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प्रास्तारवक 

 

 अनसुचूित जातीच्या समाजािे लोक समहुाने गावाच्या पचिचसमेत वास्तव्य करुन िाहतात. बऱ्यािदा अनसुचूित जातींपैकी 
उपजाती व जातीचनहाय घिे वेगवेगळ्या समुहाने एकचित वास्तव्य करुन िाहतात व अशाप्रकािे वास्तव्य करुन असलेल्या सवव 
जाती/उपजातींच्या समहुास दचलत वस्ती असे संबोधण्यात येते. सदि वस््या गावाच्या पचिचसमेत वसलेल्या असल्या, तिी मखु्य 
गावापासनू काही अंतिावि असल्याने या वस््यांना जोडिस्ते, गटािी, पाणी पिुवठ्याच्या सोई, वीज पिुवठा, इ. सचुवधांिा लाभ चमळत 

नाही. ्यामळेु अशा सचुवधा उपलब्ध होण्याकिीता ‘दचलत वस्ती सधुाि योजना’ ही योजना िाबचवण्यात येत आहे. 

सन 1974 पासनू दचलत वस्ती सधुाि योजनेिी अंमलबजावणी किण्यात येत होती. सदि योजनेंतगवत चदल्या जाणाऱ्या 

अनदुानात कालानरुुप वाढ किण्यात आली आहे. तसेि, योजनेिे नामकिण ‘दचलत वस्ती सधुाि योजना’ ऐवजी ‘अनसुचूित जाती व 
नवबौध्द घटकांच्या वस्तीिा चवकास किणे’ किण्यात आले. सदि योजना ‘चजल्हा वाषिक क अनसुचूित जाती उपयोजने’ अंतगवत 
चजल्हा समाज कल्याण अचधकािी, चजल्हा पचि द यांच्यामार्व त िाबचवली जाते. सदि योजना केवळ ग्रामीण भागातील वस््यांसाठी 
मयाचदत आहे. नागिी भागातील वस््यांसाठी नगि चवकास चवभागामार्व त स्वतंि योजना िाबचवण्यात येते. 

चनयोजन चवभाग, महािाष्ट्र शासन यांिे सिूनेनसुाि, अर्व व सांख्ख्यकी संिालनालयामार्व त सदि योजनेिा मलू्यमापन 

अभ्यास सन 2018-19 मध्ये किण्यात आला आहे. सदि अहवाल ‘नमनुा माचहती पध्दतीने’ संकचलत केलेल्या माचहतीवि आधाचित 

आहे. 

अर्व व सांख्ख्यकी संिालनालय, चनयोजन चवभाग, महािाष्ट्र शासनामार्व त सदि अहवाल जिी प्रकाचशत किण्यात येत 
असला, तिी ्यात व्यक्त केलेल्या मतांशी शासन सहमत असेलि असे नाही. 

 

 

 

चदनांक :  30 ऑक्टोबि, 2019 (ि. ि. शशगे) 

चठकाण : मुंबई संिालक 

 अर्व व सांख्ख्यकी संिालनालय, मुंबई 

 

 

 

 

 

 

 



 

मनोगत 

 

चनयोजन चवभागाने चदलेल्या चनदेशानसुाि सामाचजक न्याय व चवशे  सहाय्य चवभागामार्व त िाबचवण्यात येणाऱ्या 

‘अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीिा चवकास किणे’ (पवूीिे नाव ‘दचलत वस्ती सधुाि योजना’) या योजनेिे मलू्यमापन 
अभ्यास पाहणीिे काम अर्व व सांख्ख्यकी संिालनालयामार्व त किण्यात आले आहे. 

अभ्यास पाहणीिे क्षेिकाम उप आयकु्त (चनयोजन), चवभागीय आयकु्त कायालय (सवव) यांिे चनयंिणाखाली सवव संबंचधत 
चजल्हा सांख्ख्यकी कायालयांद्वािे 34 चजल््ांमध्ये पणूव किण्यात आले. प्र्येक चजल््ातील चजल्हा सांख्ख्यकी अचधकािी यांनी संबंचधत 

चजल्हा पचि द, पंिायत सचमती कायालये, ग्रामपंिायत कायालये, चनवडलेल्या (लाभ चमळालेल्या व लाभ न चमळालेल्या) अनसुचूित 
जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या, इ्यादीस प्र्यक्ष भेटी देनन संबंचधतांकडून माचहती संकचलत केली आहे.  

सदि मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी अंमलबजावणी यंिणा, चजल्हा पचि द कायालये, पंिायत सचमती कायालये, 
ग्रामपंिायत कायालये तसेि, चनवडलेल्या अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््यांमधील नागचिक यांिे अनमोल सहकायव 
लाभले. 

मलू्यमापन अभ्यास पाहणीवि आधाचित चनष्ट्क ांिा उपयोग भचवष्ट्यात सदि योजनेिी अंमलबजावणी किताना सामाचजक 
न्याय व चवशे  सहाय्य चवभागास होणाि आहे. 

 

 

चदनांक :  30 ऑक्टोबि, 2019   (रवजर्य आहेि) 

चठकाण : मुंबई अपि संिालक (ममूा) 

 अर्व व सांख्ख्यकी संिालनालय, मुंबई 
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1 उप आर्यकु्त (रनर्योजन) रवभागीर्य आर्यकु्त कार्यालर्य, (सवथ) 
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िेत्रकाम 

1 रजल्हा साांख्यर्यकी अरधकािी रजल्हा साांख्यर्यकी कार्यालर्य, (सवथ रजल्हे - मुांबई शहि व मुांबई 
उपनगि वगळून) 

2 साांख्यर्यकी सहार्यक रजल्हा साांख्यर्यकी कार्यालर्य, (सवथ रजल्हे - मुांबई शहि व मुांबई 
उपनगि वगळून) 
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प्रकिण - 1 

 

 प्रस्तावना 
अनसुचूित जातीच्या समाजािे लोक समहुाने गावाच्या पचिचसमेत वास्तव्य करुन िाहतात. बऱ्यािदा अनसुचूित जातींपैकी 

उपजाती व जातीचनहाय घिे वेगवेगळ्या समुहाने एकचित वास्तव्य करुन िाहतात व अशाप्रकािे वास्तव्य करुन असलेल्या सवव 
जाती/उपजातींच्या समहुास दचलत वस्ती असे संबोधण्यात येते असे सामाचजक न्याय व चवशे  सहाय्य चवभागाच्या चद. 31 मािव, 
2015 िोजीच्या शासन चनणवयात नमदु केले आहे. या वस््यांमध्ये मलुभतू सोयी-सचुवधा पिुवनू तेर्ील लोकांिे जीवनमान 
उंिावण्यासाठी सन 1974 पासनू दचलत वस्ती सधुाि योजनेिी अंमलबजावणी किण्यात येत आहे. ग्रामीण व शहिी भागांमधील 
दचलत वस््यांसाठी सन 1999 पासनू प्र्येक दचलत वस्तीला रु. 5.00 लाख इतके अनदुान मंजिू किण्यात येत होते. तर्ाचप, बांधकाम 
खिात होणािी वाढ व योजनेिी उपयोचगता लक्षात घेता, या योजनेंतगवत चदल्या जाणाऱ्या अनदुानात वाढ किण्यासाठी पवुीिे सवव 
शासन चनणवय, पचिपिके अचधक्रचमत करुन सामाचजक न्याय व चवशे  सहाय्य चवभागाकडून चद. 14 नोव्हेंबि, 2008 च्या शासन 

चनणवयाने ‘दचलत वस्ती सधुाि योजना’ या योजनेच्या अनदुानात वाढ किण्यासाठी दचलत वस्तीतील लोकसंख्येच्या चनक ानसुाि 
जास्तीत जास्त रु. 10.00 लाख अनदुान देण्याबाबत चनणवय घेण्यात आला. सामाचजक न्याय व चवशे  सहाय्य चवभागाकडून केवळ 
ग्रामीण भागातील दचलत वस््यांसाठी योजना िाबचवण्यात येत असनू, नागिी भागातील दचलत वस््यांसाठी नगि चवकास चवभागामार्व त 
स्वतंिपणे कायववाही किण्यात येते.  

सामाचजक न्याय व चवशे  सहाय्य चवभागाच्या चद. 5 चडसेंबि, 2011 च्या शासन चनणवयाने सदि अनदुान लोकसंख्येच्या 

चनक ानसुाि रु. 2.00 लाख ते रु. 20.00 लाख पयंत किण्यात आले आहे. तसेि, योजनेिे नामकिण ‘दचलत वस्ती सधुाि योजना’ 
ऐवजी ‘अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीिा चवकास किणे’ किण्यात आले. सदि योजना ‘चजल्हा वाषिक क अनसुचूित 
जाती उपयोजना’ अंतगवत चजल्हा समाज कल्याण अचधकािी, चजल्हा पचि द यांच्यामार्व त िाबचवली जाते.   

