"माझा गाव, सुंदर गाव, समृद्ध गाव अभियान"
पभरपत्रक
प्रस्तावना स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिधियम 1958 साली अस्स्तत्वात आला तसेच पंचायत
सधमती व धिल्हा पधरषद अधिधियम 1961 साली अस्स्तत्वात आला. या दोन्ही कायद्यािुसार अिुक्रमे ग्राम
पंचायती आधि धिल्हा पधरषद व पंचायत सधमत्यांची स्थापिा झाली. राज्यातील ग्रामीि भागाच्या सवांगीि
धवकासाचे महत्वाकांक्षी उधिष्ट्ट डोळ्यासमोर ठे वूि या धिस्तरीय पंचायती राि संस्था काययरत आहे त. स्थाधिक
प्रश्ि / समस्या स्थाधिक लोकप्रधतधििींच्या माध्यमातूि व लोकसहभागातूि सोडधवल्यास त्या त्या धठकािचा
सवांगीि धवकास होऊ शकतो; हे या संस्थांिी धसद्ध करूि दाखवले आहे .
धवकास म्हििे केवळ रस्ते व इमारती बांिकाम करिे िव्हे . शाश्वत व सवांगीि धवकास सािावयाचा
असेल तर ििता, ििावरे , िल, िमीि, िंगल या पाचही िैसर्गगक घटकांचा अथात '5ि' चा धवकास करावा
लागेल. त्यातूिच ग्रामीि भागातील िितेचे िीविमाि उं चावेल, त्यांच्या उत्पन्िात वाढ होऊि क्रयशक्ती
सुिारे ल व त्यातूि मािव धवकास धिदे शांकात सुद्धा वाढ होईल.
अभियानाचे ध्ये य व उभिष्टे शाश्वत व सवंकष धवकासाचे हे च ध्येय समोर ठे वूि धिल्हा पधरषद, बीड "माझा गाव, सुंदर गाव, समृद्ध
गाव" हे महत्त्वाकांक्षी अधभयाि हाती घे त आहे . सदर अधभयाि 1 मे महाराष्ट्र धदिापासूि ते 30 िूि 2022 या
दोि मधहन्यांच्या कालाविीत हाती घे तले िात आहे . या अधभयािाच्या माध्यमातूि बीड धिल्यातील भौधतक
सुधविांचा धवकास, िलसंिारिाचे उपाय, िधमिीचा पोत सुिारण्याच्या उपाययोििा, मधहला व बालकांचा
धवकास, वृक्ष लागवडीतूि पयावरि संवियि, शेतकऱयांच्या शेती उत्पन्िात वाढ करिे व त्यांचे िीविमाि
उं चाविे , पशुििाचा धवकास करिे , गाव स्वच्छता व समृद्धी, िागधरकांचे आरोग्य सुिारिे इ. बाबी हाती घे तल्या
आहे त. त्यासाठी एक सवंकष आराखडा तयार केला असून त्याअुंतगगत गावठाण अुंतगगत करावयाची
कामे गावठाणाच्या बाहे र करावयाची कामे व प्रशासकीय कामे अशा तीन प्रकारात आराखड्याची
भविागणी करण्यात आली आहे . सदरचा आराखडा या पिासोबत दे ण्यात येत आहे . या अधभयािाची
अंमलबिाविी स्थाधिक लोकप्रधतधििी व स्थाधिक प्रशासि यांच्या उत्तम समन्वयातूि करिे अपेधक्षत आहे .
सरपुंच कायग शाळा सदर अधभयािाची पूवयतयारी म्हिूि आराखड्याच्या अंतगयत करावयाची कामे, त्यासाठी लागिारा धििी
याबाबत प्रत्येक तालुक्यात सरपंच काययशाळा घे ण्यात आल्या असूि या काययशाळांच्या माध्यमातूि सरपंचांिा
प्रधशक्षि दे ण्यात आले आहे . सरपंच हा खऱया अथािे 'गावचा रािा' असूि त्यािे एखाद्या लोकाधभमुख
रािाप्रमािे कारभार करूि आपल्या गावचा धवकास करावा असे आवाहि त्यांिा या काययशाळांच्या माध्यमातूि
करण्यात आले आहे . या आवाहिातूि त्यांचा आत्मधवश्वास व काययक्षमता वाढण्यास मदत झाली आहे .

