1) 3054-2301 िज हा वा षक योजना (सवसाधारण) 2) 3054-0363 िज हा वा षक
योजना (आ दवासी) अनस
ु $ू चत जाती उपयोजना/ आ दवासी उपयोजना 3) *ामीण क
वग -तथ/े1 वकास काय2माचे -नयोजनाबाबत करावया4या कायवाह5बाबत.
78तावना :िज हा व नयोजनाचा अधारभूत घटक मानून िज हा नयोजनासाठ

येक िज हयात िज हा

-नयोजन स:मती कायरत आहे . िज हयाचे पालकमं#ी यांचे अ%य&तेखाल( असलेल( िज हा नयोजन
स)मती िज हा योजनेची आखणी करते व सदरची योजना मा. मं#ी ( नयोजन) यांचब
े रोबर चचा क/न
अं तम केल( जाते.

िज हा योजनेची काय7णाल5 :िज हा योजनेव/न
रक् कम संबं6धत

0तावीत योजनेवर नधीचे वाटप

शासक2य 3वभाग नहाय क/न सदरची

शासक2य 3वभागांना कळ3व8यांत येते व सदर

नधीचे वाटप िज हा0तरापय;त करणे, योजनांना
समन ्वयन, सं नयं<#त करणे इ याद( बाबी

नधी अथसंकि पत क/न घेणे,

शासक2य व तां<#क मा=यता दे णे व

याचे

शासक2य 3वभागामाफत के या जातात.

िज हा वा षक योजनेची उ दद<टे :िज हा

वा3षक

योजनेचा

आराखडा

तयार

करतांना

मानव

3वकास

नदB शांक

उं चावणे,

िज हयाDया मुलभूत गरजा, सामािजक व भौगो)लक GयाHती यांचा 3वचार कर8यांत येतो.

(संदभ :- -नयोजन वभागाचे शासन -नणय दनांक 16 फेBव
ु ार5, 2008 अEवये)

योजनेचे नांव :- ठGकरबाHपा आ दवासी व8ती सुधारणा काय2म
78तावना :सामािजक न ्याय 3वभागातफB राब3व8यांत येणाIया दल(त व0ती कायJमाDया धतKवर शासनाने
ठक् कर बाHपा आLदवासी व0ती सुधारणा एकाि मक कायJम ह( योजना सन 2004-05 पासून
राब3व8यांत येत होती. परं त,ु आLदवासी 3वकास 3वभागाचे शा. न. Lदनांक 26 जून, 2007 अ=वये
शासनाने ठUकरबाHपा आLदवासी व0ती सुधारणा 3व0तार(त कायJम योजनेला सन 2007-08 पासून
सुधार(त कायपW%ातीनुसार राब3व8यांस मा=यता Lदलेल( आहे .

योजनेबाबत मागदशक सच
ु ना :संबं6धत

कल ्प अ6धकाIयांनी Xामीण/ नागर( भागातील अनुसू6चत आLदवासी &े#,े अ तZरक् त

आLदवासी &े#, माडा/ )मनी माडा &े#,

0ता3वत माडा/ )मनी माडा &े# तसेच आLदवासी उपयोजना

बाहय &े#ातील 50 टUके पे&ा जास ्त आLदवासींची लोकसं[या असले या व0 या/ पाडे/ वाडया/
गावांDया 3वकासासाठ या भागातून व0 या/ पाडे/ वाडया/ गावे यांची नि\चती क/न कामे सुच3व8यांत
येतात. सदर कामे
तसा

0ता3वत करतांना ती कामे घेणे आवश ्यक अस याची खा#ी क/न घे8यांत येते व

0ताव तयार क/न

कल ्प अ6धकार( हे संबं6धत अपर आयुक्त, आLदवासी 3वकास यांचक
े डे

सादर कर8यांत येतो.

योजनेची उ दद<टे :या योजन] तगत मुख ्य व0तीपय;त जोडर0ते, )सम] ट काँJ2ट/ डांबर(करणाचे अंतगत र0ते,
शाळे चे कंपाऊंड बांधकाम, बंद गटार बांधणे, ना या-मोIया बांधणे, समाजमंLदर बांधणे, 0मशानभुमी
बांधकाम व इतर कामे

0ता3वत करता येतात.