 र्योजनेिा उदे्दश 
अनचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््यांमध्ये पायभतू सचुवधा जसे, पाणी, मलचनस्सािण, जोडिस्ते, अंतगवत िस्ते, 

समाजमंचदि, इ्यादी बांधकामे या योजनेच्या माध्यमातनू उपलब्ध करुन अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीिा सवांगीण 
चवकास किणे, हा सदि योजनािा मखु्य उिेश आहे. 

 र्योजनेिे स्वरुप  
 अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या गावाच्या पचिचसमेत वसलेल्या असल्या, तिी मुख्य गावापासनू काही 
अंतिावि असल्याने या वस््यांना जोडिस्ते, गटािी, पाणी पिुवठ्याच्या सोई, वीज पिुवठा, इ. सचुवधांिा लाभ चमळत नाही. ्यामळेु 
अशा सचुवधा उपलब्ध होण्याकिीता या योजनेंतगवत पढुील प्रकािांच्या कामांना मंजिूी चदली जाते - 

1) पाणी पिुवठ्यािी कामे  2) मलचनस्सािण  3) वीज पिुवठा  

4) गटाि बांधणे 5) अंतगवत िस्ते  6) पोहोि िस्ते 

7) पजवन्य पाण्यािा चनििा 8) समाज मंचदि, इ. 

 



 अनसुरूित जाती व नवबौध्द घटकाांच्र्या वस्तीिी रनवड : सदि योजनेकिीता दि पाि व ांनी गावातील अनसुचूित 
जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या घोच त केल्या जातात. चद. 1 ऑगस्ट, 2013 च्या शासन चनणवयात नमदू केल्या प्रमाणे सन 2011 
च्या जगणनेनसुाि प्र्येक गावातील अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीिी/ वस््यांिी लोकसंख्या व वस्तीमध्ये असलेली 
प्र्यक्ष लोकसंख्या लक्षात घेनन, ती वस्ती/ वस््या अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या म्हणनू घोच त किणािा ठिाव 

ग्रामसभेत पाचित करुन सदि ठिाव  ग्रामपंिायतीमार्व त पंिायत सचमतीकडे पाठचवण्यात येतो. तालकु्यातील सवव 
ग्रामपंिायतींकडून प्राप्त झालेल्या ठिावांिा संकचलत प्रस्ताव गटचवकास अचधकाऱ्यांनी चजल्हा समाज कल्याण अचधकािी, चजल्हा 
पचि द यांना सादि किावयािा असनू, ् यांिे मार्व त अचतचिक्त मखु्य कायवकािी अचधकािी यांना सादि किण्यात येतो. अचतचिक्त मुख्य 
कायवकािी अचधकािी, चजल्हा पचि द हे चजल््ातील अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या घोच त कितात. 

 बहृत आिाखडा : अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तींमध्ये चवकास कामे घेण्यापवूी ्या वस्तीिा कामचनहाय 
बहृत आिाखडा (Master Plan) तयाि किणे आवर्शयक आहे. सदि बहृत आिाखडा स्र्ाचनक पचिख्स्र्ती व गिजा लक्षात घेनन 

ग्रामपंिायतीने ठिवून, तो पंिायत सचमतीिे कचनष्ट्ठ अचभयंता यांच्याकडून तयाि किण्याबाबत सिूना आहेत. पंिायत सचमती 
स्तिावरुन प्राप्त झालेल्या बहृत आिाखड्ांिे संकलन करुन चजल्हा समाज कल्याण अचधकािी, चजल्हा पचि द हे चजल््ािा बहृत 
आिाखडा तयाि कितात. सदि आिाखड्ास अचतचिक्त मखु्य कायवकािी अचधकािी, चजल्हा पचि द व प्रादेचशक उपायकु्त, समाज 
कल्याण यांिी मान्यता घेतली जाते. बहृत आिाखडा 5 व ासाठी असनू, दि 5 व ानंति नवीन बहृत आिाखडा तयाि किावा. सन 
2008 मध्ये अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या घोच त किण्यात येनन बहृत आिाखडा  किावा व ्यातील कामे पढुील 
पाि व ात पणूव किणे अपेचक्षत होते. सन 2013 मध्ये नव्याने वस््या घोच त करुन पढुील पाि व ासाठी बहृत आिाखडा तयाि किणे 
अपेचक्षत होते. सन 2018-19 मध्ये पढुील पाि व ासाठी नचवन आिाखडा तयाि किण्याबाबत सिूना चनगवचमत किण्यात आल्या 
आहेत. योजनेंतगवत कामांना मंजिूी देताना केवळ बहृत आिाखड्ात समाचवष्ट्ट असलेल्या कामांना मंजिूी देणे बंधनकािक आहे. 

 अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीतील लोकसंख्येच्या चनक ानसुाि आषिकर्क मयादेत (‘योजनेिे चनक ’ या 
अंतगवत दशवचवल्या प्रमाणे) कामे मंजिू किण्यात येतात. बऱ्याि वेळा लोकप्रचतचनधी एकाि गावाला ककवा वस्तीला सलग व ात 
लाभ चमळावा यासाठी आग्रही असतात, ्यामळेु योजनेंतगवत लाभ देताना प्राधान्यक्रम चनख्र्शित करुन देण्यात आला आहे (याबाबत 
‘योजनेिे चनक ’ या अंतगवत प्राधान्यक्रम दशवचवला आहे). तसेि, पणूव अनदुानािा एकदा लाभ चदल्यानंति पनु्हा 5 व े ्या 
अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीला या योजनेतनू लाभ देण्यात येन नये, अशी देखील तितुद आहे. 

 चद. 14 नोव्हेंबि, 2008 िोजीच्या शासन चनणवयान्वये सदि योजनेसाठी आयकु्त, समाज कल्याण संिालनालय, पणेु हे 
आहिण व संचवतिण अचधकािी असनू ्यांच्याकडून समाज कल्याण अचधकािी, चजल्हा पचि द यांच्यामार्व त पंिायतसचमतीस व 
तेर्नू ग्रामपंिायतींना चनधीिे वाटप किण्यात येते. योजनेंतगवत कामांना समाज कल्याण सचमतीिी मंजिूी चमळाल्यानंति अचतचिक्त 
मखु्य कायवकािी अचधकािी, चजल्हा पचि द यांच्या स्वाक्षिीने प्रशासकीय मंजिूी आदेश चनगवचमत केले जातात. योजनेंतगवत घेण्यात 
येणाऱ्या कामांवि प्रार्चमक चनयंिण पंिायत सचमतीिे गट चवकास अचधकािी, संबंचधत उप अचभयंता व चजल्हा पचि द कायवकािी 

अचभयंता यांिे असते. मंजिू कामे ग्रामपंिायतीमार्व त चवचहत कालावधीत (जास्तीत-जास्त 1 व ात) पणूव किण्यािी जबाबदािी 
तालकु्यातील गट चवकास अचधकािी यांिी आहे.   

 र्योजनेिे रनकष  
 ज्या वस्तीमध्ये सदि योजनेंतगवत कामे घ्यावयािी असतील, ती वस्ती ‘अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्ती’ म्हणनू 

घोच त असावी. 

 ्या वस्तीत घ्यावयाच्या कामांिा बहृत आिाखड्ामध्ये समावेश असावा.  

 योजने अंतगवत कामे घेताना खालील प्राधान्यक्रम द्यावा- 



- गावातील ज्या वस््यांना अद्याप काहीि लाभ चदला नाही अशा वस््या 

 - जादा अनदुानािा लाभ देणे बाकी आहे अशा वस््या 

 - एकदा लाभ चदलेल्या वस््या  

 - दोनदा लाभ चदलेल्या वस््या 

 वस्तीतील लोकसंख्येच्या चनक ानसुाि खालील प्रमाणे चनधीच्या मयादेत कामे मंजिू किता येतील. 
वस्तीतील लोकसांयर्या 

(सांयर्या) 
अनदुान िक्कम (रु. लाखात) 

10 ते 25 2.00 

26 ते 50 5.00 

51 ते 100 8.00 

101 ते 150 12.00 

151 ते 300 15.00 

301 च्या पढेु 20.00 

 

 र्योजनेिी व्र्याप्ती  
सदि योजना िाज्यातील सवव ग्रामीण भागातील अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््यांसाठी आहे. 

 र्योजनेिी रवरवध स्तिाविील अांमलबजावणी र्यांत्रणा  
योजनेिी अंमलबजावणी यंिणा खालीलप्रमाणे आहे. 

 



 

प्रशासकीर्य
स्ति

•सामारजक न्र्यार्य व रवशेष सहाय्र्य रवभाग, मांत्रालर्य
•शासन चनणवय व सिूना चनगवचमत किणे 
•चनधी उपलब्ध करून देणे 

िाज् र्यस् ति

•आर्यकु्त, समाजकल्र्याण
•आहिण व संचवतिण अचधकािी म्हणनू योजनेिे आषिकर्क व भौचतक संचनयंिण किणे
•योजनेंतगवत अनदुान समाज कल्याण अचधकािी, चजल्हा पचि द यांच्यामार्व त ग्रामपंिायतींना
वाटप किणे

•अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््यांमधील 5 टक्के कामांिी तपासणी किणे.

