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वाचा -  
1) र्ासन भनणगय क्रमाकंः पाणी पुरवठा व स्वच्छता भवभाग क्र. ऄभभयान-

1008/प्र.क्र.177/पापु-16,भद.15 सप्िेबर,2008 
2) र्ासन भनणगय क्रमाकंः पाणी पुरवठा व स्वच्छता भवभाग क्र.ऄभभयान 1009/प्र.क्र,91/पापु-

16,भद.30 मे,2009 

प्रस्तावना - 
ग्रामीण स्वच्छता कायगक्रमाचा मूळ ईदे्दर् ग्रामीण जनतेचे अरोग्यमान ईंचावण्याचा अहे. 

तथाभप, ग्रामीण भागात ऄरु्ध्द पाण्यामुळे, ऄस्वच्छ पभरसरामुळे व वयैक्ततक स्वच्छतेऄभावी ईद्भवणा-
या रोगामुंळे भपभडत ऄसलेलयाचंी अकडेवारी पाहता हा ईदे्दर् फारसा सफल झालयाचे न जाणवलयाने, 
जयाचंे अरोग्यमान, पयायाने जीवनस्तर, ईंचावण्यासाठी र्ासन प्रयत्नर्ील अहे, त्या ग्रामस्थाचंा 
सभक्रय व सातत्यपूणग सहभाग कायगक्रमात करुन घेण्याची प्रभावी तरतूद कायगक्रमाच्या ऄंमलबजावणीत 
ऄसावी, ग्रामीण जनतेस हा कायगक्रम अपला वािावा व त्याचे महत्त्व पिून त्याचंा ईत्स्फूतग सहभाग 
भमळवा या दृक्ष्ट्िकोनातून, सन 2000-01 पासून सतं गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयान, राष्ट्रसंत 
तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पधा राबभवण्यात येत अहे. तसेच सन 2002-03 पासून स्वच्छतेर्ी व 
ग्रामभवकासार्ी भनगडीत एखाद्या भवभर्ष्ट्ि क्षते्रात भरीव काम करणा-या ग्रामपंचायतींना तालुका,  
भजलहा, भवभाग व राजयस्तरावर  भवरे्ष बक्षीसे देण्याचा ईपक्रमही सुरु करण्यात अला अहे. 

 ग्रामीण स्वच्छता कायगक्रमाचा मूळ ईदे्दर् ग्रामीण जनतेचे अरोग्यमान ईंचावण्याचा अहे. 
तथाभप, ग्रामीण भागात ऄरु्ध्द पाण्यामुळे, ऄस्वच्छ पभरसरामुळे व वयैक्ततक स्वच्छतेऄभावी ईद्भवणा-
या रोगामुंळे भपभडत ऄसलेलयाचंी अकडेवारी पाहता हा ईदे्दर् फारसा सफल झालयाचे न जाणवलयाने, 
जयाचंे अरोग्यमान, पयायाने जीवनस्तर, ईंचावण्यासाठी र्ासन प्रयत्नर्ील अहे, त्या ग्रामस्थाचंा 
सभक्रय व सातत्यपूणग सहभाग कायगक्रमात करुन घेण्याची प्रभावी तरतूद कायगक्रमाच्या ऄंमलबजावणीत 
ऄसावी, ग्रामीण जनतेस हा कायगक्रम अपला वािावा व त्याचे महत्त्व पिून त्याचंा ईत्स्फूतग सहभाग 
भमळवा या दृक्ष्ट्िकोनातून, सन 2000-01 पासून सतं गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयान, राष्ट्रसंत 
तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पधा राबभवण्यात येत अहे. तसेच सन 2002-03 पासून स्वच्छतेर्ी व 
ग्रामभवकासार्ी भनगडीत एखाद्या भवभर्ष्ट्ि क्षते्रात भरीव काम करणा-या ग्रामपंचायतींना तालुका,  
भजलहा, भवभाग व राजयस्तरावर  भवरे्ष बक्षीसे देण्याचा ईपक्रमही सुरु करण्यात अला अहे. 

कें द्र र्ासनाद्वारा भनमगल भारत ऄभभयानाच्या भनकषामंध्ये व नावात बदल करून भदनाकं 2 
ऑतिोबर,2014 पासून  "स्वच्छ भारत भमर्न (ग्रामीण)" हा महत्वाकाकं्षी कायगक्रम राबभवण्यात येत अहे. 
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या कायगक्रमाच्या ईभद्दष्ट्िानुसार भदनाकं 02 ऑतिोबर,2019 पयंत राजयाच्या ग्रामीण भागातील 
जनतेसाठी मोठ्या प्रमाणात वयैक्ततक र्ौचालयांचे बाधंकाम करुन घेवून, ईघड्यावरील र्ौचास 
बसण्याच्या प्रवृत्तीत ऄमूलाग्र बदल करुन राजयातील संपूणग ग्रामीण भाग "हागणदारीमुतत" करण्याचे 
भनभरृत करण्यात अले अहे. यामध्ये गांवातील संपूणग पभरसर स्वच्छता र्ारॄतपणे प्राप्त करणे हे प्रमुख 
ईभद्दष्ट्ठ अहे. पूणग गावं हागणदारीमुतत  होण्यासाठी गावंातील र्ाळा, ऄंगणवाडी आत्यादी पभरसर 
पूणगपणे स्वच्छ ऄसणे ऄभनवायग अहे.  तसेच कें द्र र्ासनाद्वारा भनमगल ग्राम पुरस्कार योजना खंभडत 
करण्यात अली अहे. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयानातंगगत देण्यात येणारे काही पाभरतोभषक हे 
भनमगल ग्राम पुरस्कारार्ी संबभधत होते. 

महाराष्ट्र राजयात सुमारे 27,800 ग्रामपंचायती ऄसून सदर सवग ग्रामपंचायती हागणदारीमुतत 
करण्याचे ईभद्दष्ट्ि अहे. सदर संपूणग ग्रामीण क्षते्र मयाभदत कालावधीत हागणदारीमुतत करावयाचे 
ऄसलयाने ही कायगवाही सूत्रबध्द पध्दतीने करण्यासाठी कें द्र र्ासनाच्या भनदेर्ानुसार ऑतिोबर,2016 
मध्ये हागणदारीमुतत गावाचंी पडताळणी करण्यासाठी भवस्तृत मागगदर्गक सूचना भनगगभमत केलया 
अहेत. सदर मागगदर्गक सूचनाचंे स्वरुप पाहता गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयानातील तरतूदींमध्ये 
बदल करणे/सुधारणा करणे क्रमप्राप्त ठरले अहे. 

सदर ऄभभयान राबभवण्यात सुिसुिीतपणा व ऄभधक सोपपेणा, पारदर्गकता अणण्याच्या 
दृष्ट्िीने तसेच स्वच्छतेच्या कामात सातत्य राहण्यासाठी संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयनातंगगत 
अतापयंत भदलेले अदेर् ऄभधक्रमीत करुन पुढील प्रमाणे सुधाभरत अदेर् काढण्यात येत अहेत. 

र्ासन भनणगय -  
प्रस्तावनेतील वस्तुक्स्थती लक्षात घेता  संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयानांच्या भनकषामध्ये 

पुढीलप्रमाणे बदल करण्याचे भनणगय घेण्यात अलेले अहेत. 
                              संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयान  

ऄ) ऄभभयानाची पूवगतयारी:- 
1) दरवषी भदनाकं 1 मे ते 31 मे  
            या ऄभभयानातंील स्पधेची प्रत्यक्ष सुरुवात 2 ऑतिोंबर पासून होत ऄसली तरी, भदनाकं 1 मे 
महाराष्ट्र भदनापासून ऄभभयानाची पूवगतयारी सुरु होणे ऄपेभक्षत अहे. महाराष्ट्रभदनी ऄभभयानाची 
घोषणा झालयानंतर त्यापुढील कालावधीमध्ये मा. मंत्री,पाणी पुरवठा व स्वच्छता हे राजयस्तरावर 
अभण भवभागस्तरावर, भजलहास्तरावर पालकमंत्री तसेच संबंभधत भजलहयाचे पालक सभचव अढावा 
बैठका घेउन ऄभभयानाची ऄंमलबजावणी यर्स्वीपणे करण्याचे अवाहन करतील.  
             या कालावधीमध्ये भजलहास्तरावर मुख्यकायगकारी ऄभधकारी अभण तालुका स्तरावर गि 
भवकास ऄभधकारी हे तालुतयातील सवग ग्रामपंचातींचे सरपंच, ग्रामसेवक याचंी सभा तालुका 
स्तरावर बोलावतील. सदर सभसे सबंंभधत मा. अमदार, पंचायत सभमतीतील सवग भजलहा पभरषद 
सदस्य, सभापती, ईपसभापती, पंचायत सभमती सदस्य, सेवाभावी संस्था, कॉलेजचे प्राध्यापक, 
स्वतंत्र्य सैभनक आत्यादी मान्यवरानंा भनमंभत्रत करण्यात याव,े व सववांनना ऄभभयानात सभक्रय सहभागी 
होण्याचे अवाहन कराव.े   
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2) दरवषी भदनाकं 1 जुन ते 15 जुन  
      या कालावधी दरम्यान प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच ग्रामसभा घेतील, ग्रामस्तरावर 
ऄभभयान यर्स्वी करण्यासाठी ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता सभमतीची बैठक घेउन 
ऄभभयानामध्ये सभक्रय सहभाग नोंदभवण्यासाठी कृती कायगक्रम देतील. सरपंच अभण ग्रामसेवक 
पुणग गावाचा ऄभ्यास करुन वयैक्ततक र्ौचालयाची क्स्थतीबद्दल माभहती एकभत्रत करुन 
त्याप्रमाणे वयैक्ततक र्ौचालय बाधंकामाचा व सपंूणग स्वच्छतेबाबतचा कृती अराखडा तयार 
करतील. तयार अराखडयाप्रमाणे वयैक्ततक र्ौचालयाच्या बाधंकामाला सुरुवात करतील.  

