
पंचायत समिमिती तलासमरी

ग्रामिपंचायत िविभाग
अ.क. योजनेचे नांवि 

(विैयक्तीक/समामिुहिह
क)

लाभाथी िनविडीचे 
िनकष

लाभाचे स्विरुप शासमन िनणरय/पिरत्रका/पत्रा 
अन्विये तो समंदर्भर  कमिांक वि 

िदर्नांक
1 नागरी समुहिविधासमाठी 

िविशेष अनुहदर्ान 
(िविद्युहतीकरणासमह)

1.      5000 पेक्षा 
जास्त लोकसमंख्या 
असमणा-या 
ग्रामिपंचायतीना 
आर्थिथरक,समामिािजक,समांसम्
कृितक, औदर्योिगक,कृषी 
औदर्योिगक आर्थिण 
विािणिक ज्यक िविकासमासमाठी 
अनुहदर्ान

1.िनयोजनबध्दर् िविकासम 1.शासमन िनणरक 
कमिांक-व्हीपीएमि-2610/प.क. 
121 /पंरा-4 िदर्. 16 समप्टेबर, 
2010.

2.बाजारपेठ िविकासम

3.समाविरजिनक िदर्विाबत्ती 
समोय

4.बागबगीचे,उद्याने तयार 
करणे

5.अभ्यासम केद

2 लोकपितिनधींनी 
समुहचिविलेली ग्रामिीण 
भागातील गाविांतगरत 
रस्ते,गटार ेवि अन्य 
मिुहलभुहत समुहिविधा

1.लोकपितिनधीनी 
समुहचिविलेल्या कामिांबाबतचे 
मिागणीपत्र

1.गाविांतगरत रस्ते,गटारे, 
पाऊसमपाणी 
िनचरा,दर्हनभुहमिी वि 
दर्फनभुहमिी समुहधारणा करणे, 
समंरक्षक िभंत,ग्रामिपंचायत 
कायारलयबांधकामि 
करणे,आर्थठविडी 
बाजारासमाठी समुहिविधा, 
गाविामिध्ये कचरा डेपोसमाठी 
वि पाथिमिक पिकयेसमाठी 
समुहिविधा,समाविरजिनक जागेत 
विकृ्ष लागविड वि त्यांचे 
समंरक्षण

1.शासमन िनणरय क.िविकासम 
2009/ प.क.193/प.रा.8 िदर्.3 
मेि, 2011.

2. शासमन िनणरय क.िविकासम 
2009/ प.क./पं.रा.8 िदर्.3 
समप्टेबर, 2014.

3 अल्पसमंख्याक बहुल 
ग्रामिीण के्षत्रात 
मिुहलभुहत/पायाभुहत 

1. गाविाची/ग्रामिपचंायत 
के्षत्रातील एकुह ण 
लोकसमंख्या वि 

1.कब्रस्थान/स्मिशान/अत्
यंिविधीच्या जागेसमाठी 
समंरक्षक िभंतींसमह समविर 

1.शासमन िनणरय 
कमिांक:अिवििवि-2010/प.क.31 
/10/का.7, िदर्.14 मेि, 2013.



समुहिविधा अल्पसमंख्याक पविगर 
िनहाय लोकसमंख्या आर्थिण 
हाती घ्यावियाच्या 
िविकासमकामिासमंदर्भरतील 
पपत्र - अ.

समुहिविधा

2.      के्षत्र िविकासम 
कायरकमिांतगरत 
िविकासमकामि हाती घेण्यासम 
ग्रामिसमभेने मिंजुहरी िदर्लेल्या 
ठराविाची पत.

2.समाविरजिनक 
समभागहृ/शादर्ीखाना हॉल

3.      के्षत्र िविकासम 
कायरकमिांतगरत हाती 
घ्यावियाच्या 
िविकासमकामिाचे शाखा 
अिभयंता,समाविरिजनक 
बांधकामि,पंचायत समिमिती 
यांनी समाक्षांिकत केलेले 
समिविस्तर अंदर्ाजपत्रक.

3.समविर नागरी/पायाभुहत 
समुहिविधा उदर्ा.िपण्याच्या 
पाण्याची समुहिविधा/िविदर्युहत 
पुहरविठा/इदर्गाह/ 
समांडपाण्याची 
व्यविस्था/रस्ते/ 
पथिदर्वेि/समाविरजिनक 
स्विच्छतागृहे/ अगंणविाडी, 
बालविाडी केद.इ.4. के्षत्र िविकासम 

कायरकमिांतगरत हाती 
घेण्यात यावियाचे 
िविकासमकामि शासमनाच्या 
अन्य तत्सममि योजनेतगरत 
हाती घेण्यात आर्थले 
नसमल्याबाबतचे पमिाणपत्र.

