
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

बळीराजा चेतना अभियान  

याांना सादर, 

अर्थ व साांभययकी सांचालनालय, भनयोजन भविाग  

 

सोसायटी फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ व्हीलेजेस अँड अग्रीकल्चर (सेवा), सातारा 

भतसरा मजला, श्रीजय अपाटथमेंट, कदम बाग, जुने आर.टी.ओ. ऑभफस,  सातारा – 415001. 

फोन: 02162234575, 9860925382, 8308852800. 

ई मेल: seva_satara@rediffmail.com 

सादरकते, 

मूल्यमापन अभ्यास अहवाल  



मूल्यमापन अहवाल 

 

1 

 

प्रस्तावना 

 

            राज्यामध्ये गेल्या काही वर्ाापासनू सतत दषु्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस इ. आपत्तीमळेु शेतकऱयाांना 

सांकटाला तोंड द्यावे लागत आह.े शासनाने शेतकऱयाांना ददलासा दणे्यासोबत तयाांच्यात आतमदवश्वास दनमााण 

करण्यासाठी शासनाने राज्यातील यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात बळीरािा चतेना अदियान हा महतवकाांक्षी 

कायाक्रम सरुु केला. प्रतयेक गावामध्ये त्रस्त शेतकऱयाांची दनवड करून तयाांच्या समस्या िाणनू घऊेन शासनामार्ा त 

दवदवध दविागाांकडून दवदवध योिनाांमार्ा त शेतकऱयाांना ददलासा दणे्याचा प्रयतन शासनाने केला आह.े  

             अर्ा व साांदययकी सांचालनालय, दनयोिन दविाग याांच्याकडून सोसायटी र्ॉर एम्पॉवरमेंट ऑर् व्हीलेिेस 

अँड अॅग्रीकल्चर (सवेा) मार्ा त योिनेचा मलू्यमापन अभ्यास दडसेंबर २०१८ ते रे्ब्रवुारी २०१९ या कालावधीमध्ये 

करण्यात आला. योिनेची अांमलबिावणी योग्य आह ेका? तयात काही त्रटुी आहते का? योिनेचा उद्दशे दकतपत 

साध्य झाला? ही या मलू्यमापन अभ्यासाची उदद्दष्ट ेहोती. हा अहवाल मलू्यमापन पाहणीअांतगात सांकदलत करण्यात 

आलेल्या मादहतीवर आधाररत आह.े 

            या कामासाठी अर्ा व साांदययकी सांचालनालय, मुांबई येर्ील अदधकारी याांनी तसेच यवतमाळ आदण 

उस्मानाबाद दिल्यातील सबांदधत सवा अदधकाऱयाांनी मोलाचे सहकाया तसेच वेळोवेळी मागादशान केले या बद्दल 

तयाांचे आिारी आहोत. 
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1. पार्श्वभूमी 

पाश्वािमूी या प्रकरणामध्ये योिनेदवर्यी मादहती, योिनेची उदद्दष्ट,े आदर्ाक प्रगती, मलू्यमापन उदद्दष्ट ेया 

मदुदद्याांचा समावेश आह.े महाराष्र शासनाने राज्यातील शेतकऱयाांचा आतमदवश्वास वाढदवण्यासाठी व 

आतमहतया रोखण्यासाठी मदत व पनुवासन दविागामार्ा त यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात बळीरािा चेतना 

अदियान हा महतवकाांक्षी कायाक्रम सरुु केला, तयाांतगात प्रशासनाने गावसदमतीच्या माध्यमातनू आतमहतया 

रोखण्यासाठी खालीलप्रमाण ेमहतवाच ेउपक्रम राबदवले: 

 

1) शेतकऱयाांना पेरणी काळात बी-दबयाणसेाठी मदत करण.े 

2) त्रस्त कुटुांबातील सदस्याांना आिारपणासाठी मदत करणे. 

3) त्रस्त कुटुांबातील सदस्याांना दबनव्यािी किा दणेे. 

4) शेतकऱयाांचा आतमदवश्वास वाढदवण्यासाठी गावामध्य ेप्ररेक कायाक्रम घणेे. 

5) शासनाच्या योिनाांचा र्ायदा त्रस्त कुटुांबाना दणेे. 

 

अ) योजनेणवषयी माणहती- 

महाराष्र राज्यामध्ये गेल्या काही वर्ाापासनू सतत दषु्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस इ. आपत्तीमळेु 

शेतकऱयाांना सांकटाला तोंड द्यावे लागत आह.े 24 िलैु 2015 रोिी शासनाने शेतकऱयाांना ददलासा दणे्यासोबत 

तयाांच्यात आतमदवश्वास दनमााण करण्यासाठी शासनाने राज्यातील यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात बळीरािा 

चेतना अदियान हा महतवकाांक्षी कायाक्रम सरुु केला. प्रतयेक गावामध्ये त्रस्त शतेकऱयाांची दनवड करून तयाांच्या 

समस्या िाणनू घऊेन शासनामार्ा त दवदवध दविागाांकडून दवदवध योिनाांमार्ा त शेतकऱयाांना ददलासा दणे्याचा 

प्रयतन शासनाने केला आह.े यामध्ये शेतकऱयाांना पेरणी काळात बी-दबयाण ेदणे,े आिारपणासाठी मदत करणे, 

दबनव्यािी किा दणेे, गावामध्ये प्रेरक कायाक्रम घेणे, शासनाच्या योिनाांचा र्ायदा त्रस्त कुटुांबाना दणेे. शासन 

ही योिना 2015 पासनू आिपयंत राबवीत आह.े 

 

आ) योजनेची उणिषे्ट- 

राज्यातील मागील 2-3 वर्ाात दषु्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस इ. नैसदगाक आपत्तीमळेु बादधत 

शेतकऱयाांच्या आतमहतया दवचारात घऊेन तया रोखण्यासाठी क्षेत्रीय कायाक्रमात अमलुाग्र बदल करून 

कुटुांबदनहाय उपाययोिनाांसाठी पररणामकारक असे नवीन पॅकेि तयार करणे, तसचे आतमहतयाग्रस्र् क्षेत्रातील 

नैराश्याने ग्रासलेल्या शेतकऱयाांचे मनोबल उांचावणे. अशा शेतकऱयाांना नैराश्यातनू बाहरे काढण,े तयाांच्यामध्ये 

िगण्यासाठीचा आतमदवश्वास दनमााण करण,े शेतीसाठी मदत करणे, यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरून दवदवध 

उपाययोिना करणे.   

 शेतकऱयाांना पेरणी काळात बी-दबयाणे दणे,े आिारपणासाठी मदत करण,े दबनव्यािी किा दणे,े शासनाच्या 

इतर योिनाांचा र्ायदा त्रस्त कुटुांबाना दणेे. 

 शेतकऱयाांचे मनोबल वाढवणे व शेतकऱयाांच्या मनामध्ये िगण्याची पे्ररणा दनमााण करणारे सादहतय दनदमातीला 

प्रोतसाहन दणेे. 

 अशा आशयाच्या बातम्या, लेखमाला दलदहणे, पत्रकार /लेखकाांना प्रोतसाहन दणेे. 
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 शेतकऱयाांना िगण्याची प्रेरणा दणेारी व्याययाने, पर्नाटदय, कर्ा कर्न, कीतानकार, नाटककार, प्रवचनकार 

याांना प्रोतसादहत करून अदधकादधक कायाक्रम घडवनू आणणे.  

 शेतकऱयाांच्या मनामध्ये सकारातमक दवचार, लढाव ूवतृ्तीवाढदवण्याकररता वातावरण दनदमाती करणे. 

 पर्दशी प्रकल्पाांतगात दवदवध उपाययोिना करण्याच्या अनरु्ांगाने यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्याची करण.े 

(दद. २४/७/२०१५ च्या शासन दनणाय क्रमाांक: एससीवाय-२०१५/प्र.क्र.११९/म-७, िाग-१ नसुार) 

 

तक्ता क्र. 1.1 

अदियानमधील छायादचत्र े

मशाल रे्री सामदुहक दववाह सोहळे 

 

 

 

 

पर्नाटदय शेतकऱयाांना मदत 

 

 

 

 

आरोग्य तपासणी आरोग्य दशबीर 
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इ) योजनेची आणथवक प्रगती- 

वर्ा 2015 साली शासनाने यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात बळीरािा चेतना अदियान हा महतवकाांक्षी 

कायाक्रम सरुु केला, यामध्य ेवर्ा 2015-16 पासनू 2018-19 पयंत शासनामार्ा त एकूण रु. 791930000 (79 

कोटी 19 लाख तीस हिार रुपये) दनधी दणे्यात आला. यापैकी एकूण रु. 630103920 (63 कोटी 1 लाख 3 

हिार 920 रुपय)े दनधी उपाययोिनाांसाठी खचा करण्यात आला. दिल्यानसुार व आदर्ाक वर्ाानसुार 

शासनाकडून दनधी तरतदू, शासनाकडून दनधी खचा याची सदवस्तर मादहती तक्ता क्र. 1.2 व 1.3 मध्ये ददली 

आह.े 

तक्ता क्र. 1.2 

शासनाकडून दनधी खचा याची सदवस्तर मादहती 

णजल्हा वषव 
शासनाकडून णनधी 

तरतूद (रु.) 

शासनाकडून णनधी खचव 

(रु.) 

अखणचवत णनधी 

(रु.) 

खचव णनधी 

% 

यवतमाळ 

2015-16 220360000 184985551 35374449 83.95 

2016-17 112500000 107252369 5247631 95.34 

2017-18 103200000 103100000 100000 99.90 

एकूि 436060000 395337920 40722080 90.66 

उस्मानाबाद 

2015-16 121590000 114089000 7501000 93.83 

2016-17 112500000 109675000 2825000 97.49 

2017-18 46780000 11002000 35778000 23.52 

एकूि 280870000 234766000 46104000 83.59 

सवव एकूि 716930000 630103920 86826080 87.89 

 

तक्ता क्र. 1.3 

शासनाकडून दनधी खचा याची सदवस्तर मादहती 
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ई) मूल्यमापन उणिषे्ट- 

दनदवदा पसु्तकानसुार/दस्तावेिानसुार बळीरािा चेतना अदियान या कामाचे त्रयस्र् मलू्यमापन करणे 

आपेदक्षत आह ेव तपासणीचा अहवाल अर्ा व साांदययकी दविागास करावयाचा आह.े 

 

 मलू्यमापन प्रकल्पाचा खालील प्रमाणे मयुय उद्दशे आह े- 

 योिनेच्या सरुूवातीपासनू ते लािार्ी पयंत योिनेच्या िौदतक आदण आदर्ाक प्रगतीचे मलू्यमापन करण.े 

 योिने आगोदर आदण नांतरचा योिनेचा प्रिाव तपासणे. (Impact of Scheme) 

 योिनेच्या ध्येय आदण उद्दीष्टाांच्या सांदिाात अभ्यासासाठी योिनेचा प्रिावीपणा (effectiveness), परुतेपणा 

(adequacy), साततय (consistency) आदण व्यवहायाता (feasibility) सबांदधत योिना दडझाइनचा 

अभ्यास करणे. 

 योिनेच्या प्रिावी अांमलबिावणीसाठी राज्यापासनू गावापयंत दखेरेख यांत्रणेचा (monitoring 

mechanism) अभ्यास करण.े 

 योिनेतील उपाययोिनाांमळेु शेतकऱयाांच्या आतमहतया कमी झाल्या आहते का याचा अभ्यास करणे. 

 योिनेने लािार्ीस िदवष्यात चाांगले िीवन िगण्यासाठी सकारातमक प्ररेणा ददली आह ेका याचा अभ्यास 

करणे. 

 योिनेमधील आदर्ाक सबांदधत सधुारणाांपेक्षा योिने सबांदधत लेखापरीक्षण दवर्यी सचुदवलेल्या सधुारणा याचा 

अभ्यास   

 योिनेच्या प्रिावी अांमलबिावणीसाठी शासकीय दविागाांमार्ा त वेळोवेळी घेतलेल्या सधुारणा/उपाय/ 

पढुाकाराांचा अभ्यास करणे. 

 योिनेमधनू लाि दमळालेले लािार्ी दनयमावलीनसुार त्रस्त लािार्ी होते का याचा अभ्यास करणे. 

 योिनेमध्ये दनवडलेले लािार्ी ज्याांना दनधीची गरि आह ेपण ते दमळत नाही, तयाची कारणे शोधणे. 

 योिनेच्या अांमलबिावणीची व्याप्ती इतर दिल्याांमध्ये वाढवावी का याचा अभ्यास करण.े 

 योिनेबद्दल िागरुकता वाढवण ेआवश्यक आह ेकी नाही याचा अभ्यास करणे. 

 लक्ष गटाांच्या (Target Groups) प्रमाणाची तपासणी करण्यासाठी आदण त्रस्त कुटुांबाांचे वगीकरण करून  

योिनेतनू लािलेल्या कुटुांबाांची सांयया शोधण.े 

 योिनेमधील अडर्ळयाांना, अडचणी आदण आव्हाने याांना ओळखण्यासाठी योिनेतील खालील स्तरापयंत 

योिना अांमलबिावणीचा अभ्यास करणे.  
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उ) मूल्यमापन प्रकल्पाचे के्षत्र: 

मलू्यमापन प्रकल्पामधील क्षेत्र खालीलप्रमाण:े  

तक्ता क्र. 1.4 
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 मलू्यमापन प्रकल्पाच्या क्षेत्राची सवासाधारण मादहती: 

तक्ता क्र. 1.5 

प्रकल्पाचे क्षेत्राची सवासाधारण मादहती 

माणहती प्रकार यवतमाळ णजल्हा उस्मानाबाद णजल्हा 

िौगोदलक क्षेत्र (चौ.दकमी.) 13,582  7,512.4 

लोकसांयया (शहरी व  ग्रामीण) 27,72,348 16,57,576 

कुटुांब सांयया (शहरी व  ग्रामीण) 6,46,886 3,51,281 

साक्षरता (%) 82.82 78.44 

दलांग गणुोत्तर 

 (1000 परुूर्ाांच्या पाठीमागे दियाांची सांयया) 
952 924 

सरासरी कमाल तापमान (˚C) 42 42.1 

सरासरी दकमान तापमान (˚C) 13 8 

सरासरी पिान्यमान (दममी) 911.34  730 

Source: Census 2011, Collector Office Website 

बळीरािा चेतना अदियानामध्य े यवतमाळ व उस्मानाबाद या दिल्याांचा समावेश आह.े यवतमाळ 

दिल्याचे िौगोदलक क्षेत्र 13,582 चौ.दकमी. तर उस्मानाबाद दिल्याचे 7,512.4 चौ.दकमी. क्षेत्र आह.े 

यवतमाळ दिल्याची लोकसांयया 27,72,348 आहते तर उस्मानाबाद दिल्याची लोकसांयया 16,57,576 

आह.े यवतमाळ दिल्यात 6,46,886 कुटुांबे आहते तर उस्मानाबाद दिल्यात 3,51,281 कुटुांबे आहते. 

यवतमाळ दिल्यात साक्षरता एकूण लोकसांययेच्या 82.82% आह.े तर उस्मानाबाद दिल्यात 78.44% 

साक्षरता आह.े यवतमाळ दिल्याचे दलांग गणुोत्तर (1000 परुूर्ाांच्या पाठीमागे दियाांची सांयया) पादहल्यास 

952 आह.े तर उस्मानाबाद दिल्यात दलांग गणुोत्तर 924 आह.े यवतमाळ दिल्याचे सरासरी कमाल तापमान 

42˚C तर सरासरी दकमान तापमान 13 ˚C आह.े उस्मानाबाद दिल्याचे सरासरी कमाल तापमान 42.1˚C तर 

सरासरी दकमान तापमान 8˚C आह.े यवतमाळ दिल्याचे सरासरी पिान्यमान 911.34 दममी. आह े तर 

उस्मानाबाद दिल्याचे सरासरी पिान्यमान 730 दममी. आह.े  
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2. मूल्यमापन अभ्यास, नमुना आकार पद्धती व पाहिीच्या मयावदा 

या प्रकरणामध्ये मलू्यमापन अभ्यास करत असताना योिनेत असणारे दिल्हावार एकूण त्रस्त कुटुांबे 

/िौदतक लक्ष दकती आहते, मलू्यमापन अभ्यासासाठी नमनुा आकार पद्धती, पाहणीच्या मयाादा यामध्ये आहते.  

अ) मूल्यमापन अभ्यास- 

बळीरािा चेतना अदियान शासन यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यामध्ये पर्दशी प्रकल्प वर्ा 2015 पासनू 

राबवीत आह.े या योिनेच्या मलू्यमापन अभ्यासासाठी प्रकरण क्र. 1 मध्ये मलू्यमापन उदद्दष्ट ेददलेली आहते 

तयानसुार या योिनेचे मलू्यमापन केले आह.े यासाठी योिनेत असणारे दिल्हावार एकूण त्रस्त कुटुांबे /िौदतक 

लक्ष गट यामधील महतवाचा िाग आह.े योिनेचा यवतमाळ आदण उस्मानाबाद दिल्यातील तपशील तक्ता 

क्र. 2.1 मध्ये ददलेला आह.े 

तक्ता क्र. 2.1 

योिनेचा यवतमाळ आदण उस्मानाबाद दिल्यातील तपशील 

णजल्हा अ.क्र. तालुका 
के्षत्रफळ 

(चौ.णकमी.) 

गावाांची 

सांख्या 

कुटुांब सांख्या 

(ग्रामीि) 

लोकसांख्या 

(2011) 

तालुक्यानुसार 

एकूि त्रस्त 

कुटुांबाांची 

सांख्या 

यवतमाळ 

1 घाटांिी 952.58 71 28742 105312 1669 

2 राळेगाव 763.43 74 28170 104832 1179 

3 कळांब 782.32 61 25363 95830 2040 

4 केळापरू 821.47 74 30463 114335 839 

5 नेर 653.82 51 22983 85466 1211 

6 अरणी 837.83 76 39916 113585 1821 

7 मारेगाव 617.03 56 19776 74105 1252 

8 यवतमाळ 1156.49 95 64163 213377 1012 

9 झरी िामनी 718.89 56 19969 73247 1084 

10 दडग्रस 576.04 54 24415 95500 1910 

11 वणी 916.04 101 37317 140645 1968 

12 दारवा 850.06 86 39900 152028 3003 

13 बािळूगाव 591.79 64 22445 89153 4755 

14 महागाव 913.40 77 43213 159225 1265 

15 उमरखडे 1247.70 92 46450 188759 1965 

16 पसुद 1177.61 119 57565 219159 2965 

यवतमाळ एकूि 13576.50 1207 550850 2024558 29938 

उस्मानाबाद 

1 कळांब 915.43 94 41675 191974 2512 

2 वाशी 568.13 51 20941 92150 939 

3 उस् मानाबाद 1331.56 124 63385 293911 3051 

4 परांडा 935.66 87 25977 121390 2060 

5 िमु 872.35 93 26045 118184 2262 

6 तळुिापरू 1568.85 120 47223 226527 1881 

7 उमरगा 998.63 92 45016 215671 1979 

8 लोहारा 534.89 47 26232 116712 543 

उस्मानाबाद एकूि 7725.50 708 296494 1376519 15227 

सवव एकूि 21302.00 1915 847344 3401077 45165 
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आ) मूल्यमापन प्रकल्प कायवपद्धती- 

 मलू्यमापन अभ्यास प्रकल्पाच ेउद्दशे साध्य करण्यासाठी खालील दनयोदित टप्पे तयार करण्यात आले. 

तक्ता क्र. 2.2 

मलू्यमापन अभ्यास प्रकल्पाच ेउद्दशे साध्य करण्यासाठी खालील दनयोदित टप्पे 

 
योिनेचे मलू्यमापन अभ्यास करण्यासाठी वरील दनयोदित टप्प्यानसुार काम पणूा करण्यात आले.  

 

 

1
• योिनेमधील सवा शासन दनणायाांच,े पररपत्रक, अहवाल याांच ेवाचन करण.े

2
• दोन्ही दिल्यास िटे दऊेन दयु्यम प्रकारची मादहती गोळा करण.े

3
• मलु्याांकन करणाऱया टीमची बैठक आयोदित करून तयामध्ये प्रकल्पाची व्याप्ती, प्रतयेकाची िबाबदारी याबाबत चचाा करणे.

4
• तालकु्याची, गावाांची आदण कुटुांबाची नमनुा दनवड करण.े 

5
• मादहती गोळा करण्यासाठी प्रपत्र तयार करण ेव त ेमांिरुीसाठी पाठदवण.े

6
• प्रपत्रास दमळालेल्या मांिरुी नांतर क्षते्र िटे दऊेन आवश्यक असणारे तयामध्ये बदल करण.े

7
• सवेक्षण सरुु होण्यापवूी मलु्याांकन करणाऱया टीमची बैठक आयोदित करून कामाच ेदनयोिन करण.े

8
• नेमनू ददलेल्या घटकाांच ेदनयोिनाप्रमाण ेक्षते्र िटे दऊेन सवेक्षण करण.े

9
• प्रारूप अहवाल सादर करण.े

10
• आवश्यक दरुुस्तया करून अांदतम अहवाल सादर करण.े
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 बळीरािा चेतना अदियान मलू्यमापन अभ्यासासाठी नमनुा दनवडताना वापरलेली दनवड पद्धत- 

शेतकऱयाांच्या आतमहतया रोखण्यासाठी शासनाने पर्दशी प्रकल्प म्हणनू यवतमाळ आदण उस्मानाबाद या 

दिल्याची दनवड केली होती.  

 

तक्ता क्र. 2.3 

मलू्यमापन अभ्यासासाठी नमनुा दनवडताना वापरलेली दनवड पद्धत  

 
 

मलू्यमापन आभ्यासासाठी यवतमाळ आदण उस्मानाबाद दिल्यातील तालकु्याांची दनवड करीत असताना 

दोन्ही दिल्यात प्रतयेकी आतमहतया तीव्रता अदधक असलेले 3 तालकेु आदण आतमहतया तीव्रता कमी 

असलेले 2 तालकेु दनवडण्यात आले. यानांतर दनवडलेल्या प्रतयेक तालकु्यामधील 10% गावाांची दनवड ही 

शहरापासनू िास्त अांतरावरील, शहरापासनू िवळ असलेली, बागायती शेती असलेली, दिरायती शेती 

असलेली, गावात आतमहतया झालेली,  गावात आतमहतया न झालेली या प्रकारचे दनकर् (criteria) वापरून 

वेगवेगळया गावाांची दनवड केली करण्यात आली. याचबरोबर तालकु्यात गावे दनवडताना ती दवखरुलेली 

(scattered) राहतील याची खबरदारी घेण्यात आली. या पद्धतीमळेु तालकु्यातील प्रतयेक प्रकारामधील गावे 

दनवडली गेली, तयामळेु शेती, आतमहतया, शहरापासनूचे अांतर घटकाांचा समतोल साधण्यात आला. 

 

 

नमुना णनवड पद्धती

यवतमाळ

आतमहतया तीव्रता 

अदधक असलेले 3

तालकेु

गावाांची नमनुा दनवड 

10%

दनवडलेल्या 

गावामधील 25%

त्रस्त कुटुांबे

आतमहतया तीव्रता 

कमी असलेले 2

तालकेु

गावाांची नमनुा दनवड 

10%

दनवडलेल्या 

गावामधील 25%

त्रस्त कुटुांबे

उस्मानाबाद

आतमहतया तीव्रता 

अदधक असलेले 3

तालकेु

गावाांची नमनुा दनवड 

10%

दनवडलेल्या 

गावामधील 25%

त्रस्त कुटुांबे

आतमहतया तीव्रता 

कमी असलेले 2

तालकेु

गावाांची नमनुा दनवड 

10%

दनवडलेल्या 

गावामधील 25%

त्रस्त कुटुांबे
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 नमनुा दनवड पद्धतीनसुार मलू्यमापन अभ्यासासाठी दनवडण्यात आलेले तालकेु, गाव ेव त्रस्त कुटुांब सांयया- 

मलू्यमापन अभ्यासासाठी दनवडण्यात आलेले तालकेु, गावे व त्रस्त कुटुांब सांयया ही दनवडण्यात आलेल्या 

पद्धतीनसुार करण्यात करण्यात आली.  

तक्ता क्र. 2.4 

मलू्यमापन अभ्यासासाठी दनवडण्यात आलेले तालकेु 

णजल्हा अ.क्र. तालुका 
लोकसांख्या 

(2011) 

कुटुांब सांख्या 

(ग्रामीि-2011) 

आत् महत् या 

सांख्या* 

आत् महत् या प्रमाि कुटुांबा 

पाठीमागे 

यवतमाळ 

1 घाटांिी 105312 28742 360 80 

2 राळेगाव 104832 28170 352 80 

3 कळांब 95830 25363 313 81 

4 केळापरू 114335 30463 332 92 

5 नेर 85466 22983 240 96 

6 मारेगाव 74105 19776 165 120 

7 दडग्रस 95500 24415 202 121 

8 झरी िामनी 73247 19969 161 124 

9 वणी 140645 37317 289 129 

10 यवतमाळ 213377 64163 475 135 

11 अरणी 113585 39916 289 138 

12 बािळूगाव 89153 22445 157 143 

13 दारवा 152028 39900 271 147 

14 महागाव 159225 43213 239 181 

15 उमरखेड 188759 46450 253 184 

16 पसुद 219159 57565 135 426 

यवतमाळ एकूि 2024558 550850 4233 - 

उस्मानाबाद 

1 कळांब 191974 41675 117 356 

2 उस् मानाबाद  293911 63385 160 396 

3 वाशी 92150 20941 51 411 

4 परांडा 121390 25977 50 520 

5 तळुिापरू 226527 47223 82 576 

6 िमु  118184 26045 44 592 

7 उमरगा 215671 45016 54 834 

8 लोहारा 116712 26232 23 1141 

उस्मानाबाद एकूि 1376519 296494 581 - 
सवव एकूि 3401077 847344 4814 - 

       

       आतमहतया तीव्रता अदधक  

       आतमहतया तीव्रता कमी  

 
* यवतमाळ दिल्यासाठी 2001 ते 2017 पयंतची लोकसांयया वापरली आह ेतर उस्मानाबाद दिल्यासाठी 2015 ते 2017 पयंतची 

लोकसांयया वापरली आह.े 

 

मलू्यमापन आभ्यासासाठी यवतमाळ आदण उस्मानाबाद दिल्यातील तालकु्याांची दनवड करीत असताना 

दोन्ही दिल्यात प्रतयेकी आतमहतया तीव्रता अदधक असलेले 3 तालकेु आदण आतमहतया तीव्रता कमी 

असलेले 2 तालकेु दनवडण्यात आले तयाचा तपशील तक्ता क्र. 2.4 मध्ये दणे्यात आलेला आह.े 
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तक्ता क्र. 2.5 

मलू्यमापन अभ्यासासाठी दनवडण्यात आलेल्या गावाांची सांयया आदण त्रस्त कुटुांब सांयया 

णजल्हा अ.क्र. तालुका 

तालुका 

णनवडण्याचे 

कारि 

ग्रामपांचा

यत 

सांख्या 

णनवडण्यात 

आलेली 

10 % गावे 

 

आत् महत् या 

प्रमाि 

कुटुांबा 

पाठीमागे 

तालुक्यानुसार 

एकूि त्रस्थ 

कुटुांबाांची 

सांख्या 

णनवडण्यात 

आलेली 10 

% 

गावामधील 

एकूि त्रस्थ 

कुटुांबाांची 

सांख्या 

मूल्यमापनासाठी 

णनवडण्यात 

आलेले 25 % 

त्रस्थ कुटुांबे 

यवतमाळ 

1 घाटांिी 

सवाादधक 

आतमहतया 

तीव्रता 

71 8 

80 

1669 178 47 

2 राळेगाव 

सवाादधक 

आतमहतया 

तीव्रता 

74 8 

80 

1179 143 37 

3 कळांब 

सवाादधक 

आतमहतया 

तीव्रता 61 

7 

81 

2040 233 60 

4 उमरखेड 

सवाात कमी 

आतमहतया 

तीव्रता 

92 10 

184 

1965 202 52 

5 पसुद 

सवाात कमी 

आतमहतया 

तीव्रता 

119 12 

426 

2965 341 87 

यवतमाळ एकूि - 417 45 - 9818 1097 283 

उस्मानाबाद 

1 

कळांब 

सवाादधक 

आतमहतया 

तीव्रता 

94 10 

356 

2512 223 57 

3 

उस् मानाबाद  

सवाादधक 

आतमहतया 

तीव्रता 

124 13 

396 

3051 430 109 

2 

वाशी 

सवाादधक 

आतमहतया 

तीव्रता 

51 6 

411 

939 152 38 

4 

उमरगा 

सवाात कमी 

आतमहतया 

तीव्रता 

92 10 

834 

1979 247 64 

5 

लोहारा 

सवाात कमी 

आतमहतया 

तीव्रता 

47 6 

1141 

543 59 17 

उस्मानाबाद एकूि - 408 45 - 9024 1111 285 

सवव एकूि - 825 90 - 18842 2208 568 

 

तक्ता क्र. 2.5 प्रमाणे दनवडलेल्या प्रतयेक तालकु्यामधील 10% गावाांची दनवड करण्यात आली. दनवड 

करण्यात आलेल्या गावामधील 25% त्रस्त कुटुांबाांची सवेक्षणासाठी नमनुा म्हणनू दनवड करण्यात आली. 

यामध्य ेसवेक्षणासाठी यवतमाळ दिल्यातील 283 व उस्मानाबाद दिल्यातील 285 त्रस्त कुटुांबाांची दनवड 

करण्यात आली. 
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तक्ता क्र. 2.6 

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यातील मलू्यमापन अभ्यासासाठी दनवडण्यात आलेली गावे 

दिल्हा तालकुा 

दनवडण्यात 

आलेली 

गावे 

अ.क्र. 

गाव 
गावाचे नाव दनवडण्याचे कारण 

एकूण त्रस्र् कुटुांब 

सांयया 

दनवडलेली त्रस्र् कुटुांबे (25 

%) 

यवतमाळ 

घाटांिी 9 

1 मरुली शहरािवळ, आतमहतया झालेली 15 4 

2 चोराांबा शहरािवळ, आतमहतया झालेली 23 6 

3 दटपेश्वर शहरापासनू दरू, आतमहतया झालेली 20 5 

4 दकन्ही दकनारा शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 16 4 

5 आांबेझरी 
शहरापासनू दरू, काही प्रमाणात बागायती शेती, आतमहतया 

झालेली 
26 7 

6 पाटापाांगरा शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 33 9 

7 पाडी नस्करी शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 31 8 

8 दटटवी शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 14 4 

राळेगाव 8 

1 िळका शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 19 5 

2 आष्टा शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 20 5 

3 सावांगी शहरापासनू िवळ, बागायती शेती, आतमहतया झालेली 24 6 

4 खेमकुां ड शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 15 4 

5 धानोरा शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 11 3 

6 सराटी शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 16 4 

7 झाडगाांव शहरापासनू िवळ, बागायती शेती, आतमहतया झालेली 16 4 

8 दहगेाव शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 22 6 

कळांब 7 

1 कोठा शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 17 5 

2 दतरझडा शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 25 7 

3 दवेनाळा शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 66 17 

4 नरसापरू शहरापासनू िवळ, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 36 9 

5 डोंगरखडाा शहरापासनू िवळ, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 17 4 

6 मेटीखेडा शहरापासनू िवळ, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 24 6 

7 मलकापरू शहरापासनू िवळ, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 48 12 

उमरखेड 10 

1 मोरचांडी शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 16 4 

2 दनांगणरु शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 17 5 

3 बेलखेड शहरापासनू िवळ, बागायती शेती, आतमहतया झालेली 16 4 

4 ढाणकी शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 16 4 

5 कारखेड शहरापासनू दरू, बागायती शेती, आतमहतया झालेली 27 7 

6 धनि शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 28 7 

7 पोर्ाळी शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती 16 4 

8 झाडगाांव शहरापासनू िवळ, बागायती शेती 36 9 

9 मरुली शहरापासनू दरू, बागायती शेती, आतमहतया झालेली 16 4 

10 दचांचोली सांगम शहरापासनू दरू, बागायती शेती, आतमहतया झालेली 14 4 

पसुद 12 

1 लाखी शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 36 9 

2 काऱहोळ शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 16 4 

3 बेलगव्हाण शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 18 5 

4 ब्राह्मणगाव शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती 25 7 

5 दपांपळखटुा शहरापासनू दरू, बागायती शेती, आतमहतया झालेली 12 3 

6 पाांढूणाा ख.ु शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 16 4 

7 बोरी ख.ु शहरापासनू िवळ, बागायती शेती, आतमहतया झालेली 27 7 

8 शेंबाळदपांपरी शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती 48 12 

9 दबबी शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती 8 2 

10 रामपरूनगर शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 16 4 

11 बेलोरा शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती 95 24 

12 हुडी ख.ु शहरापासनू दरू, कोरडवाहू शेती 24 6 
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यवतमाळ एकूण 1097 283 

उस्मानाबाद 

उस्मानाबाद 13 

1 िहागीरदारवाडी शहरािवळ, कोरडवाहू शेती 28 7 

2 िनुोनी कोरडवाहू शेती, शहरापासनू लाांब 30 8 

3 वडगाव शहरािवळ, आतमहतया झालेली 31 8 

4 कािळा बागायती शेती, आतमहतया झालेली 42 11 

5 सारोळा ब.ु बागायती शेती, आतमहतया झालेली 12 3 

6 येडशी शहरापासनू लाांब,कोरडवाहू शेती 43 11 

7 टेर शहरापासनू लाांब, आतमहतया झालेली 61 15 

8 कुमाळवाडी कोरडवाहू शेती,शहरापासनू लाांब 11 3 

9 सुांिा कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 13 3 

10 ढोकी कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 53 13 

11 ताकदवकी कोरडवाहू शेती, शहरापासनू लाांब 15 4 

12 बेंबळी बागायती शेती, शहरापासनू लाांब, आतमहतया झालेली 59 15 

13 पाडोळी कोरडवाहू शेती, शहरापासनू लाांब, आतमहतया झालेली 32 8 

कळांब 10 

1 दडकसळ शहरािवळ, आतमहतया झालेली 6 2 

2 ताांदळूवाडी शहरािवळ, आतमहतया झालेली 17 4 

3 अडसळूवाडी बागायती शेती, शहरापासनू लाांब 16 4 

4 ईटकुर बागायती शेती, शहरापासनू लाांब, आतमहतया झालेली 29 7 

5 नागझरवाडी कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 15 4 

6 ददहर्ळ कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 23 6 

7 वाठवडा कोरडवाहू शेती,शहरापासनू लाांब 20 5 

8 राांिणी कोरडवाहू शेती,शहरापासनू लाांब 18 5 

9 दनपाणी कोरडवाहू शेती,शहरापासनू लाांब, आतमहतया झालेली 21 5 

10 आवडदशपरुा बागायती शेती, शहरापासनू लाांब, आतमहतया झालेली 58 15 

वाशी 6 

1 महालदारपरूी शहरािवळ, आतमहतया झालेली 24 6 

2 कडकनार्वाडी कोरडवाहू शेती,शहरापासनू लाांब, आतमहतया झालेली 15 4 

3 समरकुां ड बागायती शेती, शहरापासनू लाांब, आतमहतया झालेली 25 6 

4 पारा बागायती शेती, शहरापासनू लाांब, आतमहतया झालेली 28 7 

5 पारगाव शहरापासनू लाांब, आतमहतया झालेली 31 8 

6 बावी कोरडवाहू शेती,शहरापासनू लाांब, आतमहतया झालेली 29 7 

लोहारा 6 

1 बेंडकाळ शहरािवळ, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 10 3 

2 आचलेर शहरापासनू लाांब, कोरडवाहू शेती, आतमहतया झालेली 6 2 

3 माकणी बागायती शेती, शहरापासनू लाांब 12 3 

4 माळेगाव कोरडवाहू शेती,आतमहतया झालेली 5 2 

5 बेलवाडी कोरडवाहू शेती,शहरापासनू लाांब, आतमहतया झालेली 5 2 

6 िातागळी बागायती शेती, शहरापासनू लाांब 21 5 

उमरगा 10 

1 माडि कोरडवाहू शेती,शहरापासनू लाांब, आतमहतया झालेली 20 5 

2 कवठा कोरडवाहू शेती,शहरापासनू लाांब, आतमहतया झालेली 35 9 

3 दिकार साांगवी बागायती शेती, शहरापासनू लाांब 23 6 

4 आलरू कोरडवाहू शेती,शहरापासनू लाांब, 34 9 

5 सुांदरवाडी कोरडवाहू शेती,शहरापासनू लाांब,  आतमहतया झालेली 20 5 

6 गुांिोटी शहरािवळ,बागायती शेती 13 4 

7 दाबका शहरािवळ,बागायती शेती 36 9 

8 समदु्राळ कोरडवाहू शेती,शहरापासनू लाांब,  आतमहतया झालेली 30 8 

9 कोराळ कोरडवाहू शेती,शहरापासनू लाांब, 24 6 

10 डीग्गी कोरडवाहू शेती,शहरापासनू लाांब, आतमहतया झालेली 12 3 

यवतमाळ दिल्हा एकूण 1111 285 

सवा एकूण 2208 568 
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तालकु्यामधील नमनुा गावाांची सांयया ठरल्यानांतर तालकु्यामधील गावे दनवडताना तक्ता क्र. 2.6 प्रमाणे 

गावे शहरापासनू िास्त अांतरावरील, शहरापासनू िवळ असलेली, बागायती शेती असलेली, दिरायती शेती 

असलेली, गावात आतमहतया झालेली, गावात आतमहतया न झालेली या प्रकारचे दनकर् (criteria) वापरून 

वेगवेगळया गावाांची दनवड केली करण्यात आली. याचबरोबर तालकु्यात गावे दनवडताना ती दवखरुलेली 

(scattered) राहतील याची खबरदारी घणे्यात आली. या पद्धतीमळेु तालकु्यातील प्रतयेक प्रकारामधील गावे 

दनवडली गेली, तयामळेु शेती, आतमहतया, शहरापासनूचे अांतर घटकाांचा समतोल साधण्यात आला. 

यवतमाळ दिल्यामधील मलू्यमापन अभ्यासासाठी दनवडण्यात आलेल्या गावाांचा नकाशा तक्ता क्र. 2.7 

मध्ये ददलेला आह ेतर उस्मानाबाद दिल्यामधील मलू्यमापन अभ्यासासाठी दनवडण्यात आलेल्या गावाांचा 

नकाशा तक्ता क्र. 2.8 मध्ये ददलेला आह.े 
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तक्ता क्र. 2.7 

यवतमाळ दिल्यातील मलू्यमापन अभ्यासासाठी दनवडण्यात आलेल्या गावाांचे स्र्ान 
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तक्ता क्र. 2.8 

उस्मानाबाद दिल्यातील मलू्यमापन अभ्यासासाठी दनवडण्यात आलेल्या गावाांच ेस्र्ान 
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 मलू्यमापन अभ्यासासाठी दनवडण्यात आलेली त्रस्र् कुटुांब सांयया व केलेले प्रतयक्ष सवेक्षण याचा तपशील 

तक्ता क्र. 2.9 मध्ये ददलेला आह.े 

तक्ता क्र. 2.9 

मलू्यमापन अभ्यासासाठी दनवडण्यात आलेली त्रस्र् कुटुांब सांयया व केलेले प्रतयक्ष सवेक्षण  

दिल्हा तालकुा 
मलू्यमापनासाठी दनवडण्यात 

आलेली त्रस्र् कुटुांबे 

प्रतयक्ष मलू्यमापन पणूा 

झालेली त्रस्र् कुटुांबे 

यवतमाळ 

घाटांिी 47 47 

राळेगाव 37 37 

कळांब 60 60 

उमरखडे 52 49 

पसुद 87 87 

उस्मानाबाद 

कळांब 57 58 

उस् मानाबाद  109 121 

वाशी 38 38 

उमरगा 64 64 

लोहारा 17 17 

एकूण 568 578 

 

तक्ता क्र. 2.9 मध्ये तालकु्यानसुार मलू्यमापन अभ्यासासाठी दनवडण्यात आलेली त्रस्र् कुटुांब सांयया व 

केलेले प्रतयक्ष सवेक्षण याचा तपशील ददलेला आह.े मलू्यमापन अभ्यासासाठी एकूण 568 त्रस्त कुटुांबाांची 

दनवड करण्यात आली होती. तर प्रतयक्षात 578 त्रस्त कुटुांबाांचे सवेक्षण करण्यात आले. 

 

इ) पाहिीच्या मयावदा- 

 अहवालामधील बहुतेक कोष्टकातील आकडेवारी ही अपणूांकामध्ये ददलेली आह,े तयामळेु काही कोष्टकात 

तयाची एकूण बेरीिेमध्ये अपणूांकामध्ये र्रक येऊ शकतो. 

 शासकीय अदधकाऱयाांच्या, कमाचाऱयाांच्या मलुाखती घतेाना/ प्रश्नावली िरत असताना दसुऱया दविागावर, 

वररष्ठ अदधकाऱयाांवर दोर्ारोप नको म्हणनू योिना राबदवता प्रतयक्षात आलेल्या अडचणी, कळीचे मदु्द ेयाबाबत 

पणूा मादहती दमळू शकतेच असे नाही, तयामळेु अस ेसवा मदु्द ेमलू्यमापन अभ्यासात सादर केलेल्या दनरीक्षणात, 

दशर्ारसीत येतीलच याची खात्री नाही. 
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3. मूल्यमापनाच्या उणिष्टाांनुसार मूल्यमापन अभ्यास पाहिी अांतगवत णनरीक्षिे 

बळीरािा चेतना अदियान मलू्यमापन अभ्यास करीत असताना खालील प्रमाणे मलू्यमापनाच्या 

उदद्दष्टाांनसुार मलू्यमापन अभ्यास पाहणी अांतगात दनरीक्षणे (Observations) आढळून आली. 

 

अ) योजनेच्या सुरूवातीपासून ते लाभाथी पयंत योजनेच्या भौणतक आणि आणथवक प्रगती-  

यवतमाळ दिल्यात 1207 गावामधील एकूण त्रस्त कुटुांब सांयया 29938 दनवडण्यात आली. मलू्यमापन 

अभ्यासावेळी नमनुा गावातील दनवडलेल्या सवा लािार्ी ांना पेरणी, आिारपणा कररता आदण उसनवारी 

(दबनव्यािी किा) या प्रकारात पैसे ददल्याचे आढळले. उस्मानाबाद दिल्यात 708 गावामधील एकूण त्रस्त 

कुटुांब सांयया 15227 दनवडण्यात आली. यापैकी दकती लािार्ी ांना योिनेचा र्ायदा झाला याची मादहती 

सद्यदस्र्त दिल्हा सदमती याांच्याकडे उपलब्ध झाली नाही. मात्र मलू्यमापन अभ्यासावेळी नमनुा गावातील 

दनवडलेल्या सवा लािार्ी ांना पेरणी, अकस्मात खचा आदण उसनवारी या प्रकारात पैसे ददल्याचे आढळले. 

     तक्ता क्र. 1.2 नसुार यवतमाळ दिल्यात शासनाकडून दनधी तरतदू 43.606 कोटी रुपय ेकरण्यात 

आली होती, यापैकी 39.53 कोटी रुपये एकूण तरतदू दनधी पैकी खचा (90.66%) करण्यात आले. उस्मानाबाद 

दिल्यात शासनाकडून दनधी तरतदू 28.08 कोटी रुपय ेकरण्यात आली होती, यापैकी 23.47 कोटी रुपये एकूण 

तरतदू दनधीपैकी खचा (83.59%) करण्यात आला. 

यवतमाळ व उस्मानाबद या दोन्ही दिल्यात सांपणूा दिल्याची गावस्तरावरील खचााची आकडेवारी दिल्हा 

सदमतीकडे उपलब्ध झाली नसल्यामळेु गावस्तरावर सरासरी दकती टक्के दनधी खचा झाला ते स्पष्ट होत नाही. 

मात्र मलू्यमापन अभ्यासादरम्यान यवतमाळ दिल्यात ग्रामसदमतयाांनी एकूण दमळालेल्या दनधीपैकी सरासरी 

78.62 % दनधी खचा केल्याचे ददसले. उस्मानाबाद दिल्यात ग्रामसदमतयाांनी एकूण दमळालेल्या दनधीपैकी 

सरासरी 84.45% दनधी खचा केल्याचे ददसले.    

