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वाचा   
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4) र्ासन वनणशय क्रमाकंः आग्रायो-2015/प्र.क्र.36/योजना-5 वदनाकं : 20 मे,2015. 

 

प्रततावना  
महात्मा र्ाधंीच्या ववचारधारेतून वमळालेल्या पे्ररणेने त्यानंा अपेवित असलेले आदर्श र्ाव 

साकारण्यासाठी कें द्र र्ासनाने सासंद आदर्श ग्राम (SAGY) योजना स रु केली आहे. त्याच धतीवर 
राज्यामध्ये देखील ववधानसर्भा सदतय आवण ववधानपवरषद सदतय यानंी वनविलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये 
आमदार आदर्श ग्राम योजना राबववणेबाबत वनणशय घेण्यात आला.  या बाबतचा र्ासन वनणशय वदनाकं 20 
मे,2015 रोजी वनर्शवमत केला आहे.  त्यान सार संबंवधत र्ावाचा सवावर्ण ववकास साधणारी ही योजना 
आहे.  सवार्ीण ववकास साधताना केवळ पायार्भतू सोयी स ववधाचंा ववकास न करता र्ावात सवांर्ीण 
ववकास साधण्यासाठी र्ावकऱयाचं्या ववचार प्रवक्रयेत अन कूल बदल करण्यावरही या योजनेत र्भर वदलेला 
आहे.   प्रत्येक ववधानसर्भा व ववधानपवरषद सदतयानंी ज लै,2017 पयंत एक आवण ज लै,2019 पयंत 
आणखी दोन अर्ा एकूण तीन ग्रामपंचायती “आदर्श ग्राम” म्हणनू ववकवसत करावयाच्या आहेत. याकामी 
वजल्हा प्रर्ासनाने व सवश र्ासवकय ववर्भार्ानंी ववधानसर्भा / ववधानपवरषद सदतयानंा मार्शदर्शक 
स चनेन सार आवश्यक मदत करावयाची आहे. अर्ा प्रकारे ववकवसत केलले्या र्ावातील स धारणा पाहून 
आसपासच्या ग्रामपंचायतींना देखील वर्कण्याची पे्ररणा वमळू र्केल हा या योजने मार्ील ववचार आहे.    

आमदार आदर्श ग्राम योजना अंमलबजावणी व संवनयंत्रणाचे काम मंत्रालय पातळीवर ग्राम 
ववकास व जलसंधारण ववर्भार् पाहणार आहे.  राज्य पातळीवर सासंद आदर्श ग्राम योजनेकरीता म ख्य 
सवचव याचं्या अध्यितेखाली र्वठत केलेली र्क्ती प्रदत्त सवमती आमदार आदर्श ग्राम योजनेकवरता 
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देखील आवश्यक समन्वयन व सवनयंत्रण करण्याचे काम करील. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत 
सववततर मार्शदर्शक सूचना प ढीलप्रमाणे देण्यात येत आहेत.  

 

र्ासन पवरपत्रक   
           योजनेचे तवरुप व कायशपध्दती :- 

आमदार आदर्श ग्राम योजनेचा उददेर् सवांर्ीण ववकास साधणे हा आहे. तथावनक ववकास करू 
र्कणा-या आवण पवरणामकारक तथावनक र्ासन पध्दती असलले्या आदर्श ग्रामपंचायती घिववणे 
जेणेकरुन आसपासच्या ग्रामपंचायतींना वर्कण्याची व या आदर्ाना अन सरण्याची पे्ररणा वमळू र्केल हे 
या योजनेचे म ख्य ध्येय आहे.  सवश लोकाचंा सहर्भार्, स्त्री-प रुष समानता, मवहलांना सन्माननीय वार्णकू, 
अंत्योदय, आर्थथक व सामावजक न्याय, श्रमाची प्रवतष्ट्ठा, तवच्छतेची संतकृती, पयावरण संत लन, 
सावशजवनक जीवनात पारदर्शकता, उत्तरदायीत्व, तथावनक तवर्ासन व स र्ासन, नैवतक मूल्याचंे पालन, 
तथावनक सातंकृवतक वारश्याचे जतन या मूल्यावंर आधारीत वनविलेल्या ग्रामपंचायती आदर्श ग्राम म्हणनू 
ववकवसत होतील. महाराष्ट्रातील काही ग्रामपंचायतींनी सवांर्ीण ववकास साधताना येणाऱया अिचणींवर 
यर्तवीपणे मात करुन तथावनक ववकासाच्या संदर्भात उल्लेखनीय यर् वमळववले आहे. लोकसहर्भार् व 
साम वहक कायातील एकजूर् याम ळे वहवरेबाजार, राळेर्णवसध्दी, आिर्ाव या व इतर र्ावानंी 
“आदर्शग्राम” चावतत पाठ समोर ठेवला आहे. या र्ावाचंा अन र्भव तसेच तथावनक तवर्ासन व स र्ासन, 
तथावनक पातळीवरचे वनयोजन, कृतीसंर्म (Convergence)आवण लोकाचंी सामूवहक र्क्ती ही 
अन र्भववसध्द तत्व ेआमदार आदर्श ग्राम योजनेचा मूलाधार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीतून र्ावाची 
सामूवहक र्क्ती आवण आमदार याचं्या संकल्पना याचं्या वमलापातून आदर्श र्ावाची जिणघिण होईल 
आवण आमदाराचं्या मार्शदर्शनाखाली सर्भोवतीच्या इतर र्ावातही सकारात्मक पवरवतशनाची प्रवक्रया स रु 
राहील.  

योजनेची प्रम ख उवददष्ट्र्ये :- 
अ) वनविलेल्या ग्रामपंचायतीचा सवांर्ीण ववकास साधणाऱया प्रवक्रया र्तीमान करणे. 
ब) सवश ततरावरील क र् ंबाचं्या जीवनमानाच्या आवण राहणीमानाच्या  र्ाश्वत ववकासाला मूतशरुप   
देणे. 

 क)तथावनक ववकासाचे मार्शदर्शक म्हणनू वनविलेल्या ग्रामपंचायतींना ववकसीत होण्यासाठी 
आवश्यक ते मार्शदर्शन व सहाय्य प रववणे.   

योजनेची कायशपध्दती   
1. ग्रामपंचायतीची वनवि :- आमदार आदर्श ग्राम योजनेत ग्रामपंचायत हे मूळ एकक आहे. एक 

हजार पेिा अवधक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींची या योजनेत वनवि करणे अपेवित आहे. या 
योजनेंतर्शत ज लै,2019 पयंत तीन ग्रामपंचायती आदर्श ग्राम म्हणनू आमदार याचं्या मार्शदर्शनाखाली 
ववकवसत करावयाच्या आहेत. सध्या एक ग्रामपंचायत वनविून आमदारानंी ज लै2017 पयंत पवहली 
ग्रामपंचायत ववकवसत करावयाची आहे. द सरी ग्रामपंचायत सन 2016 मध्ये वनविून ज लै, 2018 पयंत 
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ववकवसत करावयाची आहे व वतसरी ग्रामपंचायत सन 2017 मध्ये वनविून ज लै, 2019 पयंत ववकवसत 
करावयाची आहे. आमदार आदर्श ग्राम योजना ही सासंद आदर्श ग्राम योजनेच्या धतीवर राबववण्यात 
येणार आहे. 

 ववधानसर्भा सदतय :- ववधानसर्भा सदतय आपल्या मतदारसंघातील ग्रामपंचायत वनवितील.  
ववधानसर्भा सदतयाचंा मतदार संघ र्हरी आवण ग्रामीण र्भार्ात ववर्भार्ला रे्ला असेल तर ते मतदार 
संघाच्या ग्रामीण र्भार्ातून ग्रामपंचायतीची वनवि करतील. ववधानसर्भा सदतयाचंा मतदार संघ जर 
संपूणशपणे र्हरी असेल त्याचं्या सोयीच्या दृष्ट्र्ीने त्याच वजल्हयातील एका ग्रामपंचायतीची वनवि ते करु 
र्कतील. म ंबई पवरसरातील र्हरी मतदार संघाच ेप्रवतवनधीत्व करणारे ववधानसर्भा सदतय राज्यातील 
कोणत्याही ग्रामपंचायतीची वनवि करु र्कतील.  

ववधानपवरषद सदतय:- ववधानपवरषद सदतय राज्यात कोणत्याही वजल्हयातून ग्रामपंचायतीची 
वनवि करु र्कतील. 

 संबंवधत आमदारानंा त्यानंा योग्य वार्लेली ग्रामपंचायत वनविण्याचे तवातंत्र्य रावहल. पण त्यानंी 
आपले तवत:चे वा आपल्या पतीच े/ पत्नीचे र्ाव वनविू नये. ग्रामपंचायतीची वनवि करण्यापूवी संबंवधत 
ग्रामतथारं्ी योजनेबाबत चचा करुन त्याचंी योजनेतील सहर्भार्ाची तयारी समजून घेणे उवचत राहील. 
याकरीता ग्रामपंचायतीचा आवश्यक तपर्ील जसे की, लोकसंख्या इत्यादी आवश्यक मावहती 
ग्रामपंचायत वनविीच्या वनणशयाकरीता आमदार यानंा वजल्हावधकारी उपलब्ध करुन देतील. 

