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वािा : 1  शासन अचधसूिना, ग्राम चवकास व जलसधंारर् चवभार्, मंत्रालय, मंुबाबई, क्र  पीआरआय-
2010/प्र क्र 130/पं रा -2, चिनांक  4 मािग, 2014  

 2  मा  राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कायालयािी अचधसूिना क्र  आरबाबी/टीसी/ई-11019 
(89) (2013)/नोचटचिकेशन-4/1120/2014, चिनांक 30 ऑक्टोबाबर, 2014  

            

प्रस्तावना: 
पंिायत (अनुसूचित क्षते्रािा चवस्तार)  अचधचनयम, १९९६  कें द्र शासनाने चिनाकं 24 चडसेंबाबर, 1996 

रोजी अचधसूचित केला आहे  राज्यामध्ये साधारर्त: आचिवासी उपयोजना क्षते्र, अचतचरक्त आचिवासी 
उपयोजना क्षते्रामध्ये 15 चजल्हयातील 60 तालुक्यांमधील 7177 र्ाव ेव  माडा व चमनी माडा क्षते्रामध्ये 17 
चजल्हयामंधील 67   तालुक्यातंील 1251 र्ावािंा समावशे आहे   महाराष्ट्र राज्यात  13 चजल्हयातंील 59 
तालुक्यांतील 2835 ग्रामपंिायती व 5905 र्ाव े पेसा (PESA) क्षते्रामध्ये येतात  अनुसूचित क्षते्रातील 
ग्रामपंिायतींना  सक्षम व आर्थथकदृष्ट्टया सबाबळ करण्याकचरता राज्य शासनाने अनेक योजना राबाबचवलेल्या 
आहेत  त्यामुळे राज्यातील ग्रामीर् स्थाचनक स्वराज्य संस्थानंा िेशात एक वरे्ळे स्थान प्राप्त झाले आहे   मा  
राज्यपाल महोियानंी भारतीय राज्यघटनेच्या अनुसूिी 5 मधील पचरच्छेि 5, उपपचरच्छेि ( 1 ) नुसार प्राप्त 
अचधकारािा वापर करुन  चि  ३० ऑक्टोबाबर, २०१४  अन्वये  चवचवध कायद्ाचं्या अनुषंर्ाने अचधसूिना चनर्गचमत 
केली आहे  त्यामध्ये महाराष्ट्र ग्रामपंिायत अचधचनयम (III) १९५९ मध्य ेसुधारर्ा करण्यात आली आहे  त्यामधील 
कलम ५४ B नंतर  “be competent to exercise control over local plans and resources for such plan 
including the Tribal sub-Plan; Provided that not less than 5 %  of the total Tribal sub-Plan funds 
of the respective annual plan shall be devolved to the Gram Panchayat in Scheduled Areas in 
proportion to their population; Provided further that the Panchayat shall utilize these funds for 
the purpose and to the extent as recommended by the Gram Sabha. Provided also that in case 
a Panchayat has more than one Gram Sabha these funds shall be utilized in proportion to the 
population of the respective Gram Sabhas.” कलम अंतभूगत करण्यात आलेले आहे  त्यानुसार आचिवासी 
उपयोजनेंतर्गत प्राप्त होर्ा-या एकूर् चनयतव्ययाच्या ५ टक्के चनधी अनुसूचित क्षते्रातील ग्रामपंिायतींना त्याचं्या 
लोकसंख्येच्या प्रमार्ात चवतचरत करण्यािी तसिे याबाबाबाबत मार्गिशगक तत्व ेचनचित करण्यािी बाबाबाब शासनाच्या 
चविाराधीन होती   

शासन चनर्गय:-  
               प्रस्तावनेत नमूि केल्यानुसार मा  राज्यपाल महोियाचं्या संिभग क्रमाकं 2 वरील चिनाकं 30 
ऑक्टोबाबर, 2014 च्या अचधसूिनेनुसार कायगवाही करण्यासाठी मंचत्रमंडळाच्या चिनाकं 9 एचप्रल, 2015 
झालेल्या बाबैठकीमध्ये चनर्गय घेण्यात आला आहे   त्यानुसार राज्यातील अनुसूचित क्षते्रातील ग्रामपंिायतीना 
िरवषी आचिवासी उपयोजनेच्या चनयतव्ययाच्या 5% चनधी उपलब्ध करुन िेण्याच्या योजनेस (पेसा 
ग्रामपंिायतींना 5 % थेट चनधी योजना ) मान्यता िेण्यात येत आहे    सन 2015-16 या आर्थथक वषामध्ये या 
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योजनेसाठी सुमारे रु 250 कोटी इतका चनधी उपलब्ध होईल   सिरिा चनधी खालीलप्रमारे् (अ) पायाभतू 
सुचवधा, (बाब) वन हक्क अचधचनयम ( FRA )  व  पेसा (PESA) कायद्ािी अंमलबाबजावर्ी,  (क) आरोग्य, स्वच्छता, 
चशक्षर् व (ड) वनीकरर्, वन्यजीव संवधगन, जलसंधारर्, वनतळी, वन्यजीव पयगटन व वन उपचजचवका या 
बाबाबाबींकरीता प्रत्येकी 1/4 या प्रमार्ात चवचनयोर्ात आर्ावा    

(अ) पायाभतू सुचवधा : 
१  सबंाबंचधत पेसा र्ावातील ग्रामपंिायत कायालये, आरोग्य कें दे्र, अंर्र्वाडया, 

शाळा, ििनभमूी, र्ोडाऊन, र्ावािंे  अंतर्गत  रस्ते व तत्सम पायाभतू सुचवधा, 
 (बाब) वन हक्क अचधचनयम (FRA)  व  पेसा ( PESA ) कायद्ािी अमंलबाबजावर्ी:  

1. आचिवासींनी त्याचं्या उिरचनवाहाच्या व्यवसायाच्या संिभात प्रचशक्षर् 
कें द्रामंािग त प्रचशक्षर्/मार्गिशगन कररे्  

