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प्रस्तावना : 
राज्र्यातीि गावाचंा शाश्वत लवकास घडवून आणण्र्याकरीता पर्यावरणाचे संवधटन, जतन व 

संरक्षण करुन समृध्द व संपन्न गावाचंी लनर्ममती  करण्र्याच्र्या दृष्ट्र्ीने राज्र्यात सन 2010-2011 पासून 
पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम र्योजना राबलवण्र्यात र्येत आहे. पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम 
र्योजनेअंतगटत उलदष्ट्रे् साध्र्य केिेल्र्या ग्रामपंचार्यतींना लनधीच्र्या स्वरुपात पुरस्कार लदिा जातो.  

िोकसहभागातून उपिब्ध नैसर्मगक संसाधनाचा लवकास करून  पर्यावरणाचा समतोि राखणे, 
त्र्यातून समृदध ग्राम लनमाण करणे, राज्र्य शासनाच्र्या लवलवध लवभागाच्र्या ग्रामस्तरीर्य र्योजनाचंी सागंड 
घािून र्योजनाचंा समन्वर्य करणे व जेथे ही संकल्पना राबलवण्र्यासाठी नव्र्या र्योजनाचंी, कार्यटक्रमाचंी 
आवश्र्यकता आहे  तेथे पोकळी भरण्र्यासाठी तसे कार्यटक्रम / र्योजना ग्राम लवकास लवभागामाफट त 
कार्यान्न्वत करणे हा र्या र्योजनेचा उदे्दश आहे. 

सदरीि र्योजनेच ेअविोकन केि ेअसता आजपर्यंत र्या र्योजनेवर सन 2010-11 पासून एकूण 
रु. 861.79 कोर्ी इतका खचट र्ािेिा असून राज्र्यातीि एकूण 27891 ग्रामपंचार्यतीपैंकी 16443 
ग्रामपंचार्यतींनी पलहल्र्या वर्षाचे लनकर्ष पूणट केिेिे आहेत. 9,290 ग्रामपंचार्यतींनी दुसऱ्र्या वर्षाचे लनकर्ष 
पूणट केिेिे असून 4,174 ग्रामपंचार्यतींनी लतसऱ्र्या वर्षाचे लनकर्ष पूणट केिे आहेत. राज्र्यातीि उवटलरत 
11,500 ग्रामपंचार्यतींनी र्या र्योजनेमध्र्ये सहभाग नोंदलविेिा नाही. तसेच ही र्योजना लवकासाचे एक 
आदशट प्रारुप असिी तरी राज्र्यामध्र्ये एक समान स्वरुपाचे लनकर्ष लदिे गेल्र्याने काही लजल्हे व 
लवभागानंा र्या र्योजनेचा व्र्यवन्स्थतरीत्र्या िाभ घेता आिेिा नाही. अशाप्रकारे र्योजनेच्र्या 
अंमिबजावणीची सद्यन्स्थती पाहता राज्र्यातीि सवट ग्रामपंचार्यतींना लवकास कार्यटक्रमात सहभागी 
करुन घेण्र्याकरीता पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम र्योजनेच्र्या सद्यन्स्थतीतीि स्वरुपात व लनकर्षात 
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बदि करण्र्यात र्येऊन ही र्योजना “स्मार्ट ग्राम” र्या नावाने राबलवण्र्याची बाब शासनाच्र्या लवचाराधीन 
होती. 

शासन लनणटर्य : 
1. राज्र्यातीि सवट भागातीि सामालजक व आर्मथक पलरन्स्थती लवचारात घेऊन पर्यावरण संतुिीत 
समृध्द ग्राम र्योजनेच्र्या लनकर्षात व स्वरुपात बदि करून राज्र्यातीि प्रत्र्येक ग्राम पंचार्यतीस र्योजनेत 
सहभागी होण्र्याची समान संधी उपिब्ध होईि अशा पद्धतीने "स्मार्ट ग्राम" र्या नावाने र्योजना 
राबलवण्र्याचा शासन लनणटर्य घेण्र्यात र्येत आहे. 
2. र्या र्योजनेकरीता लनवडण्र्यात र्येणारी ग्राम पंचार्यत शासनाकडून देण्र्यात आिेल्र्या लनकर्षाचं्र्या आधारे 
गुणाकंन पध्दतीने पारदशटकता ठेवून लनवडिी जाणार असून र्याकरीता गावाचंी लवभागणी 
खािीिप्रमाणे करण्र्यात आिेिी आहे. 

1) मोठर्या ग्रामपंचार्यती (5000 पेक्षा जास्त िोकसंख्र्या असणारी ) 
2) शहरािगत असणा-र्या ग्रामपंचार्यती 
3) पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचार्यती (अगोदर कार्यटक्रमात सहभागी र्ािेिी) 
4) आलदवासी / पेसा ग्रामपंचार्यती 
5) उवटरीत ग्रामपंचार्यती 

3. मोठी ग्रामपंचार्यत, आलदवासी  ग्रामपंचार्यत,  शहरािगत असणारी ग्रामपंचार्यत व पुरस्कार प्राप्त 
ग्रामपंचार्यत र्याचं्र्यामध्र्ये सामालजक, सासं्कृलतक व आर्मथक दृष्ट्र्ीकोनातून खूप मोठी तफावत लदसून 
र्येते. र्याकरीता सदरीि ग्रामपंचार्यतींना त्र्याचं्र्या क्षमतेनुसार गुणाकंन देण्र्यात आिे आहे. स्वच्छता 
(Sanitation), व्र्यवस्थापन (Management), दालर्यत्व (Accountability), अपारंपालरक उजा आलण 
पर्यावरण (Renewable Energy & Environment) व पारदशटकता व तंत्रज्ञानाचा वापर( 
Transparency & Technology ) संलक्षप्तमध्र्ये  “SMART”  र्या  आधारावर ही गुणाकंन पध्दत 
आधारीत असून र्याकरीता एकूण 100 गुण ठेवण्र्यात आिे आहे. गुण देण्र्याकरीता आवश्र्यक लनकर्षाची 
र्यादी पलरलशष्ट्र्  "अ"  प्रमाणे  आहे. 
लनवडीची पध्दत : 

(अ) प्रथम स्तरावर ग्रामपंचार्यत लनवडीची कार्यटपध्दती (तािकुा स्तर) 
लजल्हास्तरावरून स्मार्ट ग्राम र्योजनेची प्रलसध्दी करावी. लजल्हातीि सवट ग्रामपंचार्यतींना 

र्योजनेत सहभागी होण्र्याचे आवाहन करून, ग्रामपंचार्यतींनी "पलरलशष्ट्र्-अ" र्येथीि नमुद लनकर्षनुसार 
स्व-मुल्र्याकंन करून गुणाकंन देण्र्याबाबत प्रलसध्दी करावी.  सदर प्रलसध्दीनंतर सदर र्योजनेत सहभाग 
घेवू इन्च्छणाऱ्र्या संबंलधत लजल्यातीि सवट तािुक्र्यातीि ग्रामपंचार्यती स्व-मुल्र्याकंन करून त्र्याचं े 
प्रस्ताव संबंलधत पंचार्यत सलमती कार्यािर्यासं पाठवतीि. संबंलधत तािुक्र्यातीि प्राप्त र्ािेल्र्या 
ग्रामपंचार्यतींच्र्या एकूण स्व-मुल्र्याकंन प्रस्तावापंैकी अलधक गुण प्राप्त 25% ग्रामपंचार्यतीची तािुका 
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तपासणी सलमती तपासणी करून त्र्यानंा गुणांकन देतीि. सदर तपासणीकलरता प्रत्र्येक 
तािुकास्तरावर तािुका तपासणी सलमती सबंलधत लजल्याचे मुख्र्य कार्यटकारी अलधकारी,लजल्हा पलरर्षद 
गठीत करतीि.  सदर सलमतीची रचना व कार्यटकक्षा  पुढीिप्रमाणे असेि. 