अर्ाप्रकारे ववधानमंिळ सदतयानंी वनविलेल्या पवहल्या ग्रामपंचायतीचे नावं लेखी तवरुपात 
वळेापत्रकान सार (पवरवर्ष्ट्र्-ि-2) संबंवधत वजल्हयाचे वजल्हावधकारी यानंा कळवाव.े वजल्हावधकारी 
यानंी या ग्रामपंचायती ववषयी  नाव व इतर तपर्ील तपासावा आवण वनविलेल्या ग्रामपंचायतीची यादी 
aagy-mah@gov.in या ई-मेल वर कळवावी. ग्रामपंचायतीच्या नावात बदल/स धारणा वबेसाईर्वर 
करण्यासंदर्भात वजल्हावधकारी यानंी राज्य ततरावरील आमदार आदर्श ग्राम योजना किार्ी पत्र हयवहार 
करावा व त्याची प्रत rddyojna5@gmail.com या ईमेल वर पाठवावी. 

या योजनेच्या समन्वयासाठी व अंमलबजावणीसाठी राज्यततरावर “आमदार आदर्श ग्राम योजना 
कि” स रु करण्यात आला आहे. या किाचा पत्ता पवरवर्ष्ट्र् "अ" मध्ये देण्यात आला आहे. 

2. वजल्हाततरावर करावयाची कायशवाही :- 
अ. वजल्हावधकारी वजल्हाततरावर समन्वय अवधकारी म्हणनू काम पाहतील व ग्रामपंचायत 

पातळीवर सवश ववर्भांर्ामध्ये समन्वयन आवण कृतीसंर्म घिवून आणण्याचे काम करतील. 
ब.म ख्य कायशकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद हे सहसमन्वय अवधकारी म्हणनू काम पाहतील. 

म ख्य कायशकारी अवधकारी याचंी र्भवूमका या ग्रामपंचायतीच्या ववकासामध्ये अत्यंत मोलाची राहणार असून 
ग्रामववकासाच्या ववववध योजनाचंी प्रर्भावी अंमलबजावणी प्राधान्याने या ग्रामपंचायतीमध्ये करण्यात  
यावी. याकरीता प्रकल्प सचंालक, वजल्हा ग्रामीण ववकास यंत्रणा हे वजल्हा पवरषद ततरावरील समन्वयक 
अवधकारी असतील. 
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क. या योजनेचे वजल्हाततरीय संपकश  अवधकारी म्हणनू वजल्हा वनयोजन अवधकारी काम पाहतील. 
या योजनेबाबतचा खचश, सासं्ख्यकी मावहती तसेच इतर अन षंवर्क मावहती अद्ययावत करुन वळेोवळेी 
संकेत तथळावर प्रवसध्द करतील. 

ि. प्रर्भारी अवधकाऱयाची वनय क्ती (Charge Officer):- वनविलेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीकरीता 
प रेसा अन र्भव असलेल्या सिम अवधकाऱयाची प्रर्भारी अवधकारी म्हणनू नेमणकू करावी. र्क्यतो तथावनक 
पातळीवर  कायशरत असलेल्या क र्ल व कायशतत्पर अवधकाऱयाची नेमणकू वजल्हावधकारी यानंी करावी. 
हा अवधकारी आमदार आदर्श ग्राम योजनेच्या तथावनक पातळीवरील समन्वय आवण अंमलबजावणी 
याकरीता जबाबदार असेल. प्रर्भारी अवधका-याची नेमणकू करताना ववधान मंिळ सदतयारं्ी ववचार 
वववनमय करण्यात यावा. 

वजल्हावधकारी या योजनेकरीता नामवनदेवर्त केलेले वजल्हा संपकश  अवधकारी  याचंे नाव, 
पदनाम, ई-मेल आयिी व संपकश  क्रमाकं आठ वदवसात राज्य किास कळवतील. तसेच ववधान मंिळ 
सदतयाचंे ग्रामपंचायत वनविीचे पत्र प्राप्त होताच तात्काळ प्रर्भारी अवधकाऱयाची नेमणकू करुन याचं ेनाव, 
ह द्दा, ईमेल आयिी व संपकश  क्रमाकं राज्य कि व संबंवधत ववधान मंिळ सदतयानंा कळवतील. तसेच 
वजल्हा संपकश  अवधकारी व प्रर्भारी अवधकारी याचं्यामध्ये बदल र्ाल्यास तस ेतात्काळ कळवतील. 

इ. ववर्भार्ीय ततरावर उपाय क्त (ववकास) हे या योजनेचे समन्वयन करतील. तसेच ववववध 
ववर्भार्ाचंे ववर्भार्ततरीय अवधकारी आमदार आदर्श ग्राम योजनेत त्याचं्या ववर्भार्ार्ी संबंवधत कामकाजाचे 
समन्वयन करतील.    

3. कायशयोजना :-  
    वनविण्यात आलेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी सासंद आदर्श ग्राम योजनेच्या धतीवरच एक 

ग्राम ववकास आराखिा (Village Development Plan - VDP) बनववला जाईल. ग्रामववकास आराखिा 
बनववण्याची प्रवक्रया खालील र्प्प्याप्रमाणे पार पािली जाईल. योजनेचा औपचावरक आराखियाप्रमाणे 
कामे स रू होण्याआधी अन कूल सामावजक वातावरण आवण जनमानसात सामावजक चेतना वनमाण होणे 
आवश्यक आहे. हे काम संबंवधत आमदाराचं्या प ढाकाराने होईल. यात ग्रामपंचायतीचा संपूणश सहर्भार् 
आवश्यक आहे. 

र्प्पा क्रमाकं 1 :- जनजारृ्ती 
या अन षंर्ाने खालील कायशक्रमाचंे वनयोजन व अंमलबजावणी करावी:- 
1.ग्रामसर्भा, मवहलासर्भा, बालसर्भा यामध्ये चचा व ववचार वववनमय. 
2.र्ावातंील उद्योर्हयवसाय करणारे र्र्, तथावनक संघर्ना, तरुण मंिळे, मवहला 
तवयंसहाय्यता र्र्, ग्रामसंघ/ र्ावववकास सवमती, ग्रामतथ मंिळे इत्यादीं बरोबर चचा. 

3.सातंकृवतक आवण क्रीिा कायशक्रमाचंे आयोजन 
4.वर्बीर, पदयात्रा, पथनार्य, नार्क, वर्भत्तीपत्रे / लेखन इ. 
5.आपल्या र्ावाचा आदर्श ग्राम म्हणनू कायापालर् कसा होईल या ववषयी वचत्रकला तसचे 
अन षंवर्क तपधांचेआयोजन. 
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6.र्ावाच्या ववकासाथश केल्या रे्लेल्या उत्कृष्ट्र् कामावंवषयी स्हहवि  वफल्म्सच े कायशक्रम 
आयोवजत करणे. 

वरील बाबींच्या प्रर्भावाने र्ावाचं्या ववकासाचे तवरूप कसे रहाव ेया ववषयी दृष्ट्र्ी जनमानसात 
वनमाण होईल आवण र्ावकऱयातं उत्साह वनमाण होईल. पवहल्या र्प्प्यात तवत: र्ावकऱयाकंिून केली 
जाऊ र्कतील अर्ा कामाचंा समावरे् होईल.  सामावजक बदलाची, आत्मवनर्भशरता आवण एकमेकाचं्या  
सहाय्याच्या तवरूपाच्या कामाचंी स रूवात या र्प्प्यात होईल. यासाठी श्रमदान, तथावनक योर्दान आवण 
तथावनक संसाधनाचंी मदत उपलब्ध होणा-या कामाचंी स रुवात करण्यात यावी. त्यात खालील बाबीं येऊ 
र्कतील. 

1. लोक प्रवतवनधी, र्ासकीय कमशचारी, र्ावकरी साम दावयकरीत्या र्पथ घेतील. 
2. र्भारत देर्ाच्या घर्नेत नमूद केलेले मूलर्भतू अवधकार आवण कतशहय ेयाबद्दल सामूवहक 

कवर्बद्धता बबबववली जावी. 
3. आरोग्य वर्वबराचंे (हेल्थ कॅम्पस्) आयोजन करणे. 
4. तवच्छता अवर्भयान आयोवजत करणे. 
5. परू् आरोग्य वर्वबराचंे आयोजन करणे. 
6. अंर्णवािीत बालकाचंी वनयवमत उपस्तथती व तेथील सेवाकायांची र् णवत्ता 

स धारण्यासाठी प ढाकार घेणे. 
7. तथावनक र्ाळातंील उपस्तथतीत स धारणा करणे, वर्िणाचा दजा वाढववणे, ववद्याथांच्या 

मध्यान्ह र्भोजनाची र् णवत्ता स धारणे. 
8. र्ाळा स धारणा पालक - वर्िक सवमतीच्या सहयोर्ाने हहावी म्हणनू प ढाकार घेणे. 
9. वृिारोपण करणे. 
10. तवयं सहाय्यता समूह (एस.एच.जी.) वनर्थमती व प नशरचनेसाठी तसचेमवहला 

सिमीकरणासाठी काम करणे. 
11. मनरेर्ाच्या माफश त रोजर्ार वदवसाचे आयोजन करणे. 
12. सावशजवनक ववतरण प्रणाली (पीिीएस) ची आवश्यकतेन सार स धारणा करणे. 
13. वजल्हावधकारी आवण अन्य वजल्हा पातळीच्या अवधकाऱयासंोबत तक्रार वनमूशलनासाठी, 

ववरे्षत: वर्धासामग्रीचे ववतरण, समाजकल्याण, महसूल वसूली संबंधीच्या तक्रारींची 
दखल घेण्यासाठी वर्वबरांचे आयोजन करणे (उदा. स वणश जयंती राजतव अवर्भयान). 