 रवभागस् ति

•प्रादेरशक उपार्यकु्त, समाजकल्र्याण
•बहृत आिाखड्ास मान्यता देणे
•योजनेिे संचनयंिण किणे
•पणूव झालेल्या कामांिी तपासणी किणे.

 रजल् हास् ति

•अरतरिक्त मयुर्य कार्यथकािी अरधकािी, रजल्हा परिषद
•अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या घोच त किणे
•योजनेंतगवत कामांना प्रशासकीय मंजिूी देणे
•चजल्हा समाजकल्याण अचधकािी यांच्या सहाय्याने चनधीिे वाटप किणे

 रजल् हास् ति

•रजल्हा समाजकल्र्याण अरधकािी, रजल्हा परिषद
•चजल््ािा बहृत आिाखडा तयाि करुन अचतचिक्त मखु्य कायवकािी अचधकािी, चजल्हा पचि द
यांच्या मान्यतेने आयकु्त, समाजकल्याण यांना सादि किणे

•संबंचधत ग्रामपंिायतींना चनधी चवतिण किणे
•पणूव झालेल्या कामांिी तपासणी किणे
•संचनयंिण किणे

तालुकास् ति

•गट रवकास अरधकािी, पांिार्यत सरमती
•स्र्ाचनक पचिख्स्र्ती व गिजा लक्षात घेनन कचनष्ट्ठ अचभयंता यांच्यामार्व त बहृत आिाखडा
तयाि किणे

•तालकु्यातील सवव संबंचधत ग्रामपंिायतींकडून बहृत आिाखडा प्राप्त करुन चजल्हा
समाजकल्याण अचधकािी, चजल्हा पचि द यांच्याकडे एकचित सादि किणे

•कामांवि चनयंिण ठेवणे, बहृत आिाखड्ाप्रमाणे मंजिू कामे संबंचधत उप अचभयंता यांच्या
मदतीने (जास्तीत-जास्त एक व ाच्या आत) पणूव करुन घेणे

ग्रामपांिार्यत 
स् ति

•ग्राम रवकास अरधकािी, (ग्रामसेवक) ग्रामपांिार्यत
•अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या लोकसंख्येसह वस््यािा ग्राम सभेत ठिाव पाचित
किणे

•चजल्हा स्तिावरुन योजनेंतगवत प्राप्त चनधी ग्राम चवकास अचधकािी व गट चवकास अचधकािी
यांिे संयकु्त बकँ खा्यात ठेनन सदि चनधीतनू कामे करुन घेणे

•योजनेिे आषिकर्क व भौचतक प्रगती अहवाल सादि किणे
•योजनेंतगवत झालेल्या कामांिी देखभाल व दरुुस्ती किणे



प्रकिण - 2 

 मलू्र्यमापन अभ्र्यास व नमनुा आकाि पध्दती 
  ‘अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीिा चवकास किणे’ या योजनेिी मलू्यमापन पाहणी किण्याबाबत चनयोजन 
चवभागाने चनदेश चदल्यानंति प्रर्म सामाचजक न्याय व चवशे  सहाय्य चवभागाकडून योजनेचव यीिे शासन चनणवय, पचिपिके, 
माचहतीपिके तसेि, योजनेिे स्वरुप, योजनेिी उचिष्ट्ये, मलू्यमापन अभ्यास पाहणीत कोण्या मदु्यांवि भि द्यावा याबाबतिी माचहती 
प्राप्त करुन घेण्यात आली. अन ंुगाने मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी चदशादशवक चटप्पणी व पिके तयाि किण्यात आली.  

चनयोजन चवभाग, सामाचजक न्याय व चवशे  सहाय्य चवभाग, आयकु्त समाज कल्याण यांिे कायालयातील संबंचधत 
अचधकािी तसेि, काही चजल््ातील चजल्हा समाज कल्याण अचधकािी यांिे समवेत वेळोवेळी बैठका घेनन चदशादशवक चटप्पणी, 
पिके व मलू्यमापन अभ्यासािी उचिष्ट्ये अंचतम किण्यात आली.  

 मलु्र्यमापन अभ्र्यासािी उरद्द ष्ट्टे  
1. अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््यांसाठी बहृत आिाखडा तयाि कितांना, स्र्ाचनक पचिख्स्र्ती व गिजा लक्षात 

घेण्यात आल्या आहेत का? ते तपासणे. 

2. योजनेतंगवत हाती घेण्यात आलेली कामे मंजिू बहृत आिाखड्ातील होती काय? यािी माचहती  घेणे. 

3. योजनेतंगवत हाती घेण्यात आलेली कामे अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््यांमध्येि घेण्यात आली आहे काय? 
यािी माचहती  घेणे. 

4. योजनेंतगवत घेण्यात आलेली कामे ही अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांना सामचूहक लाभ होईल, अशी साववजचनक 

चहतािी व आवर्शयक होती काय? ते तपासणे. 

5. योजनेंतगवत ज्या प्रयोजनाकचिता चनधी मंजिू किण्यात आला ्याि प्रयोजनार्व चनधी खिी झाला ककवा कसे? यािी खािी 
किणे. 

6. कामे मंजिू केल्यापासनू चवचहत वेळेत (जास्तीत-जास्त 1 व ात) पणूव केली जातात का? यािा व चवलंब होत असल्यास ्या 
मागील कािणांिा शोध घेणे. 

7. योजनेतंगवत घेण्यात आलेल्या कामांिी सद्यख्स्र्ती व प्रर्म दशवनी दजा तपासणे.  

8. योजनेंतगवत कामे मंजिू होताना चवचहत प्राधान्यक्रमाने होतात काय? यािा शोध घेणे 

9. अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांिी वस्ती अख्स्त्वात आहे पिंत ुती घोच त किण्यात आलेली नाही, अशा वस््यांिा 
शोध घेणे. 

10.  योजनेंतगवत एकाि वस्तीमध्ये कामांिी चद्वरुक्ती होते का? ते तपासणे. 

11.  एकाि वस्तीला योजनेिा वािंवाि लाभ चदला गेला आहे का? ते तपासणे. 

12.  योजनेंतगवत काम पणूव होईपयंत िाज्य/चवभाग/चजल्हा/तालकुा स्तिावरुन तपासणी किण्यात येते काय?  यािा शोध घेणे. 

13.  योजनेिे संचनयंिण व पयववेक्षण केले जाते काय व कशा प्रकािे? 

14. योजनेिी अंमलबजावणी किताना येणाऱ्या अडिणी व योजनेंतगवत असलेल्या िटुींिा शोध घेणे. 



अभ्यास पाहणीसाठी तयाि केलेल्या पिकांतनू आवर्शयक माचहती प्राप्त होते ककवा कसे हे पाहण्यासाठी िाज्यातील सहा 

चवभागातनू उप आयकु्त (चनयोजन), चवभागीय आयकु्त कायालय(सवव) यांिेमार्व त प्र्येकी एका चजल््ामध्ये पर्दशी पाहणी 
किण्यात आली. सदि पर्दशी पाहणीत प्राप्त माचहती व प्र्यक्ष पिके भिताना आलेल्या अनभुवातनू पिकांमध्ये आवर्शयक ्या 
सधूािणा किण्यात आल्या. मा.अपि मखु्य सचिव, चनयोजन चवभाग यांनी चदलेल्या सिूनेनसुाि संबंचधत चवभागातील अचधकाऱ्यांिी 
बैठक घेनन, ्यांिेशी ििा करुन मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी नमनुा चनवड पध्दती व नमनुा आकाि चनख्र्शित किण्यात आला. 

 नमनुा रनवड पध्दती : 
 ‘अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीिा चवकास किणे’ या योजनेंतगवत सन 2008-09 मध्ये प्रर्म बहृत 

आिाखडा तयाि किण्यात आला होता, सदि बहृत आिाखड्ातील शेवटिे सन 2012-13 हे एक व व व सन 2013-14 मध्ये तयाि 

केलेल्या बहृत आिाखड्ातील पचहली िाि व व अशी सन 2012-13 ते 2016-17 ही पाि व े मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी 

‘संदभव व े’ म्हणनू चनवडण्यात आलीत. सदि कालावधील योजनेंतगवत चवतचित चनधी, खिव व कामे, इ. च्या आधािे योजनेिे 

मलू्यमापन किण्यात आले. पाहणीसाठी चजल्हा, तालकुा, ग्रामपंिायत, अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्ती, इ.िी चनवड 
पढुील पध्दतीने किण्यात आली आहे. 

 रजल्हा रनवड :  
 सदि योजना िाज्यातील सवव ग्रामीण भागातील अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््यांसाठी असनू, 34 चजल््ांमध्ये 

(मुंबई शहि व मुंबई उपनगि वगळून) योजना िाबचवण्यात येत असल्यामुळे, मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी सवव 34 चजल्हे 
चनवडण्यात आलेत. 