गर् लवकास अलधकारी/सहा.गर् लवकास अलधकारी : अध्र्यक्ष 
लवस्तार अलधकारी (आरोग्र्य)                                    : सदस्र्य 
लवस्तार अलधकारी (कृर्षी)                                    : सदस्र्य 

 कलनष्ट्ठ अलभर्यंता (पाणी पुरवठा)                                    : सदस्र्य 
 सहार्यक िेखा अलधकारी                                    : सदस्र्य 
 तािुका लवस्तार अलधकारी (पंचार्यत)                        : सदस्र्य सलचव 
 वरीि प्रमाणे गठीत करण्र्यात आिेिी  तािुका तपासणी सलमती स्वत:च्र्या तािुक्र्यात तपासणी 
न करता लजल्यातीि इतर तािुक्र्यात (Cross-Verification) तपासणी करेि. संबंलधत लजल्याचे मुख्र्य 
कार्यटकारी अलधकारी, लजल्हा पलरर्षद हे लजल्यातीि सवट तािुक्र्यामध्र्ये प्रत्र्येक सलमत्र्यानंा 
तपासणीसाठी कार्यटकक्षा लनधालरत करून देतीि.   
 सलमतीची कार्यटकक्षा : 

I. मुख्र्य कार्यटकारी अलधकारी र्यानंी नेमुन लदिेल्र्या तािुक्र्यातीि सहभागी ग्रामपंचार्यतींपैकी स्व-
मुल्र्याकंनात सवटलधक गुण प्राप्त केिेल्र्या 25% ग्रामपंचार्यतींची प्रत्र्यक्ष क्षते्रीर्य स्तरावर तपासणी 
करून वस्तुन्स्थतीवर आधालरत गुणाकंन देणे. 

II. सदर ग्रामपंचार्यतींना देण्र्यात आिेिे गुणाकंन पंचार्यत सलमती कार्यािर्यातं नोर्ीस बोडटवर 
िावून, सदर गुणाकंनानंा पुरेशी प्रलसध्दी देणे व र्याबाबत संबंलधत ग्रामपंचार्यतींना कळलवणे. 

III. गुणाकंनावर प्राप्त हरकती लजल्हा तपासणी सलमतीकडे अंलतम लनणटर्यासाठी पाठलवणे. 
 (ब) लितीर्य स्तरावरुन    ग्रामपंचार्यत   लनवडीची   कार्यटपध्दती   (लजल्हा स्तर ) 

तािुकास्तरावरीि सवालधक गुण प्राप्त र्ािेिी ग्रामपंचार्यत तािुका स्मार्ट ग्राम असेि. सदर 
ग्रामपंचार्यत लजल्हा स्तरावरीि लितीर्य स्पधेकरीता पात्र असेि. संबंलधत लजल्याचे मुख्र्य कार्यटकारी 
अलधकारी, लजल्हा पलरर्षद र्याचं्र्या अध्र्यक्षतेखािी खािीिप्रमाणे लजल्हा तपासणी सलमती तथा स्थालनक 
देखरेख सलमती असेि.  
 
            मुख्र्य कार्यटकारी अलधकारी, लजल्हा पलरर्षद : अध्र्यक्ष 
 लजल्हा आरोग्र्य अलधकारी                         : सदस्र्य 
 लजल्हा कृर्षी लवकास अलधकारी                        : सदस्र्य 
 कार्यटकारी  अलभर्यंता (पाणी पुरवठा)                 : सदस्र्य 
 कार्यटकारी  अलभर्यंता (बाधंकाम)                         : सदस्र्य 
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 मुख्र्य  िेखा व लवत्त अलधकारी, लजल्हा पलरर्षद : सदस्र्य 
 उप मुख्र्य कार्यटकारी अलधकारी (ग्रा.पं.)            : सदस्र्य सलचव  
 सलमतीची  कार्यटकक्षा :  

I) तािुका स्तरावर तािुका तपासणी सलमतीने लदिले्र्या गुणाकंनावर हरकती आल्र्यास, 
आवश्र्यकता वार्ल्र्यास स्थळ पाहणी करून अंलतम लनणटर्य घेणे. 

II) सदर अंलतम लनणटर्यानंतर संबंलधत तािुक्र्यातंून सवालधक गुण प्राप्त ग्रामपंचार्यतीस तािुका 
स्मार्ट ग्राम ग्रामपंचार्यत म्हणनू घोलर्षत करणे. 

III) संबंलधत लजल्यातीि सवट तािुका स्मार्ट ग्राम र्यांचे सवटसाधारणपणे तीन मलहन्र्यानंंतर 
पुनमुटल्र्याकंन करणे. सदर पुनमुटल्र्याकंनामध्र्ये संबंलधत ग्रामपंचार्यतीने  तीन मलहन्र्याचं्र्या 
कािावधीत पलरलशष्ट्र्-अ मधीि लनकर्षांमध्र्ये र्यापूवी तािुका तपासणी सलमतीने केिेल्र्या 
तपासणीच्र्या अनुर्षंगाने प्रगती केिी असेि तर त्र्यास त्र्याप्रमाणात गुण देणे.  सदर 
पुनमुटल्र्याकंनामधून सवालधक गुण लमळािेल्र्या ग्रामपंचार्यतीस लजल्हा स्मार्ट  ग्राम  म्हणनू 
घोलर्षत करणे. 

IV) अंलतम लनवड करण्र्यात आिेल्र्या तािुका स्मार्ट ग्राम व लजल्हा स्मार्ट ग्राम र्यानंा   
सावटजलनक कार्यटक्रमातं पालरतोलर्षक लवतरण करणे. 

V) लजल्हा स्मार्ट ग्राम व तािुका स्मार्ट ग्राम र्यानंा लवतरीत करण्र्यात आिेल्र्या पालरतोलर्षक 
रक्कमेतून शासनाने लनधालरत केिेल्र्या नालवन्र्यपूणट कामाची लनवड व त्र्याकलरता देण्र्यात 
आिेल्र्या लनधीचा लवलनर्योग संबंलधत ग्रामपंचार्यत र्योग्र्य पद्धतीने करीत आहे ककवा कसे 
र्यावर देखरेख ठेवणे. 