14. जनधन योजनेअंतर्शत बॅक खाते उघिणे, सामावजक स रिा योजना, पेन्र्न योजना 
इत्यादी योजनाचंा लार्भ र्रजूना ंदेणे. 

या र्प्प्यात ववरे्षत: वयैस्क्तक, सामावजक, पयावरण इ. चा ववकास आवण स र्ासन हया म द्यावंर 
र्क्य तेवढे जाणीव जारृ्तीचे कायशक्रम आयोवजत करावते. यासोबतच पवहल्या र्प्प्यातं वतत स्तथतीचे 
ववशे्लषण (Situation Analysis) केले जाव.े या र्प्प्यावर आमदाराचंी र्भवूमका ग्रामपंचायती सोबत प ढाकार 
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घेणे, मार्शदर्शन करणे व स ववधा उपलब्ध करणे अर्ी असेल. या काळात वजल्हावधकारी आवश्यक 
हयावसावयक ववरे्षज्ाचं्या मदतीने  समन्वयकता (Facilitator) म्हणनू सहाय्य करतील. 
र्प्पा क्र. 2 वतत स्तथतीचे ववश्लषेण व ग्रामववकास आराखिा बनववणे : 
             दावरद्रय वनम शलन हा कें द्रबबदू ठेवून जनजारृ्ती व वातावरण वनर्थमती करून ग्रामववकास 
आराखिा बनववण्याची प्रवक्रया खालीलप्रमाणे करावी. 

ग्रामववकास आराखिा तयार करताना ववववध प्रर्ासवकय ववर्भार्ाचं्या ताल का ततरावरील 
अवधकाऱयाचंा सहर्भार् घेण्यात यावा. 

अ) आधारर्भतू सविेण (Baseline Survey):  आधारर्भतू सविेणाचे दोन हेतू आहेत. पवहला म्हणजे 
ववववध िते्रातील ववकासाच्या सदयस्तथतीचा आढावा घेणे, ज्यायोरे् त्याचं्या स धारणेसाठी आवश्यक ते 
उपाय योजले जातील. द सरा हेतू असा की, आर्थथक आवण मानव ववकासासाठी संर्भाहय साधन स ववधा व  
आवश्यक असणा-या उपय क्त बाबींची कमतरता, जार्ाचंी सोय, सेवा कायश इ. संबंधी आधारर्भतू मावहती 
एकत्र करणे व सामग्रीचा आढावा घेणे. वजल्हावधकारी व संबंवधत प्रर्भारी अवधकारी ववववध ववर्भार्ातील 
तथावनक अवधकारी/तज् संतथा/रै्िवणक संतथा/प्रवर्वित ववरे्षज् याचं्या माध्यमातून ही प्रवक्रया पार 
पाितील. आवश्यकतेन सार संबंवधत ववधानमंिळ सदतयारं्ी चचा करुन एखाद्या रै्िवणक संतथेला वा 
प्रवर्वित ववरे्षज्ानंा हे काम देता येईल. आधारर्भतू सविेणातं सामील करण्याच्या बाबी पवरवर्ष्ट्र् "ब" 
मध्ये दाखवल्या आहेत. हया वर्वाय संदर्भोवचत तथावनक बाबींचा समावरे् स ध्दा त्यामध्ये करता येईल. 

आ) सदयस्तथतीचे अवलोकन:-आधारर्भतू सविेणाबरोबरच सहर्भार्ीय ग्रामीण मूल्यावलोकना-
द्वारे (Participatory Rural Appriasal-PRA) र्ावातील सामावजक, र्भौवतक आवण नैसर्थर्क पवरस्तथतीचे 
अवलोकन कराव.े यासाठी स क्ष्म वनयोजन कायशपध्दती, GIS प्रणाली या माध्यमांचाही उपयोर् करण्यास 
हरकत नाही. हे काम ग्रामतथामंाफश त केले जाव.े याकरीता प्रवर्वित तज् मन ष्ट्यबळाचा उपयोर्ही करता 
येईल. आधारर्भतू सविेण व सदयस्तथतीच्या अवलोकनातून खालीलप्रमाणे मावहती संकंवलत करावी. 
वरील मावहतीचे संकलन खालील तीन र्भार्ामंध्ये करण्यात याव.े 
           1) सामावजक मानवचत्र (Social Map) :  

   यामध्ये र्ावाचा महसूली नकार्ा, उपलब्ध सोई-स ववधा, र्ावातील महत्त्वाच्या संतथा व ववववध 
समूह, तवयंसहाय्यता र्र्, र्ाव ववकास संतथा (Village Organisation), वववर्भन्न वर्शवनहाय क र् ंब,े वर्िण, 
आरोग्य, पोषण, सामावजक ववकासाची सद्यस्तथती या बाबींचा उल्लेख असावा. या मावहतीमधून र्ावाच्या 
मानवी व सामावजक ववकासासाठी आवश्यक र्रजाचंे  वचत्रण समोर येईल. 

2) संसाधनाचंे मानवचत्र (Resource Map):  
    यामध्ये र्ावाचा पाणीप रवठा व सािंपाणी हयवतथेचा नकार्ा, पाणलोर् नकार्ा, जमीन 

वापराचा नकार्ा, उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या नैसर्थर्क स्त्रोताचंे वचत्रण, जंर्ल,े ववववध वपके व इतर 
नैसर्थर्क साधनसंपत्ती याचे वचत्रण असेल. याचबरोबर ग्रामतथाचंे प्रम ख आर्थथक स्त्रोत, र्ावातील 
क र् ंबाचंी आर्थथक स्तथती, हयवसायाचंी स्तथती, ग्रामपंचायतीचे आर्थथक स्त्रोत, रे्ती संबंवधत ववववध बाबी 
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इ. बाबींचे वचत्रण असेल. या मावहतीमधून र्ावाच्या आर्थथक, पयावरणीय, म लर्भतू स ववधा आवण सेवा 
ववषयक र्रजाचंे वचत्रण होईल. 

3) मूलर्भतू र्रजाचंे वचत्रण (Need Assesment):- 
   वनविलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये सामावजक व संसाधनाचं्या मानवचत्रावंरून तसेच र्ावातील 

ग्रामतथाचं्या सहर्भार्ातून र्ावाच्या सवांर्ीण ववकासासाठी आवश्यक असलेल्या र्रजा व या र्रजाचंे 
प्राधान्यक्रमान सार वर्ीकरण याचा समावरे् म लर्भतू र्रजाचं्या वचत्रणात होईल. 

ग्रामववकास आराखिा बनववताना र्क्यतोवर लोकसहर्भार्ाने व र्ावपातळीवर साध्य करता 
येण्यासारख्या र्रजा जसे की, मध्यान्ह र्भोजन योजना, क पोषण कमी करणे, वनमशल ग्राम, जलय क्त 
वर्वार, तवयंसहाय्यता समूह तयार करणे व त्याचंे आर्थथक समावरे्न, ई-पंचायत, य वकासंाठी 
कौर्ल्यववकास कायशक्रम, र्ावातील आर्थथक दृष्ट्या कमक वत व संवदेनर्ील क र् ंबानंा र्ाश्वत 
उपजीववका उपलब्ध करण्याचे उपाय, सेंवद्रय रे्तीचा प्रसार, सामावजक सहाय्याच्या सवश योजनामंध्ये 
सवश पात्र लार्भार्थ्यांना लार्भ इत्यादींचा पवहल्या र्प्प्यावर समावरे् करावा जेणेकरुन, पवहल्या वषाच्या 
कायशकाळात अंमलबजावणीचे दृष्ट्य पवरणाम लिात येतील. ही संपूणश प्रवकया करताना त्या त्या िते्रातील  
घर्कासंोबत चचा करण्यात यावी. याम ळे त्याचं्या र्रजाचंे प्रवतबबब ग्रामववकास आराखियातील 
प्राधान्यक्रमात वदसून येईल. र्रजा वनवित करताना काही कामे प्राधान्याने घेण्याबाबत ग्रामपंचायतीस 
सूवचत कराव ेजसे की, तवच्छता ववषयक ववववध कायशक्रम, सािंपाण्यावर प्रवक्रया करून तयार होणा-या 
पाण्याचा रे्तीसाठी फेर वापर, वनिते्राअंतर्शत वनविलेल्या र्ावातंील वन हयवतथापन सवमती / वनग्राम 
सवमती याचंेमाफश त वनीकरण, वनतलाव, जंर्लाचंे आर्ीपासून संरिण यासारखी कामे. या प्रवक्रयेमध्ये 
संकवलत र्ालेल्या मावहतीन सार र्रजाचंे प्राधान्यक्रम, पूतशतेकरीता सवशसाधारण आवश्यक कालावधी, 
संबंवधत यंत्रणा, आर्थथक स्त्रोत याचे  तपष्ट्र्पणे आरेखन केले जाव.े 
र्प्पा क्र. 3 ग्रामववकास आराखिा मान्यता प्रवकया : 

वरीलप्रमाणे ग्रामपंचायत िते्राकवरता संकवलत र्ालेली मावहती प्रर्भारी अवधकारी 
आराखियाच्या तवरूपात एकवत्रत करतील. सबंंवधत ववधानमंिळ सदतयाचं्या अध्यितेखाली 
ग्रामपंचायतीत ताल काततरीय ववववध ववर्भार्ाचंे अवधकारी व ग्रामपंचायत याचंी बैठक प्रर्भारी अवधकारी 
आयोवजत करतील. या बैठकीमध्ये ग्रामपंचायतीच्या संकवलत मावहतीच्या आधारे तयार करण्यात 
आलेल्या आराखियावर सखोल चचा होईल. उपलब्ध योजना, वनधीची तरतूद या बाबींवर 
ववचारववनीमय करुन त्याचा तपष्ट्र् तपवर्ल आराखियामध्ये नमूद करण्यात येईल. अर्ाप्रकारे ग्राम 
ववकास आराखियाचे प्रारुप तयार होईल. 