2. र्ावतळी चवकास ककवा मत्स्यपालन व्यवसाय / मत्स्यबाबीज खरेिी  
3. सामाईक जचमनी चवकचसत करुन िेरे्  
4. र्ौर् पार्ी साठयािे व्यवस्थापन  
5. सामाईक नैसर्थर्क साधनसंपिा व सामाईक मालमत्ता चवकचसत कररे् 

(क) आरोग्य, स्वच्छता, चशक्षर्:  
1. सावगजचनक स्वच्छतारृ्हे बाबांधरे्  
2. र्ावामध्ये स्वच्छता राखरे्  
3. साडंपार्ी व्यवस्थेकरीता र्टारे बाबाधंरे् व त्यािी िेखभाल कररे्  
4. शुध्ि चपण्यािे पार्ी पुरचवरे्    

(ड) वनीकरर्, वन्यजीव संवधगन, जलसंधारर्, वनतळी, वन्यजीव पयगटन व वन उपचजचवका: 

 संबाबंचधत ग्रामपंिायतीमधील र्ावाचं्या ग्रामसभानंी वरील (अ) व (क) क्षते्रामंधून त्या-त्या 
वषाकचरता कामािी चनवड करावी  ग्रामसभानंी कामािी चनवड कररे् म्हर्जेि त्या कामास ग्रामसभिेी 
प्रशासकीय मान्यता समजावी  ग्रामसभनेे चनवड केलेल्या रुपये ३ लक्ष पेक्षा कमी मुल्याच्या कामास स्वतंत्र 
ताचंत्रक मान्यता आवश्यक असर्ार नाही व रु  ३ लक्ष पेक्षा अचधक मूल्य असलेल्या कामासाठी ताचंत्रक 
मान्यता घेण्यािी पध्िती पचरच्छेि -4(6)  प्रमारे् राहील   

मात्र उपरोक्त ( बाब ) व ( ड ) येथील क्षते्रामधील त्या-त्या वषाकचरता कामािी चनवड ग्रामसभनेे 
केल्यानंतर त्याकचरता लार्र्ारा चनधी ग्रामसभिेी अनुमती घेऊन संबाबंचधत र्ावाचं्या संयुक्त वन 
व्यवस्थापन सचमती, ग्राम वन सचमती ककवा सामुचहक वन हक्कासंाठी स्थापन केलेल्या सचमतीस िेण्यात 
यावा  

सिर योजनेबाबाबाबत तपशीलवार मार्गिशगक सूिना सोबाबतच्या “पचरचशष्ट्ट” मध्ये िेण्यात आल्या 
आहेत  

 

   2    सन 2015-16 या आर्थथक वषानंतर येर्ा-या प्रत्येक आर्थथक वषामध्ये आचिवासी उपयोजनेच्या 
एकूर् मंजूर  चनयतव्ययाच्या 5%    चनधीपैकी 50 % इतका चनधी ग्रामपंिायतींना लोकसंख्येच्या प्रमार्ात 
चवतचरत करण्यात येईल व उवगचरत 50 %  चनधी  ग्रामपंिायतींना त्याचं्या खालील क्षते्रात केलेल्या 
कामचर्रीच्या आधारे िेय राहील :- 
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अ. अचतकुपोचषत बाबालकािंे प्रमार् कमी कररे्, 
आ. बाबालचववाहावर बाबंिी आर्रे्, 
इ. चशक्षर्ातील मुलींिे र्ळतीिे प्रमार् कमी कररे्, 
ई. वन जचमनीवर नव्याने अचतक्रमर् थाबंाबचवरे् इ   

वरील अ ते ई मध्ये नमूि केलेल्या क्षते्रातील कामचर्री चनचित करण्याकरीता खालीलप्रमारे् संबाबंचधत 
सक्षम अचधका-यािे प्रमार्पत्र आवश्यक राहील :-  

1) मध्यम व अचततीव्र कुपोचषत बाबालकािंी मार्ील वषातील सुरुवातीला असलेली संख्या व त्या 
वषाच्या 31 मािग अखेर असलेली संख्या याबाबाबाबतच्या तपचशलासह कुपोचषत बाबालकािंे प्रमार् कमी झाले 
असल्यािे संबाबंचधत बाबाल चवकास प्रकल्प अचधकारी, एकात्त्मक बाबाल चवकास प्रकल्प यािंे प्रमार्पत्र  

2) रे्ल्या वषामध्ये र्ावात झालेल्या चववाहामध्ये एकही बाबालचववाह झाला नाही याबाबाबाबत संबाबंचधत ग्राम 
सचिवािे प्रमार्पत्र  

3) र्ावातील 5 ते 15 वयोर्टातील मुलींिी संख्या,  त्यातील शाळेत जार्ा-या मुलींिी इयत्ताचनहाय 
संख्या याबाबाबाबतच्या तपचशलासह  चशक्षर्ातील मुलींिे र्ळतीिे प्रमार् कमी झाले असल्याबाबाबाबति ेसंबाबंचधत 
र्ट चशक्षर् अचधका-यािे प्रमार्पत्र   

4) वन जचमनीवर नव्याने अचतक्रमर् न झाल्याबाबाबाबत संबाबंचधत वन चवभार्ाच्या वन पचरक्षते्र   
अचधका-यािे प्रमार्पत्र  

वरील अचधका-यानंा संबाबंचधत ग्रामपंिायतीने मार्र्ी केल्यानंतर 15 चिवसातं तपासर्ी करुन 
वस्तुत्स्थतीवर आधारीत प्रमार्पत्र िेरे् बाबधंनकारक राहील    

 

3. ग्रामपंिायतीला चनधी चवतरीत करण्यािी पध्िती :  

सवग ग्रामपंिायतीिे बाबित खाते क्रमाकं व  त्या ग्रामपंिायतीतील र्ाव/ेवस्ती यांिी लोकसंख्या 
याबाबाबाबतिी माचहती संबाबंचधत चजल्हा पचरषि आचिवासी चवकास चवभार्ाला उपलब्ध करुन िेईल  सिर 
माचहतीच्या आधारे आचिवासी उपयोजनेिा चनधी आचिवासी चवकास चवभार्ामािग त राज्य स्तरावरुन थेट 
ग्रामपंिायतींना RTGS व्िारे लोकसंख्येच्या प्रमार्ात संबाबंचधत ग्रामपंिायतीच्या बाबँक खात्यामध्ये थेट 
चवतचरत करण्यात येईल   