5. बक्षीस रक्कमेचे लवतरण व लवनीर्योग व त्र्याबाबतची मागटदशटक तत्व े:  
 प्रथम स्तरावर लनवडण्र्यात र्येणाऱ्र्या ग्रामपंचार्यतीकरीता देण्र्यात र्येणाऱ्र्या पालरतोलर्षकाची 

एकूण रक्कम रु.10,00,000 X 351 तािुके = रू. 35.10 कोर्ी  राहीि. 
 लितीर्य स्तरावर लनवडण्र्यात र्येणाऱ्र्या ग्रामपंचार्यतीकरीता  देण्र्यात  र्येणाऱ्र्या  पालरतोलर्षकाची  

एकूण रक्कम रु. 40,00,000 X 34 लजल्हे = रू.13.60 कोर्ी राहीि. सदर  ग्रामपंचार्यतीस 
र्यापूवी तािुकास्तरावरीि प्राप्त र्ािेल्र्या रू. 10.00 िक्ष रोख पालरतोलर्षका  व्र्यलतलरक्त, 
रु.40.00 िक्ष रोख र्या स्वरूपात पालरतोलर्षक लदिे जाईि. त्र्यामुळे लजल्हास्तरावर स्मार्ट 
ग्राम म्हणनू लनवड र्ािेल्र्या ग्रामपंचार्यतीस एकूण रू.50.00 िक्ष इतके पालरतोलर्षक प्राप्त 
होईि. 

 प्रथमस्तरावर तािुका स्मार्ट ग्राम म्हणनू घोलर्षत करण्र्यात आिेल्र्या ग्रामपंचार्यतींना 
प्रजासत्ताक लदनी व लितीर्य स्त्तरावर लजल्हा स्मार्ट ग्राम म्हणनू घोलर्षत ग्रामपंचार्यतींना 
महाराष्ट्र लदनी पालरतोलर्षक लवतरण करण्र्यात र्येईि. प्रथम स्तरावर व लितीर्यस्तरावर 
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लनवडण्र्यात आिेल्र्या ग्रामपंचार्यतींनी शासनाने लनधालरत केिेल्र्या नालवन्र्यपूणट कामामंधूनच 
(उदा. घनकचरा व्र्यवस्थापन व त्र्यापासून खतलनर्ममती, RO PLANT, सौर पथलदव,े बार्योमास 
गॅसीफार्यर इ.) लनवड करणे आवश्र्यक आहे. अशाप्रकारच्र्या नालवन्र्यपूणट कामाबंाबत 
ग्रामलवकास लवभागामाफट त स्वतंत्र सूचना लनगटलमत करण्र्यात र्येतीि. 

 ६. र्योजनेचे  सलनर्यंत्रण : 
 स्मार्ट ग्राम  र्योजनेच्र्या अंमिबजावणीसाठी व सलनरं्यत्रणासाठी खािीि प्रमाणे राज्र्य स्तरावर 
संलनर्यत्रण सलमती स्थापन करण्र्यात र्येत आहे. 

राज्र्य स्तरीर्य सलनर्यंत्रण सलमती : 
 1. मा. मंत्री, ग्राम लवकास    :  अध्र्यक्ष 
 2. मा. राज्र्यमंत्री, ग्रामलवकास               :  उपाध्र्यक्ष 
 3. सलचव, ग्रामलवकास                           :  सदस्र्य  
 4. उपार्युक्त (लवकास)(सवट)                      :  सदस्र्य 
 5. उपसलचव,(र्योजना) ग्रामलवकास    :  सदस्र्य सलचव 
 सलमतीची  कार्यटकक्षा : 

1. सदर र्योजनेचा वळेोवळेी आढावा घेणे. 
2. सदर र्योजनेच्र्या अंमिबजावणीच्र्या अनुर्षंगाने बदि करावर्याचे आवश्र्यक वार्ल्र्यास त्र्याप्रमाणे 

धोरणात्मक लनणटर्य घेणे. 
3. सदर र्योजनेमध्र्ये स्मार्ट ग्राम लनवडीकलरता लनधालरत केिेल्र्या लनकर्षात आवश्र्यक वार्ल्र्यास 

बदि करणे. 
4. स्मार्ट ग्राम ग्रामपंचार्यतींना बक्षीस रकमेतून घ्र्यावर्याची कामे व प्रशासकीर्य खचाचे लनकर्ष 

लनधालरत करणे. 
  

7. र्योजनेचा आराखडा : 
 स्मार्ट ग्राम र्योजनेमध्र्ये जास्तीत जास्त ग्रामपंचार्यतींना  सहभाग घेण्र्यासाठी  लजल्हास्तरावरून 
व्र्यापक प्रलसध्दी देवून हाती घ्र्यावर्याच्र्या कार्यटक्रमांचा लनलित कािमर्यादेत अमंिबजावणी 
करण्र्याकरीताचा आराखडा पलरलशष्ट्र् - ब प्रमाणे  आहे. 
 प्रशासकीर्य खचट, अभ्र्यास दौरा, प्रलशक्षण व सल्लागार नेमणकू : र्या र्योजनेअंतगटत सहभागी 
होणा-र्या ग्रामपंचार्यतींना अभ्र्यास दौरा आर्योलजत करण्र्यात र्येईि. तसचे स्मार्ट ग्राम म्हणनू 
लनवडिेल्र्या ग्रामपंचार्यतींचे प्रलशक्षण लवलवध स्तरावर राज्र्य ग्रामीण लवकास संस्था व शासकीर्य 
अलधकारी इत्र्यादी माफट त घेण्र्यात र्येईि. तसेच स्मार्ट ग्राम म्हणनू लनवडिेल्र्या ग्रामपंचार्यतींना लवकास 
कामासंाठी सल्लागार नेमण्र्याची मुभा राहीि. 
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 प्रचार व प्रलसध्दी (IEC) : र्योजनेचा जास्तीत जास्त ग्रामपंचार्यतींना िाभ व्हावा र्या उदे्दशाने र्या 
र्योजनेची लवलवध स्तरावर प्रचार व प्रलसदधी करण्र्यात र्येईि. 
 8. र्योजनेकलरता लनधी : 
 र्या र्योजनेकरीता दरवर्षी रु. 53.80 कोर्ी इतक्र्या खचास मान्र्यता देण्र्यात र्येत आहे. सदर  
खचाचे लववरण खािीि प्रमाणे राहीि : - 

अ.क्र. लववरण पालरतोलर्षक लनधी   
(रू. कोर्ी) 

1 पालरतोलर्षक  लनधी तािुकास्तर (351 तािुके) 35.10 
2 पालरतोलर्षक लनधी लजल्हास्तर (34 लजल्हे) 13.60 
3 प्रशासकीर्य खचट, IEC, प्रचार व प्रलसदधी अभ्र्यास दौरा, प्रलशक्षण, 

कन्संिर्न्सी चाजेस इत्र्यादी (लजल्हा स्तरावर) प्रती लजल्हा रू.15 
िक्ष 

5.10 

 एकूण   53.80 
 
 र्या र्योजनेची स्पधात्मक सरुुवात ही चािू आर्मथक वर्षापासून होईि. स्मार्ट ग्राम र्योजनेसाठी 
प्रथम वर्षात सन 2016-17 मध्र्ये प्रथम स्तरावरीि तािुका स्मार्ट ग्राम ग्रामपंचार्यतींना रोख स्वरूपात 
पालरतोलर्षक लवतरण करण्र्यात र्येईि. र्यासाठीचा खचट रू. 35.10 कोर्ी तसेच प्रचार-प्रलसध्दी इ. साठी 
रू. 5.10 कोर्ी र्याप्रमाणे एकूण रू. 40.20 कोर्ी इतक्र्या खचास मंजूरी देण्र्यात र्येत आहे. 
 सदर शासन लनणटर्य महाराष्ट्र शासनाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या संकेतस्थळावर 
उपिब्ध करण्र्यात आिा असून त्र्याचा संकेताक 201611211654274120 असा आहे. हा आदेश 
लडजीर्ि स्वाक्षरीने साक्षालंकत करुन काढण्र्यात र्येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्र्यपाि र्याचं्र्या आदेशानुसार व नावाने.  