यानंतर ग्रामपंचायत ववरे्ष ग्रामसर्भा आयोवजत करेल. या ग्रामसर्भमेध्ये प्रारुप ग्राम ववकास 
आराखिा सहमतीसाठी ठेवण्यात येईल. ग्रामसर्भा चचा करुन त्यास सहमती देईल. वरील संपूणश 
प्रवक्रयेचे समन्वयन प्रर्भारी अवधकारी करतील.  

वरीलप्रमाणे ववततृत तवरूपात तयार र्ालेल्या ग्रामववकास आराखियात ववववध तरत दी 
असतील. या ववववध तरत दींकरीता वषशवनहाय वनधीच्या उपलब्धतेन सार योजना व त्या वनधीचे वनयोजन 
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वजल्हाततरावर ववववध ववर्भार्ारं्ी चचा करून वजल्हावधकारी करतील. वजल्हाततरावरील ववववध ववर्भार् 
प्रम खाचंी बैठक पालक मंत्री याचं्या अध्यितेखाली वजल्हावधकारी आयोवजत करतील.  या बैठकीत वरील 
ग्रामववकास आराखियावर चचा होऊन त्यास मान्यता देण्यात येईल. या बैठकीकवरता संबंवधत  
ववधानमंिळ सदतयानंा आमंवत्रत करण्यात येईल. आवश्यक असल्यास लेखी सहमतीहदारे (written 
circulation) देखील ही प्रवक्रया करता येईल. 

अर्ाप्रकारे अंवतम र्ालेला ग्रामववकास आराखिा वजल्हावधकारी अंमलबजावणीकरीता प्रततृत  
करतील. वरील संपूणश प्रवक्रयेचे समन्वयन वजल्हा वनयोजन अवधकारी करतील.  

मान्यता वमळालेल्या आराखियातील घर्कानंा संबंवधत ववर्भार्, तावंत्रक, प्रर्ासवकय व ववत्तीय 
मान्यता प्रदान करतील. सदर घर्कावंर संबंवधत ववर्भार्ाच्या उपलब्ध वनधीमधून खचश करण्यात यावा. 
वजल्हावधकारी या प्रवक्रयेचे समन्वयन करतील. जेणेकरुन ही प्रवक्रया ववहीत कालमयादेत पूणश करण्यात 
येईल. ग्रामववकास आराखियातील ववववध उपक्रम / योजना अस्ततत्वात असलेल्या योजनेतून, संबंवधत 
यंत्रणेकिून आवण लोकप्रवतवनधींच्या मार्शदर्शनाखाली कायास्न्वत होतील. यासाठी ववववध ववर्भार्ाचंे 
वजल्हाततरीय अवधकारी यानंी आमदार आदर्श ग्राम योजनेत वनविलेल्या ग्रामपंचायतींना र्भरे्ी देणे 
आवश्यक राहील. वनविलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये आमदार वनधीतून अन ज्ये असलेलया कामासंाठी राज्य 
र्ासनाकिून जोिवनधी देण्यात येईल. याबाबत तवतंत्रपणे मार्शदर्शक सूचना वनर्शवमत करण्यात येत 
आहे. 

पवरवर्ष्ट्र् "क" मध्ये ग्रामववकास आराखिा बनववताना ववचारात घेण्याचे घर्क व उपघर्क याचंी 
मावहती देण्यात आली आहे. 

4. वनधीकरीता कें द्र योजनेतून, राज्य योजनेतून तसेच इतर संसाधनातंून उपलब्धता :- 
आमदार आदर्श ग्राम योजनेत वनविलेल्या ग्रामपंचायतींचा सवांर्ीण ववकास उपलब्ध असलेल्या 

कें द्र / राज्य व इतर योजना याचं्या कृतीसंर्मातून (Convergence) साधावयाचा आहे. त्याम ळे उपलब्ध 
कें द्र / राज्य योजना यातील वनधीचा प्रर्भावीपणे उपयोर् करण्यात यावा. यासाठी पूणशत: कें द्र / राज्य 
प रतकृत योजना, खासदार व आमदार तथावनक ववकास कायशक्रम, कें द्र आवण राज्य ववत्त आयोर्ाचंे 
अन दान, औदयोवर्क आतथापनाचंा सामावजक उत्तरदावयत्त्व वनधी (CSR) इ. स्त्रोतातून वनधीची 
उपलब्धता करावी. 

वरीलप्रमाणे आराखिा बनववण्याची प्रवक्रया मूळात वातावरण वनर्थमती, सामावजक ऐक्य आवण 
ववकें वद्रत वनयोजन या प्रम ख घर्कावंर आधावरत असली पावहजे हे अवतर्य आवश्यक आहे. हाच या 
योजनेचा म ख्य आधार आहे. त्याम ळे ग्रामववकास आराखिा बनववण्याची प्रवक्रया केवळ औपचावरकता 
म्हणनू केली जाणार नाही, याची प्राम ख्याने दिता घेण्यात यावी. 

5. तंत्रज्ान आवण नवनवीन साधनाचंा उपयोर्:- 
या कायशक्रमासाठी प्रौद्योवर्की आवण नाववन्यपूणश प्रयोर्ाचंा उपयोर् करता येईल. स द र संवदेन 

आवण अंतवरि प्रवतमाकंन (Remote Sensing & Satellite Imagery), मोबाईल आधावरत तंत्रज्ान, 
रे्तीसंबंधी ववववध तंत्रज्ान, उपजीववकेर्ी संबंधीत नवतंत्रज्ान, इमारत बाधंकाम तंत्रज्ान, रतते बाधंणी 



र्ासन पवरपत्रक क्रमाकंः आआग्रायो-2015/प्र.क्र.80/योजना-5 

 

पषृ्ठ 21 पैकी 9  
 

तंत्रज्ान, पाणी आवण तवच्छतेर्ी संबंवधत तंत्रज्ान याचंा वापर ग्रामववकास आराखिा बनववताना करता 
येईल. 

खाजर्ी, तवयंसेवी आवण सहकार िते्रातील संधीचा योग्य वापर या योजनेत करण्यात यावा. 
            6.िमता बाधंणी :- 

संबंवधत ग्रामपंचायतीच्या िमता वृद्धीकरीता यर्दा बकवा त्यासारख्या संतथाचंी मदत घेता येईल. 
            7.सवनयंत्रण व म ल्याकंन :- 

या योजनेचे मध्यवती म ल्याकंन, तवतंत्र तसेच सिम यंत्रणेहदारे केले जाईल.  
            8.यर्ोर्ाथा :- 

उत्कृष्ट्र् पवरणामंासाठी अवलंबण्यात आलेल्या कायशप्रवक्रया, प्रर्भारी अवधकारी, वजल्हावधकारी, 
तसेच आमदाराचंा आदर्श ग्राम वनर्थमतीबाबतीत प ढाकार / मार्शदर्शन याबाबतच्या यर्ोर्ाथाचंे योग्य 
प्रसारण केले जाईल. तसचे उवचत पध्दतीने उत्कृष्ट्ठ कायाला र्ौरवण्यात येईल. 
            9. योजनेचे अपेवित पवरणाम :- 

 आर्थथक उन्नती - उपजीववका / रोजर्ार संधीमध्ये वाढ होणे ववरे्षत: र्रीबाचं्या आर्थथक 
पवरस्तथतीमध्ये स धारणा होणे, उपजीववकेच्या संधी नसल्याने / उपय क्त संधी 
नसल्याम ळे र्ाव सोिून जाण्याच्या प्रमाणात घर् होणे. 

