
  

  

 

कामाचे स्वरूप एकूण गुण प्रत्यक्षात ममळालेले गणु 

अ - गावठाणा अंतगगत करावयाची कामे 80  

ब - गावठाणा बाहेर करावयाची कामे 60  

क - प्रशासकीय स्वरूपाची कामे 60  

एकूण 200  

ग्रामपंचायतीचे नाव  
मोबाईल क्रमांक 

तालकुा  
सारपंचाचे नाव   

ग्रामसेवकाचे नाव   

“माझा गाव, स ुंदर गाव, समदृ्ध गाव” 

जिल्हा पररषद बीड 

 अमियान अंतगगत करावयाच्या कामाचे गणुदान 



गणुाांकनाचे  ननकष द्यावयाचे गणु

1 2 3 4 5 6 7 8

१ गाव अंतगगत स्वच्छता व सशुोभीकरण
गाव अंतगगत स्वच्छता व सशुोभीकरणाची कामे 

कारणे.

सवग गाव स्वच्छ असल्यास व गावातील सवग शासकीय इमारतींची रंगरंगोटी 
पणूग झाली असल्यास 3 गणु, गाव अंतगगत स्वच्छता असल्यास परंत ुसवग 

शासकीय  इमारतींची रंगरंगोटी नसल्यास 2 गणु व गाव अस्वच्छ असल्यास 0 
गणु

3 ककवा 2 ककवा 0

२ वयैक्ततक शौचालय उपलब्धता व वापर
वयैक्ततक शौचालय उपलब्ध करून देऊन त्याचा 

ननयनमतपणे वापर करणेस प्रोत्सानित करणे.

गावातील सवग कुटंुबांकडे 100% वयैक्ततक शौचालय उपलब्ध असनू त्याचा 
100 % वापर िोत असल्यास 4 गणु, 90% साठी 3 गणु, 80% साठी 2 गणु 

व 80% पेक्षा कमी असल्यास 0 गणु

4 ककवा 3 ककवा 2 
ककवा 0

३ शोष खडे्ड (वयैक्ततक)
वयैक्ततक सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी शोष खडे्ड 

ननर्ममती करणे.

गावातील 100 % कुटंुबांकडे शोष खडे्ड उपलब्ध असल्यास 3 गणु, 80% च्या 
पढेू कुटंुबांकडे शोष खडे्ड उपलब्ध असल्यास 2 गणु व ६0% च्या पढेू 

कुटंुबांकडे शोष खडे्ड उपलब्ध असल्यास १ गणु अन्यथा 0 गणु

3 ककवा 2 ककवा १ 
ककवा 0

४ बंनदस्त गटार व्यवस्था बंनदस्त गटार व्यवस्था ननर्ममती व व्यवस्थापन करणे.

गावातील 100% कुटंुबांसाठी बंनदस्त गटाराची व्यवस्था असल्यास 3 गणु, 
80% च्या पढेू कुटंुबांसाठी बंनदस्त गटाराची व्यवस्था असल्यास 2 गणु व 

६0% च्या पढेू कुटंुबांसाठी बंनदस्त गटाराची व्यवस्था असल्यास १ गणु अन्यथा 
0 गणु

3 ककवा 2 ककवा १ 
ककवा 0

५
सावगजननक नठकाणी िात धणु्याची 

व्यवस्था
ग्रामपंचायत िद्दीतील सावगजननक नठकाणी िात 

धणु्याची व्यवस्था करणे.
सावगजननक ठीकाणी नकमान एक िनॅ्ड वॉश स्टेशन असल्यास 2 गणु, 

नसल्यास 0 गणु
2 ककवा 0

६ ग्रामपंचायत भवन बांधकाम ननकषानसुार ग्रामपंचायत भवन बांधकाम करणे.
नरेगा मधनू ककवा नरेगा योजनेशी अनभसरण करून ग्रामपंचायत भवन 

बांधकाम केले असल्यास 2 गणु ककवा ग्रामपंचायत भवन पवूीच  बांधले 
असल्यास 1 गणु ककवा ग्रामपंचायत भवन नसल्यास 0 गणु

2 ककवा 1 ककवा 0

७ RO प्रणाली
शदु्ध व मबुलक नपण्याचे पाणी नमळण्यासाठी RO 

प्रणाली उपलब्ध करणे.
गांव अंतगगत RO प्रणाली उपलब्ध असल्यास 2 गणु, नसल्यास 0 गणु 2 ककवा 0

८ शाळेसाठी मैदान तयार करणे शाळेसाठी आवश्यकतेनसुार मैदान तयार करणे. शाळेसाठी मैदान असल्यास १ गणु, नसल्यास 0 गणु १ ककवा 0

