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आदर्भगाि संकल्प ि प्रकल्प योजनेची (मद
ृ -5) माटिती
आदर्भगाि योजना - निीन मागभदर्भक सुचनेतील िैशर्ष्िये :मित्िाच्या बाबी


योजनेमध्ये 2009-2010 पासन
ू ननवडलेल्या गावापैकी सक्रीय असलेल्या गावाची कामे पण
ू श
करतांना या नवीन र्ासन ननणशयातील सवश तरतद
ू ी लागू राितील.



या योजनेअत
ं गशत प्रकल्पाचा कालाविी जास्थतीत जास्थत ३ विाशचा असेल. अपवादात्मक
पररस्स्थथतीत प्रकल्प कालाविी ५ विाशपयंत वाढषवण्याचे अधिकार कायशकारी सममतीस असतील.



प्रकल्प राबषवतांना प्रत्येक प्रकल्प कायाशन्वयन अमभकरण जी कामे पूणश िोतील ती कामे संबंधित
र्ासकीय यंत्रणा ककंवा ग्रामपंचायत यांना िस्थतांतरीत करे ल.



यामुळे गावाचा सामायीक षवकासाचा आराखडा िा दोन भागात षवभागला जाणार आिे . गाभा

षवकास कामे (रु.12000/- प्रनत िे क्िर भौगोमलक क्षेत्राप्रमाणे) आणण गाव षवकास (मुलभूत षवकास)
कामे (गाभा षवकास कामाच्या आराखडयाच्या एकूण रकमेच्या २५ िक्के रक्कम).


स्जल्ियामिन
ू कमीत-कमी ५ गावे या प्रमाणे प्रािान्य दे ण्यात यावे. प्रत्येक पंचवाषिशक कालाविीत
१०० नवीन गाव ननवडीचे लक्षांक पूतत
श ेसाठी प्रयत्न केले जातील.



आदर्शगाव योजनेअत
ं गशत नव्याने ननवड करणेत येणाऱ्या एकूण गावांपैकी २५ िक्के गावांचे प्रस्थताव
जलसंिारणातील षवषवि षवभागामार्शत घेता येतील.

तनयमन, तनयंत्रण ि सतनयंत्रण सशमत्या

१. राज्यस्थतरीय सममती (अध्यक्ष - मा.मंत्री (जलसंिारण) व सदस्थय सधचव - संचालक (मद
ृ संिारण
तथा पाणलोि क्षेत्र व्यवस्थथापन)

२. राज्यस्थतरीय कायशकारी सममती (कायाशध्यक्ष - श्री.पोपिराव पवार व सदस्थय सधचव - संचालक
(मद
ृ संिारण तथा पाणलोि क्षेत्र व्यवस्थथापन)

३. स्जल्िास्थतरीय सममती (अध्यक्ष -स्जल्िाधिकारी व सदस्थय सधचव - स्जल्िा अधिक्षक कृषि
अधिकारी)

४. ग्रामस्थतरीय सममती (अध्यक्ष - सरपंच व सदस्थय सधचव - प्रकल्प कायाशन्वयन यंत्रणा (संस्थथेचा
प्रनतननिी))
गाि तनिडीचे तनकष


गावाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सवश प्रकारचे ममळून ३० िक्यापेक्षा जास्थत मसंचन क्षेत्रा नसावे. या क्षेत्रात
कॅनॉल आणण मलर्ि या बाबी खाली मभजणाऱ्या क्षेत्राचा समावेर् रािील.
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गावाची लोकसंख्या १०,००० च्या आत असावी. गावाचे मिसुली क्षेत्र २५०० िे क्िर पयंत असावे. गि
ग्रामपंचायत अंतगशत स्थवतंत्र वाडी/वस्थतीस या योजनेत सिभागी िोता येईल.



ग्रामषवकास ननिी उभारुन तो चालषवण्यासाठी ग्रामस्थथांची तयारी असणे आवश्यक आिे .

प्रकल्प कायाभन्ियन यंत्रणा


गावांर्ी संबंधित ग्रामीण षवकास/पाणलोि षवकास/जलसंिारण षवकास/वनषवकास क्षेत्रात कायश
करणारी स्थवयंसेवी संस्थथा ककंवा




र्ासनाचे षवभाग (उदा. कृषि षवभागाचे तालुका कृषि अधिकारी/मंडळ कृषि अधिकारी, सामास्जक
वनीकरण षवभागाचे लागवड अधिकारी/भुजल षवकास यंत्रणेचे स्जल्िास्थतरीय अधिकारी, इ.) ककंवा

षवदयापीठ / कृषि षवज्ञान केंद्र /राष्ट्रीय सेवा योजना / गावस्थतरावरील संयुक्त वन व्यवस्थथापन

सममती / ग्राम वन सममती / ग्रामसभा यांना योजनेत प्रकल्प कायाशन्वयन यंत्रणा म्िणून काम
पािता येईल.

