत 
सवमती (BPs) अवण वजल्हा पवरषद (DPs) यानंा त्याचं्या संबंवधत ग्रामपंचायतींच्या 
कामवगरीसाठी प्रोत्साहन वदले जाइल. 

3. पंचायतींना राष्ट्रीय पंचायत परुस्कार खालीलप्रमाणे विविध रॅणेींमधील त्यांच्या कामवगरीसाठी वदल े
जातील-  

ऄ.क्र. 
 

थीमॅवर्क परुस्कार 
रॅणेी 

पंचायतीचा स्तर 
कोणत्या 

पुरस्कारासाठी 
लागू अहे 

 ऄ.क्र. पुरस्कार थीम 

I दीनदयाल ईपाध्याय 
पंचायत सतत 

 ग्रामपंचायत i गवरबी मुक्त अवण ईपजीविका (रोजगार) 
िृद्धीस पोषक गाि 
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विकास पुरस्कार 
 पंचायत सवमती  

 वजल्हा पवरषद  

ii वनरोगी पंचायत/अरोग्य दायी गाि  
iii मुलासंाठी ऄनुकूल पंचायत/बाल स्नेही गाि  
iv जलसमृद्ध गाि  
v  स्िच्छ अवण हवरत पंचायत  
vi  स्ियंपूणण पायाभतू सुविधा युक्त गाि  

vii सामावजकदृष्ट्या सुरवक्त ि सामावजक न्याय 
युक्त गाि  

viii सुशासनयुक्त पंचायत  
ix ललग समभाि पोषक /मवहला-स्नेही गाि  

Ii नानाजी देशमुख 
सिोत्तम पंचायत 
सतत विकास 
पुरस्कार 

ग्रामपंचायत सिण एकवत्रत थीम ऄंतगणत सिोच्च एकूण/सरासरी 
स्कोऄर ऄसलेल्या शीषण 3 ग्राम पंचायतींसाठी. 

पंचायत सवमती  सिण संबंवधत ग्राम पंचायतींच्या सिण थीम ऄंतगणत सिोच्च 
एकूण गुण ऄसलेल्या देशभरातील शीषण तीन पंचायत 
सवमतीऺ 

वजल्हा पवरषद  सिण संबंवधत ग्राम पंचायतींच्या सिण थीम ऄंतगणत सिोच्च 
एकूण गुणासंह देशभरातील शीषण तीन वजल्हा 
पवरषदासंाठी. 

4. पुरस्काराचंी विशेष रॅणेी:  राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारातंगणत खालील विशेष रॅणेींचे पुरस्कार 
वदल ेजातील: 

I. ग्राम उजा स्िराज विशेष पंचायत पुरस्कार: हा पुरस्कार 3 ग्रामपंचायतीना त्याचं्या 
ईजेच्या ऄक्य स्त्रोताचंा ऄिलंब अवण िापराबाबत केलेल्या कामवगरीबद्दल वदला 
जाइल. हा पुरस्कार संबंवधत मंत्रालय/ विभागाकडून प्रायोवजत केला जाउ शकतो 

II. काबणन न्यूरल विशेष पचंायत पुरस्कार: वनव्िळ-शून्य काबणन ईत्सजणन साध्य 
करण्याच्या वदशेने ऄनुकरणीय कायण करणाऱ्या 3 ग्रामपंचायती ला हा पुरस्कार वदला 
जाइल. ग्राम उजा स्िराज पुरस्काराप्रमाणेच, हा पुरस्कार देखील सबंंवधत 
मंत्रालय/ईद्योगाविभागद्वारे प्रायोवजत केला जाउ शकतो. 

III. नानाजी देशमुख सिोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार: मागील  िषांमध्ये राष्ट्रीय 
पंचायत पुरस्कारासंाठी पात्र ठरलेल्या अवण वनिडलेल्या एका ग्रामपंचायतीला 
देखील ियैष्क्तक थीमॅवर्क पुरस्काराऐिजी हा विशेष पुरस्कार वदला जाइल. 
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IV. पंचायत क्ते्र वनमाण सिोत्तम संस्था पुरस्कार : हा पुरस्कार देशभरातील 3 ऄश 
संस्थानंा वदला जाइल ज्यानंी LSDGs साध्य करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना 
संस्थात्मक सहाय्य केले अहे. 

