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वचूनाऩुस्ततका- 

                                                 ही लिंक वेबवर उघडावी.  
खािंीिं स्क्रीन प्रदर्शित होईिं  
 

 
 

भखु्मऩषृ्ठ, शे मा लेफ च ेभखु्म ऩान आशे मा ऩानालय डाव्मा फाजूरा भशत्लाची 
वकेततथऱे आणण उजव्मा फाजूरा भशत्लाच ेव्मस्तत त्माांची नाले ल शुद्दा माची भाहशती 
हदरेरी आशे.  
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प्रशासकीय मान्यता ददऱेऱी कामे शा भेन ूफटन दाफल्मालय खािंीिं स्क्रीन प्रदर्शित 
होईिं  

 

मा भेन ूभध्मे स्जल्शा , काभाांच ेलऴष , वलकाव वलबाग ल त्मा भधीर उऩषेत्र ल 
उऩषेत्रातीर मोजना सवरेतट करून त्मा मोजने अांतगषत ननलडरेल्मा लऴाषत वांफांधधत 
स्जल्शमा भध्मे ककती काभाांना प्रळावकीम भान्मता हदरेरी आशे त्माची ववलततय 
भाहशती खारी हदरेल्मा ततत्मा भध्मे हदरेरी आशे. 

 

कायािन्वनयत यंत्रणा ऱॉगगन शा भेन ूफटन दाफल्मालय खारीर तरीन प्रदसळषत शोईर 
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मा भध्मे मांत्रणाांनी खाते नोंदणी झाऱी असल्यास येथे ऱॉगगन करा मेथे स्तरक 
केल्मालय, वांफांधधत मांत्रणा त्माांच्मा खात्माभध्मे रॉधगन करू ळकतात   
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ल नवीन खाते तयार करा मा फटन लय स्तरक केल्मानांतय  

 

नोंदणी ततता उघडतो तेथे आऩरे नाल, पोन नांफय, ईभेर ऩत्ता ल स्जल्शा आणण त्माांच े
ऩद ex: स्जल्शा अ कृवऴ अधधकायी अवे जे अवेर ते ननलडून तलत्ची मा लेफ भध्मे 
नोंदणी कयाली , त्माांचा रॉधगन कयण्मावाठी मजूयनेभ आणण ऩावलडष बरून वांऩाहदत 
कयाली वगऱी भाहशती व्मलस्तथत अवल्माव तेथे , मळतली भाहशती बयल्माचा भेवेज 
तरीन लय हदवेर. नोंदणी झाल्मा नांतय वगऱी भाहशती ऩडताऱणी वाथी वलबागीम 
अॎडभीन माांच्मा खात्मालय जाईर भग तेथे वगऱी चौकळी झाल्मानांतय तुभच ेखाते चार ू
शोऊन जाईर. खाते अॎस्तटलेट झाल्मानांतय तुम्शी भागीर ऩानालय जाऊन खाते नोंदणी 
झाऱे असल्यास येथे ऱॉगगन करा मेथे स्तरक करून तुभच्मा खात्मालय रॉधगन करू 
ळकता.    
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ऩाठीभागे भखु्म ऩानालय गेल्मानांतय प्रशासकीय मंिूरी प्रणाऱी  मा फटन लय स्तरक 
केल्मा नांतय खारीर तरीन प्रदसळषत शोईर 

 

मा ऩानालय तीन ततय हदरेरे आशेत भांत्रारम ततय, वलबागीम ततय, आणण स्जल्शा ततय 

मंत्राऱय स्तर :  

मा भेन ूलय स्तरक केल्मा नांतय खारीर तरीन प्रदसळषत शोईर 
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मा तरीन लय, भांत्रारमातीर वांफांधधत अधधकायी माांना रॉधगन हदरेरे आशेत , त्माची वलष 
भाहशती डाव्मा फाजूरा हदरेरी आशे, जेलढ्मा अधधकामाांस् ना रॉधगन हदरेरे आशेत त्माांची सरतट 
फाजूरा आश, तेलढेच अधधकायी रॉधगन करू ळकतात, मा ततयालय अप्ऩर मुख्य 
सगिव(ननयोिन), अवर सगिव ल उऩसगिव(जिल्हा वार्षिक योिना) माांना रॉधगन हदरेरी आशे  