(संदभ :- आ दवासी वकास वभागाचे शासन -नणय दनांक 16 जून, 2007 अEवये)

1) “डावी कडवी वचारसरणी*स ्त िजल ्हयांसाठM अ-तNरक् त कO Pय सहाय ्य” योजना.
2) “न/ल*स ्त भागाच ्या वकासाचा वशेष कृती काय2म (समन ्वय)” योजना.
78तावना :योजना आयोग, भारत सरकार यांचे माफत दे शातील नवडक आLदवासी व मागास िज हांसाठ
एकािTमक कृती आराखडा काय2म सन 2010-11 ते 2012-13 पय;त राब3व8यांत आलेला आहे .
आता या योजनेDया/ कायJमाDया 0व/पाम%ये बदल क/न तो नGया 0व/पात सन 2013-14 पासून
डावी कडवी 3वचारसरणीXस ्त िज हयांसाठ “अ-तNरक् त कO Pय सहाय ्य” dहणून बाराGया पंचवा3षक
योजनेDया उवZरत कालावधीकZरता राब3व8यांत येत आहे . या कायJमाम%ये महाराefातील गड6चरोल(,
गgLदया, चंhपरू व भंडारा या चार िज हयांचा समावेश कर8यांत आलेला आहे .

योजनेबाबत मागदशक सच
ु ना :“डावी कडवी 3वचारसरणीXस ्त िजल ्हयांसाठ अ तZरक् त क]Lhय सहाय ्य” योजना क]h पुर0कृत
योजना

असून

या

योजनेDया

अंमलबजावणीसाठ

क]h

िज हा0तर(य स)मतीDया सभेम%ये कामांना मंजरू ( दे वून

शासनाकडून

ाप ्त

शासक2य मा=यता

नधीDया

आधारे

दान कर8यांत येते.

तWनंतर सावज नक बांधकाम 3वभाग, िज.प. कडून कामे पूण कर8याची कायवाह( कर8यांत येत.े

योजनेची उ दद<टे :िज हयातील 3वशेषत: न&लXस ्त भागातील 0था नक पातळीवर(ल सम0यांचे
कर8यासाठ

नराकरण

मा.िज हा6धकार( यांDया अ%य&तेखाल( 0थापना कर8यांत आले या िज हा समन ्वय

स)मतीWवारे सामुLहक लाभाDया योजना/ सु3वधा

नवडून 0था नक पातळीवर(ल सम0यांचे तातडीचे

नराकरण कर8याDया keट(ने उपाययोजना कर8यांत येत.े

लेखा:शष 3054-2419 र8ते पल
ु दW
ु 8ती व पNरर/ण काय2म (7प1-अ,ब,क,ड)
78तावना :सन 2012-13 या वषापासून िज हा पZरषदे Dया र0 यांDया द/
ु 0ती व पZरर&ण हा कायJम
“3054” या लेखा)शषा;तगत नधीसह Xाम3वकास 3वभागाकडे ह0तांतZरत कर8यांत आलेला आहे . सदर
योजना यापूवK सावज नक बांधकाम 3वभागामाफत राब3व8यांत येत होती. सन 2012-13 या
वषापासून सदर योजना Xाम 3वकास 3वभागामाफत राब3व8यांत येणार असल ्याने “3054” या
लेखा)शषा;तगत कामांसंदभात सवसमावेशक धोरण ठर3वणे आवश ्यक आहे ,

यानस
ु ार यावषKपासून

अंमलात आणावयाDया कायवाह( संदभात नणय घे8यांत आला आहे .

योजनेबाबत मागदशक सच
ु ना व उ दद<टे :-

गट-अ -

र8ते वाहतक
ु X योग ्य राखYयाची कामे :-

1. या योजन] तगत मंजूर करावयाचा कायJम हा कायकार( अ)भयंता, िज हा पZरषद (बांधकाम)
यांDया 0तरावर मंजूर कर8यांत यावा.
2. यामधील सव कामे खा याDया मजुरांमाफतच कर8यांत यावी.
3. जर कं#ाटदार नेमून ह( कामे करावयाची असतील तर

याला अ तZरक् त मख
ु ्य कायकार(

अ6धकार(, िज हा पZरषद यांची लेखी पूवपरवानगी आवश ्यक राह(ल अशी पूवपरवानगी दे तांना
याची कारण)ममांसा अ तZरक् त मुख ्य कायकार( अ6धकार(, िज हा पZरषद यांनी अ)भले[यात
नgदवावी.