   
      4   चनधीच्या चवचनयोर्ासाठी वार्थषक आराखडा तसेि  प्रशासकीय ताचंत्रक  मान्यतेिी पध्िती : 

  
1. प्रत्येक वषी चिनाकं 1 मे रोजीच्या ग्रामसभेमध्ये चनधीच्या चवचनयोर्ािा वार्थषक चनयोजनािा 

आराखडा चनचित करण्यात येईल  
2. आराखडा तयार करताना मार्ील िोन वषांतील कामािंी त्स्थती व पुढील वषातील र्रजा 

चविारात घेण्यात येतील  
3. ग्राम पंिायतीच्या क्षते्रातील प्रत्येक र्ाव व वाडी /पाडाचनहाय आराखडा तयार करून त्यानंतर 

त्यािंे संकलन ग्रामपंिायत स्तरावर करण्यात येईल  
4. ग्रामसभचे्या ठरावानुसार चनवड झालेल्या कामास स्वतंत्र प्रशासकीय मान्यता आवश्यक 

असर्ार नाही  
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5. ग्रामसभनेे मान्यता चिलेल्या रु  3 लक्ष पेक्षा कमी मूल्याच्या कामास स्वतंत्र तांचत्रक मान्यता 
आवश्यक असर्ार नाही  

6. रु  3 लक्ष पेक्षा अचधक मूल्याच्या कामासंाठी ताचंत्रक मान्यता र्टचवकास अचधकारी यानंी ठरवून 
चिलेल्या ताचंत्रक अचधका-यामािग त िेण्यात यावी  तसेि वन चवभार्ाशी चनर्चडत काम 
असल्यास उप वनसंरक्षक ककवा त्यानंी प्राचघकृत केलेल्या ताचंत्रक अचधका-यामािग त िेण्यात 
यावी     

7. ग्रामस्तरावर घ्यावयाच्या सवगसाधारर् कामािंी यािी करून ताचंत्रक मान्यता आवश्यक 
असलेल्या  कामािंी यािी-अ व ताचंत्रक मान्यता आवश्यक नसलेल्या कामािंी  यािी-बाब  सोबाबत 
जोडली आहे     

5          या योजनेंतर्गत चनधी चवतरर्ाबाबाबाबतिे आिेश स्वतंत्रपरे् चनर्गचमत करण्यात येत आहेत  
6         हा शासन चनर्गय चवत्त चवभार्ाच्या अनौपिाचरक संिभग क्रमाकं:177/व्यय-14,  चिनाकं 17 एचप्रल, 
2015,  ग्राम चवकास चवभार्ाच्या अनौपिाचरक संिभग क्रमाकं:208/प्र स (ग्रा चव ),  चिनाकं 12 मािग, 
2015  व वन चवभार्ाच्या अनौपिाचरक संिभग क्रमाकं: 555/प्र स (वने),  चिनाकं 16 मािग, 2015  नुसार 
प्राप्त सहमतीने चनर्गचमत करण्यात येत आहे  
7.         सिर शासन चनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा संकेताक 201504201743355924 असा आहे. हा आिेश 
चडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाचंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावाने.  

 

 

                                                                                                    (राजर्ोपाल िेवरा)  
                                                                                                सचिव, आचिवासी चवकास 

 
प्रत, 

1. मा  राज्यपाल यांि ेप्रधान सचिव, राजभवन, मंुबाबई-32 
2. मा  मुख्यमंत्री यािंे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मंुबाबई -32 
3. मा  मंत्री/ राज्य मंत्री, आचिवासी चवकास यांि ेखाजर्ी सचिव 
4. सवग मा  मंत्री/राज्यमंत्री 
5. सवग चवधानसभा / चवधान पचरषि सिस्य 
6. मा  मुख्य सचिव यािंे उपसचिव 
7. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -1/2, मंुबाबई / नार्परू 
8. महालेखापाल (लेखापचरक्षा), महाराष्ट्र -1/2, मंुबाबई / नार्परू 
9. प्रधान सचिव, ग्राम चवकास व जलसंधारर् चवभार्, बाबांधकाम भवन, िोटग, मंुबाबई  
10. प्रधान सचिव, मचहला व बाबाल चवकास चवभार्, मंत्रालय, मंुबाबई - 32 
11. सचिव ( वने ), महसूल व वन चवभार्, मंत्रालय, मंुबाबई  
12. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नार्परू 

http://www.maharashtra.gov.in/
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13. आयुक्त, मचहला व बाबाल चवकास आयुक्तालय, परेु् 
14. आयुक्त, आचिवासी चवकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाचशक 
15. आयुक्त, आचिवासी सशंोधन  व प्रचशक्षर् संस्था, परेु् 
16. चवभार्ीय आयुक्त, कोकर् / नाचशक/ परेु्/ औरंर्ाबाबाि/अमरावती व नार्परू 
17. चजल्हाचधकारी, ठारे्/ पालघर/ नाचशक/धुळे/ नंिूरबाबार/ जळर्ांव/ अहमिनर्र/ परेु्/ नांिेड/ 

यवतमाळ/ अमरावती /र्डचिरोली व िदं्रपरू 
18. अप्पर आयकु्त, आचिवासी चवकास, नार्परू /अमरावती/ नाचशक व ठारे् 
19. मुख्य कायगकारी अचधकारी, चजल्हा पचरषि, ठारे्/ पालघर/ नाचशक/धुळे/ नंिूरबाबार/ जळर्ांव/ 