 

आ) योजने आगोदर आणि नांतरचा योजनेचा प्रभाव- 

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात गाव सदमतीमार्ा त गावामध्य ेवेगवेगळया कारणाांनी त्रस्त असणाऱया 

कुटुांबाांची दनवड केली होती. त्रस्त कुटुांबाना पेरणी, अकस्मात खचा, आिारपण, उसनवारी, व्यवसाय दवर्यक 

मदत, प्रेरक कायाक्रम इ. मार्ा त तयाांचा त्रस्तपणा कमी करण्याचा प्रयतन झाला. मलू्यमापन अभ्यासादरम्यान 

गावातील ग्रामस्र्, शिेारी याांची मते घेऊन प्रतयक्ष सवेक्षण करणारे प्रदतदनधी याांनी त्रस्त कुटुांबामध्ये 

िगण्यादवर्यी सकारातमक िावना दनमााण झालेली आह ेका (तक्ता क्र. 4.91) ते पदहले असता यवतमाळ 

दिल्यात 79.64% त्रस्त कुटुांबे िगण्यादवर्यी मानदसक सकारातमक आढळली, तर उस्मानाबादमध्ये 81.54% 

त्रस्त कुटुांबे िगण्यादवर्यी दवर्यक मानदसक सकारातमक आढळली.   

मात्र तयाांची त्रस्र् असल्याची अडचण दमटली आह ेका (तक्ता क्र. 4.93) ते पादहले असता यवतमाळ 

दिल्यात 280 नमनुा कुटुांबाांपैकी 13.09% त्रस्त कुटुांबाांची त्रस्त असल्याची अडचण दमटली आह,े 16.78% 

त्रस्त कुटुांबाांची अडचण दमटलेली नाही, तर 70.13% लोकाांची काही प्रमाणात अडचण दमटली आह.े 

उस्मानाबाद दिल्यात 298 नमनुा कुटुांबाांपैकी 25.95 % त्रस्त कुटुांबाांची त्रस्त असल्याची अडचण दमटली 

आह,े 24.39 % त्रस्त कुटुांबाांची अडचण दमटलेली नाही, तर 49.66% लोकाांची काही प्रमाणात अडचण 

दमटली आह.े  
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इ) योजनेच्या ध्येय आणि उिीष्टाांच्या सांदभावत योजनेचा प्रभावीपिा (effectiveness), पुरतेपिा 

(adequacy), सातत्य (consistency) आणि व्यवहायवता (feasibility) - 

योिनेचा प्रिावीपणा पादहल्यास दिल्हा सदमती, दवदवध शासन दविाग, गाव सदमती आदण त्रस्त कुटुांब 

याांच्याकडून दमळालेल्या मादहतीच्या दवशे्लर्णानसुार आदण 2015 पासनू यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात 

आतमहतयाांच ेप्रमाण कमी झाले आह.े यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यातील त्रस्त कुटुांबे सरासरी 80.59% 

िगण्यादवर्यी मानदसक सकारातमक (तक्ता क्र.4.91) आढळली.  

योिनेच्या परुतेपणाबाबत पादहल्यास गाव स्तरावर सध्या दनवडलेल्या त्रस्त कुटुांबाांव्यदतररक्त अडचणीत 

असलेल्या कुटुांबाांची सांयया अदधक आह ेमात्र दमळालेल्या अपऱुया दनधीमळेु मयााददत लािार्थयांना दनवडण्याचे 

बांधन आले. याचबरोबर त्रस्त लािार्ीस दमळालेली रक्कम पादहल्यास 1000 रुपय ेते 5000 रुपय ेयादरम्यान 

मदत केली आह ेती रक्कमही अपरुी असल्याचे दिल्हा सदमती, दवदवध शासन दविाग, गाव सदमती आदण 

त्रस्त कुटुांब याांच्याकडून दमळालेल्या मादहतीवरून समिले, याांच्या मते दकमान 10,000 रुपय ेमदत दमळणे 

आवश्यक आह.े 

योिनेमधील अांमलबिावणीच्या साततयाचा दवचार केल्यास सरुवातीच्या काळात योिनेबाबत शासकीय 

अदधकारी-कमाचाऱयाांमधील उतसाह चाांगला होता, त्रस्त लािार्ी दनवडीमध्ये गावसदमतीमध्ये वाद दनमााण 

झाल्यानांतर उतसाह काही प्रमाणात कमी झाला. म्हणनू योिनेमध्ये उतसाहाचे साततय व समन्वय शेवटपयंत 

रादहले नाही.  

योिनेची व्यवहायाता पादहल्यास त्रस्त कुटुांब दनवडीत यणेाऱया अडचणी व उसनवारीने ददलेले पैसे  

(दबनव्यािी किा) परत न करण्याची त्रस्त कुटुांबाची पररदस्र्ती व मानदसकता ह ेमदु्द ेसोडल्यास योिना व्यवहाया 

वाटते. कारण वर्ा 2015 पासनू शेतकरी आतमहतया झाल्येल्याचा आलेख (तक्ता क्र. 4.2) पादहल्यास वर्ा 

2015 पासनू आतमहतयाांचा कल negative ददसत आह ेतयामळेु योिनेचा पररणाम सकारातमक ददसत आह.े 

 

ई) योजनेच्या प्रभावी अांमलबजाविीसाठी राज्यापासून गावापयंत देखरेख यांत्रिा 

(monitoring mechanism)-  

या योिनेच े राज्य स्तरावरील काम मदत व पनुवासन दविाग पाहते, दिल्हा स्तरावर दिल्हादधकारी 

कायाालय (दनवासी उपदिल्हादधकारी/बळीरािा कक्ष) आदण दवदवध शासकीय दविाग काम पाहतात व गाव 

स्तरावर गाव सदमती काम करते. यामध्य े सवा शासकीय दविागाशी समन्वय साधण्याचे काम दनवासी 

उपदिल्हादधकारी/बळीरािा कक्ष याांच्यामार्ा त केला िातो. 

दिल्यामध्ये काम करत असलेल्या वेगवेगळया दविागाांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी यवतमाळ मध्ये असा 

स्वतांत्र कक्ष अदस्ततवात आह,े तयामळेु या दठकाणी योिनेच्या कामास पणूा वेळ ददला िातो. मात्र 

उस्मानाबादमध्ये स्वतांत्र कक्ष अदस्ततवात नाही तयामळेु कायाालयीन कामाबरोबर या योिनेचे काम पाहावे 

लागते.  

गाव सदमतीकडून मादहती घणे्याचे काम गट दवकास अदधकारी याांच्या मार्ा त दिल्हा पररर्दचे े उप 

मयुयकायाकारी अदधकारी (ग्रा.पां.) घते असतात, दिल्हा सदमतीच्या बैठकीत योिनेच्या प्रगतीबाबत तपशील 

उप मयुयकायाकारी अदधकारी (ग्रा.पां.) दते असतात.  

 



मूल्यमापन अहवाल 

 

22 

 

उ) योजनेतील उपाययोजनाांमुळे शेतकऱयाांच्या आत्महत्या कमी झाल्या आहेत का याचा 

अभ्यास- 

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात वर्ा 2015, 2016, 2017 आदण 2018 या कालावधीमधील 

आतमहतयाांच ेदवशे्लर्ण करण्यात आले. (तक्ता क्र. 4.1) यवतमाळ दिल्यात अनकु्रमे 386, 272, 246 आदण 

240 आतमहतया झाल्या. उस्मानाबद दिल्यात अनकु्रमे 166, 159, 126 आदण 130 अशा आतमहतया झाल्या 

आह.े योिना सरुु झाल्यापासनू सरासरी शेतकरी आतमहतयाांचा कल कमी झाल्याचे ददसनू येते. परांत ु

आतम्हतयाांमध्ये झालेली घट समाधानकारक नाही. यामध्ये अिनू मोठदया प्रमाणात घट होणे आपेदक्षत आह.े 

 

ऊ) योजनेने लाभाथीस भणवष्यात चाांगले जीवन जगण्यासाठी सकारात्मक पे्ररिा णदली आहे का 

याचा अभ्यास - 

मलू्यमापन अभ्यासादरम्यान गावातील ग्रामस्र्, शेिारी याांची मते घऊेन प्रतयक्ष सवेक्षण करणारे प्रदतदनधी 

याांनी त्रस्त कुटुांबामध्ये िगण्यादवर्यी सकारातमक िावना दनमााण झालेली आह ेका (तक्ता क्र. 4.91) ते पादहले. 

यादरम्यान यवतमाळ दिल्यात 280 नमनुा कुटुांबाांपैकी 79.64% त्रस्त कुटुांबे िगण्यादवर्यी सकारातमक 

आढळली, तर उस्मानाबादमध्ये 298 नमनुा कुटुांबाांपैकी 81.54% त्रस्त कुटुांबे िगण्यादवर्यी सकारातमक 

आढळली. 

 

ऋ) योजनेचे सामाणजक लेखापरीक्षि व सुचणवलेल्या सुधारिा याचा अभ्यास –   

यवतमाळ दिल्यातील दिल्हा मादहती अदधकारी आदण उस्मानाबाद दिल्यातील दिल्हा पशसुांवधान 

अदधकारी याांना ऐनवेळी दनधी दणे्यात आला, तयामळेु तयाांना कामासाठी वेळ कमी दमळाला. यासाठी दिल्हा 

सदमतीने सबांदधत दविागाांना वेळेत दनधी दणेे गरिचेे आह.े   

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात दिल्हा सदमतीने दविागदनहाय ददलेल्या दनधीचा वेळोवेळी 

आढावा/पाठपरुावा घतेला नसल्याचे ददसनू आले. तयामळेु दविागवार प्राप्त दनधी-खचा दनधी व लाि 

दमळालेल्या त्रस्त कुटुांबाांची सांयया याबबत अद्ययावत मादहती मलू्यमापनावेळी उपलब्ध झाली नाही. 

ऌ) योजनेच्या प्रभावी अांमलबजाविीसाठी शासकीय णवभागाांमाफव त वेळोवेळी घेतलेल्या 

सुधारिा/उपाय/ पुढाकाराांचा अभ्यास - 

योिनेच्या प्रिावी अांमलबिावणीसाठी शासकीय दविागाांमार्ा त वेळोवेळी सधुारणा/उपाययोिना 

करण्यात आल्या यामध्य े यवतमाळ दिल्यात मदहला व बाल दवकास अदधकारी याांच्या कायाालयाद्वारे 

बळीरािा चेतना अदियानाांतगात दवशेर् सामदुहक दववाह योिना राबदवण्यात येत आह.े बळीरािा चेतना 

अदियान कक्षामार्ा त  शतेकरी कुटुांबातील कका रोगग्रस्ताांना रु. 10000 प्रमाण ेआदर्ाक मदत केली, MBBS 

चे दशक्षण घेणाऱया दवद्यार्थयांना रुपय े 30000 ची मदत, ज्वारीच े रु्टवे खाऊन दगावलेल्या िनावराांच्या 

शेतकऱयास रु. 10000 पयंत मदत, कीटकनाशकाांच्या र्वारणीमळेु दवर्बादधत शेतकऱयाांना व मिरुाांना रु. 

5000 प्रमाण ेमदत, स्पधाा परीक्षा तयारी करणाऱया होतकरू मलुाांना रु. 5000 प्रमाण ेमदत, मदु्रा योिना मळेावा, 

बँकाांच्या मदतीने अिा द्या किा घ्या मेळावा (लािार्ी-33300), 142 लािार्थयांना दधुाळ िनावरे कक्षामार्ा त 
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National Chemical Fertilizer याांच्या CSR मधनू मदत केली, िैन सांघटनेकडून शेतकऱयाांच्या गरि ू5 

वी ते 12वी च्या मलुाांना पणेु येरे् दशक्षणासाठी पाठदवले, याचबरोबर यवतमाळ दिल्हादधकारी कायालयाच्या 

सवा अदधकारी व कमाचारी याांनी एका ददवसाचे वेतन बळीरािा चेतना अदियान कक्षास वरील उपाययोिनाांना 

मदत करण्यास ददले.  

याचबरोबर शल्यदचदकतसक दविागामार्ा त महाआरोग्य मेळावा आयोदित करून 11000 शेतकरी 

रुग्णाांना मदत केली. वरील सवा उपाययोिनाांमधील व मदत केलेली सवा कुटुांबे गरि ू शेतकरी कुटुांबे होती, 

यामध्य ेदनवडलेल्या त्रस्त कुटुांबाांचाही समावेश होता. 

उस्मानाबाद दिल्यात दिल्हा आरोग्य अदधकारी याांनी त्रस्त शतेकरी कुटूांबीतील सदस्याांना आिारच होऊ 

नये म्हणनू आशा कायाकताा याांच्या मार्ा त प्रश्नावलीव्दारे तयाांच्या समस्या िाणनू घवेनू गावपातळीवर 

प्रदतबांधातमक व उपचारातमक दशबीराांचे आयोिन करुन मोर्त और्धोपचार केले. 

दिल्हा शल्यदचदकतसक याांनी टेदलमेडीसीनव्दारे दषु्काळग्रस्त शेतकरी याांना तयाांच्या आिारा दवर्यी 

दिल्हा रुग्णालय येर्ील दवशेर्तज्ाांची सेवा ददल्यामळेु शेतक-याांना िागीच उपचार/पाठपरुावा करण्यास मदत 

केली, ग्रामीण व उपदिल्हा रुग्णालयाच्या दठकाणी दषु्काळग्रस्त शेतक-याांसाठी दवदवध आिारावरील आरोग्य 

दशबीरे व प्रदतबांधातमक व उपचारातमक दशबीरे आयोिन करण्यात आले. दषु्काळग्रस्त शेतक-याांना मधमेुह व 

उच्च रक्तदाब व मानदसक आिारावरील मोर्त और्धे दमळाल्यामळेु दिल्हयातील शेतक-याांना आदर्ाक ताण 

कमी होण्यास मदत केली. 

दिल्हा आरोग्य अदधकारी याांच्या मार्ा त दिल् हयातील एकुण 42 प्रा. आ. कें द्रामध् य ेएकुण 132 दठकाणी 

आरोग् य व सांवाद दशबीराांचे आयोिन करण् यात आले. प्रत येक प्रा.आ.कें द्रास दशबीराचे आयोिन करण् यासाठी 

प्रत यकेी प्रा.आ.कें द्र दनहाय रु. 40,000 दनधी दवतरीत करण् यात आला. दशबीराांमध् ये दिल् हयातील एकुण 

54,510 रुग् णाांची तपासणी करण् यात आली. तसेच सांवाद दशबीराांमध् ये 36,291 लािार्थयांना लाि दणे्यात 

आला असे एकूण 91,801 लािार्थयांनी आरोग् य व सांवाद दशबीराांमध् ये लाि घेतला. तसचे स् ञीरोग तज्, 

बालरोगतज् ,अस् र्ीरोगतज्, शल् य दचदकत सक, नेञरोगतज् याांच् या सेवा उपलब् ध करुन दणे् यात आल् या. दवशेर् 

तज्ा मार्ा त 10043 बालकाांची, 24118 स् ञीरुग् णाांची व 20368 परुुर्ाांची तपासणी करण् यात आली आरोग् य 

व सांवाद दशबीरामध् ये एकुण 790 मधमेुहाचे व 1075 उच् च रक् त दाबाचे रुग् ण आढळुन आले. तसेच 1021 

रुग् णाांना सांदिा सेवा दणे् यात आल् या दशबीराांमध् ये 13500 शेतकरी, 6343 शालेय दवदयार्ी व 11524 इतर 

लािार्ी याांना तज्ाांमार्ा त समपुदशेन करण् यात आले. प्रतयेक प्रा.आ.कें द्र स्तरावर कमाचारी व आशा 

स्वयांसेदवका याांचे प्रदशक्षण कायाशाळा आयोदित करण्यात आल्या. आशा स्वयांसेदवका याांचे मार्ा त घरोघर 

सवेक्षण करुन एकूण 15227 त्रस्त कुटुांबातील 3466 आिारी रुग्णाची मादहती सांकदलत करण्यात आली व 

प्रतयेक त्रस्त कुटुांबाला आरोग्य काडा वाटप करण्यात आले तसेच आशा सांकलन नोंदवही तयार करण् याांत 

आल् या व प्रा.आ. कें द्र स् तरावर दशबीर आयोिन करुन त्रस् त कुटुांबातील सदस् याांना आरोग् य सेवा उपलब् ध करुन 

दणे् यात येत आह.े  

कृर्ी दविागामार्ा त शेळीपालन, गाांडुळ खत दनदमाती, डाळ प्रदक्रया उद्योग सोयाबीन प्रदक्रया उद्योग, इ. 

बाबींचे प्रदशक्षण व शास् त्रज्ाांचे मानधन, तसचे प्रदशक्षण सादहत य वाटप केले, कुक् कुटपालन, कडकनार् 

कोंबडीचे प्रात यादक्षक आयोिन, खरीप हांगाम प्रदशक्षण उत कृष् ट शेतकरी समहू गटास बक्षीस वाटप केले. 78 

शेतकरी गटाांना दवदवध व् यवसायासाठी िसे दधु व् यवसाय, शेळीपालन, कृर्ी सेवा कें द्र, कुक् कटपालन इ. 

व् यवसायासाठी दवशेर् दर्रता दनधी दणेे. प्रकल् प सांचालक आत मा याांच्या मार्ा त उन् हाळी िईुमगु दपकाांच े

प्रात यदक्षक कायाक्रम केले.  
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दिल्हा पशसुांवधान अदधकारी याांच्या मार्ा त दनकृष्ट चारा सकस करणे प्रदशक्षण, गावस् तरीय त्रस् त 

कुटुांबातील लािार्ी ांना 75 टक् के अनदुानावर 10 शेळया 01 बोकड गटवाटप करण् यात आले. 

दशक्षणादधकारी (माध्यदमक) याांच्या मार्ा त त्रस्त शेतकरी कुटुांबातील 18 दवद्यार्थयांच् या उच्च दशक्षणाचे 

सन 2017-18 या शैक्षदणक वर्ााच् या शलु्काची अदाई करण् यासाठी खचा केला गेला. 

 दिल्हा मादहती अदधकारी याांनी उल् लेखदनय कामाांच् या यशकर्ा अशा प्रकारे दवदवध मदु्ये ए कत्रीत करुन 

शेतक-याांच् या आत महत या मोठया प्रमाणावर रोखता येतील या उद्येशाने या लघपुटाची दनदमाती करण् यात आली 

आह.े आकाशवाणी उस् मानाबाद कें द्रावरुन बळीरािा चेतना अदियानाची मादहती सवा सामान् यापयंत 

पोहचवावी आदण िनिागतृी व् हावी या उद्येशाने दिल् हयातील दवदवध लािार्थ यांच् या दवदवध प्रशासकीय 

दविाग प्रमखुाांच् या एकुण 76 मलुाखती प्रसारीत करण् यात आल् या. 

 

ऍ) योजनेमधून लाभ णमळालेले लाभाथी णनयमावलीनुसार त्रस्त लाभाथी होते का याचा 

अभ्यास - 

सदर योिनेमध्ये दवदवध शासकीय दविागामार्ा त त्रस्त कुटुांबाना लाि दणे्यात आला आह.े यवतमाळ व 

उस्मानाबाद दिल्यात दिल्हा पररर्द उप मयुय कायाकारी अदधकारी (ग्रा.पां.) याांच्यामार्ा त ददलेला दनधी हा 

पणूातः त्रस्त कुटुांबाना ददलेला आह,े अस ेमलू्यमापन अभ्यासावेळी ददसले. 

मात्र काही दविागाांनी त्रस्त कुटुांबाांबरोबर इतर गरि ूशेतकऱयाांना योिनेमधनू लाि ददलेला आह,े यामध्ये 

यवतमाळ दिल्यात बळीरािा चेतना अदियान कक्षामार्ा त शेतकरी कुटुांबातील कका रोगग्रस्ताांना केलेली 

आदर्ाक मदत, MBBS चे दशक्षण घेणाऱया दवद्यार्थयांना केलेली आदर्ाक मदत, ज्वारीचे रु्टवे खाऊन 

दगावलेल्या िनावराांच्या शेतकऱयास केलेली आदर्ाक मदत, कीटकनाशकाांच्या र्वारणीमळेु दवर्बादधत 

शेतकऱयाांना व मिरुाांना केलेली आदर्ाक मदत, स्पधाा परीक्षा तयारी करणाऱया होतकरू मलुाांना रु केलेली 

आदर्ाक मदत, मदु्रा योिना मेळावा, बँकाांच्या मदतीने अिा द्या किा घ्या मेळावा (लािार्ी-33300), 142 

लािार्थयांना दधुाळ िनावरे कक्षामार्ा त National Chemical Fertilizer याांच्या CSR मधनू मदत केली, 

िैन सांघटनेकडून शेतकऱयाांच्या गरि ू5 ते 12 च्या मलुाांना पणेु येरे् दशक्षणासाठी पाठदवले, मदहला व बाल 

दवकास अदधकारी याांच्या सामदुहक दववाह सोहळे आयोदित करण्यात आले होते, तयादठकाणी गरि ूशेतकरी 

कुटुांबातील लग्नायोग्य िी-परुुर्ाांची सामदुहक दववाह यासाठी दनवड केली. दिल्हा शल्यदचदकतसक याांनी 

ददलेले उपचार, घेतलेले मेळावे या वरील सवा दठकाणी त्रस्त कुटुांबाांबरोबर इतर गरि ूशेतकऱयाांना मदत करण्यात 

आली आह,े मात्र यादठकाणी दनवडलेली दकती त्रस्त कुटुांबाना वरील योिनेमधनू लाि झाल्याच्या नोंदी ठेवल्या 

नसल्याचे ददसले. 

उस्मानाबाद दिल्यात दिल्हा पशसुांवधान अदधकारी याांच्या त्रस् त कुटुांबातील लािार्ी ांना 75 टक् के 

अनदुानावर 10 शेळया 01 बोकड गटवाटप करण् यात आले आह ेतया र्क्त त्रस्त कुटुांबाांनाच ददल्या आहते. 

दशक्षणादधकारी (माध्यदमक) याांच्या मार्ा त र्क्त त्रस्त शेतकरी कुटुांबातील 18 दवद्यार्थयांच् या उच्च दशक्षणास 

मदत केली आह.े 

मात्र उस्मानाबाद दिल्यात दिल्हा शल्यदचदकतसक याांनी टेदलमेडीसीनव्दारे दषु्काळग्रस्त शेतकरी याांना 

तयाांच्या आिारादवर्यी दिल्हा रुग्णालय येर्ील दवशेर्तज्ाांची सेवा तसचे केलेले उपचार, समपुदशेन ह ेत्रस्त 

कुटुांबाांबरोबरच इतर गरि ूशेतकऱयाांना लाि झाला. दिल्हा कृर्ी अधीक्षक याांच्या दविागामार्ा त योिनेच्या 
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पदहल्या वर्ीचा दनधी त्रस्त कुटुांबे सोडून गरि ूशेतकऱयाांना ददला, मात्र तयाच्या पढुील वर्ी र्क्त त्रस्त कुटुांबाना 

योिनेमार्ा त लाि दणे्यात आला आह.े 

वरील प्रमाण ेयवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात िरी त्रस्त कुटुांबे सोडून इतर कुटुांबाना लाि ददलेला 

असला तरी वरील सवा लाि दमळालेली कुटुांबे गरि ूहोती व नादपकी, किाबािारीपणा व आदर्ाक सांकट इ. ने  

अडचणीत आलेली होती. 

 

ऎ) योजनेमध्ये णनवडलेले लाभाथी ज्याांना णनधीची गरज आहे पि ते णमळत नाही, त्याची 

कारिे- 

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यामध्ये मलू्यमापन अभ्यास िेटीवेळी दनवडलेल्या सवा त्रस्त कुटुांबाना 

दबयाणेसाठी, आकस्मात खचाासाठी आदण दबनव्यािी किा अशा प्रकारात शासनाने मदत केली आह.े ही मदत 

2000 ते 5000 रुपये पयंत आह,े परांत ुदमळणारी मदत ही परेुशी नसल्याचे त्रस्त कुटुांबाांनी साांदगतले. याबरोबर 

कुटुांब त्रस्त असल्याच्या अडचणी एका पेक्षा अदधक असतात. त्रस्त कुटुांबाची सांयया अदधक असल्यामळेु सवा 

त्रस्त कुटुांबाांना अपऱुया दनधीमळेु गरिेस परेुशी मदत होऊ शकत नाही.   

मलू्यमापन अभ्यास िेटीवेळी त्रस्त कुटुांबाना तयाांची त्रस्त असल्याची अडचण सांपली आह ेका याबाबत 

दवचारण्यात आले होते, यवतमाळ दिल्यातील एकूण 280 नमनुा त्रस्त कुटुांबाांपैकी 13.09% त्रस्त कुटुांबाांची 

अडचण सांपली आह,े 16.78% त्रस्त कुटुांबाांची अडचणी सांपली नाही, तर 70.13% कुटुांबाांची काही प्रमाणात 

अडचणी सांपल्या आहते. उस्मानाबाद दिल्यात एकूण 298 नमनुा त्रस्त कुटुांबाांपैकी 25.95% त्रस्त कुटुांबाांची 

अडचण सांपली आह,े 24.40% त्रस्त कुटुांबाांची अडचणी सांपली नाही, तर 49.65% कुटुांबाांची काही प्रमाणात 

अडचणी सांपल्या आहते. 

कुटुांब त्रस्त असल्याची कारण ेएका पेक्षा अदधक असतात. अशा वेळी दनवडलेल्या सवा त्रस्त कुटुांबाांना 

मदत झाली तरी त्रस्त कुटुांबास दमळणाऱया अपऱुया दनधीमळेु तयाांची गरि पणूा होऊ शकत नाही.   

 

ए) योजनेच्या अांमलबजाविीची व्याप्ती इतर णजल््ाांमध्ये वाढवावी का याचा अभ्यास- 

बळीरािा चेतना अदियान या योिनेच्या अांमलबिावणीची व्याप्ती इतर दिल्याांमध्ये वाढवण ेयोग्य ठरेल, 

कारण 2015 पासनू 2018 पयंत यवतमाळ दिल्यात आतमहतयाांच्या सांययाांचा कल कमी झाल्याचे ददसत 

आह.े (तक्ता क्र. 4.1) याचबरोबर मलू्यमापन अभ्यासावेळी दवदवध शासकीय दविागाांच्या अदधकाऱयाांच्या 

िेटी घेतल्या होतया. यादरम्यान दोन्ही दिल्यातल्या सवा सांबांदधत अदधकाऱयाांनी योिना इतर दिल्यात राबवावी 

असे साांदगतले आह.े 

शेतकरी आतमहतयाांचा दवचार केल्यास दवदिा व मराठवाडदयात आतमहतया तलुनेत अदधक आहते, तयामळेु 

योिनेच्या अांमलबिावणीची व्याप्ती र्क्त दवदिा व मराठवाडदयापरुतीच असावी. याव्यदतररक्त इतर दिल्यात 

योिनेची व्याप्ती वाढदवण्याची झाल्यास आतमहतयेची पररदस्र्ती पाहून दनणाय घतेा येऊ शकेल.  

 

ऐ)   योजनेबिल जागरुकता वाढविे आवश्यक आहे की नाही याचा अभ्यास - 
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योिनेबाबतची िागरुकता वाढवण ेआवश्यक आह,े कारण ज्या प्रेरक कायाक्रमाांद्वारे योिनेची मादहती त्रस्त 

कुटुांबास दमळते अशा प्रेरक कायाक्रमास यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात सरासरी 72.31% कुटुांबे उपदस्र्त 

होती. (तक्ता क्र. 4.71) अशा कायाक्रमाांना अनपुदस्र्त राहणाऱया कुटुांबाांमध्ये िागरुकता वाढवनू प्रेरक 

कायाक्रमाांद्वारे योिनाांची मादहती पोहचवण ेआवश्यक आह.े  

याचबरोबर योिना सरुु होते वेळी योिना अांमलबिावणी करणारे शासकीय कमाचाऱयाांना ही योिना नेमकी 

गरि ूशेतकऱयासाठी आह ेका, आतमहतयाग्रस्त शेतकऱयाांच्यासाठी आह ेदक त्रस्त कुटुांबासाठी ह ेस्पष्ट नव्हते, 

तयामळेु ही योिना राबदवनेपवुी योिनेबाबत शासकीय व गाव स्तरावर िागरुकता दनमााण करणेदह दततकेच 

आवश्यक आह.े 

 

ऑ) लक्ष गटाांच्या (Target Groups) प्रमािाची तपासिी करण्यासाठी आणि त्रस्त कुटुांबाांचे 

वगीकरि करून  योजनेतून लाभलेल्या कुटुांबाांची सांख्या शोधिे-  

मलू्यमापन अभ्यासावेळी त्रस्त कुटुांबास सवा शासकीय दविागाांमार्ा त कोणतया प्रकारच्या योिनाांचा लाि 

झाला आह े याबाबत मादहती घेण्यात आली होती (तक्ता क्र. 4.87), यामध्य े यवतमाळ व उस्मानाबाद 

दिल्यामध्ये सरासरी शेतीदवर्यक योिनाांमधनू 27.85% त्रस्त कुटुांबाांना लाि झाल्याचा ददसला, व्यवसाय 

दवर्यक लाि 1% त्रस्त कुटुांबाांना दमळाला आह.े आरोग्य दवर्यक लाि 2% त्रस्त कुटुांबाांना झाला आह.े या 

योिनेमधनू आदर्ाक लाि 8.52% त्रस्त कुटुांबाांना झाला आह.े शकै्षदणक लाि 0.25% त्रस्त कुटुांबाांना झाला 

आह.े दववाह योिनेचा लाि 0 % त्रस्त कुटुांबाांना झाला आह,े इतर प्रकारच्या (शौचालय, घरकुल इ.) 

योिनाांमार्ा त 60.37% त्रस्त कुटुांबाांना लाि झाला आह.े तयामळेु यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यामध्ये 

100% त्रस्त कुटुांबाना सबांदधत दविागाांमार्ा त वेगवेगळया योिनाांचा लाि झाला आह.े 

 

ऒ) योजनेमधील अडथळयाांना, अडचिी आणि आव्हाने याांना ओळखण्यासाठी योजनेतील 

खालील स्तरापयंत योजना अांमलबजाविीचा अभ्यास- 

त्रस्त कुटुांब ओळखणे या कळीच्या मदुदद्याला शािीय पररमाण नसल्याने मयाादा येतात, तयामळेु त्रस्त 

कुटुांबाची दनवड करत असताना स्र्ादनक रािकीय हस्तके्षप व पक्षपातीपणामळेु, स्वता:च े दहतसांबांध 

िोपासल्यामळेु त्रस्त कुटुांबाांची योग्य दनवड झाली नाही आदण याच कारणामळेु सरपांच, ग्रामस्र् व ग्रामसेवक 

याांच्यात वाद दनमााण झाला. याचा प्रदतकूल पररणाम योिनेच्या त्रस्त कुटुांब दनवडीवर व योिनेच्या 

उतसाहावरती झाला.   

दद. 25 ऑगस्ट 2015 च्या शासन दनणायानसुार ग्रामस्तरीय सदमतीस ददलेली वादर्ाक रक्कम प्रतयेकी एक 

लाख असल्यामळेु त्रस्त कुटुांबाच्या सांययेच्या प्रमाणात दनधी दणेे अडचणीच ेझाले, कारण लोकसांययेनसुार 

प्रतयेक गावामध्ये त्रस्त कुटुांबाांची सांयया कमी-िास्त होती, तयामळेु दनधी दवतरीत करताना अडचणी दनमााण 

झाल्या. काही गावाांनी दमळालेला दनधी त्रस्त कुटुांबाांना समप्रमाणात वाटण्यात आला तर प्रती गाव एक लाख 

रुपये दनधी उपलब्ध झाल्यामळेु त्रस्त कुटुांबाची लािार्ी दनवड करताना मयाादा आल्यामळेु गावातील इतर 

त्रस्त कुटुांबे याांना लािार्ी यादीमध्ये स्र्ान दमळाले नाही. 
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4. योजनेच्या अांमलबजाविीबाबत णवशे्लषि 

योिनेचे दवशे्लर्ण या प्रकरणामध्ये योिना अांमलबिावणी काळात झालेल्या शेतकऱयाांच्या आतमहतया, 

दिल्हा स्तरीय सदमती, शासकीय दविाग, गाव स्तरीय, त्रस्त कुटुांबीय या घटकाांचा अभ्यास खालीलप्रमाणे 

केला आह.े   

अ) योजना अांमलबजाविी काळात झालेल्या शेतकऱयाांच्या आत्महत्या- 

 योजना सुरु झाल्यापासून झालेल्या शेतकऱयाांच्या आत्महत्या- 

योिना सरुु झाल्यापासनू झालेल्या शेतकऱयाांच्या आतमहतया तक्ता क्र. 4.1 मध्ये ददलेल्या आहते. 

 

तक्ता क्र. 4.1 

योिना सरुु झाल्यापासनू 2015 ते 2018 या कालावधीत झालेल्या शेतकऱयाांच्या आतमहतया 

अ.क्र. वर्ा 
दिल्हा 

एकूण 
यवतमाळ उस्मानाबाद 

1 2015 386 166 552 

2 2016 272 159 431 

3 2017 246 126 372 

4 2018 240 130 370 

एकूण 1144 581 1725 

 

तक्ता क्र. 4.2 

योिना सरुु झाल्यापासनू 2015 ते 2018 या कालावधीत झालेल्या शेतकऱयाांच्या आतमहतया 

 

 

वर्ा 2015 साली शासनाने शेतकऱयाांना ददलासा दणे्यासाठी बळीरािा चेतना अदियान यवतमाळ व 

उस्मानाबाद दिल्यात सरुु केले. तक्ता क्र. 4.1 नसुार यवतमाळ दिल्यात 2015 साली 386 आतमहतया, 2016 

साली 272 आतमहतया, 2017 साली 246 आतमहतया, 2018 पयंत 240 आतमहतया झाल्या आहते. 

उस्मानाबाद दिल्यात 2015 साली 166 आतमहतया, 2016 साली 159 आतमहतया, 2017 साली 126 
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आतमहतया, 2018 पयंत 130 आतमहतया झाल्या आहते. तक्ता क्र. 4.2 पादहल्यास यवतमाळ व उस्मानाबाद 

दिल्यात शेतकरी आतमहतयाांची सांयया 2015 पासनू कमी झाल्याच ेददसते. 

 

 शेतकरी आत्महत्या प्रकार- 

2015 ते 2018 या कालावधीत कोणतया प्रकारे शेतकऱयाांनी आतमहतया केलेल्या आहते तयाचा तपशील 

तक्ता क्र. 4.3 मध्ये ददलेला आह.े 

तक्ता क्र. 4.3 

शेतकरी आतमहतया प्रकार 

अ.क्र. दिल्हा 

शतेकरी आतमहतया प्रकार 

एकूण आगीत 

िाळून 

इतर 

प्रकारे 

गळर्ास 

घऊेन 

पाण्यात उडी 

घऊेन 

मादहती 

उपलब्ध नाही 

दविेचा 

धक् का घऊेन 

दवर् 

प्राशन 

1 यवतमाळ 16 2 201 78 250 5 592 1144 

2 उस्मानाबाद 19 1 426 20 1 4 110 581 

एकूण 35 3 627 98 251 9 702 1725 

 

तक्ता क्र. 4.4 

शेतकरी आतमहतया प्रकार 

 

तक्ता क्र. 4.3 व तक्ता क्र. 4.4 पाहल्यास सवाादधक शेतकरी आतमहतया 702 आहते, तया दवर् प्राशन 

करून झाल्याचे ददसत आह.े तयानांतर गळर्ास घेऊन आतमहतया केल्याच ेददसत आहते, तयाची सांयया 627 आह.े 

यवतमाळ व उस्मानाबाद या दिल्यातील शतेकरी आतमहतया तपशील पादहल्यास यवतमाळ येरे् दवर् प्राशन करू 

झालेल्या आतमहतयाांची सांयया उस्मानाबादच्या तलुनेत अदधक आह.े कारण यवतमाळ येरे् कापसू दपकाकरीता 

कीटकनाशके उपलब्ध असते, तयामळेु त्रस्त काळात शेतकरी कीटकनाशके दवर् म्हणनू प्राशन करून आतमहतया 

करतात. तर उस्मानाबाद येरे् सवाादधक शेतकरी आतमहतया गळर्ास घेऊन झालेल्या आहते. 251 आतमहतयाांचा 

सबांदधत तपशील उपलब्ध झाला नाही. 
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 णलांगप्रकारानुसार आत्महत्या- 

2015 ते 2018 या वर्ांमध्ये यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात दलांगप्रकार नसुार झालेल्या याचा तपशील 

तक्ता क्र. 4.5 व 4.6 मध्ये ददलेला आह.े 

तक्ता क्र. 4.5 

दलांगप्रकारानसुार आतमहतया 

अ.क्र. णजल्हा िी परुुर् एकूण 

1 यवतमाळ 92 1052 1144 

2 उस्मानाबाद 28 553 581 

एकूण 120 1605 1725 

 

तक्ता क्र. 4.6 

 

तक्ता क्र. 4.5 व तक्ता क्र. 4.6 पाहल्यास दलांगप्रकारानसुार झालेल्या शतेकरी आतमहतया ददलेल्या आहते. 

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात एकूण झालेल्या आतमहतया पादहल्यास 1605 आतमहतया (93%) या 

परुुर्ाांच्या आतमहतया आहते. तर उरलेल्या 120 आतमहतया (7%) दियाांच्या आहते. 

 

 वय वगावनुसार आत्महत्या-  

2015 ते 2018 या वर्ांमध्ये यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात वय वगाानसुार झालेल्या आतमहतया याचा 

तपशील तक्ता क्र. 4.7 व 4.8 मध्ये ददलेला आह.े 

तक्ता क्र. 4.7 

वय वगाानसुार आतमहतया 

अ.क्र. 

णजल्हा 

वय वगाानसुार आतमहतया 
  

एकूण 

2
0

 प
यं

त
 

2
1

-2
5

 

2
6

-3
0

 

3
1

-3
5

 

3
6

-4
0

 

4
1

-4
5

 

4
6

-5
0

 

5
1

-5
5

 

5
6

-6
0

 

6
1

-6
5

 

6
6

-7
0

 

7
1

-7
5

 

7
6

-8
0

 

8
1

-9
0

 मादहती 

उपलब्ध 

नाही 

 

1 यवतमाळ 22 93 99 137 112 108 89 87 61 49 22 11 7 2 245 1144 

2 उस्मानाबाद 13 47 53 78 64 54 60 67 51 33 31 10 7 2 11 581 

एकूि 35 140 152 215 176 162 149 154 112 82 53 21 14 4 256 1725 
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तक्ता क्र. 4.8 

वय वगाानसुार आतमहतया 

 

2015 ते 2018 या वर्ांमध्ये यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात वय वगाानसुार झालेल्या आतमहतया 

पादहल्यास सवाादधक आतमहतया 31-35 या वय वगाात आहते, दमळालेल्या मादहतीनसुार या वय वगाात लग्न 

झाल्यानांतर िबाबदाऱया वाढतात याचबरोबर शेतीमधील नादपकी, व्यसनाधीनता, कुटुांबातील तांटे, 

किाबािारीपणा इ. कारणामळेु 31-35 या वगाात सवाादधक आतमहतया होतात. यानांतर आतमहतया 36-40 ते 

56-60 या दरम्यान आतमहतया कमी कमी होत असलेल्या ददसत आहते. 

 

 मणहन्यानुसार आत्महत्या- 

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात 2015 ते 2018  या वर्ाामध्ये मदहन्यानसुार झालेल्या आतमहतया याचा 

तपशील तक्ता क्र. 4.9 व 4.10 मध्ये ददलेला आह.े 

तक्ता क्र. 4.9 

मदहन्यानसुार आतमहतया 

अ.क्र. दिल्हा 
मदहन्यानसुार आतमहतया (2015-2018) 

एकूण 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

1 यवतमाळ 88 95 89 81 98 79 95 136 118 111 74 80 1144 

2 उस्मानाबाद 46 48 52 57 44 52 39 57 49 57 48 32 581 

एकूण 134 143 141 138 142 131 134 193 167 168 122 112 1725 
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तक्ता क्र. 4.10 

मदहन्यानसुार आतमहतया 

 

तक्ता क्र. 4.9 व 4.10 मध्ये यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात 2015 ते 2018  या वर्ाामध्ये मदहन्यानसुार 

झालेल्या आतमहतया याचा तपशील ददलेला आह.े यामध्ये कोणतया मदहन्यात स्र्ादनक पररदस्र्तीनसुार 

आतमहतया तीव्रता कमी - अदधक असते याची मादहती दमळते. यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात प्रतयेक 

मदहन्यात शेतकरी आतमहतया होत आहते. तक्ता क्र. 4.10 पादहल्यास यवतमाळ दिल्यात ऑगस्ट ते 

ऑक्टोबर मदहन्यात सवाादधक आतमहतया तीव्रता िाणवते. कारण या काळात दपकाच्या नादपकी बाबत मादहती 

दमळणे व प्रतयक्ष उतपन्न कमी होणे व खचााच्या आपेदक्षत दर न दमळणे ही कारण े असल्याची मादहती 

क्षेत्रिेटीवेळी अदधकारी, कमाचारी, त्रस्त शेतकरी याांच्याकडून दमळाली. उस्मानाबाद दिल्यात मात्र 

मदहन्यानसुार आतमहतया पादहल्यास मोठे चढ उतार कमी प्रमाणात ददसतात. 

 

 आत््हत्येनांतर शासनाच्या मदतीस पात्र-अपात्र- 

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात 2015 ते 2018  या वर्ाामध्ये आतमहतयनेांतर शासनाच्या मदतीस पात्र-

अपात्र याचा तपशील तक्ता क्र. 4.11 व 4.12 मध्ये ददलेला आह.े 

 

तक्ता क्र. 4.11 

आतम्हतयेनांतर शासनाच्या मदतीस पात्र-अपात्र 

अ.क्र. दिल्हा 
आतम्हतयेनांतर शासनाच्या मदतीस पात्र-अपात्र  

एकूण 
पात्र अपात्र  काम सरुु मादहती उपलब्ध नाही 

1 यवतमाळ 474 620 10 40 1144 

2 उस्मानाबाद 315 259 0 7 581 

एकूण 789 879 10 47 1725 
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तक्ता क्र. 4.12 

आतम्हतयेनांतर शासनाच्या मदतीस पात्र-अपात्र 

 

तक्ता क्र. 4.11 व 4.12 पादहल्यास यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात झालेल्या 1725 आतमहतयाांपैकी 

789 (45.74 %) कुटुांबीय शासकीय मदतीस पात्र ठरतात. तर 879 (50.96%) अपात्र ठरतात, 10 

आतमहतयाांची प्रकाराने काम चाल ूअवस्रे्त आहते, तर 47 आतमहतयाांबाबत सबांदधत तपशील उपलब्ध झाला 

नाही. 

 

 तालुकावार झालेल्या आत्महत्या-  

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यातील 2015 ते 2018  या वर्ाामध्ये तालकुावार आतमहतया तपशील तक्ता 

क्र. 4.13 व 4.14 मध्ये ददलेला आह.े 

तक्ता क्र. 4.13 

2015 ते 2018 या वर्ाामध्ये तालकुावार आतमहतया तपशील 

दिल्हा अ.क्र. तालकुा आतमहतया (2015-18) 

यवतमाळ 

1 अरणी 76 

2 उमरखडे 89 

3 कळांब 77 

4 केळापरू 79 

5 घाटांिी 110 

6 झरी िामनी 25 

7 दडग्रस 45 

8 दारव्हा 76 

9 नेर 68 

10 पसुद 50 

11 बािळूगाव 37 

12 महागाव 83 

13 मारेगाव 55 

14 यवतमाळ 103 

15 राळेगाव 88 

16 वणी 83 

उस्मानाबाद 
1 उमरगा 54 

2 उस् मानाबाद 160 
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3 कळांब 117 

4 तळुिापरू 82 

5 परांडा 50 

6 िमु 44 

7 लोहारा 23 

8 वाशी 51 

एकूण 1725 

 

तक्ता क्र. 4.13 

2015 ते 2018 या वर्ाामध्ये तालकुावार आतमहतया तपशील 

 

तक्ता क्र. 4.13 व 4.14 पादहल्यास वर्ा 2015 ते 2018 मधील यवतमाळ दिल्यातील घाटांिी, यवतमाळ, 

उमरखेड तालकुा येरे् सवाादधक आतमहतया झाल्या आहते. तया अनकु्रमे 110,103 आदण 89 अशा आहते. 

तर  उस्मानाबाद दिल्यात उस्मानाबाद तालकुा, कळांब तालकुा, तळुिापरू येरे् सवाादधक आतमहतया झाल्या 

आहते. तया अनकु्रमे 160,117 आदण 82 अशा आहते. 