 तालुका रनवड :  
 जनगणना 2011 मधील ग्रामीण अनसुचूित जातीच्या लोकसंख्येनसुाि तालकु्यांिी चनवड किण्यात आली. प्र्येक 
चजल््ातनू सवाचधक ग्रामीण अनसुचूित जातीिी लोकसंख्या असलेले दोन तालकेु व सवात कमी ग्रामीण अनसुचूित जातीिी 
लोकसंख्या असलेला एक तालकुा अशा प्रकािे प्र् येक चजल््ातनू एकूण तीन तालकु्यांिी चनवड किण्यात आली.  

 ग्रामपांिार्यत रनवड :  
 तालकु्यांच्या चनवडीप्रमाणे ग्रामपंिायतींिी चनवड देखील जनगणना 2011 मधील अनसुचूित जातीच्या लोकसंख्येनसुाि 
सवाचधक अनसुचूित जातीिी लोकसंख्या असलेली एक ग्रामपंिायत व सवात कमी अनसुचूित जातीिी लोकसंख्या असलेली एक 
ग्रामपंिायत अशा प्रकािे प्र्येक तालकु्यातनू दोन याप्रमाणे प्र्येक चजल््ातनू सहा ग्रामपंिायतींिी चनवड किण्यात आली.  

 लाभधािकािी रनवड :  
चनवड झालेल्या प्र्येक ग्रामपंिायतीत योजनेंतगवत सन 2012-13 ते 2016-17 या पाि व ात झालेल्या कामांिी 

मलू्यमापन पाहणीसाठी चनवड किण्यात आली. अनजेु्ञय कामांच्या आठ प्रकािांपैकी ग्रामपंिायती अंतगवत झालेल्या प्र्येक कामाच्या 

प्रकािातील जास्तीत-जास्त 3 कामे यादखृ्च्िक पध्दतीने चनवडून ्या कामांिी प्र्यक्ष पाहणी करुन, ्याि वस्तीतील प्रचतकाम एका 
माचहतगाि, सज्ञान व्यक्तीिी लाभधािक म्हणनू चनवड किण्यात आली, व सदि लाभधािकाकडून पिक भरुन घेण्यात आले.  

 अलाभधािक अनसुरूित जाती व नवबौध्द घटकाांच्र्या वस्ती व अलाभधािकािी रनवड :  
मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी चनवड झालेल्या प्र्येक तालकु्यातनू सन 2012-13 ते 2016-17 या पाि व ाच्या 

कालावधीत ज्या अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या योजनेच्या लाभापासनू वंचित िाचहल्या अशा वस््यांमधनू 

अलाभधािक वस््यांिी चनवड किण्यात आली. यासाठी अ) बहृत आिाखड्ात काम प्रस्ताचवत असनू योजनेिा लाभ न चमळालेली 

वस्ती, ब) बहृत आिाखड्ात समावेश न केलेली वस्ती व क) घोच त न केल्यामळेु योजनेच्या लाभापासनू वंचित िाचहलेली वस्ती 



अशा तीन प्रकािात अलाभधािक वस््यािे वगीकिण किण्यात आले. अशा वस््यांना प्र्यक्ष भेट देनन ्या वस्तीतील एका 
व्यक्तीिी अलाभधािक म्हणनू चनवड किण्यात येनन ्यांिेकडून पिक भरुन घेण्यात आले. 

 नमनुा आकाि :  
योजनेिी अंमलबजावणी किण्यासाठी असलेली कायान्वयीन यंिणा चविािात घेनन ्यानसुाि प्र्येक टप्प्यावरुन माचहती 

संकचलत किण्यासाठी एकूण सहा प्रकाििी पिके (Schedules) तयाि किण्यात आली. संबंचधत यंिणा व भिण्यात आलेली 

एकूण पिके यािा तपशील तक्ता क्र. 1 मध्ये दशवचवण्यात आला आहे. 

तक्ता क्रमाांक 1 

मलू्र्यमापन अभ्र्यास पाहणीअांतगथत अपेरित व भिलेल्र्या पत्रकाांिा तपशील 

अ. 
क्र. 

सांबांरधत र्यांत्रणा स्ति पत्रकाांिी सांयर्या 

अपेरित भिलेली 

1 आयकु्त, समाज कल्याण, पणेु िाज् य 1 0@ 

2 चजल्हा समाज कल्याण अचधकािी, चजल्हा पचि द चजल्हा 34 34 

3 गट चवकास अचधकािी, पंिायत सचमती तालकुा 102 102 

4 ग्राम चवकास अचधकािी (ग्रामसेवक), ग्रामपंिायत ग्रामपंिायत 204 204 

5 लाभधािक व ग्रामपंिायत सदस्य योजनेिा लाभ 
चमळालेली वस्ती 

# 553 

6 अलाभधािक योजनेिा लाभ न 
चमळालेली वस्ती 

# 103 

 @ आयकु्त, समाज कल्याण आयकु्तालय, पणेु या कायालयाने पत्रक क्र. 1 परिपणूण भरुन रिलेले नाही. 

  # रनवडलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या कामांच्या संख्येवि लाभधािकांची संख्या अवलंबनू असल्यामळेु, ति 
अलाभधािकांची संख्या अलाभधािक वस्तयांच्या संख्येवि अवलंबनू असल्यामळेू ती रनश्चचत किण्यात आली 
नाही. 

या व्यतीचिक्त बहृत आिाखड्ास मान्यता देणे व योजनेिे संचनयंिण किण्यािी जबाबदािी असलेल्या प्रादेचशक स्तिाविील 
सवव उप आयकु्त, समाज कल्याण यांिेदेखील अचभप्राय घेण्यात आले आहेत. 

 िेत्रकामाांतगथत मारहती सांकलन, मारहती नोंदणी व अहवाल लेखन :  
 क्षेिीय कामात माचहती संकचलत किण्यासाठी संिालनालयाच्या चवचवध स्तिाविील अचधकािी/कमविािी यांनी चनवडलेल्या 
प्र्येक स्तिाविील कायान्वयीन यंिणांना, तसेि लाभ चमळालेल्या, न चमळालेल्या वस््यांना प्र्यक्ष भेटी देनन, ििा करुन 
संबंचधतांकडून माचहती संकचलत किण्यात आली आहे. माचहती संकलन किण्यासाठी चद. 11/06/2018 ते चद. 27/07/2018 
कालावधी चनख्र्शित किण्यात आला होता. तर्ाचप, प्र्यक्ष संबंचधत यंिणांकडे मागील पाि व ातील माचहती उपलब्ध नसणे, 

यंिणेकडील कमविाऱ्यांिी कमतिता, दिव ी मािव अखेि झालेल्या खिािा ताळमेळ न किणे, यंिणेच्या कचनष्ट्ठ 
कायालयांकडून माचहती संकलनात चवलंब, प्राप्त माचहती अपणूव, माचहतीत िटुी, इ. चवचवध कािणांमळेु झालेल्या चवलंबामुळे के्षिकाम 
ऑक्टोबि 2018 अखेि पणूव झाले.  



प्राप्त माचहतीिी सकू्ष्म िाननी किण्यात येनन, संबंचधत कायालयांकडून िटुी दिु करुन घेण्यात आल्यात व पिकचनहाय 
प्राप्त माचहतीिी संगणकीय आज्ञावलीत चजल्हा सांख्ख्यकी कायालयामार्व त माचहती नोंदणी किण्यात आली. तद्नंति सदि नोंदणीकृत 

माचहतीिे वैधतीकिण चजल्हा सांख्ख्यकी अचधकािी व उप आयकु्त (चनयोजन) यांिेमार्व त किण्यात आले. िाज्यातील वैधतीकिण 

केलेल्या माचहतीिे इलेक्रॉचनक आकडेवािी संस्किण शाखेकडून संस्किण किण्यात आले. मलू्यमापन शाखेने सदि माचहतीच्या 
आधािे तक्तीकिण व चवर्शले ण करुन अहवाल लेखन केले आहे. 

 मलू्र्यमापन पाहणीच्र्या मर्यादा :  
 योजनेंतगवत झालेल्या कामांिी तांचिक गणुवत्ता तपासण्यात आली नाही, केवळ प्रर्मदशवनी आढळून आलेला ढोबळ दजा 
नोंदचवण्यात आला आहे. मलू्यमापन अभ्यास पाहणीतील काही माचहती प्र्यक्ष भेटी देनन संकचलत केलेली आहे.  



प्रकिण - 3 

 र्योजनेिी प्रगती 
  मलू्यमापन अभ्यास पाहणीमध्ये योजनेंतगवत सन 2012-13 ते 2016-17 या पाि व ाच्या संदभव कालावधीत झालेल्या 
प्रगतीिा आढावा घेण्यात आला आहे. याबाबतिी माचहती पढुीलप्रमाणे.  

