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प्रस्तावना : 
 थोर स्वातंत्र्य सेनानी कै. अच्युतराव पटवधशन यांच्या सूचनेनुसार ऑगस्ट क्रांतीनदनाच्या 
सुवणशमहोत्सवी वर्षानननमत्ताने तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. सधुाकररावजी नाईक यांच्या मागशदर्शनाखाली 
आदर्शगांव योजना सन 1992 पासुन राबनवण्याचा ननणशय घेण्यात आला. या योजनेची अंमलबजावणी 
संदभाधीन र्ासन आदेर्ान्वये करण्यात येत आहे. ग्रामीण नवकासासाठी राज्य र्ासनामार्श त ग्रामपातळीवर 
राबनवण्यात येणा-या नवनवध योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये योग्य तो समन्वय व स्थाननक जनतेच ेसहकायश 
नमळाल्यास ग्राम नवकास चांगल्या पध्दतीने होतो . तसेच स्थाननक जनतेचा प्रनतसाद तसेच स्वयंसेवी संस्थेचा 
सहभाग व कें द्रस्थानी गावाचा नवकास हे आदर्शगांव योजनेचे ठळक वनैर्ष्ट्टय आहे.  
 दरम्यान, मागील 16 वर्षातील अनुभव तसचे 2009 पासून ते आतापयंत अस े एकूण मागील 22 
वर्षात या योजनेमध्ये वळेोवळेी झालेल्या बदलांबाबत र्ासनाने प्रसंगानुरुप बदल केले असनू यामध्ये 
धोरणात्मक ननणशयाकनरता असलेली राज्यस्तरीय सनमती, राज्यस्तरीय सनमतीच्या दैनंनदन 
कामकाजाकनरता उपसनमती, नत्रस्तरीय सनमती, त्याऐवजी कायशकारी सनमती यांच ेपनुरशचनेसंबधंीच ेननणशय, 
योजनेच े अंमलबजावणीच े नजल्हास्तरावरुन राज्यस्तरावरील योजनेमध्ये झालेले बदल संचालक, 
मृदसंधारण यांचकडे सोपनवलेली जबाबदारी व या अनुरं्षगाने ननधी नवतरणाच े पध्दतीमध्येही बदल झाले. 
याकनरता काही र्ासन ननणशय अंर्त: रद्द केले गेले तर काही र्ासन ननणंय अंर्त: प्रभावामध्ये असणे तर 
काही नवीन ननणशय घेतले गेले.  

ग्रामनवकास व पाणलोट नवकासाच्या नवनवध योजना आनण आदर्शगाव योजना यामध्ये र्रक 
करणारी प्रमूख बाब म्हणज े गाभा (पाणलोट नवकास) कामे सोबतच नबगर गाभा (गाव नवकास) कामे यांचा 
सुयोग्य समन्वय हे आहे. गाव नवकासाची नवनवध कामे जसे अंतगशत रस्ते, समाज मंदीर, सांस्कृतीक भवन इ. 
कामे र्ासनाच्या सावशजननक बांधकाम, नजल्हा पनरर्षद ककवा तत्सम नवभागाच्या योजनातून करतांना अनेक 
अडचणी येत असतात. यामध्ये प्रामुख्याने ननधी ककवा प्राधान्यक्रमाची अडचण असते.  अर्ा वळेेस ज ेगाव या 
योजनेमध्ये सामील होत आहे त्या गावाना पाणलोट नवकासासोबतच गाव नवकासाच्या बाबतीत सुध्दा 
एकीकृत कायश करता येऊन गावात सामुहीकतेत वृध्दी व्हावी यासाठी आदर्शगाव योजनेत गाभा 
कामासोबतच नबगरगाभा कामांचा सुध्दा अंतभाव करण्यात आला. तथानप याबाबत  यापवुीच्या र्ासन 
ननणशयात स्पष्ट्ट उले्लख नसल्यामुळे नवनवध स्तरावरील सनमत्या तसेच कायान्वयन व संननयत्रण यंत्रणानंा 
अडचणी आलेल्या आहेत.   
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आदर्शगाव े ही प्रानतननधीक व्हावीत, नवनवध कृनर्ष हवामान नवभागासाठी तसेच नजल्हयाच्या 
भौगोलीक पनरस्स्थतीनुसार वगेवगेळे मॉडेल राज्यात उभ े राहाव े यासाठी प्रत्येक नजल्हयाला आदर्शगाव 
ननर्ममतीच ेलक्ांक सुध्दा असणे महत्वाच ेआहे. यामध्ये 1994 ते 2009 आनण 2009 ते 2014 पयंत काही लक्ष्य 
ठेवण्यात आले होते. तसचे सन 2013-14 या वर्षात आदर्शगाव योजनेच्या मुल्यांकन अभ्यासात ननदर्शनास 
आलेल्या अनेक  बाबींचा अंतभाव करण्याबाबत नर्र्ारर् करण्यात आलेल्या आहेत. सदर नर्र्ारर्ी तसेच 
वरील सवश बाबी लक्ात घेता र्ासन ननणशयामध्ये तसेच मागशदर्शक सूचनामध्ये सुस्पष्ट्टपणा आणणे 
अंमजबजावणीच ेदृष्ट्टीने अत्यंत महत्वाचे आहे. 

       त्यामुळे गांव/संस्था/सवश नवभाग यांचा समन्वय साधण्यासाठी, सामानयक दृस्ष्ट्टकोन तयार 
होण्यासाठी व अंमलबजावणी प्रभावी तसचे पारदर्शक होण्याकनरता या आधी ननगशनमत केलेले सवश र्ासन 
ननणशय अनधक्रनमत करुन सवश समावरे्क असा र्ासन ननणशय ननगशनमत करण्याची बाब र्ासनाच्या नवचाराधीन 
होती.  
र्ासन ननणशय :  
 आदर्शगाव / संस्था / सवश कायान्वयन नवभाग  यांचा समन्वय साधण्यासाठी, सामानयक दृष्ट्टीकोन 
तयार होण्यासाठी व योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी तसचे पारदर्शक होण्याकरीता याआधी ननगशनमत केलेले 
सवश र्ासन ननणशय अनधक्रनमत करुन सवश समावरे्क र्ासन ननणशयाव्दारे आदर्शगांव योजना खालीलप्रमाणे 
राबनवण्यास र्ासन मान्यता देत आहे. 
1. या योजनेच ेनांव आदर्शगाव योजना अस ेराहील. तथानप नवनवध सनमत्याची नाव ेआदर्शगांव संकल्प 

व प्रकल्प सनमती अर्ा स्वरुपाची राहतील.  
2. राज्यस्तरीय कायशकारी सनमती कायालयाच ेनाव आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प सनमती कायालय    
अस ेराहील, तसेच राज्यस्तरीय कायशकारी सनमतीच्या अध्यक्ास कायाध्यक् अस ेसंबोधले जाईल. 
३. या योजनेमध्ये 2009-10 पासून ननवडलेल्या गावापैकी सनक्रय असलेल्या गावाची कामे पणूश 
करतानंा या नवीन र्ासन ननणशयातील सवश तरतुदी लागू राहतील. यामुळे आवश्यकता भासल्यास सनवस्तर 
प्रकल्प आराखडयात, उपनजवीका कृती आराखडयात, नबगर गाभा कामे करतांना ककवा समन्वयाची कामे 
करताना ककवा इतर आवश्यक बाबी यामध्ये योग्य ते आवश्यक बदल प्रकल्प अनभकरण यंत्रणेस करता 
येतील. तथानप अर्ा बदलास कायशकारी सनमतीची मंजूरी घेणे बधंनकारक राहील व तदनंतरच कामे पणूश 
करण्याची पढुील कायशवाही प्रकल्प अनभकरण यंत्रणेस करता येतील. 
४. या योजनेंतगशत प्रकल्पाचा कालावधी जास्तीत जास्त 3 वर्षाचा असेल. अपवादात्मक पनरस्स्थतीत 
प्रकल्प कालावधी वाढनवण्याचे अनधकार कायशकारी सनमतीस असतील. तथानप कोणत्याही पनरस्स्थतीत 
प्रकल्प कालावधी 5 वर्षापेक्ा जास्त असणार नाही. गावाचा सनवस्तर प्रकल्प आराखडा मंजूर केल्याच्या 
तारखेपासून प्रकल्पाचा कालावधी गणला जाईल. सदर प्रकल्प कालावधी संपल्यानंतर प्रकल्प अपणूश 
राहील्यास, संपणूश प्रकल्प आहे त्या स्स्थतीत कायशकारी सनमतीने ननदेनर्त केलेल्या र्ासकीय यंत्रणेकडे 
हस्तांतरीत करावा लागेल.  
५. प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण प्रकल्प होताच  पणूश कामे संबनंधत र्ासनकय यंत्रणा ककवा ग्रामपंचायत यांना 
हस्तांतरीत करेल. 
६. या योजनेतून पाणलोट नवकास (गाभा कामे), गावनवकास (नबगर गाभा कामे), कृनर्ष नवकास कामे, पयावरण 
संवधशन, मत्ता नसलेल्यासांठी उपनजनवकेच े उपक्रम, उत्पादनाची व स्वयंरोजगाराची साधने यांची ननर्ममती, समुह 
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संगठन, गावातील नर्क्ण, आरोग्य, रोजगार व नवनवध क्ेत्रातील क्मता नवकास यांमध्ये समन्वय, पंचायत राज 
व्यवस्थेच ेबळकटीकरण, तसेच गावात नवज्ञानननष्ट्ठ व लोकर्ाही संस्कृती ननष्ट्ठ समाज व्यवस्थेच ेबळकटीकरण ही 
सवश कामे प्रकल्प कालावधीत पणूश करावी लागतील. 
७. यामुळे गावाचा सामानयक नवकासाचा आराखडा हा देान भागात नवभागला जाणार आहे, गाभा  आनण नबगर 
गाभा. गाभा क्ेत्रात पाणलोट नवकास कामांचा  आनण नबगर गाभा क्ेत्रात पाणलोटा नर्वाय गाव नवकास (मुलभतू 
नवकास) कामांचा अतंभाव आहे. गाभा कामासाठी रु. 12000/- मापदंडास आनण नबगर गाभा कामास गाभा कामाच्या 
मापदंडाच्या 25 टक्के ननधीस र्ासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 
८. यानर्वाय र्ासनाच्या नवनवध नवभागाच्या समन्वयाने त्या त्या नवभागाच्या नवनवध ग्रामस्तरीय योजनांची 
अंमलबजावणी गावात करण्यात येईल. याबाबत सनवस्तर मानहती  पनरनर्ष्ट्ट- ड मध्ये नदलेली आहे. 
९. आदर्शगांव योजनेअंतगशत राज्यस्तरावर ते गांवपातळीवरील नवनवध घटकानंी नवनवध पातळीवर जतन 
करावयाच्या अनभलेखांची यादी पनरनर्ष्ट्ट- इ मध्ये नदलेली आहे. 
१०. यासाठी संबनंधत गावांर्ी ग्रानमण नवकास/पाणलोट नवकास/जलसधंारण नवकास/ वननवकास क्ेत्रात कायश 
करणारी स्वयंसेवी संस्था ककवा र्ासनाच ेतत्सम नवभाग (उदा. कृनर्ष नवभागाचे तालूका कृनर्ष अनधकारी/ मंडळ कृनर्ष 
अनधकारी; सामानजक वननकरण नवभागाच ेलागवड अनधकारी/ भजूल नवकास यंत्रणेचे नजल्हास्तरीय अनधकारी इ.)/ 
नवद्यापीठ/ कृनर्ष नवज्ञान कें द्र/राष्ट्रीय सेवा योजना/ गावस्तरावरील संयकु्त वन व्यवस्थापन सनमती / ग्राम वन 
सनमती /आवश्यकतेनुसार ग्रामसभा यांना प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण यंत्रणा म्हणनू काम करता येईल.  
 
११.१  सहभागी होण्यासाठी गाव व प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण याबाबतच ेननकर्ष 

 
१. राज्यातील सवश नजल्हयांना प्रनतननधीत्व देत असतांना त्या त्या नजल्हयामधून कमीत कमी 5  गाव ेया प्रमाणे 
प्राधान्य देण्यात याव.े अपवादात्मक पनरस्स्थतीत तालुक्यातील गावाचंी संख्या वाढल्यास कायशकारी सनमतीला 
त्यावर ननणशय घेण्याचा अनधकार असेल.  तसेच प्रत्येक पंचवार्मर्षक कालावधीत 100 ननवन गाव ननवडीच ेलक्ांक 
पतुशतेसाठी प्रयत्न करावते. 
२. आदर्शगांव योजनेअतंगशत प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण म्हणनू ननवडण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थेस 
अंमलबजावणीत यर् येत नसल्यास आराखडयातील नमूद उवशरीत सवश कामे राज्यस्तरीय कायशकारी सनमतीच्या 
मान्यतेने संबनंधत र्ासनकय नवभागामार्श त पणूश करण्यात यावीत. यासाठी आदर्शगांव योजनेचा ननधी वापरावा. 
तथानप, याबाबतचा सनवस्तर ठराव संबनंधत ग्रामसभेने पानरत करणे बधंनकारक राहील.  
३. आदर्शगाव योजनेंतगशत नव्याने ननवड करणेत येणाऱ्या एकूण गावांपैकी 25 टक्के गावांचे प्रस्ताव 
जलसंधारणातील नवनवध नवभागामार्श त घेता येतील.  अर्ा ननवड करणेत येणा-या आदर्शगावाच े काम ज्या 
नवभागाकडे असेल त्या नवभागाने पदननदेनर्त केलेला अनधकारी / कमशचारी ककवा ज्या नवभागाकडे ग्रामस्तरीय 
कमशचारी आहे त्या नवभागाचा ग्रामस्तरीय कमशचारी हा त्या गावाच्या ग्रामसनमतीचा सदस्य सनचव राहील. कृनर्ष 
नवभागाव्यतीरीक्त इतर नवभागाने आदर्श गाव योजनेतील नत्र- सदस्यीय बकँ (राष्ट्रीयकृत) खात्यासाठी त्यांच्या 
सक्म अनधकाऱ्याच ेपदननदेर्न कराव.े 
४. या योजनेत नव्याने ननवड होणा-या गावात काम करण्यास इच्छुक असणा-या संस्थाचंे ननवडीचे ननकर्ष, 
प्राधान्यक्रम, अजश करण्याची पध्दत, अजाची छाननी, मंजूरीची पध्दत 'पनरनर्ष्ट्ट अ' मध्ये दर्शनवली असनू त्यास या 
र्ासन ननणयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.  
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५. या योजनेत काम करण्यास इच्छुक असणा-या संस्थांच े ननवडीचे ननकर्ष, प्राधान्यक्रम, अजश करण्याची 
पध्दत, अजाची छाननी, मंजूरीची पध्दत 'पनरनर्ष्ट्ट ब' मध्ये दर्शनवली असनू त्यास या र्ासन ननणयाद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे.  
६. या योजनेत प्राथनमक ननवड झाल्यानंतर गाव/इच्छुक संस्थेने करावयाची पवूशतयारी, अंनतम ननवड, गांव व 
संस्था रद्द करण्याच ेननकर्ष व अनुरं्षनगक मानहती 'पनरनर्ष्ट्ट क' मध्ये दर्शनवली आहे.   
 

११.२ गावांच्या ननवडीची पध्दत  
 

१. 'पनरनर्ष्ट्ट अ' मध्ये नमूद केल्यानुसार संस्थेच्या तपनर्लासह ग्रामसभेने नर्र्ारस केलेल्या गावांची 
ननकर्षानुसार नजल्हास्तरावर छाननी करुन नर्र्ारस करण्यात येईल तसेच अंनतम मान्यता कायशकारी सनमती 
प्रदान करेल. 
२. गावात यापवूी राबनवण्यात आलेल्या कें द्र व राज्याच्या नवनवध योजनेंतगशत केलेली कामे, नवनवध ननधी स्त्रोत 
(उदा. परदेर्ी ननधी, कापोरेट कंपनी इ.) यामधून केलेली कामे तसेच  लोकसहभागातून केलेली कामे यांचा 
सनवस्तर उले्लख गावननवडीच्या प्रस्तावात नमुद करण्यात यावा. 

३. राज्यस्तरीय कायशकारी सनमती कायालयातील अनधकारी /कमशचारी, अर्ा सहभागी होणा-या 
प्रत्येक गावाचा वस्तुननष्ट्ठ अहवाल मानहतीच्या गोर्षवाऱ्यासह राज्यस्तरीय कायशकारी सनमतीला सादर करेल. 
४. राज्यस्तरीय कायशकारी सनमती, संबधंीत गावांची प्रत्यक् तपासणी करुन, गाव ेव प्रकल्प कायान्वयन 
संस्था यांची प्राथनमक ननवड करील. ननवड केलेल्या गावांची मानहती कायशकारी सनमतीमार्श त संबधंीतांना 
कळनवण्यात येईल. 
५. आदर्शगांव योजनेमध्ये गावाची प्राथनमक ननवड झाल्यानंतर प्रथम सहा मनहने हा कालावधी पवुश 
तयारीचा कालावधी राहील.  
६. संस्थेने वरीलप्रमाणे पणूश करावयाची सवश कामे जास्तीत जास्त सहा मनहन्यात अथवा तत्पवूी पणूश 
केल्यास वरील सवश कामकाजाचा अहवाल, ग्रामसभेची मान्यता घेऊन, कायशकारी सनमतीला सादर करावा व 
त्याची प्रत नजल्हास्तरीय सनमतीस द्यावी. 
७. या अहवालानुसार तालुका कृनर्ष अनधकारी कामांची प्रत्यक् पाहणी करुन त्यांचा अहवाल कायशकारी 
सनमतीकडे सादर करतील. 
८. त्यानंतर कायशकारी सनमती या अहवालावर ननणशय घेऊन गावाची ननवड अंनतम करील. सदर ननणशय 
कायशकारी सनमतीमार्श त नजल्हास्तरीय सनमतीला, सबधंीत गावाला तसेच संबनंधतानंा कळनवण्यात येईल. 
 
११.३ तदथश अनुदान नवतरण (Ad-hoc fund) :-  

प्राथनमक ननवड झालेल्या गावाचा सनवस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे, प्राथनमक प्रनर्क्ण पणूश 
करणे आनण अन्य अनुरं्षनगक बाबी पणूश करणे याकरीता गावाच्या प्रकल्प मुल्याच्या 1 टक्के पयशत रकमेच्या 
मयादेत तदथश अनुदान ( Ad-hoc fund ) कायशकारी सनमतीमार्श त मंजूर करण्यात येईल. 
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१२. ननवड झालले्या गावाच ेप्रकल्प आराखडे तयार करण्याची कायशपध्दती :- 
 
ननवड झालेल्या गावांचे प्रकल्प आराखडे तयार करण्यासाठी पढुीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात यावी:-  
१. या योजनेत गावाची प्राथनमक ननवड झाल्यानंतर गावाचा सनवस्तर प्रकल्प आराखडा त्या गावासाठी 
प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण म्हणनू ननवडलेल्या संस्थेने (ककवा र्ासनकय यंत्रणेने) तयार करावयाचा आहे.  
२.  तीन वर्षाचा कालबध्द बाबननहाय सनवस्तर प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) कृनर्ष, DRDA,       
MSRLM, परु्संवधशन, वने, सामानजक वनीकरण, भजूल सवके्ण, लघुकसचन व बांधकाम नवभागाच्या 
सहकायश व मागशदर्शनाखाली तयार करावयाचा आहे.  
३. गावाची प्राथनमक ननवड झाल्यानंतर सनवस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्याच ेकाम  लगेचच सुरु 
कराव.े  
४. यासाठी कायशकारी सनमती मार्श त प्रथम राज्यस्तरीय प्रनर्क्णाच ेआयोजन करण्यात येईल. प्रकल्प 
आराखडा तयार करण्यासाठी गावाची प्राथनमक ननवड झाल्यानंतर  पायाभतू प्रनर्क्णे पनहल्या 3 मनहन्यात 
पणूश करण्यात येतील. प्राथनमक ननवड झाल्यापासून प्रकल्प आराखडा मंजुर करण्याचा कालावधी जास्तीत 
जास्त सहा मनहने राहील.  
५. गाव व संस्थेची ननवड झाल्यानंतर ग्रामसभा घेऊन प्रथम गावाला कोणत्या कामांची गरज  आहे  हे 
चचेअंती नननित करण्यात याव.े 
६. गावातील सवश घटकांना नवश्वासात घेऊन प्रकल्प आराखडयात नवनवध कामांचा समावरे् करावा. 
यासाठी सहभागी ग्रानमण सनमक्ण (पी.आर.ए.) तसेच सुक्ष्म ननयोजन या पध्दतीचा अवलंब करावा. गावातील 
सवश उपलब्ध सुनवधा, नवनवध योजनांतगशत तसेच नवनवध ननधी स्त्रोतातंगशत, नवनवध वर्षात झालेली नवनवध कामे 
व त्यावरील झालेला खचश इ. बाबींचा नवस्तृत डाटा बसे (मानहती) तयार करावा. यासाठी प्रकल्प कायान्वयन 
अनभकरण संस्थेने पायाभतू (बसे लाईन) सवके्ण कराव ेव तसा सवके्ण अहवाल आनण पी.आर.ए. अहवाल 
तयार करुन तो प्रकल्प आराखडयास सहपत्रीत करावा. 
७. आदर्शगाव ग्राम सनमतीमध्ये र्ासनाच्या नवनवध नवभागाचे ग्रामस्तरीय प्रनतननधी सदस्य म्हणनू 
घेण्यात आलेले आहेत. यामुळे गावाच्या नवकासासाठी आवश्यक अस े सवश उपक्रम त्या त्या नवभागाच्या 
प्रनतननधींनी आराखडयात प्रस्तानवत करावते. 
 
८.प्रकल्प आराखडा हा खालील नमूद चार भागात नवभागण्यात यावा. 

 
१. गाभा कामाचा प्रकल्प आराखडा (यामध्ये पाणलोट नवकास कामासह, प्रेरक प्रवरे् उपक्रम, क्मता 
बांधणी व प्रनर्क्ण, सनवस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करणे, सननयंत्रण, मत्ता नसणा-या व्यस्क्तकरीता 
उपनजवीका कायशक्रम, उत्पादन व सुक्ष्म उद्योजकता कृती आराखडा (लाभाथी ननहाय उपक्रम व अपेनक्त 
खचश), समावरे्न टप्पा, मुल्यमापन आनण प्रर्ासकीय बाबी इ. अंतगशत येणाऱ्या सवश बाबी व खचाच ेअंदाज 
याच ेनववरण असेल) 
२. नबगर गाभा कामाचा प्रकल्प आराखडा (यामध्ये गावाच्या मुलभतू नवकास कामांतगशत  बाबी इ. 
अंतगशत येणाऱ्या सवश बाबी व खचाच ेअंदाज याच ेनववरण असेल) 



र्ासन ननणशय क्रमांकः आगायो-201३/प्र.क्र.१६२/जल-8. 
 

 

 
पृष्ट्ठ 49 पैकी 6  

३. नवनवध नवभागाच्या समन्वयाने गावात राबनवण्यात येणाऱ्या नवनवध कामांचा आराखडा (कामांची 
सांगड दर्शनवणारा आराखडा). 
४. उपनजवीका कायशक्रम, उत्पादन व सुक्ष्म उद्योजकता कृती आराखडा (लाभाथी ननहाय उपक्रम व 
अपेनक्त खचश), 

 
९.नवनवध नवभागाच्या समन्वयाने राबनवण्यात येणाऱ्या नवनवध कामांचा आराखडा  

 
१. गावाचा सवांगीण नवकास साधण्यासाठी आवश्यक त्या सवश कामांची नोंद वर नमूद मुद्या क्र. 8 च्या 1 
व 2 भागातील आराखडयामध्ये करावी. ठरलेल्या मापदंडानुसार आदर्शगाव योजनेचा ननधी कमी वाटत 
असल्यास वरील कामापैकी कोणती कामे आदर्शगाव योजनेच्या ननधीमधून करावयाची आहेत आनण उवशरीत 
कोणती कामे र्ासनाच्या योजनेच्या (ककवा इतर उपलब्ध होणाऱ्या) ननधीमधून घ्यावयाची आहेत याचा स्पष्ट्ट 
उले्लख आराखडयात करण्यात यावा. त्यासाठी नवनवध नवभागाच्या योजनातील ननधीमधून घ्यावयाच्या 
ननयोजीत कामांचा आराखडा वर नमुद मुद्दा क्र. 8 च्या भाग क्र. 3 मध्ये करावा. 
२. गावाच्या नर्वारात घ्यावयाची पाणलोट नवकासाची सवश कामे करण्यासाठी आदर्शगाव योजनेचा 
ननधी कमी वाटत असल्यास या कामापैकी कोणती कामे आदर्शगाव योजनेच्या ननधीमधून करावयाची आहेत 
आनण उवशरीत कोणती कामे कृनर्ष नवभागाच्या संबनंधत र्ासनाच्या योजनेतनू करावयाची आहेत याचा स्पष्ट्ट 
उले्लख आराखडयात करण्यात यावा. त्यासाठी कृनर्ष नवभागाच्या योजनातील ननधीमधून घ्यावयाच्या अर्ा 
वगेळया ननयोजीत कामांचा आराखडा वर नमुद मुद्या क्र. 8 च्या भाग क्र. 3 मध्ये करावा. 
३.      प्रनत हेक्टरी नननित करणेत आलले्या मापदंडापेक्ा जास्त रकमेची कामे कायशकारी अनभयंता 
लघुसंनचन (जलसधंारण ककवा कृनर्ष) यंत्रणे मार्श त सनवस्तर प्रकल्प आराखडयात प्रस्तावीत करावीत व 
सदरची कामे संबधंीत समन्वयीत यंत्रणेने त्यांच्या कडील प्राप्त ननधीतुन आदर्शगावात प्राधान्याने राबवावीत. 
 