 

 तालुकावार आत्महत्या तीव्रता-  

वर्ा 2015 ते 2018 या वर्ाामध्ये यवतमाळ दिल्हा तालकुावार आतमहतया तीव्रता तपशील नकाशा तक्ता 

क्र. 4.14 मध्ये ददलेला आह.े  
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तक्ता क्र. 4.14 

वर्ा 2015 ते 2018 या वर्ाामध्ये यवतमाळ दिल्हा तालकुावार आतमहतया तीव्रता नकाशा 

 

यवतमाळ दिल्हा तालकुावार आतमहतया तीव्रता तपशील नकाशा तक्ता क्र. 4.14 मध्ये ददलेला आह.े ही 

तीव्रता एका कुटुांबामागे तालकु्यात दकती आतमहतया झालेल्या आहते यावरून काढण्यात आली आह.े (2015 

ते 2018 या वर्ाात तालकु्यात झालेल्या एकूण आतमहतया / तालकु्याची एकूण कुटुांब सांयया = तालकु्याची 

आतमहतया तीव्रता) यवतमाळ दिल्हा पादहल्यास घाटांिी, राळेगाव, कळांब, मारेगाव, नेर येरे् आतमहतया 

तीव्रता अदधक आह.े तर उमरखेड, महागाव या तालकु्यात आतमहतया तीव्रता कमी आह.े 
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तक्ता क्र. 4.15 

वर्ा 2015 ते 2018 या वर्ाामध्ये उस्मानाबाद दिल्हा तालकुावार आतमहतया तीव्रता नकाशा 

 

उस्मानाबाद दिल्हा तालकुावार आतमहतया तीव्रता तपशील नकाशा तक्ता क्र. 4.15 मध्य ेददलेला आह.े 

ही तीव्रता एका कुटुांबामागे तालकु्यात दकती आतमहतया झालेल्या आहते यावरून काढण्यात आली आह.े 

उस्मानाबाद दिल्हा पादहल्यास कळांब, उस्मानाबाद, वाशी येरे् आतमहतया तीव्रता अदधक आह.े तर लोहारा 

व  उमरगा या तालकु्यात आतमहतया तीव्रता कमी आह.े  
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आ) णजल्हा स्तरीय सणमती- 

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात मलू्यमापन अभ्यासावेळी दिल्हास्तरीय सदमतीने बळीरािा चेतना 

अदियान राबदवलेला तपशील घेण्यात आला. हा तपशील तक्ता क्र. 4.16 मध्ये दणे्यात आला आह.े 

तक्ता क्र. 4.16 

दिल्हास्तरीय सदमतीबाबत तपशील  

माणहती प्रकार यवतमाळ णजल्हा उस्मानाबाद णजल्हा 

योिना सरुु वर्ा /एकूण कालावधी 24 िलु ै2015/ 03 वर्ा 24 िलु ै2015/ 03 वर् े 

दिल्यातील एकूण ग्रामीण िागात 

राहणारी कुटुांबे  (Census 2011) 
5,15,502 2,96,494 

दनवडलेली एकूण त्रस्त कुटुांब सांयया 29938 15227 

दिल्यातील एकूण ग्रामीण 

कुटुांबाांपैकी दनवडलेली त्रस्त कुटुांबे 

(%) 

5.81 5.14 

योिनेसाठी एकूण तरतदू रक्कम 

(लाख रु.) 
436.06 355.87 

योिनेसाठी एकूण खचा रक्कम (लाख 

रु.) 
395.34 

234.766                                

(वर्ा 2018 च्या खचााची अद्ययावत मादहती 

उपलब्ध नाही) 

योिनेसाठी एकूण खचा (%) 90.66 65.97 

अदियानाांतगात बैठका घणे्याची पद्धत 

अदियान सरुु झाले तेव्हा: 

आठवडदयास बैठक, सध्या: मादसक 

बैठक 

अदियान सरुु झाले तेव्हा: 

आठवडदयास बैठक, सध्या: मादसक 

बैठक  

अदियानकाळात झालेल्या एकूण 

बैठका (रे्ब्रवुारी 2019 पयंत) 
35 49 

त्रस्त कुटुांब दनवडण्यात वापरलेले 

दनकर् 

शा.दन. दद. 24 िलैु 2015 (िाग2) 

मधील ग्रामस्तरीय सदमतीची 

कायाकक्षा मध्ये नमदू केल्या प्रमाणे 

शासन दनणाय दद. 24 िलैु 2015 

मधील िाग-2 मधील ग्रामस् तरीय 

सदमतीची कायाकक्षा मध् ये नमदु केले 

नसुार 

दकती त्रस्र् लािार्ी/कुटुांबीयाांचे 

मनोबल उांचावले? (सांयया) 
27450 (अांदादित) मादहती उपलब्ध नाही 

शासन इतर दिल्यात सदर योिना 

राबव ूशकते काय? 
होय होय 

शासन इतर दिल्यात सदर 

योिनेमधील कोणतया बाबी राबव ू

शकेल? 

या योिनेमधील सवा बाबी या योिनेमधील सवा बाबी 

योिना राबवाण्यातील प्रमखु 

अडचण 

ग्रामसदमतीने त्रस्त कुटुांब दनवडताना 

दक्षता घतेली नाही 
त्रस्त कुटुांब दनवड 

 

तक्ता क्र. 4.16 मध्ये योिने सबांदधत दिल्हा सदमतीकडील तपशीलवार मादहती दणे्यात आली आह.े 

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात बळीरािा चेतना अदियान 24 िलैु 2015 सरुु झाली. यवतमाळ दिल्यात 
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एकूण 29938 तर उस्मानाबाद दिल्यात एकूण 15227 त्रस्त कुटुांब सांयया दनवडण्यात आली. यवतमाळ 

दिल्यात एकूण ग्रामीण कुटुांबाांपैकी दनवडलेली त्रस्त कुटुांबे टक्केवारी 5.81% इतकी आह,े तर उस्मानाबाद 

दिल्यात एकूण ग्रामीण कुटुांबाांपैकी दनवडलेली त्रस्त कुटुांबे टक्केवारी 5.14 % इतकी आह.े तक्ता क्र. 4.17 

मध्ये याचे दवशे्लर्ण दाखदवले आह.े 

 

 तक्ता क्र. 4.17 

दिल्यातील ग्रामीण कुटुांबाांपैकी दनवडलेली त्रस्त कुटुांबे  

 
 

यवतमाळ दिल्यात योिनेसाठी एकूण तरतदू रक्कम 436.06 लाख रुपय ेहोती यापैकी 395.34 लाख 

रुपये (90.66%) योिनेवर खचा करण्यात आले. तर उस्मानाबाद दिल्यात योिनेसाठी एकूण तरतदू रक्कम 

355.87 लाख रुपय े होती यापैकी 234.766 लाख रुपये (65.97%) योिनेवर खचा करण्यात आले. 

यवतमाळच्या तलुनेत उस्मानाबादची खचााची टक्केवारी कमी ददसत आह ेकारण वर्ा 2018 च्या खचााची 

अद्ययावत मादहती उपलब्ध झाली नाही. तक्ता क्र. 4.18 मध्ये याचे दवशे्लर्ण दाखदवले आह.े 

 

तक्ता क्र. 4.18 

योिनेसाठी तरतदू रक्कमेपैकी खचा व दशल्लक दनधी (%)  
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यवतमाळ व उस्मानाबाद या दोन्ही दिल्यात बळीरािा चेतना अदियानाच ेदनयोिन, प्रगती पाहण्याकररता 

दिल्हा सदमतीने योिना सरुु झाल्यानांतर बैठका घेण्याची पद्धत अदियान सरुु झाले तेव्हा आठवडदयास बैठक 

होत होती, सध्या या बैठकी मदहन्यातनू एकदा होतात. यवतमाळ दिल्यात अदियानकाळात झालेल्या एकूण 

बैठका 35 झालेल्या आहते. (24 िलैु 2015 ते रे्ब्रवुारी 2019 पयंत) उस्मानाबाद दिल्यात अदियानकाळात 

झालेल्या एकूण बैठका 49  झालेल्या आहते. यवतमाळ व उस्मानाबाद या दोन्ही दिल्हा सदमतयाांनी त्रस्त कुटुांब 

दनवडण्यात वापरलेले दनकर् शासन दनणाय दद. 24 िलैु 2015 मधील िाग-2 मधील ग्रामस् तरीय सदमतीची 

कायाकक्षा मध् ये नमदु केले नसुार केलेल्या असल्याची मादहती तयाांच्याकडून दमळाली. 

योिना अांमलबिावणी केल्यामळेु दिल्हा सदमतीने यवतमाळ दिल्यात एकूण 27450 (अांदादित) त्रस्र् 

लािार्ी/कुटुांबीयाांचे मनोबल उांचावल्याची मादहती तयाांच्याकडून दमळाली. उस्मानाबाद दिल्हा सदमतीकडून 

दकती त्रस्र् कुटुांबीयाांचे मनोबल उांचावल्याची मादहती उपलब्ध झाली नाही.  

यवतमाळ व उस्मानाबाद या दोन्ही दिल्यातील दिल्हा सदमतीने ही योिना शासन इतर दिल्यात राबव ू

शकते अस ेसाांदगतले आह,े याचबरोबर योिनेमधील आताच्या दस्र्तीत असलेल्या सवा बाबाबींसह शासन 

इतर दिल्यात सदर योिनेमधील राबव ूशकेल, अस ेसाांदगतले आह.े 

योिनेमध्ये त्रस्त कुटुांब दनवड करणेबाबत स्पष्ट दनकर् नसल्याने त्रस्त कुटुांब दनवड करण ेह ेया योिना 

राबवाण्यातील प्रमखु अडचण आह,े अशी मादहती यवतमाळ व उस्मानाबाद या दोन्ही दिल्यातील दिल्हा 

सदमतीमार्ा त दणे्यात आली. 

 

इ) शासकीय णवभाग- 

शासनाच्या दवदवध दविागामार्ा त बळीरािा चेतना अदियान राबदवण्यात आले, यामध्य ेउपमयुय काया. 

अदधकारी (ग्रा.प.), दिल्हा अधीक्षक कृर्ी अदधकारी, दिल्हा अधीक्षक कृर्ी अदधकारी , दिल्हा उपदनबांधक, 

दिल्हा शल्यदचदकतसक, दिल्हा आरोग्य अदधकारी, दिल्हा मादहती अदधकारी, दिल्हा पशसुांवधान अदधकारी 

आदण दिल्हा मदहला व बालदवकास अदधकारी प्रामयुयाने करत होते. मलू्यमापन क्षेत्रिेटीवेळी या शासकीय 

दविागाांना िेटी दणे्यात आल्या व पढुीलप्रमाणे मादहती तयाांच्याकडून घणे्यात आली. 

 

 शासकीय अदधकारी याांचा आस्र्ापनेवरील कालावधी, सिेमधील उपदस्र्ती, योिनेतील दनधी व्यदतररक्त 

उिारलेला दनधीबाबत मादहती तक्ता क्र. 4.19 मध्ये दणे्यात आले आह.े 

 

तक्ता क्र. 4.19 

आस्र्ापनेवरील कालावधी, सिेमधील उपदस्र्ती, योिनेतील दनधी व्यदतररक्त उिारलेला दनधीबाबत 

तपशील    

दिल्याच े

नाव 
अदधकारी पदनाम 

आस्र्ापनेवरील 

कालावधी (वर्ा 

पणूाकं) 

योिनेंतगात दिल्हा सदमती 

सिमेधील आपली उपदस्र्ती 

सांयया 

योिनेतील दनधी 

व्यदतररक्त दनधी  

उिा केलेला का? 

(NGO, CSR 

etc.) 

यवतमाळ 

उपमयुय काया. अदधकारी (ग्रा.प.) 1.92 मादहती उपलब्ध नाही नाही 

दिल्हा अधीक्षक कृर्ी अदधकारी 1.59 35 नाही 

दिल्हा उपदनबांधक मादहती उपलब्ध नाही 35 नाही 
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दिल्हा मदहला व बालदवकास 

अदधकारी 
1.87 35 नाही 

दिल्हा मादहती अदधकारी 1.79 35 नाही 

दिल्हा शल्यदचदकतसक मादहती उपलब्ध नाही 35 नाही 

उस्मानाबाद 

उपमयुय काया. अदधकारी (ग्रा.प.) 2.67 49 नाही 

दिल्हा अधीक्षक कृर्ी अदधकारी मादहती उपलब्ध नाही 49 नाही 

दिल्हा आरोग्य अदधकारी 2.76 49 नाही 

दिल्हा उपदनबांधक 1.10 49 नाही 

दिल्हा पशसुांवधान अदधकारी 1.78 49 नाही 

दिल्हा मादहती अदधकारी मादहती उपलब्ध नाही मादहती उपलब्ध नाही नाही 

दिल्हा शल्यदचदकतसक 0.37 49 नाही 

दिल्हा मदहला व बालदवकास 

अदधकारी 
1.76 49 नाही 

 

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात शासकीय कायाालयाांकडून योिना अांमलबिावणीबाबत तपशील 

घेण्यात आला. यामध्य ेयोिना सरुु झाल्यापासनू शासकीय अदधकाऱयाांचा आस्र्ापनेवरील कालावधी घेण्यात 

आला. यवतमाळ येर्ील उपमयुय काया. अदधकारी (ग्रा.प.) 1.92 आस्र्ापनेवरील कालावधी (वर्ा पणूांकात) 

आह,े दिल्हा अधीक्षक कृर्ी अदधकारी याांचा 1.59 वर्ा, दिल्हा मदहला व बालदवकास अदधकारी याांचा 1.87 

वर्ा, दिल्हा मादहती अदधकारी याांचा 1.79 वर्ा आस्र्ापनेवरील कालावधी आह.े तर दिल्हा उपदनबांधक व 

दिल्हा शल्यदचदकतसक याांची आस्र्ापनेवरील कालावधी बाबत मादहती उपलब्ध झाली नाही. उस्मानाबाद 

दिल्यात उपमयुय काया. अदधकारी (ग्रा.प.) याांचा आस्र्ापनेवरील कालावधी 2.67 वर्ा आह.े दिल्हा आरोग्य 

अदधकारी याांचा 2.76 वर्ा आह.े दिल्हा उपदनबांधक याांचा 1.10 वर्ा, दिल्हा पशसुांवधान अदधकारी याांचा 

1.78 वर्ा, दिल्हा शल्यदचदकतसक याांचा 0.37 वर्ा, दिल्हा मदहला व बालदवकास अदधकारी याांचा 1.76 वर्े 

आस्र्ापनेवरील कालावधी आह.े तर दिल्हा अधीक्षक कृर्ी अदधकारी व दिल्हा मादहती अदधकारी याांची 

आस्र्ापनेवरील कालावधी बाबत मादहती उपलब्ध झाली नाही.       

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात शासकीय कायाालयाांकडून योिनेंतगात दिल्हा सदमती सिेमधील 

अदधकाऱयाांची उपदस्र्ती सांययाबाबत मादहती घेण्यात आली. यवतमाळ दिल्यात एकूण 35 दिल्हा 

सदमतीच्या सिा झाल्या होतया तयामध्ये सवा सदस्य शासकीय दविागाांचे अदधकारी उपदस्र्ती होते याबाबत 

मादहती दमळाली, मात्र उपमयुय काया. अदधकारी (ग्रा.प.) याांच्या दविागाकडू सिेतील उपदस्र्ती बाबतची 

मादहती दमळाली नाही. उस्मानाबाद दिल्यात एकूण 49 दिल्हा सदमतीच्या सिा झाल्या होतया तयामध्ये सवा 

सदस्य शासकीय दविागाांचे अदधकारी उपदस्र्ती होते याबाबत मादहती दमळाली. मात्र दिल्हा मादहती 

अदधकारी याांच्याकडून याबाबत मादहती दमळाली नाही. 

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात शासकीय कायाालयाांकडून योिनेतील दमळालेल्या दनधी व्यदतररक्त 

NGO, CSR यामार्ा त दनधी उिा केला नसल्याची मादहती दमळाली. 

 

 योिना राबवण्यासाठी आवश्यक पदाांच्या नेमणकूा- 

बळीरािा चेतना अदियान राबवण्यासाठी आवश्यक पदाांच्या नेमणकूा बाबत तपशील तक्ता क्र. 4.20 

मध्ये दणे्यात आला आह.े 
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तक्ता क्र. 4.20 

योिना राबवण्यासाठी आवश्यक पदाांच्या नेमणकूा 

दिल्याच े

नाव 
अदधकारी पदनाम 

योिना राबवण्यासाठी 

आवश्यक पदाांच्या 

नेमणकू झाल्या आहते 

का?  

उपलब्ध केलेल ेमनषु्यबळ 

परेुसे आह ेका?  
शरेा 

यवतमाळ 

उपमयुय काया. अदधकारी (ग्रा.प.) नाही लाग ूनाही  - 

दिल्हा अधीक्षक कृर्ी अदधकारी नाही लाग ूनाही -  

दिल्हा मादहती अदधकारी नाही लाग ूनाही -  

दिल्हा मदहला व बालदवकास 

अदधकारी 
नाही लाग ूनाही -  

दिल्हा शल्यदचदकतसक होय नाही 

Clinical psychiatrist- 

2 वर् ेररक्त Psychiatric 

nurse- 5 मदहने ररक्त 

दिल्हा उपदनबांधक नाही लाग ूनाही -  

उस्मानाबाद 

उपमयुय काया. अदधकारी (ग्रा.प.) नाही लाग ूनाही -  

दिल्हा अधीक्षक कृर्ी अदधकारी नाही लाग ूनाही -  

दिल्हा पशसुांवधान अदधकारी नाही लाग ूनाही -  

दिल्हा मादहती अदधकारी नाही लाग ूनाही -  

दिल्हा शल्यदचदकतसक होय नाही 
Clinical Psychiatrist- 

2 वर् ेररक्त  

दिल्हा आरोग्य अदधकारी नाही लाग ूनाही  - 

दिल्हा मदहला व बालदवकास 

अदधकारी 
नाही लाग ूनाही  - 

दिल्हा उपदनबांधक नाही लाग ूनाही  - 

 

तक्ता क्र. 4.20 नसुार योिना राबवीत असताना यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यामध्ये र्क्त दिल्हा 

शल्यदचदकतसक या शासकीय दविागाने योिना राबवण्यासाठी आवश्यक पदाांच्या नेमणकूा केल्या आहते. 

यवतमाळ दिल्यात दिल्हा शल्यदचदकतसक कायाालयात एकूण सहा कां त्राटी पद े िरली आहते तयापैकी 

Clinical psychiatrist- 2 वर्े आदण Psychiatric nurse- 5 मदहने ररक्त आह.े उस्मानाबाद दिल्यात 

शल्यदचदकतसक कायाालयात एकूण पाच कां त्राटी पद ेिरली आहते तयापैकी Clinical psychiatrist- 2 वर्े 

ररक्त आह.े दोन्ही दिल्यात उरलेल्या शासकीय दविागाांनी योिना राबवण्यासाठी आवश्यक पदाांच्या नेमणकूा 

केलेल्या नाहीत. 

 

 योिनेंतगात राबवल्या िाणाऱया योिनेपैकी अदधक गरि, तलुनेत कमी गरि आदण योिना उदद्दष्ट ेबाबत 

मादहती- 

बळीरािा चेतना अदियानामध्ये अदधक गरि, तलुनेत कमी गरि असलेल्या योिना/उपाययोिना आदण 

योिना उदद्दष्ट ेबाबत मादहती तक्ता क्र. 4.21 मध्ये मादहती दणे्यात आली आह.े 
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तक्ता क्र. 4.21 

योिनेंतगात राबवल्या िाणाऱया योिनेपैकी अदधक गरि, तलुनेत कमी गरि आदण योिना उदद्दष्ट ेबाबत 

मादहती 

दिल्याच े

नाव 
अदधकारी पदनाम 

या योिनेंतगात राबवल्या 

िाणाऱया योिनेपकैी अदधक 

गरि असलेली योिना कोणती? 

तलुनेने कमी गरि 

असलेली योिना? 

योिना राबवल्यानांतर 

योिनेच ेमळू उद्दीष्ठ पणूा 

झाला का?  

यवतमाळ 

उपमयुय काया. अदधकारी (ग्रा.प.) पेरणीसाठी बी-दबयाणे मदत उसनवारी होय 

दिल्हा अधीक्षक कृर्ी अदधकारी पेरणीसाठी बी-दबयाणे मदत उसनवारी होय 

दिल्हा मादहती अदधकारी सदमतीच्या माद्यमातनू मागादशान उसनवारी होय 

दिल्हा मदहला व बालदवकास अदधकारी सामदुहक दववाह उसनवारी होय 

दिल्हा शल्यदचदकतसक पेरणीसाठी बी-दबयाणे मदत कोणतीही नाही होय 

दिल्हा उपदनबांधक पेरणीसाठी बी-दबयाणे मदत कोणतीही नाही होय 

उस्मानाबाद 

उपमयुय काया. अदधकारी (ग्रा.प.) पेरणीसाठी बी-दबयाणे मदत कोणतीही नाही होय 

दिल्हा अधीक्षक कृर्ी अदधकारी पेरणीसाठी बी-दबयाणे मदत कोणतीही नाही होय 

दिल्हा पशसुांवधान अदधकारी पेरणीसाठी बी-दबयाणे मदत कोणतीही नाही होय 

दिल्हा मादहती अदधकारी सवा कोणतीही नाही होय 

दिल्हा शल्यदचदकतसक मोर्त और्ध ेव टेलीमेदडदसन कोणतीही नाही होय 

दिल्हा आरोग्य अदधकारी म.रु्ले िनआरोग्य योिना उसनवारी होय 

दिल्हा मदहला व बालदवकास अदधकारी सामदुहक दववाह उसनवारी होय 

दिल्हा उपदनबांधक पेरणीसाठी बी-दबयाणे मदत कोणतीही नाही होय 

 

तक्ता क्र. 4.21 मध्ये योिनेमधील अदधक गरि, तलुनेत कमी गरि असलेल्या योिना/उपाययोिना आदण 

योिना उदद्दष्ट ेबाबत मादहती मादहती दणे्यात आली आह.े सवाात अदधक गरि असलेली योिना/उपाययोिना 

पादहल्यास यवतमाळ दिल्यातील उपमयुय काया. अदधकारी (ग्रा.प.) याांनी सवाात अदधक गरि असलेली 

योिना पेरणीसाठी बी-दबयाणे मदत ही साांदगतलेली आह ेतर कमी गरि असलेली योिना उसनवारी असल्याचे 

साांदगतले. दिल्हा अधीक्षक कृर्ी अदधकारी याांनी अदधक गरिेची योिना पेरणीसाठी बी-दबयाणे मदत योिना 

तर कमी गरि असलेली योिना उसनवारी असल्याचे साांदगतले. दिल्हा मादहती अदधकारी याांनी सदमतीच्या 

माद्यमातनू मागादशान ही उपाययोिना अदधक गरि असलेली तर उसनवारी कमी गरि असलेली योिना असे 

साांदगतले. दिल्हा मदहला व बालदवकास अदधकारी याांनी सामदुहक दववाह योिना ही उपाययोिना अदधक 

गरि असलेली तर उसनवारी कमी गरि असलेली योिना असे साांदगतले. दिल्हा शल्यदचदकतसक याांनी 

पेरणीसाठी बी-दबयाणे मदत ही योिना अदधक गरिेची असल्याचे साांदगतले तर कमी गरि असलेली योिना 

कोणतीही नसल्याचे साांदगतले. दिल्हा उपदनबांधक याांनी पेरणीसाठी बी-दबयाणे मदत ही योिना अदधक गरि 

असल्याचे साांगण्यात आले तर कमी गरि असलेली योिना कोणतीही नसल्याचे साांदगतले.   

उस्मानाबाद दिल्यात उपमयुय काया. अदधकारी (ग्रा.प.) याांनी पेरणीसाठी बी-दबयाणे मदत योिना अदधक 

गरिेची असल्याचे साांदगतले तर कमी गरि असलेली योिना कोणतीही नाही अस ेसाांदगतले. दिल्हा अधीक्षक 

कृर्ी अदधकारी याांनी पेरणीसाठी बी-दबयाणे मदत योिना अदधक गरिचेी असल्याचे साांदगतले तर कमी गरि 

असलेली योिना कोणतीही नाही अस ेसाांदगतले. दिल्हा पशसुांवधान अदधकारी याांनी पेरणीसाठी बी-दबयाणे 

मदत योिना अदधक गरिेची असल्याचे साांदगतले तर कमी गरि असलेली योिना कोणतीही नाही अस े

साांदगतले. दिल्हा मादहती अदधकारी याांनी सवा योिना गरि असलेल्या आहते असे साांदगतले तर कमी गरि 
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असलेली योिना नसल्याचे तयाांनी साांदगतले. दिल्हा शल्यदचदकतसक अदधक गरिेची योिना मोर्त और्धे 

व टेलीमेदडदसन व कमी गरिेची योिना कोणतीही नाही असे साांदगतले. दिल्हा आरोग्य अदधकारी याांनी  

म.रु्ले िनआरोग्य योिना अदधक गरि असलेली आह े असे साांदगतले तर कमी गरि असलेली योिना 

उसनवारी अस े तयाांनी साांदगतले. दिल्हा मदहला व बालदवकास अदधकारी सामदुहक दववाह अदधक गरि 

असलेली आह े असे साांदगतले तर कमी गरि असलेली योिना उसनवारी अस े तयाांनी साांदगतले. दिल्हा 

उपदनबांधक याांनी पेरणीसाठी बी-दबयाण ेमदत योिना अदधक गरिचेी असल्याचे साांदगतले तर कमी गरि 

असलेली योिना कोणतीही नाही अस ेसाांदगतले. 

  

ई) गावस्तरीय सणमती- 

या योिनेमधील गावस्तरीय सदमती एक महतवाचा िाग आह.े या सदमतीच्या मार्ा त शासकीय दविागाांच्या 

मदतीने दिल्हा सदमतीने त्रस्त कुटुांबाांसाठी दवदवध उपाययोिना राबदवण्यात आल्या. मलू्यमापन क्षेत्रिेटीवेळी 

या नमनुा गावाांना िेटी दणे्यात आल्या व पढुीलप्रमाणे मादहती तयाांच्याकडून घणे्यात आली. गावस्तरीय 

सदमतीबाबत मादहती तक्ता क्र. 4.22 मध्ये ददलेली आह.े 

तक्ता क्र. 4.22  

गावस्तरीय सदमतीबाबत मादहती 

माणहती प्रकार 
यवतमाळ 

णजल्हा 

उस्मानाबाद 

णजल्हा 

एकूण कुटुांबापैकी सरासरी त्रस्त कुटुांबाांची दनवड (%) 11.48 5.17 

अदियान सरुु झाल्यापासनू सदमतीच्या एकूण झालेल्या बैठका (सरासरी) 4.67 4.04 

अदियान सरुु झाल्यापासनू गाव सदमती मार्ा त दकती अहवाल दिल्हा 

सदमतीस पाठदवले (सरासरी) 
5.27 7.82 

अदियान सरुु झाल्यापासनू दकती त्रस्र् कुटुांबातील सदस्याांनी आतमहतया 

केल्या (सांयया) 
1 4 

अदियान सरुु झाल्यापासनू त्रस्त यादीव्यदतररक्त झालेल्या आतमहतया 

(सांयया) 
20 24 

 

तक्ता क्र. 4.22 पादहले असता यवतमाळ दिल्यात गावामधील एकूण कुटुांबाांपैकी दनवड केलेली त्रस्त 

कुटुांबे 11.48% आहते व उस्मानाबाद दिल्यात 5.17% कुटुांबे दनवड केली.  

यवतमाळ दिल्यात नमनुा गावामधील अदियान सरुु झाल्यापासनू ग्राम सदमतीच्या एकूण झालेल्या 

सरासरी बैठका 4.67 झालेल्या आहते आदण उस्मानाबाद दिल्यात सरासरी 4.04 बैठका झालेल्या आहते.  

यवतमाळ दिल्यात अदियान सरुु झाल्यापासनू गाव सदमती मार्ा त दिल्हा सदमतीस सरासरी 5.27 

अहवाल पाठदवले, तर उस्मानाबाद दिल्यात अदियान सरुु झाल्यापासनू गाव सदमती मार्ा त दिल्हा सदमतीस 

सरासरी 7.82 अहवाल पाठदवले.  
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तक्ता क्र. 4.23  

गावामधील दनवडलेले त्रस्त कुटुांबे आदण दनवड न झालेले कुटुांबे 

      
 

तक्ता क्र. 4.22 व 4.23 प्रमाणे यवतमाळ दिल्यात अदियान सरुु झाल्यापासनू दनवडलेल्या त्रस्त 

कुटुांबाांमधील 1 त्रस्र् कुटुांबातील सदस्याने आतमहतया केली आह.े तर उस्मानाबाद दिल्यात अदियान सरुु 

झाल्यापासनू 4 त्रस्र् कुटुांबातील सदस्याने आतमहतया केली आह.े  

यवतमाळ दिल्यात अदियान सरुु झाल्यापासनू त्रस्त यादीव्यदतररक्त झालेल्या आतमहतया सांयया 20 

आह,े तर उस्मानाबाद दिल्यात अदियान सरुु झाल्यापासनू त्रस्त यादीव्यदतररक्त झालेल्या आतमहतया सांयया 

24 आह.े  

 

 ग्राम सदमतीने त्रस्त लािार्ी दनवडीचे वापरलेले दनकर्- 

तक्ता क्र. 4.24  

ग्राम सदमतीने त्रस्त लािार्ी दनवडीचे वापरलेले दनकर् 

त्रस्त लािार्ी दनवडीचे दनकर्  यवतमाळ (%) उस्मानाबाद (%) सरासरी (%) 

 अल्पिधूारक शेतकरी 26.67 35.16 30.92 

 आदर्ाक पररदस्र्ती खालावलेले 7.62 15.38 11.50 

 आिारपण 23.81 17.58 20.70 

 र्कीत किा  5.71 9.89 7.80 

 अपांग 16.19 1.10 8.64 

 दवधवा शेतकरी 11.43 5.49 8.46 

 नादपकी 0.00 2.20 1.10 

 कोरडवाहू शेती 0.00 1.10 0.55 

 दववाहयोग्य मलुी  1.90 2.20 2.05 

 आतमहतया झालेले कुटुांब 3.81 1.10 2.45 

 दशक्षण घेणारी मलेु 2.86 0.00 1.43 

 शासन दनणायानसुार  0.00 8.79 4.40 

- 100.00 100.00 100.00 
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तक्ता क्र. 4.25  

ग्राम सदमतीने त्रस्त लािार्ी दनवडीचे वापरलेले दनकर् 

 
 

ग्राम सदमतीने त्रस्त लािार्ी याांची दनवड केली होती, दनवड करीत असताना ग्राम सदमतीने दनकर्ाांद्वारे 

तयाांची दनवड केली आह.े तक्ता क्र. 4.24 व 4.25 मध्ये ग्रामसदमतीने वापरलेल ेदनकर् आदण यवतमाळ व 

उस्मानाबाद दिल्यामधील ग्रामसदमतयाांनी इतर दनकर्ाांच्या तलुनेत वापरलेल्या एकूण दनकर्ाांची सरासरी 

टक्केवारी ददलेली आह.े यवतमाळ दिल्यातील ग्रामसदमतयाांनी त्रस्त कुटुांब दनवडताना इतर दनकर्ाांच्या तलुनेत 

अल्पिधूारक शेतकरी या दनकर्ास 26.67 % स्र्ान ददलेले आह.े तर उस्मानाबाद दिल्यातील ग्रामसदमतयाांनी 

त्रस्त कुटुांब दनवडताना इतर दनकर्ाांच्या तलुनेत अल्पिधूारक शेतकरी या दनकर्ास 35.16 % स्र्ान ददलेले 

आह.े यवतमाळ व उस्मानाबाद या दोन्ही दिल्यात आदर्ाक पररदस्र्ती खालावलेल,े आिारपण, र्कीत किा, 

अपांग, दवधवा शेतकरी, नादपकी, कोरडवाहू शेती, दववाहयोग्य मलुी, आतमहतया झालेले कुटुांब, दशक्षण घेणारी 

मलेु व शासन दनणायानसुार अशा प्रकारचे दनकर् ग्रामसदमतयाांनी त्रस्त कुटुांबाांची दनवड करताना वापरले आहते. 

तक्ता क्र. 4.24 व 4.25 मध्ये यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यातील ग्रामसदमतयाांनी त्रस्त कुटुांब दनवडताना 

वापरलेले दनकर् आदण सवा ग्रामसदमतयाांनी सरासरी कोणते दनकर् वापरले आहते तयाांचा तपशील ददलेला 

आह.े 

 

 गाव सदमतीच्या मते योिना राबदवण्यात येणाऱया अडचणी- 

तक्ता क्र. 4.26  

गाव सदमतीच्या मते योिना राबदवण्यात येणाऱया अडचणी % 

अ.क्र. दिल्हा 
गावाांची 

सांयया 

गाव सदमतीच्या मते योिना राबदवण्यात येणाऱया अडचणी % 

त्रस्त कुटुांब दनवडीत 

गावातील रािकीय 

हस्तक्षेप 

त्रस्त कुटुांब िास्त व 

अपरुा दनधी तयामळेु 

तक्रारी व िाांडणे 

त्रस्त कुटुांब व्यायया 

स्पष्ट नसल्याने त्रस्त 

कुटुांब दनवड करणे  

िदूमहीन शतेकरी 

याांची दनवड 

करणे 

काही 

नाही 
एकूण 

1 यवतमाळ 45 4.65 32.56 23.26 0.00 39.53 100.00 

2 उस्मानाबाद 45 0.00 22.22 31.11 2.22 44.44 100.00 

एकूण/सरासरी 90 2.33 27.39 27.18 1.11 41.99 100.00 
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ग्राम सदमतीने त्रस्त लािार्ी दनवडीच ेवापरलेल े दनकर् %

यवतमाळ (%) उस्मानाबाद (%)
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तक्ता क्र. 4.27  

गाव सदमतीच्या मते योिना राबदवण्यात येणाऱया अडचणी % 

 
 

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यामध्ये गावसदमतीस योिनाकाळात आलेल्या अडचणी तक्ता क्र. 4.26, 

4.27 मध्ये ददलेला आह.े त्रस्त कुटुांब दनवडीत गावातील रािकीय हस्तके्षप ही अडचण यवतमाळ मध्ये 4.65 

% गावाांना आली आह,े तर उस्मानाबाद दिल्यात ही अडचण नाही. त्रस्त कुटुांब िास्त व अपरुा दनधी तयामळेु 

तक्रारी व िाांडणे ही अडचण यवतमाळ दिल्यातील 32.56% गावाांना  तर उस्मानाबाद दिल्यातील 22.22% 

गावाांना आली आह.े त्रस्त कुटुांब व्यायया स्पष्ट नसल्याने त्रस्त कुटुांब दनवड करणे ही अडचण यवतमाळ 

दिल्यातील 23.26% गावाांना आली तर उस्मानाबाद दिल्यातील 31.11% गावाांना ही अडचण दनमााण 

झाली. िदूमहीन शेतकरी याांची दनवड करणे ही अडचण र्क्त यवतमाळ दिल्यातील 2.22% गावाांना आली. 

काहीही अडचण नसलेली यवतमाळ मधील 39.53% तर उस्मानाबाद मधील 44.44% गाव ेआहते. 

 

 योिना राबदवण्याबाबत गाव सदमतीने सचुदवलेल्या सधुारणा - 

योिना राबदवण्याबाबत गाव सदमतीने सचुदवलेल्या सधुारणा तक्ता क्र. 4.28 मध्ये ददलेल्या आहते. 
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िदूमहीन शेतकरी याांची दनवड करणे
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यवतमाळ उस्मानाबाद
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तक्ता क्र. 4.28  

योिना राबदवण्याबाबत गाव सदमतीने सचुदवलेल्या सधुारणा % 

 
 

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यामध्ये गाव सदमतयाांकडून योिनेस सचुदवलेल्या सधुारणा बाबत मादहती 

घेण्यात घेण्यात आली होती. तक्ता क्र. 4.28 मध्ये दिल्हावार गाव सदमतयाांकडून योिनेस सचुदवलेल्या 

सधुारणा बाबत मादहती टक्केवारीमध्ये ददलेल्या आहते. दोन्ही दिल्यातील सचुदवलेल्या सधुारणा पादहल्यास 

लािार्ीस आदर्ाक मदत वाढवण्यात यावी ही सधुारणा 34.44 % गावाांनी नमदू केली आह.े यानांतर 16.67% 

गावाांनी सधुारणा सचुदवल्या नाहीत. 10% गावाांनी त्रस्त कुटुांब व्यायया स्पष्ट करणे बाबत सधुारणा साांदगतली 

आह.े 7.78% गावाांनी शेती उतपन्नास हमी िाव द्यावा असे सचुवले आह.े 6.67% गावाांनी शासन दनणायात 

योग्य बदल करावा याबबत सचुवले आह.े 3.33% गावाांनी दवदहरी काढण्यासाठी आदर्ाक मदत द्यावी अस े

सचुवले आह.े याचबरोबर गाव सदमतयाांनी वरील ददलेल्या सधुारणाांव्यदतररक्त सधुारणा सचुदवल्या आहते तया 

तक्ता क्र. 4.28 मध्ये ददलेल्या आहते. तयाांचा दवर्य प्रामयुयाने किा मार्ी, दवमा द्यावा, त्रस्त कुटुांब दनवडीबाबत 

इ. असा आह.े 

 

 

अ.क्र.  योजना राबविण्याबाबत गाि सवितीने सचुविलेल्या सधुारणा यितिाळ % उस्िानाबाद % सरासरी %

1 आताच्या परीवस्ितीत शेती कशी करािी त्याची िाविती द्यािी 0.00 2.22 1.11

2 कजज िाफी द्यािी 0.00 4.44 2.22

3 कुटुुंब वििा काढािा 0.00 2.22 1.11

4 कृषी सिाय्यक याुंच्याकडे योजना द्यािी 2.22 0.00 1.11

5 गािािधील राजकारनी लोकाुंची िानवसकता सधुारिणे 2.22 0.00 1.11

6
अपरुा वनधी ि पक्षपातीपणािळेु  गािािध्ये आपसात भाुंडण- तुंटे िोतात 

त्यािळेु  सदर योजना शासनाने बुंद करािी
2.22 0.00 1.11

7 जनजागतृी िाढिािी,योजनेचे उविष्ट स्पष्ट करािे 2.22 0.00 1.11

8 त्रस्त कुटुुंब व्याख्या स्पष्ट करणे 8.89 11.11 10.00

9 त्रस्त कुटुुंब सुंख्या िाढिािी 0.00 4.44 2.22

10 त्रस्त कुटुुंब स्िािलुंबी करािे 0.00 2.22 1.11

11 निीन त्रस्त लाभािथ ुंना लाभ द्यािा 0.00 2.22 1.11

12 प्रचार प्रवसद्धी िाढिािी 0.00 2.22 1.11

13 योजना ग्रािसेिकाकडे नसािी 4.44 0.00 2.22

14 योजना ििसलू विभागाकडे द्यािी 2.22 0.00 1.11

15 योजना योग्य रीतीने राबिणे 2.22 0.00 1.11

16 राजकीय लोकाुंचा लाभािथ वनिडीत िस्तके्षप टाळािा 2.22 0.00 1.11

17 लिान उद्योगासाठी िदत करािी 0.00 2.22 1.11

18 लाभािथस आविजक िदत  िाढिण्यात यािी 42.22 26.67 34.44

19 विविरी काढण्यासाठी आविजक िदत द्यािी 4.44 2.22 3.33

20 शासन वनणजयात बदल करण्यात यािा 0.00 13.33 6.67

21 शेती उत्पन्नास ििी भाि द्याि 11.11 4.44 7.78

22 कािी नािी 13.33 20.00 16.67

100.00 100.00 100.00एकूण
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उ) त्रस्त कुटुांब- 

 दनवडलेल्या त्रस्त कुटुांब प्रमखु दलांग प्रकार व तयाचा सांवगा तपशील पढुील तक्ता क्र. 4.29 मध्ये दणे्यात आले 

आह.े  

तक्ता क्र. 4.29 

दनवडलेल्या त्रस्त कुटुांब प्रमखु दलांग प्रकार व तयाचा सांवगा 

अ.क्र. दिल्हा 

त्रस्त कुटुांब प्रमखु 

दलांग प्रकार  
सांवगा 

एकूण 

परुुर् िी SC ST OBC खलुा इतर 

1 यवतमाळ 194 86 53 74 56 21 76 280 

2 उस्मानाबाद 225 73 27 4 63 158 46 298 

एकूण 419 159 80 78 119 179 122 578 

 

तक्ता क्र. 4.30 

दनवडलेल्या त्रस्त कुटुांबाचा सांवगा 

 

 

तक्ता क्र. 4.29 व 4.30 आधारे यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यामध्ये दनवडलेल्या त्रस्त कुटुांब प्रमखु दलांग 

प्रकार पादहले असता 419 (72.39%) परुुर् त्रस्त कुटुांब प्रमखु आहते तर 159 (27.61%) िी त्रस्त कुटुांब 

प्रमखु आहते. यवतमाळ दिल्यात सवाादधक दनवड केलेल्या त्रस्त कुटुांबाांमध्ये अनसुदूचत िमाती (ST) या 

सांवगााच े74 (26.43%) त्रस्त कुटुांब आढळून आले. यानांतर OBC 56 (20%), SC 53 (18.93%), इतर 

सांवगा 76 (27.14%), खलुा 21 (7.50%) अशा प्रकारे त्रस्त कुटुांब दनवडली गेली आहते. 

उस्मानाबाद दिल्यात सवाादधक दनवड केलेल्या त्रस्त कुटुांबाांमध्ये खलुा या सांवगााच े158 (53.02 %) 

त्रस्त कुटुांब आढळून आले. यानांतर OBC 63 (21.14%), इतर 46 (15.44%), SC 27 (9.6%), ST 4 

(1.34%) अशा प्रकारे त्रस्त कुटुांब दनवडली गेली आहते. 
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 त्रस्त कुटुांब प्रमखु याांचे दशक्षण आदण त्रस्त कुटुांब  याांचे घर प्रकार (छतावरून) याचा तपशील पढुीलप्रमाणे- 

तक्ता क्र. 4.31 

त्रस्त कुटुांब प्रमखु याांचे दशक्षण आदण त्रस्त कुटुांब याांचे घर प्रकार (छतावरून) 

अ.क्र. दिल्हा 

त्रस्त कुटुांब प्रमखु याांचे दशक्षण त्रस्त कुटुांब  याांचे घर प्रकार (छतावरून) 

अदशदक्षत 
दहावी 

पयंत 

10 वी ते 

12 वी. 

पदवीधर - 

उच्चपदवीधर 
एकूण 

पक्के- 

दसमेंट 

/स्लॅब 

सेमी पक्के- 

कौले, पत्रा 

कच्चे- 

माती, 

गवत, 

लाकूड 

एकूण 

1 यवतमाळ 119 135 20 6 280 48 70 162 280 

2 उस्मानाबाद 142 138 14 4 298 29 190 79 298 

एकूण 261 273 34 10 578 77 260 241 578 

 

तक्ता क्र. 4.32 

त्रस्त कुटुांब प्रमखु याांचे दशक्षण  

 

 

तक्ता क्र. 4.33 

त्रस्त कुटुांब  याांचे घर प्रकार (छतावरून) 

 

 

तक्ता क्र. 4.31 व 4.32 प्रमाण े यवतमाळ दिल्यात अदशदक्षत त्रस्त कुटुांब प्रमखु 119 (42.50%) आहते 

. दहावी पयंत दशक्षण असणारी कुटुांब प्रमखु सांयया 135 (48.21%), 10 वी ते 12 वी पयंत दशक्षण असणारी 

कुटुांब प्रमखु सांयया 20 (7.14%), पदवीधर – उच्चपदवीधर पयंत दशक्षण असणारी कुटुांब प्रमखु सांयया 6 
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त्रस्त कुटुांब प्रमखु याांचे दशक्षण अदशदक्षत त्रस्त कुटुांब प्रमखु याांचे दशक्षण दहावी पयंत

त्रस्त कुटुांब प्रमखु याांचे दशक्षण 10 वी ते 12 वी. त्रस्त कुटुांब प्रमखु याांचे दशक्षण पदवीधर - उच्चपदवीधर
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त्रस्त कुटुांब  याांचे घर प्रकार (छतावरून) सेमी पक्के- कौले, पत्रा

त्रस्त कुटुांब  याांचे घर प्रकार (छतावरून) कच्चे- माती, गवत, लाकूड
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(2.14%) अशा प्रकारे आह.े उस्मानाबाद दिल्यात अदशदक्षत त्रस्त कुटुांब प्रमखु 142 (47.65%) आहते . 

दहावी पयंत दशक्षण असणारी कुटुांब प्रमखु सांयया 138 (46.31%), 10 वी ते 12 वी पयंत दशक्षण असणारी 

कुटुांब प्रमखु सांयया 14 (4.70%), पदवीधर – उच्चपदवीधर पयंत दशक्षण असणारी कुटुांब प्रमखु सांयया 4 

(1.34%) अशा प्रकारे आह.े 10 वी ते 12 वी. 

तक्ता क्र. 4.31 व 4.33 प्रमाण ेत्रस्त कुटुांब याांचे घर प्रकार (छतावरून) याचा तपशील याचा तपशील 

पादहल्यास यवतमाळ दिल्यात त्रस्त कुटुांबाच्याकडे पक्के- दसमेंट /स्लॅब अशा प्रकारातील 48 (17.14%) घरे 

आहते. सेमी पक्के- कौले, पत्रा अशा प्रकारातील 70 (25.00%) घरे आहते, कच्च-े माती, गवत, लाकूड या 

प्रकारातील 162 (57.86%) घरे आहते. 

