कृ पया प्रथमत: आपण खालील सूचना वाचा
 तंत्रज्ञानामध्ये आपल्याही गावाचा उल्लेख असावा असे आपणास वाटते. याबद्दल आपले मनापासून आभार
 आपले गाव संपुणण जग पाहणार असल्याकारणाने कृ पया माहीती शक्यतो थोडक्यात आणण रोचक णलहावी.
 आपल्या गावाची माहीती आपल्या मायबोलीत सादर होणार असल्याकारणाने सवाांना ती सहज वाचता येईल.
 प्रत्येक रकाण्याची माहीती णमळे लच असे नाही तसे झाल्यास ती जागा ररकामी सोडावी.
 व्यक्तींचे फोटो शक्यतो पासपोटण साइज स्वरूपात दयावे. ककवा फोटोग्राफरला सांगुन आपले संबंधीत फोटो काढू न
घ्यावे.
 गावाच्या णवकासकामांची, गावातील वास्तू व मंददरे , सावणजणनक वास्तू यांची जास्तीत जास्त ६० फोटो स्वीकारली
जातील.
 कृ पा करून तुम्ही ६० फोटो देतानाच णनवडु न णमळाले तर बरे होईल.
 गावाच्या माणहती ही संबणधत जाणकारांच्या उपणस्थतीने एका ददवसातच गोळा होऊ शकते. याच्या
पारिमागील कारण म्हणजे गावाला सारखी-सारखी भेट देणे ही वेळखाऊ अणण खर्चचक बाब आहे. त्यामुळे कृ पया
सहकायण व्हावे.
 एक मात्र आहे आपण या संग्रहीत माणहतीची नंतर “गावाची पुणस्तका “ बनवु शकतो..
 आपण गावाचा सॅटेलाईट नकाशा या वेबसाईटच्या सोबत जोडणार आहोत जो जसा आहे तसा पाहता येणार आहे.
 गावाला चालु घडामोडी सािी खास फे सबुक कं पनीशी टाय-अप करून एक फे सबुक पेज ददले आहे.यात तुम्ही हवी
तेवढी माणहती व फोटो टाकु शकता. यासािी गावातच राहणारी आणण संगणकाचे ज्ञान असणारी एखादी व्यक्ती
आपण शोधा आम्ही त्यांना प्रणशक्षण देऊ जेणक
े रून ते आपल्या गावातील चालु घडामोडीची नोंद वेबसाईटवर
करे ल.
 या वेबसाईट मध्ये आपण गावातील व्यावसाणयकांच्या जाणहरातीची सोय के ली आहे. णशवाय गावातून आपण
वेबसाईट सािी मदत म्हणून वेबसाईटचे स्पॉन्सर हे णवभाग ददले आहेत. त्यातून जमा होणारी सणमधा ही
ग्रामपंचायतीकडेच राहणार आहे. त्यासािीचे सवण हक्क हे ग्रामपंचायतीकडेच राहणार आहे.
 संबधीत माणहतीबाबत शंका असल्यास फोन करा: वैभव पोखरकर ( 9860410496).
 प्राणतणनणधक स्वरूपाच्या वेबसाईट पाहण्यासािी गुगल वर www.pimpalgaonkhadki.com हे संपूणण नाव
टाकल्यावर ददसेल.
 आपल्या संकेतस्थळाचा पत्ता आहे. www.swapnweb.co.in

मुख्य पान :- यात गावाची प्राथणमक माणहती समाणवष्ट के ली आहे.
१) गावाचे वणणन (थोडक्यात):-

