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िाचा :
शासन वनणगय, ग्रा. वि. वि. क्रमांक:- चौविअ-2015/प्र.क्र.26/वित्त-4, वदनांक 16 जुलै,2015.
प्रस्तािना :
भारतीय राज्य घटनेतील 73 व्या घटना दु रूस्ती ऄन्िये, पंचायत राज संस्थांना ऄवधक सक्षम
बनविण्यासाठी, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, ऄवधकार ि जबाबदा-यांच्या प्रदानाची अिश्यकता ईध्दृत केली
अहे. प्रभािी विकेंद्रीकरण करतांना केंद्र शासनाकडू न स्थावनक स्िराज्य संस्थांकडे ऄवधकारांचे
हस्तांतरण (devolution), पारदशगकता अवण सहभागी ृष्ट्टीकोन यांचा ऄंतभाि ऄसणे अिश्यक अहे.
त्याकरीता समाजातील विविध घटक जसे शेतकरी, मवहला, युिक, ऄनुसूवचत जाती/ जमाती,
आत्यादींचा संपूणग प्रवक्रयेमध्दये सहभाग ऄसणे अिश्यक अहे.
विकेंद्रीकरणाच्या प्रवक्रयेमध्दये ग्राम पातळीिर ग्रामस्थांच्या गरजांचे प्राधान्यक्रमानुसार वनयोजन
करण्याचा प्रयत्न मागास क्षेत्र ऄनुदान वनधी (BRGF) ऄंतगगत करण्यात अला होता. मागास क्षेत्र
ऄनुदान वनधी ि 13व्या वित्त अयोग ऄंतगगत मोठया प्रमाणािर स्थावनक स्िराज्य संस्थांना वनधी
ईपलब्ध करून दे ण्यात अला होता. सदर वनधींचा विवनयोग हा मुख्यत्िे करून पायाभूत सुविधांचा
विकास कामांसाठी करण्यात अला, जसे रस्ते ि आमारती, आत्यादी. परंतू मानि विकास वनदे शांक
मधील वशक्षण, अरोग्य, ईपजीविका याबाबी अवण मवहला ि बाल कल्याण, ऄनुसूवचत जाती / जमाती,
आत्यादी बाबींिर ऄवधक वनधी ईपलब्ध करून दे णे गरजेचे अहे. ग्रामस्थांच्या गरजेचे प्राधान्यक्रम
ठरवितांना, लोकसहभाग िाढविणे अिश्यक अहे. पायाभूत सुविधांिर वनधी खचग करत ऄसतांना
मानि विकासाच्या विविध बाबींिर वनधीचा विवनयोग िाढविणे अिश्यक अहे. याव्दारे योजनेची
ऄंमलबजािणी ऄवधक प्रभािी ि पवरणामकारकवरत्या करता येइल.
सद्य: स्स्थतीत ग्राम पंचायतींकडे स्ित:चे ईत्पन्न जसे कर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार हमी योजना ऄशा आतर योजनांकडू न प्राप्त होणारा वनधी या व्यवतवरक्त 14व्या वित्त
अयोगाव्दारे ग्रामपंचायतीस लोकसंख्या ि क्षेत्रफळाच्या अधारािर मोठया प्रमाणात वनधी प्राप्त होणार
अहे. केंद्र शासनाच्या केंद्रीय कायगकारी सवमतीच्या वदनांक 09 ऑक्टोबर, 2015 रोजी वदल्ली येथे
झालेल्या बैठकीमध्दये “ग्रामपंचायत विकास अराखडा” तयार करण्याबाबत सूचना दे ण्यात अलेल्या

शासन ननर्णय क्रमाांकः जीपीडीपी-2015/ प्र.क्र.38/ पां.रा.6.

अहेत. 14 व्या वित्त अयोगाचा वनधी वमळविण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा विकास अराखडा तयार
करणे अिश्यक अहे. या ऄनुषंगाने केंद्र शासनाच्या मागगदशगक सुचनेनुसार “अमचं गाि, अमचा
विकास” या ईपक्रमांतगगत “ग्रामपंचायत विकास अराखडा” तयार करून त्याची प्रभािीपणे
ऄंमलबजािणी करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन वनणगय:
िरील सिग बाबींचा साकल्याने विचार करून राज्यातील सिग ग्रामपंचायतींमध्दये “ग्रामपंचायत
विकास अराखडा” तयार करण्याचा वनणगय शासनाने घेतलेला अहे. सदर विकास अराखडा तयार
करतांना त्याची िैवशष्ट्टये खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात येत अहेत.


सदर ईपक्रमाचे नाि “अमचं गाि, अमचा विकास” ऄसे राहील.



हा विकास अराखडा 14 व्या, वित्त अयोगाच्या कालािधीसाठी म्हणजेच अर्थथक िषग
2015-16 ते 2019-20 करीता राहील.



ग्रामपंचायत विकास अराखडा हा ईपक्रमाच्या प्रारंभास पंचिार्थषक बृहत विकास अराखडा
ि दरिषी िार्थषक कृती अराखडा या दोन प्रकारे करण्यात येइल.



सदर विकास अराखडा तयार करतांना ग्रामपंचायतींने खालील प्रमाणे वनधी विचारात
घ्यािा.
ऄ) ग्रामपंचायतींना विविध करांच्या माध्दयमातून प्राप्त होणारा वनधी. (मालमत्ता कर,
पाणी कर ि ग्राम वनधी, आत्यादी.)
अ) राज्य शासनाकडू न प्राप्त होणारा महसूली वहस्सा. (ईदा. जवमन महसूल ईपकर,
मुद्रांक शुल्क ऄनुदान, आत्यादी.)
आ)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ऄंतगगत विकास कामांसाठी
प्राप्त होणारा वनधी.

इ)

14व्या वित्त अयोगाचा वनधी.

ई) स्िच्छ भारत ऄवभयान ऄंतगगत ग्रामपंचायत स्तरािर प्राप्त होणारा वनधी.
उ) बवक्षसे ि पावरतोवषके यांच्या माध्दयमातून ग्रामपंचायतींना वमळणारा वनधी.
ऊ) लोकसहभागातून वमळणारा वनधी.
ऋ) वजल्हा वनयोजन मंडळाकडू न प्राप्त होणारा वनधी, आत्यादी.


पंचिार्थषक विकास अराखडा करतांना ग्रामपंचायतीने ऄपेवक्षत स्िवनधीच्या दु प्पट कामे
पुढील पाच िषात घेण्यासाठी प्रस्तावित करािीत. अराखडयात कामे प्रस्तावित करतांना
स्िवनधीसाठी शासनाचे वनकष, तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी
योजनेसाठी ऄनुषंवगक सूचना लागू राहतील.



िार्थषक विकास अराखडयामध्दये ऄपेवक्षत स्िवनधीच्या दीड पट कामे प्रस्तावित करािीत.
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ग्रामपंचायत विकास अराखडा वनयोजन प्रवक्रया ग्रामपंचायत विकास अराखडा तयार करताना वनयोजन प्रवक्रया ऄवधक प्रभािी करण्याकरीता
खालील मुददे विचारात घ्यािेत.


ग्रामपंचायत विकास अराखडा हा लोकसहभागातून बनविणे अिश्यक अहे.



ग्रामपंचायत विकास अराखडा बनविताना समाजातील विविध घटकांचा ईदा. शेतकरी,
ऄनुसूवचत जाती/ जमाती, मवहला, युिक, मवहला बचत गट, ग्राम पंचायत क्षेत्रात कायगरत
ऄसणा-या ऄशासकीय स्ियंसेिी संस्था/ संघटना, विविध शासकीय विभागातील ऄवधकारी/
कमगचारी यांच्याशी चचा विचारविवनयम करािा.



ग्रामपंचायत विकास अराखडयामध्दये ऄपेवक्षत ईत्पन्नाचा ऄंदाज ि ऄंदावजत ईत्पनाच्या
मयादे त, गरजांचा/ कामांचा प्राधान्य क्रम ठरविणे हा वनयोजनाचा महत्िाचा भाग अहे.



प्रभािी लोकसहभागातून ग्रामपंचायत विकास अराखडा तयार करताना गण पातळीिर घेण्यात
अलेले प्रविण प्रवशक्षक ि प्रभारी ऄवधकारी यांच्या मदतीने लोकसहभागासाठी िातािरण
वनर्थमतीची प्रवक्रया ऄवभयान स्िरूपात राबविण्यात यािी.

ग्रामपंचायत विकास अराखडयातील खचाचे वनयोजन ग्रामपंचायत विकास अराखडा तयार करतांना खचाचे वनयोजन ही ऄत्यंत महत्िाची बाब अहे .
त्यासाठी कामाची वनिड करतांना खालील महत्िाचे मुददे कायगिाहीसाठी विचारात घ्यािे.


मानि विकास वनदे शांक विकवसत करणे : कामाची वनिड करतांना मानि विकास वनदे शांक
विकवसत करण्यास अिश्यक कामांना प्राधान्य दे ण्यात यािे. यामध्दये अरोग्य, वशक्षण, रोजगार
वनर्थमती, ऄनुसूवचत जाती/ जमाती, मवहला ि बालक, आत्यादी यांच्या संबंधांतील कामे
प्राधान्यक्रमानुसार वनिड करण्यात यािीत.



ग्राम पंचायत स्तरािर प्राधान्य क्रम ठरविण्याचे कौशल्य विकवसत करणे : ऄपेवक्षत ईत्पन्नाच्या
प्रमाणात विकास अराखडयात कामे प्रस्तावित करणे अिश्यक अहे . यासाठी कामांच्या
सुचीमधून स्थावनक गरजांच्या अिश्यक्तेनुसार प्राधान्य क्रम ठरविण्यासाठी ग्रामस्थांचे
कौशल्य तज्ञ प्रवशक्षक ि प्रभारी ऄवधकारी यांच्या माध्दयमातून विकवसत करण्यात येइल.



ग्रामपंचायत स्तरािर विविध केंद्र ि राज्य शासनांच्या योजनांची सांगड घालणे : केंद्र ि राज्य
योजनांची एककेंद्रावभमुखता साधून विदयमान योजनांमधून घेता येणारी कामे त्या योजनांमाफगत
प्रस्तािीत करािीत. ऄशाप्रकारे कामे प्रस्तावित करतांना योजनेचे वनकष पाळणे बंधनकारक
राहील.



शाश्वत (Sustainable) विकासाची कामे हाती घेणे : कामे वनिडतांना शाश्वत विकासाचे ध्दयेय
लक्षात घेिून योग्य ती कामे वनिडािीत. यामध्दये ईत्पन्न िाढीसाठी मदत करणा-या कामांना
प्राधान्य दे ण्यात यािे. ऄशा प्रकारे कामे प्रस्तावित करतांना योजनांचे वनकष पाळणे बंधनकारक
राहील.
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विकास अराखडा तयार करण्याची कायगप्रणाली :1)

“अमचं गाि, अमचा विकास” ईपक्रमांतगगत राज्यातील सिग ग्रामपंचायतींमध्दये
“ग्रामपंचायत विकास अराखडा” तयार करण्यात येइल.

2)

ग्रामपंचायत विकास अराखडा तयार करण्यासंदभात राज्य शासनाकडू न विस्तृत ऄशा
मागगदशगक सूचना “पवरवशष्ट्ट ऄ” मध्दये नमूद केलेल्या अहेत.

3)

ग्रामपंचायत विकास अराखडा तयार करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरािर एक ग्राम
संसाधन गट [Resource Group] स्थापन करण्यात येइल. ग्रामपंचायतींचे सदस्य, गाि
पातळीिरील शासकीय कमगचारी, स्ियंसहाय्यता गटाचे सदस्य, शेतकरी, मवहला,
ऄनुसुचीत जाती/ जमाती, युिक, ऄपंग, पोलीस पाटील, आत्यादी व्यक्ती या ग्राम संसाधन
गटाचे सदस्य ऄसतील. संसाधन गटांची वकमान सदस्य संख्या ही संबंधीत ग्राम
पंचायतीच्या सदस्य संख्येच्या वतप्पट ऄसणे ऄवनिायग ऄसेल.

4)

ग्राम संसाधन गटातील सदस्यांच्या क्षमता बांधणीसाठी त्यांचे प्रवशक्षण घेण्यात येइल. हे
प्रवशक्षण, प्रविण प्रवशक्षक ि प्रभारी ऄवधका-यांच्या मागगदशगनाखाली वदले जाइल. संसाधन
गटाची भूवमका ग्रामपंचायत स्तरािर ग्राम विकास अराखडा प्रवक्रया सुलभीकरणाची
(Facilitator) राहील.

5)

प्रत्येक पंचायत सवमती गणासाठी एक प्रवशक्षक ि एक प्रभारी ऄवधकारी यांची वनयुक्ती
करण्यात येइल. पंचायत सवमती गणातील सिग ग्रामपंचायतींच्या ग्राम संसाधन गटाचे
सदस्य यांच्या प्रवशक्षणाची जबाबदारी या वनयुक्त केलेल्या ऄवधका-यांची ऄसेल.

6)

या प्रविण प्रवशक्षक ि प्रभारी ऄवधका-यांचे क्षमता बांधणी प्रवशक्षण “यशदा” माफगत साखळी
पध्ददतीने [Cascading Training] वजल्हा ि तालुका स्तरापयंत घेण्यात येइल. या
प्रवशक्षणासाठी शासनाकडू न वनधी ईपलब्ध करून वदला जाइल. राज्यामध्दये क्षमता बांधणी
ि प्रवशक्षण हे “यशदा”च्या सवनयंत्रणाखाली करण्यात येइल.

7)

ऄशा प्रकारे लोकसहभागातून तयार झालेल्या प्रारूप ग्रामपंचायत विकास अराखडयास
ग्रामसभा मान्यता दे इल. प्रस्तुत अराखडा गटस्तरािरील तांवत्रक छाननी सवमतीकडे
पाठविण्यात येइल.

8)

गट स्तर तांवत्रक छाननी सवमती त्यांच्याकडे प्राप्त अराखडयाची सात वदिसांत तांवत्रक
छाननी करून, अराखडा तांवत्रक ृष्ट्टया योग्य ऄसल्यास तो संबंधीत ग्रामपंचायतीस ग्राम
सभेच्या ऄंवतम मान्यतेसाठी ि वजल्हा पवरषदे कडे संकलनासाठी पाठविल.

9)

ग्रामपंचायत तांवत्रक ृष्ट्टया योग्य ऄसलेल्या अराखडयाचे सादरीकरण ग्रामसभेसमोर
करून त्यास मान्यता घेइल.
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10) ऄशाप्रकारे ग्रामसभेने मान्यता वदलेल्या विकास अराखडयात बदल कराियाचा ऄसल्यास,
त्यासाठी ग्रामसभेच्या ठरािाव्दारे ि तांवत्रक सवमतीच्या छाननी नंतर बदलाचा प्रस्ताि मुख्य
कायगकारी ऄवधकारी यांचक
े डे सादर करण्यात येइल. मुख्य कायगकारी ऄवधकारी यांनी
मान्यता वदल्यानंतर सदर अराखडयात बदल करण्यात येइल.
ग्रामपंचायत विकास अराखडा राबविण्याबाबतच्या सविस्तर मागगदशगक सूचना सोबतच्या
“पवरवशष्ट्ट ऄ” मध्दये नमूद करण्यात अली अहे. या मागगदशगक सूचनांचे काटे कोर ि तंतोतंत पालन
करण्यात यािे.
राज्यात ग्रामपंचायत विकास अराखडयातील ईपक्रमांचे वनयोजन ि ऄंमलबजािणीच्या
ऄनुषंगाने दे खरेख ि सवनयंत्रणाचे कायग राज्य व्यिस्थापन कक्ष, राजीि गांधी पंचायत सशक्तीकरण
ऄवभयानामाफगत करण्यात येइल.
सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201511041252252420 ऄसा अहे . हा अदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार ि नािांने,

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: 2015.11.04 13:18:03 +05'30'

(वि.वगवरराज)
प्रधान सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा. राज्यपालांचे सवचि,

2.

मा. मुख्यमंत्री यांचे ऄपर मुख्य सवचि,

3.

मा. मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सवचि

4.

मा. राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सवचि

5.

मा. मुख्य सवचि यांचे सह सवचि
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6.

मा. ऄध्दयक्ष, वजल्हा पवरषद (सिग),

7.

मा. विधान सभा/ विधान पवरषद सदस्य (सिग)

8.

मा. ऄप्पर मुख्य सवचि (वित्त/ वनयोजन/)

9.

मा. प्रधान सवचि/ सवचि (ग्राम विकास/ जलसंधारण/ महसूल/ मवहला ि बा.कल्याण/
अवदिासी विकास/ सामावजक न्याय/ सािग. अरोग्य/ पाणी पुरिठा/ सािगजवनक
बांधकाम)

10. महासंचालक, यशिंतराि चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोवधनी (यशदा), पुणे.
11. विभागीय अयुक्त (सिग)
12. वजल्हावधकारी (सिग)
13. मुख्य कायगकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद, (सिग)
14.

सहसवचि/ ईपसवचि, ग्राम विकास विभाग (सिग)

15. वनिड नस्ती (पं.रा.6).
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प्रकरण 1 : प्रस्तावना
महाराष्र राज्यास पांचायत राज व्यवस्थेची एक गौरवशाली परां परा आहे . निस्तरीय पांचायत राज
व्यवस्थेचे दे शातील एक उत्तम उदाहरण म्हणून महाराष्र राज्याकडे पानहले जाते. महाराष्र ग्राम पांचायत
अनधननयम, 1958 व महाराष्र नजल्हा पनरषद व पांचायत सनमती अनधननयम, 1961 द्वारे या सांस्थाांना
वैधाननक स्वरुप प्राप्त झाले आहे . सन 1993 मध्ये 73 व्या घटना दुरुस्ती अन्वये सांपण
ू ण दे शात पांचायत राज
सांस्थाांचे स्वरुप व रचना ननस्श्चत करण्यात आली, तत्पूवीच या सांस्थाांची मुहूतणमेढ महाराष्र राज्याने
रोवल्याची बाब महत्वपूणण ठरते.
राज्यातील पांचायत राज सांस्थाकडे नवनवध नवषय, त्यासाठी आवश्यक ननधी व कमणचारी वृांद याांचे
हस्ताांतरण करून त्याांना बळकट व सक्षम करण्यात आले आहे .पांचायत राज सांस्थाांच्या निस्तरीय रचनेमध्ये
नजल्हापातळीवर धोरणात्मक ननणण य, तालुका स्तरावर पयणवेक्षकीय कामकाज व ग्रामस्तरावर प्रत्यक्ष
अांमलबजावणी करण्यात येते. गावात नवनवध योजनाांची अांमलबजावणी करण्यासाठी नजल्हा पनरषद व
पांचायत सनमती स्तरावरील नवनवध क्षेनिय अनधकारी/कमणचारी ग्रामपांचायतींना ताांनिक सेवा/मागणदशणन
करतात.ग्रामपांचायतीचा सनचव हा नजल्हा पनरषदे ने ननयुक्त केलेला अनधकारी/कमणचारी आहे .
केंद्र व राज्य शासनाच्या नवनवध नवकास योजनाांचे लाभाथी हे अांतीमत: गावातील ग्रामस्थ/कुटुां ब
असतात. योजनेच्या प्रभावी फलननष्पत्तीसाठी यालाभाथींचा सनक्रय सहभाग ननयोजन व अांमलबजावणीमध्ये
आवश्यक ठरतो. या योजनाांची अांमलबजावणी, योजनाांच्या मागणदशणक सुचनाांनस
ू ार करण्याचे बांधन
ग्रामपांचायतीवर असते. ग्रामस्थाांच्या प्राधान्याच्या ननकड/गरजेनस
ु ार इतर कामे/ उपक्रम अशा योजनामधून
हाती घे ता येत नाहीत. गावाच्या सवणसमावेशक व सवांगीण नवकासासाठी, ग्रामपांचायतीस नवनवध स्वरूपाची
कामे/उपक्रम हाती घे ण्यासाठी, अबांधीत ननधीची आवश्यकता भासते. सध्या राज्यातील ग्रामपांचायतींना
मालमत्ता कर, पाणीपट्टी कर व राज्य शासनाकडू न प्राप्त होणारा महसूली नहस्सा हे उत्पन्नाचे प्रमुख स्िोत
आहे त. ग्रामपांचायती स्वननधीचे अांदाजपिक दरवषी तयार करून त्यामधून ग्रामस्थाांना मुलभूत सुनवधा
दे ण्याचा प्रयत्न करतात.
आज पावेतो ग्रामपांचायतींना उपलब्ध करून दे ण्यात आलेल्या इतर अबांधीत ननधीच्या ननयोजनाचा
नवचार केला असता, ग्रामपांचायतींनी मुलभूत भौनतक सुनवधाांच्या ननमीतीकडे भर दे ऊन, नशक्षण, आरोग्य,
रोजगार ननमीती यासारख्या मानव नवकासाच्या उपक्रमाांकडे पुरेसे लक्ष नदले नसल्याचे नदसून येते. यामध्ये
स्थाननक गरजाांची माांडणी, नवश्लेषण, साधनाांची उपलब्धता, गरजाांचा प्राध्यान्यक्रम त्याचप्रमाणे
लोकसहभाग, पारदशणकता, साधन सांपत्तीचे दे खरे ख व दुरूस्ती, पुरनवण्यात येणा-या सेवाांची दजावृद्धी आनण
उत्तरदानयत्व या बाबीकडे नवशेष लक्ष दे ण्याची गरज प्रकषाने जाणवते.
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या वषापासून राज्यातील सवण ग्रामपांचायतींना त्याांच्या स्वउत्पन्नाच्या बाबी नशवाय चौदाव्या नवत्त
आयोगाांतगणत मोठया प्रमाणावर अबांधीत/मुक्तननधी प्राप्त होत आहे . महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार
हमी योजने अांतगणत ननधीच्या ननयोजनाचे सांपण
ु ण अनधकार ग्रामसभेस आहे त. त्याचप्रमाणे स्वच्छ भारत
अनभयानाांतगणत ग्रामपांचायतींना साांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नमळणा-या ननधीचे ननयोजनही
ग्रामसभा करते. ग्रामपांचायतीस चौदाव्या नवत्त आयोगाांतगणत व इतर स्िोतातून नमळणा-या अबांधीत ननधीचे
ननयोजन ग्रामस्तरावर लोकसहभागातून गावाच्या गरजा/ ननकड व प्राधान्यक्रमानुसार करावयाचे आहे .
त्यादष्ृ टीने गावातील लोकप्रनतननधी, अनधकारी / कमणचारी व इतर घटकाांची क्षमता बाांधणी व प्रनशक्षण
आवश्यक आहे . प्रत्येक ग्रामपांचायतीचा लोकसहभागीय ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करण्याच्या
दष्ृ टीने, “आमचं गाव आमचा रवकास” हा उपक्रम राज्य शासनाने हाती घे तला आहे .
“आमचां गाव आमचा नवकास” या उपक्रमाांतणगत राज्यातील प्रत्येक ग्रामपांचायतीने 2015-20 या
कालावधीचा ग्रामपांचायत पांचवार्षषक बृहत नवकास आराखडा व प्रत्येक वषाचा वार्षषक ग्रामपांचायत
नवकास आराखडा तयार करावयाचा आहे . ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करताना गावातील
शेतकरी, अनु. जाती/जमाती, मनहला, युवक, युवती, मनहला बचत गट, स्वयांसेवी सांस्था, लोकप्रनतननधी,
नवनवध नवभागाांचे शासकीय अनधकारी/कमणचारी, ग्रामस्थ, स्वयांसेवक आदी घटकाांशी नवनवध स्तरावर
नवचारनवननमय करावयाचा आहे . या सवण घटकाांच्या सहभागाने प्रत्येक ग्रामपांचायतीमध्ये तीन नदवसाांची
लोकसहभागीय ननयोजन प्रनक्रया राबनवण्याची आहे . या प्रनक्रयेमधून गावातील सद्याच्या पनरस्थीतीचे
नवश्लेषण करून गावाच्या गरजाांची ननस्श्चती व अपेक्षीत उत्पन्नाचा अांदाज घे ऊन, त्याांचा प्राधान्यक्रम
ठरनवणे हा ननयोजनातील महत्वाचा भागआहे .
लोकसहभागीय ननयोजन प्रनक्रयेसाठी आवश्यक असणारे क्षमता बाांधणी प्रनशक्षणाचे कायणक्रम
पांचायत सनमती गण, तालुका, नजल्हा व राज्य पातळीवर आयोनजत करण्यात येणार आहे त. “आमचां गाव
आमचा नवकास” या उपक्रमामधून राज्यातील प्रत्येक ग्रामपांचायतीस पुढील पाच वषात त्याांच्या प्राधान्य
क्रमानुसार कामे/उपक्रम हाती घे ण्याची सांधी उपलब्ध होत आहे . त्यामुळे आपल्या गावचा व पयायाने
आपला नवकास आपल्याच हाती असल्याची भावना वृद्धींगत होणार आहे .
महाराष्रातील सवण ग्रामपांचायती मधून, ग्राम पांचायत नवकास आराखडा तयार करणे व त्याची
अांमलबजावणी सुलभ, सुयोग्य व प्रभावीपणे होण्याच्या दष्ृ टीने “आमचां गाव आमचा नवकास” या
उपक्रमाच्या मागणदशणक सुचना ननगणनमत करण्यात येत आहे त.
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प्रकरण 2 : ग्रामपंचायतीची संसाधने
2.1. ग्रामपंचायतीच्या प्रिासकीयक्षमता
2.1.1. िक्ती व अरधकार
महाराष्र ग्रामपांचायत अनधननयम, 1958 मधील कलम 45 मधील तरतूदींनुसार (ग्रामसूची)
ग्रामपांचायतीकडे