अभियानाची अुंमलबजावणी सदरचे अधभयाि धद. 1 मे 2022 ते 30 िूि 2022 या दोि मधहन्यांच्या कालाविीत राबवायचे आहे .
आराखड्यातील प्रत्येक काम करण्याची िबाबदारी कोित्या धवभागाची आहे व त्यासाठी धििी कोित्या
मागािे/योििेति
ू उपलब्ि होिार आहे याबाबत आराखड्यात सधवस्तर माधहती दे ण्यात आली आहे . धिल्हा
पधरषद अधििस्त सवय धवभाग व सवय यंििेतील अधिकारी/कमयचारी यांिी आपले धवषयाशी संबंधित सवय कामांिा
तांधिक मागयदशयि करावयाचे आहे .
मागगदशगन व पयग वेक्षणासाठी समन्वय सभमती -

❖ गाव पातळीवरील समन्वय सभमती सदर अधभयािातील कामे पूिय करण्यासाठी प्रशासकीय व तांधिक सल्ला दे िे, दे खरे ख ठे विे , पययवेक्षि
करिे या कामासाठी गाव पातळीवर गाव धवकास व समन्वय सधमती स्थापि करण्यात यावी.

गाव भवकास व समन्वय सभमतीची रचना
गावातील सवयमान्य व्यक्ती - अध्यक्ष
सरपंच - सहअध्यक्ष
उपसरपंच - सदस्य
दोि ग्रामपंचायत सदस्य (पैकी एक मधहला) - सदस्य
गावाचे तंटामुक्त सधमतीचे अध्यक्ष - सदस्य
शाळा व्यवस्थापि सधमती अध्यक्ष - सदस्य
पशुिि धवकास अधिकारी/पशुिि पययवेक्षक - सदस्य
वैद्यकीय अधिकारी/आरोग्य सेवक/आरोग्य सेधवक (सवय) - सदस्य
मुख्याध्यापक (सवय) - सदस्य
अंगिवाडी सेधवका (सवय) - सदस्य
बचत गटाचे ग्रामसंघ अध्यक्ष/सधचव - सदस्य
संगिक पधरचालक - सदस्य
ग्रामरोिगार सेवक - सदस्य
संबंधित गावच्या िलिीवि धमशि सधमतीचे सदस्य - सदस्य
कधिष्ट्ठ अधभयंता बांिकाम/ ग्रा.पा.पु./ल. पा. - सदस्य

