१.एक टेप

आमचं गाव, आमचा

वकास

१.आवयकता







ा. पं. तरावर मानव वकास नद शाकावर आधारत वकास
या राब वया करता .
ा.पं. तरावर मोया माणात मळणा!या नधीचे सय
ु ो&य
नयोजन
ा.पं. मधील वकास या एकाि+मक व सव, समावेशक
करयासाठ..
गावातील नागरकांचा आ0ण गावाचा शा1वत वकास
साधयासाठ. .
लोकसहभागातून मया,5दत संसाधना6वारे आप7या ा.पं.
मधील समया सोड वयासाठ. .
गावातील नागरक, लोकतनधी व शासन यां9या
सम:वयातून वकास

२.आताच गरज का ?
७३वी घटना द$
ु %तीने
पंचायत राज संथांना घटना+मक दजा, 5दला. मा>
थानक तरावर शासन ?हणन
ू काम करयाकरता
आ@थ,क पाठबळ कमी पडत होते. १४ Cया व+त आयोगाने
ामपंचायतीला थानक तरावरDल समया +यां9याच
पातळीवर सोड वयासाठ. नधी उपलFध कGन 5दला आहे .
सलग ५ वष, मोया माणात नि1चतपणे लोकसंJये9या
माणात मळणा!या नधीचे जर यो&य 5दशा ठे वून
नयोजन झाले नाहD तर ा.पं. तरावर आलेलD संधी वाया
जाईल.



२.आताच गरज का ?






कोणासाठ)?
? :- गावातील नागरकां9या सम
वकासासाठ.
कोण करणार?:
?:?:- गावातील नागरक व लोकतनधीं9या
नेत+ृ वाखालD आ0ण ा. पं. तरावर काय,रत सव,
अ@धकारD कम,चा!यां9या मदतीने आराखडा तयार
करावयाचा आहे .
कामांची *नवड करणे आ,ण वष.*नहाय 0यांचा
1ाधा3य4म *निचत करणे हा पूणप
. णे 7ामसभेचा
अ:धकार असणार आहे .

३. वकास नेमका कोणाचा ?
वकास करणे ;हणजे फ=त गावठाणा अंतग.त बांधकामे करणे
नाह,, तर ........




ा.पं. गावठाणामधील सव, महसल
ु D गावां9या वाRया व+या
मधील पायाभत
ू सु वधांचा वकास (कोणतीहD छोटD वाडी व
वती वं@चत राहणार नाहD याची काळजी घेणे)
ा.पं. Tे>ात येणा!या सव, CयUतींचा मानव वकास (आरो&य,
शTण व दरडोई उ+प:न )

३. वकास नेमका कोणाचा ?





सामािजक :याया9या त+वावर आधारत वशेषतः वं@चत
घटकांचा वकास (म5हला, बालके, अनस
ु ू@चत जाती,
जमाती, भटUया जमाती, अ7पसंJयाक, आ@थ,क XYZया
दब
, घटक इ+यादD)
ु ल
ा. पं. 9या परDसरातील व अख+यारDतील सव, नैस@ग,क
संसाधनांचा (जल, जंगल, जमीन, जनावरे ) वकास. अशी
सव, समावेशक भू मका वीकारावी लागेल

४.7ामसभेची भू@मका..
१४ Cया व+त आयोगाचा नधी (रा]य तरावGन थेट ाम तरावर
बँकेमाफ,त पाठ वला जाणार आहे ), म.ा.रो.ह.यो. करता
ामसभेने केले7या नयोजनानस
ु ार ा.पं. ा`त होणारा नधी,
ा.पं. चा वनधी, पेसा गावांकरता ५% अबंध नधी इ. एकa>त
नधी समोर ठे वून ाम वकास आराखडा ामसभेला तयार
करावयाचा आहे .
 ाम संसाधन गटाची थापना ामसभेत करावयाची आहे .
 नधीतून करावयाची कामे नवडणे व ामपंचायत वकास
आराखRयाला शासकbय मा:यता दे णे हे सव, अ@धकार
ामसभेला दे यात आले आहे त.


