
ग्रामपंचायतींच्या विकास कामाबंाबत  

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 

शासन वनर्णय क्रमांकः झेडपीए-2015/प्र.क्र.10/वित्त-9 
बाधंकाम भिन, 25 मझणबान पथ, 

फोर्ण, म ंबई 400032. 
तारीख: 25 माचण, 2015 

िाचा:-  
1) शासन वनर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्रमाकंःझेडपीए-२००४/प्र.क्र.१८/वित्त-९(३३),     

वि.३० जून, २००४. 
2) शासन वनर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्रमाकंःझेडपीए-२००८/प्र.क्र.४७२/वित्त-९(३३),        

वि.९ फेब्र िारी, २००९. 
 

प्रस्तािना:- 
ग्रामपंचायत संस्थाचंे बळकर्ीकरर् कररे् तसचे ग्रामपंचायतींना आर्थथकदृष्ट्या सक्षम कररे् 

याकवरता शासनाने मागणिशणक सूचना विल्या होत्या. 

सद्य:स्स्थतीत ग्रामपंचायत कायणक्षते्रामध्ये ग्रामपंचायतीमाफण त कराियाच्या कामामध्ये मोठ्या 
प्रमार्ािर िाढ झाली आहे.  महात्मा गाधंी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना ि करी य वीय वित्त आयोगारारे 
ग्रामपंचायतींना भरीि वनधी प्राप्त होत आहे. तसचे वजल्हा पवरषि/पंचायत सवमती याचंा स्ि:वनधी, 
आमिार/खासिार स्थावनक विकास वनधी या वशिाय अन सूवचत जाती/जमाती याचं्या कल्यार् योजना 
इत्यािी विकास कामाअंतगणत वनधी ग्रामपंचायतीकडे प्राप्त होत आहे.  

ग्रामपंचायतींकडे मोठ्या प्रमार्ािर विकास कामे प्राप्त होत असली तरी ग्रामपंचायतींकडे प रेस े
तावंत्रक मन ष्ट्यबळ ि यंत्रसाम ग्रीची उपलब्धता मयािीत असल्याम ळे विकास कामाचंा िजा ि काम 
िळेेत पूर्ण होरे् यात अडचर्ी वनमार्  होत आहेत, असे वनिशणनास आले आहे. 

गािाचा सिागीर् विकास व्हािा या दृष्ट्र्ीने आमिार/खासिार स्थावनक विकास वनधी तसेच 
इतर योजनाचंा विकास वनधी यामधून ग्रामपंचायत हद्दी मध्ये ग्रामपंचायती बरोबर इतर 
एजन्सी/यंत्रर्ानंाचाही ग्रामपंचायतींच्या विकासामध्ये सहभाग व्हािा या दृष्ट्र्ीने निीन कायणपध्िती 
अमंलात आर्ण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचारधीन होता. त्याप्रमारे् याबद्दल वनर्णय घेण्यात आला 
असून या विषयाचे संिभाधीन उपरोक्त शासन वनर्णय अवधक्रवमत करण्यात येत असून प ढील प्रमारे् 
सूचना वनगणवमत करण्यात येत आहेत:- 
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शासन वनर्णय:-  
ग्रामपंचायत “एजन्सी”  म्हर्नू  विकास कामे करताना खालीलप्रमारे् त्यांचे उत्पन्न असरे् 

आिश्यक असून त्या उत्पन्नान सार : 
1) वित्तीय मयािा : 

1.1) रु.50,000 पयंत िार्थषक उत्पन्न असर्ाऱ्या ग्रामपंचायतींना रु.10,00,000/-  
1.2) रु.50,001 च्या प ढे िार्थषक उत्पन्न असर्ाऱ्या ग्रामपंचायतींना रु.15,00,000/-  
        पयणतच्या रक्कमेची कामे करता येतील. 

2) ग्रामपंचायतींनी कराियाची कामे :  
2.1) जी कामे ग्रामपंचायतींनीच कायद्याप्रमारे् कररे् बंधनकारक आहे ती कामे             

(उिा. MGNREGA -खाली वकमान 50% काम),  
2.2)  ग्रामपंचायतींना प्राप्त होर्ाऱ्या करी वय वय वित्त आयोगाचा वनधीतील कामे. 
2.3) जी कामे ग्राम पंचायतीनीच करािीत असे करी य व शासनाच्या योजनेमध्ये अंतभूणत       

असतील अशी कामे. 
2.4) तसेच त्याचं्या स्ि:वनधीतील कामे ग्रामपंचायती माफण तच केली जातील. 

3) यावशिाय, अन्य जी कामे ग्रामपंचायत माफण त ग्रामपंचायत प्रत्यक्ष काम करर्ारी “एजन्सी” 
म्हर्नू कायास्न्ित असतील अशी कामे उपरोक्त 1 येथील मयािेपयंत िार्थषक उत्पन्न 
असर्ाऱ्या ग्रामपंचायतींना खालील अर्ींच्या  अधीन राहून करता येतील.  
3.1) ग्रामपंचायतींनी त्याचं्या गािठाण्याच्या हद्दीतील म लभतू स विधेची कामे/विकास कामे      

करािीत.  
3.2) गािाशी वनगडीत असलेली कामे उिा.शाळा-इमारत, समाज मंविर, प्राथवमक 

आरोग्य करी ये व ि उपकरी य व यासारखी कामे गािठाण्याच्या हद्दी बाहेर असली तरी 
ग्रामपंचायतींना करता येतील. 

