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प्रास्तारवक 
 

एकात्मिक बाल विकास सेिा योजनेअंतर्गत राज्यातील वकशोरी शक्ती योजना ि वकशोरियीन िलुींसाठी पोषण 

कायगक्रि या दोन कें द्रपरुस्कृत योजनांचे विवलनीकरण करून वकशोरियीन िलुींच्या सक्षिीकरणासाठी “सबला”  (राजीि 

र्ांधी वकशोरियीन िलुींचे सक्षिीकरण) ही कें द्र परुस्कृत योजना सन 2011-12 पासनू राज्यातील बीड, नांदेड, िुंबई, 

नावशक, र्डवचरोली, बलुढाणा, कोल्हापरू, सातारा, अिरािती, नार्परू आवण र्ोंवदया या 11 वजल््ांिेये राबविण्यात 

येत आहे. वकशोरियीन िलुींचा विकास ि सक्षिीकरणासाठी, “वकशोरियीन िलुींचा पोषण ि आरोग्यविषयक दजा 

सधुारणे, िैयत्क्तक स्िच्छता, पोषण, प्रजनन ि लैंवर्क आरोग्य, कुटंुब आवण बालकांची काळजी याविषयी वकशोरियीन 

िलुींिेये जार्तृी वनिाण करणे, वकशोरियीन िलुींची र्हृकौशल्ये, जीिनकौशल्ये आवण व्यिसाय कौशल्ये उंचािणे, 

शाळार्ळती झालेल्या वकशोरीियीन िलुींना औपचारीक/अनौपचारीक वशक्षण देऊन मयांना िखु्य प्रिाहात आणणे ि  

वकशोरियीन िलुींना प्रचवलत सािगजवनक सेिा  जसे-प्राथविक आरोग्य कें द्र, पोस्ट ऑविस, बकँ, पोलीस स्टेशन, इ. 

बाबत िावहती पुरविणे ि िार्गदशगन करणे” हा या योजनेचा उदे्दश आहे.  

2. राज्य शासनाच्या सचूनेिरून अथग ि सांत्ख्यकी संचालनालयाकडून या योजनेचा िलू्यिापन अभ्यास घेण्यात 

आला. उपरोक्त योजनेचे कायान्ियन योग्य प्रकारे सरुु आहे का? मयात काही त्रटुी आहेत का? प्रवशक्षणार्थ्यांना या 

योजनेचा वकतपत लाभ झाला? तसेच योजनेचा उदे्दश वकतपत साेय झाला? ही या िलू्यिापन अभ्यासाची उवद्दष्टे होती. 

हा अहिाल पाहणीिेये र्ोळा करण्यात आलेल्या निनुा िावहतीिर आधावरत आहे. 

 

3. िहाराष्र शासनाच्या अथग ि सांत्ख्यकी संचालनालयािािग त हा अहिाल जरी प्रकावशत करण्यात येत असला, 

तरी मयात व्यक्त केलेल्या ितांशी शासन सहित असेलच असे नाही. 
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प्रकरण -1 

साराांश 

1.0 योजनेची पार्श व्भमूी  

 एकात्मिक बाल विकास सेिा योजनेअंतर्गत राज्यातील वकशोरी शक्ती योजना ि वकशोरियीन िलुींसाठी 
पोषण कायगक्रि या दोन कें द्रपरुस्कृत योजनांचे विवलनीकरण करून वकशोरियीन िलुींच्या सक्षिीकरणासाठी 
“सबला”  (राजीि र्ांधी वकशोरियीन िलुींचे सक्षिीकरण) ही कें द्र परुस्कृत योजना सन 2011-12 पासनू 
राज्यातील बीड, नांदेड, िुंबई, नावशक, र्डवचरोली, बलुढाणा, कोल्हापरू, सातारा, अिरािती, नार्परू आवण 
र्ोंवदया या 11 वजल्हयांिध्ये राबविण्यात येत आहे.  

1.1  मलू्यमापन अभ्यासाची उद्दिष्टे    

1) वनकषाप्रिाणे 11-18 िषग ियोर्टातील िलुींना योजनेचा लाभ विळतो का ?  याचा शोध घेणे. 

2) वकशोरियीन िलुींचा पोषण ि आरोग्यविषयक दजा सधुारला काय ?  याचा शोध घेणे. 

3) परुक पोषण आहाराची र्रज असलेल्या परंत ुयोजनेचा लाभ न विळालेल्या िलुी असल्यास मयांना लाभ न   

 विळण्याच्या कारणांचा शोध घेणे. 

4) शाळा सोडलेल्या िलुींना पनु्हा वशक्षणाकडे िळण्याची संधी विळाली का ?  याचा शोध घेणे. 

5) सबला कें द्रात जीिनविषयक कौशल्याचे वशक्षण, आहार ि आरोग्य वशक्षण  आवण सािावजक कायदे      

  यासंदभातील विषयांची िावहती देण्यात आली का यांचा शोध घेणे. 

6) योजनेच्या कायान्ियनातील अडचणी ि त्रटुींचा शोध घेणे. 

7) योजनेच्या फलवनष्पत्तीबाबत अभ्यास करून योजना अवधक लाभदायक होण्यासाठी संबंवधतांचे अवभप्राय  

 जाणनू घेणे. 

1.2  मलू्यमापन अभ्यासाची व्याप्ती ् द्दन्ड पद्धती  

 या िलू्यिापन अभ्यासासाठी विविध स्तरािर अिलंवबण्यात आलेली निनुा वनिड पद्धती खालील प्रिाणे    
   आहे. 

 द्दजल्हा द्दन्ड : सदर योजना राज्यातील बीड, नांदेड, िुंबई, नावशक, र्डवचरोली, बलुढाणा, कोल्हापरू, 
सातारा, अिरािती, नार्परू आवण र्ोंवदया या 11 वजल्हयात राबविण्यात येत असल्यािळेु सदर 
िलू्यिापन पाहणीकवरता या सिग 11 वजल्हयांची वनिड करण्यात आली. 
 

 प्रकल्प द्दन्ड : प्रमयेक वजल्हयातनू सन 2012-13 िध्ये जास्तीत जास्त लाभार्थी असलेले 3 बाल विकास 
प्रकल्प (ग्रािीण-1, आवदिासी-1, ि नार्री-1) या प्रिाणे सदर 11 वजल््ांतनू एकूण 33 प्रकल्पांची वनिड 
करण्यात आली. वनिड केलेल्या वजल््ात आवदिासी उपक्षेत्रातील प्रकल्प उपलब्ध नसल्यास मयाची 
उणीि (Short Fall) जास्तीत जास्त लाभार्थी असलेल्या एका ग्रािीण प्रकल्पाची वनिड करून भरून 
काढण्यात आली.  एखाद्या वजल््ािध्ये नार्री प्रकल्प उपलब्ध नसल्यास मयाची उणीि ग्रािीण प्रकल्पाची 
वनिड करून भरून काढण्यात आली. एखाद्या वजल््ात नार्री ि आवदिासी हे दोन्ही प्रकल्प उपलब्ध 
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नसल्यास मया दोन्ही प्रकारच्या प्रकल्पांची उणीि दोन ग्रािीण प्रकल्पांची वनिड करून भरून काढण्यात 
आली. तसेच एखाद्या वजल्हयात ग्रािीण ि आवदिासी  हे दोन्ही प्रकल्प उपलब्ध नसल्यास मया दोन्ही 
प्रकारच्या प्रकल्पांची उणीि दोन नार्री प्रकल्पांची वनिड करून भरून काढण्यात आली. म्हणजेच 
कोणमयाही पवरत्स्र्थतीत प्रमयेक वजल््ािधनू तीन प्रकल्पांची वनिड केली रे्ली. 

 

 सबला कें द्ाांची द्दन्ड :वनिड केलेल्या प्रमयेक प्रकल्पातनू सन 2012-13 िध्ये जास्तीत जास्त लाभार्थी 
असलेले 2 सबला कें द्र याप्रिाणे 66 सबला कें द्रांची वनिड करण्यात आली. 

 

 

 लाभधारकाांची द्दन्ड : वनिड झालेल्या प्रमयेक सबला कें द्रांतनू सन 2012-13 िध्ये योजनेचा लाभ 
घेतलेल्या 10 लाभधारकांची यादतृ्च्िक [Simple Random Sampling Without Replacement 
(SRSWOR)] पध्दतीने वनिड करण्यात आली. याप्रिाणे एकूण 660 लाभधारकांची वनिड करण्यात 
आली. 
 

 

 अलाभधारकाांची द्दन्ड : वनिड केलेल्या प्रमयेक सबला कें द्रातनू प्रमयेकी 2 याप्रिाणे एकूण 132 
अलाभधारकांची यादतृ्च्िक [Simple Random Sampling Without Replacement (SRSWOR)] 
पध्दतीने वनिड कराियाची होती. तर्थावप, वनिड पध्दतीप्रिाणे परेुसे लाभधारक उपलब्ध होऊ शकले 
नाहीत. एकूण 66 सबला कें द्रांिधनू फक्त 84 अलाभधारक उपलब्ध झाले. 

 

1.3 योजनेचे द्दनष्कर्व 
 

1) आयकु्त, मद्दहला ् बालद्द्कास, पणेु या राज्यस्ततरा्रील द्दनयां्रकक काययाललयाकडून सांकद्दलत 
केलेल्या माद्दहती्र आधाद्दरत 
 

 सन 2011-12 ते 2012-13 या काला्धीत 
 आर्थिक तपशील          प्राप्त द्दनधी 

्र्व           ` लाखात      टक्के्ारी 
o सन 2011-12     7601    47 
o सन 2012-13     8693     53 

एकूण      16294         100 
 

प्रकल्प  
o ग्रािीण ि आवदिासी     12942     79 
o नार्री       3352      21 

एकूण      16294         100 
 

स्रोतद्दनहाय प्राप्त द्दनधी 
स्रोत 

o कें द्र       7424     46 
o राज्य       8870    54 

एकूण      16294         100 
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द्दजल्हाद्दनहाय द्द्तरीत द्दनधी 
्र्व 2011-12 
o सिात जास्त नावशक वजल्हा   1207     16 
o सिात किी सातारा वजल्हा      190       2 
 

्र्व 2012-13 
o सिात जास्त नावशक वजल्हा   1690     19 
o सिात किी र्डवचरोली वजल्हा    330      4 

 

 या योजनेसाठी शासनाकडून िार्णी केल्यानसुार वनधी प्राप्त होत असल्याचे आयकु्त, िवहला ि बाल 
विकास विभार्, पणेु यांनी सांवर्तले. 
 

 या योजनेिळेु वकशोरियीन िलुींचा विकास ि सक्षिीकरण झाले असल्याचे ित आयकु्त, िवहला ि बाल 
विकास विभार्, पणेु यांनी व्यक्त केले. 

 

 या योजनेिळेु वकशोरियीन िलुींची र्हृकौशल्ये, जीिनकौशल्ये आवण व्यािसावयक कौशल्य उंचािले 
असे ित आयकु्त, िवहला ि बाल विकास विभार्, पणेु यांनी व्यक्त केले. 

 

 या योजनेिळेु शाळा सोडलेल्या िलुी वशक्षणाकडे िळल्या आहेत असे ित आयकु्त, िवहला ि बाल 
विकास विभार्, पणेु यांनी व्यक्त केले. 

 
2) मखु्य कायवकारी अद्दधकारी, द्दजल्हा पद्दरर्द या काययाललयाांकडून सांकद्दलत केलेल्या माद्दहती्र आधाद्दरत 
 

 सन 2011-12 ते 2012-13 या काला्धीत 
 पोर्ण आहाराबाबतचा Take Home Ration (THR) आर्थिक तपशील 

 

्र्वद्दनहाय    प्राप्त द्दनधी  झालेला खचव             टक्के्ारी 
(` लाखात)  (` लाखात) 
 

o सन 2011-12     1428       1428   100 
o सन 2012-13     2790       2624    94 

एकूण     4218     4052    96 
 

प्रकल्पद्दनहाय   प्राप्त द्दनधी  झालेला खचव             टक्के्ारी 

(` लाखात)  (` लाखात) 
 

o ग्रािीण   2494       2438    98 
o आवदिासी     377          321    85 
o नार्री    1340         1293    96 

एकूण   4218      4052    96 
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स्रोत    प्राप्त द्दनधी  झालेला खचव             टक्के्ारी 

(` लाखात)  (` लाखात) 
 

o कें द्र    2524      2380    94 
o राज्य    1694      1672    99 

एकूण   4218    4052    96 
 

 सन 2011-12 ते 2012-13 या काला्धीत 
 प्रद्दशक्षणाबाबतचा आर्थिक तपशील 

 

्र्व    प्राप्त द्दनधी  झालेला खचव             टक्के्ारी 
(` लाखात)  (` लाखात) 
 

o सन 2011-12  78.3      77.5   99 
o सन 2012-13  169.8     167.0   98 

एकूण         248.1    244.5   99 
 
प्रकल्प    प्राप्त द्दनधी  झालेला खचव             टक्के्ारी 

(` लाखात)  (` लाखात) 
 

o ग्रािीण     83.3       81.2     97 
o आवदिासी     15.4       17.5           136 
o नार्री   149.4     145.9   98 

एकूण   248.1    244.5   99 
 

 सन 2011-12 ते 2012-13 या काला्धीत 
 भौद्दतक प्रगतीबाबतचा तपशील 

 

प्रकल्पाांची सांख्या 
प्रकल्प    ्र्व 2011-12     ्र्व 2012-13         एकूण 

o ग्रािीण   117      117    234 

o आवदिासी    34       34      68 
o नार्री    66       66     132 

एकूण   217     217    434 
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सबला कें द्ाांची सांख्या 
प्रकल्पद्दनहाय    ्र्व 2011-12     ्र्व 2012-13        एकूण    

o ग्रािीण   18976   19547         38520 

o आवदिासी     6493     6493           12986 
o नार्री     7169     7258         14427 

एकूण   32635  33298       65933 

11 ते 14 ्रे् ्योगटातील लाभधारक 
प्रकल्पद्दनहाय  ्र्व 2011-12   ्र्व 2012-13   एकूण 

भौद्दतक   भौद्दतक   भौद्दतक 
    लक्ष्य      साध्य   लक्ष्य       साध्य   लक्ष्य  साध्य 
          (टक्के)       (टक्के)         (टक्के) 

o ग्रािीण         292153         66 266513  67 558666   67 
o आवदिासी         105898         49 104927  58  210825   54 
o नार्री         171173         36 166194  37 337367    37 

एकूण      569224      54 537634 56 1106858   55 
 

15 ते 18 ्रे् ्योगटातील लाभधारक 
प्रकल्पद्दनहाय   ्र्व 2011-12   ्र्व 2012-13   एकूण 

भौद्दतक   भौद्दतक   भौद्दतक 

    लक्ष्य       साध्य   लक्ष्य       साध्य   लक्ष्य  साध्य 
           (टक्के)       (टक्के)         (टक्के) 

o ग्रािीण         354528  96  375089 96 729617   96 
o आवदिासी           98527  97  104694 95  203221   96 
o नार्री         147531  60  169057 65  316588   62 

एकूण      600586        87 648840 88   1249426  88 
 

 सन 2011-12 ते 2012-13 या काला्धीत 
 प्रद्दशक्षणाबाबतचा आर्थिक तपशील 

 

   प्रकल्प    द्द्तरीत द्दनधी  झालेला खचव             टक्के्ारी 
(` लाखात)  (` लाखात) 
 

o ग्रािीण    80.7                  79.7    99 
o आवदिासी   15.4        14.7    95 
o नार्री              72.2        72.2   100 

एकूण         168.3     166.6     99 
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 प्रद्दशक्षणाबाबतचा आर्थिक तपशील 
 

    प्रकल्प     प्रकल्पाांची सांख्या      मखु्यसेद्द्का/पयव्ेद्दक्षका  
एकूण            एकूण       प्रद्दशद्दक्षताांची  

     टक्के्ारी 
 

o ग्रािीण   117   707       99  
o आवदिासी   34    235       96 
o नार्री    66    250    100 

एकूण   217            1192     99 
 

 पोर्ण आहार योजनेंतगवत सकुडी, उपमा ् द्दशरा हे खाद्यपदािव परुद्द्ण्यात आल्याबाबतचा 
तपशील 

प्रकल्प                          टक्के्ारी 
 

o ग्रािीण          90 
o आवदिासी         60 
o नार्री                                       100 

 

 पोर्ण आहार योजनेंतगवत तयार खाद्यपदािव खालील सांस्तिाांकडून घेतल्याचे साांगणाऱ्या 
काययाललयाांची टक्के्ारी 

सांस्तिा           प्रकल्प          
          ग्रामीण ् आद्दद्ासी       नागरी  

              (टक्के्ारी)    (टक्के्ारी) 
 

o िे. िहालक्ष्िी िवहला र्हृउद्योर् ि    40   46 
बहुउदे्दशीय औद्यावर्क सहकारी संस्र्था 
कोटा, राजस्र्थान          

o व्यंकटेश िवहला औद्योवर्क सहकारी संस्र्था,  30   27 
उदर्ीर वज. लातरू  

o व्यंकटेश्िर िवहला औद्योवर्क उमपादक सहकारी  20   18 
संस्र्था, ियावदत नार्परू 

o जननी िवहला िंडळ     10    9 
 

 योजनेंतगवत लोहयकु्त ् जांतनाशक गोळ्या याांचा परु्ठ्याबाबतचा तपशील 
यां्रकणा         प्रकल्प              

       ग्रामीण ् आद्दद्ासी       नागरी  
             (टक्के्ारी)      (टक्के्ारी) 

 

o वजल्हा आरोग्य अवधकारी, वजल्हा पवरषद   50   36 
o आयकु्त कायालय, िवहला ि बालविकास   40   45  
o प्रार्थविक आरोग्य कें दे्र     20   27 
o एकात्मिक बाल विभार् आयकु्तालय   10   27 
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 योजनेंतगवत द्दकशोर्यीन मलुींची आरोग्य तपासणीबाबतचा तपशील 
प्रकल्प        ्र्यालतून  ्ेळा  (टक्के्ारी)   
      एक  दोन  चार  

 

o ग्रािीण ि आवदिासी     0  60  40  
o नार्री                 9  73  18 

 

 सन 2012-13 या कालािधीत ग्रािीण, आवदिासी ि नार्री प्रकल्पासाठी सिगच िखु्य कायगकारी 
अवधकारी कायालयांनी या योजनेंतर्गत विळणारा पोषण आहार ि आरोग्यविषयक सवुिधांिळेु 
वकशारियीन िलुींचा पोषण ि आरोग्यविषयक दजा सधुारला असल्याचे सांवर्तले. 
 

 या योजनेंतर्गत प्रवशक्षणासाठी विळणारा वनधी परेुसा असे प्रवतिेदीत करणारे िखु्य कायगकारी अवधकारी 
कायालय  
 प्रकल्प 

o ग्रािीण ि आवदिासी        30 
o नार्री प्रकल्प         27 

 
 ज्या िखु्य कायगकारी अवधकारी कायालयांना प्रवशक्षणासाठी विळणारा वनधी परेुसा िाटत नाही, अशा 

अवधकाऱयांनी िार्णी केलेला अपेवक्षत वनधी 
 

ग्रामीण ् आद्दद्ासी   नागरी 

o ` 10000 ते ` 25000    14    13 
o ` 25001 ते ` 50000    58      13 
o ` 50001 ते ` 100000    14    36 
o ` 100000 ते ` 250000       0      13 
o 5 लाखापेक्षा अवधक    14    25 

 

 या योजनेंतर्गत सन 2012-13 या कालािधीत ग्रािीण, आवदिासी ि नार्री प्रकल्पांसाठी सिगच िखु्य 
कायगकारी अवधकारी कायालयांनी प्रवशक्षणािळेु वकशोरियीन िलुींच्या र्हृकौशल्ये, जीिनकौशल्ये ि 
व्यािसावयक कौशल्यात िाढ झाली असल्याचे सांवर्तले. 

  

 या योजनेंतर्गत सबला कें द्रांना राज्यस्तरािरून वकशोरी वकट्स परुविण्यात आल्याचे सांर्णारे िखु्य 
कायगकारी अवधकारी कायालय  
 प्रकल्प 

o ग्रािीण ि आवदिासी        70 
o नार्री प्रकल्प         73 
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3) प्रकल्प अद्दधकारी, बाल द्द्कास प्रकल्प या काययाललयाांकडून सांकद्दलत केलेल्या माद्दहती्र 
आधाद्दरत 

 या योजनेंतगवत सन 2012-13 मध्ये प्रकल्पात मांजरू ् कायवरत अांगण्ाड्ाांचा तपशील 

मांजरू  कायवरत       टक्के्ारी 

 ग्रािीण     3665   3649    99.6 
 आवदिासी     1920   1876    97.7 
 नार्री     2084   2067    99.1 

एकूण     7669   7592   99.0 
 

 या योजनेंतगवत सन 2012-13 मध्ये प्रकल्पात मांजरू ् कायवरत सबला कें द्ाांचा तपशील 
मांजरू  कायवरत       टक्के्ारी 

 ग्रािीण     2895   2778     96 
 आवदिासी     1876   1876    100 
 नार्री     2282    1912     84 

एकूण     7053   6566    93 
 

o कायगरत सिगच सबला कें द्र अंर्णिाडीत कायगरत आहेत. 
 वजल्हावनहाय िंजरू सबला कें द्र 

 सिात जास्त नांदेड वजल्हा       12 
 सिात किी र्ोंवदया वजल्हा        7 

 
 प्रकल्प के्ष्रकातील लोकसांख्या ् द्दकशोर्यीन मलुी 

 

प्रकल्प के्ष्रकातील   द्दकशोर्यीन मलुी       
     लोकसांख्या      एकूण       टक्के्ारी 

 (माचव, 2012) 

 ग्रािीण   2903805    155745    5 
 आवदिासी    1100366       68316    6 
 नार्री   2178264     116727    5 

एकूण   6182435   340778   6 
 

    द्दकशोर्यीन मलुी       
शाळेत जाणाऱ्या  शाळेत न जाणाऱ्या   

 ग्रािीण     85    15     
 आवदिासी     75   25 
 नार्री     77   23 

एकूण     81   19 
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 सन 2012-13 या सांदभव ्र्यालत प्रकल्पास प्राप्त द्दनधी ् झालेला खचव 

 

्र्व    प्राप्त द्दनधी  झालेला खचव             टक्के्ारी 
(` लाखात)  (` लाखात) 
 

o सन 2011-12    651.6      643.9   98.8 
o सन 2012-13  1339.2       1308.4   97.7 

एकूण   1990.8    1952.3   98.1 
 

प्रकल्प    प्राप्त द्दनधी  झालेला खचव             टक्के्ारी 
(` लाखात)  (` लाखात) 
 

o ग्रािीण    882.9        874.9    99.1 
o आवदिासी    305.4    305.2   99.9 
o नार्री    802.6     772.2   96.2 

एकूण   1990.8  1952.4   98.1 
 

स्रोत   प्राप्त द्दनधी  झालेला खचव             टक्के्ारी 
(` लाखात)  (` लाखात) 

o कें द्र     558.7     520.1    93.1 
o राज्य   1432.1   1432.1            100.0 

एकूण   1990.8  1952.4   98.1 
 

 सन 2012-13 या सांदभव ्र्यालत प्रकल्पास पोर्ण आहारासाठी प्राप्त द्दनधी ् झालेला खचव 
 

्र्व    प्राप्त द्दनधी  झालेला खचव             टक्के्ारी 
(` लाखात)  (` लाखात) 
 

o सन 2011-12     632.1      624.4   98.8 
o सन 2012-13   1132.2      1109.9   98.0 

एकूण   1764.2    1726.2   97.8 
 

प्रकल्प    प्राप्त द्दनधी  झालेला खचव             टक्के्ारी 
(` लाखात)  (` लाखात) 
 

o ग्रािीण    859.8         852.9    99.2 
o आवदिासी    297.8     297.8            100.0 
o नार्री    606.6     576.3   95.0 

एकूण   1764.2  1726.2   97.8 
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 सन 2012-13 या सांदभव ्र्यालत प्रकल्पास पोर्ण आहार ्गळून इतर घटकासाठी प्राप्त द्दनधी ् 
झालेला खचव 

्र्व    प्राप्त द्दनधी  झालेला खचव             टक्के्ारी 
(` लाखात)  (` लाखात) 
 

o सन 2011-12        19.2         19.2            100.0 
o सन 2012-13       36.7         36.3   98.9 

एकूण      55.6      55.4   99.6 
 

प्रकल्प    प्राप्त द्दनधी  झालेला खचव             टक्के्ारी 
(` लाखात)  (` लाखात) 
 

o ग्रािीण       23.0        22.8             100.0 
o आवदिासी        3.7                3.5             94.6 
o नार्री       29.1          29.1            100.0 

एकूण      55.6    55.4   99.6 
 

 सन 2011-12 ् सन 2012-13 या सांदभव ्र्यालत प्रकल्पाांद्वारे पोर्ण आहार (THR) पाद्दकटाांचा 
परु्ठा केलेली सबला कें दे्           (टक्के) 

प्रकल्प     2011-12  2012-13     
o ग्रािीण        36.9           39.1   
o आवदिासी         31.5      30.2                     
o नार्री         31.6             30.7                     

एकूण     100.0             100.0         
               (6338)   (6566) 
 

 सन 2012-13 या सांदभव ्र्यालत द्दन्ड झालेल्या प्रकल्पाांना द्दजल्याकडून /बचतगटाकडून प्राप्त 
पोर्ण आहार(THR) पाद्दकटाांबाबतचा तपशील    (टक्के) 
 

प्रकल्प    सकुडी  उपमा  द्दशरा   इतर          
o ग्रािीण    45.6   42.1      42.3     0.0 
o आवदिासी    41.3     43.9   43.9     0.0 
o नार्री        13.1   14.0    13.8  100.0 

एकूण   100.0  100.0  100.0  100.0 
एकूण पाद्दकटाांची सांख्या  (2721)        (2558)      (2562)     (6) 
(हजारात) 
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  सन 2012-13 या संदभग िषात िलू्यिापन पाहणीसाठी वनिड झालेल्या प्रकल्पातील पोषण आहार 
(THR) विळणाऱया वकशोरियीन िलुींबाबतचा तपशील     (टक्के) 
 

प्रकल्प     ्योगट       

         11 ते 14 ्रे्         15 ते 18 ्रे्   (THR) द्दमळणाऱ्या  
       शाळेत न जाणाऱ्या   शाळेत जाणाऱ्या    शाळेत न जाणाऱ्या       द्दकशोर्यीन मलुी 

o ग्रािीण       24.4        44.7    28.8   38.8  
o आवदिासी        26.7         15.4     19.0   17.5 
o नार्री        48.9          39.9               52.2   43.7 

एकूण     100.0      100.0          100.0        100.0 
एकूण मलुींची (25145)         (136047)        (43669)     (204861) 
सांख्या (हजारात) 
 

 सन 2012-13 या सांदभव ्र्यालत प्रकल्पास परु्ठा केलेल्या पोर्ण आहार (THR) पाद्दकटाांचा 
तपशील            (टक्के) 

प्रकल्प    सकुडी   उपमा   द्दशरा   इतर          
o ग्रािीण     46.2   44.0      44.5     0.0 
o आवदिासी    38.6      40.2   39.8     0.0 
o नार्री        15.1    15.8   15.6  100.0 

एकूण   100.0  100.0  100.0  100.0 
एकूण पाद्दकटाांची सांख्या   (1320)        (1270)        (1280)    (10) 
(हजारात) 

 

 सन 2012-13 या सांदभव ्र्यालत प्रकल्पास प्राप्त झालेल्या ् प्रकल्पाद्वारे सबला कें द्ाांना 
परुद्द्ण्यात आलेल्या लोहयकु्त ् जांतनाशक गोळ्याांबाबतचा तपशील   

प्रकल्प    लोहयकु्त गोळ्या   जांतनाशक गोळ्या 
   प्राप्त   सबला कें द्ाांना   प्राप्त   सबला कें द्ाांना 
      ्ाटप केलेल्या     ्ाटप केलेल्या       

o ग्रािीण   22.0            22.8  24.0        35.3 
o आवदिासी      1.3             1.3    8.0         11.8 
o नार्री   76.7           75.9   68.0        52.9 

एकूण        100.0      100.0        100.0     100.0 
एकूण सांख्या      (54.0)            (52.3)         (2.5)      (1.7) 
(हजारात) 
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 सन 2012-13 या सांदभव ्र्यालत प्रकल्पात सबला कें द्ाांना परुद्द्ण्यात आलेल्या आरोग्यद्द्र्यक 
सदु्द्धाांबाबतचा तपशील   

प्रकल्प      आरोग्य तपासणी      रक्त तपासणी (HB) 
    लक्ष्य    साध्य   लक्ष्य     साध्य     

o ग्रािीण    2.3         61      1.6       56.0 
o आवदिासी    0.7        29     0.7       14.0 
o नार्री    3.0         17     2.7       11.0 

एकूण   6.0     35    5.0     26.0 

 
 सन 2012-13 या सांदभव ्र्यालत प्रकल्पाांना प्रद्दशक्षणासाठी प्राप्त द्दनधी ् झालेला खचव 

याबाबतचा तपशील   
प्रकल्प    प्राप्त द्दनधी  झालेला खचव  टक्के्ारी  
    (` लाखात)  (` लाखात) 

o ग्रािीण     6.3        6.0       95 
o आवदिासी       2.3        2.1       91 
o नार्री     28.3      28.3      100 

एकूण   36.9     36.4     99 
 

 सांदभव ्र्यालत प्रकल्पाांना प्रद्दशक्षणासाठी प्राप्त द्दनधी ् झालेला खचव याबाबतचा तपशील   
्र्व    प्राप्त द्दनधी  झालेला खचव  टक्के्ारी  
    (` लाखात)  (` लाखात) 

o सन 2011-12    11.9       11.9     100 
o सन 2012-13    25.0      24.5     98 

एकूण    36.9     36.4    99 
 

 सांदभव ्र्यालत प्रकल्पातील प्रद्दशद्दक्षत मखु्यसेद्द्का, पयव्ेद्दक्षका, सखी ् सहेली याबाबतचा 
तपशील   

प्रकल्प        सन 2011-12  सन 2012-13   एकूण  
o ग्रािीण     39.1      35.4       37.0 
o आवदिासी         0.0        7.1           4.1 
o नार्री       60.9      57.5    58.9 

एकूण   100.0    100.0  100.0 
एकूण प्रद्दशक्षणािींची     (4614)          (6203)       (10817) 
सांख्या 
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 सन 2012-13 या सांदभव ्र्यालत प्रकल्पाांतगवत कायवरत सबला कें दे् ् त्यापैकी द्दकशोरी द्दकटस् 
उपलब्ध असलेल्या सबला कें द्ाांबाबतचा तपशील   
 

प्रकल्प        कायवरत सबला     द्दकशोरी द्दकटस् उपलब्ध असलेली  
कें दे्      सबला कें दे्  
   सन 2011-12  सन 2012-13 

o ग्रािीण    42.3        24.9       27.8 
o आवदिासी      28.6       11.9       16.9 
o नार्री      29.5      63.2       55.3 

एकूण         100.0          100.0     100.0 
एकूण सांख्या        (6566)        (1657)          (3099) 
 

 सन 2012-13 या सांदभव ्र्यालत प्रकल्पाांना पोर्ण आहार पाद्दकटाांचा परु्ठा केलेल्या 
परु्ठादाराांबाबतचा तपशील   

सांस्तिा                   टक्के्ारी     
o कें द्रशासनाने नेिलेली संस्र्था        39  
o स्ियंसहायता िवहला बचत र्ट         18 
o िवहला िंडळ         15 
o िवहला संस्र्था         24 
o इतर             3 

 

 पोषण आहार पावकटांचा परुिठा िेळेिर होत असल्याचे  94 टक्के प्रकल्प अवधकाऱयांनी सांवर्तले.    
 

 एकाच ्ेळी प्राप्त झालेली पोर्ण आहार (THR) पाद्दकटे ्ापरण्याचा काला्धी 
काला्धी                   टक्के्ारी     

o एका िवहन्यापेक्षा किी        30  
o एक ते दोन िवहने           67 
o दोन िवहन्यांपेक्षा जास्त          3 

 

 योजनेंतर्गत प्राप्त झालेला पोषण आहार (THR) साठिून ठेिण्यासाठी परेुशी जार्ा उपलब्ध असल्याचे 76 
टक्के प्रकल्प अवधकाऱयांनी सांवर्तले.  
 

 ज्या प्रकल्प अद्दधकाऱ्याांनी पोर्ण आहार (THR) साठ्नू ठे्ण्यासाठी परेुशी जागा उपलब्ध 
नाही असे प्रद्दत्ेदीत केले, अशा प्रकल्प अद्दधकाऱ्याांनी प्राप्त पोर्ण आहार साठ्नू ठे्ण्यासाठी 
केलेली पययालयी व्य्स्तिा 

पययालयी व्य्स्तिा                  टक्के्ारी     
o पोषण आहार मिरीत िाटप करण्यात येतो      62  
o पोषण आहार शाळेत/अंर्णिाडी कें द्रात ठेिला जातो     25 
o पोषण आहार स्ित:च्या घरी ठेिला जातो       13 
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 पोर्ण आहार (THR) पाद्दकटे प्रकल्पास प्राप्त झाल्यानांतर पाद्दकटे सबला कें द्ाांना परुद्द्ण्यात 
आल्याचा काला्धी 

काला्धी                   टक्के्ारी     
o एका िवहन्यापेक्षा किी        82  
o एक ते दोन िवहने           18 

 

 पोर्ण आहार (THR) पाद्दकटे एका मद्दहन्यापेक्षा कमी काला्धीसाठी ्ापरली जात असल्याचे 
प्रद्दत्ेदीत केलेल्या प्रकल्प अद्दधकाऱ्याांनी सदर पाद्दकटे सबला कें द्ाांना परुद्द्ण्याचा काला्धी  

काला्धी                   टक्के्ारी     
o पाच वदिसांपेक्षा किी        50  
o पाच ते दहा वदिस           20 
o दहा ते पंधरा वदिस         10 
o पंधरा ते िीस वदिस         10 
o िीस वदिसांपेक्षा जास्त        10 

 

 पोर्ण आहार (THR) पाद्दकटे एका मद्दहन्यापेक्षा जास्तत काला्धीसाठी ्ापरली 
जाण्यामागची प्रकल्प अद्दधकाऱ्याांनी प्रद्दत्ेदीत केलेली कारणे 
काला्धी                   टक्के्ारी     

o िाहनाची अनपुलब्धता        48  
o बारिाही रस्ता नाही           30 
o इतर           22 
 

 प्रकल्प अद्दधकाऱ्याांनी परु्ठादाराकडून परु्ठा झालेला पोर्ण आहाराचा प्रद्दत्ेदीत केलेला दजयाल  
दजयाल                   टक्के्ारी     

o उमकृष्ट          39  
o चांर्ला            61 
o वनकृष्ट           0 

 

 या योजनेंतर्गत पोषण आहार िर्ळून इतर घटकांसाठी वनधी परेुसा असल्याचे 73 टक्के प्रकल्प 
अवधकाऱयांनी सांवर्तले. 
 

 ज्या प्रकल्प अद्दधकाऱ्याांनी पोर्ण आहार ्गळून इतर घटकाांसाठी द्दनधी परेुसा ्ाटत नाही असे 
प्रद्दत्ेदीत केले, अशा प्रकल्प अद्दधकाऱ्याांनी मागणी केलेला अपेद्दक्षत द्दनधी  

अपेद्दक्षत द्दनधी                  टक्के्ारी     
o ` 10001 ते ` 50000                 45  
o ` 50001 ते ` 100000          11 
o ` 100001 ते ` 500000        22 
o ` 500000 मयापेक्षा अवधक        22 



 

15 
 

 या योजनेंतर्गत सबला कें द्राचे वनवरक्षण केले जात असल्याचे 73 टक्के प्रकल्प अवधकाऱयांनी सांवर्तले. 
 

 ज्या प्रकल्प अद्दधकाऱ्याांनी सबला कें द्ाचे द्दनद्दरक्षण केले, अशा प्रकल्प अद्दधकाऱ्याांनी सबला 
कें द्ाच्या कामाचा दजयाल समाधानकारक असल्याचे प्रद्दत्ेदीत केल्याचे प्रमाण 

सबला कें द्ाच्या कामाचा दजयाल           टक्के्ारी 
समाधानकारक असल्याचे प्रमाण     

o 25 टक्के                      3  
o 50 टक्के            19 
o 75 टक्के          59 
o 100 टक्के          19 

4) मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड केलेल्या सबला कें द्/अांगण्ाडी मखु्यसेद्द्का/पयव्ेद्दक्षका 
याांच्याकडून सांकद्दलत केलेल्या माद्दहती्र आधाद्दरत 

 

 सन 2012-13 या सांदभव ्र्यालत सबला कें द्ातील मखु्यसेद्द्का/पयव्ेद्दक्षका याबाबतचा तपशील  
टक्के्ारी  

प्रकल्प        मखु्यसेद्द्का पयव्ेद्दक्षका  एकूण    सांख्या 
o ग्रािीण    35        65     100      26 
o आवदिासी      50      50     100      14 
o नार्री      73      27     100      26 

एकूण    53    47    100     66 
 

 सन 2012-13 या सांदभव ्र्यालत सबला कें द्ातील मखु्यसेद्द्का/पयव्ेद्दक्षका याांचा शैक्षद्दणक स्ततर ् 
प्रकल्पद्दनहाय तपशील  

   शैक्षद्दणक स्ततर  
प्रकल्प   द्दनरक्षर     प्रािद्दमक     माध्यद्दमक उच्च    पद्ी ्  एकूण 
            माध्यद्दमक    त्यापेक्षा 
             जास्तत 

o ग्रािीण   0.0        0.0     19.2           23.1      57.7 100.0 
o आवदिासी   0.0        7.1     28.6         28.6      35.7 100.0 
o नार्री   0.0         0.0     26.9          23.1      50.0 100.0 

एकूण  0.0     1.6           24.2      24.2    50.0 100.0 
  

 सन 2012-13 या सांदभव ्र्यालत सबला कें द्ातील मखु्यसेद्द्का/पयव्ेद्दक्षकाांचे या योजनेशी सांबांद्दधत 
प्रद्दशक्षणाबाबतचा तपशील  

प्रकल्प                टक्के्ारी 
o ग्रािीण          81   
o आवदिासी          79   
o नार्री           58 

एकूण          71 
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 सन 2012-13 या सांदभव ्र्यालत सबला कें द्ातील सोयी-सदु्द्धाांबाबत तपशील  
 

सोयी-सदु्द्धा                
 

o बारिाही रस्मयाने जोडलेली सबला कें द्र असलेली र्ाि/शहरे    100   
o दरूध्िनी          86   
o पोस्ट ऑवफस          89 
o बकँ           77 
o एटीएि          62 
o प्रार्थविक आरोग्य कें द्र /उपकें द्र       86 
o पोवलस स्टेशन         59 
o प्रार्थविक शाळा         97 
o अंर्णिाडी/सबला कें द्रासाठी स्ितंत्र इिारत      44 
o खचुी/बेंच/सतरंजी/दरी        82 
o पोषण आहाराची साधनसािगु्री ठेिण्यासाठी परेुशी जार्ा    74 
o वपण्याच्या पाण्याची सोय        83 
o शौचालयाची सवुिधा         48 
o शौचालयात पाण्याची सवुिधा        81 
o िजन करण्याची सवुिधा        71 

 

 वकशोरियीन िलुींचे िजन वनयवित घेऊन मयाची नोंद केली जाते असे 64 टक्के िखु्यसेविका/पयगिेवक्षका 
यांनी प्रवतिेदीत केले.  