खालील

नवषय नवषयाांसबांधीत

मुलभूत सेवा

दे ण्याची

जबाबदारी

ग्रामपांचायतीकडे सोपनवण्यात आलेली आहे .
o

कृ षी

o

लघु-ससचन

o

पशुसांवधणन

o

सावणजनीक बाांधकाम

o

सामानजक वनीकरण

o

लघु व कुटीर उद्योग

o

नपण्याचे पाणी

o

प्राथनमक नशक्षण

o

आरोग्य

o

समाज कल्याण

o

मनहला व बाल कल्याण

o

इमारती व दळणवळण

o

मानहती व तांिज्ञान

o

अपारां पानरक उजा
या मुलभूत सेवा ननयमीतपणे व प्रभावीपणे दे ण्यासाठी ग्रामपांचायतीने त्याांना उपलब्ध होत

असलेल्या व स्वत:च्या ननयांिणाखाली असलेल्या ननधीचा सुयोग्य वापर करावयाचा आहे .
2.1.2. ग्रामपंचायत, गण व पंचायत सरमती स्तरावर उपलब्ध मनुष्यबळ
गण स्तर

पंचायत सरमती

कमग चारी

स्तर कमग चारी

अ.क्र

रवभाग

ग्रा.पं. स्तर कमगचारी

1

ग्रा.पां.

ग्रामसेवक

मनहला व

अांगणवाडी सेवीका,

बालकल्याण

मदतनीस

3

नशक्षण

मुख्याध्यापक व नशक्षक

केंद्र प्रमुख

4

आरोग्य

आशा / आरोग्य सेनवका

वैद्यकीय अनधकारी

2

7

नवस्तार अनधकारी
पयणवेनक्षका

गट नवकास
अनधकारी
बा.नव.प्र.अ.
गट नशक्षण
अनधकारी
तालुका आरोग्य

अ.क्र

5

रवभाग

म.ग्रा.रो.ह.यो.

गण स्तर

पंचायत सरमती

कमग चारी

स्तर कमग चारी

(प्रा.आ.केंद्र)

अनधकारी

ग्राम रोजगार

पालक ताांनिक

सहाय्यक प्रकल्प

सेवक/ग्रामसेवक

अनधकारी

अनधकारी

ग्रा.पं. स्तर कमगचारी

कननष्ठ शाखा
6

नपण्याचे पाणी

जल सुरक्षक

उप अनभयांता

अनभयांता (पाणी

(पाणी पुरवठा)

पुरवठा)
7

इमारती व
दळणवळण

ग्रामसेवक

8

लघुससचन

ग्रामसेवक

9

कृ षी

ग्रामसेवक

कननष्ट अनभयांता

उप अनभयांता

(बाांधकामे)

(बाांधकाम)

कननष्ट अनभयांता

उप अनभयांता

(लघुससचन)

(लघुससचन)

कृ षी नवस्तार

कृ षी अनधकारी

अनधकारी

पशुधन नवकास
10

पशुसांवधणन

ग्रामसेवक

पशु पयणवेक्षक

अनधकारी
(नवस्तार)

11

12

समाज कल्याण
लघु व कुटीर उद्योग

ग्रामसेवक

ननरां क

नवस्तार अनधकारी
(समाज कल्याण)
नवस्तार अनधकारी

ग्रामसेवक

ननरां क

(उद्योग/रा.ग्रा.उ.अ
.)

13

सामानजक वनीकरण

ग्रामसेवक

ननरां क

ननरां क

2.1.3. अनौपचारीक मनुष्यबळ
वरील पनरच्छे दामध्ये नमुद केलेल्या शासकीय / ननमशासकीय मनुष्यबळाव्यनतनरक्त,
ग्रामपांचायतीस खालील स्थाननक मनुष्यबळ उपलब्ध होऊ शकेल.
भारत ननमाण सेवक/ स्वयांसेवक/साधन व्यक्ती /सांघटीका / नवनवध
शासकीय नवभागाांमधून से वाननवृत्त झाले ले अनधकारी /समुदाय आधारीत सांस्था /
स्वयांसेवी सांस्था / स्वयांसहाय्यता गट / स्वच्छता दूतइत्यादी.
2.1.4. केंद्र पुरस्कृ त योजनांमध्ये ग्रामपंचायतींची भुरमका
केंद्र शासनाच्या खालील प्रमुख योजनाांमध्ये ग्रामपांचायतीची भुनमका व सहभाग
पुढीलप्रमाणे राहील
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अ.क्र.
1
2

केंद्र पुरस्कृ त योजना

ग्रामपंचायतीची भुरमका
शाळा व्यवस्थापन सनमतीमाफणत सननयांिण

सवण नशक्षा अनभयान

व सहाय्य

एकास्त्मक बाल नवकास

ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व

योजना

स्वच्छता सनमतीमाफणत सननयांिण व सहाय्य
ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व

3

राष्रीय ग्रामीण आरोग्य

स्वच्छता सनमतीमाफणत सननयांिण व सहाय्य

अनभयान

आनण लसीकरण व सांस्थात्मक प्रसुतीसाठी
प्रोत्साहन

4

5
6
7

राष्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती
अनभयान

शास्वत उपनजवीकेची साधने ननमाण करणे,
स्वसांसहाय्य गटाांची स्थापना व सांवांधणनास
प्रोत्साहन

मध्यान्न भोजन योजना

शालेय व्यवस्थापन सनमतीमाफणत सननयांिण
व सहाय्य

राष्रीय ग्रामीण पेयजन

ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व

अनभयान

स्वच्छता सनमतीमाफणत सननयांिण व सहाय्य

स्वच्छ भारत अनभयान

ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व
स्वच्छता सनमतीमाफणत सननयांिण व सहाय्य

राष्रीय सामाजीक सहाय्यता
योजना
8

(सांजय गाांधी ननराधार योजना,
अटल पेंशन योजना, पांतप्रधान

लाभार्थ्यांची ननवड व सांदभण सेवा

सुरक्षा नवमा योजना, पांतप्रधान
जीवन ज्योती नवमा योजना इ.)
9

10

11

एकास्त्मक पाणलोट

सननयांिण व अांमलबजावणीसाठी पाणलोट

व्यवस्थापन कायणक्रम

व्यवस्थापन सनमती

महाराष्र ग्रामीण रोजगार हमी
योजना

मजुराांची नोंदणी, डाटा एांरी, लेबर बजेटला
मांजरु ी, सननयांिण, अांमलबजावणी व
सामाजीक लेखापनरक्षण
लाभाथी ननवड, घरकुल बाांधकामाबाबत
सननयांिण व सहाय्य

इांनदरा आवास योजना
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2.2. ग्रामपंचायतीसाठी उपलब्ध होणारा रनधी
2.2.1. ग्रामपंचायतींच्या स्वत:च्या रनयं िणाखालील रनधी
अ.क्र.

रनधीचा स्िोत

योजनेचे स्वरूप

ग्रामपांचायतींचे स्व-उत्पन्न, ग्राम ननधी

1

अ) ग्रामपांचायतीने आकारणी व वसूली केलेल्या
कराचे उत्पन्न
ब) ग्रामपांचायतीसाठी राज्यशासनानेआकारणी
करून वसूल केलेल्याकरामधील ग्रामपांचायत

नवनवध अनधननयमान्वये नवनहत केलेले
कर.

नहस्सा
2

नवत्त आयोग

लोकसांख्या व क्षेिावर आधारीत मदत.

शासनाकडू ननमळणारी
3

अनभयानाांतगणत केलेल्या उल्लेखननय

बनक्षसे/पानरतोनषके/पुरस्कार (सांत गाडगेबाबा

कामनगरीनुसार.

अनभयान, महात्मा गाांधी तांटामुक्ती अनभयान इ.)
4

आनदवासी उप-योजनेंतगणत 5% ननधी

गावाांसाठी.

5

महाराष्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना

6

स्वच्छ भारत अनभयान

7

नजल्हा ननयोजन सनमतीकडू न प्राप्त होणारा ननधी
लोकसहभाग व स्थाननक खाजगी कांपन्याांकडू न

8

लोकसांख्येवर आधारीत फक्त पेसा
मजूराांची सांख्या व कामाच्या मागणीवर
आधारीत.
साांडपाणी व घन कचरा व्यवस्थापनासाठी
कुटुां ब सांख्येच्या प्रमाणात .
नजल्हा ननयोजन सनमतीच्या ननणणयानुसार
ग्रामपांचायतीच्या पाठपुराव्यानुसार.

नमळणारा ननधी (CSR)

2.2.2.ग्रामपंचायतींना केंद्र पुरस्कृ त योजनांसाठी उपलब्ध होणारा रनधी
अ.क्र. केंद्र पुरस्कृ त योजना
1
2
3
4

योजनेचे स्वरूप

सवण नशक्षा अनभयान

वगणखोल्या/शाळा/शौचालय व इतर सुनवधा

एकास्त्मक बाल नवकास अांगणवाडी इमारत, पुरक आहार, स्वयांपाकाची
सेवा योजना
राष्रीय

भाांडी व इतर सानहत्य

ग्रामीण

आरोग्य

ग्रामीण

पेयजल ननवन पाणी पुरवठा योजना तयार करणे, दे खभाल

अनभयान
राष्रीय

10

अबांधीत ननधी(Untied)

अनभयान
5
6
7

व दुरूस्ती, पाणी टां चाई ननवारणाच्या उपाययोजना
वैयस्क्तक/सावणननजक शौचालये, साांडपाणी व घन

स्वच्छ भारत अनभयान
एकानमक

कचरा व्यवस्थापन

पाणलोट

व्यवस्थापन कायणक्रम

उपचारास उपलब्ध क्षेिानुसार

महाराष्र ग्रामीण रोजगार नोंदणीकृ त मजूराांची सांख्या व रोजगाराच्या
हमी योजना

मागणीप्रमाणे

8

बायोगॅस

सयांिाच्या आकारानुसार

9
10

इांनदरा आवास योजना
अन्य इतर योजना

दानरद्र्यरे षेखालील बेघराांसाठी घरकुले
योजनाांच्या ननकषाांनस
ु ार

2.2.3. राज्य िासनाकडू न ग्रामपं चायतीस रमळणारे अथग सहाय्य
अ.क्र. सहाय्याचा तपरिल

रमळणारे सहाय्य

1

सरपांच मानधन

मानधनाच्या 75%

2

ग्रामपांचायत सदस्य बैठक भत्ता प्रत्येकी रू.25/- प्रमाणे प्रती बैठक

3

कमणचारी वेतन

कर

वसूली

व

कमणचा-याांच्या

मांजरू

आकृ तीबांधानुसार 50 ते 75 टक्के
4

पाणी पुरवठा नवजदे यके

पाणीपुरवठा नवजदे यकाच्या 50 टक्के

राज्यशासनाकडू न ग्रामपांचायतीस नमळणा-या वरील अथणसहाय्या व्यनतनरक्त, राज्य शासन,
नवनवध नवकास योजनाांच्या अांमलबजावणीसाठी योजनेच्या अटी शती व ननकषाांप्रमाणे
ग्रामपांचायतींना ननधी उपलब्ध करून नदला जातो. यामध्ये प्रामुख्याने दनलत वस्ती सुधार
योजना, नतथणक्षेि नवकास योजना, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुनवधा योजना, डोंगरी
नवकास कायणक्रम, आदीवासी उपयोजना इ.चा समावेश होतो.
यानशवाय