२) गावाच्या चतु:सीमा :३) नद्या नाले तलाव :४) गावात येण्या-जाण्याचे मागण:-

गावाणवषयी :- यात गावतील सवणसाधारण माणहती समाणवष्ट आहे.
1. ग्रामपंचायतीचे नाव/ तालुका/ णजल्हा/ स्थापना:
2. गावची लोकसंख्यााः स्त्री/ पुरूष/ एकु ण :
3. एकु ण भौगोणलक क्षेत्राः
4. लागवडीलायक क्षेत्राः
5. णपकाखालील क्षेत्राः
6. वनक्षेत्राः
7. गायरान क्षेत्राः
8. प्रमुख णपके ाः
9. प्रमुख व्यावसायाः
10. एकु ण णवहीरीाः
11. एकु ण मळे /वाडीाः
12. बचत गटाः
13. वैयक्तीक शौचालयेाः
14. सावणजणनक शौचालयेाः
15. पाण्याची टाकी (क्षमता णलटर मध्येाः)
16. भजन मंडळे ाः
17. शैक्षणणक :
18. आरोग्य कें द्राः
19. दुध डेअरीाः
20. स्वस्त धान्याचे दुकानाः
21. बॅंक /पतसंस्थााः
22. वाचनालयाः
23. व्यायामशाळााः
24. मंददरे ाः
25. स्मशानभुमीाः
26. पोणलस स्टेशन :
27. टपाल सुणवधा :
28. बायोगॅस :
तुम्हाला जर एखादा मुद्दा सुचला तर कृ पया त्याची नोंद करा .

ग्रामपंचायतणवषयी :अ. न.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

अ. न.
१.
२.
३.
४.
५.
६.

ग्रामपंचायत संबंधीचे कागदपत्रे
ग्रामपंचायत अंदाजपत्रक
कर मागणी / वसुली
जमाखचण
वैयणक्तक लाभाच्या योजना
इंददरा आवास योजना

फाईल डाऊनलोड करा.
येथे जर आपल्याकडे कॉम्पुटर मध्ये टाईप स्वरुपात
माणहती असेल तर ती या रिकाणी पी.डी.एफ स्वरुपात
ददली जाईल जेणेकरून थेट इंटरनेटवरून आपले काम
पाहता येईल. णह तुम्हाला डायनाणमक पद्धतीने ददली
जाईल ज्यात तुम्ही गावाचे महत्वाचे कागदपत्रे
डाउनलोड करण्यासािी उपलब्ध कारून देऊ शकता.

मणहला बाल कल्याण योजना
णवशेष घटक योजना
णवकासकामांची इस्तंभत
ू माणहती

वरील योजना डेमो म्हणून ददल्या आहेत आपणास हव्या त्या संबधीची माणहती आपण देऊ शकता.
ग्रामपंचायत अंतगणत व्यक्तींची नावे
नाव
पद
मोबाईल नं.
ग्रामसेवक
सरपंच
उपसरपंच
ग्रामपंचायत सदस्य
ग्रामपंचायत सदस्य
ग्रामपंचायत सदस्य

७.

ग्रामपंचायत सदस्य

८.

ग्रामपंचायत सदस्य

९.

ग्रामपंचायत सदस्य

१०.

ग्रामपंचायत सदस्य

११.

ग्रामपंचायत सदस्य

१२.

ग्रामपंचायत सदस्य

१३.

ग्रामपंचायत सदस्य

१४.

पोलीस पाटील

१५.

तलािी भाऊसाहेब

१६.

ग्रामपंचायत लेखणनक

१७.

पोस्टमन

१८.

णशपाई

१९.
णह पण यादी डायनाणमक असेल. कारण दरवेळेस सरपंच ककवा सदस्य बदलल्या नंतर माणहती अपडेट करणे अवघड होऊन
बसेल.

गावात झालेली णवकासकामे:- यात आपण आपल्या गावात झालेली णवकासकामे उदाहरणादाखल पपपळगाव तफे महाळुं गे
याची झालेल्या णवकासकामाचे स्वरूप खालीलप्रमाणे. (डायनाणमक स्वरूपात )

अ. न.
१.
२.
३.
४.

पपपळगाव तफे महाळुं गे मध्ये झालेली णवकासकामे
णवकासकामाचे नाव
ग्रामसणचवालय बांधकाम यशवंत ग्रामसमृद्घी योजना व णजल्हा ग्रामणनधी योजने अंतगणत
रस्ता कॉदिटीकरण इतर ग्रामणवकास कायणिमांतगणत (पाच लक्ष)
पाणी पुरविा योजना महाजल योजनेअंतगणत (५० हजार णलटर)

गावाला णमळालेले पुरस्कार :- आता पुरस्काराबाबत कश्या पद्धतीने माणहती द्यासािी खलील उदाहरण पहा. आता फोटो
पहा म्हटल्यावर फोटो सुद्धा द्या. आणण फोटोच्या पािीमागे कोणत्या पुस्काराचा आहे ते पण णलहा.(डायनाणमक स्वरूपात)
अ. न.
१.