 या योजनेंतर्गत वनिड झालेल्या अंर्णिाडी/ सबला कें द्रात ितदनीस असल्याचे 90 टक्के 
िखु्यसेविका/पयगिेवक्षका यांनी प्रवतिेदीत केले.  
 

 या योजनेंतर्गत वनिड झालेल्या अंर्णिाडी/ सबला कें द्रात वकशोरियीन िलुींना वकशोरी काडगस् 
परुविण्यात येत असल्याचे 83 टक्के िखु्यसेविका/पयगिेवक्षका यांनी प्रवतिेदीत केले.  

 

 या योजनेंतर्गत वनिड झालेल्या अंर्णिाडी/सबला कें द्रात वकशारेियीन िलुींच्या नोंदीसाठी हजेरीपत्रक 
उपलब्ध असल्याचे 76 टक्के िखु्यसेविका/पयगिेवक्षका यांनी प्रवतिेदीत केले. 

 

 या योजनेंतर्गत वनिड झालेल्या अंर्णिाडी/सबला कें द्रात सबला रवजस्टर उपलब्ध असल्याचे 88 टक्के 
िखु्यसेविका/पयगिेवक्षका यांनी प्रवतिेदीत केले. 

 

 या योजनेंतर्गत वनिड झालेल्या अंर्णिाडी/सबला कें द्रात वकशोरियीन िलुींना पोषण आहार 
िाटपाबाबतच्या नोंदी ठेिल्या जात असल्याचे 85 टक्के िखु्यसेविका/पयगिेवक्षका यांनी प्रवतिेदीत केले. 

 

 या योजनेंतर्गत वनिड झालेल्या अंर्णिाडी/सबला कें द्रात वकशोरियीन िलुींना लोहयकु्त ि जंतनाशक 
र्ोळयांचे िाटपाबाबतच्या नोंदी ठेिल्या जात असल्याचे 68 टक्के िखु्यसेविका/पयगिेवक्षका यांनी 
प्रवतिेदीत केले. 

 



 

17 
 

 या योजनेंतर्गत वनिड झालेल्या अंर्णिाडी/सबला कें द्रात वकशोरियीन िलुींना रक्त तपासणीबाबतच्या 
नोंदी ठेिल्या जात असल्याचे 42 टक्के िखु्यसेविका/पयगिेवक्षका यांनी प्रवतिेदीत केले. 

 

 या योजनेंतर्गत वनिड झालेल्या अंर्णिाडी/सबला कें द्रात प्रवशक्षणाबाबतच्या नोंदी ठेिल्या जात असल्याचे 
71 टक्के िखु्यसेविका/पयगिेवक्षका यांनी प्रवतिेदीत केले. 

 या योजनेंतर्गत वनिड झालेल्या अंर्णिाडी/सबला कें द्रात वकशोरी वकटस् उपलब्ध असल्याचे 42 टक्के 
िखु्यसेविका/पयगिेवक्षका यांनी प्रवतिेदीत केले. 
 

 या योजनेंतर्गत वनिड झालेल्या अंर्णिाडी/सबला कें द्रात ठेिलेल्या सबला रवजस्टरिधील नोंदीनसुार 
वकशोरियीन िलुींचा ियोर्ट ि प्रकल्प प्रकारवनहाय तपशील  
     प्रकल्प      ्योगट   

          11 ते 14 ्रे्           15 ते 18 ्रे्    
      शाळेत जाणाऱ्या  शाळेत न जाणाऱ्या    एकूण    शाळेत जाणाऱ्या    शाळेत न जाणाऱ्या  एकूण   

o ग्रािीण     50.1       22.5      46.7         50.5  33.8       50.3 
o आवदिासी     14.8   23.2      15.8         14.8  23.6       14.8 
o नार्री      35.1  54.3  37.5        34.7  42.6       34.9 

एकूण   100.0 100.0        100.0     100.0       100.0    100.0 
एकूण सांख्या(3228)     (449)       (3677)    (2783)          (857)    (3640) 
(हजारात) 
 

 या योजनेंतर्गत वनिड झालेल्या अंर्णिाडी/सबला कें द्रात ठेिलेल्या सबला रवजस्टरिधील नोंदीनसुार 
सबला कें द्रास प्राप्त झालेल्या पोषण आहाराचा प्रकल्प प्रकारवनहाय तपशील  

प्रकल्प     सकुडी   उपमा   द्दशरा   इतर    
o ग्रािीण       49.5   53.4      53.6   73.2 
o आवदिासी     15.3      14.0   13.9     8.1 
o नार्री          35.1   32.6   32.5   18.7 

एकूण         100.0        100.0        100.0        100.0 
एकूण सांख्या      (38219)      (41625)     (41779)      (7117) 
(हजारात) 
 

 या योजनेंतर्गत वनिड झालेल्या अंर्णिाडी/सबला कें द्रात ठेिलेल्या सबला रवजस्टरिधील नोंदीनसुार 
सबला कें द्रास प्राप्त झालेल्या पोषण आहाराचा िषगवनहाय तपशील  

्र्व     सकुडी   उपमा   द्दशरा   इतर    
o सन 2011-12       51.3   51.6      51.0   39.2 
o सन 2012-13    48.7      48.4   49.0   60.8 

एकूण          100.0  100.0        100.0        100.0 
एकूण सांख्या       (38219)      (41625)    (41779)       (7117) 
(हजारात) 
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 या योजनेंतर्गत वनिड झालेल्या अंर्णिाडी/सबला कें द्रास पोषण आहार (THR) पावकटांचा िेळेिर 
परुिठा होत असल्याचे 92 टक्के िखु्यसेविका/पयगिेवक्षकांनी सांवर्तले. हेच प्रिाण, ग्रािीण, आवदिासी ि 
नार्री प्रकल्पात अनकु्रिे 92, 92 ि 100 टक्के असल्याचे वदसनू आले. 
 

 या योजनेंतर्गत वनिड झालेल्या अंर्णिाडी/सबला कें द्रातील 68 टक्के िखु्यसेविका/पयगिेवक्षका यांनी 
वकशोरियीन िलुींची वहिोग्लोबीन चाचणी घेण्यात येत असल्याचे सांवर्तले. हेच प्रिाण, ग्रािीण, 
आवदिासी ि नार्री प्रकल्पात अनकु्रिे 79, 80 ि 50 टक्के असल्याचे वदसनू आले. 

 

 वकशोरियीन िलुींची वहिोग्लोबीन चाचणी घेण्यात येत असल्याचे वठकाण 
 वफरते आरोग्य पर्थक         24 
 प्रार्थविक आरोग्य कें द्र        56 
 उप कें द्र          20 

 

 या योजनेंतर्गत वनिड झालेल्या अंर्णिाडी/सबला कें द्रातील 88 टक्के िखु्यसेविका/पयगिेवक्षका यांनी 
वकशोरियीन िलुींचे हेिोग्लोबीन हे 12.5 टक्क्यांपेक्षा किी असल्याचे सांवर्तले. हे प्रिाण, ग्रािीण, 
आवदिासी ि नार्री प्रकल्पात अनकु्रिे  86, 92 ि 85 टक्के असल्याचे वदसनू आले. 
 

 या योजनेंतर्गत वनिड झालेल्या अंर्णिाडी/सबला कें द्रातील 77 टक्के िखु्यसेविका/पयगिेवक्षका यांनी 
सबला कें द्रात लोहयकु्त र्ोळयांचे िाटप करण्यात येत असल्याचे ि सदर र्ोळयांच्या सेिनािळेु 
वकशोरियीन िलुींच्या आरोग्यात सधुारणा झाल्याचे सांवर्तले. हेच प्रिाण, ग्रािीण, आवदिासी ि नार्री 
प्रकल्पात अनकु्रिे 64, 77 ि 85 टक्के असल्याचे वदसनू आले. 

 

 या योजनेंतर्गत वनिड झालेल्या अंर्णिाडी/सबला कें द्रातील 76 टक्के िखु्यसेविका/पयगिेवक्षका यांनी 
सबला कें द्रात जंतनाशक र्ोळयांचे िाटप करण्यात येत असल्याचे सांवर्तले.  
 

 योजनेिध्ये पालकांचा सहभार्  
पालकाांचा सहभाग             टक्के्ारी   

o उमकृष्ट          21   
o चांर्ला           76 
o सहभार् नाही                 3 

     

 योजनेिध्ये ग्रािस्र्थ, ग्रािपंचायत सदस्य ि इतर लोकप्रवतवनधी यांचा सहभार्  
सहभाग             

o उमकृष्ट          20   
o चांर्ला           64 
o सहभार् नाही                16 

 

 या योजनेंतर्गत 82 टक्के िखु्यसेविका/पयगिेवक्षकांनी अंर्णिाडी/सबला कें द्रात वकशोरी वदिस साजरा 
केला जात असल्याचे सांवर्तले. हेच प्रिाण ग्रािीण, आवदिासी ि नार्री प्रकल्पात अनकु्रिे 85, 71 ि 
85 टक्के असल्याचे वदसनू आले. 
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 या योजनेंतर्गत 97 टक्के िखु्यसेविका/पयगिेवक्षकांनी अंर्णिाडी/सबला कें द्रात परुक पोषण आहार    

(THR) वनकषाप्रिाणे परुविला जात असल्याचे सांवर्तले. हेच प्रिाण ग्रािीण, आवदिासी ि नार्री 
प्रकल्पात अनकु्रिे 100, 93 ि 96 टक्के असल्याचे वदसनू आले. 

 

 या योजनेंतर्गत 88 टक्के िखु्यसेविका/पयगिेवक्षकांनी अंर्णिाडी/सबला कें द्रात परुक पोषण आहार    
(THR) िलुींना घरपोच वदला जात असल्याचे सांवर्तले. हेच प्रिाण ग्रािीण, आवदिासी ि नार्री 
प्रकल्पात अनकु्रिे 85, 93 ि 88 टक्के असल्याचे वदसनू आले. 

 

 या योजनेंतर्गत 94 टक्के िखु्यसेविका/पयगिेवक्षकांनी या योजनेिळेु वकशोरियीन िलुींचा आरोग्यविषयक 
दजा सधुारला असल्याचे ित व्यक्त केले. ग्रािीण ि नार्री प्रकल्पात सिगच वकशोरियीन िलुींचा, तर 
आवदिासी प्रकल्पातील 71 टक्के वकशोरियीन िलुींचा आरोग्यविषयक दजा सधुारला असल्याचे ित 
िखु्यसेविका/पयगिेवक्षकांनी व्यक्त केले.  
 

 या योजनेंतर्गत प्राप्त पोषण आहाराचा (THR) िखु्यसेविका/पयगिेवक्षकांनी प्रवतिेदीत केलेला दजा 
दजयाल                   टक्के्ारी 

o उमकृष्ट          12  
o चांर्ला            86 
o वनकृष्ट            2 

 
 

 या योजनेंतर्गत 29 टक्के िखु्यसेविका/पयगिेवक्षकांनी एकदा प्रवशक्षण देण्यात आलेल्या वकशोरियीन 
िलुींना फेरप्रवशक्षण देण्यात येत असल्याचे सांवर्तले. हे प्रिाण, ग्रािीण, आवदिासी ि नार्री प्रकल्पात 
अनकु्रिे 23, 36 ि 32 टक्के असल्याचे वदसनू आले. 

5) मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांकडून सांकद्दलत केलेल्या माद्दहती्र आधाद्दरत 

 प्रकल्प प्रकारानसुार लाभधारक 
सांख्या         टक्के्ारी 

        एकूण       660   100 
 ग्रािीण       260    40 
 आवदिासी       140    20 
 नार्री       260    40 

 
 सध्या द्दशक्षण घेत असलेले/नसलेले प्रकल्प प्रकारानसुार लाभधारक 

टक्के्ारी 
ग्रामीण  आद्दद्ासी  नागरी     एकूण 

 सध्या वशक्षण घेत असलेले        84        76        62       74 
 सध्या वशक्षण घेत नसलेले     16               24        38        26 

एकूण     100           100         100     100 
एकूण सांख्या          (260)         (140)       (260)     (660) 
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 ्योगट ् प्रकल्प प्रकारानसुार लाभधारक 
टक्के्ारी 

्योगट  ग्रामीण  आद्दद्ासी नागरी      एकूण 
 11 ते 14      26       18    22          70 
 15 ते 18      69      76    76          23 
 19 ते 21        5         6     11           7 
 स व्                 100    100  100      100 

एकूण सांख्या         (260)   (140)       (260)     (660) 
 

 शैक्षद्दणक स्ततर ् प्रकल्प प्रकारानसुार सध्या द्दशक्षण घेत असलेले लाभधारक 
टक्के्ारी 

शैक्षद्दणक स्ततर    ग्रामीण     आद्दद्ासी       नागरी    एकूण 
 प्रार्थविक        9   15  10       10   
 िाध्यविक      56   36  38      46 
 उच्च िाध्यविक      25   36  30       29 
 पदविका         1     0   1         1 
 पदिी         8   13            19       13 
 पदव्यतु्तर         0     0   2         1 
 आयटीआय प्रिाणपत्र       1     0   0         0 

स व्     100        100       100    100 
एकूण सांख्या          (218)       (106)      (162)  (486) 

 
 
 सबला कें द्ात नोंदणी केलेल्या ्र्व ् प्रकल्प प्रकारनसुार लाभधारक 

टक्के्ारी 
  ्र्व     ग्रामीण      आद्दद्ासी        नागरी    एकूण 

 सन 2011       54     35    51        49 
 सन 2012       46     65    49         51 

स व्       100    100   100     100 
एकूण सांख्या    (260)  (140)  (260)    (660) 

 
 कुटुांबाच्या आकार, प्रकल्प प्रकारानसुार लाभधारक  

टक्के्ारी 
       कुटुांबाचा आकार   ग्रामीण      आद्दद्ासी        नागरी   एकूण 

 2         1      1     0         1 
 3         2      3     5         3 
 4       25    24    21       23 
 5       28    34    30       30 
 6 आवण मयापेक्षा अवधक     44    38    44       43 

स व्             100         100         100    100 
एकूण सांख्या    (260)       (140)        (260)   (660) 
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 ्योगट, प्रकल्प प्रकारानसुार लाभधारक कुटुांबातील द्दकशोर्यीन मलुी 

टक्के्ारी 
       ्योगट     ग्रामीण       आद्दद्ासी       नागरी    एकूण 

 11 ते 14       31     29     34        32 
 15 ते 18       69     71     66        68 

स व्      100   100   100     100 
एकूण सांख्या    (368)  (204)  (404)   (976) 
 

 सामाद्दजक गट ् प्रकल्प प्रकारानसुार लाभधारक  
टक्के्ारी 

       सामाद्दजक गट    ग्रामीण     आद्दद्ासी       नागरी   एकूण 
 अजा      14   17            14      14 
 अज        5   24   4        9 
 विजा/भज       5   24   7      10 
 वििाप्र        1     0   4        2 
 इिाि      39    22           24      30 
 इतर      36    13           47      35 

स व्     100   100       100   100 
एकूण सांख्या         (260)  (140)      (260)     (660) 

 
 कुटुांबाच्या माद्दसक उत्पन्न गट ् प्रकल्प प्रकारानसुार लाभधारक  

टक्के्ारी 
       माद्दसक उत्पन्न गट        ग्रामीण    आद्दद्ासी    नागरी एकूण 

 ` 2000 पेक्षा किी   13          21       11   14 
 ` 2001 ते ` 5000   48          28      34   39 
 ` 5001 ते ` 10000   32          28      41   34 
 ` 10001 ते ` 15000     6           11         9        8 
 ` 15001आवण मयापेक्षा अवधक    1           12         5        5 

स व्          100      100    100   100 
एकूण सांख्या        (260)     (140)   (260)      (660) 

 
 प्रकल्प प्रकारानसुार दाद्दरü¦ü¶ रेरे्खालील लाभधारक कुटुां बे   

        प्रकल्प प्रकार              टक्के्ारी 
 ग्रािीण          33  
 आवदिासी         50 
 नार्री          28 

एकूण          35 
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 कुटुांबाच्या मालकीच्या जमीन धारणा ्गव ् प्रकल्प प्रकारानसुार लाभधारक 
 

टक्के्ारी 
 

       जमीन धारणा ्गव (0.00 एकरात)    ग्रामीण    आद्दद्ासी     नागरी एकूण 
 0.00 ते 1.00      68  53         94   76 
 1.01 ते 2.00      15  24           1    11 
 2.01 ते 3.00       7    8          2          5 
 3.01 ते 5.00       5   11          2                5 
 5.01 ते 10.00       3    3          1                2 
 10.01 पेक्षा अवधक      2    1          0                1 

स व्     100       100    100         100 
एकूण सांख्या          (260)      (140)   (260)      (660) 
 

 

 कुटुांबाचा मखु्य व्य्साय ् प्रकल्प प्रकारानसुार लाभधारक  
 

टक्के्ारी 
 

       कुटुांबाचा मखु्य व्य्साय         ग्रामीण    आद्दद्ासी      नागरी  एकूण 
 शेती     31  21  2     17 
 शेतिजरू    25  34  5     19 
 इतर िजरूी    20  14          36     25 
 व्यिसाय    13  16          29     20 
 नोकरी     10  14          25     17 
 इतर       1     1  3      2 

स व्          100        100      100   100 
एकूण सांख्या        (260)      (140)     (260)      (660) 

 
 योजनेबाबत माद्दहती द्दमळाल्याच्या स्रोत ् प्रकल्प प्रकारानसुार लाभधारक  

 

टक्के्ारी 
 

       योजनेची माद्दहती द्दमळाल्याचे स्रोत    ग्रामीण    आद्दद्ासी     नागरी  एकूण 
 अंर्णिाडी सेविका    99  97          97    98 
 ग्रािसभा/ग्रािपंचायत      0    1  0       0 
 प्रसारिाध्यिे       0    0  2       1 
 नातेिाईक/वित्र       1    1            1       1 
 इतर        0    1            0       0 

स व्           100       100      100   100 
एकूण सांख्या         (260)      (140)     (260)     (660) 
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 सबला कें द्ात जाण्याच्या काला्धी ् प्रकल्प प्रकारानसुार लाभधारक  
 

शालेय द्दशक्षण खांडीत झालेल्या मलुी आठ्ड्ातून   सांख्या      टक्के्ारी 
 

  दोन ते तीन द्दद्स सबला कें द्ात जाण्याचा काला्धी 
प्रकल्प प्रकार 

 

 ग्रािीण          42          24  
 आवदिासी           34          20 
 नार्री          98          56 

एकूण       174       100 
 

टक्के्ारी 
       शाळेत जाणाऱ्या मलुी सबला कें द्ात ग्रामीण    आद्दद्ासी      नागरी एकूण 

       जाण्याचा काला्धी 
 िवहन्यातनू दोन िेळा    90           95         80     88 
 आवण सटु्टयांिध्ये    
 अवनयवितपणे       9            4         20     11 
 कधीच नाही       1             1           0      1 

स व्     100      100     100  100 
एकूण सांख्या          (196)     (101)    (130)     (427) 
 

 सांस्तिा, काययाललये इ. द्दठकाणी अभ्यास दौरे आयोद्दजत केल्याचे प्रद्दत्ेदीत करणारे प्रकल्प 
प्रकारानसुार लाभधारक     

  प्रकल्प प्रकार            सांख्या         टक्के्ारी 
 पोस्ट ऑवफस     25       16  
 प्रार्थविक शाळा     25       16 
 पोलीस ठाणे     22       14 
 बकँ      21       14  
 प्रार्थविक आरोग्य कें द्र    21       14 
 ग्रािपंचायत       6         4 
 एकात्मिक ग्राि विकास प्रकल्प     3          2 
 इतर      31       20 

एकूण           154            100 
 

 सबला कें द्ाकडून द्दमळालेल्या THR च्या दजयाल ् प्रकल्पानसुार लाभधारक 
टक्के्ारी 

            ग्रामीण    आद्दद्ासी    नागरी एकूण 
      सबला कें द्राकडून विळालेला THR चा दजा 
 उमकृष्ट       33            18        13     21 
 चांर्ला       56           77       78      69 
 वनकृष्ट        7    1          8      7 
 िावहत नाही       4   4          1         3 

स व्     100       100    100    100 
एकूण सांख्या          (260)      (140)   (260)       (660) 
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 सबला कें द्ात व्या्साद्दयक / जी्नकौशल्ये प्रद्दशक्षण द्दमळाल्याचे प्रद्दत्ेदीत करणारे प्रकल्प 
प्रकारानसुार लाभधारक  
    प्रकल्प प्रकार  एकूण लाभधारक सबला कें द्ात व्या्साद्दयक     टक्के्ारी 
         जी्नकौशल्ये प्रद्दशक्षण 
          द्दमळाल्याचे प्रद्दत्ेदीत 
           करणारे लाभधारक 
 

 ग्रािीण          260   134   52  
 आवदिासी         140    66   47  
 नार्री          260   166   64  

एकूण       660   366   55 
 

 सबला कें द्ातून जांतनाशक गोळ्या द्दमळाल्याचे प्रद्दत्ेदीत करणारे प्रकल्प प्रकारानसुार लाभधारक  
    प्रकल्प प्रकार        एकूण लाभधारक सबला कें द्ातून       टक्के्ारी 

  जांतनाशक गोळ्या द्दमळाल्याचे  
प्रद्दत्ेदीत करणारे  

        

 ग्रािीण        260   196   75  
 आवदिासी       140   102   72  
 नार्री        260   203   78  

एकूण      660   501   76 
 
 सबला कें द्ातून लोहयकु्त गोळ्या द्दमळाल्याचे प्रद्दत्ेदीत करणारे प्रकल्प प्रकारानसुार लाभधारक  

    प्रकल्प प्रकार     एकूण लाभधारक    सबला कें द्ातून        टक्के्ारी 
   लोहयकु्त गोळ्या द्दमळाल्याचे  

प्रद्दत्ेदीत करणारे  
        

 ग्रािीण      260    185   71  
 आवदिासी     140    102   73  
 नार्री      260    204   78  

एकूण     660    491   74 
 
 सबला कें द्ात रक्त तपासणी केली जात असल्याचे प्रद्दत्ेदीत करणारे ् रक्त तपासणी द्दठकाणा 

् प्रकल्प प्रकारानसुार लाभधारक  
    प्रकल्प प्रकार      एकूण लाभधारक  सबला कें द्ात          टक्के्ारी 

   रक्त तपासणी केली जात  
असल्याचे प्रद्दत्ेदीत करणारे  
  लाभधारक 

        

 ग्रािीण      260       142    55  
 आवदिासी     140         97    69  
 नार्री      260        119    46  

एकूण     660     358    54     
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         टक्के्ारी 
       रक्त तपासणी द्दठकाण   ग्रामीण      आद्दद्ासी     नागरी     एकूण 

       
 वफरते आरोग्य पर्थक       10   23   18          16 
 प्रार्थविक आरोग्य कें द्र       61   65   82          69 
 उपकें द्र         29   12     0          15 

स व्      100  100  100      100 
एकूण सांख्या    (142)        (97)        (119)      (358) 

 

 सबला कें द्ात आरोग्य तपासणी केली जात असल्याचे प्रद्दत्ेदीत करणारे प्रकल्प प्रकारानसुार 
लाभधारक  
    प्रकल्प प्रकार   एकूण लाभधारक  सबला कें द्ात    टक्के्ारी 

आरोग्य तपासणी केली जात  
असल्याचे प्रद्दत्ेदीत करणारे  

 लाभधारक 
        

 ग्रािीण   260         111      43  
 आवदिासी  140          94     67  
 नार्री   260        132      51  

एकूण   660      337    51 
 

 सबला कें द्ात आरोग्य/आहार/कौटुां द्दबक जी्नाद्द्र्यी माद्दहती द्ददल्याचे ् त्याांना याबाबत माद्दहती 
द्दमळाल्याच्या माध्यमाचा प्रकार प्रद्दत्ेदीत करणारे प्रकल्प प्रकारानसुार लाभधारक  
 

    प्रकल्प प्रकार    एकूण लाभधारक  सबला कें द्ात         टक्के्ारी 
आरोग्य तपासणी केली जात  
असल्याचे प्रद्दत्ेदीत करणारे  

 लाभधारक 
        

 ग्रािीण   260       250    96  
 आवदिासी  140       121    86  
 नार्री   260       253    97  

एकूण   660       624   95 
टक्के्ारी 

            ग्रामीण     आद्दद्ासी     नागरी  एकूण 
      माद्दहती द्दमळाल्याचे माध्यम 
 सबला कें द्रातील किगचारी   92   80  89     88 
 आरोग्य किगचारी      8     7    5       7 
 स्ियंसेिी संस्र्था       0     0    1       0 
 वशक्षक        0    11    3       4 
 िावहती िंडळ       0     0    0       0 
 इतर        0     2    2       1 

स व्     100  100        100   100 
एकूण सांख्या         (250)        (121)      (253)    (624) 
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 प्रद्दशक्षणादरम्यान आरोग्य ् व्यक्क्तगत स्त्च्छता इ. बाबींची माद्दहती द्ददल्याचे प्रद्दत्ेदीत करणारे  
प्रकल्प प्रकारानसुार लाभधारक  

प्रकल्प प्रकार              टक्के्ारी 
 ग्रािीण             71  
 आवदिासी            86 
 नार्री             88 

एकूण            81 
 
 प्रद्दशक्षणादरम्यान पोर्ण आहार, पौष्टीक आहार/आहाराचे प्रात्यद्दक्षक इ. बाबींची माद्दहती द्ददल्याचे 

प्रद्दत्ेदीत करणारे प्रकल्प प्रकारानसुार लाभधारक  
 

 प्रकल्प प्रकार               टक्के्ारी 
 ग्रािीण            68  
 आवदिासी           81 
 नार्री            86 

एकूण           78 
 
 सबला कें द्ात द्ददले जाणारे प्रद्दशक्षण/द्दकशोरी द्दकटस् याबिल माद्दहती असल्याचे प्रद्दत्ेदीत करणारे 

प्रकल्प प्रकारानसुार लाभधारक  
 

 प्रकल्प प्रकार              टक्के्ारी 
 ग्रािीण            39  
 आवदिासी           30 
 नार्री            58 

एकूण           45 
 
 सबला कें द्ात द्दकशोरी काडव्र स व् नोंदी घेण्याबाबत प्रद्दशक्षण द्ददल्याचे प्रद्दत्ेदीत करणारे प्रकल्प 

प्रकारानसुार लाभधारक  
 

प्रकल्प प्रकार                  टक्के्ारी 
 ग्रािीण          34  
 आवदिासी         47 
 नार्री          54 

एकूण          47 
 

 सबला कें द्ातील सेद्द्काांच्या काययालबाबत लाभधारकाांनी द्ददलेल्या अद्दभप्रायाचा तपशील  

सेद्द्काांचे कायव             टक्के्ारी 
 उत्ति          31  
 चांर्ले          68 
 असिाधानकारक          1 
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 सदर योजनेमळेु लाभधारकाांचा द्द्कास ् सक्षमीकरण झाल्याचे प्रद्दत्ेदीत करणारे प्रकल्प 
प्रकारानसुार लाभधारक  

 

 प्रकल्प प्रकार                टक्के्ारी 
 ग्रािीण          92  
 आवदिासी         67 
 नार्री          89 

एकूण          85 
 

 सदर योजनेमळेु लाभधारकाांचा पोर्ण ् आरोग्यद्द्र्यक दजयाल सधुारल्याचे प्रद्दत्ेदीत करणारे 
प्रकल्प प्रकारानसुार लाभधारक   

 

 प्रकल्प प्रकार                टक्के्ारी 

 ग्रािीण          94  
 आवदिासी         74 
 नार्री          93 

एकूण          89 
 

 सबला कें द्ात मलुींच्या ना् नोंदणीचा तपशील   
 

  प्रकल्प प्रकार     सांख्या       टक्के्ारी 
 ग्रािीण      343    38  
 आवदिासी     191    21 
 नार्री      375    41 

एकूण      909          100 
 

 सबला कें द्ात ्जन ्ाढीची नोंद घेतली जात असल्याचे प्रद्दत्ेदीत करणारे प्रकल्प प्रकारानसुार 
लाभधारक   

 
 

 प्रकल्प प्रकार                टक्के्ारी 
 ग्रािीण          86  
 आवदिासी         76 
 नार्री          64 

एकूण          75 
 

 सबला कें द्ाकडून THR द्दमळत असल्याचे प्रद्दत्ेदीत करणारे प्रकल्प प्रकारानसुार लाभधारक   
 

 

 प्रकल्प प्रकार                टक्के्ारी 
 ग्रािीण          95  
 आवदिासी         97 
 नार्री          98 

एकूण          97 
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 सांस्तिा, काययाललये इ. द्दठकाणी अभ्यास दौरे आयोद्दजत केल्याचे प्रद्दत्ेदीत करणारे प्रकल्प 

प्रकारानसुार लाभधारक   
 

 

 प्रकल्प प्रकार                टक्के्ारी 
 ग्रािीण          34  
 आवदिासी         12 
 नार्री          19 

एकूण          23 
 

6)  मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या अलाभधारकाांकडून सांकद्दलत केलेल्या माद्दहती्र 
आधाद्दरत 

 प्रकल्प प्रकारानसुार अलाभधारक 
सांख्या         टक्के्ारी 

        एकूण       84   100 
 ग्रािीण       36    43 
 आवदिासी       12    14 
 नार्री       36    43 

 
 सध्या द्दशक्षण घेत असलेले/नसलेले प्रकल्प प्रकारानसुार अलाभधारक 

टक्के्ारी 

ग्रामीण    आद्दद्ासी       नागरी    एकूण 
 सध्या वशक्षण घेत असलेले        72  67    83       76  
 सध्या वशक्षण घेत नसलेले     28         33             17       24 

स व्             100       100        100    100 
एकूण सांख्या           (36)       (12)           (36)       (84) 

 
 ्योगट ् प्रकल्प प्रकारानसुार अलाभधारक 

टक्के्ारी 

्योगट  ग्रामीण      आद्दद्ासी       नागरी   एकूण 
 11 ते 14      44  58  50      49 
 15 ते 18       53  42  47      49 
 19 ते 21          3     0     3         2 

स व्       100        100        100    100 
एकूण सांख्या     (36)        (12)        (36)      (84) 
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 शैक्षद्दणक स्ततर ् प्रकल्प प्रकारानसुार सध्या द्दशक्षण घेत असलेले अलाभधारक 
टक्के्ारी 

    शैक्षद्दणक स्ततर    ग्रामीण  आद्दद्ासी नागरी     एकूण 
 प्रार्थविक       35       63    47       44   
 िाध्यविक       38       25     20       28 
 उच्च िाध्यविक      23       12     33       27 
 पदविका         0         0        0         0 
 पदिी         4         0       0         1 
 पदव्यतु्तर         0         0       0         0 
 आयटीआय प्रिाणपत्र       0         0       0         0 

स व्     100           100    100     100 
एकूण सांख्या          (26)      (8)   (30)    (64) 
  

 कुटुांबाच्या आकार, प्रकल्प प्रकारानसुार अलाभधारक  
टक्के्ारी 

       कुटुांबाचा आकार   ग्रामीण    आद्दद्ासी    नागरी एकूण 
 2         0  0        0                0 
 3         0  8        3                2 
 4        19  0      17              16 
 5        31           25      36              32 
 6 आवण मयापेक्षा अवधक     50           67      44              50 

स व्     100       100    100         100 
एकूण सांख्या           (36)       (12)    (36)       (84) 

 

 ्योगट, प्रकल्प प्रकारानसुार अलाभधारक कुटुांबातील द्दकशोर्यीन मलुी 
टक्के्ारी 

       ्योगट     ग्रामीण    आद्दद्ासी    नागरी एकूण 
 11 ते 14       46          47       47            47 
 15 ते 18       54          53       53              53 

स व्      100      100    100  100 
एकूण सांख्या    (54)      (19)    (53)      (126) 
 

 सामाद्दजक गट ् प्रकल्प प्रकारानसुार अलाभधारक  
टक्के्ारी 

       सामाद्दजक गट    ग्रामीण    आद्दद्ासी    नागरी एकूण 
 अजा       22   0        14   15 
 अज        11           42          5   13 
 विजा/भज      14  33         11   15 
 वििाप्र         0  0           0     0 
 इिाि      34           17         31   30 
 इतर       19  8         39   27 

स व्            100       100     100 100 
एकूण सांख्या          (36)       (12)     (36)      (84) 
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 कुटुांबाच्या माद्दसक उत्पन्न गट ् प्रकल्प प्रकारानसुार अलाभधारक  
टक्के्ारी 

       माद्दसक उत्पन्न गट   ग्रामीण    आद्दद्ासी     नागरी एकूण 
 ` 2000 पेक्षा किी      19           33          6               15 
 ` 2001 ते ` 5000     56           17        36              42 
 ` 5001 ते ` 10000      19           33       44   32 
 ` 10001 ते ` 15000       6   0          8     6 
 ` 15001आवण मयापेक्षा अवधक      0           17          6                5 

स व्            100      100    100        100 
एकूण सांख्या           (36)      (12)   (36)        (84) 

 

 प्रकल्प प्रकारानसुार दाद्दरü¦ü¶ रेरे्खालील अलाभधारक कुटुांबाांची टक्के्ारी 
 

प्रकल्प प्रकार                 टक्के्ारी  
 ग्रािीण            44  
 आवदिासी           75 
 नार्री            19 

एकूण            43 
 
 कुटुांबाच्या मालकीच्या जमीन धारणा ्गव ् प्रकल्प प्रकारानसुार अलाभधारक  

टक्के्ारी 
       जमीन धारणा ्गव (0.00 एकरात) ग्रामीण    आद्दद्ासी    नागरी एकूण 

 0.00 ते 1.00      73          83       88               81 
 1.01 ते 2.00       11          17          0                7 
 2.01 ते 3.00        3  0          6                4 
 3.01 ते 5.00        3  0          6                4 
 5.01 ते 10.00        5  0          0                2 
 10.01 पेक्षा अवधक       5  0          0       2 

स व्      100      100    100  100 
एकूण सांख्या           (36)      (12)    (36)       (84) 

 
 कुटुांबाचा मखु्य व्य्साय ् प्रकल्प प्रकारानसुार अलाभधारक  

टक्के्ारी 
       कुटुांबाचा मखु्य व्य्साय  ग्रामीण    आद्दद्ासी    नागरी एकूण 

       

 शेती        30           25         0              17 
 शेतिजरू       25           17         0              13 
 इतर िजरूी       17           41       39              30 
 व्यिसाय       25           17       28              25 
 नोकरी          3   0       33              15 
 इतर          0   0         0                0 

स व्      100       100    100         100 
एकूण सांख्या     (36)       (12)   (36)        (84) 
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 योजनेबाबत माद्दहती द्दमळाल्याच्या स्रोत ् प्रकल्प प्रकारानसुार अलाभधारक  

   टक्के्ारी 
            ग्रामीण    आद्दद्ासी    नागरी एकूण 

      योजनेची िावहती विळाल्याचे स्रोत 
 अंर्णिाडी सेविका    86         100        94  92 
 ग्रािसभा/ग्रािपंचायत      0  0           0    0 
 प्रसारिाध्यिे       0  0           0    0 
 नातेिाईक/वित्र     11  0           0    5 
 इतर        3  0           6    3 

स व्           100      100     100       100 
एकूण सांख्या          (36)      (12)     (36)      (84) 

 
 

 सबला कें द्ात द्दकशोर्यीन मलुींच्या ना् नोंदणीचा तपशील   
 

       सांख्या         टक्के्ारी 
 

 प्रकल्प प्रकार 
 

 ग्रािीण      30        42  
 आवदिासी      12        17 
 नार्री       29        41 

एकूण       71             100 
 
7)  मलू्यमापन पाहणी्र आधाद्दरत स व्साधारण द्दनद्दरक्षणे (General Observations) 

 योजनेचा प्रचार ि प्रवसध्दीसाठी येणाऱया खचाच्या तरतदुीबाबत शासन वनणगयात उल्लेख नाही. 
 

 आयकु्त, िवहला ि बाल विकास विभार्, पणेु या कायालयाने सन 2011-12 ते 2012-13 या कालािधीत 
या योजनेंतर्गत वजल््ांना वितरीत केलेला वनधी ि झालेला खचग सारखाच म्हणजे ` 16294 लाख असा 
प्रवतिेदीत केला आहे. तर िखु्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद यांनी याच कालािधीसाठी प्राप्त वनधी 
ि झालेला खचग अनकु्रिे ` 4218 ि ` 4051 लाख असा प्रवतिेदीत केलेला आहे. सदर दोन्ही 
कायालयांनी प्रवतिेदीत केलेल्या प्राप्त वनधी ि झालेल्या खचाच्या रकिेत बरीच तफाित वदसनू येते. 

 

 या योजनेंतर्गत सन 2011-12 ते 2012-13 या कालािधीत योजनेच्या झालेल्या प्रर्तीबाबतचा तपशील 
आयकु्त, िवहला ि बाल विकास विभार्, पणेु या कायालयाकडून मयांच्याकवरता भरून यायाियाच्या पत्रक-
1, चौक-3 िध्ये संकवलत करण्याकवरता तरतदू केली होती. तर्थावप, सदर चौकात सदर कायालयाने िावहती 
उपलब्ध करून वदली नाही. याउलट सदर चौकातील िावहती मया-मया वजल््ांचे िखु्य कायगकारी अवधकारी, 
वजल्हा पवरषद यांचेकडून प्राप्त करून यायािी असे सांवर्तले. या योजनेच्या शासन वनणगयात योजनेच्या 
अंिलबजािणी ि संवनयंत्रणाची जबाबदारी विभार् प्रिखु या नामयाने आयकु्त, िवहला ि बाल विकास 
विभार्, पणेु राहतील असे निदू केले आहे. असे असतानादेखील मयांनी िखु्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा 
पवरषद या कायालयाकडून योजनेच्या भौवतक प्रर्तीबाबत िावहती यायािी हे सांर्णे योजनेचे वनयंत्रक म्हणनू 
संयतु्क्तक िाटत नाही. तेव्हा सदर योजनेचे योग्य संवनयंत्रण राज्य स्तरािर झाले नसल्याचे वदसनू येते. 
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 आहाराची प्रतिारी वकशोरियीन िलुींना आकर्षषत करीत नाही. आहारात तोच-तोचपणा असल्याने, THR 
घेण्यास वकशोरियीन िलुी उमसकु नाहीत. 

 

 वकशोरियीन िलुींच्या आरोग्य तपासणीसाठी तांवत्रक तज्ञ िनषु्यबळाची उणीि 
 

 आरोग्य तपासणीसाठी सबला कें द्र ककिा अंर्णिाडी कें द्राजिळ आरोग्य कें द्र नसल्यािळेु आरोग्य 
तपासणी िेळेिर होत नाही. 

 

 प्रवशक्षणादरम्यान LCD projector सारख्या सवुिधा प्रकल्प स्तरािर उपलब्ध नाहीत. 
 

 योजनेंतर्गत परुविण्यात येणारे वकशोरी वकट्स परेुसे नाहीत. 
 

 वकशोरियीन िलुींना प्रवशक्षण देण्यासाठी तज्ञ प्रवशक्षकांचा अभाि वदसनू येतो. 
 

 या योजनेंतर्गत वकशोरियीन िलुींच्या प्रवशक्षणासाठी पालकांकडून प्रवतसाद विळत नाही. 
 

8) योजनेची फलद्दनष्पत्ती 
 

 सदर योजनेिळेु वकशोरियीन िलुींचा विकास ि सक्षिीकरण झाल्याचे 85 टक्के लाभधारकांनी सांवर्तले. 
 

 सदर योजनेिळेु वकशोरियीन िलुींचा पोषण ि आरोग्यविषयक दजा सधुारल्याचे 89 टक्के लाभधारकांनी 
सांवर्तले.  