    3) दरवषी भदनाकं 16 जुन ते 31 ऑगस्ि 
        या कालावधीमध्ये ऄभभयानात काम करणा-या मंडळींनी वयैक्ततक र्ौचालय नसलेलया 
कुिंुबाकडे  र्ौचालय  ईपलब्ध  होण्यासाठी  प्रयत्न  सुरु  ठेवावते. प्रत्यक्ष  बाधंकाम 
करुनवापराभवषयी अग्रह धरण्यात यावा. गावातील सवग कुिंुबाकंडे वयैक्ततक र्ौचालये 
ईपलब्ध होतील याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींची ऄसेल . या संपूणग कालावधीमध्ये वयैक्ततक 
र्ौचालय बाधंकाम अभण त्याचा वापर करण्याभवषयी प्रबोधन यावर भर ऄसेल.  

    4)  दरवषी भदनाकं 1 सप्िेंबर ते 20 सप्िेंबर  
 या कालावधीमध्ये गाव हागणदारीमुतत झालयाची खात्री करणे, ग्रामपंचायत 

हागणदारीमुततीचा ईत्सव साजरा करणे व  ग्रामपंचायतीचा हागणदारीमुतत घोषणेसाठीचा 
प्रस्ताव ग्रामसेवकाने गि भवकास ऄभधका-यामाफग त भजलहा पभरषदेकडे सादर करावा. भजलहा 
पभरषदेच्या मुख्य कायगकारी ऄभधका-यानंी प्राप्त प्रस्तावाचंी छाणनी करुन 25 सप्िेंबर पूवी 
हागणदारीमुततीची घोषणा करावी.  

 5)  दरवषी भदनाकं 1 ऑतिोबर 
            भदनाकं 1 ऑतिोबर रोजी मभहला ग्रामसभा बोलभवण्यात यावी यामध्ये ऄभभयानाच्या 

तयारीची चचा करुन त्याबाबतचा कृती कायगक्रम तयार करण्यात यावा. 
 6)  दरवषी भदनाकं 2 ऑतिोबर  
          ऄभभयानाची औपचाभरक सुरुवात:-  राजयातील सवग ग्रामपंचायतीतून ग्राम सभा घेण्यात 

येइल. या ग्रामसभलेा भजलहा व तालुका स्तरावरील भवरे्ष ऄभधकारी ईपक्स्थत राहून मागगदर्गन 
करतील. याचंी भनवड मुख्य कायगकारी ऄभधकारी भजलहयातील सवग र्ासकीय खात्याच्या  
कमगचा-यातून करतील. यासाठी भजलहाभधकारी सहकायग करतील. या भदवर्ी सवग 
ग्रामपंचायतीत ग्रामसभा व्हाव्यात व त्यास भजलहा स्तरावरील र्ासकीय कमगचारी ईपक्स्थत 
रहावा यासाठी प्रत्येक भजलहयाचे भजलहाभधकारी, सवग र्ासकीय खात्यातून अवश्यक तो 
कमगचारी वगग ईपलब्ध करुन देतील. या भदवर्ी संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयानाची 
औपचारीक सुरुवात होइल.  

    ब)  वातावरणभनर्ममती करीता लाक्षभणक स्वरुपातील कृती कायगक्रम :- 
          यानंतर ग्रामपंचायत स्तरावर पुढीलप्रमाणे ऄभभयानाच्या ऄंमलबजावणीचा कायगक्रम सुरु 
   करावा. 
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1) दरवषी भदनाकं 3 ऑतिोबर ते 7 ऑतिोबर-  स्वच्छता भवषयक जनजागृती ईपक्रम, ग्राम 
सफाइ, घनकचरा व्यवस्थापन, कचरा मुतती जागृती मोभहम. 

2) दरवषी भदनाकं 8 ऑतिोबर ते 14 ऑतिोबर-  वयैक्ततक स्वच्छता जागृती (नखे काढणे, स्वच्छ 
अंघोळ, केस धुणे, ईवा भनमूगलन) मोभहम, घर व पभरसर स्वच्छता व सजावि मोभहम. 

3) दरवषी भदनाकं 15 ऑतिोबर ‘ जागभतक हातधूवा’  भदनाभनभमत्त प्रात्यभक्षकासह हात धुण्याची 
मोभहम. 

4) दरवषी भदनाकं 16 ऑतिोबर ते 20 ऑतिोबर - र्ाळा व ऄंगणवाडी स्वच्छता जागृती मोभहम व 
तसेच सावगजभनक आमारती स्वच्छता जागृती मोभहम. 

5) दरवषी भदनाकं 21 ऑतिोबर ते 28 ऑतिोबर - रस्ते दुरुस्ती, सफाइ, रॅमदान मोभहम, जनावरे 
स्वच्छता मोभहमा, अदर्ग गोठा व स्वच्छ जनावरं स्पधा. 

6) दरवषी भदनाकं 29 ऑतिोबर ते 18 नोव्हेंबर - पाणी रु्ध्दता, प्रात्यभक्षक व प्रभर्क्षण मोभहम, 
गिारे साडंपाणी व्यवस्थापन, साडंपाणी पूनवापर मोभहम, गावात स्लोगन (घोषवातय) स्पधा, 
भनबंध स्पधा आत्यादी भवभवध स्पधा. 

7) दरवषी भदनाकं 19 नोव्हेंबर- जागभतक र्ौचालय भदना’भनभमत्त बाधंकाम पुणग झालेलया 
र्ौचालयाचंा रु्भारंभ व जया कुिंुबानंा र्ौचालयाचंे बाधंकाम सुरु करावयाचे अहे तेथे 
भभुमपुजनाचे कायगक्रम अयोभजत करावते.  

8) दरवषी भदनाकं 19 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर  - या कालावधीमध्ये ग्रामपंचायत क्षते्रात सातत्याने 
पुढे वषगभर राबवावयाच्या स्वच्छतेर्ी भनगडीत वर नमूद केलेलया बाबींची माभहती ग्रामस्थानंा 
व्हावी, त्यातून त्या घिकाबंाबत त्याचं्यात जागृती व्हावी यादृष्ट्िीने या कालावधीत ऄन्य 
ऄनुषंभगक कायगक्रम अयोभजत करता येतील. तसेच या कालावधीत वातावरण भनर्ममतीसाठी 
ग्रामपंचायत स्तरावर ककवा त्याखालील महसुली गांव, वाडग, वस्ती, र्ाळा, मंडळे स्तरावर त्या 
त्या भदवसाचे महत्त्व भवचारात घेवून वयैक्ततक स्पधा अयोभजत कराव्यात. जसे अदर्ग माता, 
स्वच्छ घर, स्वच्छ र्ाळावगग, स्वच्छ गोठा, स्वच्छ गल्ली, स्वच्छ वस्ती, ईत्कृष्ट्ि पाणी साठवण 
आत्यादी. गावाने याबाबत स्वयंभनणगय घ्यावा. यात भवभवध कला, खेळ, वादभववाद, गाणी म्हणी  
याही स्पधा ऄसू र्कतील.  
      ग्रामपंचायतींना वरीलप्रमाणे कृती कायगक्रमाची ऄंमलबजावणी करणे ऄभनवायग अहे. 
केललेया कामाचे दस्तावजेीकरण करणे अवश्यक अहे.  
क) ग्रामपंचायतीची तपासणीसाठीची तयारी व तपासणी कायगक्रम:- 
     ग्रामपंचायतींनी ईपरोतत भदलेलया मोभहमा ठरलेलया भदवर्ी राबव्यावात. तसेच 
ऄभभयानाची  अपापलया स्तरावर अपापलया ताभंत्रक व पारंपारीक ज्ञानाचा ईपयोग करुन 
अपापलया पध्दतीने तयारी करावी. यासाठी ग्रामपंचायतींनी सेवाभावी संस्था,  या ऄभभयानात 
ईत्कृष्ट्ि ठरलेली गाव,े तज्ञ व्यतती याचंी मदत अपापलया स्तरावर प्राप्त करून घ्यावी. 

2) दरवषी भदनाकं 1 भडसेंबर ते 20 जानेवारी -   पंचायत सभमती स्तरावरील सवग ग्रामपंचायतींची 
तपासणी व भनकाल जाहीर करणे.  
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1) दरवषी भदनाकं 26 जानेवारी  -   पचंायत सभमती स्तरावरील पुरस्कार प्राप्त 
ग्रामपंचायतीचा सत्कार सोहळा भजलहा स्तरावर अयोभजत करणे. 

2) दरवषी भदनाकं 25 फेब्रवुारी ते 15 माचग -  भजलहा स्तरावरील स्पधेतील ग्रामपंचायतींची 
तपासणी व भनकाल जाहीर करणे. 

3) दरवषी भदनाकं 22 माचग -जागभतक जलभदनाभनभमत्त भजलहा स्तरावरील भवजेत्या 
ग्रामपंचायातींचा बभक्षस भवतरण समारंभ अयोभजत करणे.  

4) दरवषी भदनाकं 10 एभप्रल ते 28 एभप्रल - भवभाग स्तरावरील स्पधेतील ग्रामपंचयातींची 
तपासणी व भनकाल जाहीर करणे. 

5) दरवषी भदनाकं 1 मे - महाराष्ट्र भदनाभनभमत्त भवभागीय स्तरावर भवजेत्या ठरलेलया 
ग्रामपंचायतींचा बभक्षस भवतरण सोहळा. 

6) दरवषी माहे मे ते जून  - राजयस्तरावरील स्पधेतील ग्रामपंचायतींची तपासणी  
7) दरवषी माहे जूल ै ते सप्िेबर - राजयस्तरीय मुख्य तपासणी सभमतीस भनकाल सादर 

मुख्य तपासणी सभमतीची बैठक व भनकाल जाहीर करणे. 
8) दरवषी भदनाकं 2 ऑतिोबर -राजयस्तरावरील बभक्षस भवतरण समारंभ. 

 
ड) संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयानातंगगत घेण्यात येणा-या स्पधा :- 
I. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पधा  

1) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पधेतील ग्रामपंचायतींच्या तपासणीसाठी ऄसलेलया 
गुणपभत्रकेत बदल केलेला ऄसून सुधारीत गुणपभत्रका पभरभर्ष्ट्ि- V मध्य ेभदलयानुसार राहील. 
त्यानुसार प्रत्येक स्तरावरील सभमत्याचं्या सदस्यानंी तपासणी करून ईपक्स्थत ऄसलेलया 
प्रत्येक सदस्याने स्वतंत्रपणे गुण द्यावते. सभमती सदस्यानंी भदलेलया गुणाचंी बेरीज करून 
त्याला ईपक्स्थत ऄसलेलया सदस्यसंख्येने भागून जी सरासरी येइल तेवढे गुण त्या 
ग्रामपंचायतीला भमळतील. 
ऄ) पंचायत सभमती स्तर 

पंचायत सभमती स्तरीय तपासणी सभमतीने या ग्रामपंचायतींची तपासणी करून पंचायत 
सभमती स्तरावरील बक्षीसासाठी प्रथम, क्व्दतीय व तृतीय क्रमाकंाच्या ग्रामपंचायतीची भनवड 
करावी. पंचायत सभमती स्तरावर भनवडलेलया ग्रामपंचायतींना खालीलप्रमाणे बक्षीसे देण्यात 
येतील. 