ग्रामपांचायतीस

त्याांच्या

कायणक्षेिातील

नवनवध

नवकास

कामाांसाठी

खासदार/आमदाराांच्या स्थाननक नवकास कायणक्रमाांतगणत तसेच नवशेष प्रकल्पाांतगणत ननधी
उपलब्ध होऊ शकतो.
2.2.4 निधीची स ग
ां ड
ग्रामपांचायतीनेवर नमुद केलेल्या सवण प्रकारच्या ननधींची साांगड घालून, स्वत:च्या
ननयांिणाखालील ननधीचा (मुद्दा क्र. 2.2.1नुसार) पांचवार्षषक व वार्षषक नवकास आराखडा
तयार करावयाचा आहे .
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प्रकरण 3 : वातावरण रनर्ममती
प्रभावी लोकसहभागीय ननयोजनासाठी वातावरण ननर्षमती द्वारे शासकीय व सामानजक अनभसरण
होणेची आवश्यकता आहे . त्यामुळे समाजातील नवनवध कायान्वयीन यांिणा, स्वयांसहाय्यता गट, समुदाय
सांस्था, सवण सामान्य नागरीक व लोकप्रनतननधी इ. घटकाांना या कायणक्रमामध्ये सहभागी करून घे ता येईल.
त्यासाठी वातावरण ननर्षमतीची प्रनक्रया अनभयान स्वरूपात राबनवणे आवश्यक आहे .त्यासाठी राज्य, नजल्हा,
तालुका, गण व ग्रामपांचायत स्तरावर खालील उपक्रम हाती घे ण्यात येतील.
3.1 राज्यस्तर:
3.1.1. मा.मुख्यमांिी, ग्रामनवकास मांिी, इतर खात्याांचे मांिी तसेच उच्च स्तरीय अनधकारी याांच्या
उपस्स्थतीत राज्य स्तरीय बैठकीचे आयोजन करणे.
3.1.2. मा.मांिी याांच्या उपस्स्थतीत पिकार पनरषदे चे आयोजन करणेत ये ईल.
3.1.3. ग्राम नवकास नवभागा माफणत यासांदभातील शासन ननणणय व मागणदशणक सूचना प्रसानरत
करणे.
3.1.4. जनमानसामध्ये कायणक्रमाबाबत जागृती करण्यासाठी राज्यस्तरावरून दूरनचिवाणी व
नभोवाणी
वरून नचिनफती व ध्वनीनफती प्रसारीत करणे , तसेच अांमलबजावणी प्रनक्रयेमधील
सहभागी घटकाांची कतणव्ये व जबाबदा-या दशणनवण्यासाठी लघुपटाची ननर्षमती करणे.
3.1.5. मा.मांिी याांच्या स्वाक्षरीने सवण नजल्हा पनरषदाां चे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवण नवषय सनमत्याांचे
सभापती,नजल्हा पनरषद सदस्य,तसेच सवण पांचायत सनमत्याांचे सभापती,पांचायत सनमती
सदस्य,सवण सरपांच व ग्रामपांचायत सदस्याांना आवाहन पि पाठनवणे .
3.1.6. प्रधान सनचव, ग्रामनवकास नवभाग याांचे अध्यक्षतेखाली, भौनतक व आर्षथक प्रगतीचा
आढावा घे णेसाठी व सननयांिण करणेसाठी राज्यस्तरीय कायणकारी सनमतीची स्थापना
करणे.
3.1.7. मानहती, नशक्षण व सांवाद (IEC) नवषयक नवनवध कायणक्रम हाती घे णे
अ) प्रचार प्रनसद्धी सानहत्याची (IEC) ननर्षमती व नवतरण करणे. उदा. पोस्टसण, घडी
पनिका, मानहती पनिका, हस्तपि, चलनचिनफती इ.
ब) सोशल नमडीयाच्या प्रभावी वापरासाठी राज्यस्तरावरून ननयोजन करणे. उदा.
सांकेतस्थळ ननर्षमती, Whatsapp व Facebook इ.
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क) नवकेंद्रीकरण प्रनक्रया व ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाबद्दल लोकाांमध्ये जाणीव
जागृतीननमाण करण्यासाठी आकषणक घोषवाक्य, बोध नचन्ह इ. तयार करून त्याची
व्यापक प्रनसद्धी करणे .
ड)राज्यातील प्रादे नशक गरजेनस
ु ार, स्थाननक भाषाांमध्ये वाचन, प्रचार व प्रनसद्धी सानहत्य
ननमाण करूननवतरीत करणे. प्रचार व प्रनसद्धी सानहत्य तयार करताना राज्याच्या
नवनवध भागाांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सानहत्याचा वापर करून कमी खचाचे प्रचार
सानहत्य ननमाण करणे.
3.2 रजल्हा स्तर :
3.2.1. नजल्हा स्तरावर पिकार पनरषदे चे आयोजन करणे , या उपक्रमाांचे वातांकन करणे व
त्यासाठी नजल्हा मानहती कायालयाची मदत घे णे.
3.2.2. या सांपण
ू ण कायणक्रमाचे कायान्वयन, सांननयांिण, आनण समन्वयन करण्यासाठी मुख्य
कायणकारी अनधकारी याांचे अध्यक्षतेखाली नजल्हा स्तरीय कायणकारी सनमतीची स्थापना
करणे.
3.2.3. नजल्यात प्रचार व प्रनसद्धी सानहत्याचे नवतरण करणे .
3.2.4. नजल्यात मानहती, नशक्षण व सांवाद (IEC) नवषयक जाणीव जागृतीचे नवनवध उपक्रम हाती
घे णे. उदा. नफरते वाहन, सजगल्स, स्थाननक व पारां पारीक लोककला व लोकमाध्यामाांचा
वापर, स्थाननक दूरनचिवाणी पुन: प्रसारण केंद्रावरून स्क्रोल, एफ एम रे नडओ इ.
3.2.5. गण (पांचायत सनमती सदस्य मतदार सांघ) स्तरावर प्रभारी अनधकारी (Charge Officer)
व प्रनवण प्रनशक्षकाची (Master Trainer) व ग्राम स्तरावर ग्रामसेवकाची सहाय्यक प्रभारी
अनधकारी याांची ननवड व नेमणूक करणे.
3.2.6. नजल्हा, तालुका, गण व ग्रामपांचायत पातळीवरील प्रनशक्षण व क्षमता बाांधणी कायणक्रम
ननस्श्चत करून त्यास प्रनसध्दी दे णे.
3.3 तालुका स्तर :
3.3.1. प्रत्येक पांचायत सनमती गणासाठी गणस्तरीयकायान्वयीन (Working Group)गटाचीस्थापना
सांबांधीतगटनवकासअनधकारीकरतील. या गटाचे काम सांबांनधतगणासाठीनेमलेल्या प्रभारी
अनधका-याच्या मागणदशणनाखाली चालेल. या गटामध्ये गणातील सवण
ग्रामपांचायतींच्या ग्रामसेवकाांचा समावेश असेल.
3.3.2. ग्रामनवकास आराखडा तयार करताना नवनवध टप्यावर मागणदशणन करणे, आराखयाबाांची
छाननी करणे, एकिीकरण करणे व एकूणच प्रनक्रयेचे सांननयांिण करणे यासाठी गटनवकास
अनधकारी याांचे माफणत पांचायत सनमती पातळीवरील कायान्वयन गटाची (Working
Group) स्थापना करणे. या गटामध्ये प्रभारी अनधकारी, ननवडू न आलेले लोकप्रनतननधी,
ताांनिक व क्षेनिय अनधकारी,सहाय्यक प्रभारी अनधकारी, प्रनवण प्रनशक्षक इत्यादींचा
समावेश असेल.
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3.3.3. तालुका स्तरावरील नवनवध प्रचार प्रनसद्धीचे उपक्रम हाती घे णे व प्रचार प्रनसद्धी सानहत्याचे
नवतरण करणे.
3.3.4. स्थाननक बोलीभाषा व लोककला, एफ.एम. रे नडओ, उपक्रमाांचे नवनवध माध्यमाांतन
ू
वातांकन इ. मधून प्रचार व प्रनसध्दी करण्यात येईल.
3.4 पंचायत सरमती गण स्तर:
3.4.1. प्रभारी अनधका-याांमाफणत गण स्तरीय कायान्वयीन (Working Group) गटाच्या बैठकीचे
आयोजन करणे.
3.4.2. प्रनशक्षण व क्षमता बाांधणी कायणक्रम व नवनवध उपक्रमाांची नदनदर्षशका तयार करून त्यास
प्रनसध्दी दे णे.
3.4.3. ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करण्याची प्रनक्रया सुलभ होण्यासाठी प्रभारी
अनधका-यामाफणत ग्रामसभा, वाडण सभा, मनहला ग्रामसभा, ग्रापां स्तरीय सांसाधन गट याांच्या
बैठकाांच्या आयोजनाचा कालबद्ध कायणक्रम तयार करून त्यास प्रनसध्दी दे णे.
3.5 ग्रामपंचायत स्तर :
3.5.1. सरपांच व सहाय्यक प्रभारी अनधकारी (ग्रामसेवक) याांनी ग्रामपांचायत बैठकीचे आयोजन
करावे.
3.5.2. ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाबद्दलजागृतीकरण्यासाठी व सामानजक अनभसरणाची
प्रनक्रया गनतमान करण्यासाठी वाडण सभा, मनहला ग्रामसभा, व ग्रामसभे चे आयोजन करणे.
3.5.3. ग्रामसभेमध्ये ग्राम सांसाधन गटाची (Village Resource Group)स्थापना करणे. या
गटामध्ये ग्रामपांचायतीचे सवण सदस्य, गाव पातळीवरील शासकीय कमणचारी,नवनवध
क्षेिातील सेवाननवृत्त ताांनिक तज्ञ,गावातील रनहवाशी असलेले परां तु इतरि राहणारे
जाणकार व नवख्यात व्यक्ती, बचत गटाांचे सदस्य,तरुण मांडळाचे सदस्य, नेहरू युवा
केंद्राचे सदस्य, स्वयांसेवक तसेच ग्रामपांचायत ननयोजन प्रनक्रयेमध्ये सहाय्यभूत ठरणा-या
व्यक्ती इत्यादींचा समावेश असेल. या गटाची नकमान सदस्य सांख्या ही सांबांधीत
ग्रामपांचायतीच्या सदस्यसांख्येच्या नतप्पट असणे अननवायण राहील.
3.5.4. ग्राम सांसाधन गटाच्या सदस्याांची सांख्या ग्रामसभेने, ग्रामपांचायतीची लोकसांख्या व इतर
बाबी नवचारात घे ऊन ठरवावी. या गटामध्ये सवणसाधारणपणे मनहलाांसाठी 1/3, अनु.
जाती/जामातींसाठी लोक सांख्येच्या प्रमाणात प्रनतनननधत्व,तसेच अपांग व्यक्तींसाठी 3%
जागा राखून ठे वाव्यात.
3.5.5. गावातील स्वयांसहाय्यता गट व गाव पातळीवरील सांघटना तसेच ग्रामपांचायतीच्या
उपसनमत्या याांचेसमवेत गाव ननयोजन प्रनक्रये बाबत चचा करणे.
3.5.6. ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करणेच्या प्रनक्रयेमध्ये लोकाांचा सहभाग
वाढनवण्याच्या दष्ृ टीने नवनवध मानहती, नशक्षण व सांवाद (IEC) उपक्रम हाती घे णे. उदा.
नभत्ती नचिे, लघुपट प्रदशणन, पारां पारीक लोककला, नवनवध स्पधा,मनहला मेळावे, गुगल
प्रनतमाांचा वापर, प्रभात फेरी इ.
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3.5.7. सदर कायणक्रमाांतगणत नजल्हा, तालुका, गण आनण ग्रामस्तरावर आयोनजत करण्यात येणाया प्रनशक्षण व क्षमता बाांधणी कायणक्रमामधून प्रनसध्दी व जागृती करण्यात येईल.
3.5.8. ग्रामपांचायत स्तरावर पूवणननस्श्चत केलेल्या नमुन्यात मुलभूत मानहतीचे तसेच नवनवध
नवभागाांतगणत

उपलब्ध

मानहतीचे

सांकलन

सबांधीत

नवभागाच्या

ग्रामस्तरावरील

अनधकारी/कमणचा-यामाफणत उपलब्ध करून घे ऊन, त्याचे एकनित सांकलन प्रभारी
अनधकारी (Charge Officer) याांनी करून त्यास प्रनसध्दी दे णे.
3.6 समुह, प्रभारी अरधकारी व प्ररवण प्ररिक्षक:
3.6.1

ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करण्याच्या दष्ृ टीने पांचायत सनमती सदस्य मतदार
सांघ, म्हणजेच ‘पांचायत सनमती गण’ हा समुह (Cluster) नवचारात घे ण्यात आलेला आहे .

3.6.2

प्रभारी अनधकारी (Charge Officer) : प्रत्येक पांचायत सनमती गणासाठी एक नवस्तार
अनधकारी दजाचा अनधकारीहा प्रभारी अनधकारी (Charge Officer) असेल. या अनधकायाची गण ननहाय नेमणूक मुख्य कायणकारी अनधकारी करतील. पांचायत सनमती पातळीवर
उपलब्ध असलेल्या सवण नवभागाांच्या नवस्तार अनधकारी व तत्सम अनधका-याांची या
कामासाठी आवश्यक क्षमता व उत्सुकता नवचारात घे ऊन नेमणूक करावी.

3.6.3

प्रनवण प्रनशक्षक (Master Traineer): प्रत्येक पांचायत सनमती गणासाठी एका प्रनवण
प्रनशक्षक (Master Traineer) ची ननवड मुख्य कायणकारी अनधकारी, यशदाच्या मदतीने
करतील. सवणसाधारणपणे स्थाननक प्रनवण प्रनशक्षकाांना प्राधान्य दे ण्यात येईल. यामध्ये
नजल्यातील यापूवी नवनवध योजनाांतगणत ( मागास क्षेि अनुदान ननधी, राजीव गाांधी पांचायत
सशक्तीकरण अनभयान, राष्रीय ग्रामीण आरोग्य अनभयान, स्वच्छ भारत अनभयान,
राष्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अनभयान, एकास्त्मक पाणलोट व्यवस्थापन कायणक्रम इ.)
उत्कृ ष्ट कामकाज केलेले व अनुभवी प्रनशक्षकाांचा नवचार करता येईल.प्रनवण
प्रनशक्षकाांची ननवड ही प्रनशक्षण कालावधी पुरती मयादीत राहील.

3.6.4 सहाय्यक प्रभारी अनधकारी (Assistant Charge Officer) : प्रभारी अनधकारी याांना
सहाय्य करण्यासाठी सांबांधीत ग्रामपाांचायतीचे ग्रामसेवक हे सहाय्यक प्रभारी अनधकारी
म्हणून कायणरत राहतील व तसे आदे श मुख्य कायणकारी अनधकारी ननगणनमत करतील.
3.7 प्रभारी अरधकारी व प्ररवण प्ररिक्षकयांच्याजबाबदा-या :
3.7.1 प्रभारी अनधकारी (Charge Officer) व प्रनवण प्रनशक्षक (Master Traineer) याांना
ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबानवषयीच्या सवण प्रनक्रयाांचे सखोल प्रनशक्षण दे ण्यात येईल.
3.7.2 पांचायत सनमती गण पातळीवर आयोनजत करावयाच्या नवनवध प्रनशक्षणाांचे सवण ननयोजन
(नठकाण, उपस्स्थती, प्रनशक्षण सुनवधा इ.) करण्याची जबाबदारी प्रभारी अनधकारी
(Charge Officer) याांचेवर राहील.
3.7.3 पांचायत सनमती गण पातळीवरील प्रत्यक्ष प्रनशक्षणाची जबाबदारी प्रनवण प्रनशक्षकाची
(Master Trainer) राहील.
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3.7.4 गाव पातळीवरील तीन नदवसाांच्या सहभागी ननयोजन प्रनक्रयेमध्ये पूणण तीन नदवस सांबांधीत
गावामध्ये ननवासी राहू न, त्याबाबतच्या सवण प्रनक्रया सुरळीतपणे पूणण करण्याची व अांतीमत:
ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करून त्यास ग्रामसभेची मान्यता घे ण्यापयंतची
जबाबदारी सांयक्
ु तनरत्या प्रभारी अनधकारी (Charge Officer), प्रनवण प्रनशक्षक (Master
Trainer)वसहाय्यकप्रभारीअनधकारीयाांची राहील.
3.7.5 सांबांधीत गट नवकास अनधकारी व सहाय्यक गट नवकास अनधकारी याांची पयणवेक्षकीय
जबाबदारी राहील.
3.7.6 यासाठी आवश्यक ते आदे श मुख्य कायणकारी अनधकारी ननगणनमत करतील.
3.8 ग्रामसेवक प्ररिक्षण केंद्र, पंचायत राज प्ररिक्षण केंद्र व संयक्
ु त प्ररिक्षण केंद्र यांची भूरमका.
3.8.1 राज्यातील नवनवध पांचायतराज प्रनशक्षण केंद्रात कायणरत ननयमीत व्याख्याते/ ननदे शक याांना
प्रनशक्षीत करण्यात येईल व त्याांचेवर प्रनवण प्रनशक्षक म्हणून जबाबदारी सोपनवण्यात
येईल.
3.8.2 सांबांधीत व्याख्यात्याांना त्याांचे कायणक्षेिातील नजल्हा ननहाय जबाबदारी स्वतांि आदे शानुसार
दे ण्यात येईल.
3.8.3 उपक्रमातील नवनवध प्रनशक्षणासाठी आवश्यकतेनस
ु ार सदरील प्रनशक्षण केंद्राांच्या सोयी,
सुनवधाांचा वापर करण्यात येईल.
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प्रकरण 4 :पररस्स्थतीचे रवश्लेषण
4.1.पररस्स्थती रवश्लेषणाचे स्वरूप आरण व्याप्ती
सहभागीय ननयोजनापुवीगावातील नवनवध क्षेिातील सद्यस्स्थतीची माहीती घे ऊन त्याचे
नवश्लेषण करणे आवश्यक असून त्याआधारे गावातील सवण घटकाांना पुढील ननयोजनाची नदशा
ननश्चीत करणे शक्य होते. त्यामूळे पनरस्स्थती नवश्ले षणामधून सद्यस्स्थती, त्यातील कमतरता,
ननकड समजावून नवकासाचा वाव असणारी क्षेिे लक्षात येतील.
गावातील सद्यस्स्थती, त्यातील कमतरता व नवकासाचा वाव लक्षात घे ण्यासाठी बहु नवध व
सवणसमावेशक वस्तुस्स्थतीचे नवश्लेषण करणे आवश्यक आहे . गावाचे एकास्त्मक ननयोजन
करण्यासाठी सध्या खालील प्रमुख नवकास क्षेिे नवचारात घे ऊन त्याांची माहीती एकनित करून
त्याांचे सद्यस्स्थती नवश्लेषण करण्यात येईल.
अ
.
क्र

रवकासाचे
क्षे ि

रनदे िांक
अ) आरोग्य
अभणक मृत्यूदर,
बाल मृत्यूदर, माता
मृत्यूदर,
कुपोषण (SAM,
MAM,
SUW,MUW)

1

मानव
नवकास

लसीकरण
सांस्थात्मक प्रसूती,
मुलामुलींचे प्रमाण,
अपांग प्रमाण

मारह
ती
चा
स्तर

मारहतीचे
स्िोत

गाव
स्तर

ANM

गाव
स्तर

अांगणवाडी
सेनवका

गाव
स्तर
गाव
स्तर
तालु
का
स्तर
गाव
स्तर

ANM
ANM
THO
ग्रामसेवक

Vector & Non
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मानक

िेरा

ननदे शाांकवमानक
यातीलतफावतनमू
दकरणे.

अ
.
क्र

रवकासाचे
क्षे ि

रनदे िांक
vector diseases
(क्षयरोग,
कुष्ठरोग)

मारह
ती
चा
स्तर

मारहतीचे
स्िोत

तालु
का
स्तर

तालुकाआ
रोग्यअनध
कारी

मानक

िेरा

(ब) नशक्षण
पटसांख्या/ नोंदणी
गळतीचे प्रमाण
शालाबाय मुलाांची
सांख्या
साक्षरता

2

3

वांनचत
घटकाांच्या
सेवा व
साधने

नागरी सेवा

मुलींचे साक्षरता
प्रमाण
नवशेष गरजू
नवद्यार्थ्यांची सांख्या
दनलत/ताांडा/
अल्पसांख्याांक/
नबगर आनदवासी/
भटक्या व नवमुक्त
जाती/ आनदम
जमाती याांच्या
पायाभूत सुनवधा

गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर

गाव
स्तर

शाळा
शाळा
शाळा
शाळा
शाळा

ननदे शाांकवमानक
यातीलतफावतनमू
दकरणे.

शाळा

ग्रामसेवक

अांगणवाडी केंद्र

गाव
स्तर

ग्रामसेवक

नमनी अांगणवाडी
केंद्र

गाव
स्तर

ग्रामसेवक

प्राथनमक शाळा,

गाव
स्तर

ग्रामसेवक

18

500
लोकसांख्येस
एक
250
लोकसांख्येस
एक
दोनशाळाांम
धीलअांतर1
नक.मी.

अ
.
क्र

रवकासाचे
क्षे ि

रनदे िांक

गाव
स्तर

ग्रामसेवक

प्राथनमक आरोग्य
केंद्र,

गाव
स्तर

ग्रामसेवक

पाणी पुरवठा,
सावणजननक नवहीर,
पाणी पुरवठ्याचे
स्िोत
घन कचरा,
साांडपाणी
व्यवस्थापन
नवद्युत व्यवस्था
सावणजननक सेवा/
मानहती
बेघराांची सांख्या
एकूणकायणरतबचत
गटाांचीसांख्या
आर्षथकनव
कास

मारहतीचे
स्िोत

माध्यनमक शाळा

आरोग्य उपकेंद्र

4

मारह
ती
चा
स्तर

मानक
दोन
शाळाांमधील
अांतर3नक.मी
.
30000
(आनदवासी2
0000)
लोकसांखेसए
क

ग्रामसेवक

5000
(आनदवासी
3000)
लोकसांखेसए
क

गाव
स्तर

ग्रामसेवक

40ते70
LPCD

गाव
स्तर

ग्रामसेवक

गाव
स्तर

ग्रामसेवक

गाव
स्तर

गाव
स्तर
गाव
स्तर
तालु
का
स्तर

िेरा

ननदे शाांकवमानक
यातीलतफावतनमू
दकरणे.

ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
नवस्तारअ
नधकारी

मनरे गामधीलजॉब
काडण धारकाांचीसां
ख्या

गाव
स्तर

ग्रामसेवक

शेतीचीधारणाप्रकार

गाव

तलाठी
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ननदे शाांकवमानक

अ
.
क्र

रवकासाचे
क्षे ि

रनदे िांक

भूनमहीनशेतमजूर
अल्पभूधारक
मध्यमशेतकरी
मोठे शेतकरी
पशूधनावरअवलांब ू
नअसणायाकुटुां बाांचीसांख्या
नगदीनपकेप्रकार
लघुउद्योगाांचीसांख्या
नैसर्षगकसांसाधनाांची
उपलब्धता
गौणखननज
वनौपज
नोकरीवव्यवसायक
रणायाकुटुां बाांचीसांख्या
उपनजवीकेच्यासाध
नाांचीआवश्यकता
असणायाकुटुां बाांचीसांख्या

5

सावणजननक
पायाभूतसु
नवधा

ग्रामपांचायतइमारत
रस्ते

मारह
ती
चा
स्तर
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर

मारहतीचे
स्िोत

कृ षीसहा
य्यक
कृ षीसहा
य्यक
कृ षीसहा
य्यक
कृ षीसहा
य्यक

िेरा
यातीलतफावतनमू
दकरणे.

ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक

गाव
स्तर

ग्रामसेवक

गाव
स्तर

ग्रामसेवक

गाव
स्तर
गाव
स्तर

मानक

ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
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ननदे शाांकवमानक
यातीलतफावतनमू
दकरणे.

अ
.
क्र

रवकासाचे
क्षे ि

रनदे िांक

नदवाबत्ती
स्मशानभूमी
बगीचा
नक्रडाांगण
बायोगॅस
सेंद्रीयखतननमीतीकें
द्र
रस्तादुतफावृक्षलाग
वड
बाजारओटे / गाळे
घां टागाडी
वाचनालय
व्यायामशाळा
गावतलाव
जनावराांच्यानपण्या
च्यापाण्याचीसोय
धान्यागारे
शौचालयाांचीसांख्या
सावणजननकशौचाल
य
कृ षीपतपुरवठासां
स्था

मारह
ती
चा
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर
गाव
स्तर

मारहतीचे
स्िोत
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक
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मानक

िेरा

वरील प्रमुख नवकास क्षेिातील ननदे शकाांची मानके सांबांधीत नजल्हा स्तरीय नवभागप्रमुखाांनी, त्याांच्या
क्षेिीय अनधकारी/ कमणचा-याांना उपलब्ध करून द्यावयाची आहे त.
4.2. पररस्स्थती रवश्लेषणाची साधने व कायग पद्धती
महाराष्रामध्ये शासनाच्या नवनवध नवभागामाफणत, वेगवेगळया स्वरूपाची मुलभूत मानहती एकनित
केलेली आहे . नवनवध नवभागाकडील मानहती, गावातील सवण घटकाांचा सामावेश करून सामानजक
अनभसरणातून गोळा करणे अपेक्षीत आहे . सदरची मानहती साधारणत: कुटुां ब पातळी, महसुली गाव
पातळी व ग्रामपांचायत पातळीवर एकिीत करून त्याचे नवश्लेषण करणे अपेक्षीत आहे .
यावषी अशा स्वरूपाची कुटुां ब पातळीवरील मानहती गोळा करणे शक्य होणार नसल्याने पुढील
प्रमाणे मानहती उपलब्ध करून घे ऊन त्याचे नवश्लेषण करावयाचे आहे .
4.2.1. ग्रामपांचायत स्तरावरील ग्राम सांसाधन गटाने त्याांचे गणस्तरावरील प्रनशक्षण पुणण होताच
गावाचे पनरस्स्थतीनवश्लेषण करावयाचे आहे , यासाठी या गटाने खालील कायणपद्धतीचा
अवलांब करावयाचा आहे .
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अ.क्र.

1

2

3

मारहती संकलन
स्तर

कुटुां ब स्तर

महसुलीगावस्तर

ग्रामपांचायत स्तर

समारवष्ठ प्रमुख बाबी

कायग पद्धती

ननवडले ले मानव नवकास ननदे शाांक,
कुटुां ब स्तरावरील उपलब्ध मालमत्ता व
सुनवधा, उपनजवीकेनवषयी सद्यस्स्थती

2011 ची जनगणना, सामानजक
आर्षथक व जातननहाय सवेक्षण,
2012 ची पशुगणना इ.पांचायत
सनमती माफणत वरीलजनगणनेची
मानहती उपलब्ध करून दे ण्यात
यावी.

आरोग्य, नशक्षण, पोषण, नपण्याचे पाणी,
स्वच्छता, मुलभूत सुनवधा, नैसर्षगक
सांसाधने, शेती, उद्योग इ.

