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डिडिटल कारभाराद्वारे आम्हीही देऊ गावाच्या डवकासात योगदान 
_ग्रामपंचायत मडहला सदसयांच्या प्रडिक्षणानंतरच्या भावना; 16 हिार मडहला सदसयांना प्रडिक्षण_ 

 

मुुंबई, सद. 15 (रासनआ): ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातनू आम्हीही गावाच्या ववकासात योगदान देऊ शकतो 
आवि विविटल कारभारातही आम्ही मागे राहिार नाही. सरपंचासाठी असलेल्या विविटल सहीचा दक्षतापवूव व 
प्रभावीपिे वापरू, असा आत्मववश्वास राज्यातील ग्रामपंचायत मवहला सदसयांसाठी आयोवित प्रवशक्षिानंतर 
अनेक मवहला सदसयांनी व्यक्त केला.  

ववववध विल््ांतील समुारे 14 हिार ग्रामपंचायतीच्या िानेवारी 2021 मध्ये वनवििकुा पार पिल्या. यात 
समुारे 16 हिार मवहला सदसय वनविून आल्या होत्या. त्यांना ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची मावहती व्हावी, या 
उदे्दशाने ‘पंचायत कारभार पवरचय’ प्रवशक्षिाचे आयोिन केले होते. राज्य वनवििकू आयोग, इंस्सटट्यूट ऑफ 
िेमोक्रसी अँि इलेक्शन फॉर गिु गव्हवनन्स, मवहला आर्थिक ववकास महामंिळ आवि वरसोसव अँि सपोटव सेंटर फॉर 
िेव्हल्पमेंट या संसिांच्यावतीने हा प्रवशक्षि कायवक्रम राबववण्यात आला. 

मवहला आर्थिक ववकास महामंिळातफे चालववण्यात येिाऱ्या बचत गटातील 80 मवहलांची प्रारंभी 
प्रवशक्षक म्हिनू वनवि करण्यात आली होती. त्यांना वरसोसव अँि सपोटव सेंटर फॉर िेव्हल्पमेंटकिून प्रवशक्षि देण्यात 
आले. मवहला आर्थिक ववकास महामंिळाच्या तालकुासतरावरील बचत गटांच्या फेिरेशनच्या (सीएमआरसी) 
माध्यमातनू ग्रामपंचायत मवहला सदसयांशी गावपातळीवर समन्वय साधण्यात आला. त्यामाध्यमातनू ऑनलाईन 
पद्धतीने हे प्रवशक्षि देण्यात आले. तांविक सवुवधांचा आभाव असलेल्या वठकािी ऑफलाईन पध्दतीने प्रवशक्षि 
देण्यात आले. एकूि 500 बचेॅसच्या माध्यमातनू 16 हिार मवहला सदसयांना हे प्रवशक्षि देण्याचे लक्ष्य होते. 
त्यानसुार कायववाही करण्यात आली. 

 प्रवशक्षिानंतर अनेक ग्रामपंचायत मवहला सदसयांनी प्रवसक्षिासंदभात उत्सफूतव प्रवतवक्रया व्यक्त केल्या. 
“ग्रामपंचायतीचा कारभार, सभा- बैठका, ग्रामववकास सवमत्या, अिवव्यवसिापन, ग्रामपंचायत सतरावरील अवधकारी 
व कमवचाऱ्याच्या िबाबदाऱ्या, सरपंच, उपसरपंच व सदसयांचे कतवव्ये इत्यादीसंदभातील सवंकष मावहती अत्यंत 
सोप्या भाषेत या प्रवशक्षिामळेु वमळू शकली,” असे िळगाव विल््ातील श्रीमती आशा िाधव यांनी सांवगतले. “मी 
सरपंच  असनू  माझ्या मनात विविटल सहीसंदभात  काही  प्रश्न होते. त्यांची अत्यंत सलुभपिे प्रवशक्षिात उत्तरे 
वमळाली. त्यामळेु मी आता लक्षपवूवक आवि प्रभावीपिे विविटल सहीचा वापर करू शकेल,” अशी प्रवतवक्रया 
यवतमाळ विल््ातील वैशाली पाटील यांनी व्यक्त केली.  

“पंचायत कारभार पडरचय प्रडिक्षणामळेु ग्रामपंचायत मडहला सदसय अडिक प्रभावीपणे काम 
करू  िकतील व ग्रामडवकासात मोलाची भडूमका बिाव ूिकतील. तयांच्यातील नेततृव गुणांना अडिक  
प्रोतसाहन डमळेल. तयांना पढुील वाटचालीसाठी मन:पवूवक िुभेच्छा,” अिा िबदांत राज्य डनविणकू  
आयकु्त य.ू पी. एस. मदान यांनी प्रडिक्षणाबाबत आपली प्रडतडिया व्यक्त केली.   
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