पुरस्कार क्रमाकं संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता 
ऄभभयानातंगगत यापूवी  ऄसललेी 
पुरस्काराची रतकम 

या र्ासन भनणगयान्वये देण्यात 
येणारी सुधारीत पुरस्कार 
रतकम  

प्रथम क्रमाकं रु.25,000/- रु.1,00,000/- 
भदव्तीय क्रमाकं रु.15,000/- रु.50,000/- 
तृतीय क्रमाकं रु.10,000/- रु.25,000/- 
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पंचायत सभमती स्तरावरील प्रथम व क्व्दतीय क्रमाकंाच्या ग्रामपंचायती 
भजलहास्तरावरील स्पधेसाठी पात्र ऄसतील. 
ब) भजलहा स्तर 

भजलहास्तरीय तपासणी सभमतीने, पंचायत सभमती स्तरावर भनवडलेलया प्रथम व 
क्व्दतीय क्रमाकंाच्या ग्रामपंचायतींची तपासणी करून भजलहास्तरावरील बक्षीसासाठी प्रथम, 
क्व्दतीय व तृतीय क्रमाकंाच्या ग्रामपंचायतीची भनवड करावी. भजलहा स्तरावर भनवडलेलया 
ग्रामपंचायतींना खालीलप्रमाणे बक्षीसे देण्यात येतील. 

1)  प्रथम क्रमाकं -  रु. 5.00 लाख    
2) क्व्दतीय क्रमाकं -  रु. 3.00 लाख    
3) तृतीय क्रमाकं -  रु. 2.00 लाख    
भजलहा स्तरावर भनवडलेलया प्रथम व क्व्दतीय क्रमाकंाच्या ग्रामपंचायती 

भवभागस्तरावरील स्पधेसाठी पात्र ऄसतील. 
क) भवभाग स्तर 

भजलहास्तरावर भनवडण्यात अलेलया प्रथम व भद्वतीय क्रमाकंाच्या ग्रामपंचायतींची 
तपासणी दोन िप्प्यात करण्यात येइल. या ग्रामपंचायतींची तपासणी प्रथम राजयस्तरीय  मुख्य 
संसाधन कें द्रामंाफग त (K.R.C.) करण्यात यावी.  K.R.C. यानंी केलेले मूलयमापन ऄहवाल 
भवभागस्तरीय तपासणी सभमतीस तसेच र्ासनास सादर कराव.े तदनंतर सदर मूलयमापनाची 
पडताळणी करण्यासाठी भवभाग स्तरीय तपासणी सभमतीद्वारा  भजलहास्तरावर भनवडलेलया 
प्रथम व क्व्दतीय क्रमांकाच्या ग्रामपंचायतींची पुन: तपासणी करून भवभागस्तरावरील 
बक्षीसासाठी प्रथम ,क्व्दतीय व तृतीय  क्रमाकंाच्या ग्रामपंचायतीची ऄंभतमत: भनवड करण्यात 
येइल. भवभाग स्तरावर भनवडलेलया ग्रामपंचायतींना खालीलप्रमाणे बक्षीसे देण्यात येतील. 

1. प्रथम क्रमाकं -  रु. 10.00 लाख    
2. क्व्दतीय क्रमाकं -  रु.  8.00 लाख 
3. तृतीय क्रमाकं  -  रु.  6.00 लाख    

भवभाग स्तरावर भनवडलेलया प्रथम व क्व्दतीय क्रमाकंाच्या ग्रामपंचायती 
राजयस्तरावरील स्पधेसाठी पात्र ऄसतील. 
ड) राजयस्तर 

राजयस्तरीय तपासणी सभमतीने, भवभागस्तरावर भनवडलेलया प्रथम व क्व्दतीय 
क्रमाकंाच्या ग्रामपंचायतींची तपासणी करून राजयस्तरावरील प्रथम, क्व्दतीय व तृतीय 
क्रमाकंाच्या बक्षीसासाठी     ग्रामपंचायतीची भनवड करावी. राजयस्तरावर भनवडलेलया प्रथम, 
क्व्दतीय व तृतीय क्रमाकंाच्या ग्रामपंचायतींना खालीलप्रमाणे बक्षीसे देण्यात येतील. 

1)  प्रथम क्रमाकं -  रु. 25.00 लाख    
2) क्व्दतीय क्रमाकं -  रु. 20.00 लाख    
3) तृतीय क्रमाकं -  रु. 15.00 लाख    
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II. भवरे्ष पुरस्कार :- 
भजलहा,भवभाग व राजयस्तरावर द्यावयाच्या भवरे्ष पुरस्कारासाठी, ऄभभयानातंगगत 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पधवांनतगगत  द्यावयाच्या पाभरतोभषकासाठी भनवडलेलया 
ग्रामपंचायती व्यभतभरतत तपासलेलया ईवगभरत ग्रामपंचायतीमधून भवरे्ष पुरस्कार द्यावयाच्या 
ग्रामपंचायतींची भनवड करण्यात येइल.  या तीन भवरे्ष बक्षीसासंाठी भनवड प्रभक्रया पभरभर्ष्ट्ि II 
मध्ये नमूद केलेलया सभमत्यामाफग त  करण्यात येइल. या भतन्ही स्तरावर या पाभरतोभषकासाठी 
भनवड करतानंा, तपासलेलया ईवगभरत ग्रामपंचायतीपैकी कुिंुब कलयाण या भवषयात सवाभधक 
गुण भमळालेलया ग्रामपंचायतींची भनवड, स्व. अबासाहेब खेडकर पुरस्कारासाठी , पाणी 
व्यवस्थापन या भवषयात सवाभधक गुण भमळालेलया ग्रामपंचायतीची भनवड स्व.वसंतराव नाइक 
पुरस्कारासाठी. तसेच सामाभजक एकता या भवषयावर सवाभधक गुण भमळालेलया 
ग्रामपंचायतीची भनवड डॉ.बाबासाहेब अंबेडकर पुरस्कारासाठी करण्यात यावी. 

पभरभर्ष्ट्ि VI मधील गुणपभत्रकेनुसार कुिंुब कलयाण या भवषयातील  ईत्कृष्ट्ि कायग 
करणा-या ग्रामपंचायतींना अबासाहेब खेडकर याचं्या नावाने, तसेच   राष्ट्रसंत तुकडोजी 
महाराज स्वच्छ ग्राम स्पधेंतगगत भपण्याच ेपाणी व साडंपाणी या भवषयात ईत्कृष्ट्ि कायग करणा-या 
ग्रामपंचायतींना वसंतराव नाइक याचं्या नावाने, सामाभजक एकता या भवषयात ईत्कृष्ट्ि कायग 
करणा-या ग्रामपंचायतींना डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर याचं्या नावाने भजलहा, भवभाग व 
राजयस्तरावर भवरे्ष बक्षीसे देण्यात येतील. या भवरे्ष पुरस्काराच्या रकमा पभरभर्ष्ट्ि - IV मध्ये 
नमूद केलयानुसार राहतील.  

 
III) राष्ट्रभपता महात्मा गाधंी स्वच्छ भजलहा पभरषद व स्वच्छ पंचायत सभमती स्पधा :- 

राष्ट्रभपता महात्मा गाधंी स्वच्छ भजलहा पभरषद व स्वच्छ पंचायत सभमती स्पधेतील भनवडीचे भनकष 
व पभरतोभषके  खालीलप्रमाणे राहतील.  

ऄ)भजलहा पभरषदेच े संपूणग कायगक्षते्र हगणदारीमुतत  होउन भजलहा हगणदारीमुतत घोभषत 
झालयानंतर संबभधत भजलहा पभरषदेला संबंभधत वषात राजयर्ासनातफे रु. 20.00 
लाखाचा राष्ट्रभपता महात्मा गाधंी स्वच्छ व हागंदारीमुतत भजलहा पभरषद पुरस्कार देण्यात 
येइल. 

 ब) तसेच, संबंभधत वषात, जया भजलहा पभरषदेच्या कायगक्षते्रातील एकूण ग्रामपंचायतीपैकी, 
यापूवीच्या सवग वषात हगणदारीमुतत झालेलया ग्रामपंचायती वगळून, ईवगभरत 
ग्रामपंचायतींपैकी जया भजलयातील सवात जास्त  ग्रामपंचायतीं सदर वषात हगणदारीमुतत 
होतील (ितकेवारी लक्षात घेता)  त्या भजलहा पभरषदेस रु.10.00 लाखाचा राष्ट्रभपता 
महात्मा गाधंी स्वच्छ भजलहा पभरषद पुरस्कार भमळेल. परंतु, या पुरस्कारासाठी संबंभधत 
वषात, भजलहयातील भकमान 50 ग्रामपंचायती हगणदारीमुतत प्रमाभणत (Verify) होणे 
अवश्यक अहे.  
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    क)  पंचायत सभमतीचे संपूणग कायगक्षते्र हगणदारीमुतत झालयानंतर पंचायत सभमतीला संबंभधत 
वषात राजयर्ासनातफे रु. 5.00 लाखाचा राष्ट्रभपता महात्मा गाधंी स्वच्छ पंचायत 
सभमती पुरस्कार देण्यात येइल. 

आ) संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयानाचे भनयम :- 
1) सवग ग्रामपंचायतींनी या ऄभभयानात सहभागी होणे ऄभनवायग राहील. 
2) संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयानातंगगत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पधेत 

प्रत्येक स्तरावर भनवडललेया ग्रामपंचायती पुढील स्तरावरील स्पधेसाठी पात्र ऄसतील. 
3) संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयानातंगगत तपासणी सभमतीसाठी ककवा बक्षीस भवतरण 

समारंभाच्या अयोजनासाठी ग्रामपंचायती, यानंी कोणत्याही स्वरुपाचा खचग करू नये. या 
कामासाठी भजलहा पभरषदानंा र्ासनाकडून भनधी भवतरीत करण्यात येतो. 

4) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्रामपंचायत स्पधेतील  सवग स्तरावरील एका बक्षीसासाठी 
र्तयतो एकाच ग्रामपंचायतीची भनवड करावी. जर, समान गुण प्राप्त झालयास  भवरे्ष 
बक्षीसासाठी ऄसलेलया तीन भवषयात (पाणी व साडंपाणी व्यवस्थापन, कुिंुब कलयाण व 
सामाभजक एकता) जया ग्रामपंचायतीला जास्त गुण ऄसतील त्या ग्रामपंचायतीची सदर 
बक्षीसासाठी भनवड करावी. जर, गुणानुक्रम भवभागून भदल े ऄसतील व त्यामुळे तपासणी 
करावयाच्या ग्रामपंचायतीची संख्या वाढत ऄसेल तर भवरे्ष बक्षीसासाठी ऄसलेलया तीन 
भवषयात (पाणी व साडंपाणी व्यवस्थापन, कुिंुब कलयाण व सामाभजक एकता) जास्त गुण 
भमळाले ऄसतील त्या ग्रामपंचायतीचीच पुढील स्तरावरील स्पधेत तपासणी करण्यात येइल. 

5) प्रत्येक स्तरावरील तपासणी सभमत्यानंी त्यानंा नेमून भदलेलया कायगक्षते्रातील प्रत्येक 
ग्रामपंचायतीची तपासणी कधी व भकती कालावधीत केली याची नोंद ग्रामपंचायतीच्या 
रे्रेबुकात करावी. त्यासाठी संबंभधत ग्रामपंचायतीचे सरपंच ककवा ग्राम पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता सभमतीचे ऄध्यक्ष ककवा ग्रामसेवक याचं्याकडून दाखला घेण्याची अवश्यकता नाही.  

6) तपासणी सभमतीच्या प्रत्येक सदस्याने अपलयावरील जबाबदारीची जाणीव ठेवून 
ग्रामपंचायतीने केलेलया कामाची कािेकोर तपासणी करून मूलयाकंन भन:ष्ट्पक्षपातीपणे कराव.े 
त्यासाठी प्रभतज्ञापत्राचे वाचन ऐच्छीक अहे. प्रभतज्ञापत्राचा नमूना पभरभर्ष्ट्ि VIIIमध्ये भदला 
अहे. 

7) प्रत्येक स्तरावरील सभमतीने भदलेला भनणगय हा ऄभंतम ऄसेल त्याबाबत कोणत्याही स्तरावर 
ऄपील करता येणार नाही. 

8) राजयस्तरावर प्रथम अलेलया ग्रामपंचायतीला पुढील 5 वषे या ऄभभयानातंगगत  भाग घेता 
येणार नाही.या व्यभतभरतत आतर स्तरावरील पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतीस पुन: त्याच स्तरावर 
व क्रमाकंावर बक्षीस पात्र  झालयास त्यानंा पुरस्कार रतकम देय राहणार नाही. परंतू त्यानंा 
त्या क्रमाकंाचे पुरस्कार प्राप्त ऄसलयाचे प्रमाणपत्र देय ऄसेल. तथाभप, ग्रामपंचायतीचा स्तर व 
क्रमाकंामध्ये वाढ झालयास त्यानंा त्या पूणग रतकमेचे पुरस्कार देय राहील. ऄर्ी वाढ ही 
राजयस्तरावरील प्रथम पुरस्कार प्राप्त होइपयंत राहील. 
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9) या ऄभभयानास लाभलेला प्रभतसाद व लोकसहभाग कायम रहावा तसेच स्वच्छतेस/भवकास 
कामास अलेली गती कायम रहावी यास्तव ग्रामपंचायतींनी केलेलया कामाचे मुलयाकंन 
भन:ष्ट्पक्षपातीपणे होणे अवश्यक अहे. यासंदभात प्रत्येक स्तरावरील तपासणी सभमतीतील 
ऄभधकारी व पदाभधकारी याचंी जबाबदारी महत्वाची अहे. त्याचं्या ऄनुपक्स्थतीमुळे ऄचकू 
मुलयाकंन व योग्य ग्रामपंचायतींची भनवड होण्यात ऄडचणी भनमाण होतात.  यास्तव 
ऄपवादात्मक पभरक्स्थतीत तपासणी सभमतीतील भकमान 2/3(दोन-तृतीयारं्) सदस्यानंी 
तपासणीसाठी हजर राहणे अवश्यक अहे.  

ऄभभयानातंगगत होणारा खचग "मागणी क्रमाकं वाय-2, 2215-पाणी पुरवठा व स्वच्छता- 02 
जलभन:स्सारण व स्वच्छता- 107 मलप्रणाल सेवा- ग्रामीण स्वच्छता- पंचवाषीक योजनातंगगत योजना- 
राजय योजना- (04) (05) संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयानाची ऄंमलबजावणी, प्रचार, प्रभसध्दी व 
बभक्षस योजना    (2215 1988) 26, जाभहरात व प्रभसध्दी" या लेखाभर्षाखाली घालावा. 

ग्रामभवकास भवभागाद्वारा ईपलब्ध केलेलया  तरतदूीतून द्यावयाचे भवरे्ष पुरस्कार अता 
पूणगपणे पाणी पुरवठा व स्वच्छता भवभागाकडे हंस्तातभरत केलयाने त्यासाठी अवश्यक ऄसणा -या 
भनधीची तरतूद तथा लेखाभर्षग अभण आतर ऄनुषाभंगक मागगदर्गक तत्व ेनंतर कळभवण्यात येइल .तोपयंत  

भवरे्ष पुरस्कारासाठी तपासणी व भनवडीची प्रभक्रया ही सदर र्ासन भनणगयात नमूद केलयाप्रमाणे  सरुु 
ठेवण्यात यावी. 

सदर र्ासन भनणगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201606041607024928 ऄसा अहे. हा अदेर् 
भडजीिल स्वाक्षरीने साक्षाभंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राजयपाल याचं्या अदेर्ानुसार व नावाने.  
  

                                                                                                   (राजेर् कुमार) 
 प्रधान सभचव, महाराष्ट्र र्ासन. 

         
प्रभत, 
1) मा. राजयपाल याचंे सभचव. 
2) मा. मुख्यमंत्री याचंे सभचव. 
3) सवग मा. मंत्री याचंे खाजगी सभचव. 
4) सवग मा. राजयमंत्री याचंे खाजगी सभचव. 
5) मा.भवधानसभा व भवधानपभरषद सदस्य. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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6) मुख्य सभचव मंत्रालय, मंुबइ. 
7) ऄपर मुख्य सभचव/प्रधान सभचव/सभचव  सवग,मंत्रालय, मंुबइ. 
8) भजलहा पभरषद ऄध्यक्ष ,सवग. 
9) भवभागीय अयुतत,भवभाग सवग 
10) भजलहाभधकारी,सवग. 
11) महासंचालक माभहती व जनसंपकग  महासंचालनालय,मंत्रालय,मंुबइ. 
12) मुख्य कायगकारी ऄभधकारी,भजलहा पभरषद सवग. 
13) ईपायुतत (भवकास),भवभाग सवग. 
14) ईपमुख्य कायगकारी ऄभधकारी (पाणी व स्वच्छता/पंचायत),भजलहा पभरषद सवग. 
15) सवग गिभवकास ऄभधकारी (त्यानंा भवनंती की, सदर र्ासन भनणगयाच्या छायाप्रती प्रत्येक  
      पंचायत सभमती सभापती/ईपसभापती, पंचायत सभमती सदस्य, सरपंच व ग्रामसेवक याना   द्यावी.) 
16) ग्रामभवकास भवभाग,मंत्रालय,मंुबइ, 
17) भनयोजन भवभाग,मंत्रालय,मंुबइ. 
18) भवत्त भवभाग,मंत्रालय,मंुबइ. 
19)  पाणी पुरवठा व स्वच्छता भवभागातील सवग कायासने. 
20) भनवडनस्ती,पापु-08 
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पभरभर्ष्ट्ि - I            

 
भजलहा स्तरीय ग्राम स्वच्छता ऄभभयान  सभनयंत्रण सभमती: 
नावं :- संत गाडगेबाबा भजलहा स्तरीय ग्राम स्वच्छता ऄभभयान सभमती 
गठण :-  भजलहा स्तरावर मा.पालकमंत्री याचं्या ऄध्यक्षतेखाली बैठक घेउन या सभमतीचे गठण 
करण्यात याव.े 

सभमतीचे सदस्य :-  
1. पालकमंत्री - ऄध्यक्ष 
2. पालक सभचव - सदस्य 
3. ऄध्यक्ष, भजलहा पभरषद- सदस्य 
4. भजलहाभधकारी- सदस्य 
5. मुख्य कायगकारी ऄभधकारी - सदस्य सभचव 
6. ईप मुख्य कायगकारी ऄभधकारी पाणी व स्वच्छता - सदस्य 
7. अरोग्य, मभहला/बालभवकास, समाजकलयाण, पाणी पुरवठा व 

स्वच्छता, माभहती, खाते आ.  खात्याचे ऄभधकारी व पदाभधकारी - 
सदस्य 

    
सदर सभमतीने संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयानाचे कायान्वय व सभनयंत्रण 

कराव.े ऄभभयानाची भजलयातील ऄंमलबजावणीची जबाबदारी मुख्य कायगकारी ऄभधकारी , 
भजलहा पभरषद याचंी राहील.  