पुरस्काराचे नाव
संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अणभयानात तालुकास्तरावर प्रथम (सन २००८-२००९)

२.

संत गाडगेबाबा स्वच्छता अणभयानांतगणत आबासाहेब खेडकर पुरस्कार पुणे णजल्हयामध्ये
तृणतय (सन २००८-२००९)
संत गाडगेबाबा ग्रामस्वछता अणभयान पुणे णजल्हयात तृतीय (सन २०१०-११)

३.
४.
५.

फोटो पहा .

संत गाडगेबाबा अणभयाना अंतगणत साने गुरूजी आदशण स्वच्छ शाळा म्हणुन प्रथम (सन
२०१०-११)
पुणे णजल्हा पररषदेचा आदशणशाळा म्हणुन णजल्हयात प्रथम (सन २०११-१२)

वास्तू व मंददरांचा इणतहास:खरतर याच्याच सािी आपण वेबसाईट तयार के ली आहे. आपल्याही गावात काही ऐणतहाणसक वास्तू असतील त्याची
फोटोसहीत थोडक्यात इणतहास द्यावा. माणहतीमध्ये वास्तुचे /मंददराचे नाव : स्थापना / मंदीर रचना / थोडक्यात इणतहास/
वास्तूचा फोटो : अशी वगणवारी करावी त्याचे उदाहरण पहा .
मंददराचे नाव :णवठ्ठल मंदीर
पपपळगावचे आराध्य दैवत म्हणुन पावन झालेल्या श्रीराम नगरीमध्येच
णवठ्ठलाचेही मंदीर आहे. पुवी ही दोन्ही मंदीरे वेगळी होती णवठ्ठल मंदीर हे पुरातन
कालीन मंदीर आहे. हे मंदीर हेमाडपंथीय लोकांनी बांधले असुन पेशवेकालीन वारसा
लाभलेले हे मंदीर आहे. णवठ्ठलाचा गाभारा मजबुत अशा दगडी णचरांमध्ये बांधला गेला
आहे. या मंदीरात संत ज्ञानेश्वर, णवठ्ठल रखुमाई व संत तुकारामांची मुती आहेत.
दरवषी मणहनाभर काकडयाचे आयोजन के ले जाते.

गावातील शैक्षणणक माणहती :जसा गावाला ऐणतहाणसक वारसा असतो त्याप्रमाणे शैक्षणणक वारसाही असतो याबाबतचीही . माणहती आपण वेबसाईटवर
टाकणार आहोतयामध्ये अंगणवाडी ., प्राथणमक शाळा, माध्यणमक शाळा, महाणवद्यालये, आदींची माणहती समाणवष्ट असणार
आहेमाणहतीमध्ये . शाळे चे नाव, शाळे ची स्थापना, शाळे चे वणणन, शाळे तील कमणचारी संख्या, शाळे तील सरासरी णवद्याथी

संख्या, शाळे माफण त देण्यात येणाऱ्या सुणवधा व शाळे ला णमळालेले पुरस्कार यांची फोटोसहीत माणहती असणार आहे.
उदाहरणासािी खालील माणहती पहा.
प्राथणमक शाळा (प्राणतणनणधक स्वरुपात एक शाळा ददली आहे.)
शाळे चे नाव :णजल्हा पररषद प्राथणमक शाळा पपपळगाव ख.
शाळे ची स्थापना :१९९४
शाळे चे वणणन :
१ ली ते ४ थी पयांतची शाळा
शाळे ला एकु ण १२ खोल्या आहेत.
ग्रामस्थांनी लोकवगणणीतुन बांधुन ददलेले णशवछत्रपती सभागृह पररपाि
व लहान मोिया कायणिमासािी वापरले जाते.
शाळे ला भव्य असे प्रवेशद्वार असुन दुतफाण वृक्षांची लागवड के ली आहे.
शाळे समोर प्रशस्त मैदान असुन मुला मुलींसािी स्वंतत्र शौचालये आहेत.
शाळे तील सरासरी णशक्षक संख्या :९
शाळे तील सरासरी णवद्याथी संख्या :२९२=मुले १४९ +मुली १४३
शाळे माफण त देण्यात येणारी सुणवधा :
णवद्यार्थयाांना सवण णवषयाचे अध्यापन
प्रज्ञाशोध णशष्यवृत्ती पररक्षेची तयारी
पररसर भेट सहली
णपण्यासािी स्वच्छ पाणी
संगणक कक्ष संगणकाचे णशक्षण स्वंतत्र णशणक्षका
शालेय पोषण आहार योजनेअंतगणत दजेदार भात
इ-लर्ननग सॉफ्टवेअर सुणवधेद्वारे णवद्यार्थयाांसािी णशक्षण
पालक मेळावा आयोजन पालकांचे प्रबोधन
तज्ञ व नामांदकत मान्यवरांचे मागणदशणन
प्रज्ञाशोध णशष्यवृत्ती धारक णवद्यार्थयाांचा भव्य सत्कार
णशष्यवृत्ती धारक णवद्यार्थयाांना सायकल
शाळे ला णमळालेले पुरस्कार :
१. साने गुरूजी स्वच्छ शाळा सुंदर शाळा रू.५०००० णजल्हयात प्रथम
२. संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अणभयान तालुकास्तर प्रथम िमांक रू. १०००० रोख बक्षीस
३. णशष्यवृत्ती प्रज्ञाशोध मागणदशणक णशक्षकांना ग्रामस्थांच्या वतीने आदशण णशक्षक पुरस्कार
४. पंचायत सणमती आंबेगाव व पुणे णजल्हा पररषदेच्या वतीने णशक्षक गुणवंत पुरस्कार

