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प्रास्तारवक 
 

अनसुचूित जमातीकचिता (आचिवासी) िाज्य शासनाने शैक्षचिक सचुवधा उपलब्ध केल्यामुळे 

तयाांच्यामध्ये चशक्षिािे प्रमाि वाढत आहे. तथाचप, उिािीकििाच्या धोििामुळे एकां ििीति नोकऱ्या उपलब्ध 

होण्यािे प्रमाि कमी झाल्यामुळे सववसाधािि लोकाांमध्ये आढळून येिाऱ्या सचुशचक्षत बेिोजगाांिाच्या 

प्रमािापेक्षा आचिवासी लोकाांमध्ये हे प्रमाि अचधक चिसनू येते. तसेि ज्या आचिवासी कुटुांबाांकडे 

कसण्याकचिता जमीन आहे तयाांना उतपन्नािे साधन उपलब्ध झालेले आहे. मात्र, भूचमहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ 

िेषेखालील आचिवासी कुटुांबाांना उििचनवाहािे अन्य साधन उपलब्ध नसल्याने तयाांना िोजगाि हमी 

योजनेंतगवत ककवा खाजगी व्यक्तींकडे मजिूी किावी लागते. पचििामी, तयाांच्या िाहिीमानावि प्रचतकूल 

पचििाम होत असल्याने तयाांिे उतपन्नािे स्रोत वाढावेत व तयाांच्या िाहिीमानात सधुाििा व्हावी, याकचिता 

तयाांिे मजिूीवि असलेले अवलांचबतव कमी होऊन तयाांना कायमस्वरुपी उतपन्नािे साधन उपलब्ध 

होण्यासाठी िाज्यामध्ये ‘भरूमहीन ¤üÖ×¸ü¦ü¶ िेषेखालील आरिवासींचे सबळीकिण व स्वारभमान’ ही 

योजना सन 2003-04 पासनू आचिवासी उपयोजना के्षत्रातील 15 चजल््ाांमध्ये िाबचवण्यात येत आहे. 

2. िाज्य शासनाच्या सिूनेवरून अथव व साांख्ययकी सांिालनालयाकडून या योजनेिा मूल्यमापन 

अभ्यास सप्टेंबि, 2013 ते एचप्रल, 2015 या कालावधीमध्ये घेण्यात आला. उपिोक्त योजनेिे कायान्वयन 

योग्य प्रकािे सरुू आहे का? तयात काही त्रुटी आहेत का? चनवड किण्यात आलेले लाभाथी लक्ष्य गटातील 

होते का? लाभाथी कुटुांबाांच्या िाहिीमानात सधुाििा झाली का? तसेि, योजनेिा उदे्दश चकतपत साध्य 

झाला? ही या मूल्यमापन अभ्यासािी उचद्दष्टे होती. हा अहवाल मूल्यमापन अभ्यास पाहिीअांतगवत सांकचलत 

किण्यात आलेल्या माचहतीवि आधाचित आहे. 

 3  महािाष्र शासनाच्या अथव व साांख्ययकी सांिालनालयामार्व त हा अहवाल जिी प्रकाचशत किण्यात 

येत असला, तिी तयात व्यक्त केलेल्या मताांशी शासन सहमत असेलि असे नाही. 

चठकाि :  मुांबई 

चिनाांक :  20 ऑगस्ट, 2015   
 
 

             सांिालक 
अथव व साांख्ययकी सांिालनालय, 

               मुांबई. 



 

अन क्रमरणका 

 
प्रकिण 
क्रमाांक 

प्रकिणाचे नाांव 
  

पृष्ट्ठ 
क्रमाांक 

1 सािाांश  1  

2 पाहिीवि आधाचित चनचिक्षिे व चशर्ािसी  10 

3 प्रस्तावना 14 

4 आचिवासी चवकास आयुक्तालय, नाचशक याांिेचवषयी माचहती 21 

5 अपि आयुक्त, आचिवासी चवकास याांिेचवषयी माचहती 25 

6 व्यवस्थापकीय सांिालक, महािाष्र िाज्य सहकािी आचिवासी चवकास महामांडळ 
मयाचित याांिेचवषयी माचहती 

27 

7 प्रािेचशक व्यवस्थापकीय सांिालक, महािाष्र िाज्य सहकािी आचिवासी चवकास 
महामांडळ मयाचित याांिेचवषयी माचहती 

30 

8 प्रकल्प अचधकािी, एकाख्तमक आचिवासी चवकास प्रकल्प याांिेचवषयी माचहती  34 

9 योजनेशी सांबांचधत लाभधािकाांचवषयी माचहती 46 

10 पाहिीसाठीिी पत्रके 54 

 
 

 

 



1 
 

प्रकरण - 1 

साराांश 
  

1.0 योजनेची पार्श्वभमूी 
 

अनसुचूित जमातीकचिता (आचिवासी) िाज्य शासनाने शैक्षचिक सचुवधा उपलब्ध केल्यामुळे 
तयाांच्यामध्ये चशक्षिािे प्रमाि वाढत आहे. तथाचप, उिािीकििाच्या धोििामुळे एकां ििीति नोकऱ्या उपलब्ध 
होण्यािे प्रमाि कमी झाल्यामुळे सववसाधािि लोकाांमध्ये आढळून येिाऱ्या सचुशचक्षत बेिोजगाांिाच्या 
प्रमािापेक्षा आचिवासी लोकाांमध्ये हे प्रमाि अचधक चिसनू येते. तसेि, ज्या आचिवासी कुटुांबाांकडे 
कसण्याकचिता जमीन आहे तयाांना उतपन्नािे साधन उपलब्ध झालेले आहे. मात्र, भूचमहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ िेषेखालील 
आचिवासी कुटुांबाांना उििचनवाहािे अन्य साधन उपलब्ध नसल्याने, तयाांना िोजगाि हमी योजनेंतगवत ककवा 
खाजगी व्यक्तींकडे मजिूी किावी लागते. पचििामी, तयाांच्या िाहिीमानावि प्रचतकूल पचििाम होत असल्याने 
तयाांिे उतपन्नािे स्रोत वाढावेत व तयाांच्या िाहिीमानात सधुाििा व्हावी, याकचिता तयाांिे मजिूीवि असलेले 
अवलांचबतव कमी होऊन तयाांना कायमस्वरुपी उतपन्नािे साधन उपलब्ध होण्यासाठी िाज्यामध्ये ‘भूचमहीन 
¤üÖ× ü̧¦ü¶ िेषेखालील आचिवासींिे सबळीकिि व स्वाचभमान’ ही योजना सन 2003-04 पासनू आचिवासी 

उपयोजना के्षत्रातील 15 चजल््ाांमध्ये िाबचवण्यात येत आहे. 
 

1.1 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीच्या मयादा 
 ‘भूचमहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ िेषेखालील आचिवासींिे सबळीकिि व स्वाचभमान’ ही योजना सन 2003-04 
या चवत्तीय वषाच्या शेवटच्या मचहन्यामध्ये सरुू किण्यात आली. िाज्यामध्ये चवचवध स्तिावि योजना 
िाबचविाऱ्या कायालयाांकडून माचहती सांकचलत किण्यासाठी चवचहत किण्यात आलेल्या पत्रकाांमध्ये सन 
2007-08 ते 2012-13 या कालावधीिी माचहती सांकचलत किण्यािी सोय किण्यात आली होती. सन 2011-
12 या सांिभव वषामध्ये लाभ चिलेल्या लाभार्थ्यांिी चनवड किण्यािी, चनवड पध्िती चवचहत किण्यात आली 
होती. तथाचप, सांिभव वषामध्ये योजनाि िाबचवली गेली नसल्यामुळे लाभाथी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. 
ििम्यानच्या कालावधीत लाभधािक व अलाभधािक याांिी माचहती सांकचलत किण्यासाठी चवचहत किण्यात 
आलेली पत्रके वगळता, उववचित पत्रकाांमध्ये योजनेिी अांमलबजाविी कििाऱ्या सांबांचधत यांत्रिाांकडून माचहती 
सांकचलत किण्यात आली होती. सिििी माचहती वि नमूि केल्याप्रमािे सन 2007-08 ते 2012-13 या 
कालावधीसाठी सांकचलत किण्यात आली. लाभधािकाांिी माचहती सांकचलत किण्यासाठी चनश्चित किण्यात 
आलेल्या सन 2011-12 या सांिभव वषामध्ये लाभाथी प्रात त होऊ न शकल्यामुळे व सन 2003-04 या वषात 
योजनेिी अांमलबजाविी किण्यासाठी कालावधी कमी असल्याने, योजनेिी अांमलबजाविी झाली नसावी, 
असे गचृहत धरून मूल्यमापन अभ्यास पाहिीसाठी लाभाथी चनवडीसाठी सांिभव वषव 2004-05 ते 2012-13 
असा लवचिक करून, लाभधािकासाठी चवचहत केलेल्या पत्रकामध्ये माचहती सांकचलत किण्यािा व योजनेिी 
अांमलबजाविी कििाऱ्या यांत्रिाांकडून माचहती सांकचलत केली गेली असल्यामुळे, तीि माचहती कायम 
ठेवण्यािा चनिवय घेण्यात आला. प्रकल्प अचधकािी, एकाश्तमक आचिवासी चवकास प्रकल्प या कायालयाांकडे 
लाभधािकाांचवषयीिी तालकुा व वषवचनहाय अचभलेख ठेवले गेले नसल्यामुळे, लाभधािकाांचवषयी सांिभव वषव 
लवचिक करूनिेखील वषवचनहाय माचहती उपलब्ध होऊ शकली नाही. तथाचप, प्रकल्प अचधकािी, एकाश्तमक 
आचिवासी चवकास प्रकल्प या कायालयाांनी सन 2004-05 ते 2012-13 या कालावधीत या योजनेंतगवत लाभ 
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चिलेल्या व मूल्यमापन पाहिीसाठी उपलब्ध केलेल्या 149 लाभधािकाांकडून माचहती सांकचलत किण्यात 
आली. अलाभधािकाांिी यािी उपलब्ध न झाल्यामुळे अलाभधािकाांसाठी चवचहत केलेले पत्रक भिता येऊ 
शकले नाही. 
1.1.1 विील पचिच्छेि क्र. 1.1 मध्ये नमूि केलेली वस्तशु्स्थती चविािात घेता, योजनेिी अांमलबजाविी 
कििाऱ्या यांत्रिाांकडून सांकचलत किण्यात आलेली माचहती, सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीसाठी, 
ति सन 2004-05 ते 2012-13 या कालावधीमध्ये या योजनेंतगवत लाभ चमळालेल्या लाभधािकाांचवषयी या 
अहवालामध्ये माचहती िेण्यात आली आहे. तयामुळे या अहवालामध्ये िोन सांिभव कालावधी असल्यामुळे सांिभव 
वषाबाबत या मयािा आहेत. 
 

1.2 मलू्यमापन अभ्यासाची उद्दिष्टे 

 जमीन वाटप प्रचक्रयेिा आढावा घेिे 
 कजव व अनिुान वाटपािा आढावा घेिे 
 चनवड किण्यात आलेले लाभाथी लक्ष्य गटातीलि होते काय यािी खात्री कििे 
 जचमनीिी मालकी, वापि व कजव फेडीिा आढावा घेिे 
 लाभाथी कुटुांबाांिे जीवनमान व िाहिीमानातील सधुाििा याबाबतिा आढावा घेिे 
 योजनेच्या चनकषानसुाि योजनेिी अांमलबजाविी झाली ककवा कसे याांिी खात्री कििे 
 या योजनेच्या अांमलबजाविीबाबत येिाऱ्या अडििी व त्रुटींिा शोध घेिे 
 अलाभाथी कुटुांबाांबाबतच्या माचहतीिा आढावा घेिे 

 

1.3 द्दन्ड पध्दती 

 "भूचमहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ िेषेखालील आचिवासींिे सबळीकिि व स्वाचभमान योजना” ही योजना िाज्यातील 
15  चजल््ाांमध्ये िाबचवण्यात आली असनू, सिि योजनेच्या मूल्यमापन पाहिीसाठी सवव 15 चजल््ाांिी चनवड 

किण्यात आली. चनवड किण्यात आलेल्या प्रतयेक चजल््ाांमधून सन 2011-12 या सांिभववषामध्ये सवाचधक 
लाभाथी असलेल्या प्रतयेकी िोन याप्रमािे एकूि 30 तालकु्याांिी चनवड किावयािी होती. तसेि चनवड 
केलेल्या प्रतयेक तालकु्यातनू प्रतयेकी 10 याप्रमािे एकूि 300 लाभार्थ्यांिी यािशृ्च्छक पध्ितीने चनवड 
किावयािी होती. तथाचप, मूल्यमापन पाहिीसाठी चनश्चित केलेल्या सन 2011-12 या सांिभववषात कोितयाही 
चजल््ाांमध्ये या योजनेिा लाभ चिला गेला नसल्यामुळे लाभधािक उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. तयामुळे 
लाभधािक उपलब्ध होण्याच्यािटृीटीने या पाहिीसाठी सांिभववषव लवचिक किण्यात येऊन योजना सरुु 
झाल्यापासनू, म्हिजे सन 2004-05 ते 2012-13 या कालावधीमध्ये ज्या वषात सवाचधक लाभ चिलेले 
तालकेु उपलब्ध असतील, तया तालकु्याांिी पाहिीसाठी चनवड किण्यािे चनश्चित किण्यात आले. तथाचप, 
सांिभव वषािा कालावधी लवचिक करुनिेखील प्रकल्प कायालयाांकडे वषव व तालकुाचनहाय लाभार्थ्यांिी यािी 
उपलब्ध नसल्यामुळे चवचहत केलेल्या चनवड पध्ितीिा अवलांब करुन तालकुाचनहाय लाभार्थ्यांिी चनवड कििे 
शक्य झाले नाही. तयामुळे योजना सरुु झाल्यापासनू म्हिजे सन 2004-05 ते 2012-13 या कालावधीमध्ये 
15 चजल््ाांच्या कायवकके्षतील 21 प्रकल्प अद्दिकारी, एकात्ममक आद्दद्ासी द्द्कास प्रकल्प या 
कायालयाांनी या योजनेंतर्वत लाभ द्ददलेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी उपलब्ि केलेल्या 149 
लाभिारकाांकडून माद्दहती सांकद्दलत करण्यात आली. अलाभिारकाांची यादी उपलब्ि न झाल्यामळेु 
अलाभिारकाांसाठी माद्दहती सांकद्दलत करण्यात आली नाही.  
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1.4 योजनेचे द्दनष् कर्व 

1) आद्दद्ासी द्द्कास आयकु्तालय, नाद्दशक या कायालयाकडून सांकद्दलत केलेल्या माद्दहती्र 
आिाद्दरत 

 सन 2007-08 ते 2012-13 या काला्िीत  
` लाखात   टक्के  

 शासनाकडे मागिी केलेला चनधी   7206.99       - 
  प्रात त चनधी      6140.04      85  
 चवतिीत चनधी    4408.84     72 
 खिव     5375.92   122 

 
 

 द्द्भार्ीय आद्दद्ासी द्द्कास कायालयद्दनहाय द्दनिीचे द्द्तरण 
 ठािे           5 टक्के 
 नाचशक         76 टक्के 
 अमिावती           6 टक्के 
 नागपूि          13 टक्के 

 

2) अपर आयकु्त, आद्दद्ासी द्द्कास द्द्भार् या कायालयाकडून सांकद्दलत केलेल्या माद्दहती्र 
आिाद्दरत 

 द्दजल्हा सद्दमतीकडून प्र्र्वद्दनहाय द्दशफारस केलेले प्रस्ता् 
 पचितयक्तया          2 टक्के  
 चवधवा         12 टक्के 
 पी.टी.जी (आचिम) कुटुांबे         3 टक्के 
 इति आचिवासी जमातीतील      83 टक्के 

 

 अपर आयकु्त आद्दद्ासी याांनी प्र्र्वद्दनहाय मांजूर केलेले प्रस्ता् 
 पचितयक्तया          2 टक्के  
 चवधवा         12 टक्के 
 पी.टी.जी (आचिम) कुटुांबे         3 टक्के 
 इति आचिवासी जमातीतील      83 टक्के 

3) व्य्स्थापकीय सांचालक, महाराष्र राज्य सहकारी आद्दद्ासी द्द्कास महामांडळ मयाद्ददत या 
कायालयाकडून सांकद्दलत केलेल्या माद्दहती्र आिाद्दरत 

 आयुक्त आचिवासी चवकास याांिेकडून प्रात त चनधी    ` 4408.84 लाख 
 

 प्रािेचशक व्यवस्थापक याांना चवतचित केलेला चनधी    `  2782.17 लाख 
 

 
 



4 
 

 
 
 

 प्रादेद्दशक व्य्स्थापक याांना ्र्व केलेला द्दनिी ् खचव (` लाखात) 
 प्रािेचशक व्यवस्थापक   चनधी     खिव 
 जव्हाि      11.52     11.52 
 नाचशक      74.32    74.32 
 जनु्नि            1548.04          1548.04 
 नांििूबाि             1129.95            1129.95 
 यवतमाळ                   -          - 
 धाििी            -          - 
 भांडािा     12.60    12.60 
 िांद्रपूि      4.21     4.21 
 गडचििोली           -           - 
 अहेिी      1.47     1.47 

 

 चवतिीत केलेल्या चनधीपैकी प्रािेचशक व्यवस्थापक, जनु्नि कायालयास सवात जास्त  
` 1,548 लाख, ति अहेिी या कायालयास सवात कमी  ` 1.47 लाख इतका चनधी प्रात त झाला.  

4)  प्रादेद्दशक व्य्स्थापकीय सांचालक, महाराष्र राज्य सहकारी आद्दद्ासी द्द्कास महामांडळ      
मयाद्ददत या कायालयाकडून सांकद्दलत केलेल्या माद्दहती्र आिाद्दरत 

 सन 2007-08 ते सन 2012-13 या कालावधीत व्यवस्थापकीय सांिालक याांच्याकडून प्रात त चनधी  
` 645.72 लाख, ति  ` 665.91 लाख खिव 
 

 प्राप्त द्दनिीपैकी  
 सवाचधक चनधी - प्रािेचशक व्यवस्थापकीय सांिालक, नांििूबाि      ` 506.71 लाख (78 टक्के) 
 सवात कमी चनधी - प्रािेचशक व्यवस्थापकीय सांिालक, गडचििोली  ` 10 लाख (2 टक्के) 

   

 खचव 
 सवाचधक खिव - प्रािेचशक व्यवस्थापकीय सांिालक, नांििूबाि   ` 530.81 लाख (80 टक्के) 
 सवात कमी खिव - प्रािेचशक व्यवस्थापकीय सांिालक, जव्हाि  ` 8.12 लाख (1 टक्का) 

 
 

 प्रकल्प कायालयाांना चवतिीत केलेल्या चनधीपैकी सवाचधक चनधी ` 357.86 लाख (54 टक्के) 
प्रकल्प कायालय, नांििूबाि याांना ति सवात कमी  ` 8.12 लाख (1 टक्का) प्रकल्प कायालय, जव्हाि 
या कायालयास चवतिीत 
 
 

 एकूि चनधीपैकी सवात जास्त 67 टक्के सन 2008-09 या आर्थथक वषात चवतिीत 
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5) प्रकल्प अद्दिकारी, एकात्ममक आद्दद्ासी द्द्कास प्रकल्प या कायालयाकडून सांकद्दलत केलेल्या       
        माद्दहती्र आिाद्दरत 

 प्राप्त द्दनिी ् प्रमयक्ष खचव 
` लाखात    टक्के 

 मागिी केलेला चनधी   1718.05      - 
 प्रात त चनधी    2042.84   119 
 प्रतयक्ष खिव    1052.46    52 
 अखर्थित चनधी      990.38    48 

 

o प्रकल्प कायालय   प्राप्त द्दनिी 
 िाजिु   सवाचधक   31 टक्के 
 गडचििोली   सवात कमी   0.5 टक्के 

 

o प्रकल्प कायालयाांकडून झालेला खचव 
 िाजिु   सवाचधक   57 टक्के 
 िेविी   सवात कमी      1 टक्का 

 

 प्र्र्वद्दनहाय प्राप्त अजव ् लाभ द्दमळालेले अजवदार 
 प्रवगव        अजािी सांख्या     लाभ चमळालेले अजविाि 

o पचितयक्तया श्स्त्रया          8        8 
o चवधवा       41     38 
o पी.टी.जी आचिम कुटुांबे       4        4 
o प्रकल्पग्रस्त            8         8 
o इति  आचिवासी जमातीतील        1568            271 

 
 

 शेतकऱ्याकडून खरेदीसाठी प्राप्त झालेली जमीन (0.00 एकरात ) 

  प्रात त          खिेिी  

 कोिडवाहू    359.08     342.44 
 ओचलताखालील    562.56      405.07 
 पोटखिाबा            5.28              5.28 
 एकूण     926.92     752.79 

 
 

 प्र्र्वद्दनहाय ्ाटप केलेली जमीन (0.00 एकरात ) 
 प्रवगव        वाटप केलेली  

o पचितयक्तया श्स्त्रया                14.71  
o चवधवा                79.74  
o पी.टी.जी (आचिम) कुटुांबे                 0.00  
o प्रकल्पग्रस्त                  30.41 
o इति  आचिवासी जमातीतील           613.26 
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 द्दजल्हाद्दनहाय ् ाटप केलेली जमीन (0.00 एकरात ) 
जमीन   टक्के  

 सवाचधक अहमिनगि चजल्हा   399.82  54 
  सवात कमी पुिे चजल्हा        8.00     1 

 

 एकूण 21 प्रकल्प कायालयाांपैकी 13 (62 टक्के) प्रकल्प कायालयाांनी ्ाटपासाठी जमीन 
उपलब्ि न झाल्यामळेु योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना द्ददला नसल्याचे द्ददसनू आले 
 

 या योजनेंतगवत लाभ िेण्यासाठी चनवड केलेले लाभाथी हे भूचमहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ िेषेखालील कुटुांबातील 
होते, असे ्ा 8 प्रकल्प कायालयाांनी प्रचतवेचित केले 
 

 या योजनेंतगवत लाभ िेण्यासाठी चनवड केलेल्या लाभार्थ्यांच्या पचत-पतनी/चवधवा/पचितयक्तया याांच्या 
नावे जमीन खिेिी केल्यािे, ्ा 8 प्रकल्प कायालयाांनी प्रचतवेचित केले  
 

 

 या योजनेंतगवत लाभ िेण्यासाठी चनवड केलेल्या लाभार्थ्यांना चमळालेल्या जचमनीिी प्रतवािी 
शेतीसाठी योग्य आहे, असे ्ा 8 प्रकल्प कायालयाांनी प्रचतवेचित केले 
 

 या योजनेंतगवत लाभ िेण्यासाठी चनवड केलेल्या 75 टक्के लाभार्थ्यांना चनकषाप्रमािे िाि एकि 
कोिडवाहू जमीन ककवा िोन एकि ओचलताखालील जमीन वाटप किण्यात आली आहे, असे ्ा 8 
प्रकल्प कायालयाांनी प्रचतवेचित केले 
 
 

 या योजनेंतगवत लाभ िेण्यासाठी चनवड केलेल्या लाभार्थ्यांिे चकमान वय 18 वषे व कमाल वय 60 
वषे या ििम्यान असल्यािे, ्ा 8 प्रकल्प कायालयाांनी प्रचतवेचित केले 
 

 या योजनेंतगवत लाभ िेण्यासाठी चनवड केलेल्या लाभार्थ्यांना लक्ष्य गटानसुाि प्राधान्य िेण्यात आले 
आहे, असे ्ा 8 प्रकल्प कायालयाांनी प्रचतवेचित केले 
 

 गायिान ककवा चसकलगच्या जचमनीिा लाभ चमळालेल्या लाभार्थ्यांना या योजनेंतगवत लाभ िेण्यासाठी 
चविाि किण्यात आला नाही, असे ्ा 8 प्रकल्प कायालयाांनी प्रचतवेचित केले 

6) मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लाभिारकाांकडून सांकद्दलत केलेल्या माद्दहती्र आिारीत 

 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी  149 लाभिारकाांकडून माद्दहती र्ोळा करण्यात आली 
 लाभधािक      

o पुरुष         90 
o श्स्त्रया         59 

 

 ्योर्टानसुार लाभिारक 
 25-35 वषे           4 टक्के 
 36-45 वषे         25 टक्के 
 46-60 वषे         56 टक्के 
 60 वषांपेक्षा अचधक         15 टक्के 
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 लाभिारकाचा शैक्षद्दणकस्तर 
 चनिक्षि          79 टक्के 
 प्राथचमक          13 टक्के 
 माध्यचमक            6 टक्के 
 उच्ि माध्यचमक             नगण्य 
 पिवी व तयाविील           1 टक्का 

 
 

 लाभिारकाचा प्र्र्व 
 आद्ददम जमात 

o कातकिी         10 टक्के 
o कोलाम           11 टक्के 
o माचडया            2 टक्के 

 इति आचिवासी जमातीतील       77 टक्के 
 

 लाभिारकाांचा व्य्साय 
 शेती          62 टक्के 
 शेतमजिू         28 टक्के 
 इति मजिू           9 टक्के 
 व्यवसायात नसलेले            1 टक्का 

 

 या योजनेंतगवत मूल्यमापन अभ्यास पाहिीतील सवव 149 लाभधािक ¤üÖ× ü̧¦ü¶ िेषेखालील होते 
 

 या योजनेंतगवत एक टक्का लाभधािकाकडे शासनािी जमीन चमळण्याअगोिि शेतजमीन होती 
 

 द्दन्डीच्या घटकानसुार लाभिारक 
 आचिवासी ¤üÖ× ü̧¦ü¶ िेषेखालील भूचमहीन कुटुांबे     50 टक्के 
 पी.टी.जी. (आचिम) कुटुांबे       23 टक्के 
 भूचमहीन आचिवासी चवधवा श्स्त्रया      22 टक्के 
 भूचमहीन आचिवासी पचितयक्तया श्स्त्रया       5 टक्के 

 

 लाभिारकाांचा जद्दमनीचा प्रकार 
 ताबा द्दमळालेले लाभिारक       91 टक्के 

o कोिडवाहू        77 टक्के 
o ओचलताखालील       14 टक्के 

 ताबा न चमळालेले लाभधािक        9 टक्के 

 
 



8 
 

 लाभिारकाच्या जद्दमनीची मालकी 
 स्वत:च्या नावे        57 टक्के 
 प्रकल्प अचधकािी व लाभाथी याांिे नावे        7 टक्के 
 स्वत: व पतनीच्या नावे       25 टक्के 
 स्वत: व मुलाच्या नावे           1 टक्का 
 जमीन अद्याप नावावि झाली नाही           3 टक्के 
 मूळ मालकाच्या नावे          7 टक्के 

 

 जद्दमनीच्या ताब्यानसुार लाभिारक  
 स्वत:कडे         95 टक्के 
 कसण्यासाठी िसुऱ्याकडे         5 टक्के 

 

 अजव केल्यानांतर लाभिारकास योजनेचा लाभ द्दमळाल्याचा काला्िी 
 एक वषापेक्षा कमी         13 टक्के 
 एक ते िोन वषव        45 टक्के 
 िोन ते तीन वषव        22 टक्के 
 तीन वषापेक्षा जास्त       18 टक्के 
 कालावधी साांगता न आलेले         2 टक्के 

 

 जमीन शेतीसाठी उपयुक्त असल्यािे प्रचतवेचित कििािे लाभधािक   79 टक्के 
 

 जचमनीतनू िाांगले उतपन्न चमळाल्यािे प्रचतवेचित कििािे लाभधािक   72 टक्के 
 

 हांर्ामानसुार पीक घेता येते असे प्रद्दत्ेद्ददत करणारे लाभिारक 
 खिीप          87 टक्के 
 िब्बी              1 टक्का 
 खिीप व िब्बी             9 टक्के 
 पीक घेता येत नाही              3 टक्के 

 

 कृर्ी उमपादनाच्या द्द्क्रीसाठी बाजारपेठ  
 जवळ         62 टक्के 
 दरू अांतरा्र        38 टक्के 

o 1 चकमी पेक्षा कमी      14 टक्के 
o 1-2 चकमी       33 टक्के 
o 2-5 चकमी       53 टक्के 

 कुटुांबातील व्यक्ती िसुऱ्या खाजगी व्यक्तीकडे/िोजगाि हमी योजनेत   67 टक्के 
मजिूीला जाण्यािे प्रमाि कमी झाल्यािे प्रचतवेचित कििािे       
 

 कायमस्वरुपी उतपन्नािे स्रोत उपलब्ध झाल्यािे प्रचतवेचित  कििािे   64 टक्के 
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 कायमस््रुपी उमपन्नाचे स्रोत उपलब्ि न झाल्याचे प्रद्दत्ेद्ददत करणारे  36 टक्के 
 कसिनािी कायमस्वरुपी व्यवस्था नाही     82 टक्के 
 शेती कोिडवाहू असल्याने      63 टक्के 
 जमीन शेतीयोग्य नसल्याने      66 टक्के 
 कृचष अवजािे नसल्याने       10  टक्के 
 शेती फक्त खिीप हांगामात होत असल्याने      8 टक्के 
 जमीन घिापासनू लाांब अांतिावि असल्याने      6 टक्के 

 लाभ चमळाल्याने जीवनमान/िाहिीमानात बिल झाल्यािे प्रचतवेचित कििािे  85 टक्के 
 

 लाभ चमळाल्याने जीवनमान/िाहिीमानात बिल न झाल्यािे प्रचतवेचित कििािे 15 टक्के 
 खडकाळ जमीन असल्यामुळे पीक घेता येत नाही     3 टक्के 
 कोिडवाहू जमीन असल्यामुळे        6 टक्के 
 कृचष अवजािे व बैलजोडी नसल्यामुळे       6 टक्के 
 शेती कित नाही         6 टक्के 
 शेतीपासनू उतपन्न चमळत नाही      51 टक्के 
 जमीन सपुीक नसल्यामुळे      31 टक्के 
 शेती गावापासनू लाांब अांतिावि आहे       3 टक्के 

 

* * * * * 
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प्रकरण - 2 

पाहणीवर आधाररत रिररक्षणे व रिफारसी 

2.1 “भूमिहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील आमिवासींचे सबळीकरण व स्वामभिान योजना” या योजनेच्या 
िूल्यिापन पाहणीवर आधामरत मनमरक्षणे (Observations) व मिफारसी खालीलप्रिाणे आहेत. 

