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2022-23 चा ामपचंायत िवकास आराखडा  
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महारा  शासन 
ाम िवकास िवभाग 

शासन िनणय मांकः -जीपीडीपी 2021/ . .29/पंरा-6 
बांधकाम भवन, इमारत .  25, मझबान पथ फोट, 

मुंबई--400001. 
तारीख:    17  ऑग ट, 2021 

वाचा -  
1) शासन िनणय मांकः ा.िव.िव. जीपीडीपी-2015/ . .38/ पं.रा-6, िद. 04 नो हबर, 2015 
2) शासन िनणय मांकः ा.िव.िव., जीपीडीपी 2017/ . .51/प.ंरा.6, िद.02 फे वुारी, 2018 
3) शासन िनणय मांकः ा.िव.िव.,जीपीडीपी 2018/ . .51/प.ंरा.6,िद.06 स टबर, 2018 
4)  शासन िनणय मांकः ा.िव.िव.,जीपीडीपी 2019/ . .38/पं.रा.6, िद.28 मे, 2019 
5)  शासन िनणय मांकः ा.िव.िव.,जीपीडीपी -2020/ . .39/पं.रा.6,िद.25 स टबर,2020 
6)  शासन िनणय मांकः ा.िव.िव.,बीपीडीपी-2021/ . . 21/पंरा- 6, िद.14 जून, 2021 

तावना - 
"आमच ंगाव, आमचा िवकास" उप मातंगत मागदशक सूचना व शासनाने वळेोवळेी शासन िनणया वय े

िनगिमत केले या परूक मागदशक सचूना, याबाबत क  शासनाने सिूचत केले या बाबी, 15 या िव  
आयोगा या अंमलबजावणी िवषयी रा य शासनाने िनगिमत केले या सूचना आिण खालील पूरक मागदशक 
सूचना िवचारात घेवनू सन 2022- 23 चा वा षक ामपचंायत िवकास आराखडा अतंीम करणेबाबत खालील 
पूरक मागदशक सूचना िनगिमत कर याची बाब शासना या िवचारािधन होती. 

शासन िनणय-  
रा य शासना या िविवध िवभागांचा सहभाग, िविवध िवभागामंाफत ामपचंायत े ाम ये राबिव यात 

यते असले या क  व रा य शासना या िवकास योजनाचं ेअिभसरण क न ामपंचायत िवकास आराखडा तयार 
करावयाचा आहे. 
2. शासन िनणय िद. 25/09/2020 म ये नमदु सिव तर सचूनानुसार ामसभाचं े िनयोजन कराव.े 
शासना या िविवध योजना ाम तरावर राबवीत असले या व संबंिधत ामपचंायती या काय े ाम य े 73 या 
घटना दु ती या अनुषगंाने पचंायत राज सं थांकडे ह तांतरीत 29 िवषयाचंी अमंलबजावणी कर यात यते 
असले या क  / रा य शासना या योजनांशी संबिंधत िवभागा या अिधकारी/ कमचारी यांनी या ामसभांना 
उप थत रहावयाचे आहे. यानुसार रा य व  िज हा पिरषदे या सव िवभागां या अिधकारी/कमचा यानंा  
सदर या ामसभमे य े उप थत राह यासाठी संबिंधतानंा लेखी सचूना मु य कायकारी अिधकारी यानंी  

ा यात.  
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3. यासाठी मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद यानंी रा य व िज.प. या संबिधत िवभागां या िज हा 
तरावरील अिधका-यांची बठैक घेवनू आव यक तो सम वय साधावा. तसेच िज हा तरा वरील या सव 

अिधका यानंी या या िवभागा या ाम तरीय वा इतर अिधका यानंा ामसभेस उप थत राह याबाबत लेखी 
सूचना देणेबाबत सूचीत कराव.े अशाच व पाची तालकुा तरीय अिधका- यांची बठैक गट िवकास अिधकारी 
यांनी घेऊन सव संबिधत अिधका-यानंा ामसभांचे वळेाप क व यानंी ामसभमे ये सादर करावया या 
मािहतीचा नमुना उपल ध क न ावयाचा आहे. तसचे िज हा तरावरील रा य शासना या व िज हापिरषदे या 
सव खाते मुखां या िश ण  काय माम यहेी आव यक या सूचना ा यात.  
 
4. ामसभांच ेवळेाप क - सन 2022-23 या वष चा ाम पचंायत िवकास आराखडा िनि त कर यासाठी 
सव ामपंचायत या ामसभा िद. 02 ऑ टोबर 2021 ते 15 िडसबर, 2021 या कालावधीत आयोिजत 
करावया या आहेत. यके तालु या या गट िवकास अिधका यानंी तालु यातील सव ामपचंायती या 

ामसभांच ेवळेाप क िनि त क न यास आव यक ती िस दी ावी.  
 