अनियान कालावधी
1 मे 2022 ते 30 जनू 2022

कामननहाय गणुाांकन
अ.क्र. कामाचे नाव कामाचे अपेनित स्वरूप

प्रत्यिात 
नमळालेले 

गणु

ठरवनू निलेले 
उनिष्ट

साध्य
उनिष्ट

नजल्हा पनरषि बीड

“माझा गाव, सुांिर गाव, समदृ्ध गाव” अनियान अांतगगत करावयाच्या कामाचे गणुिान

अ - गावठाणा अांतगगत करावयाची कामे (एकूण गणु - ८०)
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९ खेळाची सावगजननक मैदाने खेळाची सावगजननक मैदाने तयार करणे. गांव अंतगगत खेळाचे सावगजननक मैदान असल्यास 2 गणु, नसल्यास 0 गणु 2 ककवा 0

१०
गावात सावगजननक शौचालय व मतुारी 

उभारणे.

गावातील सावगजननक नठकाणी उदा.बाजारतळ, 
चौक, बसस्थानक,...इत्यादी नठकाणी सावगजननक 

शौचालय व मतुारी उभारणे.

गावातील सावगजननक नठकाणी  शौचालय व मतुारी (नकमान एक यनूनट) 
उपलब्ध असल्यास 2 गणु, नसल्यास 0 गणु

2 ककवा 0

११ ज्येष्ठ नागनरक नवरंगळुा कें द्र

 'थोडेसे मायबापसाठीपण' उपक्रमा अंतगगत 
गावातील ज्येष्ठ नागनरकांसाठी नवरंगळुा कें द्र स्थापन 
करून त्यासाठी आवश्यक सानित्य उपलब्ध करून 

देणे. जसे. वतगमानपते्र, बाकडे, बाग इ.

गांव अंतगगत ज्येष्ठ नागनरक नवरंगळुा कें द्र स्थापन करून त्यासाठी आवश्यक 
सानित्य उपलब्ध करून नदले असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु

2 ककवा 0

१२ कोव्िीड लसीकरण गावतील पात्र नागनरकांचे कोव्िीड लसीकरण करणे.

गावतील पात्र नागनरकांपैकी कोव्िीडच्या दसु-या डोसाचे 90% पेक्षा जास्त 
नागनरकांचे लसीकरण झाले असल्यास 3 गणु, 80% ते 89% नागनरकांचे 

लसीकरण झाले असल्यास 2 गणु व 70% ते 79% नागनरकांचे लसीकरण 
झाले असल्यास 1 गणु अन्यथा 0 गणु

3 ककवा 2 ककवा 1 
ककवा 0

१३ घरकुल योजनेचा लाभ देणे
गाव अंतगगत ननकषानसुार पात्र लाभार्थ्यांना 
उनद्दष्टाप्रमाणे घरकुल योजनेचा लाभ देणे.

घरकुल नवनवध योजने अंतगगत ननकषानसुार पात्र लाभार्थ्यांना उनद्दष्टाप्रमाणे 
100% लाभ नदल्यास 4 गणु, 90% लाभ नदल्यास 3 गणु व 80% लाभ 

नदल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु

4 ककवा 3 ककवा 2 
ककवा 0

१४ सौर ऊजा पथनदवे
गावात आवश्यक त्या नठकाणी सौर ऊजा पथनदव े

उभारणे.
आवश्यकतेनसुार नकमान 10 सौर ऊजा पथनदव ेअसल्यास 2 गणु, 5 ते 9  

असल्यास 1 गणु अन्यथा 0 गणु
2 ककवा 1 ककवा 0

१५ प्रत्येक कुटंुबास नळजोडणी
गावातील प्रती व्यततीस ननकषानसुार पाणी उपलब्ध 
िोण्यासाठी प्रत्येक कुटंुबास नळजोडणी करून देणे.

गावातील नकमान 80%  कुटंुबाकडे नळजोडणी असल्यास 3 गणु, 70% 
साठी 2 गणु, 60% साठी 1 गणु व 60% पेक्षा कमी असल्यास 0 गणु

3 ककवा 2 ककवा 1 
ककवा 0

१६ जलपनुभगरण (िातपंप, नविीर)
ग्रामपंचायतीने जलपनुभगरण सनुवधा ननमाण करणे. 

(िातपंप, नविीर)
गावातील सवग सावगजननक नपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे ( सवग नवनिरी व 

िातपंप) पनुभगरण केले असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु
2 ककवा 0
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१७ रेन वॉटर िावसे्स्टग
ग्रामपंचायत अंतगगत सवग नवभागाच्या सवग शासकीय 
कायालयात रेन वॉटर िावसे्स्टग योजना कायगक्न्वत 

करणे.