अहमिनर्र/ परेु्/ नांिेड/ यवतमाळ/ अमरावती /र्डचिरोली व िदं्रपरू 
20. सवग प्रकल्प अचधकारी, एकात्त्मक आचिवासी चवकास प्रकल्प कायालय 
21. सवग सबंाबचंधत र्ट चवकास अचधकारी, पंिायत सचमती  
22. सवग सबंाबचंधत र्ट चशक्षर् अचधकारी  
23. प्रधान सचिव, आचिवासी चवकास चवभार् यािंे वरीष्ट्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबाबई  
24. सवग उपसचिव, आचिवासी चवकास चवभार् यािंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबाबई -32 
25. सवग सबंाबचंधत चजल्हा कोषार्ार अचधकारी 
26. चवत्त चवभार्, (व्यय 14 / अथग 19 )मंत्रालय, मंुबाबई -32 
27.  सवग मंत्रालयीन चवभार्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
28. सवग कायासने, आचिवासी चवकास चवभार्, मंत्रालय, मंुबाबई -3 
29. कक्ष अचधकारी, का-6, आचिवासी चवकास चवभार्, मंत्रालय, मंुबाबई - 32 
30. चनवड नस्ती (का 17) 
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शासन चनर्गय, आचिवासी चवकास चवभार् क्र  पेसा 2015/ प्रक्र 19/ का-17, 

चिनांक  21 एचप्रल, 2015 िे पचरचशष्ट्ट 
आचिवासी उपयोजनेंतर्गत प्राप्त होर्ा-या एकूर् चनयतव्ययाच्या ५ % चनधी अनुसुचित क्षेत्रातील 
ग्रामपंिायतीनां उपलब्ध करुन िेरे्, चनधीिा चवचनयोर् इत्यािी संिभात मार्गिशगक सिूना  

 
1 ग्राम पंिायतींना चनधी चवतरीत करण्यािी पद्धती: 

1. आचिवासी उपयोजनेतील ५ % चनधी ग्राम पंिायतींना अबाबाचंधत ( Untied) स्वरुपात िेण्यात येईल  
2. ग्राम पंिायतींना चनधीि ेचवतरर् 2011  च्या जनर्र्नेच्या लोकसंख्येनुसार करण्यात येईल  
3. ग्राम पंिायतीला चनधी चवतरीत करताना ग्राम पंिायत क्षेत्रातील प्रत्येक महसुली र्ाव तसेि वाडी /पाडा 

याकचरता वापरावयाच्या चनधीि े प्रमार् 2011 च्या जनर्र्नेच्या लोकसंख्येनुसार चनचित करून िेण्यात 
येईल  

4. सवग ग्रामपंिायतीि ेबाबित खाते क्रमाकं व त्या ग्रामपंिायतीतील र्ाव/ेवस्ती यािंी लोकसंख्या   याबाबाबाबतिी 
माचहती चजल्हा पचरषि आचिवासी चवकास चवभार्ाला उपलब्ध करुन िेईल  सिर माचहतीच्या आधारे 
आचिवासी उपयोजनेिा चनधी आचिवासी चवकास चवभार्ाकडून राज्य स्तरावरून थेट ग्राम पंिायतींना RTGS 
द्वारे लोकसंख्येच्या प्रमार्ात संबाबचंधत ग्रामपिंायतीच्या बाबकॅ खात्यामध्ये RTGS व्िारे थेट चवतचरत करण्यात 
येईल     

5. प्रत्येक ग्राम पिंायतीस सिर चनधीसाठी राष्ट्रीयकृत बाबकेँत स्वतंत्र खाते उघडरे् बाबधंनकारक राहील  
6. रु  पाि लक्षच्या आतील चनधी िोन हप्त्यात व त्यापेक्षा जास्त चनधी तीन हप्त्यात अिा करण्यात येईल  

2   ग्राम पंिायत स्तरावर चनधीिे चनयंत्रर् व व्यवस्थापन: 
1. ग्राम पंिायतीच्या खात्यातून चनधी ग्रामसभा कोषामध्ये वर्ग करण्यात येईल  
2. ग्रामसभा कोष सचमती प्राप्त चनधीि ेव्यवस्थापन करेल  
3. चनधीच्या चवचनयोर्ावर ग्रामसभेिे संपरू्ग चनयंत्रर् राहील व ग्रामसभेच्या ठरावाचशवाय सिर चनधीतनू 

कोर्ताही खिग करता येर्ार नाही  
4. पेसा र्ाव ेघोचषत होईपयंत सिर चनधी ग्राम पिंायतीच्या एकचत्रत ग्रामसभेच्या चनयंत्रर्ाखाली राहील  
5. पेसा र्ाव ेघोचषत झाल्यावर प्रत्येक र्ावासाठी चनचित केलेल्या चनधीिा चवचनयोर् सबंाबचंधत र्ावािी ग्रामसभा 

ठरवले  
6. ग्राम पंिायतीला प्राप्त झालेला चनधी महसुली र्ाव,े पाडे /वस्त्या यांना चनचित केलेल्या प्रमार्ानुसारि खिग 

कररे् बाबधंनकारक राहील  
7. सिर चनधीबाबाबाबति े सवग लेखे हे महाराष्ट्र ग्रामपंिायतीसंबाबधंीि े उपबाबधं (अनुसूचित क्षते्रांवर चवस्ताचरत 

करण्याबाबाबाबत ), चनयम,2014  प्रकरर् तीन, ग्रामसभा लेखे मधील चनयम क्रमांक 14,15 व 16 नुसार ठेवावीत  
8. िक्त ज्या ग्रामपंिायती, स्थाचनक वन व्यवस्थापन सचमती यांिे मार्ील एक वषाि ेलेखा परीक्षर्, स्थाचनक 

चनधी लेखा परीक्षा पथकाकडून झाले नसल्यास त्रयस्थ लेखा पचरक्षकाकडून लेखा परीक्षर् करुन घेरे् 
बाबधंनकारक आहे  

9. ज्या ग्रामपंिायतीि ेककवा सयंुक्त वन व्यवस्थापन सचमती, ग्राम वन सचमती ककवा सामचुहक वन हक्कांसाठी 
स्थापन केलेल्या सचमतीिे रे्ल्या वषािे लेखा परीक्षर् झालेले नसेल ककवा लेखा परीक्षर् अहवालामध्ये 
प्रचतकूल शेरे असतील तर ते पढुील वषािा चनधी चमळण्यास पात्र असर्ार नाहीत  

