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माम�वकासासाठ	 वेबसाईट 

महारा�ातील अनेक गावात माम�वकासाची चांगली कामे झाली आहेत. रोजगार हमी योजना, संत गाडगेबाबा ःव'छता 

अिभयान, +यसनमु,-, िनम.ल माम योजना, सव. िश/ा अिभयान अशा अनेक रा0य वा क1 िशासना'या योजनांचा 

फायदा घेऊन आप5या गावाची सवा6गीण ूगती कर9याचा ूय: ू;येक गावातील पंचायत सिमती कर�त आहे. तर�ह� 

अशी ूगती न झाले5या गावांची सं<याह� खपू आहे. याची कारणे पुंकळदा योजनांची माAहती नीट न कळणे, गावक 

मामःथांकडून आवँयक तेवढा िनधी गोळा न होणे व माम�वकासात अमेसर असणारय्ा गावांचा अनुभव सवा6पय6त न 

पोहोचणे ह� असू शकतात.  

 

माAहती तंऽानातील ूगतीमुळे वेबसाईटचे नवे ूसारमाJयम वापKन वर�ल सव. अडचणींवर मात करणे आता शLय 

झाले आहे. महारा�ातील ू;येक गाव जागितक नकाशावर आणून तेथील योजनांसाठN व माम�वकासासाठN 

सव.तोूकारची मदत िमळ�व9यासाठN वेबसाईट हे ूभावी व अ;यंत कमी खचा.चे साधन ठरणार आहे. 

 

आज गावोगाव पुढाO यां'या वाढAदवसांसाठN शुभे'छाचे मॊठमोठे बॅनर झळकत असतात. या बॅनरला येणारा खच. 

गावातील उ;साह� काय.कतS कर�त असतात. या बॅनर'या खचा.पे/ाह� कमी खचा.त गावाची सव. माAहती वेबसाईट'या 

माJयमातून आपण जगा'या कानाकोपरय्ात पोहोचवू शकतो. ;या गावात जTमलेले पण सJया परगावी वा परदेशात 

मोUया हVWांवरु  काम कर�त असणारे वा उWोग /+यापारात यशःवी झालेले लोक आप5या जTमगावासाठN मदत 

कर9यास इ'छकु  असतात. ;यां'यापय6त गावाची माAहती पोहोच�व9याचे काय. वेबसाईटमुळे घडते व ःथािनक 

पुढाO यांवर �वकासासाठN न अवलंबून राहता गावाला अशा लोकांकडून अथ. साहाYय िमळ�वता येते. ःथािनक भागाचा 

�वचार केला तर� गावातील दकानदारु  व +यापार� यां'या जाAहराती घेऊन गावाची वेबसाईट सुK करणे सहज शLय आहे. 

 

गावा'या वेबसाईटवर खालील माAहतीचा समावेश करता येईल. 

 

१. गावाचा नकाशा,  

२. \ज5हा व तालुLयातील ःथानदश.क नकाशा 

३. गावाची भौगोिलक व पया.वरण�वषयक माAहती 

४. एस.ट�. व रे5वे वेळापऽक 

५. पंचायत सिमती सदःयांची नावे व फोटो 

५. गावाचा इितहास व ूिसc +य,-ंची ओळख 

६. मह;वाचे फोन नंबर 

७. मामपंचायत, देऊळ, समाजमंAदर, शाळा व इतर ूे/णीय ःथळांचे फोटो 

८. गावाचा �व�वध योजनांतील सहभाग 

९. भ�वंयकालीन �वकास योजना व खचा.चा अदंाज 
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१०. संपक.  

११. बातjया व माAहतीक/ 

१२. जाAहराती - जाAहरातीं'या माJयमातून गावा'या वेबसाईटचा खच. सहज भागू शकेल.  

 
 

अशी वेबसाईट युिनकोड मराठN वापKन केली तर गुगलसार<या शोध यंऽावर केवळ गावा'या नावावKन कोणासह� 

शोधता येईल. गावाने केले5या �वकासकामांची माAहती सव. जगभर जाउ शकेल. परगावच ेलोक गावाशी संपरक् साधू 

शकतील गावातील मुलांना नोकर� लाग9यासाठNह� याचा उपयोग होईल. शाळेत वा मामपंचायतीत असनाया. 

कॉjkयुटरचा चांगला उपयोग होईल.यािशवाय मामःथांना या आधिुनक तंऽानाची ओळख होईल व सव. माAहती कळू 

शकेल. 

 

ानद�प फ�डेशनने अशीच एक वेबसाईट सांगली शहरासाठN केली आहे  

 

 
 

आपणास आप5या गावासाठN अशी वेबसाईट करावयाची अस5यास ानद�पशी संपक.  साधावा. 
 
 