4. या गटाखाल(ल एकूण कामांची lकंमत मंजूर कायJमाDया 15 टUके पय;तDया मयादे तच मंजूर
करता येतील.

गट-ब – र8Tया4या दजा टक वYयाची/ सध
ु ारYयाची कामे :1. हा कायJम शासन 0तराव/न मंजरू कर8यांत येईल.
2. या गटाखाल(ल एकूण कामांची lकंमत मंजूर कायJमाDया 70 टUके पय;तDया मयादे तच मंजूर
करता येईल.
3. या गटाम%ये पुढ(ल

कारची कामे करणे अ)भ ेत आहे – अ) र0 याची 3वशेष द/
ु 0ती/

सुधारणा, ब) डांबर( नुतनीकरण, क) थेट र0ते नुतनीकरण, ड) थेट र0ते सुधारणा, इ) खडी
नत
ु नीकरण, इ.

गट-क – व:शष ्ट 7योजनाची कामे :1. हा कायJम शासनाची पूव सहमती घेवून अ तZरक् त मुख ्य कायकार( अ6धकार(, िज हा पZरषद
यांDया 0तरावर मंजूर करता येईल.
2. या गटाखाल(ल एकूण कामांची lकंमत मंजूर कायJमाDया 10 टUके पय;तDया मयादे तच मंजूर
करता येईल. सदर

0ताव अ तZरक् त मख
े ाफत
ु ्य कायकार( अ6धकार(, िज हा पZरषद यांचम

शासनास सादर करावा.

3. या गटाम%ये पुढ(ल माणे कामे करणे अ)भ ेत आहे – अ) अपघात वण &े#ांची सुधारणा, ब)
अपघात वण pो#ांची सुधारणा वगळून अन ्य अ)भयां<#क2 सुधारणा, क) कमकुवत पुलांची
तसेच मोठया पल
ु ांची द/
ु 0ती/ मजबत
ु ीकरण, ड) गावे बारमाह( र0 याने जोड8यासाठ मरु मी
र0 यांचे खडीकरण, इ) लहान मोIयांची सुधारणा, इ.

गट-ड – अन ्य सं[कण कामे :1. हा कायJम अ तZरक् त मख
ु ्य कायकार( अ6धकार(, िज हा पZरषद यांDया पव
ू सहमती नंतर
कायकार( अ)भयंता, िज हा पZरषद, बांधकाम 3वभाग, यांDया 0तरावर मंजूर करता येईल.
2. या गटाखाल(ल एकूण कामांची lकंमत मंजूर कायJमाDया 5 टUके पय;तDया मयादे तच मंजूर
करता येईल.

या माणे सदर योजनेची अंमलबजावणी कर8यांत येत.े

िज हा वा षक योजनOतगत संबं$धत वभागाकडून राब वYयांत येणा\या योजना
1) 8 - आरोग ्य, 2) 3 – :श/ण, 3) 12 – पशस
ु ंवधन

योजनेची काय7णाल5 :िज हा वा3षक योजनेमधन
ू

0ता3वत योजनेवर मा. िज हा6धकार( यांचW
े वारे

संबं6धत 3वभागाकडे क/न झा यानंतर संबं6धत

शासक2य 3वभागाकडून सदर

क/न घेणे, नधीचे वाटप िज हा0तरापय;त करणे, योजनांना
याचे समन ्वयन, सं नयं#ी करणे, इ याद( बाबी संबंधीत

नधीचे वाटप

नधी अथसंकि पत

शासक2य व तां<#क मा=यता दे णे व
शासक2य 3वभागामाफत के या जातात.