४.ामसभेची भूमका.
तसेच, कामा9या गतीवर आ0ण गण
ु व+तेवर नयं>ण
ठे वणे, वकास योजनांचे सामािजक अंकेTण करणे हD सव,
जबाबदारD आता ामसभेवरच आहे .
 +यामळ
ु े आता ामसभेतील +येक सदयावर मोठ.
जबाबदारD येऊन पडलD आहे . आता गावातील +येक
सdान CयUतीने ामसभेला हजर राहून, सगळी मा5हती
समजावून घेऊन ामसभे9या कामकाजामeये सbय
सहभाग घेणे आव1यक आहे .


५.7ामपंचायतीची भू@मका..
 ाम

वकास आराखडा तयार करयासाठ.
ाम पंचायत सदय, गावतरावरDल व वध
सम+यांचे सदय तसेच गावतरDय
कम,चारD यां9या मeये सम:वय साधणे.
 गावातील सवाfना आराखडा नम,तीसाठ.
जागGक बन वणे.
 ाम संसाधन गटाची थापना ामसभेत
कGन घेणे .

५.ामपंचायतीची भू मका.
तीन 5दवसीय येची यो&य चार सgी करणे व
+यात सbय सहभागी होणे.
 +येक ट`यावर ामसभेला आव1यक असणारD
मा5हती व सहाhय दे णे.
 ामसभे9या मदतीने पंचवा ष,क बह
ृ त वकास
आरखडा आ0ण दरवषi वा ष,क वकास व कृती
आराखडा तयार करणे.


५.ामपंचायतीची भू मका.








आव1यक वाटे ल तथे शासकbय यं>णा अथवा सामािजक
संथांकडून तांa>क सहाhय घेणे.
योजनेतील कामे व खच, यांची काळजीपूवक
, नjदD ठे वणे,
कामां9या गण
ु व+तेचा सामािजक लेखाजोखा कGन घेणे.
हाती घेतलेलD वकास कामे व5हत मद
ु तीत पण
ू , कGन +यांचे
पूण+, वाचे दाखले ा`त कGन घेणे.
१४ Cया व+त आयोगा9या नधीचे उपयो@गता माणप>
शासनाला दे णे.

६.लोक1*त*नधी व नागDरकांEया सहभागाची
गरज






पंच वा ष,क बह
ृ त आराखRयातीलच कामांची नवड वा ष,क
वकास आराखRयात करावयाची आहे . ?हणन
ू पंच वा ष,क
वकास आराखRया9या नम,तीत लोकतनधी व
नागरकां9या सहभागाची आव1यकता आहे .
ामथांना नंतर +यां9या बदल+या गरजांमाणे फेरबदल
करायचे असतील तर +याला मु.का.अ. यांची परवानगी
kयावी लागेल.
गावातील समयांचा अचक
ू वेध घेत +या सोड वया9या
उपाय योजनांचा आराखRयात समावेश करयासाठ.
सहभाग आव1यक आहे .

६.लोकतनधी व नागरकां9या सहभागाची
गरज
गावा9या व नागरकां9या वकासाची वत,मान व
भ वYयातील 5दशा नि1चत करयासाठ. लोकसहभाग
गरजेचा आहे .
 तीन 5दवसीय येची सव, लोकतनधींनी चार
सgी कGन लोकांना सहभागी होयाचे आवाहन करणे.
 वाRया व व+या वरDल नागरक आ0ण यव
ु कांनी वयं
फूतiने वयं सेवक ?हणन
ू सहभागी होवून ामसभेत
सहभागी होणे , 5ह लोकसहभागी नयोजनाची पव
ू , अट
आहे . +या शवाय गट ा. पं. मधील इतर वाRयां9या
समयांचे तaबंब आराखRयात पडणार नाहD . परणामी
+यावर उपाय योजना दे खील करता येणार नाहD.


७.गावातच लोकसहभागातून *नयोजन




ाम वकास आराखRया9या माeयमातन
ू आता ाम
पंचायती व ामसभांना वत:च वत:चा वकास
साधायचा अस7याने यासाठ.ची नयोजन या दे खील
गावांमeयेच होणार आहे .
गावातील सव, नागरक, म5हला, यव
ु क, कशोरवयीन
मल
ु D, मागास व वं@चत घटकां9या सहभागाची खा>ी
करणे. यामळ
ु े , थानक पातळीवर9या नेमUया गरजा
लTात घेऊन आप7याला नयोजन अ@धक वातववादD
बन वता येईल.