आयकु्त, समाजकल्याण, पणेु कायालयामार्व त सदि योजना िाज्यात िाबचवण्यात येत आहे. सदि कायालयाने मलू्यमापन 

अभ्यास पाहणीत ्यांच्यासाठी असलेल्या पिक क्र. 1 मध्ये सदि योजनेकचिता व वचनहाय पचिपणूव माचहती उपलब्ध करुन चदली 
नाही, उपलब्ध माचहतीिा आलेख पढूील प्रमाणे आहे. 

आलेख क्रमाांक 1 

सन 2012-13 ते 2016-17 र्या कालावधीत ‘अनसुरूित जाती उपर्योजना (एकूण)’ मधील ‘रजल्हा वार्षषक र्योजनेतील 
(अनसुरूित जाती उपर्योजना)’ ‘अनसुरूित जाती व नवबौध्द घटकाांच्र्या वस्तीिा रवकास किणे’ र्या र्योजनाांसाठी मांजूि 

रनर्यतव्र्यर्य 

(रु. कोटीत) 

 

रटप : ($)आयकु्त, समाजकल्याण, पणेु यांचेकडून प्राप्त मारहती विील आलेखात िर्णरवलेली आहे. सिि अहवालामध्ये 
रजल््ांकडून प्राप्त मारहतीनसुाि मंजिू रनयतव्यय िर्णरवला आहे तयामळेु सिि आलेख व अहवालात इति 
रिकाणी िर्णरवलेला मंजिू रनयतव्यय यात तफावत आहे. 

       (*) ‘अनसुरूचत जाती उपयोजना (एकूण)’ या योजनेच्या मंजिू रनयतव्ययाच्या तलुनेत ‘अनसुरूचत जाती व 
नवबौध्ि घटकांच्या वस्तीचा रवकास किणे’ या योजनेंतर्णत मंजिू रनयतव्ययाची टक्केवािी. 



(#) रजल्हा वार्षिक योजनेंतर्णत (अनसुरूचत जाती उपयोजना) मंजिू रनयतव्ययाच्या तुलनेत ‘अनसुरूचत जाती व 
नवबौध्ि घटकांच्या वस्तीचा रवकास किणे’ या योजनेंतर्णत मंजिू रनयतव्ययाची टक्केवािी. 

 मलू्यमापन अभ्यास पाहणी अंतगवत िाज्यातील सवव चजल्हा पचि द कायालयांकडून प्राप्त माचहतीच्या आधािे व वचनहाय 
आषिकर्क प्रगती आलेख क्र. 2 मध्ये दशवचवण्यात येत आहे. 
 

आलेख क्रमाांक 2 

 र्योजनेंतगथत वषथरनहार्य प्राप्त रनधी व झालेला खिथ           (रु. कोटीत) 

 

 योजनेंतगवत संदभव कालावधीत (सन 2012-13 ते 2016-17) व वचनहाय मंजिू चनयतव्यय, प्राप्त चनधी व झालेला खिव 
याबाबतिी माचहती पढुील तक्ता क्र. 2 मध्ये दशवचवण्यात येत आहे.  

 

तक्ता क्रमाांक 2 

 र्योजनेंतगथत वषथरनहार्य मांजूि रनर्यतव्र्यर्य, प्राप्त रनधी व झालेला खिथ         (रु. कोटीत) 

अ. 
क्र. 

वषे मांजिू रनर्यतव्र्यर्य प्राप्त रनधी झालेला खिथ खिािी प्राप्त 
रनधीशी टक्केवािी 

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

1 2012-13 388.89 372.54 292.72 78.57 

2 2013-14 466.34 439.04 423.00 96.35 

3 2014-15 519.14 499.79 460.62 92.16 
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4 2015-16 805.29 705.89 557.01 78.91 

5 2016-17 744.00 739.30 512.53 69.33 

एकूण 2,923.66# 2756.56 2245.87 81.47 

रटप : (#) रजल्हा समाज कल्याण अरधकािी, नार्पिू यांनी मंजिू रनयतव्ययाची मारहती उपलब्ध करुन रिलेली 
नसल्यामळेु संिभण कालावधीत तयांना प्राप्त रु. 145.60 कोटी इतका रनधीच ‘मंजिू रनयतव्यय’ असल्याचे र्रृहत 
धरुन विील तक्ता िर्णरवला आहे.  

 संदभव कालावधीत चवभागचनहाय मंजिू चनयतव्यय, प्राप्त चनधी व झालेला खिव याबाबतिी माचहती तक्ता क्र. 3 मध्ये 
दशवचवण्यात येत आहे. 

तक्ता क्रमाांक 3 

मलू्र्यमापन अभ्र्यास पाहणीअांतगथत सांदभथ कालावधीत रवभागरनहार्य मांजिू रनर्यतव्र्यर्य, प्राप्त रनधी व झालेला खिथ 

(रु. कोटीत) 

अ. 
क्र. 

रवभाग सन 2012-13 ते 2016-17 र्या सांदभथ कालावधीत  मांजिू 
रनर्यतव्र्यर्यच्र्या 
तलुनेत प्राप्त 
रनधीिे प्रमाण 

प्राप्त रनधीच्र्या 
तलुनेत खिािे 

प्रमाण 
मांजिू 

रनर्यतव्र्यर्य 
प्राप्त रनधी झालेला खिथ 

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

1 कोकण 100.34 76.16 55.67 75.90 73.10 

2 नाचशक 507.88 519.35 398.24 102.26 76.68 

3 पणेु 435.39 433.27 355.92 99.51 82.15 

4 औिंगाबाद 879.23 833.27 669.09 94.77 80.30 

5 अमिावती 491.91 482.79 410.72 98.15 85.07 

6 नागपिू 508.92# 411.73 356.22 80.90# 86.52 

एकूण 2,923.66# 2,756.56 2245.87 94.28# 81.47 

रटप : (#) रजल्हा समाज कल्याण अरधकािी, नार्पिू यांनी मंजिू रनयतव्ययाची मारहती उपलब्ध करुन रिलेली 
नसल्यामळेु संिभण कालावधीत तयांना प्राप्त रु. 145.60 कोटी इतका रनधीच ‘मंजिू रनयतव्यय’ असल्याचे र्रृहत 
धरुन विील तक्ता िर्णरवला आहे. (363.32+145.60=508.92) 

 उपिोक्त तक््यात दशवचवल्याप्रमाणे संदभव कालावधीत मंजिू चनयतव्ययाच्या तलुनेत नाचशक चवभागास सवाचधक 
102.26 टक्के चनधी प्राप्त झाला आहे. ति प्राप्त चनधीच्या तुलनेत सवाचधक 86.52 टक्के खिव नागपिू चवभागात 
नोंदचवण्यात आला असनू, सवात कमी 73.10 टक्के खिव कोकण चवभागात नोंदचवण्यात आला आहे. कोकण चवभागात 
चनयतव्ययाच्या प्रमाणात प्राप्त चनधी र्क्त 75.90 टक्के असनू, तिी देखील महािाष्ट्रात सवात कमी खिव 73.10 टक्के 
झालेला आहे. हा कोकण चवभागािा झालेला खिव चनयतव्ययाच्या समुािे 55 टक्के आहे.  



 सदि योजना ग्रामीण भागातील अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी आहे. ग्रामीण अनसुचूित जातीिी लोकसंख्या, 

योजनेंतगवत सन 2013 मध्ये तयाि किण्यात आलेल्या बहृत आिाखड्ासाठी अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या घोच त 
वस््यांिी संख्या व मंजिू चनयतव्यय यािा अभ्यास पढूील तक्ता क्र. 4 दशवचवण्यात आला आहे.  

 

तक्ता क्रमाांक 4 

ग्रामीण अनसुरूित जातीिी लोकसांयर्या, बहृत आिाखडा 2013 नसुाि अनसुरूित जाती व नवबौध्द घटकाांच्र्या 
घोरषत वस्तर्याांिी सांयर्या व सांदभथ कालावधीत र्योजनेंतगथत मांजूि रनर्यतव्र्यर्य 

  

(लोकसंख्या : जनर्णना 2011, घोरित िरलत वस्तयांची संख्या : बहृतआिाखडा 2013, मंजिू रनयतव्यय : रु. कोटीत) 

अ
. 
क्र
. 