2.1.1 पाहणीवर आधाररत रिररक्षणे 

 “भूमिहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील आमिवासींचे सबळीकरण व स्वामभिान योजना” या योजनेंतर्गत ¤üÖ× ü̧¦ü¶ 
रेषेखालील भूमिहीन आमिवासी कुटुुंबाुंना उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध व्हावे, म्हणून त्याुंना कसण्याकमरता 
जिीन उपलब्ध करण्यासाठी 50 टक्के अनिुान व 50 टक्के कजग या स्वरुपात मनधी उपलब्ध करुन 
िेण्याची तरतिू िासन मनणगयािध्ये आहे. तथारप, सदरच्या योजिेची अंमलबजावणी करणाऱ्या 
यंत्रणांकडे एकरत्रत स्वरुपात रिधी उपलब्ध असल्याचे रदसिू आले. वास्तरवकत: 50 टक्के 
अिदुाि व 50 टक्के कजज अिी रवगतवारी उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.  
 

 िासनाकडून प्राप्त झालेला मनधी मजल््ाुंना पूणगपणे वाटप करण्यात आला नसल्याचे मिसनू आले. 
त्यामळेु िासिाकडूि प्राप्त रिधी व रजल््ांिा वाटप करण्यात आलेल्या रिधीमध्ये तफावत 
असल्याचे रदसिू आले. 
 

 व्यवस्थापकीय सुंचालक, िहाराष्ट्र राज्य सहकारी आमिवासी मवकास िहािुंडळ याुंचेकडून प्रािेमिक 
व्यवस्थापक याुंना मनधी मवतरीत केला जातो. व्यवस्थापकीय संचालक यांचेकडूि रिधी रवतरीत 
केला जात असल्यािे रिधीचे संरियंत्रण करण्याची जबाबदारी त्यांची असतांिादेखील तसे 
संरियंत्रण केले िसल्याचे रदसिू आले. 
 

 आयकु्त, आरदवासी रवकास आयकु्तालय, अपर आयकु्त, आरदवासी रवकास, व्यवस्थापकीय 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आरदवासी रवकास महामंडळ, प्रादेरिक व्यवस्थापकीय 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आरदवासी रवकास महामंडळ व प्रकल्प अरधकारी, 
एकात्त्मक आरदवासी रवकास प्रकल्प या कायालयांिी प्ररतवेरदत केलेल्या रिधी व खचाच्या 
आकडेवारीमध्ये तफावत रदसिू येते. 

 
 

 “भूमिहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील आमिवासींचे सबळीकरण व स्वामभिान योजना” या योजनेच्या िासन 
मनणगयािध्ये “भूमिहीन झालेली प्रकल्पस्तरावरील कुटुुंबे” असा िब्िप्रयोर् करण्यात आलेला आहे. 
वास्तरवकत: तो “भरूमहीि झालेली प्रकल्पग्रस्त कुटंुबे” असा िब्दप्रयोग असणे आवश्यक होते.  
 

 प्रिासकीय मवभार्ाने सन 2011-12 व 2012-13 या वषासाठी या योजनेखाली आयुक्त, आमिवासी 
मवकास, नामिक याुंना मनधी उपलब्ध केला होता. तथारप, राज्य, रवभागीय, प्रादेरिक व प्रकल्प 
स्तरावरील कायालयांिी सि 2011-12 व 2012-13 या वर्षामध्ये रिधी प्राप्त झाला िसल्याचे 
प्ररतवेरदत केले.   
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 या योजनेंतर्गत मजल््ातील ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील एकूण आमिवासी लोकसुंख्या मवचारात न घेता, मनधीचे 
वाटप केले असल्याचे मिसनू आले. वास्तरवकत: आरदवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात रिधीचे 
वाटप होणे समतोल रवकासाच्या दृत्ष्ट्टकोिातूि संयतु्क्तक होते.  

 

 या योजनेंतर्गत आमिवासी आयुक्तालयािध्ये मजल्हामनहाय जिीन वाटपाचे लक्ष्य व साध्य तसेच, वाटप 
करण्यात आलेल्या जमिनीचा, जमिनीच्या प्रकारानसुार तपिील योजनेच्या सुंमनयुंत्रणाच्या िषृ्ष्ट्टकोनातनू 
ठेवणे आवश्यक होते. तथारप, आरदवासी रवकास आयकु्तालयामध्ये सदरची मारहती उपलब्ध 
िव्हती. 
 

 या योजनेंतर्गत िेतजिीन मवक्रीसाठी मजल्हा समितीकडून मिफारस केलेल्या व अप्पर आयुक्त, 
आमिवासी मवकास याुंनी िुंजरू व नािुंजरू केलेल्या प्रस्तावाुंचा वषगमनहाय तसेच आमिवासी घटकाुंच्या 
प्रवर्ानसुार तपिील ठेवणे आवश्यक होते. तथारप, अप्पर आयकु्त, आरदवासी रवकास या 
कायालयामध्ये असा तपिील उपलब्ध िसल्याचे रदसिू आले. 
 

 खुल्या बाजारातील जमिनीचे िर हे िासकीय िरापेक्षा जास्त असल्याने जिीन िालक जिीन मवक्रीस 
तयार होत नसल्याने वाटपासाठी जिीन उपलब्ध होत नाही, त्यामळेु योजिा यिस्वीपणे राबरवणे 
िक्य होत िाही.  
 

 िासन मनणगयातील तरतिू मवचारात घेता, प्रथित: जिीन खरेिीची प्रमक्रया पूणग करुन जमिनीच्या 
उपलब्धतेनसुार िासन मनणगयातील लाभाथी मनवडीचे मनकष मवचारात घेवून लाभाथी मनवडीची प्रमक्रया 
पूणग करणे आवश्यक आहे. तथारप, जमीि उपलब्ध िसतांिा अजज मागरवल्याचे रदसिू येते. 
त्यामळेु प्राप्त झालेल्या अजजदारांिा वाटपासाठी जरमिीच उपलब्ध िसल्यािे, प्राप्त झालेले अजज 
अपात्र म्हणूि दिजरवले असल्याचे पाहणीमध्ये रदसिू आले. 
 

 िासन मनणगयातील तरतिुीनसुार या योजनेंतर्गत जिीन खरेिी करताुंना एखाद्या व्यक्तीने जिीन 
मवक्रीसाठी अजग केल्यानुंतर खरेिी समितीने जमिनीची पाहणी करुन जिीन िेतीसाठी उपयुक्त 
असल्यास तात्काळ जिीन खरेिी करण्याची तरतिू आहे. तथारप, काही जमीि खडकाळ, झडुपी, 
िेतीसाठी उपयकु्त िसलेली खरेदी करुि वाटप केल्याचे रदसिू आले. 
 

 व्यवस्थापकीय सुंचालक, िहाराष्ट्र राज्य, सहकारी आमिवासी मवकास िहािुंडळ याुंनी प्रािेमिक 
व्यवस्थापकीय सुंचालक, िहाराष्ट्र राज्य, सहकारी आमिवासी मवकास िहािुंडळ ियामित याुंना सन 
2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत “भूमिमहन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील आमिवासींचे सबळीकरण व  
स्वामभिान” या योजनेखाली ` 2782.17 लाख इतका मनधी मवतरीत केलेला होता. तथारप, प्रादेरिक 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, सहकारी आरदवासी रवकास महामंडळ मयारदत यांिी 
सि 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
सहकारी आरदवासी रवकास महामंडळ मयारदत यांच्याकडूि फक्त  ` 645.72 लाख इतकाच 
रिधी प्राप्त झाला असल्याचे सांगिू, तिी मारहती उपलब्ध केली आहे. सदर मारहतीमध्ये खपू 
मोठ्या प्रमाणात तफावत रदसिू येते. 
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 िासन मनणगयातील तरतिुीनसुार पमरत्यक्त्या ष्स्त्रया, मवधवा, पी.टी.जी.(आमिि) कुटुुंबे,  प्रकल्पग्रस्त या 
प्रवर्ातील प्राप्त झालेल्या अजांना प्राधान्य द्यावयाचे होते. तथारप, प्रकल्प अरधकारी, एकात्त्मक 
आरदवासी रवकास प्रकल्प या कायालयाकडे वर्षज व प्रवगजरिहाय प्राप्त अजांची अचूक 
मारहतीच उपलब्ध िसल्यामळेु िासि रिणजयातील तरतदुीिसुार लाभाथी रिवडीच्या घटकांिा 
प्राधान्य रदले ककवा िाही याबाबतची चाचपणी करता आली िाही.  

  िासि रिणजयातील तरतदुीिसुार या योजिेंतगजत रिवडण्यात येणारा लाभाथी हा भरूमहीि 
असणारा आरदवासी असावा, अिी तरतूद असतांिादेखील एक टक्का लाभधारकांकडे िेत 
जमीि असतांिा या योजिेचा लाभ देण्यात आल्याचे रदसिू आले.  
 

 या योजनेंतर्गत ज्या लाभधारकाुंना योजनेचा लाभ मिळाला आहे, त्या लाभधारकाुंनी जिीन स्वत: 
कसणे िासन मनणगयातील तरतिुीनसुार आवश्यक आहे. तथारप, 17 टक्के लाभधारकांिी जमीि 
कसण्यासाठी दसुऱ्याकडे रदल्याचे रदसिू आले. 
 

 िासन मनणगयातील तरतिुीनसुार या योजनेंतर्गत जिीन उपलब्ध झाल्यानुंतर िोन वषांनुंतर द्यावयाचा 
कजगफेडीचा हप्ता िासनास जिा करण्यास सरुुवात करणे आवश्यक आहे. तथारप, जरमिीचा ताबा 
रमळाल्यािंतर दोि वर्षांिी कजजफेडीचा हप्ता जमा करण्यास सुरुवात केली िसल्याचे सवजच 
लाभधारकांिी सांरगतले. 
 

 या योजनेच्या िूल्यिापन पाहणीतील 149 लाभधारकाुंपैकी 14 लाभधारकाुंना िेत जमिनीचा ताबा 
मिळाला नसल्याचे मिसनू आले. 
 

 िासन मनणगयातील तरतिुीनसुार या योजनेंतर्गत लाभ मिळालेल्या जमिनीची िालकी लाभधारकाच्या 
नावे असणे आवश्यक आहे. तथारप, 149 लाभधारकांपैकी सात टक्के लाभधारकांच्या 
जरमिीची मालकी प्रकल्प अरधकारी व लाभाथी यांचे िावे तर 10 टक्के लाभधारकांच्या 
जरमिीची मालकी जमीि रवकलेल्या मळू मालकाच्या िावे असल्याचे रदसिू आले. 

 

 कुटुुंबातील व्यक्ती िसुऱ्या खाजर्ी व्यक्तीकडे/रोजर्ार हिी योजनेत    67 टक्के 
िजरूीला जाण्याचे प्रिाण किी झाल्याचे प्रमतवेमित करणारे   
 

  कायिस्वरुपी उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध झाल्याचे प्रमतवेमित  करणारे   64 टक्के 
 
 

 पाहणी करण्यात आलेल्या लाभधारकाुंपैकी 64 टक्के लाभधारकाुंनी कायिस्वरूपी उत्पन्नाचे स्रोत    
उपलब्ध झाले, असे जरी प्रमतवेमित केले असले तरी सिरचे लाभधारक हे पाहणीसाठी मवमहत केलेल्या  
मनवड पध्ितीचा अवलुंब करून मनवड करण्यात आलेले नव्हते. सिरचे लाभधारक हे प्रकल्प 
अमधकारी, एकाष्त्िक आमिवासी मवकास प्रकल्प या कायालयाुंनी उपलब्ध केले होते. त्यामळेु 
लाभधारकांमध्ये यादृत्च्िकपणा (randomization) झालेला िसल्यामळेु लाभधारकांकडूि 
प्राप्त झालेली मारहती सकारात्मक असण्याची िंका घेण्यास वाव आहे . 
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2.1.2 रिफारसी 

 “भूमिहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील आमिवासींचे सबळीकरण व स्वामभिान योजना” या योजनेच्या 
िूल्यिापन पाहणीवर आधामरत वर निूि केलेली मनमरक्षणे मवचारात घेऊन, खालील मिफारसी करण्यात 
येत आहेत. 

 या योजिेंतगजत लाभ रमळालेल्या लाभधारकांच्या जरमिीची मालकी ज्या अन्य व्यक्तींच्या िावे 
आहे, अिा प्रकरणांची चौकिी करण्यात यावी. 
 

 सिर योजनेंतर्गत वाटपासाठी जिीन उपलब्ध होत नाही तसेच, सन 2011-12 व 2012-13 िध्ये या 
योजनेंतर्गत राज्य, मवभार्ीय, प्रािेमिक व प्रकल्पस्तरावरील कायालयाुंना मनधी प्राप्त होत नसल्याने 
योजना राबमवण्यात आली नाही. त्यामळेु या योजिेंतगजत रिधीची अिपुलब्धता व वर िमदू 
केलेली रिररक्षणे रवचारात घेता, सदरची योजिा पुढे चालू ठेवावी ककवा िाही याबाबत 
आरदवासी रवकास रवभागािे रिणजय घ्यावा.  

 * * * * *  
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प्रकरण - 3 

 प्रस्तावना 
  

3.1 योजनेची पार्शववभमूी 
 

 अनसुचूित जमातीकचिता (आचिवासी) िाज्य शासनाने शैक्षचिक सचुवधा उपलब्ध केल्यामुळे 
तयाांच्यामध्ये चशक्षिािे प्रमाि वाढत आहे. तथाचप, उिािीकििाच्या धोििामुळे एकां ििीति नोकऱ्या उपलब्ध 
होण्यािे प्रमाि कमी झाल्यामुळे सववसाधािि लोकाांमध्ये आढळून येिाऱ्या सचुशचक्षत बेिोजगाांिाच्या प्रमािापेक्षा 
आचिवासी लोकाांमध्ये हे प्रमाि अचधक चिसनू येते. तसेि ज्या आचिवासी कुटुांबाांकडे कसण्याकचिता जमीन 
आहे तयाांना उतपन्नािे साधन उपलब्ध झालेले आहे. मात्र, भूचमहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ िेषेखालील आचिवासी कुटुांबाांना 
उििचनवाहािे अन्य साधन उपलब्ध नसल्याने तयाांना िोजगाि हमी योजनेंतगवत ककवा खाजगी व्यक्तींकडे मजिूी 
किावी लागते. पचििामी, तयाांच्या िाहिीमानावि प्रचतकूल पचििाम होत असल्याने तयाांिे उतपन्नािे स्रोत 
वाढावेत व तयाांच्या िाहिीमानात सधुाििा व्हावी, याकचिता तयाांिे मजिूीवि असलेले अवलांचबतव कमी होऊन 
तयाांना कायमस्वरुपी उतपन्नािे साधन उपलब्ध होण्यासाठी िाज्यामध्ये ‘भूचमहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ िेषेखालील 
आचिवासींिे सबळीकिि व स्वाचभमान’  ही योजना सन 2003-04 पासनू आचिवासी उपयोजना के्षत्रातील  
15 चजल््ाांमध्ये िाबचवण्यात येत आहे. 
 

3.2 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीच्या मयादा 

 ‘भूचमहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ िेषेखालील आचिवासींिे सबळीकिि व स्वाचभमान’ ही योजना सन 2003-04 या 
चवत्तीय वषाच्या शेवटच्या मचहन्यामध्ये सरुू किण्यात आली. िाज्यामध्ये चवचवध स्तिावि योजना िाबचविाऱ्या 
कायालयाांकडून माचहती सांकचलत किण्यासाठी चवचहत किण्यात आलेल्या पत्रकाांमध्ये सन 2007-08 ते  
2012-13 या कालावधीिी माचहती सांकचलत किण्यािी सोय किण्यात आली होती. सन 2011-12 या सांिभव 
वषामध्ये लाभ चिलेल्या लाभार्थ्यांिी चनवड किण्यािी, चनवड पध्िती चवचहत किण्यात आली होती. तथाचप, सांिभव 
वषामध्ये योजनाि िाबचवली गेली नसल्यामुळे लाभाथी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. ििम्यानच्या कालावधीत 
लाभधािक व अलाभधािक याांिी माचहती सांकचलत किण्यासाठी चवचहत किण्यात आलेली पत्रके वगळता, उववचित 
पत्रकाांमध्ये योजनेिी अांमलबजाविी कििाऱ्या सांबांचधत यांत्रिाांकडून माचहती सांकचलत किण्यात आली होती. 
सिििी माचहती वि नमूि केल्याप्रमािे सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीसाठी सांकचलत किण्यात आली. 
लाभधािकाांिी माचहती सांकचलत किण्यासाठी चनश्चित किण्यात आलेल्या सन 2011-12 या सांिभव वषामध्ये 
लाभाथी प्राप्त होऊ न शकल्यामुळे व सन 2003-04 या वषात योजनेिी अांमलबजाविी किण्यासाठी कालावधी 
कमी असल्याने, योजनेिी अांमलबजाविी झाली नसावी , असे गचृहत धरून मूल्यमापन अभ्यास पाहिीसाठी 
लाभाथी चनवडीसाठी सांिभव वषव 2004-05 ते 2012-13 असा लवचिक करून, लाभधािकासाठी चवचहत केलेल्या 
पत्रकामध्ये माचहती सांकचलत किण्यािा व योजनेिी अांमलबजाविी कििाऱ्या यांत्रिाांकडून माचहती सांकचलत 
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केली गेली असल्यामुळे, तीि माचहती कायम ठेवण्यािा चनिवय णेण्यात आला. प्रकल्प अचधकािी, एकाश्तमक 
आचिवासी चवकास प्रकल्प या कायालयाांकडे लाभधािकाांचवषयीिी तालकुा व वषवचनहाय अचभलेख ठेवले गेले 
नसल्यामुळे, लाभधािकाांचवषयी सांिभव वषव लवचिक करूनिेखील वषवचनहाय माचहती उपलब्ध होऊ शकली नाही. 
तथाचप, प्रकल्प अचधकािी, एकाश्तमक आचिवासी चवकास प्रकल्प या कायालयाांनी सन 2004-05 ते 2012-13 या 
कालावधीत या योजनेंतगवत लाभ चिलेल्या व मूल्यमापन पाहिीसाठी उपलब्ध केलेल्या 149 लाभधािकाांकडून 
माचहती सांकचलत किण्यात आली. अलाभधािकाांिी यािी उपलब्ध न झाल्यामुळे अलाभधािकाांसाठी चवचहत 
केलेले पत्रक भिता येऊ शकले नाही.  

3.2.1 विील पचिच्छेि क्र. 1.1 मध्ये नमूि केलेली वस्तशु्स्थती चविािात णेता , योजनेिी अांमलबजाविी 
कििाऱ्या यांत्रिाांकडून सांकचलत किण्यात आलेली माचहती , सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीसाठी, 
ति सन 2004-05 ते 2012-13 या कालवधीमध्ये या योजनेंतगवत लाभ चमळालेल्या लाभधािकाांचवषयी या 
अहवालामध्ये माचहती िेण्यात आली आहे. तयामुळे या अहवालामध्ये िोन सांिभव कालावधी असल्यामुळे सांिभव 
वषाबाबत या मयािा आहेत.  

  

3.3 योजनेचा उदे्दश 

 भूचमहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ िेषेखालील आचिवासी कुटुांबाांना उििचनवाहािे अन्य साधन उपलब्ध नसल्याने तयाांना 
िोजगाि हमी योजनेंतगवत ककवा खाजगी व्यक्तींकडे मजिुी किावी लागते.  पचििामी, तयाांच्या िाहिीमानावि 
प्रचतकूल पचििाम होत असल्याने तयाांिे उतपन्नािे स्रोत वाढावेत व तयाांच्या िाहिीमानात सधुाििा व्हावी, 
याकचिता तयाांिे मजिुीवि असलेले अवलांचबतव कमी होऊन तयाांना कायमस्वरूपी उतपन्नािे साधन उपलब्ध 
होण्यासाठी तयाांना कसण्याकचिता जमीन उपलब्ध करून िेिे.  

3.4   योजनेची व्याप्ती  

सिि योजना आचिवासी उपयोजना के्षत्रातील  ठािे, नांििुबाि, नाचशक, अमिावती, गडचििोली , 
िायगड, धुळे, जळगाव, नाांिेड, यवतमाळ, नागपूि, गोंचिया, िांद्रपूि, अहमिनगि व पुिे या 15 चजल््ाांमध्ये 
िाबचवण्यात येत आहे. 

3.5   योजनेची प्रगती 

सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत या योजनेकचिता शासनाने उपलब्ध करुन चिलेल्या 
चनधीिा तपशील तक्ता क्र. 3.1 मध्ये  चिला आहे.  
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तक्ता क्र. 3.1 

सन 2007-08 ते 2012-13 या कालवधीत या योजनेकररता 
शासनाने उपलब्ध करुन रदलेला रनधी  

                            (`  लाखात) 

अ.क्र. वर्व उपलब्ध करुन रदलेला रनधी 
(1) (2) (3) 

1 2007-08 1540.00 
2 2008-09 2344.80 
3 2009-10 1287.35 
4 2010-11   877.99 
5 2011-12       66.10 
6 2012-13       23.80 

एकूण  6140.04 
 

3.6 योजनेची अंमलबजावणी  
"भूचमहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ िेषेखालील आचिवासींिे सबळीकिि व स्वाचभमान योजना” या योजनेसाठी 

प्रशासकीय स्तिावि आचिवासी चवकास चवभाग, िाज्यस्तिावि आयुक्त, आचिवासी चवकास, नाचशक, 
आचिवासी चवभागीय स्तिावि अपि आयुक्त, आचिवासी चवकास ठािे , नाचशक, अमिावती व नागपूि, 
व्यवस्थापकीय सांिालक, महािाष्ट्र िाज्य सहकािी आचिवासी चवकास महामांडळ मयाचित, प्रािेचशक स्तिावि 
प्रािेचशक व्यवस्थापक, महािाष्ट्र िाज्य सहकािी आचिवासी चवकास महामांडळ मयाचित ति चजल्हास्तिावि 
प्रकल्प अचधकािी, एकाश्तमक आचिवासी चवकास प्रकल्प याांच्यामार्व त योजनेिी अांमलबजाविी केली जाते.  

 

3.7   योजनेची कायवपध्दती 
  भूचमहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ िेषेखालील आचिवासी कुटुांबाांना उत्तम प्रतीिी जमीन मार्क ििाने उपलब्ध व्हावी        

याकचिता चजल्हाचधकािी याांच्या अध्यक्षतेखाली सचमती गठीत किण्यात आली आहे. 
 जमीन उपलब्ध किण्यासाठी सांबांचधत भागात मागील 5 वषािे खिेिी-चवक्री व्यवहाि व प्रिचलत 

चशघ्रचसध्ि गिकािे िि चविािात णेऊन जमीन खिेिी किण्याच्या सिूना आहेत. तथाचप, जि तया ििाने 
सांबांचधत व्यक्ती जमीन चवक्रीस तयाि नसेल, ति उपिोक्त ििापैकी जो िि जास्त असेल, तयामध्ये 20 
टक्क्याांपयंत अचधक वाढ िेऊन जमीन खिेिी किण्यािी मुभा सचमतीला िेण्यात आली आहे. 
 