 
************* 
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पभरभर्ष्ट्ि - II 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्रामपंचायत स्पधेसाठी तसेच ग्राम ऄभभयानंातंगगत 

ग्रामपंचायतींना द्यावयाच्या भवरे्ष बक्षीसासाठी भनवड सभमत्याचं ेगठन 
 
        प्रत्यके स्तरावरील तपासणी सभमतीने त्यानंा नेमून भदलेलया कायगक्षते्रातील सवग 

ग्रामपंचायतींना भिेी देवून त्यानंी ऄभभयानंातगगत केलेलया सवग कामाचंी पभरभर्ष्ट्ि-II मधील 
भनकषानुसार कािेकोर तपासणी करावी व त्यातून गुणाक्रमे प्रथम तीन ईत्कृष्ट्ि ग्रामपंचायतींची 
भनवड करावी. सदर भनवड त्या स्तरावरील र्ासकीय ऄभधका-याचं्या ईपक्स्थतीत तपासलेलया 
ग्रामपंचायतींचे सरपंच, ग्रामसेवक, ऄन्य सदस्याचंी सभा घेवून जाभहर करावी. त्यावळेी गावानंा 
भदलेलया गुणाचंी व गुणानुक्रमाचंी कारणभममासंा करावी. ऄथात सभमतीचा भनणगय ऄंभतम राहील व 
त्यालंा कोठेही अव्हान देता येणार नाही. सभमतीच्या सदस्यानंी त्यानंा अवश्यक वािेल त्याप्रमाणे 
प्रत्येक बाबीसाठी स्वतंत्र गुण देवून प्रत्येक गावासाठी प्रत्येक सदस्याची  स्वतंत्र गुणपभत्रका तयार 
करावी ऄथवा प्रत्येक सदस्यानंी कच्चे गुणभिपण ठेवून त्यानंतर ऄध्यक्ष व सवग सदस्याचंे गुण एकत्र 
करून प्रत्येक गावासाठी  सवग सदस्याचंी स्वाक्षरी ऄसलेली एकच गुणपभत्रका तयार करावी. या 
गुणाकंनाबाबतचा ऄहवाल भनवड सभमतीतील ऄध्यक्ष व सवग सदस्याचं्या सया घेवून त्याच स्तरावर 
नेमून भदलेलया ऄभधका-यास सादर करावयाचा अहे. तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायतीला बाबभनहाय 
भमळालेलया सरासरी गुणांची गुणपभत्रका भनवड सभमतीचे ऄध्यक्ष व सदस्य सभचव याचं्या सहीने 
त्याच स्तरावरील संबंभधत     ऄभधका-यामाफग त प्रत्येक ग्रामपंचायतीस द्यावयाची अहे.  
            मात्र राजयस्तरावरील भनकाल अवश्यकतेनुसार पत्रकार पभरषद घेवून/ककवा ऄन्य प्रकारे 
जाभहर करण्यात येइल 

         सभमत्या 
1. प्रथम फेरी - पंचायत सभमती स्तर.  
2.  भद्वतीय  फेरी - भजलहा स्तर. -   

पंचायत सभमती तथा भजलहा स्तरावरील तपासणी सभमती गभठत करून मुख्य कायगकारी 
ऄभधकारी,भजलहा पभरषद  यानंी त्याचं्या स्तरावर भवभहत कालावधीत तपासणी प्रभक्रया पूणग करून 
पंचायत सभमती तथा भजलहा स्तरावरील भनकाल जाभहर करावते. याबाबत सभमतीचे गठन 
करण्याचे पूणग ऄभधकार मुख्य कायगकारी ऄभधकारी,भजलहा पभरषद यांना राहतील. 
3. भतसरी फेरी - भवभाग स्तर. -    

ऄ) िप्पा 1-  भवभागस्तरावरील पात्र ग्रामपंचायतींची तपासणी राजयस्तरावरील मुख्य 
संसाधन संस्थामाफग त करण्यात यावी.  

अ) िप्पा 2- राजयस्तरावरील मुख्य संसाधन संस्थानंी तपासणी केलयावर भवभागस्तरीय 
तपासणी सभमतीमाफग त तपासणी करण्यात यावी. 
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िप्पा -2 भवभाग स्तरीय सभमती :- 
ऄ.क्र. भवभाग स्तरीय सभमती  
1 भवभागीय अयुतत ऄध्यक्ष  
2 मुख्य ऄभभयंता,भवभाग,महाराष्ट्र जीवन प्राभधकरण सदस्य 
3 भजलहा पभरषद ऄध्यक्ष 

(त्याच भवभागातील कोणत्याही भजलहा पभरषदेचे) 
सदस्य 

4 ईप संचालक,माभहती व जनसंपकग ,भवभागीय कायालय सदस्य 
5 राजय र्ासनाचा प्रभतभनधी (ईप सभचव,पाणी पुरवठा यानंी 

भनदेभर्त केलेले) 
सदस्य 

6 ईपायुतत (भवकास) सदस्य सभचव 
 

4. चोथी फेरी - राजय स्तर:-   
अ) संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयानांतगगत राजयस्तरीय तपासणी सभमतीची दोन िप्प्यात 

रचना करण्यात अली अहे. त्यानुसार प्राथभमक तपासणी सभमती खालीलप्रमाणे ऄसेल. 
राजयस्तरीय प्राथभमक तपासणी सभमती कायगक्षते्र 

ईप सभचव व प्रकलप संचालक,पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
भवभाग,मंत्रालय 

ऄध्यक्ष भवभागस्तरावरील 
प्रथम व भद्वतीय  
ग्रामपंचायती. संचालक,वृत्त व जनसंपकग , माभहती व जनसंपकग  

महासंचनालय, मंत्रालय,मंुबइ 
सदस्य   

राजयस्तरावरील प्रथम पुरस्कार प्रप्त ग्रामपंचायतीचे सरपंच सदस्य 
संचालक,पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था सदस्य सभचव 

 

वरीलप्रमाणे गठीत केलेलया प्राथभमक तपासणी सभमतीने राजयस्तरावरील स्पधेतील सवग 
ग्रामपंचायतींना प्रत्यक्ष भिे देवून ग्रामपंचायतींच्या कायानुसार गुणाकंन कराव.े या गुणाकंनाच्या अधारे 
ग्रामपंचायतींचा गुणानुक्रम ठरवून त्यासह अपला मूलयमापन ऄहवाल खालील मुख्य तपासणी 
सभमतीला सादर करेल.   

ब) राजयस्तरीय मुख्य तपासणी सभमती पुढीलप्रमाणे ऄसेल. 
प्रधान सभचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता भवभाग, मंत्रालय, मंुबइ. ऄध्यक्ष 
प्रधान सभचव, ग्राम भवकास भवभाग, मंत्रालय, मंुबइ. सदस्य  
युभनसेफ प्रभतभनधी सदस्य 
ईपसभचव व प्रकलप सचंालक ,पाणी पुरवठा व स्वच्छता भवभाग, मंत्रालय, 
मंुबइ. 

सदस्य -सभचव 
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प्राथभमक तपासणी सभमतीकडून ऄहवाल प्राप्त झालयानंतर, मुख्य तपासणीस सभमती 
अवश्यकता वािलयास प्रथम, क्व्दतीय व तृतीय क्रमाकंाच्या ग्रामपंचायतीला भिे देवून ऄंभतम भनकाल 
र्ासनास सादर  करेल. 

    ************  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



पभरभर्ष्ट्ि  - III 
 

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयानांतगगत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पधेच्या कायगक्रमाचा एकभत्रत तपभर्ल 
फेरी क्र. तपासणीचे 

कायगक्षते्र 
बक्षीसासाठी 
ग्रामपंचायतींची भनवड   

बक्षीस समारंभाचा   
भदनाकं 

बक्षीसाची रतकम बक्षीस भवतरण कोणाच्या हस्ते 

1 2 3 4 5 6 
प्रथम फेरी- 
पंचायत 
सभमती 
स्तरीय 
तपासणी  

पंचायत 
सभमती 
क्षते्रातील 
हगणदारीमु
तत घोभषत 
केलेलया 
ग्रामपंचायती  

गुणानुक्रमे पभहलया तीन 
ग्रामपंचायती भनवडाव्यात. 

भद.26 जानेवारी. ग्रामपंचायती 
प्रथम   - 1.00 लाख 
क्व्दतीय - 50 हजार 
तृतीय  - 25 हजार 

 

भजलहा पभरषद सदस्य, सभापती, 
ईपसभापती, पंचायत सभमती याचं्या 
हस्ते,तालुका मुख्यालयाच्या भठकाणी. 

दुसरी 
फेरी- 
भजलहा 
स्तरीय 
तपासणी  

पंचायत 
सभमतीतील    
बक्षीसपात्र 
ठरलेलया 
गुणानुक्रमे 
पभहलया दोन 
ग्रामपंचायती. 

प्रत्येक पंचायत 
सभमतीतील गुणानुक्रमे 
पभहलया दोन 
ग्रामपंचायतीतून गुणानुक्रमे 
पभहलया तीन 
ग्रामपंचायती भनवडाव्यात.  

भद. 22 माचग (जागभतक 
जलभदन) समारंभासाठी नेमून 
भदलेले मान्यवर ईपलब्ध होव ू
र्कले नाहीत तर संबंभधत 
भवभागीय अयुतत ककवा 
भजलहाभधकारी याचं्या हस्ते 
बक्षीस भवतरण कराव.े  

ग्रामपंचायती 
प्रथम   - 5 लाख 
क्व्दतीय - 3 लाख. 
तृतीय  - 2 लाख 

 
 

भजलहा पालक मंत्री ,खासदार, 
अमदार,भजलहा पभरषद ऄध्यक्ष याचं्या 
हस्ते भजलहा मुख्यालयाच्या भठकाणी. 

तृतीय फेरी 
- भवभागीय 
स्तरीय 
तपासणी 

भजलहा 
स्तरावर   
बक्षीसपात्र 
ठरलेलया 
गुणानुक्रमे 

प्रत्येक भजलयातील 
गुणानुक्रमे पभहलया दोन 
ग्रामपंचायतीतून गुणानुक्रमे 
पभहलया तीन 
ग्रामपंचायती भनवडाव्यात. 

भद.1 मे. 
 

ग्रामपंचायती 
प्रथम - 10 लाख 
क्व्दतीय - 8 लाख 
तृतीय - 6 लाख 

 

बक्षीस भवतरण कोणाचे हस्ते कराव े हे 
भवभागीय अयुततानंी ठरवाव.े   
भवभागीय अयुतत कायालयाच्या 
मुख्यालयाच्या भठकाणी ऄथवा प्रथम 
क्रमाकंाच्या गावात.  



शासन ननर्णय क्रमाांकः ऄभभयान-2016/प्र.क्र.72/पाप-ु08 

पषृ्ठ 26 पैकी 16  
 

पभहलया दोन 
ग्रामपंचायती. 

 
 

 

चौथी फेरी 
राजयस्तरी
य तपासणी 
कालावधी(  

मे ते जून) 

भवभाग 
स्तरावर   
बक्षीसपात्र 
ठरलेलया 
गुणानुक्रमे 
पभहलया दोन 
ग्रामपंचायती. 