5. मिहला सभा,  मागासवग य व विंचत घटकांची सभा व बालसभा - ामपचंायतीने मु य ामसभे या 
श यतो आद या िदवशी कवा दोन िदवस अगोदर मिहला सभा, मागासवग य व विंचत घटकाचंी सभा  व 
बालसभा अशा तीन सभा आयोिजत करावया या आहेत. या ित ही सभांमधील चच  व िशफारशी याबाबत 

ामपचंायतीने आराखडा िनि त कर यासाठी आयोिजत केले या ामसभमे ये चच  घडवनू आणणे 
ामपचंायतीवर बधंनकारक  राहील.  

 
6. ाम पंचायत िवकास आराखडा तयार करताना िमशन अं योदय अतंगत सव णातील मािहती , 
वयंसहा यता गटामंाफत तयार कर यात आललेा दािर यिनमलुन सु मपत आराखडा, िविवध सव णातील 

गावाशी संबधंीत मािहती ( उदा. िश ण, आरो य, पशसुंवधन इ. िवभागाकंडील सव ण ), शा त िवकासाची 
येये तसेच मिहलासभा, मागासवग य व विंचत घटकांची सभा व बालसभा याम य े झाललेी चच  व सभतेील 

िन कष िवचारात घेऊन ाधा य म ठरिवणे बाबत सव ामपचंायत ना अवगत कराव.े  
  

            याच माणे शासन िनणय मांक जीपीडीपी 2018/ . .51/पं.रा.6, ाम िवकास िवभाग, िदनाकं 06 
स टबर, 2018 मधील मु ा . 5 म य ेनमदु के या माणे दािर य िनमलुन, मानव िवकास, सामािजक िवकास, 
आ थक िवकास, पय वरणीय व वातावरण िवषयक िवकास, सावजिनक सेवा, सु शासन, कौश यवृ दी, 
शा तिवकासाची येये (SDG), व छता, साडंपाणी व घनकचरा यव थापन इ. बाब चा एका मक िवचार 

ाधा य म ठरिवताना करावा.  
 
7. मता बांधणी व िश ण - ाम पचंायत िवकास आराखडा तयार करताना ाम पंचायत काय े ातील 
सव घटकांचा सि य सहभाग िमळवनू यां या गरजा / िनकड िवचारात घे या या  टीकोनातून ाम पचंायत 
तरावर या घटकानंा आराख ािवषयीची ि या, मािहती, आकडेवारी आिण शा त िवकासाची येय े (SDG) 

अवगत क न याचं ेह क व जबाबदा-या या िवषयीची जाणीव िनम ण करावयाची आहे. यासाठी िशि त संपक 
अिधकारी तथा भारी अिधकारी, िशि त पयविे का, सबकी योजना सबका िवकास या मोहीमेअतंगत येक 
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ाम पंचायतीसाठी िनयु त केले या Facilitator आिण िज हा पिरषद व रा य शासना या िविवध िवभागां या 
अिधकारी / कमचा-यांमाफत ामसभते यां या िवभागाची सव मािहती ावयाची अस याने खालील माणे 
मो ा माणात मता बाधंणी व िश णाच ेकाय म हाती यावयाच ेआहेत.  

अ) यके िज हा पिरषदे या दोन उप मु य कायकारी अिधका-यांना ( ा.पं. व म.बा.क.) व उपायु त 
(िवकास) आिण येक िज ासाठी चार वीण िश क (यापकैी दोघानंा िज हा व तालकुा िवकास 
आराख ासाठी ) यानंारा य ामीण िवकास सं था, यशदा, पुणे यांचेमाफत िश ण दे यात येईल.  
 
ब) िज हा तरीय िश ण/ कायशाळा  

1. गणिनहाय  िनयु त केललेे सव भारी अिधकारी व पयविे का (ए.बा.िव.से.)यांच ेदोन  िदवसाचं े
उजळणी िश ण.  
2. सव िज.प. / प.ं स. सद य  
3. िज.प. च े सव खाते मुख, सव गट िवकास अिधकारी आिण िज ातील मुख शै िणक व 
समािजक सं थांच े ितिनधी  
4. िज हा तरावरील िविवध खा यांच ेरा य शासनाचे सव अिधकारी ( Line Dept.)  
5. गट तरीय तािं क छाननी सिमतीचे सव सद य  
6. मु य लेखा व िव  अिधकारी , िज.प. व पचंायत सिमती आिण िज.प. या िविवध िवभागाम य े
कायरत असलले ेलेखा अिधकारी/कमचारी  
 