10. कोर्त्याही पचरत्स्थतीत मार्ील एका आर्थथक वषाि ेलेखा परीक्षर् त्रयस्थ लेखा पचरक्षकाकडून करण्यात 
आलेले आहे त्यांनाि हा चनधी चवतचरत करण्यात यावा  
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3 चनधीच्या चवचनयोर्ािे सूत्र, कालमयािा: 
1. ग्राम पंिायतीला प्राप्त झालेल्या चनधीिा चवचनयोर् खालील सूत्रानुसार कररे् बाबधंनकारक राहील: 

अ. पायाभतू सुचवधा           : १/4 चनधी 
बाब. पेसा व वनहक्क अंमलबाबजावर्ी                                : १/4 चनधी 

  क   स्वच्छता, आरोग्य, चशक्षर् व अनुषंचर्क चवषय                   : १/4 चनधी  
            ड   वनीकरर्, वन्यजीव संवधगन, जलसंधारर्, वनतळी, वन्यजीव पयगटन व वन उपचजचवका   : 1/4 चनधी 

2. उपरोक्त पकैी प्रत्येक वषी एका क्षेत्रािी चनवड करून त्यातील कामे राबाबचवता येतील  
3. पढुील वषांमध्ये इतर तीन क्षते्रातील कामे केल्यावरि पनु्हा पचहल्या क्षते्रातील काम घेता येईल  
4. प्रत्येक वषी प्राप्त चनधीिा खिग परू्ग करण्यासाठी ग्राम पंिायतीस िोन वषे कालावधी उपलब्ध राहील ( िालू  

व पढुील वषग )  
४  चनधीच्या खिातील अननुज्ञेय बाबाबाबी :  

  सिर चनधीतून खालील बाबाबाबींकचरता खिग करता येर्ार नाही  
 सिर चनधीतून वयैत्क्तक लाभ ( खालील अपवाि वर्ळता ) िेऊ नये: 

 अपंर्ाना उपकररे् /तत्सम सहाय्य  
 अल्प व अत्यल्प भधूारकानंा शेतजमीन चवकास ,जलस्त्रोत चवकासासाठी सहाय्य  

 सिर चनधीिा वापर करताना आचिवासी उपयोजनेतील चनयचमत योजना, शासनाच्या चवचवध चवभार्ांच्या 
चनयचमत योजना, चजल्हा वार्थषक योजना, चवत्त आयोर्ािे अनुिान इत्यािीतील तरतुिींिी व कामांिी 
पनुरावृत्ती (Duplication) होर्ार नाही यािी काळजी घ्यावी   तसेि एकाि कामासाठी ककवा  कामाच्या 
वावासाठी अन्य चनयचमत योजनेमधील चनधीिा व या योजनेमधील चनधीिा वापर होर्ार नाही, यािी िक्षता 
घेण्यात यावी  

 ५ % चनधीतून प्रत्येक आर्थथक वषात होर्ाऱ्या एकूर् खिामध्ये बाबाधंकामावरील खिाि ेप्रमार् ४० % पेक्षा अचधक 
असू नये  

 रस्त्यािी कामे केवळ खालील मयािेति घ्यावीत: 
 ग्राम पिंायत कायालय, आरोग्य कें द्र, अंर्र्वाडी, शाळा, िहन-ििन भमूी व तत्सम पायाभतू सुचवधा, 

र्ावािे अंतर्गत रस्ते  
 वयैत्क्तक घरांना जोडर्ारे रस्ते सिर चनधीतून घेऊ नयेत  

 ग्राम पंिायत प्रवशेद्वार अथवा तत्सम चनव्वळ सुशोभीकरर्ािी कामे सिर चनधीतून करू नयेत  
 ग्राम पंिायतीच्या कर सकंलनािे उचिष्ट्ट )जसे पार्ीपट्टी, मालमत्ता कर वसुली (अथवा स्वत:च्या महसुलातून 

करावयािा खिग  ) जस ेवीज चबाबल अिायर्ी (यामध्ये कमी पडर्ारी रक्कम भरून काढण्यासाठी सिर चनधीिा 
वापर करू नये  

 एखाद्ा कामातील लाभाथी चहस्स्यािी (Beneficiary Contribution) रक्कम भरण्यासाठी सिर चनधीिा 
चवचनयोर् करू नये  

 कोर्तेही सर् /समारंभ /धार्थमक चवधी यासाठी सिर चनधीिा वापर करू नये  
 आचिवासी उप योजनेच्या मूळ तत्वांना अनुसरून, सिर चनधीिा वापर सुस्पष्ट्टपरे् आचिवासी जनतेच्या 

कल्यार्ाकचरता होईल यािी िक्षता घ्यावी व कोर्त्याही पचरत्स्थतीत इतर कारर्ासाठी त्यािा अपव्यय 
होर्ार नाही यािी खबाबरिारी घ्यावी   
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5. चनधीच्या खिातील अनुज्ञये बाबाबाबी: 
 रोजर्ार चवकासाकरीता नाचवन्यपरू्ग उपक्रम  
 ग्राम पंिायतीच्या उत्पन्न वाढीसाठीि ेउपक्रम  
 सावगजचनक सुचवधा कें द्र ,धान्य चर्रर्ी ,अथवा सावगजचनक उपयोर्ाच्या वस्त ू/सुचवधा  
 मध्यान्य भोजन उपक्रमाि ेबाबळकटीकरर् ,वदै्कीय चवशेषज्ञांकडून आरोग्य तपासर्ी (specialized health 

check-up), प्रसुतीपवूग र्भगवती चस्त्रयािंी काळजी ( ANC services), ई-चशक्षर् ( e-learning) , चडचजटल 
शाळा ,अशा स्वरूपाि ेउपक्रम  

 पचरसरातील ग्राम पंिायतींनी एकत्र येऊन स्थाचनक पचरत्स्थतीनुसार ठरचवलेली कामे जसे कसिन ,पडकाई ,
िूरसंिार ,िळर्-वळर् ,इत्यािी  