प्रकल्प कायाभन्ियन यंत्रणा म्िणून स्ियंसेिी संस्था तनिडीचे तनकष


सवशप्रथम गावातील संस्थथेस प्रथम प्रािान्य दे ण्यात येईल.



जर गावात अनुभवी व सक्षम संस्थथा नसेल तर त्याच तालुक्यातील २५ कक.मी. च्या आतील
गावातील जवळच्या संस्थथेस प्रािान्य दे ण्यात यावे. र्क्यतो संस्थथा त्याच स्जल्ियातील असणे

आवश्यक आिे . ककंवा संस्थथेच्या एकूण पदाधिकाऱ्यांपैकी ३/४ सदस्थय (अध्यक्ष व सधचवासि)
त्याच स्जल्ियातील असावे.


गावाचे क्षेत्र 1500 िे क्िर पेक्षा कमी असल्यास आणण लोकसंख्या ४००० पेक्ष कमी असल्यास
संस्थथा ननवडीचे ननकि वर नमूद केलेल्या अिीसि खालीलप्रमाणे राितील.
-

संस्थथेची वाषिशक षवत्तीय उलाढाल रुपये 3.00 लाखापेक्षा कमी असू नये.

संस्थथेस जल व मद
ृ संिारण कामे तसेच ग्रामषवकास क्षेत्रातील २ ते ३ विाशचा कामाचा
अनभ
ु व असावा (तालक्
ु यातील संबंिीत यंत्रणेचे प्रमाणपत्र प्रस्थतावासोबत जोडावे).,

-

संस्थथेकडे असलेल्या तांत्रत्रक मनष्ट्ु यबळास जल व मद
ु भत
ू सषु विा ृ संिारण कामे, मल

बांिकाम षवियक कामे तसेच समि
ू संघिन षवियक षवषवि कामे यांचा ककमान २ ते ३
विाशचा कामाचा अनभ
ु व असावा.



गावाचे क्षेत्र १५०० िे क्िर पेक्षा जास्थत असल्यास आणण लोकसंख्या ४००० पेक्षा जास्थत असल्यास
संस्थथा ननवडीचे ननकि वर नमद
ु केलेल्या अिीसि खालील प्रमाणे राितील.
-

संस्थथेची वाषिशक षवत्तीय उलाढाल रुपये 10.00 लाखापेक्ष कमी असू नये.

जल व मद
ृ संिारण तसेच ग्रामषवकास क्षेत्रातील ८ ते १० विाशचा कामाचा अनुभव
असावा.
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योजनेतून कराियाची कामे

पाणलोि षवकास (गाभा कामे), गावषवकास (त्रबगरगाभा कामे), कृषि षवकास कामे, पयाशवरण

संविशन, मत्ता नसलेल्यांसाठी उपस्जवीकेचे उपक्रम, उत्पादनाची व स्थवयंरोजगाराची सािने यांची ननममशती,
समुि संगठन, गावातील मर्क्षण, आरोग्य, रोजगार व षवषवि क्षेत्रातील क्षमता षवकास यांमध्ये समन्वय,
पंचायत राज व्यवस्थथेचे बळकिीकरण, गावात षवज्ञानननष्ट्ठ व लोकर्ािी संस्थकृती ननष्ट्ठ समाज व्यवस्थथेचे
बळकिीकरण.

सविस्तर प्रकल्प आराखडा


प्रकल्प आराखडा िा खालील नमूद चार भागात षवभागला जाईल.
1. गाभा कामाचा प्रकल्प आराखडा

2. त्रबगर गाभा कामाचा प्रकल्प आराखडा
3. षवषवि षवभागाच्या समन्वयाने गावात राबषवण्यात येणाऱ्या षवषवि कामांचा आराखडा
4. उपस्जवीका कायशक्रम, उत्पादन व सुक्ष्म उदयोजकता कृती आराखडा


प्रकल्प कायाशन्वयन अमभकरण यंत्रणेने पायाभूत (बेस लाईन) सवेक्षण करावे व तसा सवेक्षण
अिवाल आणण पी.आर.ए. अिवाल प्रकल्प आराखडयास सिपत्रीत करावा.