 एकूि 4 एकि चजिायती (कोिडवाहू) ककवा 2 एकि बागायती (ओचलताखालील) जमीन खिेिी करुन 
लाभार्थ्यांना वाटप किण्यात येते. एखािा जचमनीिा तकुडा िोन ककवा िाि एकिापेक्षा अचधक असेल, 
अशावेळी जास्तीत जास्त 20 गुांठ्ाांपयंत अचधक जमीन खिेिी करुन लाभार्थ्यांना वाटप किण्यास 
अपि आयुक्त, आचिवासी चवकास याांना मुभा िेण्यात आली आहे.  
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 चजिायती ककवा बागायती जचमनीसोबत उपलब्ध होिािी पोटखिाबा जमीनसधु्िा लाभार्थ्यांना िेण्यािी 
तितिू आहे.  

 या योजनेंतगवत जमीन खिेिी किताना 2 एकि बागायती ककवा 4 एकि चजिायती जमीन एकचत्रतपिे  
उपलब्ध नसल्यास लाभाथी तटुक-तटुक तकुडे जमीन णेऊ इश्च्छत असल्यास, सिि तटुक-तटुक तकुडे 
या योजनेंतगवत चवकत णेऊन वाटप किण्यािी तितिू आहे.  
 

 जचमनींिे मूल्याांकन किण्यासाठी मुल्याांकन शलु्कािी िक्कम मांजिू तितिूीतनू भिण्यािी तितिू आहे.  
 

 या योजनेंतगवत ज्या गावात जमीन उपलब्ध आहे तयाि गावातील लाभार्थ्यांिी प्रथमत: चनवड 
किण्यािी, जि तया गावात लाभाथी उपलब्ध नसतील ति, िसुऱ्या गावातील पात्र लाभार्थ्यांिी जमीन 
वाटप किण्यासाठी चनवड किण्यािी तितिू आहे.  

 

 या योजनेंतगवत ¤üÖ× ü̧¦ü¶ िेषेखालील आचिवासी लाभार्थ्यांना 15 वषव वास्तव्य िाखल्यािी अट चशचथल 
किता येत नाही.  

 

 ज्या भूचमहीन आचिवासींिी नाांवे ¤üÖ× ü̧¦ü¶ िेषेखालील यािीमध्ये समाचवष्ट्ट नाहीत पिांत ुअशा कुटुांबाांिी  
चमळकत ¤üÖ× ü̧¦ü¶ िेषेसाठी चनश्चित किण्यात आलेल्या चमळकतीपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुांबाांना 

¤üÖ× ü̧¦ü¶ िेषेिे काडव सामाचजक सांणटनाांनी चमळवून िेऊन या योजनेिा लाभ िेण्यािी तितिू आहे.  
 

 ¤üÖ× ü̧¦ü¶ िेषेखालील एखाद्या आचिवासी कुटुांब प्रमुखािे वय 60 वषांपेक्षा जास्त आहे, अशा आचिवासी 
कुटुांबातील 60 वषांपेक्षा कमी वय असिाऱ्या आचिवासी कुटुांब प्रमुखाच्या पतनीला सिि योजनेिा 
लाभ िेण्यािी तितिू आहे. 

 

 या योजनेंतगवत जमीन खिेिीच्यावेळी जमीन मोजिी शलु्क, स्टमॅ्पड्यटुी व नोंििी शलु्क 
इतयािींबाबतिा खिव मांजिू तितिूीमधून भागचवण्यािी तितिू आहे.  

 

 या योजनेंतगवत खिेिी किण्यात येिािी जमीन शासनाच्या नाांवे महािाष्ट्र शासन, आचिवासी चवकास 
चवभागाकडून वगव-2 म्हिून लाभार्थ्यांना वाटप किण्यात येते. 

 

 चजल्हाचधकाऱ्याांच्या चनयांत्रिाखालील सचमतीने खिेिी केलेल्या जचमनीिे चठकाि, जचमनीिे िि, 
जचमनीिे नकाशे , लाभार्थ्यांिी यािी व ज्याांना जचमनीिे वाटप किावयािे आहे, तयाांच्याकडून णेतलेल्या 
किािनाम्याच्या प्रती, इतयािी सवव माचहतीसह प्रस्ताव अपि आयुक्त, आचिवासी चवकास, नाचशक 
याांच्याकडे पाठचवला जातो. अपि आयुक्त, आचिवासी चवकास याांनी प्रस्तावास अांचतम मान्यता 
चिल्यानांति िक्कम चवतिीत करुन लाभधािकाांना जचमनीिा ताबा िेण्यात येतो. 

 

3.8 योजनेचे रनकर् 

 या योजनेंतगवत शासनाकडून, जमीन खिेिी करुन ती भूचमहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ िेषेखालील आचिवासी 
कुटुांबाच्या पती-पतनीच्या सांयुक्त नावावि करुन चिली जाते. तथाचप, चवधवा व पचितयक्तया श्स्त्रयाांच्या 
बाबतीत जमीन तयाांच्याि नावावि करून चिली जाते. 
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 एकूि 4 एकि चजिायती (कोिडवाहू) ककवा 2 एकि बागायती (ओचलताखालील) जमीन खिेिी करुन 
लाभार्थ्यांना वाटप किण्यात येते. एखािा जचमनीिा तकुडा िोन ककवा िाि एकिापेक्षा अचधक असेल 
अशावेळी जास्तीत जास्त 20 गुांठ्ापयंत अचधक जमीन खिेिी करुन लाभार्थ्यांना वाटप किण्यात येते.  
 

 चजिायती ककवा बागायती जचमनीसोबत उपलब्ध होिािी पोटखिाबा जमीनसधु्िा लाभार्थ्यांना िेण्यािी 
तितिू आहे.  

 

 जमीन खिेिीसाठी येिाऱ्या खिापैकी 50 टक्के िक्कम चबनव्याजी कजव व 50 टक्के िक्कम अनिुान 
स्वरुपात िेण्यात येते.  कजािा भाग िाष्ट्रीय अनसुचूित जमाती चवत्त व चवकास महामांडळ, नवी चिल्ली 
या सांस्थेकडून उपलब्ध करुन िेण्यात येतो. 

 

 या योजनेंतगवत ¤üÖ× ü̧¦ü¶ िेषेखालील भूचमहीन आचिवासी व्यक्तीिी लाभाथी म्हिून चनवड किण्यात येते.  
 

 चनवडावयाच्या लाभार्थ्यांमध्ये खालील णटकाांना प्राधान्य िेण्यात येते. 
 अ) भूचमहीन आचिवासी पचितयक्तया श्स्त्रया 

   ब) भूचमहीन आचिवासी चवधवा श्स्त्रया 
 क) पी.टी.जी. कुटुांबे (Primitive Tribal Groups-आचिम जमातीिी कुटुांबे) 

   ड) भूचमहीन झालेली प्रकल्पग्रस्त कुटुांबे 
 

 या योजनेंतगवत लाभार्थ्यािे चकमान वय  18 वषे व कमाल वय 60 वषे इतके असिे आवचयक आहे. 
 

 महसलू व वन चवभागाने ज्याांना गायिान व चसकलगच्या जचमनीिे वाटप केले आहे, तया आचिवासी 
कुटुांबाांना ्ा योजनेिा लाभ चिला जात नाही. 

 

  जमीन उपलब्ध करुन चिलेल्या आचिवासी कुटुांबास वाटप केलेली जमीन कोितयाही काििास्तव अन्य 
कोितयाही व्यक्तीला हस्ताांतिीत किता येिाि नाही. 

 
 

 भरूमहीन आरदवासी कुटंुबाला देण्यात येणारे कजव हे रबनव्याजी व 10 वर्व कालावधीकररता 
असते. कजव फेडीची सुरुवात कजव मंजूर झाल्यावर 2 वर्ानंतर सुरु करणे बंधनकारक आहे. 

 

3.9 मलू्यमापन अभ्यासाची उरद्दष्टे 

1) जमीन वाटप प्रचक्रयेिा आढावा णेिे. 
2) कजव व अनिुान वाटपािा आढावा णेिे. 
3) चनवड किण्यात आलेले लाभाथी लक्ष्य गटातीलि होते काय यािी खात्री कििे. 
4) जचमनीिी मालकी, वापि व कजव रे्डीिा आढावा णेिे. 
5) लाभाथी कुटुांबाांिे जीवनमान व िाहिीमानातील सधुाििा याबाबतिा आढावा णेिे. 
6) योजनेच्या चनकषानसुाि योजनेिी अांमलबजाविी झाली ककवा कसे याांिी खात्री कििे. 
7) या योजनेच्या अांमलबजाविीत येिाऱ्या अडििी व त्रुटींिा शोध णेिे.  
8) अलाभाथी कुटुांबाांबाबतच्या माचहतीिा आढावा णेिे. 
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3.10  नमनुा रनवड पध्दती  
 

1. रजल्हा रनवड :- सिि योजना आचिवासी उपयोजना के्षत्रातील 15 चजल््ाांत िाबचवण्यात येत 
असल्याने सिि मूल्यमापन पाहिीकचिता सवव 15 चजल््ाांिी चनवड किण्यात आली होती.  तथाचप, 
मूल्यमापन पाहिीिे प्रतयक्ष के्षत्रकाम  कितेवेळी यवतमाळ चजल्हयामध्ये सिि योजना िाबचवली 
गेली नसल्यािे चिसनू आले.  तयामुळे अहवाल 14 चजल्हयाांतील माचहतीवि आधाचित आहे.    
 

2. तालुक्यांची रनवड :- तालकु्याांच्या चनवडपध्ितीनसुाि चनवड केलेल्या 15 चजल््ाांमधून  
सन 2011-12 मध्ये जास्तीत जास्त लाभाथी असलेले प्रतयेकी िोन तालकेु याप्रमािे एकूि 30 
तालकु्याांिी चनवड किावयािी होती. तथाचप, लाभाथी चनवडीसाठी चनश्चित किण्यात आलेल्या 
सांिभव वषामध्ये लाभाथीि प्राप्त न झाल्यामुळे तसेि एकां ििीति योजना योग्यप्रकािे िाबचवली गेली 
नसल्याने तालकुाचनहाय लाभार्थ्यांिी माचहती उपलब्ध होत नसल्यामुळे लाभाथी चनवडीकचिता 
सांिभव वषव 2004-05 ते 2012-13 असा लवचिक (flexible) ठेवून लाभार्थ्यांिी चनवड किण्यात 
आली.  चनवड किण्यात आलेले लाभाथी ज्या तालकु्यामधील असतील ते तालकेु चविािात 
णेण्यात आले असनू एकूि तालकु्याांिी सांख्या 32 इतकी होते.  
 

3. लाभधारकाची रनवड :- चनवड केलेल्या प्रतयेक तालकु्यामधून प्रतयेकी 10 लाभार्थ्यांिी यािशृ्च्छक 
(Simple random sampling method) पद्धतीने चनवड किावयािी होती. अशी चनवड किताना 
एखाद्या तालकु्यात 10 पेक्षा कमी लाभाथी असल्यास चनवड न झालेल्या तालकु्याांपैकी सवाचधक 
लाभाथी असलेल्या तालकु्याांिी चनवड करुन तयामधून कमी पडलेल्या लाभार्थ्यांिी यािशृ्च्छक 
पध्ितीने चनवड किावयािी होती.  तथाचप, तालकुाचनहाय लाभार्थ्यांिी यािी उपलब्ध नसल्यामुळे 
लाभार्थ्यांच्या चनवडीकचिता लाभाथी चनवडपध्ितीिा अवलांब किता येऊ शकला नाही.  तयामुळे 
प्रकल्प अचधकािी, एकाश्तमक आचिवासी चवकास प्रकल्प या कायालयाांनी उपलब्ध केलेल्या 
लाभार्थ्यांच्या यािीमधील लाभाथी पाहिीसाठी चविािात णेण्यात आले. 

4. अलाभधारकांची रनवड :- लाभ न चमळालेल्या अलाभधािकाांच्या यािीमधून प्रतयेक 
तालकु्यातनू 3 अलाभधािकािी यािशृ्च्छक (Simple Random Sampling Method) पध्ितीने 
चनवड किावयािी होती. तथारप, प्रकल्प अरधकारी, एकात्ममक आरदवासी रवकास प्रकल्प 
या कायालयाकडे अलाभधारकांची यादीच उपलब्ध नसल्यामळेु अलाभधारकांसाठी रवरहत 
केलेले पत्रक भरता येऊ शकले नाही.   

 

5. नमनुा आकार :- एका चजल््ातनू प्रतयेकी 2 तालकेु याप्रमािे एकूि 30 तालकु्याांिी व प्रतयेक 
तालकु्यातनू 10 लाभाथी व 3 अलाभाथी याप्रमािे अनकु्रमे एकूि 300 लाभधािकाांिी व 90 
अलाभधािकाांिी चनवड किावयािी होती. तथाचप, प्रकल्प अचधकािी, एकाश्तमक आचिवासी 
चवकास प्रकल्प या कायालयाांकडे लाभार्थ्यांिे अचभलेख योग्य प्रकािे ठेवले नसल्यामुळे सिि 
कायालयाांनी सन 2004-05 ते 2012-13 या कालावधीतील ज्या लाभार्थ्यांिी नावे उपलब्ध केली 
तया लाभार्थ्यांकचिता, लाभधािकाांसाठी चवचहत केलेले पत्रक भिण्यात आले. मयामळेु एकूण 300 
ऐवजी फक्त 149  लाभधारकांसाठीच पत्रक भरण्यात आले. 
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3.11    के्षत्रकामú 
3.11.1 मलू्यमापन अभ्यासासाठी पत्रके  

"भूचमहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ िेषेखालील आचिवासींिे सबळीकिि व स्वाचभमान योजना” या चवषयाच्या 
मूल्यमापन अभ्यास पाहिीसाठी खाली नमूि एकूि सात पत्रके चवचहत किण्यात आली होती. 

 

पत्रक-1- आयुक्त, आचिवासी चवकास चवभाग, नाचशक याांिेसाठी भिावयािे पत्रक. 

पत्रक-2- अपि आयुक्त,आचिवासी चवकास याांिेसाठी भिावयािे पत्रक. 

पत्रक-3- व्यवस्थापकीय सांिालक, महािाष्ट्र िाज्य , सहकािी आचिवासी चवकास महामांडळ मयाचित नाचशक 

याांिेसाठी भिावयािे पत्रक. 

पत्रक-4- प्रािेचशक व्यवस्थापकीय सांिालक, महािाष्ट्र िाज्य सहकािी आचिवासी चवकास महामांडळ याांिेसाठी 

भिावयािे पत्रक. 

पत्रक-5- प्रकल्प अचधकािी, एकाश्तमक आचिवासी चवकास प्रकल्प याांिेसाठी भिावयािे पत्रक. 

पत्रक-6- लाभधािकासाठी भिावयािे पत्रक. 

पत्रक-7- अलाभधािकासाठी भिावयािे पत्रक. 

3.11.2 के्षरत्रय कामाचा कालावधी  

सिि चवषयाविील मूल्यमापन पाहिीिे के्षचत्रय काम सप्टेंबि, 2013 ते एचप्रल, 2015 या कालावधीत 
किण्यात आले. 

  

* * * * * 
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प्रकरण - 4 

आदिवासी दवकास आयुक्तालय, नादिक याांचेदवषयी मादिती 

4.1 “ भूमिहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील आमिवासींचे सबळीकरण व स्वामभिान योजना ” या योजनेच्या 
िूल्यिापन अभ्यास पाहणीसाठी आयुक्त, आमिवासी मवकास आयुक्तालय, नामिक  या कायालयाकडून 
संकमलत करण्यात आलेल्या िामहतीवर आधामरत मवश्लेषण खालील पमरच्छेिांिध्ये मिले आहे. 
 

4.2 या योजनेअंतर्गत सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत िासनाकडून प्राप्त मनधी, प्रत्यक्ष 
खचग आमण अखर्चचत मनधी याबाबतचा तपिील तक्ता क्र. 4.1 िध्ये मिला आहे. 

 

तक्ता क्र. 4.1 
 

सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत िासनाकडून 

प्राप्त दनधी, प्रत्यक्ष खचच आदण अखर्चचत दनधी याबाबतचा तपिील 
           ( ` लाखात) 

अ.क्र. वषच िासनाकडे 
मागणी 

केलेला दनधी 

िासनाकडून 
प्राप्त दनधी 

मिाराष्ट्र राज्य सिकारी 
आदिवासी दवकास 

मिामांडळास दवतरीत 
केलेला दनधी 

प्रत्यक्ष 
खचच 

अखर्चचत 
दनधी 

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

1 2007-08 2300.00 1540.00 2771.57 1554.39 -14.39 

2 2008-09 1848.89 2344.80 1048.37 2344.80 0.00 

3 2009-10 1287.35 1287.35 588.90 1054.21 233.14 

4 2010-11 693.90 877.99 0.00 356.42 521.57 

5 2011-12 577.12 66.10 0.00 66.10 0.00 

6 2012-13 499.73 23.80 0.00 0.00 23.80 

एकूण 7206.99 6140.04 4408.84 5375.92 764.12 
 

4.3 वरील तक्त्यावरुन मिसनू येते की,  सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत िासनाकडे एकूण 
` 7,206.99 लाख इतक्या मनधीची िार्णी करण्यात आलेली होती. तथामप, िासनाकडून िार्णी केलेल्या 
मनधीच्या तलुनेत  ` 6,140.04 (85 टक्के) लाख इतकाच मनधी प्राप्त झाला असल्याचे मिसनू आले.  
सिर कालावधीत प्राप्त झालेल्या मनधीपैकी िहाराष्ट्र राज्य सहकारी आमिवासी मवकास िहािंडळास  
` 4,408.84 लाख (72 टक्के) इतका मनधी मवतरीत केल्याचे आमण मवतरीत केलेल्या मनधीच्या तलुनेत  
`  5,375.92 लाख (122 टक्के) इतका खचग झाल्याचे मिसनू आले.  सन 2007-08 िध्ये िासनाकडून  
` 1,540 लाख इतका मनधी प्राप्त झाला असतांनािेखील िहाराष्ट्र राज्य सहकारी आमिवासी मवकास 
िहािंडळास  ` 2,771.57 लाख इतका मनधी मवतरीत करण्यात आल्याचे मिसनू आले. 
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4.4 आयुक्त, आमिवासी मवकास, नामिक यांनी या योजनेंतर्गत मजल्हा व वषगमनहाय मवतरीत केलेल्या 
मनधीबाबतचा तपिील तक्ता क्र. 4.2 िध्ये मिला आहे. 

तक्ता क्र. 4.2 

दिल्िा व वषचदनिाय दवतरीत केलेल्या दनधीबाबतचा तपिील 

    (` »ÖÖÜÖÖŸÖ) 
 

अ.क्र. दिल्िा / 
दवभागीय 
आदिवासी 
दवकास 

कायालय 

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 ठाणे 0.00 0.00 0.00 0.00 78.41 60.00 138.41 

2 रायर्ड 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.30 0.50 

3 पुणे 0.00 83.29 0.00 0.00 2.00 2.00 87.29 

ठाणे  0.00 83.29 0.00 0.00 80.61 62.30 226.20 

4 नामिक 101.00 60.00 115.00 0.00 95.20 19.03 390.23 

5 धुळे 60.00 68.00 76.71 0.00 2.00 2.00 208.71 

6 नंिुरबार 237.00 533.00 192.48 0.00 8.00 156.00 1126.48 

7 जळर्ाव 30.00 80.00 29.71 0.00 60.00 7.00 206.71 

8 अहििनर्र 1000.00 111.71 175.00 0.00 65.00 65.00 1416.71 

नादिक  1428.00 852.71 588.90 0.00 230.20 249.03 3348.84 

9 नांिेड 10.00 21.36 73.36 0.00 30.00 25.89 160.61 

10 अिरावती 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 

11 यवतिाळ 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 30.00 80.00 

अमरावती  10.00 21.36 98.36 0.00 62.00 55.89 247.61 

12 नार्परू 62.00 12.00 15.00 101.15 10.00 10.00 210.15 

13 र्ोंमिया 40.00 31.28 36.80 23.97 35.00 35.00 202.05 

14 चंद्रपरू 0.00 13.00 4.35 35.15 20.00 35.00 107.50 

15 र्डमचरोली 0.00 18.00 16.70 18.21 0.00 0.00 52.91 

नागपूर  102.00 74.28 72.85 178.48 65.00 80.00 572.61 

एकूण  1540.00 1031.64 760.11 178.48 437.81 447.22 4395.26 

 
   

       

4.5 वरील तक्त्यावरून मिसनू येते की, या योजनेंतर्गत सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत 
आमिवासी मवकास आयुक्तालयािार्ग त ` 4,395 लाख इतका मनधी राज्यातील चार मवभार्ीय आमिवासी 
मवकास कायालयांना मवतरीत करण्यात आला. मवभार्ीय कायालयांना मवतरीत करण्यात आलेल्या एकूण 
मनधीपैकी नामिक या मवभार्ास सवामधक 76 टक्के मनधी मवतरीत करण्यात आल्याचे मिसनू आले. 
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त्याखालोखाल नार्पूर मवभार् 13 टक्के, अिरावती मवभार् सहा टक्के व ठाणे मवभार् पाच टक्के.  मनधी 
वाटपाचा मजल्हामनहाय मवचार केला असता, अहििनर्र मजल्यास सवामधक 32 टक्के मनधी वाटप 
करण्यात आला होता.  त्याखालोखाल  नंिरूबार 26 टक्के, नामिक 9 टक्के आमण धुळे, जळर्ाव, नार्पूर 
व र्ोंमिया प्रत्येकी 5 टक्के. िासनाकडून प्राप्त झालेला दनधी दिल्ियाांना पूणचपणे वाटप करण्यात 
आला नसल्याचे दिसनू आले. त्यामळेु िासनाकडून प्राप्त दनधी व दिल््ाांना वाटप करण्यात 
आलेल्या दनधीमध्ये तफावत असल्याचे दिसनू आले.  
4.6 “ भूमिहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील आमिवासींचे सबळीकरण व स्वामभिान योजना ” ज्या मजल्यांिध्ये 
राबमवण्यात येत असलेल्या मजल्यांतील जनर्णना 2001 वर आधामरत अनसुमूचत जिातीच्या कुटंुबांचा 
मजल्हामनहाय तपिील तक्ता क्र. 4.3 िध्ये मिला आहे. 

तक्ता क्र.4.3 

 दिल्िादनिाय अनसुदूचत िमातीच्या कुटुांबाांचा तपिील 
 
 

 

  आधार : भारताचे िहामनबंधक 
 
 
 
 

अ.क्र. दिल्िा/दवभागीय आदिवासी दवकास 
कायालय 

 अनुसदूचत िमातीची एकूण कुटुांबे  

(1) (2) (3) 
1 ठाणे 238827 
2 रायर्ड 57716 
3 पुणे 53017 

ठाणे  349560 
4 नामिक 215239 
5 धळेु 83448 
6 नंिुरबार 163129 
7 जळर्ांव 87339 
8 अहििनर्र 57128 

नादिक  606283 
9 नांिेड 50057 
10 अिरावती 68819 
11 यवतिाळ 103271 

अमरावती  222147 
12 नार्परू 92864 
13 र्ोंमिया 41736 
14 चंद्रपरू 85473 
15 र्डमचरोली 75338 

नागपूर  295411 
एकूण  1473401 
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4.7 राज्यातील चार मवभार्ीय आमिवासी मवकास कायालय व त्याअंतर्गत ज्या मजल्यांिध्ये “भूमिहीन 
¤üÖ× ü̧¦ü¶  रेषेखालील आमिवासींचे सबळीकरण व स्वामभिान योजना” राबमवण्यात आली, त्या मवभार्ांना व 
त्या अंतर्गत मजल्यांना मवभार्ातील व त्याअंतर्गत मजल्यांतील ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील एकूण आमिवासी 

लोकसंख्या मवचारात न घेता मनधीचे वाटप केले असल्याचे मिसनू आले. वास्तदवकत: आदिवासी 
लोकसांख्येच्या प्रमाणात दनधीचे वाटप िोणे समतोल दवकासाच्या िृष्ष्ट्टकोनातून सांयषु्क्तक िोते. 
तथादप, तसे झाले नसल्याचे पािणीत दिसनू आले.  
 

 

4.8  “भूमिहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील आमिवासींचे सबळीकरण व स्वामभिान योजना” या योजनेची 

राज्यस्तरावर अंिलबजावणी करण्याची जबाबिारी आयुक्त, आमिवासी मवकास, नामिक यांचेवर 
सोपमवण्यात आलेली असल्याने आयुक्त, आमिवासी मवकास, नामिक यांचेकमरता तयार करण्यात 
आलेल्या पत्रकािध्ये ही योजना ज्या मजल्यांिध्ये राबमवण्यात येत आहे, त्या मजल्यांसाठी मजल्हामनहाय 
जिीन वाटपाचे लक्ष्य व साध्य तसेच वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीचा, जमिनीच्या प्रकारानसुार तपिील 
प्राप्त होण्यासाठी चौक मवमहत करण्यात आलेला होता. तथादप, आदिवासी दवकास आयकु्तालयामध्ये 
सिरची मादिती उपलब्ध नसल्याचे साांदगतले. यावरून आदिवासी आयकु्त कायालयाकडून सिर 
योिनेचे योग्यदरत्या सांदनयांत्रण केले िात नसल्याचे दिसनू आले.  

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



प्रकरण - 5 
 

अपर आयुक्त, आदिवासी दवकास याांचेदवषयी मादिती 

5.1 भूमिहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील आमिवासींचे सबळीकरण व स्वामभिान योजना” या योजनेच्या

िूल्यिापनअभ्यास पाहणीसाठी अपरआयुक्त, मवभागीयआमिवासी मवकासकायालयाांकडून सांकमलत

करण्यातआलेल्यािामहतीवरआधामरतमवश्लेषणखालीलपमरच्छेिाांिध्येमिलेआहे. 

5.2 या योजनेंतगगत शेत जिीन मवक्रीसाठी मजल्हा समितीकडून मशफारस केलेल्या, अपरआयुक्त,

आमिवासी मवकासयाांनीिांजरू केलेल्याआमणनािांजरू केलेल्याप्रस्तावाांचातपशीलतक्ताक्र.5.1िध्ये

मिलाआहे. 

5.3 “भूमिहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील आमिवासींचे सबळीकरण व स्वामभिान योजना” या योजनेच्या

िूल्यिापन पाहणीसाठी या योजनेंतगगत शेत जिीन मवक्रीसांबांधीच्या प्रस्तावाांची राज्यातील चार मवभागीय

आमिवासी मवकासकायालयाांकडून िामहती सांकलीतकरण्यासाठी पत्रक मवमहतकरण्यातआलेले होते.

तथामप, सिर मवभागीय कायालयाांकडून योजनेसांबांधीची सिाधानकारक िामहती प्राप्त झाली नाही. येथे

खेिानेनिूिकरण्यातयेतेकी,अपर आयकु्त, आदिवासी दवकास, नादिक या दवभागीय कायालयाने 

मलू्यमापन पािणीसाठी आवश्यक असलेली नादिक दिल्याची मािीतीच उपलब्ध केली नािी.