4 जनसमुहिविधा योजना 1.      ग्रामिपंचायतींना 
जनसमुहिविधेसमाठी िविशेष 
अनुहदर्ान

1.ग्रामिपचंायत कायारलय 
बांधकामि 
रु.10,00,000/ मियारदर्ा

1.ग्रामि िविकासम वि जलसमंधारण 
िविभाग शासमन िनणरय 
क.दर्दर्भुह2010 /
प.क.62/पंसम-6 
िदर्.16.09.2012

2.स्मिशानभुहमिी शेड,पोहोच 
रस्ता, कपाऊंड, 
चबुहतरा,पिरसमर समुहधारणा 



स्मिशानभुहमिी बांधकामि 
मिहसमुहल गांवि िनहाय 
रु.10,00,00/- मियारदर्ा

5 14 विा िवित्त आर्थयोग 1.      ग्रामिपंचायतीच्या 
लोकसमंख्येचे पमिाणानुहसमार 
90% िनधी पाप्त होतो.

ग्रामिपचंायत गावि िविकासम 
आर्थराखडयानुहसमार 
अंमिलबजाविणी करणे.

1.ग्रामि िविकासम वि जलसमंधारण 
िविभाग शासमन िनणरय 
क-जीपीडीपी२०१५/प.क. 
38/पं.रा-6 िदर्.04 नोव्हेबर, 
2015.

1.      ग्रामिपंचायतीच्या 
के्षत्रफळाच्या पमिाणानुहसमार 
10% िनधी पाप्त होतो.

6 स्मिाटर ग्रामि योजना मिोठी ग्रामिपंचायत, 
आर्थिदर्विासमी ग्रामिपंचायत, 
शहरालगत असमणारी 
ग्रामिपंचायत वि पुहरस्कार 
पाप्त ग्रामिपंचायत या 
नुहसमार स्मिाटर या 
आर्थधाराविर गुहणांकन 
पध्दर्तीनुहसमार समविारच्च गुहण 
पाप्त ग्रामिपंचायत स्मिाटर 
ग्रामिपंचायत म्हणून िनविड 
करणे.

पथमि स्तराविर पुहरस्कार 
पाप्त ग्रामिपंचायत 
१०,००,०००/- र, 
बिक्षसम
िदर्््वितीय स्तराविर 
पुहरस्कार पाप्त ग्रामिपंचायत 
4 ०,००,०००/- र, 
बिक्षसम

ग्रामि िविकासम वि जलसमंधारण िविभाग 
शासमनिनणरय कमिांक 
स्मिाग्रायो-२०१५/प.कं
.१५१अ/योजना१/ िदर्. २१ 
नोव्हेबर २०१६



7 राज्यातील 
अनुहसमूिचत के्षत्रातील 
ग्रामिपचंायतींना 
आर्थिदर्विासमी 
उपयोजनेअंतगरत ५ 
टक्के िनधी थेट 
देर्ण्याबाबत.

अनुहसमूिचत के्षत्रातील 
ग्रामिपंचायत आर्थविश्यक

अ. पायाभूत समुहिविधा, ब. 
विनहक्क अिधिनयमि वि 
पेसमा कायदर्याची 
अंमिलबजाविणी, क. 
आर्थरोग्य, स्विच्छता, 
िशक्षण, ङ.विनीकरण. 
विन्यजीवि समवंिधरन, 
जलसमंधारण, विनतळी, 
विन्यजीवि पयरटन, वि विन 
उपिजविीका या 
बांबीकरीता पत्येकी १/४ 
या पमिाणात िवििनयोग 
करणे.

आर्थिदर्विासमी िविकासम िविभागाकडील 
शासमन िनणरय कमिांक 
पेसमा-२०१५/प.कं.१९/का.१७ 
िदर्. २१ एिपल २०१५.

      गरामपंचायतीनंा जन सुिवधा योजने अंतगरत िवशेष अनुदान

  योजनेचे सवरप मािहती 

   जन सिुवधा योजने अंतगरत 

(अ)   गरािमण भागात दहन/                दफन भमुीची वयवसथा करणे तया सिुसथतीत ठेवणे व तयाचें िनयमन करणे यासाठी समशानभमुीवर हाती घयावयाची कामे 
दहन/   दफन भमुी भसुपंादन,चबतु-  यांचे बांधकाम,  पोहोच रसता,      गरजे नसुार कंुपन व िभती घालण,े िवदतुीकरण,    आवशयकते नसुार िवदतु दािहनी, 