१०. मत्ता नसलले्या नागरीकांसाठी उपनजवीका कायशक्रम, उत्पादन व सुक्ष्म उद्योजकता  

 
 कृती आराखडा तयार करण्यासाठी अनधक सखोल सुक्ष्म ननयोजन तसेच गावात सामानजक 
अनभसरणासह समूह संगठन इ. कामे करणे आवश्यक आहे. यासाठी आदर्शगाव योजनेत गावाची ननवड 
अंनतम करण्यासाठी सनवस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करतांना या बाबीनवर्षयी प्रानतननधीक मानहती 
आवश्यक आहे. या कृती आराखडयामध्ये लाभाथी (वयैस्क्तक ककवा सामुनहक) ननहाय उपक्रम व प्रस्तानवत 
दयावयाच्या लाभाची सनवस्तर मानहती ग्रामसभेच्या मान्यतेने सनवस्तर प्रकल्प आराखडा मंजूर झाल्यानंतर 
अथवा सनवस्तर प्रकल्प अहवाल मंजूर करतानंाच सादर करावा. यासाठी मुद्या क्र. 8 च्या मुद्या क्र. 4 च्या 
वगेळया प्रपत्रात हा कृती आराखडा सादर करावा.  
११. त्यानुसार प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण म्हणनू ननवडलेली स्वयंसेवी संस्था वरील नमूद सवश 
बाबीसह सप्तसुत्री अंमलबजावणीचा आनण नर्क्ण, आरोग्य, रोजगार, युवक युवती नेतृत्व नवकास, समूह 
संगठण व क्मता वृध्दी अर्ा नवनवध घटकांचा तीन वर्षश कालावधीचा  आराखडा तयार करील. 
१२. कायशकारी सनमतीने नवनहत केलेल्या प्रपत्रात आराखडा असणे आवश्यक आहे.  
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१३.  या आराखडयामध्ये प्रेरक प्रवरे् बाबी, गाभा कामे (पाणलोट नवकास कामे), क्मता बांधणी व 
प्रनर्क्ण, मत्ता नसणाऱ्या व्यक्तीकरीता उपनजवीका कायशक्रम, उत्पादन व सुक्ष्म उद्योजकता आनण नबगर 
गाभा (गावातील मुलभतू सुनवधा नवकास कामे) अर्ा बाबींचा समावरे् असेल. 
१४.  प्रकल्प आराखडे तयार करतांना, सवके्ण, प्रवरे्ानुकूल कृती कायशक्रम, आस्थापना,    इत्यादीसाठी 
अनुज्ञेय ननकर्षानुसार तरतुद करावी. 
१५.  प्रकल्प आराखडयामध्ये गाभा क्ेत्रातील उपचार पध्दती (मृद व जलसंधारण) तसचे नबगर गाभा 
क्ेत्रातील कामे (गावाची मुलभत नवकास कामे) तसचे इतर सवश बाबीतील नवनवध कामांवर  येणारा अंदाजीत 
खचश यांचा गोर्षवारा प्रकल्प आराखडयामध्ये सहपत्रीत करावा. जणेे करुन अंदाजपत्रकाच्या रकमेसहीत 
प्रकल्प आराखडयाच्या रकमेस मंजूरी देणे सुकर होईल. 
 
१६. प्रेरक प्रवरे् उपक्रमाची कामे   ग्रामसभनेे प्राधान्य क्रमवारी नुसार ठरवून नदलेल्याप्रमाणे दर्शनवण्यात 
यावीत. यामध्ये गावाच्या सामुनहक गरजनूेसार खालील कामांचा समावरे् करण्यात यावा. सदर कामे 
ग्रामस्थांना प्रोत्सानहत करण्यासाठी महत्वाची असल्यामुळे, ही कामे गावाचा सनवस्तर प्रकल्प आराखडा 
मंजूर होण्यापवूी प्रकल्प कायान्वयन अनभकरणाने करावयाची आहेत. 

उदा.पजशन्यमापक यंत्र, नवद्यार्थ्यासाठी नक्रडा सानहत्य, वाचनालयासाठी पसु्तके, मानसके इ.,  
समाज मंदीर, सांस्कृनतक सभागृह, बाजार ओटे, नपण्याच्या पाण्याची सुनवधा, पाणी परुवठा व स्त्रोत 
बळकटीकरण, अपारंपारीक उजा- बायोगॅस, सौरउजा, पवन उजा, अभ्यानसका, मुलांसाठी/ मुलीसाठी 
व्यायामर्ाळा, नक्रडांगण नवकास/नक्रडासानहत्य वाटप, इको क्लब व नसशरी स्थापन करणे, गावठाणातील 
वृक्ारोपण (सामानजक वनीकरण यांच्या कायशक्ेत्रा व्यनतनरक्त), संगणक संच (प्राथनमक र्ाळा, ग्रामपंचायत), 
नडजीटल आंगणवाडी, नागरीकांसाठी नपण्याच्या पाण्याच ेनमटर बसनवणे, इत्यादी. 

 
१७. नबगरगाभा क्ेत्रातील नवकास कामे   ही ग्रामसभनेे प्राधान्य क्रमवारी नुसार ठरवून नदलेल्याप्रमाणे 
दर्शनवण्यात यावीत. यामध्ये गावाच्या गरजनूेसार खालील कामाचंा प्रामुख्याने समावरे् करण्यात यावा. 
उदा.गावातील अंतगशत रस्ते, सांडपाणी व्यवस्थापन, गावातील मुलभतु सुनवधामध्ये वाढ  (र्ाळा, 
ग्रामपंचायत, आरोग्य कें द्र, परु्संवधशन दवाखाना, मंदीर), समाज मंदीर, सांस्कृनतक सभागृह, बाजार ओटे, 
नपण्याच्या पाण्याची सुनवधा, पाणी परुवठा व स्त्रोत बळकटीकरण, अपारंपारीक उजा- बायोगॅस, सौरउजा, 
पवन उजा, नडजीटल आंगणवाडी, अभ्यानसका, मुलांसाठी/ मुलीसाठी व्यायामर्ाळा, नक्रडांगण नवकास, इ. 
 
१८.गाभा क्ेत्रासाठी सनवस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करणे  गाभा क्ेत्रासाठी सनवस्तर प्रकल्प आराखडा 
तयार करतांना गावात पवूी झालेली मृद व जलसंधारणाची कामे व प्रस्तावीत करावयाची कामे यांचा उपचार 
नकार्ा प्रकल्प आराखडयासोबत सहपनत्रत करावा. तसचे त्यात मृद व जलसंधारण उपचार पध्दतीची कामे 
आर्मथक मापदंडानुसार व तानंत्रक ननकर्षानुसार नमूद करावीत.  त्यात पवुीच्या झालेल्या कामाच े नववरण 
दर्शनवणेत याव.े  पवूी झालेले जनमन सुधारणा कामाच्या आयुष्ट्यमानानुसार उपचार क्ेत्र वगळूनच गाभा 
क्ेत्राच ेप्रकल्पमुल्य नननित करावते.  
१९  सनवस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करताना नवभागननहाय अनेक कामांचा अंतभाव करावयाचा आहे. 
यासाठी आदर्शगाव ग्रामस्तरीय सनमतीतील सदस्य ककवा संबनंधत सवश नवभागांच्या प्रनतननधींच्या प्रस्तावांचा 



र्ासन ननणशय क्रमांकः आगायो-201३/प्र.क्र.१६२/जल-8. 
 

 

 
पृष्ट्ठ 49 पैकी 8  

समावरे् प्रकल्प आराखडयात करावा. यासाठी प्रकल्प कायान्वयन अनभकरणाने ग्रामस्तरीय सनमतीच्या 
नवरे्र्ष बठैकीच ेआयोजन कराव.े 
२०.  गावात नवकासाची कामे करतांना कामांची दुरुक्ती टाळण्यासाठी ज्या नवभागाने जी कामे प्रस्तानवत 
केली आहेत ती कामे (तसचे कृनर्ष व जलसंधारणाची आता घ्यावयाची कामे) यापवूी इतर कोणत्याही 
योजनांतून करण्यात आली नाही अर्ा आर्याच े प्रमाणपत्र त्या त्या नवभागाच्या सक्म अनधकाऱ्याने देणे 
गरजचे े आहे. यासाठी गरजनूेसार प्रामुख्याने कृनर्ष, कसचन, बांधकाम व वननवभाग या नवभागातील सक्म 
अनधकाऱ्यांची वरील आर्याची प्रमाणपत्र े सनवस्तर प्रकल्प आराखडयामध्ये संलग्न करणे बधंनकारक 
करण्यात येत आहे. 
२१.  वन क्ेत्रातील मृद व जलसंधारणाची कामे वन नवभागाने प्रानधकृत केलेल्या संस्थेमार्श त (वन 
व्यवस्थापन सनमती/ग्रामवन सनमती/वनहक्क कायदयानुसार ग्रामसभा) करावीत. त्यासाठी वन नवभागाची 
सहमती घ्यावी. सनवस्तर प्रकल्प आराखडयातील सवश कामे जलसंधारण नवभागाच्या मंजूर मापदंडाप्रमाणे 
पणूश करावीत.  
२२.  मृद व जलसंधारण उपचार पध्दतीची कामे कृनर्ष नवभागाच्या प्रचनलत असलेल्या आर्मथक 
मापदंडानूसार व तांनत्रक ननकर्षानूसार दर्शनवण्यात यावीत व त्याप्रमाणेच करण्यात यावीत. 
२३. जलसंधारण उपचार पध्दतीत एकसुत्रता आणण्यासाठी कें द्र र्ासनाने सामाईक मागशदर्शक सुचना, 
2008 ननगशमीत केलेल्या आहेत.  त्यामध्ये रु. 12000/- प्रनत हेक्टरी मापदंड नननित केलेले आहेत. यानुसार 
गाभा (पाणलोट नवकास) कामाच्या आराखडयातील नमूद नवनवध बाबींवर येणाऱ्या खचाच े मुल्य नननित 
कराव.े  
२४.  तथानप प्रनत हेक्टरी खचाच े मापदंड वापरताना र्ासनाने वळेोवळेी ननगशनमत केलेल्या अद्ययावत 
ननदेर्ानुसार/ सुचनानुसार या मापदंडामध्ये बदल करता येईल. आनण अर्ा प्रकारे र्ासनाने त्या त्या वळेी 
नननित केलेले मापदंड वापरुनच प्रकल्प आराखडा तयार करावा. 
२५. सनवस्तर प्रकल्प आराखडयात नवभागननहाय प्रस्तानवत कामे, पणूश करावयाची कामे, आवश्यक ननधी 
इत्यादी तपनर्लवार मानहती अंतभूशत करण्यात यावी. 
२६. यासाठी येणारा आवश्यक तो प्रारंनभक खचश गावाच्या प्राथनमक ननवडीनंतर नमळालेल्या तदथश 
अनुदानातनु भागनवता येईल.  
२७. ग्रामसभेत आराखडा सादर करण्यापवूी राज्यस्तरीय कायशकारी सनमती कायालयातील सक्म 
तांनत्रक चमूमार्श त प्रकल्प आराखडयाची सनवस्तर तपासणी संबनंधत प्रकल्प कायान्वयन अनभकरणाने करुन 
घेणे बधंनकारक राहील. 
२८. या आराखडयास ग्रामसभेची मान्यता घेणे आवश्यक राहील. तथानप या पवूी सदर ग्रामसभेची 
पवूशसुचना कायशकारी सनमती कायालयास देणे आवश्यक राहील. जणेेकरुन  कायशकारी सनमती कायालयाच े
प्रनतननधी सदर ग्रामसभसे उपस्स्थत राहतील. 
२९.   प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्था ग्रामसभेने मान्य केलेला आराखडा छाननी व अंनतम 
मान्यतेच्या नर्र्ारर्ी साठी नजल्हास्तरीय सनमतीकडे सादर करेल.  
३०. तदनंतर नजल्हास्तरीय सनमती सदर प्रकल्प आराखडा त्यांच्या नर्र्ारर्ीसह (व इनतवृत्तासह)  
राज्यस्तरीय कायशकारी सनमतीकडे अंनतम  मान्यतेकरीता सादर करेल. 
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३१.   कायशकारी सनमती पात्र आराखडयास अंनतम मान्यता प्रदान करेल. याच वळेेस कायशकारी सनमतीने 
नवहीत केल्यानूसार प्रकल्प कायान्वयन अनभकरणाच े प्रनतननधी व कायशकारी सनमतीचे सदस्य सनचव तथा 
संचालक (पा.क्े.व्य तथा मृ.स)ं यांच्या दरम्यान नवनहत नमून्यात करार करण्यात येईल.  
 
१३. ननधीच ेप्रमाण   
 आदर्शगाव योजना ही इतर पाणलोट नवकास योजनापेक्ा वगेळी आहे. आदर्शगाव योजनेची 
अंमलबजावणी ननर्ममती करतांना जल, जमीन, वन, कृनर्ष, मुलभतू सुनवधा, रोजगार, नर्क्ण व आरोग्य 
नवकास यासह लोकर्ाही र्ासन व्यवस्था नवकास, लोकनवकास आनण समाजनवकास अर्ा वगेवगेळया 
बाबींच्या समस्येवर सामानयक आनण एकास्त्मक अर्ा नवनवध प्रकारची उपाययोजना करणे आवश्यक ठरते. 
केवळ पाणलोट नवकास केला की गावाचा नवकास झाला ककवा केवळ गावातील मुलभतू सुनवधांचा नवकास 
झाला की गावाचा नवकास होतो ही धारणा आदर्शगावाच्या सकंल्पनेर्ी सुसंगत नाही. गावातील प्रत्येक 
नागरीक सवश बाबींमध्ये आदर्श व्हावा ही संकल्पना यामध्ये कें द्र स्थानी आहे. गाव े स्वावलंबी व सक्म 
करावयाची असतील तर वर नमूद सवश बाबींचा एकास्त्मक नवकास करणे अननवायश ठरते. आदर्शगाव योजना 
यामुळेच इतर योजनापेक्ा अनतर्य वगेळी आहे आनण इतरांना मागशदर्शक ठरत आहे. गावाच्या नर्वाराच्या 
नवकासासोबतच गावातील मुलभतू सुनवधांचा नवकास हे अत्यंत महत्वाचे ध्येय या योजनेमध्ये ठेवण्यात आले 
आहे. आदर्शगाव योजना ही कें द्र र्ासनाच्या पाणलोट नवकास कायशक्रमारं्ी (गाभा कामे) संबनंधत ननयमाच्या 
धतीवर जरी घेतली असली तरी गाव नवकासाच्या कामाची गरज व महत्व लक्ात घेता गावाच्या मुलभतू 
सुनवधांच्या नवकास कामासाठी कें द्र र्ासनाच्या सामाईक मागदर्शक सुचना व्यनतनरक्त जादाचा ननधी 
वापरला जाणार आहे. यामुळे आदर्शगाव योजनेंतगशत सनवस्तर प्रकल्प आराखडा करताना पाणलोट नवकास 
योजनांच्या धतीवर गाभा नवकास कामांचा आराखडा ज्यामध्ये पाणलोट नवकास कामे व तत्सम कामे 
असतील, अर्ा गाभा कामांचा (खालील नमूद तक्त्यातील अ भाग) प्रकल्प आराखडा केला जाईल. तदनंतर 
गावाच्या मुलभतू नवकास कामांसाठी म्हणजचे नबगर गाभा कामासाठी (खालील नमूद तक्त्यातील अ भाग) 
अनधकचा वगेळा प्रकल्प आराखडा तयार केला जाईल. कें द्र र्ासनाच्या सामाईक मागदर्शक सुचनानूसार 
गाभा क्ेत्रातील कामांचा आनण अनुरं्षनगक कामाचा आराखडा जलसंधारण नवभागाने ठरनवलेल्या भौगोलीक 
क्ेत्राधारीत मापदंडानुसार तयार केला जाईल. तथानप अर्ा गाभा कामाच्या आराखडयाच्या एकूण रकमेपेक्ा 
अनधकच्या रकमेचा समावरे् करुन नबगर गाभा कामे करणे गरजचेे आहे. 
 

बाब ननहाय ननधीच ेप्रमाण  
प्रकल्प आराखडयामध्ये बाब ननहाय ननधीच ेप्रमाण खालील प्रमाणे राहील. 

अक्र बाब ननधीच ेप्रमाण 
अ) गाभा कामांचा (पाणलोट नवकास व तत्सम कामे) आराखडा 
1 पाणलोट नवकास कामे 56 
2 प्रेरक प्रवरे् उपक्रम 04 
3 क्मता बांधणी व प्रनर्क्ण 05 
4 सनवस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करणे 01 
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5 मत्ता नसणा-या व्यस्क्तकरीता उपनजवीका कायशक्रम 09 
6 समावरे्न टप्पा 03 
7 उत्पादन व सुक्ष्म उद्योग 10 
8 सननयंत्रण 01 
9 मुल्यमापन 01 

10 प्रर्ासकीय खचश 10 
 एकूण  100 

 
२. बाब ननहाय कामे ननवडतांना खालील बाबी लक्ात घ्याव्यात.  
 
१.प्रेरक प्रवरे् उपक्रम - 04 टक्के (गाभा कामे आराखडा) 
 
१.  लोकसहभाग वाढनवणे, गावाची प्राथनमक गरज पणूश करणे, गावातील जनतेस प्रोत्साहन देणे आनण 
योजना गनतमान करणेसाठी प्रवरे् प्रेरक उपक्रमाची तरतदु करण्यात आली आहे. गावात नवनवध नवकासाची 
कामे करणयासाठी प्रकल्प कायान्वयन अनभकरणास लोकसहभागाची ननतांत आवश्यकता असते. 
लोकसहभाग नक्रयार्ील असावा तसेच नवकास कामांमध्ये लोकांनीच पढुाकार घ्यावा यासाठी गावात योग्य 
त्या प्रेरणादायी आनण सहकायात्मक अर्ा वातावरणाची आवश्यकता आहे. गावात अस े वातावरण तयार 
होण्यासाठी आनण लोकांना प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेवर नवश्वास ननमाण होण्यासाठी सामुनहक 
गरजचे,े गावास आवश्यक नानवण्यपणूश अस े नवनवध उपक्रम हाती घ्यावयाच े आहेत. अर्ा उपक्रमाची 
प्रानतननधीक यादी वर नदलेली आहे. यामध्ये पढुील कामे, जसे स्वागत कमान, वयैस्क्तक लाभाच्या योजना 
इ.चा समावरे् नसावा. 
२. या कामांची प्राधान्यक्रमवारी गावातील गरजनुेसार ग्रामसभेच्या मान्यतेने ठरनवण्यात यावी.  
३. प्रेरक प्रवरे् उपक्रमाची कामे गावाची प्राथनमक ननवड झाल्यानंतर सुरु करुन लवकर पणूश करावीत. 
त्यासाठीचा ननधी (उपलब्ध ननधीच ेअनधन राहून) नवतरीत करण्यात येईल. 

 
२. पाणलाेट नवकास कामे - 56 टक्के (गाभा कामे आराखडा) 

 
 कृनर्ष नवभागास वळेोवळेी मान्यता नदलेल्या आर्मथक मापदंडानुसार वहीती अयोग्य क्ेत्रावरील कामे, 
वनहती योग्य क्ेत्रावरील कामे व ओघळीच्या ननयंत्रणावरील कामाचा समावरे् करण्यात यावा. नननित 
केलेल्या आर्मथक मापदंडानुसार सनवस्तर प्रकल्प अहवालात नबगरवनहती क्ेत्रावरील कामे, वनहती 
क्ेत्रावरील कामे व ओघळ ननयंत्रणावरील कामाचा समावरे् करण्यात यावा. बाब ननहाय नवतरीत केलेला 
ननधी त्याच बाबीवर खचश करण्यात यावा. अपवादात्मक पनरस्स्थतीत आवश्यक वाटल्यास कायशकारी 
सनमतीच्या पवूश मंजूरीने बदल करण्यात येईल. 
२. सनवस्तर प्रकल्प आराखडयात प्रस्तावीत करणेत आललेी परंत ू56 टक्के पाणलोट नवकास ननधी  
मध्ये समावरे् नसललेी नसमेंट नाला बांधाची कामे जलसधंारण  नवभागामार्श त करणेत येतील. 
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3.  क्मता बांधणी प्रनर्क्ण - 5 टक्के (गाभा कामे आराखडा) 
१. या बाबीकरीताचा ननधी पढुील प्रमाणे खचश करण्यात यावा. गाव / संस्था पातळीवरील प्रनर्क्ण (2 
टक्का) आनण राज्यस्तरावरील कायशकारी सनमती प्रनर्क्ण (3 टक्के) यामध्ये मेळाव,े सहली यांचाही समावरे् 
करण्यात येत आहे.  सदर टक्केवारीत बदल करण्याचा अनधकार र्ासनाच्या संमत्तीने कायशकारी सनमतीस 
राहील. 
२. र्ासनाने ननगशनमत केलेल्या क्रमांक आगास 2013 / प्र.क्र 132 / जल-8 नदनांक 22 जानेवारी 
2013 या र्ासन ननणशयानुसार राज्यस्तरावरील प्रनर्क्णासाठी खचश करावा. 
३. प्रनर्क्णास ग्रामस्तरावरील प्रनतननधी, संस्थास्तरावरील प्रनतननधी, योजनेर्ी संबधंीत कमशचारी यांनी 
उपस्स्थत रहाव.े प्रनर्क्ण कालावधीत संबधंीत प्रनर्क्णाथीकडुन प्रनर्क्ण घेतल्याची खातरजमा संबधंीत 
अनधका-यांने करावी. 
४. राज्यस्तरावरील प्रनर्क्णाकरीता प्रनर्क्णाथीचा होणारा प्रवास खचश संस्थेस नमळणा-या प्रर्ासकीय 
खचातून भागनवण्यात यावा. यासाठी आवश्यक तो ननधी राज्यस्तरीय कायशकारी सनमती स्तरावर ठेवला 
जाईल. 
५. प्रनर्क्ण घेतलेल्या कमशचारीवृदंात परत बदल करु नये.  
६. आदर्शगाव योजनेंतगशत सवश प्रनर्क्णार्ी संबधंीत सवश बाबीवर ननणशय घेण्याचे अनधकार कायशकारी 
सनमतीस राहतील. 
७.   ग्रामनवकास नवभागाकडील BRGF,RGPSA,NRLM व इतर नवभागाच्याक्मता बाधणी, कौर्ल्य 
वृध्दी,प्रनर्क्णा बाबत ननधीचा खचश प्राधान्याने आदर्शगावात करावा. 
 
4.  सनवस्तर प्रकल्प आराखडा - 1 टक्का (गाभा कामे आराखडा) 
 सनवस्तर प्रकल्प आराखडा कुटंुब ननहाय, भमूापन क्रमाकं ननहाय करावयाचा असल्याने,  (Net 
planning, PRA)  त्यासाठी आवश्यक मनुष्ट्यबळ, साधन सामुग्री, स्टेर्नरी, लेखन सामुग्री,  टंकलेखन इ. 
च्या खचाचा समावरे् करावा. यासाठी गावाची प्राथनमक ननवड झाल्यावर लगेचच राज्यस्तरीय कायशकारी 
सनमतीकडून नत्रसदस्यीय खात्यावर अनग्रम रक्कम नवतनरत करण्यात येईल. सनवस्तर प्रकल्प आराखडा 
मंजूर झाल्यावर वर नमूद सवश 1 टक्के रक्कम (अनग्रम रक्कम वजा जाता) नत्रसदस्यीय खात्यावर वगश केली 
जाईल. 

 
५. सननयंत्रण - 1 टक्का.  (गाभा कामे आराखडा) 

कायशकारी सनमतीस्तरावरुन ननणशय घेऊन हा खचश करता येईल.  यामध्ये राज्यस्तरीय कायशकारी 
सनमतीमधील तांनत्रक पथकाचे दौऱ्याचा खचश र्ासकीय प्रचलीत ननयमान्वये करण्यात येईल.  

 
६   मत्ता नसणाऱ्या व्यक्तीकरीता उपनजनवका कायशक्रम - 9 टक्के (गाभा कामे आराखडा)  

 गाभा क्ेत्रात नवकनसत झालेल्या नैसर्मगक साधनसंपत्तीचा अनधकानधक उपयोग करुन घेताना गाभा 
क्ेत्रात र्ाश्वत उपजीनवका साधने ननमाण करणे आनण आर्मथक उत्पन्न वाढनवणे हे या घटकाच ेमुख्य उनद्यष्ट्ट 
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आहे. मालमत्ता ननर्ममतीसाठी केलेली गुंतवणकु, उत्पन्न व उत्पादकतेत झालेली वाढ, सामाईक साधनसंपत्ती 
वापरण्याची गनरबांना नमळालेली संधी आनण कुटंुबस्तरावर उपजीनवका उपलब्ध करुन देण्यासाठीची 
तंत्रकौर्ल्ये, यांचा एकनत्रत पनरणाम म्हणनु गनरबांना ख-या अथाने सवशसमावरे्क दृस्ष्ट्टने उपजीनवकेची 
साधने उपलब्ध होतील. या तरतुदीमधून मत्ता नसणा-या, भनुमहीन, दानरद्रय रेरे्षखालील व्यक्तीकरीता आनण 
मनहला व इतर बचत गटांसाठी अथश सहाय्य इत्यादीवर खचश करावा. यासाठी कायशकारी सनमतीने नवनहत 
केलेल्या नमुन्यात प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्था कृनर्ष, परु्संवधशन, वन, सामानजक वनीकरण, भजूल 
सवके्ण व लघुकसचन नवभागाच्या सहकायश व मागशदर्शनाखाली बाबननहाय तीन वर्षाचा वगेळा कालबध्द 
प्रकल्प आराखडा तयार करावा. या प्रकल्प आराखडयास गावाच्या ग्रामसभेने मान्यता नदल्यानंतर सदर 
प्रकल्प आराखडा मंजुरीस्तव नजल्हास्तरीय सनमतीकडे पाठनवण्यात येईल. नजल्हास्तरीय सनमती 
याबाबतची नर्र्ारस राज्यस्तरीय कायशकारी सनमतीस करेल आनण राज्यस्तरीय कायशकारी सनमती यावर 
अंनतम ननणशय घेईल. तसेच मत्ता नसणाऱ्या उपनजवीका कायशक्रमास ननधी खचश करणेसाठी राष्ट्रीयकृत बकेॅची 
जोड देण्यात यावी. 