नामशक मजल्याची िामहती वगळता उवगरीतउपलब्धिामहती मवचारात घेता, मजल्हासमितीनेएकूण927

प्रस्तावाांची मशफारस केली असनू, त्यापैकी 924 प्रस्तावाांना सांबांमधत मवभागीय कायालयाांनी िान्यता

मिल्याचे मिसनू येते.यवतिाळ मजल्हयातील19प्रस्तावाांचीमजल्हासमितीनेमशफारसकेलीहोती,त्यापैकी

अिरावतीआमिवासीमवभागीयकायालयाने16प्रस्ताविांजरूतर3प्रस्तावनािांजरूकेलेअसल्याचेमिसनू

आले. एकूणिांजरूप्रस्तावाांपैकी पमरत्यक्त्या स्त्स्त्रया, मवधवा, पीटीजी (आमिि) कुटुांबेवइतरआमिवासी

जिातीतीलयाघटकाांचेअनकु्रिे2टक्के, 12टक्के, 3टक्केव83टक्केप्रस्ताविांजरूझालेअसल्याचे

मिसनूआले. एकूण िांजरू प्रस्तावाांपैकी सवामधक 83 टक्के प्रस्ताव हे “इतरआमिवासीजिातीतील”या

घटकाांचेअसल्याचेमिसनूआले. 

5.4 एकां िरीत खुल्या बाजारातील जमिनीचे िर हे शासकीयिरापेक्षाजास्तअसल्याने,जिीनिालक

जिीनमवक्रीसतयारहोतनसल्याचेमिसनूआले. 
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तक्ता क्र. 5.1 

िेत िमीन दवक्रीसाठी दिल्िा सदमतीकडून दिफारस केलेले आदण अपर आयकु्त याांनी मांिूर व नामांिूर केलेले प्रस्ताव  

                           (सांख्या)  

 

***** 

अ. 
क्र. 

अपर 
आयुक्त 

दिल्िा दिल्िा सदमतीकडून दिफारस 
केलेले प्रस्ताव 

अपर आयुक्त, आदिवासी 
दवकास याांनी मांिूर केलेले प्रस्ताव 

अपर आयुक्त, आदिवासी दवकास 
याांनी नामांिूर केलेले प्रस्ताव 

पद
रत्

यक्
त्य

ा 

दव
धव

ा 

पी
.ट

ी.ि
ी. 

(आ
दि

म 
कु

टुांबे
) 

प्रक
ल्प

ग्रस्
त 

इत
र 

आ
दि

वा
स
ी 

ि
मा

ती
ती

ल
 

एकू
ण

 

पद
रत्

यक्
त्य

ा 

दव
धव

ा 

पी
.ट

ी.ि
ी. 

(आ
दि

म 
कु

टुांबे
) 

प्रक
ल्प

ग्रस्
त 

इत
र 

आ
दि

वा
स
ी 

ि
मा

ती
ती

ल
 

एकू
ण

 

पद
रत्

यक्
त्य

ा 

दव
धव

ा 

पी
.ट

ी.ि
ी. 

(आ
दि

म 
कु

टुांबे
) 

प्रक
ल्प

ग्रस्
त 

इत
र 

आ
दि

वा
स
ी 

ि
मा

ती
ती

ल
 

एकू
ण

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

1 ठाणे ठाणे 0 0 15 0 6 21 0 0 15 0 6  21 0 0 0 0 0 0 
रायगड 0 0 2 0 12 14 0 0 2 0 12 14 0 0 0 0 0 0 
पणेु 0 0 3 0 4 7 0 0 3 0 4 7 0 0 0 0 0 0 
एकूण 0 0 20 0 22 42 0 0 20 0 22 42 0 0 0 0 0 0 

2 नामशक नामशक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
धुळे 0 2 0 0 22 24 0 2 0 0 22 24 0 0 0 0 0 0 
नांिरूबार 0 22 0 0 146 168 0 22 0 0 146 168 0 0 0 0 0 0 
जळगाव 3 14 0 0 32 49 3 14 0 0 32 49 0 0 0 0 0 0 

अहििनगर 14 45 2 0 434 495 14 45 2 0 434 495 0 0 0 0 0 0 

एकूण 17 83 2 0 634 736 17 83 2 0 634 736 0 0 0 0 0 0 

3 अिरावती  अिरावती 1 1 0 0 4 6 1 1 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 
 यवतिाळ 0 1 0 0 18 19 0 1 0 0 15 16 0 0 0 0 3 3 
नाांिेड 0 4 6 0 0 10 0 4 6 0 0 10 0 0 0 0 0 0 

एकूण 1 6 6 0 22 35 1 6 6 0 19 32 0 0 0 0 3 3 

4 नागपरू नागपरू 2 3 0 0 53 58 2 3 0 0 53 58 0 0 0 0 0 0 
गोंमिया 0 3 0 0 3 6 0 3 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 
चांद्रपरू 3 12 2 0 1 18 3 12 2 0 1 18 0 0 0 0 0 0 
गडमचरोली 0 2 0 0 30 32 0 2 0 0 30 32 0 0 0 0 0 0 

एकूण 5 20 2 0 87 114 5 20 2 0 87 114 0 0 0 0 0 0 

एकूण  23 109 30 0 765 927 23 109 30 0 762 924 0 0 0 0 3 3 
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प्रकरण - 6   

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी दवकास  
महामंडळ मयादित यांचेदवषयी मादहती 

 

6.1 “भूमिहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील आमिवासींचे सबळीकरण व स्वामभिान योजना” या योजनेच्या 
िूल्यिापन अभ्यास पाहणीसाठी व्यवस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य सहकारी आमिवासी मवकास 
िहािंडळ या कायालयाकडून शासन मनणणयातील तरतिुी मवचारात घेऊन, िामहती संकमलत करण्यासाठी 
पत्रक मवमहत करण्यात आले होते. तथामप, पत्रकािध्ये अंतभूणत केलेल्या मवमवध बाबींची िामहती कायालयात 
उपलब्ध नसल्यािुळे पत्रकातील संपूणण बाबींची िामहती रापात त लाली नाही. या योजन तर्णत लाभ मिळालेल्या 
लाभार्थ्यांचे योजनेमवषयीचे अमभरापाय घेण्यापूवीच सिरची योजना शासन मनणणयातील तरतिुी मवचारात न 
घेता व योजनेचे योग्यरापकारे संमनयंत्रण न करता राबमवण्यात आली आहे, असे पाहणीिध्ये मिसनू आले. 
मलू्यमापन पाहणीसाठी व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यासाठी तयार केलेल्या पत्रकामध्ये जी मादहती 
प्राप्त झाली त्या त्रोटक व असुसंगत मादहतीवर आधादरत दवश्लेषण खालील पदरच्छेिांमध्ये दिले 
आहे. 
6.2 या योजनेअंतर्णत वषणमनहाय रापात त मनधी, मवतरीत मनधी, रापत्यक्ष खचण आमण अखर्चचत मनधी 
याबाबतचा तपशील तक्ता क्र.6.1 िध्ये मिला आहे. 
 

तक्ता क्र. 6.1 
योजनेअंतगगत वषगदनहाय प्राप्त दनधी, दवतरीत दनधी, प्रत्यक्ष खचग  

आदण अखर्चचत दनधी याबाबतचा तपशील 
           (` लाखात) 

अ. 
क्र. 

वषग आयुक्त आदिवासी  
दवकास यांचेकडून  

प्राप्त दनधी 

प्रािेदशक व्यवस्थापक 
यांना दवतरीत केलेला 

दनधी 

प्रत्यक्ष खचग अखर्चचत 
दनधी 

अनुिान/ 
कजग 

मलू्यांकन 
दनधी 

अनुिान/ 
कजग 

मलू्यांकन 
दनधी 

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

(5) 

(5) (6) 

(8) 

(7) (8) 

1 2007-08 2,771.57 1,051.55 - - - - 

2 2008-09 1,048.37 1,334.95 - - - - 

3 2009-10 588.90 395.66 - - - - 

4 2010-11 रापात त नाही - 

 

- - - - 

5 2011-12 रापात त नाही - - - - - 

6 2012-13 रापात त नाही - - - - - 

एकूण 4,408.84 2,782.17 - - - - 
 

6.3 व्यवस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य सहकारी आमिवासी मवकास िहािंडळ यांचेसाठी मवमहत 

केलेल्या पत्रकािध्ये आयुक्त, आमिवासी मवकास यांच्याकडून रापात त मनधी आमण रापािेमशक व्यवस्थापक 
यांना अनिुान, कजण व िूल्यांकन या उमिष्ट््ांखाली मवतरीत केलेला मनधी तसेच, या उमिष्ट््ाखाली लालेल्या 
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खचाची िामहती संकमलत करण्यासाठी तरतिू करण्यात आली होती. तथादप, प्रािेदशक व्यवस्थापक यांना 
वर नमिू उदिष्ट्टदनहाय दनधी दवतरीत न करता एकदत्रतपणे दनधी दवतरीत केला असल्याचे वरील 
तक्त्यावरुन दिसनू येते. त्यामळेु अनिुान, कजग व मलू्यांकन या उदिष्ट्टाखाली दकती दनधी दवतरीत 
केला ते समजू शकत नाही. मवतरीत केलेल्या मनधीपैकी मकती मनधी खचण लाला याबाबतची वषणमनहाय 
िामहती व्यवस्थापकीय संचालक यांनी ठेवणे आवश्यक असतांना व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या 
कायालयाकडून या योजनेवर कोणताही खचण करण्याचा अमधकार नाही त्यािुळे खचाची िामहती िेता येत 
नाही, असे सांमर्तले. वास्तदवकत: व्यवस्थापकीय संचालक यांनी प्रािेदशक व्यवस्थापक यांना दनधी 
दवतरीत केला असल्याने दवतरीत केलेल्या दनधीचे संदनयंत्रण करण्याची जबाबिारी व्यवस्थापकीय 
संचालक यांची असतांनािेखील तसे संदनयंत्रण केले नसल्याचे वरील तक्त्यावरुन दिसनू येते. 
 

6.4  या योजनेअंतर्णत व्यवस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य सहकारी आमिवासी मवकास िहािंडळ 
ियामित, नामशक यांनी रापािेमशक व्यवस्थापकीय कायालयांना वषणमनहाय वर्ण केलेला मनधी व खचण 
याबाबतची िामहती तक्ता क्र.6.2 िध्ये मिली आहे. 

तक्ता क्र. 6.2 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी दवकास महामंडळ मयादित, नादशक  

यांनी प्रािेदशक व्यवस्थापकीय कायालयांना वषगदनहाय वगग केलेला दनधी  
                 (` लाखात) 

अ.क्र प्रािेदशक 
व्यवस्थापक/
दवभागीय 
आदिवासी 
दवकास 

कायालय 

वषग 
2007-08 2008-09 2009-10  एकूण  

दनधी खचग दनधी खचग दनधी खचग दनधी खचग 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 जव्हार 11.52 11.52 - - - - 11.52 11.52 

ठाणे  11.52 11.52 - - - - - 11.52 

2 नामशक 13.89 13.89 41.11 41.11 19.32 19.32 74.32 74.32 

3 जुन्नर 927.33 927.33 503.61 503.61 117.10 117.10 1548.04 1548.04 

4 

 

नंिरूबार 80.51 80.51 790.22 790.22 259.22 259.22 1129.95 1129.95 

नादशक  

 

1021.73 1021.73 1334.94 1334.94 395.64 395.64 2752.31 2752.31 

5 यवतिाळ * * * * * * * * 

6 धारणी * * * * * * * * 

अमरावती  * * * * * * * * 

7 भंडारा 12.60 12.60 - - - - 12.60 12.60 

8 चंद्रपरू 4.21 4.21 - - - - 4.21 4.21 

9 र्डमचरोली * * * * * * * * 

10 अहेरी 1.47 1.47 - - - - 1.47 1.47 

नागपरू  18.28 18.28 - - - - 18.28 18.28 

एकूण 1051.53 1051.53 1334.95 1334.95 395.64 395.64 2782.12 2782.12 

* या प्रादेशिक आशदवासी शवकास शवभागाांना शनधीच शवतरीत केला नाही. 

6.5 वरील तक्त्यावरून मिसनू येते की, भूमिहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील आमिवासींचे सबळीकरण व 
स्वामभिान योजनेअंतर्णत िहाराष्ट्र राज्य सहकारी आमिवासी मवकास िहािंडळाकडून सन 2007-08 ते 
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2009-10 या कालावधीत एकूण ` 2,782 लाख इतका मनधी रापािेमशक व्यवस्थापकीय कायालयांना 
मवतरीत केल्याचे व तो मनधी संपूणणपणे खचण लाल्याचे मिसनू येते.  सिरची बाब रापािेमशक व्यवस्थापकीय 
संचालक यांच्यासाठी मवमहत केलेल्या पत्रकातील िामहतीशी तलुना करुन पामहली असता व्यवस्थापकीय 
संचालक व  रापािेमशक व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या िामहतीिध्ये तफावत मिसनू येते.   
 

6.6 सन 2010-11 ते 2012-13 या वषांसाठी महामंडळाकडून प्रािेदशक व्यवस्थापकीय 
संचालक कायालयास दनधी दवतरीत केला नसल्याचे सांगण्यात आले.  
 

6.7 प्रािेदशक व्यवस्थापकीय संचालक, यवतमाळ, धारणी व गडदचरोली या कायालयांना  
सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत दनधीच दवतरीत करण्यात आला नसल्याचे वरील 
तक्त्यावरुन दिसनू येते. 
 

6.8 मवतरीत केलेल्या मनधीपैकी सवामधक मनधी रापािेमशक व्यवस्थापकीय संचालक, जनु्नर कायालयास 
` 1,548 लाख (56 ्क्के) तर सवात किी  ` 1.47 लाख (0.05 ्क्के) अहेरी या कायालयास मवतरीत 
केल्याचे मिसनू आले. 

* * * * * 



 
 

प्रकरण - 7 

  प्रादेशिक व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आशदवासी शवकास महामंडळ 
मयाशदत यांचेशवषयी माशहती 

7.1 “भूमिहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील आमिवासींचे सबळीकरण व स्वामभिान योजना ” या योजनेच्या िूल्यिापन 

अभ्यास पाहणीसाठी प्रािेमिक व्यवस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य सहकारी आमिवासी मवकास िहािंडळ 

ियामित यांच्याकडून गोळा केलेल्या िामहतीवर आधामरत मवश्लेषण खालीलप्रिाणे आहे. 

7.2   या योजनेअंतगगत प्रािेमिक व्यवस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य सहकारी आमिवासी मवकास 

िहािंडळ ियामित, या कायालयास सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत प्राप्त मनधी व खचग याबाबतचा 

तपिील तक्ता क्र.7.1 िध्ये मिला आहे. 

7.3 तक्ता क्र 7.1 िधील िामहती संिभात येथे निूि करण्यात येते की, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 

राज्य सहकारी आशदवासी शवकास महामंडळ यांनी प्रादेशिक व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य 

सहकारी  आशदवासी शवकास महामंडळ मयाशदत यांना सन 2007-08 ते सन 2012-13 या कालावधीत 

भशूमहीन ¤üÖ×¸ü¦ü¶ रेषेखालील आशदवासींचे सबळीकरण व स्वाशभमान या योजनेखाली ` 2782.17 लाख 

इतका शनधी शवतरीत केलेला होता. तथाशप, प्रादेशिक व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी 

आशदवासी शवकास महामंडळ मयाशदत यांनी सन 2007-08 ते सन 2012-13 या कालावधीत 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आशदवासी शवकास महामंडळ मयाशदत यांच्याकडून 

फक्त ` 645.72 लाख इतकाच शनधी प्राप्त झाला असल्याचे सांगनू तिी माशहती उपलब्ध केली आहे.  

प्राप्त मनधीपैकी सवामधक मनधी  ` 506.71 लाख (78 टक्के) प्रािेमिक व्यवस्थापकीय संचालक, नंिरूबार या 

कायालयास तर, सवात किी ` 10 लाख (2 टक्के) प्रािेमिक व्यवस्थापकीय संचालक, गडमचरोली या कायालयास 

प्राप्त झाले असल्याचे मिसनू येते. एकूण ` 645.72 लाख प्राप्त मनधीच्या तलूनेत  ` 665.91 लाख (103 टक्के)  

मनधी खचग झाल्याचे मिसनू येते. खची पडलेल्या एकूण मनधीपैकी सवामधक खचग ` 530.81 लाख (80 टक्के) 

प्रािेमिक व्यवस्थापकीय संचालक, नंिरूबार या कायालयाने केला होता, तर सवात किी खचग  ` 8.12 (1 टक्का) 

प्रािेमिक व्यवस्थापकीय संचालक, जव्हार या कायालयाने केला होता. प्रािेमिक व्यवस्थापकीय संचालक, नंिरूबार 

या कायालयास प्राप्त झालेल्या ` 506.71 लाख मनधीच्या तलुनेत  ` 530.81 (105 टक्के) मनधी खचग झाल्याचे 

मिसनू येते. प्रािेमिक व्यवस्थापकीय संचालक, नामिक, जनु्नर, यवतिाळ, धारणी व चंद्रपूर या कायालयांना सन 

2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत मनधीच प्राप्त झाला नसल्याचे मिसनू आले. 

30
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तक्ता क्र.7.1 
प्रादेशिक व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आशदवासी शवकास महामंडळ मयाशदत  

या कायालयास सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत प्राप्त शनधी व खचच 
                       (` »ÖÖÜÖÖŸÖ) 

अ. 
क्र. 

प्रादेशिक 
व्यवस्थापक / 

शवभागीय 
आशदवासी 
शवकास 
कायालय  

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 एकूण 

प्राप्त 

शनधी 
खचच प्राप्त शनधी खचच प्राप्त 

शनधी 
खचच प्राप्त 

शनधी 
खचच प्राप्त 

शनधी 
खचच प्राप्त 

शनधी 
खचच प्राप्त शनधी खचच 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 
1 जव्हार 11.51 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.51 8.12 

ठाणे  11.51 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.51 8.12 

2 नामिक 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 जुन्नर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 नंिरूबार 80.43 122.05 367.05 367.05 41.71 41.71 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 506.71 530.81 

नाशिक  80.43 122.05 367.05 367.05 41.71 41.71 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 506.71 530.81 
5 यवतिाळ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 धारणी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

अमरावती  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 गडमचरोली 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 

8 

 

भंडारा 74.59 12.62 0.00 61.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.59 74.07 

9 

 

चंद्रपरू 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 अहेरी 7.00 7.00 8.00 8.00 
 

9.70 9.70 18.21 18.21 0.00 0.00 0.00 0.00 42.91 42.91 

नागपरू  81.59 19.62 18.00 79.45 9.70 9.70 18.21 18.21 0.00 0.00 0.00 0.00 127.50 126.98 

एकूण  173.53 149.79 385.05 446.50 51.41 51.41 35.73 18.21 0.00 0.00 0.00 0.00 645.72 665.91 

 



 

 

 
    
 

7.4 प्रािेमिक व्यवस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य सहकारी आमिवासी मवकास िहािंडळ या 
कायालयांनी प्रकल्प कायालयांना मवतरीत केलेला वषगमनहाय मनधी व खचग याबाबतचा तपिील तक्ता क्र. 7.2 
िध्ये मिला आहे. 
 

तक्ता क्र. 7.2 

प्रादेशिक व्यवस्थापकीय संचालक या कायालयांना शवतरीत केलेला  
वषचशनहाय शनधी व खचच याबाबतचा तपिील 

 

                                                                                                                                                        (` »ÖÖÜÖÖŸÖ) 
अ. 
क्र 

प्रादेशिक 
व्यवस्थापक  

प्रकल्प  
कायालय 

वषचशनहाय शवतरीत केलेला शनधी 
2007- 

08 
2008- 

09 
2009-

10 
2010-

11 
2011-

12 
2012-

13 
एकूण 

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

1 जव्हार जव्हार 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.12 

डहाण ू 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
िहापरू 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
पेण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2  जुन्नर घोडेगांव 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
राजुर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 नामिक नामिक 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
कळवण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 नंिरूबार तळोिा 80.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.43 

नंिरूबार 41.62 316.24 0.00 0.00 0.00 0.00 357.86 

यावल 0.00 50.81 41.71 0.00 0.00 0.00 92.52 
5 धारणी धारणी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 यवतिाळ पांढरकवडा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

मकनवट 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 भंडारा नागपरू 12.62 61.45 0.00 0.00 0.00 0.00 74.07 

िेवरी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8 चंद्रपरू चंद्रपरू 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

मचिूर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9 गडमचरोली गडमचरोली 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 

10 अहेरी भािरागड 7.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 12.00 

अहेरी 0.00 8.00 9.70 13.21 0.00 0.00 30.91 

एकूण 149.80 446.50 51.41 18.21 0.00 0.00 665.91 
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7.5 “भूमिहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील आमिवासींचे सबळीकरण व स्वामभिान योजना” या योजनेच्या 
िूल्यिापन पाहणी अभ्यासासाठी प्रािेमिक व्यवस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य आमिवासी मवकास 
िहािंडळ यांचेसाठी तयार करण्यात आलेल्या पत्रकािध्ये  प्रािेमिक व्यवस्थापकीय संचालक यांनी प्रकल्प 
कायालयांना मवतरीत केलेल्या मनधीचा तपिील गोळा करण्याकमरता चौक मवमहत करण्यात आला होता. सिर 
चौकािध्ये प्रािेमिक व्यवस्थापकीय संचालकांकडून प्राप्त झालेली िामहती वरील तक्ता क्र.7.2 िध्ये मिली 
आहे. सदर तक््यातील माशहतीचे अवलोकन केले असता प्रादेशिक व्यवस्थापकीय संचालक यांनी 
सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीमध्ये प्रादेशिक व्यवस्थापकीय कायालयशनहाय खचच 
झालेला शनधी जसाचा तसा प्रकल्प कायालयांना शवतरीत केला असल्याचे नमदू केले आहे. सदर 
आकडेवारी शवचारात घेता प्रादेशिक व्यवस्थापकीय संचालक यांनी वस्तशुनष्ट्ठ माशहती शदली नाही 
याबाबत िंका घेण्यास वाव आहे. सदर त्रोटक माशहतीवर आधाशरत शवश्लेषण खालील पशरच्छेदातं 
शदले आहे.  
 

7.6 प्रािेमिक व्यवस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य आमिवासी मवकास िहािंडळ यांनी  
सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत  ` 665.91 लाख मनधी प्रकल्प कायालयांना मवतरीत केला 
असल्याचे मिसनू आले. प्रकल्प कायालयांना मवतरीत केलेल्या मनधीपैकी सवामधक मनधी ` 357.86 लाख 
(54 टक्के) प्रकल्प कायालय, नंिरूबार तर सवात किी ` 8.12 लाख (1 टक्का) प्रकल्प कायालय, जव्हार 
या कायालयास मवतरीत केल्याचे मिसनू आले.  
 

7.7 प्रािेमिक व्यवस्थापकीय संचालक यांनी प्रकल्प कायालयांना वषगमनहाय मवतरीत केलेला एकूण मनधी 
मवचारात घेता, सवात जास्त 67 टक्के सन 2008-09 या आर्थथक वषात मवतरीत केल्याचे मिसनू आले. 
 

* * * * * 
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प्रकरण - 8 

प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आधिवासी धवकास प्रकल्प याांचेधवषयी िाधिती 

8. .1  “भूमिहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील आमिवासींचे सबळीकरण व स्वामभिान योजना” ही योजना राज्यातील ठाणे, 

नंिरुबार, नामिक, अिरावती, गडमचरोली, रायगड, धुळे, जळगाव, नांिेड, यवतिाळ, नागपूर, गोंमिया, चंद्रपूर, 
अहििनगर व पुणे या 15 मजल्ह्ांिे ये राबमवायात येत आहे.  या 15 मजल्ह्ांिे ये कल्कल्हप अमधकारी, एकात्मिक 
आमिवासी मवकास कल्कल्हप यांची एकूण 21 कायालये काययरत आहेत. या योजनेच्या िूल्हयिापन अभ्यास 
पाहणीसाठी सिर 21 कल्कल्हप अमधकारी, एकात्मिक आमिवासी मवकास कल्कल्हप यांचेकडून संकमलत करायात 
आलेल्हया िामहतीवर आधामरत मवश्लेषण खालील पमरच्छेिांिे ये मिले आहे.  
 

8.2 या योजनेअंतगयत सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत कल्ाप्त मनधी, कल्मयक्ष खचय आमण अखर्चचत 
मनधी याबाबतचा वषयमनहाय तपिील तक्ता क्र. 8.1 िे ये मिला आहे. 

तक्ता क्र. 8.1 
योजनेअांतर्गत सन 2007-08 ते 2012-13 या कालाविीत प्राप्त धनिी,  

प्रमयक्ष खचग आधण अखर्चचत धनिी याबाबतचा तपशील 
                               (` लाखात) 

अ.क्र. वषग 
 

प्रािेधशक व्यवस्थापकाकडे  
िार्णी केलेला धनिी 

प्रािेधशक व्यवस्थापकाकडून  
प्राप्त धनिी 

प्रमयक्ष 
 खचग 

अखर्चचत  
धनिी 

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

1 2007-08 869.38 910.46 166.10 744.36 
2 2008-09 539.07 749.63 729.68 19.95 
3 2009-10 94.70 130.95 91.54 39.41 
4 2010-11 103.70 112.25 65.14 47.11 
5 2011-12 60.00 65.95 0.00 65.95 
6 2012-13 51.20 73.60 0.00 73.60 

एकूण 1718.05 2042.84 1052.46 990.38 
 

8.3 सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत या योजनेंतगयत कल्ािेमिक व्यवस्थापक यांच्याकडे एकूण          
` 1,718.05 लाख इतक्या मनधीची िागणी करायात आलेली होती. तथामप, िागणीच्या तलुनेत ` 2042.84 लाख 
(119 टक्के) इतका मनधी कल्ाप्त झाला असल्हयाचे मिसनू आले. शासन धनणगयातील तरतिुींनसुार या योजनेंतर्गत 
प्रकल्प कायालयाांना प्रािेधशक व्यवस्थापक याांचे कायालयाकडून धनिी प्राप्त िोणे अपेधक्षत असताांनािेखील 
कािी प्रकल्प कायालयाांना थेट आयकु्त, आधिवासी धवकास आयकु्तालय, नाधशक याांचे कायालयाकडून 
धनिी प्राप्त झाल्याचे पािणीत धिसनू आले. कल्ाप्त झालेल्हया एकूण मनधीपैकी 52 टक्के मनधी खची पडल्हयाचे 
मिसनू आले. या कालावधीत कल्ाप्त झालेला मनधी मवचारात घेता, कल्ाप्त मनधीच्या कल्िाणात सवामधक खचय  
सन 2008-09 या आर्चथक वषात झाल्हयाचे मिसनू आले.  