 

र्वभागीय स्तर :  

र्वभागीय स्तर मा फटन लय स्तरक केल्मानांतय खारीर तरीन प्रदसळषत शोईर 

 

मा तरीन भध्मे वलबागीम ततयालयीर खाते भध्मे हदरेल्मा वलष अधधकामाां ना, रॉधगन हदरेरे 
आशे यूिरनेम आणण ऩासवर्ि हदरेल्मा यकाण्माभध्मे बयल्मानांतय ऱॉगगन फटन लय स्तरक 
केल्मानांतय वांफांधधत अधधकामाां ाचे खाते प्रदसळषत शोते. 
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जिल्हा स्तर :  

जिल्हा स्तर मा फटन लय स्तरक केल्मानांतय खारीर तरीन प्रदसळषत शोईर 

 

मा ततयालय दोन बाग आशे, प्रळावकीम भांजूयी प्रणारी स्जल्शाधधकायी कामाषरमावाठी आणण 
स्जल्शा ऩरयऴद कामाषरवाठी  

जिल्हागधकारी कायािऱय :  

जिल्हागधकारी कायािऱय मा फटन लय स्तरक केल्मा नांतय खारीर तरीन प्रदसळषत शोते 
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स्जल्शा ततयालयीर खाते मा डाव्मा फाजूरा, हदरेल्मा सरतट भध्मे जेलढी नाले आशे, तेलढ्मा 
आधीकमाांतना,ल कभषचामाां ाना रॉधगन हदरेरे आशे त्माांनी यूिरनेम आणण ऩासवर्ि वभोय 
हदरेल्मा यकाण्माभध्मे भाहशती बरून रॉधगन कयाले . 

 

जिल्हा ऩररषद कायािऱय : 

जिल्हा ऩररषद कायािऱय मा फटन लय स्तरक केल्मा नांतय खारीर तरीन प्रदसळषत शोते 

 

स्जल्शा ततयालयीर खाते मा डाव्मा फाजूरा, हदरेल्मा सरतट भध्मे जेलढी नाले आशे, तेलढ्मा 
आधीकमाांतना,ल कभषचामाां ना रॉधगन हदरेरे आशे त्माांनी यूिरनेम आणण ऩासवर्ि वभोय 
हदरेल्मा यकाण्माभध्मे भाहशती बरून रॉधगन कयाले . 

 

 

  



जिल्हा वार्षिक योिना संननयंत्रण प्रणाऱी 
 

www.districtplan.com 
 Page 9 

कायािन्वनयत यंत्रणा खात े
मांत्रणेने रॉधगन केल्मा नांतय वांफांधधत मांत्रणेचे खाते चारू शोते ल खारीर तरीन प्रदसळषत शोते 

 

मुख्यऩषृ्ठ मा भेनूलय वांफांधधत मांत्रणेचा स्जल्शा आणण, अधधकामाषनचे नाल हदवते,  

कामािा प्रस्ताव नोंदणी मा भेनू लय स्तरक केल्मानांतय खारीर तरीन प्रदसळषत शोते 
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मा ऩानालय, मांत्रणेच्मा अवणामाषल काभाांची भाहशती बरून, प्रळावकीम भान्मतेवाठी ननमोजन 
वलबागाकड ेऩाठलाले, 