गावातील फोटो संग्रह:यात तुम्ही ददलेले महत्वाचे फोटो असतील ते फोटो खालीलप्रमाणे:१) गावातील मंददराचे फोटो.
२) गावातील वास्तूचे फोटो.
३) गावातील शाळांचे फोटो.
४) गावातील सावणजणनक जागांचे फोटो. उदा. ग्रामपंचायत,वाचनालय, रस्ते, पाण्याची टाकी, स्मशानभूमी, दफनभूमी,
गावची वेस, नदीचा पूल, गावची बाग, सभागृह, गावची चावडी, दुग्धालय,
५) णवकासकामांचे फोटो.

इतर महत्वाच्या बाबी ज्या वेबसाईट मध्ये णमळणार आहे.
७) गावाचा सॅटेलाईट नकाशा :- यामध्ये उपगृहावरून आपले गाव जसेच्या तसे ददसणार आहे. त्यामध्ये असणाऱ्या
सावणजणनक जागांची माणहती फोटोसणहत नमूद के ली जाणार आहे. णशवाय या नकाश्यामध्ये कशी माणहती भरायची याचे
प्रणशक्षण ददले जाणार आहे. जेणेकरून गावामध्ये राहणाऱ्या व्यक्तींची माणहती फोटोसहीत देणे सोयीस्कर होईल. यात
सावणजणनक वस्तूंची नोंद करण्यासािी गावाबाबत उत्तम माणहती असणाऱ्या एखाद्या ग्रामस्थाने आम्हाला त्यांचा बहुमूल्य
वेळ द्यावा म्हणजे नकाशा तयार करता येईल.(जर आपण गुगल ककवा णवकीमेणपया यापैकी काही जरी वापरीत असाल तर
कृ पया काही महत्वाच्या रिकाणांची जागा कोिे आहे हे णनणित करा. )
८) गावाचे बातमीपत्र :- गावामध्ये णवणवध चालू घडामोडी घडत असतात. त्या घडामोडींची नोंद करण्यासािी आपण
गावाचे बातमीपत्र तयार के ले आहे ज्यात आपण वषणभरात होणाऱ्या ग्रामसभा, उत्सव, उपिम, मान्यवरांनी ददलेल्या भेटी
यांची नोंद करू शकता. हे बातमीपत्र अपडेट करणे अणतशय सोप्पे आहे. आपल्या गावामधील कोणताही संगणक णशणक्षत हे
काम करू शकतो. त्याचेही प्रणशक्षण आपणास ददले जाईल.
९) वेबसाईट स्पॉन्सर:- वर नमूद के ल्याप्रमाणे कोणतेही काम कु णा एकाच्या णनग्रहाने कधीच पूणणत्वास जाऊ शकत नाही
त्यासािी हवी असते अनेकांच्या मदतीची साथ. मदत करणाऱ्याचे ऋण व्यक्त करणेही णततके च महत्वाचे असते.आपण या
वेबसाईटमध्ये वेबसाईट स्पॉन्सर नावाचा णवभाग तयार के ला आहे. यात ज्या मान्यवरांनी वेबसाईटसािी देणगी स्वरुपात
मदत के ली आहे. त्याचे फोटो समाणवष्ट के ले आहे. णशवाय वेबसाईट पाहत असताना प्रत्येक पानावर त्यांचा उल्लेख के ला
आहे.
१०) जाणहरातीचे पान:- वेबसाईट हे आज इंटरनेटच्या माध्यमातून जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचणारे जबरदस्त माध्यम