चवभाग ग्रामीण 
अनसुचूित 
जातीिी 

लोकसंख्या 

िाज्यातील 
एकूण 

ग्रामीण अन.ु 
जाती 

लोकसंख्ये
शी 

चवभागातील 
ग्रामीण अन.ु 
जातीिे 
प्रमाण 

(टक्केवािी) 

अनसुचूि
त जाती 
व 

नवबौध्द 
घटकां
च्या 
घोच त 
वस््यांिी 
संख्या 

िाज्यातील 
एकूण 
घोच त 

वस््यांच्या 
संख्येशी 
चवभागाती
ल वस््यांिे 
प्रमाण 

(टक्केवािी
) 

सन 
2012-13 
ते 2016-

17 या 
कालावधी
त मंजिू 
चनयतव्यय 

(रु. 
कोटीत) 

िाज्यात 
एकूण मंजिू 
चनयतव्यया
च्या तुलनेत 
चवभागास 
मंजिू 

चनयतव्ययािे 
प्रमाण 

(टक्केवािी) 

िाज्यात  
एकूण मंजिू 
चनयतव्यया
च्या तुलनेत 
चवभागास 
प्राप्त चनधीिे 
प्रमाण 

(टक्केवािी) 

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

1 कोकण 2,55,553 3.41 3,077 5.58 100.34 3.43 2.60 

2 नाचशक 10,55,040 14.08 7,955 14.43 507.88 17.37 17.76 

3 पणेु 16,59,776 22.15 12,224 22.17 435.39 14.89 14.82 

4 औ’बा
द 

21,50,666 
28.70 14,901 

27.02 879.23 30.07 28.50 

5 अम’ती 14,44,75
5 19.28 9,702 

17.59 491.91 16.83 16.51 

6 नागपिू 9,29,029 12.40 7,282 13.21 508.92* 17.41 14.08 

एकूण 74,94,819 100.00 55,141 100.00 2,923.66* 100.00 94.28# 

रटप :  (*) रजल्हा समाज कल्याण अरधकािी, नार्पिू यांनी मंजिू रनयतव्ययाची मारहती उपलब्ध करुन रिलेली 
नसल्यामळेु संिभण कालावधीत तयांना प्राप्त रु. 145.60 कोटी इतका रनधीच ‘मंजिू रनयतव्यय’ असल्याचे र्रृहत 
धरुन विील तक्ता िर्णरवला आहे. (363.32+145.60=508.92) 



  (#) एकूण रु. 2923.66 कोटी मंजिू रनयवव्यापैकी रु. 167.10 कोटी (5.72 टक्के) रजल््ांना प्राप्त झालेला 
नाही. 

उपिोक्त तक्यात दशवचवल्याप्रमाणे जनगणना 2011 नसुाि िाज्यात एकूण ग्रामीण भागातील अनसुचूित जातीिी लोकसंख्या 

74,94,819 इतकी असनू, ग्रामीण भागातील अनसुचूित जातीिी सवाचधक लोकसंख्या औिंगाबाद चवभागात (28.70 टक्के) 
आहे. ति सवात कमी कोकण चवभागात (3.41 टक्के) आहे. सन 2013 मध्ये घोच त केल्याप्रमाणे िाज्यातील अनसुचूित जाती व 

नवबौध्द घटकांच्या घोच त वस््यांिी एकूण संख्या 55,141 इतकी असनू, सवाचधत घोच त वस््यांिी संख्या देखील औिंगाबाद 
चवभागात ति सवात कमी वस््या कोकण चवभागात असल्यािे पाहणीत आढळून आले. सन 2012-13 ते 2016-17 या संदभव 
कालावधीत िाज्यात एकूण रुपये 2,923.66 कोटी इतका चनयतव्यय मंजिू झाला असनू, िाज्याच्या एकूण चनयव्ययाच्या तुलनेत 

सवाचधक चनयतव्यय औिंगाबाद चवभागासाठी (30.07 टक्के) ति सवात कमी (3.43 टक्के) चनयतव्यय कोकण चवभागासाठी मंजिू 
झाला आहे.  

 जनगणना 2011 नसुाि चवभागचनहाय ग्रामीण भागातील अनसुचूित जातीिी लोकसंख्या व सन 2012-13 ते 2016-17 या 

संदभव कालावधीत योजनेंतगवत प्राप्त चनधी (रु. कोटीत) तपशील आलेख क्र. 3 मध्ये दशवचवण्यात आला आहे. 
आलेख क्रमाांक 3 

(लोकसंख्या : जनर्णना 2011, प्राप्त रनधी : रु. कोटीत) 

 

 

 

 



रवभाग कोकण नारशक पणेु औिांगाबाद अमिावती नागपिू एकूण 

ग्रामीण 
भागातील 
अन.ु जाती 
लोकसांयर्या 

2,55,55
3  

(3.41%) 

10,55,04
0 

(14.08%) 

16,59,77
6 

(22.15%) 

21,50,66
6 

(28.70%) 

14,44,75
5 (19.28%) 

9,29,02
9 

(12.40%
) 

74,94,81
9 

(100.00%) 

सांदभथ 
कालावधी
त प्राप्त 
रनधी 
(रु.कोटी) 

76.16 
(2.76%) 

519.35 
(18.84%) 

433.27 
(15.72%) 

833.27 
(30.23%) 

482.79 
(17.51%) 

411.73 
(14.94%

) 

2756.56 
(100.00%) 

 विील आलेखात दशवचवल्याप्रमाणे जनगणना 2011-ग्रामीण भागातील अनसुचूित जातीच्या लोकसंख्येनसुाि औिंगाबाद 

चवभागात सवाचधत (28.70 टक्के) लोकसंख्या असनू, सवात कमी (3.41 टक्के) कोकण चवभागात आहे. ति संदभव कालावधीत 

सवाचधक (30.23 टक्के) चनधी औिंगाबाद चवभागास प्राप्त झाला आहे.  

लोकसंख्येच्या तुलनेत चनधीिे प्रमाण पाहता पणेु चवभागात अनसुचूित जातीिी 22.15 टक्के लोकसंख्या असनूही सदि 
चवभागास तुलनेने कमी चनधी प्राप्त झाला आहे. अमिावती चवभागास देखील चनधी कमी चमळाल्यािे चदसते. ति चवभागाचनहाय 
लोकसंख्येच्या तलुनेत नाचशक, नागपिु, व औिंगाबाद चवभागास जास्त चनधी प्राप्त झाल्यािे चदसनू येते.  

 संदभव कालावधीत व वचनहाय मंजिू कामे व पणूव किण्यात आलेल्या कामांिा तपशील आलेख क्र.4 मध्ये दशवचवण्यात 
आला आहे. 

आलेख क्रमाांक 4 
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सोबतच्या आलेख क्र. मध्ये दशवचवल्या प्रमाणे योजनेंतगवत सन 2012-13 ते सन 2016-17 या संदभव कालावधीत िाज्यात 
प्रशासकीय मंजिूी चदलेल्या कामांच्या तलुनेत पणूव झालेल्या कामांिी संख्या कमी आहे. सदि पाि व ाच्या कालावधीत मंजिू 

झालेल्या एकूण 73,043 कामांपैकी 2,441 कामे िि किण्यात आली, उववचित कामांपैकी 92.45 टक्के म्हणजेि 65,241 कामे 
पणूव झाली असल्यािे पाहणीत चदसनु आले. सदि कालावधीपैकी सन 2015-16 मध्ये सवाचधक 19,875 कामे मंजिू झाली व ्याि 

व ात सवाचधक 17,513 कामे (िि कामे वजा जाता 92 टक्के) पणूव झाली आहेत. ति सन 2012-13 मध्ये सवात कमी कामे मंजिू व 

पणूव झाली आहेत. सन 2014-15 मध्ये मंजिू कामांच्या तलुनेत सवाचधक (99 टक्के) कामे पणूव किण्यात आली आहेत. 

 

 योजनेंतगवत आठ प्रकाििी कामे केली जातात, संदभव कालावधीत प्रकािचनहाय पणूव झालेल्या कामांिी टक्केवािी आलेख 
क्र. 5 मध्ये दशवचवण्यात आली आहे. सदि कालावधीत चवचहत आठ प्रकािाचशवाय इति प्रकाििी कामे झाल्यािे आढळून आले आहे.  

आलेख क्रमाांक 5 

 

 विील आलेखात दशवचवल्या प्रमाणे संदभव कालावधीत योजनेंतगवत िाज्यात पणूव झालेल्या एकूण 65,271 कामांपैकी 

सवाचधक 40,795 कामे (62.50 टक्के) अंतगवत िस््यािी आहेत. ्याखालोखाल गटाि बांधणे प्रकाििी 9,580 कामे (14.68 
टक्के) पणूव झाली आहेत. तसेि, योजनेंतगवत चवचहत केलेल्या एकूण आठ प्रकािांव्यचतचिक्त इति प्रकािातील 1,520 कामे (2.33 
टक्के) सदि पाि व ात पणूव किण्यात आलेली आहे. पजवन्य पाण्यािा चनििा या प्रकाििे काम नगन्य चदसनू येते. 
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 आलेख क्र. 5 मध्ये दशवचवल्याप्रमाणे संदभव कालावधीत योजनेंतगवत चवचहत आठ प्रकािांपैकी सवाचधक कामे (62.50 
टक्के) अंतगवत िस््यािी किण्यात आल्यािे चदसते. ्यामळेु चवभागचनहाय अंतगवत िस््याच्या कामांिे प्रमाण पाहाणे आवर्शयक आहे. 