मा ऩानालय प्रततावलत काभाचे लऴष ल प्रततालचा हदनाांक शे चारू लऴष ल प्रतताल ज्मा हदलळी 
बयल्मा जात आशे त्माची हदनाांक ऑटोभॎहटक बयरेरी अवते , वलकाव वलबाग, उऩषेत्र आणण 
वांफांधधत काभाांची मोजना ननलडाली, मोजना ननलडल्मा नांतय, मोजनेची भाहशती वांगणक 
वांकेताांक, उद्नमष्ठ र., आऩोआऩ ननलडल्मा जातात, आणण कामर्वषयी संदभि भरा मा खारीर 
भोकळ्मा जागेत वांफांधधत मोजनेचे ल ननमोजन वलबागाचे ळावन ननणषम हदवतात , ज्मा ळावन 
ननणषमाद्लाये ल ज्मा ळावन ननणषमाांचा वांदबष घेण काभे घेत आशेत अवे ळावन ननणषम 
ननलडाले, ककां ला काशी अधधकचे वांदबष भाहशती अवल्माव लयीर , काभवलऴमी वांदबष बया खारीर 
जागेभध्मे वांदबाषचे ळीऴष ल वलबाग ल ळावन ननणषम हदनाांक बरून अरॅ् मा फटनलय स्तरक 
कयाले नांतय ते खारीर सरतट भध्मे बयल्मा जातात तेथून ते सवरेतट करून , ऩुढच्मा ऩानालय 
जाण्मावाठी Save & continue मा फटनालय स्तरक कयाले, वांदबष बयताना ते चुकीचे 
बयल्मा गेल्माव Clear फटन दाफून स्तरमय कयाले. 

Save & Continue फटन लय स्तरक केल्मानांतय ऩुढचां ऩान प्रदसळषत शोईर 
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मा ऩानाभध्मे प्रततावलत काभाचे नाल, मोजना वांऩूणष स्जल्शमावाठी अवेर तय वांऩूणष स्जल्शा 
ननलडाले नवेर तय तारुका आणण गाल ल वांफांधधत काभाची यतकभ बरून अांदाज ऩत्रक ल 
काभावलऴमी भशत्लाचे कागद ऩत्र ेअवतीर ते स्कॅन करून PDF, excel, word पॉयभॎट भध्मे 
अऩरोड कयाली, आणण Insert Work मा फटनलय स्तरक करून काभाची भाहशती बयाली, 
भाहशती फयोफय अवल्माव लयती मळतली वांदेळ प्रदळीत शोईर, वांदेळ प्रदसळषत झाल्मानांतय 
वगऱे बयरेरे पील्ड रयकाभे शोतीर भग, एकाऩेषा जातत काभे अवल्माव ऩयत दवुमाषम 
काभाची भाहशती बरून वांऩाहदत कयाली. वगऱी काभे बरून झाल्मालय ऩाठीमागे िा मा भेनू 
लय स्तरक कया शे भागीर ऩानालय जाईर.  

प्रस्ताव नोंदणी झाऱेल्या कामांिी जस्थनत बघा  मा भेनू  लय स्तरक केल्मानांतय खारीर 
तरीन प्रदसळषत शोईर 

 

मा ऩानालय आऩण प्रतताल नोंदणी केरेल्मा काभाांची स्तथनत फघता मेते , लऴष, वलकाव वलबाग, 
उऩषेत्र, ल बयरेल्मा काभाांची मोजना ननलडून submit फटन लय स्तरक कयाले, खारी 
हदरेल्मा ततत्माभध्मे काभाांची भाहशती हदवेर. 
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खात्यािी मादहती बदऱा मा भेनू लय स्तरक केल्मा नांतय, तुभची खाते भाशीती हदवेर बयरेरी 
भाहशती, फदररी अवेर तय, ती बरून update फटन लय स्तरक कयाले मळतली वांदेळ 
प्रदसळषत शोईर  
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जिल्हागधकारी कायािऱय स्तरावरीऱ संशोधन सहायक खाते 
स्जल्शाधधकायी ततयालयीर, रॉधगन मळतली झाल्मानांतय खारीर तरीन प्रदसळषत शोत े

 

 

वांफांधधत वांळोधन वशाय्मकाच ेखाते प्रदसळषत शोते  

प्रणाऱी व्यवस्थाऩन : शा भेन ूस्जल््माची प्राथसभक भाहशती बयणे, मोजनाांची भाहशती 
बयणे, अथषवांकस्ल्ऩत तयतूद, प्रळावकीम भान्मता भमाषदा ननस्चचत कयणे शी वगऱी 
भाहशती मेथे बताष मेत,े ववलततय फघमूा. 