 लव. लव. गुजर 
 सह सलचव , महाराष्ट्र  शासन 
प्रत, 

1 मा. राज्र्यापािाचंे  सलचव 
2 मा.मुख्र्यमंत्री र्याचंे प्रधान सलचव, मंत्रािर्य, मंुबई 
3 सवट मा.मंत्री व मा.राज्र्यमंत्री र्याचंे खाजगी सलचव, मंत्रािर्य, मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4 मा. लवरोधी पक्ष नेता र्याचंे खाजगी सलचव, महाराष्ट्र लवधान मंडळ सलचवािर्य, मंुबई 
5 सवट लवधानसभा व लवधानपलरर्षद सदस्र्य, महाराष्ट्र लवधान मंडळ सलचवािर्य, मंुबई 
6 मा.मुख्र्य सलचव, र्याचंे वलरष्ट्ठ न्स्वर्य सहाय्र्यक, मंत्रािर्य, मंुबई 
7 महािेखापाि (िेखा व अनुज्ञरे्यता), महाराष्ट्र राज्र्य-1, मंुबई 
8 महािेखापाि (िेखापलरक्षण), महाराष्ट्र राज्र्य-1, मंुबई 
9 महािेखापाि (िेखा व अनुज्ञरे्यता), महाराष्ट्र राज्र्य-2, नागपूर 
10 महािेखापाि (िेखापलरक्षण), महाराष्ट्र राज्र्य-2, नागपूर 
11 अलधदान व िेखालधकारी, मंुबई 
12 लनवासी िेखा पलरक्षा अलधकारी, मंुबई 
13 अपर मुख्र्य सलचव / प्रधान सलचव / सलचव, मंत्रािर्यीन प्रशासकीर्य लवभाग (सवट) 
14 मा.अध्र्यक्ष, लजल्हा पलरर्षद (सवट) 
15 लवधी मंडळ गं्रथािर्य, लवधान भवन,मंुबई (10 प्रती) 
16 महासंचािक, मालहती व जनसंपकट  सचंािनािर्य, मंबई (5 प्रती प्रलसदधीसाठी) 
17 सवट लवभागीर्य आर्युक्त 
18 सवट लजल्हालधकारी 
19 संचािक, राज्र्य ग्रामीण लवकास र्यंत्रणा (र्यशदा), पुणे 
20 प्राचार्यट, ग्रामसेवक प्रलशक्षण कें द्र, पंचार्यत राज प्रलशक्षण कें द्र, संर्युक्त प्रलशक्षण कें द्र 
21 संचािक, िेखा व कोर्षागारे, मंुबई 
22 सवट सह /उप सलचव, ग्राम लवकास व जिसंधारण लवभाग  
23 सवट लजल्हा पलरर्षदाचंे मुख्र्य कार्यटकारी अलधकारी 
24 सवट लजल्हा पलरर्षदाचंे मुख्र्य िेखा व लवत्त अलधकारी  
25 संचािक, भार्षा संचािनािर्य, महाराष्ट्र राज्र्य, मंुबई 
26 ग्रामलवकास  लवभागातीि सवट कार्यासने व रोख शाखा. 
27 अलतलरक्त संचािक, एकान्त्मक ग्रामीण लवकास कार्यटक्रम कक्ष, बाधंकाम भवन, फोर्ट, 

मंुबई 
28 संग्रहाथट (र्योजना-1) 

 

 
 
 
 



शासन ननर्णय क्रमाांकः स्माग्रायो-2015/प्र.क्र.151-अ/योजना-1 

 

पषृ्ठ 19 पैकी 8  
 

पलरलशष्ट्र् - अ 
(शासन  लनणटर्य  क्रमांक:-स्माग्रार्यो-2015/प्र.क्र.151-अ/र्योजना-1,लदनांक 21  नोव्हेंबर, 2016 सोबतचे  

पलरलशष्ट्र् -अ ) 
स्मार्ट - ग्राम लनवडी साठीचे लनकर्ष व गुणांकन 

लनकर्ष गुण 
स्वच्छता 

     SANITATION 
1. वरै्यन्क्तक शौचािर्य सुलवधा व वापर 
2. सावटजलनक इमारतीमधीि शौचािर्य सुलवधा व वापर 
3. पाणी गणुवत्ता तपासणी 
4. सांडपाणी व्र्यवस्थापन 
5. घनकचरा व्र्यवस्थापन 

20 

व्र्यवस्थापन 
MANAGEMENT 

1. पार्याभतू सुलवधाचंा लवकास 
2. आरोग्र्य व लशक्षण लवर्षर्यक  सलुवधा 
3. कें द्र/राज्र्य परुस्कृत र्योजनाचंी  प्रभावी अंमिबजावणी 
4. बचत गर् 
5. प्िान्स्र्क वापर बदंी 

25 

दालर्यत्व 
ACCOUNTABILITY 

1. ग्रामपंचार्यतीच्र्या घरपट्टी/पाणीपट्टी वसुिी तसचे पाणी परुवठा व पथ 
लदव ेर्यासाठी वापरण्र्यात रे्यणाऱ्र्या वीज लबिांचा लनर्यलमतपणे भरणा 

2. मागासवगीर्य/मलहिा व बािकल्र्याण/ अपंगांवरीि खचट 
3. िेखापलरक्षण पतूटता 
4. ग्रामसभेच ेआर्योजन 
5. सामालजक दालर्यत्व 

20 

अपारंपालरक    उजा  व  
पर्यावरण 

RENEWABLE 
ENERGY& 

ENVIRONMENT 

1. LED लदव ेवापर व लवद्यतु पथांचे LED लदव्र्यांमध्रे्य रूपांतरण 
2. सौर पथलदव े 
3. बार्योगॅस सरंं्यत्राचा वापर 
4. वृक्ष िागवड 
5. जिसंधारण 

20 

पारदशटकता व तंत्रज्ञान 
TRANSPARENCY 
& TECHNOLOGY  

1. ग्रामपंचार्यतींचे सवट अलभिेखांचे संगणकीकरण 
2. संगणकीकरणािारे नागलरकानंा परुलवण्र्यात रे्यत असिेल्र्या सुलवधा 
3. ग्रामपंचार्यतीचे संकेतस्थळ व सधुालरत   तंत्रज्ञानाचा  वापर 
4. आधार काडट 
5. संगणक आज्ञाविींचा वापर 

15 

एकूण 100 
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S-Sanitation 

अ. 
क्र. 