  उस्मानाबाद दिल्यात त्रस्त कुटुांबाच्याकडे पक्के- दसमेंट /स्लॅब अशा प्रकारातील 29 (9.73%) घरे 

आहते. सेमी पक्के- कौले, पत्रा अशा प्रकारातील 190 (63.76%) घरे आहते, कच्च-े माती, गवत, लाकूड 

या प्रकारातील 79 (26.51%) घरे आहते. 

 

 त्रस्त कुटुांबाकडे असणारी प्रसार माध्यमे आदण असणाऱया इतर उपयोगी वस्त ू याबाबत तपशील तक्ता क्र. 

4.34 मध्ये ददला आह.े 

तक्ता क्र. 4.34 

त्रस्त कुटुांबाकडे असणारी प्रसार माध्यमे आदण असणाऱया इतर उपयोगी वस्त ू

अ.क्र. दिल्हा 

एकूण 

त्रस्त 

कु. 

सांयया 

त्रस्त कुटुांबाकडे असणारी प्रसार माध्यमे (%) त्रस्त कुटुांबाकडे असणाऱया इतर उपयोगी वस्त ू(%) 
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1 यवतमाळ 280 54.29 2.14 0.36 44.29 0.00 26.79 8.57 0.00 0.00 0.00 0.00 86.43 

2 उस्मानाबाद 298 42.62 0.34 0.34 71.14 0.34 22.15 11.07 0.34 0.00 0.34 0.34 84.90 

एकूण /सरासरी 578 48.45 1.24 0.35 57.71 0.17 24.47 9.82 0.17 0.00 0.17 0.17 85.66 

 

तक्ता क्र. 4.35 

त्रस्त कुटुांबाकडे असणारी प्रसार माध्यमे  
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त्रस्त  कु टुां बाक डे  असिारी  प्र सा र  मा ध्यमे (%)

त्रस्त कुटुांबाकडे असणारी प्रसार माध्यमे (%) TV 

त्रस्त कुटुांबाकडे असणारी प्रसार माध्यमे (%) रेडीओ

त्रस्त कुटुांबाकडे असणारी प्रसार माध्यमे (%) वतामानपत्रे 

त्रस्त कुटुांबाकडे असणारी प्रसार माध्यमे (%) मोबाईल 

त्रस्त कुटुांबाकडे असणारी प्रसार माध्यमे (%) इतर 
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तक्ता क्र. 4.36 

त्रस्त कुटुांबाकडे असणाऱया इतर उपयोगी वस्त ू

 

 

त्रस्त कुटुांबाकडे असणारी प्रसार माध्यमे आदण असणाऱया इतर उपयोगी वस्त ू याबाबत तपशील तक्ता क्र. 

4.34, 4.35 व 4.36 मध्ये ददला आह.े यवतमाळ व उस्मानाबाद या दोन्ही दिल्यात TV सरासरी 48.45% 

त्रस्त कुटुांबाांकडे आह ेतर मोबाईल सरासरी 57.71% त्रस्त कुटुांबाांकडे आह,े ही दोन प्रमखु प्रसारमाध्यम ेत्रस्त 

कुटुांबाांकडे यवतमाळ व उस्मानाबाद या दोन्ही दिल्यात आढळून येतात. रेडीओ र्क्त 1.24% त्रस्त कुटुांबाकडे 

आह,े तर वतामानपत्र 0.35% त्रस्त कुटुांबाकडे आह.े  

त्रस्त कुटुांबाकडे असणाऱया इतर उपयोगी वस्त ूयाांचा दवचार केल्यास यवतमाळ व उस्मानाबाद या दोन्ही 

दिल्यात दचुाकी सरासरी 9.82% कुटुांबाकडे आह,े चारचाकी सरासरी 0.17% कुटुांबाकडे आह,े रॅक्टर 

कोणाकडेही नाही, ररक्षा  सरासरी 0.17% कुटुांबाकडे आह,े फ्रीि सरासरी 0.17% कुटुांबाकडे आह ेतर दचुाकी, 

चारचाकी, रॅक्टर, ररक्षा, फ्रीि 85.66% लोकाांकडे यापैकी काहीही नाही. 

 

 त्रस्त कुटुांबाांकडील सरासरी शेती व शतेिमीन प्रकार तपशील तक्ता क्र. 4.37 मध्ये ददलेला आह.े 

तक्ता क्र. 4.37 

त्रस्त कुटुांबाांकडील सरासरी शेती व शेतिमीन प्रकार 

अ.क्र. दिल्हा 
एकूण त्रस्त 

कुटुांब* 

सरासरी शतेी 

(एकर) 

त्रस्त कुटुांबाांकडील िमीन प्रकार (%) 

हलकी मध्यम िारी पडीक एकूण 

1 यवतमाळ 259 3.72 83 16 0.5 0.5 100 

2 उस्मानाबाद 286 2.63 53 43 0 4 100 

एकूण / सरासरी 545 3.18 68 29.5 0.25 2.25 100 

 
* या दठकाणी एकूण 33 त्रस्त कुटुांब िदूमहीन असल्यामळेु तयाांना सरासरी शतेी व शतेिमीन प्रकार हा मदु्दा लाग ूहोत नाही. 
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त्रस्त  कु टुां बाक डे  असिाऱया  इत र  उपयो गी  वस्तू  (%)

त्रस्त कुटुांबाकडे असणाऱया इतर उपयोगी वस्त ू(%) दचुाकी

त्रस्त कुटुांबाकडे असणाऱया इतर उपयोगी वस्त ू(%) चारचाकी 

त्रस्त कुटुांबाकडे असणाऱया इतर उपयोगी वस्त ू(%) रॅक्टर 

त्रस्त कुटुांबाकडे असणाऱया इतर उपयोगी वस्त ू(%) ररक्षा 

त्रस्त कुटुांबाकडे असणाऱया इतर उपयोगी वस्त ू(%) फ्रीि 
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तक्ता क्र. 4.37 

त्रस्त कुटुांबाांकडील शेतिमीन प्रकार 

 

 

 

तक्ता क्र. 4.37 नसुार यवतमाळ दिल्यात एकूण 259 त्रस्त कुटुांबाांस सरासरी शेती 3.72 एकर आह.े 

उस्मानाबाद दिल्यात एकूण 286 त्रस्त कुटुांबाांस सरासरी शतेी 2.63 एकर आह.े या दठकाणी एकूण 33 त्रस्त 

कुटुांब िदूमहीन असल्यामळेु तयाांना सरासरी शेती व शेतिमीन प्रकार हा मदु्दा लाग ूहोत नाही. िदमनीचा प्रकार 

पादहल्यास यवतमाळ मध्ये त्रस्त कुटुांबाकडे 83% हलकी िमीन, 16% मध्यम िमीन, 0.5% िारी िमीन 

आदण 0.5% पडीक िमीन आह.े उस्मानाबाद दिल्यात त्रस्त कुटुांबाकडे 53% हलकी िमीन, 43% मध्यम 

िमीन, 0% िारी िमीन आदण 4% पडीक िमीन आह.े 

 

 हांगाम व तयामध्ये दपके घते असलेली त्रस्त कुटुांब सांयया तक्ता क्र. 4.38 मध्ये ददलेला आह.े 

तक्ता क्र. 4.38 

हांगाम व तयामध्ये दपके घते असलेली त्रस्त कुटुांब सांयया 

अ.क्र. दिल्हा 

एकूण 

त्रस्त 

कुटुांब* 

हांगाम व तयामध्ये दपके घेत असलेली त्रस्त कुटुांब सांयया 

एकूण र्क्त खरीप 

दपके 

खरीप व रब्बी 

दपके 
उन्हाळी दपके 

 खरीप, रब्बी व 

वादर्ाक दपके 

1 यवतमाळ 259 88.28 11.72 0.00 0.00 100 

2 उस्मानाबाद 286 86.11 13.27 0.00 0.62 100 

एकूण  545 87.19 12.50 0.00 0.31 100 

 

* या दठकाणी एकूण 33 त्रस्त कुटुांब िदूमहीन असल्यामळेु तयाांना हांगाम व तयामधील दपके प्रकार हा मदु्दा लाग ूहोत नाही. 
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त्रस्त  कु टुां बाां क डील जमीन  प्र कार  (%)

त्रस्त कुटुांबाांकडील िमीन प्रकार (%) हलकी त्रस्त कुटुांबाांकडील िमीन प्रकार (%) मध्यम

त्रस्त कुटुांबाांकडील िमीन प्रकार (%) िारी त्रस्त कुटुांबाांकडील िमीन प्रकार (%) पडीक
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तक्ता क्र. 4.39 

हांगाम व तयामध्ये दपके घते असलेली त्रस्त कुटुांब सांयया 

 

 

यवतमाळ दिल्यात त्रस्त कुटुांबे 88.28% र्क्त खरीप हांगामामध्ये दपके घेतात. यामध्य े कापसू, तरू, 

सोयाबीन ही दपके घेतात. खरीप व रब्बी दपके दपके घणेारी त्रस्त कुटुांब सांयया 11.72% आहते. यामध्य ेखरीप 

हांगामात कापसू, तरू, सोयाबीन आदण रब्बीत गहू, हरिरा ही दपके घेतात. यरेे् उन्हाळी व वादर्ाक दपके कोणीही 

घेतलेली नाहीत. 

 उस्मानाबाद दिल्यात त्रस्त कुटुांबे 86.11% र्क्त खरीप हांगामामध्ये दपके घेतात. यामध्ये सोयाबीन, तरू 

ही दपके घेतात. खरीप व रब्बी दपके दपके घणेारी त्रस्त कुटुांब सांयया 13.27% आहते. यामध्ये खरीप हांगामात 

सोयाबीन, तरू आदण रब्बीत ज्वारी, गहू, हरिरा ही दपके घतेात. येरे् उन्हाळी दपके कोणीही घेत नाही. वादर्ाक 

दपके 0.62% त्रस्त कुटुांबे  घतेात यामध्ये ऊस ह ेदपक येते. 

 

 त्रस्त कुटुांबाांकडील उपलब्ध दसांचन सदुवधा तपशील तक्ता क्र. 4.40 मध्ये ददलेला आह.े 

तक्ता क्र. 4.40 

उपलब्ध दसांचन सदुवधा 

अ.क्र. दिल्हा त्रस्त कु. सांयया* 
उपलब्ध दसांचन सदुवधा (%) 

एकूण 
दवहीर, कालवा बोअरवेल तलाव नदी ओढा दसांचन नाही 

1 यवतमाळ 259 18.95 4.44 1.61 0.00 1.61 1.61 71.77 100 

2 उस्मानाबाद 286 14.58 0.35 10.76 2.78 1.04 1.04 69.44 100 

एकूण/सरासरी 545 16.77 2.39 6.19 1.39 1.33 1.33 70.61 100 

* या दठकाणी एकूण 33 त्रस्त कुटुांब िदूमहीन असल्यामळेु तयाांना शेतीसाठी दसांचन हा मदु्दा लाग ूहोत नाही. 
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हांगाम  व  त्यामध्ये  णपके  घे त  असलेली  त्रस्त  कु टुां ब  सांख्या%

हांगाम व तयामध्ये दपके घते असलेली त्रस्त

कुटुांब सांयया र्क्त खरीप दपके

हांगाम व तयामध्ये दपके घते असलेली त्रस्त

कुटुांब सांयया खरीप व रब्बी दपके

हांगाम व तयामध्ये दपके घते असलेली त्रस्त

कुटुांब सांयया उन्हाळी दपके

हांगाम व तयामध्ये दपके घते असलेली त्रस्त

कुटुांब सांयया  खरीप, रब्बी व वादर्ाक दपके
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तक्ता क्र. 4.41 

उपलब्ध दसांचन सदुवधा 

 

 

यवतमाळ दिल्यातील 71.77% त्रस्त कुटुांबाांकडे शेतीसाठी दसांचन उपलब्ध नाही. तर उस्मानाबाद 

दिल्यात 67.44% त्रस्त कुटुांबाकडे शतेीसाठी दसांचन उपलब्ध नाही. यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात 

दवहारीद्वारे सवाादधक शेतीसाठी दसांचन म्हणनू वापरले िाते, तयाांची दोन्ही दिल्यातील सरासरी 16.77% इतकी 

आह.े उस्मानाबाद दिल्यात यवतमाळ दिल्याच्या तलुनेत बोअरवेल हा दसांचन प्रकार दवहारी नांतर सावादधक 

वापरला िात आह.े तर यवतमाळ मध्ये 4.44% त्रस्त कुटुांब कालवा हा दसांचन प्रकार वापरतात. या व्यदतररक्त 

त्रस्त कुटुांबीय तलाव, नदी, ओढा ह ेदसांचन प्रकार शेतीसाठी वापरतात. 

 

 शेतीची मशागत करण्यासाठी वापर होणारी साधने तपशील तक्ता क्र. 4.42 मध्ये ददलेला आह.े 

तक्ता क्र. 4.42 

शेतीची मशागत करण्यासाठी वापर होणारी साधने 

अ.क्र. दिल्हा 
त्रस्त कु. 

सांयया* 

शतेीची मशागत करण्यासाठी वापर होणारी साधने (%) 

स्वताच्या 

बैलाांमार्ा त  

िाडदयाने घेतलेल्या 

बैलाांमार्ा त   

स्वताचा 

रॅक्टर        

िाडदयाने घेतलेला 

रॅक्टर   
इतर 

काहीच 

नाही 
एकूण 

1 यवतमाळ 259 11 34 1 35 3 16 100 

2 उस्मानाबाद 286 13 42 1 39 0 5 100 

एकूण /सरासरी 545 12 38 1 37 3 11 100 

* या दठकाणी एकूण 33 त्रस्त कुटुांब िदूमहीन असल्यामळेु तयाांना शेतीची मशागत करण्यासाठी वापर होणारी साधने हा 

मदु्दा लाग ूहोत नाही. 
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तक्ता क्र. 4.43 

शेतीची मशागत करण्यासाठी वापर होणारी साधने 

 

तक्ता क्र. 4.42 व 43 पादहल्यास शेतीची मशागत करण्यासाठी वापर होणारी साधने याांचा यवतमाळ व 

उस्मानाद दिल्यातील तपशील ददलेला आह.े यवतमाळ व उस्मानाबादमधील सवाादधक त्रस्त शेतकरी 

िाडदयाने घतेलेल्या बैलाांमार्ा त शेतीची मशागत करतात तयाांची टक्केवारी 38% आह,े यानांतर 37% त्रस्त 

कुटुांबीय िाडदयाने घतेलेला रॅक्टर ने  शेतीची मशागत करतात. 12% त्रस्त कुटुांबीय स्वताच्या बैलाांमार्ा त 

शेतीची मशागत करतात. 1% त्रस्त कुटुांबीय स्वताच्या स्वताच्या रॅक्टर मार्ा त मशागत करतात. 3% त्रस्त 

कुटुांबीय इतर साधनाांच्या मार्ा त मशागत करतात तर 11% त्रस्त कुटुांबीय शेतीच्या मशागतीसाठी काहीच 

मशागत करीत नाहीत. 

 

 त्रस्त कुटुांबाकडे असणारा िोडव्यवसाय आदण दपकदवमा बाबत तपशील तक्ता क्र. 4.44 मध्ये ददलेला आह.े  

तक्ता क्र. 4.44 

त्रस्त कुटुांबाकडे असणारा िोडव्यवसाय आदण दपकदवमा बाबत तपशील 

अ.क्र. दिल्हा 

त्रस्त कुटुांबाकडे असणारा िोडव्यवसाय (%) 
दपक दवमा काढला आह ेका? 

(%) 

पशपुालन कुकुटपालन इतर  
िोडव्यवसाय 

नाही 
एकूण होय  नाही एकूण 

1 यवतमाळ 61 4 6 29 100 19 81 100 

2 उस्मानाबाद 20 1 3 76 100 37 63 100 

एकूण /सरासरी 40.5 2.5 4.5 52.5 100 28 72 100 
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तक्ता क्र. 4.45 

त्रस्त कुटुांबाकडे असणारा िोडव्यवसाय बाबत तपशील 

 

यवतमाळ दिल्यात 61% त्रस्त कुटुांबाकडे पशपुालन िोडव्यवसाय करतात. कुकुटपालन 4%, इतर 

िोडव्यवसाय 6% तर 29% त्रस्त कुटुांबाकडे िोडव्यवसाय नाही. उस्मानाबाद दिल्यात 20% त्रस्त कुटुांब 

पशपुालन िोडव्यवसाय करतात. कुकुटपालन 1%, इतर िोडव्यवसाय 3% तर 76% त्रस्त कुटुांबाकडे 

िोडव्यवसाय नाही. यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यातील 52.5 % त्रस्त कुटुांबाकडे िोडव्यवसाय नाही. 

 

तक्ता क्र. 4.46 

त्रस्त कुटुांब काढत असलेल्या दपकदवमा बाबत तपशील 

 

तक्ता क्र. 44 व 46 मध्ये त्रस्त कुटुांब काढत असलेल्या दपकदवमा बाबत तपशील ददलेला आह.े यवतमाळ 

दिल्यात 19% त्रस्त कुटुांबे दपक दवमा काढतात, तर उस्मानाबाद दिल्यात 37% त्रस्त कुटुांबीय दपक दवमा 

काढतात. यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यातील सरासरी 28% त्रस्त कुटुांब पीकदवमा काढतात. 
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 शेतीसाठी दनयदमत वीिपरुवठा व वीिदबल र्कले बाबत तपशील- 

 

तक्ता क्र. 4.47 

शेतीसाठी दनयदमत वीिपरुवठा व वीिदबल र्कले बाबत तपशील 

अ.क्र. दिल्हा 
त्रस्त कु. 

सांयया 

शतेीसाठी दनयदमत वीिपरुवठा होतो का? % शतेीसाठीचे वीिदबल र्कले आह ेका? % 

होय  नाही लाग ूनाही एकूण होय  नाही लाग ूनाही एकूण 

1 यवतमाळ 280 7.50 22.14 70.36 100.00 4.29 25.36 70.36 100.00 

2 उस्मानाबाद 298 20.13 10.74 69.13 100.00 16.44 14.43 69.13 100.00 

एकूण /सरासरी 578 13.82 16.44 69.74 100.00 10.36 19.89 69.74 100.00 

 

तक्ता क्र. 4.48 

शेतीसाठी दनयदमत वीिपरुवठा  

 

शेतीसाठी दनयदमत वीिपरुवठा व वीिदबल र्कले बाबत तपशील तक्ता क्र. 4.47 व 4.48 मध्ये ददला 

आह.े यवतमाळ दिल्यातील त्रस्त कुटुांबाांना शेतीसाठी दनयदमत वीिपरुवठा याबाबत दवचारले होते, यामधील 

7.50% कुटुांबाांना शेतीसाठी वीिपरुवठा दनयदमत होतो अशी मादहती दमळाली तर 22.14 % त्रस्त कुटुांबीय 

वीिपरुवठा दनयदमत होत नसल्याची मादहती ददली तर 70.36 % त्रस्त कुटुांदबयाांच ेवीि कनेक्शन नसल्यामळेु 

तयाांना हा प्रश्न लाग ूहोत नाही. उस्मानाबाद दिल्यातील त्रस्त कुटुांबाांना शेतीसाठी दनयदमत वीिपरुवठा बाबत 

दवचारले होते, यामधील 20.13% कुटुांबाांना शेतीसाठी वीिपरुवठा दनयदमत होतो अशी मादहती दमळाली तर 

10.74% त्रस्त कुटुांबीय वीिपरुवठा दनयदमत होत नसल्याची मादहती ददली तर 69.13 % त्रस्त कुटुांदबयाांच े

वीि कनेक्शन नसल्यामळेु तयाांना हा प्रश्न लाग ूहोत नाही.  

तक्ता क्र. 4.47 नसुार यवतमाळ दिल्यातील 4.29% त्रस्त कुटुांबाांचे वीिदबल र्कले आह ेतर 25.36% 

त्रस्त कुटुांबाांचे वीिदबल र्कले नाही, तर 70.36% कुटुांबाना वीि कनेक्शन नसल्यामळेु हा प्रश्न लाग ूहोत 

नाही. उस्मानाबाद दिल्यातील 16.44% त्रस्त कुटुांबाांच ेवीिदबल र्कले आह ेतर 14.43% त्रस्त कुटुांबाांचे 

वीिदबल र्कले नाही, तर 69.13 % कुटुांबाना वीि कनेक्शन नसल्यामळेु हा प्रश्न लाग ूहोत नाही. 
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 शेतीमालास योग्य िाव, रोिगार हमी कायाक्रमामध्ये सहिाग, सामदुहक शेती बाबत मादहती तक्ता क्र. 4.49 

मध्ये ददलेली आह.े 

तक्ता क्र. 4.49 

शेतीमालास योग्य िाव, रोिगार हमी कायाक्रमामध्ये सहिाग, सामदुहक शेती बाबत मादहती 

अ.क्र. दिल्हा 

शतेीमालास योग्य िाव दमळाला का? % 
रोिगार हमी कायाक्रमामध्ये सहिाग घेतला 

होता का? % 

सामदुहक शतेी बाबत मादहती 

आह ेका? % 

होय 
काही 

प्रमाणात 
नाही एकूण होय नाही 

याबात 

मादहत 

नाही 

एकूण होय नाही एकूण 

1 यवतमाळ 8.49 17.76 73.75 100.00 67.86 20.36 11.79 100.00 3.57 96.43 100.00 

2 उस्मानाबाद 8.74 25.87 65.38 100.00 46.64 44.30 9.06 100.00 12.42 87.58 100.00 

सरासरी 8.62 21.82 69.56 100.00 57.25 32.33 10.42 100.00 7.99 92.01 100.00 

 

तक्ता क्र. 4.50 

त्रस्त कुटुांबाच्या शेतीमालास योग्य िाव बाबत मादहती 

 

 

तक्ता क्र. 4.49 मध्ये शेतीमालास योग्य िाव, रोिगार हमी कायाक्रमामध्ये सहिाग, सामदुहक शेती बाबत 

मादहती ददलेली आह.े यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यामध्ये सरासरी 8.62% त्रस्त कुटुांबाना शेतीमालास योग्य 

िाव दमळतो असे साांदगतले. तर 21.82% त्रस्त कुटुांबाांनी शेतीमालास काही प्रमाणात िाव दमळतो असे 

साांदगतले, तर 69.56% त्रस्त कुटुांबाांनी शेतीमालास िाव दमळत नसल्याचे साांदगतले. 

तक्ता क्र. 4.49 नसुार यवतमाळ दिल्यातील 67.86% त्रस्त कुटुांबातील प्रदतदनधी रोिगार हमी 

कायाक्रमामध्ये सहिाग घेतला होता. 20.36% त्रस्त कुटुांबाांनी यामध्ये सहिाग घतेला नाही, तर 11.79% त्रस्त 

कुटुांबाना रोिगार हमी योिनेबाबत मादहती नाही. उस्मानाबाद दिल्यातील 46.64% त्रस्त कुटुांबातील 

प्रदतदनधी रोिगार हमी कायाक्रमामध्ये सहिाग घेतला होता. 44.30% त्रस्त कुटुांबाांनी यामध्ये सहिाग घतेला 

नाही, तर 9.06% त्रस्त कुटुांबाना रोिगार हमी योिनेबाबत मादहती नाही. 

तक्ता क्र. 4.49 नसुार यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यातील 7.99% त्रस्त शेतकऱयाांना सामदुहक 

शेतीबाबत मादहती मादहती आह.े तर 92.01% त्रस्त कुटुांबाांना सामदुहक शेतीबाबत मादहती नाही. 
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 शासनामार्ा त दबयाणे व खते परुवणे बाबत योिनेस त्रस्त कुटुांबाच्या प्रदतदक्रया तक्ता क्र. 4.51 मध्ये ददलेल्या 

आहते. 

 

तक्ता क्र. 4.51 

शासनामार्ा त दबयाणे व खते परुवणे बाबत योिनेस त्रस्त कुटुांबाच्या प्रदतदक्रया 

अ.क्र. 
  

शतेी करण्यासाठी आवश्यक सवा गोष्टी िसे दक दबयाणे व खते शासनाने परुवण्यास आदण केवळ मशागत तमु्ही 

करून दमळालेल्या उतपन्नातील काही िाग शासनास ददल्यास आदण दशल्लक रक्कम स्वत:कडे ठेवण्याचा असा 

कायाक्रम राबदवल्यास तयास तमुची मान्यता असेल का?  % 

दिल्हा होय नाही एकूण 

1 यवतमाळ 74.64 25.36 100.00 

2 उस्मानाबाद 84.90 15.10 100.00 

सरासरी 79.77 20.23 100.00 

 

तक्ता क्र. 4.52 

शासनामार्ा त दबयाणे व खते परुवणे बाबत योिनेस त्रस्त कुटुांबाच्या प्रदतदक्रया 

 

 

तक्ता क्र. 4.51 व 4.52 मध्ये त्रस्त कुटुांबास शेती करण्यासाठी आवश्यक सवा गोष्टी िसे दक दबयाणे व 

खते शासनाने परुवण्यास आदण केवळ मशागत तमु्ही करून दमळालेल्या उतपन्नातील काही िाग शासनास 

ददल्यास आदण दशल्लक रक्कम स्वत:कडे ठेवण्याचा असा कायाक्रम राबदवल्यास तयास तमुची मान्यता असेल 

का असा प्रश्न त्रस्त कुटुांबास दवचारण्यात आला होता.  यवतमाळ दिल्यातील 74.64% कुटुांब याांनी वरील 

योिनेस सकारातमक प्रदतदक्रया दऊेन होय असे म्हणाले आहते. तर उस्मानाबाद दिल्यातील 84.90% त्रस्त 

कुटुांबीय याांनी योिना सरुु करणेबाबत होय असे साांदगतले आह.े दोन्ही दिल्यातील दमळून सरासरी 79.77% 

त्रस्त कुटुांबाांनी योिनेस सकारातमक प्रदतदक्रया दऊेन होय असे म्हणाले आहते. तर 20.23% त्रस्त कुटुांबाांनी 

वरील योिनेस नाही असे साांदगतले आह.े 
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 योिना राबदवताना शासकीय कमाचारी याांची मानदसकता कशी होती याबाबत मादहती तक्ता क्र. तक्ता क्र. 

4.53 ददलेली आह-े 

तक्ता क्र. 4.53 

योिना राबदवताना शासकीय कमाचारी याांची मानदसकता कशी होती याबाबत मादहती 

अ.

क्र. 
दिल्हा 

योिना राबदवताना  शासकीय कमाचारी याांची मानदसकता कशी होती? % 

ग्रामसेवक तलाठी आरोग्य कमाचारी कृर्ी सहाय्यक 
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तक्ता क्र. 4.54 

योिना राबदवताना शासकीय कमाचारी याांची मानदसकता कशी होती याबाबत मादहती 

 

तक्ता क्र. 4.53 व 4.54 पादहल्यास यामध्य ेदोन्ही दिल्यात योिना राबदवताना शासकीय कमाचारी याांची 

मानदसकता कशी होती याबाबत मादहती ददलेली आह.े यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यातील ग्रामसेवकाांची 

त्रस्त कुटुांबाांच्या मते सरासरी मानदसकता पादहल्यास 89.42% चाांगली, 10.05% बरी आदण 0.52% वाईट 

अशी आह.े तलाठी याांची त्रस्त कुटुांबाांच्या मते सरासरी मानदसकता पादहल्यास 78.80% चाांगली, 20.86% 

बरी आदण 0.34% वाईट अशी आह.े आरोग्य कमाचारी याांची त्रस्त कुटुांबाांच्या मते सरासरी मानदसकता 

पादहल्यास 84.21% चाांगली, 14.93% बरी आदण 0.86% वाईट अशी आह.े कृर्ी सहाय्यक याांची त्रस्त 

कुटुांबाांच्या मते सरासरी मानदसकता पादहल्यास 77.11% चाांगली, 22.21% बरी आदण 0.68% वाईट अशी 

आह.े 

 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

च
ा ांग

ल
ी

ब
री

व
ाई

ट

च
ा ांग

ल
ी

ब
री

व
ाई

ट

च
ा ांग

ल
ी

ब
री

व
ाई

ट

च
ा ांग

ल
ी

ब
री

व
ाई

ट

ग्रामसेवक तलाठी आरोग्य कमाचारी कृर्ी सहाय्यक

%
 त्र

स्त
 कु

. 
य

ा ांच
ी 

 प्र
दत

दक्र
य

ा

योिना राबदवताना  शासकीय कमाचारी याांची मानदसकता कशी होती? %

यवतमाळ उस्मानाबाद
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 सरासरी कोणतया वयात लग्न, लग्न कोठे झाले व गाविेवण ददले काय याबाबत मादहती तक्ता क्र. 4.55 मध्ये 

ददलेली आह.े  

तक्ता क्र. 4.55 

सरासरी कोणतया वयात लग्न, लग्न कोठे झाले व गाविेवण ददले काय याबाबत मादहती 

अ.क्र. दिल्हा 
त्रस्त कु. 

सांयया 

सरासरी कोणतया 

वयात लग्न होते 
लग्न कोठे झाल? % गाविेवण ददले काय? % 

परुुर् िी 
धादमाक 

स्र्ळ 

मांगल 

कायाालय 
घरासमोर 

सामदुहक 

दववाह 
इतर एकूण होय नाही एकूण 

1 यवतमाळ 280 22.68 20.22 7.60 1.03 90.35 0.00 1.03 100.00 96.46 3.54 100.00 

2 उस्मानाबाद 298 24.20 20.29 1.33 6.08 92.40 0.00 0.19 100.00 94.37 5.63 100.00 

एकूण /सरासरी 578 23.44 20.26 4.46 3.56 91.37 0.00 0.61 100.00 95.42 4.58 100.00 

 

तक्ता क्र. 4.56 

गाविेवण ददले काय याबाबत मादहती 

 

तक्ता क्र. 4.55 मधील मादहती ही मलू्यमापनात िेटी ददलेल्या 578 पैकी ज्या कुटुांबातील सदस्याांचे लग्न 

झालेले आह ेव तयाांच ेआत्ताच ेवय 40 वर् ेपयंत आह,े अशाच कुटुांबातील प्रदतदनधींची दनवड वरील दवशे्लर्ण 

करण्यासाठी वापरण्यात आली आह,े कारण यामधनू आताच्या काळातील सामादिक परीदस्र्ती बाबत मादहती 

समिते.  

तपदशलानसुार यवतमाळ दिल्यात परुुर्ाांच े सरासरी लग्न सरासरी 22.68 वयात होते. दियाांच े लग्न 

सरासरी 20.22 वयात लग्न होते. उस्मानाबाद दिल्यात परुुर्ाांचे सरासरी लग्न सरासरी 24.20 वयात होते. 

दियाांच ेलग्न सरासरी 20.29 वयात लग्न होते. दोन्ही दिल्यातील परुुर्ाांच्या लग्न करण्याची सरासरी वय 

23.44 आह,े तर दियाांची 20.26 आह.े 

यवतमाळ दिल्यात लग्न झालेले दठकाण पादहल्यास 7.60% त्रस्त कुटुांबामधील दववाह धादमाक स्र्ळी 

होतात, 1.03% मांगल कायाालय दठकाणी होतात, 90.35% दववाह घरासमोर, 1.03% इतर दठकाणी होतात. 

उस्मानाबाद दिल्यात लग्न झालेले दठकाण पादहल्यास 1.33% त्रस्त कुटुांबामधील दववाह धादमाक स्र्ळी 

होतात, 6.08% मांगल कायाालय दठकाणी होतात, 92.40% दववाह घरासमोर, 0.19% इतर दठकाणी होतात. 

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात एकही दववाह सामदुहक दववाह सोहळयात झाला नसल्याचे आढळले. 

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात सवाादधक 91.37% दववाह घरासमोर होतात.  

यवतमाळ दिल्यात लग्न समारांिाांमध्ये िेवण ददले िाते काय याबाबत दवचारले होते. 96.46% कुटुांबाांनी 

िेवण ददले असे साांदगतले. तर 3.54 % त्रस्त कुटुांबाांनी िवेण ददले नाही असे साांदगतले. उस्मानाबाद दिल्यात 

95%

5%

गावजेवि णदले काय? %

गाविेवण ददले काय? % 

होय

गाविेवण ददले काय? % 

नाही
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94.37% कुटुांबाांनी िेवण ददले असे साांदगतले. तर 5.63 % त्रस्त कुटुांबाांनी िेवण ददले नाही असे साांदगतले. 

दोन्ही दिल्यातील िवेण ददलेबाबत सरासरी पादहल्यास 95.42% त्रस्त कुटुांबाांनी तयाांच्या घरातील 

प्रदतदनधीच्या लग्नात िवेण ददल्याचे साांदगतले. 

 

 प्ररे्प्रमाणे लग्न करण,े गाविेवण दणे ेआदण गाविेवण न ददल्यास काय पररणाम याबाबत मादहती तक्ता क्र. 

4.57 मध्ये ददले आह.े 

तक्ता क्र. 4.57 

प्ररे्प्रमाण ेलग्न करण,े गाविेवण दणे ेआदण गाविेवण न ददल्यास काय पररणाम याबाबत मादहती 

अ.क्र. दिल्हा 
त्रस्त कु. 

सांयया 

प्रर्ेप्रमाणे लग्न करणे, 

गाविेवण दणेे इ. गोष्ठी करणे 

आवश्यक आह ेका? % 

गाविेवण न ददल्यास काय पररणाम होतात? % 
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1 यवतमाळ 280.00 26.07 73.93 100.00 72.86 0.71 1.43 0.00 1.07 1.79 22.14 100.00 

2 उस्मानाबाद 298.00 30.87 69.13 100.00 61.07 0.67 9.06 0.34 0.67 1.68 26.51 100.00 

एकूण /सरासरी 578.00 28.47 71.53 100.00 66.97 0.69 5.24 0.17 0.87 1.73 24.33 100.00 

 

तक्ता क्र. 4.58 

प्ररे्प्रमाण ेलग्न करण,े गाविेवण दणे ेआदण गाविेवण न ददल्यास काय पररणाम याबाबत मादहती 

 

त्रस्त कुटुांबाांना प्ररे्प्रमाण ेलग्न करण,े गाविेवण दणेे बाबत दवचारले होते, यवतमाळ दिल्यातील 26.07% 

त्रस्त कुटुांबाांनी प्ररे्प्रमाणे लग्न करणे, गाविवेण दणे ेआवश्यक आह ेअस ेसाांदगतले आह.े तर 73.93% त्रस्त 

कुटुांबाांनी प्ररे्प्रमाणे लग्न करणे, गाविेवण दणेे आवश्यक नाही असे साांदगतले आह.े उस्मानाबाद दिल्यातील 

30.87% त्रस्त कुटुांबाांनी प्ररे्प्रमाणे लग्न करणे, गाविेवण दणेे आवश्यक आह े असे साांदगतले आह.े तर 

69.13% त्रस्त कुटुांबाांनी प्ररे्प्रमाणे लग्न करणे, गाविेवण दणेे आवश्यक नाही असे साांदगतले आह.े 

28%

72%

प्रथेप्रमािे लग्न करिे, गावजेवि देिे इ. गोष्ठी करिे आवश्यक आहे का? %

होय

नाही
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गाविेवण न ददल्यास काय पररणाम होतात याबाबत यवतमाळ दिल्यात 72.86% त्रस्त कुटुांब काहीच 

होत नाही असे साांगतात, 0.71% त्रस्त कुटुांब याांनी पररदस्र्ती समिनू घतेात अस ेसाांदगतले, 1.43% त्रस्त 

कुटुांब याांनी गावातील लोक वाईट बोलतात अस ेसाांदगतले. 1.07% त्रस्त कुटुांब याांनी समािात प्रदतष्ठा राहत 

नाही अस ेसाांदगतले. 1.79 % त्रस्त कुटुांब याांनी समािातनू बाहरे करतात अस ेसाांदगतले. 22.14% त्रस्त कुटुांब 

याांनी साांगता येत नाही अस ेसाांदगतले. उस्मानाबाद दिल्यात 61.07% त्रस्त कुटुांब काहीच होत नाही असे 

साांगतात, 0.67% त्रस्त कुटुांब याांनी पररदस्र्ती समिनू घतेात अस े साांदगतले, 9.06% त्रस्त कुटुांब याांनी 

गावातील लोक वाईट बोलतात अस ेसाांदगतले. 0.34% याांनी समािात कमीपणा अस ेसाांदगतले, 0.67% त्रस्त 

कुटुांब याांनी समािात प्रदतष्ठा राहत नाही अस ेसाांदगतले. 1.68 % त्रस्त कुटुांब याांनी समािातनू बाहरे करतात 

अस ेसाांदगतले. 26.51% त्रस्त कुटुांब याांनी साांगता येत नाही अस ेसाांदगतले.  

 

 त्रस्त कुटुांबावर असलेले किा याचा तपशील तक्ता क्र. 4.59 मध्ये ददलेला आह.े 

तक्ता क्र. 4.59 

त्रस्त कुटुांबावर असलेले किा 

अ.क्र. दिल्हा 
एकूण त्रस्त 

कु. सांयया 

त्रस्त कुटुांबावर असलेले किा (%) 

होय नाही एकूण 

1 यवतमाळ 280 53 47 100 

2 उस्मानाबाद 298 46 54 100 

एकूण/सरासरी 578 49.50 50.50 100 

 

तक्ता क्र. 4.60 

त्रस्त कुटुांबावर असलेले किा 

 

 

तक्ता क्र. 4.59 व 4.60 पादहल्यास यवतमाळ दिल्यातील 280 त्रस्त कुटुांबाांपैकी 53% कुटुांबीयाांवर किा 

आह.े तर 47% कुटुांदबयाांवर किा नाही. उस्मानाबाद दिल्यात 298 त्रस्त कुटुांबाांपैकी 46% कुटुांबीयाांवर किा 

आह.े तर 54% कुटुांदबयाांवर किा नाही. यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्याांची सरासरी पादहल्यास 49.50% 

कुटुांदबयाांवर किा आह.े 
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 त्रस्त कुटुांबावर असलेल्या किााचे कारण याचा तपशील तक्ता क्र. 4.61 व 4.62 मध्ये ददला आह.े 

तक्ता क्र. 4.61 

त्रस्त कुटुांबावर असलेल्या किााचे कारण 

अ.क्र. दिल्हा 

किा असलेली 

त्रस्त कु. 

सांयया 

किााचे कारण 

शतेीसाठी घरासाठी आिारपणासाठी लग्नासाठी इतर एकूण 

1 यवतमाळ 151 88.82 0.66 7.89 1.32 1.32 100.00 

2 उस्मानाबाद 138 55.78 4.76 19.73 10.88 8.84 100.00 

एकूण / सरासरी 289 72.30 2.71 13.81 6.10 5.08 100.00 

 

तक्ता क्र. 4.62 

त्रस्त कुटुांबावर असलेल्या किााचे कारण 

 

 

यवतमाळ दिल्यामध्ये शेतीसाठी 88.82%, घरासाठी 0.66%, आिारपणासाठी 7.89%, लग्नासाठी 

1.32%, इतर कारणासाठी1.32% अशा पद्धतीची किााची कारण ेआहते. उस्मानाबाद दिल्यात शतेीसाठी 

55.78%, घरासाठी 4.76%, आिारपणासाठी 19.73%, लग्नासाठी 10.88%, इतर कारणासाठी 8.84% 

अशा पद्धतीची किााची कारण े आहते. यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यातील एकूण किाासाठीची करणे 

पादहल्यास सरासरी 72.30% त्रस्त कुटुांबीय शेतीसाठी किा काढतात. 

 

 त्रस्त कुटुांबाने किा कोणाकडून घणे्यात आले याचा तपशील तक्ता क्र. 4.62 मध्ये ददले आह.े 

तक्ता क्र. 4.62 

त्रस्त कुटुांबाने किा कोणाकडून घणे्यात आले 

अ.क्र. 
  

किा असलेली त्रस्त कु. सांयया 
त्रस्त कुटुांबाने किा कोणाकडून घेण्यात आले % 

दिल्हा बँक पतसांस्र्ा सावकार हातउसने एकूण 
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री

 व्
य

ाि
 %

 

%
 कु

टु
ांब

 

स
रा

स
री

 व्
य

ाि
 %

 

1 यवतमाळ 151 74.32 5.17 14.19 5.00 4.73 13.25 6.76 0.00 100.00 

2 उस्मानाबाद 138 71.83 6.61 8.45 5.25 11.97 7.47 7.75 0.00 100.00 

एकूण / सरासरी 289 73.08 5.89 11.32 5.13 8.35 10.36 7.25 0.00 100.00 

 

तक्ता क्र. 4.63 

त्रस्त कुटुांबाने किा कोणाकडून घेण्यात आले 

 

यवतमाळ दिल्यात 74.32% त्रस्त कुटुांबाांनी बँकेकडून सरासरी 5.17% व्यािदराने किा घेतले आह.े 

14.19% त्रस्त कुटुांबाांनी पतसांस्रे्कडून सरासरी 5% व्यािदराने किा घतेले आह.े 4.73% त्रस्त कुटुांबाांनी 

सावकाराकडून सरासरी 13.25% व्यािदराने किा घेतले आह.े 6.76% त्रस्त कुटुांबाांनी सावकाराकडून सरासरी 

0% व्यािदराने किा घतेले आह.े  

उस्मानाबद दिल्यात 71.83% त्रस्त कुटुांबाांनी बँकेकडून सरासरी 6.61% व्यािदराने किा घेतले आह.े 

8.45% त्रस्त कुटुांबाांनी पतसांस्र्ेकडून सरासरी 5.25% व्यािदराने किा घतेले आह.े 11.97% त्रस्त कुटुांबाांनी 

सावकाराकडून सरासरी 7.47% व्यािदराने किा घेतले आह.े 7.75% त्रस्त कुटुांबाांनी सावकाराकडून सरासरी 

0% व्यािदराने किा घतेले आह.े 

 

 काढलेल्या किााचा तपशील तक्ता क्र. 4.64 मध्ये ददलेला आह.े 

तक्ता क्र. 4.64 

काढलेल्या किााचा तपशील 

अ.क्र. 

  किा 

असलेली 

त्रस्त कु. 

सांयया 

सरासरी 

घेतलेले किा 

(रु.) 

काढलेल्या किााचा तपशील (रु.) % 

दिल्हा 
50 हिार 

पयंत 

51 हिार ते 1 

लाख 

1 लाख ते 2 

लाख 

2 लाखापेक्षा 

िास्त 

मादहती दमळाली 

नाही 
एकूण 

1 यवतमाळ 151 91333.33 57.62 28.48 7.95 3.31 2.65 100.00 

2 उस्मानाबाद 138 67710.88 51.45 28.99 14.49 5.07 0.00 100.00 

एकूण / सरासरी 289 79149.12 54.53 28.73 11.22 4.19 1.32 100.00 
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तक्ता क्र. 4.65 

काढलेल्या किााचा तपशील 

 

 

तक्ता क्र. 4.64 नसुार यवतमाळ दिल्यात 151 त्रस्त कुटुांबाांनी सरासरी रु. 91333.33 चे किा घेतले आह.े  

काढलेल्या किााच्या रक्कमेचे वगीकरण केल्यास 50 हिार पयंत किा 57.62% त्रस्त कुटुांबाांनी घतेले आह,े 

51 हिार ते 1 लाख किा 28.48% त्रस्त कुटुांबाांनी घतेले आह.े 1 लाख ते 2 लाख किा 7.95 % त्रस्त कुटुांबाांनी 

घेतले आह.े 2 लाखापेक्षा िास्त किा 3.31% त्रस्त कुटुांबाांनी घतेले आह.े 2.65% त्रस्त कुटुांबाांकडून सदर 

मादहती दमळाली नाही. 

उस्मानाबाद दिल्यात 138 त्रस्त कुटुांबाांनी सरासरी रु. 67710.88 च े किा घेतले आह.े काढलेल्या 

किााच्या रक्कमेचे वगीकरण केल्यास 50 हिार पयंत किा 51.45 % त्रस्त कुटुांबाांनी घतेले आह,े 51 हिार ते 

1 लाख किा 28.99% त्रस्त कुटुांबाांनी घतेले आह.े 1 लाख ते 2 लाख किा 14.49% त्रस्त कुटुांबाांनी घतेले 

आह.े 2 लाखापेक्षा िास्त किा 5.07% त्रस्त कुटुांबाांनी घतेले आह.े  

 

 त्रस्त कुटुांब किारे्ड केली असल्यास अर्वा करणार असल्यास कशाप्रकारे याबाबत मादहती तक्ता क्र. 4.66 

मध्ये ददलेली आह.े 

तक्ता क्र. 4.66 

त्रस्त कुटुांब किारे्ड केली असल्यास अर्वा करणार असल्यास कशाप्रकारे याबाबत मादहती 

अ.क्र. 