या नवषयाशी सांबांधीत नवभागाकडे
नवनवध कायणक्रमाांतणगत एकनित
केले ली उपलब्ध मानहती नजल्हा
पनरषदे च्या सांबांधीत नवभागाने
ग्रामपांचायतीस उपलब्ध करून
द्यावयाची आहे .
ननस्श्चत करून नदलेल्या मानहतीपुस्तीकेत ग्रामस्तरावरील इतर
अनधका-याांच्या (ग्राम सांसाधन
गटाच्या) सहाय्याने ग्रामसेवक सवण
मानहती गोळा करे ल.

सामानजक, आर्षथक व भौगोनलक
मानहतीचे सांकलन, ननकषाांच्या आधारे
ग्रामपांचायतीस उपलब्ध असलेल्या
सुनवधा व सेवा, नैसर्षगक सांसाधनाांचा
गोषवारा, ग्रामपांचायत स्तरावरील सवण
मानहती, ग्रामपांचायतीच्या स्वत:च्या
ननयांिणा खालील ननधी.

4.2.2. पांचायत सनमती गणासाठी ननयुक्त केलेल्या प्रभारी अनधकारी व प्रनवण प्रनशक्षकाांचे
मागणदशणनाखाली

प्रत्यक्षात

त्या

गावामध्ये

वेगवेगळया

सहभागीय

ननयोजनाच्या

साधनामाफणत गोळा केलेल्या मानहतीची खातरजमा करण्यात येऊन नवनवध क्षेिाांसाठी
गरजाांचे नवश्लेषण तयार करण्यात येईल.
4.3. पररस्स्थतीचे रवश्लेषणा करीता उपलब्ध मनुष्यबळ:
o

ग्रामपांचायत सदस्य

o

ग्रामपांचायतीच्या नवनवध सनमत्याांचे सदस्य

o

गाव स्तरावरील कमणचारी (ग्राम सांसाधन गट): ग्रामसेवक, नशक्षक, मुख्याध्यापक, अांगणवाडी
सेनवका, आशा, वनरक्षक, पोलीस पाटील, ग्राम रोजगार सेवक, तलाठी, कृ षी सहाय्यक.

o

समुदाय साधन व्यक्ती (CRP), स्वयांसहाय्यता गट प्रनतननधी इ.

o

समुहस्तरीय (Cluster Level) कमणचारी:- आरोग्य सेवक (पुरूष), आरोग्य सेनवका (मनहला),
अांगणवाडी पयणवेनक्षका, केंद्रप्रमुख, शाखा अनभयांता, पशु वैद्यकीय अनधकारी.

o

भारत ननमाण सेवक, स्वयांसेवक-ग्रामस्तरीय
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प्रकरण 5 :लोकसहभागावर आधारीत रनयोजन प्ररकया
5.1. लोकसहभागीय रनयोजन प्ररक्रया रचना
गावाच्या आर्षथक, भौनतक, शैक्षनणक, सामानजक व नैसर्षगक साधने या बाबींची पाहणी करीता
प्रत्येक ग्रामपांचायतीने नकमान 10 नदवस अगोदर सुरूवात करावयाची आहे . सदर कालावधीमध्ये
प्रपिाांच्या आधारे गावाची मानहती एकि करावयाची आहे . सदर मानहतीचे सांकलनाच्या आधारावर
लोकसहभागीय तीन नदवसाांची प्रनक्रया गावामध्ये राबवायची आहे .
ग्रामपांचायत स्तरावरील तीन नदवसाांच्या लोकसहभागीय प्रनक्रयेतन
ू गाांव नवकास आराखडा तयार
करणे कनरता गण स्तरावर प्रनवण प्रनशक्षक व प्रभारी अनधकारी याांची नेमणूक करण्यात येईल. तीन
नदवसाांच्या लोकसहभागीय प्रनक्रयेची सूरूवात आदल्या नदवशी दुपारनांतर सूरू होऊन पुढील प्रत्येक
नदवशी खालील प्रमाणे कायणक्रम / प्रनक्रया राबवावयाची आहे .
रदवस 0

रदवस1

रदवस 2

रदवस 3

सकाळ
नशवार फेरी व
पायाभूत सुनवधाांची
पाहणी

चचा सि-दष्ृ टीक्षेप- (माझ्या
स्वप्नातील गाांव)
प्राधान्यक्रम (Matrix)

नशवार फेरी व
सांसाधन नकाशा

मनहला सभा/आराखडयाचा
मसुदा तयार करणे

 पायाभूत सुनवधाांची
पहाणी

 ग्रामसभाव ग्रामपांचायत
नवकास आराखयाबाला
मांजरु ी

 प्रभात फेरी
 चचा सि- पांचायत
राज व ग्रा.प.
 बलस्थाने, कमकुवत
घटक, सांधी, धोके
(SWOT) याचे
नवश्ले षण.
दुपार
 सामानजक नकाशा
 2011जनगणना(मानह
ती)
 आगमन व पनरचय

 ग्रामपांचायत ननधीची
उपलब्धता

 ग्रामसांसाधन गटाची भेट

 पायाभूत सुनवधाांची
पहाणी

 मानहती व
आराखडयाांचे
सांकलन

सायं काळ
 मशाल फेरी
 नवकासाची सांकल्पना व
ग्रामपांचायत नवकास
आराखडा

 चचासि : गाव
स्तरावरील सनमत्या
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नकशोरी मुली व
मनहला बैठक

5.2 लोकसहभागीय रनयोजन प्ररक्रये मध्ये जबाबदार व्यक्ती व उपस्स्थत गट.
5.2.1. नदवस 0 :-3 नदवसाच्या प्रनक्रया सुरू करताना आदल्या नदवशी सायांकाळी गावामध्ये
जाऊन वातावरण ननर्षमती करणे व खालील तक्त्यामध्ये दशणनवल्यानुसार ग्रामपांचायतीमध्ये
उपक्रम राबनवणे .
रदवस 0

जबाबदार व्यक्ती

उपस्स्थती

दुपार
 आगमन व पनरचय

प्रभारी अनधकारी, प्रनवण
प्रनशक्षक, ग्रामसेवक

ग्रामपांचायत सरपांच,
उपसरपांच व सदस्य

 ग्रामसांसाधन गटाची भेट

प्रनवण प्रनशक्षक, प्रभारी
अनधकारी, स्वयांसेवक

ग्राम सांसाधन गट

सायं काळ
 मशाल फेरी
 नवकासाची सांकल्पना व
ग्रामपांचायत नवकास
आराखडा

प्रनवण प्रनशक्षक, प्रभारी
अनधकारी,स्वयांसेवक,
ग्रामसेवक, ग्रामपांचायत सदस्य

ग्राम सांसाधन गट, ग्रामस्थ

5.2.2.रदवस परहला: पनहल्या नदवशी वातावरण ननर्षमती आनण पनरस्स्थतीचे नवश्लेषण करून
खालील तक्त्यामध्ये दशणनवले ले क्रमननहाय उपक्रम ग्रामपांचायतीमध्ये राबनवण्यात येतील.
रदवस परहला

जबाबदार व्यक्ती

उपस्स्थती

सकाळ
 प्रभात फेरी

चचा सि- पांचायत राज
व ग्रा.प.
 बलस्थाने, कमकुवत
घटक, सांधी, धोके
(SWOT) याचे
नवश्लेषण.

प्रनवण प्रनशक्षक, प्रभारी अनधकारी,
स्वयांसेवक, ग्रामसेवक, ग्रामपांचायत
सदस्य

ग्राम सांसाधन गट, प्रनवण
प्रनशक्षक, प्राथनमक व
उच्च प्राथनमक शाळे तील
नवद्याथी

प्रनवण प्रनशक्षक, प्रभारी अनधकारी

ग्राम सांसाधन गट

दुपार
 सामानजक नकाशा

प्रनवण प्रनशक्षक, प्रभारी अनधकारी
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ग्राम सांसाधन गट,
ग्रामस्थ

रदवस परहला

जबाबदार व्यक्ती

उपस्स्थती

 2011जनगणना
(मानहती)
 ग्रामपांचायत ननधीची
उपलब्धता

प्रनवण प्रनशक्षक, प्रभारी अनधकारी,
ग्रामसेवक

ग्राम सांसाधन गट

 पायाभूत सुनवधाांची
पाहणी

प्रनवण प्रनशक्षक, प्रभारी अनधकारी,
ग्रामसेवक

ग्राम सांसाधन गट

सायं काळ
 चचासि : गाव
स्तरावरील सनमत्या,
नवनवध घटक, शेतकरी,
उद्योजक, मागासवगीय
इ.

ग्राम सांसाधन गट व
नवनवध घटकाांतील
सदस्य

प्रनवण प्रनशक्षक, प्रभारी अनधकारी,
ग्रामसेवक

5.2.3. रदवस दुसरा : दुस-या नदवशी उपक्रमाांचे नवश्लेषण व ननयोजन करणे . नकशोरी व मनहला
बैठकीच्या

आधारे

प्राप्त

पनरस्स्थतीची

मानहती

नमळनवणे.

खालील

तक्यामध्ये

दशणनवल्यानुसार क्रमननहाय मानहती नमळनवणे .
रदवस दुसरा

जबाबदार व्यक्ती

उपस्स्थती

सकाळ
 नशवार फेरी व
पायाभूत सुनवधाांची
पाहणी
 नशवार फेरी व
गावसांसाधन नकाशा

प्रनवण प्रनशक्षक,प्रभारी अनधकारी,
स्वयांसेवक,

ग्राम सांसाधन गट व
ग्रामस्थ

प्रनवण प्रनशक्षक,प्रभारी अनधकारी,
स्वयांसेवक,

ग्राम सांसाधन गट व
ग्रामस्थ

दुपार


पायाभूत सुनवधाांची
पहाणी



मानहती व
आराखडयाांचे सांकलन

प्रनवण प्रनशक्षक,प्रभारी अनधकारी,
स्वयांसेवक,

ग्राम सांसाधन गट व
ग्रामस्थ

प्रनवण प्रनशक्षक,प्रभारी अनधकारी,
स्वयांसेवक,

ग्राम सांसाधन गट

सायं काळ
 नकशोरी मुली व
मनहला बैठक

प्रनवण प्रनशक्षक,प्रभारी अनधकारी.
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नकशोरी मुली व मनहला मांडळ
व मनहला बचत गट

5.2.4. रदवस रतसरा: नतस-या नदवशी मनहला सभेचे आयोजन करून जी मानहती एकि केली
आहे त्यामध्ये मनहलाांचे नवषय वाचून दाखनवणे व काही मुददे राहीले असेल तर ते तेथेच
समानवष्ट करणे व त्यास पुणणरूप दे ण्यात यावे. त्याचबरोबर उपलब्ध मानहतीच्या आधारे व
गरजाांच्या आधारे प्राधान्यक्रम ननस्श्चत करून ती ग्रामसभेपढ
ु े मान्यतेसाठी ठे वणे .
रदवस रतसरा

जबाबदार व्यक्ती

उपस्स्थती

सकाळ
 चचा सि-दष्ृ टीक्षेप- (माझ्या
स्वप्नातील गाांव)
 प्राधान्यक्रम (Matrix)
 मनहला सभा/आराखडयाचा
मसुदा तयार करणे

प्रनवण प्रनशक्षक,प्रभारी
अनधकारी, स्वयांसेवक,

ग्राम सांसाधन गट व ग्रामस्थ

प्रनवण प्रनशक्षक,प्रभारी
अनधकारी, स्वयांसेवक,

नकशोरी गट व मनहला मांडळ
व मनहला बचत गट

दुपार व सायं काळ
 ग्रामसभाव प्रारूप ग्रामपांचायत
नवकास आराखयाबाला मांजरु ी

सरपांच, ग्रामसेवक, प्रनवण
प्रनशक्षक, प्रभारी अनधकारी व
स्वयांसेवक

ग्राम सांसाधन गट व ग्रामस्थ

या सांदभातील सनवस्तर मागणदर्षशका तयार करून सवण प्रनवण प्रनशक्षक व प्रभारी अनधकारी
याांना पुरनवण्यात येतील. जेणेकरून लोकसहभागीय ननयोजन प्रनक्रया योग्य प्रकारे पुणण
करता येईल. गाव नवकास आराखयाबासाठीचे प्रपि या ग्रामपांचायत स्तरावर यशदाच्या
माध्यमातून नवतरीत करण्यात येतील त्याच्याआधारे सन 2015-16 ते 2019-2020 या
कालावधीचा पांचवार्षषक व वार्षषक गाव नवकास आराखडा तयार करता येईल.
5.3 ग्राम संसाधन गटामध्ये अंतभूगत असणारे घटक:सरपांच

पशुधन पयणवेक्षक

उपसरपांच
ग्रामपांचायत सदस्य

आशा वकणर
आरोग्य सेवक/सेनवका

पोलीस पाटील
तलाठी
ग्रामसेवक

अांगणवाडी सेनवका
युवक/युवती गट
बचत गट (अध्यक्ष व सनचव )

मुख्याध्यापक/नशक्षक
ग्रामपांचायतीच्या सवण सनमती
मधील सदस्य

ग्राम रोजगार सेवक
वनपाल/वनरक्षक

कृ षी सहायक
ग्राम पांचायत कमणचारी
स्वयांसेवक

जल सुरक्षक
सांगणक पनरचालक (सांग्राम कक्ष)
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प्रकरण 6 :प्रकल्प आराखडा व तांरिक मान्यता
6.1.ग्रामपंचायत रवकास आराखडा
योजनेच्या प्रारां भास ग्रामपांचायतीने हाती घ्यावयाच्या नवकास कामाांचा पांचवार्षषक बृहत नवकास
आराखडा व दरवषी वार्षषक कृ ती आराखडा तयार करण्यात येईल.
6.1.1. पंचवार्मषक बृहत रवकास आराखडा
1. ग्रामसभेने पुढील पाच वषात हाती घ्यावयाचे ठरनवलेल्या सवण कामाांचा समावेश राहील.
2. ग्रामसभेने मांजरू केलेल्या सवण कामे/उपक्रम/प्रकल्पाांचा, वषण ननहाय अग्रक्रम दशणनवण्यात
येईल.
3. या आराखयाबामध्ये उपक्रमननहाय आवश्यक अांदानजत रक्कम दशणनवण्यात येईल.
4. मुख्य कायणकारी अनधकाऱ्याच्या पूवण सांमतीने पांचवार्षषक बृहत आराखयाबामध्ये बदल
करता येऊ शकेल, त्यासाठी ग्रामसभेस अशा बदलाची कारणे व अपवादात्मक पनरस्स्थती
नमूद करावी लागेल.
5. यापूवी केंद्र व राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनेंतगणत(मागास क्षेि अनुदान ननधी,
पयावरण सांतल
ु ीत ग्राम नवकास आराखडा इ.) तयार केलेल्या नवकास आराखयाबाचाही
बृहत आराखडा तयार करताना ग्रामसभा नवचार करे ल.
6. ग्रामपांचायतीस पुढील पाच वषामध्ये स्वतःचे ननयांिण असणारा अपेनक्षत प्राप्त होणाऱ्या
ननधीच्या दुप्पट (मुद्दा क्र.2.2.1नुसार) पांचवार्षषक आराखडा तयार करता येईल.
7. सदरचा पांचवार्षषक आराखडा (2015-20) चालू वषी तयार करून, यानांतर दरवषी फक्त
यामधूनच वार्षषक नवकास आराखडा तयार करण्यात येईल.
6.1.2. वार्मषक रवकास आराखडा
1. पांचवार्षषक बृहत अराखयाबामध्ये समावेश असलेल्या व त्या वषात हाती घ्यावयाच्या
प्राधान्यक्रमाच्याकामाांचा / उपक्रमाांचा समावेश असेल.
2. वार्षषक नवकास आराखडा तयार करताना पांचवार्षषक आराखयाबाच्या अग्रक्रमानुसार व
स्वत:चे ननयांिण असणा-या (मुद्दा क्र.2.2.1. नुसार) ननधीच्या जास्तीत जास्त नदडपट
रक्कमेच्या कामाचा आराखडा तयार करण्यात येईल.
3. वार्षषक नवकास आराखडा तयार करताना गतवषी हाती घे तलेल्या व अपूणण कामाांचा प्रथम
समावेश करण्यात येईल व अशा अपूणण कामाांसाठी ननधीची आवश्यकता असल्यास
त्याची प्रथम चालू वषात आर्षथक तरतूद करण्यात येईल. त्यानांतर दुरुस्ती व
दे खभालीसाठी पुरेशी तरतूद केल्यानांतर उवणनरत ननधीतून नवीन कामे प्रस्तानवत करण्यात
येतील.
4. नवकास आराखयाबातील कामाांचा प्राधान्यक्रम बदलणे सकवा एखादे काम ननयोनजत
वेळेपव
ू ी घ्यावयाचे असल्यास त्यास योग्य कारणासह ग्रामसभेची मांजरु ी घे णे आवश्यक
राहील.
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5. वार्षषक नवकास आराखडयामध्ये खालील बाबींचा समावेश करण्यात यावा.
अ) अपारां पनरक उजा स्िोताांचा वापर.
ब) मनहला सक्षमीकरण
क) शुद्ध नपण्याच्या पाण्याचे प्रकल्प
ड) साांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प
इ) ग्रामपांचायत सबलीकरण, सक्षमीकरण व मानहती तिज्ञानाचा वापर.
6. वार्षषक नवकास आराखडा तयार करताना खालीलप्रमाणे नवभागननहाय ननधीचे ननयोजन
करणे आवश्यक राहील.
अ) मनहला व बालकल्याण :10%
ब) अनुसनू चत जाती जमातीच्या कल्याणासाठी लोकसांख्येच्या प्रमाणात.
क) आरोग्य, नशक्षण, उपनजवीका (Livelihood) :25%
सदर योजना/कामे/उपक्रम हाती घे ताना सामुनहक स्वरूपाच्या कामाांना प्राध्यान्य द्यावे.
त्यामध्ये कौशल्य नवकास, उपनजवीकेची सामुनहक साधने, शाश्वत नवकासाची कामे
इत्यादीचा समावेश राहील.
7. वार्षषक नवकासआराखयाबामध्ये केंद्र/राज्य शासनाच्यासूचनेनस
ु ार ग्रामसभा आवश्यक ते
बदल करे ल.
8. स्व-ननधीचे अांदाजपिक तयार करतानाननयमानुसार अत्यावश्यक बाबींसाठी तरतूद
केल्यानांतर

नवकास कामाांसाठी उपलब्ध होणा-या नशल्लक ननधीचा वार्षषक नवकास

आराखडयामध्ये समावेश करता येईल.
9. वार्षषक नवकास आराखयाबामध्ये समानवष्ट असलेले काम/प्रकल्प, केंद्र/राज्य शासनाच्या
व अन्य कोणत्याही ननधीतून मांजरू झाल्यास ते काम वार्षषक नवकास आराखयाबातून कमी
करून त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही याची दक्षता ग्रामपांचायतीने घ्यावी.
10. वार्षषक नवकास आराखयाबामध्ये लोकसहभागातील सावणजननक कामाांचा समावेश करावा.
6.2 प्रकल्प अहवाल तयार करणे
1. वार्षषक नवकास आराखयाबामध्ये समावेश असलेल्या प्रत्येक कामाचे /उपक्रमाचे ग्रामपांचायतीमाफणत
प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येईल, प्रकल्प अहवालामध्ये, प्रकल्पानवषयीच्या मागणदशणक सुचना
व ननकष नवचारात घे ऊन प्रकल्पाची अांदानजत रक्कम नमूद करे ल.
2. प्रत्येक प्रकल्प अहवाल तयार करताना ग्रामपांचायत,त्यासाठी लागणारा ननधी व त्या प्रकल्पासांबांधी
शासनाची नवनवध ध्येय-धोरणे,ननयम,पनरपिके,शासन ननणणय, मागणदशणक सूचना नवचारात घे ईल.
3. एखाद्या प्रकल्पाची ताांनिक मानहती/तांिज्ञान ग्रामपांचायत पातळीवर उपलब्ध होत नसेल तर
ग्रामपांचायत त्यासाठी आवश्यक ती तरतूद करून, त्या क्षेिातील खाजगी तज्ञाची मदत घे ऊ शकेल
सकवा अशा प्रकारचा अहवाल तयार करण्यासाठी सांबनधत गट नवकास अनधका-याची मदत घे ईल.
4. वार्षषक नवकास आराखडयामध्ये प्रस्तानवत केलेल्या उपक्रम/कामाचा प्रकल्प अहवाल तयार
करण्यासाठी, आवश्यकता असल्यास ग्रामपांचायत स्वतांि ‘नवशेष कृ तीदल’ गठीत करे ल.
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या दलामध्ये सरपांच हे अध्यक्ष व ग्रामसेवक हे सनचव म्हणून काम पाहतील. यामध्ये सरपांचाने
ननदे नशत केलेले इतर दोन ग्रामपांचायत सदस्य व दोन सांबनधत उपक्रमातील तज्ञ व्यक्ती याां चा
समावेश असेल.सदर उपक्रम मनहला बालकल्याण व दुबणल घटक या सांबनधत असेल तर दोन
ग्रामपांचायत सदस्याांपैकी एक सदस्यमनहला / दुबणल घटकापैकी असेल. हे नवशेष कृ तीदल सांबांधीत
प्रकल्प अहवाल तयार करे पयंत अस्स्तत्वात राहील.
5. एखादा प्रकल्प पूणण करणेसाठी एकापेक्षा जास्त वषाचा कालावधी लागत असल्यास चालू वषी
अपेनक्षत खचण चालू वषाच्या कृ ती आराखयाबात व उवणनरत ननधीची तरतूद पुढील वषीच्या कृ ती
आराखयाबात प्राधान्याने करण्यात यावी.
6. एखादा प्रकल्प काही कारणाने सांबनधत आर्षथक वषात अपूणण रानहल्यास त्याचा समानवष्ट पुढील
आर्षथक वषाच्या वार्षषक कृ ती आराखयाबात, मागील वषाच्या अखर्षचत ननधीसह करावा.
6.3 ग्रामपंचायत रवकास आराखडा अंरतम करणे .
1. आराखडा अांनतम करताना शासनाचे धोरण, कायदे , ननयम, ननकष, मागणदशणक सूचना नवचारात
घ्याव्यात.
2. ग्रामपांचायत नवकास आराखडा अांनतम करताना वर नमूद केल्याप्रमाणे ग्रामपांचायत तज्ञ व्यक्ती/
नवशेष कृ ती दलाची मदत घे ऊ शकेल.
3. ग्रामपांचायत ‘प्रारूप’ वार्षषक नवकास आराखयाबास ग्रामसभेची मांजरु ी घे ईल.
4. दरवषी, पुढील वषाचा ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करण्यासाठी खालीलप्रमाणे वेळापिक
राहील.
अ.क्र.