मुद्या  लनकर्ष पर्यावरण 

संतुलित  
समृध्द ग्राम 
र्योजनेंतगटत 

पुरस्कार 

प्राप्त 

ग्रामपंचार्यत 

लनमशहरी 
ग्रा.पं. 
(शहरा 

पासून  5 लकमी  
दूर ) 

5000 
पेक्षा 

जास्त 
िोकसं
ख्रे्यची 
ग्राम 

पंचार्यत 

पेसा  /    
आलदवा

सी 
ग्रामपंचार्य

त 

सवटसाधारण 
ग्रामपंचार्यत 

1. वरै्यन्क्तक 
शौचािर्याची 
सुलवधा व वापर 

100% शौचािर्याची सुलवधा व वापर 8 8 8 8 8 

75-99% शौचािर्याची सुलवधा व वापर 0 4 4 6 5 

50-74% शौचािर्याची सुलवधा व वापर 0 0 2 4 3 

25-49%शौचािर्याची सुलवधा व वापर 0 0 0 2 0 

2. सावटजलनक 
इमारतीमधीि 
शौचािर्य सुलवधा 
व वापर 

ग्रामपंचार्यत हद्दीतीि सावटलजनक शौचािर्य, 
सवट  शाळा, अंगणवाड्या व सावट. 
इमारतीमधीि  स्वच्छतागृह सुलवधा व वापर 
प्रत्रे्यकी 0.5 गुण,नसल्र्यास0गुण 

सवट 
असल्र्यास 2 

गुण 

सवट असल्र्यास 

2 गुण 

सवट 
असल्र्यास 

2 गुण 

4 पैकी 2 
बाबी 

असल्र्यास 

2 गुण 

4 पैकी 2 
बाबी 

असल्र्यास 

2 गुण 

3. पाणी गुणवत्ता 
तपासणी 

मागीि वर्षामध्रे्य ग्रामपंचार्यतीिारे गावांमध्रे्य 
पाणीपुरवठा करण्र्यात रे्यत असिेल्र्या मुख्र्य 
स्त्रातोस, आरोग्र्य लवभागामाफट त देण्र्यात 
रे्यणाऱ्र्या   गुणांकनानुसार सदर स्त्रोतास मागीि 
वर्षटभरात एकदा जरी  िाि काडट प्राप्त 
असल्र्यास शुन्र्य गुण,  िाि काडट प्राप्त नसेि 
व  लपवळे काडट प्राप्त असल्र्यास 1गुण , िाि व  
लपवळे  काडट प्राप्त नसेि व  लहरव ेकाडट प्राप्त  
असल्र्यास 2 गुण व मागीि वर्षटभरात चंदेरी 
काडट प्राप्त असल्र्यास 3 गुण 

3 3 3 3 3 

घरगुती नळ 
जोडणी 

ग्रामपंचार्यत हद्दीतीि एकूण घरे 
व प्रत्र्यक्षात नळ जोडणी र्याची 
र्क्केवारी लवचारात घेऊन 
गुणांकन कराव.े 

100% 2 2 2 2 2 

75-99% 1 1 1 2 2 

50 ते 74% 0 0 0 1 1 

4 सांडपाणी 
व्र्यवस्थापन 

सांडपाणी जोडणारी घरे (100% गर्ारे 
असल्र्यास 1 गुण अन्र्यथा ० गुण अथवा जेथे 
गर्ारीने अंशत: जोडणी केिी आहे तथालप 
उवटलरत लठकाणी जोडणी देणे शक्र्य नाही अशा 
घरांकरीता एमजी-नरेगा अंतगटत एलकत्रत  
शोर्षखड्डा बांधिा असल्र्यास 1 गुण अन्र्यथा 0 
गुण ) 
 

1 1 1 1 1 
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 एकूण गर्ारांच्र्या िांबीच्र्या 
प्रमाणात बंलदस्त/ भलूमगत 
गर्ारांची एकूण िांबी 

100% 3 3 3 3 3 

75-99% 1 1 1 2 2 

50-74% 0 0 0 1 0 

5. घनकचरा 
व्र्यवस्थापन 

घर/कुरंु्बांतीि कचरा 
ग्रामपंचार्यत माफट त वाहून नेणे व 
त्र्याची र्योग्र्य लवल्हेवार् िावणे. 

100% 
असल्र्यास  
1 गुण 
अन्र्यथा 
0गुण 

1 1 1 1 1 
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M- Management (व्र्यवस्थापन)      
1. पार्याभतू 

सुलवधांचा लवकास 

ग्रामपंचार्यतींची स्वतंत्र इमारत, स्मशान भमूी व 
लवकलसत बाजारपेठ ( ओरे्/ बाजारगाळे ) कलरता 
प्रत्रे्यकी 1 गुणाप्रमाणे एकूण 3 गुण   

3 3 3 3 3 

सावट.लक्रडांगण, गं्रथािर्य, व्र्यार्यामशाळा व  
सावट.उद्यान र्याकलरता प्रत्रे्यकी  1 गुण र्याप्रमाणे 4 
गुण. 

सवट 
असल्र्यास 

4 गुण 

सवट असल्र्यास 

 4 गुण 

सवट 
असल्र्यास 

4 गुण 

4 पैकी 2 
बाबी 

असल्र्यास 

4 गुण 

4 पैकी 2 
बाबी 

असल्र्यास 

4 गुण 

2. आरोग्र्य व लशक्षण 
लवर्षर्यक सुलवधा 

िसीकरण सत्र लनर्यलमतीपणे र्ािे असल्र्यास 1 
गुण, नसल्र्यास  0 गुण 

1 1 1 1 1 

100 र्क्के बांळतपण दवाखान्र्यात र्ाि े 
असल्र्यास 2 गुण अन्र्यथा  0 गुण 

2 2 2 2 2 

मागीि वर्षात गावांमध्रे्य साथीच्र्या आजाराचा 
प्रादुभाव र्ािा असल्र्यास 0 गुण, नसल्र्यास 2 गुण 

2 2 2 2 2 

बािकांमधीि 
कुपोर्षणाच ेप्रमाण 

सेन्व्हअर (Severe)/ 
मॉडरेर् अॅक्र्युर् 
मािन्र्युरीशन नसल्र्यास 
2 गुण व असल्र्यास 0 
गुण, 

2 2 2 2 2 

ग्रामपंचार्यत हदृीतीि 
चािू असिेल्र्या सवट 
प्राथलमक व माध्र्यलमक 
शाळांमध्रे्य  प्रवलेशत 
लवद्यार्थ्र्यांच े गळतीचे 
प्रमाण 

5 र्क्क्र्यांपेक्षा कमी 
असल्र्यास 

2 2 2 2 2 

5-10 र्क्क्र्यांमध्रे्य असेि 
तर 

1 1 1 2 1 

10-20 र्क्क्र्यांमध्रे्य  
असल्र्यास 

0 0 0 1 0 

20 र्क्के पेक्षा जास्त   
असल्र्यास 

0 0 0 0 0 

3. कें द्र शासनाच्र्या 
र्योजनांची प्रभावी 
अंमिबजावणी 

एमजी-नरेगा र्योजनेमध्रे्य ग्रामपंचार्यतींअंतगटत 
प्राप्त र्ािेल्र्या मागणीप्रमाणे जॉब काडट 100र्क्के 
देण्र्यात आिे आहेत कार्य, असल्र्यास 1 गुण, 
नसल्र्यास 0 गुण  