MREGS चे पिॅ ल तांधिक अधिकारी - सदस्य

िलसुरक्षक - सदस्य
तालुकास्तरावरील पालक अधिकारी - भनमुंत्रीत सदस्य
तलाठी - भनमुंत्रीत सदस्य
कृ षी सहाय्यक - भनमुंत्रीत सदस्य
ग्रामसेवक - सदस्य सभचव
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वैद्यकीय अधिकारी,
आरोग्य सेवक,
आरोग्य सेधवका
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मुख्याध्यापक सवय
(सदस्य)
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अध्यक्ष/सहअध्यक्ष याुंची काये व अभिकार अधभयाि कालाविीत दर 15 धदवसांिी सधमतीची बैठक घे ऊि प्रत्येक धवभागांतगयत सुरू असलेल्या
कामकािाचा आढावा घे िे. पुढील 15 धदवसांच्या कामकािाचे धियोिि करिे. सुरू असलेल्या कामकािास
गती दे ऊि सवय कामे धवधहत वेळेत पूिय करिे. काम पूिय करण्यात येिाऱया अडचिींवर उपाययोििा करिे.
सदस्य सभचवाची काये गाव धवकास व समन्वय सधमतीचा ग्रामसेवक पदधसद्ध सधचव असेल. दर 15 धदवसांिी सधमतीची बैठक
बोलाधवण्याची व सदस्यांिा पिव्यवहार करण्याची िबाबदारी ग्रामसेवकाची असेल. सधमतीच्या सभांचे इधतवृत्त
ग्रामसेवकांिे धलहावे. तसेच 'माझा गाव, सुंदर गाव, समृद्ध गाव' या अधभयािाच्या आराखड्यातील पंचायत
धवभागाशी धिगडीत सवय कामे धवधहत वेळेत पूिय करण्याची काययवाही करिे. (कर वसुली , 15% खचय , 10%
खचय , 5% खचय , ग्रामपंचायतीचे अधभलेखे अद्ययावत करिे इ.) तसेच ग्रामपंचायतींिी करायची अंतगयत कामे व
गावठािाबाहे रील कामे व प्रशासकीय कामे पूिय करण्याची िबाबदारी ग्रामसेवकांची असेल.
अुंगणवाडी सेभवका गावातील SAM/MAM बालकांची संख्या शून्यावर आििे. अंगिवाडीत धडधिटल विि काटा
उपलब्ि करिे. उं ची मोिण्याची पट्टी उपलब्ि करिे. अंगिवाडीतील सवय रधिस्टर व अधभलेखे अद्यावत करिे.

SAM/MAM बालकांची संख्या असलेल्या अंगिवाडी पोषि पंिरवडा सािरा करूि कुपोषि दूर करण्याचा
प्रयत्ि करिे. लसीकरि काययक्रमास मदत करिे. सॅधिटरी ि ॅपधकि ग्रामपंचायतीिे उपलब्ि केल्यावर त्याच्या
धवतरिात सहकायय करिे. माझी कन्या भाग्यश्री योििेअंतगयत लाभार्थ्यांची खाती उघडिे. सुकन्या समृद्धी
योििेअंतगयत लाभाथी खाते उघडिे. अंगिवाडी पधरसरात परसबाग लागवड करिे.
आरोग्य सेवक/सेभवका प्राथधमक आरोग्य केंद्र/उपकेंद्रातील अधभलेखे अद्यावत करिे. अधभयाि काळात आवश्यकता भासल्यास
धवशेष लसीकरि मोहीम हाती घे िे. मुलीच्या िन्माचे स्वागत करिे.
पशिन भवकास अभिकारी व पशिन पयग वेक्षक ििावरांचे लसीकरि करिे. पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील सवय दप्तर अद्यावत करिे. शेतकऱयांच्या प्रत्यक्ष
भेटीगाठी घे ऊि शेतकऱयांिा गोपालि, मधहषपालि, शेळीपालि, कुकुट पालि इत्यादीसाठी प्रोत्साधहत करिे.
पशुसंवियि धवभागाच्या सवय योििा पशुपालक व शेतकऱयापयंत पोहोचधविे.
शाळा व्यवस्थापन सभमती अध्यक्ष शाळा व्यवस्थापि सधमतीच्या अध्यक्षांिी अधभयाि काळात गावातील सवय शाळांचे मुख्याध्यापक व
धशक्षक यांची बैठक घे ऊि उधिष्ट्ट प्रमािे शालेय कामकाि करिे साठी िोरि ठरवावे व पाठपुरावा करावा.