       
७. उत्पादन व सुक्ष्म उद्योजकता - 10 टक्के (गाभा कामे आराखडा) 

आदर्शगांव योजनेतंगशत ग्रामीण पातळीवरील रे्ती आधारीत उत्पादनपध्दती आनण सूक्ष्म उद्योगानंा 
चालना देऊन उदरननवाहाची साधने बळकट करण्याच्या दृष्ट्टीने व्यापक नवचार झाला आहे. त्यानुसार 
भधूारकांच्या उत्पादन पध्दती व सूक्ष्म उद्योगांना सहाय्य करण्यासाठी प्रकल्प आराखडयाच्या आराखडयाच्या 
एकूण ननधीपकैी 10 टक्के इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. या घटकामध्ये वनैवध्यपणूश रे्ती पध्दती आनण 
उत्पादन व उत्पादकतेत वाढ करणे या उदे्दर्ाने जमीनधारकांना लक्ष्यांकीत करुन त्याचा र्ायदा मत्ता 
नसणा-या रे्तमजुरांना व बटईने रे्ती करणा-यांना व्हावा अस ेया कायशक्रमाच े मुख्य उनद्दष्ट्ट आहे. यासाठी 
कायशकारी सनमतीने नवनहत केलेल्या नमुन्यात प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्था कृनर्ष, परु्संवधशन, वन, 
सामानजक वनीकरण, भजूल सवके्ण व लघुकसचन नवभागाच्या सहकायश व मागशदर्शनाखाली बाबननहाय तीन 
वर्षाचा वगेळा कालबध्द प्रकल्प आराखडा तयार करेल.  या प्रकल्प आराखडयास गावाच्या ग्रामसभेने 
मान्यता नदल्यानंतर सदर प्रकल्प आराखडा मंजुरीस्तव नजल्हास्तरीय सनमतीकडे पाठनवण्यात येईल. 
नजल्हास्तरीय सनमती याबाबतची नर्र्ारस राज्यस्तरीय कायशकारी सनमतीस करेल आनण राज्यस्तरीय 
कायशकारी सनमती यावर ननणशय घेईल.  तसेच उत्पादन व सकु्ष्म उद्योग कायशक्रमास ननधी खचश करणेसाठी 
राष्ट्रीयकृत बकेॅची जोड देण्यात यावी. 

 
८.  समावरे्न टप्पा - 3 टक्के (गाभा कामे आराखडा) 

या खचात प्रर्ासकीय व अनुरं्षगीक बाबी तसेच यर्ोगाथा प्रनसध्दी , सानहत्याची नननमती या बाबींचा 
समावरे् रानहल. तसचे गावात योजनेअंतगशत ननर्ममत मत्ता ग्रामपंचायतीस हस्तातंरण करण्यात येईल. 
९. प्रर्ासकीय खचश - 10 टक्के (गाभा कामे आराखडा) 

सदर तरतुद कायशकारी सनमतीच्या मान्यतेने स्वयंसेवी संस्थेस नवतरीत करण्यात येईल.  कमशचारी / 
कायशकत्यांच ेमानधन (तंत्रज्ञ, सामानजक संघटक, स्थापत्य अनभयंता, लेखापाल, ग्राम कायशकता इ.), तांनत्रक 
चमुतील कायशकत्याच े मानधन, प्रनर्क्णासाठी पाठवावयाच्या प्रनर्क्णाथींचा प्रवास खचश,  गावातील 
संस्थेच्या कायालयाच्या सुनवधा उदा. स्टेर्नरी, संगणक सानहत्य, तांनत्रक कामाकरीता लागणारे साधन 
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सामुग्री इ. बाबींवरील खचश आनण ग्रामस्तर पातळीवरुन घेण्यात येणाऱ्या सनमतीच्या बठैकावरील खचश या 
तरतुदीतनू भागनवण्यात येईल.  ग्राम कायशकताच्या मानधनाबाबत ग्रामसभा व संस्थेचे अध्यक् हे एकमताने 
ननणशय घेतील. प्रर्ासकीय खचावरील नबलांची नोंद मापन पसु्तकात घेऊन तालुका कृनर्ष अनधकारी 
/कायशकारी सनमती कायालयातील तंत्र अनधकारी यांच ेकडून पानरत करुन घेतल्यानंतर ननधी नत्रसदस्यीय 
खात्यातुन काढण्यात यावा.   

 
1०.  मुल्यमापन - 1 टक्का -(गाभा कामे आराखडा) 

र्ासनाच्या मान्यतेनंतर कायशकारी सनमतीमार्श त याबाबतची तदतुद खचश करण्यात येईल. 
 
१४. सनवस्तर प्रकल्प आराखडयातील कामांना तांनत्रक व प्रर्ासकीय मान्यता   
१. आदर्शगाव योजनेच्या मागील 22 वर्षातील नवनवध अनुभव लक्ात घेता राज्यस्तरीय कायशकारी 
सनमतीच ेकायालय अनधक बळकट करण्यात येत आहेत. 
२. कामांना तांनत्रक मान्यता प्रदान करणे 

 
१. आदर्शगावात काम करणारी प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्था ककवा यंत्रणा त्यांच्याकडील 
तांनत्रक अनधकाऱ्यांच्या मदतीने नवनवध गाभा / नबगर गाभा ककवा अनुरं्षगीक कामाची सनवस्तर अंदाजपत्रके 
तयार करतील. यासाठी काम ननहाय आवश्यक ती सवश खबरदारी तथा ननकर्ष इ. चा अवलंब करतील. सवश 
तांनत्रक बाबींची / अटी - र्तींची पतुशता करुन सवश प्रकारची आवश्यक ती कायशवाही करुन त्रटुी नवरनहत 
सनवस्तर अंदाजपत्रके तयार करण्यासाठी प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेच ेसंबनंधत तांनत्रक अनधकारी 
आनण संस्थेथे पदानधकारी व्यक्तीर्: जबाबदार राहतील. 
२. कृनर्ष व जलसंधारणा नवभागातील अनधकारी व कमशचारी यांची कतशव्ये व जबाबदा-या वळेोवळेी 
नननित करण्यात आल्या आहेत. यानुसार संबनंधताने प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेने सादर केलेल्या 
अंदाजपत्रकानुसार त्या क्ेत्रातील सक्म अनधकारी यांनी प्रत्यक् जागेची पाहणी करुन तांनत्रक ननकर्षानुसार 
जागा योग्यतेबाबत नदनांकननहाय आवश्यक ती प्रमाणपत्रे प्रदान करावीत. तसेच मोजणी अंदाजपत्रकास 
तालुका स्तरावरील ककवा कायशकारी सनमतीस्तरावरील सक्म अनधकाऱ्याने मान्यता दयावी. सदर कामाचा 
मोजणी नकार्ा व आवश्यक ती प्रमाणपत्र ेअंदाजपत्रकासोबत जोडण्यात यावीत. 
३. गाभा क्ेत्रातील मृद व जलसंधारण कामाच्या सनवस्तर अंदाजपत्रकानंा कायशकारी सनमती 
कायालयातील कृनर्ष उपसंचालक (वगश 1 - उपनवभागीय कनर्ष अनधकारी दजाचे अनधकारी) अथवा अनधक्क 
कृनर्ष अनधकारी हे त्यांना र्ासनाने वळेोवळेी प्रदान केलेल्या अनधकाराप्रमाणे तांनत्रक मान्यता देतील. तसेच 
साखळी पध्दतीच े कसमेट बधंाऱ्यांना जलसधंारण / लघु पाटबधंारे नवभागातील सबंनधत सक्म अनधकारी 
तांत्रीक मान्यता देतील.  
४.  वननवभागाची कामे (खोल सलग समतल चरा व्यनतनरक्त) व सामानजक वनीकरण या नवभागाची 
कामे प्रानधकृत केलेली संस्थाच करेल. या नवभागाच्या कामाच्या अंदाजपत्रकास संबनंधत नवभागाची तांनत्रक 
मंजूरी घ्यावी. ग्रामपंचायत मालकीच ेगायरान ककवा इतर पडीत क्ेत्रातील प्रस्तानवत कामे ग्रामपंचायतीच्या 
संमतीने करावीत.  
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५. वनक्ेत्रातील खोल सलग समतल चर कामासाठी जलसंधारण नवभागाने मंजुर केलेले 
मापदंडाप्रमाणेच अंदाजपत्रके तयार करुन त्यास कायशकारी सनमतीच्या कायालयातील सक्म अनधकाऱ्याने 
तांनत्रक मंजूरी घ्यावी व तदनंतर राज्यस्तरीय कायशकारी सनमतीकडे प्रर्ासकीय मंजूरीस्तव सादर करावीत. 
६. नबगर गाभा कामाकरीता नजल्हास्तरावरील संबनंधत नवभाग जसे भजूल सवके्ण यंत्रणा, नजल्हा 
नक्रडा अनधकारी, नजल्हा आरोग्य अनधकारी ककवा तत्सम नजल्हास्तरीय अनधकारी ककवा पंचायत सनमती 
स्तरावरील संबनंधत बांधकाम /  कसचन / कृनर्ष / परु्संवधशन / नर्क्ण / मनहला व बाल कल्याण ककवा तत्सम 
नवभागातील अनधकारी व कमशचारी यांच े कतशव्ये व जबाबदा-या वळेोवळेी नननित करण्यात आल्या आहेत. 
यानुसार संबनंधताने संस्थेने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकानुसार त्या क्ेत्रातील सक्म अनधकारी / कमशचारी 
यांनी प्रत्यक् जागेची पाहणी करुन तांनत्रक ननकर्षानुसार जागा योग्यतेबाबत नदनांक ननहाय आवश्यक ती 
प्रमाणपत्रे प्रदान करावीत. ही प्रमाणपत्रे अंदाजपत्रकासोबत जोडण्यात यावीत. 
७. गावात नवकासाची कामे करतांना कामांची दुरुक्ती टाळण्यासाठी ज्या नवभागार्ी संबनंधत जी कामे 
प्रकल्प आराखडयात प्रस्तानवत केली आहेत ती कामे (तसेच कृनर्ष व जलसंधारणाची आता घ्यावयाची कामे) 
यापवूी इतर कोणत्याही योजनातून करण्यात आली नाहीत अर्ा आर्याच ेप्रमाणपत्र (काम ननहाय वगेवगेळी) 
त्या त्या नवभागाच्या सक्म अनधकाऱ्याकडून घेवून सदर प्रमाणपत्र संबनंधत कामाच्या सनवस्तर अंदाजपत्रास 
सहपत्रीत करणे बधंनकारक आहे. 
८ या अंदाजपत्रकासोबतच कायशस्थळाच ेकाम सुरु करण्यापवूीचे र्ोटो, ज्यामध्ये कायशस्थळासोबतच 
प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेच े संबनंधत तांनत्रक अनधकारी ककवा र्ासनाच्या संबनंधत नवभागाच े
ग्रामस्तरीय कमशचारी / अनधकारी आनण स्वयंसेवी संस्था प्रनतननधी यांचा समावरे् असले, सहपत्रीत कराव.े 
९  सनवस्तर प्रकल्प आराखडयातील (आदर्शगांव योजनंतगशत घ्यावयाच्या) सबंनंधत कामाची 
अंदाजपत्रके मापदंडाप्रमाणे तयार करुन प्रकल्प कायान्वयीन संस्थेने पनरपणूश अंदाजपत्रके मान्यतेसाठी 
सादर केल्यानंतर 15 नदवसांच्या आत राज्यस्तरीय कायशकारी सनमती स्तरावरील सक्म अनधका-याने त्यास 
तांनत्रक मान्यतेच्या ननकर्षाच्या अनधन राहून मान्यता प्रदान करावी.   
 
३. कामांना प्रर्ासकीय मान्यता प्रदान करणे 
१. प्रकल्प अनभकरण प्रानधकरण संस्थेने सादर केलेल्या नवनवध कामांच्या अंदाजपत्रकांना कायशकारी 
सनमती कायालयातील सक्म अनधकाऱ्यांने तांनत्रक मंजूरी प्रदान केल्यानंतर सदर अंदाजपत्रकाना 
राज्यस्तरावरील कायशकारी सनमतीने सनमतीच्या पढुील बठैकीत प्रर्ासकीय मंजूरी प्रदान करावी.  
२. कायशकारी सनमतीच्या बठैकीतील चचेनुसार प्रर्ासकीय मंजूर कामासाठी कामननहाय ननधी उपलब्ध 
करुन नदला जाईल. ननधी उपलब्ध झाल्यावर कामे सुरु करावीत.  
३. ज्या कामास तांत्रीक तसेच प्रर्ासनकय मान्यता नमळालेली नाही अस ेकोणतेही काम सरुु करु नये. 
अर्ा प्रकारे सुरु केलेले काम ननयमबाहय आनण गैरजबाबदारीच ेसमजण्यात येईल व संबनंधतांवर योग्य ती 
कायशवाही करण्यात येईल. तसेच अर्ा प्रकरणी प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्था (संस्थेच े अनधकारी/ 
कमशचारी आनण पदानधकारी) व्यक्तीर्: जबाबदार राहतील. 
४. आदर्शगाव योजनेंतगशत घेण्यात आलेल्या कोणत्याही कामास पवूशसुचना न देता राज्यस्तरीय 
सनमतीच ेतांनत्रक पथक भेट देतील.   
 



र्ासन ननणशय क्रमांकः आगायो-201३/प्र.क्र.१६२/जल-8. 
 

 

 
पृष्ट्ठ 49 पैकी 15  

१५. आदर्शगाव योजना राबनवण्यासाठी ननधीची मागणी   
 
१. आदर्शगाव योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक वर्षाच्या अथशसंकल्पीत झालेल्या 
तरतुदीच्या अधीन राहून र्ासनाच्या जलसंधारण नवभागामार्श त राज्यस्तरीय कायशकारी सनमतीस 
(मागणीनुसार) ननधी नवतरण करण्यात येईल.  
२. सदर ननधी आयुक्त (कृनर्ष) हे कायशकारी सनमतीस उपलब्ध करुन देतील.  
३. खचाचा वार्मर्षक कृती आराखडा: 

 
१. प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीस कायशकारी सनमतीस्तरावर वर्षात नवनवध बाबींवर येणाऱ्या अंदाजीत 
खचाचा वार्मर्षक आराखडा तयार केला जाईल. यासाठी या वर्षात कायशकारी सनमती स्तरावरुन राबनवण्यात 
येणारे नवनवध उपक्रम, घेण्यात येणारी कामे, ननवडलेल्या आदर्शगावाच्या मंजूर सनवस्तर प्रकल्प 
आराखडयानुसार आनण गावाने सादर केलेल्या त्यांच्या सुधारीत वार्मर्षक कृती आराखडयानुसार नवनवध 
बाबींवरील संभानवत खचाचा अंदाज घेतला जाईल. व याच्या आधारावर कायशकारी सनमतीस्तरावर, 
गावस्तरावर येणाऱ्या बाबननहाय मनहना ननहाय खचाचा आराखडा तयार केला जाईल. हा आराखडा 
ननदेर्क अर्ा स्वरुपाचा असणार आहे ज्यामुळे र्ासनाकडे ननधी मागणी करणे तसेच ननधी च्या खचावर 
संननयंत्रण करणे सोईच ेहोईल. 
२. आदर्शगावात नवनवध कामे करण्यासाठी प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेने त्यांनी पढुील आर्मथक 
वर्षात (एनप्रल ते माचश) हाती घ्यावयाच्या कामांचा वार्मर्षक कृती आराखडा (मागील आर्मथक वर्षाच्या) रे्ब्रवुारी 
मनहन्यात तयार करावा. त्यांस (मागील आर्मथक वर्षाच्या) माचश मनहन्यात वर्षाच्या ग्रामसनमतीची मान्यता 
घ्यावी. सदर मान्यता घेतल्यानंतर सदर मंजूर आराखडा राज्यस्तरीय कायशकारी सनमतीकडे पाठवावा. 
तसेच सदर आराखडा गावाच्या मानहतीसाठी 1 मे च्या ग्रामसभेत वाचनू दाखवावा. 
३. राज्यातील ननवडलेल्या आदर्शगावात पढुील आर्मथक वर्षात (एनप्रल ते माचश) हाती घ्यावयाच्या 
कामांचा तसेच कायशकारी सनमतीस्तरावर राबनवण्यात येणारे नवनवध उपक्रम, घेण्यात येणारी कामे यांचा 
एकीकृत आराखडा कायशकारी सनमती स्तरावर नवीन वर्षाच्या एनप्रल मनहन्यात तयार केला जाईल. याप्रमाणे 
र्ासनाकडे ननधी मागणी करण्यासाठी आवश्यक ननधीच्या मागणीचा एकनत्रत प्रस्ताव कायशकारी सनमती 
तयार करेल. अर्ा प्रकारे तयार केलेल्या आराखडयातील बाबननहाय ननधी आवश्यकतेचा (मागणीचा) 
आराखडा र्ासनाच्या मानहतीस्तव र्ासनाकडे कायशकारी सनमती सादर करेल.  
४. बाब ननहाय, गावननहाय व काम ननहाय ननधी नवतरण - 
१. राज्यस्तरीय कायशकारी सनमतीच्या नर्र्ारर्ीनुसार कायशकारी सनमतीच े अध्यक् व सदस्य सनचव 
यांच्या स्वाक्रीने ननधी प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण ससं्थेच्या मागणीनुसार व आवश्यकतेनुसार गावाच्या 
नत्रसदस्यीय खात्यावर नवतरीत केला जाईल. यासाठी  ससं्थेने कामासाठी ननधी मागणी केलेल्या प्रस्तावाची 
छाननी राज्यस्तरीय कायशकारी सनमती मार्श त करण्यात येईल.  
२. गावात ककवा रे्जारच्या मोठया गावात असलेल्या राष्ट्रीयकृत बकेॅत आदर्शगाव योजनेच्या 
कायान्वयनासाठी सदर खाते उघडावयाच ेआहे. आदर्श गावाची प्राथनमक ननवड झाल्यानंतर लगेचच अर्ा 
प्रकारच े बकॅ खाते उघडण्याची जबाबदारी प्रकल्प कायान्वयन अनभकरणाची राहील. सदर नत्रसदस्यीय 
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खाते हे प्रकल्प कायान्वयन अनभकरणाचा सदस्य, ग्रामसभेने ननयुक्त केलेली व्यक्ती आनण कृनर्ष पयशवके्क 
यांच्या संयकु्त स्वाक्रीने चालनवण्यात येईल.  
३. सनवस्तर प्रकल्प आराखडा, प्रनर्क्ण व प्रर्ासकीय खचश, प्रवरे् प्रेरक कामे, पाणलोटातील उपचार 
कामे, गाव नवकास कामे, उपजीनवका, उत्पादन व सुक्ष्मउद्योजकता, सामानजक संघटन, मुल्यांकन इ. तसेच 
अनुरं्षनगक बाबींकरीता करीता मंजूर केलेला ननधी नत्रसदस्यीय बकॅ खात्यावर नवतरीत करण्यात येईल. 
४. गावाच्या मंजूर प्रकल्प आराखडयातील नवनवध बाबींकरीता तसेच नवनवध प्रर्ासनकय मान्यता प्राप्त 
कामांकरीता लागणाऱ्या आवश्यक ननधीची मागणी प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेने राज्य स्तरीय 
कायशकारी सनमतीकडे करावी. यासाठी नवनहत प्रपत्र खालील प्रमाणे आहे.     

अ.क्र गावाच ेनाव संस्थेच ेनाव  पाणलेाट   व    गट क्रमांक बाब कामाचा 
प्रकार 

संख्या/
हे.  