संबं6धत 3वभागाने कायाि=वत यं#णा dहणून rया 3वभागाने Lदले असेल या 3वभागाने मंजूर कामांची
न3वदा काढून करारनामा कायकार( अ)भयंता, उपअ)भयंता व शाखा अ)भयंता यांचे

नयं#णाखाल(

कामे कर8यांत येतात.

:श/ण योजनेची उ दद<टे :ाथ)मक शाळांDया इमारतीDया 3वशेष द/
ु 0ती करणे,

ाथ)मक शाळांचे इमारत बांधकाम करणे

व िज.प. हाय0कूल इमारत बांधकामांसाठ उपलब ्ध नधी खचK घाल8यांत येतो. तसेच पशव
ु ैWयक2य
दवाखा=याची द/
ु 0ती व इतर lकरकोळ कामे 12 – पशुसंवधन या लेखा)शषाम%ये कर8यांत येतात.
लेखा)शष 8 – आरोग ्य अंतगत आरोग ्य 3वभागातील मंजूर असलेले बांधकाम व lकरकोळ द/
ु 0तीची
कामे कर8यांत येतात.

पयटन स ्थळ वकास काय2म (वग “क”)
78तावना :िज हयात ऐ तहा)सक वारसा 0थळे व lक ले, 3व3वध

नसगरम ्य स ्थळ, पुरातन वा0तु,

ले8या, तथ0थळे , 3व3वध पयटन 0थळे पयटकांना पाहता यावीत व िज हयातील सं0कृतीचा पZरचय
वद
ृ धींगत Gहावा

या kिeटकोनातून पयटनास चालना )मळ8यासाठ व लोकांम%ये पयटनाची आवड

नमाण Gहावी या हे तूने शासन नणय Lदनांक 23/04/1990 Dया नणयानस
ू ार िज हा0तरावर पयटन
3वषयक 3वकासाची कामे

वरे ने हाती घेणे शक् य Gहावे व

याची अंमलबजावणी

ाधा=याने Gहावी

dहणून िज हा6धकार( यांDया अध ्य&तेखाल( िज हास ्तर पयटन संबंधी स)मतीची 0थापना कर8यांत
आल(. Lदनांक 03/06/2004 Dया शासन

नणया=वये िज हा -नयोजन अ$धकार5 हे या स)मतीचे

सदस ्य स6चव असतात.

योजनेची काय7णाल5 :1) या योजनेची अंमलबजावणी महाराef पयटक 3वकास महामंडळामाफत कर8यांत येते.
2) िज हा6धकाIयांDया अ%य&तेखाल( िज हा0तर(य स)मती पयटन 3वकास महामंडळ माफत
आपला

0ताव सादर करते.

3) सह-Gयव0थापक2य संचालक, महाराef पयटन 3वकास महामंडळ हे राrय0तर(य स)मतीचे
सदस ्य स6चव dहणून काम पाहतात.
4)

येक आ6थक वषाDया पLह या 3 मLह=यात ( जून अखेरपयत ) िज हा स)मतीकडून
ाप ्त क/न घे8यांत येते या 3 मLह=यात िज हा पZरषदे कडून
नवड

0ताव झा यास

0ताव
क पाची

य& राज ्य स)मती करते.

5) ादे )शक पयटन योजनेDया 0तावातील कामांसाठ राrय0तर(य स)मतीने मा=यता Lद यानंतर
महाराef 3वकास महामंडळ अंमलबजावणीसाठ

7ादे :शक पयटन

नधी उपलब ्ध क/न दे 8यांत येतो.

वकास आराखडा तयार करतांना खाल5ल बाबींचा

वचार करYयांत

येतो. :1) ऐ तहा)सक व वारसा 0थळांचे जतन करणे

याच माणे लोककला व ह0तकला यांचे जतन

करणे.
2) पयटन 3वकासाचे मा%यमातून रोजगार न)मतीसाठ वाव तयार करणे.
3) पयटन 0थळांपय;त जा8यासाठ योग ्य र0ते तयार करणे.
4) पयटन 0थळांचे Lठकाणी 3प8याचे पाणी उपलब ्ध करणे.