 

 सदर योजनेंतर्गत सबला कें द्रात आरोग्य / आहार / कौटंुवबक जीिनाविषयी िावहती विळाल्याचे 95 टक्के 
लाभधारकांनी सांवर्तले. 

 

 सदर योजनेंतर्गत प्रवशक्षणादरम्यान पोषण आहार, पौष्टीक आहार / आहाराचे प्रामयवक्षक इ. बाबत िावहती 
विळत असल्याचे 78 टक्के लाभधारकांनी सांवर्तले. 

 

 सदर योजनेंतर्गत प्रवशक्षणादरम्यान आरोग्य ि व्यत्क्तर्त स्िच्िता इ. बाबतची िावहती वदली जात 
असल्याचे 81 टक्के लाभधारकांनी सांवर्तले. 

 

 सदर योजनेिळेु वकशोरियीन िलुींची र्हृकौशल्ये, जीिनकौशल्ये आवण व्यािसावयक कौशल्ये उंचािली 
असल्याचे वदसनू आले. 

 

 या योजनेिळेु शाळा सोडलेल्या िलुी वशक्षणाकडे िळल्या असल्याचे वदसनू आले. 
 

9) योजनेबाबत ्र नमदू केलेली फलद्दनष्पत्ती द्द्चारात घेता, सबला (राजी् गाांधी द्दकशोर्यीन 
मलुींचे सक्षमीकरण) ही योजना यशस्त्ी झाली असनू, ती द्दकशोर्यीन मलुींकद्दरता उपयकु्त असल्याने 
पढेुही सरुू ठे्ण्यात या्ी. 

 
***** 

 



 

 

प्रकरण  2 

शिफारसी 

 योजनेंतर्गत प्रशिक्षणासाठी होणारा खर्ग हा पणूगत: कें द्र िासनाच्या शनधीमधनू करण्यात येत असनू, सदरर्ा 
शनधी परेुसा नाही. तेव्हा कें द्राकडून प्रशिक्षणासाठी शमळणाऱ्या शनधीएवढार् शनधी राज्य िासनाने 
प्रशिक्षणासाठी पपब्ध कूनन ्ावा. 
 

 योजनेसाठी ठेवण्यात आबेल्या एकूण शनयतव्ययाच्या 2 टक्के अशधकर्ा शनधी योजनेर्ा प्रसार व 
प्रशसध्दीसाठी पपब्ध करावा व तसा पल्बेख िासन शनणगयामध्ये करण्यात यावा. 
 

 शकिोरवयीन मबुींच्या आरोग्य तपासणीसाठी आरोग्य शवभार्ारे् सहकायग शमळण्यात शविेष अडर्णी येत 
असल्यारे् शदसनू आबे आहे. त्यामळेु या योजनेत अंतभूगत करण्यात आबेल्या आरोग्य तपासण्या करणे 
आरोग्य शवभार्ांना अशनवायग करण्यात याव्यात.  
 

 शकिोरवयीन मबुींर्ी सबबा कें द्रातीब पपस्थिती वाढशवण्याच्यादषृ्टीने शकिोरवयीन मबुींना पपस्थिती भत्ता 
देण्यात यावा. सदरच्या भत्त्यार्ी रक्कम प्रत्येक मशहन्याच्या िेवटी NEFT द्वारे शकिोरवयीन मबुींच्या बकँ 
खात्यावर जमा करण्यात यावी. 
 
 

 शकिोरवयीन मबुींकडून THR पाशकट व र्रम ताज्या आहाराऐवजी धान्य थवरुपात खा्पदािग परुशवण्यार्ी 
मार्णी करण्यात येते. तेव्हा धान्य थवरुपात THR परुवठा करण्याबाबत शवर्ार व्हावा. 

 

 व्यावसाशयक प्रशिक्षणासाठी जाथत तरतदू पपब्ध करण्यात यावी. 
 

 मध्यान्ह भोजन कायगक्रमाप्रमाणे THR हा बर्त र्टामार्ग त परुशवण्यात यावा. 
 

  बोहयकु्त र्ोळ्या प्रािशमक आरोग्य कें द्र/पपकें द्रातनू अंर्णवाडी / सबबा कें द्रास दरमहा परुशवण्याच्या 
सरू्ना आरोग्य शवभार्ामार्ग त प्रािशमक आरोग्य कें द्र/पपकें द्रास देण्यात याव्यात. 

 

 िासन शनणगयानसुार 130 ग्रमॅ THR प्रशत शदन ` 5 दराने परुशवण्यात येत आहे. सदर दर काबबाह्य झाबा 
आहे. तेव्हा सधुाशरत दराने THR र्ा परुवठा करण्यात यावा. 

 

 या योजनेंतर्गत शदल्या जाणाऱ्या व्यावसाशयक प्रशिक्षणामध्ये ्यटुीपाबगर व शिवणकाम या प्रकारच्या 
प्रशिक्षणार्ी वारंवारता वाढशवण्यात यावी. तसेर्, सदर प्रशिक्षणार्ा काबावधी 1 मशहना शनधाशरत कूनन तो 
सबबा कें द्रावर आयोशजत करण्यात यावा. 

 

 सबबा कें द्रासाठी अंर्णवाडीिेजारी थवतंत्रपणे जार्ा पपब्ध करण्यात यावी. सवगर् सबबा कें द्रात शपण्यारे् 
पाणी, िौर्ाबय सशुवधा पपब्ध कूनन देण्यात याव्यात. 

 

 सवगर् सबबा कें द्रांमध्ये वजनमाप यंत्र, शकिोरी शकट्स व सबबा रशजथटर परेुिा प्रमाणात पपब्ध कूनन 
देण्यात यावेत. 

 

 सदरची योजना अशिउत्कृष्ट असनू त्यामळेु शकिोरवयीन मलुींच्या जीवनाि सकारात्मक बदल 
झाल्याचे शदसनू आले. सदरची योजना अशिक उपयकु्ि होण्याकशरिा वर नमदू केलेल्या 
शिफारसींवर शवभागाकडून काययवाही होणे गरजेचे आहे. 

***** 
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प्रकरण  3 

प्रस्तावना 

3.1 योजनेची पार्शववभमूी  

 एकात्मिक बाल विकास सेिा योजनेअंतर्गत राज्यातील वकशोरी शक्ती योजना ि वकशोरियीन िलुींसाठी 
पोषण कायगक्रि या दोन कें द्रपरुस्कृत योजनांचे विवलनीकरण करून वकशोरियीन िलुींच्या सक्षिीकरणासाठी 
“सबला” (राजीि र्ांधी वकशोरियीन िलुींचे सक्षिीकरण) ही कें द्र पुरस्कृत योजना सन 2011-12 पासनू राज्यातील 
बीड, नांदेड, िुंबई, नावशक, र्डवचरोली, बलुढाणा, कोल्हापरू, सातारा, अिरािती, नार्परू आवण र्ोंवदया या  
11 वजल््ांिध्ये राबविण्यात येत आहे.  

3.2 योजनेची उद्दिष्टे  

         सदर योजनेची उविष्टे खालीलप्रिाणे आहेत. 

अ)  वकशोरियीन िलुींचा विकास ि सक्षिीकरण करणे. 
ब)  वकशोरियीन िलुींचा पोषण ि आरोग्यविषयक दजा सधुारणे. 
क) आरोग्य, स्िच्छता, पोषण, प्रजनन ि लैंवर्क आरोग्य, कुटंुब अवण बालकांची काळजी या विषयी 
 वकशोरियीन िलुींिध्ये जाणीि ि जार्तृी करणे. 
ड) वकशोरियीन िलुींची र्हृ कौशल्ये, जीिन कौशल्ये आवण व्यिसाय कौशल्ये उंचािणे. 
इ) शाळा र्ळती झालेल्या वकशोरी िलुींना औपचावरक/ अनौपचावरक वशक्षण देऊन मयांना िखु्य प्रिाहात 

आणणे. 
फ) वकशोरियीन िलुींना प्रचवलत सािगजवनक सेिा उदा. प्राथविक आरोग्य कें द्र, पोस्ट, बकँ, पोलीस 
 स्टेशन, इमयादींबाबत िावहती करिून देणे ि िार्गदशगन करणे.  

3.3 योजनेची व्याप्ती आद्दि प्रगती  

 वकशोरियीन िलुींच्या सक्षिीकरणासाठी “सबला”  (राजीि र्ांधी वकशोरियीन िलुींचे सक्षिीकरण) ही 
कें द्र परुस्कृत योजना सन 2011-12 पासनू राज्यातील बीड, नांदेड, िुंबई, नावशक, र्डवचरोली, बलुढाणा, 
कोल्हापरू, सातारा, अिरािती, नार्परू आवण र्ोंवदया या 11 वजल्हयांिध्ये राबविण्यात येत आहे. सन 2011-12 ि 
2012-13 या िषासाठी राज्यात या योजनेअंतर्गत प्राप्त वनधी, झालेला खचग ि भौवतक प्रर्ती (लाभाथी लक्ष्य ि 
साध्य) याबाबतचा तपशील तक्ता क्र. 3.1 िध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 3.1 
या योजनेअंतगवत वर्वद्दनहाय प्राप्त द्दनधी, झालेला खचव व भौद्दतक प्रगती 

                   (` लाखात) 
अ.क्र. वर्व प्राप्त द्दनधी  प्रत्यक्ष खचव  लाभार्थी 

लक्ष्य साध्य 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 2011-12 7643.15 7601.11 9294.16 7930.72 
2 2012-13 10518.54 9216.81 9294.16 7386.46 

        एकूि 18161.69 16817.92 18588.32 15317.18 
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3.4 योजनेची अंमलबजाविी व कायवपध्दती 

3.4.1 योजनेची अंिलबजािणी पाच स्तरािरून करण्यात येत असनू अंिलबजािणी यंत्रणांचा तपशील तक्ता 
क्र. 3.2 िध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 3.2 
सबला या योजनेची अंमलबजाविी यंत्रिा 

अ.क्र. स्तर संबंद्दधत द्दवभाग / कायालय 
/ अद्दधकारी 

अंमलबजाविी संदभातील जबाबदारी 

(1) (2) (3) (4) 

1 प्रशासकीय स्तर िवहला ि बाल विकास 
विभार्, िंत्रालय, िुंबई 

वनधी उपलब्ध करुन देणे ि योजनेचे 
संवनयंत्रण करणे. 

2 राज्यस्तर  आयकु्त, िवहला ि बाल 
विकास, पणेु 

वजल्हयांना वनधी िाटप करणे, राज्यस्तरािर 
योजनेचे संवनयंत्रण ि अंिलबजािणी 
करणे. 

3 वजल्हा स्तर िखु्य कायगकारी अवधकारी, 
वजल्हा पवरषद 

वजल्हास्तरािर योजनेचे संवनयत्रण ि 
अंिलबजािणी करणे. 

4 प्रकल्प स्तर बाल विकास प्रकल्प अवधकारी प्रकल्पक्षेत्रात योजनेची अंिलबजािणी 
करणे. 

5 र्ािस्तर पयगिेवक्षका र्ाि स्तरािरील सबला कें द्राच्या 
अवधपमयाखालील क्षेत्रात सिेक्षण करुन 
वकशोरी िलुींची नोंदणी करणे ि मयांना 
अंर्णिाडी कें द्रात येण्याचा सल्ला देणे. 

 
3.4.2 या योजनेंतर्गत पोषण आहार खचात कें द्र ि राज्य वहस्सा प्रमयेकी 50 टक्के तर प्रवशक्षण, प्रवशक्षण सावहमय 
आवण इतर वकरकोळ बाबींिरील 100 टक्के खचग कें द्रशासनाच्या वनधीिधनू केला जातो.  या योजनेिध्ये 11 ते 18 
या ियोर्टातील वकशोरियीन िलुींना परुक पोषण आहार परुिून मयांच्या आरोग्याचा दजा सधुारला जातो ि विविध 
प्रकारचे प्रवशक्षण देऊन मयांच्यात विविध कौशल्ये विकवसत केली जातात, तसेच मयांचा िानवसक, शारीवरक ि 
सािावजक विकासाचा पाया सक्षि केला जातो.  

3.5 योजनेचे द्दनकर्  

1) िय िषे 11 ते 18 या ियोर्टातील सिग वकशोरियीन िलुी या योजनेअंतर्गत लाभ विळण्यास पात्र आहेत.  

2) वकशोरी िलुींिर लक्ष कें द्रीत करता यािे यासाठी लक्ष्य ियोर्टाची 11 ते 14 िषे ि 15 ते 18 िषे अशा दोन 
ियोर्टात विभार्णी करण्यात आली आहे. 

3)  योजनेिध्ये िय िषे 11 ते 18 या ियोर्टातील शाळेत न जाणाऱ्या सिग (शालेय वशक्षण खंडीत झालेल्या) 
िलुींचा प्राधान्याने सिािेश केला जातो. सिािेश केलेल्या िलुींनी आठिड्यातील दोन ते तीन वदिस, एकूण 
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5 ते 6 तास अंर्णिाडी कें द्रात ककिा इतर वनिडलेल्या वठकाणी, म्हणजे सबला कें द्रात हजर राहणे 
आिश्यक असते. 

4) शाळेत जाणाऱ्या वकशोरियीन िलुींनी िवहन्यातनू वकिान दोन िेळा आवण सटु्ट्ांिध्ये सबला कें द्रात 
उपत्स्थत राहणे अपेवक्षत असते. 

5)  सबला कें द्रात जीिनविषयक कौशल्याचे वशक्षण, आहार ि आरोग्य वशक्षण आवण सािावजक कायदे या 
विषयांची िावहती वदली जाते. 

6) शाळेतील िलुी ि शाळेत न जाणाऱ्या िलुी यांची सबला कें द्रात एकत्र आल्यानंतर भेट होऊन मयांचे 
िैचावरक आदानप्रदान ि मयातनू शाळा सोडलेल्या िलुींना पनु्हा वशक्षणाकडे िळण्याची संधी वनिाण 
करण्यासाठी प्रयमन केले जातात. 

3.6  मलू्यमापन अभ्यासाची उद्दिष्टे   

1) वनकषाप्रिाणे 11-18 िषे ियोर्टातील िलुींना योजनेचा लाभ विळतो का ?  याचा शोध घेणे. 

2) वकशोरियीन िलुींचा पोषण ि आरोग्यविषयक दजा सधुारला काय ?  याचा शोध घेणे. 

3) परुक पोषण आहाराची र्रज असलेल्या परंत ुयोजनेचा लाभ न विळालेल्या िलुी असल्यास मयांना लाभ न   

 विळण्याच्या कारणांचा शोध घेणे. 

4) शाळा सोडलेल्या िलुींना पनु्हा वशक्षणाकडे िळण्याची संधी विळाली का ?  याचा शोध घेणे. 

5) सबला कें द्रात जीिनविषयक कौशल्याचे वशक्षण, आहार ि आरोग्य वशक्षण  आवण सािावजक कायदे  

  यासंदभातील विषयांची िावहती देण्यात आली का यांचा शोध घेणे. 

6) योजनेच्या कायान्ियनातील अडचणी ि त्रटुींचा शोध घेणे. 

7) योजना अवधक लाभदायक होण्यासाठी संबंवधतांचे अवभप्राय जाणनू घेणे. 

3.7  मलू्यमापन अभ्यासाची व्याप्ती व द्दनवड पद्धती  

 या िलू्यिापन अभ्यासासाठी विविध स्तरािर अिलंवबण्यात आलेली निनुा वनिड पद्धती खालीलप्रिाणे 
आहे. 

 द्दजल्हा द्दनवड : सदर योजना राज्यातील बीड, नांदेड, िुंबई, नावशक, र्डवचरोली, बलुढाणा, कोल्हापरू, 
सातारा, अिरािती, नार्परू आवण र्ोंवदया या 11 वजल््ांत राबविण्यात येत असल्यािळेु सदर 
िलू्यिापन पाहणीकवरता या सिग 11 वजल््ांची वनिड करण्यात आली. 

 प्रकल्प द्दनवड : प्रमयेक वजल््ातनू सन 2012-13 िध्ये जास्तीत जास्त लाभाथी असलेले 3 बाल विकास 
प्रकल्प (ग्रािीण-1, आवदिासी-1, ि नार्री-1) या प्रिाणे सदर 11 वजल््ांतनू एकूण 33 प्रकल्पांची वनिड 
करण्यात आली. वनिड केलेल्या वजल््ात आवदिासी उपक्षेत्रातील प्रकल्प उपलब्ध नसल्यास मयाची 
उणीि (Short Fall) जास्तीत जास्त लाभाथी असलेल्या एका ग्रािीण प्रकल्पाची वनिड करून भरून 
काढण्यात आली. एखाद्या वजल््ािध्ये नार्री प्रकल्प उपलब्ध नसल्यास मयाची उणीि ग्रािीण प्रकल्पाची 
वनिड करून भरून काढण्यात आली. एखाद्या वजल््ात नार्री ि आवदिासी हे दोन्ही प्रकल्प उपलब्ध 
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नसल्यास मया दोन्ही प्रकारच्या प्रकल्पांची उणीि दोन ग्रािीण प्रकल्पांची वनिड करून भरून काढण्यात 
आली. तसेच एखाद्या वजल््ात ग्रािीण ि आवदिासी हे दोन्ही प्रकल्प उपलब्ध नसल्यास मया दोन्ही 
प्रकारच्या प्रकल्पांची उणीि दोन नार्री प्रकल्पांची वनिड करून भरून काढण्यात आली. म्हणजेच 
कोणमयाही पवरत्स्थतीत प्रमयेक वजल््ािधनू तीन प्रकल्पांची वनिड केली रे्ली. 

 सबला कें द्ांची द्दनवड : वनिड झालेल्या प्रमयेक प्रकल्पातनू सन 2012-13 िध्ये जास्तीत जास्त 
लाभाथी असलेले 2 सबला कें द्र याप्रिाणे 66 सबला कें द्रांची वनिड करण्यात आली. 

 लाभधारकांची द्दनवड : वनिड झालेल्या प्रमयेक सबला कें द्रांतनू सन 2012-13 िध्ये योजनेचा लाभ 
घेतलेल्या 10 लाभधारकांची यादतृ्च्छक [Simple Random Sampling Without Replacement 
(SRSWOR)] पध्दतीने वनिड करण्यात आली. याप्रिाणे एकूण 660 लाभधारकांची वनिड करण्यात 
आली. 

 अलाभधारकांची द्दनवड : वनिड केलेल्या प्रमयेक सबला कें द्रातनू प्रमयेकी 2 याप्रिाणे एकूण 132 
अलाभधारकांची यादतृ्च्छक [Simple Random Sampling Without Replacement (SRSWOR)] 
पध्दतीने वनिड कराियाची होती. तथावप, वनिड पध्दतीप्रिाणे परेुसे लाभधारक उपलब्ध होऊ शकले 
नाहीत. एकूण 66 सबला कें द्रांिधनू फक्त 84 अलाभधारक उपलब्ध झाले. 

3.8    के्षत्रकाम 

 मलू्यमापन अभ्यासासाठी पत्रके  

 “सबला” या योजनेच्या िलू्यिापन अभ्यासासाठी विविध स्तरािर िावहती संकवलत करण्यासाठी खालील 
पत्रके विवहत करण्यात आली होती. 

पत्रक 1 - आयकु्त, िवहला ि बाल विकास, पणेु यांच्यासाठी. 

पत्रक 2 - िखु्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद यांच्यासाठी. 

पत्रक 3 - बाल विकास प्रकल्प अवधकारी यांच्यासाठी. 

पत्रक 4 - सबला कें द्र / अंर्णिाडी पयगिेवक्षका यांच्यासाठी. 

पत्रक 5 - लाभधारकासाठी. 

पत्रक 6 - अलाभधारकासाठी. 

3.9  के्षद्दत्रय काम  

सदर पाहणीचे क्षेत्रकाि सप्टेंबर, 2015 अखेर पणूग करण्यात आले. 

***** 
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प्रकरण-4 

आयकु्त, महिला व बालहवकास हवभाग, पणेु याांच्याहवषयी माहिती  

4.1 ककशोरवयीन मलुींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘सबला’ ही कें द्र परुस्कृत योजना सन 2011-12 पासनू राज्यात 11 
कजल्ह्ाांमध्ये राबकवण्यात येत आहे. या योजनेच्या मलू्हयमापन अभ्यास पाहणीसाठी आयकु्त, मकहला व बालकवकास 
कवभाग, पणेु या कायालयाकडून सांककलत करण्यात आलेल्हया माकहतीवर आधाकरत कवश्लेषण खालील पकरच्छेदाांमध्ये 
कदले आहे. 

4.2 या योजनेंतगगत सन 2011-12 ते सन 2012-13 या कालावधीत प्राप्त कनधी व झालेला खर्ग याबाबतर्ा 
तपशील तक्ता क्र. 4.1 मध्ये कदला आहे. 

तक्ता क्रमाांक 4.1 

सन 2011-12 ते सन 2012-13 या कालावधीत प्राप्त हनधी व झालेला खर्च याबाबतर्ा तपशील 

(` लाखात) 

अ. 
क्र. 

हनधीर्ा 
स्रोत 

ग्रामीण व आहिवासी प्रकल्प नागरी प्रकल्प एकूण 
प्राप्त हनधी झालेला खर्च प्राप्त हनधी झालेला खर्च प्राप्त हनधी झालेला खर्च 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
       वषच 2011- 12 

1 कें द्र 2180 2180 783 783 2963 2963 
2 राज्य 3557 3557 1081 1081 4638 4638 

      एकूण 5737 5737 1864 1864 7601 7601 
        वषच 2012- 13 

1 कें द्र 3747 3747 714 714 4461 4461 
2 राज्य 3458 3458 774 774 4232 4232 

      एकूण 7205 7205 1488 1488 8693 8693 
 एकूण       
1 कें द्र 5927 5927 1497 1497 7424 7424 
2 राज्य 7015 7015 1855 1855 8870 8870 

      एकूण 12942 12942 3352 3352 16294 16294 
 

4.3 वरील तक््यातील माकहतीवरुन सन 2011-12 ते 2012-13 या कालावधीत शासनाकडून सवग प्रकल्हपाांसाठी 11 
कजल्ह्ाांना ` 16294 लाख इतका कनधी प्राप्त झाल्हयारे्, व प्राप्त झालेला सवगर् कनधी ` 16294 लाख (100 टक्के) 
खर्ी पडल्हयारे् कदसनू आले. सन 2012-13 ककरता ` 8693, तर सन 2011-12 या वषाककरता ` 7601 कनधी प्राप्त 
झाल्हयारे् कदसनू आले. प्रकल्हप कनहाय कवर्ार करता ग्रामीण व आकदवासी प्रकल्हपाांककरता  
` 12942 लाख (79 टक्के), तर नागरी प्रकल्हपाांककरता ` 3352 लाख (21 टक्के) कनधी प्राप्त झाल्हयारे् कदसनू आले. 
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कनधीच्या स्रोतानसुार कवर्ार करता, राज्य शासनाकडून ` 8870 लाख (54 टक्के) तर कें द्र शासनाकडून ` 7424 
लाख (46 टक्के) कनधी प्राप्त झाल्हयारे् कदसनू आले. 
4.4 या योजनेंतगगत सन 2011-12 ते सन 2012-13 या कालावधीत प्रकल्हपाांना स्रोत व कजल्हहाकनहाय कवतकरत 
केलेला कनधी व झालेला खर्ग याबाबतर्ा तपशील तक्ता क्र.4.2 मध्ये कदला आहे. 

तक्ता क्रमाांक 4.2 

सन 2011-12 ते सन 2012-13 या कालावधीत प्रकल्पाांना स्रोत व हिल्िाहनिाय 
हवतहरत केलेला हनधी व झालेला खर्च याबाबतर्ा तपशील 

(` लाखात) 
अ. 

क्र. 

हिल्िा  

 

हनधीर्ा 
स्रोत 

2011-12 2012-13 एकूण 

ग्रामीण/आहिवासी 

आहिवासी 

नागरी एकूण ग्रामीण/आहिवासी 

आहिवासी 

नागरी एकूण ग्रामीण/आहिवासी 

आहिवासी 

नागरी 

हवतहरत 
हनधी 

झालेला 
खर्च  

हवतहरत 
हनधी 

झालेला 
खर्च  

हवतहरत 
हनधी 

झालेला 
खर्च  

 हवतहरत 
हनधी 

झालेला 
खर्च  

हवतहरत 
हनधी 

झालेला 
खर्च  

हवतहरत 
हनधी 

झालेला 
खर्च  

हवतहरत 
हनधी 

झालेला 
खर्च  

हवतहरत 
हनधी 

झालेला 
खर्च  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

1 मुांबई कें द्र 0 0 424 424 424 424 0 0 344 344 344 344 0 0 768 768 

  राज्य 0 0 585 585 585 585 0 0 373 373 373 373 0 0 958 958 

2 कोल्हहापरू कें द्र 93 93 21 21 113 113 431 431 26 26 458 458 524 524 47 47 

  राज्य 151 151 29 29 180 180 398 398 29 29 427 427 549 549 57 57 

3 सातारा कें द्र 65 65 8 8 73 73 374 374 8 8 382 382 439 439 15 15 

  राज्य 106 106 11 11 117 117 345 345 8 8 354 354 452 452 19 19 

4 नाकशक कें द्र 369 369 99 99 468 468 771 771 100 100 871 871 1139 1139 200 200 

  राज्य 601 601 137 137 739 739 711 711 108 108 820 820 1313 1313 246 246 

5 नाांदेड कें द्र 166 166 0 0 166 166 653 653 51 51 704 704 818 818 51 51 

  राज्य 271 271 0 0 271 271 602 602 55 55 658 658 873 873 55 55 

6 बीड कें द्र 302 302 34 34 337 337 311 311 45 45 356 356 614 614 79 79 

  राज्य 493 493 48 48 541 541 287 287 49 49 336 336 781 781 96 96 

7 अमरावती कें द्र 277 277 17 17 294 294 293 293 23 23 317 317 570 570 40 40 

  राज्य 452 452 23 23 475 475 271 271 25 25 296 296 723 723 48 48 

8 बलुढाणा कें द्र 347 347 18 18 365 365 275 275 21 21 297 297 622 622 39 39 

  राज्य 567 567 25 25 591 591 254 254 23 23 277 277 821 821 48 48 

9 गडकर्रोली कें द्र 166 166 0 0 166 166 160 160 11 11 171 171 325 325 11 11 

  राज्य 270 270 0 0 270 270 148 148 12 12 159 159 418 418 12 12 

10 गोंकदया कें द्र 103 103 38 38 140 140 205 205 8 8 213 213 308 308 46 46 

  राज्य 168 168 52 52 220 220 189 189 9 9 198 198 357 357 61 61 

11 नागपरू कें द्र 293 293 124 124 418 418 273 273 76 76 349 349 566 566 201 201 

  राज्य 478 478 172 172 650 650 252 252 83 83 335 335 730 730 254 254 

 एकूण कें द्र 2180 2180 783 783 2963 2963 3747 3747 714 714 4461 4461 5927 5927 1497 1497 

  राज्य 3557 3557 1081 1081 4638 4638 3458 3458 774 774 4232 4232 7016 7016 1855 1855 
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4.5 वरील तक््यातील माकहतीवरून शासनाकडून प्राप्त झालेला ` 16294 लाख कनधी पणूगपणे कवतकरत केल्हयारे् 
कदसनू आले. तसेर् कवतकरत केलेला सवग कनधी खर्ग झाल्हयारे् कदसनू आले. सन 2011-12 या वषात ` 5737  
(75 टक्के) कनधी ग्रामीण व आकदवासी प्रकल्हपाांसाठी तर ` 1864 (25 टक्के) कनधी नागरी प्रकल्हपाांसाठी कवतकरत 
केल्हयारे् कदसनू आले. कजल्हहाकनहाय कवर्ार करता, नाकशक कजल्ह्ाला सवात जास्त  ` 1207 (16 टक्के), तर सातारा 
कजल्ह्ाला सवात कमी ` 190 (2 टक्के) कनधी कवतकरत झाल्हयारे् कदसनू आले. 

4.5.1 सन 2012-13 या वषात ` 7205 (83 टक्के) कनधी ग्रामीण व आकदवासी प्रकल्हपाांसाठी तर ` 1488  
(17 टक्के) कनधी नागरी प्रकल्हपाांसाठी कवतकरत केल्हयारे् कदसनू आले. कजल्हहाकनहाय कवर्ार करता, नाकशक कजल्ह्ाला 
सवात जास्त ` 1690 (19 टक्के), तर गडकर्रोली कजल्ह्ाला सवात कमी ` 330 (4 टक्के) कनधी कवतकरत झाल्हयारे् 
कदसनू आले. कें द्र व राज्य शासनाने कजल्ह्ाला कवतकरत केलेला सवग कनधी खर्ग पडल्हयारे् कदसनू आले. 

4.6 या योजनेंतगगत सन 2011-12 ते सन 2012-13 या कालावधीत झालेल्हया योजनेच्या भौकतक प्रगतीबाबतर्ा 
तपशील आयकु्त, मकहला व बालकवकास कवभाग, पणेु याांच्यासाठी कवकहत केलेल्हया पत्रकामध्ये पत्रक-1, र्ौक-3 मध्ये 
सांककलत करण्याककरता तरतदू केली होती. तथाकप, सदरर्ी माकहती ्या कायालयाने उपलब्ध करून कदली नाही. 
याउलट सदर र्ौकातील माकहती ्या-्या कजल्ह्ाांरे् मखु्य कायगकारी अकधकारी, कजल्हहा पकरषद याांरे्कडून प्राप्त करून 
घ्यावी असे पाहणीदरम्यान साांकगतले. या योजनेच्या शासन कनणगयात योजनेच्या अांमलबजावणी व सांकनयांत्रणार्ी 
जबाबदारी कवभाग प्रमखु या ना्याने आयकु्त, मकहला व बाल कवकास कवभाग, पणेु राहतील असे नमदू केले आहे, असे 
असताांनादेखील ्याांनी मखु्य कायगकारी अकधकारी, कजल्हहा पकरषद या कायालयाकडून योजनेच्या भौकतक प्रगतीबाबत 
माकहती घ्यावी हे साांगणे योजनेरे् कनयांत्रक म्हणनू सांयकु्क्तक वाटत नाही. तेव्हा सदर योजनेरे् योग्य सांकनत्रण 
राज्यस्तरावर झाले नसल्हयारे् कदसनू येते. 
4.7 या योजनेसाठी शासनाकडून मागणी केल्हयानसुार कनधी प्राप्त होत असल्हयारे् आयकु्त, मकहला व बाल कवकास 
कवभाग, पणेु याांनी साांकगतले. सदर योजनेमळेु ककशोरवयीन मलुींर्ा कवकास व सक्षमीकरण झाले असल्हयारे् आयकु्त, 
मकहला व बाल कवकास कवभाग, पणेु याांना वाटत असल्हयारे् कदसनू आले. 
4.8  या योजनेमळेु ककशोरवयीन मलुींर्ा पोषण व आरोग्यकवषयक दजा सधुारल्हयारे् मत आयकु्त, मकहला व बाल 
कवकास कवभाग, पणेु याांनी व्यक्त केले. तसेर् सदर योजनेमळेु ककशोरवयीन मलुींर्ी गहृकौशल्हये, जीवनकौशल्हये आकण 
व्यवसाकयक कौशल्हये उांर्ावले असल्हयारे् मत आयकु्त, मकहला व बाल कवकास कवभाग, पणेु याांनी व्यक्त केले. 

4.9 या योजनेमळेु शाळा सोडलेल्हया मलुी कशक्षणाकडे वळल्हया आहेत असे मत आयकु्त, मकहला व बाल कवकास 
कवभाग, पणेु याांनी व्यक्त केले. 
अडर्णी 

1) व्यावसाकयक प्रकशक्षण कसे व कोणामार्ग त आयोकजत करावे यार्ा बोध होत नाही. 
2) आहारामध्ये गरम ताजा आहार परुकवणे शक्य होत नाही. 

उपाययोिना 
1) या योजनेंतगगत ककशोरवयीन मलुींना देण्यात येणाऱ्या व्यावसाकयक प्रकशक्षणार्ी जबाबदारी व्यावसाकयक 

प्रकशक्षण व तांत्र कशक्षण कवभागाकडे सोपकवण्यात यावी. 
2) गरम ताज्या आहाराऐवजी THR धान्य स्वरुपात परुकवण्यात यावे. 

***** 
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प्रकरण-5 

मखु्य काययकारी अधिकारी, धिल्हा पधरषद याांच्याधिषयी माधहती 
 

5.1  “सबला” (राजीव गाांधी ककशोरवयीन मलुींचे सक्षमीकरण) योजना राज्यात 11 कजल्ह्ाांत राबकवण्यात येत 
आहे. योजना राबकवण्यात येत असलेल्हया 11 कजल्हहा पकरषद कायालयाांकडून सांककलत करण्यात आलेल्हया माकहतीवर 
आधाकरत कवश्लेषण खालील पकरच्छेदाांमध्ये कदले आहे. 

5.2 या योजनेंतगगत सन 2011-12 व 2012-13 या कालावधीत पोषण आहारासाठी प्राप्त कनधी व झालेला खचग 
याबाबतचा प्रकल्हप व वषगकनहाय तपशील तक्ता क्र. 5.1 कदला आहे. 

तक्ता क्र. 5.1 

सन 2011-12 ि 2012-13 या कालाििीत पोषण आहारासाठी प्राप्त धनिी ि झालेला खर्य  
याबाबतर्ा प्रकल्प ि िषयधनहाय तपशील 

(` लाखात) 
अ.क्र. िषय धनिीर्ा 

स्रोत 
प्रकल्प प्रकार एकूण 

ग्रामीण आधदिासी नागरी 
प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त धनिी झालेला खर्य 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 2011-

12 
कें द्र 443.8 443.8 69.9 69.9 326.3 326.3 840.0 840.0 
राज्य 476.2 476.2 0.0 0.0 112.0 112.0 588.2 588.2 
एकूण 920.1 920.1 69.9 69.9 438.3 438.3 1428.2 1428.2 

2 2012-
13 

कें द्र 872.6 816.7 265.8 209.8 546.0 513.9 1684.4 1540.4 
राज्य 701.0 701.0 41.2 41.2 363.5 341.1 1105.7 1083.3 
एकूण 1573.6 1517.7 306.9 250.9 909.5 855.2 2790.0 2623.6 

3 एकूण कें द्र 1316.4 1260.6 335.7 279.7 872.3 840.2 2524.4 2380.4 
राज्य 1177.2 1177.2 41.2 41.2 475.5 453.1 1693.9 1671.5 
एकूण 2493.7 2437.8 376.8 320.8 1347.8 1293.2 4218.3 4051.9 

 
5.3 वरील तक््यातील माकहतीवरून सन 2011-12 व 2012-13 या कालावधीत आयकु्त, मकहला व बाल 
कवकास कवभाग, पणेु या कायालयाकडून कजल्ह्ाांना ` 4218 लाख इतका कनधी प्राप्त झाल्हयाचे, तर प्राप्त कनधीपैकी  
` 4052 लाख (96 टक्के) कनधी खचग झाल्हयाचे कदसनू आले. एकूण ` 4218 लाख प्राप्त कनधीपैकी ` 2524 लाख 
(60 टक्के) इतका कनधी कें द्र शासनाकडून प्राप्त झाल्हयाचे कदसनू आले. शासन कनणगयातील तरतदुीनसुार पोषण 
आहारासाठी 50 टक्के खचग कें द्र शासनामार्ग त, तर 50 टक्के खचग राज्य शासनामार्ग त करण्यात येईल, अशी तरतदू 
असताना सदर योजनेंतगगत पोषण आहारासाठी कें द्र शासनामार्ग त 60 टक्के कनधी प्राप्त झाल्हयाचे कदसनू आले. 
वषगकनहाय कवचार करता, सन 2011-12 ककरता ` 1428 लाख (34 टक्के) कनधी प्राप्त झाल्हयाचे कदसनू आले. 
प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, सवाकधक कनधी ` 2494 लाख (59 टक्के) ग्रामीण प्रकल्हपाककरता प्राप्त झाल्हयाचे कदसनू 
आले. ्याखालोखाल ` 1347 लाख (32 टक्के) नागरी प्रकल्हपाककरता व ` 377 लाख (9 टक्के) कनधी आकदवासी 
प्रकल्हपाककरता प्राप्त झाल्हयाचे कदसनू आले. कजल्हहाकनहाय कवचार करता, सवाकधक ` 1374 लाख (33 टक्के) कनधी 
बीड कजल्ह्ास, तर सवात कमी ` 3 लाख (नगण्य टक्के) कनधी गोंकदया कजल्ह्ास प्राप्त झाल्हयाचे कदसनू आले. 
पोषणआहारासाठी प्राप्त  कनधी व झालेला खचग याबाबतचा प्रकल्हप, वषग व कजल्हहाकनहाय तपशील पकरकशष्ट क्र. 5.1 ते 
5.3 मध्ये कदला आहे. 
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5.4 या योजनेंतगगत सन 2011-12 व 2012-13 या कालावधीत प्रकशक्षणासाठी प्राप्त कनधी व झालेला खचग 
याबाबतचा प्रकल्हप प्रकारानसुार वषगकनहाय तपशील तक्ता क्र. 5.2 कदला आहे. 

तक्ता क्र. 5.2 

सन 2011-12 ि 2012-13 या कालाििीत प्रधशक्षणासाठी प्राप्त धनिी ि झालेला खर्य  
याबाबतर्ा प्रकल्प प्रकारानसुार िषयधनहाय तपशील 

(` लाखात) 
अ.क्र. िषय प्रकल्प प्रकार एकूण 

ग्रामीण आधदिासी नागरी 
प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त धनिी झालेला 
खर्य 

प्राप्त धनिी झालेला खर्य प्राप्त धनिी झालेला 
खर्य 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 2011-12 0 0 0 0 78.28 77.53 78.28 77.53 
2 2012-13 83.3 81.15 15.36 17.5 71.15 68.37 169.80 167.00 
         एकूण 83.3 81.15 15.36 17.47 149.4 145.9 248.1 244.5 

 
5.5 वरील तक््यातील माकहतीवरून सन 2011-12 व 2012-13 या कालावधीत कें द्र शासनाकडून प्राप्त झालेला 
कनधी आयकु्त, मकहला व बाल कवकास कवभाग, पणेु या कायालयामार्ग त प्रकशक्षणासाठी कजल्ह्ाांना ` 248 लाख 
इतका कनधी कवतरीत झाल्हयाचे, तर कवतरीत कनधीपैकी ` 245 लाख (99 टक्के) कनधी खचग झाल्हयाचे कदसनू आले. 
वषगकनहाय कवचार करता, सन 2011-12 ककरता ` 78 लाख (32 टक्के) कनधी कजल्ह्ाांना कवतरीत झाल्हयाचे कदसनू 
आले. प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, सवाकधक कनधी ` 150 लाख (61 टक्के) नागरी प्रकल्हपाककरता कवतरीत झाल्हयाचे 
कदसनू आले. ् याखालोखाल ̀  83 लाख (33 टक्के) ग्रामीण प्रकल्हपाककरता व  ̀  15 लाख (6 टक्के) कनधी आकदवासी 
प्रकल्हपाककरता प्राप्त झाल्हयाचे कदसनू आले. कजल्हहाकनहाय कवचार करता, सवाकधक ` 120 (48 टक्के) लाख कनधी 
मुांबई कजल्ह्ास, तर सवात कमी ` 1 (नगण्य टक्के) लाख कनधी गडकचरोली कजल्ह्ास प्राप्त झाल्हयाचे कदसनू आले. 
प्रकशक्षणासाठी प्राप्त  कनधी व झालेला खचग याबाबतचा प्रकल्हप, वषग व कजल्हहाकनहाय तपशील पकरकशष्ट क्र. 5.4 ते 
5.6 मध्ये कदला आहे. 
  