प्रत्येक महसुली 
भवभागातील गुणानुक्रमे 
पभहलया दोन 
ग्रामपंचायतीतून 
तपासणीऄंती  गुणानुक्रमे 
पभहलया तीन ग्रामपंचायती 
भनवडाव्यात.  

भदनाकं 2 ऑतिोबर. ग्रामपंचायती 
प्रथम - रु. 25 लाख 
क्व्दतीय -रु.20 लाख 
तृतीय -रु. 15लाख 

 
 

 र्ासन भनणगय घेइल त्या मान्यवराचं्या 
हस्ते व र्ासन ठरवले त्या भठकाणी. 

 

 
 

          *********** 
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पभरभर्ष्ट्ि  - IV 
संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयानांतगगत  भवरे्ष पाभरतोभषकासाठी भनवडीच्या कायगक्रमाचा तपभर्ल 

फेरी क्र. तपासणी सभमतीचे 
कायगक्षते्र 

ग्रामपंचायतींची 
भनवड  

बक्षीस 
समारंभ 
भदनाकं 

बक्षीसाची रतकम बक्षीस भवतरण कोणाच्या 
हस्ते 

1 2 3 6 7 8 
भजलहा 
स्तरीय 
तपासणी  

पंचायत सभमती 
स्तरावरील   
बक्षीसपात्र ठरलेलया 
पभहलया दोन 
ग्रामपंचायती. 

 

प्रत्येक पंचायत सभमती 
स्पधेतील   ग्रामपंचायतींतून 
गुणानुक्रमे राष्ट्रसंत 
तुकडोजी महाराज स्वच्छ 
ग्राम स्पधेसाठी  भनवडलेलया 
ग्रामपंचायती वगळून ईवगभरत 
ग्रामपंचायतीतून पाणी 
गुणवत्ता भपण्याचे पाणी व 
साडंपाणी व्यवस्थापन, 
सामाभजक एकता व कुिंुब 
कलयाण या भवषयात 
सवाभधक गुण भमळालेलया 
तीन ग्रामपंचायती 

राष्ट्रसंत 
तुकडोजी 
महाराज 
स्वच्छ ग्राम 
स्पधेतील 
ग्रामपंचायतीं
च्या बक्षीस 
भवतरण 
समारंभात 
सदर बक्षीस 
भवतरण 
कराव.े 

ऄ) पाणी गुणवत्ता,भपण्याचे पाणी व 
साडंपाणी व्यवस्थापन 
स्व. वसंतराव नाइक पुरस्कार - 
ग्रापं.  
रु. 25 हजार 
ब) सामाभजक एकता - स्व. 
बाबासाहेब अंबेडकर पुरस्कार- ग्रापं  
रु. 25 हजार 
क) कुिंुब कलयाण - स्व. अबासाहेब 
खेडकर स्मृती पुरस्कार- ग्रा .प.-      
रु. 25 हजार 

 
  

राष्ट्रसंत तुकडोजी 
महाराज स्वच्छ ग्राम 
स्पधेतील 
ग्रामपंचायतींच्या बक्षीस 
भवतरण समारंभात सदर 
बक्षीस भवतरण कराव.े 

भवभागीय 
स्तरीय 
तपासणी 

भजलहास्तरावरील   
बक्षीसपात्र ठरलेलया 
पभहलया दोन 
ग्रामपंचायती. 

प्रत्येक भजलयातील,   भवभाग 
स्तरीय स्पधेतील 
ग्रामपंचायतींतून गुणानुक्रमे 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज 
स्वच्छ ग्राम स्पधेसाठी  

राष्ट्रसंत 
तुकडोजी 
महाराज 
स्वच्छ ग्राम 
स्पधेतील 

ऄ) पाणी गुणवत्ता,भपण्याचे पाणी व 
साडंपाणी व्यवस्थापन-स्व.वसंतराव 
नाइक पुरस्कार - ग्रापं. 
रु. 30 हजार 
ब) सामाभजक एकता - स्व. 

राष्ट्रसंत तुकडोजी 
महाराज स्वच्छ ग्राम 
स्पधेतील 
ग्रामपंचायतींच्या बक्षीस 
भवतरण समारंभात सदर 
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भनवडलेलया ग्रामपंचायती 
वगळूनईवगभरत 
ग्रामपंचायतीतून पाणी 
गुणवत्ता भपण्याचे पाणी व 
साडंपाणी व्यवस्थापन,, 
सामाभजक एकता व कुिंुब 
कलयाण या भवषयात 
सवाभधक गुण भमळालेलया 
तीन ग्रामपंचायती.  

ग्रामपंचायतीं
च्या बक्षीस 
भवतरण 
समारंभात 
सदर बक्षीस 
भवतरण 
कराव.े 

बाबासाहेब अबंेडकर पुरस्कार- 
ग्रापं. 
रु. 30 हजार 
क) कुिंुब कलयाण - स्व. अबासाहेब 
खेडेकर स्मृती पुरस्कार- ग्रापं  
 रु. 30 हजार 

 

बक्षीस भवतरण कराव.े 

राजयस्तरी
य तपासणी  

भवभाग स्तरावर   
बक्षीसपात्र ठरलेलया 
पभहलया दोन 
ग्रामपंचायती. 

 

प्रत्येक भवभागातून, 
राजयस्तरावरील स्पधेतील   
ग्रामपंचायतीमधून  राष्ट्रसंत 
तुकडोजी महाराज स्वच्छ 
ग्राम स्पधेसाठी  भनवडलेलया 
गुणानक्रमे प्रथम तीन 
ग्रामपंचायती वगळून ईवगभरत 
ग्रामपंचायतीतून पाणी 
गुणवत्ता भपण्याचे पाणी व 
साडंपाणी व्यवस्थापन, 
सामाभजक एकता व कुिंुब 
कलयाण या भवषयात 
सवाभधक गुण भमळालेलया 
तीन ग्रामपंचायती. 

राष्ट्रसंत 
तुकडोजी 
महाराज 
स्वच्छ ग्राम 
स्पधेतील 
ग्रामपंचायतीं
च्या बक्षीस 
भवतरण 
समारंभात 
सदर बक्षीस 
भवतरण 
कराव.े 

ऄ) पाणी गुणवत्ता भपण्याचे पाणी व 
साडंपाणी व्यवस्थापन,- स्व. 
वसंतराव नाइक पुरस्कार - ग्रापं 
रु. 3.00 लाख 
ब) सामाभजक एकता - स्व. 
बाबासाहेब अबंेडकर पुरस्कार- 
ग्रापं.  
रु. 3.00 लाख 
क) कुिंुब कलयाण - स्व. अबासाहेब 
खेडेकर स्मृती पुरस्कार- ग्रापं 
रु. 3.00 लाख 

  

र्ासन भनणगय घेइल त्या 
मान्यवराचं्या हस्ते व 
र्ासन ठरवले त्या 
भठकाणी. 

         ************* 



शासन ननर्णय क्रमाांकः ऄभभयान-2016/प्र.क्र.72/पाप-ु08 

 19  

 
पभरभर्ष्ट्ि - V 
 

   राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पधा 
ग्राम स्वच्छता ऄभभयानातंगगत केलेलया कामभगरीच्या मुलयमापनाचे भनकष व त्या ऄनुषंगाने द्यावयाचे गुण 

ऄ.क्र. भवषय कमाल गुण भमळालले ेगुण 
मुद्दा क्र. 1  र्ौचालय व्यवस्थापन 40  
मुद्दा क्र. 2 साडंपाणी व्यवस्थापन  10  
मुद्दा क्र. 3  घनकचरा व्यवस्थापन 5  
मुद्दा क्र. 4 पाणी गुणवता व पाणी व्यवस्थापन  20  
मुद्दा क्र. 5 घर/ गाव पभरसर स्वच्छता  -  5  
मुद्दा क्र. 6 वयैततीक स्वच्छता 5  
मुद्दा क्र. 7 स्मािग व्हीलेज संकलपनेनुसार ईपलब्धी 5  
मुद्दा क्र. 8 लोकसहभाग अभण सामुभहक स्वयंपुढाकारातून 

नाभवन्यपूणग ईपक्रम 
10  

 एकूण गुण  100  
 
 
ऄ. क्र भवषय कमाल 

गुण 
भमळाले
ल ेगुण 

1 पाणी गुणवत्ता व पाणी व्यवस्थापन                                एकूण गुण 20 गुण  
1 पाणी पुरवठा योजना अर्मथकदृष्ट्या स्वयंपूणग ऄसलयास  
पाणी पट्टी वसुलीचे प्रमाण  
100% ऄसलयास                                  -       3 गुण 
75 - 99 % ऄसलयास                           -       2 गुण 
51 - 74 % ऄसलयास                          -        1 गुण 

3  

1 ग्रामपंचायतीकडे स्वभनर्ममत पाणी सुरभक्षतता अराखडा ईपलब्ध अहे. 2  
 गावात पाणी पुरवठा योजनेमधून भदलेलया घरगुती नळ जोडण्याचंी संख्या 
91 ते 100% ऄसलयास                                      -          2 गुण 
51 - 90 % ऄसलयास                           -        1 गुण 
50 % व त्यापेक्षा कमी                          -         0 गुण 

2  

 गावातील एकूण सवग पाणी पुरवठयाच्या सुभवधामंधून कुठेही पाणी 
ऄनावश्यक वाहत नसणे/गळती नसणे. 

