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तावना - 
       क  शासनाने 12 या पंचवा षक योजनेअंतगत िविवध काय माचंे एकि करण क न 
पंचायतीराज यव थे या बळकटीकरणासाठी “राजीव गाधंी पंचायत सश तीकरण अिभयान” हा 
एकछ ी काय म सन 2013 - 2018 या कालावधीत राबिवला. संदभ िधन . 1 येथील 
िद.03.03.2014 रोजी या शासन िनणया वये सदर क  पुर कृत अिभयान भावीपणे 
राबिव यासाठी सिव तर मागदशक सूचना िनगिमत कर यात आ या आहेत. सन 2018-2019 या 
कालावधीसाठी या योजनेचे पुनगठन क न “रा ीय ाम वराज अिभयान” ही क  पुर कृत योजना 
संदभ . 2 येथील िद.20.02.2019 रोजी या शासन िनणया वये राबिव यात येत आहे. या योजनेचा 
कालावधी सन २०२१-२०२२ पयत अस यामुळे क  शासनाने या योजनेम ये काही सुधारणा क न 
संदभ . 4 अ वये “पुनरिचत (Revamped) रा ीय  ाम वराज अिभयान” अशी योजना जािहर 
केलेली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी िद.०१.०४.२०२२ ते िद.३१.०३.२०२६ या कालावधीम ये 
करावयाची आहे. सदर योजना क  शासन पुर कृत असून या योजने या  िनधीचे माण हे क  
िह सा 60%  व रा य िह सा 40%  असे आहे. सदरची क  पुर कृत “पुनरिचत ( Revamped) 
रा ीय ाम वराज अिभयान (RGSA)” योजना रा याम ये भावीपणे राबिव यासाठी, िविवध 
उप मां या अंमलबजावणीसाठी सिव तर मागदशक सूचना संदभ . 3 येथील प ा वये सव मु य 
कायकारी अिधकारी यानंा दे यात आ या आहेत. तथािप, संदभ . 1 व 2 येथील शासन 
िनणयामधील मनु यबळ िन मती या बाबीवर एकसु ता आणनू “पुनरिचत (Revamped) रा ीय ाम 
वराज अिभयान” या योजनेबाबत सवकष सूचना िनगिमत कर याची बाब शासना या िवचाराधीन 

होती.      
शासन िनणय :- 
         “रा ीय ाम वराज अिभयान” या योजनेम य े सुधारणा क न, क  शासनाने जाहीर केलेली 

“पुनरिचत ( Revamped) रा ीय ाम वराज अिभयान” ही योजना सन 20२२-२३ पासुन रा यात 

राबिव यात येईल. 
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अिभयानाची उ ी टे :- 
1) शा त िवकासाची येये (Sustainable Development Goals) सा य कर यासाठी पंचायत राज 

सं थामं ये सु शासन मता िवकिसत करणे.  
2) पंचायत राज सं थामंधील, ामपंचायत या ितस या व िन नतम तरावरील लोक ितिनध म ये नेतृ व 

गुण िवकिसत कर यासाठी मता बाधंणी करणे. 
3) मह वा या रा ीय सम याचंे िनराकरण कर यासाठी उपल ध साधन सामु ीचा पुरेशा माणात 

वापर, िविवध योजनाचंे अिभसरण (Convergance) आिण सवसमावशेक थािनक  सु शासनासाठी 
पंचायत ची मता वृ द गत करण.े 

4) पंचायतराज सं थां या वत: या उ प ाचे ोत वाढिव यासाठी याचंी मता बाधंणी करण.े  
5) पंचायतराज यव थेम ये पारदश पणा व उ रदािय व आण यासाठी आिण लोकसहभाग 

वाढिव यासाठी  ामसभांचे बळकटीकरण करणे.  
6) भारतीय रा य घटना व पसेा कायदा 1996 मधील तरतुदी व उि टे िवचारात घेऊन पंचायतराज 

सं थानंा अिधकार व जबाबदा  याचंे ह तातंरण करणे. 
7) पंचायतराज सं थानंा िश ण, स मीकरण व मागदशन कर यासाठी उ कृ ट सं थाचंे  जाळे िनम ण 

करण.े  
8) पंचायतराज सं थामंधील िविवध पातळीवर मता वाढीसाठी सं थानंा बळकटी देणे आिण यानंा 

मुलभतू सुिवधा, मानव संसाधनाचंी उपल धता आिण याचंे पिरणामकारक िश ण याचंी दजदार 
मानके सा य कर यासाठी स मीकरण करणे. 

9) पंचायतराज सं थामं ये जबाबदार व पारदशक सु शासन, शासकीय काय मता व सेवचेा दज  
सुधार यासाठी ई-ग हन स  व इतर तं ान आधािरत उपाययोजना करणे. 

10) पंचायतराज सं थां या शा त िवकासाची येयपुत  (Sustainable Development Goals) व इतर 
कामिगरीची दखल घेवून ो साहनपर बि से देणे. 

11) चार, सार व िस दी या मा यमातून िविवध े ातील सव भागीदार घटकांची मतावृ दी  करणे. 
12) रा ीय व आंतररा ीय सं थां या मा यमातून मािहती, संक पना व उप माचंी देवाणघेवाण करणे. 

 

अिभयानाची अमंलबजावणी :- 
 उपरो त उि टे सा य कर यासाठी रा यातील थािनक वरा य सं थांची मताबाधंणी, त  

मनु यबळ उपल धता, पायाभतू सुिवधांची िन मती कर यासाठी  " पनुरिचत (Revamped) रा ीय ाम 
वराज अिभयान” ही योजना रा यात सव  राबिव यात येणार आहे.  

शा त िवकासा या येयांचे थािनकीकरण, ामपंचायत िवकास आराखडे, पंचायत सिमती व 
िज हा पिरषद िवकास आराखडे तयार कर यासाठी मताबांधणी, याचबरोबर िनती आयोगाने  
िनवडले या देशातील 115 मह वाकां ी िज ांमधील (Aspirational Districts)  रा यातील नंदुरबार, 
उ मानाबाद, वािशम व गडिचरोली या चार िज हे आिण िमशन अं योदय अंतगत िनवडले या समुहातील 
(Clusters) लोक ितिनध ची मताबांधणी, ल वधे पंचायत ना (Panchayat Learning Centers) िवशेष 
सहा य, पेसा े ासाठी िविश ट संरचना, चार व िस दी, नािव यपणू उप मानंा ो साहन, आ थक 
िवकास व उ प  वृ दीसाठी लघु उ ोगानंा आव यक िनधी या कमतरतेची पूतता इ यादी बाब वर 
िवशेष वाने भर दे यात येईल. यासाठी खालील माणे उप म सु  कर यात येत आहेत. 
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1) िश ण व मताबांधणी :- 

1.1. रा यातील पंचायत राज सं थाचंी सं या, याम ये कायरत असलेले लोक ितिनधी व 
अिधकारी/ कमचा  याचंी सं या, थािनक वराज सं थाकंडे ह तातंिरत केलेले व करावयाचे 
िविवध िवषय, सं थाचंे यव थापन, आ थक बाबी, शा त िवकासा या येयांचे थािनकीकरण, 
िविवध योजनाचंे अिभसरण (Convergance) आिण सवसमावशेक थािनक सु शासनासाठी 
पंचायतीची मता वृ द गत करणे, सामािजक अिभसरण (Social Mobilisation) इ. बाबी 
िवचारात घेवून िश ण व मताबाधंणीचा वा षक आराखडा रा य ामीण िवकास सं था 
(SIRD) व रा य पंचायत संसाधन क  (SPRC) यानंी तयार करावा. यासाठी ामु याने खालील 
बाबी िवचारात या यात. 

1) पंचायती राज मं ालय, भारत सरकार यानंी िवकिसत केले या  National Capability 

Building Framework (NCBF) आधािरत िश ण व मताबाधंणीचे उप म यावते. 
2) क  शासना या पंचायती राज मं ालयाने शा त िवकासा या येयां या थािनकीकरणासाठी 

नऊ संक पना - गिरबी मु त आिण उपजीिवका (रोजगार) वृ ीस पोषक गाव, आरो यदायी 
गाव, बाल नेही गाव, जल समृ  गाव, व छ आिण हिरत गाव, वयंपूण पायाभतू 
सुिवधायु त गाव, सामािजक ा सरुि त गाव, सुशासनयु त गाव, लग समभाव पोषक 
गाव/मिहला नेही गाव - बाबत िश ण व मता बाधंणी उप म राबवावते. 

3) Aspirational Districts (नंदूरबार, उ मानाबाद, वािशम व गडिचरोली) व िमशन अं योदय 
ामपंचायत मधील न याने िनवडून आललेे लोक ितिनधी व अिधकारी / कमचा याचंे मता 

बाधंणी व िश ण उप म राबवावते. 
4) ाथिमक आरो य व लसीकरण, आहार, िश ण, व छता, जलसंधारण इ यादी रा ीय 

मह वा या िवषयाबंरोबरच नेतृ व िवकास, थािनक िनयोजन, काय लय यव थापन, 
वउ प ाचे ोत िन मती, िविवध योजनाचंी अंमलबजावणी व देखरेख, मिहला स मीकरण 

इ. िवषयाचंा समावशे िश ण व मताबाधंणी  काय माम ये करावा.  
5) न याने िनवडून आले या लोक ितिनध चे पिरचय िश ण (Orientation Training) 

िनवडणकुीनंतर श यतो 6 मिह यात व याचंे उजळणी िश ण (Refresher Training) 
िनवडून आ यानंतर 2 वष त याव.े 

6) मिहला लोक ितिनधी व विंचत घटकातील लोक ितिनध या िश णासाठी िवशेष ल  
ाव.े 

7) "आमचं गाव आमचा िवकास" अंतगत ामपंचायत िवकास आराखडे, पंचायत सिमती िवकास 
आराखडे व िज हा पिरषद िवकास आराखडे तयार करणे, अंमलबजावणी करणे व इतर 
पैलूंसाठी पंचायत राज सं थाचंे लोक ितिनधी, अिधकारी/कमचारी व इतर भागीदार 
घटकासंाठी िश ण याव.े 

8) पंचायत राज सं थामंधील लोक ितिनधी, अिधकारी/कमचारी यां यासाठी रा यातंगत व 
रा याबाहेर अ यास दौरे आयोजीत करावते. 
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9) यशदा तरावर िश ण गरजा िव ेषण, मोडयूल, वाचन सािह य तयार कराव.े रा य तरीय 

िवण िश काचंी िनवड यशदा तरावर कर यात यावी. िज हा व े ीय िवण िश काचंी 
िनवड िज हा पातळीवर कर यात यावी. िविवध तरीय िवण िश काचंे िश ण यशदा तरावर 
पूण कर यात याव.े याम ये ातंी योती, सू मिनयोजन, पंचायत ि या व सु शासन, 
िवक ीकरण, पेसा, ई-पंचायत यां या िवण िश काचंा व ि तरीय साधन य ती याचंा समावशे 
राहील. 

