८:: अंमलबजावणी व सं नयंण

:

1 तांक सेवा::
 सदयिथतीत पंचायत स मती तरावर उपलध असलेया
तांक कमचायांचा नयोजनब" वापर क#न
$ामपंचायतीना आव&यकते 'माणे तांक सेवा उपलध
क#न दे णे )कंवा आव&यक असयास $ामपंचायती बा*य
तांक सेवा उपलध क#न घेऊ शकेल व .याची आव&यक
तरतूद अंदाजपकाम0ये करे ल.
2 सं नयंण कायपदती :
 $ामपंचायत 1वकास आराख3याअंतगत $ामपंचायतीने
हाती घेतलेया कामांचे आ6थक, भौतक संनयंण
करणेसाठ: खाल;ल प0दतींचा अवलंब कर<यात येईल.

3.

  

 

अ....

समतीचे नाव

1

रा>य तर;य
स मती

सनयंण गाव 1वकास आराखडे तयार करणे, अंमलबजावणी करणे यासाठ:
आव&यक धोरणा.मक नणय, योजनेअत
ं गत 1व1वध ')Aयांचे
मुयमापन करे ल आCण आव&यक .या मागदशक सूचना व शासन
नणय नग मत क#न योजनेDया अंमलबजावणीस वेग दे णे .

सहामाह;

2

रा>यतर;य
स मती
िजहा तर;य
स मती

कायकार; अंमल बजावणी व समयांचा आढावा

तमाह;

3

तर;य

करावयाचे कामकाज /आढावा

आढावा नयमतता

सनयंण िजहा तर;य 1वभागामधील समFवय व $ामपंचायत 1वकास सहामाह;
आराखडयाDया अंमलबजावणीचा आढावा घेईल. तसेच िज*यातील
$ामपंचायतींना येणा-या अडी अडचणीवर उपाययोजना सच
ु वेल.

4

िजहा
स मती

कायकार; आराखडे तयार करणे आCण 1व1वध उपAमांचा भौतक व आ6थक दरमहा
आढावा घेईल. याम0ये गट 1वकास अ6धकार; व संबंधीत अ6धकायांची दरमहा आढावा बैठक घेऊन 1वकIJKकरण व नयोजन ')Aयेस
वेग दे ईल.

5

गट 1वकास अ6धकार;

तालक
ु ा तरावर;ल सव संबंधीत अ6धका-यांची आढावा बैठक तसेच पंधरवडा
मJहFयातून एका बैठकMस $ामपंचायतीचे सरपंच व उपसरपंच
यांचीह; बैठक घेतील.

४.अहवालाची कायप"ती :
1. '.येक $ामपंचायतीने तयार केलेया गाव 1वकास
आराखडयातील कामांची नNदणी Oलान Oलस (Plan Plus) या
अPावल;म0ये करावी. तसेच या नNद;ंची पडताळणी/ नर;Rण
गट 1वकास अ6धकार; आCण िजहा तराव#न सु0दा करावी.
2.

िजहा , तालुका, गण व $ामपंचायत पातळीवर;ल अहवालाचे
नमुने दे <यात येतील तसेच ऑनलाईन अहवाल सादर
कर<यासाठ: आव&यक .या सु1वधा व Tयवथा कर<यात येईल

३. $ामपंचायतीDया उपस म.या, सामािजक लेखापWरRण स मती,
$ामतरावर;ल 1व1वध गट यांचा 1व1वध 'कप
अंमलबजावणीबाबतचा आढावा $ामपंचायत नय मतपणे घेईल.

४.अहवालाची कायप"ती
4.कोण.याह; 'कारDया सच
ु ना, सध
ु ारणा )कंवा ट
ु ; या
$ामपंचायत तर, )कंवा 'भागतरावर नदशनास आयास
या सच
ु ना, सध
ु ारणा )कंवा ट
ु ; संबंधीत 'भार; अ6धकार;
)कंवा $ामसेवक गट 1वकास अ6धका-यांDया नदशनास
आणतील.गट 1वकास अ6धकार; शXयतो याबाबी .यांDया
तरावर सोडवतील. गट 1वकास अ6धकार; गरज भासयास
िजहा तरावYन मागदशन मागवू शकतील.
५.काम पण
ू  होताच .याची नNद असेट [डरे Xटर; या
आPावल;म0ये करणे बंधनकारक राह;ल.