5) वैWयक2य स3ु वधा नमाण करणे.
6) पयटन 0थळांDया Lठकाणी आव\यकतेनूसार 3वWयुतीकरण करणे.
7) पयटनाDया Lठकाणी पयटक, नवास हॉटे ल ्स, इ. सु3वधा नमाण करणे.
8) इको टुZरझम योजना राब3वणे.
9) लोकांम%ये पयटनाची आवड नमाण करणे, यासाठ शाळा/ महा3वWयालये, यांचा सहभाग क/न
घेणे व

)सदधी मा%यमातून

चार करणे, माLहती/ मागदशक पिु 0तका तयार करणे, फलक

लावणे इ याद(.
10)जलlJडा क]hातून पयटनाचा 3वकास साधणे.
11)0था नक युवकांना/ आLदवासी युवकांना गाईड dहणून
12)खाजगी सं0थांना सहभाग क/न घेणे.

)श&ीत करणे.

लेखा:शष 2515-1238 लोक7-त-नधींची सुच वले या *ामीण भागातील गावांतगत र8ते,
गटारे व अन ्य मल
ु भूत सु वधांची कामे.

78तावना :मा. लोक त नधींची सच
ु 3वले या Xामीण भागातील गावांतगत, र0ते, गटारे व अन ्य मल
ु भूत
सु3वधांDया कामांसाठ शासनाने 3वशेष सु3वधांची कामे 3वचारात घेवून नकष

माणे ठर3वले आहे .

सदर कामे शासनाने सुच3व यानूसार लोक त नधींकडून

0ताव सव पंचायत

ाप ्त मागणीप#/

स)मती, खंड 3वकास अ6धकार( यांचे कडून 3वLहत नमु=यात कायJम मागवून व िज हा पZरषद
0तरावर तयार क/न एक<#त

0ताव शासनास मा. मुख ्य कायकार( अ6धकार( िज हा पZरषद, यांचे

0वा&र(ने कायवाह( क/न मंजरु (कZरता शासनास सादर कर8यांत येत.े
सदर मा. लोक त नधींकडून
येवून कामांDया
कामांसाठ

ाप ्त झालेले मागणीप#/

नकडीनूसार तसेच

नधीDया उपलwधतेनूसार मा. लोक त नधींनी सुच3वले या

नधी मंजूर कर8याचा नणय शासन 0तरावर घे8यांत येतो.

यानंतर िज हा पZरषदे ने शासनास
सदर

0ताव या सवा;चा 3वचार कर8यांत

0ताव पाठ3व यानंतर शासन

0तावावर छाननी क/न

0ता3वत कामाला मंजरु ( करतो.

योजनेची कायप^ती :सदर योजनOतगत पढ
ु 5ल कामे वचारात घेYयांत येतात :गावांतगत र0ते, गटारे , पाऊसपानी
दफनभूमीची

सुधारणा

करणे,

संर&क

)भंत,

नचरा (Storm Water Drainage) दहनभूमी व
Xामपंचायत

बाजारासाठ सु3वधा, गावाम%ये कचरा, डेपोसाठ व
व&
ृ लागवड व

ाथ)मक

कायालय

बांधकाम

करणे, आठवडी

lJयेसाठ सु3वधा, सावज नक जागेत

यांचे संर&ण, सामािजक सभागह
ृ / समाज मंLदर, सावज नक शौचालये, र0 यांवर

पेिGहं ग wलॉक बस3वणे, Gयायामशाळा/ आखाडा बांधकाम करणे,

वासी

नवारा शेड, वाचनालय

बांधकाम करणे, नद(घाट बांधकाम करणे, बगीचे व सुशोभीकरण, पथLदवे, चौकाचे सुशो)भकरण व
अन ्य मुलभूत बाबी इ याद( कामे या योजन] तगत घे8यांत येतात.
सदर मा.लोक त नधींनी सूच3वले या कामांना शासन स ्तरावर मंजूर( Lद यानंतर मुख ्य
कायकार( अ6धकार(, िज हा पZरषद यांचे कडे नधी 3वतर(त कर8यांत येतो.

यानंतर सदर रक् कम

मंजूर के यानंतर कामांकZरता खच कर8यासाठ कायाि=वत यं#णा यांना नधी 3वतर(त केला जातो.