10) िज हा व पंचायत सिमती तरावरील लोक ितिनधी व अिधका याचंे आिण ामपंचायतीचे सरपंच 
याचं े िश ण यशदा तरावर घे यात याव.े िज हा पिरषद व पंचायत सिमती कमचा याचंे िश ण 
िज हा तरावर व उपसरपंच, सद य, ामसेवक व इतर ाम तरीय कमचा  याचंे िश ण िज हा 
पंचायत संसाधन क , ामसेवक िश ण क , पचंायत राज िश ण क  व तालुका तरावर 
मु य कायकारी अिधकारी याचंे माफत घे यात याव.े 

11) न याने िनवडणकूा झाले या ामपंचायतीमधील मिहला ामपंचायत सद यांसाठी   “ ातंी योती” 
मो ुल या धत वर िवशेष िश ण घे यात याव.े यासाठी िविश ट िश ण मो ूल, वाचन 
सािह य व त  िश क इ यादी बाब ची पूतता कर यात यावी. या मा यमातून न याने िनवडून 
आले या मिहला ाम पंचायत सद यानंा संवदेनशील कर याचा य न करावा. 

12) पेसा े ातील ाम पंचायतीम ये "पेसा" काय ाशी सुसंगत व अनु प िश ण दे यात याव.े "पेसा" 
अंतगत कायरत अिधकारी / कमचारी याचंेसाठी िवशेष िश ण आयोिजत कर यात याव.े पेसा 

े ातील ाम सभा संचेतनासाठी िविश ट  उप म घे यात यावते. 
13) मॉडेल ामपंचायत ना Peer / Panchayat Learning Centers (PLCs) हणनू िवकिसत कर यात 

याव.े  
14) िश ण व मताबाधंणी काय माचे फलिन प ीवर आधािरत मू यमापन कर यात याव.े सदर 

िश ण व मताबाधंणीचा वा षक आराखडा रा य यव थापन क  - पंचायतराज  (SMU-PR) 
माफत रा य व क  शासनास सादर कर यात येईल.  

1.2 पंचायत राज सं थाचं े ितिनधी व अिधकारी / कमचारी यां या रा य, िज हा, तालुका व ाम तरीय 
िश ण व मता बाधंणी काय मासाठी रा य ामीण िवकास सं था, यशदा, पुणे ही िशखर सं था 

(Apex Institute) हणनू कायरत असेल. 
1.3 िज हा तरावर िश णाचंे व प, अपेि त िश णाथ ची सं या इ यादी तपिशल िवचारात घेवून 

िज हा पंचायत संसाधन क ा या सहकाय ने िश ण व मता बाधंणीचे काम पूण क न घे याची 
जबाबदारी संबंिधत मु य कायकारी अिधकारी याचंी राहील. 

1.4 िज हा तरावरील व िज ातंगत सव िश णासाठी उप मु य कायकारी अिधकारी (पंचायत) हे 
सम वय अिधकारी हणनू काम करतील. िज हा पिरषद / पंचायत सिमती सद य व अिधकारी यां या 
यशदा तरावरील िश णासाठी उप मु य कायकारी अिधकारी (सामा य शासन) हे सम वय 
अिधकारी राहतील.  

1.5 रा य यव थापन क  - पंचायतराज (SMU-PR) याचंेशी स ामसलत क न िश ण व मता बाधंणी 
काय माचंे मो ूल, वाचन सािह य, वळेाप क, सिनयं ण आिण मू यमापन कर याची जबाबदारी 
रा य पंचायत संसाधन क  व रा य ामीण िवकास सं था, यशदा, पुणे याचंी राहील. 
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1.6 िज हा तरावरील िश ण काय म व उप माचंे सिनयं ण कर याची जबाबदारी िज हा 

तरावर िज हा पिरषदेचे मु य कायकारी अिधकारी व रा य तरावर यव थापन क  -  
पंचायतराज (SMU-PR) याचंी राहील. 

१.७ रा य पंचायत संसाधन क ,  रा य ामीण िवकास सं था, यशदा, पुणे आिण अिभयानातंगत 
िश ण घेणा या िविवध िश ण सं था याचंेमाफत पुनरिचत (Revamped) रा ीय ाम वराज 

अिभयानातंगत घे यात येणा या सव उप माचंा आढावा व सिनयं ण कर याची जबाबदारी 
यव थापन  क  -  पंचायतराज (SMU-PR) याचंी राहील. 

 
2)  सं था मक संरचना- िश ण:- 

 

2.1 रा य पंचायत संसाधन क  (SPRC) 
               सदंभ . 2 येथील िद.20.02.2019 रोजी या शासन िनणया वये काय वत असणारे रा य 

पंचायत संसाधन क  (SPRC) यापुढेही रा य ामीण िवकास सं था (SIRD), यशदा, पुणे यां या 
अिधन त कायरत राहील. सदर रा य पचंायत संसाधन क ासाठी मंजुर मनु यबळ, क ाची 
भिुमका, कत ये व जबाबदा या सोबत या पिरिश ट - 1 नुसार राहतील. 

   

2.2 िज हा पंचायत संसाधन क  (DPRC) 
2.2.1 संदभ . 2 येथील िद.20.02.2019 रोजी या शासन िनणया वये नमदु के यानुसार 

िज हा पंचायत संसाधन क  (DPRC) यापुढेही कायरत राहतील. सदर िज हा पंचायत 
संसाधन क ासाठी मंजुर मनु यबळ, क ाची भिुमका, कत ये व जबाबदा या सोबत या 
पिरिश ट - 2 नुसार राहतील.  

2.2.2 रा ीय ाम वराज अिभयानातंगत िज हा पंचायत संसाधन क ा या इमारत 
बाधंकामासाठी येकी . 2.00 कोटी उपल ध क न दे याची तरतूद होती. सदर तरतूद 
र  कर यात आली आहे. याऐवजी या िज ाम ये िज हा पंचायत संसाधन क ासाठी 
वतं  इमारत नाही, अशा िज ानंा िज हा पंचायत संसाधन क ासाठी सव सिुवधायु त  

इमारत भा ाने घेता येईल, अशी तरतूद कर यात येत आहे. यासाठी अिभयानांतगत 
.२५/- ती व.े फूट (Rs. 25/- per Sq.ft built up area) माणे जा तीत जा त 
.५०,०००/- ती मिहना या माणे िनधी उपल ध क न दे यात येईल. अशा कारचे 
ताव मु य कायकारी अिधकारी यानंी छाननी क न रा य यव थापन क  - पंचायत 

राज याचंे माफत रा य शासनाकडे मंजुरी तव सादर करावते. 
2.2.3 येक क ासाठी क  शासनाकडून वा षक पय े 20.00 ल  आवत  अनुदान वा षक 

आराख ातील मंजूरीनुसार उपल ध क न दे यात येणार आहे. 
 

2.3   तालकुा पंचायत संसाधन क  (BPRC) 
  संदभ . 2 येथील िद.20.02.2019 रोजी या शासन िनणया वये नमदु के यानुसार 

तालुका पंचायत संसाधन क  (BPRC) यापुढेही कायरत राहतील. सदर क ाकंरीता 
खालील माणे तरतूद कर यात येत आहे. 
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२.३.१ या तालु याम ये तालुका  पंचायत संसाधन क ासाठी वतं   इमारत नाही, अशा तालु यानंा,  

तालुका पंचायत संसाधन क  थापन क न काय वत कर यासाठी सव सुिवधायु त  इमारत 
भा ाने घेता येऊ शकेल. यासाठी अिभयानातंगत . २०/- ती वग फूट (Rs. 20/- per Sq.ft 

built up area) माणे जा तीत जा त . ३०,०००/- ती मिहना या माणे िनधी उपल ध क न 
देता येईल. अशा कारचे ताव मु य कायकारी अिधकारी यानंी छाननी क न रा य यव थापन 
क  - पंचायत राज याचंेमाफत रा य शासनाकडे मंजुरी तव सादर करावते. 

२.३.२ येक क ासाठी क  शासनाकडून वा षक पय े 4.20 ल  आवत  अनुदान वा षक 
आराख ातील मंजूरीनुसार उपल ध क न दे यात येणार आहे. 

३. पंचायतराज सं थांम ये मािहती व तं ाना ारे पारदशकता व उ रदािय व  
 

३.1 पंचायती राज मं ालय,भारत सरकार याचंे माफत िवकिसत कर यात आले या सव Panchayat 

Enterprise Suit (PES) आिण रा य शासनाने वतं पणे िवकिसत केललेी Software/Applications 
काय वत कर या या टीने रा याम ये आजपयत 19,997 आपले सरकार सेवा क  सु  
केलेली आहेत. 