4) सामान्य प्रशासन विभागाकडील (मावहती ि तंत्रज्ञान) शासन वनर्णय क्र.मातंसं/नस्ती-
2012/प्र.क्र.273/39, वि. 26 नोव्हरीबर, 2014 ि सामान्य प्रशासन विभागाकडील (मावहती 
ि तंत्रज्ञान) शासन वनर्णय क्र.मातंसं/नस्ती-2012/प्र.क्र.273/का.39, विनाकं 18 वडसरीबर, 
2014 न सार रु. 3 लक्ष पके्षा अवधक रक्कमेच्या विकास कामाचं्या वनवििे करता ई-वनवििा 
पध्ितीचाच अिलंब कररे् अवनिायण आहे. 

5) इतर मागणिशणक सूचना : 
5.1) ग्रामपंचायतीं माफण त कराियाचं्या कामानंा सक्षम प्रावधकारी याचंी प्रशासकीय ि 

तावंत्रक मान्यता घेण्यात यािी.  
5.2) या कामाचंी तावंत्रक तपासर्ी,कामाची मोजमापे, अवभलेखयाचंी नोंिर्ी अशी 

अन षंवगक कामे वजल्हा पवरषि/पंचायत सवमतीचे शाखा अवभयंता/उप अवभयंता/ 
कायणकारी अवभयंता हे पाहतील. 
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5.3) ग्रामपंचायत प ढील ग्रामसभमेध्ये ग्रामपंचायतींनी केलेल्या कामाचंी संपरू्ण मावहती 
सािर करेल. 

6) इतर एजन्सी/यंत्ररे्चे अवधकार ि जबाबिारी : 
6.1) िगेिगेळ्या योजनांमधून ग्रामपंचायत क्षते्रात कायान्ियीत करण्यात याियाची अन्य 

सिण कामे संबंवधत प्रशासवकय विभाग ज्या कायान्ियीन एजन्सी/यंत्ररे्माफण त करुन 
घेऊ इस्च्ितो त्या कायान्ियीन एजन्सी/यंत्ररे्माफण त करु शकतील. 

6.2) तथावप, लोकप्रवतनीधी स्थावनक विकास कायणक्रम तसेच विविध प्रकल्पातून ककिा 
शासनाच्या विविध योजनेतून ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये इतर एजन्सी/यंत्रर्ामाफण त 
करण्यात येर्ाऱ्या विकास कामाचंी मावहती ग्रामपंचायतीस अिगत कररे् संबवंधत 
यंत्रर्ानंा बंधनकारक राहील. 

या संिभात महाराष्ट्र वजल्हा पवरषिा ि पचंायत सवमत्या लेखा संवहता, 1968 मध्ये योग्य ती 
ि रुस्ती यथािकाश करण्यात येईल.  

सिर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201503261236274520 असा आहे. हा आिेश 
वडजीर्ल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशान सार ि नािाने.  

 (वि.वगवरराज) 
 प्रधान सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.म खयमंत्री याचंे प्रधान सवचि  
2. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) याचंे खाजगी सवचि 
3. मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) याचंे खाजगी सवचि 
4. सिण वजल्हा पवरषिाचंे अध्यक्ष 
5. मा.विधान सभा/विधान पवरषि सिस्य 
6. महालेखाकार(स्थावनक संस्था) महाराष्ट्र-1, म ंबई (पाच जािा प्रतीसह) 
7. महालेखाकार(स्थावनक संस्था) महाराष्ट्र-2, नागपूर (पाच जािा प्रतीसह) 
8. वित्त विभाग(व्यय-15 ि अथणसंकल्प-19), मंत्रालय, म ंबई. 

V Giriraj
Digitally signed by V Giriraj 
DN: c=IN, o=All India Service, 
ou=Principal Secretary, 
postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=V Giriraj 
Date: 2015.03.27 15:22:27 
+05'30'
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9. सिण विभागीय आय क्त (महसूल) 
10. मा.म खय सवचि याचंे स्िीय सहाय्यक 
11. संचालक तथा म खय लेखा पवरक्षक, स्थावनक वनधी लेखा, महाराष्ट्र राज्य,          

कोकर् भिन, निी म ंबई 
12. सहसंचालक, स्थावनक वनधी लेखा, निी म ंबई, प रे्, नावशक, औरंगाबाि, 

नागपूर, अमरािती. 
13. सिण वजल्हा पवरषिाचंे म खय कायणकारी अवधकारी 
14. सिण वजल्हा पवरषिाचंे म खय लेखा ि वित्त अवधकारी 
15. सिण वजल्हा उप म खय लेखापवरक्षक अवधकारी, स्थावनक वनधी लेखा 
16. सिण सहसवचि/उपसवचि, ग्राम विकास ि जलसंधारर् विभाग  
17. सिण कायासन अवधकारी, ग्राम विकास ि जलसंधारर् विभाग 
18.वनिडनस्ती. 