V. सिोत्कृष्ट्र् सहभागी (राज्य सरकार /वजल्हा पवरषद ): ग्रामपंचायतींच्या सहभागाची सिावधक 
र्क्केिारी ऄसलेले राज्य त्यांच्या कामवगरीसाठी ओळखले जातील अवण यासाठी राज्याला 
प्रशंसा प्रमाणपत्र वदले जाइल. तसेच, वजल्हा पवरषद वजथे वकमान 90% ग्रामपंचायती 
या स्पधेसाठी सहभागी होतात, त्यांना त्यांच्या कामवगरीबद्दल प्रमाणपत्र वदले जाइल 

5. राष्ट्रीय पंचायत परुस्कार मोवहमेची राज्यात प्रभािी ऄमंलबजािणी होण्यासाठी पढुीलप्रमाणे राज्य 
स्तरीय समन्िय, सवनयंत्रण ि मुल्यांकन सवमती ह्या सवमत्या कायणरत रहातील.  

ऄ.क्र.  सवमती सदस्य पदनाम  सवमती मधील पद  

1 ऄप्पर मुख्य सवचि, ग्रामविकास ि  पचंायत राज महाराष्ट्र शासन ऄध्यक् 

2 प्रधान सवचि, पाणीपुरिठा ि स्िच्छता विभाग सदस्य 

3 प्रधान सवचि, वनयोजन विभाग सदस्य 

4 प्रधान सवचि,  मवहला ि बाल विकास विभाग  सदस्य 

5 सवचि,  वशक्ण विभाग        सदस्य 

6 मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, महाराष्ट्र जीिनान्नोती ऄवभयान (ईमेद)      सदस्य 

7 संचालक, राज्य ग्रामीण विकास संस्था यशदा पुणे      सदस्य 

8 संचालक, राज्य व्यिस्थापन कक् ग्रामीण गृहवनमाण  योजना 
महाराष्ट्र राज्य    

     सदस्य 

9 राज्य प्रकल्प सचंालक, राष्ट्रीय ग्राम स्िराज्य योजना       सदस्य 

10 ईपसवचि,  सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग      सदस्य 

11 ईपसवचि (पं.रा), ग्रामविकास ि  पंचायत राज सदस्य सवचि 
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6        6. वजल्हा पवरषद  मुल्याकंन सवमती :  

    प्रत्येक 9 थीमसाठी  वजल्हा पवरषद स्तरिर  मुल्याकंन सवमती  स्थापन करणेत येइल ज्या सवमत्या 
विवहत कालािधीत र्प्पेवनहाय ग्रामपंचायती/ समान स्तरािरील स्थावनक स्िराज्य संस्थाचंे मूल्याकंन, 
छाननी अवण रॅेणीबद्ध करतील ि पुढील तपासणी साठी ग्रामपंचायत,पंचायत सवमती याचंे नामवनदेशन 
करतील   

ऄ.
क्र  

थीम सवमती वजल्हा पवरषद  स्तर सवमती सवमती पद  

1   गवरबी मुक्त 
अवण 
ईपजीविका 
(रोजगार)िृद्धीस 
पोषक गाि  
(Poverty free 
and enhanced 
livelihoods 
Village) 

मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद  ऄध्यक् 
प्रकल्प संचालक, वजल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा सदस्य 
गर्विकास ऄवधकारी  (मनरेगा ), वजल्हा पवरषद सदस्य 
वजल्हा  ऄवभयान व्यिस्थापक,  NRLM  सदस्य 
कृवष विकास ऄवधकारी,  वजल्हा पवरषद सदस्य 
व्यिस्थापक, वजल्हा ऄग्रणी बँक  सदस्य 
सहाय्यक अयुक्त, कौशल्य विकास ईद्योजकता ि रोजगार 
मागणदशणक कें द्र  

सदस्य 

सहा.प्रकल्प ऄवधकारी, वजल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा सदस्य सवचि 

2   अरोग्य दायी 
गाि   
(Healthy 
Village) 

मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद  ऄध्यक् 
वजल्हा अरोग्य ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद सदस्य 
वजल्हा प्रजनन ि बाल अरोग्य ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद  सदस्य 
वजल्हा वहिताप ऄवधकारी,  वजल्हा पवरषद सदस्य 
वजल्हा पशुसंिधणन ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद सदस्य 
ऄवतवरक्त वजल्हा अरोग्य ऄवधकारी,  वजल्हा पवरषद सदस्य सवचि 

3  
 
 
 
  

बाल्स्नेही गाि  
(Child friendly 
Village) 

मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद  ऄध्यक् 
ईपमुख्य कायणकारी ऄवधकारी(ग्रा.पं.), वजल्हा पवरषद सदस्य 
ईपमुख्य कायणकारी ऄवधकारी(पा.पु.ि स्ि.), वजल्हा पवरषद सदस्य 
वजल्हा वनयोजन ऄवधकारी   सदस्य 
वशक्णावधकारी (प्राथ/माध्य), वजल्हा पवरषद सदस्य 
मवहला ि बाल विकास ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद सदस्य सवचि 
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4 
  

जल समृद्ध गाि 
(Water 
Sufficient 
Village) 

ऄवतवरक्त मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद       ऄध्यक् 
कायणकारी ऄवभयंता (ग्रा.पा.पु.), वजल्हा पवरषद   सदस्य 
ईपमुख्य कायणकारी ऄवधकारी(ग्रा.पं.,) वजल्हा पवरषद सदस्य 
ईपमुख्य कायणकारी ऄवधकारी (पा.पु.ि स्ि.), वजल्हा पवरषद सदस्य 
वजल्हा जल संधारण ऄवधकारी,   वजल्हा पवरषद सदस्य सवचि 

5  स्िच्छ ि हवरत 
गाि (Clean 
and Green)  

मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद        ऄध्यक् 
ईपमुख्य कायणकारी ऄवधकारी (ग्रा.पं.), वजल्हा पवरषद सदस्य 
ईपमुख्य कायणकारी ऄवधकारी (पा.पु. ि स्ि.), वजल्हा पवरषद सदस्य 
कृवष विकास ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद सदस्य 
वजल्हा सल्लागार, वजल्हा पाणी ि स्िच्छता वमशन वजल्हा 
पवरषद  

सदस्य 

वजल्हा कृषी ऄवधकारी (सामान्य), वजल्हा पवरषद सदस्य सवचि 
6 
  

स्ियंपूणण 
पायाभतू सुविधा 
युक्त गाि (Self 
Sufficient 
Infrastructure  
Village) 

ऄवतवरक्त मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद       ऄध्यक् 

ईपमुख्य कायणकारी ऄवधकारी (पा.पु. ि स्ि.), वजल्हा पवरषद सदस्य 

कायणकारी ऄवभयंता, बाधंकाम  वजल्हा पवरषद सदस्य 

कायणकारी ऄवभयंता (ग्रा.पा.पु.), वजल्हा पवरषद  सदस्य 

वजल्हा जल संधारण ऄवधकारी,  वजल्हा पवरषद सदस्य 

ईपमुख्य कायणकारी ऄवधकारी (ग्रा.पं.), वजल्हा पवरषद सदस्य सवचि 
7  

 
सामावजक 
न्याय/ 
सामावजक 
दृष्ट्या सुरवक्त 
गाि (Socially 
Secured 
Village) 

ऄवतवरक्त मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद      ऄध्यक् 

ईपमुख्य कायणकारी ऄवधकारी (पा.पु. ि स्ि.), वजल्हा पवरषद सदस्य 
ईपमुख्य कायणकारी ऄवधकारी(ग्रा.पं.), वजल्हा पवरषद सदस्य 
वशक्णावधकारी (प्राथ/माध्य), वजल्हा पवरषद सदस्य 
मवहला ि बाल विकास ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद सदस्य 

वजल्हा समाज कल्याण ऄवधकारी,  वजल्हा पवरषद सदस्य सवचि 
8  सुशासन युक्त 

गाि (Village 
ऄवतवरक्त मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद      ऄध्यक् 

ईपमुख्य कायणकारी ऄवधकारी (सा.प्र.), वजल्हा पवरषद सदस्य 
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with Good 
Governance) 