1 2 3 4 5 6  
         

तांनत्रक मंजूरी 
क्रमांक व 
नदनांक 

प्रर्ासकीय 
मंजूरी क्रमांक 

व नदनांक 

प्रर्ासकीय 
मंजूरी 
रक्कम 

मागणी करण्यात 
आलेली रक्कम 

गावातील नत्रपक्ीय 
खात्यावर नर्ल्लक 

रक्कम 

रे्रा 

7 8 9 10 11 12 
 

५. गावाची प्राथनमक ननवड झाल्यावर प्रकल्प आराखडा मंजूर होण्याअगोदर सनवस्तर प्रकल्प 
आराखडा तयार करणे व प्रनर्क्ण यासाठीचा ननधी (अनग्रम - तदथश अनुदान) कायशकारी सनमतीस्तरावरुन 
नत्रसदस्यीय बकॅ खात्यावर नवतरीत केला जाईल. कृनर्ष पयशवके्क यांनी सदर बाबींसाठी नवतरीत करण्यात 
आलेला ननधीपकैी 50 टक्के रक्कम संबनंधत सवश बाबींची पडताळणी करुन अनग्रम म्हणनू प्रकल्प कायान्वयन 
अनभकरण संस्थेला धनादेर्ाव्दारे अदा करावी. प्रनर्क्णाच े काम पणूश झाल्यावर / प्रकल्प आराखडा 
कायशकारी सनमतीने मान्य केल्यानंतर/ उवशरीत 50 टक्के रक्कम संबनंधत सवश बाबींची पडताळणी करुन 
प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेला धनादेर्ाव्दारे अदा करावी. 
६. सनवस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करणे व प्रनर्क्ण या बाबींच्या ननधी नवतरणासाठी प्रकल्प 
आराखडा मंजूरीची आवश्यकता नाही.  
७. प्रवरे् प्रेरक उपक्रम या बाबीसाठीचा ननधी तांनत्रक/प्रर्ासकीय मान्यतेच्या अनधन राहून कायशकारी 
सनमतीने नत्रसदस्यीय खात्यावर नवतरीत करावा. कृनर्ष पयशवके्क यांनी सदर बाबींसाठी नवतरीत करण्यात 
आलेला ननधीपकैी 50 टक्के रक्कम संबनंधत सवश बाबींची पडताळणी करुन अनग्रम म्हणनू प्रकल्प कायान्वयन 
अनभकरण संस्थेला धनादेर्ाव्दारे अदा करावी. काम पणूश झाल्यावर उवशरीत 50 टक्के रक्कम संबनंधत सवश 
बाबींची पडताळणी करुन प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेला धनादेर्ाव्दारे अदा करावी. 
८. प्रर्ासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या कामानंा राज्यस्तरीय कायशकारी सनमती स्तरावरुन अध्यक् व 
अनधक्क कृनर्ष अनधकारी यांच्या स्वाक्रीने संबधंीत प्रकल्प कायान्वयन अनभकरणास काम सुरु करण्यासाठी 
कायारंभ आदेर् देण्यात येईल व त्याची प्रत गावास (सरपंचास) देण्यात येईल. तसचे यासाठी ननधी प्राप्त 
झाल्यानंतर लगेचच प्रकल्प कायान्वयन अनभकरणाने कामे सुरु करावीत.   
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९. प्रर्ासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या कामासाठी राज्यस्तरीय कायशकारी सनमतीकडून गटननहाय 
ननधी प्राप्त झाल्यानंतर कामे सुरु करावीत. गटननहाय ननधीच्या नवतरणामध्ये कायारंभ आदेर्ाचा उले्लख 
करणेत यावा. कामे जसजसे होतील त्याप्रमाणे र्ासनाने वळेोवळेी नवनहत केलेल्या कालावधीच्या कामाची 
नोंद संस्थेच्या तंज्ञाने मापन पसु्स्तकेत करावी.  संबनंधत कृनर्ष पयशवके्क यांची 50 टक्के तपासणी झाल्यानंतर 
सदर मापन पसु्स्तका व पगार पत्रके थेट तालुका कृनर्ष अनधकारी यांचकेडे / कायशकारी सनमती कायालयाकडे 
प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेने सादर करावीत आनण या अनधका-यांनी मापन पसु्स्तका व देयके 
त्वरीत पारीत करावीत. नबगर गाभा क्ेत्रातील नवकास कामे संबधंीत र्ासनकय यंत्रणे मार्श त करण्यात आले 
असेल तर संबनंधत नवभागाच्या सक्म अनधकाऱ्याने ते पारीत करुन अनुदान नवतरणासाठी (नत्रसदस्यीय 
खात्यातून रक्कम अदा करण्यासाठी) संबनंधत संस्थेकडे पाठवावीत. नबगर गाभा क्ेत्रातील नवकास कामे 
संस्थेमार्श तच केली असल्यास त्याच े पासींग कायशकारी सनमतीस्तरावरील सक्म अनधकाऱ्याकडून करुन 
घेऊन अनुदान नवतरणासाठी (नत्रसदस्यीय खात्यातून रक्कम अदा करण्यासाठी) संबनंधत मापन पसु्स्तका व 
देयके संबनंधत प्रकल्प कायान्वयन अनभकरणाकडे पाठवावीत. 
१० गाभा / नबगरगाभा क्ेत्रातील नवकास कामे करण्यास संस्था इच्छुक नसल्यास आनण कायशकारी 
सनमतीच्या मान्यतेने ही कामे संबधंीत र्ासनकय यंत्रणेमार्श त करण्यात आले असतील तर संबधंीत यंत्रणेच्या 
सक्म अनधकाऱ्याने या कामासंबधंीतील मापन पसु्स्तका व  देयके इ. पारीत कराव.े यानंतर पारीत झालेल्या 
नबलानुसार कामाच्या खचाच्या रक्कमेची मागणी प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेने कृनर्ष पयशवके्क 
यांचेकडे करावी. त्यानुसार सवश बाबींची पडताळणी कृनर्ष पयशवके्क यांनी करावी. यानंतर संबनंधतांनी नत्र-
सदस्यीय खात्यामधून सदर रक्कम धनादेर्ाव्दारे अदा करावी. 
११. संस्थेने गट ननहाय कामे करतांना झालेल्या कामाची नोंद कायशकारी सनमतीने परुनवलेल्या मापन 
पसु्स्तकेत करावी. सदर मापन पसु्स्तका व पगार पत्रके पारीत करण्यासाठी थेट तालुका कृनर्ष अनधकारी 
यांचेकडे / कायशकारी सनमती कायालयाकडे सादर करावीत आनण या अनधका-यांनी मापन पसु्स्तका व देयके 
सात नदवसाच े आंत पारीत करावीत. संस्थेने पारीत झालेल्या नबलानुसार कामाच्या खचाच्या रक्कमेची 
मागणी कृनर्ष पयशवके्क यांचेकडे करावी. त्यानुसार सवश बाबींची पडताळणी करुन कृनर्ष पयशवके्क यांनी 
संबनंधतांना सदर रक्कम नत्र-सदस्यीय खात्यामधून धनादेर्ाव्दारे अदा करावी. 
१२.  संस्थेने पारीत झालेल्या नबलानुसार कामाच्या खचाची रक्कम व संबनंधत प्रर्ासकीय खचाच्या 
रक्कमेची मागणी कृनर्ष पयशवके्क यांचकेडे करावी. त्यानुसार सवश बाबींची पडताळणी करुन कृनर्ष पयशवके्क 
यांनी संबनंधतानंा सदर रक्कम नत्र-सदस्यीय खात्यामधून काम करणाऱ्या यंत्रणेस देय असणऱ्या ननधीची 
रक्कम धनादेर्ा द्वारे ककवा ईलेक्रॉननक रान्सर्र (ई.एर्.टी) द्वारे अदा करावी. 
१३.  कामे झाल्यानंतरच व झालेल्या कामानुसार व नोंदीनुसार नबले पारीत झाल्यानंतरच पीस वकश रला 
रक्कम देणे क्रमप्राप्त आहे. मापन पसु्तकातील नोंदी नुसारच झालेल्या खचाप्रमाणे रोकडवही मध्ये नोंद 
घेण्यात यावी.  नत्रसदस्यीय खात्यावर नवतरीत करणेत आलेल्या ननधीतून प्रानधकृत करणेत आलेल्या संस्थेने 
पीस वकश रला कामासाठी आगाऊ रक्कम देऊ नये. कामे न करता पीस वकश रला आगाऊ रक्कम देणाऱ्या 
संस्थेची मान्यता रद्द होऊ र्कते अथवा नदलेली रक्कम संस्थेकडुन वसूल करण्यात येईल. त्याच प्रमाणे कृनर्ष 
पयशवके्क सुध्दा प्रर्ासकीय कायशवाहीस पात्र राहतील. 
१४. कोणत्याही खचाच्या बाबीसाठी संस्थेस ककवा काम करणाऱ्या यंत्रणेला ककवा सेवा परुवठादारास 
ननधीच ेनवतरण करताना सवशप्रथम केलेल्या सवश कामांची व देय रकमेची नोंद मापन पसु्स्तकेत केल्यानंतरच 
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संबनंधत नबले सक्म अनधकारी यांच े कडून पनरत करावी. यानंतरच नत्रसदस्यीय खात्यावर उपलब्ध 
असलेल्या रकमेतनू कामार्ी संबनंधत खचाची रक्कम अदा करावी. 
१५. अदा करण्यात येणारी सवश रक्कम रेखांकीत धनादेर्ाव्दारेच अदा करण्यात यावी, रोख व्यवहार 
करु नये. 
१६. यासाठी आवश्यक ते अहवाल, अनभलेख प्राप्त करणे, नलहीणे, जतन करणे आनण वळेोवळेी 
अद्ययावत करण्याची जबाबदारी प्रकल्प कायान्वयन अनभकरणाची राहील. 
१७. गावास नत्रसदस्यीय खात्यावर नवतरीत केलेला ननधीपैकी 75 टक्् ननधी खचश झाल्यावर, अंतरीम 
उपयोनगता प्रमाणपत्र व पढुील ननधी नवतरणाचा प्रस्ताव संस्थेने आदर्शगाव ग्रामस्तरीय सनमतीच्या मान्यतेने 
कायशकारी सनमतीला सादर करावा.  
१८. सवश आवश्यक प्रमाणपत्राची पतुशता झाल्यावरच उवशनरत ननधी नवतरीत करण्यात येईल. संस्थेला 
उपलब्ध झालेल्या ननधीच्या अनुरं्षगाने उपयोनगता प्रमाणपत्र तसेच नवहीत पध्दतीने केलेल्या लेखा 
पनरक्णाचा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी प्रकल्प कायान्वयन अनभकरणाची राहील. 
१९. योजनेतील कामासाठी लेखानवर्षयक बाबीमध्ये नत्रसदस्यीय खात्याची ननर्ममती ग्रामसभा व संस्थेच्या 
माध्यमातून झालेली आहे आनण म्हणनू काम करणारी व त्यावर ननयंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी प्रकल्प 
कायान्वयन अनभकरण संस्थेचीच आहे. त्यामुळे कामाची गुणवत्ता व आर्मथक जबाबदारी संस्थेला टाळता 
येणार नाही. यासंबधातील तस े हमीपत्र संस्थेने नदल्यानंतरच नत्रसदस्यीय खात्यावर ननधी वगश करण्यात 
येईल.  
२०. संस्थेने केलेल्या कामाच ेव खचश केलेल्या रक्कमेची प्रकल्पाच्या कोणत्याही अवस्थेत व कोणत्याही 
वळेी तपासणी, पडताळणी (ऑडीट) करण्याच े (व प्रर्ासकीय कायशवाही) करण्याच े अनधकार कायशकारी 
सनमतीस राहतील. यासंबधंात होणाऱ्या कोणत्याही चौकर्ीस ककवा अनुरं्षनगक प्रनक्रयेस प्रकल्प कायान्वयन 
अनभकरण संस्थेने सहकायश करणे अननवायश राहील.  तसचे या संबधात दोर्षी आढळल्यास  संस्थेने 
आदर्शगावाच्या कामासाठी ननयुक्त केलेले कमशचारी, ससं्थेचे पदानधकारी, नत्रसदस्यीय खाते चालनवणारे 
सदस्य ककवा संबधंीत प्रकरणातील संबधंीत कोणतीही व्यक्ती यांचेवर र्ासन ननयमानुसार कायशवाही 
करण्याच ेअनधकार कायशकारी सनमतीस  असतील. 
२१.  आदर्शगाव योजनेंतगशत सनवस्तर प्रकल्प आराखडयास ग्रामसभेची मान्यता घेण्यात यावी, त्या प्रमाणे 
आदर्शगाव योजनेंतगशत प्रत्यक्ात झालले्या खचास ग्रामसभेत मान्यता घेण्यात यावी. 
 
१६ गावातील गाभा, नबगर गाभा आनण तत्सम नवकास कामे करणे 
१. आदर्शगाव योजनेंतगशत प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण म्हणनू स्वयंसेवी संस्था/ र्ासनाच े तत्सम 
नवभाग / नवद्यापीठ /  कृनर्ष नवज्ञान कें द्र / राष्ट्रीय सेवा योजना / गाव स्तरावरील संयकु्त वन व्यवस्थापन 
सनमती / ग्राम वन सनमती / आवश्यकतेनुसार गावाची ग्रामसभा यांना प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण म्हणनू 
काम करता येईल.  
२. सनवस्तर प्रकल्प आराखडयातील आदर्शगाव योजनेच्या ननधीमधून घ्यावयाची सवश कामे करण्याची 
जबाबदारी गावाने ननवडलेली वर नमदू केलेली संस्था ककवा र्ासनकय / अर्ासनकय यंत्रणा यांची राहील. 
अपवादात्मक पनरस्स्थतीत प्रकल्प कायान्वयन स्वयंसेवी संस्थेने नवनंती केल्यास कायशकारी सनमतीच्या 
एखादया नवनर्ष्ट्ट कामासाठी संबनंधत र्ासनकय यंत्रणा ककवा संबधंीत ग्रामपंचायत यांना काम करता येईल. 
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तथानप अर्ा पनरस्स्थतीत अर्ा ननवन यंत्रणेला सवश प्रकारच े कायालयीन सहाय्य करण्याची जबाबदारी 
संबनंधत प्रकल्प कायान्वयन स्वयंसेवी संस्थेची राहील. 
३.          र्ासकीय नवभागाची यंत्रणा प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण म्हणनू काम पाहत असेल तर  त्या  
पनरस्स्थतीत कामांची तांनत्रक मंजूरी त्या त्या नवभागाने नवनहत केलेल्या पध्दतीनुसार करावी. तथानप ननधी 
मागणी करताना आवश्यक ते सवश अनभलेख ककवा त्याच्या प्रती कायशकारी  सनमतीकडे सादर कराव्यात. 
तसेच योजनेंतगशत र्ासकीय यंत्रणेने (वर 15.3.20 मध्ये नमूद केल्यानुसार) केलेल्या सवश उपक्रमाच ेआनण 
बाबींच ेतपासणीच,े मुल्यमापनाच े  अनधकार कायशकारी सनमतीस असतील. 
४.           आदर्शगाव योजनेतील कामांचा कायशकाळ संपल्यावर गाभा / नबगरगाभा क्ेत्रातील कामे जर अपणूश 
राहत असतील तर ती अपणूश कामे / अपणूश क्ेत्र पणूश करण्याची जबाबदारी संबधंीत र्ासकीय नवभागाची 
राहील. सदर अपणूश कामे म.ग्रा.रोहयो, जलसंधारण ककवा संबधंीत नवभागाच्या माध्यमातून पणूश केली 
जातील. याबाबत आवश्यकतेनूसार  सनवस्तर ननदेर् कायशकारी सनमती ननगशनमत करेल. 
5 .            कोणतेही काम तांनत्रक व प्रर्ासकीय  मान्यता असल्यानर्वाय सुरु करण्यात येऊ नये, तसचे 
कायशकारी सनमतीच्या मान्यतेनर्वाय कामात कोणत्याही प्रकारचा बदल परस्पर करु नये. अन्यथा 
यासंबधातील सवश जबाबदारी प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेची राहील.  
१७. कें द्र व राज्य योजनांची सांगड:-  
१. ग्रामीण भागाचा जलद नवकास होण्यासाठी कें द्र व राज्य र्ासनाच्या योजनांची योग्य सांगड 
घातल्यास त्याच े दृष्ट्य पनरणाम अल्प कालावधीत नदसून येतात, म्हणनू आदर्शगांव योजनेत ननवडलेल्या 
गावात प्रचनलत कें द्र व राज्य योजनांची अंमलबजावणी प्राधान्याने करण्यात यावी. याकनरता सवश संबधंीत 
प्रर्ासकीय नवभागाने आवश्यक त्या मागशदर्शक सूचना ननगशनमत कराव्यात. सध्या सुरु असलेल्या नवनवध 
योजनांची मानहती पनरनर्ष्ट्ठ-ड मध्ये दर्शनवल्या आहेत. या व्यनतनरक्त अन्य योजना कायशरत असल्यास 
त्याबाबत देखील योग्य सूचना देण्यात याव्यात. क्ेनत्रय अनधका-यांनी योजनेतील कामांची स्व्दरुक्ती होणार 
नाही याची दक्ता घ्यावी.  
२. राज्य, नजल्हा आनण ग्रामस्तरावर आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प सनमती गठीत करण्यात आलेल्या 
आहेत. यामध्ये र्ासनाच्या नवनवध नवभागाचे प्रनतननधी सदस्य म्हणनू कायशरत आहेत. राज्यातील ननवडलेल्या 
आदर्शगावात त्या त्या नवभागाच्यावतीने नवरे्र्ष बाब म्हणनू त्याच्या नवभागाच्या ननधीतनू प्रत्येक वर्षी कमीत 
कमी एक महत्वाची आनण पनरणामकारक असणारी योजना राबनवण्याच ेलक्ष्य ठेवाव.े त्यावर राज्य, नजल्हा, 
उपनवभाग  व तालुका स्तरावरुन पाठपरुावा तसचे संननयंत्रण कराव.े ननवडलेली आदर्शगाव े ही इतरांना 
मागशदर्शक आनण लोकसहभागात पढुाकार घेण्यात आघाडीवर आल्यामुळे त्या त्या नवभागाच्या नानवण्यापणुश 
प्रकल्पांना राबनवण्याची सधंी सुध्दा या माध्यमातून ननमाण होत आहे. यामुळे आदर्शगावात प्रत्येक नवभागाच्या 
योजनेच ेआदर्श अस ेमॉडेल ननमाण करण्यासाठी जाणीव पवूशक प्रयत्न त्या नवभागाने घ्यावते. 
३.    यासाठी राज्यस्तरीय सनमती सदस्य असलले्या सवश नवभागांनी राज्यातील त्याचं्या नवभागातील सवश 
अनधनस्त कायालयांना सचुना देवून ननवडलले्या आदर्शगावात त्यांच्या नवभागाच्या सवश योजना प्राधान्याने 
राबनवणे आवश्यक आहे.  अर्ा प्रकारे राबनवत असलले्या सवश योजनांच्या अमंलबजावणीचा नवरे्र्ष आढावा 
राज्यस्तरीय सनमतीच्या बठैकीत घेतला जाईल. 
४. गावाच्या सनवस्तर प्रकल्प आराखडयामध्ये अर्ा अनेक योजनांचा अंतभाव करुन त्यास त्या त्या 
नवभागाचा ननधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यस्तरीय सनमती तसेच कायशकारी सनमती स्तरावरुन नवरे्र्ष 
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प्रयत्न कराव.े यासाठी खासदार ननधी, आमदार ननधी, र्ासनाच्या मालकीच्या नवनवध कंपन्यातील 
सामानजक जबाबदारी बाबी अंतगशत उपलब्ध असेलेला ननधी वापरण्यास आता वाव आहे. 
५.  नजल्हा स्तरीय सनमतीचे अध्यक् (नजल्हानधकारी) हे नवनवध नवभागामार्श त राबनवण्यात येत असलेल्या 
नवनवध योजना ननवडलेल्या आदर्शगावात राबनवण्यासाठी संबनंधत सवश यंत्रणांना योग्य ते ननदेर् देतील. 
तसेच नजल्हा स्तरीय सनमतीचे सहअध्यक् तथा मुख्य कायशकारी अनधकारी (नज.प.) हे सवश समन्वय करणाऱ्या 
यंत्रणेच्या कामाचा आढावा प्रत्येक मनहन्याच्या मासीक बठैकीत घेतील. ननवडलेल्या आदर्शगावात संबनंधत 
नवभागाच्या योजना प्राधान्याने राबनवण्याच्या सचुना देतील. तसचे या सवश योजनांची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नवनवध कामांना प्रर्ासनकय मान्यता नजल्हयातील संबनंधत सक्म 
अनधकारी देतील. 
 १८. कामाची तपासणी व मुल्यमापन 
१. गाभा क्ेत्रातील जल व मृदसंधारण कामे प्रकल्प कायान्वयन अनभरण संस्थेने ननयुक्त केलेल्या 
तांनत्रक कमशचा-यांने स्वत:च्या उपस्स्थतीत देखरेख व मागशदर्शनाखाली करावयाच ेआहे. केलेल्या कामाची 
तांनत्रक तपासणी खालीलप्रमाणे करण्यात यावी. 
  1. तांनत्रक कायशकता   100 टक्के 
  2. कृनर्ष पयशवके्क      50 टक्के 
  3.  सहाय्यक अनभयंता     50 टक्के 
  4. तालुका कृनर्ष अनधकारी   आवश्यकतेनुसार 
  5. राज्यस्तरावरील तांनत्रक पथक   आवश्यकतेनुसार 
२.   आवश्यक वाटल्यास सदर कामांची तांनत्रक तपासणी त्रयस्थ संस्थेमार्श त करुन घेण्याच ेअनधकार 
कायशकारी सनमतीस राहतील. यासाठी आवश्यक ती कायशपध्दती नवनहत करण्याचे अनधकार कायशकारी 
सनमतीने ठरवावी. 
३.  संस्थेने (अध्यक्/सनचव इत्यादी) कामे योग्य पध्दतीने व गुणवत्तेवर होत आहेत. याबाबतची सवशतोपरी 
खातरजमा करावी. नबगरगाभा क्ेत्रातील कामासंबधंी नवनहत मापदंडाप्रमाणे संबधंीत यंत्रणेकडून संस्थेने 
तपासणी करुन घ्यावी.  
४.  गाभा / नबगरगाभा क्ेत्रातील नवकास कामे प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेमार्श त केली 
असल्यास त्याची तपासणी / मुल्यमापन राज्यस्तरीय कायशकारी सनमती कायालयातील सक्म अनधकारी 
करेल. 
५. गाभा / नबगर गाभा क्ेत्रातील नवकास कामे ग्रामपंचायतीमार्श त करण्यात आले असेल तर त्याची 
तपासणी / मुल्यमापन संबधंीत यंत्रणेच्या सक्म अनधका-याने कराव.े 
६.  कायशकारी सनमतीस आवश्यकता भासल्यास या कामाची तपासणी त्रयस्थ संस्थेकडून करुन घेईल. 
१९. कामाच ेहस्तातंरण 
१. आदर्शगाव योजनेतील जी कामे प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेने / अर्ासकीय यंत्रणेने केली 
असतील, ती सवश कामे (बांधकाम) पणूश झाल्यावर त्या कामाचे नवनहत नमुन्यात कायशपणूशता प्रमाणपत्र 
(Completion Certificate) तयार कराव.े त्यांस आदर्श ग्रामसनमतीची मान्यता घ्यावी. तदनंतर हस्तांतरण 
अहवाल (Handing Over Certificate) तयार करुन संबनंधत काम कायशकारी सनमतीच्या ननदेर्ानुसार ग्राम 
पंचायतीस ककवा र्ासनकय यंत्रणेस हस्तांतर कराव.े अर्ा प्रकारे हस्तांतर करताना संबनंधत कामाच े2 र्ोटो 
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(कायशस्थळाची पवुावस्था आनण काम झाल्यावर काम व कायशस्थळाचा (एकाच दृष्ट्यात येईल असा) र्ोटो) 
कायशकारी सनमती तसेच ग्रामपंचायतीस द्याव.े 
२. आदर्शगाव योजनेतील जी कामे र्ासनकय यंत्रणेने केली असतील, ती सवश कामे (बांधकाम) पणूश 
झाल्यावर त्या कामाच ेनबनहत नमुन्यात कायशपणूशता प्रमाणपत्र (Completion Certificate) तयार कराव.े त्यांस 
आदर्श ग्रामसनमतीची मान्यता घ्यावी. सदर कायशपणूशता प्रमाणपत्र आनण संबनंधत कामाच े 2 र्ोटो 
(कायशस्थळाची पवुावस्था आनण काम झाल्यावर काम व कायशस्थळाचा (एकाच दृष्ट्यात येईल असा) र्ोटो) 
कायशकारी सनमतीकडे पाठवावते. 
२०. संननयंत्रण व प्रगती अहवाल :- 
१. आदर्शगाव योजना ही प्रकल्पाधारीत असल्यामुळे नननित केलेल्या प्रकल्प आराखडयानुसार नवनवध 
बाबींतगशत कामाच्या प्रतीची र्ाहाननर्ा करणे अननवायश ठरते. यासाठी प्रकल्प कायान्वयन अनभकरणाने सवश 
कायालयीन स्वरुपाची कामे करावयाची आहेत. या कामामध्ये ननयनमत कालावधीच ेप्रगती अहवाल (पानक्क/ 
मानसक / त्रैमानसक/ वार्मर्षक अहवाल), र्ोटो ककवा नडजीटल मानहती, तसेच आवश्यकतेनुसार वरीष्ट्ठ 
स्तरावरुन मागनवण्यात आलेली मानहती तयार करणे व देणे यांचा समावरे् आहे. यासाठी नवनवध प्रकारच्या 
नोंदवहया, नवनवध नस्ती, लेखा व आस्थापना नवर्षयक अनभलेख, प्रलेखन अनभलेख, र्ासन ननणशय, संदभश 
गं्रथ इ. संस्थेने जतन करावते. 
२. कायशकारी सनमतीने वळेोवळेी ननदेनर्त केल्यानुसार व नवनहत  प्रपत्रात आवश्यक ती सवश मानहती 
प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेने नदलेल्या वळेेपवूी कायशकारी सनमतीला परुनवणे बधंनकारक राहील.  
३. यासाठी प्रर्ासनकय बाबींतगशत उपलब्ध करुन नदलेला ननधी प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेस 
वापरावयाचा आहे.  
४. र्ासनस्तरावरुन वळेोवळेी मागनवण्यात आलेली मानहती सुध्दा कायशकारी सनमतीने सादर 
करावयाची आहे. 
५. आवश्यक असल्यास प्रकल्प कायान्वयन अनभकरणाने नजल्हास्तरीय सनमतीस आवश्यक ती मानहती 
या सनमतीच ेसदस्य सनचव यांना देणे बधंनकारक आहे. 
६. योजनेच्या प्रगतीची ननयनमत मानहती उपलब्ध राहण्यासाठी आनण ननयनमत आढावा घेण्यासाठी 
कायशकारी सनमती आवश्यक ती सवश प्रपत्र ेनवनहत करेल आनण गाव, नजल्हा, तसेच र्ासन स्तरावर मानहती 
ननयनमतपणे सादर करेल. 
२१. लखेा पनरक्ण  

आदर्शगांव योजनअंतगशत ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या संस्थांची दरवर्षी आर्मथक वर्षश 
संपल्यानंतर नदनांक 15 जुलै पयंत त्यावर्षी उपलब्ध झालेल्या ननधीच ेउपयोनगता प्रमाणपत्र, केलेली कामे, 
उद्यीष्ट्ट आनण साध्य यांचा तपनर्ल त्या वर्षाच्या लेखा पनरक्ण अहवालासह राज्यस्तरीय कायशकारी 
सनमतीकडे सवश प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण सादर करतील. सदर प्राप्त झालेले लेखा पनरक्ण अहवाल 
कायशकारी सनमती र्ासनास उपलब्ध करुन देईल. 
 २२. सामानजक लखेाजोखा  
१. आदर्शगाव योजनेंतगशत नवकास कामांसोबतच आदर्शगांव योजनेतील कायशक्रमाव्दारे सामानजक 
नवकास आनण नवनवध नवभागाच्या नवकासात्मक उपक्रमाची सुयोग्य अंमलबजावणीच ेकायश साधले जात आहे. 
आदर्शगाव योजनेचचे े काम करताना गाव ननवडीपासनू ते  प्रकल्प आराखडा तयार करतांना तसेच 
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प्रनर्क्णापासून ते नवनवध कामे पणूश करताना प्रत्येक कामात पारदर्शता आणण्यासाठी या योजनेत कायशरत 
सवश संस्था / यंत्रणा / अनधकारी / कमशचारी ककवा संबनंधत व्यक्ती त्याच्या योजनेतील संबनंधत सवश कायात व 
कामात अनधकानधक पारदर्शक व्यवहाराचा अवलंब करतील. त्यांनी केलेली सवश कामे ककवा पत्रव्यवहार 
ककवा तयार केलेले अनभलेख हे सवश नागनरकांसाठी खुले असतील. यामुळे मानहती अनधकार कायदाच्या सवश 
तरतुदी या योजनेर्ी संबनंधत सवश स्तरावरील कायालय तसेच संस्था यांना लागू राहतील.  
२. आदर्शगाव योजनेत सानमल होण्यापासून ते संस्था ननवडी पयंत तसेच गावाच्या नवकासाचा सनवस्तर 
प्रकल्प आराखडा मंजूरीपासनू ते योजनेतील नवनवध बाबी राबनवतांना घ्यावयाच्या नवनवध ननणशयाच ेबाबतीत 
गावाच्या ग्रामसभसे या योजनेमध्ये अत्यंत महत्वाचे स्थान आहे. तसेच योजनेंतगशत आदर्शगाव ग्रामस्तरीय 
सनमतीची तरतुद सुध्दा या सवश प्रनकयेवर संननयंत्रण ठेवण्यासाठी केली आहे. गावाच्या प्रत्येक ग्रामसभेत 
आदर्शगाव योजनेच्या नवनवध बाबींतगशत नवनवध नवकास कामांची चचा होणे आवश्यक आहे. गावाचे सरपंच 
आनण ग्रामपंचायतीच ेसनचव यांनी आदर्शगाव योजनेचा आढावा हा नवर्षय प्राधान्याने ग्रामसभेत घ्यावा. तसेच 
प्रत्येक ग्रामसभेला प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेचे संबनंधत पदानधकारी आनण अनधकारी / कमशचारी 
यांनी उपस्स्थत राहावयाच ेआहे व तसा उपस्स्थती अहवाल संस्थेने कायशकारी सनमतीस पाठवावा. 
३. प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेने आदर्शगाव योजनेंतगशत प्राप्त ननधी, नवनवध कामांवर झालेला 
खचश, उपलब्ध असणारी नर्ल्लक, केलेली कामे याची मानहती ग्रामपचायतीच्या कायालयात तसेच गावातील 
संस्थेच्या कायालयात दर्शनी भागात प्रदर्मर्त करणे बधंनकारक आहे. ही मानहती वळेोवळेी अद्ययावत करणे 
आनण आवश्यकतेनुसार ग्रामसनमतीच्या बठैकीत ककवा ग्रामसभेत सदर व अनुरं्षनगक मानहती देणे बधंनकारक 
आहे. 
२३. त्रयस्थ संस्थेकडून / पथकाकडून करावयाच ेमुल्यमापन  

आदर्शगाव योजनेची प्रत्यक् अंमलबजावणी करताना ज्या उद्यीष्ट्टंााच्या पतूशतेसाठी योजनेची 
ननर्ममती करण्यात आली, ती उद्यीष्ट्टये साध्य झाली नकवा कस े हे पाहणे गरजचे े आहे. याप्रमाणे योजना 
प्रत्यक्ात राबनवतांना येणाऱ्या नवनवध अडथळे, अडचणी व त्यावर मात करण्याची प्रनक्रया यांचीही मांडणी 
पढुील ननयोजनासाठी आवश्यक ठरत असते. जी यंत्रणा योजना राबनवते त्यांना कदानचत या बाबी आवश्यक 
तेवढया स्वरुपात ननदर्शनास येत नाही. सातत्याने कायशपध्दतीत, उपक्रमात, आनण कायात उपयोनजत बदल 
करणे आनण तर्ी सधुारणा करणे हेच नवकासाच ेद्योतक आहे. म्हणनू या योजनेंतगशत सक्म व अनुभवी त्रयस्थ 
संस्था ककवा त्रयस्थ पथक यांचेकडून मुल्यमापन करण्यात येईल. आदर्शगांव योजनेतील कायशक्रमाच्या 
अंमजबजावणीच ेमुल्यमापन तीन वर्षातून एकदा करण्यात याव.े यासाठी कायशकारी सनमती कालावधी, क्ेत्र, 
कक्ा, र्ती व अटी, तसचे अनुरं्षनगक बाबींवर ननणशय घेऊ र्केल. यासाठी कायशकारी सनमतीच्या 
नर्र्ारर्ीनुसार राज्यस्तरीय सनमती त्रयस्थ संस्था / पथक यांची ननवड करेल. मुल्यमापनाची सवश प्रनक्रया 
पारदर्शक आनण तटस्थ पध्दतीने होण्यासाठी कायशकारी सनमती प्रयत्ननर्ल राहील. यासाठी आवश्यक तो 
ननधी आवश्यकतेनुसार व मुल्यमापनाच्या व्याप्ती व ननकडीनुसार र्ासन स्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्यात 
येईल. या बाबीसाठी ननधी उपलब्धतेबाबत योग्य तो ननणशय घेण्याच े अनधकार राज्यस्तरीय सनमतीस 
राहतील. 
 २४. प्रचार व प्रनसध्दी 

कोणत्याही ननवन, उपयोनजत व योग्य संकल्पनेची व्यापक स्वरुपात अंमलबजावणी करावयाची 
असेल तर त्या संकल्पनेचा, संबनंधत नवनवध प्रनक्रयांचा, अनुभवाचा, व संबनंधत प्रेरणादायी नवचारांचा प्रचार 
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करणे अगत्याच ेठरते. आदर्शगाव योजना ही समाजाला व देर्ाला एक प्रकारची र्ाश्वत व प्रगतीकडे नेणारी 
अनभनव अर्ा प्रकारची संकल्पना आहे. या सकंल्पनेची नदर्ा महाराष्ट्रातील राळेगणनसध्दी, नहवरेबाजार 
सारख्या अनेक गावांनी देर्ाला नदली आहे. अर्ा गावांची संख्या तर्ी कमी आहे, तथानप मागील 22 वर्षात 
या योजनेच े यर् पाहता टँकर मुक्त गाव,े ननमशल गाव,े व्यसनमकु्त गाव,े बी पी एल नसलेली व रोजगार 
समस्या मुक्त गाव,े पयावरण परुक गाव,े स्वयंपणूश व स्वावलंबी गाव ेमहाराष्ट्रात तयार होत आहेत. अनुकरण 
हीच प्रारंनभक नर्क्ण पध्दती आहे. या सवश यर्स्वी गावाची मानहती, त्यांनी केलेल्या नवनवध लहान मोठया 
योगदानाची मानहती, या गावातील गावकऱ्यांनी अडचणीवर मात केलेल्या प्रनक्रयेची मानहती, कृनर्ष, 
पयावरण, सामानजक नवकास, ग्राम नवकासाच्या व लोकनवकासाच्या अनेक क्ेत्रातील तत्सम नवकास 
प्रनक्रयेची मानहती, उपक्रमांची मानहती व नेतृत्वाची मानहती इतर गावांपयंत, नवकास क्ेत्रात कायशरत 
असलेल्या सवश संबनंधत घटकांपयशत जाणे अत्यंत महत्वाचे आहे. यायाठी या योजनेत प्रचार व प्रनसध्दी हा 
अत्यंत महत्वाचा घटक अंतशभतू करण्यात येत आहे. 
 