ग्रामपंचायत अंतगगत सवग नवभागाच्या सवग शासकीय कायालयात रेन वॉटर 
िावसे्स्टग योजना कायगक्न्वत असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु

2 ककवा 0

१८ कचरा वाितकू व्यवस्था
ग्रामपंचायतीने कचरा वािून नेण्यासाठी कचरा 
वाितकू व्यवस्था (घंटागाडी) कायाक्न्वत करणे.

घंटागाडी ककवा अन्य कचरा वाितकू व्यवस्था असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु 2 ककवा 0

१९
घनकचरा व्यवस्थापन (ओला, सकुा व  

धोकादायक कचरा)

ग्रामपंचायत अंतगगत जमा िोणाऱ्या घनकचऱ्याची 
ओला, सकुा व धोकादायक कचरा अशी नवभागणी 

करून नवल्िेवाट लावणे.

घनकचरा व्यवस्थापन अंतगगत कचरा वगीकरण (ओला, सकुा व  धोकादायक 
कचरा)  करण्याची व्यवस्था असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु

2 ककवा 0

२० सावगजननक नठकाणच्या कचराकंुड्या
ग्रामपंचायत अंतगगत सावगजननक नठकाणी िोणारा 

कचरा गोळा करण्यासाठी कचराकंुड्यांची  व्यवस्था 
करणे.

ग्रामपंचायत अंतगगत सावगजननक नठकाणी िोणारा कचरा गोळा करण्यासाठी 
सावगजननक कचराकंुड्यांची व्यवस्था असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु

2 ककवा 0

२१ सनेॅटरी नपॅनकन परुनवणे
ग्रामपंचायतीकडून मलुींना व मनिलांना 

आवश्यकतेनसुार सनेॅटरी नपॅनकन परुनवणे.
गावातील मलुींना व मनिलांना आवश्यकतेनसुार सनेॅटरी नपॅनकन परुनवण्याची 

व्यवस्था असल्यास 1 गणु अन्यथा 0 गणु
1 ककवा 0

२२
पाणी गणुवत्ता निरव े,नपवळे व लाल 

काडग व्यवस्थापन
पाण्याची गणुवत्ता दशगनवणारे निरवे, नपवळे व लाल 

काडग यांचे व्यवस्थापन करणे.
मागील तीन वषांपासनू सतत निरव ेकाडग असल्यास 2 गणु, नपवळे काडग 

असल्यास 1 गणु व लाल काडग असल्यास 0 गणु
2 ककवा 1 ककवा 0

२३ सावगजननक वाचनालय गावात सावगजननक वाचनालय कायाक्न्वत करणे.
गाव अंतगगत सावगजननक वाचनालय कायान्वनयत असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 

गणु
2 ककवा 0

२४ व्यायाम शाळा
व्यायाम शाळा बांधकाम व आवश्यक सानित्य 

उपलब्ध करून देणे.
गाव अंतगगत व्यायाम शाळा बांधकाम व आवश्यक सानित्य उपलब्ध 

असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु
2 ककवा 0

२५ बाजार गाळे व बाजार ओटे ननर्ममती गावात बाजार गाळे व ओटे ननर्ममती करणे. गावात बाजार गाळे व ओटे ननर्ममती केलेली असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु 2 ककवा 0

२६ स्मशानभमूी
स्मशानभमूीसाठी आवश्यक सनुवधा उपलब्ध करून 

देणे.
स्मशानभमूीसाठी शेड सनुवधा उपलब्ध असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु 2 ककवा 0
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अ - गावठाणा अांतगगत करावयाची कामे (एकूण गणु - ८०)

२७ प्राण्यांसाठी िौद / पाणवठे तयार करणे
ग्रामपंचायत िद्दीत प्राण्यांसाठी  िौद / पाणवठे तयार 

करणे.
ग्रामपंचायत िद्दीत प्राण्यांसाठी  िौद / पाणवठे तयार केलेले असल्यास 2 गणु 

अन्यथा 0 गणु.
2 ककवा 0

२८ नाडेप खडे्ड कंपोस्ट खत ननर्ममती कनरता नाडेप पद्धतीचे खडे्ड घेणे.
कंपोस्ट खत ननर्ममती कनरता नाडेप पद्धतीचे नकमान 5 खडे्ड तयार केलेले 

असल्यास 2 गणु, नकमान 2 खडे्ड तयार केलेले असल्यास 1 गणु अन्यथा 0 
गणु.