कालावधी

1

ऑगस्ट /
सप्टे बर

2

30 सप्टे बर

3

2 ऑक्टोबर

4

15 ऑक्टोबर

5

10 नडसेंबर

करावयाची कायग वाही
पांचवार्षषक नवकास आराखयाबातील उपक्रम/कामाांच्या
प्राध्यान्य क्रमानुसार दरवषी ग्रामपांचायतीने वार्षषक
नवकास आराखडा तयार करणे.
वार्षषक नवकास आराखयाबामध्ये समावेश असलेल्या सवण
उपक्रम/कामाांचे प्रकल्प अहवाल पूणण करणे.
ग्रामपांचायत प्रारूप वार्षषक नवकास आराखयाबास
ग्रामसभेची मान्यता घे णे.
ग्रामपांचायत प्रारूप वार्षषक नवकास आराखडा, प्रत्येक
उपक्रम/कामाांच्या प्रकल्प अहवालासह,गटस्तर ताांनिक
छानणी सनमतीकडे (Block Level Technical
Appraisal Committee) ताांनिक छानणीसाठी पाठवेल.
गटस्तर ताांनिक छानणी सनमती तालुक्यातील सवण
ग्रामपांचायतींच्या आराखयाबाांची ताांनिक छानणी करून,
ताांनिकदष्ृ या योग्य असले ल्या आराखयाबाबाबत, तसे
सांबांधीत ग्रामपांचायतीस कळवेल. तसेच अशा योग्य
30

अ.क्र.

6.4

कालावधी

6

10 जानेवारी

7

26 जानेवारी

8

31 माचण

9

एनप्रल

करावयाची कायग वाही
आराखयाबाांची मानहती एकनित करून, नजल्हा सनमतीकडे
पाठवेल.
नजल्हास्तर सनमती, नजल्यातील सवण ग्रामपांचायतींचे
वार्षषक नवकास आराखडे सांकलीत करे ल.
गटस्तर ताांनिक छानणी सनमतीकडू न ताांनिकदष्ृ या योग्य
असलेल्या वार्षषक नवकास आराखयाबाचे सादरीकरण
करून, ग्रामपांचायत ग्रामसभेची मान्यता घे ईल.
ग्रामसभेने मांजरू केलेल्या वार्षषक नवकास
आराखयाबातील कामे/प्रकल्प/उपक्रमाांचे सनवस्तर
अांदाजपिक तयार करून त्यास सांबांधीत नवभागाच्या
ताांनिक अनधका-याची ताांनिक मान्यता घे ईल.
ताांनिक मान्यता नमळालेल्या कामे/प्रकल्प/उपक्रमाांना
ग्रामपांचायतीने प्रकल्पननहाय स्वतांि प्रशासकीय मान्यता
दे ऊन कामे हाती घे ईल.

सन 2015-16 व 2016-17 चा आराखडा
6.4.1. सन 2015-16 या वषी तयार करावयाच्या पांचवार्षषक व वार्षषक नवकास आराखयाबास,
या वषी प्राप्त होणारा ननधी, मागणदशणक सुचनाांची ननस्श्चती, आवश्यक क्षमता बाांधणी व
प्रनशक्षण कायणक्रम यास लागणारा कालावधी नवचारात घे ता, वरील वेळापिक लागू
राहणार नाही.
6.4.2. चालू वषी क्षमता बाांधणी व प्रनशक्षण कायणक्रम व गाव स्तरावरील तीन नदवसाांची
सहभागीय
ननयोजन प्रनक्रया पूणण होताच, सन 2015 ते 2020 या कालावधीचा पांचवार्षषक आराखडा
आनण 2015-16 व 2016-17 या दोन्ही वषात ग्रामपांचायतीस नवकास आराखयाबासाठी
उपलब्ध होणारा ननधी (मुद्दा क्र. 2.2.1नुसार) नवचारात घे ऊन, नद्ववार्षषक नवकास
आराखडा तयार करावयाचा आहे .
6.4.3. ग्रामपांचायतीचा वरीलप्रमाणे पांचवार्षषक व नद्ववार्षषक नवकास आराखडा तयार करण्याच्या
प्रनक्रयापूणण करून, त्याच्या अांमलबजावणीची सूरूवात नडसेंबर 2015 पासून करावयाची
आहे .
6.4.5. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातून, ज्या ग्रामपांचायतींची नवकास आराखडा तयार करण्याची
प्रनक्रया पूणण होईल त्यात्या ग्रामपांचायती सन 2015-16 व 2016-17 च्या नद्ववार्षषक
नवकास आराखयाबाची अांमलबजावणी त्वरीत सूरू करतील.असेअसले तरी,मुख्य
कायणकारी अनधकारी याांनी आपल्या नजल्यातील सवण ग्रामपांचायतींमधून या मागणदशणक
सूचनाांनस
ु ार सहभागीय ननयोजनाची प्रनक्रया पूणण करून, सवण ग्रामपांचायतींचे पांचवार्षषक
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व नद्ववार्षषक आराखडे 26 जानेवारी 2016 पयंत सांबांधीत ग्रामपांचातींच्या ग्रामसभेमध्ये
मांजरू होतील, अशा स्वरूपाचे ननयोजन करावयाचे आहे .
6.4.6. सन 2017-18 चा वार्षषक नवकास आराखडा तयार करण्यापासून माि वर नमुद केलेल्या
ननयोजन कालावधीचे पालन काटे कोरपणे करणे बांधनकारक राहील.
6.5 तांरिक व प्रिासकीय मान्यता
6.5.1 गटस्तर तांरिक छाननी सरमती
तालुक्यातील सवण ग्रामपां चायतींच्या नवकास आराखयाबाच्या ताांनिक छाननीसाठी
गटस्तरावर गटनवकास अनधकारी याांच्या अध्यक्षतेखालील सनमती राहील.
अ) सरमतीची रचना - सदर सनमतीतगट नवकास अनधकारी, सहाय्यक गट नवकास
अनधकारी, उपअनभयांता (बाांधकाम) याांचा समावेश राहील व नवस्तार अनधकारी,
ग्रामपांचायत हे सदस्य सनचव म्हणून काम पाहतील. प्रकल्पाच्या प्रकारानुसार या
सनमतीमध्ये तालुका स्तरावरील सांबनधत नवभागाच्या ताांनिक अनधका-याांचा त्या त्या
प्रकल्पाच्या छाननीसाठी सहभाग घे ण्याची मुभा गटनवकास अनधकारी याांना राहील.
ब)

सरमतीची जबाबदारी
1. तालुक्यातील सवण ग्रामपां चायतींच्या नवकास आराखयाबामध्ये समावेश केले ल्या सवण
कामे/उपक्रमाांची ताांनिक छानणी करण्याची जबाबदारी या सनमतीवर राहील.
2. प्रकल्पाच्या ताांनिक छानणीसाठी गट स्तरावरील सांबनधत ताांनिक नवभागाच्या
अनधकाऱ्याचा समावेश या सनमतीत करण्याचा अनधकार गट नवकास अनधकारी
याांना राहील.
3. ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबात काही ताांनिकदष्ृ या बदल असल्यास सदर
सनमती तात्काळ सांबधीत ग्रामपांचायतीस सूनचत करे ल.
4. तालुक्यातील सवण ग्रामपांचायत नवकास आराखडे , ग्रामसभेच्या मान्यतेनांतर एकनित
करून नजल्हा स्तर सनमतीकडे सादर करे ल.

क) कालमयादा
1. तालुक्यातील सवण ग्रामपांचायतींकडू न प्रारूप नवकास आराखडे 15 ऑक्टोबर पूवी
ताांनिक छानणीसाठी प्राप्त होतील, याची खबरदारी गट स्तरावरील ताांनिक छानणी
सनमती घे ईल.
2. ग्रामपांचायतीकडू न प्रारूप वार्षषक नवकास आराखडा प्राप्त झाल्यापासून एक
मनहन्याच्या कालावधीमध्ये गट स्तर ताांनिक सनमती त्याची छानणी करे ल.
3. तालुक्यातील सवण ग्रामपांचायतींच्या नवकास आराखयाबाांच्या ताांनिक छानणीचे
काम 30 नोव्हें बर पूवी गटस्तरीय ताांनिक छानणी सनमती करे ल.
4. गटस्तरीय छानणी सनमती तालुल्यातील सवण ग्रामपांचायतींचे आराखडे ताांनिक
छानणी पूणण करून सांबांधीत ग्रामपांचायतीस तसे कळवेलव एकनित करून नजल्हा
सनमतीकडे 10 नडसेंबर पूवी सांकलीतकरण्यासाठी सादर करे ल.
32

ड) छानणी रनकष :
1. ताांनिक छानणीसाठी सांबनधत कायदे , ननयम, शासन ननणणय, शासन धोरणे,
सांबांधीत योजनाांचे आर्षथक ननकष, मागणदशणक सूचना इ. चे काटे कोरपणे पालन
करे ल.
2. ताांनिक छानणीमध्ये, छानणी सनमतीने अांदाजपिक तयार करणे अपेनक्षत नसले
तरी सनमतीने प्रकल्पाची ताांनिक पािता नवचारात घे णे अपेनक्षत राहील. यामध्ये
तांिज्ञानाची उपलब्धता, कमी खचाच्या तांिज्ञानाचा वापर, मनुष्यबळाची उपलब्धता
व कामाची उपयुक्तता याबाबी नवचारात घ्याव्यात.
इ) तक्रार रनवारण व्यवस्था
एखाद्या प्रकल्पानवषयी सांबधीत ग्रामपांचायत व गट स्तरीय ताांनिक छानणी सनमती
यामध्ये, ताांनिक छानणीच्या दरम्यान, काही तक्रारी/मतभेद ननमाण झाल्यास सांबनधत
ग्रामपांचायत सकवा गट स्तरीय छाननी सनमती सदरची बाब नजल्हास्तरीय सनमतीकडे
ननणणयासाठी पाठवील.
6.5.2 रजल्हास्तरीय सरमती
अ.

सरमतीची रचना
1. नजल्हास्तरीय सनमती मुख्यकायणकारी अनधकारीयाांच्या अध्यक्षतेखाली असेल व
त्यामध्ये अनत. मुख्यकायणकारी अनधकारी, प्रकल्पाशी सांबनधत नवभाग प्रमुख याांचा
समावेश राहील.उप मुख्यकायणकारी अनधकारी (ग्राम पांचायत) हे सदस्य सनचव
राहतील.

ब. सरमतीची जबाबदारी
1.

गटस्तरीय छाननी सनमतीने छाननी करून पाठवलेल्या सवण ग्रामपांचायत नवकास
आराखयाबाांचे पनरक्षण नजल्हा सनमती करे ल व त्याांचे सांकलन करे ल.

2. नजल्यातील सवण ग्राम पांचायत नवकास आराखयाबाबाबत तालुका ननहाय ननधी व
ननयोजनाची एकनित सांनक्षप्त नटपणी नजल्हा पनरषदे च्या सवणसाधारण सभेत
अवलोकनाथण ठे वेल.
3. ग्राम पांचायतनवकास आराखयाबामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्याचा अनधकार
या सनमतीस असणार नाही.
4. नजल्हा स्तरीय सनमतीस ग्राम पांचायतनवकास आराखयाबामध्ये कोणत्याही प्रकारची
िुटी/कमतरता आढळल्यास िुटी व त्यावरील उपाययोजनाांसह लेखी स्वरुपात सांबनधत
ग्राम पांचायतीसगटस्तरीय ताांनिक छानणी सनमतीमाफणत कळवेल.
5. गटस्तरीय छानणी सनमती सकवा ग्राम पांचायतीकडू न प्राप्त झालेल्यातक्रारी/मतभेद
नजल्हा स्तरीय सनमतीस प्राप्त झाल्यापासून 15 नदवसात सनमती ननणणय घे ईल. नजल्हा
सनमतीने घे तलेले ननणणय अांनतम व दोघाांवरही बांधनकारक राहतील.
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6.5.3 प्रिासकीय मान्यता
1. गटस्तरीयछानणीसनमतीकडू नछानणीकेले ल्यावताांनिकदष्ृ यायोग्यअसले ल्याग्रामपांचाय
त नवकास आराखयाबास,ग्रामसभा अांनतम मान्यता दे ईल.
2. ग्रामसभेची ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबास अांनतम मान्यता हीच सांपण
ू ण
आराखयाबास प्रशासकीय मान्यता गृहीत धरण्यात येईल.
3. ग्राम पांचायत नवकास आराखयाबात समावेश असलेल्या प्रत्येक उपक्रम/ काम /
प्रकल्पास

सांबनधत

ताांनिक

नवभागाकडू न

ताांनिक

मान्यता

नमळाल्यानांतर

ग्रामपांचायतत्यास मानसक सभेत प्रशासकीय मान्यता दे ईल.
6.5.4 सरवस्तर अंदाजपिक व तांरिक मान्यता
1. ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबात समावेश असलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाचे सनवस्तर
अांदाजपिक शासकीय आर्षथक ननकष नवचारात घे ऊन ग्रामपांचायत तयार करे ल व ते
ताांनिक मान्यतेसाठी सक्षम ताांनिक प्रानधकाऱ्याकडे पाठवील.
2. सनवस्तर अांदाज पिके तयार करण्यासाठी ग्रामपांचायत स्तरावर उपलब्ध ताांनिक
अनधकाऱ्याांची मदत घे ईल सकवा बाय सांसाधनाचा वापर करू शकेल व त्यासाठी
अांदाजपिकात आवश्यक ती तरतूद करे ल.
6.5.5 रनरवदा व कायारं भ आदे ि
1. ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबातील ताांनिक व प्रशासकीय मान्यता नमळालेल्या
कामाांसाठी ज्या योजनेमधून ननधी उपलब्ध होणार आहे , त्या योजनाांसाठी अांमलात
असलेल्या मागणदशणक सूचनाांच्या अधीन राहू न ग्रामपांचायत शासकीय ननयमानुसार
नननवदा काढे ल.
2. ज्या योजनेच्या ननधीतून काम हाती घे ण्यात येणार आहे , त्या योजनेच्या मागणदशणक
सूचनाांमध्ये नमूद केलेला सक्षम प्रानधकारी, त्या कामाचा कायारां भ आदे श दे ईल.
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6.6

ग्रामपंचायतरवकासआराखडानमुना

6.6.1 पंचवार्मषक ग्रामपंचायत रवकास आराखडा(2015-16 ते 2019-20)
ग्राम पंचायत ---------------

अ.क्र

अांदानजत आवश्यक
ननधी
प्रथम व नद्वतीय वषण :- (2015-16 व 2016-17)

काम/प्रकल्प /उपक्रमाचे नाव
अ. आरोग्य,नशक्षण, उपजीनवका

ब.मनहला व बालकल्याण

क. मागासवगीयाांचे कल्याण

ड. इतर कामे/ उपक्रम
एकूण
नतसरे वषण 2017-18
अ. आरोग्य,नशक्षण, उपजीनवका

ब.मनहला व बालकल्याण

क. मागासवगीयाांचे कल्याण

ड. इतर कामे/ उपक्रम
एकूण
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ननधीचा स्िोत

अ.क्र

काम/प्रकल्प /उपक्रमाचे नाव
अांदानजत आवश्यक ननधी
चौथे वषण 2018-19
अ. आरोग्य,नशक्षण, उपजीनवका

ब.मनहला व बालकल्याण

क. मागासवगीयाांचे कल्याण

ड. इतर कामे/ उपक्रम
एकूण
पाचवे वषण 2019-20
अ. आरोग्य,नशक्षण, उपजीनवका

ब.मनहला व बालकल्याण
क. मागासवगीयाांचे कल्याण

ड. इतर कामे/ उपक्रम
एकूण
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ननधीचा स्िोत

6.6.2 पंचवार्मषक ग्रामपंचायत रवकास आराखडा (गोषवारा)
अ. ग्राम पांचायतीस सन 2015-16 ते 2019-20 या पाच वषात ग्राम पांचायत नवकास आराखयाबासाठी
मुद्दा क्र.2.2.1 प्रमाणे उपलब्ध होणारा ननधी :
रनधीचा स्िोत
1. स्वननधी
2. नवत्त आयोग
3. मनरे गा
4. स्वच्छभारतअनभयान
5. इतर ननधी
(बनक्षसे, आनदवासी
उपयोजना, लोकसहभाग
इ. )
एकूण रनधी
ब.
अ.क्र
1.
2.
3.
4.
एकूण

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

पंचवार्मषक ग्रामपंचायत रवकास आराखडा (वषग रनहाय तपिील) :

वषग
2015-16 व
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

प्रकल्प / उपक्रम संख्या

आवश्यक रनधी

नटप - ग्राम पांचायतीस सन 2015-16 ते 2019-20या पाच वषांच्या कालावधीत उपलब्ध होणा-या
एकूण ननधीच्या दुपटी पयंतच पांचवार्षषक आराखडा तयार करावा.
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एकू ण

6.6.3.वार्मषक ग्राम पंचायत रवकास आराखडा
ग्राम पंचायतीचे नाव :वषग:- 20
अ.क्र.

काम/प्रकल्प /उपक्रमाचे नाव

अ)

मागील वषातील अपूणण / प्रलांनबत कामे

- 20

अंदारजत आवश्यक रनधी

रनधीचा स्िोत

1
2.
3.
ब)

दुरुस्ती दे खभालीसाठी प्रस्तानवत कामे
1
2.
3.

क)

नवीन कामे/प्रकल्प / उपक्रम
अ. आरोग्य, नशक्षण व उपनजवीका
ब. मनहला व बालकल्याण
क. मागासवगीयाांचे कल्याण
ड. इतर कामे/ उपक्रम

एकूण

उपलब्ध होणा-या रनधीचा तपरिल
ग्राम पांचायतीस सन 20 - 20 या आर्षथक वषात ग्राम पांचायत नवकास आराखयाबासाठी मुद्दा क्रमाांक
2.2.1 प्रमाणे उपलब्ध होणारा ननधी
1. स्वननधी

:

2. नवत्त आयोग

:

3. मनरे गा

:

4. स्वच्छ भारत अनभयान
5. इतर ननधी (बनक्षसे, आनदवासी उपयोजना, लोकसहभाग इ.)

:

एकूण रनधी :
रटप:
1. चालू वषी सन 2015-16 व 2016-17 या दोन वषांचा नद्ववार्षषक नवकास आराखडा तयार
करावयाचा आहे . त्यामूळे या दोन वषामध्ये ग्रामपांचायतीस मुद्दा क्रमाांक 2.2.1 नुसार प्राप्त होणारा
ननधी दशणनवण्यात यावा.
2. ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करण्यासाठी ग्रामपांचायतीस मुद्दा क्रमाांक 2.2.1 नुसार
अपेक्षीत असलेल्या ननधीच्या दीडपट रकमेपयंतचाच वार्षषक नवकास आराखडा तयार करावयाचा
आहे .
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6.6.4प्रकल्प आराखडा- नमुना
वार्षषक ग्रामपांचायत नवकास आराखडयामध्ये सामावेश केलेल्या प्रत्येक काम/ उपक्रमाचा प्रकल्प
आराखडा ग्राम पांचायतीने तयार करावयाचा आहे . या प्रकल्प आराखडयामध्ये खालील बाबींचा समावेश
असेल.
प्रकल्प / उपक्रम / कामाचे नाव :
1.

वषण

ज्या वषात प्रकल्प सुरु करावयाचा आहे ते वषण नमूद
करण्यात यावे.

2.

नवभाग

वार्षषक नवकास आराखयाबात नमूद केल्या प्रमाणे

3.

पाश्वणभम
ू ी

4.

प्रकल्पाची उनद्दष्टे

5.

घटक/प्रकल्प बाबी

6.
7.

घटक ननहाय अांदानजत खचण
एकूण अांदानजत खचण

8.

प्रकल्पासाठी ननधीचा स्िोत

9.
10.
11.

प्रकल्पाचे नठकाण
प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा
प्रकल्पासाठी उपलब्ध असणारी जागा

सवे नां./ क्षेि नमूद करावे

12.