१. आपल ेआदर्शगांव मानसक :- 
१. आदर्शगांव योजनेच्या प्रनसध्दीचा भाग म्हणनू “आपल े आदर्शगांव” नावाने मानसक छापनू प्रनसध्द 
केले जाते.  हे मानसक सन 1998 पासून आदर्शगांव संकल्प व प्रकल्प सनमतीच्या वतीने सुरु करण्यात आले 
आहे. सदर मानसक ग्रामनवकास व तत्सम क्ेत्रातील र्ासकीय कायालयासाठी नवनामुल्य असनू यामध्ये 
मंत्रालयातील सवश संबनंधत नवभागाचे प्रमुख व त्यांचे कायालय, राज्यस्तरावरील योजनेर्ी संबनंधत सवश 
नवभागाच्या राज्यस्तरीय कायालयाच े प्रमूख व त्यांची कायालये, राज्यातील सवश नजल्हानधकारी, 
मुख्यकायशकारी अनधकारी, नजल्हास्तरीय सनमतीर्ी संबनंधत सवश नवभागाचे नजल्हास्तरीय, उपनवभाग स्तरीय 
आनण तालुकास्तरीय कायालये, ननवडण्यात आलेले सवश आदर्शगाव,े यांचा समावरे् होतो. यासाठी प्रत्येक 
मनहन्यास 3000 प्रतींची आवश्यकता आहे. तसेच मासीकाच े लेख, मानसक व लेखांची गुणवत्ता यास 
महाराष्ट्रात नमळत असलेला प्रनतसाद लक्ात घेता आता वगशणीदारांसाठी सुध्दा जादा 2000 प्रतींची 
आवश्यकता आहे. यामुळे आता आपल ेआदर्शगाव या मानसकाच्या प्रत्येक मनहन्यास एकूण प्रती 5000 प्रमाणे 
र्ासकीय र्ोटोकझको मुद्रणालय ककवा महाराष्ट्र सहकारी मुद्रणालयाकडून ककवा आवश्यकतेनुसार खाजगी 
मुद्रणालयाकडून नवनहत पध्दतीचा अवलंब करुन छापनू घेण्यात याव्यात, असा ननणशय घेण्यात येत आहे.  
२. यासाठी कामाच्या गुणवत्तेनुसार आवश्यक नवनवध बाबी जसे संपादकाची नेमणकू, संपादकाच े
मानधन, लघुकालावधीसाठी कंत्राटी सेवा घेण्याची व्यवस्था, मानसक नवतरण प्रणाली, मानसकाची वगशणी व 
तत्सम बाबीबाबतीत ननणशय घेण्याच ेअनधकार कायशकारी सनमतीस राहतील. कायशकारी सनमतीने र्ासनमान्य 
नवनहत पध्दतीचा अवलंब करुन यावर कायशवाही करावी. 
२. आदर्शगाव यर्ोगाथा आनण मागशदर्शक पसु्तकांची छपाई  
 मागील अनेक वर्षात नवनवध गावाच्या, नवनवध बाबींवर यर्ोगाथा तयार झालेल्या आहेत. तसेच कामे 
सुरु असलेल्या गावातील अनेक अनुभव एकनत्रतपणे उपलब्ध होण्याची मागणी गाव,े गं्रथालये, र्ासन तसेच 
प्रर्ासनकयस्तरावर वाढत आहे. आदर्शगावात घेण्यात येणारे उपक्रम राज्य व देर्ातील नागरीकांना सुध्दा 
प्रेरणा देत आहेत. देर्ाची पढुच्या भनवष्ट्यातील नपढी घडनवण्यासाठी संस्कारक्म वयात त्यांना अर्ा प्रयोगाची 
मानहती नमळण्याची मागणी सुध्दा आता सातत्याने येत आहे. याचा नवचार करता आता आवश्यकतेनूसार 
आदर्शगाव यर्ोगाथा पसु्तक तसेच आवश्यकतेनुसार प्रत्येक संबनंधत घटकासंाठी आवश्यक त्या मागशदर्शक 
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पसु्तकाचंी छपाई करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. मात्र या बाबतचा ननणशय ननधी उपलब्धतेनुसार 
घेण्यात यावा. 

 
२५. प्रनर्क्ण  

गावाने या योजनेत प्राधान्याने सहभाग नोंदवावा यासाठी लोकसहभागाची व एकास्त्मक नवकासाच्या 
कायशपध्दतीची प्रेरणादायी संकल्पना स्पष्ट्ट होणे गरजचे ेआहे. गावातील जनसमुहास मानहती  व ज्ञान, प्रेरणा 
नमळाल्यास त्यांना कृनतर्ील करता येते. आदर्शगाव योजनेची संकल्पना, कायशप्रणाली, मागशदर्शक सुचना, 
नवनवध सनमत्या, प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण, त्यांची जबाबदारी, नवनवध नवभाग, त्यांची कामे, योजनेची 
व्याप्ती आनण वगेळेपणा, तसचे नवनवध संबनंधत घटकानंी करावयाची कामे आनण अनुरं्षनगक बाबी या नवर्षयी 
संबनंधत असलेल्या सवश घटकांच े प्रनर्क्ण घेणे गरजचेे आहे. गावाच्या नवकासासाठी वगेवगेळया बाबी 
अंमलात आणताना नवनवध हाताळावयाच े नवर्षय जसे स्वयंसहाय्य गट, मनहला सक्मीकरण, रोजगार 
स्वयंरोजगार नवकास, सुक्ष्मउद्योजकता यासोबतच आरोग्य, नर्क्ण, जलसाक्रता यासह ग्राम व सामानजक 
नवकासाच्या वगेवगेळया नवर्षयाची मानहती नवकास कामात कायशरत असलेल्या सवांनाच आवश्यक असते. 
यासाठी क्मतावृध्दी व प्रनर्क्ण ही बाब यायोजनेंतगशत नवरे्र्ष महत्वाची बाब समजली जात आहे. यासाठी 
प्रनर्क्णाची व्यवस्था  खालील प्रमाणे करण्यात येत आहे. 

 
१. राज्यस्तरीय प्रनर्क्ण 
१.  राज्यस्तरीय प्रनर्क्णाच ेआयोजन अहमदनगर नजल्हयातील नहवरेबाजार स्स्थत यर्वतंराव चव्हाण 
एकास्त्मक ग्रानमण नवकास प्रनर्क्ण कें द्र आनण राळेगणनसध्दी येनथल कहद स्वराज रस्ट संस्थेच ेप्रनर्क्ण कें द्र 
येथे आयोनजत करण्यात येईल. यासाठी र्ासनाने ननगशनमत केलेल्या क्रमांक आगास2013/प्र.क्र 132/जल-
8 नद.22 जानेवारी 2013 या र्ासन ननणशयानुसार राज्यस्तरावरील प्रनर्क्णासाठी खचश करावा . 
२. या योजनेंतगशत नवनवध प्रनर्क्ण कायशक्रमासंाठी आदर्शगाव योजनेतील प्रनर्क्णाची तरतुद 
वापरण्यात येईल.  
३. आदर्शगाव योजनेच्या अंमलबजावणीस सहाय्यक अस े गावातील नवनवध घटकाचंी क्मतावृध्दी 
करण्यासाठी नवनवध नवर्षयाच्या प्रनर्क्णाचं े आयोजन करण्यात येईल. यासाठी प्रनर्क्ण देणाऱ्या संस्थेने 
राज्य प्रनर्क्ण धोरणानुसार प्रनर्क्ण गरजा नननितीकरण, प्रनर्क्ण आराखडा (व प्रनर्क्ण मॉडयुल) तयार 
करणे, प्रनर्क्णाच ेप्रत्यक् आयोजन आनण प्रनर्क्णाच ेमुल्यमापन या सवश टप्प्यावर काम पाहावयाच ेआहे. या 
संबनंधत सवश अहवाल इ. कायशकारी सनमतीस देणे बधंनकारक आहे. प्रनर्क्ण आयोनजत करणेबाबत प्रनर्क्ण 
संस्था ननवड, प्रनर्क्ण कायशक्रम आयोजनाच े  काम देणे, प्रनर्क्ण कायशक्रमाच े संननयंत्रण तसेच ननधी 
उपलब्ध करण्याची सवश जबाबदारी कायशकारी सनमतीची राहील.  
४. प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेला देय असलेल्या प्रर्ासकीय बाबींतगशत खचाच्या 10 टक्के 
रक्कम ग्रामस्तरीय अर्ासनकय सदस्याच्या राज्यस्तरीय प्रनर्क्णात होणाऱ्या प्रवासासाठी खचश करता येईल.  
५. आदर्शगाव योजनेच्या अंमलबजावणी संदभात खालील नवर्षयाचे प्रनर्क्ण या स्तरावर आयोनजत 
कराव.े तसेच नवर्षयाच्या आवश्यकतेनुसार यामध्ये बदल करण्याच ेअनधकार कायशकारी सनमतीस राहतील. 
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अ.क्र बाब सहभागाथी 
१ सहभागी ग्रामीण मुल्यावलोकन (पी आर ए) संस्था अध्यक्, सरपंच, सामानजक कायशकता, ग्राम 

कायशकता, तंत्रज्ञ व मनहला कायशकता 
२ सनवस्तर प्रकल्प आराखडा  

(नड पी आर) 
संस्था अध्यक्, सरपंच, सामानजक कायशकता, ग्राम 
कायशकता, तंत्रज्ञ, सामानजक कायशकता 

३ गाभा क्ेत्रासाठी तांनत्रक कायशकता प्रनर्क्ण तांनत्रक कायशकता 
४ लेखा नवर्षयक प्रनर्क्ण संस्थेच ेलेखापाल, कृनर्ष पयशवके्क 
५ मनहला सक्मीकरण प्रनर्क्ण ग्राम सनमती सदस्य 
६ ग्राम सनमती सदस्य प्रनर्क्ण मनहला बचत गट, आंगणवाडी सेनवका गावातील 

मनहला पदानधकारी, स्वयंसेवी संस्थांच े मनहला 
प्रनतननधी 

७ कमशचारी प्रनर्क्ण ग्रामस्तरीय सनमतीच ेर्ासनकय प्रनतननधी 
८ पाणी ताळेबदं नवर्षयक प्रनर्क्ण ग्राम कायशकता, नर्क्क, संस्थेचा प्रनतननधी 
 
६. प्रेरणादायी अभ्यास दौरा 

गावातील नवकास कामात नेतृत्व करणाऱ्यासंाठी दृष्ट्यस्वरुपाची मानहती, यर्ोगाथेस प्रत्यक् भेट ही 
नेहमीच उदबोधक आनण प्रेरणादायी ठरत असते यासाठी ग्रामनवकास, पाणलोट नवकास, व पयावरण संवधशन 
संदभात राज्यातील ककवा परराज्यातील ज्या गावांनी आदर्श उदाहरणे ननमाण केलेली आहेत या गावांना 
र्ासकीय अनधकारी/ कमशचारी / ग्रामस्थ यांच्या भेटी व अभ्यास दौऱ्याची तरतुद या योजनेत करण्यात येत 
आहे. सदर राज्यातंगशत ककवा परराज्यातील अभ्यासदौरा कायशक्रम आयोजीत करणे, अर्ा दौऱ्याच्या खचास 
मान्यता देणे तसेच संबनंधत सवश अनुरं्षनगक बाबींच्या बाबतीत  ननणशय घेण्याच ेअनधकार कायशकारी सनमतीस 
राहतील. गावाच्या प्रकल्प कायान्वयन अनभकरणाने ग्रामस्थांच्या तसेच ग्रामस्तरीय अनधकारी / कमशचारी 
यांच्या दौरा कायशक्रमाचा आराखडा कायशकारी सनमती कायालयाकडून अंनतम करावा व तदनंतर या अभ्यास 
दौऱ्याच े आयोजन कराव.े यासाठी ग्रामस्तरीय प्रनर्क्णासाठी उपलब्ध झालेल्या तरतुदीतून खचश करावा. 
तसेच आवश्यकता भासल्यास लोकवगशणी सारख्या उपक्रमातून ननधी उभारणी करण्यास गाव व प्रकल्प 
कायान्वयन अनभकरण स्वतंत्र असेल. 
७. ग्रामस्तरीय प्रनर्क्ण 

गावातील मनहला बचत गट क्मतावृध्दी, युवक युवती प्रनर्क्ण, मत्ता नसलेल्यांसाठी क्मतावृध्दी 
प्रनर्क्ण, रोजगार स्वयंरोजगार प्रनर्क्ण इ. प्रकारच े नवनवध प्रनर्क्ण गावात राबनवण्यात याव े यासाठी 
प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण जबाबदार राहील. अर्ा सवश ग्रामस्तरीय उपक्रमासाठी ग्रामस्तरावरील 
प्रनर्क्णासाठी कायशकारी सनमतीस्तरावरुन उपलब्ध करुन नदलेला ननधी वापरण्यात यावा. कायशकारी 
सनमती मार्श त प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीला या स्तरावरील आयोनजत करण्यात येणाऱ्या प्रनर्क्णाच्या खचाच े
मापदंड प्रत्येक वर्षासाठी नननित करण्यात येईल. त्याच मापदंडाच्या अनधन राहून प्रनर्क्णावर खचश करणे 
प्रकल्प कायान्वयन अनभकरणास बधंनकारक आहे. ग्रामस्तरीय प्रनर्क्णाच ेआयोजन करण्यापवूी 15 नदवस 
अगोदर प्रनर्क्णाच्या आयोजनाची मानहती कायशकारी सनमतीस द्यावी. प्रनर्क्णात नवनवध प्रनर्क्ण पध्दतीचा 



र्ासन ननणशय क्रमांकः आगायो-201३/प्र.क्र.१६२/जल-8. 
 

 

 
पृष्ट्ठ 49 पैकी 26  

वापर करावा. तालुक्यातील ककवा नजल्हयातील नवनवध नवर्षयातील तज्ञांना प्रनर्क्णामध्ये मागशदर्शन 
करण्यासाठी पाचारण कराव.े प्रनर्क्ण कायशक्रमाची व्यापक प्रनसध्दी करावी. प्रनर्क्णाथीना प्रनर्क्णात 
सहभाग घेण्यासाठी उपयुक्त असेल अर्ा स्थळी व वळेी प्रनर्क्णाच े आयोजन कराव.े तसचे प्रनर्क्णाच े
आयोजन पणूश झाल्यावर संबनंधत बाबींचा भौनतक व आर्मथक अहवाल कायशकारी सनमतीने नवनहत केलेल्या 
नमुन्यात वळेोवळेी सादर करावा. याबाबतीत सवश संबनंधत अनभलेख जसे प्रनर्क्णाथींची मानहती, प्रनर्क्कांची 
मानहती, वळेापत्रक, प्रनर्क्ण सानहत्य, नवनवध बाबींवर केलेल्या खचाची देयके इ. च ेजतन वगेळे करावयाच े
असून ते तपासणी अनधकाऱ्यास दाखनवणे संस्थेला बधंनकारक आहे. तसेच वळेोवळेी आयोनजत करावयाच्या 
/ केलेल्या प्रनर्क्णासंबधात सवश संबनंधत बाबींची मानहती ग्रामसभेस दयावी. 
२६. आदर्शगाव जनजागृती व ग्रामनवकास अनभयान 
१.  गाव स्वयंपणूश व स्वावलंबी व्हावयाच े असेल तर गावकऱ्यांनी गावाप्रतीच्या त्यांच्या कतशव्य आनण 
जबाबदारी यासंदभात जागृत होणे महत्वाचे आहे. याची प्राथनमक बाब म्हणज े गावातील लहान-थोर, 
मनहला, वृध्द, युवक - युवती  आनण सवश घटकातील व्यक्तींना आदर्श गाव ननमाण करण्यासाठी गाव 
नवकासाच्या नवनवध बाबींची मानहती असणे हे होय. यासाठी प्रत्येक वर्षी नद. 1 ते 7 जून, या कालावधीत 
आदर्श गाव जनजागृती व ग्रामनवकास सप्ताह गावात साजरा करावयाचा आहे. सदर सप्ताह हा प्रकल्प 
कायान्वयन अनभकरण संस्थेने स्वयंप्रेरणेने गावात राबवावयाचा असून यासाठी गावाने सहकायश करणे 
गरजचे ेआहे. या सप्ताहात राबनवण्यात येणाऱ्या नवनवध उपक्रमासांठी र्ासनस्तरावरुन ननधी उपलब्ध करुन 
नदला जाणार नाही. सात नदवसाच ेसांकेनतक वळेापत्रक खालील प्रमाणे आहे. 
1 जून पवूशहंगामी मृदसंधारण कामांची देखभाल व दुरुस्ती 
2 जून नर्क्ण सत्राची सुरुवात -  नवनवध पनरक्ांची मानहती व दाखल्याच ेवाटप  
3 जून आरोग्य नर्नबर- मनहला व बालकांच ेआरोग्य तपासणी व मागशदर्शन नर्नवर  
4 जून ग्राम नवकासाच ेनवनवध अनभयान - जनजागृती चचासत्र  
5 जून जागनतक पयावरण नदन - वृक् लागवड उपक्रम  
6 जून गावाच ेसुर्ोभीकरण 
7 जून  

 
पाण्याच्या ताळेबदंावर आधारीत पीक पध्दती, नबयाणे उपलब्धता इ. नवर्षयावर चचासत्र 
आनण सांस्कृनतक कायशक्रमाच ेआयोजन व सप्ताह समाप्ती उपक्रम 

 
२. या सप्ताहाची तसचे या सप्ताहात घेण्यात येणाऱ्या नवनवध उपक्रमाची व गाव नवकासाच्या नवनवध 
बाबींची मानहती सवश संबनंधतानंा होण्यासाठी बातम्या, वातांकने, लेख, प्रकट मुलाखत ककवा तत्सम बाबींचा 
वापर करावा. क्मतेनुसार उपक्रमाच े र्ोटो / नचनत्रकरण कराव.े सहभाग देणाऱ्या नवनवध मान्यवरांची व 
त्यांच्या सहभागाची नोंद ठेवण्यासाठी आवश्यक ते रनजस्टर इ. ठेवाव.े 
३.  या सप्ताहाच्या अंमलबजावणी संदभात आनण अनुरं्षनगक सवश बाबतीत कायशकारी सनमतीमार्श त 
सनवस्तर मागशदर्शक सूचना वगेळया ननगशनमत करण्यात येतील. आनण या सप्ताहाच्या संबधंातील सवश बाबींवर 
ननदेर्, ननयंत्रण व ननणशय घेण्याच ेअनधकार कायशकारी सनमतीस असतील. 
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२७. आदर्शगाव योजनेचे कायालय बळकटीकरण : याबाबत वगेळ्याने ननणशय घेण्यात येईल. 
ज्याअथी या योजनेंतगशत नवनवध कामांची जबाबदारी कायशकारी सनमती स्तरावर देण्यात आली आहे. 

योजनेच े कायान्वयन, अंमलबजावणी, संननयंत्रण,मुल्यमापन आनण अनुरं्षनगक बाबींर्ी संबनंधत कामे पार 
पाडण्याची जबाबदारी कायशकारी सनमती स्तरावर देण्यात आली आहे. यामुळे अनधकारी/ कमशचारी वगश 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत वगेळ्याने ननणशय घेण्यात येईल. 

 
२८. कायालयीन खचश 

आदर्शगांव योजनेच्या राज्यस्तरीय कायशकारी सनमतीच्या कायालयाच्या दूरध्वनी, पेरोल, तेल, 
वगंण, नवद्युत देयके, कायालयीन खचश, प्रचार व प्रनसध्दी, आपले आदर्शगाव मानसकाच ेप्रकार्न व प्रनसध्दी, 
कायालयाची देखभाल व दुरुस्ती, प्रवास भत्ता, आकस्स्मक खचश, इत्यादीसाठी तसचे कायालयीन कामासाठी 
व कायाध्यक्, आदर्शगाव यांच्यासाठी पढुील आदेर् होईपयशत भाडे तत्वावर वाहन वापरण्यास नदलेल्या 
मंजूरीस येणारा खचश कायाध्यक् यांच्या आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प सनमतीच्या कायालयीन खचाच्या  मंजूर 
तरतुदीतनू भागनवण्यास र्ासन मान्यता देण्यात येत आहे.  

 
 २९. नवनवध सनमत्या, त्यांची कायशकक्ा व अनधकार 

आदर्शगांव संकल्प व प्रकल्प कायशक्रम संपणूश राज्याला लागू असनू राज्य, नजल्हा व गावपातळीवर 
अर्ा नवनवधस्तरावर त्याची अंमलबजावणी होत असल्याने खालीलप्रमाणे सनमत्या स्थापण्यात येत  आहेत. 

 
1. राज्यस्तरीय सनमती  

१. आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प कायशक्रम आखण्यासाठी आनण तो कर्ाप्रकारे कायान्वीत करण्यात 
यावा याबाबत सूचना करुन सुत्रसचंालन करण्यासाठी खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय सनमती स्थापन करण्यात 
येत असनू नतची संरचना खालीलप्रमाणे राहील.   

