
ामपंचायत वभागाकडील योजना मा हती 

अ. 
. 

योजनेचे नांव 
(वैय तीक/सामु हक) 

लाभाथ  नवडीच े नकष लाभाच े व प शासन 
नणय/प र का/प ा वये  
सदंभ मांक व दनांक 

1. नागर  सु वधासाठ  वशषे 
अनुदान 
( व युतीकरणासह) 

1.  5000 पे ा जा त लोकसं या असणा-या 
ामपंचायतीना आ थक,सामािजक,सां कृ तक, 

औदयो गक,कृषी औदयो गक आ ण 
वा णि यक वकासासाठ  अनुदान 

1. नयोजनब द वकास 1. शासन नणक मांक-
ह पीएम-2610/ . . 121 
/पंरा-4 द. 16 स टबर, 
2010. 

2.बाजारपेठ वकास 

3.सावज नक दवाब ती सोय 

4.बागबगीच,ेउ याने तयार करणे 

5.अ यास क  
2. लोक त नधींनी 

सचु वलेल  ामीण 
भागातील गावांतगत 
र त,ेगटारे व अ य 
मलुभतु सु वधा 

1.लोक त नधीनी सुच वले या कामांबाबतचे 
मागणीप  

1.गावांतगत र त,ेगटारे, पाऊसपाणी नचरा,दहनभमुी व 
दफनभमुी सधुारणा करणे, सरं क भतं, ामपंचायत 
कायालयबांधकाम करणे,आठवडी बाजारासाठ  सु वधा, 
गावाम ये कचरा डपेोसाठ  व ाथ मक येसाठ  
सु वधा,सावज नक जागेत वृ  लागवड व यांच ेसरं ण 

1. शासन नणय . वकास 
2009/ . .193/पं.रा.8 
द.3 मे, 2011. 
2. शासन नणय . वकास 
2009/ . ./प.ंरा.8 द.3 
स टबर, 2014. 

3. अ पसं याक बहु ल 
ामीण े ात 

मलुभतु/पायाभतु सु वधा 

1. गावाची/ ामपंचायत े ातील एकुण 
लोकसं या व अ पसं याक वग नहाय 
लोकसं या आ ण हाती यावया या 
वकासकामासदंभतील प  - अ. 

1.क थान / मशान / अं य वधी या जागेसाठ  संर क 
भतंींसह सव सु वधा 

1. शासन नणय 
मांक:अ व व-

2010/ . .31 /10/का.7, 
द.14 मे, 2013. 

2. े  वकास काय मांतगत वकासकाम 
हाती घे यास ामसभेने मजंुर  दले या 
ठरावाची त. 

2.सावज नक सभागहृ / शाद खाना हॉल  

3. े  वकास काय मांतगत हाती 
यावया या वकासकामाच े शाखा 

अ भयंता,साविजनक बांधकाम,पंचायत स मती 
यांनी सा ां कत केलेले स व तर अदंाजप क.                                  

3.सव नागर /पायाभतु सु वधा उदा . प या या पा याची 
सु वधा/ वदयुत पुरवठा/इदगाह/ सांडपा याची 
यव था/र त/े पथ दव/ेसावज नक व छतागहेृ/ 
अंगणवाडी, बालवाडी क .इ. 



4. े  वकास काय मांतगत हाती घ यात 
यावयाच े वकासकाम शासना या अ य त सम  
योजनतगत हाती घे यात आले 
नस याबाबतच े माणप . 