 



35 
 

8.4 कल्कल्हप अमधकारी, एकात्मिक आमिवासी मवकास कल्कल्हप कायालयांनी कल्ािेमिक व्यवस्थापकांकडे िागणी 
केलेला मनधी, कल्ाप्त मनधी, कल्मयक्ष खचय आमण अखर्चचत मनधी याबाबतचा मजल्हहा, तालकुा व कल्कल्हप कायालयमनहाय 
तपिील तक्ता क्र. 8.2 िे ये मिला आहे. 
 

तक्ता क्र. 8.2 
योजनेंतर्गत प्राप्त धनिी व प्रमयक्ष खचग आधण अखर्चचत धनिी याबाबतचा धजल्िा,  

तालुका व प्रकल्प कायालयधनिाय तपशील 
(` लाखात) 

धजल्िा/धवभार्ीय 
आधिवासी 
धवकास 

कायालय 

तालुका प्रकल्प 
कायालय 

प्रािेधशक 
व्यवस्थापकाकडे 
िार्णी केलेला 

धनिी 

प्रािेधशक 
व्यवस्थापकाकडून 

प्राप्त धनिी 

प्रमयक्ष 
खचग 

अखर्चचत 
धनिी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ठाणे 
 

जव्हार जव्हार 335.00 335.00 0.00 335.00 
डहाण ू डहाण ू 0.00 0.00 0.00 0.00 
िहापरू िहापरू 0.00 0.00 0.00 0.00 

रायगड पेण पेण 14.39 14.39 14.39 0.00 
पुणे आंबेगाव घोडेगांव 0.00 0.00 0.00 0.00 

ठाणे 349.39 349.39 14.39 335.00 
नामिक नामिक नामिक 41.11 89.66 27.20 62.46 

कळवण कळवण 0.00 19.33 0.00 19.33 
नंिुरबार तळोिा तळोिा 10.89 10.89 0.00 10.89 

नंिुरबार नंिुरबार 356.09 356.09 233.78 122.31 
धुळे धुळे नंिुरबार * * * * 

मिरपरू नंिुरबार * * * * 
अहििनगर अकोले राजुर 620.61 620.61 598.66 21.95 
जळगाव यावल यावल 0.00 223.82 92.52 131.30 

नाधशक 1,028.70 1,320.40 952.16 368.24 
अिरावती धारणी धारणी 0.00 0.00 0.00 0.00 
यवतिाळ केळापुर पांढरकवडा 0.00 0.00 0.00 0.00 
नांिेड मकनवट मकनवट 0.00 0.00 0.00 0.00 

अिरावती 0.00 0.00 0.00 0.00 
नागपरू नागपरू नागपरू 74.07 74.07 74.07 0.00 
गोंमिया िेवरी िेवरी 191.28 139.75 11.84 127.91 
चंद्रपरू चंद्रपरू चंद्रपरू 0.00 84.62 0.00 84.62 

मचिूर मचिूर 21.70 21.70 0.00 21.70 
गडमचरोली गडमचरोली गडमचरोली 10.00 10.00 0.00 10.00 

भािरागड भािरागड 12.00 12.00 0.00 12.00 
अहेरी अहेरी 30.91 30.91 0.00 30.91 
नार्पूर 339.96 373.05 85.91 287.14 
एकूण 1,718.05 2,042.84 1,052.46 990.38 

*धुळे जिल्ह्याचा समावेश नंदरूबार प्रकल्ह्प कार्यालर्यांतर्गत होत असल्ह्र्याने धुळे जिल्ह्यांतर्गत धुळे व जशरपरू र्या तालुक्र्यासाठी प्राप्त झालेल्ह्र्या जनधीचा 
अंतर्भाव नंदरूबार प्रकल्ह्प कार्यालर्यांतर्गत असल्ह्र्याने धुळे जिल्ह्यासाठीच्र्या जनधीची स्वतंत्र जवर्तवारी उपलब्ध नाही. 
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8.5 या योजनेंतगयत सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत कल्ािेमिक व्यवस्थापकाकडे  ` 1,718.05 लाख 
इतक्या मनधीची िागणी करायात आलेली होती. तथामप, िागणीच्या तलुनेत कल्ािेमिक व्यवस्थापकाकडून                    

` 2,042.84 लाख (119 टक्के)  इतका मनधी कल्ाप्त झाला असल्हयाचे वरील तक्मयावरुन मिसनू येते. या सांिभात 
येथे नििू करण्यात येते की, प्रकरण 7 ििील तक्ता क्र 7.2 चे अवलोकन केले असता, प्रािेधशक 
व्यवस्थापकाने सन 2007-08 ते 2012-13 या कालाविीत प्रकल्प कायालयाांना फक्त  ` 665.91 लाख 
इतकाच धनिी धवतरीत केल्याचे धिसनू येते. मयािुळे कल्ािेमिक व्यवस्थापक व कल्कल्हप अमधकारी यांनी कल्मतवेमित 
केलेल्हया अनकु्रिे मवतरीत व कल्ाप्त मनधीिे ये तफावत असल्हयाचे मिसनू येते. वरील तक्ता क्र 8.2 िे ये मिलेली 
आकडेवारी तफावतीसह ग्रा् धरून मयाचे मवश्लेषण खालील उप-पमरच्छेिािे ये मिले आहे. 
 

8.5.1 या योजनेअंतगयत सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत कल्कल्हप कायालयांना ` 2,042.84 लाख 
इतका मनधी कल्ाप्त झाला. एकूण कल्ाप्त मनधी मवचारात घेता, राजरु कल्कल्हप कायालयास सवामधक 31 टक्के तर सवात 
किी 0.5 टक्के गडमचरोली कल्कल्हप कायालयास कल्ाप्त झाला असल्हयाचे मिसनू आले. कल्कल्हप कायालयास कल्ाप्त 
झालेल्हया एकूण मनधीपैकी ` 1,052.46 लाख (52 टक्के) मनधी खचय झाला होता. एकूण खचय झालेल्हया मनधीच्या 
तलुनेत कल्कल्हप कायालयमनहाय खचय झालेल्हया मनधीचा मवचार केला असता, सवामधक खचय 57 टक्के राजरु या 
कल्कल्हप कायालयाने तर सवात किी एक टक्का िेवरी या कल्कल्हप कायालयाने केला असल्हयाचे मिसनू आले. कल्कल्हप 
कायालय, जव्हार, कळवण, तळोिा, चंद्रपूर, मचिूर, गडमचरोली, भािरागड आमण अहेरी या कल्कल्हप कायालयांना 
मनधी कल्ाप्त होऊनिेखील ्ा कल्कल्हप कायालयांनी काहीच खचय केला नसल्हयाचे मिसनू आले.  
 

8.6 सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत वषय व कल्वगयमनहाय कल्ाप्त अजांचा तपिील तक्ता क्र. 8.3 
िे ये मिला आहे. 

तक्ता क्र. 8.3 

सन 2007-08 ते 2012-13 या कालाविीत वषग व प्रवर्गधनिाय प्राप्त अजांचा तपशील 

अ.क्र. वषग पधरमयक्मया 
त्स्िया  

धविवा पी.टी.जी. 
(आधिि) कुटुांबे 

प्रकल्पग्रस्त इतर 
आधिवासी 
जिातीतील 

एकूण 

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

1 2007-08 4 22 0 8 606 640 
2 2008-09 4 18 4 0 725 751 
3 2009-10 0 0 0 0 112 112 
4 2010-11 0 0 0 0 85 85 
5 2011-12 0 0 0 0 29 29 
6 2012-13 0 1 0 0 11 12 
         एकूण 8 41 4 8 1568 1629 

 

8.7 सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत एकूण 1,629 अजय कल्ाप्त झाल्हयाचे मिसनू येते.  एकूण कल्ाप्त 
अजांपैकी पमरमयक्मया त्स्िया या कल्वगासाठी 0.49 टक्के, मवधवा 2.52 टक्के, पी.टी.जी. (आमिि) कुटंुबे 0.25 
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टक्के, कल्कल्हपग्रस्त 0.49 टक्के तर ‘इतर आमिवासी जिातीतील’ कल्वगासाठी 96.25 टक्के अजय कल्ाप्त झाल्हयाचे 
मिसनू आले. शासन धनणगयातील तरतिुीनसुार पधरमयक्मया त्स्िया, धविवा, पी. टी. जी. (आधिि) कुटुांबे, 
प्रकल्पग्रस्त या प्रवर्ातील प्राप्त झालेल्या अजांना प्रािान्य द्यावयाचे िोते. तथाधप, प्रकल्प अधिकारी, 
एकात्मिक आधिवासी धवकास प्रकल्प  या कायालयाकडे वषग व प्रवर्गधनिाय प्राप्त अजांची अचूक 
िाधितीच उपलब्ि नसल्यािळेु, उपलब्ि असलेल्या िोटक िाधितीच्या आिारे वरील धवश्लेषण करण्यात 
आले आिे. 
    
8.8 भूमिहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील आमिवासींचे सबळीकरण व स्वामभिान या योजनेअंतगयत सन 2007-08 ते 
2012-13 या कालावधीत मजल्हहा, तालकुा व कल्कल्हप कायालय आमण कल्वगयमनहाय कल्ाप्त अजांचा तपिील तक्ता  
क्र. 8.4 िे ये मिला आहे. 
 

तक्ता क्र. 8.4 

सन 2007-08 ते 2012-13 या कालाविीत धजल्िा, तालुका व प्रकल्प कायालय  
आधण प्रवर्गधनिाय प्राप्त अजांचा तपशील  

 

धजल्िा / 
धवभार्ीय 
आधिवासी 

धवकास कायालय 

तालुका प्रकल्प 
कायालय 

पधरमय
क्मया 
त्स्िया 

धविवा पी.टी.जी. 
(आधिि) 
कुटुांबे 

प्रकल्पग्रस्त इतर 
आधिवासी 
जिातीतील 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
ठाणे जव्हार जव्हार 0 0 0 0 0 0 

डहाण ू डहाण ू 0 0 0 0 0 0 
िहापरू   िहापरू   0 0 0 0 0 0 

रायगड पेण   पेण   0 7 0 0 23 30 
पुणे आंबेगाव  घोडेगांव 0 1 0 0 9 10 

ठाणे 0 8 0 0 32 40 
नामिक नामिक नामिक 0 0 0 8 0 8 

कळवण कळवण 0 0 0 0 0 0 
नंिुरबार तळोिा  तळोिा 0 0 0 0 0 0 

नंिुरबार नंिुरबार 0 0 0 0 31 31 
धळेु धळेु नंिुरबार 0 0 0 0 0 0 

मिरपरू नंिुरबार 0 3 0 0 26 29 
अहििनगर अकोले  राजुर 7 16 0 0 1149 1172 
जळगाव यावल यावल 0 9 4 0 27 40 

नाधशक 7 28 4 8 1233 1280 
अिरावती धारणी  धारणी  

 
   258 258 

यवतिाळ केळापरू पांढरकवडा     11 11 
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नांिेड मकनवट  मकनवट  0 0 0 0 0 0 
अिरावती 0 0 0 0 269 269 

नागपरू नागपरू नागपरू 1 1 0 0 24 26 
गोंमिया िेवरी  िेवरी 0 4 0 0 10 14 

चंद्रपरू 
चंद्रपरू चंद्रपरू 0 0 0 0 0 0 
मचिरू  मचिरू  0 0 0 0 0 0 

गडमचरोली गडमचरोली गडमचरोली 0 0 0 0 0 0 
भािरागड  भािरागड 0 0 0 0 0 0 
अहेरी  अहेरी 0 0 0 0 0 0 

नार्पूर  1 5 0 0 34 40 
एकूण 8 41 4 8 1568 1629 

 

8.9 सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत एकूण 1,629 अजय कल्ाप्त झाल्हयाचे वरील तक्मयावरून मिसनू 
येते. मजल्हहामनहाय मवचार केला असता, सवामधक 1,172 (72 टक्के) अजय अहििनगर तर सवात किी  
8 (0.49 टक्के) नामिक मजल्ह्ासाठी कल्ाप्त झाल्हयाचे मिसनू आले. ठाणे, नांिेड, चंद्रपूर व गडमचरोली या 
मजल्ह्ांसाठी एकही अजय कल्ाप्त झाले नसल्हयाचे मिसनू आले. 

8.10 या योजनेंतगयत सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत कल्ाप्त अजांपैकी पाि व अपाि अजयिार आमण 
पाि अजयिारांपैकी लाभ मिळालेल्हया अजयिारांचा वषय व कल्वगयमनहाय तपिील तक्ता क्र. 8.5 िे ये मिला आहे. 

तक्ता क्र.8.5 

सन 2007-08 ते 2012-13 या कालाविीत प्राप्त अजांपैकी पाि व अपाि अजगिार आधण  
पाि अजगिाराांपैकी लाभ धिळालेल्या अजगिाराांचा वषग व प्रवर्गधनिाय तपशील 

वषग एकूण अजगिार लाभ धिळालेले अजगिार 

पाि अपाि पधरमयक्मया 
त्स्िया  

धविवा पी.टी.जी. 
(आधिि) कुटुांबे 

प्रकल्पग्रस्त इतर 
आधिवासी 
जिातीतील 

एकूण 

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

2007-08 144 496 1 13 0 8 59 81 
2008-09 254 497 3 21 4 0 170 198 
2009-10 27 85 4 2 0 0 21 27 
2010-11 22 63 0 1 0 0 16 17 
2011-12 0 29 0 0 0 0 0 0 
2012-13 6 6 0 1 0 0 5 6 
एकूण 453 1176 8 38 4 8 271 329 
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8.11 या योजनेअंतगयत सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीिे ये कल्ाप्त झालेल्हया एकूण 1,629 अजांपैकी 
453 (28 टक्के) अजय पाि, तर 1,176 (72 टक्के) अजय अपाि ठरल्हयाचे मिसनू येते. एकूण पाि अजयिारांपैकी 
329 (73 टक्के) अजयिारांना योजनेंतगयत लाभ मिळाल्हयाचे मिसनू आले. लाभ मिळालेल्हया अजयिारांपैकी 
कल्वगयमनहाय लाभ मिळालेल्हया अजयिारांची टक्केवारी पमरमयक्मया त्स्िया 2 टक्के, मवधवा 12 टक्के, पी.टी.जी 
(आमिि) कुटंुबे  1 टक्का, कल्कल्हपग्रस्त 2 टक्के व इतर आमिवासी जिातीतील 83 टक्के अिी असल्हयाचे मिसनू 
आले.   
8.12 या योजनेंतगयत सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत कल्ाप्त अजांपैकी पाि व अपाि अजयिार आमण  
कल्वगयमनहाय लाभ मिळालेले अजयिार याबाबतचा मजल्हहा व तालकुामनहाय तपिील तक्ता क्र. 8.6 िे ये मिला आहे. 

तक्ता क्र.8.6 
सन 2007-08 ते 2012-13 या कालाविीत प्राप्त अजांपैकी पाि व अपाि अजगिार आधण  

प्रवर्गधनिाय लाभ धिळालेले अजगिार याबाबतचा धजल्िा व तालुकाधनिाय तपशील 
 

धजल्िा / 
धवभार्ीय 
आधिवासी 
धवकास 

कायालय 

तालुका प्रकल्प 
कायालय 

एकूण अजगिार लाभ धिळालेले अजगिार 

पाि अपाि 

पध
रम

यक्
मय

ा 
त्स्

िय
ा 

धव
िव

ा 

पी
.ट

ी. 
ज

ी. 
(आ

धि
ि)

 
कु

टुांबे
 

प्रक
ल्प

ग्रस्
त 

इत
र 

आ
धि

वा
सी

 
ज

िा
ती

ती
ल

 

एकू
ण

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
ठाणे जव्हार जव्हार 0 0 0 0 0 0 0 0 

डहाण ू डहाण ू 0 0 0 0 0 0 0 0 
िहापरू   िहापरू   0 0 0 0 0 0 0 0 

रायगड पेण   पेण   7 23 0 7 0 0 0 7 
पुणे आंबेगाव  घोडेगांव 10 0 0 1 0 0 9 10 

ठाणे  17 23 0 8 0 0 9 17 
नामिक नामिक नामिक 8 0 0 0 0 8 0 8 

कळवण कळवण 0 0 0 0 0 0 0 0 
नंिुरबार तळोिा  तळोिा 0 0 0 0 0 0 0 0 

नंिुरबार नंिुरबार 31 0 0 0 0 0 31 31 
धळेु धळेु नंिुरबार 0 0 0 0 0 0 0 0 

मिरपरू नंिुरबार 29 0 0 3 0 0 26 29 
अहििनगर अकोले  राजुर 288 884 7 13 0 0 145 165 
जळगाव यावल यावल 40 0 0 9 4 0 27 40 

नाधशक  396 884 7 25 4 8 229 273 
अिरावती धारणी  धारणी 0 258 0 0 0 0 0 0 
यवतिाळ केळापुर पांढरकवडा 0 11 0 0 0 0 0 0 
नांिेड मकनवट  मकनवट  0 0 0 0 0 0 0 0 

अिरावती  0 269 0 0 0 0 0 0 
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नागपरू नागपरू नागपरू 26 0 1 1 0 0 24 26 
गोंमिया िेवरी  िेवरी 14 0 0 4 0 0 9 13 
चंद्रपरू चंद्रपरू चंद्रपरू 0 0 0 0 0 0 0 0 

मचिरू  मचिरू  0 0 0 0 0 0 0 0 
गडमचरोली गडमचरोली गडमचरोली 0 0 0 0 0 0 0 0 

भािरागड  भािरागड 0 0 0 0 0 0 0 0 
अहेरी  अहेरी 0 0 0 0 0 0 0 0 

नार्पूर  40 0 1 5 0 0 33 39 

एकूण  453 1176 8 38 4 8 271 329 
 

8.13 वरील तक्मयावरुन  सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत एकूण 453 पाि अजयिारांपैकी सवामधक 
अहििनगर 288 (64 टक्के) तर सवात किी रायगड 7 (2 टक्के) पाि अजयिार असल्हयाचे मिसनू आले. ठाणे, 
नांिेड, चंद्रपूर व गडमचरोली या मजल्ह्ांिे ये या योजनेअंतगयत अजय कल्ाप्त झाले नसल्हयाचे मिसनू आले, तर 
अिरावती व यवतिाळ या मजल्ह्ांिे ये कल्ाप्त झालेल्हया अजांपैकी एकही अजय पाि ठरले नसल्हयाचे मिसनू आले.  
शासन धनणगयातील तरतूि धवचारात घेता, प्रथित: जिीन खरेिीची प्रधक्रया पूणग करुन जधिनीच्या 
उपलब्िेतेनसुार शासन धनणगयातील लाभाथी धनवडीचे धनकष धवचारात घेऊन लाभाथी धनवडीची प्रधक्रया 
पूणग करणे आवश्यक आिे. तथाधप, जिीन उपलब्ि नसताांना अजग िार्धवल्याचे धिसनू येते. मयािळेु प्राप्त 
झालेल्या अजगिाराांना वाटपासाठी जधिनीच उपलब्ि नसल्याने प्राप्त झालेले अजग अपाि म्िणून िशगधवले 
असल्याचे पािणीिध्ये धिसनू आले. एकूण 329 लाभ मिळालेल्हया अजयिारांपैकी सवामधक 165 (50 टक्के) 
अहििनगर मजल्ह्ात तर सवात किी 7 (2 टक्के) रायगड मजल्ह्ात असल्हयाचे मिसनू आले. ठाणे, अिरावती, 
यवतिाळ, नांिेड, चंद्रपूर व गडमचरोली या मजल्ह्ांिे ये एकही लाभधारक  नसल्हयाचे मिसनू आले. 
8.14 या योजनेअंतगयत सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत िेतकऱयांकडून खरेिीसाठी कल्ाप्त झालेली 
वषयमनहाय जिीन याबाबतचा तपिील तक्ता क्र. 8.7 िे ये मिला आहे. 

तक्ता क्र. 8.7 
सन 2007-08 ते 2012-13 या कालाविीत शेतकऱयाांकडून खरेिीसाठी  

प्राप्त झालेली वषगधनिाय जिीन याबाबतचा तपशील 
       (जिीन एकरात) 

वषग कोरडवािू जिीन ओधलताखालील जिीन पोटखराबा जिीन एकूण जिीन 

प्राप्त खरेिी प्राप्त खरेिी प्राप्त खरेिी प्राप्त खरेिी 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2007-08 124.30 120.26 101.07 101.07 0.00 0.00 225.37 221.33 
2008-09 214.50 214.50 224.08 224.08 4.95 4.95 443.53 443.53 

2009-10 6.05 4.00 98.10 48.68 0.00 0.00 104.15 52.68 

2010-11 14.23 3.68 139.31 31.24 0.33 0.33 153.87 35.25 

2011-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2012-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

एकूण 359.08 342.44 562.56 405.07 5.28 5.28 926.92 752.79 
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8.15 या योजनेंतगयत सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत िेतकऱयांकडून एकूण 926.92 एकर जिीन 
खरेिीसाठी कल्ाप्त झाली होती. मयापैकी खरेिी करायात आलेल्हया 752.79 एकर (81 टक्के) जमिनीपैकी सवामधक 
405.07 (54 टक्के) जिीन ओमलताखालील होती. मयाखालोखाल 342.44 (45 टक्के) कोरडवाहू तर 
पोटखराबा जिीन 5.2 (1 टक्का) नगाय असल्हयाचे मिसनू आले. सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत 
िेतकऱयांकडून खरेिी करायासाठी वषयमनहाय कल्ाप्त झालेल्हया जमिनीपैकी सन 2008-09 या वषािे ये सवामधक  
443.53 एकर जिीन कल्ाप्त झाली होती व ती संपूणय जिीन खरेिी करायात आल्हयाचे मिसनू आले.  
सन 2011-12 व 2012-13 या कालाविीिध्ये शेतकऱयाांकडून खरेिीसाठी जिीन प्राप्त झाली नसल्याने 
जिीन खरेिी केली नसल्याचे धिसनू आले. 
8.16  या योजनेंतगयत सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत िेतकऱयांकडून खरेिीसाठी कल्ाप्त झालेल्हया 
जमिनीचा मजल्हहा व तालकुामनहाय तपिील तक्ता क्र. 8.8 िे ये मिला आहे. 

तक्ता क्र. 8.8 
सन 2007-08 ते 2012-13 या कालाविीत शेतकऱयाांकडून खरेिीसाठी  

प्राप्त झालेल्या जधिनीचा धजल्िा व तालुकाधनिाय तपशील 
(जिीन एकरात) 

धजल्िा/ 
धवभार्ीय 
आधिवासी 
धवकास 
कायालय 

तालुका प्रकल्प 
कायालय 

कोरडवािू जिीन ओधलताखालील 
जिीन 

पोटखराबा जिीन एकूण जिीन 

प्राप्त खरेिी प्राप्त खरेिी प्राप्त खरेिी प्राप्त खरेिी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
ठाणे जव्हार जव्हार 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

डहाणू  डहाणू  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

िहापूर   िहापूर   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

रायगड पेण   पेण   28.28 24.24 0.00 0.00 0.00 0.00 28.28 24.24 

पुणे आंबेगाव  घोडेगांव 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00 8.00 
ठाणे  28.28 24.24 8.00 8.00 0.00 0.00 36.28 32.24 

नामिक नामिक नामिक 43.47 43.47 0.00 0.00 0.00 0.00 43.47 43.47 
कळवण कळवण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

नंिुरबार नंिुरबार तळोिा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

तळोिा  नंिुरबार 50.22 50.22 36.31 36.31 0.00 0.00 86.53 86.53 

धुळे धुळे नंिुरबार * * * * * * * * 

मिरपूर नंिुरबार * * * * * * * * 

अहििनगर अकोले  राजुर 187.58 174.98 382.00 224.51 0.33 0.33 569.91 399.82 

जळगाव यावल यावल 0.00 0.00 79.83 79.83 4.95 4.95 84.78 84.78 

नाधशक  281.27 268.67 498.14 340.65 5.28 5.28 784.69 614.60 

अिरावती धारणी  धारणी  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

यवतिाळ केळापुर पांढरकवडा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

नांिेड मकनवट  मकनवट  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
अिरावती  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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नागपरू नागपरू नागपरू 49.53 49.53 28.82 28.82 0.00 0.00 78.35 78.35 

गोंमिया िेवरी  िेवरी 0.00 0.00 27.60 27.60 0.00 0.00 27.60 27.60 

चंद्रपरू चंद्रपरू चंद्रपरू 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

मचिरू  मचिरू  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

गडमचरोली गडमचरोली गडमचरोली 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

भािरागड  भािरागड 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

अहेरी  अहेरी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

नार्परू  49.53 49.53 56.42 56.42 0.00 0.00 105.95 105.95 

एकूण  359.08 342.44 562.56 405.07 5.28 5.28 926.92 752.79 

* धुळे जिल्ह्याचा समावेश नंदूरबार प्रकल्ह्प कार्यालर्यांतर्गत होत असल्ह्र्याने धुळे जिल्ह्यांअंतर्गत धुळे व जशरपूर र्या तालकु्र्यात खरेदीसाठी प्राप्त झालेल्ह्र्या व खरेदी केलेल्ह्र्या 
िजमनीची धुळे जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र जवर्तवारी उपलब्ध नाही.   
 

8.17 सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत िेतकऱयांकडून 926.92 एकर जिीन खरेिीसाठी कल्ाप्त 
झाली होती. मजल्हहामनहाय मवचार केला असता सवामधक 569.91 (61 टक्के) जिीन अहििनगर तर सवात किी 
8 एकर (1 टक्का) पुणे मजल्ह्ािे ये कल्ाप्त झाली होती. खरेिी केलेल्हया जमिनीचा मजल्हहामनहाय मवचार केला असता 
सवामधक व सवात किी जिीन खरेिी, यासाठीिेखील अहििनगर व पुणे हेच मजल्ह्े असल्हयाचे मिसनू आले. 
िेतकऱयांकडून कल्ाप्त झालेल्हया कोरडवाहू व ओमलताखालील जमिनीचा मजल्हहामनहाय मवचार केला असता या 
िोन्ही कल्कारच्या जमिनीकमरता सवामधक जिीन अहििनगर मजल्ह्ािे ये कल्ाप्त झाली होती. रायगड मजल्ह्ात 
कोरडवाहू कल्कारात तर ओमलताखालील कल्कारात पुणे मजल्ात सवात किी जिीन, खरेिीसाठी कल्ाप्त झाली 
असल्हयाचे मिसनू आले. ठाणे, अिरावती, यवतिाळ, नाांिेड, चांद्रपूर व र्डधचरोली या धजल््ाांिध्ये 
खरेिीसाठी जिीन प्राप्त झाली नसल्याचे धिसनू आले.  
8.18 सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत या योजनेंतगयत कल्वगयमनहाय वाटप झालेल्हया जमिनीचा 
तपिील तक्ता क्र. 8.9 िे ये मिला आहे. 