मख्याध्यापक सवय मुख्याध्यापकांिी शालेय अधभलेखे, शालेय पोषि आहाराचे अधभलेखे, हं गामी वस्तीगृहाचे अधभलेखे
अद्ययावत करावेत. लोकसहभागातूि शाळे ची रं गरं गोटी करावी तसेच बाला प्रकल्पाबाबत आढावा घे ऊि त्यास
गती द्यावी. 100% धवद्यार्थ्यांची आिार िोंदिी करूि ऑिलाइि करण्यात यावेत.
तुंटामक्त सभमतीचे अध्यक्ष गावातील सवय प्रकारचे तंटे तडिोडीच्या माध्यमातूि व सामंिस्याच्या माध्यमातूि सोडधवण्यासाठी प्रयत्ि
करिे तसेच गावातील एखाद्या कामाबाबत तक्रार उत्पन्ि झाल्यास त्याचे धिराकरि करिे.
ग्रामरोजगार सेवक अधभयाि काळात िरे गाच्या माध्यमातूि मोठ्या प्रमािावर कामे हाती घे िे उदा. गावठाि वृक्ष लागवड,
बांिावरची वृक्ष लागवड, तुती लागवड, ग्रामपंचायत भवि, शोषखड्डे , मैदाि तयार करिे , पुिभयरि कामे,
स्मशािभूमी, कंपोस्ट खत धिर्गमती, गायगोठे , CCT, डीप CCT, िाला खोलीकरि व सरळीकरि, LBS,
बांिबंधिस्ती, शेततळी, शेतरस्ते, धशवरस्ते, पािंदरस्ते, फळबाग लागवड इत्यादी सदर कामांची हिेरीपिके
भरिे, कामावर दे खरे ख व धियंिि ठे विे. MREGS अंतगयत सामाधिक लेखा परीक्षि करूि घे िे. मिुरांिा
वेळेवर मिुरी धमळिेसाठी हिेरी पिके त्वधरत मंिरु ीसाठी सादर करिे.
पॅनल ताुंभत्रक अभिकारी िरे गा अंतगयत िेमि
ू धदलेल्या कामांची मोिमापे वेळेत घे िे. िरे गा कामांिा तांधिक सल्ला/मागयदशयि करिे.
कामांस प्रत्यक्ष भेट दे ऊि कामाच्या प्रगतीचा आढावा घे िे.
तलाठी गावठाि बाहे रील कामांिा भेटी दे िे. शेतरस्ते, पािंदरस्ते, धशवरस्ते यांबाबत येिाऱया अडचिींचे धिवारि
करण्यासाठी कायदे शीर उपाययोििा करिे. िरे गा अंतगयत सुरू असलेल्या कामांबाबत तक्रार उद्भवल्यास
त्याच्या धिराकरिासाठी प्रयत्ि करिे.
कृ षी अभिकारी, कृ षी सहाय्यक व भवस्तार अभिकारी (कृ षी) फळबाग लागवड, कांदा चाळ, शेतीपूरक व्यवसाय, पौस्ष्ट्टक गवत लागवड, िधमिीचे पोत सुिारण्याचे
उपाय, वृक्षलागवड, धठबक ससचि, तुषार ससचि, शेततळी, CCT, डीप CCT, मा.िा.बा., बांिबंधिस्ती,
बायोगॅस, तुती लागवड, बीिोत्पादि, गटशेती इत्यादी कामे हाती घे ण्यासाठी शेतकऱयांिा प्रोत्साहि दे िे. सदर
कामकािाला तांधिक सल्ला पुरधविे , दे खरे ख व धियंिि ठे विे.
कभनष्ठ अभियुं ता/ शाखा अभियुं ता (बाुं.) अिघड दगडी बांि, शेतरस्ते, धशवरस्ते, पािंदरस्ते इत्यादी बाबत तांधिक सल्ला, मागयदशयि व पययवेक्षि
करिे.