2  

 घरगुती नळ जोडण्यासोबत मीिरची ईपलब्धता  
100% ऄसलयास                          -            2 गुण 
51 - 99 % ऄसलयास                 -       1 गुण 

    
2 

 

 पाण्याचा स्त्रोत, साठवण, पाणी वहन मागग, सावगजभनक भवतरणाच्या जागा      
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आत्यादी भठकाणी स्वच्छता. 2 
 िी.सी.एल. पावडरचा ऄथवा हायपोचा भनयभमत वापर, प्रयोग र्ाळेत पाणी 
नमूने भनयभमत तपासणी (रासायभनक तसेच जैभवक प्रदुषण) व तपासणीत 
100% पाणी  
नमुने रु्ध्द अढळलयास  

2  

 गेलया 3 वषात गावात कोणतीही साथ अली नसलयास व कोणताही 
जलजन्य रोगाचा प्रादुभाव झाला नसलयास (वदै्यकीय ऄभधकारी याचंा 
दाखला व प्रत्यक्ष भवचारणा करून गुण देणे ) 

3 वषे - 2 गुण 
2 वषे- 1 गुण 
1 वषापेक्षा कमी - 0 गुण 

2  

 भपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताचे स्वच्छता सवके्षण करून त्यात अढळलेलया 
त्रिुींची पूतगता केली ऄसलयास  

2  

 Field test kit चा वापर ऄसलयास अभण पाणी  गुणवत्तेसंबंधीच्या  सवग 
नोंदवया ऄद्यावत ऄसलयास 

1  

2 साडंपाणी  व्यवस्थापन                                 एकूण गुण 10  
 गावातील साडंपाण्याची र्ोषखडे्ड/ परसबाग, बंभदस्त गिारे व परसबाग 

आत्यादीव्दारे र्ास्त्ररु्ध्द भवलहेवाि व पुनगवापर  
100%  सुयोग्य  व्यवस्थापन अभण मॅभजक भपि ( जादुइ र्ोषखड्डा ) तंत्रज्ञान 
वापरले ऄसलयास - 10 गुण 
100%  सुयोग्य  व्यवस्थापन ( मॅभजक भपि भर्वाय  ) ऄसलयास   - 5 गुण 
75 ते 99% सुयोग्य  व्यवस्थापन ऄसलयास                             - 3 गुण 
51 ते 74%   सुयोग्य  व्यवस्थापन ऄसलयास                           -2 गुण 
50% ककवा त्यापेक्षा कमी सुयोग्य  व्यवस्थापन ऄसलयास  - 0 गुण 
(गिारे ईघडी ऄसलयास ककवा साडंपाण्याची डबकी साठलेली ऄसलयास 
तसेच साडंपाण्याची दुगंधी येत ऄसलयास 2 गुण कमी करावते) 

10  

3 र्ौचालय व्यवस्थापन                                          एकूण गुण  40  
 गावातील 100% कुिंुबानंा  र्ौचालयाची सुभवधा( भकमान 90% कुिंुबाकंडे 

वयैक्ततक र्ौचालय) ऄसलयास अभण  ईघड्यावरील हागणदारी पूणगपणे 
बंद झाली ऄसलयास            -  30 गुण 

30  

 गावातील ऄंगणवाडीत स्वच्छतागृह ऄसलयास तसेच हात धुण्यासाठी 
व्यवस्था ऄसलयास 

2  

 गावातील  र्ाळा,महाभवद्यालय व आतर रै्क्षभणक संस्थेत  स्वच्छतागृह 
(मुलामुंलींसाठी स्वतंत्र) ऄसलयास तसेच हात धुण्यासाठी व्यवस्था 
ऄसलयास 

2  

 गावातील र्ासकीय, भनमर्ासकीय आमारती, कायालये, सहकारी संस्था, 
मभहला मंडळ, युवक मंडळ ऄर्ा संस्थात्मक भठकाणी  पुरेर्ी र्ौचालये व 
मुतारींची व्यवस्था व वापर तसेच हात धुण्यासाठी व्यवस्था ऄसलयास 

2  
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 गावात लग्नसमारंभासारख्या प्रसंगी तसेच बाजार, एस.िी.स्िॅण्ड, 
यात्रास्थळे, पयगिनस्थळे ऄर्ा जादा व्यतती येणा-या सावगजभनक भठकाणी 
पुरेर्ी र्ौचालये व मुतारींची व्यवस्था व वापर तसेच हात धुण्यासाठी 
व्यवस्था ऄसलयास 

2  

 भपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतापासून र्ौचालये योग्य ऄंतरावर अभण 
तातं्रीकदृष्ट्िया व पयावरणदृष्ट्िया योग्य ऄसलयास ऄसलयास 

2  

4 घन कचरा व्यवस्थापन                                                                 एकूण गुण  
5 

 

 घरोघरी कचरापेया व सावगजभनक भठकाणी कचरापयेा पुरेर्ा संख्येने ऄसून 
त्याचा भनयभमत वापर होत ऄसून कचरा गोळा करण्यापुवी प्रत्येक घरात    
कच-याचे ओला (प्रक्रीया करता येण्यासारखा) व सुका ((प्रक्रीया न करता 
येण्यासारखा) तसेच प्लॅस्िीक कचरा ऄसे रोज वगीकरण होत ऄसलयास 

2  

 त्याप्रमाणे गावात भनयभमत कचरा ईचलला जात ऄसलयास व कचरा वाहून 
नेण्यासाठी सातत्यपूणग व स्वतंत्र व्यवस्था केली ऄसलयास  

1  

 गावातील 100% ओलया कच-याचे भनॅुडेप/नॅडॅप/गाडुंळखत/कंपोष्ट्ि खत 
आत्यादी मागाने खतात रुपातंर करण्यात येत ऄसलयास तसेच अरोग्य कें द्र, 
दवाखाने व रुग्णालये येथून भनमाण होणारा आतराचं्या अरोग्यास घातक 
ठरणा-या   कच-याचे र्ास्त्ररु्ध्द पध्दतीने भवलहेवाि लावली जात ऄसलयास 

 
1 

 

3 कच-यापासून अर्मथक ईत्पन्न घेण्यात येत ऄसलयास 1  
5 घर, गावं, पभरसर स्वच्छता                                      एकूण गुण 5  

 गावातील रस्ते, गललया, घरासमोरील ऄंगणे, परसदारे याची रचना, स्वच्छता 
व सजावि, गाव व पभररसरात फुलझाडे, वृक्षसंवधगन  

2  

 गावातील जनावराच्या मलमूत्राची र्ास्त्ररु्ध्द पध्दतीने व्यवस्थापन व 
ऄसलेलया गोठयाचंी/ खुराडयाचंी र्ास्त्ररु्ध्द व्यवस्था,  

2  

 गावात कोठेही मार्ा, भचलिे व डासासंाठी प्रभतबंधात्मक ईपाययोजना व या 
भकिकाचंा प्रादुभाव नसलयास ईदा.गप्पी मासे याचंा बंदोबस्त करण्यासाठी 
गावपभरसरातील मोकळया जागा/मैदानावंरील गाजर गवत आ./वडेी बाभळ आ. 
झाडोरा तसेच पाणी साठयावरील हायकसथ आत्यादी काढून िाकल ेऄसलयास  
(चा-यासाठी ऄसलेले गवत सोडून ) 

1  

6 वयैक्ततक स्वच्छता                                               एकूण गुण 5  
 र्ाळकरी, ऄंगणवाडीतील मुला-मुलींची नखे, केस, गणवरे्, कपडे 

आत्यादीचा स्तर तसेच, अंघोळ, मलमुत्र भवसजगन, हात धुण्याच्या सवयी 
(Random sampling  पध्दतीने) योग्य ऄसलयास  

2  

 गावातील मभहला, युवक, युवती, भवद्याथी, वृध्द गृहस्थ याचं्या भपण्याच्या पाणी 
घेण्याच्या सवयी व र्ौचानंतर, जेवणापूवी व जेवणानंतर हात धुण्याच्या सवयी 
(प्रत्यक्ष भनरीक्षण, मुलाखती आत्यादीव्दारे तपासून गुण द्यावते) 

2  
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 गावात/घरात/र्ाळेत/सरकारी कायालये कुठेही थंुकणे, भपचकारणे ऄस े
प्रकार न भदसणे.     

1  

7 स्मािग व्हीलजे संकलपनेनुसार ईपलब्धी                                         एकूण गुण 5  
 दुरध्वनी, संगणक सुभवधा, आंिरनेि, WIFI, करभरणा व आतर अर्मथक 

व्यवहारासाठी  ग्रामपंचायतीकडे ऑनलाइन सुभवधा ईपलब्ध    
1  

 CCTV  व ऄन्य साधनाचं्या माध्यमातुन गाव पातळीवर सभनयंत्रण व 
सुरभक्षततेभवषयी काळजी घेणारी व्यवस्था ऄसलयास  

1  

 गावातील सवग व्यततीकडे अधारकाडग  ऄसणे ककवा त्यासंबंधीची प्रभक्रया पुणग 
ऄसणे   

1  

 गावातील बहुतारं् कुिंुबाकडे जनधन/सामान्य बँक खाते ईपलब्ध ऄसणे                                                                 
 ग्रामपंचायतीला ISO मानाकंन ऄसलयास अभण ग्राहक तक्रार भनवारण 

प्रणाली ईपलब्ध ऄसलयास  
1  

 गावातील सवग व्यततीकडे अधारकाडग  ऄसणे ककवा त्यासंबंधीची प्रभक्रया पुणग 
ऄसणे   

1  

8 लोकसहभाग  अभण  वयैक्ततक व सामुभहक पुढाकारातून गावभवकासासाठी  
नाभवन्यपूणग ईपक्रम                                                 एकूण गुण 

5  

 गावातील एकात्मकता व सवगधमगसहभाव, गावात गेलया 5 वषात एकही 
धार्ममक/जातीय दंगल/तेढ झाली नसलयास  

2  

 गावात ऄभतक्रमणे नसलयास व गावातील सावगजभनक जागा सावगजभनक 
बाबींसाठीच वापरलया जात ऄसलयास 

     1  

 गावाने भवकासाची कामे लोकसहभागातून, लोकवगगणीतून केली ऄसलयास 
(पुनभगरण/र्ाळा /ग्रामपंचायत/रस्ते/ जलसंधारण कामे आत्यादी) 

     2  

 एकूण सवग  100  
 

        *********** 
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पभरभर्ष्ट्ि - VI 

कुिंुब कलयाण - स्व. अबासाहेब खेडेकर स्मृती पुरस्कार गुणपभत्रका 
ऄ.क्र. मुद्दा कमाल गुण प्राप्त गुण 
1 कुिंुब भनयोजन  

एका ऄपत्यावर  कुिंुब भनयोजन केलली जोडपी - 3 
दोन ऄपत्यावर  कुिंुब भनयोजन केलली जोडपी - 2 
गावातील पात्र पुरुषारं्ी र्स्त्रभक्रया केललेया पुरुषाचं्या 
प्रमाणानुसार गुणाकंन - 5 

10  

1 लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण 
राजयापेक्षा कमी ितकेवारी  - 5 
राजयाएवढी ककवा राजयापके्षा जास्त ितकेवारी- 3 

5  

2 स्त्री लोकसंख्येचे पुरुष लोकसंख्येर्ी प्रमाण  
(त्या-त्या कालावधीतील जनगणनेनुसार) -  
गावातील एकूण लोकसंख्येर्ी 50% पेक्षा ऄभधक - 5 
50% पेक्षा कमी - 3 

5  

3 एक ककवा दोन ऄपत्ये ऄसललेया कुिंुबाचंे गावातील एकूण 
कुिुबारं्ी प्रमाण  
51 ते 100% प्रमाण - 5 
50% पयंत प्रमाण - 3 

5  

4 गावातील त्या वषातील जन्म झाललेया ऄपत्यांर्ी 
ग्रामपंचायतीकडे नोंदणी  ऄसललेया ऄपत्याचंे प्रमाण - 2 

5  

 एकूण गुण 30  
  
          *********** 
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पभरभर्ष्ट्ि -VII 

 
संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयानंातगगत ग्रामपंचायती,पंचायत सभमत्या व  भजलहा पभरषदा  

यानंा प्राप्त झाललेया रोख बक्षीस रकमेचा भवभनयोग करण्याबाबत खालीलप्रमाणे मागगदर्गक सूचना देण्यात 
येत अहेत. 