2 ककवा 1 ककवा 0

२९ गांडूळ खत यनुनट गांडूळ खत ननर्ममती कनरता यनुनट उभारणे.
गांडूळ खत ननर्ममती कनरता नकमान 5 यनुनट तयार केलेले असल्यास 2 गणु, 

नकमान 2 यनुनट तयार केलेले असल्यास 1 गणु अन्यथा 0 गणु.
2 ककवा 1 ककवा 0

३० गोठे व खरुाडे ननर्ममती
नरेगा उनद्दष्टाप्रमाणे गायगोठे, शेळी गोठा व 

कुतकुटपालन खरुाडे उभारणे.
गायगोठे, शेळी गोठा व कुतकुटपालन खरुाडे 10 यनुनट उभारली असल्यास 3 

गणु, 5 यनुनट उभारली असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु
3 ककवा 2 ककवा 0

३१ गावठाण वकृ्ष लागवड
गावठाण अंतगगत नदलेल्या उनद्दष्टा नसुार वकृ्ष 

लागवड करणे.

गावठाण अंतगगत लोकसंख्या ×4 या प्रमाणात वकृ्ष लागवड केलेली असल्यास 
4 गणु, लोकसंख्या ×3 या प्रमाणात वकृ्ष लागवड केलेली असल्यास 3 गणु व 
लोकसंख्या ×2 या प्रमाणात वकृ्ष लागवड केलेली असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 

गणु

4 ककवा 3 ककवा 2 
ककवा 0

३२ जांभळूबन/ घनवन ननर्ममती
जांभळूबन/ घनवन प्रकल्प (नमयावाकी) ननर्ममती 

करणे.
गावठाणा अंतगगत जांभळूबन/ घनवन प्रकल्प (नमयावाकी) ननर्ममती केलेली 

असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु
2 ककवा 0

३३ बायोगसॅ ननर्ममती बायोगसॅ ननर्ममती प्रकल्प उभारणे.
गाव िद्दीत नकमान 2 बायोगसॅ उभारणी केल्यास 2 गणु, 1 बायोगसॅ उभारणी 

केल्यास 1 गणु अन्यथा 0 गणु
2 ककवा 1 ककवा 0

३४
शासकीय कायालयातील शौचालय 

(स्वच्छतागिृ) व वापर

गाव अंतगगत सवग नवभागाच्या सवग शासकीय 
कायालयातील शौचालय (स्वच्छतागिृ) उपलब्धता 

व वापर करणे.

गाव अंतगगत सवग नवभागाच्या सवग शासकीय कायालयातील शौचालय 
(स्वच्छतागिृ) उपलब्ध असनू ननयनमत  वापर असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु

2 ककवा 0

३५ परसबाग लागवड
ग्रामपंचायत अंतगगत सवग कायालयाच्या नवशेषतः 

शाळा व अंगणवाडी कायालयाच्या पनरसरात 
परसबाग लागवड करणे.

ग्रामपंचायत अंतगगत सवग कायालयाच्या नवशेषतः शाळा व अंगणवाडी 
कायालयाच्या पनरसरात परसबाग लागवड केली असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 

गणु
2 ककवा 0



गणुाांकनाचे  ननकष द्यावयाचे गणु
1 2 3 4 5 6 7 8

१
CCT सलग समतल चर ककवा डीप 

CCT
मािे माचग ते जनू २०२२ या कालावधीत सदर काम 

करणे.

या अनभयान कालावनधत CCT सलग समतल चर ककवा डीप 
CCT गावाच्या क्षते्राच्या नकमान 10 एकर क्षते्रावर काम केल्यास 6 

गणु, 8 एकर क्षते्रावर काम केल्यास 4 गणु व 4 एकर क्षते्रावर 
काम केल्यास 2  गणु अन्यथा 0 गणु

6 ककवा 4 ककवा 
2 ककवा 0

२ LBS अनघड दगडी बांध
मािे माचग ते जनू २०२२ या कालावधीत सदर काम 

करणे.

या अनभयान कालावधीत LBS ची नकमान 4 कामे पणूग केल्यास 
4 गणु,  LBS ची नकमान 2 कामे पणूग केल्यास 2 गणु अन्यथा 0 

गणु
4 ककवा 2 ककवा 0

३ माती नाला बांध
मािे माचग ते जनू २०२२ या कालावधीत सदर काम 

करणे.
या अनभयान कालावधीत माती नाला बांधचे नकमान 1 काम पणूग 

केल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु
2 ककवा 0

४ CNB (नसमेंट नाला बंधारा)
मािे माचग ते जनू २०२२ या कालावधीत सदर काम 

करणे.
या अभियान कालावधीत भकमान 1 CNB चे कामे परू्ण केल्यास २ 

गरु् अन्यथा ० गरु्
2 ककवा 0

५ शेत तळे शेतकऱ्यांच्या वयैक्ततक शेतावर सदरची कामे करणे.
शेतकऱ्याच्या वयैक्तीक शेतावर ५ शेततळी असल्यास ४ गरु्, ३ 

शेततळी असल्यास २ गरु् अन्यथा ० गरु्
4 ककवा 2 ककवा 0

६
बांध बंनधस्ती / Compartment 

Bunding
शेतकऱ्यांच्या वयैक्ततक शेतावर सदरची कामे करणे.