कभनष्ठ अभियुं ता/ शाखा अभियुं ता (ल.पा.) िाला खोलीकरि, सरळीकरि कामे हाती घे िे, धसमेंट िाला बांि, पाझर तलाव दुरुस्ती इत्यादी कामांिा
भेटी दे ऊि तांधिक सल्ला, मागयदशयि, धियंिि व पययवेक्षि करिे.
कभनष्ठ अभियुं ता/ शाखा अभियुं ता (ग्रा.पा.प.)/जलजीवन सभमती िलिीवि धमशि अंतगयत सवय कामे धवधहत वेळेत पूिय करिे. िल पुिभयरिच्या कामांिा भेटी , तांधिक
सल्ला, मागयदशयि व पययवेक्षि करिे , RO प्रिालीवर देखरे ख व धियंिि ठे विे.
आरोग्य सेवक, जलसरक्षक पािी िमुिे तपासिी, पाण्याच्या स्िोतांची स्वच्छता, TCL चा वापर यांवर सधियंिि करिे.
ग्राम धवकास व समन्वय सधमतीिे दर पंिरा धदवसांिी बैठक घे ऊि अधभयािाच्या अंमलबिाविीबाबत
चचा करावी, आढावा घ्यावा, तांधिक सल्ला व मागयदशयि याबाबत धवचारधवधिमय करण्यात यावा.
तालका स्तरावरुन पालक अभिकाऱयाुंची भनयक्ती पंचायत सधमती स्तरावरूि सदर अधभयािाची अंमलबिाविी, दे खरे ख, सधियंिि व समन्वयासाठी
अधभयािात सहभाग घे तलेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एका पालक अधिकाऱयाची धियुक्ती करण्यात यावी.
सदर पालक अधिकारी हे धवस्तार अधिकारी दिाचे अधिकारी असतील. पालक अधिकारी यांिी त्यांिा िेमि
ू
धदलेल्या गावास समक्ष भेट द्यावी व अधभयािाच्या अंमलबिाविीस गती द्यावी.

❖ तालका पातळीवरील समन्वय सभमती सदर अधभयािातील कामे धवधहत वेळेत पूिय करण्यासाठी वेळोवेळी आढावा घे िे , प्रशासकीय व तांधिक
मागयदशयि करिे. प्रत्येक धवभागाच्या कामकािाचे परीक्षि करिे. दर 15 धदवसांिी बैठक घे ऊि मागील 15
धदवसातील कामकािाचा आढावा घे िे व पुढील 15 धदवसांच्या कामकािाचे धियोिि करण्याची िबाबदारी या
सधमतीची असेल.
तालकास्तरीय भवकास व समन्वय सभमतीची रचना
गटधवकास अधिकारी - अध्यक्ष
सवय धवस्तार अधिकारी (पं.) - सदस्य
उपअधभयंता (बां.) - सदस्य
उपअधभयंता (ल.पा.) - सदस्य
उपअधभयंता (ग्रा.पा.पु.) - सदस्य
तालुका आरोग्य अधिकारी - सदस्य
गटधशक्षिाधिकारी - सदस्य
एकास्त्मक बाल धवकास प्रकल्प अधिकारी - सदस्य
सवय कृ षी अधिकारी व धवस्तार अधिकारी (कृ षी) - सदस्य
तालुक्यातील धिवडक पाच सरपंच (धिल्हास्तरावरूि धिवड केले ले) - सदस्य
सवय RHE (घरकुल) - सदस्य

APO (MREGS) - सदस्य
BRC व CRC (स्वच्छ भारत धमशि) - सदस्य
BM (आपले सरकार सेवा केंद्र) - सदस्य
BMM (MSRLM) - सदस्य
RGSA अधभयंता व ऑपरे टर - सदस्य
तालुका कृ षी अधिकारी - भनमुंभत्रत सदस्य
विक्षेिपाल - भनमुंभत्रत सदस्य
तालुकास्तरीय पालक अधिकारी – सदस्य
सहाय्यक गटधवकास अधिकारी - सदस्य सभचव

सवय धवस्तार
अधिकारी
(पं.) (सदस्य)

उपअधभयंता
बांिकाम
(सदस्य)

उपअधभयंता
ल.पा. (सदस्य)

उपअधभयंता
ग्रा.पा.पु. (सदस्य)
तालुका आरोग्य
अधिकारी (सदस्य)

तालुका
स्तरावरील पालक
अधिकारी
(सदस्य)

विक्षेिपाल (धिमंधित
सदस्य)

गटधशक्षिाधिकारी
(सदस्य)
एकास्त्मक
बाल धवकास
प्रकल्प
अधिकारी
(सदस्य)