5.6 या योजनेंतगगत सन 2011-12 व 2012-13 या कालावधीतील योजनेच्या भौकतक प्रगतीबाबतचा प्रकल्हप 
प्रकारानसुार वषगकनहाय तपशील तक्ता क्र. 5.3 कदला आहे. 

तक्ता क्र. 5.3 

सन 2011-12 ि 2012-13 या कालाििीतील योिनेच्या भौधतक प्रगतीबाबतर्ा  
प्रकल्प प्रकारानसुार िषयधनहाय तपशील 

अ.क्र. िषय प्रकल्प प्रकार प्रकल्पाांर्ी 
सांख्या 

सबला 
कें द्ाांर्ी 
सांख्या 

11 ते 14 ियोगटातील 
लाभिारक 

15 ते 18 ियोगटातील 
लाभिारक 

भौधतक लक्ष्य भौधतक 
साध्य 

भौधतक 
लक्ष्य 

भौधतक साध्य 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 2011-

12 
ग्रामीण 117 18973 292153 193769 354528 340992 
आकदवासी 34 6493 105898 52198 98527 95902 
नागरी 66 7169 171173 62189 147531 88244 
एकूण 217 32635 569224 308156 600586 525138 
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अ.क्र. िषय प्रकल्प प्रकार प्रकल्पाांर्ी 
सांख्या 

सबला 
कें द्ाांर्ी 
सांख्या 

11 ते 14 ियोगटातील 
लाभिारक 

15 ते 18 ियोगटातील 
लाभिारक 

भौधतक  
लक्ष्य 

भौधतक 
साध्य 

भौधतक 
लक्ष्य 

भौधतक  
साध्य 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
2 2012-

13 
ग्रामीण 117 19547 266513 178628 375089 359162 
आकदवासी 34 6493 104927 60635 104694 99750 
नागरी 66 7258 166194 62000 169057 109318 
एकूण 217 33298 537634 301263 648840 568230 

      एकूण ग्रामीण 234 38520 558666 372397 729617 700154 
आकदवासी 68 12986 210825 112833 203221 195652 
नागरी 132 14427 337367 124189 316588 197562 
एकूण 434 65933 1106858 609419 1249426 1093368 

 
5.7 वरील तक््यातील माकहतीवरून सन 2011-12 व 2012-13 या कालावधीत एकूण 434 प्रकल्हप असल्हयाचे 
कदसनू आले. एकूण 434 प्रकल्हपाांपैकी ग्रामीण भागात 234 (54 टक्के), नागरी भागात 132 (30 टक्के) व 
आकदवासी भागात 68 (16 टक्के) प्रकल्हप असल्हयाचे कदसनू आले. एकूण 434 प्रकल्हपाांमध्ये 65933 सबला कें दे्र 
असल्हयाचे कदसनू आले. ्यापैकी ग्रामीण भागात 38520 (58 टक्के), नागरी भागात 14427 (22 टक्के) व 
आकदवासी भागात 12986 (20 टक्के) सबला कें दे्र असल्हयाचे कदसनू आले. या योजनेंतगगत सन 2011-12 व  
2012-13 या कालावधीत 11 ते 14 वषे या वयोगटाककरता 1106858 इतके भौकतक लक्ष्य कनधारीत केले होते, 
तथाकप, 609419 (55 टक्के) इतके साध्य झाल्हयाचे कदसनू आले. ग्रामीण, आकदवासी व नागरी प्रकल्हपाांत साध्याचे 
भौकतक लक्ष्याशी प्रमाण अनकु्रमे 67, 54 व 37 टक्के असल्हयाचे कदसनू आले. या योजनेंतगगत सन 2011-12 व  
2012-13 या कालावधीत 15 ते 18 वषे या वयोगटाककरता 1249426 इतके भौकतक लक्ष्य कनधारीत केले होते, 
तथाकप 1093368 (87 टक्के) इतके साध्य झाल्हयाचे कदसनू आले. ग्रामीण, आकदवासी व नागरी प्रकल्हपाांत साध्याचे 
भौकतक लक्ष्याशी प्रमाण अनकु्रमे 96, 96 व 62 टक्के असल्हयाचे कदसनू आले. वषगकनहाय कवचार करता, सन 2011-
12 या वषाककरता साध्याचे भौकतक लक्ष्याशी प्रमाण 71 टक्के, तर सन 2012-13 या वषाककरता साध्याचे भौकतक 
लक्ष्याशी प्रमाण 73 टक्के असल्हयाचे कदसनू आले.  

5.8 या योजनेंतगगत सन 2011-12 व 2012-13 या कालावधीतील प्रकशक्षणाच्या प्रगतीबाबतचा प्रकल्हप 
प्रकारानसुार कजल्हहाकनहाय तपशील तक्ता क्र. 5.4 कदला आहे. 
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तक्ता क्र. 5.4 

सन 2011-12 ि 2012-13 या कालाििीतील प्रधशक्षणाच्या प्रगतीबाबतर्ा  

प्रकल्प प्रकारानसुार धिल्हाधनहाय तपशील 

अ.क्र. धिल्हा प्रकल्प प्रकल्पाांर्ी 
सांख्या 

प्रधशक्षणासाठी 
धितरीत 

केलेला धनिी 
(लाखात) 

प्रधशक्षणािर 
झालेला 

एकूण खर्य 
(लाखात) 

एकूण मखु्य 
सेधिका / 

पययिेधक्षकाांर्ी 
सांख्या 

स्तांभ 7 
पैकी 

प्रधशधक्षत 
मखु्यसेधिका 
/ पययिेधक्षका 

(सांख्या) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 मुांबई नागरी 33 46.48 46.48 165 160 

2 कोल्हहापरू 
ग्रामीण 16 10.55 10.55 121 121 
नागरी 2 2.78 2.78 16 16 
एकूण 18 13.33 13.33 137 137 

3 सातारा 
ग्रामीण 18 15.54 15.43 133 127 
नागरी 1 1.09 1.09 4 3 
एकूण 19 16.63 16.52 137 130 

4 नाकशक 

ग्रामीण 13 7.28 7.28 90 90 
आकदवासी 13 9.1 9.1 90 90 
नागरी 3 3.27 3.27 15 15 
एकूण 29 19.65 19.65 195 195 

5 नाांदेड 

ग्रामीण 14 20.66 20.66 100 100 
आकदवासी 2 2.18 2.18 21 21 
नागरी 3 1.08 1.08 4 4 
एकूण 19 23.92 23.92 125 125 

6 बीड 
ग्रामीण 13 4.73 4.73 64 64 
नागरी 2 3.15 3.15 9 9 
एकूण 15 7.88 7.88 73 73 

7 अमरावती 

ग्रामीण 12 6.18 6.18 79 79 
आकदवासी 2 1.45 1.45 18 18 
नागरी 3 3.2 3.2 19 19 
एकूण 17 10.83 10.83 116 116 

8 बलुढाणा 
ग्रामीण 14 9.3 9.3 78 54 
नागरी 11 1.75 1.75 11 11 
एकूण 25 11.05 11.05 89 65 

9 गडकचरोली 
आकदवासी 12 0 0 0 0 
नागरी 1 1.09 1.09 4 4 
एकूण 13 1.09 1.09 4 4 
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अ.क्र. धिल्हा प्रकल्प प्रकल्पाांर्ी 
सांख्या 

प्रधशक्षणासाठी 
धितरीत 

केलेला धनिी 
(लाखात) 

प्रधशक्षणािर 
झालेला 

एकूण खर्य 
(लाखात) 

एकूण मखु्य 
सेधिका / 

पययिेधक्षकाांर्ी 
सांख्या 

स्तांभ 7 
पैकी 

प्रधशधक्षत 
मखु्यसेधिका 
/ पययिेधक्षका 

(सांख्या) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

10 गोंकदया 

ग्रामीण 5 2.9 2 34 34 
आकदवासी 4 2.32 1.65 27 27 
नागरी 1 0.72 0.72 3 3 
एकूण 10 5.94 4.37 64 64 

11 नागपरू 

ग्रामीण 12 3.6 3.6 8 0 
आकदवासी 1 0.3 0.3 79 0 
नागरी 6 7.62 7.62 0 0 
एकूण 19 11.52 11.52 87 0 

एकूण 

ग्रामीण 117 80.74 79.73 707 669 
आकदवासी 34 15.35 14.68 235 156 
नागरी 66 72.23 72.23 250 244 
एकूण 217 168.32 166.6 1192 1069 

 

5.9 वरील तक््यातील माकहतीवरून सन 2012-13 या सांदभग वषाककरता एकूण 217 प्रकल्हपाांमध्ये प्रकशक्षण 
आयोकजत केले असल्हयाचे कदसनू आले. सदर प्रकशक्षणासाठी ` 168 लाख इतका कनधी कवतरीत केला असनू, 
प्रकशक्षणावर ` 167 (99 टक्के) लाख इतका कनधी खचग झाल्हयाचे कदसनू आले. एकूण 1192 मखु्यसेकवका/ 
पयगवेकक्षकाांपैकी 1069 (90 टक्के) मखु्य सेकवका / पयगवेकक्षका प्रकशकक्षत असल्हयाचे कदसनू आले. कजल्हहाकनहाय कवचार 
करता, प्रकशक्षणासाठी सवात जास्त 46.48 लाख (28 टक्के) मुांबई कजल्ह्ास, तर सवात कमी 1.09 लाख  
(1 टक्का) इतका कनधी गडकचरोली कजल्ह्ास कवतरीत झाल्हयाचे कदसनू आले.  

5.10 या योजनेंतगगत सन 2012-13 या सांदभग वषाककरता पोषण आहार योजनेंतगगत ग्रामीण प्रकल्हपात 9 (90 टक्के) 
मखु्य कायगकारी अकधकारी याांनी सकुडी, उपमा व कशरा हे खाद्यपदाथग परुकवण्यात आल्हयाचे साांकगतले. आकदवासी 
प्रकल्हपात 6 (60 टक्के) व नागरी प्रकल्हपात सवगच मखु्य कायगकारी अकधकारी याांनी सकुडी, उपमा व कशरा हे 
खाद्यपदाथग परुकवल्हयाचे साांकगतले. 

5.11 या योजनेंतगगत सन 2012-13 या सांदभग वषाककरता ग्रामीण व आकदवासी प्रकल्हपाांसाठी एकूण 10 मखु्य 
कायगकारी अकधकाऱयाांपैकी 4 (40 टक्के) मखु्य कायगकारी अकधकाऱयाांनी मे. महालक्ष्मी मकहला गहृ उद्योग व 
बहुउदे्दशीय औद्योकगक सहकारी सांस्था कोटा, राजस्थान याांनी पोषण आहारासाठी तयार खाद्यपदाथाचा परुवठा 
केल्हयाचे साांकगतले. ्याखालोखाल 3 (30 टक्के) व्यांकटेश मकहला कजल्हहा लातरू, 2 (20 टक्के) व्यांकटेश्वर मकहला, 
नागपरू व 1 (10 टक्के) जननी मकहला मांडळामार्ग त पोषण आहारासाठी तयार खाद्यपदाथाचा परुवठा केल्हयाचे मखु्य 
कायगकारी अकधकारी याांनी साांकगतले. नागरी प्रकल्हपासाठी एकूण 11 मखु्य कायगकारी अकधकाऱयाांपैकी 5 (46 टक्के) 
मखु्य कायगकारी अकधकाऱयाांनी मे. महालक्ष्मी मकहला गहृ उद्योग व बहुउदे्दशीय औद्योकगक सहकारी सांस्था कोटा, 
राजस्थान याांनी पोषण आहारासाठी तयार खाद्यपदाथाचा परुवठा केल्हयाचे साांकगतले. ्याखालोखाल 3 (27 टक्के) 
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व्यांकटेश मकहला कजल्हहा लातरू, 2 (18 टक्के) व्यांकटेश्वर मकहला व 1 (9 टक्के) जननी मकहला मांडळामार्ग त पोषण 
आहारासाठी तयार खाद्यपदाथाचा परुवठा केल्हयाचे मखु्य कायगकारी अकधकारी याांनी साांकगतले. 

5.12 या योजनेंतगगत सन 2012-13 या सांदभग वषाककरता ककशोरवयीन मलुींना पोषण आहार परुकवताना आलेल्हया 
अडचणी  व ्यावरील उपाययोजना खालीलप्रमाणे आहेत. 

अडर्णी : 

1) ककशोरवयीन मलुींची सबला कें द्रात उपस्स्थती कमी  

2) आहाराची प्रतवारी ककशोरवयीन मलुींना आकर्षषत करीत नाही. आहारात तोच-तोचपणा असल्हयाने, THR 
घेण्यास ककशोरवयीन मलुी उ्सकु नाहीत. 

3) सबला कें द्रात पोषण आहार ठेवण्यास जागा अपरुी आहे. 

उपाययोिना : 

1) ककशोरवयीन मलुींना घरातनू / शाळेतनू ने-आण करण्यासाठी वाहन व्यवस्था करावी. सकुा आहार धान्याची 
ककट परुवावी. 

2) आहाराची प्रतवारी सधुारावी. आहारात र्ळे, सकुा मेवा याांचा समावेश करावा. 

3) सबला कें द्रास स्वतांत्र इमारत देण्यात यावी. 

5.13 या योजनेंतगगत सन 2012-13 या सांदभग वषाककरता ग्रामीण व आकदवासी प्रकल्हपाांसाठी 5 (50 टक्के) कजल्हहा 
आरोग्य अकधकारी, कजल्हहा पकरषद याांच्याकडून आरोग्यकवषयक सकुवधा, लोहयकु्त व जांतनाशक गोळयाांचा परुवठा 
केल्हयाचे मखु्य कायगकारी अकधकारी याांनी साांकगतले. ्याखालोखाल 4 (40 टक्के)  आयकु्त कायालय, मकहला व 
बाल कवकास कवभाग, पणेु, 2 (20 टक्के) प्राथकमक आरोग्य कें द्र व 1 (10 टक्के) एकास््मक बाल कवकास कवभाग 
आयकु्तालय या कायालयाांनी आरोग्यकवषयक सकुवधा, लोहयकु्त व जांतनाशक गोळयाांचा परुवठा केल्हयाचे मखु्य 
कायगकारी अकधकारी या कायालयाांनी साांकगतले. नागरी प्रकल्हपाांसाठी 5 (45 टक्के) आयकु्त कायालय, मकहला व 
बाल कवकास कवभाग, पणेु, याांच्याकडून आरोग्यकवषयक सकुवधा, लोहयकु्त व जांतनाशक गोळयाांचा परुवठा केल्हयाचे 
मखु्य कायगकारी अकधकारी या कायालयाांनी साांकगतले, तर 4 (36 टक्के) कजल्हहा आरोग्य अकधकारी, कजल्हहा पकरषद, 
3 (27 टक्के) एकास््मक बाल  कवकास कवभाग आयकु्तालय व महानगरपाकलका/नगरपकरषद आरोग्य अकधकारी 
कायालय याांच्याकडून आरोग्यकवषयक सकुवधा, लोहयकु्त व जांतनाशक गोळयाांचा परुवठा केल्हयाचे मखु्य कायगकारी 
अकधकारी या कायालयाांनी साांकगतले.  

5.14 या योजनेंतगगत सन 2012-13 या सांदभग वषाककरता ग्रामीण व आकदवासी प्रकल्हपाांसाठी 6 (60 टक्के) मखु्य 
कायगकारी अकधकारी या कायालयाांनी वषातनू चार वेळा ककशारेवयीन मलुींची आरोग्य तपासणी केली जात असल्हयाचे 
साांकगतले, तर 4 (40 टक्के) मखु्य कायगकारी अकधकारी या कायालयाांनी वषातनू चार वेळा ककशारेवयीन मलुींची 
आरोग्य तपासणी केली जात असल्हयाचे साांकगतले. 

5.15 या योजनेंतगगत सन 2012-13 या सांदभग वषाककरता ककशोरवयीन मलुींना आरोग्यकवषयक सकुवधा (रक्त 
तपासणी, लोहयकु्त गोळया, जांतनाशक गोळया व आरोग्य तपासणी इ. बाबत) परुकवताना आलेल्हया अडचणी व 
्यावरील उपाययोजना खालीलप्रमाणे आहेत. 
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अडर्णी : 

1) गोळया व औषधाांचा अकनयकमत परुवठा होत असतो. 

2) ककशोरवयीन मलुींची आरोग्य तपासणीसाठी मनषु्यबळाची उणीव  

3) आरोग्य तपासणीसाठी सबला कें द्र ककवा अांगणवाडी कें द्राजवळ आरोग्य कें द्र नसल्हयामळेु आरोग्य तपासणी 
वेळेवर होत नाही. तसेच, याबाबतीत कनयोजनाचा अभावसधु्दा कदसनू येतो. 

उपाययोिना : 

1) गोळया व औषधाांचा कनयकमत व वेळेवर परुवठा करण्यात यावा. 

2) आरोग्य कवभागातील सवग स्तरावरील पदे भरण्यात यावीत. 

3) आरोग्य तपासणीसांदभात आरोग्य कवभागाने कनयोजन करावे. तसेच, प्र्येक प्रकल्हपास कर्रते आरोग्य पथक 
नेमावे या व्यकतकरक्त आरोग्य तपासणी करण्याबाबत ककशोरवयीन मलुींना प्रो्साहनपर मागगदशगन करण्यात 
यावे. 

5.16 सन 2012-13 या सांदभग वषाककरता ग्रामीण/आकदवासी व नागरी प्रकल्हपाांसाठी सवगच मखु्य कायगकारी 
अकधकारी कायालयाांनी या योजनेंतगगत कमळणारा पोषण आहार व आरोग्यकवषयक सकुवधाांमळेु ककशोरवयीन मलुींचा 
पोषण व आरोग्यकवषयक दजा सधुारला असल्हयाचे साांकगतले.  

5.17 सन 2012-13 या सांदभग वषाककरता ग्रामीण व आकदवासी प्रकल्हपाांसाठी एकूण 10 मखु्य कायगकारी अकधकारी 
कायालयाांपैकी 3 (30 टक्के)  मखु्य कायगकारी अकधकारी कायालयाांनी या योजनेंतगगत प्रकशक्षणासाठी कमळणारा कनधी 
परेुसा असल्हयाचे साांकगतले. ज्या मखु्य कायगकारी अकधकारी कायालयाांना प्रकशक्षणासाठी कमळणारा कनधी परेुसा वाटत 
नाही, अशा मखु्य कायगकारी अकधकारी कायालयाांपैकी 4 (58 टक्के) कायालयाांनी ` 25001 - ` 50000, प्र्येकी 
1 (14 टक्के) ` 10000 - ` 25000, ` 50001 - ` 100000, 5 लाखाांपेक्षा अकधक अपेकक्षत कनधी असावा असे 
साांकगतले. नागरी प्रकल्हपासाठी एकूण 11 मखु्य कायगकारी अकधकारी कायालयाांपैकी 3 (27 टक्के) मखु्य कायगकारी 
अकधकारी कायालयाांनी या योजनेंतगगत प्रकशक्षणासाठी कमळणारा कनधी परेुसा असल्हयाचे साांकगतले. ज्या मखु्य 
कायगकारी अकधकारी कायालयाांना प्रकशक्षणासाठी कमळणारा कनधी पुरेसा वाटत नाही, अशा मखु्य कायगकारी अकधकारी 
कायालयाांपैकी 3 (36 टक्के) कायालयाांनी ` 50001 - ` 100000, 2 (25 टक्के) 5 लाखाांपेक्षा अकधक, प्र्येकी 1 
(13 टक्के) ` 10000 - ` 25000, ` 25001 - ` 50000 व ` 10000 ते ` 2500000  अपेकक्षत कनधी असावा 
असे साांकगतले. 

5.18 या योजनेंतगगत सन 2012-13 या सांदभग वषाककरता ग्रामीण, आकदवासी व नागरी प्रकल्हपाांसाठी सवगच मखु्य 
कायगकारी अकधकारी कायालयाांना प्रकशक्षणामळेु ककशोरवयीन मलुींच्या गहृकौशल्हये, जीवनकौशल्हये व व्यावसाकयक 
कौशल्हयात वाढ झाली असल्हयाचे साांकगतले. 

5.19 या योजनेंतगगत सन 2012-13 या सांदभग वषाककरता ग्रामीण व आकदवासी प्रकल्हपाांसाठी 7 (70 टक्के) व 
नागरी प्रकल्हपासाठी 8 (73 टक्के) मखु्य कायगकारी अकधकारी कायालयाांनी सबला कें द्राांना राज्यस्तरावरून ककशोरी 
ककट्स परुकवण्यात आल्हयाचे साांकगतले.  
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धकशोरियीन मलुींसाठी प्रधशक्षण राबधिताना येणाऱ्या अडर्णी : 

1) योजनेंतगगत प्रकल्हपाांना प्रकशक्षणासाठी प्राप्त होणारा कनधी अपरुा आहे. 

2) प्रकशक्षणादरम्यान LCD projector सारख्या सकुवधा प्रकल्हप स्तरावर उपलब्ध नाहीत. 

3) ग्रामीण भागातील मलुी प्रकशक्षणास परेुसा प्रकतसाद देत नाहीत. 

4) योजनेंतगगत परुकवण्यात येणारे ककशोरी ककट्स परेुसे नाहीत. 

उपाययोिना : 

1) या योजनेंतगगत प्रकशक्षणासाठी परेुसा कनधी उपलब्ध होण्याच्यादषृ्टीने शासन कनणगयात तरतदू करण्यात यावी. 

2) प्रकल्हप स्तरावर LCD projector सारख्या सकुवधा प्रकशक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 

3) प्रकशक्षणादरम्यान ककशारेवयीन मलुींना मानधन कदल्हयास प्रकशक्षणाचा प्रकतसाद वाढेल. 

4) ककशोरवयीन मलुींना प्रकशक्षणादरम्यान ककशोरी ककट्स पुरकवण्यात यावेत. 

***** 
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पधरधशष्ट क्र. 5.1 

सन 2011-12 या सांदभय िषाकधरता पोषण आहारासाठी प्राप्त धनिी ि झालेला खर्य  
याबाबतर्ा प्रकल्प, िषय ि धिल्हाधनहाय तपशील 

स्रोत : कें द् 
(` लाखात) 

अ.क्र. धिल्हा प्रकल्प प्रकार एकूण 
ग्रामीण आधदिासी नागरी 

प्राप्त धनिी झालेला 
खर्य 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त धनिी झालेला खर्य 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 मुांबई  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 कोल्हहापरू 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 सातारा 65.1 65.1 0.0 0.0 7.8 7.8 72.8 72.8 
4 नाकशक 8.7 8.7 8.7 8.7 230.7 230.7 248.1 248.1 
5 नाांदेड 0.0 0.0 61.2 61.2 1.1 1.1 62.3 62.3 
6 बीड 370.1 370.1 0.0 0.0 0.0 0.0 370.1 370.1 
7 अमरावती 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8 बलुढाणा 0.0 0.0 0.0 0.0 86.7 86.7 86.7 86.7 
9 गडकचरोली 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
10 गोंकदया 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
11 नागपरू 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

         एकूण  443.8 443.8 69.9 69.9 326.3 326.3 840.0 840.0 
 

पधरधशष्ट क्र. 5.1 

सन 2011-12 या सांदभय िषाकधरता पोषण आहारासाठी प्राप्त धनिी ि झालेला खर्य  
याबाबतर्ा प्रकल्प, िषय ि धिल्हाधनहाय तपशील 

स्रोत : राज्य    
           (` लाखात) 

 

अ.क्र. धिल्हा प्रकल्प प्रकार एकूण 
ग्रामीण आधदिासी नागरी 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त धनिी झालेला खर्य 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 मुांबई  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 कोल्हहापरू 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 सातारा 106.2 106.2 0.0 0.0 10.7 10.7 116.9 116.9 
4 नाकशक 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5 नाांदेड 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 2.2 2.2 2.2 
6 बीड 370.1 370.1 0.0 0.0 0.0 0.0 370.1 370.1 
7 अमरावती 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8 बलुढाणा 0.0 0.0 0.0 0.0 99.0 99.0 99.0 99.0 
9 गडकचरोली 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
10 गोंकदया 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
11 नागपरू 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

        एकूण  476.2 476.2 0.0 0.0 112.0 112.0 588.2 588.2 
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पधरधशष्ट क्र. 5.1 

सन 2011-12 या सांदभय िषाकधरता पोषण आहारासाठी प्राप्त धनिी ि झालेला खर्य  
याबाबतर्ा प्रकल्प, िषय ि धिल्हाधनहाय तपशील 

 
स्रोत : कें द् ि राज्य (एकूण) 

(` लाखात) 
अ.क्र. धिल्हा प्रकल्प प्रकार एकूण 

ग्रामीण आधदिासी नागरी 
प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त धनिी झालेला खर्य 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 मुांबई  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 कोल्हहापरू 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 सातारा 171.2 171.2 0.0 0.0 18.51 18.51 189.7 189.7 
4 नाकशक 8.724 8.724 8.724 8.724 230.7 230.7 248.1 248.1 
5 नाांदेड 0.0 0.0 61.18 61.18 3.32 3.32 64.5 64.5 
6 बीड 740.1 740.1 0.0 0.0 0.0 0.0 740.1 740.1 
7 अमरावती 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8 बलुढाणा 0.0 0.0 0.0 0.0 185.7 185.7 185.7 185.7 
9 गडकचरोली 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
10 गोंकदया 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
11 नागपरू 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

       एकूण  920.1 920.1 69.9 69.9 438.3 438.3 1428.2 1428.2 
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पधरधशष्ट क्र. 5.2 

सन 2012-13 या सांदभय िषाकधरता पोषण आहारासाठी प्राप्त धनिी ि झालेला खर्य  
याबाबतर्ा प्रकल्प, िषय ि धिल्हाधनहाय तपशील 

स्रोत : कें द् 
(` लाखात) 

अ.क्र. धिल्हा प्रकल्प प्रकार एकूण 
ग्रामीण आधदिासी नागरी 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त धनिी झालेला खर्य 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 मुांबई  0.0 0.0 0.0 0.0 217.9 211.3 217.9 211.3 
2 कोल्हहापरू 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 6.3 7.1 6.3 
3 सातारा 358.6 358.6 0.0 0.0 6.6 6.6 365.2 365.2 
4 नाकशक 205.5 149.7 205.5 149.7 222.4 222.4 633.5 521.7 
5 नाांदेड 12.1 12.1 10.1 10.1 1.1 1.1 23.4 23.4 
6 बीड 296.3 296.3 0.0 0.0 40.8 16.1 337.2 312.5 
7 अमरावती 0.0 0.0 50.1 50.0 9.1 9.1 59.2 59.1 
8 बलुढाणा 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 29.5 29.5 29.5 
9 गडकचरोली 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 
10 गोंकदया 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 2.8 2.8 
11 नागपरू 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 

       एकूण  872.6 816.7 265.8 209.8 546.0 513.9 1684.4 1540.4 
 

पधरधशष्ट क्र. 5.2 

सन 2012-13 या सांदभय िषाकधरता पोषण आहारासाठी प्राप्त धनिी ि झालेला खर्य  
याबाबतर्ा प्रकल्प, िषय ि धिल्हाधनहाय तपशील 

स्रोत : राज्य 
(` लाखात) 

अ.क्र. धिल्हा प्रकल्प प्रकार एकूण 
ग्रामीण आधदिासी नागरी 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त धनिी झालेला खर्य 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 मुांबई  0.0 0.0 0.0 0.0 111.1 88.8 111.1 88.8 
2 कोल्हहापरू 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.2 10.3 10.2 
3 सातारा 345.4 345.4 0.0 0.0 8.4 8.4 353.7 353.7 
4 नाकशक 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5 नाांदेड 50.4 50.4 0.0 0.0 4.0 4.0 54.3 54.3 
6 बीड 296.3 296.3 0.0 0.0 0.1 0.1 296.4 296.4 
7 अमरावती 8.9 8.9 41.2 41.2 0.0 0.0 50.1 50.1 
8 बलुढाणा 0.0 0.0 0.0 0.0 185.7 185.7 185.7 185.7 
9 गडकचरोली 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
10 गोंकदया 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 
11 नागपरू 0.0 0.0 0.0 0.0 43.8 43.8 43.8 43.8 
 एकूण  701.0 701.0 41.2 41.2 363.5 341.1 1105.7 1083.3 



 

52 

 

 

पधरधशष्ट क्र. 5.2 

सन 2012-13 या सांदभय िषाकधरता पोषण आहारासाठी प्राप्त धनिी ि झालेला खर्य  
याबाबतर्ा प्रकल्प, िषय ि धिल्हाधनहाय तपशील 

स्रोत : कें द् ि राज्य (एकूण) 
(` लाखात) 

अ.क्र. धिल्हा प्रकल्प प्रकार एकूण 
ग्रामीण आधदिासी नागरी 

प्राप्त धनिी झालेला 
खर्य 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त धनिी झालेला 
खर्य 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 मुांबई  0.0 0.0 0.0 0.0 328.9 300.1 328.9 300.1 
2 कोल्हहापरू 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 16.6 17.5 16.6 
3 सातारा 704.0 704.0 0.0 0.0 15.0 15.0 719.0 718.9 
4 नाकशक 205.5 149.7 205.5 149.7 222.4 222.4 633.5 521.7 
5 नाांदेड 62.5 62.5 10.1 10.1 5.1 5.1 77.7 77.7 
6 बीड 592.7 592.7 0.0 0.0 40.9 16.2 633.6 608.9 
7 अमरावती 8.9 8.9 91.3 91.1 9.1 9.1 109.3 109.2 
8 बलुढाणा 0.0 0.0 0.0 0.0 215.3 215.3 215.3 215.3 
9 गडकचरोली 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 
10 गोंकदया 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 2.9 2.9 
11 नागपरू 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 44.0 44.0 44.0 

       एकूण  1573.6 1517.7 306.9 250.9 909.5 855.0 2790.0 2623.6 
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पधरधशष्ट क्र. 5.3 

सन 2011-12  ि 2012-13 या कालाििीकधरता पोषण आहारासाठी प्राप्त धनिी ि झालेला खर्य  
याबाबतर्ा प्रकल्प, िषय ि धिल्हाधनहाय तपशील 

स्रोत : कें द् 
(` लाखात) 

अ.क्र. धिल्हा प्रकल्प प्रकार एकूण 
ग्रामीण आधदिासी नागरी 

प्राप्त धनिी झालेला 
खर्य 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त धनिी झालेला 
खर्य 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 मुांबई  0.0 0.0 0.0 0.0 217.9 211.3 217.9 211.3 
2 कोल्हहापरू 0.0 0.0 0.0 0.0 7.14 6.34 7.14 6.34 
3 सातारा 423.7 423.7 0.0 0.0 14.4 14.4 438.1 438.1 
4 नाकशक 214.3 158.4 214.3 158.4 453.1 453.1 881.6 769.9 
5 नाांदेड 12.1 12.1 71.3 71.3 2.2 2.2 85.7 85.7 
6 बीड 666.4 666.4 0.0 0.0 40.8 16.1 707.2 682.5 
7 अमरावती 0.0 0.0 50.1 50.0 9.1 9.1 59.2 59.1 
8 बलुढाणा 0.0 0.0 0.0 0.0 116.2 116.2 116.2 116.2 
9 गडकचरोली 0.0 0.0 0.0 0.0 8.51 8.51 8.51 8.51 
10 गोंकदया 0.0 0.0 0.0 0.0 2.75 2.75 2.75 2.75 
11 नागपरू 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.16 0.16 0.16 

        एकूण  1316.4 1260.6 335.7 279.7 872.3 840.2 2524.4 2380.4 
 

पधरधशष्ट क्र. 5.3 

सन 2011-12  ि 2012-13 या कालाििीकधरता पोषण आहारासाठी प्राप्त धनिी ि झालेला खर्य  
याबाबतर्ा प्रकल्प, िषय ि धिल्हाधनहाय तपशील 

स्रोत : राज्य 
(` लाखात) 

अ.क्र. धिल्हा प्रकल्प प्रकार एकूण 
ग्रामीण आधदिासी नागरी 

प्राप्त धनिी झालेला 
खर्य 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त धनिी झालेला 
खर्य 

प्राप्त धनिी झालेला 
खर्य 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 मुांबई  0.0 0.0 0.0 0.0 111.1 88.8 111.1 88.8 
2 कोल्हहापरू 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.2 10.3 10.2 
3 सातारा 451.5 451.5 0.0 0.0 19.1 19.1 470.6 470.6 
4 नाकशक 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5 नाांदेड 50.4 50.4 0.0 0.0 6.2 6.2 56.5 56.5 
6 बीड 666.4 666.4 0.0 0.0 0.1 0.1 666.5 666.5 
7 अमरावती 8.9 8.9 41.2 41.2 0.0 0.0 50.1 50.1 
8 बलुढाणा 0.0 0.0 0.0 0.0 284.8 284.8 284.8 284.8 
9 गडकचरोली 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
10 गोंकदया 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 
11 नागपरू 0.0 0.0 0.0 0.0 43.8 43.8 43.8 43.8 

        एकूण  1177.2 1177.2 41.2 41.2 475.5 453.1 1693.9 1671.5 
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पधरधशष्ट क्र. 5.3 

सन 2011-12  ि 2012-13 या कालाििीकधरता पोषण आहारासाठी प्राप्त धनिी ि झालेला खर्य  
याबाबतर्ा प्रकल्प, िषय ि धिल्हाधनहाय तपशील 

स्रोत : कें द् ि राज्य (एकूण) 
(` लाखात) 

अ.क्र. धिल्हा प्रकल्प प्रकार एकूण 
ग्रामीण आधदिासी नागरी 

प्राप्त धनिी झालेला 
खर्य 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त धनिी झालेला 
खर्य 

प्राप्त धनिी झालेला 
खर्य 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 मुांबई  0.0 0.0 0.0 0.0 328.9 300.1 328.9 300.1 
2 कोल्हहापरू 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 16.6 17.5 16.6 
3 सातारा 875.2 875.2 0.0 0.0 33.51 33.49 908.7 908.7 
4 नाकशक 214.3 158.4 214.3 158.4 453.1 453.1 881.6 769.9 
5 नाांदेड 62.5 62.5 71.3 71.3 8.4 8.4 142.2 142.2 
6 बीड 1332.8 1332.8 0.0 0.0 40.9 16.2 1373.7 1349.0 
7 अमरावती 8.94 8.94 91.25 91.14 9.09 9.09 109.28 109.17 
8 बलुढाणा 0.0 0.0 0.0 0.0 401.0 401.0 401.0 401.0 
9 गडकचरोली 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 
10 गोंकदया 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 2.9 2.9 
11 नागपरू 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 44.0 44.0 44.0 

       एकूण  2493.7 2437.8 376.8 320.8 1347.8 1293.2 4218.3 4051.9 
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पधरधशष्ट क्र. 5.4 

सन 2011-12 या सांदभय िषाकधरता प्रधशक्षणासाठी प्राप्त धनिी ि झालेला खर्य  
याबाबतर्ा प्रकल्प, िषय ि धिल्हाधनहाय तपशील 

 (` लाखात) 
अ.क्र. धिल्हा प्रकल्प प्रकार एकूण 

ग्रामीण आधदिासी नागरी 
प्राप्त धनिी झालेला 

खर्य 
प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त धनिी झालेला खर्य 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 मुांबई  0.0 0.0 0.0 0.0 73.6 72.9 73.6 72.9 
2 कोल्हहापरू 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 सातारा 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4 नाकशक 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.2 3.2 3.2 
5 नाांदेड 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
6 बीड 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
7 अमरावती 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8 बलुढाणा 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 
9 गडकचरोली 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
10 गोंकदया 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
11 नागपरू 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

        एकूण  0.0 0.0 0.0 0.0 78.3 77.5 78.3 77.5 
 

पधरधशष्ट क्र. 5.5 

सन 2012-13 या सांदभय िषाकधरता प्रधशक्षणासाठी प्राप्त धनिी ि झालेला खर्य  
याबाबतर्ा प्रकल्प, िषय ि धिल्हाधनहाय तपशील 

 (` लाखात) 
अ.क्र. धिल्हा प्रकल्प प्रकार एकूण 

ग्रामीण आधदिासी नागरी 
प्राप्त धनिी झालेला 

खर्य 
प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त धनिी झालेला खर्य 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 मुांबई  0.0 0.0 0.0 0.0 46.5 46.5 46.5 46.5 
2 कोल्हहापरू 10.6 10.6  0.0 2.8 2.8  0.0 13.3 13.3 
3 सातारा 15.5 15.4 0.0 0.0 1.1 1.1 16.6 16.5 
4 नाकशक 7.3 7.3 9.1 9.1 3.3 3.3 19.7 19.7 
5 नाांदेड 23.1 22.1 2.2 2.2 0.0 0.0 25.2 24.3 
6 बीड 4.9 4.7 0.0 0.0 3.2 3.2 8.1 7.9 
7 अमरावती 6.2 6.2 1.5 1.5 3.2 3.2 10.8 10.8 
8 बलुढाणा 9.3 9.3 0.0 0.0 1.8 1.8 11.1 11.1 
9 गडकचरोली  0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 
10 गोंकदया 2.9 2.0 2.3 1.7 0.7 0.7 5.9 4.4 
11 नागपरू 3.6 3.6 0.3 0.3 7.6 7.6 11.5 11.5 

       एकूण  83.3 81.2 15.4 17.5 71.2 68.4 169.8 167.0 
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पधरधशष्ट क्र. 5.6 

सन 2011-12 ि 2012-13 या कालाििीकधरता प्रधशक्षणासाठी प्राप्त धनिी ि झालेला खर्य  
याबाबतर्ा प्रकल्प, िषय ि धिल्हाधनहाय तपशील 

 (` लाखात) 
अ.क्र. धिल्हा प्रकल्प प्रकार एकूण 

ग्रामीण आधदिासी नागरी 
प्राप्त धनिी झालेला 

खर्य 
प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खर्य 

प्राप्त धनिी झालेला खर्य 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 मुांबई  0.0 0.0 0.0 0.0 120.1 119.4 120.1 119.4 
2 कोल्हहापरू 10.6 10.6  0.0 2.8 2.8  0.0 13.3 13.3 
3 सातारा 15.5 15.4 0.0 0.0 1.1 1.1 16.6 16.5 
4 नाकशक 7.3 7.3 9.1 9.1 6.5 6.5 22.9 22.9 
5 नाांदेड 23.1 22.1 2.2 2.2 0.0 0.0 25.2 24.3 
6 बीड 4.9 4.7 0.0 0.0 3.2 3.2 8.1 7.9 
7 अमरावती 6.2 6.2 1.5 1.5 3.2 3.2 10.8 10.8 
8 बलुढाणा 9.3 9.3 0.0 0.0 3.2 3.2 12.5 12.5 
9 गडकचरोली 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 
10 गोंकदया 2.9 2.0 2.3 1.7 0.7 0.7 5.9 4.4 
11 नागपरू 3.6 3.6 0.3 0.3 7.6 7.6 11.5 11.5 

       एकूण  83.3 81.2 15.4 17.5 149.4 145.9 248.1 244.5 
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प्रकरण-6 

प्रकल्प अधिकारी, बाल धिकास प्रकल्प याांच्याधिषयी माधिती 

6.1  “सबला” (राजीव गाांधी ककशोरवयीन मलुींचे सक्षमीकरण) योजना राज्यात 11 कजल्ह्ाांत राबकवण्यात येत 
आहे. प्रत्येक कजल्ह्ातनू सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता जास्तीत जास्त लार्ार्थी असलेले 3 बाल कवकास प्रकल्हप 
(ग्रामीण-1, आकदवासी-1 व नागरी-1) याप्रमाणे 11 कजल्ह्ाांतनू एकूण 33 प्रकल्हपाांकडून सांककलत करण्यात आलेल्हया 
माकहतीवर आधाकरत कवश्लेर्षण खालील पकरच्छेदाांमध्ये कदले आहे. 