प्रकल्प जागेची मालकी

शासकीय/ खाजगी/ननकाय

गरजाांचे नवश्लेषण व गावाची पाश्वणभम
ू ी दे ण्यात
यावी
प्रकल्पातील अांतभूणत बाबींची उनद्दष्ये व करावयाचे
साध्य नमूद करावे
प्रकल्पाच्या प्रमुख घटकाांची थोडक्यात मानहती
सादर करावी

स्वननधी, नवत्त आयोग, मनरे गा, व इतर स्िोताांची
मानहती द्यावी.

13. काम सुरू करण्याचा अपेनक्षत नदनाांक
14. काम पूणण होण्याचा अपेनक्षत नदनाांक
15. प्रकल्प शासनाच्या नवनहत मागणदशणक सुचना
व ननकषानुसार आहे काय?
16. प्रकल्पाचा लाभ/फायदा काय आहे ?

अपेनक्षत पनरणाम

17. प्रकल्पाचा अपेनक्षत लाभ/फायदा नकती
प्रकल्प पूणण झाल्यावर,त्याची व्यवस्था कशी
18. कुटुां बाांना होईल ?
असेल?
19. अपेनक्षत पनरणाम

प्रकल्पाने लाभास्न्वत होणारी कुटुां ब सांख्या नमूद
करावी अपेनक्षत लाभ/फायदा होणारी
अपेनक्षत फलननष्पत्ती
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प्रकरण : 7 ग्रामपंचायत रवकास आराखडयाची अंमलबजावणी/ कायग पध्दती
ग्रामनवकास आराखडा परीपूणण व ननयोजनबध्द बननवण्यासाठी , त्याची

प्रभावीपणे समन्वय,

सननयांिण, दे खरे ख व अांमलबजावणी करण्याकरीता राज्यस्तरावर स्वतांि यांिणा असेल. ग्रामस्तरावर
नवकास कामाची अांमलबजावणी करण्याकरीता ग्रामपांचायतमध्ये स्वतांि कायान्वयीन यांिणा आनण नवभाग
ननहाय / खातेननहाय सांपकण व समन्वय करून कामाची अांमलबजावणी करण्याकरीता स्थाननक पातळीवर
काम करणाऱ्या कमणचाऱ्याांची अथवा आवश्यकेनुसार बाय सेवाांची मदत घे ता येईल.ग्रामपांचायत नवकास
आराखयाबाची अांमलबजावणी या मागणदशणक सूचनाांनस
ु ार करण्यात ये ईल.
7.1 तांरिक सेवा:
सदयस्स्थतीत ग्रामपांचायत स्तरावर स्वतांि ताांनिक कमणचारी उपलब्ध नाही, त्यामुळे पांचायत सनमती
स्तरावर उपलब्ध असलेल्या ताांनिक कमणचाऱ्याांचा ननयोजनबद्ध वापर करून ग्रामपांचायतीच्या
आवश्यकतेप्रमाणे त्याांना ताांनिक सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. ग्रामपांचायत नवकास
आराखयाबाच्या अांमलबजावणीसाठी, आवश्यक असल्यास ग्रामपांचायत बाय ताांनिक सेवा
उपलब्ध करून घे ऊ शकेल व त्याची आवश्यक तरतूद अांदाजपिकामध्ये करे ल.
7.2 संरनयं िण कायग पध्दती:
ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाअांतगणत ग्रामपांचायतीने हाती घे तलेल्या कामाांचे आर्षथक, भौनतक
सांननयांिण करणेसाठी खालील पध्दतींचाअवलांब करण्यातयेईल.
7.2.1. रनयमीत व सातत्यपूवग आढावा बै ठका
अ) राज्य स्तरीय सननयांिण सनमती वषातून दोनदा योजनेचा आढावा घे ईल. यामध्ये
योजनेअांतगणत अपेनक्षत नवकेंनद्रकरण, ग्रामपांचायत नवकास आराखडे तयार करणे,
अांमलबजावणी करणे यासाठी आवश्यक धोरणात्मक ननणणय, योजनेअांतगणत नवनवध
प्रनक्रयाांचे मुल्यमापन करे ल आनण आवश्यक त्या मागणदशणक सूचना व शासन ननणणय
ननगणनमत करून योजनेच्या अांमलबजावणीस वेग दे ईल.
ब) राज्यस्तरीय कायणकारी सनमती दर नतमाहीस योजनेचा आढावा घे ईल. यामध्ये शासन
ननणणय/धोरणाांची अांमलबजावणी, नवकास आराखडे तयार करण्याची प्रनक्रया व
आराखयाबाांची अांमलबजावणी याांचा आढावा घे ईल. तसेच या उपक्रमाच्या
अांमलबजावणीस वेग दे ण्यासाठी आवश्यक ते ननणणय घे ईल.
क) नजल्हा स्तरीय सननयांिण सनमती वषातून दोनदा योजनेचा आढावा घे ईल.यामध्ये
प्रामुख्याने

नजल्हा स्तरीय नवभागामधील समन्वय व ग्रामपांचायत नवकास

आराखडयाच्या अांमलबजावणीचा आढावा घे ईल. तसेच नजल्यातील ग्रामपांचायतींना
येणा-या अडी अडचणीवर उपाययोजना सुचवेल.
ड) नजल्हा स्तरीय कायणकारी सनमती दरमहा बैठक घे ऊन आराखडे तयार करणे आनण
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नवनवध उपक्रमाांचा भौनतक व आर्षथक आढावा घे ईल. यामध्ये गट नवकास अनधकारी
व सांबांधीत अनधका-याांची दरमहा आढावा बैठक घे तील तसेच या कायणक्रमाांतगणत
कायणरत असलेल्या नवनवध साधन गटाांची बैठक घे ऊन नवकेंनद्रकरण व ननयोजन
प्रनक्रयेस वेग दे ईल.
इ)गट नवकास अनधकारी हे , दर पांधरवयाबास तालुका स्तरावरील सवण सांबांधीत अनधकायाांची आढावा बैठक घे तील. तसेच मनहन्यातून एका बैठकीस ग्रामपांचायतीचे सरपांच व
उपसरपांच याांचीही बैठक घे तील.
फ) ग्रामपांचायतीच्या मानसक सभेमध्ये तसेच ग्रामसभा व मनहला सभेमध्ये नवषय पनिकेवर
नवषय ठे ऊन या कायणक्रमाचा आढावा घे ण्यात येईल.
7.2.2. प्रत्येक ग्रामपांचायतीने तयार केलेल्या ग्रामपांचायत नवकास आराखडयातील कामाांची
नोंदणीप्लानप्लस (Plan Plus) या अज्ञावलीमध्ये करावी.गटनवकास अनधकारी, प्रभारी
अनधकारी आनण सांग्राम तालुका समन्वयक हे आढावा बैठकीच्या माध्यमातून प्लान प्लस
या अज्ञावलीत केलेल्या नोंदीचे ननरीक्षण करतील. तसेच या नोंदींची पडताळणी/ ननरीक्षण
नजल्हा स्तरावरून सुध्दा करावी.
7.2.3.नजल्हा व तालुका स्तरावरील प्रशासकीय व ताांनिक अनधकारी ननयमीत बैठक घे ऊन
कामाांची वग्रामपांचायतअनभलेखाांची तपासणी करतील.
7.3 अहवालाची कायग पद्धती:
7.3.1 प्रत्येक ग्रामपांचायतीने तयार केलेल्या ग्रामपांचायत नवकास आराखडयातील कामाांची
नोंदणीप्लान प्लस (Plan Plus) या अज्ञावलीमध्ये करावी.गटनवकास अनधकारी, प्रभारी
अनधकारी आनण सांग्राम तालुका समन्वयक हे आढावा बैठकीच्या माध्यमातून प्लान प्लस
या अज्ञावलीत केलेल्या नोंदीचे ननरीक्षण करतील. तसेच या नोंदींची पडताळणी/ ननरीक्षण
नजल्हा स्तरावरून सुध्दा करावी.
7.3.2 नजल्हा स्तरावरून तालुका, गण व ग्रामपांचायत पातळीवरील अहवालाचे नमुने दे ण्यात
येतील तसेच ऑनलाईन अहवाल सादर करण्यासाठी आवश्यक त्या सुनवधा व व्यवस्था
करण्यात येईल.
7.3.3 नजल्हा स्तर मानसक अहवालासाठी नवनहत नमुने राज्यस्तरावरून दे ण्यात येतील तसेच
ऑनलाईन अहवालाची सुनवधा उपलब्ध करून दे ण्यात येईल.
7.3.4 ग्रामपांचायतीच्या उपसनमत्या, सामानजक लेखापनरक्षण सनमती, ग्रामस्तरावरील नवनवध गट
याांचा नवनवध प्रकल्प अांमलबजावणीबाबतचा आढावा ग्रामपांचायत ननयनमतपणे घे ईल.
7.3.5 कोणत्याही प्रकारच्या सुचना, सुधारणा सकवा िुटी या ग्रामपां चायत स्तर, सकवा प्रभागस्तरावर
ननदशणनास आल्यास या सुचना, सुधारणा सकवा िुटी सांबांधीत प्रभारी अनधकारी सकवा
ग्रामसेवक गट नवकास अनधका-याांच्या ननदशणनास आणतील.गट नवकास अनधकारी
शक्यतो याबाबी त्याांच्या स्तरावर सोडवतील. गट नवकास अनधकारी गरज भासल्यास
नजल्हा स्तरावरुन मागणदशणन मागवू शकतील.
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7.3.6 काम पूणण होताच त्याची नोंद असेट नडरे क्टरीया आज्ञावलीमध्ये करणे बांधनकारक राहील.
7.4.रनधीची उपलब्धता व संरवतरण पध्दती
7.4.1 या कायणक्रमासाठी ग्रामपांचायतीने स्वननधी प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यावयाचा आहे .
7.4.2 सानहत्य खरे दीसाठी प्रचलीत ननयमानुसार आनण ज्या योजने मधील ननधी वापरण्यात येणार
आहे , त्या योजनेच्या मागणदशणक सुचना नवचारात घे ऊन, ग्रामपांचायतीने नननवदा प्रनक्रयेचा
अवलांब करावा.
7.4.3 झालेल्या कामाांची मोजमापे घे ऊन त्याांची मोजमाप नोंदवहीमध्ये नोंद घे णे व प्रलेखन करणे.
7.4.4 ग्रामपांचायतीस उपलब्ध ननधीचा नवननयोग झाल्यानांतरच सांबांधीत योजनेअांतगणतचा पुढील
ननधी उपलब्ध होईल.
7.5.आराखडा अंमलबजावणीतील लोकसहभाग
7.5.1 सामारजक लेखापररक्षण
ग्रामपांचायत

नवकास

आराखयाबातील

कामाांची

पाहणी,

गुणवत्ता

ननयांिण

व

मुल्यमापनासाठी ग्रामसभा सामानजक लेखा पनरक्षण सनमती स्थापन करे ल. या सनमतीमध्ये
12 ते 24 सदस्य असावेत. त्यामध्येअनु. जाती/ जमातीव सवण प्रवगांतील मनहलाांना योग्य
प्रमाणात प्रनतननधीत्व दे ण्यात यावे. तसेच वेगवेगळया क्षेिातील जाणकार लोकाांना व
तज्ञाांना सामावून

घे ण्यात यावे. नवनवध क्षेिातील ज्याांनी चाांगल्याप्रकारे ननस्पृहपणे,

समाजसेवा म्हणून काम केले असेल अशा सेवा ननवृत्ताांना व मानहतगार व्यक्तींना
प्राधान्यक्रमाने प्रनतननधीत्व दे ण्यात यावे. जेणेकरून सामानजक पनरक्षण करताना व
सांननयांिण करताना योग्यप्रकारे , समाजनहताच्या दस्ृ ष्टकोनातून ग्रामपांचायत नवकास
आराखडयाची अांमलबजावणी करता येईल.सदर सनमती दर नतमाहीस एकदा याप्रमाणे
वषातून चार वेळा योजना अांमलबजावणीबाबत सामानजक लेखापनरक्षण करे ल व त्याचा
अहवाल ग्रामपांचायत व ग्रामसभेस सादर करे ल.
7.5.2 कायग गट
गावातील सेवाननवृत्त ताांनिक तज्ञ, नवनवध खात्यामधून ननवृत्त झाले ले अनुभवी व्यक्ती,
बचतगट, युवकमांच, युवक मांडळे याांचा समावेश असलेला एक कायणगट ग्रामसभा स्थापन
करे ल व तो ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाच्या अांमलबजावणीबाबत ननयनमतपणे सूचना
दे ऊन पाठपुरावा करे ल.
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7.5.3 सूचना व तक्रार पुस्स्तका
ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाबाबत नागनरकाांकडू न येणा-या सूचना व तक्रारींसाठी
ग्रामपांचायत व तालुकास्तरावर सदर पुस्तीका ठे वण्यात येईल. यामध्ये प्राप्त होणा-या
सूचनाांवर ग्रामपांचायत व गण स्तरावरील बैठकाांमध्ये नवचार करण्यात येईल. प्राप्त होणाया तक्रारी चार नदवसाांत सांबांधीत अनधका-याकडे पाठनवण्याची जबाबदारी ग्रामपांचायतीची
राहील. तसेच सांबधीत अनधकारी सात नदवसाांत तक्रार ननवारण करण्याचा प्रयत्न करे ल.
7.5.4 वाडग व ग्रामसभा
ग्रामसभा, मनहला ग्राम सभाव वाडण सभा, ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबातील
कामाांबाबत सननयांिण करून अमांलबजावणीबाबत ग्रामपांचायत, कायणगट, प्रभारी
अनधकारी व इतर सांबांधीताांना मागदशणन करे ल. या सूचनाांचा पुढील सभेमध्ये नवचार करणे
ग्रामपांचायतीवर बांधनकारक राहील.
7.6. लेखे, लेखांकन पध्दती व लेखापररक्षण :
ग्रामपांचायत नवकास आराखडयासाठी नवनवध स्िोतामधून ननधी उपलब्ध होत असल्यामूळे,
ग्रामपांचायतीस

ज्या

स्िोतामधून/

योजनेमधून

ननधी

उपलब्ध

होत

आहे

त्या

स्िोतासाठी/योजनेसाठी लागू असलेले लेखे, लेखाांकन, लेखापनरक्षण पद्धती आनण
मागणदशणक सुचना नुसार ग्रामपांचायतीने कायणवाही करावयाची आहे .
7.7.मारहती तंिज्ञानाचा वापर :
शासनाने वेळोवेळी नवनहत केलेल्या आज्ञावली मध्ये ग्रामपांचायत कामाांची सवण माहीती
भरुन अद्यावत करे ल. यासाठी महाऑनलाईन द्वारे आवश्यक तेथे प्रनशक्षण दे ण्यात येईल.
7.8.उपयोरगता प्रमाणपि व पूणगत्वाचे दाखले :
7.8.1 ग्रामसभेने मांजरू केलल्या ग्रामपांचायत नवकास आराखडयातील प्रकल्प/उपक्रमावर

ग्रामपांचायतखचण करून, सदरचा प्रकल्प/उपक्रम नवनहत मुदतीत पुणण करे ल. त्यासाठी
ग्रामपांचायतीला उपलब्ध असलेला व ग्रामपांचायत नवकास आराखडयातील मांजरू ीप्रमाणे
ननधी खचण करून त्याचे उपयोनगता प्रमाणपि ऑनलाईन प्लॅन प्लसद्वारे वेळीच पाठवेल.
ग्रामपांचायतीला ज्या योजनेमधून ननधी उपलब्ध होईल, त्या योजनेच्या मागणदशणक
सुचनानुसार उपयोनगता प्रमाणपि नवनहत नमून्यात ग्रामपांचायत सादर करे ल.
7.8.2ग्रामपांचायतीने

हाती घे तलेली प्रकल्प/कामे नवनहत मुदतीत पुणण करून प्रत्येक

प्रकल्प/कामाचा पुणणत्वाचा दाखला सांबांधीत ताांनिक अनधका-याकडू न प्राप्त करून घे ऊन
ग्रामपांचायत तो ऑनलाईन भरून पाठवेल.
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प्रकरण 8 : यं िणांच्या भूरमका, कतगव्ये व जबाबदारी
8.1. अरधकारी व कमगचा-यांची कतगव्य व जबाबदारी
लोकसहभागी ननयोजन प्रनक्रयेसाठी पांचायतराज सांस्थाांतील नतन्ही स्तरावरील यांिणेवर जबाबदारी असणार
आहे . यानशवाय गाव पातळीवरील ग्रामसांसाधन गट, ग्रामसेवक प्रनशक्षण केंद्र, पांचायत राज प्रनशक्षण केंद्र,
सांयक्
ु त प्रनशक्षण केंद्र आनण राज्य ग्रामीण नवकास यांिणायाांचा सहभाग व महत्वाची भूनमका राहणार आहे .
त्याचप्रमाणे सांग्राम, जीआयएस म ॅसपग नवनवध अज्ञाांवलीच्या आधारे राज्य,नवभाग,नजल्हा व तालुकास्तरावर
प्रभावीपणे सननयांिणाची व्यवस्था केली जाणार आहे . यासाठी नवनवध स्तरावरील अनधकारी, कमणचारी व
इतर घटकाांची कतणव्ये व जबाबदा-या खालीलप्रमाणे ननश्चीत करण्यात येत आहे त.
अ.क्र.
1.

2.

3.

4.

अरधकारी/कमगचारी
कतगव्ये व जबाबदारी
/घटक
राज्यस्तरसांपण
ु ण उपक्रमाचे ननयोजन, सननयांिण, पयणवेक्षण, वेळोवेळी ननमाण
राज्य प्रकल्प
होणा-या पनरस्स्थती बाबत मागणदशणन, भौगोनलक व आर्षथक आढावा व
व्यवस्थापन कक्ष
सननयांिण, लेखापनरक्षण, उपयोनगता प्रमाणपिे इत्यादी.
राज्यस्तरीय प्रमुख प्रनवण प्रनशक्षकाांचे प्रनशक्षण, राज्यातील सवण प्रभारी
अनधकारीआनण प्रनवण प्रनशक्षक याांचे तसेच राज्य, नवभागस्तरावरील
राज्यस्तर- राज्य
प्रनशक्षण आनण नजल्हा व गण स्तरीय पनरचय प्रनशक्षण
ग्रामीण
कायणशाळा,वनवनवधप्रनशक्षणे याांचे समन्वयन.
नवकास सांस्था
लोकसहभागीयननयोजनप्रनक्रयेचेसननयांिण व समन्वयन.
नजल्हा व राज्यस्तरावरील अनधका-याांचे प्रनशक्षण, प्रनशक्षण सानहत्य
ननर्षमती, मानहती, नशक्षण व सांवादकायणक्रम इ.
नवभागस्तरीय कायणशाळा, नवभाग स्तरावरील आढावा व सननयांिण,
नवभागीय स्तर
मुख्य कायणकारी अनधकारी याांच्या बैठकामधून कायणक्रमाचा आढावा,
उपआयुक्त
माहीती सांकलन, शासनास व राज्य व्यवस्थापन कक्षास अहवाल सादर
(नवकास )
करणे.
1. कायणक्रम अांमलबजावणी यशस्वीपणे व सुरळीतपणे पार
पाडण्याची जबाबदारी मुख्य कायणकारी अनधकारी याांची राहील.
2. पांचायत सनमती गण ननहाय प्रभारी अनधकारीयाांची नेमणूकव
प्रनवण प्रनशक्षकाांची ननवड करणे.
3. कायणक्रम ननस्श्चत वेळापिकानुसार पुणण करून घे णे.
नजल्हा स्तर
4. कायणक्रमाांचा व त्यातील प्रत्येक प्रनक्रयेचा ननयमीत दरमहा
मुख्य कायणकारी
सनवस्तर आढावा घे णे.
अनधकारी
5. भौनतक व आर्षथक प्रगतीचा ननयमीत आढावा घे णे.
6. पांचवार्षषक व वार्षषक नवकास आराखडे सांकलीत करणे.
7. प्रत्येक ग्रामपांचायत क्षेिात त्याांच्या ननकड / गरजेप्रमाणे नवनवध
योजना/ कायणक्रमाांची साांगड घालणे.
8. नजल्हास्तरीय सवण प्रनशक्षणे, कायणशाळा सुरळीतपणे पार
पाडण्यासाठी आवश्यक ती दक्षता घे णे.
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अ.क्र.

अरधकारी/कमगचारी
/घटक

5.

