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वाचा शासन भनर्णय क्रिांकः झेडपीए 2016/प्र.क्र.123/पंरा-1, भदनांक 14 भडसेंबर, 2016.
शासन पभरपत्रक क्रिांकः झेडपीए 2017/प्र.क्र.148/पंरा-1, भदनांक 12 सप्टें बर, 2017.
प्रस्तावना ग्रािीर् िहाराष्राच्या भवकासािध्ये पंचायत राज संस्थांचे योगदान िोठे आहे. राज्यािधील
भवकासाच्या सवण योजना पंचायत राज संस्थांिाफणत राबभवल्या जातात. तेव्हा पंचायत राज संस्थांच्या
कािभगरीनुसार त्यांना प्रोत्साभहत कन न त्यांची कायणसंस्कृती वािभवर्े आवयकयक आहे. यासाठी राज्यात
पंचायत राज संस्थांिधून प्रशासकीय व्यवस्थापन व भवकास कायात उत्कृष्ट काि करर्ाऱ्या भजल्हा
पभरषदा, पंचायत सभित्या व ग्रािपंचायतींसाठी सन 2005-2006 या आर्थथक वषापासून भविाग व राज्य
अशा दोन्ही स्तरांवर “यशवंत पंचायत राज अभियान” ही पुरस्कार योजना सुन  करण्यात आली आहे.
यापूवी केंद्र शासनाच्या " पंचायत सशक्तीकरर् अभियान" व राज्य शासनाकडू न राबभवण्यात
येर्ारी “यशवंत पंचायत राज अभियान” या दोन्हीही योजना एकत्र राबभवत असल्याने पुरस्कारांसाठी
त्याच पंचायत राज संस्थांची भनवड होत होती. यािुळे इतर पंचायत राज संस्था या स्पधेत भिळर्ाऱ्या
पुरस्कारांपासून वंभचत राहत होत्या. त्या अनुषंगाने या दोन्ही योजना सन 2015-16 या आर्थथक पासून
वेगवेगळया राबभवण्यात येत आहेत.
शासन भनर्णय या भविागािाफणत

राज्यातील ग्रािपंचायतींसाठी “स्िाटण ग्राि व्व्हलेज” ही योजना

नव्याने राबभवण्यात येत असल्याने “यशवंत पंचायत राज अभियान” या योजनेिध्ये ग्रािपंचायती
सिाभवष्ट न करण्याचा भनर्णय सन 2016-17 या आर्थथक वषापासून शासनाने घेतला आहे.

त्या

अनुषंगाने “यशवंत पंचायत राज अभियान” योजनेअंतगणत पंचायत सभित्या व भजल्हा पभरषदांना
पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात.
पंचायत राज संस्थांना अनुज्ञय
े असर्ारे पुरस्काराचे स्वन प :- “यशवंत पंचायत राज अभियान”
पंचायत राज संस्थांची पुरस्कारासाठी भनवड करताना पुरस्काराचे स्वन प, पुरस्कारासाठी पात्र संस्था,
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पुरस्कारासाठी भवभवध स्तरावर भवचारात घ्यावयाच्या बाबी व िूल्यांकन पध्दती खालीलप्रिार्े भनभित
करण्यात येत आहेत.
अ.क्र.

पंचायत राज संस्था

राज्यस्तर

1

भजल्हा पभरषद

03

2

पंचायत सभिती

03

भविागस्तर

एकूर् पुरस्काराची संख्या

-

03

03x6 भविाग= 18

21

एकूर्

24

पंचायत राज संस्थांना भिळर्ाऱ्या पुरस्काराची रोख रक्कि : (रक्कि लक्षािध्ये)
अ.

पंचायत

राज्यस्तर

क्र

राज

रक्कि

पुरस्कार भविागस्तर

1

भजल्हा

पुरस्कार

पुरस्कार = एकूर् रक्कि )
प्रथि

2

रक्कि एकूर्

(पुरस्काराची रक्कि X भविागातील एकूर् रक्कि

संस्था
1

पुरस्कार

भितीय तृतीय

प्रथि

भितीय

तृतीय

(3ते8ची बेरीज)

3

4

5

6

7

8

9

30

20

17

0

0

0

67

20

17

15

पभरषद
2

पंचायत
सभिती

11x6=66लक्ष

8x6=48

6x6=

लक्ष

लक्ष

36

202

एकूर्

269

उपरोक्त निूद केलेल्या पुरस्काराच्या रकिेसोबत स्िृतीभचह व प्रिार्पत्र ही दे ण्यात येईल.
भविागस्तरावर पभहले पाभरतोभषक भिळवर्ाऱ्या त्या भविागातील फक्त एकच पंचायत सभिती आभर्
भविागातून प्रथि आलेली एकच भजल्हा पभरषद राज्यस्तरावर होर्ाऱ्या स्पधेसाठी पात्र राहतील.
भजल्हा पभरषदा व पंचायत सभित्या यांना दे ण्यात येर्ाऱ्या पाभरतोभषकांची एकूर् रक्कि
न . 269.00 लक्ष व पुरस्कार भवतरर्ाच्या कायणक्रिासाठी न . 22.00 लक्ष असे एकूर् न . 291.00 लक्ष
ची तरतूद सन 2017-2018 च्या अथणसंकल्पीय अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे.
यशवंत पंचायत राज अभियान” या पुरस्कारा अंतगणत पंचायत राज संस्थांनी िागील

सन

2016-17 या आर्थथक वषात केलेल्या कािभगरीच्या अनुषंगाने पुरस्कार भवतरर् करण्यात येर्ार आहे.
त्यांच्या कािभगरीचे िूल्यांकन करण्याच्या दृष्टीने िूल्यिापनाचे भनकष व िुद्दे असलेली प्रश्नावली,
पंचायत सभितीसाठी पभरभशष्ट-अ प्रिार्े व भजल्हा पभरषदे साठी पभरभशष्ट-ब प्रिार्े सोबत जोडली
आहे. तसेच तालुका, भजल्हा, भविाग व राज्यस्तरीय सभितीकडू न करण्यात येर्ाऱ्या कायणवाहीचे
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स्वन प प्रपत्र-1 िध्ये जोडले आहे. त्याप्रिार्े

पुरस्कार प्राप्त पंचायत राज संस्थांच्या भनवडीची

कायणवाही करण्यात यावी.
“यशवंत पंचायत राज अभियान” या पुरस्कारा अंतगणत पाभरतोभषक भनवड सभिती :तालुका स्तर : तालुकास्तरीय पाभरतोभषक भनवड सभितीची संरचना पुिीलप्रिार्े असेल
तालुकास्तरीय िुल्यांकन सभिती
1. गट भवकास अभधकारी

अध्यक्ष

2. सहाय्यक गट भवकास अभधकारी

सदस्य

2. बाल भवकास प्रकल्प अभधकारी

सदस्य

3. गट भशक्षर् अभधकारी

सदस्य

4. उप अभियंता (बांधकाि)

सदस्य

5. उप अभियंता (पार्ी पुरवठा)

सदस्य

6. उप अभियंता (पाटबंधारे)

सदस्य

7. तालुका आरोग्य अभधकारी

सदस्य

9. भवस्तार अभधकारी (पंचायत)

सदस्य सभचव

भजल्हा स्तर : भजल्हास्तरीय पाभरतोभषक भनवड सभितीची संरचना पुिीलप्रिार्े असेल.
भजल्हास्तरीय िुल्यांकन सभिती
1. िुख्य कायणकारी अभधकारी

अध्यक्ष

2. अभतभरक्त िुख्य कायणकारी अभधकारी

सहअध्यक्ष

3. प्रकल्प संचालक, भजल्हा ग्रािीर् भवकास यंत्रर्ा

सदस्य

4.उप िुख्य कायणकारी अभधकारी(ि.बा.क.)

सदस्य

5.भजल्हा आरोग्य अभधकारी

सदस्य

6.भशक्षर् अभधकारी (प्राथभिक)

सदस्य

7. उप िुख्य कायणकारी अभधकारी (ग्रा.पं.)

सदस्य

8. उप िुख्य कायणकारी अभधकारी (सा.प्र.भव.)

सदस्य सभचव

भविाग स्तर : भविागस्तरीय पाभरतोभषक भनवड सभितीची संरचना पुिीलप्रिार्े असेल.
भविागस्तरीय िुल्यांकन सभिती
1. भविागीय आयुक्त

अध्यक्ष

2. उप आयुक्त (आस्था)

सदस्य

3. उपसंचालक (आरोग्य)

सदस्य

4. उपसंचालक (भशक्षर्)

सदस्य

5. उप आयुक्त (िभहला व बालकल्यार्)

सदस्य

6. प्राचायण, प्रभशक्षर् केंद्र (अध्यक्षांनी भनवडलेले)

सदस्य
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7. उप संचालक ( सािाभजक न्याय)

सदस्य

8. उप आयुक्त (भवकास )

सदस्य सभचव

राज्यस्तर : राज्यस्तरीय पाभरतोभषक भनवड सभितीची संरचना पुिीलप्रिार्े असेल.
राज्यस्तरीय िुल्यांकन सभिती
1. सभचव (ग्राि भवकास)

अध्यक्ष

2. उप सभचव (योजना)

सदस्य

3. उप सभचव (भज. प. आस्था)

सदस्य

4. उप सभचव (संग्राि)

सदस्य

5. उप सभचव (पंरा)

सदस्य

6. अवर सभचव (पंरा-1)

सदस्य सभचव

पंचायत राज संस्था िूल्यिापनासाठी सूचना :1. पचायत राज संस्थेचे िूल्यिापन सन 2016-2017 या आर्थथक वषातील उभद्दष्ट व साध्याच्या
आधारावर करावयाचे आहे .
2. िागील सलग तीन वषण राज्यस्तरावर पुरस्कार प्राप्त पंचायत राज संस्था या पुरस्कारासाठी पात्र
असर्ार नाही.
3. पंचायत सभिती व भजल्हा पभरषद यांच्या िूल्यिापनासाठी एकूर् 100 गुर्ांची प्रश्नावली भनभित
करण्यात आली आहे.
4. िूल्यिापन करताना बहु तांश िुद्ांिध्ये संबंभधत येाजनेतील कािाच्या प्रगतीच्या टक्केवारीच्या
स्वन पात गुर् दे र्े अपेभक्षत आहे. या अनुषंगाने वस्तुभनष्ठ पध्दतीने गुर् दे य ठरतील.
5. काही िुद्ांसाठी भवभहत केलेल्या किाल गुर्ांपैकी त्या योजनेतील साध्य (Achievement)च्या
टक्केवारीच्या प्रिार्ातच गुर् अनुज्ञय
े राहतील.
6. काही िुद्ांबाबत "होय" या स्वन पात िाभहती अपेभक्षत आहे. अशा िुद्ांबाबत संबंभधत पंचायत
सभिती व भजल्हा पभरषद यांचे उत्तर "नाही" असल्यास या िुद्ांसाठी गुर् दे य राहर्ार नाही.
काही िुद्ांबाबत "नाही" या स्वन पात िाभहती अपेभक्षत आहे. अशा िुद्ांबाबत संबंभधत पंचायत
सभिती व भजल्हा पभरषद यांचे उत्तर "होय" असल्यास या िुद्ांसाठी गुर् दे य राहर्ार नाही.
याबाबत कोर्तेही तारतम्य (Discretion) वापरावयाचे नाही.
7. ज्या पंचायत राज संस्थांची पाभरतोभषक भनवड सभिती व पडताळर्ी सभितीने तपासर्ीअंती
त्यांना प्राप्त होर्ाऱ्या एकूर् गुर्ांिध्ये भकिान 10% ककवा त्या पेक्षा जास्त टक्केवारीने गुर् किी
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झाल्यास, अशा पंचायत राज संस्था “यशवंत पंचायत राज अभियान” या योजनेच्या
पुरस्कारासाठी पात्र ठरर्ार नाहीत.
8. पंचायत सभितीने प्रस्तावास पंचायत सभितीची व भजल्हा पभरषदे ने भजल्हा पभरषदे ची भशफारस
घ्यावी. प्रस्तावाच्या अनुषंगाने या कालावधीत या सिा होर्ार नसल्यास, सदर प्रकरर्ी
प्रस्तावास पंचायत सभितीचे सिापती, भजल्हा पभरषदे चे अध्यक्ष यांची िान्यता घ्यावी व पुिील
सिेिध्ये प्रस्ताव िान्यतेसाठी ठे वावा.
बभक्षस योजनेसाठी पंचायत राज संस्था भनवडीचे प्रस्ताव पाठभवण्यासाठी कालियादा :“यशवंत पंचायत राज अभियान” िध्ये िाग घेर्ाऱ्या पंचायत राज संस्थांचे प्रस्ताव
तालुकास्तरावन न प्रस्ताव, भजल्हास्तर सभितीकडे , भजल्हास्तरावन न प्रस्ताव, भविागस्तर
सभितीकडे व त्यानंतर भविागस्तरावन न राज्यस्तरावर,