अ क्र रचना पदनाम 
1 मा. मंत्री (जलसंधारण) अध्यक् 
2 मा. राज्यमंत्री (जलसंधारण) उपाध्यक् 
3 अध्यक्, राज्यस्तरीय कायशकारी सनमती कायाध्यक् 
4 प्रधान सनचव (नवत्त) सदस्य 
5 प्रधान सनचव (ननयोजन) सदस्य 
6 प्रधान सनचव (कृनर्ष) सदस्य 
7 प्रधान सनचव (ग्रामनवकास) सदस्य 
8 प्रधान सनचव (वने) सदस्य 
9 प्रधान सनचव (उजा) सदस्य 

10 प्रधान सनचव (समाजकल्याण) सदस्य 
11 प्रधान सनचव (आदीवासी नवकास) सदस्य 
12 प्रधान सनचव (पाणी परुवठा व स्वच्ठता नवभाग) सदस्य 
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13 सनचव (जलसंधारण) सदस्य 
14 सनचव (पदूम) सदस्य 
15 आयुक्त (कृनर्ष) सदस्य 
16 अनतरीक्त पोलीस महासचंालक(तंटा मुक्ती)  सदस्य 
17 मुख्य कायशकारी अनधकारी MSRLM सदस्य 
18 मुख्य अनभयंता जसधंारण्  (लघुकसचन) सदस्य 
19 ननमंनत्रत सदस्य (प्रर्ासकीय अनधकारी) सदस्य 
20 संचालक (मृद सधंारण व पाणलोट क्ेत्र व्यवस्थापन) सदस्य सनचव 

 
२. राज्यस्तरीय सनमतीच्या बठैकीच े वळेी सनमतीमध्ये सदस्यत्व न दर्शनवलेल्या इतर प्रर्ासकीय 
नवभागातील अनधकाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार ननमंनत्रत सदस्य म्हणनू बोलावता येईल.  
३. राज्यस्तरीय सनमतीची बठैक वर्षातून  दोनदा घेण्यात यावी. 
४. राज्यस्तरीय सनमतीची कायशकक्ा :- 

आदर्शगाव योजनेव्दारे सवशकर्ष गामीण नवकासाची संकल्पना राबनवण्याच े दृष्ट्टीने कायशक्रम 
राबनवण्यासाठी घोरणात्मक बाबी, कायशक्रम गनतमान पध्दतीने कायान्वीत करण्यासाठी कायशकारी सनमतीस 
सूचना देणे तथा मागशदर्शन करणे, योजनेच्या मुल्यांकनासाठी त्रयस्थ संस्था ननयकु्त करणे, ननधी देण्यात 
आलेल्या गावांचा वर्षातून दोनदा आढावा घेणे या जबाबदाऱ्या राज्यस्तरीय सनमती पार पाडील. तसेच 
ननवडलले्या आदर्शगावात समन्वयाने राबनवण्यात येणाऱ्या नवनवध नवभागाच्या योजनाबाबत नवरे्र्ष आढावा 
राज्य स्तरीय सनमती घेईल. 

 
२. राज्यस्तरीय कायशकारी सनमती -   

राज्यस्तरीय सनमतीच्या ननदेर्ानुसार दैनंनदन कामकाज व आदर्शगाव योजनेच्या राज्यातील 
पनरणामकारक अंमलबजावणीसाठी करावयाच े कामकाज इ. चा ननपटारा करण्यासाठी राज्यस्तरावर 
कायशकारी सनमतीची स्थापना करण्यात येत आहे. नतची संरचना खालीलप्रमाणे आहे.  

अ क्र रचना पदनाम 
1 श्री. पोपटराव पवार अध्यक् 
2 सह/उपसनचव (जलसंधारण नवभाग) सदस्य 
3 आयुक्त (परु्संवधशन) सदस्य 
4 आयुक्त (कृनर्ष ) सदस्य 
5 अनतनरक्त प्रधान मुख्य वनसरंक्क (अंदाजपत्रक) (वन नवभाग) सदस्य 
6 सहआयकु्त (आदीवासी नवभाग) सदस्य 
7 संचालक (र्लोत्पादन) सदस्य 
8 संचालक (भजूल सवके्ण) सदस्य 
9 महासंचालक (सामानजक वनीकरण) सदस्य 

10 आयुक्त (समाजकल्याण) सदस्य 
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11 अनतरीक्त मुख्य कायशकारी अनधकारी, वसुंधरा प्रकल्प (IWMP) सदस्य 
12 मुख्य कायशकारी अनधकारी MSRLM सदस्य 
13 व्यवस्थापक, महाराष्ट्र उजा नवकास प्रानधकरण (महाउजा) ननमंनत्रत 
14 सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य  नक्रडा व युवक संचालनालय ननमंनत्रत 
15 अनतनरक्त संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय ननमंनत्रत 
16 संचालक (मृद सधंारण व पाणलोट क्ेत्र व्यवस्थापन) सदस्य सनचव 

 
२. राज्यस्तरीय कायशकारी सनमतीच ेअध्यक्ांना कायाध्यक्, आदर्शगाव योजना असे संबोधण्यात येईल. 
३. कायशकारी सनमतीच्या बठैकीच्या वळेी सनमती अंतगशत सदस्यत्व नसलेल्या व इतर प्रर्ासकीय 
नवभागातील अनधकाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार ननमनत्रत सदस्य म्हणनू बोलनवण्याचा अनधकार अध्यक्, 
कायशकारी सनमती आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प सनमती यांना राहतील. 
४.     कायशकारी सनमतीच्या सवश सदस्यांनी बठैकीच्या वळेी ननवडलेल्या आदर्शगावात त्याच्या    
नवभागामार्श त राबनवण्यास अनुकुल असलेल्या नवनवध कामांचे/ उपक्रमाच ेप्रस्ताव/ सुचना द्याव्यात तसेच या 
गावात त्यांच्या नवभागामार्श त राबनवण्यात आलेल्या नवनवध कामांची, प्रगतीची मानहती सादर करावी. 
५. कायशकारी सनमतीची कायशकक्ा: 

राज्यस्तरीय कायशकारी सनमतीस खालील अनधकार राहतील. 
१. आदर्शगांव योजनेव्दारे सवशकर्ष ग्रामीण नवकासाची संकल्पना राबनवण्याच्या दृष्ट्टीने, कायशक्रम 
राबनवण्यासाठी धोरणात्मक ननणशय घेणे, कायशक्रम गनतमान पध्दतीने कायास्न्वत करण्यासाठी मागशदर्शक 
सूचना ननगशनमत करणे. 
२. कायशकारी सनमती कायालयातील सवश अनधकारी आनण कमशचारी यांची कतशव्ये व जबाबदारी नननित 
करणे. तसचे त्यांना द्यावयाच ेअनधकार नननित करणे 
३. र्ासनाच्या नवनवध नवभागाच्या योजना ननवडलले्या आदर्शगावात समन्वयाने राबनवण्यासाठी 
संबनंधत नवभागाच्या सवश कायालयांना सचुना देणे. अर्ा सवश योजनांच्या अमंलबजावणीचा नवरे्र्ष आढावा 
घेणे. 
४. आदर्शगाव योजनेच्या ननकर्षानुसार पात्र असणाऱ्या गावांची योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ननवड 
करणे. यासाठी आवश्यक ते सवके्ण, भेट, पडताळणी आनण चौकर्ी करणे आनण गाव ननवडीच्या 
कायशपध्दतीची ननयमावली तयार करणे.  
५. अपवादात्मक पनरस्स्थतीत महत्वाच्या ननकर्षांची पतुशता करणारे तथानप कमी /जास्त लोकसख्या 
असणारे ककवा कमी / जास्त भौगोलीक क्ेत्र असणाऱ्या गावांची ननवड करणे. 
६. नवनवध अनभयानामध्ये परुस्कार प्राप्त गाव,े लोकसहभाग आनण सामानजक समानता तसेच एकात्मता  
जपणाऱ्या गावांसाठी नवरे्र्ष बाब म्हणनू गाव/ संस्था ननवडीच्या अटी व र्ती नर्नथल करणे. 
७. योजनेच्या कायान्वयनाच्या संदभात ननवडलेल्या गावातील कामांची प्रगती समाधानकारक न 
वाटल्यास गावाची ननवड रद्द करणे.  
८. गावाने ननवडलेली प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्था यांची ननवड अंनतम करणे 
९. योजनेच्या कायान्वयनाच्या संदभात ननवडलेल्या गावातील प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेच ेकाम 
 समाधानकारक न वाटल्यास सदर अनभकरण संस्थेची ननवड रद्द करणे. 
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१०. ननवडलेल्या गावास तसचे प्रकल्प अनभकरण संस्थेस वळेोवळेी मागशदर्शन करणे, नदर्ादर्शन करणे 
तसेच योजनेची अंमलबजावणी योग्य नरतीने होण्यासाठी योजनेच्या कायशक्ते्रासंबधंात त्यांचेवर प्रर्ासकीय 
स्वरुपाचे ननयंत्रण ठेवणे. 
११. आदर्शगांव योजनेमधील गावाचा सनवस्तर प्रकल्प आराखडा गावाच्या ग्रामसभेने नजल्हास्तरीय 
सनमती कडे सादर केल्यानंतर आनण यांस नजल्हास्तरीय सनमतीची नर्र्ारर् नमळाल्यानंतर त्यास अंनतम 
मान्यता देणे.  
१२. प्रकल्प कायान्वयन अनभकरणास वळेोवळेी नवनवध कामाचंे लक्ांक देणे, त्यांचेकडून प्रत्येक वर्षाच्या 
सुरुवातीला वर्षात करावयाच्या कामाचा वार्मर्षक कृती आराखडा मागनवणे. 
१३. ग्रामस्थ, र्ासकीय अनधकारी / कमशचारी व कायशकारी सनमती सदस्य यांचे राज्यांतगशत व परराज्यात 
अभ्यास दौरे करणे, त्यास मान्यता देणे व त्यानप्रत्यथश येणाऱ्या खचास प्रचलीत ननयमानुसार मान्यता देण्याच े
पणुशत: अनधकार कायशकारी सनमतीस राहतील. 
१४. कायशक्रमाचा वार्मर्षक अथशसकंल्प, सधुारीत अंदाजपत्रक तयार करुन पढुील कायशवाहीसाठी 
र्ासनाकडे पाठनवणे, गावननहाय एकनत्रत ननधीची मागणी र्ासनास करणे. 
१५. सनवस्तर प्रकल्प आराखडयानुसार आनण वार्मर्षक कृती आराखडयानुसार राबनवण्यात येणाऱ्या 
नवनवध कामावर संननयंत्रण करणे. 

१६. सनवस्तर प्रकल्प आराखडयात अंतभूशत आदर्शगाव योजनेतून घेण्यात येणाऱ्या नवनवध कामांच्या 
सनवस्तर अंदाजपत्रकानंा कायशकारी सनमती कायालयातील सक्म अनधकाऱ्यांकडून तांनत्रक मान्यता प्रदान 
करणे. 
१७. तांनत्रक मान्यता प्राप्त कामांना प्रर्ासकीय मान्यता प्रदान करणे. 
१८. तांनत्रक व प्रर्ासकीय मान्यता प्राप्त कामांसाठी प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेच्या 
मागणीनुसार गावननहाय, बाबननहाय व कामननहाय ननधीचे नवतरण करणे. 
१९. प्रकल्प कायान्वयन अनभकरणाच्या सवश कामांवर देखरेख करणे, त्यांच्यावर संननयंत्रण करणे आनण 
त्याच्या कामाच ेमुल्यमापन करणे.  
२०. प्रकल्प कायान्वयन अनभकरणामार्श त राबनवण्यात येणाऱ्या नवनवध कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेणे व 
यासाठी संननयंत्रणाची पध्दत इ. ठरनवणे. 
२१. कायालयातील तांनत्रक व अतांनत्रक पथकाकडून आवश्यकतेनुसार क्ेनत्रय कामाची व संस्थाची, 
गावाची तपासणी करुन घेणे. 
२२. आपले आदर्शगांव मानसक छपाई करणे, संपादन नेमणे, संपादकाच े मानधन ठरनवणे, 
आवश्यकतेनूसार लघुकालावधीसाठी कंत्राटी सेवा घेणे, इत्यादी बाबत कायशवाही करणे. 
२३. योजनेच्या कायान्वयनासाठी आवश्यकतेनुसार वाहन इ. सेवा कंत्राटी पध्दतीने वापरणे 
२४. योजनेच्या कायान्वयनासाठी आवश्यकतेनुसार नवनवध आवश्यक सेवा - साधने कंत्राटी स्वरुपात 
भाडयाने घेणे. 
२५. र्ासनाकडून प्राप्त झालेला ननधी कायशकारी सनमतीच्या मंजूरीने अध्यक् व सदस्य सनचव यांच्या 
स्वाक्रीने संबनंधतानंा नवतरीत करणे. 
२६. आदर्शगाव जनजागृती व ग्रामनवकास सप्ताह राज्यात राबनवणे 
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२७. योजना गनतमान करण्यासाठी सवश गांव व संस्था यांना कायालयास एकत्र जोडण्यासाठी मानहती 
तंत्रज्ञानाच ेआधारे कल्पक उपक्रम राबनवणे. 
२८. गाभा व नबगरगाभा क्ेत्राच्या कामाच ेव्यवस्थापन योग्य पध्दतीने होण्यासाठी आवश्यक उपाय योजना 
करणे. 
२९. योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी आवश्यक त्या मागशदर्शक सूचना व ननदेर्  
ननगशनमत करणे. 
३०. आदर्शगाव योजनेची प्रनसध्दी व प्रचार तसचे प्रनर्क्ण इ. बाबीकरीता राज्यांतगशत / राज्याबाहेरील 
प्रनर्क्ण कायशक्रम/ पनरर्षदा/ यर्ोगाथा भेट इ. कायशक्रमास सनमतीच ेसदस्य ककवा संबनंधत अनधकारी यांना 
पाठनवणे.  
३१. आदर्शगाव योजनेची प्रनसध्दी व प्रचार तसेच अनुरं्षनगक बाबीकरीता राज्यांतगशत / राज्याबाहेरील 
प्रदर्शन कायशक्रमात महाराष्ट्रात राबनवण्यात येणाऱ्या सदर योजनेच ेसादरीकरण करण्यासाठी तसेच सहभाग 
देण्यासाठी आवश्यक ती सवश कामे करणे व यासाठी आवश्यकत ते सवश ननणशय घेणे. 
३२. आदर्शगाव योजनेची प्रनसध्दी व प्रचार तसचे प्रनर्क्ण इ. बाबींकरीता प्रनर्क्ण कायशक्रम/ पनरर्षदा / 
यर्ोगाथा भेट, राज्याबाहेरील प्रनर्क्ण कायशक्रमास सनमतीच े सदस्य ककवा संबनंधत अनधकारी यांना 
पाठनवणे. सदरच्या दौरा कायशक्रमाच्या खचास प्रचलीत र्ासन ननयमानुसार मान्यता देणे. 
३३. आदर्शगाव योजनेच्या प्रचार व प्रनसध्दीबाबतीत आवश्यक त्या सवश उपाययोजना करणे. 

 
३. नजल्हास्तरीय सनमती  
योजनेच्या कामकाजाच े नजल्हास्तरावरुन संननयंत्रण होण्यासाठी नजल्हास्तरीय सनमतीच े गठन खालील 
प्रमाणे करण्यात येत आहे. 

 
अ क्र रचना पदनाम 

1 नजल्हानधकारी अध्यक् 
2 मुख्य कायशकारी अनधकारी (नज.प.) सहअध्यक् 
3 अनतनरक्त मुख्य कायशकारी अनधकारी (नज.प.) सदस्य 
4 अनतनरक्त पोलीस अनधक्क सदस्य 
5 प्रकल्प संचालक नजल्हा ग्रामीण नवकास यंत्रणा सदस्य 
6 नजल्हा ननयोजन अनधकारी सदस्य 
7 नजल्हा आरोग्य अनधकारी सदस्य 
8 नजल्हा नर्क्णानधकारी (नज.प.) सदस्य 
9 उपमुख्य कायशकारी अनधकारी (मनहला व बालकल्याण) सदस्य 

10 उपमुख्य कायशकारी अनधकारी (ग्रामपंचायत) सदस्य 
11 नजल्हा परु्संवधशन अनधकारी (नज.प.) सदस्य 
12 नजल्हा दुग्धव्यवसाय अनधकारी सदस्य 
13 वनरष्ट्ठ भवुजै्ञाननक (भजूल सवके्ण) सदस्य 
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14 कायशकारी अकभयंता (सा.बां.), जलसंधारण,लघुकसचन, नजल्हा 
पनरर्षद (आवश्यकते नुसार अध्यक् यांच्या मान्यतेने) 

सदस्य 

15 योजनेत सहभाग घेत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांचा एक व 
ननवडलेल्या गावातील एक सरपचं अस ेदोन प्रनतननधी (अध्यक् 
यांच्या मान्यतेने) 

सदस्य 

16 उपवनसंरक्क (वननवभाग) सदस्य 
17 उपसंचालक (सामानजक वननकरण) सदस्य 
18 प्रकल्प प्रमूख, नट एस सी (सपंणूश स्वच्छता अनभयान) सदस्य 
19 नजल्हा नक्रडा अनधकारी सदस्य 
20 नजल्हा समाज कल्याण अनधकारी सदस्य 
21 प्रकल्प अनधकारी, एकास्त्मक आदीवासी नवकास प्रकल्प सदस्य 
22 नजल्हयातील इतर ननमंत्रीत अनधकारी सदस्य 
23 नजल्हा अनधक्क कृनर्ष अनधकारी सदस्य सनचव 

 
२. नजल्हास्तरावर नजल्हास्तरीय सनमतीमध्ये अर्ासकीय ननमंत्रीत सदस्यांची ननवड करतानंा 
नजल्हयात आदर्शगाव योजनेअंतगशत ननवडलेल्या गावात प्रानधकृत करणेत आलेल्या प्रकल्प कायान्वयन 
अनभकरण संस्थेचा पदानधकारी व ननवड करण्यात आलेल्या गावापैकी कोणत्याही एका गावातील सरपचं 
याची नेमणकू करणेत यावी. ही नेमणकू करण्याच ेअनधकार सनमतीच्या अध्यक्ास असतील. 
३. अध्यक् या नात्याने त्यांच्या दालनात नजल्हानधकारी यांनी बठैकीच ेआयोजन करणे, आढावा घेणे, 
यासाठी आवश्यक  समन्वय करणे तसचे आवश्यकतेनुसार ननणशय घेणे इ. अनधकार नजल्हानधकारी यांना 
राहतील.   
४. नजल्हानधकारी यांच्या मान्यतेच्या त्यांच्या अनुपस्स्थतीत मुख्य कायशकारी अनधकारी (नज.प.) हे 
सनमतीच ेअध्यक् म्हणनू काम पाहातील. 
५. नजल्हास्तरीय सनमतीची बठैक प्रत्येक मनहन्याला आयोनजत केली जाईल. या बठैकीच े इनतवृत्त 
बठैकीनंतर लगेचच कायशकारी सनमतीस सादर करण्यात येईल. 
६. आदर्शगांव योजनेची अंमजबजावणी गतीमान करणेसाठी नजल्हास्तरावरील बठैका घेणे, ग्रामसभेने 
मंजूर केलेल्या गावननवडीच्या प्रस्तावास राज्यस्तरीय कायशकारी सनमतीची मान्यता नमळण्यासाठी नर्र्ारस 
करणे. 
७. मंजूर गावाच्या ग्रामसभेने सादर केलेल्या सनवस्तर प्रकल्प आराखडयास राज्यस्तरीय कायशकारी 
सनमतीची अंनतम मान्यता नमळण्यासाठी नर्र्ारस करणे इ. अनधकार नजल्हास्तरीय सनमतीस असतील. 
८. ननवडलले्या आदर्शगावात र्ासनाच्या नवनवध नवभागाच्या योजना प्राधान्याने राबनवण्यासाठी सदर 
सनमती पढुाकार घेईल. अर्ा समन्वयाने राबनवण्यात येणाऱ्या योजनांच्या प्रगतीचा नवरे्र्ष आढावा सदर 
सनमती घईल. 
९. र्ासनाच्या नवनवध नवभागाच्या योजना तसचे र्ासनाचे नवनवध अनभयान, प्रकल्प प्राधान्याने 
नजल्हयात ननवडण्यात आलेल्या आदर्शगावात राबनवण्यासाठी गावाच्या सनवस्तर प्रकल्प आराखडयात अर्ा 
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कामांचा समावरे् करुन घेण्याबाबत संबनंधत यंत्रणांना योग्य त्या सुचना व मागशदर्शन नजल्हास्तरीय सनमती 
करेल. 
१०. ननवडलले्या आदर्शगावात समन्वयाने राबनवण्यात असलले्या नवनवध योजनांतगशत नवनवध कामांना 
र्ासनाने नवनहत केल्यानुसार तांत्रीक व प्रर्ासनकय मान्यता प्रदान करण्यात येईल. गावात राबनवण्यात 
येणाऱ्या अर्ा सवश कामांच्या तांत्रीक व प्रर्ासनकय मान्यता बाबतच्या प्रनकयेचा सदर सनमती आढावा घेईल. 
यासाठी आवश्यकतेनुसार योग्य त्या सुचना व ननदेर् सदर सनमती संबनंधत अनधकाऱ्यानंा देईल.  
११. ननवडलेल्या आदर्शगावात नवनवध नवभागामार्श त राबनवण्यात येणाऱ्या नवनवध उपक्रमांचा / कामांचा 
तसेच प्रगतीचा आढावा घेणे व योजनेतील नवनवध उपक्रमांची अंमलबजावणी अनधक योग्य नरतीने 
होण्यासाठी मागशदर्शन करणे, ग्राम सनमतीच्या कामांचा आढावा घेणे तथा योग्य ते नदर्ाननदेर्न करणे ही 
कामे नजल्हास्तरीय सनमतीच्या कायशकक्ात येतील. 
१२. नजल्हास्तरावरुन करण्यात आलेल्या सननयंत्रण  कामाचंी मानहती सदस्य सनचव यांच्यामार्श त 
कायशकारी सनमतीकडे नवनहत नमुन्यात पाठवतील. 
१३. आदर्शगावात काम करणाऱ्या संस्थेने ननयमबाहय काम केल्यास आवश्यक ती प्रर्ासकीय कायशवाही 
करण्याची नर्र्ारस कायशकारी सनमतीस नजल्हास्तरीय सनमती करेल. 
१४. आवश्यकतेनुसार र्ासन तसेच कायशकारी सनमती स्तरावरील वरीष्ट्ठांच्या दौऱ्याचेवळेी योग्य त्या 
मानहतीसह सहकायश करण्यासंदभात संबनंधतांना नजल्हास्तरीय सनमती ननदेर् देईल. 
 
४. ग्रामस्तरीय सनमती  
१. योजनेच्या कामकाजाची प्रत्यक् अंमलबजावणी करतांना सहकायश, मागशदर्शन, आधार तसेच देखरेख 
व संननयंत्रण करण्यासाठी ग्रामस्तरीय सनमतीच ेगठन खालील प्रमाणे करण्यात येत आहे. 

अ.क्र. रचना पदनाम 
1 सरपचं अध्यक् 
2 उपसरपंच सदस्य 
3 ग्रामपंचायत सदस्य - मागासवगीय प्रनतननधी-1 सदस्य 
4 ग्रामपंचायत सदस्य - मनहली प्रनतननधी-1 सदस्य 
5 स्वयंसेवी संस्थेच ेअध्यक् / सनचव सदस्य 
6 तलाठी/ पोलीस उप नननरक्क (पो.स्टे.) सदस्य 
7 ग्रामसेवक सदस्य 
8 आरोग्य सेनवका / ए. एन. एएम. सदस्य 
9 गावातील प्राथनमक र्ाळेचे मुख्याध्यापक सदस्य 

10 वनपाल (गावार्ी संबनंधत) सदस्य 
11 लाइनमन (नवद्युत नवतरण कंपनी मया.) सदस्य 
12 सहा.गटनवकास अनधकारी यांचे प्रनतननधी सदस्य 
13  परु्धन पयशवके्क सदस्य 
14 बांधकाम नवभाग (पं.स.) यांच ेप्रनतननधी सदस्य 
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15 कसचन नवभाग (पं.स.) यांच ेप्रनतननधी सदस्य 
16 भजूल सवके्ण व नवकास यंत्रणेच ेप्रनतननधी सदस्य 
17 नजल्हा नक्रडा अनधकारी यांच ेप्रनतननधी सदस्य 
18 ग्रामसभेने ननयुक्त केलेला ग्रामकायशकता सदस्य 
19 कृनर्ष सहाय्यक सहसनचव 
20 प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण प्रनतननधी  सदस्य सनचव 