1. अथिसंकल्ऩीय तरतुदी र्वषयी मादहती व प्रशासकीय मान्यता मयािदा ननजचित 
करणे :  मा सरांक लय स्तरक केल्मा नांतय खरीर तरीन प्रदसळषत शोते  
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 मा ऩानालय दोन वलबाग आशेत ते ऩढुीर प्रभाणे 

A प्रशासकीय मान्यता मयािदा ननजचित करा मा वलबागा भध्मे चार ूलऴाषवाठी 
मोजनेतीर काभे घेण्मावाठी प्रळावकीम भान्मता भमाषदा ननस्चचत कयता मेते खारी 
हदरेरे र्वकास र्वभाग आणण उऩऺेत्र ननलडल्मानांतय Insert मा फटन लय स्तरक 
केल्मानांतय खारीर तरीन प्रदसळषत शोत े
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लयती प्रदसळषत झारेल्मा तरीन लय जो ततता हदरेरा आशे, त्मा तकत्माभध्मे 
ननलडरेल्मा उऩषेत्रातीर मोजना ल त्माफद्दर भाहशती हदरेरी आशे, त्मा भध्मे मोजनाांच े
नाल, मांत्रणा, वांगणक वाांकेताांक(CRC Code)रेखा ळीऴष, उदनमष्ठ र., भाहशती हदवते 
ल ऩढुीर अथिसंकल्ऩीय तरतूद, अऩणूि कामांसाठी ऱागणारा ननगध, ल प्रशासकीय 
मान्यता मयािदा प्रकार(हदडऩटीत, ल वाधायण) शी भाहशती बरून ननजचित करा मा फटन 
लय स्तरक कयाले वगऱी भाहशती शी ऱऺऩवूिक भरावी, ननजचित करा फटन लय स्तरक 
केल्मानांतय चार ूलऴाषवाठी भाहशती बयरेल्मा मोजनाची प्रळावकीम भान्मता भमाषदा 
ननस्चचत शोते. वगऱी भाहशती बयल्मानांतय बयरेरी प्र.भा. भमाषदा भाहशती फयोफय आशे 
की नाशी शे फघण्मावाठी मागे िा मेथे स्तरक करून भागच्मा ऩानालय जाले. 

 

B.   ननजचित केऱेऱी प्र.मा. मयािदा मादहती बघा मा वलबागाभध्मे बयरेरी 
भाहशती ल चार ूलऴाषतीर प्रळावकीम भान्मता भमाषदा भाशीत फघता मेत,े अथिसंकल्ऩीय 
तरतुदीि ेवषि, र्वकास र्वभाग, आणण उऩऺेत्र ननलडल्मानांतय खारी हदरेल्मा ततत्मा 
भध्मे वांफांधधत उऩषेत्रातीर मोजनाांची प्र.भा. भमाषदा भाहशती हदवते.  
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2. ऩुनर्विननयोिन प्रस्ताव भरणे : मा भेन ूलय स्तरक केल्मानांतय खारीर 
तरीन प्रदसळषत शोत े

 

ऩनुयवल ांननमोजन तयतूद बयण्मावाठी, र्वकास वषि, र्वकास र्वभाग, उऩऺेत्र, ल ज्मा 
मोजनेकडून तयतूद वभवऩषत कयण्मात मेत आशे ती योिना ननलडा ल वभवऩषत कयण्मात 
मेणायी यतकभ ऩनुर्विननयोिन तरतूद मा यकण्मा भध्मे बया. ल ऩढेु ऩुांनवलषननमोजन 
वलकाव वलबाग, उऩषेत्र ल ज्मा मोजनेरा ऩुांनवलषननमोजन ननधध प्राप्त शोणाय आशे ती 
मोजना ननलडून insert मा फटन लय स्तरक कया, वगऱी भाहशती फयोफय अवेर तय 
मळतली झाल्माचा वांदेळ प्रदसळषत शोईर. 