 आरोग्य आवण पोषण याबाबतीत स धारणा. 
 तवच्छतेच्या पातळीत वाढ. 
 नैसर्थर्क संरिण वमळणे. 
 जन्ममृत्यूचे रं्र्भर र्क्के नोंदणीकरण. 
 सामावजक सौहादश ग्राम सम दायातील सर्ळया वर्ांसाठी तंर्ाम क्ती हयवतथा ववकसीत 

करणे. 
 सामावजक दृष्ट्र्या अवनष्ट्र् रुढी व परंपरा याचं्या पालनात घर् तसेच हयसन म क्तीचा 

प्रचार करुन हयसनाच्या प्रमाणात घर्. 
 सम दायातील द बशल, वयोवृध्द, ववकलांर् याचंी ववरे्ष काळजी घेण्याकरीता हयवतथा 

वनमाण करणे. 
 मानव ववकास वनदेर्ाकंात वाढ होणे. 
 अन्य पंचायतीवर आदर्शग्रामच्या कायाचा प्रर्भाव पिणे.  
 कृतीसंर्म पध्दतीने ववकासाच्या ववववध योजनाचंी प्रर्भावी अंमलबजावणी. 

 आमदार आदर्श ग्राम योजनेमध्ये ववववध ततरावरील र्भ वमका व जबाबदारी पवरवर्ष्ट्र् "ि" -1 मध्ये 
दर्शववण्यात आली आहे. या योजनेचे वळेापत्रक सासंद आदर्श ग्राम योजनेच्या धतीवरच असून ते 
पवरवर्ष्ट्र् "ि" - 2 मध्ये दर्शववण्यात आले आहे. 
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आमदार आदर्श ग्राम योजना ही सासंद आदर्श ग्राम योजनेच्या धतीवरच राबववण्यात येत 
असल्याने सासंद आदर्श ग्राम योजनेच्या  मार्शदर्शक स चना आमदार आदर्श ग्राम योजनेच्या मार्शदर्शक 
स चनामंध्ये ज्याबाबत उल्लेख अथवा तपष्ट्र्ता नसेल अर्ा बाबत देखील आधारर्भतू असतील. 
            10. प्रर्ासकीय खचश :- 

या योजनेतील ववववध घर्क कायास्न्वत करताना आयोवजत करण्यात येणाऱया कायशक्रम अथवा 
अन षंवर्क बाबीकरीता येणारा खचश हा सध्या अस्ततत्वात असलेल्या कें द्र/राज्य, कें द्र व राज्य प रतकृत 
योजनाचं्या IEC व प्रर्ासकीय खचातून र्भार्ववण्यात यावा. 

आमदार आदर्श ग्राम योजनेअंतर्शत होणाऱया कायशवाहीचा अहवाल व प्रर्तीचा अहवाल 
वजल्हावधकारी यानंी ववधानमंिळ सदतयानंा वळेोवळेी लेखी सादर करावा. 

सदर र्ासन पवरपत्रक महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेततथळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201510081625244120 असा आहे. हा आदेर् 
विजीर्ल तवािरीने सािावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेर्ान सार व नावाने.  

 वव.वर्रीराज 
 प्रधान सवचव, महाराष्ट्र र्ासन 
प्रत:- 

1. मा.म ख्यमंत्री याचे प्रधान सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, म ंबई-32 
2. मा.मंत्री (सवश) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, म ंबई-32 
3. मा.राज्यमंत्री (सवश) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, म ंबई-32 
4. मा.ववधानसर्भा सदतय व मा.ववधान पवरषद सदतय (सवश)  महाराष्ट्र राज्य. 
5. मा. म ख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, म ंबई-32 
6. अपर म ख्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव, सवश मंत्रालयीन ववर्भार्, महाराष्ट्र राज्य, 

मंत्रालय, म ंबई-32 
7. महालेखापाल (लेखा पवरिा), महाराष्ट्र राज्य-1/2, म ंबई/ नार्पूर 
8. महालेखापाल, (लेखा व अन ज्येता), महाराष्ट्र राज्य-1/2, म ंबई/ नार्पूर 
9. ववर्भार्ीय आय क्त (सवश) 
10. वजल्हावधकारी (सवश) 
11. म ख्य कायशकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद (सवश) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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12. म ख्य कायशकारी अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अवर्भयान तथा नोिल 
ऑवफसर (सासंद आदर्श ग्राम योजना) सीबीिी, बेलापूर, नवी म ंबई - 400 614 

13. उप आय क्त, (ववकास) ववर्भार्ीय आय क्त कायालय, (सवश) 
14. प्रकल्प संचालक, वजल्हा ग्रामीण ववकास यंत्रणा,  (सवश) 
15. ग्राम ववकास व जलसंधारण ववर्भार्, बाधंकाम र्भवन, फोर्श, म ंबई  (सवश कायासने). 
16. वनवि नतती (कायासन, योजना-5). 

 
 
 
 

पवरवर्ष्ट्र्  "अ"  
आमदार आदर्श ग्राम योजनेच्या राज्यततरीय किाचा (सध्याचा पत्ता) 
म ख्य कायशकारी अवधकारी, 
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अवर्भयान तथा 
नोिल ऑवफसर (सासंद आदर्शश ग्राम योजना) 
वसिको र्भवन, (दविण बाजू) वसिको र्भवन, 5 वा मजला, 
सीबीिी, बेलापूर, नवी म ंबई - 400 614 
दूरध्वनी क्रमाकं :- 022-27562552 
ईमेल :- aagy-mah@gov.in 
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पवरवर्ष्ट्र् - "ब"  
ग्रामपंचायत पातळीवर आधारर्भतू मावहती प्रतत त करण्यासाठी प्रतताव 

आधारर्भतू मावहती वववरण आधारर्भतू मावहती वववरण 
प्राथवमक र्ाळाचंी संख्या  जलबसबचत जवमनीचे िते्रफळ (हेक्र्र)  
पंधरा वषाखालील म लां/म लींची संख्या  कोरिवाहू जवमनीचे िते्रफळ (हेक्र्र)  
पंधरा वषाखालील र्ाळेत जाणाऱया 
म ला/ंम लींची संख्या 

 नावपक  /खराब जवमनीचे िते्रफळ (हेक्र्र)  

पंधरा वषाखालील र्ाळा सोिलेल्या  
म ला/ंम लीची संख्या 

 पिीत जवमनीचे िते्रफळ (हेक्र्र)  

मवहला सािरता प्रमाण  वबर्र रे्ती जमीनीचे िते्रफळ (हेक्र्र)  
अंर्णवािीची संख्या  ग्राम पंचायतीतील पर् धनाची संख्या  
प्राथवमक र्ाळेतील वर्िक : ववदयाथी याचंे 
र् णोत्तर  

 ग्रामपंचायतीमधील उत्पन्नाचा तपर्ील 
 (रु. -    ) (सन 2014-15) 

1. कृषी 
2. पर् धन 
3. ग्रामोद्योर् 

 

प्राथवमक तवातर्थ्य कें द्र / उपकेद्राचंी संख्या  एकूण जलार्याचंी संख्या  
संतथाअंतर्शत होणाऱया प्रसूतीची संख्या  उपयोर्ी जलार्याचंी संख्या व वनरुपयोर्ी 

जलार्याचंी संख्या 
 

िॉक्र्राचंे लोकसंख्येर्ी प्रमाण  कायशर्ील जलार्यापंासून 2 वकमी 
अंतरामधील िते्र (हेक्र्र) 

 

वाचनालयाची संख्या  कामाचे 100 वदवस पूणश केलेल्या कायशर्ील 
जॉबकािश धारकाचंी संख्या 

 

ग्रामपंचायतीतील क पोवषत म लां/म लींची संख्या  तवतत धान्य द कानाचंी संख्या  
अपेवित वजनापेिा कमी  वजन असलेल्या 
म ला/ंम लींची संख्या 

 िेअरी प्रोसेबसर् य वनर्ची संख्या   

अर्क्त मवहलाचंी संख्या  पतप रवठा संतथाचंी संख्या   
अर्क्त म ला/ंम लींची संख्या (अपेवित HB 
प्रमाणात 

 पक्की घरे नसलले्या क र् ंबाचंी संख्या  

बालमृत्यू दर  र् द्ध केलेल्या वपण्याच्या पाण्याचे नळ 
घरामध्ये असलेल्या घराचंी संख्या 

 

प्रसूती मृत्यूचा दर  ग्रामपंचायतीतील रतत्याचंी लाबंी (वक.मी.मध्ये)  
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र्भारत वनमाण तवयंसेवकाची संख्या  ग्रामपंचायतीतील बारमाही उपलब्ध 
नसलेल्या रतत्याचंी संख्या 

 

नोंद र्ालेल्या अपराधाचंी संख्या  ववजेचे कनेक्र्न  नसलेल्या घराचंी संख्या  
पोवलस तरे्र्नची संख्या  ग्रामपंचायतीतील अंर्णवािीची संख्या  
कॉन्तरे्बल : जनता प्रमाण र् णोत्तर  ग्रामपंचायतीतील ग्रामोद्योर्ाचंे प्रकार वसंख्या    
नोंदणीकृत एफआयआरची संख्या  ग्रामपंचायतीतील संग्राम कें द्राची संख्या   
र्ौचालये असलेल्या घराचंी संख्या  पेन्र्नसाठी पात्र (वृध्द, ववधवा, अपंर्) 

क र् ंबाचंी संख्या 
 

र्ौचालयाचंी हयवतथा नसलेल्या घराचंी संख्या  पेन्र्न साठी पात्र असूनही पेन्र्नपासून 
ववंचत असलेल्या क र् ंबाचंी संख्या 