 पाणयाची सोय,  समतृी उदान,      समशान घाट जिमन सपाटीकरण व तळफरशी 

(ब)  गरामपचंायत भवन/  कायारलय बांधकामे.    यात जया गावांमधये गरा.प.          इमारत नाही अशया िठकाणी सदर योजने अंतगरत नवीन इमारत बांधकाम 
   पराधानयाने हाती घेणयात यावे.       या िशवाय जनुया पडझड झाललेया गरा.प.      इमारतीची पनुरबाधंणी अथवा िवसतार करण,े    इमारती भोवती कुपणं 

घालणे,      आवारामधये वकृारोपण करणे पिरसर सधुारणा करणे

   योजनेत सहभागाचया अटी /  शतीर / पातरता

१)           या योजने अंतगरत परतयेक कामास परशासिकय मानयता गरामसभचेया सहमती नतंर गरा.प.   माफर त घेणयात यावी. 
२)    तांितरक मानयता सकम अिधका-    या माफर त घेणयात यावी. 
३)    अंदाजपतरक व आराखडे नकाशे 
४)  देखभाल दरुसती/     गरामपचंायत हमीपतरक व गरामपचंायत ठराव 
५)           सदर योजने अंतगरत कामांची िनवड िजला िनयोजन सिमती माफर त करणयात येईल.
  ६)       जया जागवेर बांधकाम करावयाचे आहे तेथील ७/        १२ उतारा अथवा नमनुा ८ जागचेा उतारा जागा 
७)            परसततु काम हे अनय योजनेतनु परसतािवत िकवा मजंरु नसलया बाबत दाखला परमाणपतर 
८)    परसतािवत जागेचा सथळदशरक नकाशा 
९)        गट िवकास अिधकारी यांचे िशफारशी सह परसताव गरा.प.        िवभाग िजला पिरषद पालघर कडे सादर करणयात यावा.



  योजनेचे सवरप मािहती 

          मोठया गरामपचंायतीनंा नागरी सिुवधासाठी िवशेष अनदुान या योजने अंतगरत बाजारपेठ िवकास,   सावजिनक िदबाबतीची सोय, बागबगीचे, उदाने 
 तयार करणे, अभयासकेदर,          गावंअंतगरत रसते करणे व साडंपाणी वयवसथापनासाठी भमुीगत नालयाचे बाधंकाम करण.े

   योजनेत सहभागाचया अटी /  शतीर / पातरता  

१)    या योजने अंतगरत गरा.प.         ने आराखडा तयार करन तयास गरामसभेची परशासिकय मानयता घयावी.     तयानतंर मखुय कायकारी अिधकारी
िज.प.     यांची परसतावास मानयता घेणयात यावी. 
२)    तांितरक मानयता सकम अिधका-    या माफर त घेणयात यावी. 
३)    अंदाजपतरक व आराखडे नकाशे 
४)  देखभाल दरुसती/     गरामपचंायत हमीपतरक व गरामपचंायत ठराव 
५)  िजलयातील गरा.प.           चा पराधानय करम ठरिवणयाचा अिधकार िजला िनयोजन मडंळाकडे असेल जया गरा.प.      ची लोकसखंया ५००० चया वर

                   आहेत व जया गरामपचंायती पयारवरण सतंिुलत समधृद गराम योजनेत सहभागी होवनु तया योजनेचया िनकषाची पतुतार केली असले तयामधनुच िजला
   िनयोजन मडंळ पराधानयकरम ठरिवल. 

६)       जया जागवेर बांधकाम करावयाचे आहे तेथील ७/        १२ उतारा अथवा नमनुा ८ जागचेा उतारा जागा 
७)            परसततु काम हे अनय योजनेतनु परसतािवत िकवा मजंरु नसलया बाबत दाखला परमाणपतर 
८)    परसतािवत जागेचा सथळदशरक नकाशा 
९)        गट िवकास अिधकारी यांचे िशफारसशी सह परसताव गरा.प.        िवभाग िजला पिरषद पालघर कडे सादर करणयात यावा.

मा.            लोकपरितिनधीनी सुचिवलेलया गरािमण भागातील गावांतगरत रसते गटारे व अनय मुलभुत सुिवधा पुरिवणे

  योजनेचे सवरप मािहती 

     मलुभतु सिुवधा योजने अंतगरत गावातंगरत रसते, गटारे,  पाऊसपाणी िनचरा,     दहनभमुी व दफनभमुीची सधुारणा करण,े  सरंककिभतं ,गरामपचंायत 
  कायारलय बांधकाम करणे,    आठवडी बाजारासाठी सिुवधा,       गावामंधये कचरा डेपोसाठी व पराथिमक परिकरयेसाठी सिुवधा,   सावजिनक जागेत वकृ 

    लागवड व तयांचे सरंकण करणे.