खालीलप्रिार्े भवभहत केलेल्या

कालियादे त पाठवर्े आवयकयक आहे .
अ.क्र. पंचायत
राज संस्था

1

पंचायत

िूल्यिापन

िूल्यिापन/भनवड

भजल्हा पभरषदे ने

करर्ारी संस्था

प्रस्ताव भजल्हा

िूल्यिापन/ भनवड प्रस्ताव भविागीय

पभरषदे कडे सादर

प्रस्ताव भविागीय

आयुक्तांनी राज्य

करण्याची अंभति

आयुक्तांकडे

शासनाकडे सादर

तारीख

सादर करण्याची

करण्याची अंभति

अंभति तारीख

तारीख

5-2- 2018

15 -2- 2018

25-1-2018

15-2-2018

भजल्हा पभरषद

25-1- 2018

िूल्यिापन/भनवड

सभिती
2

भजल्हा

भविागीय

पभरषद

आयुक्त

-

पंचायत सभिती व भजल्हा पभरषद या स्तरांवन न िूल्यिापनाचे अहवाल भवभहत केलेल्या
कालियादे त भविागीय आयुक्तांिाफणत राज्य शासनास सादर होतील, याबाबत उप आयुक्त (भवकास)
यांची वैयक्तीक जबाबदारी राहील. उप आयुक्त (भवकास) यांनी याबाबत िुख्य कायणकारी अभधकारी,
भजल्हा पभरषद यांच्याशी सिन्वय ठे वन
ू कायणवाही करावयाची आहे.
वैभशष्यपूर्ण कािाची भटप्पर्ी पाठभवर्े :भजल्हयातील प्रथि क्रिांकासाठी प्राप्त ठरलेल्या पंचायत सभित्या यांच्या संदिात संस्थेची
प्राथभिक िाभहती व वैभशष्टयपूर्ण कािाची संभक्षप्त भटप्पर्ी तयार कन न, िुख्य कायणकारी अभधकारी,
भजल्हा पभरषद यांनी भनवडक छायाभचत्रासह भविागीय आयुक्तांकडे पाठवावी. भविागीय आयुक्तांनी
भविागीय स्तरावरील बभक्षसपात्र पंचायत सभित्या व भविागातून प्रथि आलेली भजल्हा पभरषद या
पंचायत राज संस्थांची प्राथभिक िाभहती व वैभशष्टयपूर्ण कािाची संभक्षप्त भटप्पर्ी राज्य शासनाकडे
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पाठवावी. या िाभहतीच्या आधारे बभक्षस भवतरर् सिारंिाच्यावेळी संबंभधत संस्थेच्या कािाबाबत
छायाभचत्राच्या सहाय्याने िाभहती दे र्े सुलि होईल.
पंचायत राज संस्थांची प्रतवारी भनभित करर्े :भजल्हास्तरीय पाभरतोभषक भनवड सभितीने पंचायत सभित्यांचे व भविागस्तरीय पाभरतोभषक
भनवड सभितीने भजल्हा पभरषदांचे कािकाज
राज्यस्तरीय भनवड

व प्रगती यांचे

भवभहत पध्दतीने िूल्यांकन कन न

सभितीस पाठभवलेल्या अहवालावन न त्यांना भिळालेल्या गुर्ांनुसार खालील

प्रिार्े प्रतवारी करण्यात येईल.
अ.क्र.

गुर्

श्रेर्ी/प्रतवारी

१

75 व त्यापेक्षा अभधक गुर्

अ+

२

61 ते 74 गुर्

अ

३

51 ते 60 गुर्

ब

४

50 पेक्षा किी गुर्

क

वरील प्रिार्े केलेल्या प्रतवारीिुळे पंचायत राज संस्थांना आपर् कोर्त्या प्रतवारीिध्ये आहोत
हे सिजल्यावर िभवष्यात त्यांनी प्रतवारीिध्ये प्रगती करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत.

भजल्हा

पभरषदे ने पभहल्या दोन पंचायत सभित्यांना प्रशस्तीपत्रक दे ऊन भजल्हास्तरावर गौरव करावा.
पुरस्कारांच्या भनवडीची कायणप्रर्ाली :1. तालुकास्तरीय सभिती :- पंचायत सभितीचा प्रस्ताव भजल्हास्तरीय सभितीकडे पाठवेल.
2. भजल्हास्तरीय सभिती :- तालुकास्तरीय सभितीकडू न प्राप्त पंचायत सभितीच्या प्रस्तावापैकी
उच्चति गुर्वत्ता प्राप्त चार पंचायत सभित्यांची क्षेभत्रय तपासर्ी कन न त्यातील उच्चति
गुर्वत्ताप्राप्त दोन पंचायत सभित्या तसेच भजल्हा पभरषदे चा प्रस्ताव भविागस्तरीय सभितीकडे
पाठवेल.
3. भविागस्तरीय सभिती :- भजल्हास्तरीय सभितीकडू न प्राप्त प्रस्तावापैकी उच्चति गुर्वत्ता प्राप्त
सहा पंचायत सभित्या व दोन भजल्हा पभरषद यांची क्षेभत्रय तपासर्ी कन न त्यातील उच्चति
गुर्वत्ताप्राप्त तीन पंचायत सभित्या व एक भजल्हा पभरषदे चा प्रस्ताव राज्यस्तरीय सभितीकडे
पाठवेल.
4. राज्यस्तरीय सभिती :- भविागस्तरीय सभितीकडू न प्राप्त झालेल्या उच्चति गुर्वत्ता प्राप्त
सहा पंचायत सभित्या व सहा भजल्हा पभरषदे च्या प्रस्तावांची क्षेभत्रय तपासर्ी कन न त्यातील
उच्चति गुर्वत्ताप्राप्त तीन पंचायत सभित्या व तीन भजल्हा पभरषदांची पुरस्कारांसाठी अंभति
भनवड िा. िंत्री (ग्राि भवकास) यांच्या सहितीने करण्यात येईल.
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5. पाभरतोभषक भवतरर् :-

अंभति भनवड केलेल्या पंचायत सभित्या व भजल्हा पभरषदांना

राज्यस्तरावर स्व. यशवंतराव चव्हार् यांच्या जन्िभदनी भदनांक 12 िाचण, 2018 रोजी बभक्षस
भवतरर् सिारंि आयोजन कन न राज्य व भविाग अशा दोन्ही स्तरांवरील पुरस्कारांचे भवतरर्
करण्याचे भनयोजन केले जाईल.
तालुकास्तर, भजल्हास्तर, भविागस्तर

व राज्य शासनाच्या स्तरावन न करण्यात येर्ाऱ्या

कायणवाहीचे स्वन प सोबत जोडलेल्या प्रपत्र -1 नुसार असेल.
या अभियानासाठी होर्ारा खचण िागर्ी क्रिांक एल-3, 2515- इतर ग्रािीर् भवकास कायणक्रि,
101- पंचायती राज, 31-सहाय्यक अनुदाने (01) (04) भवशेष कायणक्रि व ग्राि अभियान कायणक्रिाची
अंिलबजावर्ी करण्यािध्ये उत्कृष्ट काि केल्याबद्दल भजल्हा पभरषदांना व पंचायत सभित्यांना
प्रोत्साहनपर अनुदाने (2515 0062) या लेखाशीषाखालील तरतूदीिधून िागभवण्यात यावा. सदर
खचाचे भनयंत्रर् अभधकारी भविागीय आयुक्त, कोकर् भविाग हे राहतील.
सदर शासन भनर्णय िहाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201801091544128920 असा आहे . हा आदे श
भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत कन न कािण्यात येत आहे .
िहाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Rajendra
Mahadev
Gengaje

Digitally signed by Rajendra Mahadev
Gengaje
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Rural Development,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=aadac6f62a04dc76f59a0a87
3d1263c7d14f6ea5080bb750bf39230
3a1a35907, cn=Rajendra Mahadev
Gengaje
Date: 2018.01.10 11:30:05 +05'30'

(रा. ि. गेंगजे)
अवर सभचव, िहाराष्र शासन
प्रत,
1)

िा. भवरोधी पक्षनेता, भवधानसिा / भवधान पभरषद, िहाराष्र भवधानिंडळ सभचवालय,
िुंबई- 400 032.

2)

िा. भवधानसिा/ िा. भवधानपभरषद सदस्य, िहाराष्र राज्य.

3)

िा. िंत्री (ग्रा.भव.) यांचे खाजगी सभचव, िंत्रायल, िुंबई- 400 032.

4)

िा. राज्यिंत्री (ग्रा.भव.) यांचे खाजगी सभचव, िंत्रायल, िुंबई- 400 032.
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5)
6)

िा. अध्यक्ष, भजल्हा पभरषद (सवण)
िा. सभचव (ग्राि भवकास व पंचायत राज),बांधकाि िवन, 25, िझणबान पथ, फोटण ,
िुंबई- 400 001

7)

भविागीय आयुक्त (सवण)

8)

उप सभचव / सह सभचव, ग्राि भवकास भविाग (सवण), बांधकाि िवन, 25, िझणबान पथ, फोटण ,
िुंबई- 400 001

9)

िुख्य कायणकारी अभधकारी, भजल्हा पभरषद (सवण).

10)

भजल्हा कोषागार अभधकारी (सवण).

11)

अभधदान व लेखा अभधकारी, िुंबई.

12)

िहालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) (लेखापरीक्षा), िहाराष्र - 1, िुंबई.

13)

िहालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) (लेखापरीक्षा), िहाराष्र - 2, नागपूर.

14)

संचालक लेखा परीक्षक, स्थाभनक भनधी लेखा, कोकर् िवन, नवी िुंबई.

15)

उपसंचालक लेखा परीक्षक, स्थाभनक भनधी लेखा (सवण).

16)

संचालक, लेखा व कोषागार, िुंबई.

17)

भवत्त भविाग, िंत्रालय, िुंबई.

18)

भनवड नस्ती, कायासन क्र.पंरा-1, ग्राि भवकास भविाग, िंत्रालय, िुंबई.
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प्रपत्र-1
पंचायत सभिती/ भजल्हा पभरषद/ भविाग /राज्य स्तरावर करण्यात येर्ाऱ्या कायणवाहीचे स्वन प
स्तर

भजल्हा पभरषद

शेरा

पंचायत सभिती
पंचायतस्तरीय

-

सभिती

पंचायत

-

-

सभितीची

िाभहती पभरभशष्ट “अ” िध्ये
कािभगरी / भनकषांची पुतणता

-

निूद कन न पंचायत सभितीचा
प्रस्ताव िुख्य कायणकारी भजल्हा
पभरषद यांना दे र्े.
कायणवाहीची अंभति तारीख:25-01-2018
भजल्हास्तरीय
सभिती

सवण पंचायत सभित्यांनी

भजल्हा पभरषदे ने पभरभशष्ट “ब” िध्ये

या

पुरस्कारासाठी

क्षेभत्रय

पभरभशष्ट “अ” नुसार सादर त्यांनी केलेली कािभगरी /भनकषांची पुतणता तपासर्ी करण्यासाठी भजल्हास्तरीय
केलेल्या
प्रस्तावाच्या निूद कन न भजल्हा पभरषदे चा प्रस्ताव भनवड सभितीने भिसदस्यीय सभितीची
भनकषांनुसार छाननी कन न भविागीय आयुक्त स्तरावर सादर करर्े.
पंचायत

सभित्यांची कायणवाहीची अंभति तारीख :-

गुर्ानुक्रिानुसार
बनवावी.

यादी 25-01-2018

या यादीच्या आधारे

उच्चति गुर् प्राप्त करर्ाऱ्या
चार

पंचायत

तपासर्ी

कन न

सभित्यांची
त्यािध्ये

स्थापना करावी.
भजल्हा

स्तरावरील

एक

भिसदस्यीय सभिती तीन पंचायत राज
संस्थांची क्षेभत्रय तपासर्ी करेल.
सदर भिसदस्यीय सभितीने क्षेभत्रय
तपासर्ी कन न अहवाल िान्यतेस्तव
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उच्चति गुर् धारर् करर्ाऱ्या

भनवड सभितीपुिे ठे वावा

एकूर् दोन पंचायत सभितीचे

सभितीने िान्यता भदल्यावर प्रस्ताव

प्रस्ताव भविागीय सभितीकडे

व भनवड

भविागस्तरीय सभितीकडे पाठवावा.

पाठभवण्यात यावेत.
कायणवाहीची अंभति तारीख:5-02-2018
भविागस्तरीय
सभिती

भविागस्तरीय
सभितीने

सवण

सवण भजल्हा पभरषदांनी पभरभशष्ट “ब”
भजल्हा नुसार

केलेल्या

कन न

भजल्यातील या यादीच्या आधारे उच्चति गुर् प्राप्त

पंचायत सभित्यांची गुर्ानुक्रिे करर्ाऱ्या दोन भजल्हा पभरषदांची तपासर्ी

सहा

त्यापैकी

पंचायत

स्थापना करावी.
भविाग

स्तरावरील

एक

धारर् भिसदस्यीय सभिती तीन पंचायत राज
पभहल्या करर्ाऱ्या एकूर् एक भजल्हा पभरषदे चा संस्थांची क्षेभत्रय तपासर्ी करेल.