 

र्ौचालये वापरात नसलेल्या घराचंी संख्या  रेर्न कािशसाठी पात्र क र् ंबाचंी संख्या  
सामाईक तवच्छता रृ्हाचंी संख्या  रेर्न कािश उपलब्ध असलले्या क र् ंबाचंी 

संख्या 
 

सावशजवनक तवच्छता रृ्हांची संख्या  राजीव र्ाधंी जीवनदायी योजनेअंतर्शत 
नोंदणीकृत क र् ंबाचंी संख्या 

 

र्ाळेतील म लांम लीकरीता तवच्छता रृ्हाचंी 
संख्या 

 आम आदमी ववमा योजने अंतर्शत क र् ंबाचंी 
संख्या 

 

दवाखान्यात र्ौचालय आहे काय?  प्रधानमंत्री स रिा ववमा योजना अंतर्शत 
नोंदणीधारकाचंी संख्या 

 

ग्रामपंचायतील वृिाचंे लोकसंख्येर्ी प्रमाण 
र् णोत्तर 

 प्रधानमंत्री जीवन ज्योती ववमा योजना अंतर्शत 
नोंदणीधारकाचंी संख्या  

 

दावरद्रय रेषेखालील क र् ंबाचंी संख्या  र्ावात अन्न धान्य प रवठा र्भािंाराचंी संख्या  
अन सूवचत जातीची घरे   र्ावातील वपकाचंा प्रकार   
अन सूवचत जमातीची घरे  मद्य ववकणाऱया द कानंाची संख्या  
बेघर क ं र् ंबाचंी संख्या  र्ावाचा व ग्रामपंचायतीचा महसूली, वॉिश 

वनहाय नकार्ा उपलब्ध आहे काय ? 
 

इंवदरा आवास योजनेचा लार्भ वमळणाऱया 
क र् ंबाची संख्या 

 सम दाय साधन हयक्तींची संख्या (CRPs)  

वन हक्काचा लार्भ वमळणाऱया क र् ंबाचंी संख्या  बॅकेत खाते असणाऱयाचंी संख्या  
एकल मवहलेकिून चालवल्या जाणाऱया 
क र् ंबाची संख्या 

 बॅकेच्या र्ाखेपासूनचे अंतर (वक.मी.)  
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र्ावररीक दृष्ट्र्या अपंर् हयक्तींकिून 
चालववलया जाणाऱया क र् ंबाची संख्या 

 पोतर् ऑवफस पासूनचे अंतर (वक.मी.)  

तवयंसेवी संतथाचंी संख्या  र्ावामध्ये एर्ीएम आहे बकवा नाही.  
फेिरेर्नची / ग्रामसंघ / र्ावववकास सवमती 
संख्या 

 र्ावाचे एकूण र्भौर्ोवलक िेत्र (हेक्र्र)  

तवयंसहाय्यता समूहाची  संख्या  लार्विी योग्य जवमनीचे िते्रफळ (हेक्र्र)  
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पवरवर्ष्ट्र् "क"  
आमदार आदर्श ग्राम योजनेच्या माध्यमातून समग्र ववकास:- 
(अ) वयैस्क्तक ववकास :-  

तवच्छतेच्या सवयी, रोजचा हयायाम आवण खेळ यासंह आरोग्यपूणश सवयीचा ववकास करणे, 
घातक आचरणावर लर्ाम लावणे जसे मद्यपान, ध म्रपान, मादक पदाथांचे सेवन इ. 

(ब) मानवी ववकास :- 
      सर्ळयासंाठी आरोग्य-पत्रक, आरोग्य तपासणीसारख्या म लर्भतू आरोग्यस ववधा स लर्भतेने 

वमळणे, रोर् संक्रमणरोधी लसीकरण, स्त्री-प रुष संख्या संत लन राखणे, र्र्भशवती मवहलाचंी प्रसूवत आरोग्य 
संतथातून होण्याची 100 र्क्के सोय, सर्ळयाचंा पोषणततर स धारणे. या बाबतीत ववरे्ष लि लहान 
म लावंर, वकर्ोरींवर, र्र्भशवती आवण अंर्ावर पाजणाऱया माताचं्याकिे कें द्रीत केले जाव.े अपंर् हयस्क्त, 
ववरे्षत: वृध्द आवण वस्त्रयाचं्या र्रजांवर खास लि वदले जाव.े सवांना वकमान दहावी पयंतच्या रै्िवणक 
स ववधा आवण मध्येच वर्िण न सोिणे यासाठी ववरे्ष लि, र्ाळाबाह्य म लाचंे प्रमाण 0% व र्ाळेत प्रवरे् 
योग्य म लाचंे व म लींचे वनयवमत सविेण, र्ाळानंा अद्ययावत (तमार्शतकूल) बनववणे. अर्ा अद्ययावत 
र्ाळातंून मावहती तंत्रज्ान सावहत्य (सूचना प्रौद्योवर्की संर्णक आदी), गं्रथालय, वबे आधावरत वर्िण 
(संर्णीकृत प्रजाल आधारीत वर्िण) उपलब्ध करणे. प्रौढ सािरता, सवांसाठी ई-सािरता, र्ावा-र्ावातं 
ई- गं्रथालय, ववकलारं् हयक्तींना वापर करता येतील. अर्ी सावशजवनक वठकाणे / कायालये / सावशजवनक 
स ववधा व अर्ा संवदेनर्ील हयक्तींकरीता आरोग्य स ववधा इ. 

(क) सामावजक ववकास:- 
    तवयंसेवार्भाव वाढववणारे कृती कायशक्रम उदा. र्भारत वनमाण तवयंसेवक, र्ावकऱयातं तथावनक 

ववकास कायात पूणशपणे र्भार् घेण्यायोग्य आवण योर्दान देण्यायोग्य बनववण्यासाठी त्याचंी िमता 
वाढववणे, र्ावातील विीलधारी मंिळी, तथावनक आदर्श हयक्ती ववरे्षत: आदरणीय मवहला, आदर्श 
माता, तवातंत्र्य सैवनक, ह तात्मे अर्ांना सन्मावनत करण्यासाठी कायशक्रमाचे आयोजन करणे. बहसा आवण 
अपराध म क्त र्ावासंाठी कायशक्रम (Activity) उदा. तंर्ाम क्ती, नार्रीक सवमत्याचंी तथापना करणे, 
संवदेनर्ील वातावरण बनववणे (ववरे्षत: य वकामंध्ये). ग्रामीण र्भार्ातील लोकाचं्यासाठी क्रीिा आवण 
लोककला उत्सवाचं ेआयोजन करणे, प्रत्येक र्ावासंाठी ग्रामर्ीत तयार करणे, ज्यायोरे् र्ावकऱयाचं्या 
हदयात साथश अवर्भमानाची र्भावना वनमाण होईल, ग्राम वदन समारोह साजरे करणे, समाजापासून दूर 
रावहलेल्या र्र्ानंा सर्ळयासंोबत वमसळून एक होण्यासाठी सवक्रय पावले उचलणे इ. 

(ि) आर्थथक ववकास :-  
      ववैवध्यपूणश वपके काढण्यासाठी रे्ती, पूरक उपजीववका वमळवण्याची कामे, पर् पालन, 

फळबार्ाचंी लार्वि इ. वाढववणे, जैवकृषी (सेंवद्रय खते इ.), मृदपोषण पत्रक,  वपक  वाढीसाठी श्री 
पध्दतीचा अवलंब करणे. (SRI System-System of Rice Intensification), बीज बॅकाचंी तथापना 
करणे, इमारती बाधंकामासाठी वनरुपयोर्ी लाकूि फार्ा, वनौपज जमववणे व त्याचंे मूल्यसंवधशन करणे, 



र्ासन पवरपत्रक क्रमाकंः आआग्रायो-2015/प्र.क्र.80/योजना-5 

 

पषृ्ठ 21 पैकी 16  
 

पर् धन ववकास, र्ोबररॅ्स, परू् आवास इ. सूक्ष्म बसचन, कृवष सेवा कें द्र, ग्रामीण औद्योवर्कीकरण जसे 
पीक कापणीनंतर तंत्रज्ानाचा उपयोर् (Post Harvester Technology), सूक्ष्म उद्यम,  द ग्ध उद्योर् 
ववकास आवण तंत्रज्ान, खाद्य पदाथश तंत्रज्ान, पारंपवरक उद्योर्, य वा वर्ासाठी तवरोजर्ार आवण 
कौर्ल्यववकास कायशक्रम राबववणे, पयावरण पयशर्न (इको-र् वरर्म) सवहत ग्रामयात्रा (सहली). 
लोकसहर्भार्ातून जलसंधारण व पाण्याचा पयाप्त वापर. 

या सवश र्ोष्ट्र्ीद्वारे र्रीब पवरवारातील लोकानंा र्वरबीतून बाहेर काढण्यासाठी ववरे्ष प्रयत्न होणे 
आवश्यक आहे. यासाठी मवहला तवयंसहाय्यता र्र् बनवून आवण त्याचंे सघं बनवून सवश सदतयानंा 
रोजर्ार वमळवून देणे आवण ववत्तीय समावरे् स वनवित करणे. 