ते आलेख क्र. 6 मध्ये दखवचवण्यात आले आहे. 
आलेख क्रमाांक 6 

 

 विील आलेखात दशवचवल्याप्रमाणे संदभव कालावधीत योजनेंतगवत अमिावती चवभागात एकूण पणूव झालेल्या कामांपैकी 
सवाचधक 70.57 टक्के कामे ही अंतगवत िस््यािी आहेत, ्याखालोखाल नागपिू (69.79 टक्के), पणेु (65.01 टक्के), औिंगाबाद 

(62.60 टक्के) चवभागात अंतगवत िस््यािी कामे झाल्यािे पाहणीत आढळून आले. अंतगवत िस््यािी सवात कमी कामे नाचशक 

चवभागात (48.15 टक्के) असल्यािे चदसते. 

 संदभव कालावधीत योजनेंतगवत मंजिू झालेल्या कामांच्या तलुनेत पणूव झालेल्या कामांिी चजल्हाचनहाय टक्केवािी तपासण्यात 
आली असनू, सदि कालावधीत चजल्हाचनहाय प्राप्त चनधीच्या तलुनेत खिािी टक्केवािी याबाबतिी माचहती पढूील आलेख क्र. 7 
मध्ये दशवचवण्यात येत आहे. 
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आलेख क्र. 7 मध्ये दशवचवल्या प्रमाणे संदभव कालावधीत योजनेंतगवत चजल्हाचनहाय मंजिू कामांच्या तुलनेत पणूव झालेल्या 
कामांिी टक्केवािी दशवचवण्यात आली आहे, लातिु चजल््ात सवाचधक 6,131 कामे पणूव किण्यात आली असनू, ती िाज्यातील एकूण 
65,271 कामाच्या तलुनेत 9.39 टक्के आहे, ्या खालोखाल अहमदनगि चजल््ात 5,887 कामे (9.02 टक्के), सोलापिू 
4,686 (7.18 टक्के), बलुढाणा 4,468 (6.85 टक्के), ति उस्मानाबाद 3,594 (5.51 टक्के) कामे पणूव झाली आहेत. ति 

संदभव कालावधीत एकूण रु. 2,75,656.03 प्राप्त चनधीच्या तुलनेत रु. 2,24,586.85 लाख (81.47 टक्के) इतका खिव झाला 
असनू, सवाचधक खिव अहमदनगि चजल््ात रु. 18,690.95 लाख (8.32 टक्के) इतका नोंदचवण्यात आला आहे, ्या खालोखाल 

लातिु चजल््ात रु.18,621.21 लाख (8.29 टक्के) सोलापिू चजल््ात रु. 15,409.27 लाख (6.86 टक्के), नागपिू चजल््ात 
रु.14,425.72 लाख (6.42 टक्के), नाचशक चजल््ात रु. 12,052.23 लाख (5.37 टक्के) या चजल््ांिा खिव नोंदचवण्यात 
आला आहे. मंजिू कामांच्या तुलनेत पणूव कामांिे प्रमाण बघता िायगड, ि्नागीिी, धळेु, नंदिुबाि, औिंगाबाद, कहगोली, बीड, 
उस्मानाबाद, लातिु, वाचशम, यवतमाळ, वधा व गडचििोली या चजल््ांमध्ये िि कामे वजा जाता, मंजिू कामे 100 टक्के पणूव झाली 

आहेत. ति मंजिू कामांच्या तलुनेत सवात कमी (55.10 टक्के) कामे ठाणे चजल््ात पणूव झाल्यािे चदसते.  

प्राप्त चनधीच्या तलुनेत खिािे प्रमाण पाहता सवात कमी 48 टक्के खिव ठाणे चजल््ात नोंचवल्यािे चदसते, ्याहुन अचधक 

गोंदीया (56 टक्के), धुळे (57 टक्के), जळगांव (60 टक्के),नांदेड, अमिावती (प्र्येकी 64 टक्के) व बीड (68 टक्के) या 
चजल््ांनी खिव केल्यािे चदसते. सदि चजल््ांनी चनधी प्राप्त झाला असनूही खिव न केल्यािे चदसते.  िायगड, सातािा व वाशीम या 

चजल््ांनी प्राप्त चनधी 100 टक्के खिव केल्यािी नोंद केली असनू, पालघि चजल््ाने प्राप्त चनधीपेक्षा जास्त खिव (118 टक्के) 
झाल्यािी नोंद केली आहे. 

 

 

 



 प्रकिण - 4 

 

  ‘अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीिा चवकास किणे’ या योजनेिा मलू्यमापन अभ्यास किण्यापवूी 
मलू्यमापनािी उचिष्ट्ये चनख्र्शित किण्यात आली होती व ्यानसुाि अभ्यास पाहणी किण्यात आली आहे. सदि उचिष्ट्टचनहाय प्राप्त 
माचहतीिे चवर्शले ण पढुील प्रमाणे किण्यात येत आहे.  

1. अनसुरूित जाती व नवबौध्द घटकाांच्र्या वस्तर्याांसाठी बहृत आिाखडा तर्याि किताांना, स्र्ारनक परिख्स्र्ती व गिजा 

लिात घेण्र्यात आल्र्या आहेत का? ते तपासणे. 

मलू्र्यमापन पाहणीत आढळून आले की, आिाखडा तर्याि किताना केवळ ढोबळ कामे प्रस्तारवत किण्र्यात रे्यतात, 
प्रार्म्र्यक्रमािी व आवश्र्यक कामे जसे पाणीपिुवठा, शौिालर्य, रवज, गटाि, इ. सरुवधा उपलब्ध आहेत शकवा नाही 
र्याबाबत पडताळणी केली जात नाही. 

ग्रामपंिायत स्तिावि पाि व ाकचिता बहृत आिाखडा बनचवला जातो, बहृत आिाखडा बनचवताना संबंचधत अनसुचूित 
जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््यांमध्ये स्र्ाचनक पचिख्स्र्तीनरुुप आवर्शयक असणाऱ्या कामांिा समावेश किणे क्रमप्राप्त आहे. 
याकचिता आिाखडा तयाि किताना स्र्ाचनक पचिख्स्र्तीनरुुप व िचहवार्शयांशी ििा करुन कामांिी प्रार्चमकता ठिचवणे आवर्शयक 
आहे.  

योजनेंतगवत आिाखडा तयाि किताना िस््यांच्या कामावि अचधक भि देण्यात आला असनू, िाज्यात सन 2012-13 ते 

2016-17 या कालावधीत एकूण कामांपैकी साधािणत: 65 टक्के कामे ही िस््यािी झाली आहेत. िस््यािी कामे झालेल्या 

वस््यांमधील लाभधािकांनी पाणीपिुवठा, शौिालय, चवज, गटाि, इ. कामे देखील होणे आवर्शयक असल्यािे मत मलू्यमापन पाहणी 
दिम्यान व्यक्त केले आहे. तर्ाचप, सदि कामे बहृत आिाखड्ात प्रस्ताचवत नसल्यािे अर्वा प्रस्ताचवत असल्यास प्रार्म्याने घेण्यात 
आली नसल्यािे चदसनू आले आहे.     

सदि योजनेसाठी शासनाने चवचहत केल्यानसुाि ग्रामपंिायती अंतगवत अनसुचूित जाती, उपजातीचनहाय समहुाने एकचित 

वास्तव्य करुन असलेल्या सववि वस््या ‘अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या’ म्हणनू घोच त किणे आवर्शयक आहे, 

तसेि, अशा सवव घोच त अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््यांिा समावेश बहृत आिाखड्ात किणे देखील आवर्शयक 

आहे. पाहणीसाठी चनवडलेल्या सववि 102 तालकु्यातील गटचवकास अचधकाऱ्यांनी ‘तालकु्यातील अनसुचूित जाती, उपजातीचनहाय 
समहुाने एकचित वास्तव्य करुन असलेल्या सववि वस््या (100 टक्के) ‘अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या’ म्हणनू 
घोच त किण्यात येतात, तसेि घोच त केलेल्या सवव अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््यांिा बहृत आिाखड्ात समावेश 

किण्यात येत असतो’ अशी नोंद केली आहे.  

ग्रामपंिायतीअंतगवत असलेल्या सवव अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या घोच त किण्यासाठी ्या सववि 
वस््यांिा ग्रामसभेत ठिाव पाचित किण्यात आला ककवा कसे याबाबत संबंचधत ग्राम चवकास अचधकािी यांनी तपासणी किणे 
आवर्शयक आहे. तर्ाचप, तसे होत नसल्यािे पाहणीत चदसनु आले, अख्स्त्वात असलेल्या पिंत ूघोच त न केलेल्या 21 अनसुचूित 
जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या पाहणीत आढळून आल्या. यावरुन घोरषत केलेल्र्या अनसुरूित जाती व नवबौध्द घटकाांच्र्या 
वस्तर्याांिी र्यादी परिपणूथ नसल्र्यािे रदसनू रे्यते. तसेि, घोच त केलेल्या सवव अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््यांिा 
समावेश बहृत आिाखड्ात होत नसनु, मलू्यमापन पाहणी दिम्यान अशा 13 अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या आढळून 
आल्या. अशाप्रकािच्र्या अख्स्ततवात असलेल्र्या अनसुरूित जाती व नवबौध्द घटकाांच्र्या वस्तर्या र्योजनेच्र्या लाभापासनू वांरित 
िाहत असल्र्यािे पाहणीत आढळून आले.  