  
किा असलेली 

त्रस्त कु. सांयया 

किारे्ड केली असल्यास अर्वा करणार असल्यास कशाप्रकारे (%) 

दिल्हा शतेीउतपन्न  
इतर 

किा  
हातउसने  सावकार  इतर  एकूण 

1 यवतमाळ 151 84.17 1.44 8.63 0.00 5.76 100.00 

2 उस्मानाबाद 138 83.33 2.17 3.62 0.72 10.14 100.00 

एकूण / सरासरी 289 83.75 1.81 6.13 0.36 7.95 100.00 
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तक्ता क्र. 4.67 

त्रस्त कुटुांब किारे्ड केली असल्यास अर्वा करणार असल्यास कशाप्रकारे याबाबत मादहती 

 

त्रस्त कुटुांब किारे्ड केली असल्यास अर्वा करणार असल्यास कशाप्रकारे याबाबत मादहती दवचारण्यात 

आली होती, यवतमाळ दिल्यातील 84.17% त्रस्त कुटुांब शेतीउतपन्नाद्वारे किा रे्डण्यासाठी पयााय वापरतात, 

1.44% त्रस्त कुटुांब इतर किा काढून किा रे्डण्यासाठी पयााय वापरतात, 8.63% त्रस्त कुटुांब हातउसने किा 

घेऊन किा रे्डण्यासाठी पयााय वापरतात. 5.76% त्रस्त कुटुांब इतर मागााने किा रे्डण्यासाठी पयााय वापरतात. 

उस्मानाबाद दिल्यातील 83.33% त्रस्त कुटुांब शेतीउतपन्नाद्वारे किा रे्डण्यासाठी पयााय वापरतात, 

2.17% त्रस्त कुटुांब इतर किा काढून किा रे्डण्यासाठी पयााय वापरतात, 3.62% त्रस्त कुटुांब हातउसने किा 

घेऊन किा रे्डण्यासाठी पयााय वापरतात. 0.72% त्रस्त कुटुांब सावकाराकडून किा घऊेन किा रे्डण्यासाठी 

पयााय वापरतात. 10.14% त्रस्त कुटुांब इतर मागााने किा रे्डण्यासाठी पयााय वापरतात. 

 

 किा असल्यास किा रे्डण्यासाठी कोणाचा तगादा आह ेका याबाबत मादहती तक्ता क्र. 4.68 मध्ये दणे्यात 

आली आह.े 

तक्ता क्र. 4.68 

किा असल्यास किा रे्डण्यासाठी कोणाचा तगादा आह ेका व असल्यास कोणाकडून याबाबत मादहती 

अ.क्र. दिल्हा 
किा असलेली 

त्रस्त कु. सांयया 

आपल्यावर किा असल्यास किा रे्डण्यासाठी 

कोणाचा तगादा आह ेका? (%) 

तगदा 

असलेली 

त्रस्त कु. 

सांयया 

किा रे्डण्यासाठी तगादा असल्यास कोणाकडून (%) 

ह
ोय
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ए
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 इ
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ए
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1 यवतमाळ 151 15.89 84.11 100.00 24 66.67 0.00 12.50 4.17 16.67 100 

2 उस्मानाबाद 138 41.30 58.70 100.00 57 78.95 3.51 7.02 7.02 3.51 100 

एकूण / सरासरी 289 28.60 71.40 100.00 81 72.81 1.75 9.76 5.59 10.09 100.00 
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तक्ता क्र. 4.69 

किा असल्यास किा रे्डण्यासाठी कोणाचा तगादा आह ेका याबाबत मादहती 

 

 

तक्ता क्र. 4.68 नसुार यवतमाळ दिल्यातील 151 त्रस्त कुटुांबाांपैकी 15.89% त्रस्त कुटुांब किा 

रे्डण्यासाठी तगादा आह ेअसे साांगत आहते तर उस्मानाबाद दिल्यातील 138 त्रस्त कुटुांबाांपैकी 41.30% 

त्रस्त कुटुांब किा रे्डण्यासाठी तगादा आह ेअसे साांगत आहते.  

यवतमाळ दिल्यातील किा रे्डण्यासाठी तगादा असलेल्या 24 त्रस्त कुटुांबाना 66.67% बँकेकडून, 

12.50% सावकाराकडून, 4.17% हातउसने पैसे ज्याकडून घतेले तयाकडून व 16.67% इतर व्यक्तीकडून 

तगादा आह.े उस्मानाबाद दिल्यात किा रे्डण्यासाठी तगादा असलेल्या 57 त्रस्त कुटुांबाना 78.95% 

बँकेकडून, 3.51% पतसांस्रे्कडून, 7.02% सावकाराकडून, 7.02% हातउसने पैसे ज्याकडून घतेले तयाकडून 

व 3.51% इतर व्यक्तीकडून तगादा आह.े 

 

 अदियान सरुु झाल्यापासनू त्रस्र् कुटुांबातील लोकाांना झालेले प्रेरक कायाक्रम तपशील तक्ता क्र. 4.70 मध्ये 

ददलेला आह.े 

तक्ता क्र. 4.70 

अदियान सरुु झाल्यापासनू त्रस्र् कुटुांबातील लोकाांना झालेले प्रेरक कायाक्रम 

अ.क्र. दिल्हा 
त्रस्त कु. 

सांयया 

अदियान सरुु झाल्यापासनू त्रस्र् कुटुांबातील 

लोकाांना प्रेरक कायाक्रम झाले काय? % 

होय नाही एकूण 

1 यवतमाळ 280 94.29 5.71 100.00 

2 उस्मानाबाद 298 88.26 11.74 100.00 

एकूण / सरासरी 578 91.275 8.725 100.00 

 

अदियान सरुु झाल्यापासनू त्रस्र् कुटुांबातील लोकाांना पे्ररक कायाक्रम झाले का याबाबत त्रस्त कुटुांबाांना 

दवचारण्यात आले होते. यवतमाळ दिल्यामधील 280 त्रस्त कुटुांबाांपैकी 94.29% त्रस्त कुटुांब होय असे 

साांदगतले. तर उस्मानाबाद मधील 298 त्रस्त कुटुांबाांपैकी 88.26 % त्रस्त कुटुांब होय असे साांदगतले. 

29%

71%

कजव असल्यास कजव फेडण्यासाठी कोिाचा तगादा आहे का? 

आपल्यावर किा असल्यास किा 

रे्डण्यासाठी कोणाचा तगादा आह ेका? 

(%) होय

आपल्यावर किा असल्यास किा 

रे्डण्यासाठी कोणाचा तगादा आह ेका? 

(%) नाही
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 प्रेरक कायाक्रमास त्रस्त कुटुांबाची उपदस्र्ती तपशील तक्ता क्र. 4.71 मध्ये ददलेला आह.े 

तक्ता क्र. 4.71 

प्रेरक कायाक्रमास त्रस्त कुटुांबाची उपदस्र्ती 

अ.क्र. दिल्हा 
त्रस्त कु. 

सांयया 

प्रेरक कायाक्रमास आपण उपदस्र्त होता का? % 

होय नाही एकूण 

1 यवतमाळ 280 77.50 22.50 100.00 

2 उस्मानाबाद 298 67.11 32.89 100.00 

एकूण / सरासरी 578 72.31 27.70 100.00 

 

तक्ता क्र. 4.72 

प्रेरक कायाक्रमास त्रस्त कुटुांबाची उपदस्र्ती 

 

 

तक्ता क्र. 4.71 मध्ये प्रेरक कायाक्रमास त्रस्त कुटुांबाची उपदस्र्ती दाखवली आह.े यवतमाळ दिल्यात 280 

पैकी 77.50% त्रस्त कुटुांब पे्ररक कायाक्रमास उपदस्र्त होते, तर 22.50% त्रस्त कुटुांब प्रेरक कायाक्रमास 

उपदस्र्त नव्हते. उस्मानाबाद दिल्यात 298 पैकी 67.11% त्रस्त कुटुांब पे्ररक कायाक्रमास उपदस्र्त होते, तर 

32.89% त्रस्त कुटुांब प्रेरक कायाक्रमास उपदस्र्त नव्हते.  

 

 त्रस्त कुटुांबाांच्या मते सवाादधक प्रिावी प्रेरक कायाक्रम तपशील तक्ता क्र. 4.73 मध्ये ददलेला आह.े 

तक्ता क्र. 4.73 

सवाादधक प्रिावी प्रेरक कायाक्रम 

अ.क्र. 

  सवाादधक प्रिावी % 

दिल्हा व्याययाने पर्नाटदय 
दर्ल्म 

शो 
दकतान 

शादहरी 

कलापर्क/पोवाडा 
एकूण 

1 यवतमाळ 29.28 25.68 4.50 9.91 30.63 100.00 

2 उस्मानाबाद 9.91 43.53 3.02 35.34 8.19 100.00 

एकूण / सरासरी 19.60 34.61 3.76 22.63 19.41 100.00 
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तक्ता क्र. 4.74 

सवाादधक प्रिावी प्रेरक कायाक्रम 

 

 

त्रस्त कुटुांबाांच्या मते सवाादधक प्रिावी पे्ररक कायाक्रम तपशील तक्ता क्र. 4.73 मध्ये ददलेला आह.े 

यवतमाळ दिल्यात व्याययाने 29.28% प्रिावी ठरले, पर्नाटदय 25.68% प्रिावी ठरले, दर्ल्म शो 4.50% 

प्रिावी ठरले, दकतान 9.91% प्रिावी ठरले, शादहरी कलापर्क/पोवाडा 30.63% प्रिावी ठरले. उस्मानाबाद 

दिल्यात व्याययाने 9.91% प्रिावी ठरले, पर्नाटदय 43.53% प्रिावी ठरले, दर्ल्म शो 3.02% प्रिावी ठरले, 

दकतान 35.34% प्रिावी ठरले, शादहरी कलापर्क/पोवाडा 8.19% प्रिावी ठरले. 

 

 सामदुहक पे्ररक कायाक्रमामधनू त्रस्त कुटुांबास योग्य अशी मादहती दमळाली दकां वा नाही यादवर्यक मादहती 

तक्ता क्र. 4.75 मध्ये ददलेली आह.े 

तक्ता क्र. 4.75 

सामदुहक पे्ररक कायाक्रमामधनू त्रस्त कुटुांबास योग्य अशी मादहती दमळाली दकां वा नाही यादवर्यक 

मादहती  

अ.क्र. 
  

दिल्हा 

सामदुहक प्रेरक कायाक्रमामधनू आपणास योग्य अशी 

मादहती दमळाली काय? % 

होय नाही एकूण 

1 यवतमाळ 83.70 16.30 100 

2 उस्मानाबाद 76.56 23.44 100 
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तक्ता क्र. 4.76 

सामदुहक पे्ररक कायाक्रमामधनू त्रस्त कुटुांबास योग्य अशी मादहती दमळाली दकां वा नाही यादवर्यक 

मादहती  

 

सामदुहक पे्ररक कायाक्रमामधनू त्रस्त कुटुांबास योग्य अशी मादहती दमळाली दकां वा नाही यादवर्यक मादहती 

तक्ता क्र. 4.75 मध्ये ददलेली आह.े यवतमाळ दिल्यात 83.70% त्रस्त कुटुांबाांना सामदुहक पे्ररक कायाक्रमामधनू 

योग्य अशी मादहती दमळाली आह.े तर 16.30% त्रस्त कुटुांबाांना या कायाक्रमाांमधनू योग्य अशी मादहती दमळाली 

नाही. उस्मानाबाद दिल्यात 76.56% त्रस्त कुटुांबाांना सामदुहक पे्ररक कायाक्रमामधनू योग्य अशी मादहती 

दमळाली आह.े तर 23.44% त्रस्त कुटुांबाांना या कायाक्रमाांमधनू योग्य अशी मादहती दमळाली नाही, अशा 

प्रकारच्या प्रदतदक्रया त्रस्त कुटुांबाांकडून दमळाल्या.  

 

 

 गावामध्ये घेतलेले तणावमकु्ती, व्यसनमकु्तीचे कायाक्रम तपशील तक्ता क्र. 4.77 मध्ये ददलेला आह.े 

तक्ता क्र. 4.77 

गावामध्ये घेतलेले तणावमकु्ती, व्यसनमकु्तीचे कायाक्रम  

अ.क्र. दिल्हा 
एकूण त्रस्त 

कु. सांयया 

गावामध्ये तणावमकु्ती, व्यसनमकु्तीचे कायाक्रम 

घेण्यात आले काय?  % 

होय नाही एकूण 

1 यवतमाळ 280 77.86 22.14 100.00 

2 उस्मानाबाद 298 68.46 31.54 100.00 

एकूण / सरासरी 578 73.16 26.84 100.00 

 

 

 

 

 

  

83.70
76.56

16.30
23.44

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

यवतमाळ उस्मानाबाद

%
 त्र

स्त
 कु

.

सामदुहक प्ररेक कायाक्रमामधनू आपणास योग्य अशी मादहती 

दमळाली काय? %

होय नाही



मूल्यमापन अहवाल 

 

71 

 

तक्ता क्र. 4.78 

गावामध्ये घेतलेले तणावमकु्ती, व्यसनमकु्तीचे कायाक्रम  

 

 

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात त्रस्त कुटुांबाांचा तणावमकु्तीसाठी व्यसनमकु्तीचे कायाक्रम घेण्यात आले 

होते. यवतमाळ दिल्यातील त्रस्त कुटुांबास याबाबत दवचारले असता 280 पैकी 77.86% त्रस्त कुटुांबाांनी 

गावामध्य ेतणावमकु्ती, व्यसनमकु्तीचे कायाक्रम घणे्यात आले होते असे साांदगतले. तर 22.14% त्रस्त कुटुांबाांनी 

गावामध्ये तणावमकु्ती, व्यसनमकु्तीच ेकायाक्रम घणे्यात आले नाही असे साांदगतले. उस्मानाबाद दिल्यातील 

त्रस्त कुटुांबास याबाबत दवचारले असता 298 पैकी 68.46% त्रस्त कुटुांबाांनी गावामध्य े तणावमकु्ती, 

व्यसनमकु्तीचे कायाक्रम घणे्यात आले होते असे साांदगतले. तर 31.54% त्रस्त कुटुांबाांनी गावामध्ये तणावमकु्ती, 

व्यसनमकु्तीचे कायाक्रम घणे्यात आले नाही असे साांदगतले. 

 

 गावामध्य ेकोणामार्ा त तणावमकु्ती, व्यसनमकु्तीचे कायाक्रम घणे्यात आले याबाबत मादहती तक्ता क्र. 4.79 

मध्ये ददलेली आह.े 

तक्ता क्र. 4.79 

गावामध्य ेकोणामार्ा त तणावमकु्ती, व्यसनमकु्तीचे कायाक्रम घणे्यात आले याबाबत मादहती 

अ.क्र. 

  

समपुदशेन 

करण्यात आलेली 

त्रस्त कु. 

गावामध्ये कोणामार्ा त तणावमकु्ती , व्यसनमकु्तीचे कायाक्रम 

घेण्यात आले % 

दिल्हा 
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एकूण 

1 यवतमाळ 218 44.06 24.52 2.68 23.75 4.98 100.00 

2 उस्मानाबाद 204 9.46 51.35 0.45 16.67 22.07 100.00 

एकूण / सरासरी 422 26.76 37.94 1.57 20.21 13.53 100.00 
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तक्ता क्र. 4.80 

गावामध्य ेकोणामार्ा त तणावमकु्ती, व्यसनमकु्तीचे कायाक्रम घणे्यात आले याबाबत मादहती 

 

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात कोणामार्ा त तणावमकु्ती, व्यसनमकु्तीचे कायाक्रम घणे्यात आले 

याबाबत मादहती तक्ता क्र. 4.79 व 4.80 ददलेली आह.े यवतमाळ दिल्यात समपुदशेन करण्यात आलेली 

त्रस्त 218 कुटुांबाांना याबाबत दवचारले असता त्रस्त कुटुांबाांनी 44.06 % सामादिक तज् याांनी समपुदशेन केले,  

24.52% डॉक्टर याांनी समपुदशेन केले, 2.68% मनोसोपचार तज् याांनी समपुदशेन केले, 23.75% प्रदतष्ठीत 

व्यक्ती याांनी समपुदशेन केले तर 4.98% इतराांमार्ा त तणावमकु्ती, व्यसनमकु्तीचे कायाक्रम घणे्यात आले. 

उस्मानाबाद दिल्यात समपुदशेन करण्यात आलेली 204 त्रस्त कुटुांबाांना याबाबत दवचारले असता त्रस्त 

कुटुांबाांनी 9.46 % सामादिक तज् याांनी समपुदशेन केले, 51.35% डॉक्टर याांनी समपुदशेन केले, 0.45% 

मनोसोपचार तज् याांनी समपुदशेन केले, 16.67% प्रदतष्ठीत व्यक्ती याांनी समपुदशेन केले तर 22.074.98% 

इतराांमार्ा त तणावमकु्ती, व्यसनमकु्तीचे कायाक्रम घणे्यात आले. 

 

 त्रस्त कुटुांबाांना समपुदशेनाचा र्ायदा झाला का या बाबत तपशील तक्ता क्र. 81 मध्ये ददलेला आह.े 

तक्ता क्र. 4.81 

त्रस्त कुटुांबाांना समपुदशेनाचा र्ायदा झाला का या बाबत तपशील 

अ.क्र. 

  समपुदशेन 

करण्यात आलेली 

त्रस्त कु. 

समपुदशेनाचा आपणास र्ायदा झाला का? % 

दिल्हा होय नाही एकूण 

1 यवतमाळ 218 60.29 39.71 100.00 

2 उस्मानाबाद 204 45.20 54.80 100.00 

एकूण 422 52.75 47.26 100.00 
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तक्ता क्र. 4.82 

त्रस्त कुटुांबाांना समपुदशेनाचा र्ायदा झाला का या बाबत तपशील 

 

तक्ता क्र. 4.83 

त्रस्त कुटुांबाांना समपुदशेनाचा र्ायदा झाला का या बाबत तपशील 

 

तक्ता क्र. तक्ता क्र. 4.81, 4.82 पादहल्यास त्रस्त कुटुांबाांना समपुदशेनाचा र्ायदा झाला का या बाबत 

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात त्रस्त कुटुांबाना दवचारण्यात आले होते. यवतमाळ दिल्यात 218 पैकी 

60.29% कुटुांबाांना समपुदशेनाचा र्ायदा झाला आह.े तर 39.71% त्रस्त कुटुांबाांना समपुदशेनाचा र्ायदा 

झाला नाही. उस्मानाबाद दिल्यात 204 पैकी 45.20% कुटुांबाांना समपुदशेनाचा र्ायदा झाला आह.े तर 

54.80% त्रस्त कुटुांबाांना समपुदशेनाचा र्ायदा झाला नाही. तक्ता क्र. 4.83 मध्ये दोन्ही दिल्यातील सरासरी 

पादहल्यास 52.75% कुटुांबाांना समपुदशेनाचा र्ायदा झाला आह.े तर 47.26% त्रस्त कुटुांबाांना समपुदशेनाचा 

र्ायदा झाला नाही.  

 

 त्रस्त कुटुांबास शासकीय योिनाांची मादहती दणे्यात आली का याबाबत मादहती तक्ता क्र. 4.84 मध्ये दणे्यात 

आली आह.े  

तक्ता क्र. 4.84 

त्रस्त कुटुांबास शासकीय योिनाांची मादहती दणे्यात आली का याबाबत मादहती 

अ.क्र. दिल्हा 
एकूण त्रस्त कु. 

सांयया 
आपणास शासकीय योिनाांची मादहती दणे्यात 

आली का? % 
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होय नाही एकूण 

1 यवतमाळ 280 80.71 19.29 100 

2 उस्मानाबाद 298 78.86 21.14 100 

एकूण / सरासरी 578 79.785 20.215 100 

 

तक्ता क्र. 4.85 

त्रस्त कुटुांबास शासकीय योिनाांची मादहती दणे्यात आली का याबाबत मादहती 

 

 

त्रस्त कुटुांबास शासकीय योिनाांची मादहती दणे्यात आली का याबाबत मादहती तक्ता क्र. 4.84 मध्ये दणे्यात 

आली आह.े यवतमाळ दिल्यातील एकूण 280 त्रस्त कुटुांबाांपैकी 80.71% त्रस्त कुटुांब योिनेबाबत मादहती 

दणे्यात आली आह े असे साांगतात, तर 19.29% कुटुांब याांना योिनेबाबत मादहती दणे्यात आली नाही. 

उस्मानाबाद दिल्यातील एकूण 298 त्रस्त कुटुांबाांपैकी 78.86% त्रस्त कुटुांब योिनेबाबत मादहती दणे्यात आली 

आह ेअसे साांगतात, तर 21.14% कुटुांब याांना योिनेबाबत मादहती दणे्यात आली नाही. 

 

 शासकीय योिनाांची मादहती त्रस्त कुटुांबास उपयोगी होती का याबाबत मादहती तक्ता क्र. 4.86 मध्ये ददलेली 

आह.े 

तक्ता क्र. 4.86 

शासकीय योिनाांची मादहती त्रस्त कुटुांबास उपयोगी होती का याबाबत मादहती 

अ.क्र. दिल्हा 

प्रश्न लाग ू

असणारी  त्रस्त 

कु. सांयया 

 ददलेली शासकीय योिनाांची मादहती आपणास 

उपयोगी होती का? % 

होय नाही एकूण 

1 यवतमाळ 223 98.67 1.33 100 

2 उस्मानाबाद 235 96.17 3.83 100 

एकूण / सरासरी 458 97.42 2.58 100 

 

त्रस्त कुटुांबाांकडून शासकीय योिनाांची मादहती तयाांना उपयोगी होती का याबाबत मादहती घेण्यात आली, 

यवतमाळ दिल्यात 98.67% त्रस्त कुटुांबाांना ददलेली शासकीय योिनाांची मादहती उपयोगी होती. तर 1.33% 
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कुटुांबाांना सदर मादहती उपयोगी नव्हती. उस्मानाबाद दिल्यात 96.17 % त्रस्त कुटुांबाांना ददलेली शासकीय 

योिनाांची मादहती उपयोगी होती. तर 3.83%कुटुांबाांना सदर मादहती उपयोगी नव्हती.  

 

 त्रस्त कुटुांबास कोणतया शासकीय योिनाांचा लाि याबाबत मादहती तक्ता क्र. 4.87 मध्ये ददलेली आह.े 

तक्ता क्र. 4.87 

त्रस्त कुटुांबास कोणतया शासकीय योिनाांचा लाि 

अ.क्र. दिल्हा 

प्रश्न लाग ू

असणारी  

त्रस्त कु. 

सांयया 

त्रस्त कुटुांबास  कोणतया शासकीय योिनाांचा लाि झाला% 

श
ते

ीद
व

र्
य

क
 

व्य
व

स
ाय

 

आ
रो

ग्य
 

आ
दर्

ाक
 

श
क्ष

दण
क

 

दव
व

ाह
 

इत
र 

ए
कू

ण
 

1 यवतमाळ 80 15.00 1.00 4.00 8.00 0.00 0.00 72.00 100.00 

2 उस्मानाबाद 99 40.70 1.01 0.00 9.05 0.50 0.00 48.74 100.00 

एकूण / सरासरी 179 27.85 1.00 2.00 8.52 0.25 0.00 60.37 100.00 

 

तक्ता क्र. 4.87 मध्ये त्रस्त कुटुांबास कोणतया शासकीय योिनाांचा लाि झाला याबाबत मादहती दणे्यात 

आली आह.े यवतमाळ दिल्यात शेतीदवर्यक 15% योिनाांचा, व्यवसाय1% योिनाांचा, आरोग्य 4% 

योिनाांचा, आदर्ाक र्ायदा दमळणाऱया 8% योिनाांचा, शैक्षदणक 0%, दववाह 0%, इतर प्रकारच्या योिनाांचा 

72% लाि त्रस्त कुटुांबास झाला आह.े उस्मानाबाद दिल्यात शेतीदवर्यक 40.70% योिनाांचा, व्यवसाय 

1.01% योिनाांचा, आरोग्य 0% योिनाांचा, आदर्ाक र्ायदा दमळणाऱया 9.05% योिनाांचा, शकै्षदणक 

0.50%, दववाह 0%, इतर प्रकारच्या योिनाांचा 48.74% लाि त्रस्त कुटुांबास झाला आह.े 

 

 ग्रामपांचायत मध्ये त्रस्त कुटुांबाने माांडलेल्या मताचा बैठकीत दवचार केला िातो काय  याबाबत मादहती तक्ता 

क्र. 4.88 मध्ये मादहती दणे्यात आली आह.े 

तक्ता क्र. 4.88 

ग्रामपांचायत मध्ये त्रस्त कुटुांबाने माांडलेल्या मताचा बैठकीत दवचार केला िातो काय 

अ.क्र. 
  एकूण त्रस्त कु. 

सांयया 

ग्रामपांचायत मध्ये आपण माांडलेल्या मताचा बैठकीत दवचार केला 

िातो काय? % 

दिल्हा होय नाही  बैठकीत उपदस्र्ती नाही एकूण 

1 यवतमाळ 280 49.29 17.86 32.86 100.00 

2 उस्मानाबाद 298 38.26 40.27 21.48 100.00 

एकूण / सरासरी 578 43.77 29.06 27.17 100.00 

 

तक्ता क्र.4.88 प्रमाण ेयवतमाळ दिल्यात 280 त्रस्त कुटुांबाांपैकी 49.29% त्रस्त कुटुांब माांडलेल्या मताचा 

बैठकीत दवचार केला िातो अस े साांदगतले आह.े तर 17.86% त्रस्त कुटुांब आपल्या मताचा दवचार होत 

नसल्याचे साांदगतले, 32.86% कुटुांब बैठकीत उपदस्र्त नसतात. उस्मानाबाद दिल्यात 298 त्रस्त कुटुांबाांपैकी 

38.26% त्रस्त कुटुांब माांडलेल्या मताचा बैठकीत दवचार केला िातो अस ेसाांदगतले आह.े तर 40.27% त्रस्त 

कुटुांब आपल्या मताचा दवचार होत नसल्याच ेसाांदगतले, 21.48% कुटुांब बैठकीत उपदस्र्त नसतात. 
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 ग्रामसदमतीची/ग्रामस्र्ाांची त्रस्त कुटुांबास मदत झाली असल्यास कशाप्रकारे याबाबत मादहती तक्ता क्र. 4.89 

मध्ये ददलेली आह.े 

                                                    तक्ता क्र. 4.89 

ग्रामसदमतीची/ग्रामस्र्ाांची त्रस्त कुटुांबास मदत झाली असल्यास कशाप्रकारे याबाबत मादहती 

अ.क्र. 

  
एकूण त्रस्त 

कु. सांयया 

ग्रामसदमतीची/ग्रामस्र्ाांची मदत झाली असल्यास 

कशाप्रकारे? % 

दिल्हा शतेीदवर्यक आदर्ाक इतर 
लाग ू

नाही 
एकूण 

1 यवतमाळ 280 33.93 51.07 8.93 6.07 100.00 

2 उस्मानाबाद 298 40.27 46.64 4.70 8.39 100.00 

एकूण / सरासरी 578 37.10 48.86 6.81 7.23 100.00 

 

तक्ता क्र. 4.90 

ग्रामसदमतीची/ग्रामस्र्ाांची त्रस्त कुटुांबास मदत झाली असल्यास कशाप्रकारे याबाबत मादहती 

 

तक्ता क्र. 4.89 नसुार यवतमाळ दिल्यामध्ये 280 त्रस्त कुटुांबाांपैकी 33.93% कुटुांबाांना शेतीदवर्यक 

ग्रामसदमतीची/ग्रामस्र्ाांची मदत झाली. आदर्ाक मदत 51.07% त्रस्त कुटुांबाांना इतर प्रकारे मदत 8.93% त्रस्त 

कुटुांबाांना मदत झाली, 6.07% कुटुांबाांना कोणाचीही मदत झाली नाही. उस्मानाबाद दिल्यामध्ये 298 त्रस्त 

कुटुांबाांपैकी 40.27% कुटुांबाांना शेतीदवर्यक ग्रामसदमतीची/ग्रामस्र्ाांची मदत झाली. आदर्ाक मदत 46.64% 

त्रस्त कुटुांबाांना इतर प्रकारे मदत 4.70% त्रस्त कुटुांबाांना मदत झाली, 8.39% कुटुांबाांना कोणाचीही मदत झाली 

नाही. 

 

 त्रस्त कुटुांबाांमध्ये िगण्यादवर्यी सकारातमक िावना दनमााण झालेली आह ेका याबाबत मादहती तक्ता क्र. 

4.91 मध्ये ददले आह.े 

तक्ता क्र. 4.91 

त्रस्त कुटुांबाांमध्ये िगण्यादवर्यी सकारातमक िावना दनमााण झालेली आह ेका याबाबत मादहती 

अ.क्र. दिल्हा 
एकूण त्रस्त 

कु. सांयया 

िगण्यादवर्यी सकारातमक िावना दनमााण झालेली आह ेका? % 

होय नाही काही प्रमाणात एकूण 

1 यवतमाळ 280 79.64 7.86 12.50 100.00 
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2 उस्मानाबाद 298 81.54 4.36 14.09 100.00 

एकूण / सरासरी 578 80.59 6.11 13.30 100.00 

 

तक्ता क्र. 4.92 

त्रस्त कुटुांबाांमध्ये िगण्यादवर्यी सकारातमक िावना दनमााण झालेली आह ेका याबाबत मादहती 

 

त्रस्त कुटुांबाांमध्ये िगण्यादवर्यी सकारातमक िावना दनमााण झालेली आह े का याबाबत मादहती त्रस्त 

कुटुांबाकडून घणे्यात आली होती. यवतमाळ दिल्यात 79.64% त्रस्त कुटुांबाांमध्ये िगण्यादवर्यी सकारातमक 

िावना दनमााण झालेली आह,े 7.86% त्रस्त कुटुांबाांमध्ये िगण्यादवर्यी सकारातमक िावना दनमााण झालेली 

नाही, तर 12.50% त्रस्त कुटुांबाांमध्ये िगण्यादवर्यी काही प्रमाणात सकारातमक िावना दनमााण झालेली आह.े 

उस्मानाबाद दिल्यात 81.54% त्रस्त कुटुांबाांमध्ये िगण्यादवर्यी सकारातमक िावना दनमााण झालेली 

आह,े 4.36% त्रस्त कुटुांबाांमध्ये िगण्यादवर्यी सकारातमक िावना दनमााण झालेली नाही, तर 14.09% त्रस्त 

कुटुांबाांमध्ये िगण्यादवर्यी काही प्रमाणात सकारातमक िावना दनमााण झालेली आह.े 

 

 त्रस्र् असल्याची अडचण दमटली आह ेका याबाबत मादहती तक्ता क्र. 4.93 मध्ये ददलेला आह.े 

तक्ता क्र. 4.93 

त्रस्र् असल्याची अडचण दमटली आह ेका याबाबत मादहती 

अ.क्र. दिल्हा 
एकूण त्रस्त 

कु. सांयया 

त्रस्र् असल्याची अडचण दमटली आह ेका ? %  

होय नाही काही प्रमाणात एकूण 

1 यवतमाळ 280 13.09 16.78 70.13 100.00 

2 उस्मानाबाद 298 25.95 24.39 49.65 100.00 

एकूण / सरासरी 578 19.52 20.59 59.89 100.00 

 

तक्ता क्र. 4.93 नसुार त्रस्त असल्याची अडचण दमटली आह ेका याबाबत त्रस्त कुटुांबास दवचारण्यात 

आले होते. यवतमाळ दिल्यातील एकूण 280 त्रस्त कुटुांबाांपैकी 13.09% कुटुांबाांची त्रस्त असल्याची अडचण 

दमटली आह,े 16.78% कुटुांबाची त्रस्त असल्याची अडचण दमटली नाही तर 70.13% त्रस्त असल्याची 

अडचण काही प्रमाणात दमटली आह.े उस्मानाबाद दिल्यातील एकूण 298 त्रस्त कुटुांबाांपैकी 25.95% 
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कुटुांबाांची त्रस्त असल्याची अडचण दमटली आह,े 24.39% कुटुांबाची त्रस्त असल्याची अडचण दमटली नाही 

तर 49.65% त्रस्त असल्याची अडचण काही प्रमाणात दमटली आह.े 

 

 त्रस्र् कुटुांदबयाांच्या शेिारील कुटुांबाच्या मते दनवडलेले त्रस्र् कुटुांब अडचणीत/त्रस्त होते काय याबबत 

मादहती तक्ता क्र. 4.94 मध्ये ददलेला आह.े  

तक्ता क्र. 4.94 

त्रस्र् कुटुांदबयाांच्या शेिारील कुटुांबाच्या मते दनवडलेले त्रस्र् कुटुांब अडचणीत/त्रस्त होते काय याबबत मादहती 

अ.क्र. दिल्हा 

उपलब्ध 

शिेारील 

कुटुांब* 

 त्रस्त  कुटुांदबयाांच्या शिेारील कुटुांबाच्या मते दनवडलेले 

त्रस्र् कुटुांब अडचणीत/त्रस्र् होते काय? % 

होय नाही एकूण 

1 यवतमाळ 269 96.65 3.35 100.00 

2 उस्मानाबाद 234 94.44 5.56 100.00 

एकूण / सरासरी 503 95.55 4.45 100.00 

       * या दठकाणी र्क्त उपलब्ध असलेले शिेारी याांची मत ेघतेली आहते 

त्रस्त कुटुांदबयाांच्या शेिारील कुटुांबाच्या मते दनवडलेले त्रस्र् कुटुांब अडचणीत/त्रस्त होते काय याबबत 

मादहती तक्ता क्र. 4.94 मध्ये ददलेला आह.े या दठकाणी र्क्त उपलब्ध असलेले शेिारी याांची मते घतेली 

आहते. यवतमाळ दिल्यातील त्रस्त कुटुांदबयाांच्या 96.65% शेिारील कुटुांबाच्या मत ेदनवडलेले त्रस्त कुटुांब 

अडचणीत/त्रस्त होते, तर 3.35% मते दनवडलेले त्रस्त कुटुांब अडचणीत नव्हते.  उस्मानाबद  दिल्यातील त्रस्त 

कुटुांदबयाांच्या 94.44% शेिारील कुटुांबाच्या मते दनवडलेले त्रस्त कुटुांब अडचणीत/त्रस्त होते, तर 5.56% मते 

दनवडलेले त्रस्त कुटुांब अडचणीत नव्हते.     

 

 शेिारील त्रस्र् कुटुांदबय अिनूसदु्धा त्रस्र् आह ेकाय याबाबत मादहती तक्ता क्र. 4.95 मध्ये ददलेली आह.े 

तक्ता क्र. 4.95 

शेिारील त्रस्र् कुटुांदबय अिनूसदु्धा त्रस्र् आह ेकाय याबाबत मादहती 

अ.क्र. दिल्हा 

उपलब्ध 

शिेारील 

कुटुांब* 

शिेारील त्रस्र् कुटुांदबय अिनूसदु्धा त्रस्त आह े

काय? % 

होय नाही एकूण 

1 यवतमाळ 269 65.06 34.94 100.00 

2 उस्मानाबाद 234 83.91 16.09 100.00 

एकूण / सरासरी 503 74.48 25.52 100.00 

 

तक्ता क्र. 4.95 नसुार त्रस्त कुटुांबाच्या शेिारील कुटुांबास दनवडलेले त्रस्त कुटुांबाबाबत तयाच्या सध्याच्या 

त्रस्ततेबाबत वचारल े होते. यवतमाळ दिल्यात 65.06% त्रस्त कुटुांबे आिनूही त्रस्त असल्याची मादहती 

तयाांच्या शेिारील कुटुांबाकडून दमळाली, तर 34.94% त्रस्त कुटुांबे त्रस्त नसल्याच े साांदगतले. उस्मानाबाद 

दिल्यात 83.91% त्रस्त कुटुांबे आिनूही त्रस्त असल्याची मादहती तयाांच्या शेिारील कुटुांबाकडून दमळाली, 

तर 16.09%त्रस्त कुटुांबे त्रस्त नसल्याचे साांदगतले.    
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5. योजनेतील तु्रटी/अडचिी 

 योिना सरुु होतेवेळी प्रशासकीय व गावपातळीवर योिना समिण्यामध्ये सांभ्रमावस्र्ा दनमााण झाली होती, 

दिल्हा सदमती स्तरावर अदियानाचे आकलन झाले, मात्र गाव स्तरावर व तालकुा स्तरावर अदियानाबाबत 

पणूा मादहती नसल्यामळेु ह ेअदियान आतमहतयाग्रस्त शेतकऱयाांसाठी आह,े सवा शेतकऱयाांसाठी आह ेकी र्क्त 

त्रस्त शेतकरी कुटुांबासाठी आह े याची सरुवातीच्या काळात स्पष्टता झाली नव्हती, तयामळेु योिना 

अांमलबिावणी करताना काही शासकीय दविागात व गाव स्तरावर मागादशान झाल े नाही अशी मादहती 

यवतमाळ आदण उस्मानाबादमधील शासकीय अदधकारी व कमाचारी याांच्याशी झालेल्या चचदेरम्यान समिले.      

 यवतमाळ आदण उस्मानाबाद या दोन्ही दिल्यामध्ये अदियानाचे कामकाि व्यवदस्र्त चालण्यासाठी दवशेर् 

कक्ष स्र्ापन करण ेदनयोदित होते. यवतमाळ दिल्यामध्ये अशा प्रकारचा कक्ष कायारत आह,े यासाठी तयाांनी 

शासकीय व कां त्राटी कमाचाऱयाांची नेमणकू केली आह,े तयामळेु या कमाचाऱयाांमार्ा त र्क्त बळीरािा चतेना 

अदियानाचे काम केले गेल.े तर्ादप उस्मानाबाद दिल्यात दवशेर् कक्ष स्र्ापन केला नाही, कमाचाऱयाांवर 

अदतररक्त कायािार सोपदवण्यात आला. तयामळेु या कमाचाऱयाांना पणूा वेळ या अदियानावर लक्ष दतेा आले 

नाही. 

 त्रस्त कुटुांब लािार्ी बरोबरच इतर गरि ू शेतकऱयाांना योिनेमार्ा त लाि दणे्यात आला होता. तयामळेु 

अदियानादरम्यान शासकीय अदधकारी व गाव पातळीवर काम करणारे शासकीय कमाचारी याांच्यात आपेदक्षत 

समन्वय झाला नसल्याचे िाणवले. िरी दिल्हास्तरीय सदमतीच्या बैठका दनयदमत झाल्या असल्या तरी प्रतयक्ष 

योिना अांमलबिावणी करणारा कमाचारी याांच्यात समन्वय नव्हता. उदा., उस्मायोिनेचीनाबाद दिल्यात कृर्ी 

दविागामार्ा त पदहल्या वर्ी इतर लािार्ी ांना/गटाांना लाि ददले गेले. यवतमाळ दिल्यात दिल्हा सदमती मार्ा त 

दवदवध दणे्यात आलेले दवदवध लाि, दिल्हा शल्यदचदकतसक याांच्याकडून दशबारामार्ा त उपचार इ.  

 यवतमाळ आदण उस्मानाबाद या दोन्ही दिल्यामध्ये दिल्हा सदमतीने अदियानामार्ा त दनवडण्यात आलेल्या 

त्रस्त कुटुांबाांच्या गरिा लक्षात घऊेन वेगवेगळया दविागामार्ा त दमळालेली मदत/लाि (convergence)  

कोणतया त्रस्त लािार्ीस दमळालेत ही मादहती एकदत्रत ठेवली नसल्याचे ददसले. तयामळेु दकती त्रस्त 

लािार्ी ांना इतर योिनेतनू तयाांची गरि पणूा झाल्याची मादहती आपल्याला दमळत नाही. तयामळेु येरे् मादहती 

एकत्रीकरणाचा अिाव ददसनू आला. 

 दद. 24 िलैु 2015 च्या शासन दनणायानसुार नादपकी, किाबािारीपणा व आदर्ाक सांकट इ. ने त्रस्त कुटुांबाांच्या 

याद्या सवेक्षण करून बनदवण्याची िबाबदारी गाव स्तरीय सदमतीस दणे्यात आली होती मात्र यामध्ये प्रतयक्ष 

दनवड करीत असताना वापरावयाचे दनकर्ाांची स्पष्टता नसल्याने दनवड प्रदक्रयेत अडचणी दनमााण झाल्या. 

 यवतमाळ आदण उस्मानाबाद या दोन्ही दिल्यामध्ये गाव सदमती मार्ा त त्रस्त कुटुांबाची दनवड करत असताना 

स्र्ादनक रािकीय व पक्षपातीपणामळेु, स्वता:चे दहतसांबांध िोपासल्यामळेु त्रस्त कुटुांबाांची सदोर् दनवड झाली 

नाही. िरी गाव सदमती मार्ा त दनवडलेले त्रस्त कुटुांब त्रस्त होती मात्र सदमतीमधील सदस्याांच्या दहतसांबांध 

असणाऱया कुटुांबास लाि दणे्यात आला, या दरम्यान दोन्ही दिल्यात ग्रामसेवक आदण गाव सदमती मधील 

सदस्य याांच्यात वाद दनमााण झाला, तयामळेु काही अडचणीत असलेली कुटुांब लािापासनू वांदचत रादहली असे 

यवतमाळ व उस्मानाबाद येर्ील अदधकारी, कमाचारी, ग्रामस्र् याांच्याशी चचाा केल्यानांतर ददसनू आले, याच 

कारणामळेु सवा ग्रामसेवकाांनी सांप केला होता. या सवा घटनाांमळेु सरुवातीच्याच काळात योिनेचा उतसाह कमी 

होताना ददसला.  
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 दद. 25 ऑगस्ट 2015 च्या शासन दनणायानसुार ग्रामस्तरीय सदमतीस ददलेली वादर्ाक रक्कम प्रतयेकी एक लाख 

असल्यामळेु त्रस्त कुटुांबाच्या सांययेच्या प्रमाणात दनधी दणेे अडचणीचे झाले, कारण लोकसांययेनसुार व प्रतयेक 

गावामध्ये त्रस्त कुटुांबाांची सांयया वेगवेगळी होती, तयामळेु दनधी दवतरीत करताना अडचणी दनमााण झाल्या. 

काही गावाांनी दमळालेला दनधी समप्रमाणात वाटण्यात आला तर काही गावात त्रस्त कुटुांबे वांदचत रादहली.  

 यवतमाळ आदण उस्मानाबाद या दोन्ही दिल्यामध्ये ग्रामस्तरीय सदमतीस ददलेली वादर्ाक दनधीमधनू 1) पेरणी 

व दबयाने 2) अकस्मात खचा (आिरपण, अपघात इ.), 3) दबनव्यािी किा (हातउसनवारी) याकररता दनधी 

दवतरीत करण्यात आला.  

शासनाने ददलेला दनधी परेुसा नसल्याचे त्रस्त कुटुांदबयाांकडून साांगण्यात आले व शेतीसाठी आवश्यक 

असणाऱया िाांडवलाच्या तलुनेत दमळालेली रक्कम खपूच कमी असल्याचे साांगण्यात आले. याबरोबर 

आिारपण व अपघात यासाठी ददलेला दनधी परेुसा नसल्याचे त्रस्त कुटुांदबयाांकडून साांगण्यात आले. याचबरोबर 

त्रस्त कुटुांबाांना दबनव्यािी किा (हातउसनवारी) दणे्यात आले होते, सदरचा दनधी हा ग्रामसदमतीस परत 

करावयाचा होता मात्र दोन्ही दिल्यात कोणतयाही त्रस्त कुटुांबाने हा दनधी परत केलेला नाही.  

 अदियानाांतगात ग्रामस्तरावर मोर्त वाचनालय सरुु करावयाचे होते, यामध्य े प्रमखु वतृ्तपते्र, शेतीदवर्यक 

मादसके उपलब्ध करून द्यावयाचे होते. यवतमाळ दिल्यामध्ये दिल्हास्तरीय सदमतीने दिल्हा मादहती 

अदधकारी याांच्या मार्ा त शेतीदवर्यक आदण व्यवसाय दवर्यक पसु्तके ग्रामस्तरीय सदमतीस दणे्यात आली 

होती. यामध्ये शेतीदवर्यक मादसके व वतृ्तपते्र नव्हती. मलू्यमापनावेळी या वाचानालायाांना चाांगला प्रदतसाद 

दमळत नसल्याचे ददसले. उदा., दवेनाळा (ता. कळांब) गावामध्ये वाचनालयातील पसु्तकाांची दवचारणा केली 

असता दिल्हा सदमतीवरून पाठदवलेले बॉक्स उघडलेही नव्हते, असे दनदशानास आले. तर डोंगरखडाा (ता. 

कळांब) येरे् वाचनालयाला काही प्रमाणात प्रदतसाद दमळाल्याचे ददसले. उस्मानाबाद दिल्यामध्ये 

दिल्हास्तरीय सदमतीने पसु्तके खरेदी करण्याचे आदण पसु्तके दनवडीचे अदधकार ग्रामसदमतीकडे ददले होते, 

तयामळेु पसु्तके ग्रामसदमतीने खरेदी केलेली आहते, यामध्ये शेतीदवर्यक मादसके व वतृ्तपते्र नव्हती. 

मलू्यमापनावेळी या वाचानालायाांना अल्प प्रदतसाद दमळत असल्याचे ददसले. 