यादी बनवावी. भविागस्तरीय कन न
सभितीने

क्षेभत्रय

कािभगरी

पंचायत सभित्यांची प्रस्तावांची पभरषदे ची गुर्ानुक्रिानुसार यादी बनवावी.
छाननी

पुरस्कारासाठी

/ तपासर्ी करण्यासाठी भविागस्तरीय
आलेल्या भनकषांनुसार त्यांची छाननी कन न, भजल्हा भनवड सभितीने भिसदस्यीय सभितीची

पभरषदांकडू न

सादर

या

सभित्यांची प्रस्ताव

त्यािध्ये

उच्चति

गुर्

राज्यस्तरीय

क्षेभत्रय तपासर्ी कन न,

सभितीकडे

सदर भिसदस्यीय सभितीने क्षेभत्रय

त्या पाठभवण्यात यावा. तसेच भविागस्तरीय तपासर्ी कन न अहवाल िान्यतेस्तव
भविागािधील
उच्चति सभितीने भजल्हा पभरषदांना भदलेल्या
भनवड सभितीपुिे ठे वावा व भनवड
गुर्वत्ताधारक तीन पंचायत गुर्ानूक्रिानुसार
भजल्हा
पभरषदे च्या
सभितीने िान्यता भदल्यावर प्रस्ताव
सभित्यांची भनवड करावी व प्रतवारी भनहाय यादी शासनास पाठवावी.
राज्यस्तरीय सभितीकडे पाठवावा.
त्यांचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय कायणवाहीची
सभितीकडे पाठवावा. तसेच अंभति तारीख:- 15/02/2018
भजल्हास्तरीय

सभितीने

पंचायत सभित्यांना भदलेल्या
पष्ृ ठ 52 पैकी 10
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गुर्ानूक्रिानुसार
सभित्यांची

पंचायत

प्रतवारी भनहाय

यादी शासनास पाठवावी.
कायणवाहीची अंभति तारीख:15-02-2018
राज्यस्तरीय
सभिती

प्रत्येक भविागस्तरावन न प्रत्येक भविागस्तरावन न
प्रथि आलेल्या अशा एकूर् 6 अशा
प्रस्तांवांची

6

पुरस्कारासाठी

क्षेभत्रय

भजल्हा

छाननी/तपासर्ी क्षेभत्रय तपासर्ी कन न त्यािधील उच्चति

कन न तसेच क्षेभत्रय तपासर्ी गुर्वत्ताप्राप्त एकूर् 3 भजल्हा पभरषदे ची
कन न त्यािधील

उच्चति भनवड राज्यस्तरीय यशवंत पंचायत राज

गुर्वत्ताप्राप्त अशा एकूर् तीन अभियान पुरस्कारासाठी करण्यात येईल.
पंचायत

या

पभरषदांच्या तपासर्ी करण्यासाठी राज्यस्तरीय
सभित्यांच्या प्रस्तावांची छाननी/तपासर्ी कन न तसेच भनवड सभितीने भिसदस्यीय सभितीची

पंचायत

एकूर्

प्रथि आलेल्या

सभित्यांची

भनवड

राज्यस्तरीय यशवंत पंचायत
राज अभियान पुरस्कारासाठी
करण्यात येईल.

स्थापना करावी.
राज्य

स्तरावरील

एक

भिसदस्यीय सभिती तीन पंचायत राज
संस्थांची क्षेभत्रय तपासर्ी करेल.
सदर भिसदस्यीय सभितीने क्षेभत्रय
तपासर्ी कन न अहवाल िान्यतेस्तव
राज्यस्तरीय भनवड सभितीपुिे ठे वावा.
अशा प्रकारे प्राप्त झालेल्या क्षेभत्रय
अहवालाची

राज्यस्तरीय

सभिती

छाननी कन न उच्चति गुर्वत्ता प्राप्त
पंचायत राज संस्थांची राज्यस्तरीय
पुरस्कारासाठी अंभति भनवड करेल
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पभरभशष्ट - अ
यशवंत पंचायत राज अभियान सन 2017-18
(सन 2016-17 या आर्थथक वषाचे िूल्यिापन)
पंचायत सभितीच्या िुल्यिापनासाठी प्रश्नावली आभर् अनुषंभगक गुर्ांकन
1. सवणसाधारर् िाभहती
1.1 पंचायत सभितीचे नांव

1.2 भजल्हा

1.4 दू रध्वनी क्र.

1.5 ईिेल :

1.3 भपन कोड

1.6 सिासद संख्या :
सवणसाधारर्
पुन ष

1.7

अ.जा.
स्त्री

पुन ष

अ.ज.
स्त्री

पुन ष

एकूर्
स्त्री

पुन ष

एकूर्
स्त्री

एकूर् ग्रािपंचायती
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भवषय

उपभवषय

प्रश्नावली

भनकष

किाल
गुर्

2.पंचायत

पंचायत सभिती

1.वषणिरात घेण्यात आलेल्या िाभसक सिा

सभिती

कािकाज गुर् -

कािकाज

13.00

वषणिरात घ्यावयाच्या िाभसक

गुर् - 13.00

घ्यावयाच्या

घेण्यात आलेल्या सिा

टक्केवारी

सिा

1

गुर्ांकन
पद्धती
100% : 1

िाभसक सिा व

100% पेक्षा

घेण्यात

किी : 0

आलेल्या
िाभसक
सिांची
टक्केवारी

2. वषणिरातील सिांना सरासरी उपव्स्थती (अ.जा/ अ.ज./ िभहला)
एकूर्

सिांची संख्याx

झालेल्या

सदस्य सख्या

उपव्स्थती

टक्केवारी

सिा

उपव्स्थतीचे

3

75 ते 100% :

प्रिार्े (प्रत्येकी

1,

1 गुर्)

50 ते 74% :
0.50,

1

50 पेक्षा किी

2

%: 0

3
3. बैठकांिध्ये भकती अ.जा./ अ.ज. सदस्यांनी आभर् िभहला सदस्यांनी प्रश्न

प्रश्न उपव्स्थत

उपव्स्थत केले.

केलेल्या

संवगाची

अ.जा.

टक्केवारी 75

/अ.ज.,

ते 100% : 2,

िभहला

50 ते 74% :

सदस्यांची

1, 50% पेक्षा

टक्केवारी

किी: 0

एकुर् अ.जा./अ.ज.

प्रश्न उपव्स्थत केलेले अ.जा. / अ.ज.

सदस्य

सदस्य

एकूर् िभहला सदस्य

प्रश्न उपव्स्थत केलेले िभहला सदस्य

टक्केवारी

टक्केवारी

4

प्रत्येक

(प्रत्येकी 2
गुर्)
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4. आर्थथक वषात कोरि अिावी तहकूब करण्यात आलेल्या बैठका

वषात कोरि

एकुर् घेण्यात आलेल्या बैठका

अिावी तहकूब

1 भकेवा

करण्यात

अभधक-0

तहकूब करण्यात आलेल्या बैठका

1

0-1,

आलेल्या
बैठका
5. आर्थथक वषािध्ये गोंधळािुळे तहकुब झालेल्या सिा

गोंधळािुळे

एकुर् घेण्यात आलेल्या सिा

तहकूब

1 भकेवा

झालेल्या सिा

अभधक-0

गोंधळािुळे तहकूब झालेल्या सिा

1

6. भकती सिांना वेळेत /िुदतीत अजेंडा पाठभवण्यात आला होता?

वेळेत अजेंडा

एकुर् घेण्यात

वेळेत/िुदतीत अजेंडा

पाठभवण्यात

अभधक: 0.5,

आलेल्या सिा

पाठभवण्यात आलेल्या सिा

आलेल्या

75% पेक्षा

सिांची

किी : 0

टक्केवारी

0.5

0-1,

75% ककवा

टक्केवारी
7. भकती बैठकांचे कायणवृत्तांत भलहू न अंभति करण्यात आले आहे? (िाग-1 व

सवण सिांचे

िाग-2)

कायणवृत्त

100% पेक्षा

भलहू न अंभति

किी-0

एकुर् घेण्यात

कायणवृत्तांत भलभहलेल्या

आलेल्या सिा

सिा

8. खालील िुद्ांबाबत ठराव पाभरत झाले आहे त काय?

i)

अंदाजपत्रक

ii)

योजनांचा आिावा

iii)

भशक्षर्

iv)

उपभजभवकेची साधने

v)

पोषर्

vi)

आरोग्य

टक्केवारी

1

100% : 1,

करर्े
आवयकयक
योजनांिधील

1

11 पेक्षा

अंदाजपत्रकीय

जास्त िुद्दे -1,

तरतूदीं

7 ते 11 -

संदिात चचेने

0.5,

ठराव पास

पेक्षा किी -0

झाले आहेत.
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vii)

िभहलांचे प्रश्न

viii)

अ.जा. / अ.ज. प्रश्न

ix)

बालकल्यार् प्रश्न

x)

स्वच्छता

xi)

रस्ते व दळर्वळर्

xii)

पयावरर्

xiii)

भपण्याचे पार्ी

9. पंचायत सभितीने अहवाल वषात आिसिा घेतली आहे काय?

आिसिा

0.5

घ्यावी

होय- 0.5,
नाही-0

3. संस्थेची

अ. प्रभशक्षर्

1. आर्थथक वषात पंचायत सभितीने सदस्य व अभधकारी/किणचारी प्रभशक्षर्

आयोभजत

रचना /

कायणक्रि

कायणक्रि आयोभजत केले आहे त काय?

केलेले

दोन्हीकभरता-

कायणपध्दती

गुर्- 3

प्रभशक्षर्ाचा प्रकार

प्रभशक्षर्

1,

कायणक्रि

होय-एका

क्षितावृध्दी
गुर् -13

प्रभशक्षर्ाची संख्या

1

होय-

कभरता-0.5

1.सदस्य

नाही-0

२.अभधकारी व किणचारी
2. पंचायत सभितीच्या भनवडू न आलेले प्रत्येक सिासद आभर् अभधकारी/

प्रभशक्षर्ास

2

सवण (100%)-

किणचारी हे भकिान एका प्रभशक्षर् कायणक्रिास उपव्स्थत राहीले आहे त काय?

हजर

2,

एकूर् सिासद /अभधकारी/ किणचारी

प्रभशक्षर्ास हजर सिासद /अभधकारी/

प्रभशक्षर्ाथीची

80% ते

संख्या

किणचारी संख्या

संख्या

99.9%-1.5,
50% ते
79.9%-1 ,
50% पेक्षा
किी-0

ब. पंचायत

1. पंचायत सभितीच्या सिांना अभधकारी (भवषय पभत्रकेवरील पं स िधील व इतर

पंचायत

सभितीतील

शासकीय)उपव्स्थत राहतात काय?

सभिती सिेस

1

81 ते 100%
1,
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अभधकाऱ्यांचा

एकूर् सिांची

एकूर् अभधकारी

त्यापैकी उपव्स्थत

कािाचा आिावा

संख्या

(भवषय

अभधकारी संख्या

गुर्- 5

टक्केवारी

पभत्रकेवरील पं.

अभधकाऱ्यांच्या

61 ते 80%

उपव्स्थतीची

0.5

टक्केवारी

60 पेक्षा किी

स व इतर

%: 0

शासकीय) संख्या
2. असल्यास त्यांच्या कािाचा आिावा होतो काय?

आिावा घेतला

1

जातो काय?
3.

बभक्षस

अ. पंचायत सभितीने राजीव गांधी गभतिानता प्रशासकीय अभियानािध्ये अहवाल

भिळभवर्े

वषाच्या अगोदरच्या वषात बभक्षस भिळभवले आहे काय?

आवयकयक

होय- 1,
नाही- 0

0.5

होय- 0.5 ,
नाही- 0

(सोबत
ब. पंचायत सभितीने राजीव गांधी गभतिानता प्रशासकीय अभियानािध्ये अहवाल

प्रिार्पत्र

वषात बभक्षस भिळभवले आहे काय?

जोडावे)

क. पंचायत सभिती पातळीवरील अनभधकृत गैरहजर किणचारी संख्या प्रिार्

किणचारी

एकूर् किणचारी संख्या :-

0.5

होय- 0.5 ,
नाही- 0

1

एकूर् प्रिार्

उपव्स्थतीचे

२% पेक्षा किी

प्रिार्

(1 गुर् ),

अनभधकृत गैरहजर किणचारी संख्या :-

एकूर् प्रिार् -

टक्केवारी :-

२% ते 5%
(0.5 गुर् )

4. पंचायत सभिती पातळीवरील सवण किणचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकाची अहवाल

पडताळर्ीची

वषापयंत भज. प. लेखा भविागकडू न पडताळर्ी झाली आहे काय? (वभरष्ठ

टक्केवारी

लेखाभधकारी यांचे प्रिार्पत्र आवयकयक)
एकूर् किणचारी

पडताळर्ी झालेली सेवापुस्तके

1

91 % व
जास्त- 1,
75% ते 90%

टक्केवारी

-0.5,
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75% पेक्षा
किी -0
क ) पंचायत

1) पंचायत सभिती पातळीवरील सवण भविागांचे अभिलेख वगीकरर् पूर्ण केले आहे

अभिलेख

सभितीचे

काय?

वगीकरर् पूर्ण

3

(एकूर् 6
भविाग

कािकाज

प्रत्येकी 0.5

(एकूर्-5)

गुर्) होय
0.5,
नाही-0
2) पंचायत सभितीचे 1.फायर ऑडीट 2. स्रक्चरल ऑडीट केले आहे काय?