३.2  जीपीएस, मोबाईल दारे संदेश इ याद या मा यमातून पंचायत या कामकाजाची ऑनलाईन पाहणी 
कर याची प दत बसिवणे, मािहती या यव थापनासाठी भौगोिलक मािहती णालीचा (GIS) आिण 
Geo- tagging चा वापर करणे आव यक आहे, जेणेक न सव मािहती ही य व समज यास सुलभ 
अशा व पात लोक ितिनधी, अिधकारी तसेच जनतेस उपल ध राहील. भौगोिलक मािहती 

णाली या मा यमातून मािहत या सुलभ सादरीकरणामळेु रा य पातळीपासून ाम पातळीपयत 
िनणय ि या सुलभ होऊ शकेल व िवकासाचा िनधी गरजां या ाधा य मानुसार अिधक 

भावीपणे वापर याबाबत या िव  आयोगा या सूचनांची अंमलबजावणी होईल. 
3.3 आपले सरकार सेवा क ामाफत उपल ध क न दे यात येत असले या सेवा आिण उपरो त माणे 

मािहती तं ाना या आधारे अपेि त असणा या सेवा िनयिमतपणे व सुरळीतपणे सु   ठेव याची 
जबाबदारी मु य कायकारी अिधकारी याचंी राहील.                                         

४.पेसा े ासाठी िवशेष सहा य:-  
 

पंचायत े  िव तार कायदा (पेसा), 1996 अंतगत पेसा े ातील गावां या ामसभानंा मो ा 
माणात िविवध व पाचे अिधकार दान कर यात आलेले आहेत. या सव अिधकाराचंा पिरणामकारक, 

पारदश पणे वापर कर या या टने ामसभानंा उप थती वाढवनू गावातील सव घटकाचंा सि य 
सहभाग िनणय ि येम ये होणे आव यक आहे. यासाठी या योजनेअंतगत पेसा े ातील ामपंचायत ना  
खालील माणे िवशेष सहा य कर यात येणार आहे.  
४.1 पेसा े ातील िज हा पिरषद, पंचायत सिमती व ामपंचायत सद यासंाठी वतं  मता बाधंणी व 

िश ण काय म. 
४.2. पेसा े ातील ामसभा जनजागतृी व बळकटीकरणासाठी ामसभा िदशािनदशन (Gramsabha 

Orientation) उप म राबिव याबाबत रा य शासनाकडील प  जावक . पेसाअ-
2017/ . .17/प.ंरा-2, िद.28 फे वुारी, 2017 अ वये सिव तर सूचना िनगिमत कर यात आले या 
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आहेत. यासाठी 5 पेसा ामपंचायत या समहुासाठी वा षक . १५,०००/- माणे अिभयानातंगत 
िनधी उपल ध क न दे यात येईल. यानुसार पेसा िज ानंी, याचंे िज ातील ५ पेसा 

ामपंचायतीचा एक समुह तयार क न, यािठकाणी हाती यावया या उप मां या तपिशलासह 
ताव रा य यव थापन क  - पंचायत राज यां याकडे मंजुरी तव व िनधी मागणीसाठी सादर 

करावते. 
४.3. पेसा े ातील येक ामपंचायतीसाठी िनयु त कर यात आले या ामसभा मोिबलायझर यानंा 

क शासनाने केले या तरतूदीनुसार . २,५००/- मािसक मानधनाऐवजी .४,०00/- मािसक  
मानधन मंजूर केलेले आहे. यानुसार ामसभा मोिबलायझर याचंे मानधन ती मिहना . ४,०००/- 

माणे अदा कर यास मा यता दे यात येत आहे. 
४.४ ामसभा मोिबलायझर यां या िनयु तीची कायप दती, याचंी कत ये व जबाबदा या शासनाचे प  

जावक .रागापंं-2016/ . .101/योजना-4, िदनाकं 22 जून, 2016 व 22 जानेवारी, 2018 
अ वये िनि त केले या आहेत. यानुसार तालुका िश ण सम वयक (पेसा) यानंी ामसभा 
मोिबलायझर यां या कामकाजावर देखरेख ठेऊन सिनयं ण करावयाचे आहे. 

४.५ पेसा े ातील येक तालु यासाठी एक या माणे रा यात एकुण 59 तालुका पेसा सम वयक पदाच े
पदनाम तालुका िश ण सम वयक (पेसा) अस े कर यात येत असून क  शासना या सूचनानुंसार 
सदर पदाचे मानधन यकेी ितमहा .2५,000/- माणे अदा कर यास मंजूरी दे यात येत आहे. 
सदर पदे शासना या िवहीत िनयमानुंसार बा यं णे ारे भर यात यावीत. 

४.६ पेसा े ातील येक िज ासाठी एक या माणे रा यात एकुण 13 िज हा पेसा सम वयक पदाचे 
पदनाम िज हा िश ण सम वयक (पेसा) असे कर यात येत असून क शासना या सूचनानुंसार 
सदर पदाचे मानधन यकेी ितमहा .30,000/- माणे अदा कर यास मंजूरी दे यात येत आहे. 
सदर पदे शासना या िवहीत िनयमानुंसार बा यं णे ारे भर यात यावीत. 

४.7 िज हा िश ण सम वयक (पेसा) व तालुका  िश ण सम वयक (पेसा) याचंी िनयु ती प दती, कत ये 
व जबाबदा या शासन प  .रा ा व-2017/ . .147/योजना-4, िद. 22 जानेवारी, 2018 नुसार 
राहतील. 

४.8 िज हािनहाय िज हा िश ण सम वयक (पेसा) व तालुका  िश ण सम वयक (पेसा) याचंी मंजूर पदे 
व इतर तपिशल पिरिश ट- 3 माणे राहील. 

४.9 पेसा े ासाठी वरील माणे दे यात येणारे िवशेष सहा य दरवष  क  शासनाकडून वा षक 
आराख ाम ये मंजूर कर यात येणा  या िनकष व िनधीनुसार सु  राहील. 

५. नािव यपूण उप म 

   अिभयान राबिवताना पंचायतीराज यव थे या बळकटीकरणा या अनुषंगाने जाणिवणा  या िविवध 
सम या, अडचणी, मय दा यावर उपाय योज या या टने नािव यपूण क पना, उप म, योग, प दती, 
इ याद ना सात याने जाणीवपूवक ो साहन दे यात याव.े याकिरता त ां या मदतीने पंचायती राज 
यव थेतील मखु अडचणी/सम या शोधून यावरील उपाययोजनां या संभा य पय याबंाबत िवचार 

कर यात यावा. तसेच अिभयानातील िविवध उप म थािनक पातळीवर राबिवताना पंचायती व यां या 
शासकीय यं णानंा पारंपािरक प दतीऐवजी नािव यपूण प दत चा अवलंब क न अशा पय याचं े
योग/चाचणी कर याकिरता ो साहन दे यात याव.े 
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6. आ थक िवकास व उ प  वाढीच े क प :- 
  पंचायत राज सं थानंा याचंे काय े ाम ये आ थक िवकासाचे व उ प  वाढीचे लघु क प 

हाती घेता येऊ शकतील. यासाठी अिभयानातंगत वतं  ताव रा य यव थापन क  - पंचायत 
राज यां यामाफत शासनास सादर करावते. 
 

७. जनजागृती व लोक बोधन :- 
 

७.1 अिभयाना या िविवध उप मामं ये जनतेचा व समाजातील िविवध घटकाचंा उ फूत सहभाग 
िमळावा याकिरता सार मा यमाचंा क पकतेने वापर क न जनजागृती व लोक बोधनाचा 
यापक य न कर यात यावा. यासाठी िज हा पिरषद भाग तरावर व तालुका तरावर एक 

िदवसीय िशिबरे, दूरदशन, रेिडओ, उप ह वािहनी, हडीओ, िफ म , ना  व पथना , 
िच कला पध  व सिच  मागद शका, िनयतकािलके, थािनक मेळाव,े अ यास सहली, 
थायी व िफरती दशने इ यादी बहुिवध मा यमे व उपकरणे उपल ध क न पिर थतीनु प 

वापर कर यात यावा. 
७.2 येक िज हयाने थािनक पिर थती, संसाधने व गरज िवचारात घेऊन यां या िज ाचा 

मािहती, चार व िस ीचा आराखडा तयार क न तो रा य यव थापन क  - पंचायतराज 
(SMU-PR) कडे सादर करावयाचा आहे.   

७.3 रा याचा एकि त मािहती,  चार व िस दीसाठीचा वा षक आराखडा तयार कर यात येवून  
यावर योजने या एकूण वा षक आराखडयामधील मंजूर िनधी या दोन ट यां या मय देत 

िनधीचा िविनयोग कर यात यावा. 

8. रा य, िज हा व तालकुा तरीय क प यव थापन व मनु यबळ :- 

        "पुनरिचत (Revamped)  रा ीय ाम वराज अिभयान"  ही योजना  सन 20२२-२३ या 
आ थक वष पासून सु  कर यात आलेली असून या योजने या अंमलबजावणीसाठी यापूव या 
“रा ीय ाम वराज अिभयान” योजनतगत  मंजुर मनु यबळा या पदनामाम य े व याकरीता 
आव यक तरतूदीम ये, क  शासना या मागदशक सूचनासं अनुस न, खालील माणे बदल 
कर यात येत आहेत. 

8.1 रा य क प यव थापन क  (SMU-PR) 
          िद. 20.02.2019 रोजी या शासन िनणया वये राजीव गाधंी पंचायत सश तीकरण 

अिभयान योजनेचे पुनगठन क न “रा ीय ाम वराज अिभयान” लागू कर यात आले आहे. 
सदर अिभयानातंगत रा य यव थापन क  - पंचायत राज (SMU-PR) थापन कर यात 
आला असून या क ाचे मनु यबळ, भिुमका, कत य व जबाबदा या याबाबतचा तपिशल 
पिरिश ट - 4 माणे राहील. 
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8.2 िज हा क प यव थापन क  (DPMU) 
  िद. 20.02.2019 रोजी या शासन िनणय वये थापन कर यात आले या िज हा क प 

यव थापन क ासाठी मनु यबळ मंजूरी व यां या भिूमका, कत य व जबाबदा या या बाबतचा 
तपिशल पिरिश ट - 5 नुसार राहील. 

8.3 तालकुा क प यव थापन क  (BPMU)  

8.३.1 महारा  रा यातील सव 3५१ तालु यामं ये िज हा क प यव थापन क ा या 
अख यारीत तालुका क प यव थापन क  गिठत केले जातील. या क ासाठी तालुका 

क प सम वयक हणनू गट िवकास अिधकारी हे कामकाज पाहतील. तसेच पचंायत 
सिमतीमधील सहा यक गट िवकास अिधकारी हे सहा यक क प सम वयक हणनू 
कामकाज पाहतील. 