तनधीचे प्रमाण
अक्र
1

बाब
पाणलोि षवकास कामे

िक्के
56

2

प्रेरक प्रवेर् उपक्रम

04

3

क्षमता बांिणी व प्रमर्क्षण कायशक्रम

05

4

सषवस्थतर प्रकल्प अिवाल

01

5

सननयंत्रण

01

6

मत्ता नसणाऱ्या व्यक्ती करीता उपस्जवीका कायशक्रम

09

7

उत्पादन व सुक्ष्म उदयोजकता

10

8

समावेर्न िप्पा

03

9

प्रर्ासकीय खचश

10

10

मुल्यमापन

01

अ
ब

एकूण गार्ा कामे

त्रबगरगाभा कामे (जादाचे २५ िक्के)

100
25
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योजनेत अिलंब कराियाची कायभपध्दती


गावाची ननवड - संस्थथेची (प्रकल्प कायाशन्वयन अमभकरण) ननवड



प्रमर्क्षण (राज्यस्थतरीय प्रमर्क्षण)



सषवस्थतर प्रकल्प आराखडा (प्रकल्प कायाशन्वयन अमभकरण, स्जल्िा सममती व कायशकारी
सममती) ग्रामसभा ते स्जल्िास्थतरीय सममती ते राज्यस्थतरीय कायशकारी सममती.



केंद्र व राज्य योजनांची सांगड (प्रकल्प कायाशन्वयन अमभकरण)



कामांची सषवस्थतर अंदाजपत्रके तयार करणे (प्रकल्प कायाशन्वयन अमभकरण)



कामांना तांत्रत्रक व प्रर्ासकीय मान्यता प्रदान करणे (कायशकारी सममती)



खचाशचा वाषिशक कृती आराखडा (प्रकल्प कायाशन्वयन अमभकरण आणण कायशकारी सममती)



बाबननिाय, गावननिाय व कामननिाय ननिी षवतरण (कायशकारी सममती)



गावातील गाभा, त्रबगर गाभा व तत्सम षवकास कामे करणे (प्रकल्प कायाशनवयन अमभकरण)



इतर षवभागार्ी समन्वय सािन
ू षवकास कामे करणे, सिकायश करणे (प्रकल्प कायाशन्वयन
अमभकरण)



प्रकल्प कालाविीत योजनेअत
ं गशत केलेले षवषवि उपक्रमांची, कामांची सवश माहिती तथा लेखे
जतन करणे, अिवाल दे णे, व इतर सवश प्रकारची सवश कायाशलयीन कामे (प्रकल्प कायाशनवयन
अमभकरण)



ग्रामपंचायतीस ककंवा र्ासकीय यंत्रणेस कामाचे िस्थतांतरण (प्रकल्प कायाशन्वयन अमभकरण)



सननयंत्रण व प्रगती अिवाल (प्रकल्प कायाशन्वयन अमभकरण आणण कायशकारी सममती)



लेखा पररक्षण (कायशकारी सममती)



सामास्जक लेखाजोखा (प्रकल्प कायाशन्वयन अमभकरण व ग्रामसभा)

कामांना तांत्रत्रक ि प्रर्ासकीय मान्यता


सषवस्थतर अंदाजपत्रके तयार करण्यासाठी प्रकल्प कायाशन्वयन अमभकरण यंत्रणेचे (संस्थथेचे)
संबंधित तांत्रत्रक अधिकारी आणण संस्थथेचे पदाधिकारी व्यक्तीर्: जबाबदार राितील.



मोजणी अंदाजपत्रकास तालक
ु ा स्थतरावरील ककंवा कायशकारी सममती स्थतरावरील सक्षम
अधिकाऱ्याने मान्यता दयावी.



गाभा क्षेत्रातील मद
ृ व जलसंिारण कामाच्या सषवस्थतर अंदाजपत्रकांना कृषि उपसंचालक (वगश
१ – उपषवभागीय कृषि अधिकारी दजाशचे अधिकारी) अथवा अधिक्षक कृषि अधिकारी दे तील.



त्रबगर गाभा क्षेत्रातील कामाच्या सषवस्थतर अंदाजपत्रकांना त्या त्या षवभागातील सक्षम
अधिकारी ककंवा आवश्यकतेनुसार कायशकारी सममती कायाशलयातील सक्षम अधिकारी तांत्रत्राक
मान्यता दे तील.
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गावात षवकासाची कामे करतांना कामांची दरु
ु क्ती िाळण्यासाठी ज्या षवभागार्ी संबंधित जी
कामे प्रकल्प आराखडयात प्रस्थताषवत केली आिे त ती कामे यापूवी इतर कोणत्यािी योजनातून
करण्यात आली नािीत अर्ा आर्याचे प्रमाणपत्र त्या त्या षवभागाच्या सक्षम अधिकारी दे तील.