भरऱेल्या ननयतव्यािी मादहती  मा वलबागा भध्मे लऴष ननलडून त्मा लऴाषची 
ऩुांनवलषननमोजन भाहशती फघता मेत े
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3. जि.वा.यो. मधीऱ योिनांिी मादहती भरा व ऩनुप्रिस्थार्ऩत करा मा भेन ूलय 
स्तरक केल्मा नांतय खारीर तरीन प्रदसळषत शोत े

 

मा भेन ूभध्मे, मोजनाांची भाहशती बयता मेत,े ल बयरेल्मा मोजनाांची भाहशती फघता ल 
फदरता मेते. नलीन मोजना बयण्मावाठी खारी हदरेरे भाहशती बया, वलकाव योिनेि े
नाव/शीषि, त्मा मोजनेची अमऱबिावणी यंत्रणा, योिनेिा CRC(संगणक सांकेतांक), 
उदनयष्ठ क्र., र्वकास र्वभाग, उऩऺेत्र आणण अथिसंकल्ऩीय तरतूद बरून submit फटन 
लय स्तरक कयाले वगऱी भाहशती फयोफय अवल्माव मळतली वांदेळ प्रदसळषत शोईर.        

भरऱेऱी मादहती बघा मा वलबागाभध्मे बयरेरी मोजना, वलकाव वलबाग, आणण उऩषेत्र 
ननलडून खारी हदरेल्मा ततत्मा भध्मे हदवते. 
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4. जिल््यािी सांजख्यकी मादहती भरणे शे फटन स्तरक केल्मानांतय खारीर तरीन 
प्रदसळषत शोत,े 

 

मा भेन ूभध्मे 2 वलबाग आशे 

A. स्जल््मातीर तारकेु ल त्माांची वाांस्ख्मकी भाहशती बयणे. 
B. तारतुमातीर गाले ल त्माांची वाांस्ख्मकी भाहशती बयणे.  

मा सरांक लय जाऊन, नलीन गाले ल त्माांची रोकवांख्मा भाहशती बयता मेते. 
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प्रस्ताव नोंदणी झाऱेऱी कामे: मा भेन ूलय गेल्मा नांतय खरीर तरीन प्रदसळषत 
शोत े

 
मा भेन ूभध्मे मांत्रणाांनी नोंदणी केरेरे प्रतताल हदवतात, नलीन काभे आरी की भेन ू
भध्मे त्माचा आकडा हदवतो, आणण मांत्रणा ननलडतणा कोणत्मा मांत्रणे कडून काभे आरी 
आशेत आणण ककती काभे आरी आशेत ते ऩण आऩल्मारा हदवते. लऴष आणण मांत्रणा 
ननलडल्मानांतय वफसभट फटन लय स्तरक कया. स्तरक केल्मानांतय खरीर तरीन 
प्रदसळषत शोईर. 
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प्रतताल नोंदणी झारेल्मा काभाची ववलततय भाहशती खारी हदरेल्मा तकत्माांभध्मे हदवत,े 
प्रततालच ेअांदाजऩत्रक आणण वांफांधधत कागदऩत्र ेशे download link स्तरक केरे की 
डाऊनरोड करून तऩावता मेतात. वगऱी भाहशती तऩावनू प्रतताल फयोफय अवल्मा 
ऩढुीर कामषलाशी कयाली फयोफय नवल्माव, काशी त्रहुट अवल्माव प्रतताल नोंदणी झारेरी 
काभे त्रहुट ऩयुतते वाठी मांत्रणेकड ेलाऩव ऩाठलन्माच ेकायण ळलेटच्मा यकण्माभध्मे बरून 
ऩाठलाले. 

 

दिऩणी व प्र.मा. आदेश प्रारूऩ तयार करा मा भेन ूलय स्तरक केल्मा नांतय खारीर 
तरीन प्रदसळषत शोते. 
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मा भेन ूभध्मे प्रततावलत काभाांची, वधुारयत काभाांची, ल यद्द काभाांची प्रळावकीम 
भान्मता आदेळ ल हटऩणी प्रारूऩ तमाय कयता मेतात. 