ऑडीट करर्े

1

आवयकयक

(प्रत्येकी 0.5
गुर्) होय
0.5, नाही-0

3) कलि 267 खाली पंचायत सभितीचे ठराव भविागीय आयुक्तांकडू न रद्द झाले

ठराव रद्द हार्े

1

आहे त काय?

नाही-1

4. वार्थषक

अ. वार्थषक कृती

1. अ. पंचायत सभितीने 1. ि न रे गा वार्थषक कृती आराखडा सिेत चचा कन न

वार्थषक कृती

कृती

आराखडा

तयार केला आहे काय ?

आराखडा

आराखडा व

बनभवर्े.

पं स िाभसक सिा तारीख व ठराव क्र :-

वेळेत तयार

अंदाजपत्रक

गुर्-6

तयार करर्े.
गुर् -12

होय -0 ,

0.5

होय- 0.5,
नाही- 0

करावा.
ब. पंचायत सभिती स्तरावरील तांभत्रक सभितीने. “आिचा गाव आिचा भवकास”

१००% ग्रा. पं.

(१४ वा भवत्त आयोग) १००% ग्रा प चा वार्थषक कृती आराखडा िान्यता भदली आहे

चा वार्थषक

काय ?

कृती

0.5

होय- 0.5,
नाही- 0

आराखडातांभत्रक
िान्यता दे र्े
आवयकयक
2. ि न रे गा वार्थषक कृती आराखडा वभरष्ठ कायालयाकडे भवभहत वेळेत

वार्थषक कृती

1

होय- 1,
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पाठभवण्यात आला आहे काय?

आराखडा

नाही- 0

भवभहत वेळेत
पाठवावा.
3. सवणसाधारर् सिेतील सूचनांचा वार्थषक आराखड्यात सिावेश केला आहे

सूचनांचा

ककवा नाही?

सिावेश

1

होय- 1,
नाही- 0

वार्थषक
आराखड्यात
करावा.
4. ि न रे गा वार्थषक आराखडा तयार करण्यािध्ये पंचायत राज संस्थांिधील सवण

िते घ्यावीत.

1

प्रभतभनधी व क्षेभत्रय अभधकारी, किणचारी यांची िते घेतली ककवा कसे?
5. ि न रे गा वार्थषक आराखड्यािध्ये खालच्या स्तरातील पंचायत राज संस्थांचा

होय- 1,
नाही- 0

भवचार करावा

1

भवचार केला आहे काय?

होय- 1,
नाही- 0

6. ि न रे गा वार्थषक आराखडा तयार करताना भवभवध खात्यांच्या योजना

सूचनांचा

भवचारात घेतल्या आहेत काय?

भनपटारा करर्े

1

पूर्ण- 1,
अंशत: 0.5,
नाही- 0

ब. अंदापत्रक

1. आर्थथक वषािध्ये भवभहत िुदतीत आभर् भनयिाप्रिार्े अंदाजपत्रक तयार

भवभहत िुदतीत

गुर् -6

करण्यात आले आहे काय?

आभर् भनयिा

1

होय- 1,
नाही- 0

प्रिार्े
अंदाजपत्रक
तयार करर्े.
2. पंचायत सभितीचे अंदाजपत्रक तयार करताना सवण सदस्यांची (भवशेषत:

िते भवचारात

अनु.जाती/अनु. जिाती व िभहला) यांची िते भवचारात घेतली आहे त काय?

घ्यावीत

3. पंचायत सभितीचे अंदाजपत्रकात सवण लेखाभशषाभनहाय तरतूदी करण्यात

भनयिाप्रिार्े

आल्या आहे त काय ?

तरतूदी केल्या

1

होय- 1,
नाही- 0

1

होय- 1,
नाही- 0

आहे त/ नाहीत
पष्ृ ठ 52 पैकी 18

शासन ननर्णय क्रमाांकः झेडपीए-2017/प्र.क्र. 148/पंरा-1

4.अंदाजपत्रकात 20% अ.ज. /अ.जा. साठी तरतूद केली आहे काय?

भनयिाप्रिार्े

1

होय- 1,

तरतूदी
5. अंदाजपत्रकात 10% िभहला व बाल कल्यार्ासाठी तरतूद केली आहे काय?

कराव्यात

नाही-0
1

होय- 1,
नाही-0

6. अंदाजपत्रकात 3 % अपंगासाठी तरतूद केली आहे काय?

1

होय- 1,
नाही-0

5. भनधीचा

वसुली गुर् -2

1. पंचायत सभितीच्या अखत्याभरतील खालील ग्रािपंचायत करांबाबत िाभहती

स्त्रोत भनिार्

द्ावी.

करर्े गुर्-2

करांचा

िागील वषाची

अहवाल

अहवाल

अहवाला

प्रकार

थकबाकी

वषाची

वषाची िागर्ी

वषातील

जास्त- 1,

िागर्ी

एकूर् िागर्ी

वसूली

60% ते 79%

3

4

5

1

6.

अ)िौभतक साध्य

योजनांिधील

8.50

कािभगरी

i. केंद्र पुरस्कृत

गुर्- 44.00

योजना
गुर् -5.50

2

टक्केवारी

80 % व

-0.5, 60%

6

1.घरपट्टी

1

2.पार्ीपट्टी

1

पंचायत सभितीने साध्य केलेल्या भवभवध योजनांची िाभहती खालील प्रिार्े
अ.

योजनेचे नाव

क्र.
1

प्रधानिंत्री आवास/ इंभदरा आवास

उभद्दष्ट

साध्य

टक्केवारी

पेक्षा किी -0

िौभतक उभद्दष्ट

100% 0.5,

आभर् साध्य

75 ते 99%

टक्केवारी

0.25, 75%
0.5

पेक्षा किी 0

योजना २०१५-१६ िंजूर व पूर्ण
2

प्रधानिंत्री आवास योजना २०१६-१७

0.5

िंजूर व पूर्ण
3

दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्रीय

0.5

ग्रािीर् भजवनोन्नती अभियान
4

बँक कलकेज केलेले स्वयं सहायता

0.5

सिूह २०१६-१७
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5

सवण भशक्षा अभियान- ‘ss २०१६’ व

0.5

‘ss २०१७’ िानक प्राप्त शाळा
6

ि. गां. रा. ग्रा. रो. ह. यो. िनुष्य भदवस

0.5

भनर्थिती
7

स्वच्छ िारत अभियान- IHHL

0.5

उपलब्धता
8

बायोगॅस

0.5

9.

राष्रीय आरोग्य अभियान -

0.5

सरासरी

अ. िाता िृत्यू प्रिार्

साध्य १००%

आ. अिणक िृत्यू प्रिार्

-0.5 गुर्;

इ. िोतीकबदू प्रिार्

75-९९% -

ई. गलगंड प्रिार्

0.25;
75% पेक्षा
किी -0 गुर्

10

आिदार आदशण गाव योजना(

0.5

उद्दीष्ट=तालुक्यातील एकूर्

साध्य
टक्केवारी

आिदाराची संख्या आभर् साध्य =

च्या प्रिार्ात

भनवड केलेल्या गावांची संख्या)
टप्पा 1
टप्पा २
11

पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल

एकूर् पात्र

जागा

लाि

खरे दी

अथणसहाय्य

योजना

0.5

100-% 0.5,

(उद्दीी़ष्ट = पात्र लािधारकांची संख्या

धारकांपैकी

75 ते 99%

आभर् साध्य = प्रत्यक्ष लाि भदलेल्या

भकती लाि

-0.25 ,
पष्ृ ठ 52 पैकी 20

शासन ननर्णय क्रमाांकः झेडपीए-2017/प्र.क्र. 148/पंरा-1

लािधारकांची संख्या)

ii. राज्य

अ.

पुरस्कृत योजना

क्र.

गुर्- 3.50

1

योजनेचे नाव

उभद्दष्ट

साध्य

टक्केवारी

धारकांना लाि

75% पेक्षा

भदला

किी- 0

िौभतक उभद्दष्ट

100% - 0.5,

आभर् साध्य

75 ते 99%

टक्केवारी

भवशेष घटक योजना / आभदवासी

0.5

उपयोजना (कृभष)
2

अनु. जाती व नवबौध्दाचां भवकास

0.5

3

जनसुभवधा व नागरी सुभवधा

0.5

4

ग्रािीर् गृहभनिार् िंजूर व पूर्ण
अ. शबरी

0.5

ब. रिाई

0.5

क. आभदि

0.5

ड. पारधी

0.5

योजनाभनहाय खचण

करण्यात
आलेला खचण
गुर्-8.00
i. केंद्र पुरस्कृत
योजना

अ.

योजनेचे नाव

क्र.
1

गुर् -4.50
2

प्राप्त अनुदान

खचण

खचाची

100% - 0.5,

टक्केवारी

75 ते 99% 0.25 ,

टक्केवारी

75% पेक्षा

वाटप

किी- 0

प्रधानिंत्री आवास योजना
अ. सन २०१५-१६

0.5

ब. सन २०१६-१७

0.5

दीनदयाळ अंत्योदय

75% पेक्षा
किी- 0

(SCP/TSP/OTSP)

ब)योजनांवर

-0.25 ,

0.5

योजना-राष्रीय ग्रािीर्
भजवनोन्नती अभियान
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Intensive /Non Intensive
एकूर् अनुदान प्राप्त
3

सवण भशक्षा अभियान - ई

0.5

लभनंग व activity based
learning
4

ि. गां. रा. ग्रा. रो. ह. यो.

0.5

एकूर् अनुदान प्राप्त
5

स्वच्छ िारत अभियान

0.5

एकूर् अनुदान प्राप्त
6

बायोगॅस

0.5

7

राष्रीय आरोग्य अभियान

0.5

एकूर् अनुदान प्राप्त
8

पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय

साध्य

घरकूल जागा खरे दी

टक्केवारीच्या

अथणसहाय्य योजना

प्रिार्ात गुर्

0.5

द्ावेत.
ii. राज्य
पुरस्कृत योजना
गुर्- 3.5

अ.

योजनेचे नाव

उभद्दष्ट

साध्य

टक्केवारी

खचाची

100% - 0.5,

टक्केवारी

75 ते 99% 0.25 ,

क्र.
1

भवशेष घटक योजना /

0.5

आभदवासी उपयोजना (कृभष)

75% पेक्षा
किी -0

(SCP/TSP/OTSP)
2

अनु. जाती व नवबौध्दाचां

0.5

भवकास
3

जनसुभवधा

0.5
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4

नागरी सुभवधा

0.5

5

स्थाभनक भवकास कायणक्रि

0.5

( खासदार /आिदार/ डोंगरी
भवकास )
6

लोकप्रभतनींधी सुचभवलेली कािे

0.5

२5१५
7

राज्यपुरस्कृत योजनेंतगणत/

0.5

योजनेत्तर इतर योजना
क) अ.जा. /

अ.जा. / अ. ज. वर ,खचाचे प्रिार्

अ. ज. वर खचण

उभद्दष्ट थकबाकीसह

(20%) गुर्-1

खचाची

प्रत्यक्ष खचण

टक्केवारी

टक्केवारी

आर्थथक वषात िभहला व बाल कल्यार् योजनेवर करण्यात आलेली तरतूद

खचाची

बाल कल्यार्

एकूर् प्राप्त अनुदान

टक्केवारी

वर करण्यात

100 % -1,
100 % पेक्षा
किी- 0

ख) िभहला व

प्रत्यक्ष खचण

1

टक्केवारी

100% -1,
1

100% पेक्षा
किी 0

आलेला खचण
(10%) गुर् -1
ग)राज्यस्तरीय

अभियानाचे नाव

अभियान
गुर् -3

एकूर्

60% ककवा जास्त गुर्

ग्रा. पं.

भिळभवलेल्या ग्रा.पं.

टक्केवारी

ग्रा. पं. ची

75% ते 100

टक्केवारी

% - 1,

i. संत गाडगेबाबा ग्राि

बक्षीस भजल्हा

अभियान

स्तरावर प्राप्त

1

75% पेक्षा

1

प्रथि - 1

किी गुर् -0

असल्यास
ii. पं स ला यशवंत पंचायत राज अभियानात प्रथि /भितीय क्रिांक भजल्हा
स्तरावर प्राप्त असल्यास

गुर्
भितीय -0.5
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बंधाऱ्यांची संख्या
iii) िहात्िा फुले जलिूिी

300 ककवा

अभियान (वनराई बंधारे/

त्यापेक्षा जास्त

1
100 ते 300

300 पेक्षा
जास्त -1,

100 पेक्षा

100 ते

किी

300- 0.5,

जलयुक्त भशवार)

100 पेक्षा
किी- 0

घ) नागरी

i. पंचायत सभिती क्षेत्रातील भकती ग्रािपंचायती स्वच्छ व पुरेशे भपण्याचे पार्ी

सवण ग्रा प नी

सेवत
े ील

पुरभवतात ? (DHO यांचा दाखला)

स्वच्छ व पुरेशे

च्या प्रिार्ात

कायणक्षिता गुर्-

एकुर् ग्रािपंचायती

भपण्याचे पार्ी

गुर्

5

शुध्द व पुरेसा पार्ी पुरवठा टक्केवारी

1

पुरभवर्े

करर्ाऱ्या ग्रां.पं.