1 1 1 1 1 

ग्रामीण घरकुि 
र्योजनांच े स्वच्छ 
भारत 
अलभर्यानांशी 
अलभसरण 

( Conversion) 

प्रधानमंत्री आवास र्योजना / 
रमाई घरकुि/ शबरी आवास 
र्योजनेंतगटत ठरवून लदिेल्र्या  
उलद्दष्ट्र्ांनुसार शौचािर्यांसह 
घरकुिांच े बांधकाम  पूणट र्ािे 
असल्र्यास 1गुण अन्र्यथा 0 गुण 

1 1 1 1 1 
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दीनदर्याळ उपाध्र्यार्य घरकुि 
जागा खरेदी अथटसहाय्र्य 
रे्याजनेंतगटत लवलवध प्रवगातीि 
बेघर-भलूमहीनांना घरकुि 
बांधकमासाठी ग्रामपंचार्यतींने 
एकलत्रत जागा उपिब्ध करून 
लदिी आहे कार्य, असल्र्यास 1 
गुण नसल्र्यास 0 गुण 

1 1 1 1 1 

सुकन्र्या समृध्दी र्योजना- ग्रामपंचार्यत हद्दीतीि 
दालरद्र्र्य रेर्षेखािीि कुरंु्बात जन्मणाऱ्र्या एकूण  
मुिीपैकी 80 र्क्केपेक्षा जास्त मुिींचा र्योजनेत 
सहभाग असल्र्यास 1 गुण, नसल्र्यास 0 गुण 

1 1 1 1 1 

अर्ि पेन्शन र्योजना - 18 ते 40 वर्योगर्ातीि 
असंघर्ीत क्षेत्रातीि सवट बचत बँक 
खातेधारकांपैकी 80 र्क्केपेक्षा जास्त ग्राहकांनी 
भाग घेतल्र्यास 1 गुण, नसल्र्यास 0 गुण 

1 1 1 1 1 

जनधन र्योजना- एकूण िाभधारक घर्कांपैकी 90 
पेक्षा जास्त असल्र्यास ग्रामस्थांनी र्या र्योजनेमध्रे्य 
खाते  उघडल्र्यास  1 गुण, 75 ते 89 र्क्के 
असल्र्यास 0.5 गुण  व 75 र्क्केपेक्षा कमी 
ग्रामस्थांनी खाते उघडिे असल्र्यास 0 गुण 

1 1 1 1 1 

4. बचत गर् गावांतीि बचत 
गर्ांपैकी  दशसुत्रीचे 
पािन करणाऱ्र्या 
बचतगर्ांत मलहिांचा 
सहभाग 

गावातीि मलहिांपैकी 
75 % वा त्र्यापेक्षा जास्त 
मलहिांचा समावशे 
असल्र्यास   

2 2 2 2 2 

50-74% असल्र्यास 1 1 1 2 2 

25-49% असल्र्यास 0 0 0 1 1 

5. प्िान्स्र्क वापर 
बंदी 

50% पेक्षा कमी मार्यक्रॉनच े प्िास्र्ीक वापरास 
बंदी घािण्र्याबाबत ग्रामसभेचा ठराव व 
त्र्याअनुर्षंगाने अंमिबजावणी केिी  असल्र्यास 1 
गुण नसल्र्यास 0 गुण 

1 1 1 1 1 
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A- Accountability (दालर्यत्व) 
 

1. ग्रामपंचार्यतीच्र्या 
घरपट्टी / 

पाणीपट्टी वसुिी 
व पाणी पुरवठा  

व पथ लदवे 
र्यासाठी 

वापरण्र्यात 
रे्यणाऱ्र्या वीज 

लबिे लनर्यलमतपणे 
भरणे 

मागीि वर्षातीि 
घरपट्टीची क्षेत्रफळावर 

आधालरत वसुिी 

100 % असल्र्यास 1 1 1 1 1 

80-100% असल्र्यास 0 0 0 1 1 

मागीि थकबाकीसह 
पाणीपट्टीची वसुिी 

100 % असल्र्यास 1 1 1 1 1 

80-100% असल्र्यास 0 0 0 1 1 

ग्रामपंचार्यतीमाफट त करण्र्यात रे्यणाऱ्र्या पाणी 
पुरवठा  व पथ लदव ेइ.सुलवधांकलरता रे्यणारी  वीज 
लबिे लनर्यलमतपणे भरणे. मागीि 2 मलहन्र्यांपेक्षा 
जास्त कािावधीच ेदेर्यक प्रिंलबत नसल्र्यास 2गुण 
व असल्र्यास 0 गुण 

2 2 2 2 2 

2. मागासवगीर्य  / 

मलहिा व 
बािकल्र्याण / 
अपंगावरीि खचट 

15 र्क्के मागासवगीर्यांवर, 10 र्क्के मलहिा- 
बािकल्र्याणावर व 3 र्क्के अपंगावर अनुशेर्षासह 
100र्क्के खचट र्ािा असल्र्यास प्रत्रे्यकी 1 गुण 
नसल्र्यास प्रत्रे्यकी 0 गुण 

3 3 3 3 3 

3. िेखापलरक्षण 
शकांची पूतटता 

1 एलप्रि रोजी प्रिंलबत शकापैकी 100 र्क्के 
शकांची पूतटता र्ाल्र्यास 2 गुण 

2 2 2 2 2 

1 एलप्रि रोजी प्रिंलबत शकापैकी 75-99 र्क्के 
शकांची पूतटता र्ाल्र्यास 1 गुण 

1 1 1 1 1 

4. ग्रामसभेच े
आर्योजन 

सहाही सभा गणसंख्रे्यअभावी तहकूब न र्ाल्र्यास 
2 गुण. 6 पैकी 4 सभा गणसंख्रे्य अभावी  तहकूब न 
र्ाल्र्यास  1 गुण, अन्र्यथा 0 गुण 

2 2 2 2 2 

लनर्यलमत ग्रामसभेच्र्या आदल्र्या लदवशी मलहिा 
ग्रामसभेच े आर्योजन करण्र्यात आिे असल्र्यास 1 
गुण नसल्र्यास 0 गुण 

1 1 1 1 1 

 
5. 