५. नधीची उपल&धता व सं'वतरण पदती
1. या कायAमासाठ: $ामपंचायतीने वनधी 'ाधाFयाने
उपलध क#न \यावयाचा आहे .
2. साJह.य खरे द;साठ: 'चल;त नयमानस
ु ार आCण >या
योजने मधील नधी वापर<यात येणार आहे , .या योजनेDया
मागदशक सच
ु ना 1वचारात घेऊन, $ामपंचायतीने न1वदा
')Aयेचा अवलंब करावा.
3. $ामपंचायतीस उपलध नधीचा 1वनयोग झायानंतरच
संबंधीत योजनेअंतगतचा पढ
ु ;ल नधी उपलध होईल

लोकसहभाग
1. सामािजक लेखाप-र.ण
 $ामपंचायत 1वकास आराख3यातील कामांची पाहणी, गुणव.ता
नयंण व मुयमापनासाठ: $ामसभा सामािजक लेखा पWरRण
स मती थापन करे ल.
 या स मतीम0ये 12 ते 24 सदय असावेत. .याम0ये अनु.
जाती/ जमाती व सव 'वगा^तील मJहलांना यो_य 'माणात
'तनधी.व दे <यात यावे.
 तसेच वेगवेगळया Rेातील जाणकार लोकांना व तPांना
सामावून घे<यात यावे.

लोकसहभाग
1. सामािजक लेखाप-र.ण
 1व1वध Rेातील >यांनी चांगया'कारे नपह
ू काम
ृ पणे, समाजसेवा aहणन
केले असेल अशा सेवा नव.ृ तांना व माJहतगार TयXतींना 'ाधाFयAमाने
'तनधी.व दे <यात यावे.
 जेणेक#न सामािजक पWरRण करताना व संनयंण करताना यो_य'कारे ,
समाजJहताDया bिcटकोनातन
ू $ामपंचायत 1वकास आराखडयाची
अंमलबजावणी करता येईल.
 सदर स मती दर तमाह;स एकदा या'माणे वषातन
ू चार वेळा योजना
अंमलबजावणीबाबत सामािजक लेखापWरRण करे ल, व
 .याचा अहवाल $ामपंचायत व $ामसभेस सादर करे ल

2. कायगट
 गावातील सेवानव.
ृ त तांक तP,
 1व1वध खा.यामधन
ू नव.ृ त झालेले अनभ
ु वी TयXती,
 बचतगट, यव
ु कमंच, यव
ु क मंडळे यांचा समावेश असलेला
एक कायगट $ामसभा थापन करे ल व
 तो $ामपंचायत 1वकास आराख3याDया
अंमलबजावणीबाबत नय मतपणे सच
ू ना दे ऊन पाठपुरावा
करे ल.

6 लेखे, लेखांकन पदती व लेखाप-र.ण :
 $ामपंचायत 1वकास आराखडयासाठ: 1व1वध ोतामधन
ू
नधी उपलध होत असयामळ
ू े , $ामपंचायतीस >या
ोतामधन
ू / योजनेमधन
ू नधी उपलध होत आहे .या
ोतासाठ:/योजनेसाठ: लागू असलेले लेखे, लेखांकन,
लेखापWरRण प"ती आCण मागदशक सच
ु ना नस
ु ार
$ामपंचायतीने कायवाह; करावयाची आहे

७.उपयो1गता 2माणप व पूण4 वाचे दाखले :
 1. $ामसभेने मंजर
ू केलया $ामपंचायत 1वकास आराखडयातील
'कप/उपAमावर $ामपंचायत खच क#न, सदरचा 'कप/उपAम
1वJहत मुदतीत पुण करे ल. .यासाठ: $ामपंचायतीला उपलध
असलेला व $ामपंचायत 1वकास आराखडयातील मंजूर;'माणे नधी
खच क#न .याचे उपयो6गता 'माणप ऑनलाईन Oलॅ न Oलस\वारे
वेळीच पाठवेल. $ामपंचायतीला >या योजनेमधून नधी उपलध
होईल, .या योजनेDया मागदशक सच
ु नानस
ु ार उपयो6गता 'माणप
1वJहत नमूFयात $ामपंचायत सादर करे ल.

७.उपयो1गता 2माणप व पूण4 वाचे दाखले :
 2. $ामपंचायतीने हाती घेतलेल; 'कप/कामे 1वJहत
मद
ु तीत पुण क#न '.येक 'कप/कामाचा पुण. वाचा
दाखला संबंधीत तांक अ6धका-याकडून 'ाOत क#न
घेऊन $ामपंचायत तो ऑनलाईन भ#न पाठवेल.