वयैक्ततक शेतावर २० शेतकऱ्याांनी बाांध बांभधस्ती केली असल्यास 
४ गरु्, १० शेतकऱ्याांनी बाांध बांभधस्ती केली असल्यास २ गरु् व ५ 
शेतकऱ्याांनी बाांध बांभधस्ती केली असल्यास १ गरु् अन्यथा ० गरु्

4 ककवा 2 ककवा १ 
ककवा 0

नजल्हा पनरषि बीड

“माझा गाव, सुांिर गाव, समदृ्ध गाव” अनियान अांतगगत करावयाच्या कामाचे गणुिान

ब - गावठाणा बाहेर करावयाची कामे (एकूण गणु - ६०)

अनियान कालावधी
1 मे 2022 ते 30 जनू 2022

अ.क्र. कामाचे नाव कामाचे अपेनित स्वरूप
कामननहाय गणुाांकन प्रत्यिात 

नमळालेले गणु
ठरवनू निलेले 

उनिष्ट
साध्य
उनिष्ट



गणुाांकनाचे  ननकष द्यावयाचे गणु
1 2 3 4 5 6 7 8

नजल्हा पनरषि बीड

“माझा गाव, सुांिर गाव, समदृ्ध गाव” अनियान अांतगगत करावयाच्या कामाचे गणुिान

ब - गावठाणा बाहेर करावयाची कामे (एकूण गणु - ६०)

अनियान कालावधी
1 मे 2022 ते 30 जनू 2022

अ.क्र. कामाचे नाव कामाचे अपेनित स्वरूप
कामननहाय गणुाांकन प्रत्यिात 

नमळालेले गणु
ठरवनू निलेले 

उनिष्ट
साध्य
उनिष्ट

७ नविीर पनुभगरण / बोअर पनुभगरण शेतकऱ्यांच्या वयैक्ततक शेतावर सदरची कामे करणे.
शेतकऱ्याच्या वयैक्तीक शेतावर भवभिरींची / बोअरची  १० 

पनुिणरर् कामे केली असल्यास 4 गरु्,५ कामे केली असल्यास 2 
गरु् अन्यथा ० गरु्

4 ककवा 2 ककवा 0

८ नाला खोलीकरण व रंदीकरण
मािे माचग ते मे २०२२ या कालावधीत सदर काम 

करणे.
या अभियान कालावधीत भकमान नाला खोलीकरर् व 

रां दीकरर्ाची भकमान १ काम परू्ण केल्यास ४ गरु् अन्यथा ० गरु्
4 ककवा 0

९

रस्ते
१. शेतरस्ते
२. नशवरस्ते
३. पाणंद रस्ते
४. मातोश्री पाणंद रस्ते

मािे माचग ते मे २०२२ या कालावधीत सदर काम 
करणे.

अनभयान कालावधीत  रस्त्यांची नकमान 2 कामे पणूग केल्यास 4 
गणु व एक काम पणूग केल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु

4 ककवा 2 ककवा 0

१० ततुी लागवड शेतकऱ्यांच्या वयैक्ततक शेतावर सदरची कामे करणे.
अभियान कालावधीत ततुी लागवडीचे  भकमान ५ शेतकऱ्याचा 

एक  गटाने काम परू्ण केल्यास ४ गरु्, ३ शेतकऱ्याचा एक  गटाने   
काम परू्ण केल्यास २ गरु् अन्यथा ० गरु्

4 ककवा 2 ककवा 0

११ फळबाग लागवड शेतकऱ्यांच्या वयैक्ततक शेतावर सदरची कामे करणे.
अभियान कालावधीत फळ  लागवडीचे  भकमान ५ शेतकऱ्यानी  
काम परू्ण केल्यास ४ गरु्, ३ शेतकऱ्यानी  काम परू्ण केल्यास २ 

गरु् अन्यथा ० गरु्
4 ककवा 2 ककवा 0

१२ बांधावरची वकृ्षलागवड शेतकऱ्यांच्या वयैक्ततक शेतावर सदरची कामे करणे.
अभियान कालावधीत वकृ्षलागवड ( बाांधावर) भकमान ५ 
शेतकऱ्याांनी  काम परू्ण केल्यास २ गरु्, अन्यथा ० गरु्

2 ककवा 0

१३ कसचन नविीर शेतकऱ्यांच्या वयैक्ततक शेतावर सदरची कामे करणे.
अभियान कालावधीत ससचन भविीरीचे  भकमान ५ शेतकऱ्याांनी 