8.३.2 तालुका क प यव थापन क ातील पदाचंा तपिशल आिण कत ये व जबाबदा या 
पिरिश ट - ६ माणे राहतील. 

8.3.3 तालुका क प यव थापन क ाचे काय लय थापन कर यासाठी जागेची यव था 
संबिधत पंचायत सिमतीने करावी. तालुका क प यव थापन क  संबंिधत गट िवकास 
अिधकारी व उपमु य कायकारी अिधकारी ( ामपंचायत), िज हा पिरषद यां या 
िनयं णाखाली राहील. 

9. अिभयान - सिनयं ण व मु यमापन  
    अिभयानातंगत िविवध उप माचंा िनयिमतपणे आढावा घेऊन सिनयं ण व मु यमापनासाठी 

खालील सिम या रहातील. 

9.1  िदशादशक सिमती 
                     अिभयाना या गतीसंदभ त अपेि त फलिन प ी या टीने िनयं ण ठेव याकिरता 

तसेच पंचायती राज यव थेकडे िविवध िवषय, कमचारी व िनधीच ेह तातंरण कर यासाठी 
धोरणा मक िनणयासाठी मा.मं ी, ाम िवकास यां या अ य तेखालील िदशादशक सिमती 
पिरिश ट - ७ माणे राहील. 

9.2 सुकाण ूसिमती 
          िनधीचे ह तातंरण आिण रा य शासना या िविवध िवभागाचंा सम वय साध या या 

टीने मा.मु य सिचव यां या अ य तेखाली सुकाण ूसिमती पिरिश ट - ८ माणे राहील. 

9.3 रा य कायकारी सिमती   
          अिभयाना या य  अंमलबजावणी या सव बाब चे सिनयं ण कर याकिरता मा. अपर 

मु य सिचव/ धान सिचव, ामिवकास व पंचायतीराज यां या अ य तेखाली रा य कायकारी 
सिमती पिरिश ट - ९ म ये दशिव या माणे राहील. रा य कायकारी सिमती अिभयाना या 

य  अंमलबजावणी या सव बाब चे सिनयं ण करेल. अिभयान अंमलबजावणी िवषयाचे सव 
अिधकार या सिमतीस राहतील. 
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9.4 िज हा सिनयं ण सिमती  

          िज ातील अिभयानाची अंमलबजावणी, सिनयं ण व मु यमापन कर यासाठी िज हा 
तरावर मु य कायकारी अिधकारी याचंे अ य तेखाली िज हा सिनयं ण सिमती       

पिरिश ट -1०  माणे राहील. 
 

10. फलिन प ीवर आधािरत मु यमापन 
10.1 अिभयाना या अपेि त फलिन प ीचे िनदशक (Indicators) ठरिव यात येतील. या 

िनदशका या आधारे अिभयाना या सिनयं णासाठी ऑनलाईन व पाची एका मक 
मािहती यव थापन णाली (Integrated MIS) िवकिसत कर यात येईल. जेणेक न 
अिभयाना या सवकष गतीचा एकि त आढावा घेणे श य होईल. 

10.2 ितवष  अिभयाना या फलिन प ीचे मू यमापन (Evaluation) य थ सं थामंाफत 
कर यात येईल. अशा कारचे ितवष  मू यमापन करणा  या य थ सं थाचंी सूची 5 
वष साठी रा य कायकारी सिमती िनि त करेल. 

10.3 एका मक सिनयं ण तसेच य थ मू यमापना याआधारे अिभयाना या  अंमलबजावणी 
म ये आव यक सुधारणाचंा िनयिमत आढावा घेवून सुधािरत प दती (Mid-Course 

Corrections) वळेोवळेी रा य यव थापन क  - पंचायतराज (SMU-PR) कडून लाग ू
कर यात येईल. 

 

11. िनधी- ोत यव थापन 
11.1 तुत योजना ही क  पुर कृत असून, या योजनेसाठी क  व रा य िह सा अनु मे 60% : 

40% असा आहे. या अिभयानातंगत क  शासनाकडून ा त होणारा िनधी व यामय देत 
रा य िह सा उपल ध क न दे यात येईल. सदर िनधी योजनतगत उघड यात आले या  
Single Nodal Account- SNA म ये वग कर यात यावा.  

11.2  योजनेअंतगत उपल ध झाले या िनधीतून रा य यव थापन क  - पंचायतराज (SMU-PR) 

यानंी आव यकतेनुसार रा य ामीण िवकास सं था (यशदा), िज हा पिरषदा, ामसेवक 
िश ण क , पंचायत राज िश ण क  व संयु त िश ण क  यानंा PFMS माफत िनधी 

आहरण मय दा िनि त क न ावी. सव अंमलबजावणी यं णानंी यानंा मंजुर असले या 
उप मावंर, यानंा मंजुर  केले या िनधी आहरण मय देमधुन PFMS णालीमाफतच खच 
करावयाचा आहे. 

11.3 िज हा पिरषद तरावर रा ीयकृत बँकेम ये उघड यात आले या Zero Balance 

Subsidiary Account मधून PFMS णालीमाफत खच करावयाचा आहे.  
11.4 मु य कायकारी अिधकारी यानंी अिभयानाअंतगत िविवध उप मासाठी रा य शासनाने 

िनि त केले या मागदशक सुचनानुंसार खच करावयाचा आहे. अिभयानातंगत िनधी या 
िहशोबाचा ताळमेळ, वतं  लेखे, अिभलेखे जतन करणे तसेच दैनंिदन कामकाजाची 
जबाबदारी मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद व उप मु य कायकारी अिधकारी 
( ा.पं.) याचंी राहील.  

 



शासन िनणय मांकः रा ा वअ- 2022 / . .40/आ था-15 

पृ  28 पकैी 11 

 
11.5 रा य िह याचा िनधी रा य तराव न उपल ध क न दे यात येईल तसचे अनुसूिचत 

े ातील उप मासंाठी आिदवासी िवकास िवभागाकडून रा य िह याचा िनधी उपल ध 
क न घे यात येईल. 

11.6 अिभयानातंगत िनधी या िहशोबाचा ताळमेळ, वतं  लेखे, अिभलेखे जतन करणे तसेच 
दैनंिदन कामकाज याचंी जबाबदारी रा य यव थापन क  - पंचायतराज (SMU-PR) ची  
राहील. 

 

12. लेखापिर ण व उपयोिगता माणप  े
 

मु य कायकारी अिधकारी यानंी शासन, रा य यव थापन क  - पंचायतराज (SMU-PR) 
याचंकेडून योजनेअंतगत उपल ध झाले या िनधी या िविनयोगाचे उपयोिगता माणप  संबंिधत 
मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद याचंे वा रीने रा य यव थापन क  - पंचायतराज 
(SMU-PR) माफत शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील. तसेच महालेखापाल याचंे 
काय लयाकडून लेखापिर ण व सनदी लेखापाल याचंेमाफत वा षक लेखा पिर ण क न घेवनू 
याचा अहवाल रा य यव थापन क  - पंचायतराज (SMU-PR) माफत शासनास सादर करणे 

बंधनकारक राहील.   
13.        योजनेअंतगत रा य, िज हा व तालुका तरावर मंजूर असलेली पिरिश टामधील नमदू पदे, 

पदिनहाय अहता िवचारात घेऊन शासना या पुवमा यतेने िवहीत िनयमाचंे पालन क न 
ितिनयु ती / बा यं णे ारे रा य यव थापन क  - पंचायतराज (SMU-PR) माफत भर यात 

येतील.  
 

14.     क  शासनाने वळेोवळेी िवहीत केले या मागदशक त वानुंसार, पुनरिचत रा ीय ाम 
वराज अिभयानबाबतचे सव िनणय व यां या अंमलबजावणीसाठीची कायप दती िनि त 

कर यास ाम िवकास िवभाग स म असेल. 
 
सदर शासन िनणय महारा  शासना या www.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर 

उपल ध कर यात आला असून याचा सकेंताक 202209161247029020 असा आहे. हा आदेश 
िडजीटल वा रीने सा ािंकत क न काढ यात येत आहे.  

महारा ाचे रा यपाल यां या आदेशानुसार व नावाने. 

 

 

      त, 
1.  मा.रा यपालांचे सिचव, 
2.  मा.मु यमं ी यांचे अपर मु य सिचव, 
3. मा.मं ी ( ाम िवकास) यांचे खाजगी सिचव, 
4. मा.रा यमं ी ( ाम िवकास) याचें खाजगी सिचव, 
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5.  मा.मु य सिचव याचं ेसह सिचव, 
6. मा.िवधान सभा/ मा.िवधान पिरषद सद य (सव), 
7. मा.अ य , िज हा पिरषद (सव), 
8. मा.अ पर मु य सिचव (िनयोजन) यांचे वीय सहायक, 
9. मा. धान सिचव ( ाम िवकास) यांचे वीय सहायक, 
10. मा. धान सिचव (जलसंधारण) यांचे वायी सहायक, 
11. मा. धान सिचव (िव ) यांच े वीय सहायक, 
12. मा. धान सिचव (आिदवासी िवकास) यांचे वीय सहायक, 
13. मा. धान सिचव (मािहती व तं ान) यांच े वीय सहायक, 
14. मा. धान सिचव (मिहला व बाल िवकास) यांचे वीय सहायक, 
15. मा.सिचव (सामािजक याय व िवशेष सहा य) यांच े वीय सहायक, 
16. िवभागीय आयु त (सव) 
17. महा संचालक, यशवतंराव च हाण िवकास शासन बोिधनी (यशदा), बाणेर रोड, पुणे, 
18. मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद (सव), 
19. रा य क प सचंालक, रा ीय ाम वराज अिभयान, पुणे. 
20. िव  िवभाग ( यय-15/अथसकं प-17) मं ालय, मुंबई-32, 
21. िनयोजन िवभाग (का. .1444), मं ालय, मुंबई-32, 
22. सह सिचव /उप सिचव  (सव), ( ाम िवकास िवभाग) बांधकाम भवन, मझबान पथ,  फोट,  

मुंबई-400001, 
23. िनवडन ती-आ था - 15 (योजना-4). 
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     पिरिश ट - 1 
रा य पंचायत संसाधन क  (SPRC) 

 

अ. भिूमका, कत ये व जबाबदा  या :- 
 

 रा याम ये पंचायतराज यव थेबाबत मािहती व ान िवकिसत क न याचा सार 
कर यासाठी आिण पंचायतराज सं थां या मता बाधंणीस अिधक वगे दे यासाठी रा य पंचायत 
संसाधन क ाची िन मती कर यात आली आहे. सदर रा य पंचायत संसाधन क  (SPRC) रा य ामीण 
िवकास सं था (SIRD), यशदा, पुणे यां या अिधन त कायरत राहील. याच माणे रा य पंचायत 
संसाधन क , रा य शासना या ाम िवकास िवभागासाठी (पंचायतराज) िवचार गट (Think Tank) 
हणनूही काय करेल. रा य पंचायत संसाधन क ाची कत ये व जबाबदा या खालील माणे राहतील.  