गटधवकास अधिकारी (अध्यक्ष)
सहाय्यक गटधवकास अधिकारी
(सदस्य सधचव)

तालुका कृ षी
अधिकारी (धिमंधित
सदस्य)

सवय कृ षी अधिकारी व
ववस्तार अधिकारी
(कृषी) (सदस्य)

तालुक्यातील धिवडक
5 सरपंच
धिल्हास्तरावरूि
धिवड केलेले
(सदस्य)

RGSAअधभयंता
व ऑपरे टर
(सदस्य)
BMM
(MSRLM)
(सदस्य)

BM
(आपले
सरकार
सेवा केंद्र)
(सदस्य)

BRC व
CRC (स्वच्छ
भारत धमशि)
(सदस्य)

APO
(MERGS)
(सदस्य)

सवय RHE
(घरकुल)
(सदस्य)

सदर सधमतीची बैठक दर 15 धदवसांति
ू आयोधित करावी. सधमतीतील सवय सदस्यांिी त्यांच्या
गावपातळीवरील यंििेला कामकािात येिाऱया अडचिींबिल तांधिक सल्ला व मागयदशयि करावे. गाव पातळीवर ि
सुटलेले प्रश्ि या सधमतीच्या बैठकीत चचे स घे ऊि त्यांवर उपाययोििा करावी. पालक अधिकाऱयांिी
गावस्तरावरील कामकािाचा अहवाल या सधमतीच्या बैठकीत सादर करावा. तालुका स्तरीय सधमतीिे आपल्या
प्रत्येक बैठकीत मागील 15 धदवसांत झालेल्या कामकािाचा आढावा घे ऊि पुढील 15 धदवसांच्या कामांचे धियोिि
करावे. तालुकास्तरीय सधमतीच्या सदस्यांिी प्रत्यक्ष गाव भेटी दे ऊि, कामांिा भेटी दे ऊि सल्ला, मागयदशयि,
पययवेक्षि व धियंििाचे कामकाि करावे.

❖ भजल्हा पातळीवरील समन्वय सभमती सदर अधभयािातील कामे धवधहत वेळेत पूिय करण्यासाठी वेळोवेळी आढावा घे िे , प्रशासकीय व तांधिक
मागयदशयि करिे. प्रत्येक धवभागाच्या कामकािाचे परीक्षि करिे. दर 15 धदवसांिी बैठक घे ऊि मागील 15
धदवसातील कामकािाचा आढावा घे िे व पुढील 15 धदवसांच्या कामकािाचे धियोिि करण्याची िबाबदारी या
सधमतीची असेल.

भजल्हास्तरीय भवकास व समन्वय सभमतीची रचना
मुख्य काययकारी अधिकारी - अध्यक्ष
अधत. मुख्य काययकारी अधिकारी - सहअध्यक्ष
प्रकल्प संचालक (ग्रामीि धवकास यंििा) - सदस्य
धिल्हा काययक्रम अधिकारी (म.बा.धव.) - सदस्य
काययकारी अधभयंता (ग्रा.पा.पु.) - सदस्य
धिल्हा िलसंिारि अधिकारी (ल.पा.) - सदस्य
काययकारी अधभयंता (बांि.१) - सदस्य
काययकारी अधभयंता (बांि.२) - सदस्य
गट धवकास अधिकारी (िरे गा) - सदस्य
कृ षी धवकास अधिकारी - सदस्य
धिल्हा पशुसंवियि अधिकारी - सदस्य
धिल्हा आरोग्य अधिकारी - सदस्य
धशक्षिाधिकारी (प्राथ.) - सदस्य
उपमुख्य काययकारी अधिकारी (पं.) - सदस्य सभचव

धशक्षिाधिकारी
(प्राथ.)
(सदस्य)

धिल्हा आरोग्य
अधिकारी (सदस्य)

प्रकल्प संचालक
(ग्रामीि धवकास यंििा)
(सदस्य)