उपमुख्य कायणकारी
अनधकारी
(ग्रामपांचायत)

6

नजल्हा पनरषदे मधील
नवनवध नवभागाांचे
खातेप्रमुख

कतगव्ये व जबाबदारी
9. नजल्हा पनरषदे च्या सवण खातेप्रमुखाांना याबाबत आवश्यक त्या
सूचना दे ऊन त्याांचा पुणण सहभाग कायणक्रमामध्ये राहील याची
दक्षता घे णे.
10. ग्रामपांचायत स्तरावर आवश्यक असलेले सवण प्रकारचे ताांनिक
पाठबळ उपलब्ध करून दे णे.
11. गाव पातळीवरील लोकसहभागीय ननयोजन प्रनक्रयेचे सननयांिण
करणे.
12. ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाच्या अांमलबजावणीवर दे खरे ख
ठे ऊन सननयांिण करणे.
13. या उपक्रमासाठी उपलब्ध होणा-या ननधीच्या नवननयोगाचे
सननयांिण करणे.
1. या उपक्रमासाठी उपमुख्य कायणकारी अनधकारी(ग्रामपांचायत) हे
नोडल ऑनफसर म्हणून काम पाहतील.
2. मुख्य कायणकारी अनधकारीयाांना वरील सवण जबाबदा-या पार
पाडण्यासाठी सहाय्य करणे.
3. पांचवार्षषक व वार्षषकनवकास आराखडयाांचे सांकलन करणे.
4. नजल्हा, तालुका व ग्राम स्तरावरील प्रनशक्षण कायणक्रमाांचे ननयोजन
करणे.
5. मानहती, नशक्षण व सांवाद/ प्रनशक्षण सानहत्य नवतरीत करणे.
6. ग्रामपांचायत स्तरावरील दप्तर व कामाांची ननयमीतपणे तपासणी
करणे, अडचणी दूर करणे.
7. गाव पातळीवरील लोकसहभागीय ननयोजन प्रनक्रयेचे सननयांिण
करणे.
8. ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाच्या अांमलबजावणीवर दे खरे ख
ठे ऊन सननयांिण करणे.
1. नजल्हा पनरषदे च्या प्रत्येक खातेप्रमुखाने त्याांचेकडील सांकलीत
मानहतीच्या आधारे , प्रत्येक ग्रामपांचायतीमध्ये उपलब्ध असणाया सुनवधा/सेवा व त्यामधील कमतरता,
सांबांधीत
ग्रामपांचायतींना त्याांच्या क्षेिीय अनधका-यामाफणत कळनवण्याची
व्यवस्था करणे .
2. आपल्या नवभागाच्या सांबांधीत बाबींवर ग्रामपांचायत नवकास
आराखडा तयार करताना फलदायी चचा होण्याच्या दष्ृ टीने
क्षेिीयअनधकारी/कमणचा-याांना ननयोजन प्रनक्रयेमध्ये सहभागी
होण्याच्या सुचना दे णे.
3. ताांनिक नवभाग प्रमुखाांनी आवश्यक तेथे ग्रामपांचायतींना
ताांनिक मागणदशणन करणे.
4. ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबामध्ये नवभागाशी सांबांधीत
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अ.क्र.

अरधकारी/कमगचारी
/घटक

7.

गट नवकास
अनधकारी

8.

प्रभारी अनधकारी
(Charge Officer)

कतगव्ये व जबाबदारी
प्रकल्प/उपक्रम/कामाांबाबत ग्रामपांचायतीस मागणदशणन करणे व
त्याचे सननयांिण करून आढावा घे णे.
5. गटस्तरीय ताांनिक छानणी सनमतीमध्ये समावेश असलेल्या
ताांनिक अनधका-याांनी, ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाांच्या
ताांनिक छानणीसाठी, गट नवकास अनधका-याांना मदत करणे.
1. प्रत्येक पांचायत सनमती गणासाठी गटस्तरीय कायान्वयीन गटाची
(Working Group) स्थापना करणे.
2. या गटाच्या कामासांबांधी दे खरे ख करून, तपासणी करणे.
3. ग्राम नवकास आराखडा तयार करताना नवनवध टप्यावर मागणदशणन
करणे.
4. आराखयाबाांची छाननी करणे,एकिीकरण करणे व एकूणच
प्रनक्रयेचे सांननयांिण करणे साठी पांचायत सनमती पातळीवरील
कायान्वयन गटाची (Working Group) स्थापना करणे.
5. तालुका स्तरावरील नवनवध प्रचार प्रनसद्धीचे उपक्रम हाती घे णे व
प्रचार प्रनसद्धी सानहत्याचे नवतरण करणे.
6. स्थाननक बोलीभाषा व लोककला, एफ.एम. रे नडओ, उपक्रमाांचे
नवनवध माध्यमाां तन
ू वातांकन इ. मधून प्रचार व प्रनसध्दी करणे .
7. गटस्तरीय ताांनिक छानणी सनमतीची स्थापना करून, त्यामाफणत
सवण ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाांची ताांनिक छानणी करणे व
त्याबाबत सांबांधीत ग्रामपांचायतीस मुदतीत कळनवणे.
8. तालुक्यातील ग्रामपां चायत नवकास आराखयाबाांचे एकनिकरण
करून नजल्हा सनमतीस अहवाल सादर करणे.
9. गाव पातळीवरील लोकसहभागीय ननयोजन प्रनक्रयेचे सननयांिण
करणे.
10. ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाच्या अांमलबजावणीवर दे खरे ख
ठे ऊन सननयांिण करणे.
1. गण स्तरीय कायान्वयीन (Working Group) गटाच्या बैठकीचे
आयोजन करणे.
2. प्रनशक्षण व क्षमता बाांधणी कायणक्रम व नवनवध उपक्रमाांची
नदनदर्षशका तयार करून प्रनसध्दी दे णे.
3. पांचायत सनमती गण स्तरावरील व ग्राम स्तरावरील नवनवध
प्रनशक्षणाचे आयोजन करून, प्रनशक्षणाचे नठकाण, उपस्स्थती व
प्रनशक्षणासाठी आवश्यक इतर बाबींची व्यवस्था करणे.
4. गण स्तरावरील प्रनशक्षण प्रनवण प्रनशक्षकाच्या सहाय्याने
सुरळीतपणे पार पाडणे.
5. ग्रामस्तरावरील तीन नदवसाच्या सहभागीय ननयोजन प्रनक्रयेमध्ये
सनक्रय भाग घे ऊन प्रनक्रया मुदतीत व सुरळीतपणे पार पाडणे.
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अ.क्र.

अरधकारी/कमगचारी
/घटक

9.

ग्राम व तालुका
स्तरावरील ताांनिक
अनधकारी

10

ग्रामसेवक

कतगव्ये व जबाबदारी
6. ग्रामस्तरावरील ननयोजनासाठी आवश्यक असणारी नवनवध
नवभागाकडील माहीती उपलब्ध करून घे ऊन, ती ननस्श्चत केलेल्या
प्रपिामध्ये सांकलीत करणे व ननयोजनाच्या प्रनक्रयेमध्ये सांबांधीत
गटासमवेत त्याबाबत चचा घडवून आणून नवषय ननहाय
ग्रामपांचायतीच्या पनरस्स्थतीचे नवश्लेषण करण्यास ग्रामस्थाांना मदत
करणे.
7. ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करण्याची प्रनक्रया सुलभ
होण्यासाठी सहाय्यक प्रभारी अनधका-यामाफणत ग्रामसभा, वाडण
सभा, मनहला ग्रामसभा, ग्रापां स्तरीय सांसाधन गट याांच्या बैठकाांच्या
आयोजनाचा कालबद्ध कायणक्रम तयार करून त्यास प्रनसध्दी दे णे.
1. ग्रामपांचायतीचा पांचवार्षषक व वार्षषक नवकास आराखडा तयार
करण्यासाठी आवश्यकतेनस
ु ार ग्रामपांचायतीस ताांनिक मागणदशणन
करणे.
2. ग्रामपांचायतीने नवकास आराखडयामध्ये सामावेश केलेल्या कामे/
प्रकल्पाांची ताांनिक छानणी करणे.
3. ग्रामसभेने अांनतम मान्य केलेल्या नवकास आराखडयामधील
प्रकल्प/ कामाांचे सनवस्तर अांदाजपिके व नकाशे तयार करणे.
4. ग्रामपांचायतीने हाती घे तले ल्या कामाांच्या नोंदी मोजमाप नोंद
वयामध्ये घे णे व त्याांचे मुल्याांकन करणे.
5. पुणण झालेल्या कामाांचे पुणणत्वाचे दाखले ग्रामपांचायतीस दे णे.
1. ग्रामस्तरावर सहाय्यक प्रभारी अनधकारी म्हणून कामकाज पाहणे.
2. सरपांच व सहाय्यक प्रभारी अनधकारी याांनी ग्रामपांचायत बैठकीचे
आयोजन करणे.
3. ग्रामपांचायत नवकास आराखयाबाबद्दल जागृती करण्यासाठी व
सामानजक अनभसरणाची प्रनक्रया गनतमान करण्यासाठी वाडण सभा,
मनहला ग्रामसभा, व ग्रामसभेचे आयोजन करणे.
4. ग्रामसभेमध्ये सांसाधन गटाची (Resource Group)स्थापना करणे.
5. गावातील स्वयांसहाय्यता गट व गाव पातळीवरील इतर घटक
तसेच ग्रामपांचायतीच्या उपसनमत्या याांचे समवेत गाव ननयोजन
प्रनक्रये बाबत चचा करणे.
6. ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करणेच्या प्रनक्रयेमध्ये
लोकाांचा सहभाग वाढनवण्याच्या दष्ृ टीने नवनवध मानहती, नशक्षण व
सांवाद (IEC) उपक्रम हाती घे णे. उदा. नभत्ती नचिे, लघुपट प्रदशणन,
पारां पारीक लोककला, नवनवध स्पधा,मनहला मेळावे, गुगल
प्रनतमाांचा वापर, प्रभात फेरी इ.
7. ग्रामस्तरावर आयोनजत करण्यात येणा-या प्रनशक्षण व क्षमता
बाांधणी कायणक्रमाां चे ननयोजनासाठी आवश्यक ती सवण व्यवस्था
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8.

9.
10.

11.

11

ग्राम स्तरावरील
नवनवध नवभागाचे
अनधकारी/कमणचारी
( मुख्याध्यापक,
नशक्षक, अांगणवाडी
सेनवका, आशा,
पोलीस पाटील,
तलाठी, कृ षी
सहाय्यक इ.)

करण्यासाठी प्रभारी अनधकारी व प्रनवण प्रनशक्षकास मदत करणे .
ग्रामपांचायत स्तरावर पूवणननस्श्चत केलेल्या नमुन्यात मुलभूत
मानहतीचे तसेच नवनवध नवभागाांतगणत उपलब्ध मानहतीचे सांकलन
सबांधीत नवभागाच्या ग्रामस्तरावरील अनधकारी/कमणचा-यामाफणत
उपलब्ध करून घे ऊन, त्याचे एकनित सांकलन प्रभारी अनधकारी
(Charge Officer) याांचे मदतीने करणे .
ग्रामस्तरावरील तीन नदवसाांच्या सहभागीय ननयोजन प्रनक्रयेमध्ये
प्रत्येक टप्प्यावर सनक्रयतेने सहभागी होणे.
पांचवार्षषक व वार्षषक नवकास आराखडा, आराखडयातील कामाांचे
प्रकल्प आराखडे व ग्रामपांचायतीस आवश्यक त्या ताांनिक से वा
उपलब्ध करून दे णेस सहाय्य करणे.
ग्रामपांचायत स्तरावरील सवण कामाांचे लेखे व इतर रे कॉडण , त्या त्या
योजनेच्या मागणदशणक सुचनाांनस
ु ार नवनहत केलेल्या नमुन्यात ठे वणे.

1. ग्रामस्तरावरील तीन नदवसाांच्या सहभागीय ननयोजन प्रनक्रयेमध्ये
सनक्रय सहभाग घे णे.
2. ग्रामस्तरावरील नवनहत केलेल्या नवनवध नमुन्यातील आपल्या
नवभागाशी सांबांधीत माहीती सहाय्यक प्रभारी अनधकारी याांना
मुदतीत उपलब्ध करून दे णे.
3. नवनवध प्रनशक्षण कायणक्रमास उपस्स्थत राहणे.

8.2.रवरवध घटकांच्या भूरमका :
8.2.1 ग्रामपंचायत :

लोकसहभागीय ननयोजन प्रनक्रयेमध्ये आनण आराखयाबाची अमलबाजावणी

यशस्वीपणे पूणण करण्यासाठी ग्रामपांचायतीची भूनमका अत्यांत महत्वाची राहील.
8.2.2 ग्रामपंचायत मधील सरमत्या : ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता सनमती, पाणलोट नवकास सनमती
व अन्य सनमत्या याांनीग्रामपांचायत नवकास आराखडा ननयोजन प्रनक्रयेमध्ये सक्रीय सहभाग घेणे
अत्यावश्यक आहे . या सनमत्या प्रामुख्याने पनरस्स्थती नवश्लेषण (Situation Analysis) ,
बेसलाईन सवे, उणीवाांचा शोध घे णे (Gap Analysis), गरजाांचा प्राधान्यक्रम ननस्श्चत करणे,
वार्षषक व पांचवार्षषक पथदशी आराखडा तयार करणे इ. कामे करतील.
8.2.3 मरहला ग्रामसभा :ग्रामपांचायत नवकास आराखडा मान्यतेसाठी ग्रामसभेत माांडण्यापुवी त्यावर
मनहला ग्रामसभेमध्ये चचा करण्यात येईल व मनहला ग्रामसभेच्या नशफारशी सह तो ग्रामसभेपढ
ु े
ठे वण्यात येईल.
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8.2.4 ग्रामसभा :ग्रामपांचायत नवकास आराखडयाला मांजरू ी दे ण्यासाठी, नवषय पनिकेमध्ये नवषय नमूद
करून, ग्रामपांचायतीचे सरपांच ग्रामसभेचे आयोजन करतील. ग्रामस्तरावरील तीन नदवसाच्या
सहभागीय ननयोजन प्रनक्रयेतन
ू तयार करण्यात आलेला नवकास आराखडयास ग्रामसभा चचे अांती
मांजरू ी दे ईल. या ग्रामसभेला सवण ग्रामस्था समवेत प्रभारी अनधकारी, प्रनवण प्रनशक्षक व
ग्रामस्तरावरील सवण कमणचारी उपस्स्थत राहतील.
8.2.5 रजल्हा पररषद व पंचायत सरमती सदस्य: नजल्यातील सवण नजल्हा पनरषद व पां चायत सनमती
सदस्याांना एक नदवसाचे प्रनशक्षण दे ऊन, त्याांना या कायणक्रमाचा पनरचय करून दे ण्यात येईल.
ग्रामपांचायत नवकास आराखडयाच्या ननयोजन प्रनक्रयेमध्ये गावातील लोकाांचा सहभाग अत्यांत
महत्वाचा असल्याने , त्या भागातील नजल्हा पनरषद व पांचायत सनमती सदस्याांनी याबाबत लोक
जागृती करून लोकाांचा सहभाग वाढनवणे अपेक्षीत आहे . त्याचप्रमाणे ननयोजनाचा स्तर हा पांचायत
सनमती गण असल्याने त्या त्या भागातील पांचायत सनमती सदस्याांनी या उपक्रमामध्ये सनक्रयतेने
सहभागी होऊन योगदान दे णे अपेक्षीत आहे .
8.3. तंिज्ञान, माहीती व तांरिक सहाय्य :
8.3.1 ग्राम पांचायतीमाफणत जनतेला सेवा उपलब्ध करून दे ण्यासाठी व आपले कतणव्य पार पाडण्यासाठी,
ग्रामपांचायती सांगणकीय दष्ृ टीने सुसज्य असणे आवश्यक आहे . त्यासाठी सध्या अस्स्तत्वात
असलेला ग्रामपांचायत सांग्राम कक्ष आणखी बळकट करून वापरता येऊ शकेल.
8.3.2 काांही नवनशष्ट प्रकल्पामध्ये MRSAC च्या मदतीने GIS Mapping चाही वापर करण्यात येणार
आहे . पाणलोट व्यवस्थापन, साांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन, इमारती व रस्ते बाांधकाम इ. साठी
सुयोग्य व अद्यावत तांिज्ञ व तांिज्ञानाचा वापर करणे यामध्ये अनभप्रेत आहे .
8.3.3 ऑनलाईन अहवाल :महाराष्र शासनामाफणत या उपक्रमासाठी एक पनरपुणण एमआयएस पद्धती
नवकसीत करण्यात येईल. यामध्ये दै नांनदन कामकाज व प्रगतीची माहीती सांबांधीताांना पाहण्यासाठी
उपलब्ध असेल.
8.3.4 राज्य ग्रामीण रवकास संस्थे ची हे ल्पलाईन:

राज्य ग्रामीण नवकास सांस्था, क्षमताबाांधणी

प्रनशक्षण व ननयोजन प्रनक्रयेबाबत वारां वार नवचारल्या जाणा-या प्रश्नाांची उत्तरे व सांबनधताांचे शांका
ननरसन करून, त्याांना मागणदशणन या हे ल्पलाईन द्वारे करतील.
8.3.5 साधन व्यक्ती / प्ररिक्षकासाठी टू लकीट: राज्य ग्रामीण नवकास सांस्थेमाफणत लोकसहभागी
ननयोजन प्रक्रीयेसाठी मागणदशणक पुस्स्तका, वाचन सानहत्य, पनरस्स्थती नवश्लेषणाची प्रपिे, पायाभूत
माहीती आनण ननयोजन याांची प्रपिे पुरनवण्यात येतील. यासोबत प्रनशक्षणातीलअभ्यासक्रम, वाचन
सानहत्य, IEC सानहत्य, लघु मानहतीपट इ. ननमीतीची जबाबदारी राज्य ग्रामीण नवकास सांस्था व
यशदा याांची असेल.
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8.4. प्रगतीिील ग्रामपंचायत:
प्रत्येक तालुक्यातून एक ग्रामपांचायत "प्रगतीशील ग्रामपांचायत" म्हणून ननवडण्यात येईल. या
ननवडीची कायणपद्धती स्वतांिपणे ननगणनमत करण्यात येईल. या ग्रामपांचायतीमध्ये लोकसहभागी
ननयोजन प्रनक्रया, तीन ऐवजी सहा नदवस राबनवण्यात येईल व या ग्रामपांचायतीचे ननयोजन हे
तालुक्यातील इतर ग्रामपांचायतींना पथदशी राहील.

8.5 उपक्रमाचे सरनयं िण:
ग्रामपांचायत पांचवार्षषक व वार्षषक नवकास आराखडा तयार करण्याची प्रनक्रया, त्याची
अांमलबजावणी व त्यानांतर ननधीचे उपयोनगता इ. बाबत ननयमीतपणे आढावा घे ऊन सननयांिण
करण्याची जबाबदारी खालील राज्य व नजल्हा पातळीवरील सनमत्याांची राहील.
8.5.1 राज्य स्तरीय सरनयं िणसरमती
मा. मांिी, ग्रामनवकास

अध्यक्ष

मा. राज्य मांिी,ग्रामनवकास

उपाध्यक्ष

प्रधान सनचव, ग्रामनवकास व पांचायत राज

सदस्य

नवभागीय आयुक्त (ग्राम नवकास नवभागाद्वारा नामननदे नशत)

सदस्य

मुख्य कायणकारी अनधकारी, महाराष्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अनभयान

सदस्य

आयुक्त, महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

सदस्य

मुख्य कायणकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद (दोन)
(ग्राम नवकास नवभागाद्वारा नामननदे नशत)

सदस्य

सांचालक, राज्य ग्रामीण नवकास सांस्था

सदस्य

राज्य प्रकल्प सांचालक,राजीव गाांधी पांचायत सशक्तीकरण अनभयान

सदस्य

उप सनचव, पांचायत राज

ननमांिक

8.5.2 राज्य स्तरीय कायग कारी सरमती
प्रधान सनचव, ग्राम नवकास व पांचायत राज

अध्यक्ष

उप सनचव, ग्राम नवकास (योजना)

सदस्य

उप सनचव, ग्राम नवकास (नवत्त)

सदस्य

सांचालक, राज्य ग्रामीण नवकास सांस्था

सदस्य

राज्य प्रकल्प सांचालक,राजीव गाांधी पांचायत सशक्तीकरण अनभयान

सदस्य

उपआयुक्त, नवकास (दोन) (ग्रामनवकास नवभागाद्वारा नामननदे नशत)

सदस्य

उप सनचव,पांचायत राज

ननमांिक
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8.5.3 रजल्हा स्तरीय सरनयं िण सरमती
अध्यक्ष, नजल्हा पनरषद

अध्यक्ष

सभापती, नवषय सनमत्या, नजल्हा पनरषद(सवण)

सदस्य

मुख्य कायणकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद

सदस्य

अनतरीक्तमुख्य कायणकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद

सदस्य

नजल्हा पनरषदे चे सवण नवभाग प्रमुख

सदस्य

उप मुख्य कायणकारी अनधकारी, ग्रामपांचायत

ननमांिक

8.5.4 रजल्हा स्तरीय कायग कारी सरमती
मुख्य कायणकारी अनधकारी नजल्हा पनरषद

अध्यक्ष

अनतरीक्त मुख्य कायणकारी अनधकारी नजल्हा पनरषद

उपाध्यक्ष

उपमुख्य कायणकारी अनधकारी (सवण)

सदस्य

नजल्हा पनरषदे चे सवण नवभाग प्रमुख

सदस्य

गट नवकास अनधकारी (सवण)