बाबतनिाय, गाितनिाय ि कामतनिाय तनधी वितरण


गावाची प्राथममक ननवड झाल्यावर प्रकल्प आराखडा मंजूर िोण्या अगोदर सषवस्थतर प्रकल्प
आराखडा तयार करणे व प्रमर्क्षण यासाठीचा ननिी (अग्रीम – तदथश अनुदान) कायशकारी
सममती स्थतरावरुन त्रत्रसदस्थयीय बँक खात्यावर षवतरीत केला जाईल.



त्रत्रसदस्थयीय बँक खाते िे प्रकल्प कायाशन्वयन अमभकरणाचा सदस्थय, ग्रामसभेने ननयुक्त केलेली
व्यक्ती आणण कृषि पयशवेक्षक यांच्या संयुक्त स्थवाक्षरीने चालषवण्यात येईल.



कृषि पयशवेक्षक यांनी सदर बाबींसाठी षवतरीत करण्यात आलेला ननिीपैकी ५० िक्के रक्कम
संबंधित सवश बाबींची पडताळणी करुन अधग्रम म्िणून प्रकल्प कायाशन्वयन अमभकरण संस्थथेला
िनादे र्ादवारे अदा करावी.



प्रमर्क्षणाचे काम पूणश झाल्यावर / प्रकल्प आराखडा कायशकारी सममतीने मान्य केल्यानंतर /
उवशरीत ५० िक्के रक्कम संबंधित सवश बाबींची पडताळणी करुन प्रकल्प कायाशन्वयन अमभकरण
संस्थथेला िनादे र्ादवारे अदा करावी.



प्रर्ासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या कामासाठी राज्यस्थतरीय कायशकारी सममतीकडून
गिननिाय ननिी प्राप्त झाल्यानंतर कामे सुरु करावीत.

प्रचार ि प्रशसध्दी


आपले आदर्शगाव मामसक



आदर्शगाव यर्ोगाथा आणण मागशदर्शक पुस्थतकांची छपाई


प्रशर्क्षण


आदर्शगाव योजनेचे प्रचार व प्रसार साहित्य

राज्यस्थतरीय प्रमर्क्षण
सिभागी ग्रामीण मल्
ु यावलोकन (पीआरए) , सषवस्थतर प्रकल्प आराखडा (डडपीआर), गाभा
क्षेत्रासाठी तांत्रत्रक कायशकताश प्रमर्क्षण, लेखाषवियक प्रमर्क्षण, महिला सक्षमीकरण प्रमर्क्षण,
ग्राम सममती सदस्थय प्रमर्क्षण, कमशचारी प्रमर्क्षण, पाणी ताळे बंद षवियक प्रमर्क्षण.



ग्रामस्थतरीय प्रमर्क्षण व प्रेरणादायी अभ्यास दौरा.

आदर्भगाि जनजागत
ृ ी ि ग्रामविकास अशर्यान

7

1 जून

पूवि
श ं गामी मद
ु स्थती
ृ संिारण कामांची दे खभाल व दरु

3 जन
ू

आरोग्य मर्त्रबर - महिला व बालकांचे आरोग्य तपासणी व मागशदर्शन मर्त्रबर

2 जन
ू

मर्क्षण सत्राची सरु
ु वात - षवषवि पररक्षांची माहिती व दाखल्याचे वािप

4 जून

ग्राम षवकासाचे षवषवि अमभयान - जनजागत
ृ ी अमभयान

6 जून

गावाचे सुर्ोमभकरण

5 जून

जागनतक पयाशवरण हदन - वक्ष
ृ लागवड उपक्रम

7 जून

पाण्याच्या ताळे बंदावर आिारीत पीक पध्दती, त्रबयाणे उपलब्िता इ. षवियावर चचाशसत्रा
आणण सांस्थकृनतक कायशक्रमाचे आयोजन व सप्ताि समाप्ती उपक्रम

मिाराष्र आदर्भगाि र्ूषण पुरस्कार


या पुरस्थकारात उत्कृष्ट्ठ प्रकल्प कायाशन्वयन अमभकरण संस्थथा, उत्कृष्ट्ठ ग्रामकायशकताश,
गुणवत्तादायी कामे करणारे ग्रामस्थतरीय कमशचारी यांचा समावेर् असेल.



सन 2009-10 पासून ज्या गावांनी या योजनेत सिभाग नोंदषवला त्या सवांना या पुरस्थकारास

पात्र िोण्यासाठी भाग घेता येईल. एक प्रर्स्थतीपत्र, र्ासन सन्मानधचन्ि व रोख रक्कम असे या
पुरस्थकाराचे स्थवरुप असेल.