इ) पयावरण ववकास :- 
    प्रत्येक क रंू्बासाठी आवण सर्ळया सावशजवनक संतथासंाठी र्ौचालयाचंी व त्याचं्या उवचत 

उपयोर्ाच्या देखरेखीची हयवतथा करणे, कोरिया आवण  ल्या कचऱयाच्या स योग्य ववल्हेवार्ीचे 
हयवतथापन करणे, रतत्याचं्या किेला वृिारोपण करणे, तथावनक र्रजानं सार घरासमोरील जार्ात, 
र्ाळा आवण इतर सावशजवनक संतथातं हरीत पायवार्ा वनमाण करणे, वृिारोपण करणे, वनसंवधशन करणे, 
ववरे्षत: ज न्या पारंपवरक जलार्याचंे न तनीकरण करुन ते वापरास योग्य बनववणे, पावसाच्या पाण्याचे 
संचयन - इमारतीच्या छतावरुन वाहून जाणारे आवण इतरत्र हयथश वाहून जाणाऱया पाण्याचे योग्य वरतीने 
संचयन करणे, वायू, जल आवण र्भमूी याचंे तथावनक प्रदूषणापासून संरिण करणे, सािंपाण्यावर प्रवक्रया 
करुन वमळणा-या पाण्याचा रे्तीसाठी प नश:वापर करणे. 

ई) मूलर्भतू स ववधा आवण सवेा :-  
     बेघरानंा घरे, वपण्यासाठी पाण्याची हयवतथा र् ध्द केलेले पाणी घरोघरी नळाद्वारे प रववणे, 

सर्ळया ऋतूत वापरता येण्याजोरे्, सािंपाण्याच्या ववल्हेवार्ीची  हयवतथा केलेले (र्ाकलेली र्र्ारे-
य क्त) ग्रामीण रतते, म ख्य रतत्यारं्ी / वाहतूक जाळयार्ी जोिलेले बारमाही उपयोर्ी रतते, सौरउजा 
तसेच ववद्य त उजा यावर चालणारी आवण सर्ळया घरे व र्ल्याबोळयारं्ी जोिलेली वदहयाची सोय, 
अंर्णवािी, र्ाळा, आरोग्य कें दे्र, ग्रामपंचायत कायालय, गं्रथालय / वाचनालय या सावशजवनक 
संतथासंाठी पक्क्या इमारती, नार्री स ववधा ज्यात समाज मंवदरे, तवयंसेवी र्र् (एस.एच.जी.), खेळाची 
मैदाने, दफन र्भमूी, तमर्ाने इ.ची हयवतथा असेल, र्ावातंील बाजारपेठा, सावशजवनक ववतरण 
हयवतथेसाठी द काने, छोर्या बँका, पोतर् ऑवफस, एर्ीएमसाठी जार्ा, ब्रॉिबॅण्ि कनेस्क्र्ववर्ी आवण 
सामान्य सेवा कें दे्र, रे्वलफोन कनेस्क्र्स्हहर्ी स ववधा, सावशजवनक वठकाणी सी.सी. र्ीहही इ. 

फ) सामावजक स रिा :- 
                 सर्ळया पात्र क र् ंबानंा तसेच वृध्द, ववकलारं् आवण ववधवानंा पेन्र्न, आमआदमी बीमा 
योजना सारख्या ववमा योजना, तवातथ ववमा - राष्ट्रीय तवातथ ववमा योजना (आरएसबीवाय), सर्ळया 
पात्र क र् ंबानंा सावशजवनक ववतरण प्रणालीची उपलब्धता (पीिीएस), प्रधान मंत्री जीवन ज्योती व स रिा 
वबमा योजना, अर्ल पेन्र्न योजना इ. 
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र्) स र्ासन :-  
     पारदर्शक कारर्भार असणा-या जबाबदार ग्रामपंचायती आवण सवक्रय ग्रामसर्भाचं्या माध्यमातून 

तथावनक तवराज्य संतथा स दृढ करणे, ई-र्हहनेन्स (ई सेल) द्वारे सवश सेवा देणे, सर्ळयासंाठी य आयिी 
(UID) कािांची हयवतथा करणे, नार्रीक अवधकार / लोकसेवा हमी कायदयान सार ठरल्या वळेेत सेवा 
देणे, प्रत्येक ग्रामसर्भा घेण्याआधी मवहला ग्रामसर्भचेी बैठक घेणे, वषातून वकमान चार वळेा ग्रामसर्भा घेणे, 
बालसर्भसेारख्या उपक्रमांचे आयोजन करणे, सावशजवनक िते्रात केल्या जाणाऱया कामाची मावहती 
सवक्रयेतने तथावनक र्भाषेत जाहीर करावी. त्यासाठी बर्भतीवरील फलक, सचूना फलक इ. वठकाणी 
लार्भार्थ्यांची यादी, घर्कवार बजेर् आवण खचश इ. सादरीकरण अवनवायश करणे. ग्राम पंचायतींनी 'सूचना 
स ववधा कें द्राच्या' रुपात हे काम कराव.े लोकानंी दाखल केलेल्या तक्रारींचे वळेेवर वनराकरण करणे. 
सर्ळया प्रकारच्या तक्रारी ग्रामपंचायत /प्रर्भारी अवधकाऱयाकंिे दाखल केल्या जाहयात आवण 
तक्रारकत्याला त्याची तारखेचा उल्लेख असलेली पावती देण्यात यावी. तक्रारीचे वनराकरण तीन 
आठवियात लेखी तवरुपात वदले जाव.े तक्रार ऐकण्यासाठी व त्याचंे वनराकरण करण्यासाठी वनयवमत 
हयवतथा, ग्रामसर्भदे्वारे केल्या रे्लेल्या कामाची अधशवार्थषक सामावजक लेखापवरिा, मनेरर्ा अंतर्शत 
तथावपलेल्या सामावजक लेखापरीिा केल्या जाहयात. 
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पवरवर्ष्ट्र् "ि" - 1 
र्भवूमका आवण जबाबदाऱया 

अ) आमदाराचंी र्भवूमका :- 
सम दाय र्क्ती, साम दावयक कृती आवण जबाबदारी यासाठी र्ावाला एकत्र आणणे आवण 

सकारात्मक ववकासाकरीता प्रवृत्त करणे. 
 प्रम ख मार्शदर्शक :-  

र्ावाच्या साम दावयक कृती योजनेचे वनयोजन कायशक्रम, बाधंणी आवण वववर्ष्ट्र् 
कालावधीसाठी वनवित ध्येय ठरववणे याकरीता संकल्पना मािंणे, मार्शदर्शन करणे. 

 स लर्भकता :- 
र्ासकीय यंत्रणा, इतर सहर्भार्ीदार याचंा या प्रवक्रयेत सहर्भार् वाढण्यासाठी स लर्भकता 
होणे.  आमदारानंी वळेोवळेी आमदार आदर्श ग्राम योजनेच्या अमंलबजावणी व प्रर्तीचा 
आढावा ववववध यंत्रणासंमवते, अवधका-यासंमवते घ्यावा. अर्ी बैठक ग्राम पंचायती मध्ये 
घेण्यात यावी. 

ब) राज्य सरकार :- 
या योजनेला कायास्न्वत करण्यासाठी ग्रामववकास ववर्भार् हा वनयंत्रक ववर्भार् आहे. या योजनेची 

देखरेख करण्यासाठी राज्य पातळीवर र्क्ती प्रदत्त सवमती म ख्य सवचवाचं्या अध्यितेखाली काम करेल. 
खालील कायश किकेवरता या सवमतीच्या वळेोवळेी बैठका होतील. 
कें द्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या वदर्ावनदेर्ानंा अन पूरक कलमे जोिून ववववध राज्य 

योजनानंा ध्यानी घेत अन देर् जारी करणे. ग्रामपंचायत, र्र्, वजल्हा आवण राज्य पातळीवरील 
कमशचाऱयाचं्या र्भवूमका आवण जबाबदाऱया वनधारीत केल्या जाहयात. 

 वनधावरत वळेापत्रकान रुप प्रम ख वनष्ट्कषश स वनवित करण्यासाठी सर्ळया 
मतदारसंघातील ग्राम ववकास योजनाचंी समीिा करणे आवण र्रज र्भासली तर 
बदलाकरीता प्रतताव देणे. 

 कायान्वयनाचे सवमिण करणे आवण वबे आधावरत देखरेख प्रणाली वनधावरत करणे. 
 अिचणींचा र्ोध घेऊन अपेवित तावंत्रक व प्रर्ासकीय सहाय्यता वनधावरत करणे आवण 

वळेोवळेी आवश्यक अन देर् / सरकारी आदेर् जारी करणे. 
 प्रर्ती, अिचणी इ. जाणनू घेण्यासाठी आदर्श र्ावाच्या दौ-याचंे वळेापत्रक वनवित करणे 

आवण या र्ावात होत असलेल्या उत्कृष्ट्र् कायाची  मावहती प्रचावरत करण्यासाठी 
राज्यततरीय योजना आखणे. 