 
२. गावाच्या ग्रामपंचायतीच ेसरपचं हे ग्रामस्तरीय सनमतीच ेअध्यक् असतील. 
३. या सनमतीमध्ये नमूद नसलेले पण गावात कायशरत असलेले नवनवध र्ासनकय नवभागाच्या 
प्रनतननधींना ननमंत्रीत करण्याचे अनधकार अध्यक्ानंा राहतील. 
४.  ग्रामस्तरीय सनमतीची कायशकक्ा खालील प्रमाणे राहील. 
१. आदर्शगाव संदभात नवरे्र्ष ग्रामसभांच ेआयोजन करणे 
२. लोकसहभाग व सप्तसतु्री याचंी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामास्थांना उद्यकु्त करणे, पाठपरुावा 
करणे. 
३. ग्रामसभेत सूनचत केलेल्या कामांचा गावाच्या गरजवेर आधारीत कामांचा प्राधान्यक्रम ठरनवणे व 
गावाचा सनवस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करणे व त्यासं मंजूरी देऊन राज्यस्तरीय कायशकारी सनमतीच्या 
मान्यतेसाठी नजल्हास्तरीय सनमतीकडे नर्र्ारस करणे. 
४. गावाचा सनवस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करतानंा पाणलोट नवकास (गाभा कामे), मूलभतू सुनवधा 
नवकास (नबगर गाभा कामे), उपनजवीका कायशक्रम आनण नवनवध योजनांची सांगड घालून घ्यावयाची कामे 
यांचा र्ासन ननणशयास अनुसरुन उनचत समावरे् होईल याबाबत दक् राहणे. 
५. ग्रामस्तरावर राबनवण्यात येत असलेल्या नवनवध र्ासकीय नवभागांच्या योजनांतील कामांचा / 
उपक्रमांचा गावाच्या सनवस्तर प्रकल्प आराखडयात समावरे् करणे. 
६. संस्था व गांव यांचा समन्वय नटकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे. 
७. नवनवध कामे घेतांना, नवनवध लाभाथी ननवडतांना समन्यायी नवकास होण्यासाठी सामानजक 
न्यायाच्या तत्वांचे पालन करणे. 
८. कोणत्याही पनरस्स्थतीत कामांची दुरुक्ती होणार नाही यासाठी सतकश  राहणे. 
९. योजनेच्या अंतगशत कामाच्या गुवणत्तेवर आनण कामाच्या प्रगतीवर संननयंत्रण ठेवणे व कामे 
प्रगतीपथावर असतांना भेटी देणे. 
१०. संस्थांच्या मदतीने खचाची मानहती ग्रामसभेस देणे. 
११. पगार वाटपाच्या वळेी हजर राहणे 
१२. जनमनीचे नसमांकन करणे, रस्ता प्रश्न सोडवणे, कृनर्ष नवर्षयक कुटीर/लघुउद्योगांना चालना देणे. 
१३. र्ालेय नर्क्ण/नक्रडा नर्क्ण/ आरोग्य नवर्षयक कायशक्रमानंा चालना देणे. उदा. (रक्तदान नर्बीर, 
वृक् लागवड इ.) 
१४. र्ासनाने राज्यस्तरीय सनमती, कायशकारी सनमती, नजल्हास्तरावरील सनमत्यांची मागनवलेली 
मानहती संबनंधत संस्थेने नवनानवलंब उपलब्ध करुन देणे, कागदपत्र ेउपलब्ध करुन देणे. 
१५. प्रनर्क्ण कायशक्रम, नवनवध अनभयान, सामुनहक संघटन कायशर्ाळा यात सनक्रय सहभाग घेणे. 
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१६. आदर्शगाव जनजागृती व ग्रामनवकास सप्ताहात नक्रयानर्ल सहभाग देणे. 
३१. अध्यक्, कायशकारी सनमती, आदर्शगाव योजना यांना अनुज्ञेय सुनवधा 
१. आदर्शगांव संकल्प व प्रकल्प सनमतीच ेकायालय पणेु येथे आहे. या नठकाणी त्यांचेकरीता सुसज्ज व 
सुयोग्य अस ेकक् तसेच त्यांचकेरीता आवश्यक त्या सवश कायालयीन सुनवधा व सेवा परुवण्यात येतील. 
२. आदर्शगांव योजनेची व्याप्ती राज्यातील सवश नजल्हयात असून याकनरता होणा-या बठैका, दौरे, 
योजनेचा प्रचार व प्रसार इत्यादीसाठी र्ासनाच्या वगश-1 अनधका-यास अनुज्ञेय असलेले भत्त ेव इतर सुनवधा 
त्यांना अनुज्ञये राहतील. तसचे याकनरता एक वाहन भाडे तत्वावर घेण्यास पढुील आदेर् होईपयशत मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
३. अध्यक्ांना देण्यात येणारे नवनवध भत्त े जसे प्रवासभत्ता, दैननकभत्ता इ. च्या देयकाकनरता  ननयंत्रण 
अनधकारी म्हणनु आयकु्त (कृनर्ष) यांना प्रानधकृत करण्यात येत आहे. 
 ३२ इतर संनकणश 
 1. अनभलखे जतन / हस्तांतरण करणे. 
१.  आदर्शगांव योजनेच े काम मुख्यत्वकेरुन राज्य, नजल्हा व गाव / संस्था पातळीवर होत असल्या 
कारणाने तांनत्रक व अंतानत्रक कामाची तसेच ननधी नवननयोगाबाबत प्रत्येक स्तरावर अनभलेख जतन करणे 
आवश्यक आहे. वनरष्ट्ठ पातळीवरुन ज्या ज्या वळेी अनभलेखाच्या तपासणीसाठी मागणी करण्यात येईल 
त्यावळेेस अनभलेख संबनंधतानंी उपलब्ध करुन देणे बधंनकारक राहील. नवनवध पातळीवर जतन करावयाच्या 
अनभलेखाचा तपनर्ल सोबतच्या पनरनर्ष्ट्ट-ई मध्ये दर्शनवला आहे. सदर सवश अनभलेख प्रकल्प कायान्वयन 
अनभकरण संस्थेने जतन करुन ठेवावते. अनभलेखामध्ये ककवा कामांमध्ये काही अननयनमतता अथवा त्रटुी 
आढळल्यास संस्थेस जबाबदार धरण्यात येईल. 
२.  आदर्शगाव योजनेअतंगशत नत्रसदस्यीय खात्यावर ननधी नवतरीत करण्यात येत असला तरी नवनवध 
कामे योग्य पध्दतीने व गुणवत्तेनुसार होत आहेत ककवा नाही याचीही सवशस्वी जबाबदारी प्रकल्प कायान्वयन 
अनभकरण संस्थेची राहील. 
३.  आदर्शगाव योजनेअतंगशत नत्रसदस्यीय खात्यावर ननधी नवतरीत करण्यात येत असला तरी मंजूर 
सनवस्तर प्रकल्प आराखडयानुसार गाव पणूश होईपयशत सवश अनभलेख जतन करण्याची जबाबदारी संबधंीत 
संस्थेची राहील. संस्थेने लेखा पनरक्ण ननयमानुसार वळेोवळेी अनधकृत यंत्रणेकडून लेखापनरक्ण करुन 
घ्याव.े  
४. आदर्शगावातील कामे पणूश झाल्यानंतर (म्हणजचे गाव पणूश झाल्यावर), प्रकल्प कायान्वयन 
अनभकरण संस्थेने ग्रामसभेच्या मान्यतेने र्ासनाने नवनहत केलेल्या पध्दतीचा अवलंब करुन सदर पणूश 
झालेली कामे संबधंीत ग्रामपंचायतीस हस्तांतरीत करावी, तसेच ज्या गावात प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण 
स्वयंसेवी संस्था काम पाहत असेल त्या पनरस्स्थतीत काम जर्ी पणूश होतीत तर्ी ती कामे (कामाच्या 
प्रकारानुसार) ग्रामपंचायत ककवा र्ासनकय यंत्रणेच े सक्म अनधकारी (उदा. कृनर्ष नवभागाचे तालुका कृनर्ष 
अनधकारी) यांचकेडे जास्तीत जास्त सहा मनहन्याच ेआत प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेने हस्तातंरीत 
करावी. 
५.  आदर्शगाव योजनेच े सकेंत स्थळ नवकसीत करणेसाठी कायशकारी सनमती स्तरावर ननणशय 
घ्यावा,त्यामध्ये आदर्शगाव योजनेचा आराखडा तयार करणे,सननयंत्रण करणे याचा समावरे् करावा, तसचे 
त्यासाठी स्वतंत्र संस्थेची नेमणकु करावी व लागणरे आवश्यक तंत्रज्ञाची कंत्राटी पध्दतीने नेमणकु करावी. 
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२.  मानहतीचा अनधकार कायदा, 2005  
१. मानहतीचा अनधकार अनधननयम, 2005 अंतगशत कोणाताही भारतीय नागरीक संस्थेसंबधंी मानहती 
मागू र्कतो. ही मानहती संस्थेने सदर नागनरकास उपलब्ध करुन देणे बधंनकारक आहे.  त्यासाठी प्रकल्प 
कायान्वयन अनभकरण संस्थेने मानहतीचा अनधकार अनधननयम, 2005 अंतगशत जनमानहती अनधकारी व 
अनपलीय अनधकारी यांच ेपदननदेर्न करणे आवश्यक आहे.  संस्थेच्या जनमानहती अनधका-यामार्श त संबधंीत 
नागनरकास मानहती देणे, मानहती अनधकार कायदयानुसार संस्थेवर बधंनकारक आहे. पदननदेनर्त केलेल्या 
जनमानहती अनधकारी व अनपलीय अनधकाऱ्याच े नाव आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प सनमती कायालयास 
कळनवण्यात याव.े   
२. मानहतीचा अनधकार अनधननयमांतगशत नागनरकाने मागनवलेल्या मानहतीचा संबधं प्रकल्प कायान्वयन 
अनभकरणार्ी असल्यास संबनंधत संस्थेने मानहती देणे बधंनकारक राहील. त्यानुसार अजशदारास संस्थेच ेनाव 
व पत्ता कळनवण्यात येईल. त्यासाठी संस्थेने जनमानहती अनधकारी म्हणनू संस्था अध्यक्ांची (ककवा 
आवश्यकतेनुसार संस्थेच ेइतर पदानधकारी) याच ेपदननदेर्न कराव ेव नवहीत मुदतीत अजशदारास मानहती 
उपलब्ध करुन द्यावी.  
३.  संस्थेने नवहीत कालमयादेत योग्य पध्दतीने मानहती अजशदारास न नदल्यास/सादर न केल्यास 
प्रर्ासनकय ननयंत्रक अनधकारी म्हणनु कायशकारी सनमती स्तरावरील अनधक्क कृनर्ष अनधकारी यांच े
पदननदेर्न करण्यात येत आहे.  
३. इतर महत्वाच्या बाबी  
१. प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण संस्थेने आदर्शगांव योजनेचा आर्मथक व भौनतक मानसक अहवाल 
कायशकारी सनमतीस दरमहा पढुील मनहन्याच े7 तारखेपयंत न चकुता सादर करावा. 
२. गावाने श्रमदानापोटी ननमाण झालेल्या श्रममुल्यांची कामननहाय नोंदणी वगेळया नोंदवहीमध्ये 
करावी. तसेच अर्ा कामाचंे छायानचत्र े सुध्दा ठेवावी. तसेच याबातीत वगेळा अहवाल नजल्हा तसेच 
राज्यस्तरीय कायशकारी सनमतीस ननयनमतपणे सादर करावा. श्रमदानापोटी रोखीने जमा होणारा ननधी, 
ग्रामननधी खात्यामध्ये जमा करावा. गावातील कामे पणूश झाल्यावर या कामांच्या देखरेखी करीता सदर 
ननधीचा उपयोग पाच वर्षानंतर ग्रामसभेच्या मान्यतेने ग्रामपंचायत ककवा संबनंधत र्ासनकय नवभागाच्या मार्श त 
खचश करावा. 
३.    आदर्शगावाचा एकास्त्मक नवकास साध्य होण्यासाठी नवनवध नवभागामार्श त राबनवण्यात येत 
असलले्या योजनांचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. अर्ा समन्वयाने राबनवण्यात येत असलले्या सवश 
योजनांच्या अमंलबजावणी बाबत राज्यस्तरीय सनमती ,कायशकारी सनमती, नवभागीय आयुक्त (महसूल) तसेच 
नजल्हास्तरीय सनमती प्राधान्याने पढुाकार घेईल. यामुळे या सवश स्तरावरील बठैकांमध्ये समन्वयाने 
राबनवण्यात येणाऱ्या बाबीवर नवरे्र्ष चचा होणे अपनक्त आहे व याची नोंद त्या त्या सनमतीच्या बठैकीच्या 
इनतवृत्तात येणे आवश्यक आहे.    

 
४.   आदर्शगाव योजनेचे कामकाज सदस्य सनचव आदर्शगाव तथा सचंालक मृद सधंारण व पाणलोट 
क्ेत्र व्यवस्थापन हे आदर्शगाव  योजनेचा मनहन्यातनु एकदा सनमती कायशलयात येवून आढावा घेतील. 
तद्नंतर कायाध्यक् कामकाजाचा आढावा घेतील. 
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33. सदर र्ासन ननणशय ननयोजन नवभागाचा अनौपचारीक संदभश क्रमांक १५३१ / १४३४ नदनांक १९ जून 
२०१४ व नवत्त नवभागाचा अनौपचारीक संदभश क्रमाकं ४९ /२०१५ नदनांक २० जानेवारी २०१५ अन्वये ननगशनमत 
करण्यात आलेला आहे. हा र्ासन ननणशय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतीक  201503101655583526 आहे.  हा 
आदेर् नडजीटल स्वाक्रीने साक्ांनकत करुन काढण्यात येत आहे.    

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेर्ानुसार व नावाने,  
 
 
 
                                                                    ( नव.नस. वखारे ) 
 उप सनचव, महाराष्ट्र र्ासन 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल यांच ेसनचव 
2. मा.मुख्यमंत्र्याचंे प्रधान सनचव 
3. मा.नवरोधी पक्नेता, नवधानसभा/ नवधान पनरर्षद, महाराष्ट्र नवधानमंडळ सनचवालय, मंुबई 
4. सवश सन्माननीय नवधानसभा/ नवधान पनरर्षद व ससंद सदस्य, 
5. मा.मंत्री (जलसधंारण) तथा पदनसध्द अध्यक्,आदर्शगांव सकंल्प व प्रकल्प सनमती यांच ेखाजगी  
  सनचव, 
6. मा.राज्यमंत्री (जलसधंारण) तथा पदनसध्द उपाध्यक्, आदर्शगांव सकंल्प व प्रकल्प सनमती याचंे  

खाजगी सनचव, 
7. सवश मंत्री/ राज्यमंत्री, मंत्रालयीन नवभाग, 
8. मुख्य सनचव, मंत्रालय, मंुबई. 
9. अपर मुख्य सनचव (कृनर्ष),कृनर्ष व पदुम नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
10. अपर मुख्य  सनचव (ननयोजन), ननयोजन नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
11. सनचव (जलसंधारण), ग्राम नवकास व जलसधंारण नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
12. प्रधान सनचव (ग्राम नवकास ), ग्राम नवकास व जलसंधारण नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
13. प्रधान सनचव (ऊजा), उद्योग व ऊजा नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
14. अपर मुख्य सनचव (वने), महसूल व वन नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
15. प्रधान सनचव (समाजकल्याण), मंत्रालय, मंुबई.  
16. प्रधान सनचव, पाणी परुवठा व स्वच्छता नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
17. प्रधान सनचव, ग्राम नवकास व जलसंधारण नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
18. सनचव (पदुम), कृनर्ष व पदुम नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
19. अपर मुख्य सनचव/ प्रधान सनचव/ सनचव, सवश मंत्रालयीन नवभाग. 
20. श्री.पोपटराव पवार (कायाध्यक्, आदर्शगांव सकंल्प व प्रकल्प सनमती), नहवरे बाजार,  
  नजल्हा अहमदनगर. 
21. सह सनचव / उप सनचव  (जलसंधारण), ग्राम नवकास व जलसंधारण नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
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22. मुख्य कायशकारी अनधकारी , वसुंधरा राज्यस्तनरय पाणलोट नवकास यंत्रणा, पणेु 
23. अपर मुख्य कायशकारी अनधकारी , वसुंधरा राज्यस्तनरय पाणलोट नवकास यंत्रणा, पणेु 
24. महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण सल्लागार पनरर्षदेच ेसवश अर्ासकीय सदस्य. 
25. आयुक्त (कृनर्ष), महाराष्ट्र राज्य, पणेु-1. 
26. प्रधान मुख्य वनसरंक्क व महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, नागपरू. 
27. अनतनरक्त पोलीस महासचंालक 
28. गं्रथपाल, महाराष्ट्र नवधानमंडळ सनचवालय, मंुबई 
29. संचालक, मानहती व जनसंपकश  संचालनालय, मंत्रालय ,मंुबई (र्ासन ननणशयाला प्रनसध्दी  

देण्यासाठी)  
30. संचालक (मृदसधंारण व पाणलोट क्ेत्र व्यवस्थपन), कृनर्ष आयुक्तालय, पणेु-1. 
31. संचालक, र्लोत्पादन, नर्वाजीनगर, पणेु-5. 
32. संचालक, सामानजक वनीकरण, पणेु-1. 
33. संचालक, भजूल सवके्ण व नवकास यंत्रणा, पणेु-37. 
34. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, मंुबई-20. 
35. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2, नागपरू. 
36. संचालक, प्रौढ नर्क्ण, पणेु-1. 
37. संचालक, समाजकल्याण, पणेु-1. 
38. आरोग्य सचंालक, सेंट जॉजसे हॉस्पीटल इमारत, मंुबई-1. 
39. नवभागीय आयुक्त (सवश). 
40. नजल्हानधकारी (सवश) 
41. मुख्य कायशकारी अनधकारी, नजल्हा पनरर्षद (सवश). 
42. नवभागीय कृनर्ष सह सचंालक (सवश). 
43. नजल्हा अनधक्क कृनर्ष अनधकारी (सवश). 
44. नजल्हा ननयोजन अनधकारी (सवश) 
45. नजल्हा आरोग्य अनधकारी (सवश) 
46. नर्क्णानधकारी (प्राथनमक) 
47. नजल्हा परु्संवधशन अनधकारी (सवश) 
48. मनहला व बालकल्याण अनधकारी (सवश) 
49. उपवनसंरक्क (सवश) 
50. उपसंचालक, सामानजक वनीकरण (सवश) 
51. वनरष्ट्ठ भवूजै्ञाननक, भजूल सवके्ण (सवश) 
52. सवश सह सनचव/उप सनचव/अवर सनचव/कक् अनधकारी, ग्राम नवकास व जलसंधारण नवभाग  
  मंत्रालय.   
53. ननवड नस्ती, जल-8, ग्राम नवकास व जलसधंारण नवभाग मंत्रालय, मंुबई  
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 पनरनर्ष्ट्ठ-अ 
आदर्शगांव योजनमध्ये सहभागी होण्याकरीता गाव ननवडीचे ननकर्ष 

प्राधान्यक्रम, अजाचा नमुना, छाननी / मंजूरीची पध्दत 
 

1. गाव ननवडीचे ननकर्ष:-  
यापवूी ननवड करणेत आलेल्या व कामे पणूश झालेल्या गावातील वाडी/वस्ती मधील पाणलोटातील कामे 
व गाव नवकासाची कामे चांगली झालेली असल्यास व त्या वाडीच्या/गावातील  लोकांचा सहभाग चांगला 
असेल तर त्याच गावातील दुसरी वाडी/वस्ती यांना आदर्शगांव योजनेमध्ये सहभागी होता येईल. गाव व 
संस्था ननवडीसाठी र्ासन ननणशयानुसार ननकर्ष नमुद करणेत आलेले आहेत.  परंत ु काही गावांमध्ये 
अनुसूनचत जाती-जमातीच े मोठया प्रमाणात ग्रामस्थ असतात, गावात उद्योगधंदयासाठी नवकासाची 
प्रभावी कामे न झाल्याने ग्रामस्थांचे उद्योगधंदयासाठी होणारे स्थलांतर थांबनवणे, पाण्याची तीव्र टंचाई,  
जलसंधारणाची कामे न झालेली गाव,े मोठया प्रमाणात मजुर उपलब्ध असलेली गाव े ही र्ासन 
ननणशयातील लोकसंख्या व महसुली क्ेत्रासाठी नननित केलेल्या मापदंडापेक्ा जास्त असतात.  तेव्हा 
आता आदर्शगांव योजनेमध्ये समानवष्ट्ठ करावयाच्या नवीन गावांच्या ननवडीचे ननकर्ष खालीलप्रमाणे 
राहतील. 
 

2. गांव ननवडीचे ननकर्ष:-  
1. गावाच्या एकूण क्ेत्रापकैी सवश प्रकारच े नमळून 30 टक्यापेक्ा जास्त कसचन क्ेत्र नसाव.े या क्ेत्रात 

कॅनॉल आनण नलफ्ट या बाबी खाली नभजणाऱ्या क्ेत्राचा समावरे् राहील. 
2. गावाची लोकसंख्या 10000 च्या आत असावी. गावाचे महसुली क्ेत्र 2500 हेक्टर पयंत असाव.े गट 

ग्रामपंचायत अंतगशत स्वतंत्र वाडी/वस्तीस या योजनेत सहभागी होता येईल. 
3. ग्राम नवकास ननधी उभारुन तो चालनवण्यासाठी ग्रामस्थांची तयारी असणे आवश्यक आहे. 
4. सप्तसुत्री (नसबदंी, नर्ाबदंी, चराईबदंी, कु-हाडबदंी, श्रमदान, लोटाबदंी (ननमशलग्राम), रे्तीसाठी 

बोअरवलेबदंी (पाण्याचा ताळेबदं) पालन करण्याची ग्रामस्थांची तयारी आवश्यक आहे. 
५.नवनवध ग्राम अनभयानात (उदा. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अनभयान, ननमशलग्राम अनभयान, 
तंटामुक्त गाव,े संत तुकाराम वनग्राम योजना) परुस्कार प्राप्त गाव ेसहभाग घेऊ र्कतील. गाव नवनवध 
ग्राम अनभयानात परुस्कार प्राप्त ककवा गावाचा अर्ा अनभयानात सहभाग असणे आवश्यक आहे. गावास 
नकमान एका अनभयानात परुस्कार प्राप्त असावा, तसचे गाव हागणदारी मुक्त असाव.े 

3. प्राध्यान्यक्रम 
वरीलप्रमाणे ननकर्ष असणा-या गावाच्या ननवडीत खालीलप्रमाणे प्राधान्यक्रम राहील:- 
1. नपण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई असणारी गाव े 
2. नवनवध ग्राम अनभयानामध्ये गावांचा सहभाग  
3. पडीत जमीन, वन जमीन,गायरान जमीन जास्त असणारी गाव े 
4. स्थाननक मजूरी कमी असणारी गाव े 
5. मृद/जलसंधारणाची कामे काही प्रमाणात झालेली गाव.े तथानप मृद व जलसंधारण कामांना 50 

टक्के पेक्ा जास्त वाव असणे आवश्यक आहे. 
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4. गावातील लोकांचा सहभाग चांगला असेल, गाव सातत्याने परुस्कार प्राप्त करीत असेल तर अर्ा 

गावासाठी / वाडीसाठी नवनर्ष्ट्ठ बाबीच्या संदभात गाव ननवडीचे नवरे्र्ष अनधकार कायशकारी सनमतीस 
राहतील. 

5. ननकर्षात बसत नसलेल्या गावांचे प्रस्ताव कोणाच्याही दबावाखाली नजल्हा अनधक्क कृनर्ष अनधकारी 
यांनी राज्य स्तरीय सनमतीकडे नर्र्ारर् करु नयेत.  
 

6. गावाने अजश करण्याची पध्दत:  
आदर्शगांव योजनेत समावरे् होण्यासाठी इच्छुक गावाने ग्रामसभा बोलावून कायशकारी सनमतीने नवनहत 
केलेल्या नमुन्यात आपला अजश खाली नमुद केलेल्या सहपत्रासह नजल्हा सनमतीमार्श त आदर्शगांव 
संकल्प व प्रकल्प सनमती कायालयाकडे सादर करावा. 
1. ग्रामसभेची नचत्रर्ीत (व्हीडीओ रेकाडींग) 
2. नवनवध ठराव: 

1. ग्रामसभेव्दारे गाव ननवडीचा ठराव,  
2. संस्था ननवडीचा ठराव,  
3. सप्तसुत्री अंमलबजावणीचा ठराव,  
4. आदर्शगाव ग्राम सनमतीची ननवड, 
5. ग्रामकायशकता ननवडीचा ठराव (ग्राम कायशकता हा संस्थेर्ी संबधंीत नसावा). 

3. प्रमाणपत्र : 
1. ग्रामपंचायतीच ेलोकसखं्या प्रमाणपत्र, 
2. तलाठयाच ेकसचन व महसूली क्ेत्र, 
3. नवनवध ग्राम अनभयानातील व गावात राबनवल्या जाणा-या उपक्रमांबाबत उपक्रम रानबवण्याबाबत 

येणा-या र्ासकीय यंत्रणा/ससं्था यांची प्रमाणपत्र,े 
4. कृनर्ष नवभागाचे पाणलोट नवकास कामास 50 टक्के पेक्ा जास्त वाव असण्याच ेप्रमाणपत्र, 
5. नवनवध अनभयानात नमळालेले परुस्कार- प्रमाणपत्राची सत्यप्रत, 
6. ग्रामपंचायतीकडून मतदार सखं्या प्रमाणपत्र, 
7. प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण स्वयंसेवी संस्था असल्यास पनरनर्ष्ट्ठ ब मध्ये नमुद सवश संबनंधत 

प्रमाणपत्र े
4. प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण र्ासनकय यंत्रणा असल्यास ग्रामसभेचा ठराव आनण यंत्रणेची तयारी 

असल्याच ेपत्र आवश्यक 
 
 

7. गावाच्या अजाच्या छाननीची पध्दत:  
इच्छुक ग्राम पंचायतीने गावाच्या व संस्थेच्या पनरपणूश कागदपत्रासह नवनहत नमुन्यात अजश नजल्हानधकारी 
यांच्या अध्यक्तेखाली नजल्हास्तरीय सनमतीस सादर करावा. गावाचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर सनमतीच े
सदस्य सनचव गावाची पाहणी करतील. गाव ननवडीच्या ननकर्षात गाव व संस्था पात्र ठरते ककवा कस?े 
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या बाबत वस्तुननष्ट्ठ अहवाल नजल्हा सनमतीस सादर करतील. नजल्हास्तरीय सनमतीने ननणशय घेऊन 
नर्र्ारर्ीसह पणूश प्रस्ताव आदर्शगाव सनमती कायालयास सादर केल्यावर राज्यस्तरीय कायशकारी 
सनमती त्यावर मंजूरीबाबत पढुील ननणशय घेईल. 
 

8. गाव आदर्शगाव योजनेस मंजुरीस्तव पात्र / अपात्र ठरण्याची पध्दत:  
नजल्हास्तरीय सनमतीने नर्प्र्ारस केलेल्या गावाचे प्रस्ताव राज्यस्तरीय सनमतीस प्राप्त झाल्यावर 
कायशकारी सनमती स्तरावरील तांनत्रक चम ूगावाची /संस्थेच्या कामाची/ कागदपत्राची सनवस्तर पाहणी 
करुन आपला अहवाल कायशकारी सनमतीस सादर करतील. यानंतर कायशकारी सनमतीस आवश्यक 
वाटल्यास गाव ननवडीची ग्रामसभा गावात घेवून पात्र गावास मंजूरी प्रदान करतील. 
गाव ननवडीच्या ननकर्षात सह गाव व संस्था खरोखरच सक्म आहे ककवा नाही याबाबत तपासणी, भेट 
आनण गावाची / प्रकल्प  कायान्वयन अनभकरण संस्थेची एकूणच तयारी व आवड लक्ात घेता गाव व 
संस्था पात्र ठरते ककवा कस?े या बाबत उनचत ननणशय घेईल. 
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पनरनर्ष्ट्ठ-ब 

आदर्शगांव योजनमध्ये प्रकल्प कायान्यान अनभकरण म्हणनू सहभागी होण्याकरीता स्वयंसेवी संस्था ननवडीचे 
ननकर्ष प्राधान्यक्रम, अजाचा नमुना, छाननी/मंजूरीची पध्दत 

 
आदर्शगांव ही योजना स्वयंसेवी संस्थामार्श त राबनवण्यात येत असनू सदरील संस्था संबधंीत 
ग्रामसभेने प्रस्तानवत करावयाची आहे. आदर्शगाव योजनेत सहभागी होण्यासाठी स्वयंसवेी संस्थानंा 
खालील ननकर्ष पणूश करणे आवश्यक आहे. 
 