A. प्रस्तार्वत कामािी दिऩणी व प्र.मा. ऩत्र तयार करणे मेथे स्तरक केल्मा नांतय 
खरीर तरीन प्रदसळषत शोत े
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वलकाव वलबाग, उऩषेत्र आणण मांत्रणा ननलडून sumbit फटन लय स्तरक कया, वांफांधधत 
मांत्रणेने प्रततावलत केरेरी काभे खारी हदरेल्मा तकत्माभध्मे प्रदसळषत शोतात. कामे 
ननवर्ा मा यकण्मा भध्मे हदरेल्मा checkbox भध्मे click करून काभे ननलडा ल 
हटऩणी तमाय कया मेथे स्तरक कया, स्तरक केल्मा नांतय ननलडरेल्मा काभाांची हटऩणी 
तमाय शोते. 

 

 

वगळ्मात लयती हदरेरी यकण्माभध्मे, त्मा हटऩणी फद्दर काशी खाव फाफी ल हटऩण ल 
वांदबाषनवलळमी भाहशती बरून खास बाब व दिऩण भरा लय स्तरक करून बयाले.   

हटऩणी भधीर भाहशती फयोफय अवल्माव, खारी save & putup लय स्तरक कया, अवे 
केल्माने तमाय केरेरी हटऩणी प्रतथावऩत शोते शे कयणे अत्मांत जरुयीच ेआशे. शी हटऩणी 
Excel भध्मे download ल वप्रांट ऩण कयता मेते. प्र.मा. ऩत्र बघा मेथे स्तरक केल्मा 
नांतय प्रळावकीम भान्मता ऩत्र हदवते  
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प्र.भा. ऩत्र ऩडताऱल्मा नांतय फयोफय अवल्मा खारी, प्रमा ऩत्र प्रस्थार्ऩत करा व ऩढुीऱ 
कायिवाही कररता ऩाठवा मेथे स्तरक कयणे जरुयीच ेआशे स्तरक केल्मा नांतय शे ऩत्र 
ऩढुीर कामषलाशी करयता, वशाय्मक ननमोजन अधधकायी माांच्मा खात्मालय जाते. 

 

दिऩणी व प्र.मा. आदेश बघा 

मा भेन ूभध्मे स्तरक केल्मा लय खारीर तरीन प्रदसळषत शोईर 
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 मा भेन ूभध्मे तमाय केरेरी प्र.भा. ऩत्र ल हटऩणी फघता मेतात 

दिऩणी सांकेतांक बरून ककां ला, वषि ल योिना ननलडून, फघता मेतात, फाकी वगळ्मा ऩत्र 
फघण्माची procedure वायखी आशे. 
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प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाऱेऱी कामे 

मा भेन ूलय स्तरक केल्मा नांतय खरीर तरीन प्रदसळषत शोत े

 

मा भेन ूभध्मे प्रळावकीम भान्मता प्राप्त झारेल्मा काभाांच ेप्र.भा. ऩत्र download 
कयता मेतात, लऴष सवरेतट करून view मा फटन लय स्तरक केल्मा नांतय त्मा लऴाषतीर 
काभाांची प्र.भा. ऩत्र फघता मेतात. 
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त्रदुि ऩूतितसेाठी आऱेऱे प्रस्ताव 

मा भेन ूभध्मे स्तरक केल्मा नांतय खारीर तरीन प्रदसळषत शोत े

 

वांफांधधत अधधकामाषस् नी लाऩव ऩाठलरेरे प्रतताल ल त्माांची त्रहुट ऩतूषते वाठी लाऩव 
ऩाठवलण्माची कायणे लऴष सवरेतट करून फघता मेतात. ल ककती प्रतताल आरे आशेत ते 
ऩण लयती भेन ूवोफत प्रदसळषत शोते. खारीर हदरेल्मा तकत्माांभध्मे ऩणूष भाहशती हदवते. 

 

 