 चनयचमत योजनातंील तरतुिीस परूक स्वरूपातील कामे जस े - रोजर्ार हमी ,पार्लोट चवकास ,कृषी 
चवकास ,लघु /सूक्ष्म कसिन ,मत्स्य पालन ,पशु /िुग्ध व्यवसाय ,वनीकरर् ,वन व्यवस्थापन ,घन व द्रव किरा 
वर्ीकरर् व व्यवस्थापन ,इत्यािी योजनांशी मेळ घालून सामुिाचयक ससंाधनांि ेव्यवस्थापन व उपजीचवका 
चनर्थमतीसाठी घ्यावयािी कामे  

 एका पके्षा अचधक ग्राम पिंायतींच्या सामाचयक प्रस्तावांमध्ये पंिायत सचमती /चजल्हा पचरषिेने समन्वयािी 
भचूमका बाबजावावी तसेि चनयचमत योजनातंील चनधीिी जोड िेण्यािा प्रयत्न करावा  

 आचिवासी क्षेत्रातील प्रमुख कायगक्रमांिी (Flagship) िेखभाल  
 ग्राम पंिायत स्तरावरील चवचवध पायाभतू सुचवधा, अत्यावश्यक सेवा व कमगिारी याबाबाबाबत आचिवासी 

क्षेत्रासाठी वरे्ळे चनकष नसल्यास अथवा िुर्गम क्षेत्र /चवरळ लोकवस्ती यामुळे चनकषापंेक्षा अचधक  सुचवधा /
कमगिारी आवश्यक असल्यास त्यासाठीिी तरतूि  

 चजल्हा िर पत्रकानुसार (DSR) जी कामे चजल्हा मुख्यालयापासून जवळ /सपाट प्रिेशात होऊ शकतात परंत ु
िुर्गम /डोंर्राळ आचिवासी क्षेत्रात त्याि िराने होऊ शकत नाहीत ( िळर्-वळर्ािा खिग, अचतचरक्त 
मनुष्ट्यबाबळािा खिग, इत्यािीमुळे ) त्यासाठी अचतचरक्त खिािी तरतूि    

 आचिवासी उपयोजनेतील चनयचमत योजनानंा एकमेकाशी जोडून त्यानंा अचधक पचरर्ामकारक 
बाबनचवण्यासाठी Bridge Funding या स्वरुपातील उपक्रम ( उिा कौशल्य प्रचशक्षर् व स्वयंरोजर्ार कजग ) 

 पेसा कायद्ातील तरतुिींनुसार १०० हेक्टरच्या आतील तलाव, र्ौर् खचनज ेव इतर नैसर्थर्क /सांस्कृचतक 
साधन-संपत्तीिे व्यवस्थापन  

 वन हक्क कायद्ातील तरतिुींनुसार सावगजचनक वन हक्कािे उपक्रम  
 र्ौर् वन उपजावर प्रचक्रया व त्यािी चवक्री यासाठी पायाभतू सुचवधा चनमार् कररे्  
 आचिवासी क्षेत्रात ग्राम पंिायतीच्या पढुाकाराने पयगटन चवकासािे (Ecotourism/ Heritage Tourism) 

उपक्रम हाती घेऊन त्यायोरे् स्थाचनक  युवक /मचहला बाबित र्ट यानंा उत्पन्न वाढीि ेस्त्रोत चनमार् कररे्  
 अशा पयगटन चवकासासाठी वन चवभार् तसेि आचिवासी संशोधन व प्रचशक्षर् संस्था, परेु्, यांच्या सहाय्याने 

चनसर्ग व संस्कृती माचहती कें द्र (Nature & Culture Interpretation Centres) उभाररे् व िालचवरे्  
 िेखभाली अभावी नािुरुस्त झालेल्या सुचवधा पनु्हा कायात्न्वत कररे्  
 ग्राम पंिायत व ग्राम सभा सक्षम करण्यासाठीिे उपक्रम  

६  ग्रामसभा व ग्राम पिंायातीस तांचत्रक सहाय्यािी व्यवस्था: 
1. प्रशासकीय व तांचत्रक सहाय्यासाठी व्यक्ती /संस्थांच्या सेवा घेण्याि ेअचधकार ग्रामसभसे असतील  
2. ग्राम पंिायतीला प्राप्त होर्ाऱ्या चनधीतील ५ % व्यवस्थापन चनधीतून पायाभतू आराखडा, माचहती 

व्यवस्थापन, तांचत्रक सहाय्य, प्रशासकीय मनुष्ट्यबाबळ, इत्यािीकचरता खिग करता येईल  
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3. प्रत्येक तालुक्यासाठी स्वयंसवेी संस्था चनचित करण्यात येतील  स्वयंसेवी संस्थांना ग्रामसभांबाबरोबाबर तांचत्रक 
सहाय्य संस्था म्हर्नू संलग्न करण्यात येईल  पायाभतू आराखडा तयार कररे्, ग्राम सभेस आराखडा सािर 
कररे्, अंमलबाबजावर्ीतील तांचत्रक सहाय्य, इत्यािीमध्ये संस्था सहाय्य करतील   

4. ज्या ग्राम पिंायतीमध्ये पयाप्त मनुष्ट्यबाबळ उपलब्ध नसेल तेथे पेसा कायद्ातील तरतुिीनुसार र्ावातील 
सुयोग्य व्यक्तीस ग्रामसभेिे कामकाज बाबघण्यासाठी नेमता येईल  

5. पेसा व वनहक्क कायद्ान्वये चनचित केलेल्या सचमत्या तसिे इतर र्ाव स्तरीय सचमत्या यांिी भचूमका चनचित 
करून ग्राम सभा त्यांि ेसहाय्य घेईल  

6. ग्राम सभेने तांचत्रक सहाय्यािी मार्र्ी केल्यास संबाबचंधत प्रशासकीय चवभार्ांिे अचभयंता, तांचत्रक व्यक्ती यानंी 
प्राधान्याने अशा सेवा परुचवरे् बाबधंनकारक असेल  