काम परू्ण केल्यास २ गरु्, ३ शेतकऱ्याांनी काम परू्ण केल्यास १ गरु् 
अन्यथा ० गरु्

2 ककवा 1 ककवा 0



गणुाांकनाचे  ननकष द्यावयाचे गणु
1 2 3 4 5 6 7 8

नजल्हा पनरषि बीड

“माझा गाव, सुांिर गाव, समदृ्ध गाव” अनियान अांतगगत करावयाच्या कामाचे गणुिान

ब - गावठाणा बाहेर करावयाची कामे (एकूण गणु - ६०)

अनियान कालावधी
1 मे 2022 ते 30 जनू 2022

अ.क्र. कामाचे नाव कामाचे अपेनित स्वरूप
कामननहाय गणुाांकन प्रत्यिात 

नमळालेले गणु
ठरवनू निलेले 

उनिष्ट
साध्य
उनिष्ट

१४ नठबक कसचन शेतकऱ्यांच्या वयैक्ततक शेतावर सदरची कामे करणे.
अभियान कालावधीत भिबक  ससचन भकमान ५ शेतकऱ्याांनी  काम 

परू्ण केल्यास २ गरु्, २ शेतकऱ्याांनी  काम परू्ण केल्यास १ गरु् 
अन्यथा ० गरु्

2 ककवा 1 ककवा 0

१५ तषुार कसचन शेतकऱ्यांच्या वयैक्ततक शेतावर सदरची कामे करणे.
अभियान कालावधीत तषुार  ससचन भकमान ५ शेतकऱ्याांनी  काम 

परू्ण केल्यास २ गरु्, २ शेतकऱ्याांनी  काम परू्ण केल्यास १ गरु् 
अन्यथा ० गरु्

2 ककवा 1 ककवा 0

१६ नबजोत्पादन
शेतकऱ्यांच्या वयैक्ततक आनण सामनूिक स्वरूपात 

शेतावर सदरची कामे करणे.

अभियान कालावधीत बीजोत्पादन वयैक्क्तक आभर् सामभूिक  
भकमान २ शेतकऱ्याांनी काम परू्ण केल्यास २ गरु्, १ शेतकऱ्याने 

काम परू्ण केल्यास १ गरु् अन्यथा ० गरु्
2 ककवा 1 ककवा 0

१७ कांदा चाळ शेतकऱ्यांच्या वयैक्ततक शेतावर सदरची कामे करणे.
अभियान कालावधीत काांदा चाळ वयैक्क्तक  शेतावर भकमान २ 
शेतकऱ्याांनी काम परू्ण केल्यास २ गरु्, १ शेतकऱ्याांनी काम परू्ण 

केल्यास १ गरु् अन्यथा ० गरु्
2 ककवा 1 ककवा 0

१८ JJM (जलजीवन नमशन) अंतगगत कामे
JJM (जलजीवन नमशन) अंतगगत येणाऱ्या कामांची 

पतुगता करणे.
JJM (जलजीवन नमशन) अंतगगत येणाऱ्या कामांची पतुगता केली 

असल्यास 4 गणु अन्यथा 0 गणु
4 ककवा 0

१९ माती परीक्षण शेतकऱ्यांच्या वयैक्ततक शेतावर सदरची कामे करणे.
अनभयान कालावधीत नकमान 10 शेतकऱ्यांनी  माती परीक्षण 
केल्यास 2 गणु, 5 शेतकऱ्यांनी केल्यास 1 गणु अन्यथा 0 गणु

2 ककवा 1 ककवा 0



गणुाांकनाचे  ननकष द्यावयाचे गणु

1 2 3 4 5 6 7 8

1 पाणीपट्टी वसलुी
नवत्तीय वषग २०२१-२२ ची १००% पाणीपट्टी 

वसलुी करणे.
90% पेक्षा जास्त वसलुी केल्यास 4 गणु, 80% - 

90% वसलुी केल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु
4 ककवा 2 

ककवा 0

2 करवसलुी
नवत्तीय वषग २०२१-२२ ची १००% घरपट्टी व 

इतर वसलुी करणे.
90% पेक्षा जास्त वसलुी केल्यास 4 गणु, 80% - 

90% वसलुी केल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु
4 ककवा 2 

ककवा 0

3 मागासवगीय घटकावरील १५ % खचग
कायद्यातील तरतदुीनसुार ग्रामपंचायतीच्या 
स्व-उत्पन्नाच्या १५ % खचग मागासवगीय 

कल्याणासाठी करणे.

कायद्यातील तरतदुीनसुार ग्रामपंचायतीच्या स्व-
उत्पन्नाच्या 15% खचग उनद्दष्टाच्या 90% केला 

असल्यास 2 गणु, 80% केला असल्यास 1 गणु 
अन्यथा 0 गणु

2 ककवा 1 ककवा 
0

4 मनिला व बाल कल्याण १० % खचग
कायद्यातील तरतदुीनसुार ग्रामपंचायतीच्या 

स्व-उत्पन्नाच्या १० % खचग मनिला व 
बालकल्याणासाठी करणे.