 या योजनेच्या वदर्ा वनदेर्ान रुप तक्रार वनराकरण हयवतथा आखून ती प्रर्भारी अवधकारी 
पातळीवर उपलब्ध करावी. या सवमतीने आवश्यक तर लहान-लहान र्र् करुन आमदार 
याचंे सोबत ववचार वववनमय करावा. 
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क)  वजल्हा ततर :- 
आमदार आदर्श ग्राम योजनेच्या कायान्वयनासाठी वजल्हा पातळीवर संबंवधत वजल्हावधकारी हे 

हे समन्वय अवधकारी म्हणनू जबाबदार राहतील. वजल्हावधकारी वनम्नांवकत बाबीसाठी जबाबदार 
राहतील. 

 आधारर्भतू सविेण  
 ग्राम पातळीवर योजना आखण्यात स ववधा सहाय्यता व सबंवधत ववर्भार्ानंा वदर्ावनदेर्न 
 या कामार्ी संबंवधत कायश ववर्भार्ाच्या मधून योजना कायान्वयनाचा समन्वय 
 प्रर्तीची मावसक समीिा करुन राज्य सरकारला अहवाल पाठववणे. 
 प्रत्येक योजनेच्या वदर्ा वनदेर्ान सार वनधावरत मानकापं्रमाणे तक्रार वनराकरण आवण 

सवक्रय प्रकर्न याचंे अन पालन. 
 प्रर्तीचा आढावा घेण्यासाठी वळेोवळेी प्रत्यि कायशतथळाचे दौरे करण्याची हयवतथा. 

वजल्हा पवरषदेचे म ख्य कायशकारी अवधकारी या योजनेचे सह समन्वय अवधकारी असतील. 
ववरे्षत: ग्रामपंचायत ततरावरील ववववध उपक्रमाचंे आयोजन, ग्रामसर्भाचंे आयोजन इत्यादीकरीता योग्य 
वदर्ा वनदेर् देण्याची जबाबदारी म ख्य कायशकारी अवधकारी याचंी असेल. 

 
 
ि)  प्रर्भारी अवधकाऱयाचंी (Charge officer) र्भवूमका व जबाबदाऱया :- 
वनविलेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीकरीता प रेसा अन र्भव असलेल्या सिम अवधकाऱयाची प्रर्भारी 

अवधकारी म्हणनू नेमणकू करावी. र्क्यतो तथावनक पातळीवर कायशरत असलेल्या (उदा. तहसीलदार/ 
र्र्ववकास अवधकारी/ उपववर्भार्ीय अवधकारी/ उपववर्भार्ीय कृषी अवधकारी इ.) क र्ल व कायशतत्पर 
अवधकाऱयाची नेमणकू वजल्हावधकारी यानंी करावी. हा अवधकारी आमदार आदर्श ग्राम योजनेच्या 
तथावनक पातळीवरील समन्वयन आवण अंमलबजावणीकरीता जबाबदार असेल. 

प्रर्भारी अवधकारी हे या योजनेच्या तथावनक पातळीवरील कायान्वयनात समन्वय राखतील आवण 
कायान्वयनाच्या बाबतीत उत्तरदायी राहतील. 

1.  प्रर्भारी अवधकारी हे योजनेच्या अंमलबजावणीत वजल्हावधकाऱयानंा मदत करतील तसेच  
आमदार, ग्रामपंचायत व वजल्हावधकारी याचं्यातील द वा म्हणनू काम करतील. याचबरोबर ग्रामपंचायत 
व इतर संतथामधील द वा म्हणनू काम करतील. 

2.  आमदार आदर्श ग्राम योजनेअंतर्शत ग्रामपंचायत हे म लर्भतू वनयोजनाचे एकक आहे. यासाठी 
या कायशक्रमाच्या प्रर्भावी अंमलबजावणीसाठी ग्रामपंचायतीला मार्शदर्शन करण्याचे काम प्रर्भारी अवधकारी 
करतील. 

3.  प्रर्भारी अवधकारी हे ग्रामपंचायत पातळीवर योजनेतील सवश सहर्भार्ीधारकांची मावहती 
संकवलत करतील. 
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4.  ग्रामववकास आराखिा तयार र्ाल्यानंतर ग्रामपंचायत संबंवधत ववर्भार्ानंा मान्यता, मंज री व 
अंमलबजावणीकरीता वजल्हा नोिल अवधकारी याचंे माफश त पाठवतील. ग्रामपंचायतीला या कामी प्रर्भारी 
अवधकारी सहाय्य करतील. प्रर्भारी अवधकारी ग्रामववकास आराखियामाफश त स्तथतीचे ववशे्लषण करुन 
उपलब्ध मावहती MIS पोर्शलवर अपलोि करतील. 

5.  प्रर्भारी अवधकारी योजनेच्या ववववध उपक्रमासंाठी वळेापत्रक वनवित करतील. या 
वळेापत्रकान सार कायशवाही होण्यासाठी प्रर्भारी अवधकारी ग्रामपंचायत, वजल्हावधकारी व आमदार यानंा 
सहाय्य करतील. ग्रामववकास आराखियामध्ये प्रतताववत असलेल्या ववववध र्ोष्ट्र्ींच्या प तशतेचा पाठप रावा 
करण्यासाठी प्रर्भारी अवधकारी ग्रामपंचायत व वजल्हावधकारी यानंा मदत करतील. खाजर्ी संतथाकंिून 
वनधी उपलब्धतेकवरता (CSR Fund) आमदार व वजल्हावधकारी याचं्यार्ी समन्वय राखून ग्रामपंचायतीला  
मदत करतील. 

6.  र्ावातल्या र्रीबातील र्रीबापयशत ववकास कामे पोहोचतील तसेच त्याचंा व र्ावाचा सवार्ीण 
ववकास होईल या करीता ग्रामपंचायतीला वळेोवळेी प्रवृत्त होण्यासाठी प्रर्भारी अवधकारी मार्शदर्शन 
करतील. 

7.  ग्रामपंचायत व आमदार याचं्या प ढाकाराने होणाऱया ववववध उपक्रमानंा प्रर्भारी अवधकारी 
सहाय्य  व मार्शदर्शन करतील.   

 
 
इ) ग्रामसर्भचेी जबाबदारी :- 
आधारर्भतू सविेण व सद्यस्तथतीचे अवलोकन, ववववध घर्काचं्या चचेतून बनलेल्या र्ावाच्या 

र्रजाचंे वचत्र असलेल्या ग्रामववकास आराखड्यास सहमती देणे. 
ई) ग्रामपंचायत :- 
1. ग्रामपंचायती अंतर्शत ववववध कायशक्रमाचंे व उपक्रमाचंे आयोजन. 
2. ग्राम ववकास आराखियान रुप ववववध संसाधनाचंी उपलब्धता. 
3. सवश सम दायाच्या सहर्भार्ाची वनविती. 
4. सवश घर्काचं्या सहर्भार्ाची वनविती. 
5.  एकास्त्मक ववकासाची र्ाश्वतता वर्कून राहण्यासाठी तथावनक पातळीवरील उपाययोजना 
तयार करणे. 
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पवरवर्ष्ट्र् "ि" - 2 
आमदार आदर्श ग्राम योजनेला पूणशत्वाकिे नेताना वववर्भन्न कामासंाठी, वळेेचे वनयोजन अत्यंत 

आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतीची वनवि केल्यापासून महत्वाच्या बाबींच्या वनयोजनाकरीता प ढीलप्रमाणे 
वळेापत्रक असेल. 

वळेापत्रक 
कामाचे नाव कालावधी 

योजनेकरीता ग्रामपंचायतीची वनवि  31 ऑक्र्ोबर, 2015 पयंत 
प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी प्रर्भारी अवधकाऱयाची नेमणूक 15 नोहहेंबर, 2015 पयंत 
आदर्श ग्रामपंचायत वनवि (पवहली ग्रामपंचायत) बदल / 
स धारणा अंवतम म दत. 

15 नोहहेंबर, 2015 पयंत 

या योजनेसंबंधी जार्रुकता वाढवणे, वातावरण वनर्थमती आवण 
सामावजक एकमत (पवहला र्प्पा) 

30 नोहहेंबर, 2015 

पवहल्या र्प्प्याची समीिा व द सऱया र्प्प्याचे काम स रू करणे. 1 विसेंबर, 2015 
प्रारुप ग्रामववकास आराखियास ग्रामसर्भचेी मंजूरी. 08 माचश, 2016 
ग्राम ववकास आराखियास अंवतम मान्यता व अंवतम 
आराखियान सार ववववध घर्काचं्या योजनानंा तावंत्रक 
प्रर्ासकीय व ववत्तीय मान्यता. 

8 माचश ते 30 एवप्रल, 2016 

ववववध कायशक्रमाचं्या अंमलबजावणीची स रुवात.  1 मे, 2016 ते 2 ऑक्र्ोबर, 2016 
ग्रामववकास आराखड्याचा पवहला र्प्पा पूणश करणे व 
वनविलेल्या द स-या (प ढील) ग्राम पंचायतीत कामास स रूवात 
करणे.  

2 ऑक्र्ोबर, 2016 

ग्रामसर्भा आवण वजल्हापातळीवर योजनेच्या प्रर्तीचा आढावा. जानेवारी, मे, सप्र्ेंबर प्रत्यके वषी 
राज्यततरावरुन योजनेचे अवलोकन व म ल्यमापन. जानेवारी / जून प्रत्येक वषी 
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