क) गट तरीय िश ण/ कायशाळा  
1. तालु यातील सव ामपचंायत च ेसरपंच व ामसेवक यांच ेदोन िदवसाचं े िश ण  
2. सव पचंायत सिमती सद य, पं. स. तरावरील सव खाते मुख, तालुका तरावरील िविवध 
खा यांच ेरा य शासनाचे सव अिधकारी ( Line Dept ), सव िव तार अिधकारी, पयविे का आिण 
तालु यातील मुख शै िणक व सामािजक सं थांच े ितिनधी यांची एकिदवशीय कायशाळा.  
 

ड) गण तरीय कायशाळा  
गण तरावर खालील दोन कार या कायशाळा यावया या आहेत. या कायशाळाचंी जबाबदारी 
गणिनहाय िनयु त केले या िशि त िव तार अिधकारी ( भारी अिधकारी) व  िशि त पयविे का 
यांचेवर सोपवावी. यासाठी आव यकतेनुसार गट िवकास अिधकारी यांनी िज हा तरीय वीण 

िश क व इतर तालकुा तरीय यं णेची मदत यावी.  
1 गणातील सव ामपचंायत च े सव सद य , ाम तरीय ससंाधन गटाचे सव सद य व सव 
िवभागांच े(िज.प. व रा य शासन) ाम तरावरील सव कमचारी  याचंी एक िदवसाची कायशाळा  
2 गणातील सव ामपचंायत मधील वयंसहा यता गटां या ामसघंाचे अ य , सिचव व 
कोषा य , अगंणवाडी सिेवका, ाम बाल संर ण सिमतीचे सद य  आिण समूह ससंाधन य ती 
(CRPs)याचंी एक िदवसाची कायशाळा.  
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          िश णाबाबत सिव तर मागदशक सूचना शासन प  .रा ा व 2021/ . .53/आ था-15 िद. 5 जुल,ै 
2021 अ वय ेिनगमीत केले या आहेत, यानुसार कायवाही करावी. िज हयातील सव ाम पंचायतीच ेवा षक 
आराखडे तयार क न ते ई- ाम वराज या वबेपोटलवर िद. 31 िडसबर, 2022 पयत अपलोड करावयाच े
अस याने सव िश ण काय म 30 स टबर, 2021 पयत पूण करावते.  
 
8.  क  शासनाने िवकिसत केले या ई- ाम वराज या वबेपोटलवर ामसभामंाफत अतंीम कर यात 
आलले े सन 2022-23 या वष च े ाम पचंायत िवकास आराखडे िदनाकं 31 िडसबर, 2021 पयत अपलोड 
कर याची जबाबदारी संबिंधत ामसेवक व क चालक यांचवेर सोपवावी. सव ामपचंायत च े ामपचंायत 
िवकास आराखडे मदुतीत अपलोड क न घे याची द ता संबिंधत गट िवकास अिधका यानंी यावी व याचा 
िनयिमत आढावा उपमु य कायकारी अिधकारी (पं) यानंी यावा.  
 
9.  ामपचंायत िवकास आराखडा तयार कर यासाठी गण िनहाय िनयु त केले या िशि त िव तार 
अिधकारी ( भारी अिधकारी) व िशि त पयविे का यानंा ती ामपचंायत . 500/- माणे ो साहना मक 
र कम अदा करावयाची आहे. सदरची र कम संबिधत ामपंचायतीचा आराखडा व इतर सव बाबी ई-

ाम वराज या वबेपोटलवर अपलोड झा यानंतर संबिधतानंा अदा करावी.  
 
10.  येक ाम पचंायती या वा षक आराख ाची न द तालुका तरावर गट िवकास अिधकारी यानंी 
घेऊन तालु यातील सव ाम पचंायत चा एकि त अहवाल िज हा तरावर िद. 31 िडसबर, 2021 पयत सादर 
करावयाचा असून मु य कायकारी अिधकारी यानंी िज ातील सव ामपंचायत चा ाम पंचायत िवकास 
आराख ाचंा एकि त अहवाल तयार क न शासनास व रा य यव थापन क  (पचंायत राज), पुणे यांचेकडे 
िद.31 िडसबर, 2021 पूव  सादर करावा.  
 