6.2 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता प्रकल्हपात मांजरू व त्यापैकी कायभरत अांगणवाड्ाांचा 
प्रकल्हप प्रकारानसुार कजल्हहाकनहाय तपशील तक्ता क्र. 6.1 कदला आहे. 

तक्ता क्र. 6.1 

सन 2012-13 या सांदर्भ िषाकधरता प्रकल्पात मांजरू ि त्यापैकी कायभरत अांगणिाड्ाांचा  
प्रकल्प प्रकारानसुार धजल्िाधनिाय तपशील 

       (अांगणवाड्ाांची सांख्या) 
अ.क्र. धजल्िा ग्रामीण आधदिासी नागरी एकूण 

मांजरू  कायभरत  मांजरू  कायभरत  मांजरू  कायभरत  मांजरू  कायभरत  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 मुांबई 0 0 0 0 705 705 705 705 

2 कोल्हहापरू 585 585 0 0 200 200 785 785 

3 सातारा 736 722 0 0 60 60 796 782 

4 नाकशक 286 286 360 326 164 164 810 776 

5 नाांदेड 283 283 452 442 142 142 877 867 

6 बीड 546 546 0 0 185 185 731 731 

7 अमरावती 236 236 239 239 180 163 655 638 

8 बलुढाणा 557 555 0 0 50 50 607 605 

9 गडकचरोली 0 0 468 468 89 89 557 557 

10 गोंकदया 192 192 204 204 96 96 492 492 

11 नागपरू 244 244 197 197 213 213 654 654 

        एकूण 3665 3649 1920 1876 2084 2067 7669 7592 

 

6.3 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता कनवड झालेल्हया एकूण 33 प्रकल्हपाांमध्ये 7669 मांजरू 
अांगणवाड्ा असनू, त्यापैकी 7592 (99 टक्के) कायभरत असल्हयाचे कदसनू आले. हेच प्रमाण, ग्रामीण, आकदवासी 
व नागरी प्रकल्हपाांत अनकु्रमे 99, 98 व 99 टक्के असल्हयाचे कदसनू आले. कजल्हहाकनहाय मांजरू अांगणवाड्ाांचा कवचार 
करता, सवात जास्त 877 (11 टक्के) नाांदेड, तर सवात कमी 492 (6 टक्के) गोंकदया कजल्ह्ात असल्हयाचे कदसनू 
आले. 

6.4 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता प्रकल्हपात मांजरू व त्यापैकी कायभरत सबला कें द्ाांचा 
प्रकल्हप प्रकारानसुार कजल्हहाकनहाय तपशील तक्ता क्र. 6.2 कदला आहे. 
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तक्ता क्र. 6.2 

प्रकल्पात मांजरू ि त्यापैकी कायभरत सबला कें द्ाांचा  
प्रकल्प प्रकारानसुार धजल्िाधनिाय तपशील 

              (सबला कें द्ाांची सांख्या) 
अ.क्र. धजल्िा ग्रामीण आधदिासी नागरी एकूण 

  
मांजरू  

कायभरत   कायभरत 
सबला 

कें द्ाांपैकी 
अांगणिाडीत 

कायभरत  

अांगणिाडी 
धशिाय 
इतरत्र 
कायभरत  

  
मांजरू  

कायभरत   कायभरत 
सबला 

कें द्ाांपैकी 
अांगणिाडीत 

कायभरत  

अांगणिाडी 
धशिाय 
इतरत्र 
कायभरत  

  
मांजरू  

कायभरत   कायभरत 
सबला 

कें द्ाांपैकी 
अांगणिाडीत 

कायभरत  

अांगणिाडी 
धशिाय 
इतरत्र 
कायभरत  

  मांजरू  कायभरत   कायभरत 
सबला 

कें द्ाांपैकी 
अांगणिाडीत 

कायभरत  

अांगणिाडी 
धशिाय 
इतरत्र 
कायभरत  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1 मुांबई  0 0 0 0 0 0 0 0 705 705 705 0 705 705 705 0 

2 कोल्हहापरू 158 158 158 0 0 0 0 0 415 45 45 0 573 203 203 0 

3 सातारा 446 329 329 0 0 0 0 0 60 60 60 0 506 389 389 0 

4 नाकशक 286 286 286 0 326 326 326 0 164 164 164 0 776 776 776 0 

5 नाांदेड 283 283 283 0 442 442 442 0 142 142 142 0 867 867 867 0 

6 बीड 495 495 495 0 0 0 0 0 185 185 185 0 680 680 680 0 

7 अमरावती 236 236 236 0 239 239 239 0 163 163 163 0 638 638 638 0 

8 बलुढाणा 555 555 555 0 0 0 0 0 50 50 50 0 605 605 605 0 

9 गडकचरोली 0 0 0 0 468 468 468 0 89 89 89 0 557 557 557 0 

10 गोंकदया 192 192 192 0 204 204 204 0 96 96 96 0 492 492 492 0 

11 नागपरू 244 244 244 0 197 197 197 0 213 213 213 0 654 654 654 0 

         एकूण 2895 2778 2778 0 1876 1876 1876 0 2282 1912 1912 0 7053 6566 6566 0 
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6.5 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता कनवड झालेल्हया एकूण 33 प्रकल्हपाांमध्ये 7053 मांजरू 
सबला कें दे् असनू, त्यापैकी 6566 (93 टक्के) सबला कें दे् कायभरत असल्हयाचे कदसनू आले. ग्रामीण, आकदवासी व 
नागरी प्रकल्हपातील सवभच सबला कें दे् अांगणवाडीत कायभरत असल्हयाचे कदसनू आले. कजल्हहाकनहाय मांजरू सबला 
कें द्ाांचा कवचार करता, सवात जास्त 867 (12 टक्के) नाांदेड, तर सवात कमी 492 (7 टक्के) गोंकदया कजल्ह्ात 
असल्हयाचे कदसनू आले. 
 

6.6 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता प्रकल्हपातील लोकसांख्याकवर्षयक माकहतीचा प्रकल्हप 
प्रकारकनहाय तपशील तक्ता क्र. 6.3 कदला आहे. 
 

तक्ता क्र. 6.3 
सन 2012-13 या सांदर्भ िषाकधरता प्रकल्पातील लोकसांख्याधिषयक  

माधितीचा प्रकल्प प्रकारधनिाय तपशील 
 

अ. 
क्र. 

प्रकल्प  
प्रकार 

प्रकल्प 
के्षत्रातील 
लोकसांख्या 

(माचभ 
2012) 

धकशोरियीन मलुी 

11-14 िषे ियोगटातील  15-18 िषे ियोगटातील  एकूण  

शाळेत 
जाणाऱ्या 

शाळेत न 
जाणाऱ्या 

एकूण शाळेत 
जाणाऱ्या 

शाळेत न 
जाणाऱ्या 

एकूण शाळेत 
जाणाऱ्या 

शाळेत न 
जाणाऱ्या 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 ग्रामीण 2903805 69424 8840 78264 62805 14011 76816 132894 22851 155745 

2 आकदवासी 1100366 29303 6864 36167 22021 10128 32149 51324 16992 68316 

3 नागरी 2178264 48508 10422 58930 41746 16051 57797 90254 26473 116727 

    एकूण 6182435 14723
5 

26126 173361 126572 40190 166762 274472 66316 340788 

 

6.7 या योजनेंतगभत कनवड झालेल्हया प्रकल्हप क्षेत्ाांतगभत 31 माचभ, 2012 रोजीची लोकसांख्या 61.8 लाख असल्हयाचे 
कदसनू आले. प्रकल्हप क्षेत्ातील ककशोरवयीन मलुींची सांख्या 3.4 लाख होती. त्यापैकी शाळेत जाणाऱ्या 2.7  
(79 टक्के) लाख तर, शाळेत न जाणाऱ्या 0.7 (21 टक्के) लाख असल्हयाचे कदसनू आले. एकूण 3.4 लाख 
ककशोरवयीन मलुींपैकी 1.5 (44 टक्के) लाख ग्रामीण, 0.7 (21 टक्के) लाख आकदवासी व 1.2 (35 टक्के) लाख 
नागरी प्रकल्हपात असल्हयाचे कदसनू आले. 
 

6.8 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया प्रकल्हपास प्राप्त 
कनधी व झालेला खचभ याबाबतचा प्रकल्हप प्रकारानसुार वर्षभकनहाय तपशील तक्ता क्र. 6.4 कदला आहे. 
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तक्ता क्र. 6.4 
सन 2012-13 या सांदर्भ िषाकधरता मलू्यमापन पािणीसाठी धनिड झालेल्या प्रकल्पास  

प्राप्त धनिी ि झालेला खचभ याबाबतचा प्रकल्प प्रकारानसुार िषभधनिाय तपशील 

अ.क्र. िषभ प्रकल्प प्रकार कें द् राज्य एकूण 
प्राप्त धनिी झालेला 

खचभ 
प्राप्त धनिी झालेला 

खचभ 
प्राप्त धनिी झालेला 

खचभ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 2011-12 ग्रामीण 116.9 109.2 177.1 177.1 294.1 286.3 
आकदवासी 61.9 61.9 98.0 98.0 159.9 159.9 
नागरी 3.5 3.5 194.1 194.1 197.6 197.6 
एकूण 4.182  7.174  2.464  2.464  6.651  .4346  

2 2012-13 ग्रामीण 267.0 266.8 321.8 321.8 588.8 588.6 
आकदवासी 37.7 37.5 107.7 107.7 145.5 145.3 
नागरी 71.6 41.2 533.4 533.4 605.0 574.6 
एकूण 376.3 345.5 .4462  .4462  2.3341  4.3081  

            एकूण ग्रामीण 383.9 376.0 498.9 498.9 882.9 874.9 
आकदवासी 99.7 99.4 205.7 205.7 305.4 305.2 
नागरी 75.1 44.7 727.5 727.5 802.6 772.2 
एकूण 558.7 2.520  1.4321  1.4321  8.4401  3.2541  

 
6.9 वरील तक्त्यातील माकहतीवरून सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता कनवड झालेल्हया प्रकल्हपाांना  
` 1990 लाख इतका कनधी प्राप्त झाल्हयाचे तर, प्राप्त कनधीपैकी 1952 (99.9 टक्के) लाख कनधी खचभ झाल्हयाचे कदसनू 
आले. प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, ग्रामीण प्रकल्हपाांना सवात जास्त 883 (44 टक्के) लाख कनधी प्राप्त झाल्हयाचे 
कदसनू आले. त्याखालोखाल नागरी प्रकल्हपाांना 803 (40 टक्के) लाख व आकदवासी प्रकल्हपाांना 305 (15 टक्के) 
लाख कनधी प्राप्त झाल्हयाचे कदसनू आले. वर्षभकनहाय कवचार करता, सन 2012-13 या वर्षाककरता 1339 (67 टक्के) 
लाख, तर सन 2011-12 या वर्षाककरता 652 (33 टक्के) लाख कनधी प्राप्त झाल्हयाचे कदसनू आले. स्रोतकनहाय कवचार 
करता, कें द् शासनामार्भ त या योजनेंतगभत 559 (28 टक्के) लाख कनधी, तर राज्य शासनामार्भ त 1432 (72 टक्के) 
लाख कनधी प्राप्त झाल्हयाचे कदसनू आले. 
 

6.10 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया प्रकल्हपास पोर्षण 
आहार व इतर बाबींसाठी प्राप्त कनधी व झालेला खचभ याबाबतचा प्रकल्हप प्रकारानसुार व वर्षभकनहाय तपशील तक्ता 
क्र. 6.5 कदला आहे. 
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तक्ता क्र. 6.5 

 

सन 2012-13 या सांदर्भ िषाकधरता मलू्यमापन पािणीसाठी धनिड झालेल्या प्रकल्पास पोषण आिार ि  
इतर बाबींसाठी प्राप्त धनिी ि झालेला खचभ याबाबतचा प्रकल्प प्रकारानसुार ि िषभधनिाय तपशील 

 
(` लाखात) 

अ.
क्र. 

प्रकल्प 
प्रकार 

पोषण आिार घटक पोषण आिार िगळून घटक एकूण 

2011-12 2012-13 एकूण 2011-12 2012-13 एकूण 2011-12 2012-13 एकूण 

प्राप्त 
धनिी 

 

झालेला 
खचभ 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खचभ 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खचभ 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खचभ 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खचभ 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खचभ 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खचभ 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खचभ 

प्राप्त 
धनिी 

झालेला 
खचभ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 ग्रामीण 286.0 278.3 573.8 573.8 859.8 852.1 8.0 8.0 15.0 14.8 23.0 22.8 294.0 286.3 588.8 588.6 882.8 874.9 

2 आकदवासी 157.8 157.8 140.1 140.1 297.8 297.8 0.0 0.0 3.7 3.5 3.7 3.5 157.8 157.8 143.7 143.5 301.5 301.3 

3 नागरी 188.3 188.3 418.3 388.0 606.6 576.3 11.2 11.2 18.0 18.0 29.1 29.1 199.5 199.5 436.3 405.9 635.7 605.4 

      एकूण 632.1 624.4 1132.2 1101.9 1764.2 1726.2 19.2 19.2 36.7 36.3 55.8 55.4 651.3 643.6 1168.8 1138.0 1820.1 1781.6 
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6.11  वरील तक्त्यातील माकहतीवरून सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता कनवड झालेल्हया प्रकल्हपाांना पोर्षण 
आहार व इतर घटकाांसाठी ` 1820 लाख इतका कनधी प्राप्त झाल्हयाचे तर, प्राप्त कनधीपैकी ` 1782 (98 टक्के) 
लाख कनधी खचभ झाल्हयाचे कदसनू आले. प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, ग्रामीण प्रकल्हपाांना सवात जास्त ` 883 (49 
टक्के) लाख कनधी प्राप्त झाल्हयाचे कदसनू आले. त्याखालोखाल नागरी प्रकल्हपाांना ` 636 (35 टक्के) लाख व 
आकदवासी प्रकल्हपाांना ` 302 (16 टक्के) लाख कनधी प्राप्त झाल्हयाचे कदसनू आले. पोर्षण आहार घटकाांककरता  
` 1764 (97 टक्के) लाख कनधी, तर पोर्षण आहार वगळून इतर घटकाांककरता ` 56 (3 टक्के) लाख कनधी प्राप्त 
झाल्हयाचे कदसनू आले. 

 

6.12 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया प्रकल्हपास THR 
पाककटाांचा परुवठा केलेल्हया सबला कें द्ाांबाबतचा प्रकल्हप प्रकार, वर्षभ व कजल्हहाकनहाय तपशील तक्ता क्र. 6.6 कदला 
आहे. 

तक्ता क्र. 6.6 

सन 2012-13 या सांदर्भ िषाकधरता मलू्यमापन पािणीसाठी धनिड झालेल्या प्रकल्पास THR पाधकटाांचा 
परुिठा केलेल्या सबला कें द्ाांबाबतचा प्रकल्प प्रकार, िषभ ि धजल्िाधनिाय तपशील 

अ.क्र. धजल्िा ग्रामीण आधदिासी नागरी एकूण 
2011-12 2012-13 2011-12 2012-13 2011-12 2012-13 2011-12 2012-13 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (9) (10) (12) (13) 

1 मुांबई  0 0 0 0 705 705 705 705 

2 कोल्हहापरू 160 158 0 0 45 45 205 203 

3 सातारा 329 329 0 0 60 60 389 389 

4 नाकशक 286 286 271 326 164 164 721 776 

5 नाांदेड 283 283 442 442 142 142 867 867 

6 बीड 495 495 0 0 185 185 680 680 

7 अमरावती 236 236 239 239 163 163 638 638 

8 बलुढाणा 469 555 0 0 50 50 519 605 

9 गडकचरोली 0 0 468 468 0 89 468 557 

10 गोंकदया 192 192 204 204 96 96 492 492 

11 नागपरू 244 244 197 197 213 213 654 654 

          एकूण 2694 2778 1821 1876 1823 1912 6338 6566 
 

6.13 वरील तक्त्यातील माकहतीवरून सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता कनवड झालेल्हया प्रकल्हपाांना सन 2011-
12 मध्ये 6338 सबला कें द्ाांना, तर सन 2012-13 मध्ये 6566 सबला कें द्ाांना THR पाककटाांचा परुवठा केल्हयाचे 
कदसनू आले. वर्षभकनहाय कवचार करता, सन 2011-12 मध्ये ग्रामीण, आकदवासी व नागरी या प्रकल्हपातील अनकु्रमे 
2694, 1821 व 1823 सबला कें द्ाांना THR पाककटाांचा परुवठा केल्हयाचे कदसनू आले. सन 2012-13 मध्ये ग्रामीण, 
आकदवासी व नागरी या प्रकल्हपातील अनकु्रमे 2778, 1876 व 1912 सबला कें द्ाांना THR पाककटाांचा परुवठा 
केल्हयाचे कदसनू आले. कजल्हहाकनहाय कवचार करता, सन 2011-12 मध्ये सवात जास्त 867 (14 टक्के), तर सन 
2012-13 मध्ये  867 (13 टक्के) नाांदेड कजल्ह्ातील सबला कें द्ाांना THR पाककटाांचा परुवठा केल्हयाचे कदसनू आले. 
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6.14 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया प्रकल्हपाांना 
कजल्ह्ाकडून/बचत गटाकडून प्राप्त आहार (THR) पाककटाांबाबतचा प्रकल्हप प्रकारनसुार वर्षभकनहाय तपशील तक्ता  
क्र. 6.7 कदला आहे. 

 

तक्ता क्र. 6.7 

सन 2012-13 या सांदर्भ िषाकधरता मलू्यमापन पािणीसाठी धनिड झालेल्या प्रकल्पाांना 
धजल्याकडून/बचत गटाकडून प्राप्त आिार (THR) पाधकटाांबाबतचा  

प्रकल्प प्रकारानसुार िषभधनिाय तपशील 

(हजारात) 
अ.
क्र. 

प्रकल्प 
प्रकार 

िषभ 2011-12 िषभ 2012-13 एकूण 

सकुडी उपमा धशरा इतर सकुडी उपमा धशरा इतर सकुडी उपमा धशरा इतर 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 ग्रामीण 634 512 512 0 607 563 572 0 1241 1076 1085 0 
2 आकदवासी 613 613 613 0 511 511 511 0 1124 1124 1124 0 
3 नागरी 157 159 157 0 199 200 198 6 356 359 355 6 

        एकूण 1404 1284 1282
1272 

0 1317 1274
44 

1281 6 2721
9 

2558 2563
476 

6 
 

6.15 वरील तक्त्यातील माकहतीवरून सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता कनवड झालेल्हया प्रकल्हपाांना 2721 हजार 
सकुडी, 2558 हजार उपमा, 2563 हजार कशरा व 6 हजार ‘इतर’ प्रकारच्या आहार पाककटाांचा (THR) परुवठा 
कजल्ह्ाकडून/बचत गटाकडून केल्हयाचे कदसनू आले. वर्षभकनहाय कवचार करता, सन 2011-12 मध्ये ग्रामीण, 
आकदवासी व नागरी या प्रकल्हपाांना सकुडी, उपमा व कशरा याांचा अनकु्रमे 1404 (52 टक्के) हजार, 1284  
(55 टक्के) हजार व 1282 (55 टक्के) हजार प्राप्त आहार पाककटाांचा (THR) परुवठा केल्हयाचे कदसनू आले.  
सन 2012-13 मध्ये ग्रामीण, आकदवासी व नागरी या प्रकल्हपाांना सकुडी, उपमा व कशरा याांचा अनकु्रमे 1317  
(48 टक्के) हजार, 1274 (45 टक्के) हजार व 1281 (45 टक्के) हजार प्राप्त आहार पाककटाांचा (THR) परुवठा 
केल्हयाचे कदसनू आले.     
 
6.16 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया प्रकल्हपातील 
परुक पोर्षण आहार (THR) कमळणाऱ्या ककशोरवयीन मलुींबाबतचा प्रकल्हप प्रकारानसुार वयोगटकनहाय तपशील 
तक्ता क्र. 6.8 कदला आहे. 
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तक्ता क्र. 6.8 

सन 2012-13 या सांदर्भ िषाकधरता मलू्यमापन पािणीसाठी धनिड झालेल्या प्रकल्पातील परुक पोषण 
आिार (THR) धमळणाऱ्या धकशोरियीन मलुींबाबतचा प्रकल्प प्रकारानसुार ियोगटधनिाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प प्रकार 
 

11-14 िषे 
ियोगटातील शाळेत न 

जाणाऱ्या 

15-18 िषे ियोगटातील 
(THR) धमळणाऱ्या 
धकशोरियीन मलुी शाळेत जाणाऱ्या शाळेत न जाणाऱ्या 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 ग्रामीण 6130 60768 12575 79473 

2 आकदवासी 6717 20933 8283 35933 

3 नागरी 12298 54346 22811 89455 

         एकूण 25145 136047 43669 204861 

 

6.17 वरील तक्त्यातील माकहतीवरून सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता कनवड झालेल्हया प्रकल्हपाांतील एकूण 
3.4 लाख ककशोरवयीन मलुींपैकी 2.1 लाख (62 टक्के) ककशोरवयीन मलुी पुरक पोर्षण आहारासाठी (THR) 
लार्ार्थी असल्हयाचे कदसनू आले. 11 ते 14 वरे्ष वयोगटातील शाळेत न जाणाऱ्या  0.3 लाख (14 टक्के), तर 15 ते 
18 वरे्ष वयोगटातील शाळेत जाणाऱ्या 1.4 लाख (67 टक्के) व शाळेत न जाणाऱ्या 0.4 लाख (19 टक्के) 
ककशोरवयीन मलुी परुक पोर्षण आहारासाठी (THR) लार्ार्थी असल्हयाचे कदसनू आले. प्रकल्हप प्रकारकनहाय कवचार 
करता, ग्रामीण 0.8 लाख (38 टक्के), आकदवासी 0.4 लाख (19 टक्के) व नागरी प्रकल्हपात 0.9 लाख (43 टक्के) 
ककशोरवयीन मलुी परुक पोर्षण आहारासाठी (THR) लार्ार्थी असल्हयाचे कदसनू आले. 
 

6.16 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया प्रकल्हपात परुवठा 
केलेल्हया परुक पोर्षण आहाराबाबतचा (THR) प्रकल्हप प्रकारकनहाय तपशील तक्ता क्र. 6.9 कदला आहे. 

तक्ता क्र. 6.4 

सन 2012-13 या सांदर्भ िषाकधरता मलू्यमापन पािणीसाठी धनिड झालेल्या प्रकल्पात परुिठा 
केलेल्या परुक पोषण आिाराबाबतचा (THR) प्रकल्प प्रकारधनिाय तपशील  

 

अ.क्र. प्रकल्प प्रकार परुक पोषण आिार 
(THR) धमळणाऱ्या 
धकशोरियीन मलुी 

परुिठा केलेल्या परुक पोषण आिार पाधकटाांची सांख्या (लाखात) 

सकुडी उपमा धशरा इतर 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 ग्रामीण 0.8 6.1 5.6 5.7 0 

2 आकदवासी 0.4 5.1 5.1 5.1 0 

3 नागरी 0.9 2.0 2.0 2.0 0.1 

         एकूण 2.1 13.2 12.7 12.8 0.1 
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6.17 वरील तक्त्यातील माकहतीवरून सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता कनवड झालेल्हया प्रकल्हपाांतील एकूण 
2.0 (59 टक्के) लाख लार्ार्थी ककशोरवयीन मलुींसाठी 13.2 लाख सकुडी, 12.7 लाख उपमा, 12.8 लाख कशरा व 
0.1 लाख ‘इतर’ प्रकारच्या परुक पोर्षण आहार पाककटाांचा (THR) परुवठा केल्हयाचे कदसनू आले.  
 

6.18 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया प्रकल्हपात सबला 
कें द्ाांना परुकवण्यात आलेल्हया लोहयकु्त व जांतनाशक गोळयाांबाबतचा प्रकल्हप प्रकारकनहाय तपशील तक्ता क्र. 6.10 
कदला आहे. 

तक्ता क्र. 6.10 

सन 2012-13 या सांदर्भ िषाकधरता मलू्यमापन पािणीसाठी धनिड झालेल्या प्रकल्पात सबला कें द्ाांना 
परुधिण्यात आलेल्या लोियकु्त ि जांतनाशक गोळयाांबाबतचा प्रकल्प प्रकारधनिाय तपशील 

(लाखात) 

अ.क्र. प्रकल्प प्रकार आरोग्यधिषयक सधुििा 
लोियकु्त गोळया जांतनाशक गोळया 

 प्राप्त   सबला कें द्ाांना 
िाटप केलेल्या  

 प्राप्त   सबला कें द्ाांना 
िाटप केलेल्या  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 ग्रामीण 11.9 11.9 0.6 0.6 

2 आकदवासी 0.7 0.7 0.2 0.2 

3 नागरी 41.4 39.7 1.7 0.9 

          एकूण 54.0 52.3 2.5 1.7 
 

6.19 वरील तक्त्यातील माकहतीवरून सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता कनवड झालेल्हया प्रकल्हपाांना एकूण 54.0 
लाख लोहयकु्त गोळया प्राप्त झाल्हया असनू, त्यापैकी 52.3 लाख (97 टक्के) लोहयकु्त गोळया सबला कें द्ाांना 
परुकवण्यात आल्हयाचे कदसनू आले. या योजनेंतगभत कनवड झालेल्हया प्रकल्हपाांना 2.5 लाख जांतनाशक गोळया प्राप्त 
झाल्हया असनू, त्यापैकी 1.7 लाख (68 टक्के) जांतनाशक गोळया सबला कें द्ाांना परुकवण्यात आल्हयाचे कदसनू आले. 
प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, नागरी 41.4 लाख (77 टक्के), ग्रामीण 11.9 लाख (22 टक्के) व आकदवासी प्रकल्हपात 
0.7 लाख (1 टक्का) लोहयकु्त गोळया प्राप्त झाल्हयाचे कदसनू आले. नागरी प्रकल्हप वगळता, ग्रामीण व आकदवासी 
प्रकल्हपात प्राप्त गोळयाांचे सबला कें द्ाांना पणूभपणे वाटप करण्यात आल्हयाचे कदसनू आले. प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, 
नागरी 0.9 (53 टक्के) लाख, ग्रामीण 0.6 लाख (35 टक्के) व आकदवासी प्रकल्हपात 0.2 लाख (12 टक्के) 
जांतनाशक गोळया प्राप्त झाल्हयाचे कदसनू आले. नागरी प्रकल्हप वगळता, ग्रामीण व आकदवासी प्रकल्हपात प्राप्त 
गोळयाांचे सबला कें द्ाांना पणूभपणे वाटप करण्यात आल्हयाचे कदसनू आले. 
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6.20 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया प्रकल्हपात सबला 
कें द्ाांना परुकवण्यात आलेल्हया आरोग्यकवर्षयक सकुवधाांचे लक्ष्य व साध्य याबाबतचा प्रकल्हप प्रकारकनहाय तपशील 
तक्ता क्र. 6.11 कदला आहे. 

 

तक्ता क्र. 6.11 

सन 2012-13 या सांदर्भ िषाकधरता मलू्यमापन पािणीसाठी धनिड झालेल्या प्रकल्पात सबला कें द्ाांना 
परुधिण्यात आलेल्या आरोग्यधिषयक सधुििाांचे लक्ष्य ि साध्य याबाबतचा प्रकल्प प्रकारधनिाय तपशील 

        (लाखात) 

अ.क्र. प्रकल्प प्रकार आरोग्यधिषयक सधुििा 

आरोग्य तपासणी रक्त तपासणी (HB) 

 लक्ष्य  साध्य  लक्ष्य  साध्य 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 ग्रामीण 2.3 1.4 1.6 0.9 

2 आकदवासी 0.7 0.2 0.7 0.1 

3 नागरी 3.0 0.5 2.7 0.3 

          एकूण 6.0 2.1 5.0 1.3 

 
6.21 वरील तक्त्यातील माकहतीवरून सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता कनवड झालेल्हया प्रकल्हपाांमध्ये आरोग्य 
तपासणीककरता कनधाकरत केलेल्हया 6.0 लाख लक्ष्यापैकी 2.1 लाख (35 टक्के) इतके साध्य झाल्हयाचे कदसनू आले. 
प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, ग्रामीण 2.3 लाख (61 टक्के), आकदवासी 0.7 लाख (29 टक्के) व नागरी 0.5 लाख 
(17 टक्के) साध्य झाल्हयाचे कदसनू आले. या योजनेंतगभत कनवड झालेल्हया प्रकल्हपाांमध्ये रक्त तपासणीकरकता कनधाकरत 
केलेल्हया एकूण 5.0 लाख लक्ष्यापैकी 1.3 लाख (26 टक्के) इतके साध्य झाल्हयाचे कदसनू आले. प्रकल्हपकनहाय कवचार 
करता, ग्रामीण 0.9 लाख (56 टक्के), आकदवासी 0.1 लाख (14 टक्के) व नागरी 0.3 लाख (11 टक्के) साध्य 
झाल्हयाचे कदसनू आले. 
 
 

6.22 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया प्रकल्हपाांना 
प्रकशक्षणासाठी प्राप्त कनधी व झालेला खचभ याबाबतचा प्रकल्हप प्रकारकनहाय तपशील तक्ता क्र. 6.12 कदला आहे. 
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तक्ता क्र. 6.12 

सन 2012-13 या सांदर्भ िषाकधरता मलू्यमापन पािणीसाठी धनिड झालेल्या प्रकल्पाांना  
प्रधशक्षणासाठी प्राप्त धनिी ि झालेला खचभ याबाबतचा प्रकल्प प्रकारधनिाय तपशील 

(लाखात) 
अ.क्र. प्रकल्प 

प्रकार 
िषभ 2011-12 िषभ 2012-13 एकूण 

 प्राप्त धनिी        झालेला 
खचभ  

 प्राप्त 
धनिी      

  झालेला 
खचभ  

 प्राप्त 
धनिी      

  झालेला 
खचभ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 ग्रामीण 0.3 0.3 6.0 5.7 6.3 6.0 

2 आकदवासी 0.0 0.0 2.3 2.1 2.3 2.1 

3 नागरी 11.6 11.6 16.7 16.7 28.3 28.3 

              एकूण 11.9 11.9 25.0 24.5 36.9 36.4 

 
6.23 वरील तक्त्यातील माकहतीवरून सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता कनवड झालेल्हया प्रकल्हपाांना 
प्रकशक्षणासाठी एकूण ̀  36.9 लाख कनधी प्राप्त झाला असनू, त्यापैकी ̀  36.4 लाख (97 टक्के) कनधी खचभ झाल्हयाचे 
कदसनू आले.  वर्षभकनहाय कवचार करता, सन 2012-13 ककरता ` 25 लाख (68 टक्के), तर सन 2011-12 ककरता  
` 11.9 लाख (32 टक्के) कनधी प्राप्त झाल्हयाचे कदसनू आले. सन 2011-12 ककरता प्राप्त झालेला सवभच कनधी खची 
पडल्हयाचे कदसनू आले. प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, ग्रामीण ` 6.3 लाख (17 टक्के), आकदवासी ` 2.3 लाख 
(6 टक्के) व नागरी ` 28.9 लाख (78 टक्के) कनधी प्राप्त झाल्हयाचे कदसनू आले.  
 
6.24 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया प्रकल्हपाांतील 
प्रकशकक्षत मखु्यसेकवका, पयभवेकक्षका, सखी व सहेली याबाबतचा प्रकल्हप प्रकारानसुार वर्षभकनहाय तपशील तक्ता  
क्र. 6.13 कदला आहे. 

तक्ता क्र. 6.13 

सन 2012-13 या सांदर्भ िषाकधरता मलू्यमापन पािणीसाठी धनिड झालेल्या प्रकल्पाांतील प्रधशधक्षत 
मखु्यसेधिका, पयभिेधक्षका, सखी ि सिेली याबाबतचा प्रकल्प प्रकारानसुार िषभधनिाय तपशील 

अ.क्
र. 

प्रकल्प 
प्रकार 

सन 2011-12 सन 2012-13 

प्रधशधक्षत प्रधशधक्षत 

मखु्यसेधिका पयभिेधक्षका सखी सिेली एकूण मखु्यसेधिका पयभिेधक्षका सखी सिेली एकूण 

(1) (2) (3) (4) (6) (5) (7) (8) (9) (11) (10) (12) 

1 ग्रामीण 0 9 598 1196 1803 17 56 737 1385 2195 

2 आकदवासी 0 0 0 0 0 17 34 134 256 441 

3 नागरी 42 36 859 1874 2811 71 133 1144 2219 3567 

  एकूण 42 45 1457 3070 4614 105 223 2015 3860 6203 



 

67 

 

 

6.25 वरील तक्त्यातील माकहतीवरून सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता कनवड झालेल्हया प्रकल्हपाांमध्ये सन 
2011-12 मध्ये 4614 एकूण प्रकशकक्षत मखु्यसेकवका, सखी, सहेली व पयभवेकक्षका असल्हयाचे कदसनू आले, तर सन 
2012-13 मध्ये 6203 एकूण प्रकशकक्षत मखु्यसेकवका, सखी, सहेली व पयभवेकक्षका असल्हयाचे कदसनू आले. प्रकशकक्षत 
मखु्यसेकवका, सखी, सहेली व पयभवेकक्षका याांचे प्रमाण सन 2011-12 च्या तलुनेत सन 2012-13 मध्ये जास्त 
असल्हयाचे कदसनू आले. 

 

6.26 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया प्रकल्हपाांतगभत 
कायभरत सबला कें दे् व त्यापैकी ककशोरी ककटस् उपलब्ध असलेल्हया सबला कें द्ाांचा प्रकल्हप प्रकारकनहाय तपशील 
तक्ता क्र. 6.14 कदला आहे. 

 

तक्ता क्र. 6.14 

सन 2012-13 या सांदर्भ िषाकधरता मलू्यमापन पािणीसाठी धनिड झालेल्या प्रकल्पाांतगभत कायभरत सबला 
कें दे् ि त्यापैकी धकशोरी धकटस् उपलब्ि असलेल्या सबला कें द्ाांचा प्रकल्प प्रकारधनिाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प प्रकार कायभरत सबला कें द्ाांची सांख्या 
धकशोरी धकट्स उपलब्ि असलेल्या सबला कें द्ाांची सांख्या 

सन 2011-12 सन 2012-13 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 ग्रामीण 2778 413 860 

2 आकदवासी 1876 197 523 

3 नागरी 1912 1047 1716 

         एकूण 6566 1657 3099 
 

6.27 वरील तक्त्यातील माकहतीवरून सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता कनवड झालेल्हया प्रकल्हपाांमध्ये एकूण 
कायभरत 6566 सबला कें द्ाांपैकी सन 2011-12 मध्ये 1657 (25 टक्के), तर सन 2012-13 मध्ये 3099 (47 
टक्के) सबला कें द्ाांत ककशोरी ककट्स उपलब्ध असल्हयाचे कदसनू आले. प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, सन 2011-12 
मध्ये  ग्रामीण प्रकल्हपात 413 (15 टक्के), आकदवासी 197 (11 टक्के) व नागरी प्रकल्हपात 1047 (55 टक्के) 
सबला कें द्ाांत ककशोरी ककट्स उपलब्ध असल्हयाचे कदसनू आले. सन 2012-13 मध्ये  ग्रामीण, आकदवासी व नागरी 
प्रकल्हपात, हेच प्रमाण अनकु्रमे  31, 28 व 90 टक्के असल्हयाचे कदसनू आले. 
 

6.28 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया एकूण 33 
प्रकल्हपाांपैकी 13 (39 टक्के) प्रकल्हपाांना कें द् शासनाने नेमलेल्हया सांस्र्थाांमार्भ त पोर्षण आहार (THR) पाककटाांचा 
परुवठा झाल्हयाचे कदसनू आले. त्याखालोखाल 8 (24 टक्के) मकहला सांस्र्था, 6 (18 टक्के) स्वसहायता बचत गट,  
5 (15 टक्के) मकहला मांडळ व 1 (3 टक्के) ‘इतर’ परुवठादाराांकडून पोर्षण आहार (THR) पाककटाांचा परुवठा 
झाल्हयाचे कदसनू आले. 
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6.29 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया एकूण 33 
प्रकल्हप अकधकाऱ्याांपैकी 31 (94 टक्के) प्रकल्हप अकधकाऱ्याांनी पोर्षण आहार (THR) पाककटाांचा परुवठा वेळेवर होत 
असल्हयाचे साांकगतले.  
 
 

6.30 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया एकूण 33 
प्रकल्हप अकधकाऱ्याांपैकी 10 (30 टक्के) प्रकल्हप अकधकाऱ्याांनी एका वेळी प्राप्त झालेली पोर्षण आहार (THR) पाककटे 
एका मकहन्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी वापरली जात असल्हयाचे साांकगतले, तर 22 प्रकल्हप अकधकाऱ्याांनी (67 टक्के) 
1 ते 2 मकहने व 1 (3 टक्के) प्रकल्हप अकधकाऱ्याने दोन मकहन्याांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी वापरली जात असल्हयाचे 
साांकगतले. 
 

6.31 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया एकूण 33 
प्रकल्हप अकधकाऱ्याांपैकी 25 (76 टक्के) प्रकल्हप अकधकाऱ्याांनी प्राप्त झालेला पोर्षण आहार (THR) साठवनू 
ठेवण्यासाठी परेुशी जागा उपलब्ध असल्हयाचे साांकगतले. उवभकरत 8 (24 टक्के) प्रकल्हप अकधकाऱ्याांपैकी,  
5 (62 टक्के) पोर्षण आहार त्वरीत वाटप करण्यात येतो व 2 (25 टक्के) पोर्षण आहार शाळेत/अांगणवाडी कें द्ात 
ठेवले जाते आकण 1 (13 टक्के) पोर्षण आहार स्वत:च्या घरी ठेवले जाते, अशा पयायी व्यवस्र्था प्राप्त पोर्षण आहार 
साठवून ठेवण्यासाठी केल्हयाचे प्रकल्हप अकधकाऱ्याांनी साांकगतले. 
 

6.32 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया एकूण 33 
प्रकल्हप अकधकाऱ्याांपैकी 27 (82 टक्के) प्रकल्हप अकधकाऱ्याांनी पोर्षण आहार (THR) पाककटे प्राप्त झाल्हयानांतर ती 
सबला कें द्ास एक मकहन्यापेक्षा कमी कालावधीत परुकवली जात असल्हयाचे साांकगतले. उवभकरत 6 (18 टक्के) प्रकल्हप 
अकधकाऱ्याांनी पोर्षण आहार (THR) पाककटे प्राप्त झाल्हयानांतर ती सबला कें द्ास एक ते दोन मकहन्याांच्या कालावधीत 
परुकवली जात असल्हयाचे साांकगतले.  
 

6.33 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया एकूण 33 
प्रकल्हप अकधकाऱ्याांपैकी 10 (30 टक्के) प्रकल्हप अकधकाऱ्याांनी एका वेळी प्राप्त झालेली पोर्षण आहार (THR) पाककटे 
एका मकहन्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी वापरली जात असल्हयाचे साांकगतले, अशा प्रकल्हप अकधकाऱ्याांपैकी  
5 (50 टक्के) प्रकल्हप अकधकाऱ्याांनी पोर्षण आहार (THR) परुकवण्याचा कालावधी पाच कदवसाांपेक्षा कमी असल्हयाचे 
साांकगतले. त्याखालोखाल 2 (2 टक्के) पाच ते दहा कदवस, प्रत्येकी 1 (10 टक्के) दहा ते पांधरा कदवस, पांधरा ते वीस 
कदवस व वीस कदवसाांपेक्षा जास्त कालावधी असल्हयाचे प्रकल्हप अकधकाऱ्याांनी साांकगतले. 
 