1. पंचायत या मताबाधंणी िवषयी धोरण तयार करणे. 
2. िश ण गरजाचंे िव ेषण क न, आव यक िश ण मो ू स व िश ण सािह य िवकिसत 

करण.े 
3. िज हा व तालकुा संसाधन क ानंा िवक ीत पातळीवरील िश ण दे यासाठी आव यक ते 

सहा य करणे. 
4. पंचायत लोक ितिनधी, अिधकारी व कमचारी यां या िश णासाठी िवण िश क व संसाधन 

य ती िवकिसत करणे.  
5. िश ण, आरो य, व छता, मिहला बालक याण, कृषी इ. िवषयां या िश णासाठी िवशेष 

(Specialist) सं थाशंी संपक व सहकाय थापन करणे.  
6. वयंसेवी सं था व इतर संसाधन सं थाचंे अनुभव सामाियकरण (Experience Sharing), पर पर 

िश ण व शै िणक सािह याची देवाणघेवाण कर यासाठी जाळे िनम ण करणे. 
7. पंचायतराज, िवक ीकृत िनयोजन, िवक ीकृत िवकास व इतर वळेोवळेी िनम ण होणा या 

थािनक गरजािंवषयी िश ण, सेिमनार, कॉ फर सेस, कायशाळा घेणे. 
8. पंचायतराज, िवक ीकृत िवकास आिण इतर संबंिधत समकालीन िवषयाबंाबत संशोधनास 

ो साहन देणे आिण संशोधन करणे. 
9. पंचायतराज सं थां या ाचंे िव ेषण करणे व उपाय योजनाबंाबत धोरण तयार करणे. 
10. ामीण भागातील िनयोजन ि या सुलभ कर यासाठी िवकासा या िविवध पैलबूाबत 

आव यक मािहती, डेटाबेस तयार क न संसाधन क  हणनू काय करण.े 
11. पंचायतराज व िवक ीकृत िवकासासंबंधी िविवध िवषयाबंाबत पु तके, िनयतकािलके, लेख 

तयार क न िविवध मा यमां ारे िस द करणे. 
12. रा यातील पंचायतराज सं थां या िविवध पैलूबंाबत मु यमापन व संिनयं ण करणे कवा 

यासाठी मागदशन करणे. 
13. रा य पंचायत संसाधन क ामाफत (SPRC) घे यात येणा या सव िश ण काय माचंे भौितक 

व आ थक अहवाल रा य यव थापन क  - पंचायतराज (SMU-PR) व शासनास सादर 
करावते. पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानांतगत रा य पंचायत संसाधन क  (SPRC) 
साठी रा य ामीण िवकास सं थेला (SIRD) उपल ध क न दे यात येणा या िनधीचा िविनयोग 
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वतं  बँक खा यामाफत कर यात यावा. तसेच खच व खच चा ताळमेळ घेणे, वतं  लेखे 
ठेवणे, अिभलखेे जतन करणे इ. जबाबदारी रा य ामीण िवकास सं थेची (SIRD) राहील.  

14.  रा य ामीण िवकास सं थेला (SIRD) घे यात येणा या सव िश ण काय माचंे भौितक व 
आ थक अहवाल रा य यव थापन क  - पंचायतराज (SMU-PR) व शासनास सादर करावते. 
रा य ामीण िवकास सं थेला (SIRD) पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानातंगत उपल ध 
क न दे यात येणा या िनधीचा िहशेब, लेखापिर ण व उपयोिगता माणप  रा य यव थापन 
क  - पंचायतराज (SMU-PR) व शासनास सादर करणे.   

१5. पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानातंगत िविवध उप माचंी जबाबदारी भावीपणे , िविहत 
मुदतीत व सम वयाने पार पाड या या टीने रा य ामीण िवकास सं था (SIRD), रा य 
पंचायत संसाधन क  (SPRC) व रा य यव थापन क  - पंचायतराज (SMU-PR) हे जबाबदार 
राहतील. 

ब. मनु यबळ 
1. रा य पंचायत संसाधन क ाम ये साधारणत: खालील सहा िवषया या त  य ती असतील.  

1.1  पंचायतराज, िवक ीकृत िनयोजन, सु म िनयोजन इ.  
1.2 मिहला स मीकरण, लगभदे सम या/मु े (Gender Issues) आिण सामािजक याय 
1.3  ई-ग हन स, PES, लेखा व अंदाजप क इ. 
1.4 ामिवकास, कौश यवृ दी, उपिजवीका इ. े े 
1.5 िश ण, आरो य, व छता इ. सामािजक े े 
१.६ शा त िवकासाची येय े

2.  आवत  खच साठी रा य पंचायत संसाधन क ास वा षक आराख ातील मंजूरीनुसार ती वष 
.८४.00 ल  िनधी उपल ध क न दे यात येईल. यानुसार रा य पंचायत संसाधन क ासाठी 

खालील माणे आव यक मनु यबळाची िनवड व िनयु ती करार प दतीने रा य ामीण िवकास 
सं थेमाफत कर यात यावी.  

अ. . पदाचे नाव पदसं या वा षक मानधन मय दा 
1 उपसंचालक 3 24 ते 26 ल  
2 िवषय त  (Thematic expert) 6 33 ते 35 ल  
3 डाटा एं ी ऑपरेटर / सहा यक 6 18 ते 20 ल  

एकुण 15 75 ते 81 ल  
 
3. रा य पंचायत संसाधन क ामधील मनु यबळ संचालक, रा य ामीण िवकास सं था यां या 

शासकीय िनयं णाखाली पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानाचे कामकाज पाहील. 
४. मनु यबळाअभावी पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानाचे उप म अमंलबजावणीम ये िवलंब  

होऊ नये याकरीता उपाययोजना कर याची द ता रा य ामीण िवकास सं था, यशदा, पुणे यानंी 
यावी. 

 
************* 
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पिरिश ट - 2 

िज हा पंचायत संसाधन क  (DPRC) 
 

अ. भिूमका, कत ये व जबाबदा या  
1. िज हा पंचायत संसाधन क ाचे कामकाज संबंिधत मु य कायकारी अिधकारी यां या 

शासकीय िनयं णाखाली राहील.  
2. उपमु य कायकारी अिधकारी ( ामपंचायत) हे या क ाचंे पदिस द ाचाय हणनू कामकाज 

पाहतील. 
3. िज हा तरावरील िविवध कार या मताबांधणी व िश ण काय माचंे मंजूर 

आराख ानुसार िनयोजन करणे. 
4. िज ातील िश ण उप माचंे संबिंधत ामसेवक िश ण के , पंचायतराज िश ण क , 

िज ातील िश णाची सोय असलेली महािव ालय,े िश ण सं था इ. समवते सम वय 
साधून वा षक वळेाप क तयार करणे. 

5. या िश ण काय मासंाठी रा य पंचायत संसाधन क  / रा य ामीण िवकास सं था 
याचंेकडून िश णाचे मो ूल, वळेाप क, िश ण सािह य, िवण िश कां या या ा इ. 

ा त क न घेणे. 
6. िविवध िश ण उप मांसाठी आव यक तेव ा िवण िश क / साधन य त ची िनवड 

क न यानंा िश णासाठी रा य ामीण िवकास सं थेकडे पाठिवणे. 
7. िज हा क प यव थापन क ामधील लखेापाल, िलिपक तसेच पेसा िज ामंधील िज हा 

िश ण सम वयक (पेसा) याचंेवरही आव यकतेनुसार िज हा पंचायत संसाधन क ातील 
कामकाजाची जबाबदारी सोपिवणे.   

8. िश णासाठी आव यक तेवढे िश णाथ  उप थत ठेवणे. 
9. िश ण कायप दत म ये नािव यपूण योग क न िश णाची गुणव ा वाढिवणे.  
10. िज ातील थािनक पिर थती, संसाधन, आव यकता व गरज िवचारात घेवनू िज ाचा 

मािहती, चार व िस दीचा आराखडा तयार करणे.  
11. ामीण भागातील िनयोजन ि या सलुभ कर यासाठी िवकासा या िविवध पैलूंबाबत आव यक 

मािहती, डेटाबेस तयार क न िज ाचे संसाधन क  हणनू काय करणे. 
12. पंचायत लोक ितिनधी, अिधकारी व कमचारी यां या िश णासाठी व पंचायतराज सं थां या 

िवक ीकृत िनयोजनासाठी िविवध िवषयाचंी हाताळणी (Hand Holding) करण.े 
13. सव िश ण काय माचंे भौितक व आ थक अहवाल, लेखापिर ण व उपयोिगता  माणप  

सादर करणे. 
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ब. मनु यबळ 
 

अ. 
. 