कायद्यातील तरतदुीनसुार ग्रामपंचायतीच्या स्व-
उत्पन्नाच्या 10% खचग उनद्दष्टाच्या 90% केला 

असल्यास 2 गणु, 80% केला असल्यास 1 गणु 
अन्यथा 0 गणु

2 ककवा 1 ककवा 
0

5 नदव्यांग कल्याण ५ % खचग
कायद्यातील तरतदुीनसुार ग्रामपंचायतीच्या 

स्व-उत्पन्नाच्या ५ % खचग नदव्यांग 
कल्याणासाठी करणे.

कायद्यातील तरतदुीनसुार ग्रामपंचायतीच्या स्व-
उत्पन्नाच्या 5% खचग उनद्दष्टाच्या 90% केला 

असल्यास 2 गणु, 80% केला असल्यास 1 गणु 
अन्यथा 0 गणु

2 ककवा 1 ककवा 
0

6 TCL पावडर उपलब्धता व वापर
ननयमानसुार नपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतामध्ये 

TCL पावडरचा ननयनमत वापर करणे.
TCL पावडर योग्य साठवणकू केली असल्यास व 

वापर सरु असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु
2 ककवा 0

7 प्लाक्स्टक बंदी
ननयमानसुार ग्रामपंचायत क्षते्रात प्लाक्स्टक 

बंदीची अंमलबजावणीकरणे.
प्लाक्स्टक बंदीचा ग्रामसभा ठराव झाला असल्यास व 
अंमलबजावणी िोत असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु

2 ककवा 0

कामननहाय गणुाांकन ठरवनू निलेले 
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ग्रामपांचायत सवग सनमत्याांची स्थापना
१. गाव आपत्ती व्यवस्थापन सनमती*
२. ग्रामरिक िल सनमती*
३. महात्मा गाांधी तांटामकु्त गाव सनमती*
४. शाळा व्यवस्थापन सनमती*
५. ग्राम आरोग्य, पोषण पाणी परुवठा व स्वच्छता सनमती*
६. ग्राम सामानजक लेखा पनरिण ननयांत्रण सनमती*
७. मनहला व बालकल्याण सनमती*
८. निव्याांग कल्याण सनमती*
९. ज्येष्ठ नागरीक कल्याण सनमती*
 (थोडेसे मायबापासाठीपण या उपक्रमासाठी)
१०. ऊसतोड कामगार कल्याण सनमती*
११. मनिला ननयंत्रण सनमती
१२. मनिला संबंधी धोरण व िंुडा प्रनतबंधक सनमती 
१३. सावगजननक नवतरण व्यवस्थेमाफग त नवतरण करण्यात येणाऱ्या 
जीवनावश्यक वस्तूंवर देखरेख ठेवण्यासाठी दक्षता सनमती
१४. बांधकाम सनमती
१५. मग्रारोियो - सामानजक अंकेक्षण मंच
१६. ग्राम बाल संरक्षक सनमती (मिसलुी गावननिाय)
१७. बळीराजा चेतना सनमती
१८. बालनववाि प्रनतबंधक सनमती
१९. अंगणवाडी सनमती
२०. वकृ्षारोपण व वकृ्षसंवधगन सनमती
२१. घनकचरा व सांडपाणी स्वच्छता सनमती
२२. जैव नवनवधता व्यवस्थापन सनमती

2 ककवा 0
सवग सनमत्यांची स्थापना झाली असल्यास 2 गणु 

अन्यथा 0 गणु
ननयमानसुार व आवश्यकतेनसुार सदर 

सनमत्यांची स्थापना करणे.
8
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9 सकुन्या समदृ्धी योजना
दानरद्र्य रेषेखालील कुटंुबात जन्मणाऱ्या 
मलुींचे या योजने अंतगगत खाते उघडणे.

गावातील पात्र लाभार्थ्यांपैकी 80% खाती उघडली 
असल्यास 2 गणु, ६0% खाती उघडली असल्यास 1 

गणु अन्यथा 0 गणु

2 ककवा 1 ककवा 
0

10 अटल पेन्शन योजना
१८ ते ४० वयोगटातील ग्रामस्थांचे अटल 

पेन्शन  योजने अंतगगत खाते उघडणे.

गावातील पात्र लाभार्थ्यांपैकी 80% खाती उघडली 
असल्यास 2 गणु, ६0% खाती उघडली असल्यास 1 

गणु अन्यथा 0 गणु

2 ककवा 1 ककवा 
0

11 माझी कन्या भाग्यश्री योजना
ननयमानसुार सदर योजने अंतगगत प्रलंनबत 

लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देणे.