6.34 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया एकूण 33 
प्रकल्हप अकधकाऱ्याांपैकी 23 (70 टक्के) प्रकल्हप अकधकाऱ्याांनी एका वेळी प्राप्त झालेली पोर्षण आहार (THR) 
पाककटे एका मकहन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी वापरली जात असल्हयाचे साांकगतले, अशा प्रकल्हप अकधकाऱ्याांपैकी 
11 (48 टक्के) प्रकल्हप अकधकाऱ्याांनी पोर्षण आहार (THR) पाककटे एका मकहन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी 
वापरली जाण्यामागचे कारण वाहनाची अनपुलब्धता असे साांकगतले, त्या खालोखाल 7 (30 टक्के) बारमाही रस्ता 
नसल्हयाने व 5 (22 टक्के) ‘इतर’ अशी कारणे साांकगतली. 
 

6.35 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया एकूण 33 
प्रकल्हप अकधकाऱ्याांपैकी 13 (39 टक्के) प्रकल्हप अकधकाऱ्याांनी परुवठादाराांकडून परुवठा झालेल्हया पोर्षण आहाराचा 
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(THR) दजा उत्कृष्ट होता असे साांकगतले, तर 20 (61 टक्के) प्रकल्हप अकधकाऱ्याांनी परुवठादाराांकडून परुवठा 
झालेल्हया पोर्षण आहाराचा (THR) दजा चाांगला होता असे साांकगतले.  
 

6.36 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया एकूण 33 
प्रकल्हप अकधकाऱ्याांपैकी 24 (73 टक्के) प्रकल्हप अकधकाऱ्याांनी पोर्षण आहार (THR) वगळून इतर घटकाांसाठी 
परेुसा कनधी उपलब्ध होतो असे साांकगतले, ज्या प्रकल्हप अकधकाऱ्याांनी पोर्षण आहार (THR) वगळून इतर घटकाांसाठी 
कनधी परेुसा वाटत नाही असे साांकगतले. अशा प्रकल्हप अकधकाऱ्याांपैकी प्रत्येकी 2 (22 टक्के) प्रकल्हप अकधकाऱ्याांनी 
अपेकक्षत कनधी ` 100000 ते ` 500001 लाख व ` 500001 लाखापेक्षा अकधक, 4 (44 टक्के) ` 10000 ते  
` 50000 व 1 (11 टक्के) ` 50000 ते ` 100000 अपेकक्षत कनधी असावा असे साांकगतले. 
 

6.37 या योजनेंतगभत सन 2012-13 या सांदर्भ वर्षाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया एकूण 33 
प्रकल्हप अकधकाऱ्याांपैकी 31 (94 टक्के) प्रकल्हप अकधकाऱ्याांनी सबला कें द्ाांचे कनकरक्षण केले जाते असे साांकगतले. 
रे्टी कदलेल्हया सबला कें द्ाांपैकी 18 (58 टक्के) सबला कें द्ाच्या कामाचा दजा 75 टक्के, प्रत्येकी 6 (19 टक्के) 
सबला कें द्ाच्या कामाचा दजा 50 टक्के व 100 टक्के आकण 1 (3 टक्के) सबला कें द्ाच्या कामाचा दजा 25 टक्के 
चाांगला असल्हयाचे कदसनू आले. 
 

धकशोरियीन मलुींसाठी प्रधशक्षण राबधिताना येणाऱ्या अडचणी : 

1) योजनेंतगभत प्रकल्हपाांना प्रकशक्षणासाठी प्राप्त होणारा कनधी अपरुा आहे. 

2) प्रकशक्षणादरम्यान LCD projector सारख्या सकुवधा प्रकल्हप स्तरावर उपलब्ध नाहीत. 

3) ग्रामीण र्ागातील मलुी प्रकशक्षणास परेुसा प्रकतसाद देत नाहीत. 

4) योजनेंतगभत परुकवण्यात येणारे ककशोरी ककट्स परेुसे नाहीत. 

5) ककशोरवयीन मलुींना प्रकशक्षण देण्यासाठी तज्ञ प्रकशक्षकाांचा अर्ाव कदसनू येतो. 

उपाययोजना : 

1) या योजनेंतगभत प्रकशक्षणासाठी परेुसा कनधी उपलब्ध होण्याच्यादषृ्टीने शासन कनणभयात तरतदू करण्यात यावी. 

2) प्रकल्हप स्तरावर LCD projector सारख्या सकुवधा प्रकशक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 

3) प्रकशक्षणादरम्यान ककशारेवयीन मलुींना मानधन कदल्हयास प्रकशक्षणाचा प्रकतसाद वाढेल. 

4) ककशोरवयीन मलुींना प्रकशक्षणादरम्यान ककशोरी ककट्स परुकवण्यासाठी परेुशा प्रमाणात ककशोरी ककट्सचा 
परुवठा करण्यात यावा. 

5) ककशोरवयीन मलुींना प्रकशक्षण देण्यासाठी परेुसे तज्ञ प्रकशक्षक उपलब्ध करून देण्यात यावेत. 

***** 
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प्रकरण-7 

निवड करण्यात आलले्या सबला कें द्र/अगंणवाडी पययवेनिका यांच्यानवषयी मानिती  

7.1 ककशोरवयीन मलुींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘सबला’ ही कें द्र परुस्कृत योजना सन 2011-12 पासनू राज्यात 11 
कजल्ह्ाांमध्ये राबकवण्यात येत आहे. या योजनेच्या मलू्हयमापन अभ्यास पाहणीसाठी कनवड करण्यात आलेल्हया    सबला 
कें द्र/अांगणवाडी पययवेकक्षकाांकडून सांककलत करण्यात आलेल्हया माकहतीवर आधाकरत कवश्लेषण खालील पकरच्छेदाांमध्ये 
कदले आहे. 

7.2 या योजनेंतगयत सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता कनवड झालेल्हया सबला कें द्रातील मखु्यसेकवका व पययवेकक्षका 
याबाबतचा प्रकल्हप प्रकारानसुार कजल्हहाकनहाय तपशील तक्ता क्र. 7.1 मध्ये कदला आहे. 

तक्ता क्रमांक 7.1 

सि 2012-13 या संदर्य वषाकनरता निवड झालेल्या सबला कें द्रातील  
मखु्यसेनवका व पययवेनिका याबाबतचा प्रकल्प प्रकारािसुार निल्िानििाय तपशील 

अ.
क्र. 

निल्िा ग्रामीण एकूण आनदवासी एकूण िागरी एकूण एकूण एकूण 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 मुांबई  0 0 0 0 0 0 6  0 6 6 0 6 

2 कोल्हहापरू 1 3 4 0 0 0  0 2 2 1 5 6 

3 सातारा 4  0 4 0 0 0 2  0 2 6 0 6 

4 नाकशक 1 1 2 2 0 2 2  0 2 5 1 6 

5 नाांदेड  0 2 2 2 0 2  0 2 2 2 4 6 

6 बीड 1 3 4  0 0 0 2 0 2 3 3 6 

7 अमरावती  0 2 2 1 1 2 2 0 2 3 3 6 

8 बलुढाणा 1 3 4 0 0 0 2 0 2 3 3 6 

9 गडकचरोली 0 0 0 1 3 4  0 2 2 1 5 6 

10 गोंकदया 1 1 2  0 2 2 2  0 2 3 3 6 

11 नागपरू  0 2 2 1 1 2 1 1 2 2 4 6 

 एकूण 9 17 26 7 7 14 19 7 26 35 31 66 

 
7.3 वरील तक््यातील माकहतीवरून सन 2012-13 या सांदर्य वषासाठी मलू्हयमापन पाहणीककरता कनवड झालेल्हया 
सबला कें द्राांमध्ये एकूण    मखु्यसेकवका / पययवेकक्षका असल्हयाचे कदसनू आले. एकूण    मखु्यसेकवका / पययवेकक्षकाांपैकी 
35 (53 टक्के) मखु्यसेकवका, तर 31 (47 टक्के) पययवेकक्षका असल्हयाचे कदसनू आले. प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, 
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ग्रामीण व नागरी प्रकल्हपात प्र्येकी 2  (39 टक्के), तर आकदवासी प्रकल्हपात 14 (22 टक्के) मखु्यसेकवका / पययवेकक्षका 
असल्हयाचे कदसनू आले. 

7.4 या योजनेंतगयत सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता कनवड झालेल्हया सबला कें द्रातील मखु्यसेकवका व पययवेकक्षका 
याांचा शैक्षकणक स्तर व प्रकल्हप प्रकारकनहाय तपशील तक्ता क्र. 7.2 मध्ये कदला आहे. 

तक्ता क्रमांक 7.2 

सि 2012-13 या संदर्य वषाकनरता निवड झालेल्या सबला कें द्रातील  
मखु्यसेनवका व पययवेनिका यांचा शैिनणक स्तर व प्रकल्प प्रकारनििाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प प्रकार शैिनणक स्तर एकूण 
निरिर प्राथनमक माध्यनमक उच्च 

माध्यनमक 
पदवी व 
त्यापेिा 
िास्त 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 ग्रामीण 0 0 5 6 15 2  
2 आकदवासी 0 1 4 4 5 14 
3 नागरी 0 0 7 6 13 2  

          एकूण 0 1 16 16 33 66 
 
7.  वरील तक््यातील माकहतीवरून सन 2012-13 या सांदर्य वषासाठी मलू्हयमापन पाहणीककरता कनवड झालेल्हया 
सबला कें द्राांमध्ये एकूण    मखु्यसेकवका / पययवेकक्षकाांपैकी सवाकधक 33 (50 टक्के) मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांनी पदवी 
व ्यापेक्षा जास्त शैक्षकणक अहयता धारण केल्हयाचे कदसनू आले. ्याखालोखाल प्र्येकी 1  (24 टक्के) माध्यकमक व 
उच्च माध्यकमक व 1 (2 टक्के) प्राथकमक शैक्षकणक अहयता मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांनी धारण केल्हयाचे कदसनू आले. 

7.7 सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया सबला कें द्राांमध्ये एकूण    
मखु्यसेकवका / पययवेकक्षकाांपैकी 47 (71 टक्के) मखु्यसेकवका / पययवेकक्षकाांचे या योजनेशी सांबांकधत प्रकशक्षण झाल्हयाचे 
कदसनू आले. ग्रामीण, आकदवासी व  नागरी प्रकल्हपात हेच प्रमाण, अनकु्रमे 79, 81 व 58 टक्के असल्हयाचे कदसनू आले. 

7.8 या योजनेंतगयत सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता कनवड झालेल्हया सबला कें द्रातील सोयी-सकुवधाांबाबत तसेच 
सबला कें द्र असलेल्हया गाव/शहराांबाबतचा प्रकल्हप प्रकार व कजल्हहाकनहाय तपशील तक्ता क्र. 7.3 मध्ये कदला आहे. 
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तक्ता क्रमांक 7.3 

सि 2012-13 या संदर्य वषाकनरता निवड झालेल्या सबला कें द्रातील सोयी-सनुवधांबाबत  
तसेच सबला कें द्र असलेल्या गाव/शिरांबाबतचा प्रकल्प प्रकार व निल्िानििाय तपशील 

अ.क्
र. 

निल्िा सबला 
कें द्राच्या 
िेत्ांतगयत 
लोकसंख्या 

(माचय 
2012) 

गाव/शिर 
बारमािी 
रस्त्यािे 
िोडले 
आिे 

काय ? 

दरुध्विी 
सनुवधा  

पोस्ट 
ऑफीस  

बकँ 
सनुवधा  

ATM 
सनुवधा  

प्राथनमक 
आरोग्य 
कें द्र/ 

उपकें द्र 

पोनल
स 

स्टेशि 

प्राथनमक 
शाळा 

अंगणवाडी/
सबला 

कें द्रासाठी 
स्वतंत् 
इमारत 

नकशोरवयी
ि मलुींिा 

बसण्यासाठी 
खचुी/बेंच/ 
सतरंिी/दरी 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  (9) (10) (11) (12) (13) 

1 मुांबई  6682 6 6 5 6 6 6 6 5 2 6 

2 कोल्हहापरू 48263 6 6 6 6 3 5 2 6 2 4 

3 सातारा 5954 6 6 6 6 2 5 2 6 3 5 

4 नाकशक 7380 6 6 5 3 3 6 3 5 3 4 

5 नाांदेड 7044 6 5 6 4 3 6 4 6 1 4 

6 बीड 9728 6 4 6 6 4 6 4 6 1 5 

7 अमरावती 5816 6 6 6 5 5 5 4 6 4 6 

8 बलुढाणा 6391 6 2 4 2 2 5 2 6 3 4 

9 गडकचरोली 5704 6 5 4 4 4 3 4 6 3 5 

10 गोंकदया 8477 6 5 6 4 4 5 4 6 4 5 

11 नागपरू 7619 6 6 5 5 5 5 4 6 3 6 

  एकूण 119058 66 57 59 51 41 57 39 64 29 54 

 
7.9 वरील तक््यातील माकहतीवरून सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया 
एकूण    सबला कें द्राांपैकी सवयच सबला कें द्रातील गाव/ शहरे बारमाही रस््याने जोडलेली असल्हयाचे कदसनू आले. 
एकूण    सबला कें द्राांपैकी 57 (8  टक्के) दरूध्वनी, 59 (89 टक्के) पोस्ट ऑकिस, 51 (77 टक्के) बकँ, 41 (62 
टक्के) ATM, 57 (8  टक्के) प्राथकमक आरोग्य कें द्र/उपकें द्र, 39 (59 टक्के) पोकलस स्टेशन,  4 (97 टक्के) प्राथकमक 
शाळा ्ा सोयी-सकुवधा उपलब्ध हो्या. एकूण 29 (44 टक्के) अांगणवाडी/सबलाकें द्रासाठी स्वतांत्र इमारत उपलब्ध 
असल्हयाचे कदसनू आले. एकूण    सबला कें द्राांपैकी 54 कें द्राांमध्ये (82 टक्के) ककशोरवयीन मलुींना बसण्यासाठी 
खचुी/बेंच/ सतरांजी/दरी उपलब्ध असल्हयाचे कदसनू आले. 

7.10 सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया एकूण    सबला कें द्राांपैकी 49 
(74 टक्के) सबला कें द्राांमध्ये पोषण आहाराची साधनसामगु्री ठेवण्यासाठी परेुशी जागा उपलब्ध असल्हयाचे कदसनू आले.  
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उवयकरत 17 (2  टक्के) सबला कें द्राांमध्ये पोषण आहाराची साधनसामगु्री ठेवण्यासाठी परेुशी जागा उपलब्ध नाही अशा 
सबला कें द्राांना   (34 टक्के) अांगणवाडी व प्र्येकी 3 (18 टक्के) अांगणवाडी सेकवकाांच्या घरी, इतर अांगणवाडीमध्ये व 
इतर कठकाणी व 2 (12 टक्के) सबला कें द्राांनी र्ाड्याच्या खोलीत अशा पयायी व्यवस्था केल्हयाचे कदसनू आले. 

7.11 सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया एकूण    सबला कें द्राांपैकी 55 
(83 टक्के) अांगणवाडी/सबला कें द्राांमध्ये कपण्याच्या पाण्याची सोय असल्हयाचे कदसनू आले. ्यापैकी 38 ( 9 टक्के) 
नळ, 11 (20 टक्के) बोअरवेल व   (11 टक्के) हातपांप असे स्रोत कपण्याच्या पाण्याच्या सोयीसाठी उपलब्ध असल्हयाचे 
कदसनू आले. 

7.12 सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया एकूण    सबला कें द्राांपैकी 32 
(48 टक्के) अांगणवाडी/सबला कें द्राांमध्ये शौचालय सकुवधा असल्हयाचे कदसनू आले. ्यापैकी 2  (81 टक्के) 
शौचालयाांमध्ये पाण्याची सकुवधा उपलब्ध असल्हयाचे कदसनू आले. 

7.13 सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया एकूण    सबला कें द्राांपैकी 47 
(71 टक्के) सबला कें द्राांमध्ये वजन करण्याची सकुवधा उपलब्ध असल्हयाचे कदसनू आले. एकूण    सबला कें द्राांपैकी 42 
( 4 टक्के) सबला कें द्राांमध्ये ककशोरवयीन मलुींचे वजन कनयकमत घेऊन ्याची नोंद केली जात असल्हयाचे कदसनू आले. 

7.14 सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया एकूण    सबला कें द्राांपैकी  0 
(90 टक्के) सबला कें द्राांमध्ये मदतनीस असल्हयाचे कदसनू आले. एकूण    सबला कें द्राांमध्ये सन 2011-12 मध्ये  401 
ककशोरवयीन मलुी, तर सन 2012-13 मध्ये  858 ककशोरवयीन मलुींची नोंद झाल्हयाचे कदसनू आले. 

7.15 सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया एकूण    सबला कें द्राांपैकी 55 
(83 टक्के) सबला कें द्राांमध्ये ककशारेवयीन मलुींना ककशोरी काडय परुकवण्यात येत असल्हयाचे कदसनू आले. एकूण    
सबला कें द्राांपैकी 50 (7  टक्के) अांगणवाडी सबला कें द्रात ककशोरवयीन मलुींच्या नोंदीसाठी हजेरीपत्रक उपलब्ध 
असल्हयाचे कदसनू आले. 

7.1  सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया एकूण    सबला कें द्राांपैकी 58 
(88 टक्के) सबला कें द्राांमध्ये सबला रकजस्टर असल्हयाचे कदसनू आले. ्यापैकी 5  (85 टक्के)  सबला कें द्रातील सबला 
रकजस्टरमध्ये ककशोरवयीन मलुींना पोषण आहार वाटपाबाबत, 45 (68 टक्के) लोहयकु्त व जांतनाशक गोळयाांचे 
वाटपाबाबत, 28 (42 टक्के) रक्त तपासणीबाबत, 47 (71 टक्के) प्रकशक्षणाबाबत नोंदी ठेवले जात असल्हयाचे कदसनू 
आले. एकूण    सबला कें द्राांपैकी 28 (42 टक्के) अांगणवाडी/सबला कें द्राांमध्ये ककशोरी ककटस् उपलब्ध असल्हयाचे 
कदसनू आले. 

7.17 या योजनेंतगयत सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता कनवड झालेल्हया सबला कें द्रात ठेवलेल्हया सबला 
रकजस्टरमधील नोंदीनसुार ककशोरवयीन मलुींचा वयोगट व प्रकल्हप प्रकारकनहाय तपशील तक्ता क्र. 7.4 मध्ये कदला आहे. 
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तक्ता क्रमांक 7.4 

सि 2012-13 या संदर्य वषाकनरता निवड झालेल्या सबला कें द्रात ठेवलेल्या सबला रनिस्टरमधील  
िोंदीिसुार नकशोरवयीि मलुींचा वयोगट व प्रकल्प प्रकारनििाय तपशील 

अ. 
क्र. 

प्रकल्प 
प्रकार 

वयोगट 
11 ते 14  एकूण 15 ते 18    एकूण 11 ते 18   

शाळेत 
िाणाऱ्या 

शाळेत ि 
िाणाऱ्या 

शाळेत 
िाणाऱ्या 

शाळेत ि 
िाणाऱ्या 

शाळेत 
िाणाऱ्या 

शाळेत ि 
िाणाऱ्या 

एकूण 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 ग्रामीण 1616 101 1717 1405 290 1695 3021 391 3412 

2 आकदवासी 478 104 582 413 202 615 891 306 1197 

3 नागरी 1134 244 1378 965 365 1330 2099 609 2708 

        एकूण 3228 449 3677 2783 857 3640 6011 1306 7317 

 

7.18 वरील तक््यातील माकहतीवरून सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया 
एकूण    सबला कें द्राांतील सबला रकजस्टरमधील नोंदीवरून एकूण 7317 ककशोरवयीन मलुी असल्हयाचे कदसनू आले. 
्यापैकी  011 (82 टक्के) शाळेत जाणाऱ्या व 130  (18 टक्के) शाळेत न जाणाऱ्या ककशोरवयीन मलुी असल्हयाचे 
कदसनू आले. वयोगटकनहाय कवचार करता, 3 77 (50 टक्के) 11 ते 14 वषे, 3 40 (50 टक्के) 15 ते 18 वषे या 
वयोगटातील असल्हयाचे कदसनू आले. प्रकल्हप प्रकारकनहाय कवचार करता, 3412 (47 टक्के) ग्रामीण, 1197 (1  टक्के) 
आकदवासी व 2708 (37 टक्के) या वयोगटातील असल्हयाचे कदसनू आले. 

7.19 या योजनेंतगयत सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता कनवड झालेल्हया सबला कें द्रात ठेवलेल्हया सबला 
रकजस्टरमधील नोंदीनसुार सबला कें द्रास प्राप्त झालेल्हया पोषण आहाराचा (THR) प्रकल्हप प्रकारकनहाय तपशील तक्ता 
क्र. 7.5 मध्ये कदला आहे. 

तक्ता क्रमांक 7.5 

सि 2012-13 या संदर्य वषाकनरता निवड झालेल्या सबला कें द्रात ठेवलेल्या सबला रनिस्टरमधील  
िोंदीिसुार सबला कें द्रास प्राप्त झालेल्या पोषण आिाराचा (THR)  प्रकल्प प्रकारनििाय तपशील 

अ. 
क्र. 

प्रकल्प 
प्रकार 

वषय 2011-12 वषय 2012-13 एकूण 

सकुडी उपमा नशरा इतर सकुडी उपमा नशरा इतर सकुडी उपमा नशरा इतर 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 ग्रामीण 9505 11292 11128 2238 9426 10914 11277 2969 18931 22206 22405 5207 

2 आकदवासी 3155 3130 3109 0 2709 2709 2709 576 5864 5839 5818 576 

3 नागरी 6930 7071 7064 551 6494 6509 6492 783 13424 13580 13556 1334 

        एकूण 19590 21493 21301 2789 18629 20132 20478 4328 38219 41625 41779 7117 
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7.20 वरील तक््यातील माकहतीवरून सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया 
एकूण    सबला कें द्राांतील सबला रकजस्टरमधील नोंदीवरून एकूण 38 हजार सकुडी, प्र्येकी 42 हजार उपमा व कशरा 
व 7 ‘इतर’ पोषण आहार (THR) पाककटे सबला कें द्रास प्राप्त झाल्हयाचे कदसनू आले. वषयकनहाय कवचार करता, सन 
2011-12 मध्ये ग्रामीण, आकदवासी व नागरी या प्रकल्हपाांना सकुडी, उपमा, कशरा व इतर याांची अनकु्रमे 20 हजार,21 
हजार, 21 हजार व 3 हजार पोषण आहार (THR) पाककटे प्राप्त झाल्हयाचे कदसनू आले. सन 2012-13 मध्ये ग्रामीण, 
आकदवासी व नागरी या प्रकल्हपाांना सकुडी, उपमा, कशरा व इतर याांची अनकु्रमे 19 हजार,20 हजार, 20 हजार व 4 हजार 
पोषण आहार (THR) पाककटे प्राप्त झाल्हयाचे कदसनू आले.    

7.21 या योजनेंतगयत सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता कनवड झालेल्हया एकूण    मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांपैकी  1 
(92 टक्के) मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांनी सबला कें द्रास पोषण आहार (THR) पाककटाांचा वेळेवर परुवठा होत असल्हयाचे 
साांकगतले. हेच प्रमाण ग्रामीण, आकदवासी व नागरी प्रकल्हपात अनकु्रमे 92, 92 व 100 टक्के असल्हयाचे कदसनू आले. 

7.22 या योजनेंतगयत सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता कनवड झालेल्हया एकूण    मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांपैकी 45 
( 8 टक्के) मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांनी ककशोरवयीन मलुींची हेमोग्लोबीन (HB) चाचणी घेण्यात येत असल्हयाचे 
साांकगतले. ्यापैकी 11 (24 टक्के) किरते आरोग्य पथक, 25 (5  टक्के) प्राथकमक आरोग्य कें द्र, 9 (20 टक्के) उपकें द्र 
या कठकाणी हेमोग्लोबीन (HB) चाचणी घेण्यात येत असल्हयाचे साांकगतले. प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, ग्रामीण, आकदवासी 
व नागरी प्रकल्हपात ककशोरवयीन मलुींची हेमोग्लोबीन (HB) चाचणी घेण्यात येत असल्हयाचे प्रमाण अनकु्रमे 79, 80 व 
50 टक्के असल्हयाचे कदसनू आले. 

7.23 या योजनेंतगयत सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता कनवड झालेल्हया एकूण    मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांपैकी  
58 (88 टक्के) मखु्यसेकवका/पययवेकक्षका याांनी मलुींचे हेमोग्लोबीन (HB) हे 12.5 टक्क्याांपेक्षा कमी असल्हयाचे 
साांकगतले. प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, ग्रामीण, आकदवासी व नागरी प्रकल्हपात ककशोरवयीन मलुींचे हेमोग्लोबीन (HB) 
प्रमाण  अनकु्रमे 8 , 92 व 85 टक्के असल्हयाचे कदसनू आले.  

7.24 या योजनेंतगयत सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता कनवड झालेल्हया एकूण    मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांपैकी 51 
(77 टक्के) मखु्यसेकवका/पययवेकक्षका याांनी अांगणवाडी कें द्रात लोहयकु्त गोळयाांचे वाटप करण्यात येत असल्हयाचे व 
सदर गोळयाांच्या सेवनामळेु ककशोरवयीन मलुींच्या आरोग्यात सधुारणा झाल्हयाचे साांकगतले. हेच प्रमाण ग्रामीण, आकदवासी 
व नागरी प्रकल्हपात अनकु्रमे  4, 77 व 85 टक्के असल्हयाचे कदसनू आले.   

7.25 या योजनेंतगयत सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता कनवड झालेल्हया एकूण    मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांपैकी 50 
(7  टक्के) मखु्यसेकवका/पययवेकक्षका याांनी अांगणवाडी कें द्रात जांतनाशक गोळयाांचे वाटप करण्यात येत असल्हयाचे 
साांकगतले. हे प्रमाण ग्रामीण, आकदवासी व नागरी प्रकल्हपात अनकु्रमे 73,  4 व 85 टक्के असल्हयाचे कदसनू आले. 
प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, ग्रामीण प्रकल्हपात 18 (95 टक्के) सहा मकहनयाांनांतर व 1 (5 टक्के) तीन मकहनयाांच्या 
कालावधीने जांतनाशक गोळया कदल्हया जात असल्हयाचे अांगणवाडी पययवेकक्षकाांनी साांकगतले. आकदवासी प्रकल्हपात 7 (78 
टक्के) सहा मकहनयाांनांतर व प्र्येकी 1 (11 टक्के) 15 कदवसाांनांतर व 45 कदवसाांच्या कालावधीने जांतनाशक गोळया कदल्हया 
जात असल्हयाचे अांगणवाडी पययवेकक्षकाांनी साांकगतले. नागरी प्रकल्हपात 19 (86 टक्के) सहा मकहनयाांनांतर, 2 (9 टक्के) 



 

76 

 

तीन मकहनयाांनांतर व 1 (5 टक्के) 45 कदवसाांच्या कालावधीने जांतनाशक गोळया कदल्हया जात असल्हयाचे अांगणवाडी 
पययवेकक्षकाांनी साांकगतले. 

7.26 या योजनेंतगयत सन 2012-13 या कालावधीत मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया मखु्यसेकवका/पययवेकक्षका 
याांच्याकडून या योजनेतील पालकाांच्या सहर्ागाबाबत माकहती घेतली असता, एकूण    मखु्यसेकवका/पययवेकक्षका 
याांच्यापैकी 14 (21 टक्के) मखु्यसेकवका/पययवेकक्षका याांनी उ्कृष्ट, 50 (7  टक्के) मखु्यसेकवका/पययवेकक्षका याांनी 
चाांगला, तर 2 (3 टक्के) मखु्यसेकवका/पययवेकक्षका याांनी या योजनेमध्ये पालकाांचा सहर्ाग नसल्हयाचे  साांकगतले. 
प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, ग्रामीण, आकदवासी व नागरी प्रकल्हपात पालकाांच्या चाांगल्हया सहर्ागाचे प्रमाण अनकु्रमे 73, 
71 व 81 टक्के असल्हयाचे कदसनू आले.  

7.27 या योजनेंतगयत सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता कनवड झालेल्हया एकूण    मखु्यसेकवका/पययवेकक्षका 
याांच्यापैकी 13 (20 टक्के) उ्कृष्ट, 42 ( 4 टक्के) चाांगला व 11 (1  टक्के) ग्रामपांचायत सदस्य, ग्रामस्थ व इतर 
लोकप्रकतनीधींचा सहर्ाग या योजनेमध्ये नसल्हयाचे मखु्यसेकवका/पययवेकक्षका याांनी साांकगतले. प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, 
ग्रामीण, आकदवासी व नागरी प्रकल्हपात ग्रामपांचायत सदस्य, ग्रामस्थ व इतर लोकप्रकतनीधींचा चाांगल्हया सहर्ागाचे प्रमाण 
अनकु्रमे 77, 57 व 54 टक्के असल्हयाचे कदसनू आले.  

7.28 या योजनेंतगयत सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता कनवड झालेल्हया एकूण    मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांपैकी 54  
(82 टक्के) मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांनी अांगणवाडीत ककशोरी कदवस साजरा केला जात असल्हयाचे साांकगतले. यापैकी 8 
(15 टक्के) वषातनू एक कदवस, 9 (17 टक्के) वषातनू दोन कदवस, 8 (15 टक्के) वषातनू तीन कदवस, 13 (24 टक्के)      
वषातनू चार कदवस व 1  (30 टक्के) वषातनू चार पेक्षा जास्त कदवस ककशोरी कदवस साजरा केला जात असल्हयाचे 
साांकगतले. प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, ग्रामीण, आकदवासी व नागरी प्रकल्हपात ककशोरी कदवस साजरा करण्याचे प्रमाण 
अनकु्रमे 85, 71 व 85 टक्के असल्हयाचे कदसनू आले.  

7.29 या योजनेंतगयत सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता कनवड झालेल्हया एकूण    मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांपैकी  4  
(97 टक्के) मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांनी परुक पोषण आहार (THR) कनकषाप्रमाणे परुकवला जात असल्हयाचे साांकगतले. 
प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, ग्रामीण, आकदवासी व नागरी प्रकल्हपाांसाठी हे प्रमाण अनकु्रमे 100, 93 व 9  टक्के 
असल्हयाचे कदसनू आले.  

7.30 या योजनेंतगयत सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता कनवड झालेल्हया एकूण    मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांपैकी 58  
(88 टक्के) मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांनी परुक पोषण आहार (THR) मलुींना घरपोच कदला जात असल्हयाचे साांकगतले. 
प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, ग्रामीण, आकदवासी व नागरी प्रकल्हपाांमध्ये हे प्रमाण अनकु्रमे 85, 93 व 88 टक्के असल्हयाचे 
कदसनू आले.  

7.31 या योजनेंतगयत सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता कनवड झालेल्हया एकूण    मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांपैकी  2  
(94 टक्के) मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांनी या योजनेमळेु ककशोरवयीन मलुींचा आरोग्यकवषयक दजा सधुारला असल्हयाचे 
मत व्यक्त केले. ् यापैकी 8 (13 टक्के) 100 टक्के, 41 (   टक्के) 75 टक्के, 13 (21 टक्के) 75 टक्क्याांपेक्षा कमी 
ककशोरवयीन मलुींचा आरोग्यकवषयक दजा सधुारला असल्हयाचे साांकगतले. प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, ग्रामीण, व नागरी 
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प्रकल्हपात या योजनेमळेु सवयच ककशोरवयीन मलुींचा, तर आकदवासी प्रकल्हपातील 71 टक्के  ककशोरवयीन मलुींचा 
आरोग्यकवषयक दजा सधुारला असल्हयाचे मत मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांनी व्यक्त केले.  

7.32 या योजनेंतगयत सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता कनवड झालेल्हया मखु्यसेकवका/पययवेकक्षका याांच्याकडून पोषण 
आहाराच्या दजाबाबत माकहती घेतली असता, एकूण    मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांपैकी 8 (12 टक्के) 
मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांनी प्राप्त पोषण आहाराचा (THR) दजा ‘उ्कृष्ट’, 57 (8  टक्के) मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांनी 
‘चाांगला’, तर  1 (2 टक्के) मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांनी ‘कनकृष्ट’ असल्हया ा़चे साांकगतले. प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, 
ग्रामीण, आकदवासी व नागरी प्रकल्हपात प्राप्त पोषण आहाराचा (THR) दजा चाांगला असल्हयाचे प्रमाण अनकु्रमे 96, 79 
व 81 टक्के असल्हयाचे कदसनू आले. 

7.33 या योजनेंतगयत सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता कनवड झालेल्हया सबला कें द्रातील मखु्यसेकवका/पययवेकक्षका 
याांनी  चाांगल्हया पोषण आहाराचे (THR) मह्व ककशोरवयीन मलुींना पटवून देण्यामध्ये यशस्वी झाल्हयाबाबतचा प्रकल्हप 
प्रकारकनहाय तपशील तक्ता क्र. 7.  मध्ये कदला आहे. 

तक्ता क्रमांक 7.6 

सि 2012-13 या संदर्य वषाकनरता निवड झालेल्या सबला कें द्रातील मखु्यसेनवका/पययवेनिका यांिी  
चांगल्या पोषण आिाराचे (THR) मित्व नकशोरवयीि मलुींिा पटविू देण्यामध्ये यशस्वी  

झाल्याबाबतचा प्रकल्प प्रकारनििाय तपशील 

अ. 
क्र. 

प्रकल्प प्रकार टक्केवारी एकूण 

0 ते 20 21 ते 40 41 ते 60 61 ते 80 81 ते 100 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 ग्रामीण 0 1   1  3 2  
2 आकदवासी 0 0 2 11 1 14 
3 नागरी 0 0 7 14 5 2  
        एकूण 0 1 15 41 9 66 

 

7.34 वरील तक््यातील माकहतीवरून सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया 
एकूण    सबला कें द्राांपैकी 1 (2 टक्के) सबला कें द्रातील मखु्यसेकवका/पययवेकक्षका याांनी 21 ते 40 टक्के, चाांगल्हया पोषण 
आहाराचे मह्व ककशोरवयीन मलुींना पटवून देण्यामध्ये यशस्वी झाल्हयाचे साांकगतले, 15 (23 टक्के) सबला कें द्रातील 
मखु्यसेकवका/पययवेकक्षका याांनी 41 ते  0 टक्के, चाांगल्हया पोषण आहाराचे मह्व ककशोरवयीन मलुींना पटवून देण्यामध्ये 
यशस्वी झाल्हयाचे साांकगतले, 41 ( 2 टक्के) सबला कें द्रातील मखु्यसेकवका/पययवेकक्षका याांनी  1 ते 80 टक्के चाांगल्हया 
पोषण आहाराचे मह्व ककशोरवयीन मलुींना पटवून देण्यामध्ये यशस्वी झाल्हयाचे साांकगतले व 9 (13 टक्के) सबला 
कें द्रातील मखु्यसेकवका/पययवेकक्षका याांनी 81 ते 100 टक्के चाांगल्हया पोषण आहाराचे मह्व ककशोरवयीन मलुींना पटवून 
देण्यामध्ये यशस्वी झाल्हयाचे साांकगतले. 
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7.35 या योजनेंतगयत सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता कनवड झालेल्हया सबला कें द्रातील मखु्यसेकवका/पययवेकक्षका 
ककशोरवयीन मलुींमध्ये जागतृी कनमाण करण्यात यशस्वी झाल्हयाबाबतचा प्रकल्हप प्रकारकनहाय तपशील तक्ता क्र. 7.7 
मध्ये कदला आहे. 

तक्ता क्रमांक 7.7 

सि 2012-13 या संदर्य वषाकनरता निवड झालेल्या सबला कें द्रातील मखु्यसेनवका/पययवेनिका  
नकशोरवयीि मलुींमध्ये िागतृी निमाण करण्यात यशस्वी झाल्याबाबतचा प्रकल्प प्रकारनििाय तपशील 

अ. 
क्र. 

प्रकल्प 
प्रकार 

टक्केवारी एकूण 

25 टक्क्यांपेिा 
कमी 25 टक्के 50 टक्के 75 टक्के 100 टक्के 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 ग्रामीण 0 0 4 20 2 2  
2 आकदवासी 0 0 0 13 1 14 
3 नागरी 0 0   14   2  
        एकूण 0 0 10 47 9 66 

 

7.34 वरील तक््यातील माकहतीवरून सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता मलू्हयमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्हया 
एकूण    सबला कें द्रातील 10 (15 टक्के) मखु्यसेकवका/पययवेकक्षका याांनी 50 टक्के, ककशोरवयीन मलुींमध्ये जागतृी 
कनमाण करण्यात यशस्वी झाल्हयाचे साांकगतले, 47 (71 टक्के) मखु्यसेकवका/पययवेकक्षका याांनी 75 टक्के ककशोरवयीन 
मलुींमध्ये जागतृी कनमाण करण्यात यशस्वी झाल्हयाचे साांकगतले व 9 (13 टक्के) मखु्यसेकवका/पययवेकक्षका याांनी 100 टक्के 
ककशोरवयीन मलुींमध्ये जागतृी कनमाण करण्यात यशस्वी झाल्हयाचे कदसनू आले. प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, ग्रामीण, 
आकदवासी व नागरी प्रकल्हपात अनकु्रमे 2 (8 टक्के), 1 (7 टक्के) व   (23 टक्के) मखु्यसेकवका/पययवेकक्षका ककशोरवयीन 
मलुींमध्ये जागतृी कनमाण करण्यात 100 टक्के यशस्वी झाल्हयाचे कदसनू आले. 

7.36 या योजनेंतगयत सन 2012-13 या सांदर्य वषाककरता कनवड झालेल्हया सबला कें द्राांमध्ये सखी व सहेली याांना देण्यात 
आलेल्हया प्रकशक्षणाबाबतचा प्रकल्हप प्रकारकनहाय तपशील तक्ता क्र. 7.9 मध्ये कदला आहे. 

तक्ता क्रमांक 7.9 

सि 2012-13 या संदर्य वषाकनरता निवड झालेल्या सबला कें द्रांमध्ये सखी व सिेली  
यांिा देण्यात आलेल्या प्रनशिणाबाबतचा प्रकल्प प्रकारनििाय तपशील 

अ.क्र. 
  

प्रकल्प प्रकार 
  

2011-12  2012-13 एकूण 
सखी सिेली एकूण सखी सिेली एकूण सखी सिेली एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 ग्रामीण 29 55 84 31 61 92 60 116 176 
2 आकदवासी 15 31 46 17 41 58 32 72 104 
3 नागरी 59 118 177 64 123 187 123 241 364 

           एकूण 103 204 307 112 225 337 215 429 644 
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7.37 वरील तक््यातील माकहतीवरून सन 2012-13 या सांदर्य वषासाठी मलू्हयमापन पाहणीककरता कनवड झालेल्हया 
एकूण    सबला कें द्राांमध्ये एकूण  44 सखी व सहेली याांना प्रकशक्षण देण्यात आल्हयाचे कदसनू आले. ्यापैकी 215  
(33 टक्के) सखी, तर 429 ( 7 टक्के) सहेली असल्हयाचे कदसनू आले. प्रकल्हपकनहाय कवचार करता, ग्रामीण, आकदवासी 
व नागरी प्रकल्हपात अनकु्रमे 176 (27 टक्के), 104 (16 टक्के) व 364 (57 टक्के) सखी व सहेली याांना प्रकशक्षण 
देण्यात आल्हयाचे कदसनू आले. 