 त्रस्त कुटुांब/ शेतकरी याांना िगण्याची पे्ररणा दनमााण होणारे कायाक्रम करण्यात आले, तयामध्ये व्याखाने, 

कलापर्क, कीतान आदण पोवाडे याांचा समावेश करण्यात आला होता. ह ेकायाक्रम त्रस्त कुटुांबाांबरोबरच सवा 

गावकऱयाांसाठी आयोदित करण्यात आले होते. ह ेआयोदित केलेले कायाक्रम खासकरून त्रस्त कुटुांदबयाांसाठी 

होते. मात्र यवतमाळ आदण उस्मानाबाद या दोन्ही दिल्यामध्ये या कायाक्रमास त्रस्त कुटुांबीय दकती रादहले 

याच्या नोंदी (record) ठेवले नसल्याचे ददसले, प्रतयक्ष मलू्यमापनावेळी त्रस्त कुटुांबीयास या कायाक्रमाांच्या 

उपदस्र्ती बाबत दवचारले असता दोन्ही दिल्यातील सरासरी 72.31% त्रस्त कुटुांदबयच कायाक्रमास उपदस्र्त 

होते. अदियानाची सांवेदनशीलता लक्षात घतेली असता ग्रामस्तरीय सदमतीने दवशेर् लक्ष दऊेन 100 % त्रस्त 

कुटुांबीय कशा प्रकारे उपदस्र्त राहतील याची खबरदारी तयावेळी घतेली नसल्याचे ददसले.  

 योिनेची प्रचारप्रदसद्धी दिल्हा मादहती अदधकारी याांच्या मार्ा त करण्यात आली. यामध्ये होडी ांग्स, दित्तीपत्रके, 

एस.टी. बसच्या एका बािसू व पाठीमागील बािसू स्टीकर, रेदडओवर दिांगल्स, लोककलापर्क, दचत्रपट इ. 

माध्यमे होती. यवतमाळ येर्ील दिल्हा मादहती अदधकारी याांच्याकडून अशी मादहती दमळाली की दिल्हा 

सदमतीकडून ऐनवेळी दनधी दणे्यात आला तयामळेु वरील कामे करण्यास परेुसा वेळ दमळाला नाही, याचबरोबर 

यवतमाळ दिल्हा मादहती अदधकारी याांच्या मार्ा त काही मोठे होदडंग्ि शहरामध्ये लावल्याच े ददसले, 

अदियानकाळात शहरात बळीरािा चतेना अदियानाची होडी ांग्ि लावण्याची आवश्यकता नसल्याचे 

मलू्यमापनावेळी िाणवले. याचबरोबर छापलेले स्टीकर/दित्तीपत्रके वापरादवना पडून रादहले कारण आगोदर 
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असलेल्या पालकमांत्री याांच े नाव तयावर होते, पालकमांत्री बदल्यावर सदर छापलेले स्टीकर/दित्तीपत्रके 

वापरादवना पडून रादहली. 

 दिल्हा शल्यदचदकतसक कायाालय याांच्याकडे समपुदशेन व उपचारासाठी (पे्ररणा प्रकल्प) खास कां त्राटी पद े

िरावयाची होती, तयामध्ये Clinical psychiatrist, Clinical psychologist, Psychiatric social 

worker, Psychiatric nurse, Community nurse, Case registry assistant ही पद ेिरावयाची होती. 

मात्र यवतमाळ दिल्यात Clinical Psychiatrist, Psychiatric nurse ही पद ेररक्त ददसली, तर उस्मानाबाद 

दिल्यात Clinical Psychiatrist ह ेपद ददसले.     

 दिल्हा शल्यदचदकतसक कायाालय याांच्याकडून दोन्ही दिल्यात पे्ररणा प्रकल्पामार्ा त त्रस्त कुटुांबाांच ेतसेच इतर 

आवश्यक कुटुांदबयाांच े समपुदशेन व आिाराांवर उपचार करण्यात आले, यामध्ये दकती त्रस्त कुटुांदबयाांच े

समपुदशेन व आिाराांवर उपचार करण्यात आले या मादहतीच्या नोंदी तयाांनी ठेवल्या नसल्याच्या ददसल्या, 

तयामळेु आपण दकती त्रस्त कुटुांबाांच े समपुदशेन व उपचार केले याची मादहती आपल्यास दमळत नाही. 

मलू्यमापनावेळी प्रतयक्ष त्रस्त कुटुांबाना तमुचे समपुदशेन (तणावमकु्ती, व्यसनमकु्तीचे कायाक्रम) केले काय असा 

प्रश्न दवचारला असता 26.84% लोकाांनी नाही असे साांदगतले.   

 मदहला व बालदवकास अदधकारी याांच्यामार्ा त सामदुहक दववाह व वैयदक्तक नोंदणीकृत दववाह याच्यासाठी 

अनदुान दणे्यात येते. यवतमाळ दिल्यात त्रस्त कुटुांबाांव्यदतररक्त इतर कुटुांबानाही या योिनेचा लाि दणे्यात 

आला आह.े तसेच यवतमाळ दिल्यात मनषु्यबळ कमी पडत असल्याची मादहती मदहला व बालदवकास 

अदधकारी याांच्याबरोबर झालेल्या चचेनसुार दमळाली. कारण आगोदरच लग्न झालेली कुटुांबे शासकीय 

अनदुानाचा लाि दमळवण्यासाठी पनु्हा सामदुादयक दववाह करण्यासाठी नोंदणी करतात, तयाांची गावामध्ये 

चौकशी केल्यानांतर सरासरी 25% लािार्ी/िोडपी अपात्र ठरतात. लािार्ी ांच्या पात्रता पडताळणीकररता 

मनषु्यबळाची आवश्यकता असते. उस्मानाबाद दिल्यामध्ये र्क्त त्रस्त कुटुांदबयाांना या योिनेमार्ा त लाि 

दणे्यात आला.  

 मलू्यमापनावेळी दवदवध शासकीय दविागाांच ेअदधकारी तसेच कमाचारी याांच्या िेटी घणे्यात आल्या. तसेच 

गाव स्तराकडे काम करणारा शासकीय कमाचाऱयाांशीही िेटी झाल्या. प्रतयेक्ष अदियानकाळात योिना 

राबदवण्यासाठी सवा शासकीय अदधकारी व कमाचाऱयाांवर वररष्ठ अदधकाऱयाांचा प्रचांड दबाव होता, अशी 

मादहती दमळाली तयामळेु काही शासकीय दविाग आम्हाला दनधीच नको अशी िावना तयाांच्यात दनमााण 

झाली. िेटीदरम्यान प्रतयेक अदधकारी व कमाचारी याांची प्रकल्पाकडे बघण्याची मानदसकता दिन्न आढळून 

आली. यवतमाळ व उस्मानाबाद येर्ील दनवासी उपदिल्हादधकारी याांच्याशी चचेमधनू असे समिले दक, 

कायम (Permanent) असलेल्या कमाचाऱयाांपेक्षा तलुनेत कां त्राटी कमाचाऱयाांची काम करण्याची पद्धत चाांगली 

असते असे समिले.  

 बळीरािा चेतना अदियानाच्या दिल्हा सदमतीमध्ये दिल्हा पशवैुद्यकीय अदधकारी याांचा समावेश नाही. 

तयामळेु यवतमाळ दिल्यात या दविागामार्ा त दवशेर् दनधी दणे्यात आला नव्हता तर र्क्त CSR कडून 

दमळालेल्या दनधीमार्ा त िनावरे वाटप केली गेली. तर्ादप या दविागास उस्मानाबाद दिल्याप्रमाण े दवशेर् 

दनधी दऊेन त्रस्त कुटुांबाांच्या उपिीदवकेचा/िोडव्यवसायाचा/उतपन्न िोत वाढीचा प्रश्न सोडदवण्याकररता 

दगु्धव्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन इ. उपाययोिनाांचा वापर केला िाऊ शकत होता. 

 दवशेर्तः यवतमाळ दिल्यात वनालगत असणाऱया गावात वन्यप्राण्याांकडून शेतीदपकाचे नकुसान होत आह,े 

वनदविागाकडून याबाबत नकुसानिरपाई दमळत नसल्याची मादहती त्रस्त कुटुांब, ग्रामस्र् याांच्याकडून 

दमळाली, तयामळेु शेतकऱयाांच्या त्रस्ततेच ेप्रमाण वाढत आह.े  
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 मलू्यमापन अभ्यासात अस े दनदशानास आले की, योग्य हमीिाव दमळत नसलेबाबत 69.56% त्रस्त कुटुांब 

साांगत आहते. शेतिदमनीच ेनादपकी, शेतीमध्य ेवाढलेला खचा तयामळेु शेतीमधनू दमळणारा र्ायदा कमी झाला 

आह,े व्यापाऱयाांकडून होणारी र्सवणकू तयामळेु शेतकरी त्रस्त होत आहते. 
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6. साराांश व णशफारसी 

अ) योजना पार्श्वभूमी- 

महाराष्र राज्यामध्ये गेल्या काही वर्ाापासनू सतत दषु्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस इ. आपत्तीमळेु 

शेतकऱयाांना सांकटाला तोंड द्यावे लागत आह.े 24 िलैु 2015 रोिी शासनाने शेतकऱयाांना ददलासा दणे्यासोबत 

तयाांच्यात आतमदवश्वास दनमााण करण्यासाठी शासनाने राज्यातील यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात बळीरािा 

चेतना अदियान हा महतवकाांक्षी पर्दशी प्रकल्प सरुु केला. प्रतयेक गावामध्ये त्रस्त शेतकऱयाांची दनवड करून 

तयाांच्या समस्या िाणनू घऊेन शासनामार्ा त दवदवध दविागाांकडून दवदवध योिनाांमार्ा त शेतकऱयाांना ददलासा 

दणे्याचा प्रयतन शासनाने केला आह.े  

 

आ) योजनेची उणिषे्ट- 

 शेतकऱयाांचे मनोबल वाढवणे व शेतकऱयाांच्या मनामध्ये िगण्याची पे्ररणा दनमााण करणारे सादहतय दनदमातीला 

प्रोतसाहन दणेे. 

 अशा आशयाच्या बातम्या, लेखमाला दलदहणे, पत्रकार /लेखकाांना प्रोतसाहन दणेे. 

 शेतकऱयाांना िगण्याची प्रेरणा दणेारी व्याययाने, पर्नाटदय, कर्ा कर्न, कीतानकार, नाटककार, प्रवचनकार 

याांना प्रोतसादहत करून अदधकादधक कायाक्रम घडवनू आणणे. 

 शेतकऱयाांच्या मनामध्ये सकारातमक दवचार, लढाव ूवतृ्तीवाढदवण्याकररता वातावरण दनदमाती करणे. 

 पर्दशी प्रकल्पाांतगात दवदवध उपाययोिना करण्याच्या अनरु्ांगाने यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्याची करण े

 

इ) योजनेची आणथवक प्रगती- 

वर्ा 2015 साली शासनाने यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात बळीरािा चेतना अदियान हा महतवकाांक्षी 

कायाक्रम सरुु केला, यामध्य ेवर्ा 2015-16 पासनू 2018-19 पयंत शासनामार्ा त एकूण रु. 791930000 (79 

कोटी 19 लाख तीस हिार रुपये) दनधी दणे्यात आला. यापैकी एकूण रु. 630103920 (63 कोटी 1 लाख 3 

हिार 920 रुपये) दनधी उपाययोिनाांसाठी खचा करण्यात आला. 

 

ई) मूल्यमापन उणिषे्ट- 

 योिनेच्या सरुूवातीपासनू ते लािार्ी पयंत योिनेच्या िौदतक आदण आदर्ाक प्रगतीचे मलू्यमापन करण.े 

 योिने आगोदर आदण नांतरचा योिनेचा प्रिाव तपासणे. (Impact of Scheme) 

 योिनेच्या ध्येय आदण उद्दीष्टाांच्या सांदिाात अभ्यासासाठी योिनेचा प्रिावीपणा (effectiveness), परुतेपणा 

(adequacy), साततय (consistency) आदण व्यवहायाता (feasibility) योिना दडझाइनचा अभ्यास करणे. 

 योिनेच्या प्रिावी अांमलबिावणीसाठी राज्यापासनू गावापयंत दखेरेख यांत्रणेचा (monitoring 

mechanism) अभ्यास करण.े 

 योिनेतील उपाययोिनाांमळेु शेतकऱयाांच्या आतमहतया कमी झाल्या आहते का याचा अभ्यास करणे. 

 योिनेने लािार्ीस िदवष्यात चाांगले िीवन िगण्यासाठी सकारातमक प्ररेणा ददली आह ेका याचा अभ्यास 

करणे. 
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 योिनेमधील आदर्ाक सबांदधत सधुारणाांपेक्षा योिने सबांदधत सधुारणा सचुवणे. 

 योिनेच्या प्रिावी अांमलबिावणीसाठी शासकीय दविागाांमार्ा त वेळोवेळी घेतलेल्या कोणतयाही 

सधुारणा/उपाय/ पढुाकाराांचा अभ्यास करणे. 

 योिनेमधनू लाि दमळालेले लािार्ी दनयमावलीनसुार त्रस्त लािार्ी होते का याचा अभ्यास करणे. 

 योिनेमध्ये दनवडलेले लािार्ी ज्याांना दनधीची गरि आह ेपण ते दमळत नाही, तयाची कारणे शोधणे. 

 योिनेच्या अांमलबिावणीची व्याप्ती इतर दिल्याांमध्ये वाढवावी का याचा अभ्यास करण.े 

 योिनेबद्दल िागरुकता वाढवण ेआवश्यक आह ेकी नाही का याचा अभ्यास करणे. 

 लक्ष गटाांच्या (Target Groups) प्रमाणाची तपासणी करण्यासाठी आदण त्रस्त कुटुांबाांचे वगीकरण करून  

योिनेतनू लािलेल्या कुटुांबाांची सांयया शोधण.े 

 योिनेमधील अडर्ळयाांना, अडचणी आदण आव्हाने याांना ओळखण्यासाठी योिनेतील खालील स्तरापयंत 

योिना अांमलबिावणीचा अभ्यास करणे. 

 

उ) नमुना आकार पद्धती - 

 तालकुा दनवड- मलू्यमापन आभ्यासासाठी यवतमाळ आदण उस्मानाबाद दिल्यातील तालकु्याांची दनवड 

करीत असताना दोन्ही दिल्यात प्रतयेकी आतमहतया तीव्रता अदधक असलेले 3 तालकेु आदण आतमहतया 

तीव्रता कमी असलेले 2 तालकेु दनवडण्यात आले. 

 गाव दनवड- दनवडलेल्या प्रतयेक तालकु्यामधील 10% गावाांची दनवड ही शहरापासनू िास्त अांतरावरील, 

शहरापासनू िवळ असलेली, बागायती शेती असलेली, दिरायती शेती असलेली, गावात आतमहतया 

झालेली,  गावात आतमहतया न झालेली या प्रकारचे दनकर् (criteria) वापरून वेगवेगळया गावाांची दनवड 

केली करण्यात आली. 

 त्रस्त कुटुांब दनवड- दनवडलेल्या गावामध्य ेएकूण गावामधील त्रस्त कुटुांबाांच्या 25% त्रस्त कुटुांबाांची दनवड 

करण्यात आली. 

 

ऊ) मूल्यमापनाच्या उणिष्टाांनुसार मूल्यमापन अभ्यास पाहिी अांतगवत णनरीक्षिे-  

 योिनेच्या सरुूवातीपासनू ते लािार्ी पयतं योिनेच्या िौदतक आदण आदर्ाक प्रगती- यवतमाळ दिल्यात 

1207 गावामधील एकूण त्रस्त कुटुांब सांयया 29938 दनवडण्यात आली. उस्मानाबाद दिल्यात 708 

गावामधील एकूण त्रस्त कुटुांब सांयया 15227 दनवडण्यात आली. मलू्यमापन अभ्यासावेळी नमनुा गावातील 

दनवडलेल्या सवा लािार्ी ांना पेरणी, आिारपणा कररता आदण उसनवारी (दबनव्यािी किा) या प्रकारात पैसे 

ददल्याचे आढळले. यापैकी दोन्ही दिल्यामधील एकूण लािार्ी ांना योिनेमधनू कोणतया प्रकारात आदण दकती 

र्ायदा झाला याची मादहती दोन्ही दिल्हा सदमती याांच्याकडे उपलब्ध झाली नाही. यवतमाळ दिल्यात 

शासनाकडून दनधी तरतदू 43.606 कोटी रुपय ेकरण्यात आली होती, यापैकी 90.66% खचा करण्यात आला. 

उस्मानाबाद दिल्यात शासनाकडून दनधी तरतदू 35.587 कोटी रुपय ेकरण्यात आली होती,  यापैकी 65.97% 

खचा करण्यात आला.  

यवतमाळ व उस्मानाबद या दोन्ही दिल्यात सांपणूा दिल्याची गावस्तरावरील खचााची आकडेवारी दिल्हा 

सदमतीकडे उपलब्ध झाली नसल्यामळेु गावस्तरावर सरासरी दकती टक्के दनधी खचा झाला ते स्पष्ट होत नाही. 

मात्र मलू्यमापन अभ्यासादरम्यान यवतमाळ दिल्यात ग्रामसदमतयाांनी एकूण दमळालेल्या दनधीपैकी सरासरी 
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78.62 % दनधी खचा केल्याचे ददसले. उस्मानाबाद दिल्यात ग्रामसदमतयाांनी एकूण दमळालेल्या दनधीपैकी 

सरासरी 84.45% दनधी खचा केल्याचे ददसले.    

 योिने आगोदर आदण नांतरचा योिनेचा प्रिाव- त्रस्त कुटुांब म्हणनू दनवड झालेल्याांपैकी यवतमाळ दिल्यात 

79.64% त्रस्त कुटुांबे िगण्यादवर्यी मानदसक सकारातमक आढळली, तर उस्मानाबादमध्ये 81.54% त्रस्त 

कुटुांबे िगण्यादवर्यी दवर्यक मानदसक सकारातमक आढळली. यादठकाणी िरी मानदसक सकारातमकता ददसनू 

येत असली तरी त्रस्तता दह पररदस्र्तीनसुार बदलणारी दस्र्ती आह,े यासाठी त्रस्त कुटुांब आदर्ाक दववांचनेतनू 

बाहरे पडले पादहिे, तेव्हाच त्रस्त कुटुांब आतमहतया करण्याचे सोडून दऊे शकेल. 

मलू्यमापन अभ्यासामध्य ेतयाांची त्रस्र् असल्याची अडचण दमटली आह ेका ते पादहले असता यवतमाळ 

दिल्यात 280 नमनुा कुटुांबाांपैकी 13.09% त्रस्त कुटुांबाांची त्रस्त असल्याची अडचण दमटली आह,े 16.78% 

त्रस्त कुटुांबाांची अडचण दमटलेली नाही, तर 70.13% लोकाांची काही प्रमाणात अडचण दमटली आह.े 

उस्मानाबाद दिल्यात 298 नमनुा कुटुांबाांपैकी 25.95% त्रस्त कुटुांबाांची त्रस्त असण्याची अडचण दमटली आह,े 

24.39% त्रस्त कुटुांबाांची अडचण दमटलेली नाही, तर 49.66% लोकाांची काही प्रमाणात अडचण दमटली 

आह.े 

 योिनेच्या ध्येय आदण उद्दीष्टाांच्या सांदिाात योिनेचा प्रिावीपणा (effectiveness), परुतेपणा (adequacy), 

साततय (consistency) आदण व्यवहायाता (feasibility)  

 योिनेचा प्रिावीपणा पादहल्यास दिल्हा सदमती, दवदवध शासन दविाग, गाव सदमती आदण त्रस्त कुटुांब 

याांच्याकडून दमळालेल्या मादहतीच्या दवशे्लर्णानसुार आदण 2015 पासनू यवतमाळ व उस्मानाबाद 

दिल्यात आतमहतयाांचे प्रमाण कमी झाले आह.े याचबरोबर दोन्ही दिल्यात एकूण 80.59% त्रस्त कुटुांबे 

िगण्यादवर्यी मानदसक सकारातमक ददसनू आली. सध्याची मानदसक दस्र्ती प्रामयुयाने आदर्ाक 

दववांचनेतनू असल्याने पढुील काळात अशीच मानदसक सकारातमकता राहील याबाबत शाश्वती दतेा यते 

नाही. 

 योिनेच्या परुतेपणाबाबत पादहल्यास गाव स्तरावर सध्या दनवडलेल्या त्रस्त कुटुांबाांव्यदतररक्त इतर त्रस्त 

कुटुांबाांची सांययादह ददसनू आली मात्र दमळालेल्या अपऱुया दनधीमळेु मयााददत लािार्थयांना दनवडण्याच े

बांधन गाव सदमतीस आले. याचबरोबर त्रस्त लािार्ीस दमळालेली रक्कम पादहल्यास 1000 रुपय ेते 

5000 रुपय ेयादरम्यान मदत केली आह ेती रक्कमही अपरुी असल्याच ेदिल्हा सदमती, दवदवध शासन 

दविाग, गाव सदमती आदण त्रस्त कुटुांब याांच्याकडून दमळालेल्या मादहतीवरून समिले, याांच्या मते दकमान 

10,000 रुपय ेदमळणे आवश्यक आह.े 

 योिनेमधील अांमलबिावणीच्या साततयाचा दवचार केल्यास सरुवातीच्या काळात योिनेबाबत शासकीय 

अदधकारी-कमाचाऱयाांमधील उतसाह चाांगला होता, त्रस्त लािार्ी दनवडीमध्ये गावसदमतीमध्ये वाद दनमााण 

झाल्यानांतर उतसाह काही प्रमाणात कमी झाला. म्हणनू योिनेमध्ये उतसाहाचे साततय व समन्वय शेवटपयंत 

रादहला नाही.  

 योिनेची व्यवहायाता पादहल्यास त्रस्त कुटुांब दनवडीत येणाऱया अडचणी आदण उसनवारीने ददलेले पैसे  

(दबनव्यािी किा) परत न करण्याची त्रस्त कुटुांबाची पररदस्र्ती व मानदसकता ह ेमदु्द ेसोडल्यास योिना 

व्यवहाया वाटते. कारण शेतकरी आतम्हतयाांमध्ये झालेली घट पादहल्यास योिनेचा पररणाम सकारातमक 

ददसत आह.े 

 योिनेच्या प्रिावी अांमलबिावणीसाठी राज्यापासनू गावापयंत दखेरेख यांत्रणा (monitoring mechanism)-  
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या योिनेचे राज्य स्तरावरील काम मदत व पनुवासन दविाग पाहते, दिल्हा स्तरावर दिल्हादधकारी कायाालय 

(दनवासी उपदिल्हादधकारी/बळीरािा कक्ष) आदण दवदवध शासकीय दविाग काम पाहतात व गाव स्तरावर 

गाव सदमती काम करते. यामध्य े सवा शासकीय दविागाशी समन्वय साधण्याचे काम दनवासी 

उपदिल्हादधकारी/बळीरािा कक्ष याांच्यामार्ा त केला िातो. 

दिल्यामध्ये काम करत असलेल्या वेगवेगळया दविागाांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी यवतमाळ मध्ये असा 

स्वतांत्र कक्ष अदस्ततवात आह,े तयामळेु या दठकाणी योिनेच्या कामास पणूा वेळ ददला िातो. मात्र 

उस्मानाबादमध्ये स्वतांत्र कक्ष अदस्ततवात नाही तयामळेु कायाालयीन कामाबरोबर या योिनेचे काम पाहावे 

लागते.  

गाव सदमतीकडून मादहती घणे्याचे काम गट दवकास अदधकारी याांच्या मार्ा त दिल्हा पररर्दचेे उप 

मयुयकायाकारी अदधकारी (ग्रा.पां.) घेत असतात, दिल्हा सदमतीच्या बैठकीत योिनेच्या प्रगतीबाबत तपशील 

उप मयुयकायाकारी अदधकारी (ग्रा.पां.) दते असतात.  

 योिनेतील उपाययोिनाांमळेु शेतकऱयाांच्या आतमहतया कमी झाल्या आहते का याचा अभ्यास- यवतमाळ व 

उस्मानाबाद दिल्यात वर्ा 2015, 2016, 2017 आदण 2018 या कालावधीमधील आतमहतयाांच ेदवशे्लर्ण 

करण्यात आले. यवतमाळ दिल्यात अनकु्रमे 386, 272, 246 आदण 240 आतमहतया झाल्या. उस्मानाबद 

दिल्यात अनकु्रमे 166, 159, 126 आदण 130 अशा आतमहतया झाल्या आह.े योिना सरुु झाल्यापासनू 

सरासरी शेतकरी आतमहतयाांचा कल कमी झाल्याचे ददसनू येते. परांत ु आतम्हतयाांमध्ये झालेली घट 

समाधानकारक नाही. यामध्य ेअिनू मोठदया प्रमाणात घट होणे आपेदक्षत आह.े 

 योिनेने लािार्ीस िदवष्यात चाांगले िीवन िगण्यासाठी सकारातमक प्रेरणा ददली आह ेका याचा अभ्यास - 

मलू्यमापन अभ्यासादरम्यान गावातील ग्रामस्र्, शेिारी याांची मते घऊेन प्रतयक्ष सवेक्षण करणारे प्रदतदनधी याांनी 

त्रस्त कुटुांबामध्ये िगण्यादवर्यी सकारातमक िावना दनमााण झालेली आह ेका ते पादहले. यादरम्यान यवतमाळ 

दिल्यात 280 नमनुा कुटुांबाांपैकी 79.64% त्रस्त कुटुांबे िगण्यादवर्यी सकारातमक आढळली, तर 

उस्मानाबादमध्ये 298 नमनुा कुटुांबाांपैकी 81.54% त्रस्त कुटुांबे िगण्यादवर्यी सकारातमक आढळली.  

 योिनेचे सामादिक लेखापरीक्षण व सचुदवलेल्या सधुारणा याचा अभ्यास- 

यवतमाळ दिल्यातील दिल्हा मादहती अदधकारी आदण उस्मानाबाद दिल्यातील दिल्हा पशसुांवधान 

अदधकारी याांना ऐनवेळी दनधी दणे्यात आला, तयामळेु तयाांना कामासाठी वेळ कमी दमळाला. यासाठी दिल्हा 

सदमतीने सबांदधत दविागाांना वेळेत दनधी दणेे गरिचेे आह.े   

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात दिल्हा सदमतीने दविागदनहाय ददलेल्या दनधीचा आढावा/पाठपरुावा 

घतेला नसल्याचे ददसनू आले. तयामळेु दविागवार प्राप्त दनधी-खचा दनधी व लाि दमळालेल्या त्रस्त कुटुांबाांची 

सांयया याबबत अद्ययावत मादहती मलू्यमापनावेळी उपलब्ध झाली नाही. 

 योिनेच्या प्रिावी अांमलबिावणीसाठी शासकीय दविागाांमार्ा त वेळोवेळी घेतलेल्या सधुारणा/उपाय/ 

पढुाकाराांचा अभ्यास - 

 योिनेमध्ये त्रस्त कुटुांबाांबरोबर इतर गरि ू शेतकऱयाांना मदत करण.े उदा., यामध्य े कका रोगग्रस्ताांना 

आदर्ाक मदत केली, दशक्षण घेणाऱया दवद्यार्थयांना आदर्ाक मदत, दवशेर् सामदुहक दववाह योिना 

मदत इ. मदत करण्यात आली. 

 यवतमाळ दिल्यात शल्यदचदकतसक दविागामार्ा त महाआरोग्य मेळावा आयोदित करण्यात आला. 

 उस्मानाबाद दिल्हा शल्यदचदकतसक याांनी टेदलमेडीसीनव्दारे दषु्काळग्रस्त शेतकरी याांच ेउपचार केले. 
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 प्रतयेक त्रस्त कुटुांबास आरोग्य काडा वाटप करण्यात आले. 

 कृर्ी दविागामार्ा त प्रदक्रया उद्योग प्रदशक्षण, उपिीदवका व्यवसाय अनदुान, मागादशानासाठी 

शास् त्रज्ाांचा वापर करण्यात आला. 

 शेतक-याांच् या आत महत या मोठया प्रमाणावर रोखता येतील या उद्येशाने लघपुटाची दनदमाती करण् यात 

आली आह.ेआकाशवाणी उस् मानाबाद कें द्रावरुन अदियानाची मादहती सवा सामान् यापयंत पोहचवावी 

आदण िनिागतृी व् हावी यासाठी दवदवध तज्ाांच्या एकुण 76 मलुाखती प्रसारीत करण् यात आल् या. 

 योिनेमधनू लाि दमळालेले लािार्ी दनयमावलीनसुार त्रस्त लािार्ी होते का याचा अभ्यास – दनयमानसुार 

योिनेअांतगात र्क्त त्रस्त कुटुांबास लाि द्यावयाचा होता, मात्र यवतमाळ दिल्यात त्रस्त कुटुांबाांबरोबर इतर 

शेतकरी कुटुांबाांना मदत केल्याचे ददसनू आले. यामध्य ेयवतमाळ दिल्यात दिल्हा सदमतीने, मदहला व बाल 

दवकास अदधकारी, दिल्हा शल्यदचदकतसक याांचा समावेश आह.े तर उस्मानाबाद दिल्यात दिल्हा 

शल्यदचदकतसक, दिल्हा कृर्ी अधीक्षक याांचा समावेश आह.े 

 योिनेमध्ये दनवडलेले लािार्ी ज्याांना दनधीची गरि आह ेपण ते दमळत नाही, तयाची कारण-े 

यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यामध्ये मलू्यमापन अभ्यास िेटीवेळी दनवडलेल्या सवा त्रस्त कुटुांबाना 

दबयाणेसाठी, आकस्मात खचाासाठी आदण दबनव्यािी किा अशा प्रकारात शासनाने मदत केली आह.े ही मदत 

2000 ते 5000 रुपय ेपयंत आह,े परांत ुदमळणारी मदत ही परेुशी नसल्याचे त्रस्त कुटुांबाांनी साांदगतले. याबरोबर 

कुटुांब त्रस्त असल्याच्या अडचणी एका पेक्षा अदधक असतात. त्रस्त कुटुांबाची सांयया अदधक असल्यामळेु सवा 

त्रस्त कुटुांबाांना अपऱुया दनधीमळेु गरिेस परेुशी मदत होऊ शकत नाही.   

मलू्यमापन अभ्यास िेटीवेळी त्रस्त कुटुांबाना तयाांची त्रस्त असल्याची अडचण सांपली आह ेका याबाबत 

दवचारण्यात आले होते, यवतमाळ दिल्यातील एकूण 280 नमनुा त्रस्त कुटुांबाांपैकी 13.09% त्रस्त कुटुांबाांची 

अडचण सांपली आह,े 16.78% त्रस्त कुटुांबाांची अडचणी सांपली नाही, तर 70.13% कुटुांबाांची काही प्रमाणात 

अडचणी सांपल्या आहते. उस्मानाबाद दिल्यात एकूण 298 नमनुा त्रस्त कुटुांबाांपैकी 25.95% त्रस्त कुटुांबाांची 

अडचण सांपली आह,े 24.40% त्रस्त कुटुांबाांची अडचणी सांपली नाही, तर 49.65% कुटुांबाांची काही प्रमाणात 

अडचणी सांपल्या आहते. 

 योिनेच्या अांमलबिावणीची व्याप्ती इतर दिल्याांमध्ये वाढवावी का याचा अभ्यास- 

बळीरािा चतेना अदियान या योिनेच्या अांमलबिावणीची व्याप्ती इतर दिल्याांमध्ये वाढवणे योग्य ठरेल, 

कारण 2015 पासनू 2018 पयंत यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात आतमहतयाांच्या सांययेचा कल कमी 

झाल्याच ेददसत आह.े (तक्ता क्र. 4.1) याचबरोबर मलू्यमापन अभ्यासावेळी दवदवध शासकीय दविागाांच्या 

अदधकाऱयाांच्या िेटी घतेल्या होतया. यादरम्यान दोन्ही दिल्यातल्या सवा सांबांदधत अदधकाऱयाांनी योिना इतर 

दिल्यात राबवावी असे साांदगतले आह.े 

शेतकरी आतमहतयाांचा दवचार केल्यास दवदिा व मराठवाडदयात आतमहतया तलुनेत अदधक आहते, तयामळेु 

योिनेच्या अांमलबिावणीची व्याप्ती र्क्त दवदिा व मराठवाडदयापरुतीच असावी. याव्यदतररक्त इतर दिल्यात 

योिनेची व्याप्ती वाढदवण्याची झाल्यास आतमहतयेची पररदस्र्ती पाहून दनणाय घतेा येऊ शकेल. 

   योिनेबद्दल िागरुकता वाढवण ेआवश्यक आह ेकी नाही का याचा अभ्यास - 

योिनेबाबतची िागरुकता वाढवण ेआवश्यक आह,े कारण ज्या प्रेरक कायाक्रमाांद्वारे योिनेची मादहती त्रस्त 

कुटुांबास दमळते अशा प्रेरक कायाक्रमास यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात सरासरी 72.31% कुटुांब उपदस्र्त 

होती. अशा कायाक्रमाांना अनपुदस्र्त राहणाऱया कुटुांबाांमध्ये िागरुकता वाढवनू प्रेरक कायाक्रमाांद्वारे योिनाांची 

मादहती पोहचवण ेआवश्यक आह.े याचबरोबर योिना सरुु होते वेळी योिना अांमलबिावणी करणारे शासकीय 
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कमाचाऱयाांनाही योिना नेमकी गरि ूशेतकऱयासाठी आह ेका, आतमहतयाग्रस्त शेतकऱयाांच्यासाठी आह े  ह े

स्पष्ट  नव्हते, तयामळेु ही योिाना राबदवनेपवुी योिनेबाबत शासकीय व गाव स्तरावर िागरुकता दनमााण करणे 

आवश्यक आह.े 

 लक्ष गटाांच्या (Target Groups) प्रमाणाची तपासणी करण्यासाठी आदण त्रस्त कुटुांबाांचे वगीकरण करून  

योिनेतनू लािलेल्या कुटुांबाांची सांयया शोधण-े  

मलू्यमापन अभ्यासावेळी त्रस्त कुटुांबास कोणतया प्रकारच्या शासकीय योिनाांचा लाि झाला आह े

याबाबत मादहती घेण्यात आली होती, यामध्ये यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यामध्ये सरासरी शेतीदवर्यक 

योिनाांमधनू 27.85% त्रस्त कुटुांबाांना लाि झाल्याचा ददसला, व्यवसाय दवर्यक लाि 1% त्रस्त कुटुांबाांना 

दमळाला आह.े आरोग्य दवर्यक लाि 2% त्रस्त कुटुांबाांना झाला आह.े या योिनेमधनू आदर्ाक लाि 8.52% 

त्रस्त कुटुांबाांना झाला आह.े शकै्षदणक लाि 0.25% त्रस्त कुटुांबाांना झाला आह.े दववाह योिनेचा लाि 0 % 

त्रस्त कुटुांबाांना झाला आह,े इतर प्रकारच्या (शौचालय, घरकुल इ.) योिनाांमार्ा त 60.37% त्रस्त कुटुांबाांना लाि 

झाला आह.े तयामळेु यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यामध्ये 100% त्रस्त कुटुांबाना सबांदधत दविागाांमार्ा त 

वेगवेगळया योिनाांचा लाि झाला आह.े 

 योिनेमधील अडर्ळयाांना, अडचणी आदण आव्हाने याांना ओळखण्यासाठी योिनेतील खालील स्तरापयंत 

योिना अांमलबिावणीचा अभ्यास- 

त्रस्त कुटुांब ओळखणे या कळीच्या मदुदद्याला शािीय पररमाण नसल्याने मयाादा येतात, तयामळेु त्रस्त 

कुटुांबाची दनवड करत असताना स्र्ादनक रािकीय व पक्षपातीपणामळेु, स्वता:च े दहतसांबांध िोपासल्यामळेु 

त्रस्त कुटुांबाांची योग्य दनवड झाली नाही आदण याच कारणामळेु सरपांच, ग्रामस्र् व ग्रामसेवक याांच्यात वाद 

दनमााण झाला. याचा प्रदतकूल पररणाम योिनेच्या उतसाहावरती व अांमलबिावणीवरती झाला.   

दद. 25 ऑगस्ट 2015 च्या शासन दनणायानसुार ग्रामस्तरीय सदमतीस ददलेली वादर्ाक रक्कम प्रतयेकी एक 

लाख असल्यामळेु त्रस्त कुटुांबाच्या सांययेच्या प्रमाणात दनधी दणे ेअडचणीचे झाले, कारण लोकसांययेनसुार 

प्रतयेक गावामध्य ेत्रस्त कुटुांबाांची सांयया कमी-िास्त होती, तयामळेु दनधी दवतरीत करताना अडचणी दनमााण 

झाल्या. काही गावाांनी दमळालेला दनधी त्रस्त कुटुांबाांना समप्रमाणात वाटण्यात आला तर प्रती गाव एक लाख 

रुपय े दनधी उपलब्ध झाल्यामळेु त्रस्त कुटुांबाची लािार्ी दनवड करताना मयाादा आल्यामळेु गावातील इतर 

त्रस्त कुटुांबे याांना लािार्ी यादीमध्ये स्र्ान दमळाले नाही. 

 

ऋ) योजनेतील तु्रटी/अडचिी- 

 योिना सरुु होतेवेळी प्रशासकीय व गावपातळीवर योिना समिण्यामध्ये सांभ्रमावस्र्ा दनमााण झाली होती, गाव 

स्तरावर व तालकुा स्तरावर अदियानाबाबत पणूा मादहती नसल्यामळेु ह े अदियान आतमहतयाग्रस्त 

शेतकऱयाांसाठी आह,े सवा शेतकऱयाांसाठी आह ेकी र्क्त त्रस्त शेतकरी कुटुांबासाठी आह ेयाची सरुवातीच्या 

काळात स्पष्टता झाली नव्हती. 

 यवतमाळ आदण उस्मानाबाद या दोन्ही दिल्यामध्ये अदियानाचे कामकाि व्यवदस्र्त चालण्यासाठी दवशेर् 

कक्ष स्र्ापन करण ेदनयोदित होते. यवतमाळ दिल्यामध्ये अशा प्रकारचा कक्ष कायारत आह,े मात्र उस्मानाबाद 

दिल्यात दवशरे् कक्ष स्र्ापन केला गेला नाही, कमाचाऱयाांवर अदतररक्त कायािार सोपदवण्यात आला. 

अदियानादरम्यान आपेदक्षत समन्वय झाला नसल्याचे िाणवले, कारण योिनेच्या सरुवातीच्या काळात 

योिना नेमकी कोणासाठी आह ेह ेपोहचले गेलेले नव्हते. त्रस्त लािार्ी बरोबरच इतर लािार्ी ांना योिनेमार्ा त 

लाि दणे्यात आला होता. 
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 यवतमाळ आदण उस्मानाबाद या दोन्ही दिल्यामध्ये दिल्हा सदमतीने अदियानामार्ा त वेगवेगळया दविागातरे्  

दमळाली मदत/लाि कोणतया त्रस्त लािार्ीस दमळाला ही मादहती एकदत्रत ठेवली नसल्याचे ददसले. 

 दद. 24 िलैु 2015 च्या शासन दनणायानसुार नादपकी, किाबािारीपणा व आदर्ाक सांकट इ. ने त्रस्त कुटुांबाांच्या 

याद्या सवेक्षण करून बनदवण्याची िबाबदारी गाव स्तरीय सदमतीस दणे्यात आली होती मात्र यामध्ये प्रतयक्ष 

दनवड करीत असताना दनवडण्याच्या दनकर्ाांची स्पष्टता नसल्याने दनवड प्रदक्रयेत अडचणी दनमााण झाल्या. 

 यवतमाळ आदण उस्मानाबाद या दोन्ही दिल्यामध्ये गाव सदमती मार्ा त त्रस्त कुटुांबाची दनवड करत असताना 

स्र्ादनक रािकीय व पक्षपातीपणामळेु, स्वता:चे दहतसांबांध िोपासल्यामळेु त्रस्त कुटुांबाांची योग्य दनवड झाली 

नाही. िरी गाव सदमती मार्ा त दनवडलेली त्रस्त कुटुांबे त्रस्त होती मात्र सदमतीमधील सदस्याांच्या दहतसांबांध 

असणाऱया कुटुांबास लाि दणे्यात आला. 

 दद. 25 ऑगस्ट 2015 च्या शासन दनणायानसुार ग्रामस्तरीय सदमतीस ददलेली वादर्ाक रक्कम प्रतयेकी एक लाख 

असल्यामळेु त्रस्त कुटुांबाच्या सांययेच्या प्रमाणात दनधी दणेे अडचणीचे झाले, कारण लोकसांययेनसुार व प्रतयेक 

गावामध्ये त्रस्त कुटुांबाांची सांयया कमी-िास्त होती, तयामळेु दनधी दवतरीत करताना अडचणी दनमााण झाल्या. 

काही गावाांनी दमळालेला दनधी समप्रमाणात वाटला तर काही गावात अपऱुया दनधीमळेु त्रस्त कुटुांबे दमळणाऱया 

लािापासनू वांदचत रादहली.  

 शासनाने ददलेला दनधी परेुसा नसल्याचे त्रस्त कुटुांदबयाांकडून साांगण्यात आले यामध्य ेपेरणीसाठी दमळालेली 

रक्कम शेतीसाठी आवश्यक असणाऱया िाांडवलाच्या तलुनेत खपूच कमी असल्याचे साांगण्यात आले. 

याबरोबर आिारपण व अपघात यासाठी ददलेला दनधी परेुसा नसल्याचे त्रस्त कुटुांदबयाांकडून साांगण्यात आले. 

याचबरोबर त्रस्त कुटुांबाांना दबनव्यािी किा (हातउसनवारी) दणे्यात आले होते, सदरचा दनधी हा ग्रामसदमतीस 

परत करावयाचा होता मात्र दोन्ही दिल्यात कोणतयाही त्रस्त कुटुांबाने हा दनधी परत केलेला नाही.  

 मलू्यमापनावेळी वाचानालायाांना अल्प प्रदतसाद दमळत असल्याचे ददसले. 

 यवतमाळ दिल्हा मादहती अदधकारी याांच्या मार्ा त मोठे होदडंग्ि शहरामध्ये लावल्याचे ददसले, 

अदियानकाळात शहरात बळीरािा चतेना अदियानाची होडी ांग्ि लावण्याची आवश्यकता नसल्याचे 

मलू्यमापनावेळी िाणवले. याचबरोबर छापलेले स्टीकर/दित्तीपत्रके वापरादवना पडून रादहले कारण आगोदर 

असलेल्या पालकमांत्री याांच े नाव तयावर होते, पालकमांत्री बदलल्यावर सदर छापलेले स्टीकर/दित्तीपत्रके 

वापरादवना पडून रादहली.  

 दिल्हा शल्यदचदकतसक कायाालय याांच्याकडे समपुदशेन व उपचारासाठी (पे्ररणा प्रकल्प) खास कां त्राटी पद े

िरावयाची होती, मात्र दोन्ही दिल्यात Clinical Psychiatrist, Psychiatric nurse ही पद ेदोन्ही दिल्यात 

ररक्त ददसली.    

 मदहला व बालदवकास अदधकारी याांच्यामार्ा त सामदुहक दववाह व वैयदक्तक नोंदणीकृत दववाह याच्यासाठी 

अनदुान दणे्यात येते. यामध्य ेयवतमाळ दिल्यात त्रस्त कुटुांबाांव्यदतररक्त इतर कुटुांबानाही या योिनेचा लाि 

दणे्यात आला आह.े 

 अदियानकाळात योिना राबदवण्यासाठी सवा शासकीय अदधकारी व कमाचाऱयाांवर वररष्ठ अदधकाऱयाांचा प्रचांड 

दबाव होता, अशी मादहती दमळाली तयामळेु काही शासकीय दविागामध्ये आम्हाला दनधीच नको अशी िावना 

दनमााण झाली. िेटीदरम्यान प्रतयेक अदधकारी व कमाचारी याांची प्रकल्पाकडे बघण्याची मानदसकता दिन्न 

आढळून आली. 
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ऌ) णशफारसी- 

 

 

 

 त्रस्त लािार्ीस पेरणीकररता, आकदस्मत मदत, आिारपण इ. प्रकारात दणे्यात येणारी रक्कम वाढदवण्यात 

यावी.  सध्या ही रक्कम 1000 रुपय ेते 5000 रुपय ेयादरम्यान आह ेती रक्कम अपरुी असल्याचे दिल्हा सदमती, 

दवदवध शासन दविाग, गाव सदमती आदण त्रस्त कुटुांब याांच्याकडून दमळालेल्या मादहतीवरून समिले, याांच्या 

मते दकमान 10,000 रुपय ेदमळणे आवश्यक आह.े

 

 योिना समिण्यातील सांभ्रमावस्र्ा टाळण्यासाठी अदियान सरुु होते वेळी योिना नेमकी कशा प्रकारे काम 

करणार आह ेतयाबाबत सवा शासकीय दविाग (अदधकारी व सबांदधत कमाचारी), गाव सदमतीमधील सरपांच, 

ग्रामसेवक (अध्यक्ष व सदचव), शासकीय दविागाांचे गाव पातळीवर काम करणारे कमाचारी (तलाठी, कृर्ी 

सहाय्यक, आरोग्य कमाचारी, आशा वका र, शाखा अदियांता इ.) याांची अदियानातील िबाबदारी सांदिाात 
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कायाशाळा आयोदित करून अदियानाची सदवस्तर मादहती दणेे गरिेच ेआह,े यामळेु गाव पातळीवर प्रतयक्ष 

काम करणाऱया कमाचाऱयास अदियान पणूापणे समिेल. 