गावातील पात्र लाभार्थ्यांपैकी 80% खाती उघडली 
असल्यास 2 गणु, ६0% खाती उघडली असल्यास 1 

गणु अन्यथा 0 गणु

2 ककवा 1 ककवा 
0

12 नडनजटल वजन काटे व उंची मोजण्याची पट्टी
सवग अंगणवाड्यांमध्ये नडनजटल वजन काटे 

उंची मोजण्याची पट्टी उपलब्ध करणे.

प्रत्येक अंगणवाडीमध्ये नडनजटल वजन काटा व उंची 
मोजण्याची पट्टी उपलब्ध असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 

गणु
2 ककवा 0

13 SAM / MAM बालकांची संख्या कमी करणे
SAM / MAM बालकांसाठी पोषण 

पंधरवाडा साजरा करणे व अनतनरतत आिार 
परुवठा करणे.

गावात SAM / MAM बालकांची संख्या शनू्य 
असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु

2 ककवा 0

14 थकीत नवद्यतु नबल भरणा
सवग कायालयांची थकीत नवद्यतु देयके 

नबलाप्रमाणे भरणा करणे.
पणूग नवद्यतु नबल भरणा केले असल्यास 2 गणु अन्यथा 

0 गणु
2 ककवा 0

15 GPDP आराखडा
सन २०२२-२३ चा GPDP आराखडा तयार 
करून e-Gramswaraj वर upload करणे.

सन २०२२-२३ चा GPDP आराखडा तयार करून e-
Gramswaraj वर upload केला असल्यास 4 गणु 

अन्यथा 0 गणु
4 ककवा 0

16 ग्रामपंचायत अनभलेखे १ ते ३३
ग्रामपंचायत अनभलेखे १ ते ३३ अद्यावत 

करणे.
सवग १ ते ३३ अनभलेखे अद्यावत असल्यास 4 गणु 

अन्यथा 0 गणु
4 ककवा 0
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17 ग्रामसभा अनभलेखे ग्रामसभा अनभलेखे अद्यावत करणे.
ग्रामसभा संबंनधत सन 2021-22 व सन 2022-23 
मधील सवग अनभलेखे अद्यावत असल्यास 4 गणु 

अन्यथा 0 गणु
4 ककवा 0

18 सेवा व दाखले
ग्रामपंचायतअंतगगत सेवा व दाखले 

Online पद्धतीने देणे व सेवा शलु्क जमा 
करणे.

ग्रामपंचायत अंतगगत नवनवध प्रकारच्या सेवा व दाखले 
Online पद्धतीने नदले जात असल्यास व सेवा शलु्क 

आकारली जात असल्यास 4 गणु अन्यथा 0 गणु
4 ककवा 0

19 शालेय पोषण आिार योजना अनभलेखे
शालेय पोषण आिार योजना अनभलेखे 

अद्यावत करणे.
शालेय पोषण आिार योजने संबंधी सवग अनभलेखे 

अद्यावत असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु
2 ककवा 0

20 बचत गट अनभलेखे
बचत गट संबंधी सवग अनभलेखे अद्यावत 

करणे.
बचत गट संबंधी सवग अनभलेखे 100% अद्यावत 

असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु
2 ककवा 0

21 नदव्यांग व्यततींची नोंदणी करणे.

अ) गावस्तरावरील सवग प्रकारच्या सवग 
वयोगटातील नदव्यांग व्यततींची Online 

प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोंदणी करून नोंदविी 
अद्यावत करणे.

ब) Online प्रमाणपत्र न नमळालेल्या नदव्यांग 
व्यततींना सिकायग करून Online प्रमाणपत्र 

नमळवनू देणे.

गावातील नदव्यांग व्यततींची ग्रामपंचायतीने रनजस्टर 
मध्ये नोंदणी ठेवली असल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु

2 ककवा 0

22 नवद्याथी आधार नोंदणी

आधार काडग नसलेल्या शाळेतील नवद्यार्थ्यांचे 
आधार काडग काढून सरल प्रणालीवर 

शाळेतील सवग नवद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी 
करणे.

100% नवद्यार्थ्यांची आधारकाडग काढून सरल 
प्रणालीमध्ये आधार नोंदणी झाली असल्यास 2 गणु 

अन्यथा 0 गणु
2 ककवा 0

23 ग्रामपंचायत लेखा परीक्षण पतूगता
ग्रामपंचायतीतील प्रलंनबत लेखा अक्षपेांचे 

अनपुालन सादर करणे.

ग्रामपंचायती कडील प्रलंनबत लेखा पनरच्छेदांपैकी 
80% पेक्षा जास्त पतूगता केल्यास 4 गणु, 70% - 

79% पतूगता केल्यास 3 गणु व ६0% - ६9% पतूगता 
केल्यास 2 गणु अन्यथा 0 गणु

4 ककवा 3 
ककवा 2 ककवा 0