11. िज ातील सव ामपचंायत च े िवकास आराखडे िवचारात घेऊन शासन िनणय मांक: बीपीडीपी-
2021/ . . 21/पंरा- 6, ाम िवकास िवभाग, िदनाकं 14 जून, 2021 अ वये िनगिमत केले या मागदशक 
सूचनानुसार िज ातील सव तालुके व िज ाचा िवकास आराखडा (BPDP & DPDP) तयार करावयाचा आहे. 
सदरच ेिज हा व तालु याचे आराखडे 31 जानेवारी, 2022 पयत अतंीम क न अपलोड करावयाचे आहेत.  
 
12.  शासन िनणय िदनाकं 4 नो हेबर, 2015 अ वय े िदले या सूचनानुंसार िज हा तरीय सिनयं ण व 
कायकारी सिमती या िनयिमत बठैका घेवनू काय माचा आढावा यावा. तसचे तालकुा तरावर गट िवकास 
अिधकारी यानंी मिह यातून दोन वळेा ामसेवकांची व तीन मिह यातून एकदा सरपंच व ामसेवक यांची 
एकि त बठैक घेवनू काय माचा आढावा यावा.  
 
13. ाम पंचायत िवकास आराखडे मागदशक सूचनानुसार सव ि या राबवनू िविहत मदुतीत पूण 
कर या या टीने क  शासनाने दर वष माणे 2 ऑ टोबर, 2021 ते 31 जानेवारी, 2022 या कालावधीसाठी 
सबकी योजना सबका िवकास ही मोहीम जाहीर केललेी आहे. या बाबत सिव तर सूचना वतं पणे िनगिमत 
कर यात यते आहेत. 
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14.  शासन िनणय िदनाकं 4 नो हेबर, 2015, िदनाकं 8 जून, 2016, िदनाकं 2 फे वुारी, 2018 , िदनाकं 6 
स टबर, 2018, िदनाकं 29 मे, 2019 व 25 स टबर, 2020अ वये िदले या मागदशक सूचना आिण वर नमुद 
केले या सव बाबी िवचारात घेवनू सव ामपचंायत चा सन 2022-23 या वष चा ाम पचंायत िवकास आराखडा 
िविहत मुदतीत मंजरू होऊन िद. 31 िडसबर,2021 पयत अपलोड होईल याची द ता मु य कायकारी 
अिधकारी, िज हा पिरषद यानंी यावयाची आहे. 

 
सदर शासन िनणय महारा  शासना या www.maharashtra.gov.in या सकेंत थळावर उपल ध 

कर यात आला असनू याचा सकेंताक 202108131551209220 असा आहे. हा आदेश िडजीटल वा रीने 
सा ािंकत क न काढ यात येत आहे.  

महारा ाच ेरा यपाल यां या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 

     ( नीला रानडे ) 
 अवर सिचव, महारा  शासन. 

त:- 
1. मा. रा यपाल महोदय यांच ेसिचव, राजभवन, मलबार िहल, मुंबई. 
2.  मा. मु यमं ी यांच े धान सिचव, मं ालय, मुंबई -32. 
3. सव मा. मं ी/ मा.रा यमं ी याचं ेखाजगी सिचव मं ालय, मुंबई -32. 
4. मा. िवरोधी प नेते, िवधानपिरषद/िवधानसभा, महारा  िवधानमंडळ, मुंबई. 
5. मा. मु य सिचव यांचे विर ठ वीय सहायक. 
6. अपर मु य सिचव / धान सिचव/ सिचव ( िव  / िनयोजन / ाम िवकास / जलसधंारण / जलसपंदा/ 

महसलू व वन / मिहला व बाल िवकास /आिदवासी िवकास / सामािजक याय /सावजिनक आरो य / 
पाणी परुवठा /सावजिनक बाधंकाम /शालेय िश ण/ कृषी व पदुम / गहृ / उज ) 

7. सव स माननीय िवधानपिरषद/िवधानसभा सद य व संसद सद य महारा  रा य. 
8. िवभागीय आयु त ( सव िवभाग ) 
9. मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद ( सव ) 
10. िज हािधकारी ( सव ) 
11. रा य क प संचालक, रा य क प यव थापक क  ( रा ीय ाम वराज अिभयान ), ए-9, 

िशवसागर अपाटमट, मोदीबाग, गणेश खड रोड, िशवाजीनगर, पुणे - 411016. 
12. महासचंालक, मािहती व जनसंपक सचंालनालय, मुंबई.  
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13. मािहती व तं ान क , ामिवकास िवभाग, मझबान पथ, फोट, मुंबई. 
14. सह सिचव / उप सिचव  ाम िवकास िवभाग ( सव  ) 
15. िनवड न ती (काय सन परंा-6) 
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