 अदियान राबदवणाऱया दिल्यात स्वतांत्र कक्ष स्र्ापन झाल्यास व पणूा वेळ कमाचारी ददल्यास तया कमाचाऱयाांना 

पणूा वेळ या अदियानावर लक्ष दतेा येईल, याचबरोबर राबवण्यात येणाऱया उपाययोिनाांची मादहती एका 

दठकाणी राहील याचबरोबर अद्ययावत (update) राहील तयाचा पररणाम योिना चाांगल्या प्रकारे 

अांमलबिावणी आदण सदनयांत्रण करण्यात होईल. सद्यदस्र्तीस या अदियान कक्षाच्या अदधकाऱयाच्या 

सचूनाांच ेपालन इतर शासकीय दविाग करत नसल्याचे ददसले तयामळेु तयाांच्या अदधकारातही वाढ होण ेगरिेच े

आह ेव दिल्हादधकारी याांनी या योिनेस प्राधान्य दणे्याबाबत समन्वय करणे गरिेचे आह.े 

 अदियान राबदवताना त्रस्त कुटुांब दनवडून तयाच्या त्रस्त असल्याचे कारणे समिनू घऊेन सवा शासकीय 

शासकीय दविागामार्ा त तयास कोणता लाि दणे्यात येत आह,े अशा पद्धतीने साठवनू ठेवलेली मादहती 

आत्ताच्या परीदस्र्त दोन्हीही दिल्यात आढळून येत नाही. तयामळेु दकती त्रस्त लािार्ी ांना इतर योिनेतनू 

तयाांची गरि पणूा झाल्याची मादहती आपल्याला दमळत नाही. तयामळेु येरे् मादहती एकत्रीकरणाचा अिाव 

ददसतो. 

 शासनाने मादहती एकदत्रत करण्यासाठी अदियानाचे वेब पोटाल तयार करून या सांगणक प्रणालीद्वारे 

(Online/Offline software) त्रस्त कुटुांबाांना दवदवध दविागामार्ा त दमळालेले लाि/मदती अद्ययावत करता 

येतील अशा पद्धतीने या पोटालवर प्रतयेक शासकीय दविागास तयाांची स्वतांत्र िागा असेल व तयाांना आपापल्या 

कॉलममध्येच मादहती िरण्यास अदधकार असतील. यामध्य ेदिल्हा स्तर, शासकीय दविाग व ग्रामस्तर असे 

मादहती िरण्याचे व वेगळे अदधकार असतील. उदा., (1. महाराष्र शासनाने ज्या प्रमाणे िलयकु्त दशवारची 

Online प्रणाली बनदवली आह.े 2. प्रधानमांत्री आवास योिना ची Online/offline प्रणाली इ.) याचबरोबर 

िनिागतृी कायाक्रमाांचाही यामध्ये समावेश असेल. यामळेु अद्ययावत मादहती कें द्रस्र्ानी राहून योिनेचे 

दनयोिन, अांमलबिावणी व सदनयांत्रण प्रिावी होईल आदण याचा लाि त्रस्त कुटुांबाांना होईल. 

 प्रेरक कायाक्रमास ग्रामस्तरीय सदमतीने दवशेर् लक्ष दऊेन 100% त्रस्त कुटुांबीय (खासकरून कुटुांबाची 

िबाबदारी असलेली व्यक्ती) कशा प्रकारे उपदस्र्त राहतील याची खबरदारी घ्यावी. प्रेरणा दणेारे कायाक्रम 

खासकरून त्रस्त कुटुांदबयाांसाठी होते. मात्र यवतमाळ आदण उस्मानाबाद या दोन्ही दिल्यामध्ये सरासरी 

72.31% त्रस्त कुटुांबच उपदस्र्त होते. कायाक्रमास त्रस्त कुटुांब उपदस्र्तीच्या नोंदी (record) ठेवणे गरिेचे 

करावे, त्रस्त कुटुांब उपदस्र्तीच्या नोंदी (record) गाव स्तरीय सदमतीने ठेवलेल्या नाहीत. 

 दिल्हा सदमतीकडून शासकीय दविागाांना उपाययोिनाांसाठी परेुसा वेळ दणे्यात यावा ऐनवेळी दनधी दणे्यात 

येऊ नय.े कारण यवतमाळ दिल्यातील दिल्हा मादहती अदधकारी कायाालयास आदण उस्मानाबाद दिल्यातील 

दिल्हा पशसुांवधान दविागास ऐनवेळी दनधी दणे्यात आला तयामळेु तयाांना कामे करण्यास परेुसा वेळ दमळाला 

नाही. 

 योिनेची प्रचारप्रदसद्धी िर प्रामयुयाने ग्रामीण िागावर दणे्यात यावा. यवतमाळ दिल्यातील दिल्हा मादहती 

अदधकारी कायाालया मार्ा त यवतमाळ शहरामध्ये मोठे फ्लेक्स बोडा लावण्यात आले होते. 

  अदियानाांतगात आवश्यक कां त्राटी पद े िरण्यात यावीत, यवतमाळ व उस्मानाबाद दिल्यात दिल्हा 

शल्यदचदकतसक कायाालय याांच्या मार्ा त समपुदशेन व उपचारासाठी (पे्ररणा प्रकल्प) खास कां त्राटी पद े

िरावयाची होती मात्र Clinical Psychiatrist, Psychiatric nurse ही पद ेदोन्ही दिल्यात ररक्त ददसली. 
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 मदहला व बालदवकास अदधकारी याांच्यामार्ा त सामदुहक दववाह व वैयदक्तक नोंदणीकृत दववाह याच्यासाठी 

अनदुान दणे्यात येते, या अनदुानामाध्ये वाढ करण्यात यावी. योिनेतनू अर्ासहाय्याची रक्कम रु. 50,000/- 

इतकी करावी. 

 मदहला व बालदवकास अदधकारी याांच्यामार्ा त सामदुहक दववाह व वैयदक्तक नोंदणीकृत दववाह याच्यासाठी 

तयाांच्या पात्रतेची चौकशी करण्याकररता मनषु्यबळ कमी पडते यासाठी कां त्राटी कमाचारी नेम ूशकते व योिना 

राबदवताना NGO ला सहिागी करण्यात यावे. 

 त्रस्त कुटुांबाची इच्छा पाहून उपिीदवकेसाठी शेळीपालन, पशपुालन, कुक्कुटपालन इ. व्यवसाय त्रस्त कुटुांबाांना 

दणे्यात यावेत. कारण उस्मानाबाद दिल्यात दिल्हा पशसुांवधान दविागाने केलेल्या वरील उपाययोिनाांची त्रस्त 

कुटुांबास चाांगली मदत होत असल्याचे ददसले. यादठकाणी शासन 75% अनदुान दतेे, त्रस्त कुटुांबाची पररदस्र्ती 

पाहून सरुवातीला तयास 100% अनदुानावर उपिीदवका व्यवसाय द्यावेत व नांतर दमळालेल्या र्ायद्यामधनू 

लािार्ी दहस्सा वळता करून घेऊ शकता. कारण काही त्रस्त कुटुांबाांची आदर्ाक पररदस्र्ती लािार्ी दहस्सा 

िरण्यायोग्य नसल्याचे ददसले. यामध्य ेिनावराांचा दवमा अदनवाया असावा. अदियानामध्ये गरि ूत्रस्त कुटुांबाांची 

दनवड व पारदशाक अांमलबिावणी केल्यास ही उपाययोिना अदियानातील सवाादधक पररणामकारक 

उपाययोिना ठरेल. 

 त्रस्त कुटुांबास शेती करण्यासाठी आवश्यक सवा गोष्टी िसे दक दबयाणे व खते शासनाने परुवण्यास आदण केवळ 

मशागत तमु्ही करून दमळालेल्या उतपन्नातील काही िाग शासनास ददल्यास आदण दशल्लक रक्कम स्वत:कडे 

ठेवण्याचा असा कायाक्रम राबदवल्यास तयास तमुची मान्यता असेल का? याबाबत शासनामार्ा त दबयाणे व 

खते परुवणे बाबत योिनेस त्रस्त कुटुांबास प्रश्न दवचारण्यात आला होता.  दोन्ही दिल्यातील दमळून सरासरी 

79.77% त्रस्त कुटुांबाांनी योिनेस सकारातमक प्रदतदक्रया दऊेन होय असे म्हणाले आहते.  

सदर उपाययोिना राबदवताना पर्दशी प्रकल्प म्हणनू सवाादधक आतमहतया असलेल्या गावात व सवाात 

कमी आतमहतया असलेल्या गावात ही उपाययोिना राबवावी. िदमनीचा पोत दवचारात घेऊन खताांचा प्रकार 

ठरवावा, यादठकाणी Soil Health Card उपयोगी पडू शकेल.  

  योिना सरुु करण्याअगोदर शासकीय कमाचारी व अदधकारी याांची क्षमता बाांधणी करून प्रकल्पाबाबत मादहती, 

तयाांची िबाबदारी, तयाांनी काम केल्यामळेु त्रस्त कुटुांब आतमहतयेच्या दवचारातनू कशा प्रकारे बािलूा होते 

याबाबत तयाांचाही दवश्वास वाढवण ेगरिेच ेआह,े कारण या सांवेदनशील अदियानावर काम करत असताना 

शासकीय अदधकारी व कमाचाऱयाांवर वररष्ठ अदधकाऱयाांचा प्रचांड दबाव होता, अशी मादहती दमळाली तयामळेु 

काही शासकीय दविाग आम्हाला दनधीच नको अशी िावना तयाांच्यात दनमााण झाली. यादठकाणी कामात 

समदपात होऊन काम करणाऱया शासकीय अदधकाऱयाांचा दवचार या अदियानासाठी शासनाने करावा. 

 या अदियानामध्ये दशेात व राज्यात नामाांदकत असणाऱया दबगरशासकीय सांस्र्ाना (NGO) प्रकल्पात समावेश 

करावा. यादठकाणी त्रस्त कुटुांब दनवड, त्रस्त कुटुांबाांची क्षमता बाांधणी, प्रकल्प कायाान्वय यासाठी याांचा वापर 

होऊ शकतो. याचबरोबर मलू्यमापन के्षत्रिेटीदरम्यान अस ेददसले दक, महाराष्र शासनाचा Chief Minister 

Fellow मार्ा त महाराष्र ग्रामीण सामादिक पररवतान अदियान चाांगल्या प्रकारे राबवत आह ेते गावामध्ये 

दनवासी राहून सवा शासकीय दविाग याांच्यात समन्वय साधनू काम करत असल्याचे ददसले, यामध्य ेशासकीय 

योिना पररणामकारक रीतीने राबलेल्या प्रर्मदृष्टीने िाणवल्या. Chief Minister Fellow याांचा उपयोग 

NGO बरोबर होऊ शकतो. 
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 बळीरािा चेतना अदियानाच्या दिल्हा सदमतीमध्ये दिल्हा पशसुांवधान अदधकारी याांचा समावेश करावा, कारण 

त्रस्त कुटुांबास िोडव्यवसाय/उपिीदवका दनमााण होण्याच्या दृष्टीने हा दविाग अतयांत महतवाची कामदगरी पार 

पाडू शकतो. उदा., दगु्धव्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, वैरण दवकास इ.  

 वन्यप्राण्याांकडून शेतीदपकाचे नकुसान होत आह ेयासाठी वनदविागाने प्राधान्याने शेतकऱयाांना नकुसानिरपाई 

द्यावी. 

 योग्य हमीिाव दमळत नसलेबाबत 69.56% त्रस्त कुटुांब साांगत आहते. शेतकऱयाांना योग्य हमीिाव 

दमळण्यासाठी अभ्यास करून योग्य तया उपाययोिना कराव्यात. 

 योिना चाल ूठेवत असताना दकां वा इतर दिल्यात दवस्ताररत करावयाची झाल्यास एक हले्पलाईन नां. प्रदसद्ध 

करावा (उदा., 1098 चाईल्ड हले्पलाईन इ.) यामाध्यमातनू शेतकऱयाांना रे्ट सांपका  साधता येईल व समपुदशेन 

व इतर मदत ततकाळ गरि ूव्यक्तीपयंत पोहचवता येईल. 

 योजना सुरु झाल्यापासून कमी झालेली आत्महत्या सांख्या, त्रस्त कुटुांबात जगण्याबाबत णदसलेली 

सकारात्मकता यामुळे ही योजना यापुढेही चालू ठेवावी. वरीलप्रमािे णनरीक्षिे व सुधारिाांचा णवचार 

केल्यास योजनेमध्ये पररिामकारक बदल करता येिे शक्य आहे.  

 सदर योजना राज्यातील इतर णजल््ात राबणवण्याबाबत सवव अणधकारी, कमवचारी सकारात्मक 

णदसले. मात्र ही योजना आत्महत्याांचे प्रमाि अणधक असिाऱया णजल््ातच राबवावी. (णवशेषतः 

णवदभव, मराठवाडा). महाराष्र राज्यामध्ये वेगवेगळया णजल््ात शेतकरी त्रस्त असण्याचे कारिे काही 

प्रमािात णभन्न आहेत, त्याचा णवचार इतर णजल््ात योजना सुरु करण्यातपूवी करावा. 
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योजनेमध्ये यांत्रिानुसार कामाचे स्वरूप, योजनेत केलेले काम, आलेल्या अडचिी व सचुणवलेल्या सधुारिा 

अ.क्र. 
शासकीय 

यांत्रणा/दविाग 
दिल्हा प्रकल्पातील आपेदक्षत कामाचे स्वरूप प्रकल्पामध्य ेकेलेले काम आलेल्या अडचणी सचुदवलेल्या सधुारणा 

1 ग्रामसेवक 

यवतमाळ  
1. ग्राम स्तरीय सदमतीमधील 

सदस्याांच्या मदतीने सवके्षण करून 

त्रस्त कुटुांब शोधणे व तयाची यादी 

तयार करण,े 2. ग्रामस्तरीय सदमतीच्या 

कामकािाचा दनयदमत आढावा घेणे. 

3. कें द्र सरकार व राज्य शासनाच्या 

योिना राबवनू तयाचा लाि प्रामयुयाने 

त्रस्त कुटुांबास दमळवणू दणेे. 4. 

सदमतीच्या कामकािाचा अहवाल 

दिल्हास्तरीय सदमतीस पाठवणे. 

1. ग्रामस्तरीय सदस्याांच्या मदतीने त्रस्त कुटुांबाांची दनवड करण्यात 

आली. यावेळी सरपांचाांच्या/सदस्याांच्या हस्तके्षपास सामोरे िावे 

लागले. 2. ग्रामस्तरीय सदमतीने अदियान सरुु झाल्यापासनू 

सदमतीच्या एकूण सरासरी 4.67 बैठका घेतल्या. 3.अदियान सरुु 

झाल्यापासनू गाव सदमती मार्ा त दकती सरासरी 5.27 अहवाल 

दिल्हा सदमतीस पाठदवले. 4.कें द्र सरकार व राज्य शासनाच्या 

योिना गावामध्ये राबदवल्या. 5. प्ररक कायाक्रमामध्ये त्रस्त कुटुांबाांची 

उपस्र्ीती 77.5% होती, त्रस्त कुटुांबाांची 100% उपदस्र्ती ठेवण्यात 

सदमती पणूा यश आले नाही. 

1.त्रस्त कुटुांब िास्त व अपरुा दनधी तयामळेु तक्रारी व 

िाांडण,े 2.त्रस्त कुटुांब दनवडीत गावातील रािकीय 

हस्तक्षपे, 3.त्रस्त कुटुांब व्यायया स्पष्ट नसल्याने त्रस्त 

कुटुांब दनवड करणे अडचणीचे आह.े  

1.शेती उतपन्नास हमी िाव द्यावा. 2.लािार्ीस आदर्ाक 

मदत  वाढवण्यात यावी, 3. त्रस्त कुटुांब व्यायया स्पष्ट करावी.  

उस्मानाबद 

1. ग्रामस्तरीय सदस्याांच्या मदतीने त्रस्त कुटुांबाांची दनवड करण्यात 

आली. यावेळी सरपांचाांच्या/सदस्याांच्या हस्तके्षपास सामोरे िावे 

लागले. 2. ग्रामस्तरीय सदमतीने अदियान सरुु झाल्यापासनू 

सदमतीच्या एकूण सरासरी 4.04 बैठका घेतल्या. 3.अदियान सरुु 

झाल्यापासनू गाव सदमती मार्ा त दकती सरासरी 7.82 अहवाल 

दिल्हा सदमतीस पाठदवले. 4.कें द्र सरकार व राज्य शासनाच्या 

योिना गावामध्ये राबदवल्या.  5. प्ररक कायाक्रमामध्ये त्रस्त कुटुांबाांची 

उपस्र्ीती67.11% होती, त्रस्त कुटुांबाांची 100% उपदस्र्ती ठेवण्यात 

सदमती पणूा यश आले नाही. 

1.त्रस्त कुटुांब व्यायया स्पष्ट नसल्याने त्रस्त कुटुांब 

दनवड करणे अडचणीचे आह,े 2.त्रस्त कुटुांब िास्त व 

अपरुा दनधी तयामळेु तक्रारी व िाांडण,े  3.िदूमहीन 

शेतकरी याांची दनवड करणे. 

1.लािार्ीस आदर्ाक मदत वाढवण्यात यावी, 2. त्रस्त कुटुांब 

व्यायया स्पष्ट करावी. 3.त्रस्त कुटुांब सांयया वाढवावी, 4.शेती 

उतपन्नास हमी िाव द्यावा, 5. कुटुांब दवमा काढावा. 6. किा 

मार्ी द्यावी, 7.त्रस्त कुटुांब स्वावलांबी कराव े

2 सरपांच 

यवतमाळ  

1. ग्राम स्तरीय सदमतीमधील 

सदस्याांच्या मदतीने सवके्षण करून 

त्रस्त कुटुांब शोधणे. 2. ग्रामस्तरीय 

सदमतीच्या कामकािाचा दनयदमत 

आढावा घेणे. 3.त्रस्त कुटुांबाच्या 

अडचणी सोडदवण्यासाठी 

ग्रामसेवकाांना सहकाया करणे. 4. त्रस्त 

कुटुांबास पेरणीसाठी अडचण आल्यास 

लोकाांना सहकायाासाठी एकदत्रत 

अडचण दमटवणे. 

1. त्रस्त कुटुांब दनवडताना सरपांचानी/सदस्याांनी पक्षपात व स्वता:चे 

दहतसांबांध िोपासल्यामळेु त्रस्त कुटुांबाांची योग्य दनवड झाली नाही, 

तयामळेु काही त्रस्त कुटुांबे वांदचत रादहली. 2.त्रस्त कुटुांबाांना सरपांच व 

सदस्याांनी पेरणीच्यावेळी आदर्ाक व शेतीदवर्यक मदत केली.  

1.त्रस्त कुटुांब िास्त व अपरुा दनधी आह,े 2.त्रस्त कुटुांब 

व्यायया स्पष्ट नसल्यामळेु  त्रस्त कुटुांब दनवडताना 

अडचणी येतात. 

1.लािार्ीस आदर्ाक मदत वाढवण्यात यावी, 2.शेती 

उतपन्नास हमी िाव द्यावा. 3.दवदहरी काढण्यासाठी आदर्ाक 

मदत द्यावी. 

उस्मानाबद 

1.सरपांच व सदमतीमधील सदस्याांच्या दहतसांबांध असणाऱया कुटुांबास 

लाि दणे्यात आला तयामळेु त्रस्त कुटुांबाांची योग्य दनवड झाली नाही 

आदण काही त्रस्त कुटुांबे वांदचत रादहली. 2.त्रस्त कुटुांबाांना सरपांच व 

सदस्याांनी पेरणीच्यावेळी आदर्ाक व शेतीदवर्यक मदत केली.  

1.त्रस्त कुटुांब िास्त व अपरुा दनधी आह,े 2.िदूमहीन 

शेतकरी याांची दनवड करणे. 

1.लािार्ीस आदर्ाक मदत वाढवण्यात यावी, 2. त्रस्त कुटुांब 

व्यायया स्पष्ट करावी. 3.त्रस्त कुटुांब सांयया वाढवावी, 4.शेती 

उतपन्नास हमी िाव द्यावा. 5. आताच्या परीदस्र्तीत शेती 

कशी करावी तयाची मादहती द्यावी, 6.नवीन त्रस्त लािार्ी ांना 

लाि द्यावा, 7.प्रचार प्रदसद्धी वाढवावी. 
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3 तलाठी 

यवतमाळ  
1.शेतकरी आतमहतयेची मादहती मांडळ 

अदधकारी व तहसीलदाराांस दणे,े 

2.दपकपाहणी करण,े 

3.शेतसारा/महसलू गोळा करणे इ. 

1.शेतकरी आतमहतयेची मादहती मांडळ अदधकारी व 

तहसीलदाराांच्याकडे  दणे्यात आली,  2.दपकपाहणी करून अहवाल 

मांडळ अदधकारी याांच्याकडे पाठदवण्यात आले, 3. नादपकीमळेु 

आपेदक्षत शेतसारा/महसलू गोळा झाला नाही.  

1. दषु्काळ, नादपकी वळेी महसलू गोळा होत नाही. 

1.त्रस्त कुटुांब दनवडीत गावातील रािकीय हस्तक्षेप 

होतो. 

1. त्रस्त कुटुांब सांयया वाढवावी. 

उस्मानाबद 

1.शेतकरी आतमहतयेची मादहती मांडळ अदधकारी व 

तहसीलदाराांच्याकडे  दणे्यात आली,  2.दपकपाहणी करून अहवाल 

मांडळ अदधकारी याांच्याकडे पाठदवण्यात आले, 3. नादपकीमळेु 

आपेदक्षत शेतसारा/महसलू गोळा झाला नाही.  

1.त्रस्त कुटुांब व्यायया स्पष्ट नसल्याने त्रस्त कुटुांब 

दनवड करणे अडचणीचे आह,े 2.िदूमहीन शेतकरी 

याांची दनवड करणे. 

काही नाही. 

4 
गट दवकास 

अदधकारी 

यवतमाळ  
1.तालकु्यामधील सवा गावाांच्या त्रस्त 

कुटुांब याद्या एकदत्रत करून उपमयुय 

कायाकारी अदधकारी (ग्रा.पां.) याांना 

पाठदवण,े 2. ग्राम स्तरीय सदमतीच्या 

योिना प्रगतीचा आढावा घेण,े 3. 

ग्रामस्तरीय योिनेबाबत येणाऱया 

अडचणी सोडवणे व तयाबाबत 

उपमयुय कायाकारी अदधकारी (ग्रा.पां.) 

याांना मादहती दणे,े 4. दमळालेला दनधी 

गावदनहाय वाटप करणे. 

1. सवा गावाांच्या त्रस्त कुटुांब याद्या एकदत्रत करून उपमयुय कायाकारी 

अदधकारी (ग्रा.पां.) याांना पाठदवण्यात आल्या. 2. गट दवकास 

अदधकारी याांनी ग्राम स्तरीय सदमतीच्या योिना प्रगतीचा आढावा 

घेतल्याची मादहती ग्रामस्तरावरून दमळाली, 3. दमळालेल्या दनधीच े 

गावदनहाय वाटप केले गेले. 4.त्रस्त कुटुांब दनवडताना 

गावसदमतीमधील सरपांचाांच्या हस्तके्षपाबाबत  तक्रारी आल्या तया 

सोडदवण्यात आल्या. 5. तालकु्यातील ग्रामस्तरीय सदमतीच्या 

कामकािाचे अहवाल उपमयुय कायाकारी अदधकारी (ग्रा.पां.) याांना 

पाठदवले. 

1.त्रस्त कुटुांब िास्त व अपरुा दनधी तयामळेु तक्रारी व 

िाांडणे. 

1.त्रस्त कुटुांबास दमळणाऱया दनधीमध्ये वाढ करावी. 2. 

गावामधील त्रस्त कुटुांबाांची सांयया वाढवावी.  

उस्मानाबद 

1. सवा गावाांच्या त्रस्त कुटुांब याद्या एकदत्रत करून उपमयुय कायाकारी 

अदधकारी (ग्रा.पां.) याांना पाठदवण्यात आल्या. 2. गट दवकास 

अदधकारी याांनी ग्राम स्तरीय सदमतीच्या योिना प्रगतीचा आढावा 

घेतल्याची मादहती ग्रामस्तरावरून दमळाली, 3. दमळालेल्या दनधीच े 

गावदनहाय वाटप केले गेले. 4.त्रस्त कुटुांब दनवडताना 

गावसदमतीमधील सरपांचाांच्या हस्तके्षपाबाबत  तक्रारी आल्या 

यामध्ये ग्रामसेवकाांनी काम बांद आांदोलन केले याबाबत समस्या 

सोडदवण्यात आल्या. 5. तालकु्यातील ग्रामस्तरीय सदमतीच्या 

कामकािाचे अहवाल उपमयुय कायाकारी अदधकारी (ग्रा.पां.) याांना 

पाठदवले. 

1.त्रस्त कुटुांब व्यायया स्पष्ट नसल्याने त्रस्त कुटुांब 

दनवड करणे अडचणीचे झाले तयामळेु ग्रामसेवकाांनी 

कामावर बदहष्कार टाकला. 

1.त्रस्त कुटुांबास दमळणाऱया दनधीमध्ये वाढ करावी. 2. 

गावामधील त्रस्त कुटुांबाांची सांयया वाढवावी.  

5 तहसीलदार 

यवतमाळ  

1. शेतकरी आतमहतयाबाबत तलाठी 

व मांडल अदधकारी याांच्याकडून 

मादहती घेण,े 2.शेतकरी 

आतमहतयाबाबत चौकशी करून 

अहवाल दिल्हादधकारी कायाालयास 

पाठदवणे. 3. योिनेबाबत गावस्तरावर 

मागादशान व प्रबोधन करण े

1. शेतकरी आतमहतयाबाबत तलाठी व मांडल अदधकारी 

याांच्याकडून मादहती घऊेन शेतकरी आतमहतयाबाबत चौकशी करून 

अहवाल दिल्हादधकारी कायाालयास पाठदवले. 2. योिनेबाबत 

गावस्तरावर मागादशान व प्रबोधन केले. 

1. काही वेळा आतमहतया चौकशीदरम्यान स्र्ादनक 

रािकीय दबाव आणला िातो.  

काही नाही, सध्या असलेली योिना योग्य आह.े 

उस्मानाबद 

1. शेतकरी आतमहतयाबाबत तलाठी व मांडल अदधकारी 

याांच्याकडून मादहती घऊेन शेतकरी आतमहतयाबाबत चौकशी करून 

अहवाल दिल्हादधकारी कायाालयास पाठदवले. 2. योिनेबाबत 

गावस्तरावर मागादशान व प्रबोधन केले. 

त्रस्त कुटुांब दनवडीवरून सरपांच व ग्रामसेवक याांच्या 

वादामळेु योिनेचा उतसाह काही प्रमाणात कमी झाला. 

त्रस्त कुटुांबाची व्यायया स्पष्ट करावी. 
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6 

दिल्हा सदमती / 

दनवासी 

उपदिल्हादधकारी 

यवतमाळ  

1.ग्रामस्तरीय सदमतीकडून सवेक्षण 

करून त्रस्त कुटुांब यादी बनदवणे. 2. 

शासकीय दविागाांना दनधीचे वाटप 

करणे. 3.ग्रामस्तरावर नेमलेल्या 

सदमतीच्या कामकािाचा दनयदमत 

आढावा घेणे व मागादशान करणे. 

4.यादीतील कुटुांबाना कें द्र व राज्य 

शासनाच्या  योिनेचा लाि दमळेल 

याची खात्री करणे. 5. सेवािावी 

सांस्र्ा, CSR याांच्यामार्ा त दनधी उिा 

करणे. 

1.ग्रामस्तरीय सदमतीकडून सवेक्षण करून त्रस्त कुटुांब यादी 

बनदवण्यात आली, मात्र मलू्यमापनावेळी त्रस्त कुटुांब याद्या दिल्हा 

सदमतीकडे नव्हतया, तया टप्प्या-टप्याने दणे्यात आल्या. 2. शासकीय 

दविागाांना दनधीचे वाटप केले गेले मात्र मलू्यमापनावेळी दनधी 

खचााची मादहती अद्ययावत दमळाली नाही. 3.दिल्हा सदमतीने 35 

बैठकाांद्वारे ग्रामस्तरावर नेमलेल्या सदमतीच्या कामकािाचा आढावा 

घेऊन मागादशान केले गलेे. 4.त्रस्त यादीतील कुटुांबाना कें द्र व राज्य 

शासनाच्या दवदवध योिनाांचा लाि दमळाला आह ेयाची मादहती 

एकदत्रत ठेवण्यात आली नाही. 5. सेवािावी सांस्र्ा, CSR 

याांच्यामार्ा त दनधी उिा केला. 6. दिल्हादधकारी कायाालयामार्ा त 

तहसीलदाराांच्या मदतीने कका रोगग्रस्ताांना आदर्ाक मदत केली, 

दशक्षण घेणाऱया दवद्यार्थयांना आदर्ाक मदत, दवशेर् सामदुहक दववाह 

योिना मदत इ. मदत करण्यात आली. 

1. ग्रामसदमतीने त्रस्त कुटुांब दनवडताना दक्षता घतेली 

नाही. 2.हातउसने ददलेले पैस ेत्रस्त कुटुांबाांनी परत केले 

नाही. 3. कृर्ी सहाय्यक 10 गावाांसाठी एक 

असल्यामळेु कृर्ी दविागाच्या योिना राबदवताना 

मनषु्यबळ कमी पडते. 4.गावस्तरीय काम करणारे 

शासकीय कमाचाऱयाांचा योिनेत पणूा समदपात होऊन 

काम करण्याची मानदसकता काही अपवाद वागल्यास 

दततकीशी नसते. 

1. ग्रामसदमतीने त्रस्त कुटुांब दनवडताना दक्षता घ्यावी. 

2.योिना सदनयांत्रनासाठी तालकुास्तरावर नोडल अदधकारी 

नेमावा (तहसीलदार). 3. बळीरािा चेतना अदियान दिल्हा 

कक्षा कररता Contract Basis वर अदधकारी/कमाचारी 

नेमावा. 4. शासन ही योिना इतर दिल्हात राबव ूशकते.   

उस्मानाबद 

1.ग्रामस्तरीय सदमतीकडून सवेक्षण करून त्रस्त कुटुांब यादी 

बनदवण्यात आली, मात्र मलू्यमापनावेळी त्रस्त कुटुांब याद्या दिल्हा 

सदमतीकडे नव्हतया, तया उपमयुय काया. अदधकारी (ग्रा.प.) 

याांच्यामार्ा त दणे्यात आल्या. 2. शासकीय दविागाांना दनधीचे वाटप 

केले गेले मात्र मलू्यमापनावेळी दनधी खचााची मादहती अद्ययावत 

दमळाली नाही. 3.दिल्हा सदमतीने 49 बैठकाांद्वारे ग्रामस्तरावर 

नेमलेल्या सदमतीच्या कामकािाचा आढावा घऊेन मागादशान केले 

गेले. 4.त्रस्त यादीतील कुटुांबाना कें द्र व राज्य शासनाच्या दवदवध 

योिनाांचा लाि दमळाला आह ेयाची मादहती एकदत्रत ठेवण्यात 

आली नाही. 5. सेवािावी सांस्र्ा, CSR याांच्यामार्ा त दनधी उिा 

केला. 

1. ग्रामसदमतीने त्रस्त कुटुांब दनवडताना दक्षता घतेली 

नाही. 2.हातउसने ददलेले पैसे त्रस्त कुटुांबाांनी परत केले 

नाही. 

1.लािार्ी ांना ग्रामपांचायत मध् ये ठराव घवेनु दनवड करणे. 

2.लािार्ी ांनी शेळया खरेदी महामांडळाकडुन करुन घेणे. 

3.शेळयाांचा 03 वर्े दवमा सांरक्षण दणेे. 

4.सामदुहक/नोंदणीकृत दववाह योिने अांतगात रुपये 1.00 

लक्ष च् या आत वादर्ाक उत पन् न असणा-या शेतक-याांना 

योिना लाग ुअसावी िेणेकरुन िास् त लािार्थ यांना लाि दतेा 

येईल अर्ा सहाय्याची रक् कम रु.30,000/- इतकी वाढवावी. 

5.त्रस् त कुटुांबातील बेरोिगार यवुक/यवुती याांना 

स् वयांरोिगाराचे प्रदशक्षण दणेे. 

6.त्रस् त कुटुांबातील सदस् याांचा बचत गटामध् ये समावेश करणे. 

7.त्रस् त कुटुांबातील बेरोिगार यवुक/यवुती याांना 

स् वयांरोिगासाठी किा उपलब् ध करुन दणेे. 

8.सवा उपाययोिना इतर दिल् हयात लाग ुकरण्यात आल्या तर 

शेतक-याांमध् ये आशादयक वातावरण दनदमाती होवनु त याांचे 

मनोबल वाढदवण् यात मदत होईल.  
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7 

उपमयुय काया. 

अदधकारी 

(ग्रा.प.) 

यवतमाळ  

1. ग्राम स्तरीय सदमती मार्ा त त्रस्त 

कुटुांब याद्या तयार करून घेणे.   2. 

ग्रामस्तरीय सदमतीच्या कामकािाचा 

दनयदमत आढावा गट दवकास 

अदधकारी याांच्यामार्ा त घेणे. 3. कें द्र 

सरकार व राज्य शासनाच्या योिना 

राबवनू तयाचा लाि प्रामयुयाने त्रस्त 

कुटुांबास दमळवणू दणेे. 4. सदमतीच्या 

कामकािाचा अहवाल दिल्हास्तरीय 

सदमतीस पाठवणे. 5. त्रस्त कुटुांबाांच्या 

समस्या गट दवकास अदधकारी 

याांच्यामार्ा त सोडदवण ेव तयाचा 

आढावा घेणे. 

1. ग्राम स्तरीय सदमती मार्ा त त्रस्त कुटुांब याद्या तयार करून घेण्यात 

आल्या मात्र तालकुादनहाय व उपाययोिना दनहाय खचााची मादहती 

उपलब्ध झाली नाही.  2. कें द्र सरकार व राज्य शासनाच्या योिना 

राबवनू तयाचा लाि प्रामयुयाने त्रस्त कुटुांबास दमळवणू दणे्यात आला 

यामध्य ेघरकुल, शौचालय, इ. योिनाांचा समावशे आह.े 3. त्रस्त 

कुटुांबाांच्या समस्या गट दवकास अदधकारी याांच्यामार्ा त सोडदवल्या. 

त्रस्त लािार्ी व्यायया स्पष्ट नसल्याने त्रस्त कुटुांबाांची 

दनवड करताना गावामध्य ेसरपांच व ग्रामसेवक 

याांच्यामध्ये वाद झाला. यामळेु ग्रामसेवकाांनी काम बांद 

ठेवले.  

1. त्रस्त कुटुांबाना दमळणाऱया दनधीत वाढ करणे आदण 

टप्प्या-टप्प्यात ते पैसे दणेे. 2.इतर दिल्यात योिना 

राबदवताना आतमहतया, cropping pattern पाहून दिल्ह े

दनवडावेत. 3. सरपांचाांच्या दकां वा ग्रा.प. सदस्याांच्या नातेवाईक 

याांना लाि दणे्यास हरकत नसावी. 

उस्मानाबद 

1. ग्राम स्तरीय सदमती मार्ा त त्रस्त कुटुांब याद्या तयार करून घेण्यात 

आल्या मात्र तालकुादनहाय व उपाययोिना दनहाय खचााची मादहती 

उपलब्ध झाली नाही.  2. कें द्र सरकार व राज्य शासनाच्या योिना 

राबवनू तयाचा लाि प्रामयुयाने त्रस्त कुटुांबास दमळवणू दणे्यात आला 

यामध्य ेघरकुल, शौचालय, इ. योिनाांचा समावशे आह.े 3. त्रस्त 

कुटुांबाांच्या समस्या गट दवकास अदधकारी याांच्यामार्ा त सोडदवल्या. 

योिनेत त्रस्त कुटुांब ओळखणे या कळीच्या मदुदद्याला 

शािीय पररमाण नसल्याने मयाादा येतात. 

1. त्रस्त कुटुांब सांययेच्या प्रमाणात गावाांना दनधी द्यावा. 

(सरसकट एक लाख रु. नको) 2. त्रस्त कुटुांब दनवडण्यासाठी 

दवदशष्ठ ठोकताळे/दनकर् घालनू द्यावेत. 3. त्रस्त कुटुांबास 

ददलेली हातउसनवारीची रक्कम ऐनवेळीची मदत म्हणनू मार् 

करावी.4. अदतशय उपयोगी योिना इतर दिल्यात शासन 

राबव ूशकते.  

8 
दिल्हा अधीक्षक 

कृर्ी अदधकारी 

यवतमाळ  

1.कें द्र सरकार व राज्य शासनाच्या  

कृर्ी दवर्यक योिना राबवनू तयाचा 

लाि प्रामयुयाने त्रस्त कुटुांबास 

दमळवणू दणेे. 2.आधदुनक पद्धतीने 

कमी खचााची व कमी पाणी वापरून 

िास्तीत िास्त उतपादन घेण्यासाठी 

प्रदशक्षण व मागादशान करणे. 

1.कें द्र सरकार व राज्य शासनाच्या कृर्ी दवर्यक योिना लाि  त्रस्त 

कुटुांबास दणे्यात आला नाही. 2.सकारातमक दवचाराांचे कायाक्रम 

घेण्यात आले, 3. कृर्ी तज्ामार्ा त कृर्ीदवर्यक मागादशान करण्यात 

आले. 

काही नाही 

काही नाही, सध्या असलेली योिना योग्य आह.े 

उस्मानाबद 

1.कें द्र सरकार व राज्य शासनाच्या कृर्ी दवर्यक योिना लाि त्रस्त 

कुटुांबास दणे्यात आला  मात्र पदहल्या वर्ीचा दनधी त्रस्त कुटुांबाांना न 

दतेा सवा गरि ूशेतकऱयाांना दणे्यात आला. यामध्ये शेळीपालन, 

कुक्कुटपालन, गटाांना दर्रता दनधी, गाांडूळ खत, डाळ उद्योग, 

पढुीलवर्ाापासनू मात्र र्क्त त्रस्त कुटुांबाांच योिनेमार्ा त दनधी/मदत 

दमळाली. 3. कृर्ी तज्ामार्ा त व शािज् याांच्या मार्ा त कृर्ीदवर्यक 

मागादशान करण्यात आले.   4. आतमा दविागामार्ा त प्रदशक्षण, 

5.बक्षीस वाटप, Art of Living, TISS मागादशान अहवाल  इ. 

1. दनधी उदशरा दमळाला, तयामळेु दनयोिनास कमी 

वेळ दमळाला. 2. कृर्ी दविागाकडे मनषु्यबळ कमी 

आह,े तयामळेु "आतमा दविाग" याांच्याकडे योिना 

राबदवण्यासाठी दणे्यात आली. 

1. त्रस्त कुटुांबास अदधक करून कमी वेळेत िास्त आदर्ाक 

र्ायदा होईल, अशा उपाययोिना पररणामकारक ठरतील, 

तयाांचा समावेश करावा. 

9 

दिल्हा 

पशसुांवधान 

अदधकारी 

यवतमाळ  

1.त्रस्त कुटुांबाांना अनदुानावर म्हसै, 

गाय, शेळीपालन, कुकुटपालन याांचे 

वाटप करणे. 2.दगु्धव्यवसाय प्रदशक्षण 

दणेे, 3.चारा दवकास प्रदशक्षण,  4. 

पशआुरोग्य दाखले, 5. इतर पशसुांवधान 

योिनाांचा लाि त्रस्त कुटुांबास दणेे. 

दिल्हा सदमतीमार्ा त दवशेर् दनधी प्राप्त नाही, मात्र दनैांददन 

कामगािाद्वारे  योिनेस मदत 
हा दविाग योिनेत समादवष्ट नव्हता हा दविाग योिनेत समादवष्ट नव्हता 

उस्मानाबद 

1.त्रस्त कुटुांबाांना 75% अनदुानावर म्हसै, गाय, शेळीपालन, 

कुकुटपालन याांचे वाटप केले गेले. 2.दगु्धव्यवसाय प्रदशक्षण दणे्यात 

आले. 3.चारा दवकास प्रदशक्षण दणे्यात आल,े  4. पशआुरोग्य 

दाखले दणे्यात आल,े 5. इतर पशसुांवधान योिनाांचा लाि त्रस्त 

कुटुांबास दणेे. 6.अनदुानावर कडबा कुट्टी परुवठा केली. 

1. दनधी ऐनवेळी दमळाला तयामळेु कमी वेळेत काम 

करावे लागले. 2. योिना uniform नव्हती, उदा., 

यवतमाळ दिल्यात दिल्हा पशसुांवधान अदधकारी 

याांना दनधी दमळाला नाही. 3. त्रस्त यादी काही 

प्रमाणात योग्य नव्हती. 

1. ज्या दिल्यात िास्त आतमहतया असतील तयाच दिल्यात 

योिना राबवावी. 2. सवेक्षण करून त्रस्त कुटुांब यादी 

बनवावी. 3. दवरोधक, सत्ताधारी, तलाठी इ. एकत्र येऊन त्रस्त 

कुटुांब यादी बनवावी. 
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10 
दिल्हा मादहती 

अदधकारी 

यवतमाळ  
योिना िनिागतृी, फ्लेक्स बोडा, ST 

वर स्टीकर, दिांगल्स, दर्ल्म, 

कलापर्क, मादहती पदुस्तका इ. 

योिना िनिागतृी, फ्लेक्स बोडा, ST वर स्टीकर, दिांगल्स, दर्ल्म, 

कलापर्क, मादहती पदुस्तका इ. 

दनधी ऐनवेळी दमळाला तयामळेु कामाच्या तयारीस 

वेळ कमी दमळाला.  

1. कामाला दवदशष्ट लागणारा वेळ गहृीत धरून दनधी योग्य 

वेळी ददल्यास योिनेस तयाचा अदधक उपयोग होईल.  

उस्मानाबद 

योिना िनिागतृी, फ्लेक्स बोडा, ST वर स्टीकर, दिांगल्स, दर्ल्म, 

कलापर्क, मादहती पदुस्तका इ. 

काही नाही 

काही नाही 

11 

दिल्हा मदहला व 

बालदवकास 

अदधकारी 

यवतमाळ  

1. सामदुहक दववाह, नोंदणीकृत दववाह 

योिना राबदवण ेयाचबरोबर दनराधार, 

पररतक्तया व दवधवाांच्या 

मलुींच्यासाठी योिना राबदवणे. 2. 

आतमहतयाग्रस्त दिल्यात तेिदस्वनी व 

कृर्ी समन्वयीत दवकास प्रकल्प 

राबदवणे. 3. आांगणवाडी व दमड डे 

दमल स्कीम अांतगात सांपणूा प्रदक्रयायकु्त 

पदार्ा र्क्त मदहला गटाांमार्ा तच घेणे व 

तयासाठी आतमहतयाप्रवण िागात 

दवशेर् कायाक्रम राबदवण.े 

 1.सामदुहक दववाह व नोंदणीकृत दववाह योिना NGO च्या सायाने 

राबदवली, मात्र यामध्ये त्रस्त कुटुांबाांबरोबर इतर गरि ूकुटुांबाांना लाि 

दणे्यात आला आह,े यामध्ये दकती त्रस्त कुटुांबाांना लाि दमळाला 

याची मादहती या दविागाने ठेवली नाही. 2.  तेिदस्वनी व कृर्ी 

समन्वयीत दवकास प्रकल्प, प्रदक्रयायकु्त पदार्ा या योिना दविागाने 

राबदवल्या नाहीत. 

1. काही दाांपतय यापवूी लग्न झालेले असले तरी 

शासकीय दनधीचा र्ायदा दमळवण्यासाठी पनु्हा तेच 

दाांपतय सामदुहक दववाहात नाव नोंदणी करतात 

तयामळेु दववाह नोंदणी पडताळणीसाठी मनषु्यबळ 

कमी पडते. 2. ग्रामसेवकाांकडून दववाह नोंदणी 

पडताळनी िलद गतीने होत नाही. 

1. दववाह नोंदणी पडताळणीसाठी मनषु्यबळ वाढदवण्यात 

यावे. 2. मलुींना दशक्षणासाठी अर्ासहाय्य करण,े 3. मलुींना 

दहावी-बारावी नांतर आवडीनसुार व्यवसाय प्रदशक्षण दणेे. 