तक्ता क्र.8.9 
सन 2007-08 ते 2012-13 या कालाविीत या योजनेंतर्गत प्रवर्गधनिाय  

वाटप झालेल्या जधिनीचा तपशील                                   
(जिीन एकरात) 

वषग खरेिी 
केलेली 
एकूण 
जिीन 

प्रवर्गधनिाय वाटप केलेली जिीन खरेिी केलेली 
तथाधप वाटप न 
केलेली जिीन 

पधरमयक्मया  
त्स्िया 

धविवा पी.टी. जी. 
 (आधिि) कुटुां बे 

प्रकल्पग्रस्त इतर 
आधिवासी 
जिातीतील 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
2007-08 221.33 2.08 35.39 0.00 30.41 151.85 219.73 1.60 

2008-09 443.53 5.75 37.11 0.00 0.00 387.60 430.46 13.07 

2009-10 52.68 6.88 3.56 0.00 0.00 42.24 52.68 0.00 
2010-11 35.25 0.00 3.68 0.00 0.00 31.57 35.25 0.00 

2011-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2012-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
एकूण 752.79 14.71 79.74 0.00 30.41 613.26 738.12 14.67 
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8.19 सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत या योजनेंतगयत खरेिी करायात आलेल्हया एकूण 752.79 
एकर जमिनीपैकी 738.12 एकर (98 टक्के) जिीन योजनेंतगयत लाभार्थ्यांना वाटप करा यात आल्हयाचे मिसनू 
आले. वाटप करायात आलेल्हया जमिनीपैकी पमरतक्मया त्स्िया 14.71 एकर (2 टक्के), मवधवा 79.74 एकर  
(11 टक्के), कल्कल्हपग्रस्त 30.41 एकर (4 टक्के) व ‘इतर आमिवासी जिातीतील’ लाभार्थ्यांना 613.26 एकर        
(83 टक्के) जमिनीचे वाटप झाल्हयाचे मिसनू आले. योजनेंतगयत 4 पी.टी.जी (आमिि) कल्वगातील लाभाथी असनू 
मयांना जिीन वाटप करायात आली आहे. तथामप, मयांना वाटप करायात आलेल्हया जमिनीची स्वतंि मवगतवारी 
उपलब्ध झाली नसल्हयाने वरील तक्मयातील पी.टी.जी (आमिि) कुटंुबे या स्तंभाखाली जिीन मनरंक िियमवायात 
आली आहे. एकूण खरेिी करायात आलेल्हया जमिनीपैकी 14.67 एकर (2 टक्के)  जमिनीचे वाटप झाले 
नसल्हयाचे मिसनू आले.  
 

8.20 सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत या योजनेंतगयत वाटप झालेल्हया जमिनीचा मजल्हहा, तालकुा व 
कल्वगयमनहाय तपिील तक्ता क्र. 8.10 िे ये मिला आहे. 
 

8.21    सन 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत या योजनेंतगयत खरेिी करायात आलेल्हया एकूण 752.79 
एकर जमिनीपैकी 738.12 एकर जमिनीचे वाटप करायात आले असल्हयाचे मिसनू आले. वाटप करायात 
आलेल्हया एकूण जमिनीपैकी मजल्हहामनहाय मवचार केला असता सवामधक 399.81 एकर (54 टक्के) जिीन 
अहििनगर मजल्ह्ात तर सवात किी 8 एकर (1 टक्का) पुणे मजल्ह्ािे ये वाटप झाल्हयाचे मिसनू आले. या 
योजनेंतगयत 4 पी.टी.जी (आमिि) कल्वगातील लाभाथी असनू मयांना जिीन वाटप करायात आली आहे. तथामप, 
मयांना वाटप करायात आलेल्हया जमिनीची स्वतंि मवगतवारी उपलब्ध झाली नसल्हयाने वरील तक्मयातील पी.टी.जी 
(आमिि) कुटंुबे या स्तंभाखाली जिीन मनरंक िियमवायात आली आहे.   
 

8.22 “भूमिहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील आमिवासींचे सबळीकरण व स्वामभिान योजना” ही योजना राज्यातील 15 

मजल्हहयांिे ये राबमवायात आली.  या 15 मजल्हहयांिे ये कल्कल्हप अमधकारी, एकात्मिक आमिवासी मवकास कल्कल्हप 
यांची एकूण 21 कायालये काययरत आहेत. कल्कल्हप अमधकारी, एकात्मिक आमिवासी मवकास कल्कल्हप या 
कायालयांकडून या योजनेबाबतची िामहती संकमलत करायासाठी पिक-5 मवमहत करायात आले होते.  सिर 21 
कायालयांपैकी 8 कल्कल्हप कायालयांकडून पिक-5 िे ये िामहती संकमलत करायात आली, तर उवयमरत 13 कल्कल्हप 
कायालयांनी या योजनेंतगयत वाटपासाठी जिीन उपलब्ध झाली नसल्हयाने पिक-5 िे ये िामहती संकमलत करता 
येऊ िकली नाही. एकूण 21 प्रकल्प कायालयाांपैकी 13 (62 टक्के) प्रकल्प कायालयाांनी वाटपासाठी 
जिीन उपलब्ि न झाल्यािळेु योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना धिला नसल्याचे धिसनू आले.   या योजनेंतगयत 
पिक-5 िधील चौक-6 िे ये गोळा करायात आलेल्हया 8 कल्कल्हप कायालयांच्या िामहतीवर आधामरत मवश्लेषण 
खालील उप-पमरच्छेिांिे ये मिले आहे.  
 



 

 

तक्ता क्र. 8.10 
सन 2007-08 ते 2012-13 या कालाविीत या योजनेंतर्गत वाटप झालेल्या  

जधिनीचा धजल्िा, तालुका व प्रवर्गधनिाय तपशील 
(जिीन एकरात) 

धजल्िा 
/धवभार्ीय 
आधिवासी 
धवकास 
कायालय 

तालुका प्रकल्प 
कायालय 

खरेिी 

केलेली 
एकूण 
जिीन 

प्रवर्गधनिाय वाटप केलेली जिीन खरेिी 
केलेली 
तथाधप 
वाटप न 
केलेली 
जिीन 

पधरमयक्मया  
त्स्िया  

धविवा पी.टी. जी.  
(आधिि) 
कुटुां बे 

प्रकल्पग्रस्त इतर 
आधिवासी 
जिातीतील 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
ठाणे जव्हार जव्हार 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

डहाणू  डहाणू  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

िहापूर   िहापूर   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
रायगड पेण   पेण   24.24 0.00 24.24 0.00 0.00 0.00 24.24 0.00 
पुणे आंबेगाव  घोडेगांव 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 

ठाणे 32.24 0.00 24.24 0.00 0.00 8.00 32.24 0.00 

नामिक नामिक नामिक 45.47 0.00 0.00 0.00 30.41 0.00 30.41 13.06 
कळवण कळवण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

नंिुरबार तळोिा  तळोिा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
नंिुरबार नंिुरबार 86.53 0.00 0.00 0.00 0.00 86.53 86.53 0.00 

धुळे धुळे नंिुरबार * * * * * * * * 
मिरपूर नंिुरबार * * * * * * * * 

अहििनगर अकोले  राजुर 399.82 14.71 28.49 0.00 0.00 356.61 399.81 0.01 
जळगाव यावल यावल 84.78 0.00 19.01 0.00 0.00 65.77 84.78 0.00 

नाधशक 614.60 14.71 47.50 0.00 30.41 508.91 601.53 13.07 

अिरावती धारणी  धारणी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

यवतिाळ केळापुर पांढरकवडा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
नांिेड मकनवट  मकनवट  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

अिरावती 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

नागपूर नागपूर नागपूर 78.35 0.00 0.00 0.00 0.00 78.35 78.35 0.00 
गोंमिया िेवरी  िेवरी 27.60 0.00 8.00 0.00 0.00 18.00 26.00 1.60 
चंद्रपूर चंद्रपूर चंद्रपूर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

मचिूर  मचिूर  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
गडमचरोली गडमचरोली गडमचरोली 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

भािरागड  भािरागड 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

अहेरी  अहेरी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
नार्पूर 105.95 0.00 8.00 0.00 0.00 96.35 104.35 1.60 
एकूण 752.79 14.71 79.74 0.00 30.41 613.26 738.12 14.67 

* धुळे जिल्ह्याचा समावेश नंदूरबार प्रकल्ह्प कार्यालर्यांतर्गत करण्र्यात आल्ह्र्याने धुळे जिल्ह्यांतर्गत धुळे व जशरपूर र्या तालकु्र्यात वाटप झालेल्ह्र्या िजमनीची धुळे जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र 
जवर्तवारी उपलब्ध नाही.   
 

8.22.1  या योजनेंतगयत लाभाथी मनवड कल्मक्रयेबाबत 8 कल्कल्हप कायालयांकडून गोळा करायात आलेल्हया 
मनकषावर आधामरत मनकषमनहाय मवश्लेषण खालील कल्िाणे आहे. 
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8.22.2  या योजनेंतगयत लाभ िेायासाठी मनवड केलेले लाभाथी हे भूमिहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील कुटंुबातील होते 
असे ्ा 8 कल्कल्हप कायालयांनी कल्मतवेमित केले. 

8.22.3  या योजनेंतगयत लाभ िेायासाठी मनवड केलेल्हया लाभार्थ्यांच्या पमत-पमनी/मवधवा/पमरमयक्मया यांच्या नावे 
जिीन खरेिी केल्हयाचे ्ा 8 कल्कल्हप कायालयांनी कल्मतवेमित केले. 

8.22.4 या योजनेंतगयत लाभ िेायासाठी मनवड केलेल्हया लाभार्थ्यांना मिळालेल्हया जमिनीची कल्तवारी िेतीसाठी 
योग्य असल्हयाचे ्ा 8 कल्कल्हप कायालयांनी कल्मतवेमित केले. 

8.22.5  या योजनेंतगयत लाभ िेायासाठी मनवड केलेल्हया 75 टक्के लाभार्थ्यांना मनकषाकल्िाणे चार एकर कोरडवाहू 
जिीन ककवा िोन एकर ओमलताखालील जिीन वाटप करायात आल्हयाचे ्ा 8 कल्कल्हप कायालयांनी कल्मतवेमित 
केले. 

8.22.6  या योजनेंतगयत लाभ िेायासाठी मनवड केलेल्हया लाभार्थ्यांचे मकिान वय 18 वषय व किाल वय 60 वषय या 
िरम्यान असल्हयाचे ्ा 8 कल्कल्हप कायालयांनी कल्मतवेमित केले. 

8.22.7   या योजनेंतगयत लाभ िेायासाठी मनवड केलेल्हया लाभार्थ्यांना लक्ष्य गटानसुार कल्ाधान्य िेायात आले 
असल्हयाचे ्ा 8 कल्कल्हप कायालयांनी कल्मतवेमित केले. 

8.22.8   गायरान ककवा मसकलगच्या जमिनीचा लाभ मिळालेल्हया लाभार्थ्यांना या योजनेंतगयत लाभ िेायासाठी 
मवचार करायात आला नसल्हयाचे ्ा 8 कल्कल्हप कायालयांनी कल्मतवेमित केले.  

 

* * * * * 



46 
 

प्रकरण -9 
योजनेशी संबंधित लाभिारकांधिषयी माधिती 

9.1 "भूमिहीन ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील आमिवासींचे सबळीकरण व स्वामभिान योजना” ही योजना राज्यातील 
15 मजल्ह्ाांिध्ये राबमवण्यात आली असनू, सिर योजनेच्या िूल्हयिापन पाहणीसाठी सवव 15 मजल्ह्ाांची मनवड 
करण्यात आली. मनवड करण्यात आलेल्हया प्रत्येक मजल्ह्ाांिनून सन   11-1  या सांिभव वषािध्ये सवामनक 
लाभार्थी असलेल्हया प्रत्येकी िोन याप्रिाणे एकूण 3  तालकुयाांची मनवड करावयाची होती. तसेच मनवड 
केलेल्हया प्रत्येक तालकुयातनू प्रत्येकी 1  याप्रिाणे एकूण 3   लाभार्थ्यांची यािचृ्च्िक पध्ितीने मनवड 
करावयाची होती. तर्थामप, िूल्हयिापन पाहणीसाठी मनच्चचत केलेल्हया सन   11-1  या सांिभववषात कोणत्याही 
मजल्ह्ाांिध्ये या योजनेचा लाभ मिला गेला नसल्हयािुळे लाभनारक उपलब्न होऊ शकले नाहीत. त्यािुळे 
लाभनारक उपलब्न होण्याच्यािषृ्टीने या पाहणीसाठी सांिभव वषव लवमचक करण्यात येऊन योजना सरुु 
झाल्हयापासनू म्हणजे सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीिध्ये ज्या वषात सवामनक लाभ मिलेले तालकेु 
उपलब्न असतील, त्या तालकुयाांची पाहणीसाठी मनवड करण्याचे मनच्चचत करण्यात आले. तर्थामप, सांिभव 
वषाचा कालावनी लवमचक करुनिेखील प्रकल्हप कायालयाांकडे वषव व तालकुामनहाय लाभार्थ्यांची यािी 
उपलब्न नसल्हयािुळे मवमहत केलेल्हया मनवड पध्ितीचा अवलांब करुन तालकुामनहाय लाभार्थ्यांची मनवड करणे 
शकय झाले नाही. त्यािुळे योजना सरुु झाल्हयापासनू म्हणजे सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीिध्ये 15 
मजल्ह्ाांच्या कायवकेेतील  1 प्रकल्हप अमनकारी, एकाच्त्िक आमिवासी मवकास प्रकल्हप या कायालयाांनी या 
योजनेंतगवत लाभ मिलेल्हया व िूल्हयिापन पाहणीसाठी उपलब्न केलेल्हया 149 लाभनारकाांकडून 
लाभनारकाांसाठी मवमहत केलेल्हया पत्रक-6 िध्ये सांकमलत केलेल्हया िामहतीवर आनामरत मवचलेषण खालील 
पमरच्िेिाांिध्ये मिले आहे.  
 

9.2 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेअांतगवत लाभ मिळालेल्हया लाभनारकाांचा  
स्त्री-पुरूष व मजल्हहा/मवभागीय आमिवासी मवकास कायालयमनहाय तपशील तकता क्र.9.1 िध्ये मिला आहे.  

तक्ता क्र.9.1 
 

सन 2004-05 ते 2012-13 या कालाििीत या योजनेंतर्गत लाभ धमळालेल्या लाभिारकांचा  
स्त्री-पुरूष ि धजल्िा/धिभार्ीय आधििासी धिकास कायालयधनिाय तपशील 

 

धजल्िा/धिभार्ीय आधििासी  
धिकास कायालय 

पुरूष स्त्स्त्रया एकूण 

(1) (2) (3) (4) 
ठाणे 7 3 10 

रायगड 0 10 10 
पुणे 5 2 7 

ठाणे  12 15 27 

नामशक 8 2 10 

नांिरूबार 12 8 20 

नुळे 8 2 10 
अहििनगर 7 3 10 

जळगाांव 7 2 9 

नाधशक  42 17 59 
अिरावती 4 2 6 
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यवतिाळ       

नाांिेड 6 4 10 

अमरािती  10 6 16 

नागपरू 10 0 10 

गोंमिया 3 3 6 

चांद्रपरू 0 11 11 

गडमचरोली 13 7 20 

नार्पूर  26 21 47 

एकूण  90 59 149 
 

9.3  सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत  या योजनेंतगवत लाभ मिलेल्हया व प्रकल्हप कायालयाांनी 
िूल्हयिापन पाहणीसाठी उपलब्न केलेल्हया एकूण 149 लाभनारकाांपैकी पुरुष  लाभनारक 9  (6  टकके) तर 
59 (4  टकके) स्त्री लाभनारक असल्हयाचे मिसनू आले. एकूण लाभनारकाांपैकी मवभागीय आमिवासी मवकास 
कायालय ठाणे  7 (18 टकके), नामशक 59 (4  टकके), अिरावती 16 (11 टकके) तर नागपूर 47 (31 
टकके) लाभनारक असल्हयाचे मिसनू आले. 

9.4 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत लाभ मिळालेल्हया लाभनारकाांचा वयोगट 
व मजल्हहा/मवभागीय आमिवासी मवकास कायालयमनहाय तपशील तकता क्र.9.  िध्ये मिला आहे. 

तक्ता क्र.9.2 
सन 2004-05 ते 2012-13 या कालाििीत या योजनेअंतर्गत लाभ धमळालेल्या  

लाभिारकांचा ियोर्ट ि धजल्िा/धिभार्ीय आधििासी धिकास कायालयधनिाय तपशील 
 

धजल्िा/धिभार्ीय आधििासी 
धिकास कायालय 

ियोर्टधनिाय लाभिारक (िषे) 
25-35 36-45 46-60 > 60 एकूण 

(1) (3) (4) (5) (6) (8) 
ठाणे 0 1 8 1 10 
रायगड 0 3 2 5 10 
पुणे 1 2 3 1 7 
ठाणे 1 6 13 7 27 
नामशक 1 1 7 1 10 
नांिरूबार 1 4 13 2 20 
नळेु 0 4 5 1 10 
अहििनगर 1 4 4 1 10 
जळगाांव 0 4 4 1 9 
नाधशक  3 17 33 6 59 
अिरावती 0 1 4 1 6 
यवतिाळ           
नाांिेड 0 1 6 3 10 
अमरािती  0 2 10 4 16 
नागपरू 1 1 5 3 10 
गोंमिया 0 1 5 0 6 
चांद्रपरू 1 3 6 1 11 
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गडमचरोली 0 7 11 2 20 
नार्पूर  2 12 27 6 47 
एकूण  6 37 83 23 149 
 

9.5  सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत लाभ मिळालेल्हया एकूण 149 
लाभनारकाांपैकी सवामनक 83 (56 टकके) लाभनारक 46-6  वषे या वयोगटातील होते, तर त्याखालोखाल 
37 ( 5 टकके) 36-45 वषे,  3 (15 टकके) 6  वषांवरील व सहा (4 टकके)  5-35 वषे या वयोगटातील 
असल्हयाचे मिसनू आले. एकूण लाभनारकाांपैकी सवामनक लाभनारक मवभागीय आमिवासी मवकास कायालय 
नामशक 59 (4  टकके), तर सवात किी 16 (11 टकके) अिरावती मवभागात असल्हयाचे मिसनू आले. 

 

9.6 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत लाभ मिळालेल्हया लाभनारकाांचा 
शैेमणक स्तर व मवभागीय आमिवासी मवकास कायालयमनहाय तपशील तकता क्र.9.3 िध्ये मिला आहे. 
 

तक्ता क्र.9.3 

सन 2004-05 ते 2012-13 या कालाििीत या योजनेअंतर्गत लाभ धमळालेल्या लाभिारकांचा 
शैक्षधणक स्त्तर ि धिभार्ीय आधििासी धिकास कायालयधनिाय तपशील  

 

धिभार्ीय 
आधििासी 

धिकास कायालय 

लाभिारकाचा शैक्षधणक स्त्तर 
धनरक्षर प्राथधमक माध्यधमक उच्च 

माध्यधमक 
पििी ि 

त्यापेक्षा जास्त्त 
एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  
ठाणे 23 1 3 0 0 27 
नामशक 42 10 4 1 2 59 
अिरावती 14 2 0 0 0 16 
नागपूर 39 6 2 0 0 47 
एकूण  118 19 9 1 2 149 
 

9.7 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत लाभ मिळालेल्हया एकूण 149 
लाभनारकाांपैकी सवामनक 118 (79 टकके) लाभनारक मनरेर होते, तर त्याखालोखाल 19 (13 टकके) 
प्रार्थमिक, नऊ (6 टकके) िाध्यमिक, िोन (1 टकका) पिवी व त्यावरील व एक लाभनारक उच्च िाध्यमिक 
शैेमणक स्तर नारण केलेला  असल्हयाचे मिसनू आले. एकूण लाभनारकाांपैकी सवामनक लाभनारक मवभागीय 
आमिवासी मवकास कायालय 59 (4  टकके) नामशक मवभागात तर सवात किी 16 (11 टकके) अिरावती 
मवभागात असल्हयाचे मिसनू आले. 

 

9.8 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत लाभ मिळालेल्हया लाभनारकाांचा प्रवगव व 
मवभागीय आमिवासी मवकास कायालयमनहाय तपशील तकता क्र.9.4 िध्ये मिला आहे. 
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तक्ता क्र.9.4 

सन 2004-05 ते 2012-13 या कालाििीत या योजनेंतर्गत लाभ धमळालेल्या लाभिारकांचा  
प्रिर्ग ि धिभार्ीय आधििासी धिकास कायालयधनिाय तपशील 

धिभार्ीय 
आधििासी 

धिकास कायालय 

लाभिारकाचा प्रिर्ग 
आधिम जमात इतर 

आधििासी 
जमातीतील 

आधििासी 
जमाती 

व्यधतधरक्त 

एकूण 
कातकरी कोलाम माधिया  

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

ठाणे 12 0 0 15   27 
नामशक 4 0 0 55   59 
अिरावती 0 10 0 6   16 
नागपूर 0 6 3 38   47 
एकूण  16 16 3 114 0 149 

 

9.9 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत लाभ मिळालेल्हया एकूण 149 
लाभनारकाांपैकी 35 ( 3 टकके) लाभनारक आमिि जिातीतील होते, तर 114 (77 टकके) लाभनारक इतर 
आमिवासी जिातीतील होते. आमिवासी जिाती व्यमतमरकत एकाही लाभनारकाला या योजनेचा लाभ मिला 
गेल्हयाचे मिसनू आले नाही.  

9.1  सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत लाभ मिळालेल्हया लाभनारकाांचा त्याांच्या 
व्यवसाय व मवभागीय आमिवासी मवकास कायालयमनहाय तपशील तकता क्र.9.5 िध्ये मिला आहे. 

तक्ता क्र.9.5 

सन 2004-05 ते 2012-13 या कालाििीत या योजनेअंतर्गत लाभ धमळालेल्या लाभिारकांचा 
त्यांच्या व्यिसाय ि धिभार्ीय आधििासी धिकास कायालयधनिाय तपशील 

धिभार्ीय आधििासी 
धिकास कायालय 

 

व्यिसाय 
शेती शेतमजूर स्त्ित:चा 

व्यिसाय 
इतर 
मजूर 

इतर कािीच 
करत नािी 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) 
ठाणे 1  7   9   1 27 
नामशक 37 18   4     59 
अिरावती 6 1          16 
नागपरू 39 6   1   1 47 
एकूण  92 41 0 14 0 2 149 
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9.11 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत लाभ मिळालेल्हया एकूण 149 
लाभनारकाांपैकी, सवामनक 92 (62 टकके) लाभनारक शेती व्यवसाय करणारे होते, तर त्याखालोखाल 41 
( 8 टकके) शेतिजरू, 14 (9 टकके) इतर िजरू, िोन (1 टकका) काहीच करत नसल्हयाचे मिसनू आले. स्वत:चा 
व्यवसाय व ‘इतर’ या व्यवसायािध्ये एकही लाभनारक मिसनू आला नाही. शेती व्यवसाय करणाऱ्या एकूण 
9  लाभनारकाांपैकी सवामनक 39 (4  टकके) लाभनारक मवभागीय आमिवासी मवकास कायालय, नागपूर या 
मवभागात, तर सवात किी सहा (7 टकके) अिरावती मवभागात असल्हयाचे मिसनू आले. 
 

9.1  सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत लाभ मिळालेले व िूल्हयिापन 
पाहणीसाठी प्रकल्हप कायालयाांनी उपलब्न केलेले सवव 149 लाभनारक हे ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील असल्हयाचे मिसनू 
आले.  
 

9.13 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत लाभ मिळालेले व िूल्हयिापन 
पाहणीसाठी प्रकल्हप कायालयाांनी उपलब्न केलेल्हया 149 लाभनारकाांपैकी िोन (1 टकका) लाभनारकाांकडे 
शासनाची जिीन मिळण्याआगोिर शेत जिीन असल्हयाचे मिसनू आले. शासन धनणगयातील तरतिुीनसुार या 
योजनेंतर्गत धनििण्यात येणारा लाभाथी भधूमिीन आधििासी असािा, अशी तरतूि आिे. तथाधप, 
एक टक्का लाभिारकांकिे शेत जमीन असतांना लाभ िेण्यात आल्याचे धिसनू आले. सिर 
लाभिारक नार्पूर ि चंद्रपूर या धजल्यातील असल्याचे धिसनू आले. नार्पूर धजल्यातील 
लाभिारकाकिे अिीच एकर तर चंद्रपूर धजल्यातील लाभिारकाकिे पाच एकर जमीन असल्याचे 
धिसनू आले.  
 

9.14 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत लाभ मिळालेल्हया व प्रकल्हप कायालयाांनी 
उपलब्न केलेल्हया लाभनारकाांच्या मनवडीच्या घटकानसुार “आमिवासी ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेषेखालील भूमिहीन कुटुांबे” या 
घटकाखाली 74 (5  टकके) कुटुांबाांची मनवड झाली होती. त्याखालोखाल “पी.टी.जी. (आमिि) कुटुांबे” 35 
(23 टकके), “भूमिहीन आमिवासी मवनवा च्स्त्रया” 33 (22 टकके) व “भूमिहीन आमिवासी पमरत्यकत्या च्स्त्रया” 
सात (5 टकके) असल्हयाचे मिसनू आले. 
 

9.15 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत लाभ मिळालेल्हया लाभनारकाांच्या 
जमिनीचा, जमिनीच्या प्रकारानसुार मजल्हहामनहाय तपशील तकता क्र.9.6 िध्ये मिला आहे. 
 

तक्ता क्र.9.6 
सन 2004-05 ते 2012-13 या कालाििीत या योजनेअंतर्गत लाभ धमळालेल्या लाभिारकांच्या 

जधमनीचा, जधमनीच्या प्रकारानसुार धजल्िाधनिाय तपशील 
 

धजल्िा ताबा धमळालेले लाभिारक ताबा न धमळालेले लाभिारक एकूण 
कोरििािू ओधलता 

खालील 
एकूण कोरििािू ओधलता 

खालील 
एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ठाणे       1    1  1  
रायगड 8 1 9 1   1 1  
पुणे 7   7       7 
नामशक 1    1        1  
नांिरूबार 16 3 19 1   1    
नुळे   8 1        1  
अहििनगर 6 3 9   1 1 1  
जळगाांव 7   9       9 
अिरावती 6   6       6 
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यवतिाळ               
नाांिेड 1    1        1  
नागपरू 1    1        1  
गोंमिया 6   6       6 
चांद्रपरू 1    1  1   1 11 
गडमचरोली 16 4             
एकूण  114 21 135 13 1 14 149 
एकूण जमीन  
(0.00 एकर) 

388.64 56.51 
 

445.15 
 

36.64 
 

1.95 
 

38.59 
 

483.74 

 

9.16 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत लाभ मिळालेल्हया 149 लाभनारकाांपैकी 
135 (91 टकके) लाभनारकाांना जमिनीचा ताबा मिळाल्हयाचे तर 14 (9 टकके) लाभनारकाांना जमिनीचा ताबा 
मिळाला नसल्हयाचे मिसनू आले. जमिनीचा ताबा मिळालेल्हया 135 लाभनारकाांपैकी 114 (84 टकके) 
लाभनारकाांना कोरडवाहू जिीन तर  1 (16 टकके) लाभनारकाांना ओमलताखालील जिीन प्राप्त झाली 
असल्हयाचे मिसनू आले. कोरडवाहू जिीन प्राप्त झालेल्हया 114 लाभनारकाांना प्रमत लाभनारक 3.41 एकर तर 
ओमलताखालील जिीन प्राप्त झालेल्हया  1 लाभनारकाांना प्रमत लाभनारक  .69 एकर जिीन प्राप्त झाल्हयाचे 
मिसनू आले. जमिनीचा ताबा न मिळालेल्हया एकूण 14 लाभनारकाांपैकी 13 (93 टकके) लाभनारकाांना 
कोरडवाहू जिीन, तर एका (7 टकके) लाभनारकाला ओमलताखालील जमिनीचे वाटप झाल्हयाचे मिसनू आले.  