7.38 या योजनेंतगयत सन 2012-13 या कालावधीत कनवड झालेल्हया एकूण    मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांपैकी 19  
(29 टक्के) मखु्यसेकवका/पययवेकक्षकाांनी एकदा प्रकशक्षण देण्यात आलेल्हया ककशोरवयीन मलुींना िेर प्रकशक्षण देण्यात येत 
असल्हयाचे साांकगतले. प्रकल्हपकनहाय कवचार करता हे प्रमाण, ग्रामीण, आकदवासी व नागरी प्रकल्हपात अनकु्रमे 23, 3  व 
32 टक्के  असल्हयाचे कदसनू आले. 

नकशोरवयीि मलुींसाठी प्रनशिण राबनवतािा आलेल्या अडचणी : 

1) योजनेंतगयत सबला/अांगणवाडी कें द्राांना प्रकशक्षणासाठी प्राप्त होणारा कनधी अपरुा आहे. 

2) प्रकशक्षणासाठी परेुसे प्रकशक्षण साकह्य सबला/अांगणवाडी कें द्रात उपलब्ध नाहीत. 

3) ग्रामीण र्ागातील मलुी प्रकशक्षणास परेुसा प्रकतसाद देत नाहीत. 

4) या योजनेंतगयत ककशोरवयीन मलुींच्या प्रकशक्षणासाठी पालकाांकडून प्रकतसाद कमळत नाही. 

उपाययोििा : 

1) या योजनेंतगयत प्रकशक्षणासाठी परेुसा कनधी उपलब्ध होण्याच्यादषृ्टीने शासन कनणययात तरतदू करण्यात यावी. 

2) सबला/अांगणवाडी कें द्रात LCD projector, सांगणक व पसु्तके इ. सारख्या सकुवधा प्रकशक्षणासाठी उपलब्ध 
करून देण्यात याव्यात. 

3) प्रकशक्षणादरम्यान ककशारेवयीन मलुींना मानधन कदल्हयास प्रकशक्षणाचा प्रकतसाद वाढेल. 

4) ककशोरवयीन मलुींना या योजनेचा जास्तीत जास्त लार् घेता यावा, यासाठी पालकाांना या योजनेचे मह्व पटवून 
देण्यात यावे. 

***** 
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प्रकरण-8 

लाभधारकाांची योजनेविषयी माविती  

8.1 “सबला” (राजीव गाांधी किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीिरण) या योजनेच्या मूल्यमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांकडून सांकललत करण्यात आलेल्या मालितीवर आधालरत लवश्लेषण खालील पलरच्छेदाांमध्ये लदले 
आिे. 

8.2 या योजनेंतगगत सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता मूल्यमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्या लाभधारकाांचा 
प्रकल्प प्रकारनसुार व लिल्िालनिाय तपशील तक्ता क्र. 8.1 मध्ये लदला आिे. 

तक्ता क्रमाांक 8.1 

सन 2012-13 या सांदभभ िषाकवरता मलू्यमापन पाहणीसाठी ननवड झालेल्या लाभधारकाांचा  
प्रकल्प प्रकारनसुार ि वजल्िावनिाय तपशील 

 

अ.क्र. वजल्िा  ग्रामीण आवदिासी नागरी एकूण 
(1) (2) (4) (5) (6) (7) 
1 मुांबई - - 60 60 
2 कोल्िापरू 40 - 20 60 
3 सातारा 40 - 20 60 
4 नालशक 20 20 20 60 
5 नाांदेड 20 20 20 60 
6 बीड 40 - 20 60 
7 अमरावती 20 20 20 60 
8 बलुढाणा 40 - 20 60 
9 गडलचरोली - 40 20 60 
10 गोंलदया 20 20 20 60 
11 नागपरू 20 20 20 60 

          एकूण 260 140 260 660 
 
8.3 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योजनेंतगगत लाभ कमळालेल्या व मूल्यमापन अभ्यासासाठी कनवड 
झालेल्या एिूण 660 लाभधारिाांपैिी कजल्हाकनहाय कवचार िरता, योजना राबकवण्यात येत असलेल्या सवगच कजल्यात 
सारखेच म्हणजे 60 लाभधारि असल्याचे किसून आले. प्रकल्प प्रकारानसुार लवचार करता, ग्रामीण व नागरी प्रकल्प 
प्रकारात प्रत्येकी 260 (39 टक्िे), तर आलदवासी प्रकल्प प्रकारात 140 (21 टक्िे) लाभधारि असल्याचे किसून आले. 

8.4 या योजनेंतगगत सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता मूल्यमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्या लाभधारकाांच्या 
लशक्षणाबाबतचा प्रकल्प प्रकारानसुार व लिल्िालनिाय तपशील तक्ता क्र. 8.2 मध्ये लदला आिे. 
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तक्ता क्रमाांक 8.2 

सन 2012-13 या सांदभभ िषाकवरता मलू्यमापन पाहणीसाठी ननवड झालेल्या लाभधारकाांच्या  
वशक्षणाबाबतचा प्रकल्प प्रकारानसुार ि वजल्िावनिाय तपशील 

अ. 
क्र. 

वजल्िा प्रकल्प प्रकार एकूण एकूण 
ग्रामीण आवदिासी नागरी 

सध्या 
वशक्षण 
घेत 

असलेल े

सध्या 
वशक्षण 
घेत 

नसलेल े

सध्या 
वशक्षण 
घेत 

असलेल े

सध्या 
वशक्षण 
घेत 

नसलेल े

सध्या 
वशक्षण 
घेत 

असलेल े

सध्या 
वशक्षण 
घेत 

नसलेल े

सध्या 
वशक्षण 
घेत 

असलेल े

सध्या 
वशक्षण 
घेत 

नसलेल े
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 मुांबई - - - - 55 5 55 5 60 
2 कोल्िापरू 35 5 - - 18 2 53 7 60 
3 सातारा 40 0 - - 15 5 55 5 60 
4 नालशक 16 4 17 3 5 15 38 22 60 
5 नाांदेड 13 7 14 6 1 19 28 32 60 
6 बीड 38 2 - - 10 10 48 12 60 
7 अमरावती 15 5 14 6 10 10 39 21 60 
8 बलुढाणा 28 12 - - 5 15 33 27 60 
9 गडलचरोली - - 28 12 19 1 47 13 60 
10 गोंलदया 15 5 18 2 13 7 46 14 60 
11 नागपरू 18 2 15 5 11 9 44 16 60 
     एकूण 218 42 106 34 162 98 486 174 660 

 
8.5 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योजनेंतगगत लाभ कमळालेल्या व मूल्यमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 486 (74 टक्के) लाभधारक सध्या लशक्षण घेत असल्याचे, तर उवभलरत 174  
(26 टक्के) लाभधारक सध्या लशक्षण घेत नसल्याचे लदसनू आले. लिल्िालनिाय लवचार करता, सध्या लशक्षण घेत 
असलेल्या लाभधारकाांचे प्रमाण मुांबई लिल्यात सवालधक 55 (92 टक्के) तर बलुढाणा लिल्यात सवात कमी 33 (55 
टक्के) प्रमाण असल्याचे लदसनू आले. प्रकल्प प्रकारानसुार लवचार करता, सध्या लशक्षण घेत असल्याचे प्रमाण ग्रामीण 
प्रकल्पात सवालधक 218 (91 टक्के) लदसनू आले, त्याखालोखाल आलदवासी प्रकल्पात 106 (75 टक्के) व नागरी 
प्रकल्पात 162 (62 टक्के) घेत असल्याचे लदसनू आले. 

8.6 या योजनेंतगगत सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता मूल्यमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्या लाभधारकाांचे 
वयोगट व प्रकल्प प्रकारानसुार लिल्िालनिाय तपशील तक्ता क्र.8.3 मध्ये लदला आिे. 
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तक्ता क्रमाांक 8.3 

सन 2012-13 या सांदभभ िषाकवरता मलू्यमापन पाहणीसाठी ननवड झालेल्या प्रकल्प प्रकार ि  
लाभधारकाांचे ियोगट यानसुार वजल्िावनिाय तपशील 

अ.क्र वजल्िा ग्रामीण प्रकल्प आवदिासी प्रकल्प नागरी प्रकल्प 

11 ते 
14 

15 ते 
18 

19 ते 
21 

एकूण 11 ते 
14 

15 ते 
18 

19 ते 
21 

एकूण 11 ते 
14 

15 ते 
18 

19 ते 
21 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 मुांबई 0 0 0   0 0 0 0 13 43 4 60 

2 कोल्िापरू 12 24 4 40 0 0 0 0 8 10 2 20 

3 सातारा 20 20 0 40 0 0 0 0 8 12 0 20 

4 नालशक 8 12 0 20 5 15 0 20 0 20 0 20 

5 नाांदेड 10 10 0 20 10 10 0 20 10 10 0 20 

6 बीड 13 27 0 40 0 0 0 0 14 6 0 20 

7 अमरावती 0 20 0 20 4 16 0 20 0 12 8 20 

8 बलुढाणा 5 32 3 40 0 0 0 0 0 14 6 20 

9 गडलचरोली 0 0 0 0 1 36 3 40 0 20 0 20 

10 गोंलदया 0 18 2 20 3 15 2 20 3 13 4 20 

11 नागपरू 0 16 4 20 2 15 3 20 0 15 5 20 
  एकूण 68 179 13 260 25 107 8 140 56 175 29 260 

 
8.7 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी सवात िास्त 461 (70 टक्के) लाभधारक 15 ते 18 वषे या वयोगटातील असल्याचे लदसनू 
आले. त्याखालोखाल 149 (23 टक्के) 11 ते 14 वषे व 50 (7 टक्के) लाभधारक 19 ते 21 वषे या वयोगटातील 
असल्याचे लदसनू आले. प्रकल्प प्रकारलनिाय लवचार करता, ग्रामीण प्रकल्पातील एकूण 260 लाभधारकाांपैकी 179 (69) 
टक्के लाभधारक 15 ते 18 वषे या वयोगटातील असल्याचे लदसनू आले. त्याखालोखाल 68 (26 टक्के) 11 ते 14 वषे 
व 13 (5 टक्के ) 19 ते 22 वषे या वयोगटातील असल्याचे लदसनू आले. आलदवासी प्रकल्पातील एकूण  140 
लाभधारकाांपैकी 107 (76 टक्के) लाभधारक 15 ते 18 वषे या वयोगटातील िोते. त्याखालोखाल 25 (18 टक्के) 11 
ते 14 वषे व 8 (6 टक्के) लाभधारक 19 ते 21 वषे या वयोगटातील असल्याचे लदसनू आले. नागरी प्रकल्पातील एकूण 
260 लाभधारकाांपैकी 175 (67 टक्के)  लाभधारक 15 ते 18 वषे या वयोगटातील असल्याचे लदसनू आले. 
त्याखालोखाल 56 (22 टक्के) 11 ते 14 वषे व 29 (11 टक्के) लाभधारक 19 ते 22 वषे या वयोगटातील असल्याचे 
लदसनू आले. 

8.8 या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन अभ्यास पािणीसाठी लनवड झालेल्या लाभधारकाांपैकी सध्या 
लशक्षण घेत असलेल्या लाभधारकाांच्या शैक्षलणक स्तराचा प्रकल्पलनिाय तपशील तक्ता क्र. 8.4 मध्ये लदला आिे. 

 

 



 

83 

 

तक्ता क्र. 8.4 
या योजनेंतांगभत लाभ वमळालेल्या ि मलू्यमापन अभ्यास पािणीसाठी वनिड झालेल्या लाभधारकाांपैकी सध्या 

वशक्षण घेत असलेल्या लाभधारकाांच्या शैक्षवणक स्तराचा प्रकल्पवनिाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प 
प्रकार 

शैक्षवणक स्तर एकूण 
प्राथवमक माध्यवमक उच्चमाध्यवमक पदविका पदिी पदव्यतु्तर आयटीआय 

प्रमाणपत्र 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 ग्रामीण 19 123 55 2 18 0 1 218 
2 आलदवासी 16 38 38 0 14 0 0 106 
3 नागरी 16 62 49 1 31 3 0 162 

        एकूण 51 223 142 3 63 3 1 486 
 

8.9 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेतांगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 486 (74 टक्के) लाभधारक सध्या लशक्षण घेत असल्याचे लदसनू आले. त्यापैकी 223 
(46 टक्के) लाभधारक माध्यलमक स्तरात लशक्षण घेत असल्याचे लदसनू आले. त्याखालोखाल 142 (29टक्के) 
लाभधारक उच्चमाध्यलमक, 63 (13 टक्के) पदवी, 51 (10 टक्के) प्राथलमक, प्रत्येकी 3 (1 टक्का) पदलवका व पदव्यतु्तर 
1 (नगण्य टक्का) आयटीआय प्रमाणपत्ाांचे लशक्षण घेत असल्याचे लदसनू आले. प्रकल्प प्रकारलनिाय लवचार करता, 
ग्रामीण प्रकल्पात एकूण 260 लाभधारकाांपैकी 218 (84 टक्के) लाभधारक सध्या लशक्षण घेत असल्याचे लदसनू आले. 
त्यापैकी 123 (56 टक्के) लाभधारक माध्यलमक स्तरात लशक्षण घेत असल्याचे लदसनू आले. आलदवासी प्रकल्पात 140 
लाभधारकाांपैकी 106 (76 टक्के) लाभधारक सध्या लशक्षण घेत असल्याचे लदसनू आले. त्यापैकी प्रत्येकी 38 (17 
टक्के) लाभधारक माध्यलमक व उच्चमाध्यलमक स्तरात लशक्षण घेत असल्याचे लदसनू आले. नागरी प्रकल्पात 260 
लाभधारकाांपैकी 162 (62 टक्के) लाभधारक सध्या लशक्षण घेत असल्याचे व त्यापैकी 62 (38 टक्के) लाभधारक 
माध्यलमक स्तरात लशक्षण घेत असल्याचे लदसनू आले. सवभच प्रकल्प प्रकारात माध्यलमक स्तरात लशक्षण घेत असल्याचे 
प्रमाण सवालधक असल्याचे लदसनू आले. 

8.10 या योिनेअांतगभत सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता योिनेचा लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी 
लनवड झालेल्या लाभधारकाांचे सबला कें द्रात नोंदणी केलेल्या वषानसुार प्रकल्प प्रकारलनिाय तपशील तक्ता क्र. 8.5 
मध्ये लदला आिे. 

तक्ता क्र. 8.5 
सन 2012-13 या सांदभभ िषाकवरता योजनेचा लाभ वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या  

लाभधारकाांचे सबला कें द्रात नोंदणी केलेल्या िषानसुार प्रकल्प प्रकारवनिाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्पाचा प्रकार सबला कें द्रात नोंदणी केल्याचा िषभ एकूण 
2011 2012 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 ग्रामीण 129 131 260 
2 आलदवासी 35 105 140 
3 नागरी 101 159 260 

      एकूण 265 395 660 
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8.11 सन 2012-2013 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड 
झालेल्या एकूण 660 लाभधारकाांपैकी वषभलनिाय लवचार करता, वषभ 2012 मध्ये 395 (60 टक्के) लाभधारकाांची तर, 
वषभ 2011 मध्ये म्िणिे 265 (40 टक्के) लाभधारकाांची सबला कें द्रात नोंदणी झाल्याचे लदसनू आले. प्रकल्प प्रकारलनिाय 
लवचार करता, वषभ 2012 मध्ये ग्रामीण प्रकल्पात सवात िास्त 131 (50 टक्के) लाभधारकाांनी, आलदवासी प्रकल्पात 
सवात िास्त 105 (75 टक्के) लाभधारकाांनी व नागरी लवभागात सवात िास्त 159 (61 टक्के) लाभधारकाांनी सबला 
कें द्रात नोंदणी केल्याचे लदसनू आले. 

8.12 योिनेअांतगभत सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता योिनेचा लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड 
झालेल्या लाधारकाांचा कुटुांबाच्या आकारानसुार प्रकल्प प्रकारलनिाय तपशील तक्ता क्र. 8.6 मध्ये लदला आिे. 

तक्ता क्र. 8.6 
सन 2012-13 या सांदभभ िषाकवरता योजनेचा लाभ वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी  

वनिड झालेल्या लाधारकाांचा कुटुांबाच्या आकारानसुार प्रकल्प प्रकारवनिाय तपशील 

अ.क्र प्रकल्प प्रकार कुटुांबाचा आकारमान एकूण 

2 3 4 5  6 आवण 
त्यापेक्षा 
अवधक 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 ग्रामीण 2 5 65 74 114 260 
2 आलदवासी 1 5 34 47 53 140 
3 नागरी 0 13 55 77 115 260 

            एकूण 3 23 154 198 282 660 
 

8.13 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी सवालधक 282 (43 टक्के) लाभधारक कुटुांबाचा आकार सिा आलण त्यापेक्षा अलधक 
असल्याचे लदसनू आले. त्या खालोखाल 198 (30 टक्के) पाच, 154 (23 टक्के) चार, 23 (3 टक्के) तीन व  
3 (1 टक्का) लाभधारक कुटुांबाचा आकार दोन असल्याचे लदसनू आले. प्रकल्प प्रकारलनिाय लवचार करता, ग्रामीण 
प्रकल्पात एकूण 260 लाभधारकाांपैकी 114 (44 टक्के) लाभधारक कुटुांबाचा आकार सिा आलण त्यापेक्षा अलधक 
असल्याचे लदसनू आले. त्या खालोखाल 74 (28 टक्के) पाच, 65 (25 टक्के) चार, 5 (2 टक्के) तीन व 2 (1 टक्का) 
लाभधारक कुटुांबाचा आकार दोन असल्याचे लदसनू आले. आलदवासी प्रकल्पात एकूण 140 लाभधारकाांपैकी 53 (38 
टक्के) लाभधारक कुटुांबाचा आकार सिा आलण त्यापेक्षा अलधक असल्याचे लदसनू आले. त्या खालोखाल 47 (34 
टक्के) पाच, 34 (24 टक्के) चार, 5 (4 टक्के) तीन व 1 (1 टक्का) लाभधारक कुटुांबाचा आकार दोन असल्याचे लदसनू 
आले. नागरी प्रकल्पात एकूण 260 लाभधारकाांपैकी 115 (44 टक्के) लाभधारक कुटुांबाचा आकार सिा आलण त्यापेक्षा 
अलधक असल्याचे लदसनू आले. त्या खालोखाल 77 (30 टक्के) पाच, 55 (21 टक्के) चार व 13 (5 टक्के) लाभधारक 
कुटुांबाचा आकार तीन असल्याचे लदसनू आले. 
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8.14 या योिनेअांतगभत सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता योिनेचा लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी 
लनवड झालेल्या लाभधारकाांचा कुटुांबातील लकशोरवयीन मलुींच्या वयोगटानसुार प्रकल्प प्रकार प्रकारलनिाय तपशील 
तक्ता क्र. 8.7 मध्ये लदला आिे. 

तक्ता क्र. 8.7 

सन 2012-13 या सांदभभ िषाकवरता योजनेचा लाभ वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या  
लाभधारकाांचा कुटुांबातील वकशोरियीन मलुींच्या ियोगटानसुार प्रकल्प प्रकारवनिाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प प्रकार ियोगटानसुार कुटुांबातील वकशोरियीन 
मलुींची सांख्या 

एकूण 

11 ते 14 15 ते 18 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 ग्रामीण 116 252 368 
2 आलदवासी 59 145 204 
3 नागरी 137 267 404 

                 एकूण 312 664 976 
 

8.15 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेअांतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड 
झालेल्या लाभधारकाांच्या कुटुांबात एकूण 976 लकशोरवयीन मलुी असल्याचे व त्यापैकी वयोगट 11 ते 14 मधील 312 
(32 टक्के) आलण 15 ते 18 या वयोगटातील 664 (68 टक्के) असल्याचे लदसनू आले.  प्रकल्प प्रकारलनिाय लवचार 
केला असता, एकूण 976 लकशोरवयीन मलुींपैकी सवात िास्त 404 (41 टक्के) लकशोरवयीन मलुी नागरी प्रकल्पात 
असल्याचे लदसनू आले, त्या खालोखाल 368 (38 टक्के) ग्रामीण प्रकल्पात व 204 (21 टक्के) आलदवासी प्रकल्पात 
असल्याचे लदसनू आले. 

8.16 या योिनेअांतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या लाभधारकाांच्या कुटुांबाचा 
सामालिक गटानसुार प्रकल्प प्रकारलनिाय तपशील तक्ता क्र. 8.8 मध्ये लदला आिे. 

तक्ता क्र. 8.8 

या योजनेअांतगभत लाभ वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या  
लाभधारकाांच्या कुटुांबाचा सामावजक गटानसुार प्रकल्प प्रकारवनिाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प 
प्रकार 

कुटुांबाचा सामावजक गट 
अजा अज विजा/भज विमाप्र इमाि इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 ग्रामीण 37 13 12 3 101 94 260 
2 आलदवासी  24 34 33 0 31 18 140 
3 नागरी 35 10 19 11 63 122 260 

          एकूण 96 57 64 14 195 234 660 
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8.17 वरील तक्त्यातील मालितीवरून एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 195 (29 टक्के) इमाव, 96 (15 टक्के) अिा, 
64 (10 टक्के) लविा/भि, 57 (9 टक्के) अि व 14 (2 टक्के) लवमाप्र व 234 (35 टक्के) लाभधारक ‘इतर’ या 
सामालिक गटातील असल्याचे लदसनू आले. ग्रामीण प्रकल्पात ‘इमाव’, आलदवासी प्रकल्पात ‘अि’ व नागरी प्रकल्पात 
‘इतर’ या सामालिक गटाचे प्राबल्य असल्याचे लदसनू आले. 

8.18 या योिनेअांतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या लाभधारकाांचा कुटुांबाच्या मालसक 
सरासरी उत्पन्न गटानसुार प्रकल्प प्रकारलनिाय तपशील तक्ता क्र.8.9 मध्ये लदला आिे. 

तक्ता क्र. 8.9 

या योजनेअांतगभत लाभ वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या  
लाभधारकाांचा कुटुांबाच्या मावसक सरासरी उत्पन्न गटानसुार प्रकल्प प्रकारवनिाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प प्रकार मावसक सरासरी उत्पन्न गटानसुार लाभधारक 
` 2000 
पेक्षा कमी 

` 2001 
ते ` 

5000 

` 5001 
ते ` 

10000  

` 10000 ते 
` 15000 

` 15000 
आवण 
त्यापेक्षा 
अवधक 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 ग्रामीण 34 125 82 16 3 260 
2 आलदवासी  29 40 39 15 17 140 
3 नागरी 28 88 106 23 15 260 

एकूण 91 253 227 54 35 660 
 

 

8.19 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेअांतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड 
झालेल्या एकूण 660 लाभधारकाांपैकी सवात िास्त 253 (38 टक्के) लाभधारक ` 2001 ते ` 5000 या मालसक 
सरासरी उत्पन्न गटातील असल्याचे  लदसनू आले. त्या खालोखाल 227 (34 टक्के) ` 5000 ते ` 10000, 91  
(14 टक्के) ` 2000 पेक्षा कमी, 54 (8 टक्के) ` 10000 ते ` 15000 व 35 (5 टक्के) ` 15000 आलण त्यापेक्षा 
अलधक मालसक सरासरी उत्पन्न गटातील असल्याचे लदसनू आले. 

8.20 या योिनेअांतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या लाभधारकाचा प्रकल्प 
प्रकारलनिाय दालरü¦ü¶ रेषेखालील कुटुांबाांच्या टक्केवारीबाबतचा तपशील तक्ता क्र. 8.10 मध्ये लदला आिे.  
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तक्ता क्र. 8.10 
या योजनेअांतगभत लाभ वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या  

लाभधारकाचा प्रकल्प प्रकारवनिाय दावरü¦ü¶ रेषेखालील कुटुांबाांच्या टक्केिारी बाबतचा तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प प्रकार दावर¦ü¶ रेषेखालील कुटुांबाांची टक्केिारी 
(1) (2) (3) 
1 ग्रामीण 33 
2 आलदवासी  50 
3 नागरी 28 

            एकूण 35 
 

8.21 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेअांतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड 
झालेल्या एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 35 टक्के लाभधारकाांची कुटुां बे दालर¦ü¶ रेषेखालील असल्याचे लदसनू आले. 
प्रकल्पलनिाय लवचार करता, दालर¦ü¶ रेषेखालील लाभधारक कुटुांबाांची टक्केवारी ग्रामीण प्रकल्पात 33 टक्के, आलदवासी 
प्रकल्पात 50 टक्के तर नागरी भागात 28 टक्के असल्याचे लदसनू आले. 

8.22 या योिनेअांतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या लाभधारकाांचा कुटुांबाच्या 
मालकीच्या िमीनधारणा वगानसुार प्रकल्प प्रकारलनिाय तपशील तक्ता क्र. 8.11 मध्ये लदला आिे.  

तक्ता क्र. 8.11 

या योजनेअांतगभत लाभ वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या लाभधारकाांचा  
कुटुांबाच्या मालकीच्या जमीनधारणा िगानसुार प्रकल्प प्रकारवनिाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प 
प्रकार 

जमीनधारणा िगभ (0.00 एकरात) 
0.00 ते 
1.00 

1.01 ते 
2.00    

2.01 ते 
3.00 

3.01 ते 
5.00 

5.01 ते 
10.00 

10.01 
पेक्षा 

अवधक 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 ग्रामीण 180 38 17 13 7 5 260 
2 आलदवासी  75 34 11 15 4 1 140 
3 नागरी 244 2 6 5 2 1 260 
       एकूण 499 74 34 33 13 7 660 

 
8.23 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी सवात िास्त 499 (76 टक्के) लाभधारक 0.00 ते 1.00 एकर या िमीनधारणा वगातील 
असल्याचे लदसनू आले. त्या खालोखाल 74 (11 टक्के) लाभधारक 1.01 ते 2.00 एकर, 34 (5 टक्के) लाभधारक 
2.01 ते 3.00 एकर, 33 (5 टक्के) लाभधारक 3.01 ते 5.00 एकर, 13 (2 टक्के) लाभधारक 5.01 ते 10.00 व  
7 (1 टक्का) लाभधारक 10.01 व त्यापेक्षा अलधक िमीनधारणा वगातील असल्याचे लदसनू आले. 
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8.24 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेअांतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड 
झालेल्या लाभधारकाांचा कुटुांबाच्या मखु्य व्यवसायानसुार प्रकल्प प्रकारलनिाय तपशील तक्ता क्र. 8.12 मध्ये लदला आिे. 

तक्ता क्र. 8.12 
सन 2012-13 या सांदभभ िषाकवरता या योजनेअांतगभत लाभ वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड 

झालेल्या लाभधारकाांचा कुटुांबाच्या मखु्य व्यिसायानसुार प्रकल्प प्रकारवनिाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प 
प्रकार 

कुटुांबाच्या मखु्य व्यिसायानसुार लाभधारक 
शेती शेतमजरू इतर 

मजरूी 
व्यिसाय नोकरी  इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 ग्रामीण 78 66 51 35 27 3 260 
2 आलदवासी  29 48 19 23 19 2 140 
3 नागरी 5 12 97 75 64 7 260 
       एकूण 112 126 167 133 110 12 660 

 

8.25 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी सवात िास्त 167 (25 टक्के) लाभधारकाांच्या कुटुांबाचा मखु्य व्यवसाय ‘इतर मिरुी’ 
असल्याचे लदसनू आले. त्या खालोखाल 133 (20 टक्के) व्यवसाय, 126 (19 टक्के) शेतमिरू, 112 (17 टक्के) शेती 
व 12 (2 टक्के) ‘इतर’ या प्रकारातील असल्याचे लदसनू आले.     

8.26 या योिनेअांतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या लाभधारकाांचा योिनेबाबत 
मालिती लमळाल्याच्या स्रोतानसुार प्रकल्प प्रकारलनिाय तपशील तक्ता क्र. 8.13 मध्ये लदला आिे.  

तक्ता क्र. 8.13 

या योजनेअांतगभत लाभ वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या लाभधारकाांचा  
योजनेबाबत माविती वमळाल्याच्या स्रोतानसुार प्रकल्प प्रकारवनिाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प 
प्रकार 

योजनेची माविती वमळाल्याचा स्त्रोत 
अांगणिाडी 
सेविका 

ग्रामसभा/ 
ग्रामपांचायत 

प्रसारमाध्यमे 
(वट.व्िी., 

ितभमानपत्र इ.) 

नातेिाईक/
वमत्र 

इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 ग्रामीण 257 0 0 3 0 260 
2 आलदवासी 136 2 0 1 1 140 
3 नागरी 253 0 4 2 1 260 

    एकूण 646 2 4 6 2 660 
 

8.27 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 646 (98 टक्के) लाभधारकाांनी योिनेची मालिती अांगणवाडी सेलवकेकडून लमळाल्याचे 
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साांलगतले, तर उवभलरत 2 टक्के लाभधारकाांनी ग्रामसभा/ग्रामपांचायत, प्रसारमाध्यमे (टी.व्िी., वतभमानपत्, इ.), 
नातेवाईक/लमत्, इ.    स्रोताव्दारे योिनेची मालिती लमळाल्याचे साांलगतले. 

8.28 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांच्या कुटुांबातील 909 मलुींनी सबला कें द्रात नाव नोंदलवल्याचे लदसनू आले. त्यापैकी सवात िास्त 
375 (41 टक्के) मलुींनी नागरी प्रकल्पातील सबला कें द्रात नाव नोंदलवल्याचे लदसनू आले. त्याखालोखाल 343 (38 
टक्के) मलुींनी ग्रामीण प्रकल्पातील सबला कें द्रात, व 191 (21 टक्के) मलुींनी आलदवासी प्रकल्पातील सबला कें द्रात 
नाव नोंदलवल्याचे लदसनू आले. 

8.29 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
लाभधारकाांचे सबला कें द्रात िाण्याच्या कालावधीनसुार प्रकल्प प्रकारलनिाय तपशील तक्ता क्र. 8.14 मध्ये लदला आिे.  

तक्ता क्र. 8.14 

सन 2012-13 या सांदभभ िषाकवरता या योजनेंतगभत लाभ वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड 
झालेल्या लाभधारकाांचे सबला कें द्रात जाण्याच्या कालािधीनसुार प्रकल्प प्रकारवनिाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प 
प्रकार 

सबला कें द्रात जाण्याचा कालािधी 
शालेय वशक्षण खांडीत 

झालेल्या मलुी 
आठिड्यातून दोन 
 ते तीन वदिस 

शाळेत जाणाऱ्या मलुी 
मविन्यातून 
दोन िेळा 
आवण 

सटु्टयाांमध्ये 

अवनयवमतपणे कधीच नािी एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 ग्रामीण 42 196 20 2 218 
2 आलदवासी  34  101  4 1 106 
3 नागरी 98  130 32 0 162 

        एकूण 174 427 56 3 486 
 

8.30 वरील तक्त्यातील मालितीवरून सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व 
मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 174 (26 टक्के) शालेय लशक्षण खांडीत झालेल्या 
मलुी आठवड्यातनू दोन ते तीन लदवस सबला कें द्रात िात असल्याचे, तसेच 427 (65 टक्के) शाळेत िाणाऱ्या मलुी 
मलिन्यातनू दोन वेळा आलण सटु्ाांमध्ये, 56 (8 टक्के) शाळेत िाणाऱ्या मलुी अलनयलमतपणे व 3 (नगण्य टक्के) शाळेत 
िाणाऱ्या मलुी कधीच सबला कें द्रात िात नसल्याचे लदसनू  आले. 

8.31 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 495 (75 टक्के) लाभधारकाांनी सबला कें द्रात विनवाढीची नोंद घेतली िात असल्याचे 
साांलगतले.  ग्रामीण प्रकल्पातील एकूण 260 लाभधारकाांपैकी 223 (86 टक्के) लाभधारकाांनी सबला कें द्रात विन 
वाढीची नोंद घेतली िात असल्याचे साांलगतले. आलदवासी प्रकल्पातील एकूण 140 लाभधारकाांपैकी 106 (76 टक्के) 
व नागरी प्रकल्पातील एकूण 260 लाभधारकाांपैकी  166 (64 टक्के) लाभधारकाांनी सबला कें द्रात विनवाढीची नोंद 
घेतली िात असल्याचे साांलगतले. 
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8.32 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 640 (97 टक्के) लाभधारकाांनी सबला कें द्राकडून THR लमळत असल्याचे साांलगतले.  िे 
प्रमाण ग्रामीण, आलदवासी व नागरी प्रकल्पात अनकु्रमे 95, 97 व 98 असल्याचे लदसनू आले. एकूण 660 
लाभधारकाांपैकी 20 (3 टक्के) लाभधारकाांनी एक मलिन्यापेक्षा िास्त कालावधीपासनू THR लमळत नसल्याचे साांलगतले. 

8.34 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
लाभधारकाांचा सबला कें द्राकडून लमळालेल्या THR च्या दिानसुार प्रकल्प प्रकारलनिाय तपशील तक्ता क्र 8.15 मध्ये 
लदला आिे.  

तक्ता क्र 8.15 

सन 2012-13 या सांदभभ िषाकवरता या योजनेंतगभत लाभ वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड 
झालेल्या लाभधारकाांचा सबला कें द्राकडून वमळालेल्या THR च्या दजानसुार प्रकल्प प्रकारवनिाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प प्रकार सबला कें द्राकडून वमळालेला  THR चा दजा 
उत्कृष्ट चाांगला वनकृष्ट मावित नािी एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 ग्रामीण  84 146 19 11 260 
2 आलदवासी  25 108  2  5 140 
3 नागरी  34 202 22  2 260 

          एकूण 143 456 43 18 660 
 
8.35 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 456 (69 टक्के) लाभधारकाांनी सबला कें द्राकडून लमळालेला THR चा दिा ‘चाांगला’ 
असल्याचे साांलगतले. त्या खालोखाल 143 (21 टक्के) लाभधारकाांनी ‘उत्कृष्ट’, 43 (6 टक्के) लाभधारकाांनी ‘लनकृष्ट’ 
व 18 (3 टक्के) लाभधारकाांनी ‘मालित नािी’ असे साांलगतले. 

8.36 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
लाभधारकाांचे सबला कें द्रात व्यावसालयक/िीवनकौशल्ये यासारखे प्रलशक्षण लमळालेल्या लाभधारकाचा प्रलशक्षण 
लमळाल्याच्या सांख्येनसुार प्रकल्पलनिाय तपशील तक्ता क्र.8.16 मध्ये लदला आिे. 
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तक्ता क्र.8.16 

सन 2012-13 या सांदभभ िषाकवरता या योजनेंतगभत लाभ वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड 
झालेल्या लाभधारकाांचे सबला कें द्रात व्यािसावयक/जीिनकौशल्ये यासारखे प्रवशक्षण वमळालेल्या  

लाभधारकाचा प्रवशक्षण वमळाल्याच्या सांख्येनसुार प्रकल्पवनिाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प 
प्रकार 

एकूण 
लाभधारक 

सबला कें द्रात 
व्यािसावयक/ 
जीिनकौशल्ये 

प्रवशक्षण वमळाल्याचे 
प्रवतिेवदत करणारे 

लाभधारक 

प्रवशक्षण वमळाल्याच्या सांख्येनसुार लाभाथी 
एकदा दोनदा दोनपेक्षा 

अवधक 
एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 ग्रामीण 260 134 66 55 13 134 
2 आलदवासी 140  66 37 28 1 66 
3 नागरी 260 166 85 19 62 166 

   एकूण 660 366 188 102 76 366 
 

8.37 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 366 (55 टक्के) लाभधारकाांनी सबला कें द्रात व्यावसालयक प्रलशक्षण लमळाल्याचे 
साांलगतले. त्यापैकी 188 (51 टक्के) लाभधारकाांनी एकदा, 102 (28 टक्के) लाभधारकाांनी दोनदा व 76 (21 टक्के) 
लाभधारकाांनी दोनपेक्षा अलधक वेळा व्यावसालयक/िीवनकौशल्ये याबाबतचे प्रलशक्षण लमळाल्याचे प्रलतवेदीत केले. 

8.38  सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 154 (23 टक्के) लाभधारकाांनी सांस्था, कायालये, इ. लठकाणी अभ्यास दौरे आयोलित केले 
िात असल्याचे साांलगतले. िे प्रमाण ग्रामीण, आलदवासी व नागरी प्रकारच्या प्रकल्पात अनकु्रमे 34, 12 व 19 टक्के 
असल्याचे लदसनू आले. सांस्था, कायालये, इ. लठकाणी अभ्यास दौरे आयोलित केल्याचे प्रलतवेदीत केलेल्या एकूण 154 
लाभधारकाांपैकी 31 (21 टक्के) लाभधारकाांनी ‘इतर’ सांस्था व कायालयात अभ्यास दौरे आयोलित केल्याचे साांलगतले.  
त्यापैकी प्रत्येकी 25 (16 टक्के) लाभधारकाांनी पोस्ट ऑफीस व प्राथलमक शाळा येथे अभ्यास दौरे आयोलित केल्याचे 
साांलगतले. त्याखालोखाल 22 (14 टक्के) लाभधारकाांनी पोलीस ठाणे, प्रत्येकी 21 (13 टक्के) लाभधारकाांनी बकँ व 
प्राथलमक आरोग्य कें द्र, 6 (4 टक्के) लाभधारकाांनी ग्रामपांचायत व 3 (2 टक्के) लाभधारकाांनी एकात्त्मक ग्राम लवकास 
प्रकल्प येथे अभ्यास दौरे आयोलित केल्याचे साांलगतले. 

8.39 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
लाभधारकाांचा सबला कें द्रातनू िांतनाशक गोळ्या लमळाल्याचे प्रलतवेदीत करणारे लाभधारक व िांतनाशक गोळ्या 
लमळाल्याच्या कालावधीनसुार प्रकल्प प्रकारलनिाय तपशील तक्ता क्र. 8.17 मध्ये लदला आिे. 
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तक्ता क्र. 8.17 
सन 2012-13 या सांदभभ िषाकवरता या योजनेंतगभत लाभ वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड 
झालेल्या लाभधारकाांचा सबला कें द्रातून जांतनाशक गोळ्या वमळाल्याचे प्रवतिेदीत करणारे लाभधारक ि 

जांतनाशक गोळ्या वमळाल्याच्या कालािधीनसुार प्रकल्प प्रकारवनिाय तपशील 
अ.क्र. प्रकल्प 

प्रकार 
एकूण 

लाभधारक 
सबला कें द्रातून 

जांतनाशक गोळया 
वमळाल्याचे 

प्रवतिेदीत करणारे 
लाभधारक 

जांतनाशक गोळया वमळाल्याचा कालािधी 
सिा 

मविन्यातून 
एकदा 

िषातून 
एकदा 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 ग्रामीण 260 196 120 76 196 
2 आलदवासी 140 102 62 40 102 
3 नागरी 260 203 155 48 203 

   एकूण 660 501 337 164 501 
 

8.40 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 501 (76 टक्के) लाभधारकाांनी सबला कें द्रातनू िांतनाशक गोळ्या लमळाल्याचे प्रलतवेदीत 
केले. िे प्रमाण ग्रामीण, आलदवासी व नागरी प्रकारच्या प्रकल्पात अनकु्रमे 75, 73 व 78 टक्के असल्याचे लदसनू आले.  
सबला कें द्रातनू िांतनाशक गोळया लमळाल्याचे प्रलतवेदीत केलेल्या 501 (76 टक्के) लाभधारकाांपैकी 337  
(67 टक्के) लाभधारकाांनी सिा मलिन्यातनू एकदा, तर 164 (33 टक्के) लाभधारकाांनी वषातनू एकदा िांतनाशक गोळ्या 
लमळाल्याचे प्रलतवेदीत केले. 
8.41 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
लाभधारकाांचा सबला कें द्रातनू लोियकु्त गोळ्या लमळाल्याचे प्रलतवेदीत करणारे लाभधारक व त्याांना लोियकु्त गोळ्या 
लमळाल्याच्या कालावधीनसुार प्रकल्प प्रकारलनिाय तपशील तक्ता क्र. 8.18 मध्ये लदला आिे. 