   योजनेत सहभागाचया अटी /  शतीर / पातरता 

१)    तांितरक मानयता सकम अिधका-    या माफर त घेणयात यावी. 
२)    अंदाजपतरक व आराखडे नकाशे 
३)  देखभाल दरुसती/     गरामपचंायत हमीपतरक व गरामपचंायत ठराव 
४)       जया जागवेर बांधकाम करावयाचे आहे तेथील ७/        १२ उतारा अथवा नमनुा ८ जागचेा उतारा जागा 
५)           परसततु काम हे अनय योजनेतनु परसतािवत िकवा मजंरु नसलयाबाबत दाखला परमाणपतर 
६)           सदर योजने अंतगरत काम सचुिवणे बाबत लोक परितिनधी याचें िशफारस पतर 
७)    परसतािवत जागेचा सथळदशरक नकाशा 
८)        गट िवकास अिधकारी यांचे िशफारसशी सह परसताव गरा.प.        िवभाग िजला पिरषद पालघर कडे सादर करणयात यावा.

 पेसा कायदा-

  पेसा अंतगरत ५%    अबधं िनधी सन २०१५-             २०१६ या आिथरक वषारतसन २०११ चया जनगणने नसुार दरडोई ४०६ रपये पैकी ७०% नसुार 
२८४.          ८४ दरडोई गरामपचंातीनंा शासना माफर त थेट िवतरीत करणेत आला आहे.



 सन २०१६-  १७ ST Population      चया ६०१ परमाणे दये रककम आहे.

                पेसा िनधी हा शासन िनणरय २१ एिपरल २०१५ चया शासन िनणयानसुारर खचर करणयाचया सचुना परापत झाललेया आहेत.    व तया परमाणे गरामपचंायत 
     सतरावर तो खचर करणयात येत आहे.

            सदर खचर हा खालील परमाणे करणयात यावयात अशा सचुना िनगिमत करणयात आलया आहेत

अ)  पायाभूत सूिवधा:
१.      सबंिधत पेसा गावातील गरामपंचायत कायालये ,  आरोगय केदरे,अंगणवाडी, शाळा, दफनभमूी 
,गोडावून,       गावांचे अंतगरत रसते व ततसम पायाभतू सिूवधा
ब)  वनहकक अिधिनयम(FRA)   व पेसा (PESA)अंमलबजावणी: 
१.        आिदवासीनंी तयांचया उदरिनवाहाचयार वयवसायाचया सदंभारत परिशकण केदरांमाफर त परिशकण 
/  मागरदरशन करणे.
२.     गावतळी िवकास िकंवा मतसयपालन वयवसाय/  मतसयबीज खरेदी.
३.    सामाईक जिमनी िवकिसत करणे.
४.    गौण पाणी साठयाचे वयवसथापन.
५.        सामाईक नैसिगरक साधनसपंदा व सामाईक मालमता िवकिसत करणे. 
क)  आरोगय ,  सवचछता ,िशकण.:
१.  सावजिनक सवचछतागहेृ,बांधणे.
२.   गावांमधये सवचछता राखणे.
३.        सांडपाणी वयवसथेकरीता गटारे बांधणे व तयांची दखेभाल करणे. 
४.    शधुद िपणयाचे पाणी परुिवणे.
ड)  वनीकरण , वनयजीवसवंधरन,जलसधंारण,वनतळी,     वनयजीव पयरटन व वन उपिजिवका:

          गरामसभांनी कामाची िनवड करणे महणजेच तया कामास गरामसभेची परशासिकय मानयता समजावी.    गरामसभेने िनवड केलेलया र.३ 
          लक पेका कमी मुलयाचया कामास सवतंतर तांितरक मानयता आवशयक असणार नाही  व र.         ३ लक पेका अिधक मलुय असललेया कामासाठी तािंतरक मानयता 

  घेणयाची पधदती पिरचछेद-४(६)  परमाणे राहील.

*    तसेच पेसा ५ %            िनधी ब व ड वरील खचर करणे सदंभारत आिदवासी िवभागाकडील िदनांक 20/02/2016    शासन िनणयार नसुार
    शधुदीपतरक िनगिमत करणयात आललेया आहेत.

    वन हकक मानयता अिधिनयम 2005   चया िनयम 2008   चया िनयम 4(1)(e)        नसुार सिमती सथापन पालघर िजलयात ७४८ गावासंाठी
    सिमतया सथपण करणयात आलेलया आहेत.