 

4. जनसु वधा योजना 1. ामपंचायतींना जनसु वधेसाठ  वशषे 
अनुदान 

ामीण भागात दहन/दफन भमुीची यव था करणे, या 
सिु थतीत ठेवणे व याच े नयमन करणे यासाठ  
मशान भुमीवर हाती यावयाची कामे:- 

1. दहन/दफन भसुपंादन 
2. चबुत-याचे बांधकाम 
3. शडेचे बांधकाम 
4. पोहोच र ता 
5. गरजेनुसार कुपंन व भतंी घालनु जागेची सरु तता 
साधणे 
6. दहन/दफन भमुीत व युतीकरण व आव यकतेनुसार 
व युतदाह नी/सधुा रत शवदाह नी यव था 
7. पा याची सोय 
8. मशान घाट/नद घाट बांधकाम ( मशान यव थेसाठ  
आव यक तेवढे) 
 
महसुल गांव नहाय खचाची मयादा .20,00,00/- 
मयादा 

1. ाम वकास व 
जलसधंारण वभाग शासन 
नणय .ददभ2ु010 
/ . .62/पंस-6 
द.16.09.2012                                                                             
2. ाम वकास व 
जलसधंारण वभाग शासन 
नणय .जनस-ु2017 
/ . .111/यो-06 
द.25.01.202018      



ामपंचायत भवन/ कायालय याबाबत हाती यावयाची 
कामे:- 
1. नवीन ामपंचायत इमारत बांधकाम व इमारती 
अंतगत सु वधा 
2. जु या ामपंचायत इमारतीची पुनबाधणी/ व तार 
3. ामपंचायती या आवाराम ये वृ ारोपन,प रसर 
सधुारणा, पर सराला कंुपन घालणे व इतर अनुयंगीक 
कामे 
खचाची मयादा .20,00,000/ मयादा  

 
जनसु वधा योजनतगत कामांची या ती वाढ वणे:- 
1. ामपंचायत ह ीत आठवडी बाजार क  वक सत 
करण ेखचाची मयादा=15,00,000/- - 
2. गावतलावातील गाळ काढुन गावतलावांच ेसशुोभीकरण 
करण ेखचाची मयादा=15,00,000/- 
3. घनकचरा यव था करणे खचाची 
मयादा=20,00,000/- 
4. भमुीगत गटार बांधणे खचाची मयादा=15,00,000/- 
5. ामपंचायत ह ीम ये अि त वात असले या 
व हर ंवर सौरऊजवर आधा रत दहेुर  हातपपं बस वणे 
तसेच जलशु द करण आर.ओ. लांटची यव था करणे 
खचाची मयादा=20,00,000/- 



 
जनसु वधा योजनतंगत घे यात येणारे र ते:- 
1. गावांतगत र त े
2. एका व ती/पाडयापासनु दसु-या व ती/ पाडया पयत 
जोड र ता बांधणे  खचाची मयादा .20,00,000/- 

 

5 15 वा व त आयोग नधी वतरणाच े माणे      
ामपंचायत 80% 

१५ या क य व त आयोगा या नधीतून पंचायत राज सं थांनी करावया या बाबी 
-१. मुलभतू / बे सक अनुदान हा अबं धत (अनटाईड) व पाचा आहे.सदर 
अनुदानाचा ामीण था नक वरा य सं थांनी कमचार  पगार तथा आ थापना 
वषयक बाबी वगळून इतर था नक गरजांनुसार (Location Specific lelI Needs 
) आव यक बाबींवर वापर करावा . २. बं धत / टाईड अनुदान बं धत अनुदानचा 
वापर पुढ ल पायाभतू सेवांसाठ  करावयाचा आहे : १. व छता आ ण 
हागणदार मु त था नक वरा य सं थांची देखभाल व दु ती २. पेयजल 
पाणीपुरवठा , जल पुनभरण / पावसा या पा याची साठवण (रेन वॉटर हावि टग), 
जल पुन या (वॉटर रसायकल ंग) . बं धत अनुदानाचा ५० % नधी हा वर ल 
नमदू दोन बाबीसाठ  करावयाचा आहे . जर वर ल दोन बाबीपैक  एकाची पुणत : 
अमलबजावणी झाल  असेल तर यासाठ चा नधी दसु-या बाबीसाठ  खच कर यात 
यावा . का अनुदान वतरणाची कायप दती १. मुलभूत/बे सक अनुदान (अनटाईड) : 
- पंचायत राज मं ालया या शफारशीं या आधारे मुलभतू अनुदानाच े वतरण २ 
ह यांम ये व त आयोग क  , व त मं ालय , भारत सरकार यांचे दारे वत रत 
कर यात येईल. यासाठ  ह ता वतरणानंतर क  शासना या द.१.६.२०२० या 
प ात तील ANNCXURE || म ये दे यात आले या मसू यात नधी ह तातंरण 
माणप  क  शासनास सादर करण ेअ नवाय आहे, २. बं धत / टाईड अनुदान : -