आवयकयक

ii.भनिणल ग्राि पुरस्कार प्राप्त ग्रािपंचायत संख्या/ हागर्दारी िुक्त ग्रािपंचायत

1

संख्या (ODF)
एकुर् ग्रािपंचायती

टक्केवारी

टक्केवारी
च्या प्रिार्ात

भनिणल ग्राि झालेल्या ग्रािपंचायती/

गुर्

टक्केवारी

हागर्दारी िुक्त ग्रािपंचायत संख्या
(ODF)
iii.एकूर् कुटू ं ब संख्या

वैयक्तीक शौचालय असलेली कुटू ं बे

टक्केवारी

1

टक्केवारी
च्या प्रिार्ात
गुर्

iv.घेण्यात आलेले

दोषिुक्त निुने (भपण्यास योग्य निुने)

टक्केवारी

1

टक्केवारी

पाण्याचे निुने

च्या प्रिार्ात

(जैभवक+ रासायभनक

गुर्

= एकूर्) ( DHO यांचा
दाखला)
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v.पार्ी गुर्वत्ता कायणक्रिातंगणत स्वच्छता सवेक्षर्ातील िूल्यिापन काडण

1

टक्केवारी
च्या प्रिार्ात

पभहली सहािाही

गुर्

दु सरी सहािाही

एकूर्

भहरवे

भपवळे

लाल

एकूर्

भहरवे

भपवळे

लाल

ग्रािपं-

काडण

काडण

काडण

ग्रािपं-

काडण

काडण

काडण

चायती

चायती

(च) सिुह

पंचायत सभिती क्षेत्रातंगणत स्वयसहाय्यता बचत गटािधील कायण

बचत

गटातील कायण

एकूर् बचत गट

गटािधील

क्षिता गुर्-1

दशसुत्री पालन करर्ारे

टक्केवारी

1

वस्तुभनष्ठ
िुल्यांकन

कायण

(छ) पंचायत

पंचायत सभितीिध्ये अपंगासाठी, एचआयव्ही बाधीत, वेयकया व्यवसाय करर्ाऱ्या पंचायत

सभितीिध्ये

िभहला, बाल कािगार, कुष्ठरोग्यांसाठी घेतलेल्या भवशेष योजना व पंचायत सभितीने

घेतलेल्या

सभिती कायणक्षत्र
े ात केंद्र पुरस्कृत/राज्य पुरस्कृत योजना राबभवतांना घेतलेला केलेले भवशेष

भवशेष योजना

िभहलांचा सहिाग स्वतंत्रपर्े भवस्तृत उल्लेख करावा.

प्रयत्न

(ज) िाभहती व

पंचायत सभितीने सािाभजक स्थाभनक प्रश्न लेक वाचवा/कुपोषर् भनिुणलन स्वच्छ

IEC पुिाकार

भशक्षर् संवाद

िारत, प्रदु षर्िुक्त, प्लास्टीक बंदी, दान बंदी व व्यसन िुक्ती या सारखे प्रश्न

घ्यावा ककवा

भवशेष पुिाकार

सोडभवण्यासाठी IEC ॲक्टीव्व्हटी केल्या आहेत काय ?

कसे?

1

वस्तुभनष्ठ
िुल्यांकन

गुर्-1
1

होय-1,
नाही-0

गुर्-1
झ) ग्रािपंचायत

बाब

संगर्कीकरर्
गुर्-8

1) भप्रयासॉफ्ट
2) प्लॅन प्लस

एकुर्

वापरात/पुर्ण असलेल्या

टक्केवारी

ग्रािपंचायती

ग्रािपंचायती

वरून गुर्
द्ावेत

1

80% पेक्षा

1

जास्त-1,
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3)एि आय एस डाटा एंरी

1

ि.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो.

50% ते
79% - 0.5,

4) पारदशणकता ई- टें डरींग

1

एकुर् भनभवदा/ पैकी ई टें डर

50% पेक्षा
किी -0

केलेल्या भनभवदा
5) भवशेष संगर्क प्रर्ाली

1

6) आपले सरकार सेवा केंद्र

1

स्थापन केलेल्या ग्रा.पं.
7) आपले सरकार सेवा केंद्रा

1

िाफणत दाखले दे र्ाऱ्या ग्रा. पं.
8) ग्रािपंचायत १ ते ३३ निुने

1

संगर्कीकृत करर्े

(ह) कुटू ं ब

i. कंु टू ं ब भनयोजन एकूर् उभद्दष्ट ( DHO यांचा दाखला घेर्े )

टक्केवारी

भनयोजन

वरून गुर्

गुर्-4

द्ावेत
उभद्दष्ट

साध्य

साध्य

टक्केवारी
टक्केवारी

iii.पुरूष शस्त्रभक्रया ( DHO यांचा दाखला घेर्े )
उभद्दष्ट

च्या प्रिार्ात
गुर्

टक्केवारी

1

वरून गुर्

टक्केवारी
च्या प्रिार्ात

द्ावेत
टक्केवारी

साध्य

टक्केवारी

टक्केवारी

ii.दोन अपत्याखालील शस्त्रभक्रया ( DHO यांचा दाखला घेर्े )
उभद्दष्ट

1

वरून गुर्

गुर्
1

टक्केवारी
च्या प्रिार्ात

द्ावेत

गुर्
पष्ृ ठ 52 पैकी 26

शासन ननर्णय क्रमाांकः झेडपीए-2017/प्र.क्र. 148/पंरा-1

iv.संस्थािध्ये झालेल्या प्रसुती ( DHO यांचा दाखला घेर्े )
एकूर् प्रसुती

आरोग्य संस्थेिध्ये झालेल्या

टक्केवारी
टक्केवारी

प्रसुती
(ळ) कुपोषर्

अहवाल वषातील तीव्र

भनिुणलन

कुपोषीत बालके

साध्य (सॅि ते सवणसाधारर्)

टक्केवारी

वरून गुर्

टक्केवारी
च्या प्रिार्ात

द्ावेत

टक्केवारी

गुर्

1

वरून गुर्

अभियान
गुर्-2

1

टक्केवारी
च्या प्रिार्ात

द्ावेत.
अहवाल वषातील िध्यि तीव्र

साध्य (िॅि ते सवणसाधारर्)

टक्केवारी

कुपोषीत बालके

टक्केवारी

गुर्
1

वरून गुर्
द्ावेत

7.उत्तरदाभयत्व

(अ)

व पारदशीपर्ा

लेखाभवषयक

अद्ायावत

गुर्-16

नोंदवहया: गुर्-

ठे वर्े

2

i.लेखाभवषयक नोंदवया भवभहत निुन्यात व अद्ायावत ठे वल्या आहेत काय?

निुन्यात व

ii. भप्रया सॉफ्ट िध्ये िाभसक / त्रैिाभसक / वार्थषक लेखे वेळेवर अद्ायावत केले

नोंद योग्य

आहे त काय?

पध्दतीने घेर्े

iii.आर्थथक वषाच्या लेख्यांना पंचायत सभितीची िान्यता घेतली आहे काय?

लेख्यांना
पंचायत

1

होय-1,
नाही-0

0.5

होय-0.5,
नाही-0

0.5

होय-0.5,
नाही-0

सभितीची
िान्यता घेर्े
(आ) लेखा व

गत वषीच्या लेखा शक पुतणतेबाबत िाभहती द्ावी.

लेखाशक

80% ककवा

तपासर्ी शक

i.भकती लेखा शक पुतणता करर्ेत आले?

पुतणता प्रलंभबत

अभधक-1,

िुद्े पूतणता

ii.भकती लेखा शक भशल्लक आहे त?

शकपुतणतेच्या

50% ते

अनुषंगाने

79%- 0.5,

गुर्-6
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बाब

उद्दीष्ट

साध्य

टक्केवारी

50% पेक्षा

(स्वीकृत शक )

किी-0

1.स्थाभनक भनधी लेखा

1

2.िहालेखापाल

1

3.पंचायत राज सभिती

1

4.भविागीय आयुक्त

1

तपासर्ी
5.िु.का.अ.तपासर्ी

1

iii) अपहार प्रकरर्ांची पूतणता

90% ककवा
जास्त 0.5

अ) एकूर् प्रकरर्े

भनकाली प्रकरर्े

टक्केवारी

0.50

गुर्, 90%

ब) अपहारीत रक्कि

वसुली / सिायोभजत

टक्केवारी

0.50

0

0.5

होय 0.5,

पेक्षा किी -

केलेली रक्कि
(इ) ग्रािपंचायत

गट भवकास अभधकारी/भवस्तार अभधकारी यांनी सवण ग्रा.पं.ची तपासर्ी भवभहत

सखोल

िापदं ड व भनकषानुसार केली आहे काय ?

तपासर्ी
गुर्-1

अ) गट भवकास अभधकारी (प्रभतिाह 10 प्रिार्े एकूर् 120)

भकिान एक
वेळा केलेली

नाही-0

असावी.
ब) भवस्तार अभधकारी (प्रभतिाह 10 प्रिार्े 120)

0.5

होय 0.5,
नाही-0

(ई) तक्रारीचे

i.पंचायत सभिती िध्ये एकुर् प्राप्त तक्रारी ( लोकशाही भदन, लोकायुक्त,

टक्केवारीच्या

भनवारर् गुर्-1

भ्रष्टाचार भनिूणलन सभिती यांचेकडील तक्रारीसह )

प्रिार्ात

ii.भनगणत केलेल्या तक्रारी

1

75% पेक्षा
जास्त-1,
50% ते 74
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एकूर् प्राप्त तक्रारी

भनगणत केलेल्या

टक्केवारी

%-0.5,

तक्रारी

50% पेक्षा
किी-0

(उ)िाभहती

िाभहती अभधकार कायद्ाअंतगणत प्राप्त अजांची संख्या

अभधकार

i.पैकी भकती अजणदारांना िाभहती दे ण्यात आली

कायद्ाची
अंिलबजावर्ी

प्राप्त अजण

टक्केवारीच्या

भनपटारा केलेले अजण

टक्केवारी

0.5

प्रिार्ात

100% 0.5,
100% पेक्षा

गुर्-1

किी-0
ii.िाभहती न भिळाल्याने ककवा इतर कारर्ांिुळे अभपल झालेले अजण?
भनपटारा केलेले अजण

त्यापैकी अपील अजांची संख्या

टक्केवारीच्या
टक्केवारी

0.5

प्रिार्ात

10% -पेक्षा
किी-0.5,
10% पेक्षा
जास्त-0

फ. सेवा हिी

एकूर् प्राप्त अजण -

भनकाली अजण -

टक्केवारी

कायदा

टक्केवारीच्या

0.5

प्रिार्ात

टक्केवारी
च्या प्रिार्ात

अंिलबजावर्ी

गुर्

गुर् -1

भनकाली अजांपैकी प्रथि अपील व भितीय अपील झालेल्या अजांची संख्या :-

0.5

अभपलांची
संख्या शून्य
असल्यास
0.5 गुर्
अन्यथा 0
गुर्

पष्ृ ठ 52 पैकी 29

शासन ननर्णय क्रमाांकः झेडपीए-2017/प्र.क्र. 148/पंरा-1

ऊ) आदशण
पंचायत सभिती
(एकूर् गुर्-4)

1) ODF तालुका/पंचायत सभिती

भनिणल

1

आवयकयक
2) स्वत:ची updated वेबसाईट

वेबसाईट

नाही-0
0.5

आवयकयक
3) राज्यस्तरावर ककवा भविाग स्तरावर यशवंत पंचायत राज अभियान अंतगणत

पुरस्कार

पुरस्कार प्राप्त

आवयकयक

4)पंचायत सभितीने राबभवलेले नाभवण्यपूर्ण उपक्रि

नाभवन्यपूर्ण

होय-1,
होय-0.5,
नाही-0

1

होय-1,
नाही-0

1

उपक्रि

होय-1,
नाही-0

राबभवर्े
5)आय एस ओ प्रिाभर्त व २०१६-१७ कभरता प्रिार्पत्राचे नुतनीकरर् केले

आय. एस.ओ

असल्यास

आवयकयक
एकूर्

0.5

होय-0.5 ,
नाही-0

100
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पभरभशष्ट “ब”
यशवंत पंचायत राज अभियान सन 20१७-18
(सन 201६-1७ या आर्थथक वषाचे िुल्यिापन)
भजल्हा पभरषद िुल्यिापनासाठी प्रश्नावली व अनुषंभगक गुर्ांकन
1. िुलिूत िाभहती

1.1 भजल्हा पभरषदे चे नांव

1.2 भजल्हा

1.3 भपन कोड

1.4 दु रध्वनी क्रिांक

1.5 ई-िेल

1.6 ग्रािपंचायत संख्या

1.7 पंचायत सभिती संख्या

1.8

सदस्य संख्या :सवणसाधारर्

पुन ष

अ.जा.
स्त्री

पुन ष

अ.ज.
स्त्री

पुन ष

एकूर्
स्त्री

पुन ष

एकूर्
स्त्री
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भवषय.

उपभवषय

प्रश्नावली

भनकष

किाल

गुर्ांकन पध्दत

गुर्
2.भजल्हा

अ) भजल्हा

1) कृपया भजल्हा पभरषदेचे अहवाल वषािध्ये घेण्यात आलेल्या

घेण्यात आलेल्या

पभरषदे चे

पभरषदे चे

सिांबाबत खालील प्रिार्े िाभहती द्ावी.