तक्ता क्र. 8.18 
सन 2012-13 या सांदभभ िषाकवरता या योजनेंतगभत लाभ वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड 
झालेल्या लाभधारकाांचा सबला कें द्रातून लोियकु्त गोळ्या वमळाल्याचे प्रवतिेदीत करणारे लाभधारक ि 

त्याांना लोियकु्त गोळ्या वमळाल्याच्या कालािधीनसुार प्रकल्प प्रकारवनिाय तपशील 
अ.क्र. प्रकल्प प्रकार एकूण 

लाभधारक 
सबला कें द्रातून 
लोियकु्त गोळ्या 

वमळाल्याचे 
प्रवतिेदीत करणारे 

लाभधारक 

लोियकु्त गोळ्या वमळाल्याचा कालािधी 
आठिड्यातून 

एकदा 
मविन्यातून 

दोनदा 
एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 ग्रामीण 260 185 52 133 185 
2 आलदवासी 140 102 26 76 102 
3 नागरी 260 204 64 140 204 

   एकूण 660 491 142 349 491 
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8.42 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकापैकी 491 (74 टक्के) लाभधारकाांनी सबला कें द्रातनू लोियकु्त गोळ्या लमळाल्याचे प्रलतवेदीत 
केले. िे प्रमाण ग्रामीण, आलदवासी व नागरी प्रकल्पात अनकु्रमे 72,73 व 78 टक्के असल्याचे लदसनू आले. सबला 
कें द्रातनू लोियकु्त गोळ्या लमळाल्याचे प्रलतवेदीत केलेल्या 491 (74 टक्के) लाभधारकाांपैकी 142 (29 टक्के) 
लाभधारकाांनी आठवड्यातनू एकदा, तर 349 (71 टक्के) लाभधारकाांनी मलिन्यातनू दोनदा लोियकु्त गोळ्या 
लमळाल्याचे प्रलतवेदीत केले. 

8.43 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ  लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
लाभधारकाांची सबला कें द्रात रक्त तपासणी केली िात असल्याचे प्रलतवेदीत करणाऱ्या लाभधारकाांचा रक्त तपासणी 
लठकाणानसुार प्रकल्प प्रकारालनिाय तपशील तक्ता क्र. 8.19 मध्ये लदला आिे. 

तक्ता क्र.8.19 
सन 2012-13 या सांदभभ िषाकवरता या योजनेंतगभत लाभ  वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड 

झालेल्या लाभधारकाांची सबला कें द्रात रक्त तपासणी केली जात असल्याचे प्रवतिेदीत करणाऱ्या 
लाभधारकाांचा रक्त तपासणी वठकाणानसुार प्रकल्प प्रकारावनिाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प प्रकार एकूण 
लाभधारक 

सबला कें द्रात रक्त 
तपासणी केली 
जात असल्याचे 

प्रवतिेदीत करणारे 
लाभधारक 

रक्त तपासणी वठकाण 
विरते 
आरोग्य 
पथक 

प्राथवमक 
आरोग्य 

कें द्र 

उपकें द्र एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 ग्रामीण 260 142 14   87 41 142 
2 आलदवासी 140  97 22   63 12 97 
3 नागरी 260 119 22   97   0 119 

   एकूण 660 358 58 247 53 358 
 

8.44 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 358 (54 टक्के) लाभधारकाांनी सबला कें द्रात रक्त तपासणी केली िात असल्याचे 
प्रलतवेदीत केले. िे प्रमाण ग्रामीण, आलदवासी व नागरी प्रकल्पात अनकु्रमे 55, 69 व 46 टक्के असल्याचे लदसनू आले. 
सबला कें द्रात रक्त तपासणी केली िाते असे प्रलवतेदीत केलेल्या 358 (50 टक्के) लाभधारकाांपैकी 58 (16 टक्के) 
लाभधारकाांनी लफरत्या आरोग्य कें द्रात 247 (6 टक्के) लाभधारकाांनी प्राथलमक आरोग्य कें द्रात व 53 (15 टक्के) 
लाभधारकाांनी उपकें द्रात रक्त तपासणी झाल्याचे साांलगतले. 

8.45 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ  लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
लाभधारकाांचा सबला कें द्रात आरोग्य तपासणी केली िात असल्याचे प्रलतवेदीत करणारे लाभधारक व त्याांच्या आरोग्य 
तपासणीच्या कालावधीनसुार प्रकल्प प्रकारालनिाय तपशील तक्ता क्र. 8.20 मध्ये लदला आिे. 
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तक्ता क्र.8.20 

सन 2012-13 या सांदभभ िषाकवरता या योजनेंतगभत लाभ  वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड 
झालेल्या लाभधारकाांचा सबला कें द्रात आरोग्य तपासणी केली जात असल्याचे प्रवतिेदीत करणारे लाभधारक 

ि त्याांच्या आरोग्य तपासणीच्या कालािधीनसुार प्रकल्प प्रकारावनिाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प 
प्रकार 

एकूण 
लाभधारक 

सबला कें द्रात आरोग्य 
तपासणी केली जात 
असल्याचे प्रवतिेदीत 
करणारे लाभधारक 

आरोग्य तपासणीचा कालािधी 
सिा 

मविन्यातून 
एकदा 

िषातून 
एकदा 

मावित 
नािी 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 ग्रामीण 260 111 48 61 2 111 
2 आलदवासी 140 94 45 49 0 94 
3 नागरी 260 132 82 50 0 132 

          एकूण 560 337 175 160 2 337 
8.46 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 337 (51 टक्के) लाभधारकाांनी सबला कें द्रात आरोग्य तपासणी केली िात असल्याचे 
प्रलतवेदीत केले. िे प्रमाण ग्रामीण, आलदवासी व नागरी प्रकल्पात अनकु्रमे 43, 67 व 51 टक्के असल्याचे लदसनू आले. 
सबला कें द्रात आरोग्य तपासणी केली िाते असे प्रलतवेदीत केलेल्या 337 (51 टक्के) लाभधारकाांपैकी 175 (52 टक्के) 
लाभधारकाांनी सिा मलिन्यातनू एकदा, 160 (47 टक्के) लाभधारकाांनी वषातनू एकदा आरोग्य तपासणी केली िात 
असल्याचे प्रलतवेदीत केले. 

8.47 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
लाभधारकाांना सबला कें द्रात आरोग्य/आिार/कौटुांलबक िीवनालवषयी मालिती लदल्याचे प्रलतवेदीत करणारे लाभधारक व 
त्याांना याबाबत मालिती लमळालाच्या माध्यमाच्या प्रकारानसुार प्रकल्प प्रकारालनिाय तपशील तक्ता क्र. 8.21 मध्ये लदला 
आिे. 

तक्ता क्र. 8.21 
सन 2012-13 या सांदभभ िषाकवरता या योजनेंतगभत लाभ वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या 

लाभधारकाांना सबला कें द्रात आरोग्य/आिार/कौटुां वबक जीिनाविषयी माविती वदल्याचे प्रवतिेदीत करणारे लाभधारक ि 
त्याांना याबाबत माविती वमळालाच्या माध्यमाच्या प्रकारानसुार प्रकल्प प्रकारावनिाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प 
प्रकार 

एकूण 
लाभधारक 

सबला कें द्रात 
आरोग्य/आिार/कौटुांवबक 
जीिनाविषयी माविती 
वदल्याचे प्रवतिेदन 
करणारे लाभधारक 

माविती वमळाल्याचे माध्यम 
सबला 

कें द्रातील 
कमभचारी 

आरोग्य 
कमभचारी 

स्ियांसेिी 
सांस्था 

वशक्षक माविती 
मांडळ 

इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 ग्रामीण 260 250 231 19 0 0 0 0 250 
2 आलदवासी 140 121 97 8 0 14 0 2 121 
3 नागरी 260 253 224 13 2 9 0 5 253 

एकूण 660 624 552 40 2 23 0 7 624 
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8.48 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 624 (95 टक्के) लाभधारकाांनी सबला कें द्रात आरोग्य/आिार/कौटुांलबक िीवनालवषयी 
मालिती लमळाल्याचे प्रलतवेदीत केले. िे प्रमाण ग्रामीण, आलदवासी व नागरी प्रकल्पात अनकु्रमे 96, 86, व 97 टक्के 
असल्याचे लदसनू आले. सबला कें द्रात आरोग्य/आिार/कौटुांलबक िीवनालवषयी मालिती लमळाल्याचे प्रलतवेदीत केलेल्या 
624 (95 टक्के) लाभधारकाांपैकी 552 (88 टक्के) लाभधारकाांनी सबला कें द्रातील कमभचाऱ्याांकडून 40 (7 टक्के) 
लाभधारकाांनी आरोग्य कमभचाऱ्याांकडून, 23 (4 टक्के) लाभधारकाांनी लशक्षकाांकडून, 7 (1 टक्का) लाभधारकाांनी इतर 
माध्यमाकडून व 2 (नगण्य टक्के) लाभधारकाांनी स्वयांसेवी सांस्थेकडून मालिती लमळाल्याचे प्रलतवेदीत केले. 

8.49 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 536 (81 टक्के) लाभधारकाांनी प्रलशक्षणादरम्यान आरोग्य व व्यत्क्तगत स्वच्छता, इ. 
बाबींची मालिती लदली िात असल्याचे प्रलतवेदीत केले. िे प्रमाण ग्रामीण, आलदवासी व नागरी प्रकल्पात अनकु्रमे  
71, 86 व 88 टक्के असल्याचे लदसनू आले.  

8.50 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 516 (78 टक्के) लाभधारकाांनी प्रलशक्षणादरम्यान पोषण आिार, पौत्ष्टक आिार/ 
आिाराचे प्रात्यालक्षक, इ. बाबत मालिती देण्यात येते असे प्रलतवेदीत केले. िे प्रमाण ग्रामीण, आलदवासी व नागरी प्रकल्पात 
अनकु्रमे 68, 81 व 86 टक्के असल्याचे लदसनू आले. 

8.51 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 296 (45 टक्के) लाभधारकाांनी सबला कें द्रात लदले िाणारे प्रलशक्षण / लकशोरी लकट्स 
याबद्दल मालिती असल्याचे प्रलतवेदीत केले. िे प्रमाण ग्रामीण, आलदवासी व नागरी प्रकल्पाांत अनकु्रमे 39, 30 व 58 
टक्के असल्याचे लदसनू आले. 

8.52 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 418 (63 टक्के) लाभधारकाांनी सबला कें द्रातनू लकशोरी काडभ लमळाल्याचे प्रलतवेदीत केले. 
िे प्रमाण ग्रामीण, आलदवासी व नागरी प्रकल्पाांत अनकु्रमे 62, 49 व 73 टक्के असल्याचे लदसनू आले. 

8.53 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 312 (47 टक्के) लाभधारकाांनी लकशोरी काडभवर सवभ नोंदी घेण्याबाबत सबला कें द्रात 
प्रलशक्षण देण्यात आल्याचे साांलगतले. िे प्रमाण ग्रामीण, आलदवासी व नागरी प्रकल्पाांत अनकु्रमे 47, 34 व 54 टक्के 
असल्याचे  लदसनू आले.  

8.54   सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 206 (31 टक्के) लाभधारकाांनी सबला कें द्रातील सेलवकाांची काये उत्तम असल्याचे 
साांलगतले. त्या खालोखाल 449 (68 टक्के) चाांगले व 5 ( नगण्य टक्के) लाभधारकाांनी सबला कें द्रातील सेलवकाांची 
काये असमाधानकारक असल्याचे साांलगतले. 
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8.55 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 563 (85 टक्के) लाभधारकाांनी सदर योिनेमळेु त्याांचा लवकास व सक्षमीकरण झाल्याचे 
प्रलतवेदीत केले.  िे प्रमाण ग्रामीण, आलदवासी व नागरी प्रकल्पात अनकु्रमे  92, 67 व 89 टक्के असल्याचे लदसनू आले. 

8.56 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 660 लाभधारकाांपैकी 590 (89 टक्के) लाभधारकाांनी सदर योिनेमळेु त्याांचा पोषण व आरोग्यलवषयक दिा 
सधुारल्याचे प्रलतवेदीत केले. िे प्रमाण ग्रामीण, आलदवासी व नागरी प्रकल्पाांत अनकु्रमे 94, 74 व 93 टक्के असल्याचे  
लदसनू आले. 

वकशोरियीन मलुींना योजनेचा लाभ वमळविताना आलेल्या अडचणी  

अडचणी : 

1) योिनेंतगभत सबला/अांगणवाडी कें द्राांत लकशोरवयीन मलुींना बसण्यासाठी परेुशी िागा उपलब्ध नािी.  

2) योिनेंतगभत सबला/अांगणवाडी कें द्राांत लकशोरवयीन मलुींना व्यवसायालभमखु प्रलशक्षण लदले िात नािी. 

3) योिनेंतगभत सबला/अांगणवाडी कें द्राांत लकशोरवयीन मलुींना प्रलशक्षण सालित्य िसे, सांगणक, प्रोिेक्टर, लकशोरी 
लकटस् व पसु्तकाांची कमतरता लदसनू येते. 

4) योिनेंतगभत सबला/अांगणवाडी कें द्राांत लकशोरवयीन मलुींना देण्यात येणाऱ्या तयार आिारात तोच-तोचपणा 
तसेच दिा चाांगला नसतो, खाद्यपदाथभ अलनयलमतपणे लमळतात. 

5) योिनेंतगभत सबला/अांगणवाडी कें द्राांत लकशोरवयीन मलुींची आरोग्य तपासणी, लिमोग्लोबीन तपासणी, विनाची 
लनयलमत नोंद िोत नािी, औषध परुवठा वेळेवर िोत नािी. 

उपाययोजना : 

1) योिनेंतगभत सबला/अांगणवाडी कें द्राांत लकशोरवयीन मलुींना बसण्यासाठी परेुशी िागा उपलब्ध िोण्याच्यादषृ्टीने 
सबला कें द्राची स्वतांत् इमारत बाांधण्यात यावी. 

2) योिनेंतगभत सबला/अांगणवाडी कें द्राांत लकशोरवयीन मलुींना व्यवसायालभमखु प्रलशक्षण देण्याच्यादषृ्टीने प्रलशक्षण 
कायभक्रमात व्यवसायालभमखु प्रलशक्षण लवषयाचा अांतभाव करण्यात यावा.  

3) योिनेंतगभत सबला/अांगणवाडी कें द्राांत लकशोरवयीन मलुींना प्रलशक्षण सालित्य िसे, सांगणक, प्रोिेक्टर, लकशोरी 
लकटस् व पसु्तकाांचा आवश्यक परुवठा करण्यात यावा. 

4) योिनेंतगभत सबला/अांगणवाडी कें द्राांत लकशोरवयीन मलुींना देण्यात येणाऱ्या आिारात बदल करण्यात यावा. 
तयार आिाराऐविी गिू, रवा, मैदा, शेंगदाणे, गळु, इ. सारखा सकुा आिार धान्य स्वरुपात देण्यात यावा. 

5) योिनेंतगभत सबला/अांगणवाडी कें द्राांत लकशोरवयीन मलुींची आरोग्य तपासणी, िेमोग्लोबीन तपासणी, विनाची 
नोंद लनयलमत घेण्याबाबत, तसेच औषध परुवठा वेळेवर िोण्याबाबत उपाययोिना आखण्यात याव्यात. 

***** 
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प्रकरण-9 

अलाभधारकाांची योजनेविषयी माविती  

9.1 “सबला” (राजीव गाांधी किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीिरण) या योजनेच्या मूल्यमापन पाहणीसाठी उपलब्ध 
झालेल्या एकूण 84 अलाभधारकाांकडून सांकललत करण्यात आलेल्या मालितीवर आधालरत लवश्लेषण खालील 
पलरच्छेदाांमध्ये लदले आिे. 

9.2 या योजनेंतगगत सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता मूल्यमापन पाहणीसाठी उपलब्ध झालेल्या अलाभधारकाांचा 
प्रकल्प प्रकारानसुार लिल्िालनिाय तपशील तक्ता क्र. 9.1 मध्ये लदला आिे. 

तक्ता क्रमाांक 9.1 

सन 2012-13 या सांदभभ िषाकवरता मलू्यमापन पाहणीसाठी  
उपलब्ध झालेल्या अलाभधारकाांचा प्रकल्प प्रकारानसुार वजल्िावनिाय तपशील 

 

अ.क्र. वजल्िा  ग्रामीण आवदिासी नागरी एकूण 
(1) (2) (4) (5) (6) (7) 
1 मुांबई 0 0 12 12 
2 कोल्िापरू 0 0 0 0 
3 सातारा 8 0 4 12 
4 नालशक 0 0 0 0 
5 नाांदेड 4 4 4 12 
6 बीड 8 0 0 8 
7 अमरावती 4 4 4 12 
8 बलुढाणा 8 0 0 8 
9 गडलचरोली 0 2 4 6 
10 गोंलदया 4 2 4 10 
11 नागपरू 0 0 4 4 

          एकूण 36 12 36 84 
 
9.3 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योजनेंतगगत लाभ न कमळालेल्या व मूल्यमापन अभ्यासासाठी उपलब्ध 
झालेल्या एिूण 84 अलाभधारिाांपैिी प्रत्येिी ३६ (43 टक्िे) अलाभधारि ग्रामीण व नागरी प्रिल्पातील, तर १२ 
(14 टक्िे) अलाभधारि आकिवासी प्रिल्पातील असल्याचे किसून आले.  

9.4 या योजनेंतगगत सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता मूल्यमापन पाहणीसाठी उपलब्ध झालेल्या अलाभधारकाांच्या 
लशक्षणाबाबतचा प्रकल्प प्रकारानसुार लिल्िालनिाय तपशील तक्ता क्र. 9.2 मध्ये लदला आिे. 
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तक्ता क्रमाांक 9.2 

या योजनेंतर्गत सन 2012-13 या सांदभभ िषाकवरता मलू्यमापन पाहणीसाठी उपलब्ध झालेल्या  
अलाभधारकाांच्या वशक्षणाबाबतचा प्रकल्प प्रकारानसुार वजल्िावनिाय तपशील 

अ. 
क्र. 

वजल्िा प्रकल्प प्रकार एकूण एकूण 
ग्रामीण आवदिासी नागरी 

सध्या 
वशक्षण 
घेत 

असलेल े

सध्या 
वशक्षण 
घेत 

नसलेल े

सध्या 
वशक्षण 
घेत 

असलेल े

सध्या 
वशक्षण 
घेत 

नसलेल े

सध्या 
वशक्षण 
घेत 

असलेल े

सध्या 
वशक्षण 
घेत 

नसलेल े

सध्या 
वशक्षण 
घेत 

असलेल े

सध्या 
वशक्षण 
घेत 

नसलेल े
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 मुांबई - - - - 12 0 12 0 12 
2 कोल्िापरू 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 सातारा 8 0 0 0 1 3 9 3 12 
4 नालशक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 नाांदेड 1 3 1 3 2 2 4 8 12 
6 बीड 3 5 0 0 0 0 3 5 8 
7 अमरावती 4 0 3 1 4 0 11 1 12 
8 बलुढाणा 6 2 0 0 0 0 6 2 8 
9 गडलचरोली 0 0 2 0 4 0 6 0 6 
10 गोंलदया 4 0 2 0 4 0 10 0 10 
11 नागपरू 0 0 0 0 3 1 3 1 4 
     एकूण 26 10 8 4 30 6 64 20 84 

 

9.5 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योजनेंतगगत लाभ न कमळालेल्या व मूल्यमापन पाहणीसाठी कनवड 
झालेल्या एकूण 84 अलाभधारकाांपैकी 64 (76 टक्के) अलाभधारक सध्या लशक्षण घेत असल्याचे, तर उवभलरत  
20 (24 टक्के) अलाभधारक सध्या लशक्षण घेत नसल्याचे लदसनू आले. प्रकल्प प्रकारानसुार लवचार करता, सध्या लशक्षण 
घेत असल्याचे प्रमाण नागरी प्रकल्पात सवालधक 30 (83 टक्के) असल्याचे लदसनू आले. त्याखालोखाल ग्रामीण 
प्रकल्पात 26 (72 टक्के) व आलदवासी प्रकल्पात 8 (67 टक्के) असल्याचे लदसनू आले. 

9.6 या योजनेंतगगत सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता मूल्यमापन पाहणीसाठी कनवड झालेल्या अलाभधारकाांचे 
वयोगट व प्रकल्प प्रकारानसुार लिल्िालनिाय तपशील तक्ता क्र.9.3 मध्ये लदला आिे. 
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तक्ता क्रमाांक 9.3 

सन 2012-13 या सांदभभ िषाकवरता मलू्यमापन पाहणीसाठी ननवड झालेल्या अलाभधारकाांचे  
ियोगट ि प्रकल्प प्रकारानसुार वजल्िावनिाय तपशील 

 

अ.क्र वजल्िा ग्रामीण प्रकल्प आवदिासी प्रकल्प नागरी प्रकल्प 

11 ते 
14 
िषे 

15 ते 
18 
िषे 

19 ते 
21 
िषे 

एकूण 11 ते 
14 
िषे 

15 ते 
18 
िषे 

19 ते 
21 
िषे 

एकूण 11 ते 
14 
िषे 

15 ते 
18 
िषे 

19 ते 
21 
िषे 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
1 मुांबई 0 0 0 0  0 0 0 0 6 6 0 12 
2 कोल्िापरू 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 सातारा 4 3 1 8 0 0 0 0 2 2 0 4 
4 नालशक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 नाांदेड 2 2 0 4 2 2 0 4 2 2 0 4 
6 बीड 1 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 अमरावती 2 2 0 4 2 2 0 4 3 1 0 4 
8 बलुढाणा 5 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 गडलचरोली 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 4 
10 गोंलदया 2 2 0 4 1 1 0 2 2 2 0 4 
11 नागपरू 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 

  एकूण 16 19 1 36 7 5 0 12 18 17 1 36 
 

9.7 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता योिनेंतगभत लाभ न लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या 
एकूण 84 अलाभधारकाांपैकी प्रत्येकी 41 (49 टक्के) अलाभधारक 15 ते 18 व  11 ते 14 वषे या वयोगटातील 
असल्याचे लदसनू आले, तर 2 (2 टक्के) अलाभधारक 19 ते 21 वषे या वयोगटातील असल्याचे लदसनू आले. प्रकल्प 
प्रकारलनिाय लवचार करता, ग्रामीण  व नागरी प्रकल्पात प्रत्येकी 36 (43 टक्के), तर आलदवासी प्रकल्पात 12 (14 टक्के) 
अलाभधारक असल्याचे लदसनू आले.  

9.8 या योिनेंतगभत लाभ न लमळालेल्या व मलू्यमापन अभ्यास पािणीसाठी लनवड झालेल्या अलाभधारकाांपैकी सध्या 
लशक्षण घेत असलेल्या अलाभधारकाांचा शैक्षलणक स्तरानसुार प्रकल्पलनिाय तपशील तक्ता क्र. 9.4 मध्ये लदला आिे. 
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तक्ता क्र. 9.4 
या योजनेंतांगभत लाभ न वमळालेल्या ि मलू्यमापन अभ्यास पािणीसाठी वनिड झालेल्या अलाभधारकाांपैकी  

सध्या वशक्षण घेत असलेल्या अलाभधारकाांचा शैक्षवणक स्तरानसुार प्रकल्पवनिाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प 
प्रकार 

शैक्षवणक स्तर एकूण 
प्राथवमक माध्यवमक उच्चमाध्यवमक पदविका पदिी पदव्यतु्तर आयटीआय 

प्रमाणपत्र 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 ग्रामीण 9 10 6 0 1 0 0 26 
2 आलदवासी 5 2 1 0 0 0 0 8 
3 नागरी 14 6 10 0 0 0 0 30 

        एकूण 28 18 17 0 1 0 0 64 
9.9 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेतांगभत लाभ न लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड 
झालेल्या एकूण 84 अलाभधारकाांपैकी 64 (76 टक्के) अलाभधारक सध्या लशक्षण घेत असल्याचे लदसनू आले. 
त्यापैकी 28 (44 टक्के) अलाभधारक प्राथलमक स्तरात लशक्षण घेत असल्याचे लदसनू आले. त्याखालोखाल 18 (28 
टक्के) अलाभधारक माध्यलमक, 17 (27 टक्के) उच्चमाध्यलमक व 1 (2 टक्के) पदवी या शैक्षलणक स्तरात लशक्षण घेत 
असल्याचे लदसनू आले.  

9.10 योिनेअांतगभत सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता योिनेचा लाभ न लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड 
झालेल्या अलाधारकाांचा कुटुांबाच्या आकारानसुार प्रकल्प प्रकारलनिाय तपशील तक्ता क्र. 9.5 मध्ये लदला आिे. 

तक्ता क्र. 9.5 
सन 2012-13 या सांदभभ िषाकवरता योजनेचा लाभ न वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी  

वनिड झालेल्या अलाधारकाांचा कुटुांबाच्या आकारानसुार प्रकल्प प्रकारवनिाय तपशील 

अ.क्र प्रकल्प प्रकार कुटुांबाचा आकारमान एकूण 

2 3 4 5  6 आवण 
त्यापेक्षा 
अवधक 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 ग्रामीण 0 0 7 11 18 36 
2 आलदवासी 0 1 0 3 8 12 
3 नागरी 0 1 6 13 16 36 

            एकूण 0 2 13 27 42 84 
 

9.11 सन 2012-13 मध्ये या योिनेंतगभत लाभ न लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या एकूण 84 
अलाभधारकाांपैकी सवालधक 42 (50 टक्के) अलाभधारक कुटुांबाचा आकार सिा आलण त्यापेक्षा अलधक असल्याचे 
लदसनू आले. त्या खालोखाल 27 (32 टक्के) अलाभधारक कुटुांबाचा आकार पाच, 13 (15 टक्के) अलाभधारक 
कुटुांबाचा आकार चार व 2 (2 टक्के) अलाभधारक कुटुांबाचा आकार तीन असल्याचे लदसनू आले.  
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9.12 या योिनेअांतगभत सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता योिनेचा लाभ न लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी 
लनवड झालेल्या अलाभधारकाांच्या कुटुांबातील लकशोरवयीन मलुींच्या वयोगटानसुार प्रकल्प प्रकारलनिाय तपशील तक्ता 
क्र. 9.6 मध्ये लदला आिे. 

तक्ता क्र. 9.6 

सन 2012-13 या सांदभभ िषाकवरता योजनेचा लाभ न वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड 
झालेल्या अलाभधारकाांचे कुटुांबातील वकशोरियीन मलुींच्या ियोगटानसुार प्रकल्प प्रकारवनिाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प प्रकार ियोगटानसुार कुटुांबातील वकशोरियीन 
मलुींची सांख्या 

एकूण 

11 ते 14 िषे 15 ते 18 िषे 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 ग्रामीण 25 29 54 
2 आलदवासी 9 10 19 
3 नागरी 25 28 53 

                 एकूण 59 67 126 
 

9.13 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेअांतगभत लाभ न लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड 
झालेल्या लाभधारकाांच्या कुटुांबात एकूण 126 लकशोरवयीन मलुी असल्याचे व त्यापैकी 11 ते 14 वषे या वयोगटात 59 
(47 टक्के), तर 15 ते 18 या वयोगटातील 67 (53 टक्के) लकशोरवयीन मलुी असल्याचे लदसनू आले.  प्रकल्प 
प्रकारलनिाय लवचार केला असता, एकूण 126 लकशोरवयीन मलुींपैकी सवात िास्त 54 (43 टक्के) लकशोरवयीन मलुी 
ग्रामीण प्रकल्पात असल्याचे लदसनू आले, त्या खालोखाल 53 (42 टक्के) नागरी प्रकल्पात व 19 (15 टक्के) आलदवासी 
प्रकल्पात असल्याचे लदसनू आले. 

9.14 या योिनेअांतगभत लाभ न लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या अलाभधारकाांच्या कुटुांबाचा 
सामालिक गटानसुार प्रकल्प प्रकारलनिाय तपशील तक्ता क्र. 9.7 मध्ये लदला आिे. 

तक्ता क्र. 9.7 
या योजनेअांतगभत लाभ न वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या  
अलाभधारकाांच्या कुटुांबाचा सामावजक गटानसुार प्रकल्प प्रकारवनिाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प प्रकार कुटुांबाचा सामावजक गट 
अजा अज विजा/भज इमाि इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 ग्रामीण 8 4 5 12 7 36 
2 आलदवासी  0 5 4 2 1 12 
3 नागरी 5 2 4 11 14 36 

          एकूण 13 11 13 25 22 84 
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9.15 वरील तक्त्यातील मालितीवरून एकूण 84 अलाभधारकाांपैकी 25 (30 टक्के) इमाव, 13 (15 टक्के) अिा, 
13 (15 टक्के) लविा/भि, 11 (13 टक्के) अि व 22 (29 टक्के) अलाभधारक ‘इतर’ या सामालिक गटातील असल्याचे 
लदसनू आले. ग्रामीण प्रकल्पात ‘इमाव’,  आलदवासी प्रकल्पात ‘अि’ व नागरी प्रकल्पात ‘इतर’ या सामालिक गटाचे 
प्राबल्य असल्याचे लदसनू आले. 

9.16 या योिनेअांतगभत लाभ न लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या अलाभधारकाांचा कुटुांबाच्या 
मालसक सरासरी उत्पन्न गटानसुार प्रकल्प प्रकारलनिाय तपशील तक्ता क्र. 9.8 मध्ये लदला आिे. 

तक्ता क्र. 9.8 
या योजनेअांतगभत लाभ न वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या  

अलाभधारकाांचा कुटुांबाच्या मावसक सरासरी उत्पन्न गटानसुार प्रकल्प प्रकारवनिाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प प्रकार मावसक सरकारी उत्पन्न गटानसुार अलाभधारक 
` 2000 
पेक्षा कमी 

` 2001 
ते ` 

5000 

` 5001 
ते ` 

10000  

` 10000 ते 
` 15000 

` 15000 
आवण 
त्यापेक्षा 
अवधक 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 ग्रामीण 7 20 7 2 0 36 
2 आलदवासी  4 2 4 0 2 12 
3 नागरी 2 13 16 3 2 36 

एकूण 13 35 27 5 4 84 
 
 

9.17 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेअांतगभत लाभ न लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड 
झालेल्या एकूण 84 अलाभधारकाांपैकी सवात िास्त 35 (42 टक्के) अलाभधारक ` 2001 ते ` 5000 या मालसक 
सरासरी उत्पन्न गटातील असल्याचे  लदसनू आले. त्या खालोखाल 27 (32 टक्के) ` 5000 ते ` 10000,  
13 (15 टक्के) ` 2000 पेक्षा कमी, 5 (6 टक्के) ` 10000 ते ` 15000 व 4 (5 टक्के) ` 15000 आलण त्यापेक्षा 
अलधक या मालसक सरासरी उत्पन्न गटातील असल्याचे लदसनू आले. 

9.18 या योिनेअांतगभत लाभ न लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या अलाभधारकाचा प्रकल्प 
प्रकारलनिाय दालरü¦ü¶ रेषेखालील कुटुांबाांच्या टक्केवारीबाबतचा तपशील तक्ता क्र. 9.9 मध्ये लदला आिे.  

तक्ता क्र. 9.9 
या योजनेअांतगभत लाभ न वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या  

अलाभधारकाचा प्रकल्प प्रकारवनिाय दावरü¦ü¶ रेषेखालील कुटुांबाांच्या टक्केिारीबाबतचा तपशील 
अ.क्र. प्रकल्प प्रकार दावर¦ü¶ रेषेखालील कुटुांबाांची टक्केिारी 
(1) (2) (3) 
1 ग्रामीण 44 
2 आलदवासी  75 
3 नागरी 19 

    एकूण 38 
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9.19 सन 2012-13 मध्ये या योिनेअांतगभत लाभ न लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या एकूण 84 
अलाभधारकाांपैकी 38 टक्के अलाभधारकाांची कुटुां बे दालर¦ü¶ रेषेखालील असल्याचे लदसनू आले. प्रकल्पलनिाय लवचार 
करता, दालर¦ü¶ रेषेखालील अलाभधारक कुटुांबाांची टक्केवारी ग्रामीण प्रकल्पात 44 टक्के, आलदवासी प्रकल्पात 75 
टक्के तर नागरी भागात 19 टक्के असल्याचे लदसनू आले. 

9.20 या योिनेअांतगभत लाभ न लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या अलाभधारकाांचा कुटुांबाच्या 
मालकीच्या िमीनधारणा वगानसुार प्रकल्प प्रकारलनिाय तपशील तक्ता क्र. 9.10 मध्ये लदला आिे. 

तक्ता क्र. 9.10 
या योजनेअांतगभत लाभ न वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या अलाभधारकाांचा  

कुटुांबाच्या मालकीच्या जमीनधारणा िगानसुार प्रकल्प प्रकारवनिाय तपशील 
अ.क्र. प्रकल्प 

प्रकार 
जमीनधारणा िगभ (0.00 एकरात) 

0.00 ते 
1.00 

1.01 ते 
2.00    

2.01 ते 
3.00 

3.01 ते 
5.00 

5.01 ते 
10.00 

10.01 
पेक्षा 

अवधक 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 ग्रामीण 26 4 1 1 2 2 36 
2 आलदवासी  10 2 0 0 0 0 12 
3 नागरी 32 0 2 2 0 0 36 
       एकूण 68 6 3 3 2 2 84 

 

9.21 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ न लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड 
झालेल्या एकूण 84 अलाभधारकाांपैकी सवात िास्त 68 (81 टक्के) अलाभधारक 0.00 ते 1.00 एकर या िमीनधारणा 
वगातील असल्याचे लदसनू आले. त्या खालोखाल 6 (7 टक्के) अलाभधारक 1.01 ते 2.00 एकर,  प्रत्येकी 3 (4 टक्के) 
अलाभधारक 2.01 ते 3.00 एकर व 3.01 ते 5.00 एकर, प्रत्येकी 2 (2 टक्के) अलाभधारक 5.01 ते 10.00 व  
10.01 व त्यापेक्षा अलधक िमीनधारणा वगातील असल्याचे लदसनू आले. 
9.22 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेअांतगभत लाभ न लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड 
झालेल्या अलाभधारकाांचा कुटुांबाच्या मखु्य व्यवसायानसुार प्रकल्प प्रकारलनिाय तपशील तक्ता क्र. 9.11 मध्ये लदला आिे. 

तक्ता क्र. 9.11 
सन 2012-13 या सांदभभ िषाकवरता या योजनेअांतगभत लाभ न वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड 

झालेल्या अलाभधारकाांचा कुटुांबाच्या मखु्य व्यिसायानसुार प्रकल्प प्रकारवनिाय तपशील 

अ.क्र. प्रकल्प 
प्रकार 

कुटुांबाच्या मखु्य व्यिसायानसुार लाभधारक 
शेती शेतमजरू इतर 

मजरूी 
व्यिसाय नोकरी  इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 ग्रामीण 11 9 6 9 1 0 36 
2 आलदवासी  3 2 5 2 0 0 12 
3 नागरी 0 0 14 10 12 0 36 
       एकूण 14 11 25 21 13 0 84 
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9.23 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ न लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड 
झालेल्या एकूण 84 अलाभधारकाांपैकी सवात िास्त 25 (30 टक्के) अलाभधारकाांच्या कुटुांबाचा मखु्य व्यवसाय ‘इतर 
मिरुी’ असल्याचे लदसनू आले. त्या खालोखाल 21 (25 टक्के) व्यवसाय, 14 (17 टक्के) शेती, 13 (15 टक्के) नोकरी 
व 11 (13 टक्के) कुटुांबाचा मखु्य व्यवसाय शेतमिरू असल्याचे लदसनू आले.     
9.24 या योिनेअांतगभत लाभ न लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड झालेल्या अलाभधारकाांचा योिनेबाबत 
मालिती लमळाल्याच्या स्रोतानसुार प्रकल्प प्रकारलनिाय तपशील तक्ता क्र. 9.12 मध्ये लदला आिे.  

तक्ता क्र. 9.12 
या योजनेअांतगभत लाभ न वमळालेल्या ि मलू्यमापन पािणीसाठी वनिड झालेल्या  

अलाभधारकाांचा योजनेबाबत माविती वमळाल्याच्या स्रोतानसुार प्रकल्प प्रकारवनिाय तपशील 
अ.क्र. प्रकल्प 

प्रकार 
योजनेची माविती वमळाल्याचा स्त्रोत 

अांगणिाडी 
सेविका 

ग्रामसभा/ 
ग्रामपांचायत 

प्रसारमाध्यमे 
(वट.व्िी., 

ितभमानपत्र, इ.) 

नातेिाईक/वमत्र इतर एकूण 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 ग्रामीण 31 0 0 4 1 36 
2 आलदवासी 12 0 0 0 0 12 
3 नागरी 34 0 0 0 2 36 

    एकूण 77 0 0 4 3 84 
 

9.25 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ न लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड 
झालेल्या एकूण 84 अलाभधारकाांपैकी 77 (91 टक्के) अलाभधारकाांनी योिनेची मालिती अांगणवाडी सेलवकेकडून 
लमळाल्याचे साांलगतले,  तर 4 (5 टक्के) नातेवाईक/लमत्र व 3 (4 टक्के) ‘इतर’ या स्रोताांव्दारे योिनेची मालिती लमळाल्याचे 
साांलगतले. 
9.26 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ न लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड 
झालेल्या एकूण 84 अलाभधारकाांपैकी 71 (85 टक्के) अलाभधारक लकशोरवयीन मलुींनी सबला/अांगणवाडी कें द्रात 
नाव नोंदलवल्याचे लदसनू आले. त्यापैकी आलदवासी प्रकल्पातील सवभच लकशोरवयीन मलुींनी सबला/अांगणवाडी कें द्रात 
नाव नोंदलवल्याचे लदसनू आले, तर ग्रामीण प्रकल्पातील 30 (83 टक्के) तर  नागरी प्रकल्पातील 29 (81 टक्के) 
लकशोरवयीन मलुींनी सबला/अांगणवाडी कें द्रात नाव नोंदलवल्याचे लदसनू आले. ग्रामीण प्रकल्पात ज्या 6 (17 टक्के) 
लकशोरवयीन मलुींनी सबला/अांगणवाडी कें द्रात नाव नोंदलवले नािी, अशा लकशोरवयीन मलुींपैकी 1 (17 टक्के) ‘वेळ 
नािी’, तर 5 (83 टक्के) ‘आवश्यकता वाटली नािी’ अशी कारणे साांलगतली. नागरी प्रकल्पात ज्या 7 (19 टक्के) 
लकशोरवयीन मलुींनी सबला/अांगणवाडी कें द्रात नाव नोंदलवले नािी, अशा लकशोरवयीन मलुींपैकी सवभच लकशोरवयीन 
मलुींनी ‘योिनेची पध्दत मालिती नािी’, असे कारण साांलगतले. 
9.27 सन 2012-13 या सांदभभ वषाकलरता या योिनेंतगभत लाभ न लमळालेल्या व मलू्यमापन पािणीसाठी लनवड 
झालेल्या एकूण 84 अलाभधारकाांपैकी 82 (98 टक्के) अलाभधारकाांनी सदर योिनेचे लनकष त्याांना योग्य वाटत 
असल्याचे साांलगतले. प्रकल्पलनिाय लवचार करता, नागरी प्रकल्पातील सवभच अलाभधारकाांनी योिनेचे लनकष त्याांना 
योग्य वाटतात असे साांलगतले. ग्रामीण व आलदवासी प्रकल्पात िे प्रमाण, अनकु्रमे 97 व 92 टक्के असल्याचे लदसनू 
आले. 

***** 
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