गर्विकास ऄवधकारी(मनरेगा), वजल्हा पवरषद सदस्य 

वजल्हा समन्ियक, अपले सरकार सेिा कें द्र वजल्हा पवरषद सदस्य 

ईपमुख्य कायणकारी ऄवधकारी (ग्रा.पं.),  वजल्हा पवरषद सदस्य सवचि 
9  

 
ललग समभाि 
पोषक गाि / 
मवहला मैत्री गाि   
(Engendering 
Development in 
Villages) 

मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद      ऄध्यक् 

वशक्णावधकारी (प्राथ /माध्य), वजल्हा पवरषद सदस्य 

ईपमुख्य कायणकारी ऄवधकारी (ग्रा.पं.), वजल्हा पवरषद सदस्य 

वजल्हा अरोग्य ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद सदस्य 
वजल्हा मवहला ि बाल विकास ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद   सदस्य सवचि 

 7    7.    पचंायत सवमती  मुल्याकंन सवमती:  

प्रत्येक 9 थीमसाठी पंचायत सवमती स्तरािर  मुल्याकंन सवमती  स्थापन करणेत येइल ज्या 
सवमत्या विवहत कालािधीत र्प्पेवनहाय ग्रामपंचायती / समान स्तरािरील स्थावनक स्िराज्य संस्थाचंे 
मूल्याकंन, छाननी अवण रॅेणीबद्ध करतील ि पुढील तपासणी साठी ग्रामपंचायत  याचंे नामवनदेशन 
करतील   

 

ऄ.क्र  थीम सवमती पंचायत सवमती स्तर सवमती  सवमती पद  

1   गवरबी मुक्त अवण 
ईपजीविका 
(रोजगार)िृद्धीस 
पोषक गाि  

गर्विकास ऄवधकारी, पंचायत सवमती  ऄध्यक् 
तालुका कृषी ऄवधकारी, महाराष्ट्र शासन  सदस्य 
कृवष ऄवधकारी पंचायत सवमती  सदस्य 
पशुधन विकास ऄवधकारी, पंचायत सवमती सदस्य 
विस्तार ऄवधकारी (कृवष), पंचायत सवमती सदस्य 
विस्तार ऄवधकारी (पंचायत), पंचायत सवमती सदस्य 
तालुका ऄवभयान व्यिस्थापक  NRLM पचंायत 
सवमती 

सदस्य 

तालुका सहाय्यक कायणक्रम ऄवधकारी,  MREGS 
पंचायत सवमती 

सदस्य 
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विस्तार ऄवधकारी (साषं्ख्यकी), पंचायत सवमती सदस्य सवचि 

2   अरोग्य दायी गाि  गर्विकास ऄवधकारी, पंचायत सवमती ऄध्यक् 
तालुका अरोग्य ऄवधकारी, पंचायत सवमती सदस्य 
िदै्यकीय ऄवधक्क, ग्रामीण रुग्णालय/ईप वजल्हा 
रुग्णालय   

सदस्य 

बाल विकास प्रकल्प ऄवधकारी, पंचायत सवमती सदस्य 
तालुका वहिताप पयणिके्क, पंचायत सवमती सदस्य 
विस्तार ऄवधकारी, अरोग्य पंचायत सवमती सदस्य सवचि 

3  
 
 
 
  

बाल्स्नेही गाि  गर्विकास ऄवधकारी, पंचायत सवमती ऄध्यक् 
बाल विकास प्रकल्प ऄवधकारी, पंचायत सवमती सदस्य 
गर्वशक्णावधकारी, पंचायत सवमती सदस्य 
तालुका अरोग्य ऄवधकारी, पंचायत सवमती सदस्य 
सहाय्यक बाल विकास प्रकल्प ऄवधकारी, पंचायत 
सवमती 

सदस्य 

विस्तार ऄवधकारी, वशक्ण पंचायत सवमती सदस्य सवचि 
4 
  

जल समृद्ध गाि सहाय्यक गर्विकास ऄवधकारी, पंचायत सवमती ऄध्यक् 
ईपऄवभयंता (ग्रा.पा.पु. ), पचंायत सवमती सदस्य 
ईपऄवभयंता छो.पा.वि पंचायत सवमती सदस्य 
ईपऄवभयंता ल.पा.वि.पंचायत सवमती  सदस्य 
शाखा ऄवभयंता  ग्रा.पा.पु./ छो.पा.वि./ ल.पा.वि. 
पंचायत सवमती 