सिांची भकिान

कािकाज

कािकाज

अ) वषात घ्यावयाच्या भकिान आवयकयक सिांची संख्या -4

आवयकयक सिांशी

गुर्-17.00

गुर् 14.00

ब) अहवाल वषािध्ये घेण्यात आलेल्या सिांची संख्या -

टक्केवारी

2) भजल्हा पभरषदे च्या वषणिरातील सिांना सदस्यांची सरासरी

उपव्स्थतीची

उपव्स्थती

टक्केवारी

प्रत्येक प्रवगाचे

*एकूर् उपव्स्थत

एकूर्

सदस्यांची

उपव्स्थतीनुसार

टक्केवारी

75% ते 100% - 1,

*उपव्स्थत

50% ते 74% -

अनु.जाती व

0.5,

अनु.जिाती

50%पेक्षा किी - 0

भदनांक

एकूर्

उपव्स्थत

उपव्स्थत

उपव्स्थत

उपव्स्थत

अनु.जाती

अनु.जिाती

िभहला

सदस्य

सदस्य

सदस्य संख्या

सदस्य

संख्या

संख्या

संख्या

1

100% -1,
100% पेक्षा किी-0

3

एकूर् उपव्स्थती व

सदस्यांची
टक्केवारी
*उपव्स्थत िभहला
सदस्यांची
टक्केवारी
3) वरील निूद बैठकांिध्ये भकती अनु.जाती/अनु.जिाती आभर्

िुद्दे उपव्स्थत

िभहला सदस्यांकडू न िुद्दे उपव्स्थत केले गेले?

केलेल्या

अ) िुद्दे उपव्स्थत केलेल्या अनु.जाती/अनु.जिाती सदस्यांची संख्या:

अनु.जाती/अनु.

ब) िुद्दे उपव्स्थत केलेल्या िभहला सदस्यांची संख्या :

जिाती आभर्

2

75% ते 100% - 2,
50% ते 74% -1,
50%पेक्षा किी - 0

िभहला सदस्यांची
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टक्केवारी
4) अहवाल वषािध्ये भकती सिा गर्पूती अिावी तहकूब करर्ेत

गर्पूती अिावी

1

भनरं क-1,

आल्या?

तहकूब करर्ेत

एक ककवा त्यापेक्षा

आलेल्या

अभधक-0

सिांनुसार
5) अहवाल वषािध्ये भकती सिा गोंधळाचे पभरव्स्थतीिुळे तहकूब

गोंधळाचे

1

भनरं क-1 ,

करर्ेत आल्या ?

पभरव्स्थतीिुळे

एक ककवा त्यापेक्षा

तहकूब करर्ेत

अभधक-0

आलेल्या
सिांनुसार
6) भकती सिांची भवषयपभत्रका भवभहत कालावधीत पाठभवर्ेत आली ?

योग्य कायणपध्दती

1

अवलंबन
ू पार
7) भकती सिांचे इभतवृत्त नोंदभवर्ेत आले ?(िाग -1 व 2)

पाडर्ेत आलेल्या
सिांच्या

100% पेक्षा किी -0
1

पारीत ठरावाच्या

ठराव पाभरत झाले ? (

क्षेत्रातील सिस्या,

)

100% - 1,
100% पेक्षा किी -0

टक्केवारीनुसार
8)अहवाल वषात खालीलपैकी भकती भवषयांवर भजल्हा पभरषद सिेत

100% - 1,

2

11 भवषयांपेक्षा
अभधक- 2,

(वर कंसात संख्या भलभहर्े तसेच खालीलपैकी ज्या भवषयांवर ठराव त्यांचे भनराकरर्,

7 ते 11 - 1.5,

पारीत झाले त्याचे नावासिोर √ अशी खूर् करावी)

भनयोजनास

3 ते 6 - 0.5,

अ. अंदाजपत्रक/आराखडा िंजूरी

िंजूरी,

3 पेक्षा किी - 0

ब. योजनांचा आिावा

अंदाजपत्रकातील

क. भशक्षर्

योजनेच्या

ङ उपभजभवका

अंिलबजावर्ीचा

इ. पोषर्

आिावा इत्यादींचा

फ. आरोग्य

सिावेश असावा
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ग. िभहलांचे भवषय
ह. अनु. जाती./अनु. जिाती भवषय
च. बाल संगोपन भवषय
छ. स्वच्छता कायणक्रि
ज. रस्ता/जोडर्ी
झ. पयावरर्
य. पार्ी
9) भजल्हा पभरषदे चे अभिलेख योग्य त्या वगीकरर्ासह जतन करर्ेत

होय/नाही

1

आले आहेत काय ?(नोटीस, कालदर्थशका, उपव्स्थती नोंदवही, िाग-

होय : 1,
नाही : 0

1, िाग-2)
10) भजल्हा पभरषदे ची आिसिा अहवाल वषात घेर्ेत आली आहे

होय/नाही

1

काय ?

होय : 1,
नाही : 0

ब) भजल्हा

१) अहवाल वषात स्थायी/भवषय सभितीच्या भकती सिा घेण्यात

भकिान आवयकयक

पभरषदच्या

आल्या ?

बैठकांच्या

90% आभर् त्यावर :

प्रिार्ात घेण्यात

1,

आलेल्या

90% पेक्षा किी : 0

स्थायी व
भवषय
सभितीचे
कािकाज
गुर् -3

1.स्थायी सभिती

12

2.भवत्त सभिती

12

3.बांधकाि सभिती

12

4.कृभष सभिती

12

5.सिाजकल्यार् सभिती

12

6.भशक्षर् व भक्रडा सभिती

12

7.आरोग्य सभिती

12

8.पशुसंवधणन व दु ग्धशाळा

12

2

100% : 2,

स्थायी/भवषय
सभिती सिांची
टक्केवारी

भवकास सभिती
9.िभहला व बालकल्यार्

12
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सभिती
10.जलव्यवस्थापन सभिती

12

2. अहवाल वषािध्ये िहा.भज.प.व पं.स.अभधभनयिाचे कलि 267 (क) होय/नाही

1

खाली भजल्हा पभरषद अथवा भतच्या स्थायी/भवषय सभितीचा ठराव

होय: 0,
नाही: 1

भनलंभबत करर्ेत आला आहे का ?
3.किणचारी

अ) पदिरती

1) भजल्हा पभरषदे िारे िरर्ेच्या पदांबाबत खालील िाभहती दे र्ेत

िरलेल्या पदांची

व्यवस्थापन व

गुर् -2

यावी.

टक्केवारी

क्षिता वधणन
एकूर् गुर्-

पदाचे नाव

11.00

िंजूर

अहवाल वषाचे

िरलेल्या पदांची

पदे

भद.31 िाचण अखेर

टक्केवारी

0.5

95% आभर् त्याहू न
अभधक : 0.5,
90%

ते

94%

:0.25,
90% पेक्षा किी : 0

िरलेली पदे
गट क व गट
ड किणचारी
२) सन २०१६ -१७ िध्ये सेवाजेष्ठता यादी अंभति करून प्रभसध्द

सेवाजेष््ता

केलेले संवगण

अंभति करून

एकूर् संवगण
सेवाजेष्ठता यादी अंभति करून प्रभसध्द केलेले संवगण
टक्केवारी

0.5

अभधक : 0.5,
90%

प्रभसद्ध करर्े

ते

94%

:0.25,

आवयकयक

3) अनभधकृत गैरहजर किणचारी संख्या प्रिार्

95% आभर् त्याहू न

90% पेक्षा किी : 0
1

एकूर् प्रिार् २%
पेक्षा किी- 1 गुर्

एकूर् किणचारी संख्या

एकूर् प्रिार् - २%

अनभधकृत गैरहजर किणचारी संख्या

ते 5% -0.5 गुर्

टक्केवारी
ब) प्रभशक्षर्

1)कृपया प्रभशक्षर्ासंदिात खालील िाभहती द्ावी.

आयोभजत

कायणक्रिाचे

अ) अहवाल वषािध्ये भजल्हा पभरषदिाफणत स्वभनधीतून सदस्य व

आयोजन

अभधकारी/किणचारी प्रभशक्षर् कायणक्रि आयोभजत करण्यात आला

करण्यात
आलेल्या प्रभशक्षर्

2

10 ककवा अभधक
प्रभशक्षर् कायणक्रि :
2,
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गुर् - 3

होता का? होय/नाही

कायणक्रिांची

5 ते 9 कायणक्रि :1,

ब)उत्तर होय असल्यास भकती सदस्य व अभधकारी/किणचारी

संख्या

1 ते 4 कायणक्रि :

प्रभशक्षर् कायणक्रि आयोभजत केले गेल?
े

0.5,

अ. सदस्य :-

भनरं क : 0

ब.अभधकारी/किणचारी:2) सवण भनवाभचत सदस्य आभर् अभधकारी आयोभजत करण्यात

प्रभशक्षर्

आलेल्या भकिान एका प्रभशक्षर् कायणक्रिास उपव्स्थत राभहले होते

कायणक्रिातील

काही : 0.5,

काय ?

सहिाग

एकही नाही : 0

क)

1)भजल्हा पभरषदे च्या सिांना अभधकारी (भवषय पभत्रकेवरील भज प व भजल्हा पभरषद

अभधकाऱ्यांचा

इतर शासकीय ) उपव्स्थत राहतात का ?

0.5

सिांना

कािाचा

अभधकाऱ्यांची

आिावा

उपव्स्थती

गुर् - 1

1

2)वरील (1) चे उत्तर होय असल्यास भजल्हा पभरषद अभधकाऱ्यांच्या

होय/नाही

सवण : १,

होय: 0.5,
नाही : 0

0.5

कािाचा आिावा घेते का ?

होय : 0.5,
नाही : 0,

ड)

1) अहवाल वषािध्ये भज.प.किणचाऱ्यांच्या तक्रारींचे भनवारर्

अहवाल वषािध्ये

किणचाऱ्यांच्या

करर्ेसाठी बैठका आयोभजत करण्यात आल्या होत्या काय ?

किीत किी दोन

1 बैठक : 0.5,

तक्रारींचे

असल्यास भकती ? (

)

बैठकांचे आयोजन

एकही नाही : 0

भनवारर्

बैठकांच्या तारखा :

गुर् - 3

2)अहवाल वषािध्ये भजल्हा पभरषद अंतगणत िागासवगीय किणचारी

अहवाल वषािध्ये

कक्षाच्या बैठका आयोभजत करण्यात आल्या होत्या काय ? असल्यास

किीत किी दोन

1 बैठक : 0.50,

भकती (

बैठकांचे आयोजन

एकही नाही : 0

)

1

1

2 बैठका : 1,

2 बैठका : 1,

बैठकांच्या तारखा :
3)अहवाल वषािध्ये भजल्हा पभरषद अंतगणत िभहला किणचारी लैंभगक

अहवाल वषािध्ये

शोषर्/अत्याचार संदिात तक्रार भनवारर् सभितीच्या बैठका

किीत किी दोन

आयोभजत करण्यात आल्या होत्या काय ? असल्यास भकती (

)

बैठकांचे आयोजन

1

2 बैठका : 1,
1 बैठक : 0.50,
एकही नाही : 0
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बैठकांच्या ताराखा :
ई) भनवृत्तीवेतन

िागील

वषािध्ये

भनवृत्ती

अंभति

प्रकरर्े

वषण अखेर

सेवाभनवृत्त/

वेतन

सेवाभनवृत्ती

भनकाली

प्रलंभबत

ियत

प्रकरर्ांचे

वेतन

कािर्े

प्रकरर्े

किणचारी

एकूर्

केलेली

संख्या

उद्दीष्ट

प्रकरर्े

गुर् - 2

4.भनयोजन

अ) आराखडे

आभर्

तयार करर्े

अंदाजपत्रक

गुर्: 2

तयार करर्े

टक्केवारी

साध्याची

2

टक्केवारी

2,

िंजूर

75% ते 89% :1,
75% पेक्षा किी : 0

1) भजल्हा पभरषदने केंद्र, राज्य, भजल्हा पभरषद व स्वउत्पन्नाचा

होय/नाही

1

होय :1,
नाही : 0

भवकास आराखडा तयार केला आहे काय?
2) वार्थषक आराखडा तयार करताना भजल्हा पभरषदे ने

होय/नाही

1

अभधकारी/ किणचारी व पदाभधकारी यांच्या सुचनांचा भवचार

एकूर् गुर्-

90% आभर् त्यावर :

होय : 1,
नाही : 0

केला आहे काय ?

7.00
ब)

1) अहवाल वषािध्ये अंदाजपत्रक भवभहत भनकषांनुसार व भवभहत

अंदाजपत्रक

कालियादे त तयार केले आहे काय ?