9.17 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेअांतगवत लाभ मिळालेल्हया लाभनारकाांच्या 
जमिनीच्या िालकीच्या प्रकारानसुार लाभनारकाांचा तपशील तकता क्र.9.7 िध्ये मिला आहे. 

तक्ता क्र.9.7 

सन 2004-05 ते 2012-13 या कालाििीत या योजनेंतर्गत लाभ धमळालेल्या लाभिारकांच्या 
जधमनीच्या मालकीच्या प्रकारानसुार लाभिारकांचा तपशील 

अ.क्र जधमनीची मालकी लाभिारकांची 
संख्या 

एकूण लाभिारकाशी 
टक्केिारी 

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

1 स्वत:च्या नावे 85 57 
  प्रकल्हप अमनकारी व लाभार्थी याांचे नावे 10 07 
3 स्वत: व पत्नीच्या नावे 38 25 
4 स्वत: व िलुाच्या नावे 01 01 
5 जिीन अद्याप नावावर झाली नाही 05 03 
6 िळू िालकाच्या नाांवे  10 07 

        एकूण 149 100 
 

9.18 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत लाभ मिळालेल्हया 149 लाभनारकाांपैकी 
85 (57 टकके) लाभनारकाांनी जिीनीची िालकी स्वत:च्या नावे असल्हयाचे साांमगतले. प्रकल्हप अमनकारी व 
लाभार्थी याांचे नावे  1  (7 टकके), स्वत: व पत्नीच्या नावे 38 ( 5 टकके), स्वत: व िुलाच्या नावे 1  
(1 टकका),  व  िूळ िालकाच्या नावे 15 (1  टकके) असल्हयाचे साांमगतले.      

9.19 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत जमिनीचा ताबा मिळालेल्हया 135 
लाभनारकाांपैकी 1 8 (95 टकके) लाभनारकाांनी शासनाकडून मिळालेल्हया शेतजमिनीचा ताबा स्वत:कडे 
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असल्हयाचे साांमगतले, तर 7 (5 टकके) लाभनारकाांनी शासनाकडून मिळालेल्हया शेतजमिनीचा ताबा िसुऱ्याकडे 
असल्हयाचे साांमगतले.   

9.   सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत जमिनीचा ताबा मिळालेल्हया 135 
लाभनारकाांपैकी 1 3 (83 टकके) लाभनारकाांनी जिीन स्वत: कसत असल्हयाचे साांमगतले, तर उववमरत 17 
टकके लाभनारकाांनी जिीन कसण्यासाठी िसुऱ्याकडे मिल्हयाचे मिसनू आले.   

9. 1 सन 2004-05 ते 2012-13 या कालाििीत या योजनेंतर्गत जमीन उपलब्ि झाल्यानंतर 
िोन िषांनंतर द्याियाचा कजगफेिीचा िप्ता शासनास जमा करण्यास सुरुिात केली नसल्याचे  
जमीनीचा ताबा धमळालेल्या सिगच लाभिारकांनी सांधर्तले.   

9.   सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत जमिनीचा ताबा मिळालेल्हया 
लाभनारकाांचे लाभ मिळण्यापूवी व लाभ मिळाल्हयानांतर कुटुांबाच्या सरासरी िामसक उत्पन्नानसुार 
लाभनारकाचा तपशील तकता क्र.9.8 िध्ये मिला आहे. 

तक्ता क्र. 9.8 

सन 2004-05 ते 2012-13 या कालाििीत या योजनेंतर्गत जधमनीचा ताबा  
धमळालेल्या लाभिारकांचे लाभ धमळण्यापूिी ि लाभ धमळाल्यानंतर  
कुटंुबाच्या सरासरी माधसक उत्पन्नानसुार लाभिारकाचा तपशील 

(सांख्या) 
 

कुटंुबाच्या सरासरी माधसक 
उत्पन्नाची कक्षा (`) 

लाभ धमळण्यापूिी लाभ धमळाल् यानंतर 

(1) (2) (3) 
500-1000 44 2 

1001-1500 33 21 
1501-2000 27 23 
2001-3    15 48 
3  1-4    14 17 
4001--500    8 

5    पेेा जास्त   16 
एकूण 135 135 

  

9. 3 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत जमिनीचा ताबा मिळालेल्हया 
लाभनारकाांचे लाभ मिळण्यापूवी व लाभ मिळाल्हयानांतर कुटुांबाचे सरासरी िामसक उत्पन्नावरुन ज्या कुटुांबाांचे 
लाभ मिळण्यापूवीचे सरासरी िामसक उत्पन्न किी होते त्यात लाभ मिळाल्हयानांतर कुटुांबाांच्या सरासरी िामसक 
उत्पन्नात वाढ झाल्हयाचे मिसनू आले. 

9. 4 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत सवव 149 लाभनारकाांनी या योजनेसाठी 
अजव केला असल्हयाचे मिसनू आले.  तर्थामप, एकूण 149 लाभनारकाांपैकी 135 लाभनारकाांना जमिनीचा ताबा 
(लाभ) मिळाला होता, तर 14 लाभनारकाांना जमिनीचा ताबा मिळाला नव्हता. जमिनीचा ताबा मिळालेल्हया 
135 लाभनारकाांपैकी, 18 (13 टकके) लाभनारकाांनी अजव केल्हयानांतर एका वषाच्या आत, 61 (45 टकके) 
एक ते िोन वषात,  9 (   टकके) िोन ते तीन वषात,  4 (18 टकके) तीन वषापेेा जास्त कालावनीनांतर या 
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योजनेचा लाभ मिळाला असल्हयाचे साांमगतले, तर 3 (  टकके) लाभनारकाांना या योजनेचा लाभ मिळण्यास 
लागलेला कालावनी साांगता आला नाही. 
9. 5 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत जमिनीचा ताबा मिळालेल्हया 135 
लाभनारकाांपैकी 1 7 (79 टकके) लाभनारकाांनी जिीन शेतीसाठी उपयुकत असल्हयाचे साांमगतले.      
9. 6 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत जमिनीचा ताबा मिळालेल्हया 135 
लाभनारकाांपैकी 97 (7  टकके) लाभनारकाांनी मिळालेल्हया जमिनीतनू चाांगले उत्पािन मिळते असे साांमगतले.      
9. 7 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत जमिनीचा ताबा मिळालेल्हया 135 
लाभनारकाांपैकी 117 (87 टकके) लाभनारकाांनी मिळालेल्हया जमिनीतनू खरीप हांगािात आमण  13 (9 टकके) 
लाभनारकाांनी खरीप व रब्बी या िोन्ही हांगािात पीक घेता येते असे साांमगतले.  रब्बी हांगािात पीक घेता येते 
असे एक (1 टकका) लाभनारकाांनी साांमगतले, तर 4 (3 टकके) लाभनारकाांनी लाभ मिळाल्हयापासनू पीक घेत 
नाही असे साांमगतले.        
 9.28 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेअांतगवत जमिनीचा ताबा मिळालेल्हया 135 
लाभनारकाांपैकी 84 (6  टकके) लाभनारकाांनी कृमष उत्पािनाच्या मवक्रीसाठी बाजारपेठ जवळ नसल्हयाचे, तर 
51 (38 टकके) लाभनारकाांनी जवळ असल्हयाचे साांमगतले. ज्या 51 लाभनारकाांना कृमष उत्पािनाच्या 
मवक्रीसाठी बाजारपेठ जवळ आहे असे साांमगतले, अशा लाभनारकाांपैकी 7 (14 टकके) लाभनारकाांनी 
बाजारपेठेचे गावापासनूचे अांतर 1 मक.िी. पेेा किी असल्हयाचे साांमगतले, 17 (33 टकके) लाभनारकाांनी 1 ते 
  मक.िी. व   7 (53 टकके) लाभनारकाांनी बाजारपेठेचे गावापासनूचे अांतर   ते 5 मक.िी. असल्हयाचे 
साांमगतले. 

9. 9 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत जमिनीचा ताबा मिळालेल्हया 135 
लाभनारकाांपैकी 9  (67 टकके) लाभनारकाांनी कुटुांबातील व्यकती िसुऱ्या खाजगी व्यकतीकडे/रोजगार हिी 
योजनेत िजरुीला जाण्याचे प्रिाण किी झाले असे साांमगतले.    
9.3  सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत जमिनीचा ताबा मिळालेल्हया 135 
लाभनारकाांपैकी 86 (64 टकके) लाभनारकाांनी शासनाकडून मिळालेल्हया जमिनीिुळे कुटुांबाला कायिस्वरुपी 
उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्न झाले असल्हयाचे 49 (36 टकके) लाभनारकाांनी उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्न झाले 
नसल्हयाचे साांमगतले. ज्या लाभनारकाांना उत्पन्नाचे कायिस्वरुपी स्रोत उपलब्न झाले नाहीत, अशा 
लाभनारकाांपैकी 4  (8  टकके) लाभनारकाांनी ससचनाची कायिस्वरुपी व्यवस्र्था नसल्हयाने, 31 (63 टकके) 
लाभनारकाांनी शेती कोरडवाहू असल्हयाने , 33 (66 टकके) जिीन शेतीयोग्य नसल्हयाने, 5 (1  टकके) कृमष 
अवजारे नसल्हयाने, 4 (8 टकके) शेती फकत खरीप हांगािात होत असल्हयाने, 3 (6 टकके)  जिीन घरापासनू 
लाांब अांतरावर असल्हयाने इ. कारणे साांमगतली. 

9.31 सन    4- 5 ते   1 -13 या कालावनीत या योजनेंतगवत जमिनीचा ताबा मिळालेल्हया 135 
लाभनारकाांपैकी 115 (85 टकके) लाभनारकाांनी या योजनेचा लाभ मिळाल्हयाने जीवनिान/ राहणीिानात बिल 
झाला असल्हयाचे, तर 35 (15 टकके) लाभनारकाांनी जीवनिान/ राहणीिानात बिल झाला नसल्हयाचे 
साांमगतले. ज्या लाभनारकाांच्या जीवनिान/ राहणीिानात बिल झाला नाही, अशा लाभनारकाांपैकी 1 (3 टकके) 
लाभनारकाांनी खडकाळ जिीन असल्हयािुळे पीक घेता येत नाही,   (6 टकके) लाभनारकाांनी कोरडवाहू जिीन 
असल्हयािुळे, कृमष अवजारे व बैलजोडी नसल्हयािुळे,   (6 टकके) लाभनारकाांनी शेती करत नाही,  
18 (51 टकके) लाभनारकाांनी शेतीपासनू उत्पन्न मिळत नाही, 11 (31 टकके) लाभनारकाांनी जिीन सपुीक 
नसल्हयािुळे तर एका (3 टकके) लाभनारकानी शेती गावापासनू लाांब अांतरावर आहे, इ. कारणे साांमगतली.   

* * * * *  
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अर्थ व स ांख्यिकी सांच लन लि,ननिोजन नवभ ग,मह र ष्ट्र श सन, म ांबई 
भनूमहीन द नरद्रि रेषेख लील आनदव सींचे सबळीकरण व स्व नभम न िोजनेच  

मलू्िम पन अभ्ि स 
पत्रक 1 

(आयुक्त, आदिवासी दवकास, महाराष्ट्र राज्य, नादिक याांच्याकडून घ्यावयाची मादहती) 

च  क -1:- िोजनेअांतगथत प्र प्त ननधी व खचथ ि ब बतची म नहती 
 ( ` लाखात ) 

अ.क्र वर्ष िासनाकडे 
मागणी 
केलेला 
दनधी 

िासनाकडून 
प्राप्त दनधी 

महाराष्ट्र 
राज्य 

सहकारी 
आदिवासी 

दवकास 
महामांडळास 

दवतरीत 
केलेला दनधी 

प्रत्यक्ष 
खचष 

अखर्चचत 
दनधी 

दनधी अखर्चचत 
राहण्याची कारणे  

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

1 2007-08     
 1.  

2. 
3. 

2 2008-09     
 1. 

2. 
3. 

3 2009-10     
 1. 

2. 
3. 

4 2010-11     
 1. 

2. 
3. 

5 2011-12     
 1. 

2. 
3. 

6 2012-13     

 1. 
2. 

 3. 
एकूण       
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चौक-2:- आि क्त, आनदव सी नवक स, न नशक  ि ांनी नजल्ह  व वषथननह ि नवतरीत केलेल  ननधी 

(` लाखात) 
अ. 
क्र. 

दिल्ह्याचे 
नाव 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

1 ठाणे       

2 रायगड       

3 नादिक       

4 धुळे       

5 नांिरुबार       

6 िळगाव       

7 अहमिनगर       

8 पुणे       

9 नाांिेड       

10 अमरावती       

11 यवतमाळ       

12 नागपूर       

13 गोंदिया       

14 चांद्रपूर       

15 गडदचरोली       

एकूण       
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चौक-3:- नजल्ह ननह ि भनूमहीन द नरद्रि रेषेख लील आनदव सी क ट ांब ांची सांयि  
 
अ. 
क्र. 

दिल्ह्याचे 
नाव 

िादरद्रयरेरे्खालील एकूण 
कुटुांबाांची सांख्या 

िादरद्रयरेरे्खालील एकूण 
आदिवासी कुटुांबाांची सांख्या  

िादरद्रयरेरे्खालील भूदमहीन 
आदिवासी कुटुांबाांची सांख्या 

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

1 ठाणे    

2 रायगड    

3 नादिक    

4 धुळे    

5 नांिरुबार    

6 िळगाव    

7 अहमिनगर    

8 पुणे    

9 नाांिेड    

10 अमरावती    

11 यवतमाळ    

12 नागपूर    

13 गोंदिया    

14 चांद्रपूर    

15 गडदचरोली    

एकूण    
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चौक-4:- नजल्ह ननह ि भौनतक लक्ष्ि व स ध्ि  
( सांख्या) 

अ. 
क्र. 

दिल्ह्याचे नाव 2007-08 2008-09 2009-10 

लक्ष्य साध्य 
दवतरीत केलेली िमीन 

 (0.00 एकर) लक्ष्य साध्य 
दवतरीत केलेली िमीन 

 (0.00 एकर) लक्ष्य साध्य 
दवतरीत केलेली िमीन  

(0.00 एकर) 
कोरडवाहू ओदलताखालील कोरडवाहू ओदलताखालील कोरडवाहू ओदलताखालील 

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

2 रायगड             

3 नादिक             

4 धुळे             

5 नांिुरबार             

6 िळगाव             

7 अहमिनगर             

8 पुणे             

9 नाांिेड             

10 अमरावती             

11 यवतमाळ             

12 नागपरू             

13 गोंदिया             

14 चांद्रपरू             

15 गडदचरोली             

एकूण             
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चौक :-4  (प ढे च लू  ....................) 
अ. 
क्र. 

दिल्ह्याचे नाव 2010-11 2011-12 2012-13 

लक्ष्य साध्य 
दवतरीत केलेली िमीन 

 (0.00 एकर) लक्ष्य साध्य 
दवतरीत केलेली िमीन  

(0.00 एकर) लक्ष्य साध्य 
दवतरीत केलेली िमीन  

(0.00 एकर) 
कोरडवाहू ओदलताखालील कोरडवाहू ओदलताखालील कोरडवाहू ओदलताखालील 

(1) (2) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) 

1 ठाणे             

2 रायगड             

3 नादिक             

4 धुळे             

5 नांिुरबार             

6 िळगाव             

7 अहमिनगर             

8 पुणे             

9 नाांिेड             

10 अमरावती             

11 यवतमाळ             

12 नागपरू             

13 गोंदिया             

14 चांद्रपरू             

15 गडदचरोली             

एकूण             
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च  क-5:- िोजनेनवषिी अडचणी व उप ििोजन    
1) अडचणी 

 
 
 

 
 
 
 

2) उप ििोजन  
 
 
 
 
 
 
 
 

च  क-6:- के्षत्रीि कमथच ऱ्ि चे िोजनेनवषिीचे अनभप्र ि   
अनभप्र ि 

 

 
च  क-7:- के्षत्रक म नवषिी म नहती 
अ. 
क्र. 

ब ब न व पदन म स्व क्षरी नदन ांक 

1 
मादहती िेणारे 
अदधकारी     

2 
मादहती सांकदलत 
करणारे 
अदधकारी/कमषचारी 

   
 
 

3 
 

पयषवेक्षण 
करणारे 
अदधकारी/कमषचारी 

    

            
*****
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अर्थ व स ांख्यिकी सांच लन लि,ननिोजन नवभ ग,मह र ष्ट्र श सन, म ांबई 
भनूमहीन द नरद्रि रेषेख लील आनदव सींचे सबळीकरण व स्व नभम न िोजनेच  

मलू्िम पन अभ्ि स 
पत्रक 2 

(अपरआयुक्त आदिवासी दवकास, याांचेकडून घ्यावयाची मादहती ) 

 चौक :- 1 नजल्ह  ननह ि प्रस्त व ांची म नहती                              

अ. 
क्र. 

अपर 
आयुक्त 

दिल्ह्हा 

दिल्ह्हा सदमतीकडून दिफारस केलेली प्रस्तावाांची 
सांख्या 

अपर आयुक्त आदिवासी दवकास याांनी मांिरू 
केलेल्ह्या प्रस्तावाांची सांख्या 

अपर आयुक्त आदिवासी दवकास याांनी नामांिरू केलेल्ह्या 
प्रस्तावाांची सांख्या 

 प्रस्ताव नामांिरू  
करण्याची कारणे पदरत्य

क्त्या 
स्त्स्िया 

दवधवा 
पी.टी.िी. 
(आदिम) 

कुटुांबे 

प्रकल्ह्प
ग्रस्त 

इतर 
आदिवासी 
िमातीती

ल 

पदरत्य
क्त्या 
स्त्स्िया 

दवधवा 

पी.टी.
िी 

(आदिम
) कुटुांबे 

प्रकल्ह्पग्र
स्त इतर 

आदिवासी 
िमातीतील 

पदरत्य
क्त्या 
स्त्स्िया 

दवधवा 
पी.टी.िी. 
(आदिम) 

कुटुांबे 

प्रकल्ह्पग्रस्त 
इतर 

आदिवासी 
िमातीतील 

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

1. ठाणे ठाणे 
 
 
 

   
 

    
 

    
 

 
1. 
2. 
3. 

  
रायगड  

 
 
 

               1. 
2. 
3. 

  पुणे    
 

    
 

    
 

 
1. 
2. 
3. 
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चौक :-1  (प ढे च लू  ....................) 

अ. 
क्र. 

अपर 
आयुक्त 

दिल्ह्हा 

दिल्ह्हा सदमतीकडून दिफारस केलेली प्रस्तावाांची 
सांख्या 

अपर आयुक्त आदिवासी दवकास याांनी मांिरू 
केलेल्ह्या प्रस्तावाांची सांख्या 

अपर आयुक्त आदिवासी दवकास याांनी नामांिरू केलेल्ह्या 
प्रस्तावाांची सांख्या 

 प्रस्ताव नामांिरू करण्याची 
कारणे पदरत्यक्त्या 

स्त्स्िया 
दवधवा 

पी.टी.िी. 
(आदिम) 

कुटुांबे 

प्रक
ल्ह्पग्र
स्त 

इतर 
आदिवा

सी 
िमाती
तील 

पदरत्य
क्त्या 
स्त्स्िया 

दवधवा 
पी.टी.िी. 
(आदिम)

कुटुांबे 

प्रक
ल्ह्पग्र
स्त 

इतर 
आदिवा

सी 
िमाती
तील 

पदरत्य
क्त्या 
स्त्स्िया 

दवधवा 
पी.टी.िी. 
(आदिम) 

कुटुांबे 

प्रकल्ह्पग्रस्त 
इतर 

आदिवासी 
िमातीतील 

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

2. नादिक नादिक 

   

 

    

 

    

 

 
1. 
2. 
3. 

  

धुळे                1. 
2. 
3. 

  

नांिरुबार 

   

 

    

 

    

 

 
1. 

2. 
3. 
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चौक :-1  (प ढे च लू  ....................) 

अ. 
क्र. 

अपर 
आयुक्त 

दिल्ह्हा 

दिल्ह्हा सदमतीकडून दिफारस केलेली प्रस्तावाांची 
सांख्या 

अपर आयुक्त आदिवासी दवकास याांनी मांिरू केलेल्ह्या 
प्रस्तावाांची सांख्या 

अपर आयुक्त आदिवासी दवकास याांनी नामांिरू 
केलेल्ह्या प्रस्तावाांची सांख्या  प्रस्ताव 

नामांिरू  
करण्याची 

कारणे 
पदरत्यक्त्या 

स्त्स्िया दवधवा 
पी.टी.िी. 

(आदिम) 
कुटुांबे 

प्रकल्ह्पग्रस्त इतर 
आदिवासी 
िमातीतील 

पदरत्यक्त्या 
स्त्स्िया दवधवा 

पी.टी.िी. 
(आदिम)कुटुांबे 

प्रकल्ह्पग्रस्त इतर 
आदिवासी 
िमातीतील 

पदरत्यक्त्या 
स्त्स्िया दवधवा 

पी.टी.िी. 

(आदिम) 
कुटुांबे 

प्रकल्ह्पग्रस्त इतर 
आदिवासी 
िमातीतील 

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

2. नादिक िळगाव 

   

 

    

 

    

 

 
1. 
2. 
3. 

  

अहमि-
नगर 

               1. 
2. 
3. 
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चौक :-1  (प ढे च लू  ....................) 

अ. 
क्र. 

अपर 
आयुक्त 

दिल्ह्हा 

दिल्ह्हा सदमतीकडून दिफारस केलेली प्रस्तावाांची 
सांख्या 

अपर आयुक्त आदिवासी दवकास याांनी मांिरू केलेल्ह्या 
प्रस्तावाांची सांख्या 

अपर आयुक्त आदिवासी दवकास याांनी नामांिरू 
केलेल्ह्या प्रस्तावाांची सांख्या  प्रस्ताव 

नामांिरू 
करण्याची 

कारणे 
पदरत्यक्त्या 

स्त्स्िया दवधवा 
पी.टी.िी. 

(आदिम) 
कुटुांबे 

प्रकल्ह्प 

ग्रस्त 
इतर 

आदिवासी 
िमातीतील 

पदरत्यक्त्या 
स्त्स्िया दवधवा 

पी.टी.िी. 
(आदिम) 

कुटुांबे 

प्रकल्ह्प 

ग्रस्त 
इतर 

आदिवासी 
िमातीतील 

पदरत्यक्त्या 
स्त्स्िया दवधवा 

पी.टी.िी. 

(आदिम) 
कुटुांबे 

प्रकल्ह्प
ग्रस्त इतर आदिवासी 

िमातीतील 

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

3. अमराव
ती 

अमराव
ती    

 

    

 

    

 

 
1. 
2. 
3. 

  
यवतमा

ळ 

               1. 
2. 
3. 

  नाांिेड    

 

    

 

    

 

 
1. 
2. 
3. 
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चौक :-1  (प ढे च लू  ....................) 

अ. 
क्र. 

अपर 
आयुक्त 

दिल्ह्हा 

दिल्ह्हा सदमतीकडून दिफारस केलेली प्रस्तावाांची 
सांख्या 

अपर आयुक्त आदिवासी दवकास याांनी मांिरू केलेल्ह्या 
प्रस्तावाांची सांख्या 

अपर आयुक्त आदिवासी दवकास याांनी नामांिरू 
केलेल्ह्या प्रस्तावाांची सांख्या  प्रस्ताव 

नामांिरू 
करण्याची 

कारणे 
पदरत्यक्त्या 

स्त्स्िया दवधवा 
पी.टी.िी 

(आदिम) 
कुटुांबे 

प्रकल्ह्प 

ग्रस्त 
इतर 

आदिवासी 
िमातीतील 

पदरत्यक्त्या 
स्त्स्िया दवधवा 

पी.टी.िी. 
(आदिम)कुटुांबे 

प्रकल्ह्प 

ग्रस्त 
इतर 

आदिवासी 
िमातीतील 

पदरत्यक्त्या 
स्त्स्िया दवधवा 

पी.टी.िी 

(आदिम) 
कुटुांबे 

प्रकल्ह्प 

ग्रस्त 
इतर 

आदिवासी 
िमातीतील 

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

4. नागपूर नागपूर 

   

 

    

 

    

 

 
1. 
2. 
3. 

  

गोंदिया                1. 
2. 
3. 

  

चांद्रपूर 

   

 

    

 

    

 

 
1. 
2. 
3. 

  गडदचरोली    

 

    

 

    

 

 
1. 
2. 
3. 

एकूण                 
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 च  क 2:- िोजनेनवषिी अडचणी व उप ििोजन   
 

1) अडचणी 
 
 
 
 

 
 
 
 

2) उप ििोजन  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
च  क 3:- के्षत्रक म नवषिी म नहती 
 
अ. क्र. ब ब न व पदन म स्व क्षरी नदन ांक 

1 मादहती िेणारे 
अदधकारी 

    

2 
मादहती सांकलीत 
करणारे 
अदधकारी/कमषचारी 

   
 
 

3 
 

पयषवेक्षण 
करणारे 
अदधकारी/कमषचारी 

    

 
 

*****
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अर्थ व स ांख्यिकी सांच लन लि,ननिोजन नवभ ग,मह र ष्ट्र श सन, म ांबई  
भनूमहीन द नरद्रि रेषेख लील आनदव सींचे  सबळीकरण व स्व नभम न िोजनेच   

मलू्िम पन अभ्ि स 
पत्रक 3 

(व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी दवकास महामांडळ मयादित, नादिक  
याांच्याकडून घ्यावयाची मादहती) 

च  क-1: - िोजनेअांतगथत  प्र प्त ननधी , नवतरीत केलेल  ननधी  व खचथ ि ब बतची म नहती                             
           (` लाखात) 

अ. 
क्र. 