 
सामालजक 
दालर्यत्व 

सेवांची व दाखल्र्यांची मागणी  मुदतीत पूतटता 
केल्र्याच े प्रमाण - 100 र्क्के पूतटता  व अपीि 
नसल्र्यास  2 गुण 

75-99र्क्के पूतटता केिी असल्र्यास 1 गुण, 75 
र्क्केपेक्षा कमी असल्र्यास 0 गुण 

2 2 2 2 2 

मादक द्रव्र्यांची लवक्री व सेवन र्यांवर ग्रामसभेने 
ठराव घेवून सदर बंदीची अंमिबजावणी करण्र्यात 
रे्यत आहे कार्य, असल्र्यास 1 गुण नसल्र्यास 0 गुण 

1 1 1 1 1 

मागीि ग्रामपंचार्यतीची लनवडणकू लबनलवरोध 
र्ािी  आहे कार्य, असल्र्यास  1 गुण नसल्र्यास 0 
गुण 

1 1 1 1 1 
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मागीि 2 वर्षांत गावांमध्रे्य सामुदालर्यक लववाह 
सोहळा /आंतरजातीर्य लववाह आर्योलजत 
करण्र्यात आिे आहेत कार्य, असल्र्यास 2 गुण 
नसल्र्यास ० गुण 

2 2 2 2 2 

मागीि वर्षात गावांत 
नोंदलवण्र्यात आिेल्र्या 
फौजदारी गुन्यांचे 
प्रमाण 

एकही फौजदारी गुन्हा 
नोंदलवण्र्यात आिेिा 
नसल्र्यास 2 गुण 

2 2 2 2 2 

गुन्हा नोंदलवण्र्याच ेप्रमाण 
एकूण िोकसंख्रे्यच्र्या 0 - 
2% प्रमाणात असल्र्यास, 
1 गुण 

1 1 1 1 1 

2% पेक्षा जास्त प्रमाण 
असल्र्यास 0 गुण 

0 0 0 0 0 
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R  -   Renewable  Energy  &  Environment (  अपारंपालरक  उजा  व पर्यावरण   )   

1 LED बल्ब व 
पथलदव ेर्यांचा 
वापर 

वीज जोडणी 
असिेल्र्या घरात 
लकमान एक LED 
बल्बचा वापर असणे 

100% 4 4 4 4 4 

75-99% 2 2 2 3 2 

50-74% 0 0 0 2 1 

25-49% 0 0 0 1 0 

गावात  असिेल्र्या 
लवद्यतु  पथलदव्र्यांचे   
LED पथलदव्र्यांमध्रे्य 
रुपांतर 

100% 2 2 2 2 2 

75-99% 1 1 1 2 1 

50-74% 0 0 0 1 1 

2 गावात असिेिे 
सौर पथलदव ेचािू 
असणे (सवट 
र्योजनेतीि) 

100% 3 3 3 3 3 

75-99% 1 1 1 2 1 

50-74 % 0 0 0 1 1 

3. बार्योगॅस संरं्यत्र ग्रामपंचार्यत हद्दीत लकमान 2 बार्योगॅस संरं्यत्र 
कार्यटरत असणे, असल्र्यास1गुण नसल्र्यास 0 
गुण 

1 1 1 1 1 

4. वृक्ष  िागवड गावातीि भौगोलिक पलरन्स्थतीनुसार वृक्ष लनवड 
करून ग्रामपंचार्यत हद्दीत रस्त्र्याच्र्या  दुतफा 
ग्रा.पं.च्र्या अखत्र्यालरतीि जागेत वा खाजगी 
जागेत शास्त्रोक्त पध्दतीने खड्डा खणनू, 
आवश्र्यक ते खत व कसचन उपिब्ध करून  व 
संरक्षक जाळी  अथवा कंुपणासह केिी असिेिी 
वृक्ष िागवड गावातीि एकूण िोकसंख्रे्यच्र्या 
20% वा त्र्यापेक्षा जास्त असल्र्यास 5 गुण, 15-
20% वृक्ष िागवड असल्र्यास 4 गुण, 10-15% 
वृक्ष िागवड असल्र्यास 3 गुण, 5-10% वृक्ष 
िागवड असल्र्यास 2 गुण , 1-5%वृक्ष  िागवड 
असल्र्यास 1 गुण  व 1% पेक्षा कमी वृक्ष िागवड 
असल्र्यास 0 गुण. सदर वृक्ष संख्र्या मोजतांना, 
ग्रामपंचार्यत हलद्दत व्र्यावसालर्यक तत्वावर 
करण्र्यात आिेल्र्या फळबागा मधीि वृक्ष 
िागवड लवचारात घेतिी जावू नरे्य. 

5 5 5 5 5 
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5. जिसंधारण मागीि आर्मथक वर्षात िोकसहभागातून 
जिर्युक्त लशवार अलभर्यान, पाणिोर् क्षेत्र 
अलभर्यान ,पाणी पुनवापरा संदभात केिेिी 
कामे, गाळ काढणे, वनराई बंधारा, गॅबीर्यन 
बंधारा,  नािा सरळीकरण व जिसंधारणाची 
इतर कामे - र्यापैकी 2 कामे केिी असल्र्यास 5 
गुण, 1 काम केिे असल्र्यास 2.5 गुण व  
कोणतेही  काम केिे नसल्र्यास 0 गुण 

   5 5 5 5 5 
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T-  Transparency and Technology   ( पारदशटकता   व तंत्रज्ञान  )    

1. ग्रामपंचार्यतींच े
सवट अलभिेखांच े
संगणकीकरण 

ग्रामपंचार्यत िेखा संलहता 2011 मधीि 1 ते 33 
नमुने संगणकीकरण  (G2G),(ASSK GR dated 
11.8.2016)- पूणट असल्र्यास 2 गुण अन्र्यथा 0 
गुण 

2 2 2 2 2 

 
2. 

 

संगणकीकरणां 
िारे नागलरकांना 
पुरलवण्र्यात रे्यत 
असिेल्र्या सुलवधा 

ग्रामपंचार्यतिारे देण्र्यात रे्यणारे सवट 19 दाखिे / 
प्रमाणपत्र संगणकीकृत करणे व लवतरीत 
केल्र्यास 2 गुण अन्र्यथा 0 गुण (G2C) 

2 2 2 2 2 

ग्रामपंचार्यतींशी संबंध नसिेल्र्या व िोकांसाठी 
उपर्योगी इतर सेवा (B2C) संगणकामाफट त 
उपिब्ध करून लदल्र्यास 2 गुण अन्र्यथा 0 गुण 

2 2 2 2 2 

ग्रामसभांची मालहती SMS िारे नागलरकांना देत 
असल्र्यास 1 गुण अन्र्यथा 0 गुण 

1 1 1 1 1 

सवट र्योजनांचे फिक िावत असल्र्यास 1 गुण 
अन्र्यथा 0 गुण 

1 1 1 1 1 

3. 
 

ग्रामपंचार्यतीच े 
संकेतस्थळ  व 
सुधालरत 
तंत्रज्ञानाचा वापर 

ग्रामपंचार्यतींच्र्या संकेतस्थळावर सवट 
र्योजनांची/खचासह  मालहती लदिी असल्र्यास 1 
गुण अन्र्यथा 0 गुण 

1 1 1 1 1 

सुधालरत तंत्रज्ञानाचा वापर करून ककवा अन्र्य 
नालवन्र्यपूणट उपक्रम  राबलविा असल्र्यास 1 गुण 
अन्र्यथा 0 गुण 

1 1 1 1 1 

4. आधार काडट 100 र्क्के ग्रामस्थांनी  आधार काडट काढिे 
असल्र्यास 1 गुण, अन्र्यथा 0 गुण 

1 1 1 1 1 

5. संगणक 
आज्ञाविींचा वापर 

आमचं गाव आमचा लवकास आराखडा (GPDP) 
प्िॅन प्िस मध्रे्य अपिोड केिेिा असल्र्यास 2 
गुण अन्र्यथा 0 गुण 

2 2 2 2 2 

आपिं सरकार सेवा अंतगटत ई-पंचार्यत 
कार्यटक्रमांतगटत NIC च्र्या 11 आज्ञाविी 
अद्यर्यावत असल्र्यास 2 गुण अन्र्यथा 0 गुण 

2 2 2 2 2 
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पलरलशष्ट्र् - ब 
( शासन लनणटर्य क्रमाकं-  स्माग्रार्यो-2015/प्र.क्र.15१-अ/र्योजना-1, लदनाकं २१ नोव्हेंबर,2016 च्र्या सोबतचे 

पलरलशष्ट्र्-ब ) 
अ. 
क्र. 