पंचायत राज मं ालय भारत सरकार) यां या शफारशीं या आधारे बं धत अनुदानाचे 
२ ह यांम ये वतरण कर यात येईल . अनुदानाची शफारस कर यापुव  पेयजल 
व छता वभाग , जलश ती मं ालय आ ण पंचायत राज मं ालय दारा खाल ल 

बाबीं वे मु यांकन कर यात येईल . १. हागणदार मु त था नक वरा य सं थाची 

1. ाम वकास व 
जलसधंारण वभाग शासन 
नणय -पं वआ-
2020/ . .59/ व त-4 
द.26 जुन, 2020. 

पंचायत स मती 10% 

िज हा प रषद 10% 



देखभाल आ ण ि थती २. पेयजल पाणीपुरवठा , जल पुनभरण / पावसा या 
पा याची साठवण (रेन वॉटर हावि टग), जल पुन या (वॉटर रसायकल ं ). ३. 
GPDP ( ामपंचायत वकास आराखडा) अपलोड करणे तसेच १५ या व त 
आयोगा या नधी या उपयोगीता सबंं धत मा हती वेबसाईटवर भरणे . ४. जलश ती 
मं ालया दारे नगूद अट  य त रका बं धत अनुदाना या उ येशा सबंं धत दे यात 
आले या इतर अट ंची पतुता करणे सन २०२१-२२ चे पा ता मु यांकन । सन ् । 
२०२०-२१ या प रणामांवर आधार त असेल . पुढ ल वषासाठ  सु दा समान या 
राब वल  जाईल 

6 माट ाम योजना           
सदंभ .2 अ वये माट 
ाम योजनेस 

"आर.आर.(आबा) पाट ल 
सदंुर गांव पुर कार 
योजना" असे नाव 
दे यात आलेले आहे. 

मोठ  ामपंचायत, 
आ दवासी ामपंचायत, 
शहरालगत असणार  
ामपंचायत व पुर कार 
ा त ामपंचायत या 

नुसार माट या 
आधारावर गुणांकन 
प दतीनुसार सव च 
गुण ा त ामपंचायत 
माट ामपंचायत 
हणनू नवड करणे. 

थम तरावर पुर कार ा त ामपंचायत १०,००,०००/- , ब स 
ि द तीय तरावर पुर कार ा त ामपंचायत 4०,००,०००/- , ब स 

1. ाम वकास व 
जलसधंारण वभाग 
शासन नणय मांक 
मा ायो-२०१५/ . ं . 

१५१अ/ योजना१ / द. २१ 
नो हबर २०१६                                                      
2. ाम वकास  वभाग 
शासन नणय मांक 
मा ायो-२०20/ . ं .39 

/योजना-1१/ द. २0 माच, 
२०20 



7 रा यातील अनुसू चत 
े ातील ामपंचायतींना 

आ दवासी 
उपयोजनेअतंगत ५ ट के 
नधी थेट दे याबाबत. 

अनुसू चत े ातील 
ामपंचायत आव यक 

अ. पायाभतू सु वधा , ब. वनह क अ ध नयम व पेसा कायदयाची अंमलबजावणी, क. 
आरो य, व छता, श ण, ङ.वनीकरण. व यजीव सवंधन, जलसधंारण, वनतळी, 
व यजीव पयटन, व वन उपिजवीका या बांबीकर ता येक  १/४ या माणात 
व नयोग करणे. 

आ दवासी वकास वभाग 
शासन नणय मांक 
पेसा-2015/ . ं .19/का.17 
द. 21 ए ल 2015. 

 

 

 

 

 