1. संस्था ननवडीचे ननकर्ष 

1. सवशप्रथम गावातील संस्थेस प्रथम प्राधान्य देण्यात याव.े जर गावात अनुभवी व सक्म संस्था 
नसेल तर त्याच तालुकयातील 25 नक.मी. च्या आतील गावातील जवळच्या ससं्थेस 
प्राधान्य देण्यात याव.े र्क्यतो संस्था त्याच नजल्हयातील असणे आवश्यक आहे. ककवा 
सस्थेच्या एकूण पदानधकाऱ्यांपैकी 3/4 सदस्य (अध्यक् व सनचवासह) त्याच नजल्यातील 
असाव.े 

2. वरील संस्थेची नोंदणी त्याच धमादाय आयकु्त यांचेकडे झालेली असावी. 
3. लेखा पनरक्ण- संस्थेने तीन वर्षाचे ऑनडट नरपोटश सादर करणे आवश्यक आहे. 
4. संस्था रॅ्नमली रस्ट नसावी. 
5. लोकसहभाग घेऊन काम करण्याचा अनुभव असावा. 
6. संस्था कोणत्याही कायशक्रमामध्ये काळया यादीमध्ये समानवष्ट्ट नसावी. 
7. संस्थेकडे अनुभवी व नदघशकाळ काम करणारे तांनत्रक मनुष्ट्यबळ असणे आवश्यक आहे.  
8. संस्थेच े कायश चांगले असल्यास, नवत्तीय बाबी ककवा लेखा पनरक्णामधील वर नमूद 

ननकर्षाच्या अटी नर्थील करण्याच ेअनधकार राज्यस्तरीय कायशकारी सनमतीस राहतील. 
9. एखादया संस्थेने ननवडलेल्या गावात मंजूर प्रकल्प आराखडयातील नवनवध बाबींतगशत 75 

टक्के कामे पणुश केली असल्यास व सदर संस्था कायशकारी सनमतीस योग्य वाटल्यास अर्ी 
संस्था आदर्शगाव योजनेंतगशत दुसरे गाव घेण्यास पात्र रानहल.  या बाबत अट नर्थील 
करण्याच ेअनधकार कायशकारी सनमतीस राहतील.  

 
2. गावाचे क्ेत्र 1500 हेक्टर पेक्ा कमी असल्यास आनण लोकसंख्या 4000 पेक्ा कमी असल्यास 

संस्था ननवडीच ेननकर्ष वर नमुद केलेल्या अटीसह खालील प्रमाणे राहतील  
1. संस्थेची वार्मर्षक नवत्तीय उलाढाल रुपये 3.00 लाखापेक्ा कमी अस ूनये. 
2. संस्थेस जल व मृदसंधारण कामे तसचे ग्रामनवकास क्ते्रातील 2 ते 3 वर्षाचा कामाचा 

अनुभव असावा (तालुक्यातील संबधंीत यंत्रणेच ेप्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडाव)े. ,  
3. संस्थेकडे असलेल्या तानत्रक मनुष्ट्यबळास जल व मृदसंधारण कामे (कृनर्ष व पाणलोट क्ेत्र 

नवकास कामे), मुलभतू सुनवधा - बांधकाम नवर्षयक कामे तसचे समूह संघटन नवर्षयक 
नवनवध कामे यांचा नकमान 2 ते 3 वर्षाचा कामाचा अनुभव असावा. या कामामध्ये नवनवध 
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कामांच ेसनवस्तर अंदाजपत्रक तयार करणे, कामासाठी लाईन आऊट देणे, प्रत्यक्ात कामे 
करणे, कामाची जागा ननवडणे, आवश्यक मनुष्ट्यबळ, सानहत्य व साधने जुळवणे, माप े
नोदनवणे, देयके तयार करणे, ग्राम नवकासाच्या नवनवध बाबींवर प्रनर्क्ण  इ. प्रकारच्या 
नवनवध बाबींचा समावरे् होतो. 

4.  ननवडलेली संस्था गावातील असेल तर अनुभवाची नवत्तीय उलाढालीची अट नर्नथल 
करण्याच ेअनधकार कायशकारी सनमतीला राहतील. 

3. गावाचे क्ेत्र 4000 हेक्टर पेक्ा जास्त असल्यास आनण लोकसंख्या 1500 पेक्ा जास्त असल्यास 
संस्था ननवडीच ेननकर्ष वर नमुद केलेल्या अटीसह खालील प्रमाणे राहतील  
5. संस्थेची वार्मर्षक नवत्तीय उलाढाल रुपये 10.00 लाखापेक्ा कमी असू नये. 
6. जल व मृदसंधारण  तसेच ग्रामनवकास क्ेत्रातील 8 ते 10 वर्षाचा कामाचा अनुभव असावा                 

(तालुक्यातील संबधंीत यंत्रणेचे प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडाव)े 
7.  ननवडलेली संस्था गावातील असेल तर अनुभवाची नवत्तीय उलाढालीची अट नर्नथल 

करण्याच ेअनधकार कायशकारी सनमतीला राहतील. 
4. संस्थेने अजश करण्याची पध्दत:  

1. आदर्शगांव योजनेत प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण म्हण्ाून काम करण्यासाठी वरील 
ननकर्षात बसत असल्यास इच्छूक स्वयंसेवी संस्थेने नवनहत केलेल्या नमुन्यात आपला अजश 
खाली नमुद केलेल्या सहपत्रासह ग्रामपंचायतीस ग्रामसभचे्या मान्यतेसाठी  सादर करावा. 

2. अजासोबत जोडावयाची कागदपत्रे 
1. स्वयंसेवी संस्थेच्या कायशकारणीचा ठराव 
2. संस्थेने कोणतेही काम ननयमबाहय केल्यास ननयमानुसार होणाऱ्या कायशवाहीस तयार 

असल्याच ेप्रमाणपत्र 
3. संस्था गावात गाभा व नबगर गाभा कामांसाह, समूह संगठन, रोजगार व स्वयंरोजगार 

क्मता वृध्दी तसेच नवनवध प्रगतीच्या क्ेत्रात (आरोग्य, नर्क्ण इ.) समन्वयाच ेकाम 
पनरपणूश रीतीने करण्यास तयार असल्याच ेप्रमाणपत्र. 

4. नोंदणी प्रमाणपत्र   
5. संस्थेची घटना व कायशकारीणी 
6. मागील 3 वर्षाचे वार्मर्षक अहवाल 
7. ऑडीट नरपाटश 
8. संस्थेने या आधी राबनवलेले उपक्रम (यादी, वृत्तपत्रांची कात्रणे, र्ोटो 
9. उपलब्ध तांनत्रक मनुष्ट्यबळाची (योग्यता, अनुभव व क्मता) मानहती  
10. नवनवध प्रकारच्या कामाच्या अनुभव प्रमाणपत्र  
11. ग्रामसभेचा ठराव 
12. संस्थेने लोकसहभागातुन केलेल्या कामाच ेवृतपत्र कात्रणे, छायानचत्र े 
13. संस्थेमार्श त स्वयंपणूश व स्वावलंबी करण्यात आलेल्या गावाची यर्ोगाथा 
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5. संस्थेने गावास सादर केलले्या अजाची छाननी व मंजूरी - 
1. इच्छुक स्वयंसेवी संस्थेने पनरपणूश कागदपत्रासह पनरपणूश प्रस्ताव ग्रामसभेस सादर 

करावा.  
2. संस्थेच्या प्राप्त प्रस्तावानुसार ग्रामसभेने अटी व र्ती संदभात संस्थेच्या कामांची, 

कायशपध्दतीची आनण संस्थेच्या नचकाटीची (प्रयत्नात सातत्य ठेवत असल्याची) खात्री 
करावी. योजनेच्या ननकर्षामध्ये संस्था पात्र ठरते ककवा कस े याबाबत वस्तुननष्ट्ठ 
अहवाल अनभप्राय मांडूनच सबंनंधत स्वयसेवी संस्थेस मान्यता दयावी. 

3. ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतर आनण गावाच्या आदर्शगाव ननवडीच्या अजासोबत प्रकल्प 
कायान्वयीन अनभकरण सदर संपणूश प्रस्ताव नजल्हा स्तरीय सनमतीकडे मंजूरीस्तव 
पाठवतील. 

4. यांनतर नजल्हास्तरीय सनमती सदरचा प्रस्ताव त्यांच्या नर्र्ारर्ीसह राज्यस्तरीय 
कायशकारी सनमती पणेु यांना सादर करतील. 

5. राज्यस्तरीय कायशकारी सनमती त्यावर नवनहत केलेल्या पध्दतीचा अवलंब करुन उनचत 
ननणशय घेईल. 
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पनरनर्ष्ट्ट  - क 
प्राथनमक ननवड झाल्यानंतर गाव/इच्छुक संस्थेने करावयाची पवूशतयारी, अनंतम ननवड गांव व  

संस्था रद्द करण्याच ेननकर्ष गांव ननवडीच्या पध्दती 
 

1.  पवूशतयारी कालावधी व गावाची अनंतम ननवड : 
1.  आदर्शगांव योजनेमध्ये गावाची प्राथनमक ननवड झाल्यानंतर प्रथम सहा मनहने हा पवूश 

तयारीचा कालावधी राहील.  या कालावधीमध्ये गावाने व संस्थेने पढुीलप्रमाणे कामे पार 
पाडावयाची आहे. 
1.  प्रवरे्ानुकुल कृती कायशक्रमाची ननवड करणे. 
2.  नकमान रु.2.00 लाख श्रम ककमतीच्या व 6 मनहन्यात श्रमदानाने पणूश करावयाच्या 

कोणत्याही एखाद्या नवनर्ष्ट्ट कामाची ननवड करणे. हे काम गाभा ककवा नबगरगाभा 
कोणत्याही क्ेत्रातील अस ू र्केल. प्रत्येक कुटुबाकंडून एक माणसू दोन ककवा दोन 
माणस े यांनी कमीत कमी एक नदवस श्रमदान प्रत्येक मनहन्याला करणे आवश्यक 
राहील. श्रमदानाच े हजरेीपत्रक संस्थेने ठेवून त्यामधून ननमाण झालेल्या 
मनुष्ट्यनदवसाचंी, त्या कामाच्या मूल्यांकनाची मानहती ग्रामसभेत देण्यात यावी. 

3.   सप्तसूत्री (नसबदंी, नर्ाबदंी, चराईबदंी, कु-हाडबदंी, श्रमदान, लोटाबदंी 
(ननमशलग्राम), बोअरवलेबदंी (पाण्याचा ताळेबदं) च्या अंमलबजावणीबाबत ग्रामस्थांमध्ये 
जनजागृती करावी. 

4.  आदर्शगांव योजनेसाठी नत्रसदस्यीय बकँ खाते राष्ट्रीयकृत बकेँमध्ये उघडणे, 
ग्रामसभेने ननवडलेला ग्रामकायशकता, संस्थेने ठरावाद्वारे कळनवलेला प्रनतननधी व 
संबनंधत कृनर्ष पयशवके्क यांचा नत्रपक्ीय खात्यात समावरे् असेल. 

5.  कामासाठी देण्यात येणारी मजुरी व यंत्रसामुग्रीच े वतेन नत्रसदस्यीय खात्यातनू 
रेखांनकत धनादेर्ाद्वारे अदा करण्यात याव.े 

6.  ग्रामसभेने ननवडलेल्या ग्रामकायशकत्यास आस्थापना ननधीतून मानधन देता येईल. 
मानधनाचा ननणशय संस्था व ग्रामसभेने घ्यावा. 

 
2.  संस्थेने घ्यावयाच ेठराव :  

1.  संस्थेने लवकरात लवकर आपल्या कायशकारीणीची बठैक बोलावून त्यात खालीलप्रमाणे 
ठराव सहमत करुन घ्यावयाचे आहेत- 
  ” आदर्शगांव योजनेसाठी ननवड झाल्याची मानहती देऊन योजनेनुसार ननधी स्वीकारणे व 
खचश करण्यासाठी मान्यता व नत्रसदस्यीय बकँ खाते चालनवण्यासाठी प्रनतननधीची नेमणकू 
ठरावाद्वारे करुन गावाला त्याबाबत कळनवणे.” 

2.   गाव व संस्थेची ननवड झाल्याचे कायशकारी सनमतीच ेपत्र प्राप्त झाल्यावर गावाने व संस्थेने  
 रीतसर ग्रामसभा बोलावून त्यात खालील बाबतीत ठराव पारीत करुन घ्याव.े 
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1. आदर्शगांव योजनेचा ननधी स्वीकारणे व खचश करण्यासाठी मान्यता घेणे  
2. नत्रसदस्यीय बकँ खाते चालनवण्यासाठी प्रनतननधीची नेमणकू करणे व याबाबत 

कायशकारी सनमतीस कळनवणे. 
 

3.   वरीलप्रमाणे ठराव संस्थेने कायशकारी सनमतीस सुध्दा सादर करावा. नत्रपक्ीय बकँ खाते  
राष्ट्रीयकृत बकेँत उघडून त्यांची नाव ेव खाते क्रमांक कायशकारी सनमतीला कळवाव.े  

4.   यानंतर पवूशतयारी टप्प्यातील कामे म्हणज ेक्मता बांधणी व प्रनर्क्ण तसचे सनवस्तर  
     प्रकल्प  अहवाल तयार करणे याबाबतची प्रगती  व ननधीची मागणी राज्यस्तरीय कायशकारी    
     सनमतीस करावी. 

5.  त्यानंतरच पवूशतयारी काळातील करावयाच्या कामासाठीचा पनहला हप्ता सनमतीकडून   
      नवतरीत करण्यात येईल. 

  
3.  संस्था व ग्रामसनमती यांनी करावयाची कायशवाही 

1.  प्रवरे्ानुकूल कृती कायशक्रम पणूश करणे. 
2.  ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या श्रमदानातून करावयाच ेकाम करुन घेणे. 
3.  स्थाननक कायशकते व ग्रामसनमती सदस्य, कमशचारी इ. च ेप्रनर्क्ण पणूश करणे. 
4.  स्वयंसहाय्य गट तसेच उपभोक्ता गट संघनटत करणे. 
5.  गाव नवकासाची कामे लोकसहभागातून उत्तमनरत्या पार पाडलेली गांव,े ग्रामीण नवकासाबाबत 

प्रगनतर्ील गाव,े ग्रामीण नवकास नवर्षयक कायश करणा-या संस्था, कृनर्ष नवद्यापीठे इत्यादी 
नठकाणी नस्त्रया व परुुर्ष ग्रामस्थांच्या भेट-सहली आयोनजत करणे. 

6.  आदर्शगांव व पाणलोट क्ते्र नवकास व सप्तसतू्री पालन याबाबत जाणीव-जागृती व 
प्रबोधनात्मक नवनवध कायशक्रम आयोनजत करणे. 

7. नवनवध प्रकारची मानहती, पी.आर.ए. व इतर माध्यमातून गोळा करुन प्रकल्प आराखडा तयार 
करणे. 

8. दरमहा कायश प्रगतीचा मानसक अहवाल नवनहत नमुन्यात संबनंधतांना सादर करणे. 
9.  दर तीन मनहन्यातून ग्रामसभा आयोनजत करुन कायश प्रगतीचा अहवाल ग्रामसभते सादर करणे. 
10.  नजल्हा पातळीवर बठैकानंा उपस्स्थत राहून सनक्रय सहभाग घेणे. 
11.  योजनेअंतगशत ननवड केलेल्या गावांमध्ये सवश स्तरावरील कामांची व इतर अनुरं्षनगक मानहती, 

मानहती अनधकारात मानगतली असल्यास संस्थेने मानहती देणे बधंनकारक आहे. त्यासाठी 
संस्थेने मानहती अनधका-याची नेमणकू करुन कायशकारी सनमतीस संपणूश पत्यासह कळनवणे. 

4.  गावांची ननवड अनंतम करणे 
1.  सहा मनहन्यांचा पवूशतयारी कालावधी पणूश होण्याअगोदर ककवा त्यातील सवश कामे पणूश झाल्यास 

तयार केलेल्या सनवस्तर प्रकल्प आराखडयास ग्रामसभचेी मान्यता घेऊन संस्थेने वरील सवश 
कामकाजाचा अहवाल संबनंधत तालुका कृनर्ष अनधकारी व राज्यस्तरीय कायशकारी सनमतीस 
द्यावा. 
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2.  तालुका कृनर्ष अनधकारी यांनी झालेल्या कामांची पाहणी करुन अहवाल नजल्हा सनमतीच्या 
नजल्हा अनधक्क कृनर्ष अनधकारी यांच्याकडे दयावा. नंतर नजल्हा अनधक्क कृनर्ष अनधकारी 
यांनी योग्य नजल्हास्तरीय सनमतीची बठैक घेऊन योग्य त्या नर्र्ारर्ीसह अहवाल आदर्शगांव 
संकल्प व प्रकल्प सनमतीकडे सादर करावा. 

3.  या अहवालाच्या आधारे गांव व संस्था ननवड अंनतम करण्याबाबत योग्य तो ननणशय राज्यस्तरीय 
कायशकारी सनमती घेईल. सदर ननणशय सवश संबनंधतास कळनवण्यात येईल. यानंतर गावांचा 
प्रकल्प आराखडा अंनतम करण्याच े काम सुरु होईल. यावळेी संस्था कायशकारी सनमतीच्या 
वतीने करार करण्यात येईल. 

5.  गांव व संस्था रद्द करण्याच ेननकर्ष व पध्दती  
सध्या कायशरत असलेली परंतु समाधानकारक प्रगती नसलेली गांव/ेसंस्थांना वगळण्याचा नवचार 
करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठी खालील बाबी नवचारात घेतल्या जातील. 
1.  ननधी नमळाल्यापासून सहा मनहन्यात प्रकल्प अहवाल सादर न केलेली गांव े
2. ननधी नमळून सहा मनहन्यात कामे सुरु न झालेली व ननधीचा नवननयोग त्या कामासाठी न केलेली 

गांव/ेसंस्था 
3. आर्मथक वर्षश संपल्यानंतर सहा मनहन्याच्या कालावधीत लेखा पनरक्णाचा नहर्ोब पत्रके सादर न 

करणारी गांव/ेसंस्था 
4. सलग सहा मनहन्यात एकदाही श्रमदान न करणारंी गांव े
5. गावात कोणत्याही प्रकारची दारु (मद्य) नवक्री सुरु असणारी गांव े
6. सप्तसुत्री कायशक्रमात अत्यंत असमाधानकारक प्रगती असणारी गांव े
7. आर्मथक गैरव्यवहार करणारी गांव ेव संस्था 
8.  सवश प्रकारची प्रनर्क्ण पणुश न करणारी  प्रकल्प कायशन्वयीण यंत्रणा/गाव े

6.   गांव / संस्था वगळण्याबाबत पध्दती :  
1.  वरीलप्रमाणे गांव े ननदर्शनास आल्यास त्या - त्या मुद्यांबाबत संबनंधत 

गांवाकडून/संस्थांकडून स्पष्ट्टीकरण मागनवण्यात येईल व त्यासाठी 15 नदवसांची मुदत 
देण्यात येईल.  

2.  संबनंधत नजल्हा सनमतीस व ग्रामसनमतीस व प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण ससं्थांना 
त्याबाबत कळनवण्यात येईल. या सवश यंत्रणाचं े / संस्थाचंे अनभप्राय 15 नदवसांच्या आत 
मागनवण्यात येतील. हे खुलासे नवचारात घेऊन गांव/संस्था वगळणेबाबतची योग्य ती 
कायशवाही राज्यस्तरीय कायशकारी सनमती करेल.  

3.  गांव वगळाव े लागण्यास संस्था जबाबदार असल्यास सदरील संस्थेस व पदानधका-यांना 
कें द्र व राज्य योजनेच े काम न देऊन काळया यादीत समावरे् होईल. संस्थेस देण्यात 
आलेल्या ननधीची वसूली संस्थेकडून करुन घेण्याची कायशवाही करण्यात यावी. 
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आदर्शगांव योजनेअतंगशत ननवडलले्या गावांमध्ये कन्व्हरजनं्स (नवनवध सांगड) नवनवध नवभागाच्या योजना 

राबनवल्या जाव्यात यासाठीची प्रानतननधीक स्वरुपाची यादी 
 

अक्र नवभाग योजना/बाबी 
1 कृनर्ष नवभाग नवभागामार्श त राबनवणेत येणाऱ्या प्रचनलत योजना व भनवष्ट्यात 

येणाऱ्या योजना प्राधान्याने आदर्शगावात राबनवण्यात याव्यात. 
2 वन नवभाग/ सामानजक वन 

नवभाग 
नवभागामार्श त राबनवणेत येणाऱ्या प्रचनलत योजना व भनवष्ट्यात 
येणाऱ्या योजना प्राधान्याने आदर्शगावात राबनवण्यात याव्यात. 

3 लघुकसचन जलसधंारण 
नवभाग (नज.प.,राज्यस्तर ) 

नवभागामार्श त राबनवणेत येणाऱ्या प्रचनलत योजना व भनवष्ट्यात 
येणाऱ्या योजना प्राधान्याने आदर्शगावात राबनवण्यात याव्यात. 

4 परु्संवधशन,दुग्धव्यवसाय व 
मत्स्य व्यवसाय नवभाग 

नवभागामार्श त राबनवणेत येणाऱ्या प्रचनलत योजना व भनवष्ट्यात 
येणाऱ्या योजना प्राधान्याने आदर्शगावात राबनवण्यात याव्यात. 

5 सामानजक न्याय नवभाग नवभागामार्श त राबनवणेत येणाऱ्या प्रचनलत योजना व भनवष्ट्यात 
येणाऱ्या योजना प्राधान्याने आदर्शगावात राबनवण्यात याव्यात. 

6 र्ालेय नर्क्ण- प्राथनमक 
व मायनमक नवभाग 

नवभागामार्श त राबनवणेत येणाऱ्या प्रचनलत योजना व भनवष्ट्यात 
येणाऱ्या योजना प्राधान्याने आदर्शगावात राबनवण्यात याव्यात. 

7 सावशजनीक आरोग्य सेवा 
नवभाग 

नवभागामार्श त राबनवणेत येणाऱ्या प्रचनलत योजना व भनवष्ट्यात 
येणाऱ्या योजना प्राधान्याने आदर्शगावात राबनवण्यात याव्यात. 

8 ग्रामनवकास नवभाग नवभागामार्श त राबनवणेत येणाऱ्या प्रचनलत योजना व भनवष्ट्यात 
येणाऱ्या योजना प्राधान्याने आदर्शगावात राबनवण्यात याव्यात. 

9 आनदवासी नवभाग नवभागामार्श त राबनवणेत येणाऱ्या प्रचनलत योजना व भनवष्ट्यात 
येणाऱ्या योजना प्राधान्याने आदर्शगावात राबनवण्यात याव्यात. 

10 मनहला व बालकल्याण 
नवभाग 

नवभागामार्श त राबनवणेत येणाऱ्या प्रचनलत योजना व भनवष्ट्यात 
येणाऱ्या योजना प्राधान्याने आदर्शगावात राबनवण्यात याव्यात. 

11  उजा नवभाग नवभागामार्श त राबनवणेत येणाऱ्या प्रचनलत योजना व भनवष्ट्यात 
येणाऱ्या योजना प्राधान्याने आदर्शगावात राबनवण्यात याव्यात. 

12 क्रीडा नवभाग नवभागामार्श त राबनवणेत येणाऱ्या प्रचनलत योजना व भनवष्ट्यात 
येणाऱ्या योजना प्राधान्याने आदर्शगावात राबनवण्यात याव्यात. 
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आदर्शगांव योजनेअतंगशत राज्यस्तरावर ते गांवपातळीवरील नवनवध घटकांनी नवनवध पातळीवर जतन 

करावयाच्या अनभलखेांची यादी 
 

1. राज्यस्तर (कायशकारी सनमती कायालय):- योजनेत अंतभूशत असलेल्या गावांचा प्रकल्प आराखडा, 
सनवस्तर अंदाजपत्रके, प्रर्ासकीय मान्यता आदेर्, सनवस्तर अंदाजपत्रकांचा तांनत्रक व प्रर्ासकीय 
मान्यतेच्या पत्रासह गोर्षवारा, ननधी नवतरण आदेर्, कायारंभ आदेर्, ननधीची मागणी पत्रक, 
नत्रसदस्यीय खात्यावर जमा केलेल्या ननधीच्या रोकड वहीतील नोंदी, उपयोनगता प्रमाणपत्र, रोकड 
वही, उपयोनगता प्रमाणपत्र, यर्ोगाथा, व संबनंधत सवश पत्र व्यवहार इत्यादी. 
 

2. नजल्हास्तर :- प्रकल्प आराखडा, नजल्हास्तरीय बठैकाचंे इनतवृत्त, राज्य पातळीवरील ननधी नवतरण 
आदेर् व संबनंधत सवश पत्र व्यवहार 
 

3. संस्थास्तर :- ग्रामसभेची इनतवृत्त, गावाचा प्रकल्प आराखडा, मंजूर सनवस्तर अंदाजपत्रके, 
राज्यपातळीवरील ननधी नवतरण आदेर्, मापन पसु्स्तका, रोकडवही, कामाची नोंदवही 
(वकश रनजस्टर), बकँ पासबकु, उपयोनगता प्रमाणपत्र, यर्ोगाथा, श्रमदानाची हजरेीपत्रके, मुल्यांकन, 
कामाच्या संबधातील सवश अनभलेख व संबनंधत सवश पत्र व्यवहार, इत्यादी. 
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