तयार करर्े व

2) अहवाल वषात िभहला व बालकल्यार् योजनांवरील 10% खचण

त्यातील
िहत्वाच्या
घटकांची

अनुशेषासह 10% प्रिार्े

होय/नाही

1

होय : 1,
नाही : 0

प्रत्यक्ष खचण

खचाची टक्केवारी

1

100% - 1,
85% ते 99% -

टक्केवारी

0.5,

अपेभक्षत खचण

85%पेक्षा किी - 0

अंिल
बजावर्ी
गुर् - 4

3) अहवाल वषात िागासवगीयांचे कल्यार्ासाठी 20 %
अनुशेषासह 20% प्रिार्े

प्रत्यक्ष खचण

खचण
टक्केवारी

खचाची टक्केवारी

1

100% - 1,
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अपेभक्षत खचण

0.5,
85%पेक्षा किी - 0
खचाची टक्केवारी

4)अहवाल वषात अपंगांच्या कल्यार्ासाठी 3 % खचण
अनुशेषासह 3% प्रिार्े

प्रत्यक्ष खचण

1

85% ते 99% -0.5,

टक्केवारी

85%पेक्षा किी - 0

अपेभक्षत खचण

क)वार्थषक

भजल्हा पभरषदे ने वार्थषक प्रशासन अहवालाला भवभहत

भवभहत

प्रशासन

कालियादे िध्ये िंजूरी दे र्े व प्रभसध्द करर्े.

कालियादे त

एक होय : 0.5,

अहवाल

भजल्हा पभरषदने वार्थषक प्रशासन

कायणवाही करर्े

दोन्ही नाही : 0

गुर् - 1
5. उत्पन्न

अ) स्वत:च्या

भनर्थिती एकूर् उत्पन्नाचे
गुर् - 6.50

100% - 1,

भनयोजन
गुर्-4.50

वार्थषक प्रशासन अहवाल

1

दोन्ही होय : 1,

अहवालास िंजूरी भदल्याचा भदनांक प्रभसध्द केल्याचा भदनांक
1) अहवाल वषािध्ये भजल्हा पभरषदे ने आपल्या उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत

होय/नाही

1

नाही : 0

शोधून कािले आहे त काय ?
2)उपरोक्त स्त्रोतांिधून अहवाल वषात भजल्हा पभरषदे ला उत्पन्न

होय/नाही

1

भनिार् झाले आहे काय ?
3)अहवाल वषात भजल्हा पभरषद अंतगणत उत्पन्न भिळर्ारी नवीन

होय : 1,

होय : 1,
नाही : 0

होय/नाही

1

िालित्ता भनिार् झाली आहे काय ? असल्यास त्याचे संभक्षप्त

होय : 1,
नाही : 0

तपभशल द्ावेत.
4)भजल्हा पभरषदे ने वािीव उपकर किाल ियादे पयंत लागु केला

होय/नाही

0.5

आहे काय ?
5)अहवाल वषात भजल्हा पभरषदे चे बांधा, वापरा व हस्तांरतीत करा
(BOT) तत्वावर प्रस्तावास िंजूरी भिळाली आहे काय ?

होय : 0.5,
नाही : 0

होय/नाही

1

होय : 1,
नाही : 0
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ब) दे य

1)भजल्हा पभरषदे ला वसुलीचा अभधकार असलेल्या करांबाबत

कर वसुलीची

रक्किांची

खालील िाभहती द्ावी

टक्केवारी

वसुली

कराचे

वषाचे

अहवाल

वसुल

अहवाल

टक्के

नाव

सुरूवाती

वषाची

करावया

वषात

वारी

ला

आकार

ची एकूर्

वसुल

भशल्लक

र्ीची

रक्कि

केलेली

थकबाकी

रक्कि

गुर् - 2

1

90% पेक्षा जास्त :
1,
75% ते 90% :0.5,
75% पेक्षा किी : 0

एकूर्
रक्कि

2)भजल्हा पभरषदे चे िागील व अहवाल वषातील करांव्यभतभरक्त इतर

करांव्यभतभरक्त

काही उत्पन्न असल्यास िाभहती द्ावी.

इतर उत्पन्नात

वाि: 1,

िागील वषाचे

25% ते 49%वाि

तुलनेत झालेली

:0.5,

वाि

15% ते 24% वाि :

उत्पन्नाचे स्त्रोत

िागील वषांचे उत्पन्न

अहवाल वषातील
उत्पन्न

1

50% पेक्षा अभधक

0.25,
15% पेक्षा किी : 0
6.कािभगरी

अ)

योजनां भजल्हा पभरषदे ने राबभवलेल्या योजनांिधील अहवाल वषातील

एकूर्

िधील िौभतक उभद्दष्टपूतीबाबतची िाभहती खालील प्रिार्े दे ण्यात यावी.

गुर् 31.50

उभद्दष्टपूती
गुर्-12

योजनेचे नांव

केंद्र शासन/

िौभतक

राज्य शासन/

उभद्दष्ट

इतर

साध्य

केंद्र व राज्य

टक्के
वारी

11.00

उभद्दष्टपूती (प्रत्येक

शासनाकडील

बाबीसाठी) 90%

आभर् इतर

ककवा जास्त : 0.5,

योजनांिधील

75% ते 89% :

िौभतक

0.25,
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1. दीनदयाळ

केंद्र/राज्य

उभद्दष्टपूतीची

अंत्योदय योजना-

शासन

टक्केवारी (0.5

राष्रीय ग्रािीर्

75% पेक्षा किी : 0

गुर् प्रभत बाब)

जीवनोन्नती अभियान
(बॅक जोडर्ी )
2.प्रधानिंत्री आवास

केंद्र/राज्य

योजना : बांधून पूर्ण

शासन

घरकूले
३) शबरी, रिाई ,

राज्य शासन

आभदि , पारधी
घरकुल योजना
4.िहात्िा गांधी

केंद्र/राज्य

राष्रीय ग्रािीर्

शासन

रोजगार हिी योजना
: िंजूर अंदाजपत्रका
नुसार िनुष्यभदन
भनर्थितीचे भदलेले
उभद्दष्ट
5) स्िाटण ग्राि

राज्य शासन

6.कुटु ं बकल्यार् :

केंद्र शासन

नसबंदी शस्त्रभक्रया
(एकूर्)
7.कुटु ं बकल्यार्
नसबंदी

: केंद्र शासन

शस्त्रभक्रया
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(दोन िुलांवर)
८)

िाझी

कन्या राज्य शासन

िाग्यश्री
९.राष्रीय बायोगॅस

केंद्र शासन

कायणक्रि : पूर्ण
झालेली संयंत्रे
10 .राष्रीय ग्रािीर्

केंद्र शासन

पेयजल अभियान :
पूर्ण झालेली कािे
11.जननी सुरक्षा

केंद्र शासन

योजना : पात्र
लािाथीपैकी लाि
भदलेले लािाथी
12.नागरी सुभवधा व

राज्य शासन

जन सुभवधा योजना
13) अभतभतव्र
कुपोभषत बालकांचे

केंद्र शासन

(सॅि) व तीव्र
कुपोभषत (िॅि)
बालकांचे श्रेर्ीवधणन
14) स्थाभनक

केंद्र /राज्य

भवकास कायणक्रि

शासन

(खासदार/
आिदार/डोंगरी
भवकास) 2515
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15) जलयुक्त

राज्य शासन

भशवार/िहात्िा फुले
जलिूिी जल
संधारर् अभियान
16) प्राथभिक शाळा

केंद्र शासन

व अंगर्वाडयांना
स्वच्छतागृह व
भपण्याचे पाण्याची
सुभवधा
17) सवण भशक्षा

केंद्र /राज्य

अभियान (ss २०१६

शासन

व ss २०१७
िानांकन प्राप्त
शाळांचे प्रिार् )
18) स्वच्छ िारत

केंद्र शासन

अभियान
19) भज.प.सेस

भजल्हा

िधील िागील

पभरषद

वषणअखेर अपूर्ण
असलेली व अहवाल
वषात पूर्ण झालेली
कािे
20) राज्य पुरस्कृत

राज्य शासन

योजनांतगणत /
योजनेतर इतर
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योजना
21) सांसद आदशण

केंद्र शासन

90% ककवा जास्त:

ग्राि योजना ( उद्दीष्ट

0.5,

= भजल्हयातील

75% ते 89% :

एकूर् खासदारांची

0.25,

संख्या आभर् साध्य

75% पेक्षा किी : 0

= भनवड केलेल्या
गावांची संख्या
22) पंडीत

केंद्र शासन

एकूर् पात्र

90% ककवा जास्त

दीनदयाळ घरकूल

लािधारकांपैकी

:0.5,

जागा खरे दी

भकती लाि

75% ते 89% :

अथणसहाय्य योजना

धारकांना लाि

0.25,

( उद्दीष्ट = पात्र

भदला

75% पेक्षा किी : 0

लािधारक आभर्
साध्य = प्रत्यक्ष लाि
भदलेले लािाथी
23) पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय ग्रािीर् कौशल्य योजना
अ. भकती कौशल्य भवकास िागणदशणन भशबीर आयोभजत केले ?
आ. भजल्हयातील भकती बेरोजगार युवक/ युवतींना रोजगार
उपलब्ध कन न भदला

कौशल्य भवकास
िागणदशणन भशबीर
आयोभजत कन न
भजल्हयातील
बेरोजगार युवक/
युवतींना रोजगार

0.5

होय- 0.5,
नाही- 0

0.5

टक्केवारीच्या
प्रिार्ात गुर्

उपलब्ध कन न
भदला पाभहजे
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ब) योजनां

ब)भजल्हा पभरषदे ने राबभवलेल्या योजनांिध्ये तरतूदीचे तुलनेत

केंद्र व राज्य

िधील आर्थथक

झालेला खचण (सन २०१६-१७ िधील प्राप्त अनुदानानुसार)

शासनाकडील

बाबीसाठी 90%

आभर् इतर

ककवा जास्त : 0.5,

योजनांिधील

75% ते 89% :

आर्थथक

0.25,

उभद्दष्टपूतीची

75% पेक्षा किी : 0

उभद्दष्टपूती
गुर्- 7.50

योजनेचे नाव व

केंद्रशासन/

आर्थथक

बाब

राज्यशासन/

उभद्दष्ट

इतर
१) दीन दयाळ

केंद्र/राज्य

अंत्योदय योजना-

शासन

साध्य

टक्के
वारी

7.50

उभद्दष्टपूती (प्रत्येक

टक्केवारी (0.5)
प्रभत बाब

राष्रीय ग्रािीर्
जीवनोन्नती
अभियान
२) प्रधानिंत्री

केंद्र/राज्य

आवास योजना

शासन

३) शबरी, रिाई ,

राज्य शासन

आभदि , पारधी
घरकुल योजना
४) िहात्िा गांधी

केंद्र/राज्य

राष्रीय ग्रािीर्

शासन

रोजगार हिी
योजना
5) स्िाटण ग्राि

राज्य शासन

६) राष्रीय ग्रािीर्

केंद्र शासन

आरोग्य अभियान
७) राष्रीय

केंद्र शासन

बायोगॅस कायणक्रि
पष्ृ ठ 52 पैकी 44

शासन ननर्णय क्रमाांकः झेडपीए-2017/प्र.क्र. 148/पंरा-1

८) राष्रीय ग्रािीर्

केंद्र शासन

पेयजल अभियान
९) स्वच्छ िारत

केंद्र शासन

अभियान
१०) सवण भशक्षा

केंद्र/

अभियान (ss

शासन

राज्य

२०१६ व ss २०१७
िानांकन प्राप्त
शाळांचे प्रिार् )
११) जलयुक्त

राज्य शासन

भशवार/ िहात्िा
फुले जलिुिी जल
संधारर् अभियान
१2) राज्य पुरस्कृत

राज्य शासन

योजनेत्तर योजनाअनुदाने
१3) भजल्हा पभरषद

भजल्हा

सेस

पभरषद

14) सांसद आदशण

केंद्र शासन

ग्रािभवकास

ग्राि योजना (

आराखडयातील

उद्दीष्ट = ग्राि

सिाभवष्ट

भवकास

बाबींपैकी भकती

आराखडयािधील

बाबी पूर्ण केल्या

एकूर् सिाभवष्ट

त्यावर आधाभरत

बाबी आभर् साध्य

गुर् द्ावेत
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= आर्थथक वषात
पूर्ण केलेल्या बाबी
15) पंडीत
दीनदयाळ
उपाध्याय घरकूल
जागा खरे दी
अथणसहाय्य योजना
क) अनु.जाती

अनु.जाती/अनु.जिातीकरीता अहवाल वषात तरतूद केलेल्या

अनु.जाती/जिातीं

अनु.जिातीं

भनधीचा भवभनयोग.