सदस्य

उपमुख्य कायणकारी अनधकारी, ग्रामपांचायत

ननमांिक
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प्रकरण 9 : क्षमता बांधणी
ग्रामपांचायत नवकास आराखडा प्रनक्रया पुणण करण्यासाठी ननगडीत असलेल्या सवण घटकाांचे (व्यक्तींचे )
प्रनशक्षण व क्षमता बाांधणी आराखडायामध्ये प्रनशक्षणाथी याांची कायात्मक क्षमता नवकनसत करण्याचा
उददे श अधोरे नखत केला आहे .
9.1 प्ररिक्षण आराखडयासाठी महत्वाचे घटक:प्रनशक्षणाचा आराखडा तयार करताना खालील प्रमुख तीन मुददे महत्वाचे ठरतात.
1. प्रनशक्षण स्थळ हे प्रनशक्षणाथी याांना ननकटतम व सोईचे राहील.
2. प्रनशक्षणासाठी नवनवध माध्यमाांचा व तज्ञ मनुष्यबळाचा वापर .
3. गावाचा गाव नवकास आराखडा, सहभागी पध्दतीने व पनरपूणण करण्यासाठी प्रत्यक्ष गावपातळीवरच
ग्रामपांचायत सदस्याांची क्षमता बाांधणी.
9.2 सहभागी प्ररिक्षण संस्था:पांचायतराज सांस्थाांमधील ननवानचत लोकप्रनतननधी आनण अनधकारी, कमणचारी याांचे ननयनमत प्रनशक्षण
राज्यात ‘यशदा’ पुणे, सवण पांचायतराज प्रनशक्षण सांस्था व मुख्य कायणकारी अनधकारी नजल्हा पनरषद
याांचे माध्यमातून घे ण्यात येईल. यामध्ये नव्याने ननवडू न आलेले लोकप्रनतननधींसाठी पायाभूत प्रनशक्षण
व सांचेतन प्रनशक्षणाचा समावेश आहे . नवनवध अनधकारी, कमणचारी याांचे प्रनशक्षण ननयनमतपणे यशदा
व नवभाग स्तरावरील सांस्थामाफणत घे ण्यात येते.
9.3 प्ररिक्षणातील महत्वाचे घटक:ग्रामपांचायत नवकास आराखडा तयार करणे यासाठी राज्य स्तर, नवभागीय, नजल्हा, तालुका व ग्राम
स्तरावरील सवण लोकप्रनतननधी, अनधकारी/कमणचारी, साधन व्यक्ती व प्रनवण प्रनशक्षक याांची क्षमता
बाांधणी हा वैनशटयपूणण उपक्रम होय. ग्रामपांचायतीचा नवनवध स्िोतातून उपलब्ध होणा-या ननधीचे
सुयोग्य ननयोजन, गावात उपलब्ध साधन सुनवधा, सामानजक, शैक्षनणक व आर्षथक लेखा जोखा,
बलस्थाने, कमकूवत घटक, गरजा, उपलब्ध ननधीच्या अनुशांगाने ननस्श्चत करावयाचा सुयोग्य
प्राधान्यक्रम आनण ग्रामसभेची मान्यता या बाबींचा नवचार करून क्षमता बाांधणी आराखडयाची सांरचना
करण्यात आली आहे .
9.4 प्ररिक्षणाचे स्वरूप:ग्राम पांचायत नवकास आराखयाबासाठीच्या प्रनशक्षण आराखडयात, राज्य, नवभाग, नजल्हा, तालुका,
क्षेिीय व ग्राम स्तरावर नवनवध प्रनशक्षणाांचा समावेश राहील. सवण प्रथम राज्य स्तरावर कायणशाळा
आयोनजत करून प्रनशक्षणाच्या मागणदशणक सूचनाांचे प्रारूप अांनतम करण्यात येईल.
राज्य स्तरीय प्रनशक्षण आराखडा तयार करणे , प्रनशक्षण गरजाांचे नवश्लेषण, प्रनशक्षण मोडयुल्स व
वाचन सानहत्य ननर्षमती, राज्य स्तरीय व नजल्हा स्तरीय प्रनशक्षण, प्रनवण प्रनशक्षक व प्रभारी अनधकारी
याांचे प्रनशक्षण इ. उपक्रम ‘यशदा’ स्तरावरून करण्यात येईल.
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राज्य स्तरावरील प्रमुख प्रनवण प्रनशक्षक (100) याांची ननवड ‘यशदा’ पुणे स्तरावर करण्यात येईल.
यासाठी यशदा स्तरावर उपलब्ध असलेल्या नवनवध प्रनशक्षण उपक्रमात (उदा. मागासक्षेि अनुदान
ननधी, राजीव गाांधी पांचायत सशक्तीकरण अनभयान, एकास्त्मक पाणलोट व्यवस्थापन कायणक्रम,
महाराष्र राज्य ग्रामीण नजवन्ननोती अनभयान, सांपण
ु ण स्वच्छता अनभयान, सवण नशक्षा अनभयान,
राष्रीय ग्रामीण आरोग्य अनभयानइ.) यापूवी सहभागी झालेल्या व अनुभवी प्रनशक्षकाांची ननवड
‘यशदा’ पुणे याांच्या माफणत करण्यात येईल. राज्यातील सवण नजल्हयात प्रनवण प्रनशक्षक उपलब्ध
होतील याप्रमाणे ननयोजन करण्यात येईल.
प्रत्येक पां.स. गणासाठी नकमान एक प्रनवण प्रनशक्षक याप्रमाणे एकूण 4000 प्रनवण
प्रनशक्षकाांच्या सेवा गरजेच्या आहे त. यशदा व नवभागीय स्तरावर शासनाच्या नवनवध उपक्रमात
सहभागी झालेल्या (उदा. मागासक्षेि अनुदान ननधी, राजीव गाांधी पांचायत सशक्तीकरण अनभयान,
एकास्त्मक पाणलोट व्यवस्थापन कायणक्रम, महाराष्र राज्य ग्रामीण नजवन्ननोती अनभयान, सांपण
ु ण
स्वच्छता अनभयान, सवण नशक्षा अनभयान, राष्रीय ग्रामीण आरोग्य अनभयान इ.) नवनवध साधन
व्यक्तींची ननवड करता येईल. यानशवाय सवण सांबांधीत मुख्य कायणकारी अनधकारी नजल्हा पनरषद व
नवभागीय पांचायत राज सांस्था प्रनशक्षण सांस्था याांचेकडू न अनुभवी व तज्ञ व्यक्तींची नावे यशदाने
मागवून नजल्हाननहाय प्रनवण प्रनशक्षक उपलब्ध होतील या प्रमाणे ननयोजन करावे.
9.5 प्ररिक्षणाचे टप्पे:
9.5.1 सवण प्रथम प्रमुख प्रनवण प्रनशक्षक (100) याांचे प्रनशक्षण यशदा स्तरावर पूणण करण्यात येईल. यानांतर
नजल्हा ननहाय प्रनवण प्रनशक्षक (4000) व प्रभारी अनधकारी (4000) याांचे प्रनशक्षण यशदा मधील
व्याख्याता तसेच सदरील (100) प्रमुख प्रनवण प्रनशक्षक याांचे माध्यमातून करण्यात येईल. सवण
सबांधीत मुख्य कायणकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद याांनी त्याांचे नजल्हयातील एकूण पांचायत सनमती
गणाांची सख्या नवचारात घे ऊन त्याांचे अनधनस्थ कायणरत नवनवध नवस्तार अनधकारी (पांचायत
/उदयोग /कृ षी /नशक्षण / पयणवेनक्षका) याांचे पांचायत सनमतीसां गण ननहाय प्रभारी अनधकारी पदाचे
आदे श ननगणनमत करावेत. तसेच नजल्हा ननहाय यादी सांचालक, राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष व
सांचालक, राज्य ग्रामीण नवकास सांस्था, यशदा याांना पाठवावी. नजल्हास्तरीय, मुख्य कायणकारी
अनधकारी, नजल्हा पनरषद, अनत. मुख्य कायणकारी अनधकारी / उपमुख्य कायणकारी अनधकारी याांचे
प्रनशक्षण, सवण नवभाग प्रमुख, गटनवकास अनधकारी व सहा. गटनवकास अनधकारी प्रनशक्षण आनण
पांचायत राज सांस्था याांचे व्याख्याते प्रनशक्षण यशदाचे वतीने आयोनजत करण्यात येईल.
9.5.2 नजल्हा स्तरावर नजल्हा पनरषद सदस्याांचे प्रनशक्षण, पांचायत सनमती सदस्याांचे प्रनशक्षण सांबांधीत
प्रनवण प्रनशक्षक याांचे माध्यमातून पूणण करण्यात येईल. पांचायत सनमती गण स्तरावरील सांचेतन
कायणशाळा, पांचायत सनमती स्तरीय कमणचारी याांची कायणशाळा व प्रत्येक ग्राम पांचायत स्तरावरील
तीन नदवसीय ननयोजन प्रनकयेचे आयोजन सांबांधीत मुख्य कायणकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद याांचे
माध्यमातून करण्यात येईल. यासाठी उप मुख्य कायणकारी अनधकारी (पांचायत) हे नोडल अनधकारी
म्हणून काम पाहतील. तसेच तालुका स्तरावर गट नवकास अनधकारी नोडल अनधकारी व सहाय्यक
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गट नवकास अनधकारी हे सहाय्यक नोडल अनधकारी म्हणून काम पाहतील. यासाठी नजल्हयाच्या
ननकटतम पांचायत प्रनशक्षण सांस्थेचे प्राचायण/व्याख्याते याांच्या सेवा मुख्य कायणकारी अनधकारी,
नजल्हा पनरषद याांना उपलब्ध राहतील.
9.5.3 वाचनसारहत्य / प्ररिक्षण सारहत्य:यशदा स्तरावरून प्रनशक्षण सानहत्य ननर्षमतीची कायणवाही पूणण करुन त्याचे नवतरण नजल्हा ननहाय
करण्यात येईल. या सांदभात नवनवध प्रनशक्षण मोडयुल्स व पुस्स्तका यासाठी येणा-या अपेक्षीत
खचाचा तपशील ननहाय आराखडा यशदाने ग्राम नवकास नवभागास सादर करावा. शासनाच्या
मान्यतेनस
ु ार प्रनशक्षण सानहत्य ननर्षमती व नवतरणाची कायणवाही यशदाने पुणण करावी.
9.5.4 रनधीची उपलब्धता :यशदा स्तरीय प्रनशक्षणाचा व उपक्रमाचा ननधी यशदा, पुणे सांस्थेस नवतरीत करण्यात येईल. या
ननधीचे उपयोनगता प्रमाणपि महासांचालक, यशदा शासनास सादर करतील. नजल्हा, पांचायत
सनमती, गण व ग्राम स्तरीय प्रनशक्षणाचा नजल्हा ननहाय ननधी सांचालक, राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन
कक्ष याांचे कडू न सांबांधीत मुख्य कायणकारी अनधकारी याांना नवतरीत करण्यात येईल. या ननधीचे
उपयोनगता प्रमाणपि सांबांधीत मुख्य कायणकारी अनधकारी नजल्हा पनरषद, सांचालक, राज्य प्रकल्प
व्यवस्थापन कक्ष याांना सादर करतील.
9.5.5प्ररिक्षण वेळापिकाचे स्वरूप:यशदा स्तरीय प्रनशक्षण व क्षेिीय प्रनशक्षणाचे वेळापिक यशदा स्तरावरून शासनास सादर करण्यात
येईल. यशदा स्तरीय प्रनशक्षणाच्या प्रत्यक्ष तारखा यशदा स्तरावरून ननस्श्चत करण्यात याव्यात.
नजल्हयाांमधील नवनवध प्रनशक्षणाचे नदनाांक ननहाय व गाव ननहाय वेळापिक सांबांधीत मुकाअ याांनी
तयार करावयाचे आहे . तथापी, यासाठी राज्याने नदले ली अांनतम कालमयादा नवचारात घ्यावी.
सवणप्रथम सवण सबांधीत मुकाअ याांनी पां.स. गण ननहाय प्रनशक्षणाच्या तारखा ननस्श्चत करून
यासोबतच गणातील ग्रामपांचायतीचे वेळापिक ननस्श्चत करावे. यासाठीचे सननयांिण सांचालक,
प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष व सांचालक, राज्य ग्रामीण नवकास सांस्थायाांनीकरावे.
9.6 प्ररिक्षण कायग क्रम व सहभागी घटक:अ.क्र
1

2

तपिील
गाव नवकास आराखडा तयार करणेबाबत
मागणदशणक सुचनाांचा मसुदा तयार करण्यासाठी 2
नदवसीय नवचार नवननमय कायणशाळा

राज्य स्तरीयवअनधका-याांसाठी पनरचय प्रनशक्षण
कायणशाळा
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सहभागी प्ररिक्षणाथी
नवनवध सहभागी घटक
ग्राम नवकास नवभागाचे उपसनचव,
नजल्हा पनरषदे चे सवण मुख्य कायणकारी
अनधकारी /अनत मुख्य कायणकारी
अनधकारी, सवण नवभागातील नवकास
वआस्थापना नवभागाचे उपायुक्त,
उपमुकाअ (पांचायतवसामान्य प्रशासन
नवभाग), आनण प्रकल्प सांचालक,

अ.क्र

3

4
5
6

तपिील

सहभागी प्ररिक्षणाथी
नजल्हा ग्रामीण नवकास यांिणा.

प्रनशक्षण नवषयक गरजाांचे नवश्लेषण व त्यानुसार
प्रनशक्षणाचे मोडू ल्स तयार करण्यासाठी लोक
प्रनतननधी व सहभागी घटकाांसाठीचे 3 नदवसीय
प्रनशक्षण
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नजल्हा पनरषद याांचेसाठी 1
नदवसीय पनरचय प्रनशक्षण कायणशाळा
नजल्हा पनरषदाांचे नज. प. सदस्यासाठी 1 नदवसीय
पनरचय प्रनशक्षण कायणशाळा
राज्यप्रनशक्षण स्तरावरील सांसाधन व्यक्तींसाठी 5
नदवसाांचे प्रनशक्षकाांचे प्रनशक्षण (TOT)

7

गाांव नवकास आराखडा तयार करण्याबाबत 3
नदवसाांचे प्रनशक्षकाांसाठी प्रनशक्षण

8

नजल्हा स्तरावरील सवण अनधकाऱ्याांसाठी 1
नदवसाचे प्रनशक्षण

9

क्षेिीय अनधकाऱ्याांसाठी 3 नदवसाांचे प्रनशक्षण

10

नजल्हा स्तरीय अनधकाऱ्याांसाठी 1 नदवसीय
कायणशाळा

11

पांचायत सनमती सदस्याांचे 1 नदवसाचे प्रनशक्षण

12

पांचायत सनमती स्तरावरील नवनवध घटकाांसाठी 1
नदवसाची कायणशाळा

13

पांचायत सनमती गण स्तरावरील गणातील सवण ग्राम
पांचायत सदस्य, ग्राम सेवक आनण सांसाधन
व्यक्तीचे 1 नदवसाचे प्रनशक्षण.
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नवनवध सहभागी घटक
सवण नजल्हा पनरषदाांचे अध्यक्ष
/उपाध्यक्ष
सबांनधत नजल्हा पनरषद सदस्य
राज्यातील 100 सांसाधन व्यक्ती
राज्यातील सवण पांचायत सनमत्याां मधील
प्रत्येक गावाांसाठी 1 चाजण ऑनफसर व
सांसाधन व्यक्तीचे प्रनशक्षण
सवण नजल्हा पनरषदाांचे उप मुख्य
कायणकारी अनधकारी (पांचायात)
राज्यातील सवण 351 पांचायत
सनमत्याांचे गट नवकास अनधकारी
आनण नवभागीय प्रनशक्षण केंद्राचे 100
साधन व्यक्ती
प्रत्येक नजल्हा पनरषदे चे 10 खाते प्रमुख
-340, गट नवकास अनधकारी –
351, सहा. गट नवकास अनधकारी 351
सबांनधत पांचायत सनमती सदस्य अांदाजे
– 4000
प्रत्येक पां सां गण स्तरावर या गटातील
कायणरत ग्रामस्तरीय कमणचारी याांची
मानहती सांकलन कायणशाळा.
एकूण ग्राम पांचायत सदस्य –
190000
एकूण ग्राम सेवक – 22000
प्रत्येक ग्राम पांचायत मधून 5 सांसाधन
व्यक्ती (5 पैकी 2 शासकीय व 3
स्वयांसेवक ) 28000*5=140000
प्रत्येक पांस गण स्तरावर वातावरण
ननर्षमती व गाांव नवकास आराखडा
सांचेतन.

अ.क्र

तपिील

सहभागी प्ररिक्षणाथी

14

गाव स्तरावरील क्षमता बाांधणी व गाव नवकास
आराखडा तयार करण्याची प्रनक्रयेसाठी 3
नदवसाांची कायणशाळा.
19700 ग्रामपांचायतींसाठी

15

गाव स्तरावरील क्षमता बाांधणी व गाव नवकास
आराखडा तयार करण्याची प्रनक्रयेसाठी 3
नदवसाांची कायणशाळा.
7955 ग्रामपांचायतींसाठी

16

प्रत्येक पांचायत सनमती मधील 1 आदशण ग्राम
पांचायत ननवड करून सहभागी ननयोजन
प्रनक्रयेसाठी 6 नदवसाचे प्रनशक्षण

सरपांच, ग्रामपांचायत सदस्य,
ग्रामसेवक/ग्रामनवकास अनधकारी,
प्रवीण प्रनशक्षक, स्वयांसेवक
गाांव नवकास आराखडा तयार
करण्यासाठी गाांव स्तरीय कायणशाळा.
सरपांच, ग्रामपांचायत सदस्य,
ग्रामसेवक/ग्रामनवकास अनधकारी,
प्रवीण प्रनशक्षक, स्वयांसेवक
गाांव नवकास आराखडा तयार
करण्यासाठी गाांव स्तरीय कायणशाळा.
सरपांच, ग्रामपांचायत सदस्य,
ग्रामसेवक/ग्रामनवकास अनधकारी,
प्रवीण प्रनशक्षक, स्वयांसेवक
प्रत्येक पांस गणातील उत्कृ ष्ट कामनगरी
करणा-या गावात 6 नदवसीय गाांव
नवकास आराखडा पथदशी कायणशाळा.

9.7 गाव स्तरावरील 3 रदवसांचे क्षमता बांधणी
1. प्रनशक्षणाथी - सरपांच, ग्रामपां चायत सदस्य, गावकरी, ग्रामसेवक, गाव स्तरावरील अनधकारी इ.

नी गाव नवकास आराखडा तयार करण्यामध्ये सहभाग दशणवावा.
2. स्थळ :- गावस्तर
3. 3 नदवसाच्या प्रनक्रया सुरू करताना आदल्या नदवशी सायांकाळी प्रभारी अनधकारी, ग्रामसेवक व

प्रनवण प्रनशक्षक याांनी गावाांत मुकामास पोहचणे आवश्यक.
4. प्रभारी अनधकारी / ग्रामसेवक याांनी 3 नदवसाच्या प्रक्रीयेचे आयोजन करावे.
5. नामननदे नशत प्रवीण प्रनशक्षक याांनी 3 नदवसाच्या प्रक्रीयेमध्ये मागणदशणक, सननयांिण व

आयोजनाची जबाबदारी पार पडावी.
6. सांपण
ू ण प्रनक्रयेसाठी स्वयांसेवक सहाय्य करे ल.
7. पांचायत सनमती गट नवकास अनधकारी याांनी तारखे नस
ु ार गाव नवकास आराखयाबाचे गट ननहाय

ननयोजन करून सननयांिण, पयणवेक्षण आनण आराखडा पूणण करण्याची जबाबदारी घ्यावी.
8. प्रपिाांचा, सांसाधन पुस्स्तका व मागणदशणक सूचनाांचा वापर या प्रनक्रयेमध्ये करावा.
9. गाव स्तरावरून उपलब्ध होणारी मानहती एकि करून ती गाव नवकास आराखयाबामध्ये नमूद

करून त्यास ग्राम सभेची मांजरु ी घे णे.
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9.8 सरनयं िण व आढावा
सदरील उपक्रमाचे सननयांिण करणे , प्रगतीचा आढावा घे णे, नवनवध स्तरावर मागणदशणन करणे,
समस्याांचे समाधान करणे , प्रनशक्षण सिाचा दजा उां चावणे , ननधीचा योग्य नवननयोग करणे ,
मनुष्यबळाची व्यवस्था पाहणे व कालमयादे त उपक्रम यशस्वी करणे यासाठी नवनवध स्तरावर
अनधकारी याांना जबाबदारी सोपनवण्यात येत आहे .
यासाठी राज्य स्तरावर सांचालक, राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, सांचालक, राज्य ग्रामीण नवकास
सांस्था, यशदा तसेच उपसनचव, पांचायतरात ग्रामनवकास नवभाग याांचेकडे समन्वय व
सननपयांिणाची जबाबदारी राहील. नवभागीय स्तरावर उपायुक्त (आस्थापना) व त्याांचे अनधनस्थ
कमणचारी वृांद याांनी त्याांचे नवभागतीन नजल्यातील उपक्रमाचे सननयांिण करावयाचे आहे . नजल्हा
पनरषद स्तरावर उपमुख्य कायणकारी अनधकारी (ग्रामपांचायत) हे नोडल अनधकारी म्हणून काम
पाहतील. पांचायत सनमती स्तरावर गट नवकास अनधकारी व सहाय्यक गट नवकास अनधकारी याांनी
सांयक्
ु तनरत्या सननयांिण करणे आवश्यक राहील.
नजल्हा पनरषद स्तरवर सांबांधीत नवभागप्रमुख, सवण गट नवकास अनधकारी व अन्य क्षेिीय कमणचारी
वृांद याांचेकडू न सदरील मागणदशणक सुचनाांद्वारे ननश्चीत केलेली जबाबदारी पुणण करून घे ण्याची
जबाबदारी सांबांधीत मुख्य कायणकारी अनधकारी नजल्हा पनरषद याां ची राहील. उपक्रमाचे दै नांदीन
कालबद्ध प्रगतीचा अहवाल यथोनचतनरत्या नवनहत केले ल्या प्रपिात सादर करण्याची जबाबदारी
सांबांधीत उपमुख्य कायणकारी अनधकारी (ग्रामपांचायत) याांची राहील.
9.8 समवती मूल्यमापन:सदरीलउपक्रमाचे समवती मुल्यमापन ियस्थ यांिणेमाफणत आवश्यकतेनस
ु ार करून घे ण्यात येईल.
========================
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