हाती घ्र्यावर्याचा कार्यटक्रम कािावधी 

1. स्मार्ट ग्राम र्योजनेंसंदभात लजल्हास्तरावर व्र्यापक 
प्रलसध्दी देणे. 

7 लदवस  
( 1 ते 7 लडसेंबर पर्यंत) 

2.  तािुकास्तरावर  स्मार्ट ग्राम  र्योजनेत सहभाग घेव ू
इन्च्छणाऱ्र्या ग्रामपंचार्यतींनी पलरलशष्ट्र्-अ र्येथीि 
लनकर्षानुसार स्व-मुल्र्याकंन करून ठरावािारे संबंलधत 
तािुक्र्यातीि गर् लवकास अलधकारी, पंचार्यत सलमती 
र्याचंेकडे प्रस्ताव सादर करणे. 
 

      7 लदवस 
 ( लद.08 लडसेंबर ते 15 लडसेबर) 

3. गर् लवकास अलधकारी र्यानंी त्र्याचंेकडे प्राप्त र्ािेल्र्या  
स्व-मुल्र्याकंन केिेल्र्या प्रस्तावाचंी र्यादी त्र्याचं्र्या 
गुणाकंनासह कार्यािर्यातंीि सुचना फिकावंर िावणे. 
तसेच सदर र्यादीपैकी सवालधक गुण प्राप्त 25% 
ग्रामपंचार्यतींची र्यादी तपासणीसाठी मुख्र्य कार्यटकारी 
अलधकारी, लजल्हा पलरर्षद र्यानंी संबंलधत तािुक्र्यासाठी 
नेमून लदिेल्र्या तािुका तपासणी सलमतीकडे देणे. 

4 मुख्र्य कार्यटकारी अलधकारी, लजल्हा पलरर्षद र्यानंी स्मार्ट 
ग्राम र्योजनेकलरता तािुका तपासणी सलमती व लजल्हा 
तपासणी सलमतीचे गठन करणे तसेच गठीत करण्र्यात 
आिेल्र्या तािुका सलमत्र्यांना, स्व कार्यटक्षते्र वगळून इतर 
तािुक्र्याचंे वार्प करणे. 

5 तािुका तपासणी सलमतीने त्र्यानंा वार्प करण्र्यात 
आिेल्र्या तािुक्र्यातीि स्व मुल्र्याकंनानुसार सवालधक 
गुण प्राप्त 25% ग्रामपंचार्यतींची र्यादी संबंलधत 
तािुक्र्यातीि गर् लवकास अलधकारी र्याचंेकडून   प्राप्त 
करून घेणे. 15 लदवस 

 ( लद. 16 लडसेंबर ते 31 लडसेंबर ) 
6 तािुका तपासणी सलमती संबंलधत तािुक्र्याचं्र्या गर् 

लवकास अलधकारी,पंचार्यत सलमती र्याचंेकडून प्राप्त 
र्यादीनुसार तािुक्र्यातीि ग्रामपंचार्यतींची तपासणी 
करून गुणाकंन देतीि. 
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7 तािुका तपासणी सलमती संबंलधत तािुक्र्याचं्र्या 
तपासण्र्यात आिेल्र्या ग्रामपंचार्यतींची लनकर्षलनहार्य 
गुणाकंन र्यादी पंचार्यत सलमती कार्यािर्यातं प्रलसध्द 
करतीि व तसेच संबंलधत ग्रामपंचार्यतींना कळलवणे. 

8 सदर र्यादी प्रलसध्द र्ाल्र्यानंतर  स्मार्टग्राम  र्योजनेत 
सहभागी  र्ािेल्र्या  ग्रामपंचार्यतींना  प्रलसध्द करण्र्यात 
आिेल्र्या र्यादीतीि गुणांकनाबंाबत हरकती घ्र्यावर्याच्र्या 
असल्र्यास सदर ग्रामपंचार्यती ठराव घेवून लजल्हा 
तपासणी सलमती र्याचंेकडे लवलहत मुदतीत अपीि दाखि 
करतीि. 

15 लदवस 
 ( लद.1 जानेवारी ते 15 जानेवारी) 

9 लजल्हा तपासणी सलमती प्राप्त हरकतींबाबत आवश्र्यक 
वार्ल्र्यास स्थळ पाहणी करून अंलतम लनणटर्य देतीि व 
तािुकास्तरावरीि सवटलधक गुण प्राप्त ग्रामपंचार्यतीस 
“तािुका स्मार्ट ग्राम” म्हणनू लनवड करतीि. 

7 लदवस 
( लद.16जानेवारी  ते 23 जानेवारी ) 

10 26 जानेवारी, प्रजासत्ताक लदनी लजल्यातून घोलर्षत 
करण्र्यात आिेल्र्या तािुका स्मार्ट ग्राम र्यानंा पालरतोलर्षक 
लवतरण करण्र्यात र्येईि. 

26 जानेवारी 

11 लजल्हा तपासणी सलमती संबंलधत लजल्यातीि लनवड 
करण्र्यात आिेल्र्या सवट तािुका स्मार्ट ग्राम र्याचंे 
पलरलशष्ट्र्-अ मधीि लनकर्षानुंसार पुनमुटल्र्याकंन 
करतीि. सदर पुनमुटल्र्याकंनामध्र्ये संबंलधत 
ग्रामपंचार्यतीने  तीन मलहन्र्याचं्र्या कािावधीत पलरलशष्ट्र्-
अ मधीि लनकर्षामंध्र्ये र्यापूवी तािुका तपासणी सलमतीने 
केिेल्र्या तपासणीच्र्या अनुर्षंगाने प्रगती केिी असेि तर 
त्र्यास त्र्याप्रमाणात गुण देतीि.   

15 लदवस 
(लद.8 एलप्रि ते लद.23 एलप्रि) 

12 लजल्हा तपासणी सलमती सदर पुनमुटल्र्याकंनामधून 
सवालधक गुण लमळािेल्र्या ग्रामपंचार्यतीस “लजल्हा स्मार्ट  
ग्राम” म्हणनू घोलर्षत करतीि. 

7 लदवस 
( लद.24 एलप्रि ते 30 एलप्रि) 

13 1 मे,महाराष्ट्र लदन र्या लदवशी  “लजल्हा स्मार्ट ग्राम” 
ग्रामपंचार्यतींिा पालरतोलर्षक लवतरण करण्र्यात र्येईि. 

1 मे 
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