पदांच ेनांव िनयु तीचा 
कार 

पद 
सं या 

वतेन णेी 
मय दा ( पये) 

अहता अनुभव 

1. ाचाय पदिस द 1 - उपमु य कायकारी अिधकारी ( ा.प.ं) 
2. िश ण 

यव थापक 
येकी 1 

पद 

बा यं णे
ारे/सेवा 

िनवृ  

28 येकी  
.४०,000/- 

दरमहा 

पद यु र पदवी/ 
नामांिकत 
सं थेचा M.A. 
(समाजशा )/ 
M.B.A./M.S.W 
(समाजकाय 
/ ामीण 
यव थापन/ 

जनरल मॅनेजमट) 

3 वष चा अनुभव.  
(अ) एकूण अनुभवापैकी ToT आिण 

िश ण आयोजनाचा िकमान 2 
वष चा अनुभव आव यक. 
(ब) संगणकाचे ान आव यक (MS-

CIT). 
(क) संशोधन, पथृ:करण आिण 
द तऐवज  कर याचा अनुभव. 
(ड) ाम िवकास/ पंचायती राज बाब  
संबधंी ान. 

सेवािनवृ  अिधका यासंाठी वरील अहता व 
अनुभवाऐवजी गट-ब पे ा कमी नसले या पदाव न 
सेवा िनवृ  झालेला असावा व यास ाम िवकास/ 
पंचायती राज बाब संबधंी ान आव यक.  

3. स  
यव थापक 

येकी 2 
पदे 

बा यं णे
ारे/सेवा 

िनवृ  

56 येकी . 
२5,000/- 
दरमहा 

नामांिकत 
सं थेचा 
कोण याही 
शाखेचा पदवीधर    

 3 वष चा अनुभव आव यक. 
(अ) संगणक िवषयक अहता पिर ा 
(MS-CIT) ा त असणे आव यक.  
(ब) मराठी व इं जीतनू िट पणी 
लेखन व टंकलेखन ान 
असणा यास ाधा य.  

सेवािनवृ  अिधका यासंाठी वरील अहता व 
अनुभवाऐवजी सेवािनवृ  अिधका यासंाठी िव तार 
अिधकारी कवा समक  पदाव न सेवािनवृ  झालेला 
असावा व मराठी व इं जीतून िट पणी लखेन व 
टंकलेखन ान. 

4. सहा यक बा यं णे
ारे 

28 येकी . 
1५,000/- 
दरमहा 

बारावी (H.S.C.) 
उ ीण  

3 वष चा अनुभव आव यक. 
(अ)संगणक िवषयक  अहता पिर ा 
(MS-CIT) ा त असणे आव यक. 
(ब)शासकीय संगणक टाय पग 

माणप  पिर ा (GCC-TBC) - 
इं जी व मराठी पिर ा उ ीण 

एकूण 11२    

“पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानाअंतगत” क  शासनाकडून येक िज हा पंचायत 
संसाधन क ासाठी (DPRC) वा षक . २०.00 ल  िनधी आवत   खच साठी उपल ध क न दे यात 
येणार आहे. या िनधीमधून मनु यबळ व इतर आवत  खच भागिव यात यावा. 

******************** 
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पिरिश ट - 3 
पेसा मनु यबळ 

1. पेसा े ातील ामपंचायत ना िवशेष सहा य हणनू अिभयानातंगत खालील कं ाटी पदानंा मंजूरी 
दे यात आलेली आहे.  
 

अ. . तर पदनाम पदसं या मानधन ( पये) 
1 िज हा िज हा िश ण 

सम वयक  
(पेसा) 

13 ( येक पसेा 
िज ासाठी एक) 

मोबाईल भ ा  व वास भ ा सह 
एकूण . ३०,000/- ती मिहना 

2 तालुका  तालुका 
िश ण 

सम वयक  
(पेसा) 

59 ( येक पसेा 
तालु यासाठी   
एक) 

मोबाईल भ ा  व वास भ ा सह 
एकूण . २५,000/- ती मिहना 

 

2. क  शासनाने िविहत केलेले आ थक िनकष िवचारात घेता िज हा िश ण सम वयक  (पेसा) यानंा 
मािसक एकि त . ३०,000/- व तालकुा िश ण सम वयक  (पेसा) यानंा मािसक एकि त 

.2५,000/-मानधन अदा करावयाचे असून या एकि त मानधनाम ये अनु मे िज हा व तालकुा 
अंतगत केले या वासाचे वासभ ा व मोबाईल भ याचा समावशे राहील.  

3.  शासन िनणया माणे िज हा व तालकुा िश ण सम वयकाचंी िनयु ती बा यं णेमाफत 
करावयाची आहे.  

4. ही सव बा यं णेमाफत भरावयाची पदे, क  शासनाकडून दरवष  मंजूर होणा  या वा षक 
आराख ातील तरतूदी व िनकषानुसार आिण कं ाटाम ये नमदू केले या कालावधीसाठी कायरत 
राहतील.  

 
******************** 
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पिरिश ट - ४ 

रा य यव थापन क -पंचायत राज  (SMU-PR) 
 

अ. भिूमका, कत ये व जबाबदा  या 
 

  रा य तरावर थापन कर यात आले या रा य यव थापन क  - पंचायतराज (SMU-

PR) या क ाकडे क  व रा य शासना या ाम िवकास व पंचायतीराज िवभागा या  िविवध 

योजना / अिभयानाचंी जबाबदारी राहणार आहे. या क ाची कत ये व जबाबदा  या खालील माणे 

राहतील.  
 

1. पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानाचे वा षक आराखडे तयार करणे. 

2. पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयाना या मागदशक सूचनानुंसार योजनेची 

अंमलबजावणी करणे. 

3. पंचायत ना सामािजक अिभसरण (Social Mobilization), लेखा िवषयक बाबी, ई-

पंचायत, सिनयं णासाठी व ो साहन दे यासाठी आव यक सहा य करणे. 

4. योजने या भौितक व आ थक गतीचे सिनयं ण करणे आिण योजनेअंतगत िनि त 

केले या MIS नुसार िनयिमतपणे क  व रा य शासनास अहवाल सादर करणे.  

5. पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानातंगत क  व रा य शासनाकडून ा त झाले या 

िनधीचे रा य ामीण िवकास सं था / रा य पंचायत संसाधन सं था, िज हा पिरषदा, 

ामसेवक िश ण सं था, पंचायतराज िश ण सं था व इतर िश ण सं थानंा िनधी 

उपल ध क न देणे. 

6. पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानातंगत ा त झाले या िनधीचे िहशेब ठेवणे, 

लेखापिर ण क न घेणे, रा य ामीण िवकास सं था / रा य पंचायत संसाधन सं था व 

िज हा पिरषदा याचंेकडून लेखापिर ण अहवाल व उपयोिगता माणप े वळेेवर ा त 

क न घेवून क  व रा य शासनास सादर करणे.  

7. क  व रा य शासनाशी सम वय ठेवनू मंजूर वा षक आराख ानुसार िनधी ा त क न 

घेणे.  

8. रा य ामीण िवकास सं था / रा य पंचायत संसाधन सं था, िज हा व तालुका क प 

यव थापन क , िज हा व तालुका पंचायत संसाधन सं था याचंे कामकाजाम ये सम वय 

साधून योजनेची भावीपणे अंमलबजावणी करणे. 

9. रा य शासनाकडून वळेोवळेी सोपिव यात आले या योजनाचंी अंमलबजावणी करणे. 

10. या क ासाठी येणारा खच पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयान अंतगत उपल ध 

होणा  या १.5% क प यव थापन िनधीतून करावा. 
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ब. मनु यबळ (रा य यव थापन क  - पंचायत राज) 

1) रा य यव थापन क ाकरीता ितिनयु तीने भरावयाची 18 पदे व बा यं णे ारे 
भरावयाची 13 पदे अशी एकुण 31 पदे खालील माणे कायरत राहतील. 

अ. ितिनयु तीने भरावयाची पदे 

अ.
. 

पदाचंा तपिशल 
शेरा पदाचे नाव वतेन ेणी  पद 

सं या 
1 संचालक  S-27  1 अितिर त मु य कायकारी 

अिधकारी (िनवड ेणी) या दज चे 
अिधकारी 

2 अितिर त संचालक  S-25 1 अितिर त मु य कायकारी 
अिधकारी  या दज चे अिधकारी 

3 उप संचालक  
 

S-23 1 उपमु य कायकारी अिधकारी   या 
दज चे अिधकारी 

4 लेखािधकारी  
 

S-16 1 महारा  लेखा व िव  सेवा 
संवग तीलवग 2  दज चे अिधकारी 

5 संगणक अिभयंता/ 
शाखा अिभयंता 

S-15 1 िज.प.कमचारी / अिधकारी 

6 विर ठ सहा यक/ 
सम वयक  

S-14 4 िज.प.कमचारी / अिधकारी 

7 सां यकी अिधकारी / 
िव तार अिधकारी 

S-13 2 िज.प.कमचारी / अिधकारी 

8 सहा यक लेखािधकारी S-8 1 िज.प.कमचारी / अिधकारी 
 

9 विर ठ सहा यक (लेखा) S-8 1 िज.प.कमचारी / अिधकारी 
 

10 किन ठ सहा यक S-6 4 िज.प.कमचारी / अिधकारी 
 

11 लघुलेखक S-14 1 िज.प.कमचारी / अिधकारी 
 

  एकूण  18   
 
सदरची पदे भर याबाबत वतं पणे सूचना िनगिमत कर यात येतील. 
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पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयान  अंतगत रा य क प यव थापन क ासाठी   
(बा यं णे ारे भरावयाची पदे) 

 

अ. . पदाचे नाव पदसं या वा षक मानधन 
मय दा ( .ल )  

मानधनाचा ोत 

1 िवभागीय सम वयक 2 14.4० ( येकी 
. ७.२० ल ) 

क प यव थापन १.५% िनधी 

२ िश ण सम वयक १ ७.२० क प यव थापन १.५% िनधी 
३ मािहती, िश ण व संवाद 

सम वयक 
१ ७.२० क प यव थापन १.५% िनधी 

४ ा.पं./प.सं./िज.प. िवकास 
आराखडा सम वयक 

१ ६.०० क प यव थापन १.५% िनधी 

५ शा त िवकासाची येये 
थािनिककरण सम वयक 

१ ६.०० क प यव थापन १.५% िनधी 

६ लेखा सम वयक १ ४.०० क प यव थापन १.५% िनधी 
७ आ थापना सम वयक १ ४.०० क प यव थापन १.५% िनधी 
८ शासन सम वयक १ ४.०० क प यव थापन १.५% िनधी 
९ पिरचर ४ १०.०० क प यव थापन १.५% िनधी 

एकूण १3 62.80  
 

2) रा य क प यव थापन क ाम ये कायरत असले या वरील सव पदाचंा खच क प 
यव थापनासाठी मंजुर १.५ ट के िनधीतून भागिव यात यावा. 