वर्ष आयुक्त 
आदिवासी 

दवकास 
याांचेकडून 
प्राप्त दनधी 

प्रािेदिक व्यवस्थापक याांना 
दवतरीत केलेला दनधी प्रत्यक्ष खचष  

अखर्चचत 
दनधी 

दनधी अखर्चचत राहण्याची 
कारणे 

अनुिान किष 
मूल्ह्याांकन 

दनधी 
अनुिान किष 

मूल्ह्याांकन 
दनधी 

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

1 2007-08 

        1. 

2. 

3. 

2 2008-09 

        1. 

2. 

3. 

3 2009-10 

        1. 

2. 

3. 

4 2010-11 

        1. 

2. 

3. 

5 2011-12 

        1. 

2. 

3. 

6 2012-13 

        1. 

2. 

3. 

एकूण          
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च  क-2:- व्िवस्र् पकीि सांच लक, मह र ष्ट्र र ज्ि सहक री आनदव सी नवक स मह मांडळ मिानदत, 
न नशक ि ांनी प्र देनशक व्िवस्र् पकीि सांच लक  ि ांन  वषथननह ि नवतरीत केलेल  ननधी  व खचथ  

                                                                                                            (` लाख़ात) 

अ. 
क्र. 

 
प्रािेदिक व्यवस्थापक 

वर्ष 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

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

1 प्रािेदिक 
व्यवस्थापक, नादिक 

            

2 प्रािेदिक 
व्यवस्थापक, िुन्नर 

            

3 प्रािेदिक व्यवस्थापक 
गडदचरोली 

            

4 प्रािेदिक 
व्यवस्थापक, नांिरूबार 

            

5 प्रािेदिक 
व्यवस्थापक, भांडारा 

            

6 प्रािेदिक 
व्यवस्थापक, चांद्रपरू 

            

7 प्रािेदिक 
व्यवस्थापक, 
यवतमाळ 

            

8 प्रािेदिक 
व्यवस्थापक, िव्हार 

            

9 प्रािेदिक 
व्यवस्थापक, धारणी 

            

10 प्रािेदिक 
व्यवस्थापक, अहेरी 

            

एकूण 
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च  क-3:- ननधी उपलब्धत  व नवतरण ि ब बतचे अनभप्र ि 
  

अनभप्र ि 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
च  क 4:- के्षत्रक म नवषिी म नहती 
 
अ. क्र. ब ब न व पदन म स्व क्षरी नदन ांक 

1 मादहती िेणारे 
अदधकारी 

    

2 
मादहती सांकलीत 
करणारे 
अदधकारी/कमषचारी 

    
 

3 
 

पयषवेक्षण 
करणारे 
अदधकारी/कमषचारी 

    

 
 
 

***** 
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अर्थ व स ांख्यिकी सांच लन लि,ननिोजन नवभ ग,मह र ष्ट्र श सन, म ांबई  
भनूमहीन द नरद्रि रेषेख लील आनदव सींचे  सबळीकरण व स्व नभम न िोजनेच   

मलू्िम पन अभ्ि स 
 पत्रक 4  

 (प्रािेदिक व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी दवकास महामांडळ मयादित, याांच्याकडुन 
घ्यावयाची मादहती ) 

च  क - 1 :- म.र .सहक री आनदव सी नवक स मह मांडळ ि ांचेकडून प्र प्त ननधी व खचथ          
       (` लाख़ात)                                                                                                                                                                                          

अ. 

क्र. 

 

प्रािेदिक  
कायालयाचे 
 नाव 

म.रा.सहकारी आदिवासी दवकास महामांडळ याांचेकडून प्राप्त दनधी व खचष  

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 एकुण 

दन
धी 

खचष दनधी खचष  दनधी खचष  दनधी खचष  दनधी खचष दनधी खचष दनधी खचष  

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

व्यवस्थापक,  
नादिक 

              

2 प्रािेदिक  
व्यवस्थापक, 
िुन्नर 

              

3 प्रािेदिक  
व्यवस्थापक 
गडदचरोली 

              

4 प्रािेदिक 
व्यवस्थापक, 
नांिुरबार 

              

5 प्रािेदिक 
व्यवस्थापक, भांडारा 

              

6 प्रािेदिक 
व्यवस्थापक,चांद्रपुर 

              

7 प्रािेदिक 
व्यवस्थापक, 
यवतमाळ 

              

8 प्रािेदिक 
व्यवस्थापक,िव्हार 

              

9 प्रािेदिक 
व्यवस्थापक,धारणी 

              

10 प्रािेदिक 
व्यवस्थापक,अहेरी 

              

एकूण               
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       च  क -2:-  प्र देनशक व्िवस्र् पकीि सांच लक म.र  सहक री आनदव सी  नवक स मह मांडळ ि ांनी  
प्रकल्पननह ि नवतरीत केलेल  ननधी 

               (` लाख़ात) 
अ.क्र 

 
प्रािेदिक 
कायालयाचे 
नाव 

प्रकल्ह्प 
कायालयाचे 
नाव  

वर्षदनहाय दवतरीत  केलेला दनधी 

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 एकुण 

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

कळवण        
2 िुन्नर घोडेगाांव        

रािुर        
3 गडदचरोली गडदचरोली        
4 नांिुरबार नांिुरबार        

तळोिा        
यावल        

5 भांडारा भांडारा        
नागपरू         
िेवरी        

6 चांद्रपुर चांद्रपुर        
दचमरु        

7 यवतमाळ पाांढरकवडा        

दकनवट        

8 िव्हार िव्हार        

डहाण ू        

िहापरू        

पेण        

9 धारणी धारणी        

10 अहेरी अहेरी        

भामरागड        

एकूण 
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च  क -3 :- िोजनेनवषिी अडचणी, उप ििोजन  व अनभप्र ि 
  

1) अडचणी 

 
2) उप ििोजन  

 
       च  क- 4:- के्षत्रक म नवषिी म हीती 
 

अ. क्र. बाब नाव पिनाम स्वाक्षरी दिनाांक 

1 
माहीती िेणारे 
अदधकारी     

2 
माहीती सांकलीत 
करणारे 

   
 
 

3 
 

पयषवेक्षण 
करणारे 
अदधकारी/कमषचारी 

    

 
 
 
 
*****
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अर्थ व स ांख्यिकी सांच लन लि,ननिोजन नवभ ग,मह र ष्ट्र श सन, म ांबई 
भनूमहीन द नरद्रि रेषेख लील आनदव सींचे  सबळीकरण व स्व नभम न िोजनेच  

मलू्िम पन अभ्ि स 
पत्रक 5 

(प्रकल्ह्प अदधकारी, एकास्त्त्मक आदिवासी दवकास प्रकल्ह्प याांचेकडून भरावयाचे पिक) 
चौक - 1 ओळख तपनशल 
 
अ. 

क्र. 

ब ब तपनशल 

(1) (2) (3) 

1 अपर आयुक्त आदिवासी दवकास  कायालय  

2 प्रािेदिक व्यवस्थापकीय सांचालक आदिवासी दवकास महामांडळ  

3 प्रकल्ह्प अदधकारी एकास्त्त्मक आदिवासी दवकास प्रकल्ह्प  

 

च  क -1 :- वषथननह ि भनूमहीन द नरद्रि रेषेख लील आनदव सी क ट ांब ांन  जमीन व टप स ठी प्र प्त 

वषथननह ि ननधी व प्रत्िक्ष खचथ (2007-08 ते 2012-13)  
(` लाख़ात) 

अ. 
क्र. 

वर्ष प्रािेदिक  
व्यवस्थापकाकडे 

मागणी केलेला दनधी 

प्रािेदिक  
व्यवस्थापकाकडून 

प्राप्त दनधी 

प्रत्यक्ष 
खचष 

अखर्चचत 
दनधी 

दनधी दिल्ह्लक राहण्याची 
कारणे 

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

1 2007-08     1. 

2. 

3. 

2 2008-09     1. 

2. 

3. 

3 2009-10     1. 

2. 

3. 

4 2010-11     1. 

2. 

3. 
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चौक :-1  (प ढे च लू  ....................) 
अ. 
क्र. 

वर्ष प्रािेदिक   
व्यवस्थापकाकडे 
मागणी केलेला 

दनधी  

प्रािेदिक  
व्यवस्थापकाकडून 

प्राप्त दनधी 

प्रत्यक्ष 
खचष 

अखर्चचत 
दनधी 

दनधी दिल्ह्लक राहण्याची 
कारणे 

 
 
 

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

5 2011-12     1. 

2. 

3. 

6 2012-13     1. 
2. 

3. 

एकूण      
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च  क-2: त ल क ननह ि प्र प्त अजांची सांयि  2007-08 ते 2012-13 
       (सांख्या) 

अ. 
क्र. 

तालुका 2007-08 2008-09 2009-10 
अिांची सांख्या  अिांची सांख्या  अिांची सांख्या  

पदर- 
त्यक्त्या  
स्त्स्िया 

 
 

दवधवा 
पी.टी.िी. 
(आदिम) 

कुटुांबे 

प्रकल्ह्पग्र
स्त 

इतर 
आदिवा

सी 
िमाती
तील 

एकूण 
पदर- 

त्यक्त्या  
स्त्स्िया 

दवधवा 
पी.टी.िी. 
(आदिम)  

कुटुांबे 

प्रकल्ह्पग्र
स्त 

इतर 
आदिवा

सी 
िमातीती

ल 

एकूण 
पदर- 

त्यक्त्या  
स्त्स्िया 

दवधवा 
पी.टी.िी. 
(आदिम)  

कुटुांबे 

प्रकल्ह्पग्र
स्त 

इतर 
आदिवा

सी 
िमातीती

ल 

एकूण 

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

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    

10.                    

11.                    

12                    

13.                    

14                    

15                    
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चौक :-2  (प ढे च लू  ....................) 

अ. 
क्र. 

तालुका 2010-11 2011-12 2012-13 

अिांची सांख्या  अिांची सांख्या  अिांची सांख्या  

पदर- 
त्यक्त्या  
स्त्स्िया 

दवधवा 
पी.टी.िी. 
(आदिम) 

कुटुांबे 

प्रकल्ह्पग्र
स्त 

इतर 
आदिवा

सी 
िमातीती

ल 

एकूण 
पदर- 

त्यक्त्या  
स्त्स्िया 

दवधवा 
पी.टी.िी. 
(आदिम) 

कुटुांबे 

प्रकल्ह्पग्र
स्त 

इतर 
आदिवा

सी 
िमातीती

ल 

एकूण 
पदर- 

त्यक्त्या  
स्त्स्िया 

दवधवा 
पी.टी.िी. 
(आदिम) 

कुटुांबे 
प्रकल्ह्पग्रस्त 

इतर 
आदिवासी 
िमातीतील 

एकूण 

(1) (2) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) 

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    

10.                    

11.                    

12                    

13.                    

14                    

15                    
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 च  क-3:शेतकऱ्ि ांकडून खरेदीस ठी प्र प्त झ लेली त ल क ननह ि जमीन   
(के्षि-एकर 0.00) 

वषथ त ल क्ि चे न व कोरडव हू 
जमीन 

ओनलत ख लील 
जमीन 

पोटखर व  
जमीन 

एकूण जमीन 

प्र प्त खरेदी प्र प्त खरेदी प्र प्त खरेदी प्र प्त खरेदी 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2007-08          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

2008-09          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

2009-10          
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     चौक :-3  (प ढे च लू  ....................)   
वषथ त ल क्ि चे न व कोरडव ह  

जमीन 
ओनलत ख लील 

जमीन 
पोटखर व  
जमीन 

एकूण जमीन 

प्र प्त खरेदी प्र प्त खरेदी प्र प्त खरेदी प्र प्त खरेदी 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2010-11          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

2011-12          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

2012-13          
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च  क-4: िोजनेअांतगथत ल भ स ठी त ल क ननह ि अजथ केलेले अजथद र व ल भ नमळ लेल  ल भ र्ी 
 (सांख्या) 

वर्ष तालकूा एकूण अिषिार लाभाथी 
पाि अपाि 

पदर-
त्यक्त्या  
स्त्स्िया 

दवधवा 
पी.टी.िी. 
(आदिम) 

कुटुांबे 

प्रकल्ह्प
ग्रस्त 

इतर 
आदिवा

सी 
िमातीती

ल 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
2007-

08 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

2008-09          
         
         
         
         
         
         
         
         

2009-10          
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 चौक :-4  (प ढे च लू  ....................) 
 
2010-11          

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

2011-12          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

2012-13          
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 च  क-5: त ल क  व प्रवगथननह ि व टप झ लेली जमीन           
 
वषथ त लूक  

पनरत्िक्त्ि   
ख्स्त्रि  नवधव  

पी.टी.जी.  
(आनदम) 
क ट ांबे 

प्रकल्पग्रस्त 
इतर 

आनदव सी 
जम तीतील 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
2007-08       

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2008-09        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2009-10       
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च  क-5: त ल क  व प्रवगथननह ि व टप झ लेली जमीन           

वषथ तालकूा पदरत्यक्त्या 
स्त्स्िया 

दवधवा पी.टी.िी.  
(आदिम) 

कुटुांबे 
प्रकल्ह्पग्रस्त 

इतर 
आदिवासी 
िमातीतील 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
2010-11       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
2011-12        
       
       
       
       
       
       
       
       
2012-13       
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 चौक-6: ल भ र्ी ननवड प्रनक्रिे ब बतची म नहती. 
अ.
क्र. 

बाब तपिील 

1 2 3 
1 लाभाथी हे िादरद्रयरेरे्खालील भूदमहीन आदिवासी कुटुांबातील होते 

काय ? (होय - 1, नाही -2 ) 
 

2 नसल्ह्यास, कारणे 1. 

2. 

3. 

3 लाभाथी पदत-पत्नी/ दवधवा/ पदरतक्त्या याांच्या नावे िमीन खरेिी 
केली आहे काय ? (होय - 1, नाही - 2) 

  

4 नसल्ह्यास, कारणे 1. 

2. 

3. 

5 लाभार्थ्याना दमळालेल्ह्या िदमनीची प्रतवारी िेतीसाठी योग्य आहे 
काय ? (होय - 1, नाही - 2) 

  

6. नसल्ह्यास, कारणे 1. 

2. 

3. 

7. लाभार्थ्याांना दनकर्ाप्रमाणे चार एकर कोरडवाहू िमीन ककवा िोन एकर 
ओदलताखालील िमीन वाटप करण्यात आली आहे काय  ?  (होय - 1, 
नाही - 2) 

 

8. नसल्ह्यास, कारणे 1. 

2. 

3. 

9. लाभार्थ्याचे दकमान वय 18 वरे् व कमाल वय 60 वरे् या िरम्यान 
होते काय ?  (होय - 1, नाही - 2) 

    

10. नसल्ह्यास, कारणे 1. 

2. 

3. 

11. लक्ष्य गटानसुार लाभार्थ्यांना प्राधान्य िेण्यात आले आहे काय ?   
(होय - 1, नाही -  2) 
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चौक :-6  (प ढे च लू  ....................) 
1 2 3 

12. नसल्ह्यास, कारणे                                                         1. 

2. 

3. 

7 गायरान ककवा दसकलगच्या िदमनीचा लाभ दमळालेल्ह्या लाभार्थ्यांचा 
िमीनवाटपासाठी दवचार करण्यात आला आहे काय  ?  (होय - 1, 
नाही - 2) 

  

8 नसल्ह्यास, कारणे 1. 

2. 

3. 

 
 च  क-7:- िोजनेनवषिी अडचणी व  उप ििोजन  अनभप्र ि 

1) अडचणी 
 
 

 
 

2)  उप ििोजन  
 
 

 
 

 
च  क-8:- के्षत्रक म नवषिी म नहती 
अ. क्र. ब ब न व पदन म स्व क्षरी नदन ांक 

1 
मादहती िेणारे 
अदधकारी 

    

2 
मादहती सांकलीत 
करणारे 
अदधकारी/कमषचारी 

   
 
 

3 
 

पयषवेक्षण 
करणारे 
अदधकारी/कमषचारी 

    

***** 
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अर्थ व स ांख्यिकी सांच लन लि,ननिोजन नवभ ग,मह र ष्ट्र श सन, म ांबई  
भनूमहीन द नरद्रि रेषेख लील आनदव सींचे सबळीकरण व स्व नभम न िोजन     

पत्रक 6 
(लाभार्थ्यांकडून भरुन घ्यावयाचे पिक) 

 च  क -1:- ओळख तपनशल 
अ.क्र. ब ब सांकेत ांक 
(1) (2) (3) 
1. दवभागाचे नाांव  

2. दिल्ह्याचे नाांव    

3. तालकु्याचे नाांव     

4. गावाचे नाांव         
 
च  क -2:- ल भध रक ची सवथस ध रण म नहती 
अ.क्र. ब ब तपनशल 
(1) (2) (3) 
1. लाभधारकाचे सांपूणष नाव  

2.  पुरूर् - 1 , स्िी - 2  

3. वय  (पूणष वर्ात )  

4. दिक्षण (दनरक्षर-1, प्राथदमक-2, माध्यदमक-3, उच्च 
माध्यदमक-4, पिवी व त्यापेक्षा िास्त, 5-) 

 

5. वगषवारी 
आदिम िमातीतील 
कातकरी - 1 , कोलाम - 2, मादडया - 3,  
इतर आदिवासी िमातीतील -4 
आदिवासी िमाती व्यदतदरक्त - 5 

 

6. लाभधारकाचा व्यवसाय  
िेती  - 1  
िेतमिरू  - 2  
स्वत:चा व्यवसाय  - 3  
इतर मिरु  - 4  
इतर                      -5 
काहीच करत नाही  - 6 

 

7. कुटुांब िादरद्रय रेरे्खालील आहे का ? 
(होय - 1, नाही - 2) 
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8. आपल्ह्याकडे  िासनाची िमीन दमळण्याअगोिर िेती 
होती काय ?  (होय - 1, नाही - 2) 

 

9. होय असल्ह्यास, दकती ? (0.00 एकरात)  

10. दनवड कोणत्या घटकाच्या आधारावर झाली आहे ? 
भूदमहीन आदिवासी पदरतक्त्या स्िी  - 1  
भूदमहीन अदिवासी दवधवा स्िी  - 2 
पी.टी.िी. (आदिम) कुटुांबे  - 3  
प्रकल्ह्पामुळे भूदमहीन कुटुांबे  - 4  
आदिवासी िादरद्रय रेरे्खालील भूदमहीन कुटुांबे - 5     

 

11. प्राप्त िमीन (0.00 एकरात)  

12. िदमनीचा प्रकार 
कोरडवाहू-1 
ओदलताखालील-2 

 

13. िमीन प्राप्त झाल्ह्याचे वर्ष  

14. िदमनीची  मालकी कोणाच्या नावे आहे?  

15. आपल्ह्याला िासनाकडून दमळालेल्ह्या िेतिदमनीचा 
ताबा कोणाकडे आहे ? 
आपल्ह्या स्वत:कडे  - 1  
कसण्यासाठी िसु-याकडे - 2 
दवकली  - 3 
इतर स्पष्ट्ट करावे            - 4 

 

16. िमीन स्वत:च्या ताब्यात असल्ह्यास स्वत: कसता काय 
?(होय - 1, नाही - 2) 

 

17. िमीन उपलब्ध झाल्ह्यानांतर िोन वर्ानांतर द्यावयाचा 
किषफेडीचा हप्ता िासनास िमा करण्यास सरुुवात 
केली आहे काय ? (होय - 1, नाही - 2) 

 

18. असल्ह्यास, हप्त्याचा तपदिल हप्त्याची सांख्या  

हप्त्याची रक्कम   

19. कुटुांबाचे मादसक सरासरी उत्पन्न (रु ) लाभ दमळण्यापूवी 

लाभ दमळाल्ह्यानांतर 
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 चौक - 2: िोजनेब बत ल भध रक ने द्य वि ची म नहती 
अ.क्र. ब ब तपनशल 
(1) (2) (3) 
1. आपण सिर योिनेसाठी अिष केला होता काय?  

(होय - 1, नाही  - 2) 
 

2. होय असल्ह्यास, सिर योिनेचा लाभ दकती वर्ांनी 
दमळाला?  
एक वर्ापेक्षा कमी  - 1  
एक त ेिोन वर्ष  - 2  
िोन त ेतीन वर्ापयंत  - 3  
तीन वर्ापेक्षा िास्त  - 4 

  

3. दमळालेली िमीन िेतीसाठी    उपयुक्त आहे का?  
(होय - 1, नाही  - 2) 

 

4. दमळालेल्ह्या िदमनीतून आपणास चाांगले उत्पािन  दमळते 
का ? (होय - 1, नाही  - 2) 

 

5. दमळालेल्ह्या िेतिदमनीतून कोणत्या  हांगामात पीक 
घेता?खरीप-1, रब्बी-2, उन्हाळी-3 

 

6. कृदर् उत्पािनाच्या  दवक्रीसाठी बािारपेठ िवळ आहे का 
?     (होय - 1, नाही  - 2) 

 

7. होय असल्ह्यास, बािारपेठेचे गावापासनूचे अांतर दक.मी. 
मध्ये 1 दकमी पेक्षा कमी - 1,1-2 दकमी - 2,2-5 दकमी 3, 

 

8. कुटुांबातील व्यक्ती िुसऱ्या खािगी  व्यक्तीकडे /रोिगार 
हमी योिनेत मिुरीला िाण्याचे प्रमाण कमी झाले  का ?    
(होय - 1, नाही  - 2) 

 

9. िासनाकडून दमळालेल्ह्या िदमनीमळेु कुटुांबाला 
कायमस्वरुपी उत्पन्नाचे  स्िोत उपलब्ध झाले  का ?                           
(होय - 1, नाही  - 2)                      

 

10. 
 

नसल्ह्यास, कारणे (प्रमखु तीन कारणे) 1. 

2. 

3. 

11. सिर योिनेचा लाभ दमळाल्ह्याने िीवनमान राहणीमानात 
बिल झाला काय? (होय - 1, नाही  - 2)                      

 

नसल्ह्यास, स्पष्ट्ट करा             
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 च  क-3:- ि  िोजनेसांबांधी म नहती देण ऱ्ि चे अनभप्र ि 

 
 
 

 
 

 
 
च  क-4:- ि  िोजनेसांबांधी म नहती घेण ऱ्ि  अनधक ऱ्ि चे/कमथच ऱ्ि चे अनभप्र ि 

  
 
 

 
 
च  क-5:- के्षत्रक म नवषिी म नहती 
अ. क्र. ब ब न व पदन म स्व क्षरी नदन ांक 

1 मादहती िेणारे      

2 मादहती घेणारे 
अदधकारी/कमषचारी 

    
 

3 
 

दनरीक्षण घेणारे 
अदधकरी / कमषचारी     

 

 

***** 
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अर्थ व स ांख्यिकी सांच लन लि,ननिोजन नवभ ग,मह र ष्ट्र श सन, म ांबई  
भनूमहीन द नरद्रि रेषेख लील आनदव सींचे सबळीकरण व स्व नभम न िोजन     

पत्रक 7 
(अलाभधारकाांची मादहती) 

च  क -1:- ओळख तपनशल  
अ.क्र. ब ब सांकेत ांक 
(1) (2) (3) 
1. दवभागाचे नाांव  

2. दिल्ह्याचे नाांव    

3. तालकु्याचे नाांव     

4. गावाचे नाांव         
 
चौक-2 :-  द नरद्रिरेषेख लील आनदव सी भनूमहीन अल भध रक ांची म नहती  
अ.क्र. ब ब तपनशल 
(1) (2) (3) 
1. अलाभधारकाचे सांपूणष नाव  

2.  पुरूर् - 1 , स्िी - 2  

3. वय  (पूणष वर्ात )  

4. दिक्षण (दनरक्षर-1, प्राथदमक-2, माध्यदमक-3, उच्च 
माध्यदमक-4, पिवी व त्यापेक्षा िास्त, 5) 

 

5. वगषवारी 
(आदिम िमातीतील) 
कातकरी - 1 , कोलाम - 2, मादडया - 3,  
इतर आदिवासी िमातीतील -4 
आदिवासी िमाती व्यदतदरक्त - 5 

 

6. अलाभधारकाचा व्यवसाय  
िेती  - 1  
िेतमिरू  - 2  
स्वत:चा व्यवसाय  - 3  
इतर मिरु  - 4  
इतर                      -5 
काहीच करत नाही  - 6 

 

7. आपले कुटुांब िादरद्रय रेरे्खालील आहे का ? 
(होय - 1, नाही - 2) 
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चौक:- 2 (प ढे च लू................) 

अ.क्र. ब ब तपनशल 

(1) (2) (3) 

8. मालकीची िमीन  (0.00 एकरात)  

9. आपण कोणत्या घटकात मोडता ? 
भूदमहीन आदिवासी पदरतक्त्या स्िी  - 1  
भूदमहीन अदिवासी दवधवा स्िी  - 2 
पी.टी.िी. (आदिम) कुटुांबे  - 3  
प्रकल्ह्पामुळे भुदमहीन कुटुांबे  - 4  
आदिवासी िादरद्रय रेरे्खालील भूदमहीन कुटुांबे - 5     

 

10. या योिनेचा लाभ दमळावा म्हणून अिष केल्ह्याचा 
दिनाांक 

 

11. अिासोबत कागिपिाांची पुतषता केली होती काय? 
(होय-1, नाही-2) 

 

12. अिष नामांिरू करण्यात आला असल्ह्यास तसे आपणास 
कळदवण्यात आले होते काय? 
(होय-1, नाही-2, मादहत नाही-3) 

 

13. 
 

 

 

अ) होय असल्ह्यास, अिष नामांिरुीची कारणे? 
 

1. 

2. 

3. 

ब) अिष नामांिरुीची कारणे आपणास योग्य वाटतात 
काय? 
(होय-1, नाही-2)   

 

क) अिष नामांिरू झाल्ह्याचे कळदवल्ह्यानांतर आपण 
त्याबाबत पाठपुरावा केला होता काय? 
(होय-1, नाही-2)   

 

14. अिष प्रलांदबत आहे काय? 
(होय-1, नाही-2, मादहत नाही-3) 

 

15. होय असल्ह्यास तसे आपणास कळदवण्यात आले होते 
काय? (होय - 1, नाही - 2) 

 

16. योिनेच्या कायषपध्ितीमध्ये बिल करणे आवश्यक 
आहे असे आपणास वाटते काय? (होय - 1, नाही - 2) 
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च  क-3:-िोजनेसांबांधी म नहती घेण ऱ्ि  अनधक री/कमथच ऱ्ि चे अनभप्र ि  

  
 
 

 
 
च  क-4:- के्षत्रक म नवषिी म नहती 
अ. क्र. ब ब न व पदन म स्व क्षरी नदन ांक 

1 
मादहती िेणारे  
 

    

2 
मादहती घेणारे 
अदधकारी/कमषचारी 

   
 
 

3 
 

दनरीक्षण घेणारे 
अदधकरी / कमषचारी 

    

 

***** 
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