कभरता प्रत्यक्ष

2,

साठी केलेला

सवण योजनांिधील अनु.जाती/जिातींकभरता राखून ठे वलेली रक्कि:

तरतूदीचे तुलनेत

80% ते 89% : 1,

खचण गुर्-2

प्रत्यक्ष तरतूद :

केलेल्या खचाची

70% ते 79% : 0.5,

प्रत्यक्ष खचण :

टक्केवारी

70%पेक्षा किी : 0

ड)िभहलांच्या

आस्थापनाभवषयक बाबी वगळू न िभहलांच्या भवकासाकभरता भजल्हा

िभहलांच्या

भवकासासाठी

पभरषदे ने सवण योजना भिळू न अहवाल वषात तरतूदीचे तुलनेत

भवकासाकभरता

2,

प्रत्यक्ष तरतूदीचे

80% ते 89% : 1,

प्रत्यक्ष तरतूद :

तुलनेत केलेल्या

70% ते 79% : 0.5,

िभहलांच्या भवकासाकभरता केलेला प्रत्यक्ष खचण :

खचाची टक्केवारी

70%पेक्षा किी : 0

केलेला

खचण केलेला खचण

गुर्-2
ई)

अपंग 1)भजल्हा पभरषदे ने अपंग कल्यार्साठी अहवाल वषात केलेल्या

कल्यार् भनधी भनधीचा उपयोग
खचण गुर्-2

भनधीचे स्त्रोत

अहवाल वषात

अहवाल वषात

उपलब्ध रक्कि

खचण झालेली

टक्केवारी

अपंग कल्यार्

2

2

2

90% ककवा जास्त :

90% ककवा जास्त :

90% ककवा त्या पेक्षा

भनधी खचाची

अभधक खचण: 2,

टक्केवारी

75% ते 89% : 1,
66% ते 74%: 0.5,
66% पेक्षा किी: 0

रक्कि
फ)नागरी

1)भजल्हा पभरषदे िधील भकती गावे सुरभक्षत भपण्याचे पाण्याचे दृष्टीने

भजल्हा पभरषद

सुभवधांचा

पूर्णत: साध्य झाली आहे त ?

िधील सुरभक्षत

2

90% ककवा अभधक :
2,
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तपभशल

अ)एकूर् गावे :

भपण्याचे पाण्याचे

70% ते 89% : 1,

गुर्-6

ब)त्यापैकी सुरभक्षत भपण्याचे पाण्याचे दृष्टीने पूर्णत: साध्य

दृष्टीने पूर्णत:

60 ते 69% : 0.5,

गावे :

साध्य गावांची

60% पेक्षा किी : 0

टक्केवारी
2)अहवाल वषात भजल्हा पभरषद िधील भकती ग्रािपंचायतींना

लाल काडण

पाण्याची योग्य गुर्वत्ता न राखल्याबद्दल लाल काडण भदले गेले आहे त

भदलेल्या

5% ते 10% :1,

?

ग्रािपंचायतींची

11% ते 15% : 0.5,

टक्केवारी

16% पेक्षा जास्त:0

भजल्हया

अहवाल

अहवाल

अहवाल

टक्के

तील

वषात भहरवे

वषात भपवळे

वषात लाल

वारी

ग्रा.प.ची

काडण भदलेल्या काडण भदलेल्या काडण

संख्या

ग्रां.पं.ची

ग्रा.पं.ची

भदलेल्या

संख्या

संख्या

ग्रा.पं.ची

2

5%पेक्षा किी:2,

संख्या

3)भजल्हा पभरषदे िधील भकती ग्रािपंचायतीं हागर्दारी िुक्त (ODF)

भजल्हा

झाल्या आहे त.

पभरषदिधील

96% ते 99% : 1.5,

अ)ग्रािपंचायतींची संख्या: (AIP प्रिार्े) :-

एकूर् ग्रा.पं.पैकी

80% ते 95% :1,

ब) हागर्दारी िुक्त (ODF) ग्रािपंचायतींची संख्या:

हागर्दारी िुक्त

60% ते 79% : 0.5,

झालेल्या

60% पेक्षा किी - 0

2

100% : 2,

ग्रा.पं.ची
टक्केवारी
7.लेखे

अ)जिाखचाचे

जबाबदारी

लेखे

1)भजल्हा पभरषदे ने जिाखचाचे लेखे शासनाने भवभहत केलेल्या

ठे वर्े निुन्यािध्ये ठे वले आहे त काय ?

होय/नाही

1

होय : 1,
नाही : 0
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आभर्

गुर्-5

2)सदरचे लेखे अद्ावत आभर् प्रिाभर्त आहे त काय ?

होय/नाही

1

पारदशणकता

होय : 1,
नाही : 0

एकूर्

3)अहवाल वषाचे लेखे सवणसाधारर् सिेसिोर सादर करर्ेत आले

गुर्-14

होय/नाही

1

होय : 1,

होय/नाही

1

होय : 1,

होते का ?
4)अहवाल वषणअखेर भप्रयासॉफट, प्लॅनप्लस यासारखे आज्ञावलीत

नाही : 0

अद्ायावत अहवाल िरर्ेत आले आहे त काय ?
5)भप्रया सॉफट - िंथ बुक, ईअर बुक वेळेत बंद (Close) केले आहे त

नाही : 0

होय/नाही

1

होय : 1,
नाही : 0

काय ?
ब) लेखा

कृपया िागील प्रलंभबत लेखापभरक्षर् िुद्ांबाबत िाभहती द्ावी.

लेखा पभरक्षर्

पभरक्षर् िुद्दे

(िहालेखाकार, स्थाभनक भनधी लेखा पभरक्षर् व पंचायत राज

िुद्ांची

2,

सभितीचे िुद्दे)

व्स्वकृतीची

75% ते 89% : 1,

टक्केवारी

60% ते 74% : 0.5,

गुर्-2

प्रलंभबत

90% ककवा जास्त :

60%पेक्षा किी : 0

लेखापभरक्षर् अहवाल वषात स्वीकृत टक्केवारी

िुद्ांची संख्या

क)

2

केलेले िुद्दे

तक्रारींचे 1) भजल्हा पभरषदे कडील अहवाल वषात नागभरकांकडू न भकती उत्तरे दे र्ेत

2

90% ककवा जास्त :

भनराकरर्

तक्रारी प्राप्त झाल्या ? (लोकशाही भदन, लोकायुक्त प्रकरर्, आलेल्या

2

गुर् -2

भ्रष्टाचार भनिुणलन सभिती प्रकरर्े)

प्रकरर्ांची

75% ते 89% : 1

टक्केवारी

51% ते 74% : 0.5

2) त्यापैकी भकती प्रकरर्ांना अंभति उत्तरे दे र्ेत आली ?

50%पेक्षा किी : 0

ड)िाभहतीचा

1)भजल्हा पभरषदे कडे िाभहतीचा अभधकार अंतगणत अहवाल वषात िाभहती दे ण्यात

अभधकार

भकती अजण प्राप्त झाले ? :

आलेल्या अजांची

1

90% ककवा जास्त :
1,
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अजांची पूतणता त्यापैकी भकती अजाना आवयकयक िाभहतीसह उत्तरे दे ण्यात आली ? :

80% ते 89% : 0.5

टक्केवारी

गुर्-3

70 ते 79% : 0.25
70% पेक्षा किी : 0
2)

िाभहतीचा अभधकार कायद्ातील तरतूदीनुसार दाभरद्रय िाभहती अभधकार

1

पूर्णपर्े : 1,

रे षेखालील यादी, सेवाभनवृत्त किणचाऱ्यांची यादी, प्राप्त अनुदान व कलि 4 नुसार

अंशत: 0.5 ,

खचण, भजल्हा पभरषदे तंगणत तक्रार संबोभधत करावयाच्या अभधकाऱ्यांची िहत्वाच्या

भनरं क : 0

यादी इत्यादी िाभहती भजल्हा पभरषद व सावणजभनक भठकार्ी प्रभसध्द िाभहतीची
करण्यात आली आहे काय ?

जनसािान्यांसाठी
प्रभसध्दी

फ. सेवा हिी कायदा अंिलबजावर्ी

टक्केवारीच्या

0.5

प्रिार्ात
१. एकूर् प्राप्त अजण

100% -0.5,
100% पेक्षा किी-0

भनकाली अजण -

टक्केवारी -

भनकाली अजांपैकी प्रथि अपील व भितीय अपील झालेल्या अजांची

0.5

संख्या

अभपलांची संख्या 0
असल्यास 0.5 गुर्
अन्यथा 0 गुर्

ई)तपासर्ी
आभर्
तपासर्ी

1) भविागीय आयुक्त यांच्या भनरीक्षर् िुद्ांची पूतणता व व्स्वकृती
प्रलंभबत भनरीक्षर्

अहवाल वषात व्स्वकृत

टक्केवारी

व्स्वकृतीची
टक्केवारी

1

75% पेक्षा अभधक :
1,
50% ते 75% : 0.5,
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िुद्ांची पूतणता

िुद्ांची संख्या

50%पेक्षा किी : 0

केलेले िुद्दे

गुर्-2
2)भजल्हा पभरषद स्तरावरून अहवाल वषात तपासर्ी केलेल्या

तपासर्ीची

पंचायत सभितींची संख्या (उभद्दष्ट : भजल्हयातील एकूर् पंचायत

टक्केवारी

1

100% : 1,
85% ते 99% : 0.5,

सभितींची संख्या वजा भविागीय आयुक्त यांनी अहवाल वषात

85%पेक्षा किी : 0

तपासर्ी केलेल्या पंचायत सभितींची संख्या)
उभद्दष्ट

8. इतर

साध्य

टक्केवारी

1)भजल्हा पभरषदे ला ISO प्रिार्पत्र भिळाले आहे काय ?

होय/नाही

0.5

िहत्वाचे िुद्दे
एकूर् गुर्-5

होय : 0.5,
नाही : 0

२) ISO प्रिार्पत्र २०१६-१७ कभरता नुतनीकरर् केले आहे काय ?

होय/नाही

0.5

होय : 0.5,
नाही : 0

2)भजल्हा पभरषदे ने अपारं पारीक उजा स्त्रोतांच्या वापराबाबत पुिाकार

होय/नाही

1

होय : 1,
नाही : 0

घेतला आहे काय ? (थोडक्यात िाभहती द्ावी)
3)भजल्हा पभरषदे ला अहवाल वषात भविागीय/राज्य/राष्रीय

होय/नाही (बभक्षस

पातळीवर कोर्तेही बक्षीस ककवा पाभरतोभषक जाभहर झाले/भिळाले

ककवा

बभक्षस/पाभरतोभषक

असल्यास (यशवंत पंचायत राज अभियान वगळू न)

पाभरतोभषकाबाबत

: 2,

थोडक्यात िाभहती

एक बभक्षस/

आवयकयक)

पाभरतोभषक : 1,

2

एकापेक्षा अभधक

पाभरतोभषक नाही: 0
4)यशवंत पंचायत राज अभियान िध्ये भजल्हा पभरषद अभधनस्त 60%

60% पेक्षा जास्त

पेक्षा जास्त गुर् भिळर्ाऱ्या पंचायत सभित्यांची संख्या :

गुर् भिळर्ाऱ्या

1

सवण पं.स. ना 60%
पेक्षा जास्त गुर्- 1
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पंचायत

गुर् अन्यथा- 0 गुर्

सभित्यांची
टक्केवारी
९. आदशण

अ)भजल्हा

1.कायालयीन पभरसर स्वच्छता व सुशोभिकरर्

0.5

होय-0.5, नाही-0

भजल्हा

पभरषद -

पभरषद एकूर्

कायालयीन

2.शुध्द भपण्याच्या पाण्याची उपलब्धता

0.5

होय-0.5, नाही-0,

गुर् 8

वातावरर् व

3.पुन ष व िभहलांसाठी स्वतंत्र प्रसाधन गृह

0.5

होय-0.5, नाही-0

पभरसर

4.स्वागत कक्ष/िाभहती कक्ष/अभयांगत कक्ष

0.5

होय-0.5, नाही-0

5.गर्वेश/ओळखपत्र

0.5

होय-0.5, नाही-0

6.जुने न वापरण्यायोग्य साभहत्याचे भनलेखन

0.5

होय-0.5, नाही-0

7.इिारतीचे फायर व स्रक्चरल ऑडीट

0.5

होय-0.5, नाही-0

8.अपारं पाभरक उजा स्त्रोताचा वापर व कायालयीन

0.5

होय-0.5, नाही-0

सुधारर्ा
एकूर्-4 गुर्

इिारतीसाठी पाऊस पार्ी संकलन
भजल्हा पभरषद

1.हे ल्प लाईन/लोकसेवा कक्ष

कायालयीन

0.5

होय-0.5, नाही-0

कािकाज

2.स्वत:ची वेबसाईट भवकसीत केली आहे व अद्यावत केली आहे

कािकाजाच्या

0.5

होय-0.5, नाही-0

0.5

होय-0.5,नाही-0

0.5

होय-0.5, नाही-0

0.5

होय-0.5, नाही-0

लोकाभििुख/
पारदशणक
प्रशासन
एकूर् 4 गुर्

काय ?

आवयकयक बाबी

3.लोकोपयोगी आज्ञावली भवकसीत केली आहे काय ?
4.भजल्हा पभरषद कािकाज लोकाभििुख करर्ेसाठी

अनुषंगाने

भजल्हा

पभरषदे ने भनयतकाभलके/प्रकाशने प्रकाभशत केली आहे त काय ?
5.भजल्हा पभरषद िाफणत राबभवण्यात येर्ाऱ्या योजनांिध्ये िभहलांचा
सहिाग ( भवशेषत: बचत गटातील )
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6.अभधकारी व किणचारी यांच्या कौशल्य वृध्दीसाठी जार्ीवपूवक
ण

0.5

होय-0.5, नाही-0

0.5

नाही-0.5, होय-0

0.5

होय-0.5, नाही-0

केलेले प्रयत्न
7.भज.प./कािकाजाबाबत वभरष्ठ पातळीवर गंिीर तक्रारी आहे त
काय ?
8.भज.प. अभधकारी/किणचारी यांच्या क्रीडास्पधा आयोभजत केल्या
आहे त काय ?
एकूर् गुर्

100
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