७.गावातच लोकसहभागातून नयोजन






गावातच नयोजन या ठे व7याने आव1यक तेथे आप7याला
वग, खोलDतून बाहे र पडून गाव व शवार पाहणी, ाम पंचायत
काया,लय भेट या6वारे नयोजनाचे वषय अ@धक चांग7या पgतीने
समजावून घेता येतील.
आराखडा नम,ती9या कामात माग,दश,न दे यासाठ. शTक व
दजदार सा5ह+य रा]य तरावGन पुर वयात येईल.
आप7या भागातलD थानक परिथती व 1न वचारात घेऊन हे
नयोजन आप7याला ख!या अथा,ने उपयुUत बनवायचे आहे .

८.*न@म.तीत आपलेह योगदान


आप7या ाम पंचायतीमधील सव, अपेnTत CयUती (सरपंच/ उपसरपंच, व वध समतीचे
सदय व गट ा. पं. अस7यास सव, गावांचे यो&य माणात तनधी) नयोजन
येसाठ. हजर आहे त का ते बघय
ू ा.



आराखडा नम,तीसाठ. पुरेसे सा5ह+य मळाले आहे का तपासूया.



थळाची पाहणी कGन खालDल गोYटDंची Cयवथा आहे याची खा>ी कGया:




शTक व चाज, ऑफसर यां9या राहयाची सोय गावामधील व वध घरांमeये करावी
संसाधन गटाचे सव, लोक गोलाकार बसू शकतील व अpयास खेळ, गटचचा, व अeययन
स> घेता येतील असे शTण थळ असावे
दश, बनवय
ू ा!

८.नम,तीत आपलेहD योगदान


शTणा9या 5ठकाणी वजेची Cयवथा असावी



ल5हया करता फळा, खडू, डटर इ. असावे



सामािजक नकाशा काढयाकरता गावातील मeयवतi 5ठकाणाची
नि1चती कGन ठे वावी



शवार फेरD करता संबं@धत कम,चारD – कृषी सहाhयक, तलाठ., वन रTक,
पोलDस पाटDल इ+यादD उपिथत राहतील याची खा>ी करणे



काहD कमतरता रा5हलD असेल तर आपणच पढ
ु ाकार घेऊन सवाf9या
मदतीने आप7या भागातील नयोजन आदश, बनवूया!

९.7ाम वकासातून मानव वकासाकडे वाटचाल
7ाम वकास ;हणजे फ=त बांधकामे नHहे !
मानवी वकासाचे पैलू :
आरोJय :
गावातील +येक नागरकाला आरो&यदायी जीवन जगता यावे
असे वातावरण नमा,ण करणे उदा. गावातील बालम0ृ यू, कुपोषण
कमी करणे, संसग.जLय रोग टाळयाकरता तरतद
ू करणे आ0ण
आरो&य सुधारयासाठ. करावयाची कामे


९.ाम वकासातन
ू मानव वकासाकडे
वाटचाल
 @शण

:
गावातील +येक नागरक शnTत असावा जेणेकGन
तो वावलंबी होऊन व सुdपणे वतःचे नण,य वतः
घेऊ शकेल उदा.. गुणव0तापूण. @शण , शाळा
गळती रोखणे यासाठ) करावयाची
कामे.

९.ाम वकासातून मानव वकासाकडे वाटचाल
 उपजी

वकेची साधने:
गावातील +येक ौढ नागरकाला रोजगार /
उ+प:नाचे साधन उपलFध Cहावे जेणेकGन ते
वावलंबी होतील व वतः9या कुटुंबाची यो&य
काळजी घेतील उदा. वयंरोजगार व वेतनी
रोजगारासाठ. कौश7यवg
ृ ी शTणाचे आयोजन
कGन दरडोई उ+प:नात वाढ करयाकरता योजन
करणे

१०.7ामसुची मधील कामांना 1ाधा3य
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