सदस्य सवचि 

5  स्िच्छ ि हवरत गाि  गर्विकास ऄवधकारी, पंचायत सवमती ऄध्यक् 
कृवष ऄवधकारी, पंचायत सवमती पंचायत सवमती सदस्य 
विस्तार ऄवधकारी (पं.), पचंायत सवमती सदस्य 
गर् समन्ियक स्ि.भा.वम.(ग्रा.), पंचायत सवमती सदस्य 

विस्तार ऄवधकारी कृषी पंचायत सवमती सदस्य सवचि 
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6 
  

स्ियंपूणण पायाभतू 
सुविधा युक्त गाि 

सहाय्यक गर्विकास ऄवधकारी, पंचायत सवमती ऄध्यक् 

ईपऄवभयंता (बाधंकाम /ग्रा.पा.पु/छो.पा.वि.), पंचायत 
सवमती 

सदस्य 

शाखा ऄवभयंता (बाधंकाम), पंचायत सवमती सदस्य 
शाखा ऄवभयंता (ग्रा.पा.पु/छो.पा.वि.), पंचायत सवमती सदस्य 
तालुका समन्ियक, अपले सरकार सेिा कक् पचंायत 
सवमती 

सदस्य 

विस्तार ऄवधकारी (पं.), पचंायत सवमती सदस्य सवचि 
7  

 
सामावजक दृष्ट्या 
सुरवक्त गाि 

सहाय्यक गर्विकास ऄवधकारी, पंचायत सवमती   ऄध्यक् 
बाल विकास प्रकल्प ऄवधकारी, पंचायत सवमती  सदस्य 
गर्वशक्णावधकारी, पंचायत सवमती  सदस्य 
तालुका अरोग्य ऄवधकारी, पंचायत सवमती सदस्य 
कृषी ऄवधकारी, पंचायत सवमती सदस्य 
विस्तार ऄवधकारी (पं.),  पचंायत सवमती सदस्य सवचि 

8  सुशासन युक्त गाि सहाय्यक गर्विकास ऄवधकारी, पंचायत सवमती ऄध्यक् 
तालुका सहाय्यक कायणक्रम ऄवधकारी,  MREGS 
पंचायत सवमती 

सदस्य 

गर्वशक्णावधकारी, पंचायत सवमती सदस्य 
तालुका समन्ियक, अपले सरकार सेिा कक् सदस्य 
विस्तार ऄवधकारी (पं.), पचंायत सवमती सदस्य सवचि 

9  
 

ललग समभाि पोषक 
गाि 

गर्विकास ऄवधकारी, पंचायत सवमती ऄध्यक् 
बाल विकास प्रकल्प ऄवधकारी, पंचायत सवमती  सदस्य 
गर्वशक्णावधकारी, पंचायत सवमती  सदस्य 
तालुका अरोग्य ऄवधकारी, पंचायत सवमती सदस्य 

सहा. बाल विकास प्रकल्प ऄवधकारी,  पंचायत 
सवमती 

सदस्य सवचि 
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8.  वकमान पात्रता गुण  

i. ियैष्क्तक थीमसाठी वकमान पात्रता गुण अवण ग्रामपंचायतींसाठी सिण थीमिरील एकूण कामवगरी 
50% ऄसेल. 

ii. ब्लॉक/वजल्हा स्तरािरील थीमॅवर्क लकिा एकूण कामवगरीसाठी, पात्रता वकमान गुण 70% 
ऄसतील. 

राष्ट्रीय स्तरािरील पुरस्कारामंध्ये सहभागी होण्यासाठी ईपरोक्त वनकष अहेत.  

9.   मूल्यमापन कालािधी: 2021-2022 

10.   ऄपूणण मावहती ऄसलेले लकिा वनधावरत कालमयादेनंतर सादर केलेले नामवनदेशन सिण स्तरािंर पूणणपणे 
नाकारले जातील. 
11.   तक्रार /वििाद: राष्ट्रीय पंचायत पुरस्काराचं्या घोषणेनंतर कें द्रीय पंचायत राज विभागाद्वारे 
पुरस्काराबंाबत कोणत्याही प्रकारच्या वििाद/तक्रारी/विनंत्या विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. 

12. राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारासंाठी कालमयादा खालीलप्रमाणे ऄसेल:  
प्रवक्रया कालमयादा 

ग्रामपंचायतींद्वारे मावहती भरण्यासाठी ऑनलाआन प्रश्नािली ईघडणे 10  सप्र्ेंबर 2022 

पंचायत सवमती स्तरािरील सवमतीद्वारे प्रत्येक थीम ऄंतगणत पुरस्कार 
विजेत्याचंी वनिड 

31 ऑक्र्ोबर 2022 पयंत 

वजल्हा स्तरािरील सवमतीद्वारे द्वारे प्रत्येक थीम ऄंतगणत वजल्हास्तरीय 
पुरस्कार विजेत्याचंी वनिड 

16 नोव्हेंबर ते  16 वडसेंबर 
2022 

राज्य स्तरीय सवमतीद्वारे प्रत्येक थीम ऄंतगणत राज्य स्तरािरील पुरस्कार 
विजेत्याचंी वनिड 

1 जानेिारी ते 31 जानेिारी 
2023 

राष्ट्रीय पातळीिरील सवमतीद्वारे प्रत्येक थीम ऄंतगणत राष्ट्रीय पंचायत 
पुरस्कार विजेत्याचंी वनिड 

15 फेब्रिुारी ते 15 माचण 2023 

राष्ट्रीय पातळीिरील सवमतीद्वारे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेत्यानंा ऄंवतम 
रूप देणे मंजूरी प्रावधकरणाकडून अिश्यक ऄसलेल्या मंजूरीसह 

16 माचण अवण 31 माचण 2023 
च्या दरम्यान 

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्यांची घोषणा 1 एवप्रल 2023 पयंत 
राष्ट्रीय पंचायती राज वदनावनवमत्त पुरस्कार सोहळा 24 एवप्रल 2023 
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राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 बाबत ऄवधक मावहती कें द्र शासनाच्या 

www.panchayataward.gov.in या संकेतस्तळािर ईपलब्ध अहे.  
सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 202209081451456720 ऄसा अहे. हा अदेश 
वडजीर्ल स्िाक्रीने साक्ावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
 
 
           (राजेश कुमार) 
 ऄप्पर मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन 
 
प्रत:-  
1. मा.मंत्री (ग्रामविकास) याचंे खाजगी सवचि 
2. ऄप्पर मुख्य सवचि, ग्रामविकास ि  पचंायत राज विभाग याचंे स्िीय सहायक 
3. ऄप्पर मुख्य सवचि, सामान्य प्रशासन विभाग याचंे स्िीय सहायक 
4. प्रधान सवचि, पाणीपुरिठा ि स्िच्छता विभाग याचंे स्िीय सहायक 
5. प्रधान सवचि, वनयोजन विभाग याचंे स्िीय सहायक 
6. प्रधान सवचि,  मवहला ि बाल विकास विभाग याचंे स्िीय सहायक 
7. सवचि,  वशक्ण विभाग यांचे स्िीय सहायक 
8. मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, महाराष्ट्र जीिनान्नोती ऄवभयान (ईमेद) 
9. संचालक, राज्य ग्रामीण विकास संस्था यशदा पुणे 
10. संचालक, राज्य व्यिस्थापन कक् ग्रामीण गृहवनमाण  योजना महाराष्ट्र राज्य    
11.  राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्िराज्य योजना 
12.  ईप सवचि (अस्था-१५) ग्रामविकास विभाग याचंे स्िीय सहायक 
13. ईप सवचि ( पं.रा.) ग्रामविकास विभाग याचंे स्िीय सहायक 
14. ईप सवचि (कें द्रीय योजना) ग्रामविकास विभाग याचंे स्िीय सहायक 
15.  ईप सवचि (सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग) याचंे स्िीय सहायक 
16.  विभागीय अयुक्त, महसुली विभाग (सिण) 
17.  मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद (सिण) 
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