      ७  जनजार्ृती, प्रचशक्षर् व क्षमता बाबाधंर्ी 
1. सिर चनधीच्या प्रभावी वापरासाठी ग्राम स्तरावरील संितेन, जनजार्ृती, क्षमता बाबाधंर्ी, ग्राम सचमत्यांि े

र्ठन, तांचत्रक सहाय्य संस्थांिी चनवड, अचभलेख व्यवस्थापन, लेखा व्यवस्थापन, इत्यािी उपक्रमांसाठी 
पचहल्या वषी चवशेष करून तरतूि करण्यात येईल  

2. सिर चनधीबाबाबाबत सुलभ, बाबोली भाषेतील माचहतीपर पतु्स्तका तयार करून एचप्रल मचहन्यातील ग्राम सभेत 
त्यािे वािन करण्यात येईल  

3. पेसाि ेग्रामसभा स्तरीय प्रचशक्षर् स्थाचनक पातळीवर आयोचजत करण्यात येईल  
4. पंिायत राज चिनाच्या चनचमत्ताने जनजार्तृी अचभयान आयोचजत करण्यात येईल  
5. राज्यातील तीन आचिवासी क्षते्रांमध्ये आचिवासी पाडा पचरषि आयोचजत करण्यात येईल  

      ८  चनधीिी उपयोचर्ता, अहवाल, सचनयंत्रर् व सामाचजक अकेंक्षर् :  
1. मुख्य कायगकारी अचधकारी, चजल्हा पचरषि यांि ेया चनधीवर/कायगक्रमांवर सचनयंत्रर् राहील  
2. ग्राम पंिायतीने मार्ील प्राप्त चनधीिी उपयोचर्ता सािर केल्याचशवाय पढुील चनधी िेय होर्ार नाही  
3. प्रत्येक ग्राम पंिायतीसाठी एक सचनयंत्रर् अचधकारी व एक तांचत्रक अचधकारी नेमण्यात येईल ज ेशक्यतो 

इतर तालुक्यातील असतील  
4. सचनयंत्रर् अचधकारी चनधीच्या खिािी व िलचनष्ट्पत्तीिी त्रयस्थ पाहर्ी करून त्यािा अहवाल संबाबचंधत 

पंिायत सचमतीस सािर करतील  
5. ग्राम पंिायतीने केलेली कामे /खिग यामध्ये रै्रव्यवहार आढळून आल्यास पढुील चनधी िेय होर्ार नाही  
6. सचनयंत्रर् अचधकाऱ्यािा अहवाल मान्य नसल्यास ग्राम पंिायतीस उप मुख्य कायगकारी अचधकारी (ग्राम 

पंिायत) यािंेकडे अचपल करण्यािी सधंी असेल  
7. ग्राम पंिायतीने केलेल्या प्रत्येक कामाि ेसामाचजक अकेंक्षर् करण्यात येईल  
8. सामाचजक अंकेक्षर्ािा तपचशल ग्राम पंिायतीच्या रचजस्टरमध्ये नमूि करण्यात येईल तसेि सिरिा 

तपचशल सुिना िलकावर जाहीर करण्यात येईल  
9. सचनयंत्रर् अचधकारी सिर रचजस्टरिी िेखील चनयचमत पाहर्ी करतील  
10. ग्रामसभेमध्ये चनधीच्या खिास वार्थषक मान्यता घेण्यात येईल  
11. सचनयंत्रर् अचधकारी सिर ग्रामसभेस उपत्स्थत राहतील  
12. महाऑनलाईनच्या मितीने सिर चनधीि े सचनयंत्रर् करण्यासाठी अचभलेख व लेखा व्यवस्थापनािी 

ऑनलाईन प्रर्ाली चवकचसत करण्यात येईल  
13. ग्राम सेवक व डेटा ऑपरेाटर यांनी संग्राम प्रर्ाली, चप्रयासॉफ्ट, इत्यािीमध्ये सवग लेखे, अचभलेख, अद्यावत 

ठेवरे् आवश्यक राहील  
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14. ग्राम पिंायत स्तरावरील कामांच्या भौचतक व आर्थथक अहवालांिे संकलन पंिायत सचमती व चजल्हा 
पचरषिेमािग त करून प्रत्येक चजल्यािा एकचत्रत अहवाल िरसाल ग्राम चवकास चवभार्ास सािर करण्यात 
येईल  

15. ग्राम चवकास चवभार्ामािग त चजल्यांच्या अहवालांि ेसंकलन करून एकचत्रत अहवाल िरवषी  आचिवासी 
चवकास चवभार्ास सािर करण्यात येईल   
 

९ ग्राम पंिायतींच्या कामचर्रीवर आधाचरत चनधी: 
1. प्रथम वषी १०० % चनधी ग्राम पंिायतींना लोकसंख्येच्या प्रमार्ात चवतरीत करण्यात येईल  
2. िुसऱ्या वषापासून पढुील प्रत्येक वषी ५० % चनधी ग्राम पिंायतींना त्यांच्या कामचर्रीनुसार िेय असेल  
3. या कचरता खालील प्रकारिे चनकष चविारात घेण्यात येतील: 

अ. अचतकुपोचषत बाबालकांि ेप्रमार् कमी कररे् ( Reduction in SAM ) 
आ. बाबालचववाहावर बाबिंी आर्रे् ( Reduction in child marriages ) 
इ. चशक्षर्ातील मुलींि ेर्ळतीिे प्रमार् कमी कररे् ( Reduction in drop-out of girls from 

schools)  
ई. वन जमीनीवर नव्याने अचतक्रमर् थांबाबचवरे् इ  ( No fresh encroachment on forest land, etc.) 