 
1. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पधेंतगगत पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायती  :-   

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता ऄभभयानातंगगत पंचायत सभमतीस्तरापासून राजयस्तरापयंत 
ग्रामपंचायतींना भमळालेलया  बक्षीस रकमेचा भवभनयोग संबंभधत ग्रामपंचायतींनी प्रामुख्याने अपलया क्षते्रातील 
भवकास कामासाठी करणे अवश्यक अहे. खाली नमूद केलयानुसार बभक्षसाच्या रतकमेतून खचग 
करण्याबाबत भनणगय घेण्याचे ऄभधकार जया ग्रामपंचायतीला बभक्षस भमळाल े अहे त्या ग्रामपंचायतीच्या 
ग्रामसभलेा ऄसतील. याबाबत भनणगय घेण्यासाठी अवश्यकता भासलयास भवरे्ष ग्राम सभा बोलावून त्या 
सभते भवभनयोगाबाबत भनणगय घेण्यात यावा. या ग्रामसभसेाठी ग्रामपंचायतीच्या एकुण मतदारापंैकी भकमान 
50% मतदार ईपक्स्थत ऄसणे अवश्यक अहे. मात्र या बक्षीस रकमेतून कोणत्याही प्रकारच्या वयैक्ततक 
लाभाच्या योजना ऄनुज्ञये नाहीत.   

1. बभक्षस रतकमेपैकी कमाल 2% पयगत खचग बभक्षस भमळालयाभनभमत्त संबंधीत गावात अयोभजत 
सोहळयासाठी व ऄनुषंगीक बाबीवर खचग करता येतील. 

2. ईवगभरत रतकम ग्रामपंचायतीच्या कोणत्याही सामूभहक भवकास योजनावंर खचग करण्यास तसेच 
ग्रामपंचायत अर्मथकदृष्ट्िया व प्रर्ासभकयदृष्ट्या सक्षम होण्याच्या दृष्ट्िीने तसेच जनतेच े
अरोग्यमान ईंचावण्याच्या दृष्ट्िीने ईपाययोजना करण्यासाठी खचग करण्यास ऄनुमती अहे. मात्र 
या कामावरील देखभाल दुरूस्ती ऄथवा ऄन्य ऄनुषंभगक खचासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
भवभागाकडून कोणत्याही प्रकारचा ऄभतभरतत भनधी देण्यात येणार नाही. 

3. तसेच, या रकमेतून कोणत्याही प्रकारचा वयैक्ततक लाभ ऄनुज्ञये नसलयामुळे पाणी पुरवठा 
योजनेसाठीची भवद्यतु देयके ,देखभाल व दुरस्ती करण्यास  ऄनुज्ञये नाही.  

        ग्रामसभनेे घेतलेलया भनणगयानुसार ऄंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीच्या ग्राम 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता सभमतीची राभहल. ग्रामसभचे्या भनणगयानुसार खचग करुन त्याचे भहर्ोब ठेवणे व 
ग्रामसभलेा ऄहवाल सादर करणे, अभण संबंभधत यंत्रणाना याबाबत अवश्यक व आतर माभहती सादर 
करण्याची जबाबदारी सरपंच व ग्रामसेवक याचंी राभहल. भजलहा पभरषदानंी या सूचना, बक्षीस भमळभवणा -या  
ग्रामपंचायतींच्या वळेोवळेी भनदर्गनास अणाव्यात. तसेच या सूचनानुंसार ग्रामपंचायती खचग करीत अहेत, 
याची कालबध्द तपासणी करावी. जया प्रकरणात या सूचनाचं ेईल्लंघन झाले ऄसलयाच ेअढळून येइल त्या 
प्रकरणात संबंभधत ग्रामपंचायतींचे सरपंच व ग्रामसेवकावर अवश्यक ती कारवाइ तातडीने करावी व त्याचा 
ऄहवाल र्ासनास सादर करावा.   
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2. राष्ट्रभपता महात्मा गाधंी स्वच्छ भजलहापभरषद  स्पधेऄतंगगत भजलहा पभरषदानंा व स्वच्छ पंचायत 
सभमत्यानंा भमळाललेया बक्षीस रकमेचा भवभनयोग : 

1. पाभरतोभषकाची रतकम प्रथम भजलहा पभरषदेच्या /पंचायत  सभमतीच्या स्वभनधीत जमा करावी.  
2. या रकमेतून कोणत्याही पभरक्स्थतीत वतेन व वतेनेतर बाबी तसेच दैनंभदन स्वरुपाचा साभदल 

खचग करता येणार नाही. तसेच वाहन खरेदी,वाहनाचा आतर खचग करता येणार नाही. 
3. भजलहा पभरषदेस/पंचायत सभमतीस सदर पाभरतोभषक भमळण्यासाठी जया पदाभधकारी, 

ऄभधकारी, कमगचारी आ .चे  पभररॅम कारणीभतू ऄसतील, त्यानंा रोख पाभरतोभषके देउन त्याचा 
सन्मान करावा. ही भनवड सवगसाधारण सभचे्या मान्यतेने करावी. त्यासाठी पाभरतोभषकाच्या 
एकुण रतकमेपैकी जास्तीत जास्त 5% रतकम खचग करता येइल. मात्र वयैक्ततक बक्षीसाची 
रतकम, भजलहा पभरषद स्तरावर रु.10,000/- पेक्षा व पंचायत सभमती स्तरावर रु. 5000/- पेक्षा 
ऄभधक ऄसू नय.े 

4. एकूण पाभरतोभषकाच्या रतकमेच्या 15% पयगत खचग, भजलहा पभरषदेच्या /पंचायत  सभमतीच्या 
कायालयीन सुधारणा,सगंणकीकरण,आमारतीची डागडुजी यासाठी, सवगसाधारण सभचे्या 
भनणगयानुसार करता येतील. 

5. एकूण पाभरतोभषकाच्या रतकमेच्या कमाल 30 % पयगत खचग,  भजलहा पभरषदेच्या/पंचायत 
सभमतीच्या कायालयातील व पभरसरातील स्वच्छता व सजाविीसाठी सवगसाधारण सभचे्या 
भनणगयानुसार खचग करता येतील. 

6. ईवगभरत 50% रतकम  भजलहा पभरषदेच्या /पंचायत  सभमतीच्या कायगक्षते्रात   स्वच्छतेर्ी भनगडीत 
सावगजभनक कामाकरीता खचग करण्यात यावी. मात्र यातून देखभाल दुरूस्ती वरील खचग न 
करता स्थावर स्वरूपाची कामे  करण्यात यावीत. यातून प्राथम्याने र्ासभकय/भनमर्ासकीय 
संस्थाचंी कायालये,  एस .िी  स्िँड, बाजार, पयगिन स्थळे आत्यादी गदीच्या सावगजभनक भठकाणी  
सावगजभनक र्ौचालयाची सुभवधा ईपलब्ध करून देण्यासाठी खचग करावी. 

      सवगसाधारणसभनेे घेतलेलया भनणगयानुसार ऄंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी  भजलहा 
पभरषदेच े मुख्य कायगकारी ऄभधकारी / पंचायत सभमतीचे गि भवकास ऄभधकारी याचंी राभहल. 
सवगसाधारणसभचे्या भनणगयानुसार खचग करुन त्याचे भहर्ोब ठेवणे व सवगसाधारणसभलेा ऄहवाल सादर 
करणे, अभण संबंभधत यंत्रणाना याबाबत अवश्यक व आतर माभहती सादर करण्याची जबाबदारी  
भजलहापभरषदेतील ईपमुख्य कायगकारी ऄभधकारी (पाणी व स्वच्छता)  अभण पंचायत सभमतीतील गि भवकास 
ऄभधकारी याचंी राभहल. 

 
********** 
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पभरभर्ष्ट्ि - VIII 

 
प्रत्येक स्तरावरील, प्रत्येक गावाच्या तपासणीपूवी करावयाची प्रभतज्ञा 

 
              मी/अम्ही,---------------------स्तरीय तपासणी सभमतीचे ऄध्यक्ष/सदस्य संत 
गाडगेबाबा, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज व राष्ट्रभपता महात्मा गाधंी यानंा स्मरुन ऄर्ी प्रभतज्ञा 
करतो की, या स्पधेच्या तपासणीसाठी र्ासनाने ठरवून भदलेलया पध्दतीने, भन:स्पृहपणे व 
कोणताही दुजाभाव न करता अम्ही या गावाची तपासणी करु. ही तपासणी करताना गावातील 
कोणत्याही घिकाने ऄंतगगत ऄथवा बाहेरुन, प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष दबाव अणण्याचा प्रयत्न 
केलयास त्याची गंभीर दखल घेउन सदर गावास स्पधेतून बाद करण्याची भर्फारस अम्ही 
र्ासनाकडे करु. तसेच ऄर्ा कोणत्याही प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष दबावाला बळी न पडता अम्ही 
अमची तपासणी भनरपेक्षपणे करुन गावक-यानंी केलेलया कामाची सुस्पष्ट्ि व योग्य ऄर्ी नोंद 
घेउन गुणाकंन करु. तपासणी चमूतील घिक म्हणनू मी वरीलप्रमाणे र्ासनास व या गावातील 
प्रत्येक घिकास त्यानुसार या प्रभतज्ञदे्वारे ग्वाही देत अहे. 
 
 
                                                                                               सही/- 
                                                                             (तपासणी सभमतीच ेऄध्यक्ष व सदस्य) 
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