3) यािशवाय रा य यव थापन क ासाठी मनु यबळाकरीता क  शासनाकडून वतं पणे उपल ध 
क न िद या जाणा या . 26.40 ल  इत या िनधी या मय देत खालील पदे बा यं णे ारे 
कायरत राहतील.  

अ. . पदाचे नाव वा षक मानधन मय दा( .ल ) 
1 रा य क प यव थापक ८.०० 
2 रा य सम वयक (सिनयं ण व मु यमापन) तथा िव ीय 

स ागार 
७.४० 

3 सां यिकय िव ेषक ५.५० 
4 तािं क सम वयक ५.५० 

 २६.४० 
 
 

************** 
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पिरिश ट - ५  

िज हा क प यव थापन क  (DPMU) 
 

अ. भिूमका, कत ये व जबाबदा या  
   रा य यव थापन क  - पंचायतराज (SMU-PR) माफत रा ीय ाम वराज अिभयानाची 

भावीपणे अंमलबजावणी कर यासाठी िज हा क प यव थापन क  (DPMU) थापन कर यात येत 
आहे. या क ाची कत ये व जबाबदा या खालील माणे राहतील.  

 

1. िज ाम य े पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानाची अंमलबजावणी मागदशक सूचनानुंसार 
करण.े  

2. पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानातंगत िज ासाठी मंजूर कर यात आलेले िविवध 
मताबाधंणी, िश णाचे व इतर उप माचंे िनयोजन क न याचंी भावी अंमलबजावणी करणे. 

3. िज ातंगत व िज हा तरावरील सव कार या िश णाचंे आयोजन क न यासाठी 
िज ाम ये उपल ध असणारी सव संसाधने,  िवण िश क, संसाधन य ती, िविवध िश ण 
सं था याचंा सुयो य व भावीपणे वापर करणे. 

4. पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानातंगत िज ास ा त झाले या िनधीमधून आव यकता व 
मागदशक सूचनानुंसार संबंिधत गट िवकास अिधकारी, ामसेवक िश ण क , पंचायतराज 

िश ण क  व िश ण सं थानंा िनधी िवतरीत करणे.  
5. पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानातंगत मंजूर उप मासाठी िवतरीत केले या िनधीचे िहशेब 

घेवून याचे लेखापिर ण अहवाल व उपयोिगता माणप े संबिंधताकंडून ा त क न घेणे.  
6. िज ातील मंजूर सव उप माचंी अंमलबजावणी क न िनयिमतपणे आढावा घेवून सिनयं ण 

करण.े  
7. िज ात राबिव यात येणा  या उप माचंी गुणव ा वाढिव यासाठी सात याने य न करणे. 
8. िज हा तरावर कायरत असलेले िज हा पंचायत संसाधन क , ई-िज हा क प यव थापन क  

व पेसा कमचारी यां या कामकाजाम ये सम वय साधून यासाठी उपल ध असले या मनु यबळाचा 
एकि तिर या पुरेपुर वापर करणे.  

9.  पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानातंगत उपल ध िनधीचे वतं  िहशेब, लेखे ठेवणे, 
िज हा तरावर लेखापिर ण क न घेणे, िज ाचे एकि त उपयोिगता माणप  सादर करणे. 

10. िविहत केलेले सव भौितक व आ थक अहवाल रा य यव थापन क  - पंचायतराज (SMU-PR) 
या काय लयाकडे िनयिमत सादर करण.े 

11.  िश ण उप मािंशवाय रा ीय ाम वराज अिभयानातंगत मंजूर असले या इतर उप माचंी 
अंमलबजावणी व सिनयं ण करणे. 

12.  क  शासनाने िवकिसत केले या िविवध संगणक णाल चा पिरणामकारक वापर क न याम ये 
मािहती वळेोवळेी अ यावत करणे. 

13.  रा य यव थापन क  - पंचायतराज (SMU-PR) ने सोपिवले या इतर बाब ची अंमलबजावणी व 
सिनयं ण करणे. 
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ब. मनु यबळ 

अ. 
. 

पदाचे नाव िनयु तीचे 
व प 

पद सं या वा षक 
मानधन 
( .ल ) 

मानधनाचा ोत 

1 
िज हा क प 
सम वयक 

पदिस द - - 
उपमु य कायकारी 
अिधकारी ( ा.पं.) 

2 
सहा यक 
िज हा क प 
सम वयक 

पदिस द - - 
सहा यक गट िवकास 
अिधकारी (पंचायत) 

३ 
िज हा 
यव थापक 

बा यं णे ारे ३४ 
४.५० 

 येकी 
अिभयनांतगत  तरतुद 

4 

लेखापाल तथा 
सिनयं ण व 
मू यमापन 
सम वयक 

बा यं णे ारे ३४ 
३.५० 

 येकी 
अिभयनांतगत  तरतुद 

5 
िलपीक तथा 
डाटा इं ी 
ऑपरेटर 

बा यं णे ारे ३४ 
२.८० 

येकी 
अिभयनांतगत  तरतुद 

 एकूण  १०२ 1०.८0  
 

िज हा क प यव थापन क ाकरीता क  शासनाकडून िज हािनहाय .10.80 ल  इतका 
िनधी ती वष उपल ध क न दे यात येणार आहे. यामधून उपरो त पदाचंा खच भागिव यात यावा.  

 
************** 
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पिरिश ट - 6  
तालकुा क प यव थापन क  (BPMU) 

अ. भिूमका, कत ये व जबाबदा या  
   रा य यव थापन क  - पंचायतराज (SMU-PR) माफत पुनरिचत रा ीय ाम वराज 

अिभयानाची भावीपणे अंमलबजावणी कर यासाठी येक तालु यासाठी एक तालकुा क प 
यव थापन क  (BPMU) थापन कर यात यते आहे. या क ाची कत ये व जबाबदा या 

खालील माणे राहतील.  
१. तालुका क प यव थापन क  (BPMU) तालु याचे गट  िवकास अिधकारी यां या 

अिधप याखाली कायरत राहील. 
२. तालु याम ये पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानाची अंमलबजावणी मागदशक 

सूचनानुंसार करणे.  
३. पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानांतगत तालु यासाठी मंजूर कर यात आलेले िविवध 

मताबाधंणी, िश णाचे व इतर उप माचंे िनयोजन क न याचंी भावी अंमलबजावणी 
करण.े 

४. तालु यांतगत व तालुका तरावरील सव कार या िश णाचंे आयोजन क न यासाठी 
िज हयाम ये उपल ध असणारी सव संसाधने, िवण िश क, संसाधन य ती, िविवध 

िश ण सं था याचंा सुयो य व भावीपणे वापर करणे. 
५. पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानातंगत तालु यास उपल ध होणा या िनधीमधून 

उिद टानुसार व मागदशक सूचनानुंसार तालु यातील िश ण काय म पूण करण.े  
६. पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानातंगत मंजूर उप मासाठी खच केले या िनधीचे 

लेखापिर ण अहवाल व उपयोिगता माणप  िज हा पिरषदेस सादर करणे.  
७. तालु यातील मंजूर सव उप माचंी अंमलबजावणी क न िनयिमतपणे आढावा घेवून 

सिनयं ण करणे.  
८. तालु यात राबिव यात येणा  या उप माचंी गुणव ा वाढिव यासाठी सात याने य न करणे. 
९. तालुका तरावर कायरत असलेले तालुका क प यव थापन क  व पेसा कमचारी यां या 

कामकाजाम ये सम वय साधून यासाठी उपल ध असले या मनु यबळाचा एकि तिर या पुरेपुर 
वापर करणे.  

१०.  पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानांतगत उपल ध िनधीचे वतं  िहशेब, लेखे ठेवणे, 
तालुका तरावर लखेापिर ण क न घेणे, तालु याचे उपयोिगता माणप  िज हयास सादर 
करणे. 

११. िविहत केलेले सव भौितक व आ थक अहवाल िज हा क प यव थापन क ाकडे (DPMU) 
िवहीत मुदतीत सादर करणे.  

१२. िश ण उप मािंशवाय पनुरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानातंगत मंजूर असले या इतर 
उप माचंी अंमलबजावणी व सिनयं ण करणे. 

१३. क  शासनाने िवकिसत केले या िविवध संगणक णाल चा पिरणामकारक वापर क न 
याम ये मािहती वळेोवळेी अ यावत करणे. 

१४.  रा य यव थापन क  - पंचायतराज (SMU-PR) ने सोपिव यानुसार इतर कामकाज करणे. 
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ब. मनु यबळ 

अ. 
. 

पदाचे नाव िनयु तीचे 
व प 

पद सं या वा षक 
मानधन 
मय दा 

( .ल ) 

मानधनाचा ोत 

१ 
तालुका 
यव थापक 

बा यं णे ारे ३५१ 
येकी . 
२.८० 

अिभयनांतगत  तरतुद 

२ 
लेखा सहा यक 
तथा डाटा 
इंिजिनअर 

बा यं णे ारे ३५१ 
येकी . 
२.०० 

अिभयनांतगत  तरतुद 

 एकूण  ७०२ . ०४.८0  
 
िज हा क प यव थापन क ाकरीता क  शासनाकडून िज हािनहाय .4.80 ल  इतका 

िनधी ती वष उपल ध क न दे यात येणार आहे. यामधून उपरो त पदाचंा खच भागिव यात यावा.  
**************** 
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पिरिश ट - ७ 

िदशादशक सिमती  
 

सदर सिमती मा. मं ी, ाम िवकास िवभाग यां या अ य तेखाली गठीत कर यात येईल. या 
सिमतीची बैठक दर वष  कमीत कमी एकदा घे यात येईल. 