आहे. गावाच्या वेबसाईटमधून गावातील ग्रामस्थांच्या करत असलेल्या व्यवसायाची जाणहरात आपण इंटरनेटवर करू
शकतो. यासािी गावातील त्या संबणधत व्यक्तीच्या व्यवसायाचे काडण देणे गरजेचे आहे.
११ ) णव्हडीओ गॅलरी:- यामध्ये आपण गावाची एक णव्हडीओ डॉक्युमेंटरी तयार करणार आहोत. ज्यात णचत्रदफतीच्या
स्वरुपात गावातील वास्तू, मंददरे , सावणजणनक इमारती,गावातील रस्ते, वेस, गटारे आदींची माणहती देणार आहोत जेणेकरून
अणधक रं जक पद्धतीने गावाबाबत माणहती देता येईल.
पण वेबसाईटच कशाला? (हे प्रश्न पडणे साहाणजक आहे.)
१) वर ददलेल्या माणहतीचे फोटोसहीत जर पुस्तक रुपी प्रकाशन के ले तर कमीत कमी १०० पाने तयार होतील. एक
१०० पानी पुस्तक छपाई खचण ५०/- रुपये आला. त्याच्या नुसत्या १००० प्रणत काढल्या तर तब्बल५०,००० /रुपये खचण होतो. हे पुस्तक गावापुरतेच मयाणददत राहील संपूणण महाराष्ट्राला वाचायला देण्यासािी करोडो रुपये खचण
होतील. णशवाय एकदा छापले दक पुन्हा बदल करणे अवघड होते. त्यामुळे ही पद्धत खर्चचक िरते.
२) याला पयाणय म्हणून वेबसाईट बनणवणे सोयीस्कर िरते. कसे तर खालीलप्रमाणे :अ)पुस्तक छपाई च्या तुलनेत अणतशय कमी खचण
आ)कधीही माणहती बदलता येते.
इ)रं गीत फोटो व अॅणनमेशन मुळे आकषणकता वाढते.
ई)महाराष्ट्रातील नव्हे-नव्हे तर जगातील कु िल्याही कानाकोपऱ्यातून माणहती णमळणवणे सोयीचे होते.असंख्य लोक
एकाचवेळी इंटरनेटवर मणहती पाहू शकतात.
उ)गावाच्या माणहतीबरोबरच इतर व्यवसायाची जाणहरातही होऊन जाते.
ऊ)सॅटेलाईट नकाशामुळे गाव आणखीन जवळू न पाहता येते.
ए)फे सबुक,ई-मेल आयडी, बातमीपत्रामुळे संपकण प्रस्थाणपत होतो.

ऐ)माणहती जतन स्वरुपात राहते.
ओ)गावाचे असे ऑनलाइन काम पाणहल्यानंतर शासनाकडू न गावातील णवकासकामांना लाखो रुपयाचा णनधी णमळू
शकतो.
औ) णशवाय गावाला वेबसाईटच्या माध्यमातून तसेही एक लाख रुपयापयांत मदत होणारच आहे.
आमच्याशी संपकण साधण्यासािी कॉल करा. :९८६०४१०४९६(वैभव पोखरकर)
महत्वाचे
संबणधत माणहती आपल्याला मरािी मध्ये द्यावयाची असल्याकारणाने आपणाला युणनकोड या भाषेबाबत माणहती
असणे आवश्यक आहे.

अश्याप्रकारे युणनकोड मध्ये हा डेटा उपलब्ध करून ददला तर झटपट काम होईल ककवा कागदी स्वरूपात माणहती, व
फोटो कु ररयर ने पािवून द्या. ककवा ई-मेल द्वारे पािवा.
धन्यवाद !!!