धिल्हा काययक्रम अधिकारी
(म.बा.धव.) (सदस्य)

मुख्य काययकारी अधिकारी
(अध्यक्ष)
अधत.मुख्य काययकारी
अधिकारी (सहअध्यक्ष)

धिल्हा पशुसंवियि
अधिकारी (सदस्य)

उपमुख्य काययकारी
अधिकारी (पं.) (सदस्य
सधचव)

कृ षी धवकास
अधिकारी (सदस्य)

गट धवकास अधिकारी
(िरे गा) (सदस्य)

काययकारी अधभयंता
(ग्रा.पा.पु.) (सदस्य)

धिल्हा िलसंिारि
अधिकारी (ल.पा.)
(सदस्य)

काययकारी अधभयंता
(बांि.१) (सदस्य)

काययकारी अधभयंता
(बांि.२) (सदस्य)

सदर सधमतीची बैठक दर 15 धदवसांति
ू आयोधित करावी. सदर सधमतीची बैठक आयोधित करण्याची
िबाबदारी उपमुख्य काययकारी अधिकारी (पंचायत) यांची राहील. सधमतीतील सवय सदस्यांिी तालुका पातळीवरील
यंििेला कामकािात येिाऱया अडचिींबिल तांधिक सल्ला व मागयदशयि करावे. तालुका पातळीवर ि सुटलेले प्रश्ि
या सधमतीच्या बैठकीत चचे स घे ऊि त्यांवर उपाययोििा करावी. धिल्हास्तरीय सधमतीिे आपल्या प्रत्येक बैठकीत
मागील 15 धदवसांत झालेल्या कामकािाचा आढावा घे ऊि पुढील 15 धदवसांच्या कामांचे धियोिि करावे.
धिल्हास्तरीय सधमतीच्या सदस्यांिी प्रत्यक्ष तालुक्याला भेटी दे ऊि सल्ला, मागयदशयि, पययवेक्षि व धियंििाचे
कामकाि करावे.
अभियानाचे मूल्यमापन "माझा गाव, सुंदर गाव, समृद्ध गाव" अधभयािात प्रत्येक ग्रामपंचायतीिे केलेल्या कामकािाचे स्वतंिपिे
धिल्हास्तर यंििेकडू ि मूल्यमापि केले िाईल. मूल्यमापिासाठी द्यावयाचे गुिांकिाचे धिकष या पिासोबतच्या
धववरिपिात धिस्श्चत करूि दे ण्यात येत आहे त. अधभयाि अंतगयत केल्या िािाऱया कामांची माधहती ऑिलाइि

भरिे साठी धिल्हास्तरावरूि गुगल स्प्रेडशीट उपलब्ि करूि दे ण्यात येत आहे या स्प्रेडशीट मध्ये माधहती
भरण्याची िबाबदारी संबंधित गावचे पालक अधिकारी व गटधवकास अधिकारी यांची असेल.
उत्कृ ष्ट काम करणाऱया ग्रामपुंचायतींचा सन्मान या अधभयाि अंतगयत उत्कृ ष्ट्ट काम करिाऱया व प्रत्ये क तालुक्यातूि प्रथम तीि क्रमांकावर येिाऱया
ग्रामपंचायतींिा तसेच धिल्हा स्तरावर प्रथम तीि क्रमांकावर येिाऱया ग्रामपंचायतींिा धिल्हा पधरषदे कडू ि
मान्यवरांच्या हस्ते पुरस्कार दे ऊि गौरधवण्यात येईल.

"माझा गाव, सुंदर गाव, समृद्ध गाव अधभयािात सद्यस्स्थतीत धिल्यातील ५५ ग्रामपंचायती सहभागी होत
आहे त. हे अधभयाि या ग्रामपंचायतींकडू ि यशस्वी होईल अशी मला अपेक्षा आहे .
शुभेच्छांसह...!!

आपला

अधित पवार (भा.प्र.से.)

मख्य कायग कारी अभिकारी
भजल्हा पभरषद, बीड