मा. मं ी, ( ाम िवकास िवभाग)  अ य  

मा. मं ी (पाणीपरुवठा) सद य 

मा. रा यमं ी ( ाम िवकास िवभाग) उपा य  

अ पर मु य सिचव/ धान सिचव/सिचव ( ाम िवकास िवभाग) सद य 

अ पर मु य सिचव/ धान सिचव/सिचव (अिदवासी िवकास िवभाग) सद य 

अ पर मु य सिचव/ धान सिचव/सिचव (िव  िवभाग) सद य 

अ पर मु य सिचव/ धान सिचव/सिचव (िनयोजन िवभाग) सद य 

अ पर मु य सिचव/ धान सिचव/सिचव (मिहला व बाल िवकास िवभाग) सद य 

अ पर मु य सिचव/ धान सिचव/सिचव (सामािजक याय) सद य 

महासंचालक, यशवतंराव च हाण िवकास शासन बोिधनी, यशदा, पणेु. सद य 

सहसिचव/उपसिचव, (पनुरिचत रा ीय ाम वराज अिभयान) ाम 
िवकास िवभाग 

सद य 

संचालक, रा य ामीण िवकास सं था, यशवतंराव च हाण िवकास 

शासन बोिधनी, यशदा, पणेु. 
सद य 

पंचायतराज े ात काम करणा या २ ित ठत य ती (मा. अ य ा ारे 

नामिनदिशत केल ेजातील) 
सद य 

सव कृ ट काम करणा या ामपंचायतीमधून िनवडून आललेे २ ितिनधी 
(मा. अ य ा ारे नामिनदिशत केले जातील) 

सद य 

सव कृ ट काम करणा या ामपंचायतीमधून िनवडून आलेले २ मिहला 
ितिनधी (मा. अ य ा ारे नामिनदिशत केले जातील) 

सद य 

२ िज हा पिरषद अ य  (रोटेशन ारे) सद य 

२ पंचायत सिमती अ य  (रोटेशन ारे) सद य 

संचालक (पंचायत राज/ रा ीय ाम वराज अिभयान), पणेु सद य सिचव  

 
सिमतीचे काय 

1. रा यघटने या 73 या घटना दु तीनुसार पंचायतराज सं थाकंडे िविवध िवषय, कमचारी व 
िनधीचे ह तातंरण कर या या टीने धोरणा मक िनणय घेणे. 

2. पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयाना या अपेि त फलिन प ी या टीने िनयं ण ठेवणे. 
3. अिभयानातंगत उप मानंा शासना या ाधा य मानुसार िदशा देणे.  
 

********************* 
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 रा य सुकाण ूसिमती 
 

ही सिमती मा. मु य सिचव यां या अ य तेखाली गठीत कर यात येईल. या सिमतीची वष तून  
िकमान एक बैठक घे यात येईल. 

मा. मु य सिचव अ य  
अ पर मु य सिचव/ धान सिचव/सिचव ( ाम िवकास िवभाग) सद य सिचव 
अ पर मु य सिचव/ धान सिचव/सिचव (अिदवासी िवकास िवभाग) सद य 
अ पर मु य सिचव/ धान सिचव/सिचव (िव  िवभाग) सद य 
अ पर मु य सिचव/ धान सिचव/सिचव (िनयोजन िवभाग) सद य 
अ पर मु य सिचव/ धान सिचव/सिचव (मिहला व बाल िवकास 
िवभाग) 

सद य 

अ पर मु य सिचव/ धान सिचव/सिचव (सामािजक याय व िवशेष 
सहा य िवभाग) 

सद य 

अ पर मु य सिचव/ धान सिचव/सिचव (शालेय िश ण व ि डा 
िवभाग) 

सद य 

अ पर मु य सिचव/ धान सिचव/सिचव (सावजिनक आरो य िवभाग) सद य 
अ पर मु य सिचव/ धान सिचव/सिचव (कृषी िवभाग) सद य 
अ पर मु य सिचव/ धान सिचव/सिचव (मािहती व तं ान िवभाग) सद य 
संचालक, रा य ामीण िवकास सं था, यशवतंराव च हाण िवकास 

शासन बोिधनी, यशदा, पुणे. 
सद य 

संचालक (पंचायत राज/ रा ीय ाम वराज अिभयान), पुणे. सद य 
 

सिमतीच ेकाय 
1. पंचायतराज सं थाकंडे िविवध िवषय, कमचारी, िनधीचे ह तातंरण व िवक ीकरणास वगे 

देणे.  
2. पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानांतगत िविवध उप मां या भावी 

अंमलबजावणीसाठी शासना या िविवध िवभागांम ये सम वय साधणे.  
3. पंचायतराज सं थामंधील िविवध घटकां या मता बाधंणीसाठी रा य शासना या इतर 

िवभागांमाफत सु  असले या काय माचंी सागंड घालणे. 
 

********************* 
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              रा य कायकारी सिमती  
 ही सिमती अ पर मु य सिचव/ धान सिचव/सिचव ( ा. िव.) यां या अ य तेखाली थापन 

कर यात येईल. या सिमती या वष तून िकमान दोन बैठका घे यात येतील. 
 

मा. अ पर मु य सिचव/ धान सिचव/सिचव ( ाम िवकास िवभाग) अ य  

सह/उप सिचव, पाणीपुरवठा व व छता िवभाग सद य 

सह/उप सिचव, मगां ारोहयो   सद य 

सह/उप सिचव, सामािजक याय िवभाग सद य 

सह/उप सिचव, आिदवासी िवकास िवभाग सद य 

सह/उप सिचव (िव ), ाम िवकास िवभाग सद य 

सह/उप सिचव (रा ीय ाम वराज अिभयान) ाम िवकास िवभाग सद य सिचव 
सह/उप सिचव ( पंचायत राज ) ाम िवकास िवभाग सद य 
संचालक, अथ व सां यकी संचालनालय, मुंबई सद य 
संचालक, रा य ामीण िवकास सं था, पुणे सद य 
संचालक, (पंचायत राज/ रा ीय ाम वराज अिभयान), पणेु. सद य 

 
सिमतीच ेकाय 

1. पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानाची अंमलबजावणी क  व रा य शासना या मागदशक 
सूचनानुंसार भावीपणे कर यासाठी आव यक उपाययोजना करणे. 

२. पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयानाचे वा षक कृती आराखडयानंा मा यता देऊन अंितम 
मा यतेसाठी क  शासनाकडे पाठिवणे. 

3. अिभयाना या मागदशक सूचनानुंसार पचंायत ना तािं क सहा य उपल ध क न देणे. 
4. क  शासनाकडून उपल ध होणा  या िनधी या माणात 40% रा य िह सा उपल ध क न देणे.  
5. अिभयानातंगत भौितक व आ थक सा याचा आढावा घेवून सिनयं ण करणे.  
6. अिभयानातंगत आव यक ते सव िव ीय व इतर िनणय घेणे.  
7. अिभयानातंगत बा यं णेने िनयु त कमचा यां या बाबतीत मानधन, िनयु ती या अटी / शत  व    

शासकीय धोरण ठरिवणे. 
 

****************** 
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िज हा सिनयं ण सिमती  
ही सिमती मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद यां या अ य तेखाली थापन कर यात 

येईल. या सिमतीची बैठक तीन मिह यातनू एकदा घे यात येईल. 
मु य कायकारी अिधकारी अ य  
अितिर त मु य कायकारी अिधकारी सह अ य  

क प संचालक (िज. ा.िव.यं.) सद य 
उप मु य कायकारी अिधकारी (सामा य शासन) सद य 
उप मु य कायकारी अिधकारी ( व छता व पाणी पुरवठा) सद य 
उप मु य कायकारी अिधकारी (मिहला व बालक याण) सद य 

क प संचालक (जल जीवन िमशन) सद य 
उप मु य कायकारी अिधकारी (म.ग़ां. ा.रो.ह.यो.) सद य 
समाजक याण अिधकारी सद य 
कृषी िवकास अिधकारी सद य 
िज हा पशुसंवधन अिधकारी सद य 
िज हा आरो य अिधकारी सद य 
कायकारी अिभयंता (बाधंकाम, पाणी पुरवठा व लघुपाटबंधारे) सद य 

क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प   सद य 
िश ण अिधकारी ( ाथिमक व मा यिमक) सद य 
उप मु य कायकारी अिधकारी ( ा.प.ं) सद य सिचव 
िज हा यव थापक, पुनरिचत रा ीय ाम वराज अिभयान सद य 

ाचाय, िज ाशी संल न असलेल े ामसेवक िश ण क  सद य 
ाचाय, िज ाशी संल न असलेल ेपंचायतराज िश ण क  सद य 
ाचाय, िज ाशी संल न असलेल ेसंयु त िश ण क  सद य 

 
सिमतीचे काय 
1. िज ाम ये रा ीय ाम वराज अिभयानाची अंमलबजावणी भावीपणे कर यासाठी 

िज हा तरावरील िविवध िवभाग मुखाचंा सहभाग वाढवून सम वय साधणे.  
2. अिभयानातंगत उप माचंी मागदशक त वानुसार अंमलबजावणी होत अस याची खा ी करण.े  
3. अिभयाना या  भौितक व आ थक गतीचा िनयिमतपणे आढावा घेवून सिनयं ण करणे. 
4. अिभयानातंगत िविवध उप मासंाठी आव यक असलेली िज ातील सव संसाधनाचंा पुरेपूर वापर 

कर यासाठी संबंिधत घटकाशंी सम वय साधणे. 
5. िज हयातील सव ामपंचायत चे ामपंचायत िवकास आराखडे, पंचायत सिमती िवकास आराखडे 

व  िज हा पिरषद िवकास आराखडा क  व रा य शासनाने ठरवून िदले या मागदशक 
सूचनानुंसार तयार क न मुदतीत ई ाम वराज पोटलवर अपलोड करणे. 

6. क  शासनाने िवकिसत केले या िविवध संगणक णाल चा पिरणामकारक वापर क न याम ये 
मािहती वळेोवळेी अ यावत करणे. 
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