3.त्रस्त कुटुांबाांसाठी कायमस्वरूपी supportive system 

सारखी उपिीदवका पयााय उपलब्ध करावते. 

उस्मानाबद 

 1.सामदुहक दववाह व नोंदणीकृत दववाह योिना राबदवली,  यामध्ये 

र्क्त त्रस्त कुटुांबाांना लाि दमळाला आह.े 2.  तेिदस्वनी व कृर्ी 

समन्वयीत दवकास प्रकल्प, प्रदक्रयायकु्त पदार्ा या योिना दविागाने 

राबदवल्या नाहीत. 

योिनेतनू सामदुहक/नोंदणीकृत दववाहास दणे्यात 

येणारी रक्कम कमी आह.े 

1. योिनेतनू सामदुहक/नोंदणीकृत दववाहास अर्ासहाय्याची 

रक्कम रु. 50,000/- इतकी करावी. 2. योिना राबदवताना 

यवतमाळ धतीवर NGO सहिागी करण्यास अनमुती 

असावी. 2. योिना पढेुही चाल ूठेवावी. 

12 
दिल्हा 

शल्यदचदकतसक 

यवतमाळ  

1. दिल्हा रुग्णालयात कां त्राटी 

पद्धतीवर आवश्यक पदाांची नेमणकू 

करणे. 2. दशदबराच्या माध्यमातनू 

रोगाांवर उपचार, शत्रदक्रया, मागादशान, 

समपुदशेन, व्यसनमकु्ती करण े

1.दिल्यात Clinical Psychiatrist, Psychiatric nurse ही पद े 

दिल्यात ररक्त ददसली.  2. दशदबराच्या माध्यमातनू शत्रदक्रया, 

मागादशान, समपुदशेन, व्यसनमकु्ती,  दोन दशदबरे इ. 

1. कॅन्सर सारयया आिारावरील उपचारासाठी 

शासकीय दनधी कमी पडतो, त्रस्त कुटुांबाकडे 

उपचारासाठी परेुशी आदर्ाक क्षमता नसते. 

1. कॅन्सर सारयया आिारावरील उपचारासाठी शासकीय 

दनधी वाढदवण्यात यावा. 

उस्मानाबद 

1.दिल्यात Clinical Psychiatrist, ह ेपद दिल्यात ररक्त ददसले.  

2. दशदबराच्या माध्यमातनू शत्रदक्रया, मागादशान, समपुदशेन, 

व्यसनमकु्ती, आरोग्य हले्र् काडा वाटप, और्ध खरेदी, 

Telemedicine द्वारे आरोग्यदवर्यक पाठपरुावा, तालकुावार 8 

दशदबरे, दडदिटल स्क्रीन, आकाशवाणीद्वारे  प्रदसद्धी 

1.शासनाने और्धे नेमनू ददल्याने तयाच्या व्यदतररक्त 

और्धाांची गरि होती तयामळेु काही और्धाांचा 

तटुवडा िाणवला. 2. योिना काळात पत्रकार पणूा 

मादहती न घेता बातमी प्रसाररत करतात, तयामळेु 

लोकाांमध्ये व्यवस्रे्बाबत नकारतमक दृष्टीकोन तयार 

होतो.  

1.योिना काळात और्धे खरेदी करण्यास बांधने नसावीत. 2. 

पत्रकाराांनी सामादिक िान ठेऊन काम करावे. 3. आशा वका र 

याांची वेतनवाढ केल्यास तयाांचा काम करण्याचा उतसाह 

आणखी वाढेल. 4. शासन इतर दिल्यात योिना राबव ू

शकते. 

13 
दिल्हा आरोग्य 

अदधकारी 

यवतमाळ  
प्रतयेक प्रा.आ. कें द्रावर मानसोपचारतज् 

नेमण,े रोगाांवर उपचार, सांदिा सेवा, 

दशबीरामार्ा त मागादशान, समपुदशेन इ. 

दिल्हा सदमतीमार्ा त दवशेर् दनधी प्राप्त नाही, मात्र दनैांददन 

कामगािाद्वारे  आिाराांवर उपचार, सांदिा सेवा इ.  

हा दविाग योिनेत समादवष्ट नव्हता 

हा दविाग योिनेत समादवष्ट नव्हता 

उस्मानाबद 

प्रतयेक प्रा.आ. दशबीर मागादशान, समपुदशेन, और्ध खरेदी, पोस्टर 

द्वारे प्रदसद्धी, सवेक्षण, आरोग्य हले्र् काडा वाटप 

1. त्रस्त कुटुांबास मोठदया आिाराांसाठी शासकीय 

सवलत दमळण्यास खािगी रुग्णालयाकडून दततकेसे 

सहकाया होत नाही. 

काही नाही, सध्या असलेली योिना योग्य आह.े 

14 

दशक्षणादधकारी 

दि.प. 

(माध्यदमक) 

यवतमाळ  
दवद्यार्थयांना उच्च दशक्षणासाठी दशक्षण 

पणूा होईपयंत मदत 

हा दविाग योिनेत समादवष्ट नव्हता हा दविाग योिनेत समादवष्ट नव्हता हा दविाग योिनेत समादवष्ट नव्हता 

उस्मानाबद 
18 दवद्यार्थयांना उच्च दशक्षणासाठी दशक्षण पणूा होईपयंत मदत काही नाही 1.त्रस्त कुटुांबाांची पक्षपात न करता दनवड झाल्यास गरिूांना 

लाि दमळेल. 
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15 
दिल्हा 

उपदनबांधक 

यवतमाळ  

1. शेतकऱयाांना किा परुवठा  करणे., 

2.खािगी सावकाराांवर धाडी 

1.किा परुवठा करण्यात आला, 2.खािगी सावकाराांवर धाडी 

टाकण्यात आल्या आदण 19 गनु्ह ेदाखल केले गेले. 3. 122.56 ह.े 

िमीन  सावकाराांकडून शेतकऱयाांना परत केली. 

काही नाही 

काही नाही, सध्या असलेली योिना योग्य आह.े 

उस्मानाबद 

1.किा परुवठा करण्यात आला, 2.खािगी सावकाराांवर धाडी 

टाकण्यात आल्या आदण 45 गनु्ह ेदाखल केले गेले. 3.  31.66 ह.े 

िमीन  सावकाराांकडून शेतकऱयाांना परत केली. 4. PM Kisan 

के्रडीट काडा शेतकऱयाांना वाटप. 

1. त्रस्त कुटुांबाांच्या उतपन्न कमी होत आह ेआदण 

गरिा काहीशा वाढत आहते, तयामळेु तयाप्रमाणात 

कुटुांबास दमळणारी रक्कम अपरुी वाटते. 

1. त्रस्त कुटुांबाचा तयाांच्या गरिेनसुार कौशल्य दवकास 

(Skill Development) करावा. 
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7. सांदभव / References 

1) महाराष्ट्र राज्य शासनाची या संदर्ाातील सर्ा शासन ननर्ाय/पररपत्रके 

2) बळीराजा चेतना अनर्यान मलू्यमापन अभ्यास नननर्दा 

3) महाराष्ट्र राज्य अर्ा व साांदययकी सांचालनालय, दनयोिन दविाग याांचे सांकेतस्र्ळ- 

http://mahades.maharashtra.gov.in 

4)  Standard prescribed by United Nations Group of  Evaluation- 

http://www.uneval.org/document/detail/22 

5) http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peo/guide_consult1902.pdf 

6) यवतमाळ दिल्हादधकारी कायाालय याांचे सांकेतस्र्ळ- https://yavatmal.gov.in/ 

7) उस्मानाबाद दिल्हादधकारी कायाालय याांचे सांकेतस्र्ळ- https://osmanabad.gov.in/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mahades.maharashtra.gov.in/
http://www.uneval.org/document/detail/22
http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peo/guide_consult1902.pdf
https://yavatmal.gov.in/
https://osmanabad.gov.in/
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  8. पररणशष्ठ:  - छायाणचते्र 

बळीराजा चेतना अणभयान योजनेच्या मूल्यमापनादर्यान सबांणधत सवव शासकीय णवभागाांना भेटी 

देऊन आवश्यक माणहती घेण्यात आली त्याची छायाणचते्र 

णजल्हा: यवतमाळ 

 

बळीरािा चेतना अदियान कक्ष यवतमाळ 

 
दिल्हा अधीक्षक कृर्ी अदधकारी यवतमाळ 

 
उपमयुय कायाकारी अदधकारी (ग्रा.पां.) यवतमाळ 

 

दिल्हा मदहला व बालकल्याण अदधकारी यवतमाळ 

 
दिल्हा उपदनबांधक यवतमाळ 

 
 

 

दिल्हा मादहती अदधकारी यवतमाळ 
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दिल्हा शल्यदचदकतसक यवतमाळ 

 
गाव स्तरीय सदमती, ग्रा.पां. दवेनाळा, ता: कळांब 

 
त्रस्त कुटुांब, ग्रा.पां. मेटीखेडा, ता: कळांब  

 
आतमहतयाग्रस्त कुटुांब ग्रा.पां. दवेनाळा, ता: कळांब 

 
ग्रा.पां. आष्टा, ता: राळेगाव 

 
आतमहतयाग्रस्त कुटुांब ग्रा.पां. दहगेाव, ता: राळेगाव 

 
ग्रा.पां. डोंगरखडाा, ता: कळांब 

 
त्रस्त कुटुांब, ग्रा.पां. आष्टा, ता: राळेगाव 

 



मूल्यमापन अहवाल 

 

103 

 

णजल्हा: उस्मानाबाद 

 

दनवासी उपदिल्हादधकारी उस्मानाबाद 

 

उपमयुय कायाकारी अदधकारी (ग्रा.पां.) उस्मानाबाद 

 

दिल्हा पशवैुद्यकीय अदधकारी उस्मानाबाद 

 

दिल्हा अधीक्षक कृर्ी अदधकारी उस्मानाबाद 

 

दिल्हा शल्यदचदकतसक कायाालय प्रेरणा प्रकल्प 

 

दिल्हा मदहला व बाल कल्याण अदधकारी उस्मानाबाद 
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दिल्हा साांदखकी अदधकारी उस्मानाबाद 

 
दिल्हा दनयोिन अदधकारी उस्मानाबाद 

 
कृर्ी उपसांचालक उस्मानाबाद 

 
दिल्हा उपदनबांधक उस्मानाबाद 

 
दिल्हा दशक्षण अदधकारी (माध्यदमक) कायाालय 

 
कृर्ी आतमा कायाालय उस्मानाबाद 

 
त्रस्त कुटुांब, ग्रा.प. िहागीरदारवाडी 

 
त्रस्त कुटुांब याांचे शेिारी, ग्रा.प. िहागीरदारवाडी 
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वतृ्तपत्र कात्रिे 

णजल्हा: यवतमाळ 
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णजल्हा: उस्मानाबाद 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मूल्यमापन अहवाल 

 

107 

 

अणभयान काळातील प्रचारप्रणसद्धी 

णजल्हा: यवतमाळ 

 

 
यवतमाळ दिल्यात लावण्यात आलेली होडी ांग्स 

 
 बसच्या पाठीमागील बािसू लावण्यात आललेे स्टीकर  

 
दित्तीपत्रके/स्टीकर 

 

 

 
दरूदशान व इतर दठकाणी दाखदवलेला दचत्रपट 
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णजल्हा: उस्मानाबाद 

 

 
दित्तीपत्रके/स्टीकर 

 
 

 
दित्तीपत्रके/स्टीकर 

 
 

दित्तीपत्रके/स्टीकर 

 

 

 
पोस्टर 

 



बळीराजा चतेना अभियान मलू्यमापन 

सेवा संस्था, सातारा 

बळीराजा चेतना अभियान मूल्यमापन प्रश्नावली 

लािार्थी 

                                                                                                              भिनाांक: 

1. लािार्थयााची सवासाधारण माभिती: 

1.1 लाभार्थीचे  नाव:  

1.2 दरूध्वनी क्र.  

1.3 गाव:  

1.4 तालकुा:  

1.5 जिल्हा:  

1.6 जलिंग:   1. परुुष,  2. स्त्री 

1.7 वय:   

1.8 सिंवगग:  1. SC, 2. ST, 3. OBC, 4. खलुा, 5. इतर 

1.9 

जिक्षण:  1.दहावी पयंत,  2. 10 वी ते 12 वी., 3.पदवीधर - उच्चपदवीधर, 

4.अजिजक्षत 

1.10 एकूण कुटुिंब सदस्य:  

1.11 घर प्रकार (छतावरून):  1. पक्के- जसमेंट /स्लॅब, 2.सेमी पक्के- कौले, पत्रा 3.कच्चे- माती, 

गवत, लाकूड 

1.12 घराची जस्र्थती:  (1. सजुस्र्थतीत 2. पडायला आलेले) 

1.13 घरामधील असणारी प्रसार माध्यम े 1.TV 2.Radio 3.वतगमानपत्रे 4.मोबाईल 5.इतर 6.या पैकी नाही 

1.14 सवागजधक वापर होणारे प्रसार मध्यम  1.TV 2.Radio 3.वतगमानपत्रे 4.मोबाईल 5.इतर 6. लाग ूनाही 

1.15 घरामध्ये असणाऱ्या इतर उपयोगी वस्त ू 1.दचुाकी 2.चारचाकी 3. टॅ्रक्टर 4.ररक्षा 5.फ्रीि 6.या पैकी नाही 

 
 

 कुटुिंब प्रमखु व 

सभासद यािंचे नाते 

जलिंग 

(1. परुुष,  

2. स्त्री) 

वय लग्न झाले आह े

का? 

 

कोणत्या वयात 

लग्न झाले? 

लग्न कोठे झाल? 1.धाजमगक 

स्र्थळ, 2.मिंगल कायागलय, 

3.घरासमोर, 4.सामजुहक 

जववाह, 5.इतर, 6. लाग ू

नाही    

गाविेवण जदले काय? 

1.होय, 2.नाही, 3.लाग ू

नाही    

1.16 कुटुिंब प्रमखु       

1.17        

1.18        

1.19        

1.20        

1.21        

1.22        

1.23        

1.24        

1.25        

 
 

2. शेती भवषयक: 

2.1 लाभार्थीस असणारी एकूण िेत िमीन (एकर):  

अ.क्र. िमीन प्रकार िेत िमीन (एकर) 

2.1.1 हलकी  

2.1.2 मध्यम  
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सेवा संस्था, सातारा 

2.1.3 भारी  

2.1.4 पडीक  

 

2.2 हिंगामानसुार घेत असलेली जपके: 

अ.क्र. हिंगाम जपके 

2.2.1 खरीप  

2.2.2 रब्बी  

2.2.3 उन्हाळी  

2.2.4 वाजषगक  

 

2.3 उपलब्ध जसिंचन सजुवधा:  1.जवहीर, 2.कालवा, 3.बोअरवेल 4.तलाव, 5.नदी, 6.ओढा 7.जसिंचन नाही 

2.4 जपक जवमा काढला आह ेका?  1.होय, 2. नाही 

2.5 िेतीसबिंजधत उपयोगी साधने/अविारे/यिंत्रे उपलब्धता  1.बैलगाडी 2. टॅ्रक्टर 3.टे्रलर 4.इतर 5. काहीच नाही 

2.6 िेतीची मिागत करण्यासाठी वापर होणारी साधने:  1. स्वताच्या बैलािंमार्ग त  2.भाड्याने घेतलेल्या बैलािंमार्ग त  3.स्वताचा टॅ्रक्टर       

4. भाड्याने घेतलेला टॅ्रक्टर  5.इतर. 6. काहीच नाही 

2.7 िोडव्यवसाय:  1.पिपुालन, 2. कुकुटपालन, 3. इतर 4. िोडव्यवसाय नाही 

2.8 िेतीसाठी जनयजमत वीिपरुवठा होतो का?  1.होय, 2.नाही 3. िेती वीि कनेक्िन नाही 

2.9 िेतीसाठीचे वीिजबल र्थकले आह ेका?  1.होय, 2.नाही 3. लाग ूनाही 

2.10 िेतीमालास योग्य भाव जमळाला का? 1.होय, 2. बऱ्यापैकी  3. नाही 

2.11 मागील तीन वषे दषु्काळ होता का? 1.होय, 2.नाही 

2.12 रोिगार हमी कायगक्रमामध्ये सहभाग घ्र्तला होता का? 1.होय, 2.नाही, 3. याबाबत माजहती नाही 

2.13 सामजुहक िेती बाबत माजहती आह ेका? 1.होय, 2.नाही 

2.14 सामजुहक िेती माजहती असल्यास केली िाते का? 1.होय, 2.नाही, 3. लाग ूनाही 

 
3. कजााभवषयी: 

3.1 आपल्यावर किग आह ेजकिं वा नाही  1.होय, 2.नाही 

3.2 किागचे कारण:  1.िेतीसाठी 2.घरासाठी 3.आिारपणासाठी 4.लग्नासाठी 5. इतर 6. लाग ूनाही 

3.3 असल्यास कोणाकडून:  1.बँक 2.पर्थसिंस्र्था 3.सावकार 4.हातउसने 5. लाग ूनाही 

3.4 किागचा तपिील (रु.):   

3.5 घेतलेल्या किागच्या व्यािाची टक्केवारी:  

3.6 कोणत्या वषागपासनू:  

3.7 किगरे्ड केली आह ेकाय?  1.होय, 2.नाही 3. लाग ूनाही 

3.8 

किगरे्ड केली असल्यास अर्थवा करणार असल्यास 

किाप्रकारे:  

1.िेतीउत्पन्न 2.इतर किग 3.हातउसने 4.सावकार 5.इतर 6. लाग ूनाही 

3.9 

आपल्यावर किग असल्यास किग रे्डण्यासाठी 

कोणाचा तगादा आह ेका?  

1.होय, 2.नाही 3. लाग ूनाही 

3.10 

किग रे्डण्यासाठी तगादा असल्यास कोणाकडून  1.बँक 2.पर्थसिंस्र्था 3.सावकार 4.हातउसने पैसे ज्याकडून घेतले आह ेत्या 

व्यक्तीकडून 5. इतर 6. लाग ूनाही 

3.11 किग रे्डण्यासाठी तगादा कोणत्या प्रकारे असतो?  1. िाजब्दक 2.मारहाण 3.इतर 4. लाग ूनाही 

 
4. पे्ररक कायाक्रम  

4.1 अजभयान सरुु झाल्यापासनू त्रस्र्थ कुटुिंबातील लोकािंना पे्ररक कायगक्रम झाले 

काय?  

1.होय, 2.नाही 

4.2 प्रेरक कायगक्रमास आपण उपजस्र्थत होता का?  1.होय, 2.नाही, 3.लाग ूनाही 
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4.3 त्रस्र्थ कुटुिंबातील लोकािंना पे्ररक कायगक्रम झाले असल्यास खालील प्रमाणे कोणते? 

अ.क्र. कायगक्रम गावात झाले का? (होय/नाही) आपली उपजस्र्थती (होय/नाही) सवागजधक प्रभावी (होय/नाही) 

4.3.1 व्याख्याने    

4.3.2 पर्थनाट्य    

4.3.3 कर्थाकर्थन    

4.3.4 जकतगन    

4.3.5 नाटकाकर प्रवचनकार    

4.3.6 िाजहरी कलापर्थक (पोवाडा)    

 
 

4.4 सामजुहक प्रेरक कायगक्रमामधनू आपणास योग्य अिी माजहती 

जमळाली काय?  

1.होय, 2.नाही, 3.लाग ूनाही 

4.5 गावामध्ये तणावमकु्ती, व्यसनमकु्तीचे कायगक्रम घेण्यात आले काय?  1.होय, 2.नाही, 3.लाग ूनाही 

4.6 गावामध्ये कोणामार्ग त तणावमकु्ती , व्यसनमकु्तीचे कायगक्रम घेण्यात 

आले:  

1.सामाजिक तज्ञ 2. डॉक्टर 3. मनोसोपचार तज्ञ 4. प्रजतष्ठीत व्यक्ती 

5. इतर 

4.7 समपुदिेनाचा आपणास र्ायदा झाला का?  1.होय, 2.नाही, 3.लाग ूनाही 

4.8 र्ायदा झाल्यास समपुदिेनाचा कोणता र्ायदा आपणास झाला?   

 
5. शासकीय योजनाांची मित: 

5.1 आपणास िासकीय योिनािंची माजहती दणे्यात आली का?  1.होय, 2.नाही 

5.2 जदलेली िासकीय योिनािंची माजहती आपणास उपयोगी होती का?  1.होय, 2.नाही 3. लाग ूनाही 

5.3 आपणास िासकीय योिनािंची कोणती माजहती दणे्यात आली?   

5.4 आपणास कोणत्या िासकीय योिनािंचा लाभ झाला?  

5.5 िासकीय योिनािंचा लाभ जमळाला नसल्यास आपला अजभप्राय?  

5.6 िेती करण्यासाठी आवश्यक सवग गोष्टी िसे जक जबयाण ेव खते िासनाने परुवण्यास 

आजण केवळ मिागत तमु्ही करून जमळालेल्या उत्पन्नातील काही भाग िासनास 

जदल्यास आजण जिल्लक रक्कम स्वत:कडे ठेवण्याचा असा कायगक्रम राबजवल्यास 

त्यास तमुची मान्यता असेल का?    

 

5.7 आधार काडग ह ेबँक खाते व इतर िासकीय योिनािंिी िोडण्यात आले आह ेका? 1.होय, 2.नाही 

5.8 जह योिना राबजवताना ग्रामसेवक यािंची मानजसकता किी होती? 1.चािंगली, 2.बरी, 3.वाईट 
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5.9 जह योिना राबजवताना तलाठी यािंची मानजसकता किी होती? 1.चािंगली, 2.बरी, 3.वाईट 

5.10 जह योिना राबजवताना आरोग्य कमगचारी यािंची मानजसकता किी होती? 1.चािंगली, 2.बरी, 3.वाईट 

5.11 जह योिना राबजवताना कृषी सहाय्यक यािंची मानजसकता किी होती? 1.चािंगली, 2.बरी, 3.वाईट  

 
6. इतर 

6.1 ग्राम सजमतीच्या बैठकीत तमुचे मत मािंडता 

काय ?  

1.होय, 2.नाही, 3. बैठकीत उपजस्र्थती नाही 

6.2 आपण मािंडलेल्या मताचा बैठकीत जवचार 

केला िातो काय?  

1.होय, 2.नाही, 3. बैठकीत उपजस्र्थती नाही 

6.3 बैठकीत घेतलेल्या कोणता जनणगय तमु्हाला 

आवडला ? 

 

6.4 ग्रामसाजमतीची/ग्रामस्र्थािंची मदत आपणास 

झाली का?  

1.होय, 2.नाही 

6.5 ग्रामसाजमतीची/ग्रामस्र्थािंची मदत झाली 

असल्यास किाप्रकारे?  

 

6.6 िगण्याजवषयी सकारात्मक भावना जनमागण 

झालेली आह ेका? ते पाहणे/जनरीक्षण करणे? 

 

6.7 त्रस्र्थ असल्याची अडचण जमटली आह ेका ते 

पाहणे ? 

1. होय, 2. नाही, 3.काही प्रमाणात 

6.8 प्ररे्थप्रमाणे लग्न करणे, गाविेवण दणेे इ. गोष्ठी 

करणे आवश्यक आह ेका?  

 

6.9 या पवूी लग्न व गाविेवण जदल्यास खचागची 

रक्कम किी उभी करता? 

 

6.10 सदर प्रर्थािंचे पालन न झाल्यास का पररणाम 

होतात? 

 

 

7. शेजारील कुटुांबाचा अभिप्राय- 

7.1 िेिाऱ्याचे नाव  
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7.2  त्रस्र्थ कुटुिंजबयािंच्या िेिारील कुटुिंबाच्या मते 

जनवडलेले त्रस्र्थ कुटुिंब अडचणीत/त्रस्र्थ होते 

काय?  

1.होय, 2.नाही 3.िेिारील कुटुिंब उपलब्ध नाही 

7.3 िेिारील त्रस्र्थ कुटुिंजबयािंची त्रस्र्थ असण्याची 

समस्या काय होती? 

 

7.4 िेिारील त्रस्र्थ कुटुिंजबय अिनूसदु्धा त्रस्र्थ आह े

काय?  

1.होय, 2.नाही 3.िेिारील कुटुिंब उपलब्ध नाही 

7.5 त्रस्र्थ कुटुिंजबयािंच्या िेिारील कुटुिंबाचा 

अजभप्राय? 

 

  

 

 स्वाक्षरी                                                                                                                                         स्वाक्षरी 

लाभार्थी                                                                                                                                    सवेक्षण अजधकारी 



बळीराजा चतेना अभियान मलू्यमापन 

सेवा संस्था, सातारा 

बळीराजा चेतना अभियान मूल्यमापन प्रश्नावली 

गाव स्तरीय सभमती 

                                                                                                    दिन ांक: 

1. पायािूत तपशील: 

अ.क्र. तपशील शेर  

1.1 ग व चे  न व:  

1.2 त लकु :  

1.3 दिल्ह :  

1.4 ग व ची लोकसांख्य :  

1.5 ग व ची एकूण कुटुांब सांख्य :  

1.6 दनवडलेल्य  त्रस्थ कुटुांब ांची सांख्य :  

1.7 अदिय न सरुु झ ल्य प सनू सदितीच्य  एकूण झ लेल्य  बैठक :  

1.8 ग व सदिती ि र्फ त दकती अहव ल दिल्ह  सदितीस प ठदवले:   

 
2. आत्महत्या भवषयक माभहती: 

2.1 अदिय न सरुु झ ल्य प सनू दकती त्रस्थ कुटुांब तील 

सिस्य ांनी आत्िहत्य  केल्य : 

 

2.2 अदिय न सरुु झ ल्य प सनू य िीव्यदतररक्त झ लेल्य  

आत्िहत्य : 

 

2.3 त्रस्थ ल ि थी दनवडण्य स ठी कोणते दनकष 

व परण्य त आले? 

 

 
2.4 ग व िधील शेतकरी आत्िहत्येची क रणे? 

अ.क्र. आत्िहत्येची क रण आत्िहत्येची सांख्य  शेर  

2.4.1 थकीत किफ   

2.4.2 न दपकी   

2.4.3 आि रपण िळेु   

2.4.4 व्यसन धीनत    

2.4.5 दवव ह    

2.4.6 शैक्षदणक खचफ   

2.4.7 व्यवस य नकुस न   

2.4.8 दनर ध र   

2.4.9 कुटुांब तील कलह   

2.4.10 स ि दिक प्रदतष्ठ    

2.4.11 बेरोिग री   

 
3. राबभवण्यात आलेल्या उपाययोजना/ योजना: 

3.1 अदिय न सरुु झ ल्य प सनू त्रस्थ कुटुांब स ठी प्रेरक क यफक्रि झ ले क य?  (1.होय, 2.न ही) 

3.2 ग व िध्ये तण विकु्ती, व्यसनिकु्तीचे क यफक्रि घेण्य त आले: (1.होय, 2.न ही) 
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3.3 त्रस्थ कुटुांब तील लोक ांन  पे्ररक क यफक्रि झ ले असल्य स ख लील प्रि णे कोणते? 

अ.क्र. क यफक्रि पणूफ (होय/न ही) उपदस्थती सांख्य  

3.3.1 व्य ख्य ने   

3.3.2 पथन ट्य   

3.3.3 कथ कथन   

3.3.4 दकतफन   

3.3.5 न टककर प्रवचनक र   

3.3.6 श दहरी कल पथक (पोव ड )   

 
3.4 आपल्य  ग व िध्ये कोण च्य  ि द्यि तनू त्रस्थ कुटुांदबय ांचे सिपुिशेन करण्य त आले? 

अ.क्र. सिपुिशेन करण री व्यक्ती सिपुिशेन केलेल्य  कुटुांब सांख्य  

3.4.1 स ि दिक तज्ञ  

3.4.2 डॉक्टर  

3.4.3 िनोसोपच र तज्ञ  

3.4.4 प्रदतष्ठीत व्यक्ती  

3.4.5 इतर  

 
3.5 योिनेच  ल ि दिळण्य च  क ल वधी: 

अ.क्र. तपशील/ योिनेचे  न व अदिय न पवुीच  क ल वधी अदिय न ांतगफत क ल वधी 

3.5.1    

3.5.2    

3.5.3    

3.5.4    

3.5.5    

 
4. खचााचा तपशील: 

4.1 क यफक्रि नसु र खचफ: 

अ.क्र. क यफक्रि चे स्वरूप सांख्य  खचफ पररण ि शेर  

4.1.1 ि णीव ि गतृी     

4.1.1.1 व्य ख्य ने     

4.1.1.2 पथन ट्य     

4.1.1.3 कथ कथन     

4.1.1.4 दकतफन     

4.1.1.5 न टककर प्रवचनक र     

4.1.2 सिपुिशेन     

4.1.3 वैयदक्तक सिपुिशेन     

4.1.4 गट क यफ     

4.1.5 प्रदशक्षण     

4.1.6 अभ्य स सहल     

 

 

 

 



बळीराजा चतेना अभियान मलू्यमापन 

सेवा संस्था, सातारा 

4.2 बळीर ि  चेतन  अदिय न योिनेंतगफत प्र प्त दनधी- 

अ.क्र. वषफ प्र प्त दनधी (ल ख रु.) खचफ दनधी (ल ख रु.) खचफ % 

4.2.1 2014-15    

4.2.2 2015-16    

4.2.3 2016-17    

 
4.3 र बवण्य त आलेल्य  योिन ांच  तपशील: 

अ.क्र. योिनेचे  न व ल ि च  प्रक र ल ि थी  सांख्य  प्र प्त दनधी (रु.) दनधी खचफ (रु.) 

4.3.1      

4.3.2      

4.3.3      

4.3.4      

4.3.5      

 
5. आवश्यक इतर माभहती-  

5.1 सदितीि र्फ त घेण्य त आलेले िहत्व चे 

दनणफय कोणते? 

 

5.2 अदिय न क ळ त दवक स सोस यटीच्य  

सिस्य त दकती व ढ झ ली?  

 

5.3 दकती त्रस्थ ल ि थी/ कुटुांदबय ांचे 

िनोबल उांच वले (सांख्य ) 

 

5.4 योिन  र बवल्य नांतर योिनेचे िळू 

उद्दीष्ठ पणूफ झ ल  क ? (होय, न ही)- 

 

5.5 योिन  र बवल्य िळेु दकती कुटुांबे 

तण विकु्त झ ली? (सांख्य ) 

 

5.6 योिन  र बवल्य िळेु त्य ांच्य  

र ह दनि न िध्ये क य सधुरण  झ ली? 

 

5.7 तण विकु्ती क यफक्रि ांच  (उि ., ििन, 

कीतफन इ.) च  तण विकु्ती करण्य त 

दकतपत प्रि व पडल ? 

 



बळीराजा चतेना अभियान मलू्यमापन 

सेवा संस्था, सातारा 

5.8 योिनेच  गैरर् यि  घेतल  ि त आह े

क ? 

 

5.9 य  योिनेंतगफत र बवल्य  ि ण ऱ्य  

योिनेपैकी अदधक गरि असलेली 

योिन  कोणती? 

 

5.10 तलुनेने किी गरि असलेली योिन ?  

5.11 ग व िध्ये NGO आह ेक ? असल्य स 

त्य ची िित होती क ? 

 

 
5.11 योिन  र बदवत न  अदधक ऱ्य ांची ि नदसकत  ? 

अ.क्र. पि ि नदसकत  

(च ांगली, बरी, व ईट) 

शेर  

5.11.1 गट दवक स अदधक री   

5.11.2 तल ठी   

5.11.3 आरोग्य किफच री   

5.11.4 स्थ दनक पोलीस अदधक री   

5.11.5 पोलीस प टील   

5.11.6 कृषी सह यक   

5.11.7 व यरिन   

 
5.12 योिन  र बदवण्य त येण ऱ्य  अडचणी 

कोणत्य ? 

 

 

5.13 योिन  र बदवण्य ब बत सचुदवलेल्य  

सधु रण ? 

 

 

 

      स्व क्षरी                                                                                                                                              स्व क्षरी 

 

अध्यक्ष     सदचव                                                                                                  सवेक्षण प्रदतदनधी 

ग व स्तरीय सदिती 

 



बळीराजा चेतना अभियान मलू्यमापन  

सेवा संस्था, सातारा, महाराष्ट्र  

बळीराजा चेतना अभियान मूल्यमापन प्रश्नावली 

भजल्हा स्तरीय सभमती 

                                                                                         दिनांक: 

1. पायािूत तपशील: 

1.1 दिल्ह्याच ेनाव  

1.2 योिना सरुु वर्ष /एकूण कालावधी  

1.3 

दिल्ह्यामध्ये दनवडलेले एकूण लाभाथी (भौदतक लक्ष)  

1.4 

दिल्ह्यासाठी योिनेंतर्षत दमळालेली एकूण रक्कम 

(आदथषक लक्ष) 

 

1.5 

दिल्ह्यामध्ये योिनेंतर्षत झालेली खचष रक्कम (आदथषक 

साध्य) 

 

1.6 अदभयानांतर्षत बैठका घेण्याची पद्धत:  1.मादसक 2. त्रैमादसक 3.सहामाही 4.वादर्षक 

1.7 
र्ावस्तरीय सदमतीस त्रस्थ लाभाथी दनवडण्यासाठी कोणते 

दनकर् वापरण्यासाठी सचूना िणे्यात आल्ह्या? 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 अदभयानांतर्षत घेण्यात आलेल्ह्या एकूण बैठका संख्या  

 

2. राबवलेल्या योजना व भनधीबाबत माभहती- 

2.1 बळीरािा चेतना अदभयान योिनेंतर्षत प्राप्त दनधी- 

अ.क्र. वर्ष प्राप्त दनधी (लाख रु.) खचष दनधी (लाख रु.) खचष % 

2.1.1 2014-15    

2.1.2 2015-16    

2.1.3 2016-17    

 

2.3 शासकीय योिनेमधनू लाभ दमळालेली कुटंुबे: 

अ.क्र. योिना लाभ दमळालेली कुटंुबे संख्या 

2.2.1   

2.2.2   

2.2.3   

2.2.4   

 

2.3 शेतकऱयांना पे्ररणा िणेारे राबदवलेले कायषक्रम: 

अ.क्र. कायषक्रम संख्या 

2.3.1 व्याख्याने  

2.3.2 पथनाट्य  

2.3.3 कथाकथन  

2.3.4 दकतषन  

2.3.5 नाटककर प्रवचनकार  

 

 



बळीराजा चेतना अभियान मलू्यमापन  

सेवा संस्था, सातारा, महाराष्ट्र  

3. झालेल्या आत्महत्या बाबत तपशील: 

3.1 योिना सरुु होण्यापवूीपासनू आत्तापयंत झालेल्ह्या शेतकरी आत्महत्या संख्या: 

वर्ष 2013 वर्ष 2014 वर्ष 2015 

मदहना/वर्ष  झालेल्ह्या आत्महत्या मदहना/वर्ष झालेल्ह्या आत्महत्या मदहना/वर्ष झालेल्ह्या आत्महत्या 

Jan  Jan  Jan  

Feb  Feb  Feb  

Mar  Mar  Mar  

Apr  Apr  Apr  

May  May  May  

Jun  Jun  Jun  

Jul  Jul  Jul  

Aug  Aug  Aug  

Sep  Sep  Sep  

Oct  Oct  Oct  

Nov  Nov  Nov  

Dec  Dec  Dec  

 

वर्ष 2016 वर्ष 2017 वर्ष 2018 

मदहना/वर्ष  झालेल्ह्या आत्महत्या मदहना/वर्ष झालेल्ह्या आत्महत्या मदहना/वर्ष झालेल्ह्या आत्महत्या 

Jan  Jan  Jan  

Feb  Feb  Feb  

Mar  Mar  Mar  

Apr  Apr  Apr  

May  May  May  

Jun  Jun  Jun  

Jul  Jul  Jul  

Aug  Aug  Aug  

Sep  Sep  Sep  

Oct  Oct  Oct  

Nov  Nov  Nov  

Dec  Dec  Dec  

 

3.2  दनकाली काढण्यात आलेली प्रकरणे (आत्महत्या): 

अ.क्र. वर्ष एकूण प्रकरणे 

(आत्महत्या) 

दनकाली प्रकरण े लाभासाठी पात्र 

प्रकरण संख्या 

लाभ दिलेली 

प्रकरणे संख्या 

प्रलंदबत प्रकरण े प्रलंदबत 

राहण्याची कारण े

3.2.1 2014-15       

3.2.2 2015-16       

3.2.3 2016-17       

 

3.3 दिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्येची करण?े 

अ.क्र. आत्महत्येची कारण आत्महत्येची सखं्या शेरा 

3.3.1 थकीत किष   

3.3.2 नादपकी   

3.3.3 आिारपणामळेु   

3.3.4 व्यसनाधीनता   

3.3.5 दववाह    

3.3.6 शैक्षदणक खचष   



बळीराजा चेतना अभियान मलू्यमापन  

सेवा संस्था, सातारा, महाराष्ट्र  

3.3.7 व्यवसाय नकुसान   

3.3.8 दनराधार   

3.3.9 कौटोबीक कलह   

3.3.10 सामादिक प्रदतष्ठा   

3.3.11 बेरोिर्ारी   

3.3.12 इतर   

 

3.4 त्रस्थ लाभाथी व्यदतररक्त झालेल्ह्या शतेकरी आत्महत्या संख्या  

 

4. आवश्यक इतर माभहती-  

4.1 प्रदशक्षण उपदस्थती टक्केवारी  

4.2 प्रदशक्षण दिले असल्ह्यास त्याचे दठकाण ?  

4.3 
प्रदशक्षण घेतले असल्ह्यास उपदस्थती पत्रक उपलब्ध 

आह ेकाय ?  

1. होय 2.नाही  

4.4 
दकती त्रस्थ लाभाथी/कुटंुबीयांचे मनोबल उंचावले? 

(संख्या) 

 

4.5 
वतषमान पत्रातील एकूण आलेल्ह्या सबंदधत 

बातम्या/कात्रण े

 

4.6 

सेवाभावी संस्था, रस्ट, कंपन्या, CSR यांच्यामार्ष त 

कोणत्या माध्यमातनू मित घेण्यात आली? 

 

1.आदथषक,  2.उपयोर्ी वस्त,ू 3.समपुिशेन, 4.प्रदशक्षण, 5.इत्यािी 

 

4.7 

सदमतीमार्ष त घेण्यात आलेले महत्वाचे दनणषय 

कोणते? 

 

4.8 

इतर दिल्ह्यात लार् ूकरण्यायोग्य दनणषय आहते का ते 

पाहण?े असल्ह्यास कोणते? लाभ काय होईल? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 

योिना राबदवण्यात येणाऱया अडचणी कोणत्या? 

(लाभाथी दनवड/ दनधी/ कालावधी/ मानदसकता ) 

 

 

 

 

 

 



बळीराजा चेतना अभियान मलू्यमापन  

सेवा संस्था, सातारा, महाराष्ट्र  

4.10 

योिना राबदवण्याबाबत सचुदवलेल्ह्या सधुारणा? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दिनांक :- 

सवेक्षण अदधकारी 

नाव व स्वाक्षरी 



बळीराजा चेतना अभियान मूल्यमापन 

सेवा संस्था, सातारा, महाराष्ट्र .  

बळीराजा चेतना अभियान मूल्यमापन प्रश्नावली 

शासकीय  भविाग 

                                 

1. पायािूत  माभिती- 

1.1 जिल्ह्याच ेनाव  

1.2 कार्ाालर् नाव/मंत्रालर्ीन जवभाग  

1.3 अजिकारी पदनाम  

1.4 सदर आस्थापनेवरील कालाविी/ (जदनाकं):  

1.5 
बळीरािा चतेना अजभर्ान र्ोिनेंतगात सभेमिील आपली 

उपजस्थती संख्र्ा: 

 

1.6 
सजमतीच ेसदस्र् म्हणनू आपण उपजस्थत केलेले 

प्रश्न/सचूना/अजभप्रार् 

 

1.7 
सजमतीच ेसदस्र् म्हणनू आपण उपजस्थत केलेल्ह्र्ा उपार्र्ोिना:  

1.8 
सजमतीच ेसदस्र् म्हणनू आपण जदलेल्ह्र्ा एकूण क्षते्र भटेी संख्र्ा:  

1.9 

अजभर्ानाच्र्ा प्रभावी अमंलबिावणीसाठी आपल्ह्र्ा 

कार्ाालर्ाकडून जनगाजमत सचूना/मागादर्ाक सचूना: 

 

 

                                                                    

2. राबवलेल्या योजना व भनधीबाबत माभिती- 

2.1 बळीरािा चतेना अजभर्ान र्ोिनेंतगात प्राप्त जनिी- 

अ.क्र. वर्ा प्राप्त जनिी (लाख रु.) खचा जनिी (लाख रु.) खचा % 

2.1.1 2014-15    

2.1.2 2015-16    

2.1.3 2016-17    

 

 

2.2  बळीरािा चतेना अजभर्ान व्र्जतररक्त उभा केलेला जनिी: 1.CSR, 2.दानर्रू व्र्क्ती, 3.NGO,  4.कंपन्र्ा, 5.इतर 

 

 

2.3 राबवण्र्ात आलेल्ह्र्ा र्ोिनाचंा/उपार्र्ोिनाचंा तपर्ील: 

अ.क्र. र्ोिनेच/े उपार्र्ोिनेच े

नाव 

लाभाचा प्रकार/तपर्ील लाभाथी  संख्र्ा प्राप्त जनिी (रु.) जनिी खचा 

(रु.) 

जनिी खचा % 

2.3.1       

2.3.2       

2.3.3       

2.3.4       

2.3.5       

 

 



बळीराजा चेतना अभियान मूल्यमापन 

सेवा संस्था, सातारा, महाराष्ट्र .  

2.4 र्ोिनेचा लाभ जमळण्र्ाचा कालाविी: 

अ.क्र. र्ोिनेच/े उपार्र्ोिनेच ेनाव अजभर्ानापवुीचा वेळ अजभर्ानातंगात वेळ 

2.4.1    

2.4.2    

2.4.3    

2.4.4    

2.4.5    

 

3. कममचारी नेमणूक - 

3.1 र्ोिना राबवण्र्ासाठी आवश्र्क पदाचं्र्ा नेमणकू झाल्ह्र्ा आहते का?  1.होर्, 2.नाही  

3.2 उपलब्ि केलेल ेमनषु्र्बळ परेुसे आह ेका? 1.होर्, 2.नाही 3. लाग ूनाही  

3.3 मनषु्र्बळ उपलब्ि केले नसल्ह्र्ास आपली मागणी ?  

 

3.4 कंत्राटी पद्धतीने नेमणकू केललेे कमाचारी- 

अ.क्र. कंत्राटी कमाचारी पदनाव संख्र्ा दणे्र्ात आलेल्ह्र्ा िबाबदऱ्र्ा 

3.4.1    

3.4.2    

3.4.3    

 

3.5 िबाबदारी पणूा करण्र्ास कंत्राटी कामगार सक्षम आहते का? 1.होर्, 2.नाही 3. लाग ूनाही 

 

4. आवश्यक इतर माभिती-  

4.1 त्रस्थ कुटंुबाचं्र्ा गरिेनसुार र्ोिना राबवण्र्ात रे्त ेका?    1.होर्, 2.नाही 

4.2 र्ोिना राबवल्ह्र्ामुळे जकती कुटंुबे तणावमकु्त झाली ? (संख्र्ा)   

 

 

4.3 र्ोिना राबवल्ह्र्ामुळे तर्ाचं्र्ा 

राहाजनमानामध्र्े कार् सिुरणा झाली? 

 

 

 

4.4 

 

तणावमकु्ती कार्ाक्रमाचंा (उदा., भिन, 

कीतान इ.) चा तणावमकु्ती करण्र्ात 

जकतपत प्रभाव पडला? 

 

 

4.5 र्ोिनेचा गैरफार्दा घतेला िात आह े

का? 

 

 

 

4.6 र्ा र्ोिनेंतगात राबवल्ह्र्ा िाणाऱ्र्ा 

र्ोिनेपकैी अजिक गरि असलेली 

र्ोिना कोणती? 

 

 

 

4.7 

 

तलुनेन ेकमी गरि असललेी र्ोिना? 

 

 

 



बळीराजा चेतना अभियान मूल्यमापन 

सेवा संस्था, सातारा, महाराष्ट्र .  

4.8 आतमहतर्ा करण्र्ामाग ेरूढी परंपरा 

आहते का? 

 

 

 

 

4.9 र्ोिना राबवल्ह्र्ानंतर र्ोिनेच ेमळू उद्दीष्ठ 

पणूा झाला का?  
1.होर्,2.नाही 

4.10 उद्दीष्ठ पणूा नसल्ह्र्ास तर्ाची कारण/े 

आलेल्ह्र्ा अडचणी: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 र्ोिनेमध्र्े बदल करावर्ार्ाच्र्ा बाबी? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12  र्ोिनेबाबत आपला अजभप्रार्?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जदनाकं :- 

सवेक्षण अजिकारी नाव  

व  स्वाक्षरी 
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