4. प्रोत्साहन चनधी ( Incentive Fund ) हा खेळत्या स्वरूपािा राहील व एकाि ग्राम पिंायतीस तो वारंवार िेय 
होर्ार नाही  

5. प्रोत्साहन चनधी  (Incentive Fund) कचरता ग्राम पंिायतीिी कर वसुली उचिष्ट्टानुसार असरे् आवश्यक 
राहील  

6. तसेि सिर चनधीस ग्राम पिंायतीने काही स्वचनधीिी जोड िेरे् आवश्यक राहील  
 

1०  सवगसाधारर् बाबाबाबी 
1. सिर चनधीबाबाबाबत प्रथम वषातील अनुभवािा चविार करून पढुील वषी सधुाचरत मार्गिशगक तत्व े तयार 

करण्यात येतील  
2. ग्राम पिंायतीस चिलेले अनुिान परूक स्वरूपाि े असल्याने प्रशासकीय चवभार्ांनी त्याकडे चनयचमत 

योजनांतील तरतुिीस पयाय या दृष्ट्टीने पाहू नये  
3. चजल्हाचधकारी यानंा आवश्यकतेनुसार संबाबचंधत चवभार्ांच्या तांचत्रक कमगिाऱ्यांच्या सेवा सिर चनधीच्या 

चवचनयोर्ासाठी वर्ग करण्याि ेअचधकार असतील  
4. महसुली र्ाव ेघोचषत करण्यािी प्रचक्रया जलि परू्ग करण्यात यावी  
5. पेसा चनयमावलीनुसार पेसा र्ाव ेव र्ाव ग्रामसभा घोचषत करण्यािी प्रचक्रया जलि परू्ग करण्यात यावी  
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शासन चनर्गय, आचिवासी चवकास चवभार् क्र  पेसा 2015/ प्रक्र 19/ का-17,  

चिनांक    21 एचप्रल, 2015 िे सहपत्र 
यािी - अ 

तांचत्रक मान्यतेिी आवश्यक असलले्या 10 कामांिी यािी  
1. कसमेट नाला बाबंडीर्   
2. इमारतीिे बाबाधंकाम, साठवर्कूीकरीता खोली बाबाधंरे्, अंर्र्वाडी, समाजमंचिर इ  बाबाधंकाम 
3. मोठया र्ावाकंरीता मलचनसा:रर्, साडंपार्ी प्रचक्रया कें द्र उभाररे्  
4. शेतीकरीता जलकसिन प्रकल्प  
5. कसमेट कॉचक्रट िे अंतर्गत रस्ते, नाचवन्यपूर्ग तंत्रज्ञानािा वापर करुन रस्ते बाबाधंरे् 
6. सौरउजा चनर्थमती संयंत्र 
7. शेतीयोग्य जमीन तयार कररे् 
8. पूरचनयंत्रर् कभती बाबाधंरे् 
9. कहस्त्र श्वापिापंासून सरंक्षर्करीता कभत बाबाधंरे् 
10. भचूमर्त र्टारे 

********* 
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शासन चनर्गय, आचिवासी चवकास चवभार् क्र  पेसा 2015/ प्रक्र 19/ का-17,  
चिनांक   21   एचप्रल, 2015 िे सहपत्र 

 

यािी -बाब 
तांचत्रक मान्यतेिी आवश्यकता नसलले्या 32 कामांिी यािी 

 
1. क्षमता बाबाधंर्ी आचर् स्थळ पाहर्ी 
2. र्रजू शेतक-याकंरीता शेतीचवषयक औजारांिा सामुचहक वापर 
3. ई-चशक्षर् / चडजीटल चशक्षर् प्रर्ाली 
4. स्पधा पचरक्षाबाबाबाबत पसु्तके असलेले ससुज्ज गं्रथालय 
5. सुधारीत चबाब-चबाबयारे् प्रचक्रया, सेंचद्रय खतािे उत्पािन 
6. भचूमचहन कुटंुबाबाना शेळीपालन 
7. आरोग्य तपासर्ी चशबाबीर,पशुसंवधगन तपासर्ी चशबाबीर आयोचजत कररे् 
8. बाबित र्ट, युवक व कुमारवयीन मुली यांना कौशल्य चवकास प्रचशक्षर् 
9. सामुचहक चववाह सोहळा 
10. कंपोस्ट खतािे खडे्ड, घन किरा व्यवस्थापन, किरा र्ोळा कररे्, त्यांिी चवभार्र्ी करुन खत चनर्थमती कररे्  
11. िारा चनर्थमती 
12. िुधाळ जनावरांपासनू िुध व िुग्धजन्य पिाथािे उत्पािन,  
13. वनराई बाबधंारा, शेत तळे 
14. सामाचजक वनीकरर् 
15. प्राथचमक शाळेत चवद्ार्थ्यांना बाबसण्यासाठी डेस्क बाबेंि,शैक्षचर्क साचहत्य व इतर 
16. अंर्र्वाडी व शाळेमध्ये प्रसाधनर्ृहे 
17. आठवडी बाबाजारामध्ये परुचवण्यात येर्ा-या सोई-सुचवधा 
18. मत्स्यव्यवसाय 
19. अंर्र्वाडी,शाळा व ग्रामपंिायत कायालय आवारात कभत बाबांधरे् 
20. अंर्र्वाडीमध्ये चकिन शेड उभाररे् 
21. सौर ऊजवेर आधारीत सयंंत्र ेउभाररे् 
22. जलशुध्िीकरर्, जलप्रचक्रया प्रकल्प राबाबचवरे् 
23. चपण्यािे पाण्याकरीता कूपनचलका बाबाधंरे् 
24. जल चमटर बाबसचवरे् 
25. जनजार्ृती, िंवडी व इतर सिूना ग्रामस्थापयंत पोहिचवण्याकरीता ध्वनी प्रक्षेपक बाबसचवरे् 
26. ग्राम पंिायत व शाळेमध्ये संर्र्क बाबसचवरे् 
27. अंर्र्वाडीमध्ये शालेय पवूग साचहत्य  
28. ग्रामसभाि ेबाबळकटीकरर्, अचभलेख जतन 
29. प्रौढ साक्षरता, चनरंतर चशक्षर् 
30. आचिवासी समाजाच्या रुढी, परंपरा व संस्कृतीि ेजतन 
31. जल तलाव, तळी यांिी िुरुस्ती व पाण्यािा अनुकूल वापर 
32. अपंर्ाकरीता वयैत्क्तक लाभाच्या योजना  

******* 
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