बहृत आिाखडा तयाि केल्यानंति तो प्रचसध्द किण्यात येत असतो, असे 91 टक्के अचधकाऱ्यांनी सांगीतले असनू, पैकी 
65 टक्के अचधकाऱ्यांनी सदि आिाखडा कायालयात नोटीस बोडावि प्रचसध्द किण्यात येत असल्यािे नमदु केले, ति 18 टक्के 
अचधकाऱ्यांनी सदि आिाखडा चजल्हा पचि देच्या संकेतस्र्ळावि देखील प्रचसध्द किण्यात येत असल्यािे सांगीतले आहे.  

2. र्योजनेंतगथत हाती घेण्र्यात आलेली कामे मांजिू बहृत आिाखड्यातील होती कार्य? र्यािी मारहती घेणे. 

योजनेंतगवत केवळ बहृत आिाखड्ात समाचवष्ट्ट कामांना मंजिूी देणे बंधनकािक आहे. चवचवध स्तिाविील 
अचधकाऱ्यांकडून प्राप्त माचहतीनसुाि ता्कालीन गिजा लक्षात घेनन पढुील पाि व ासाठी आिाखडा तयाि किण्यात येत असतो. 
तर्ाचप, काही वेळेस बहृत आिाखड्ात समाचवष्ट्ट नसलेली कामे मंजिू झाल्यािे 25 टक्के अचधकाऱ्यांनी नमदु केले. याबाबत काही 
वेळेस बहृत आिाखड्ात प्रस्ताचवत केलेली कामे इति योजनेतुन झालेली असतात, प्र्यक्ष कामांस मंजिूी देईपयंत आिाखड्ातील 
प्रस्ताचवत कामांिी प्रार्चमकता बदललेली असते, इ. कािणांमळेु आिाखड्ा बाहेिील कामे मंजिू होत असल्यािे सांगीतले आहे. माि 
मागवदशवक सिूनांप्रमाणे मंजिू आिाखड्ातील प्रस्ताचवत कामे उपलब्ध असताना देखील सदि कामांना प्राधान्यक्रमाने मंजिूी चदली 
जात नाही असे चदसनू आले.  

मलू्यमापन पाहणीमध्ये चनवडलेल्या 102 तालकु्यांपैकी 5 तालकु्यांमध्ये अशा प्रकािे बहृत आिाखड्ाबाहेिील कामांना 
मंजिूी चदली असल्यािे चदसनू आले. सदि अचधकाऱ्यांनी बहृत आिाखड्ाबाहेिील कामे मंजिू किताना, योजनेंतगवत समावेश 
असलेल्या आठ प्रकािातीलि कामे मंजिु किण्यात येत असल्यािे मत व्यक्त केले. माि याकचिता कुणाही वचिष्ट्ठ अचधकाऱ्यािी 
पवूव/पर्शिात मंजिूी घेतल्यािे चदसनू आले नाही. 

  योजनेंतगवत एकूण आठ प्रकाििी कामे चवचहत केली आहेत, तर्ाचप, स्र्ाचनक पचिख्स्र्ती/गिजा, वस्तीतील िचहवाशांिी 
मागणी, इ. कािणांमळेु सदि चवचहत प्रकािाव्यतीचिक्त इतिही मुलभुत कामे योजनेंतगवत मंजिू किण्यात येत असल्यािे चदसते. सन 
2012-13 ते 2016-17 या पाि व ाच्या कालावधीत िाज्यात एकूण पणूव झालेल्या 65,271 कामांपैकी 1,520 (2.33 टक्के) काम े
ही चवचहत आठ प्रकािातील नसल्यािे पाहणीत आढळून आले. तिीही अशा प्रकाििी चवचहत नसलेली कामे समाचवष्ट्ठ असलेले बहृत 
आिाखडे मंजिू झाले आहेत. 

मलू्यमापन पाहणी कचिता चनवड नमनु्यातील प्र्यक्ष स्र्ळ भेटी चदलेल्या 553 कामांपैकी 6 कामे योजनेच्या चवचहत आठ 

प्रकािांमधील नसल्यािे चदसनू आले आहे. उदा. संिक्षण कभत, पाि बांधणे (ओटा), स्मशानभमूीिे बांधकाम, स्मशानभमूी शेड, 
समाजमंचदि दरुुस्ती, इ्यादी. या कामांपैकी 4 कामे बहृत आिाखड्ात प्रस्ताचवत केले असल्यािे चदसनू आले. बहृत आिाखड्ािी 

चनक ाप्रमाणे सकू्ष्म िाननी होणे आवर्शयक आहे. 

3. र्योजनेतांगथत हाती घेण्र्यात आलेली कामे अनसुरूित जाती व नवबौध्द घटकाांच्र्या वस्तर्याांमध्रे्यि घेण्र्यात आली आहे 

कार्य? र्यािी मारहती घेणे. 

योजनेंतगवत घेण्यात येणािी कामे ही अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीमध्ये वस्तीला लाभ होईल अशी असणे 
आवर्शयक आहे. तर्ाचप, वस्तीच्या सीमा चनख्र्शित केलेल्या नसल्यािे पाहणीत आढळून आले.   

िाज्यातील 34 चजल्हा समाज कल्याण अचधकाऱ्यांपैकी नाचशक व अमिावती चजल््ातील चजल्हा समाज कल्याण 
अचधकािी यांनी योजनेंतगवत अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीला लाभ होणाि नाही अशा चठकाणी कामे झाल्यािे 
आढळून आले आहे, असे सांगीतले. याबाबत संबंचधतांवि जबाबदािी चनख्र्शित करुन पढुील कायववाही किण्यात येत आहे असे 
सांगीतले.  

मलू्यमापन अभ्यास पाहणीत प्र्यक्ष स्र्ळभेटी चदलेल्या 553 कामांपैकी 550 कामे अनसुचूित जाती व नवबौध्द 
घटकांच्या वस्तीत झाल्यािे आढळून आले, ति नंदिुबाि, पणेु व अकोला या तीन चजल््ात प्र्येकी एक काम अनसुचूित जाती व 
नवबौध्द घटकांच्या वस्तीला लाभ होणाि नाही अशा चठकाणी झाल्यािे आढळून आले.  



4. र्योजनेंतगथत घेण्र्यात आलेली कामे ही अनसुरूित जाती व नवबौध्द घटकाांना सामरूहक लाभ होईल, अशी सावथजरनक 

रहतािी व आवश्र्यक होती कार्य? ते तपासणे. 

सदि योजना अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांना सामचूहक लाभािी आहे, योजनेंतगवत घेण्यात येणािी कामे ही, वैयख्क्तक 

लाभािी नसनू, साववजचनक चहतािी आहेत. योजनेंतगवत पाणी पिुवठ्यािी कामे, मलचन:स्सािण, वीज, गटाि बांधणे, अंतगवत िस्ते, 
पोहोििस्ते, पजवन्य पाण्यािा चनििा व समाजमंचदि अशी साववजचनक चहतािी आठ प्रकाििी कामे घेण्याबाबत चनदेश आहेत. 
मलू्यमापन अभ्यास पाहणीत एकूण 553 कामांिी पाहणी किण्यात आली. पैकी 547 कामे ही विील चवचहत आठ प्रकािातील 
असल्यािे चदसनू आले. उववचित सहा कामे चवचहत आठ प्रकािातील नसल्यािे आढळून आले. सदि कामे स्मशानभमूीस संिक्षण 
कभत, स्मशानभमूीस शेड, सभामंडपास ओटा, बैठकशेड, ओढ्यालगत संिक्षण कभत या प्रकाििी असनू साववजचनक चहतािी 
असल्यािे चदसनू आले, माि ही कामे इति योजनांमधनुही मंजिू होन शकतात. 

र्योजनेंतगथत मांजूि झालेली कामे सावथजरनक रहतािी असल्र्यािे मलू्र्यमापन अभ्र्यास पाहणीत आढळून आले.      

5. र्योजनेंतगथत ज्र्या प्रर्योजनाकरिता रनधी मांजूि किण्र्यात आला तर्याि प्रर्योजनार्थ रनधी खिी झाला शकवा कसे? र्यािी 

खात्री किणे. 

पाहणी केलेल्या सववि 34 चजल्हा समाज कल्याण अचधकाऱ्यांनी व 102 गट चवकास अचधकाऱ्यांनी चवतचित चनधीिा 
चवचनयोग ज्या कामासाठी चनधाचित केला आहे ्याि कामासाठी होत असल्यािे चनचिक्षण नोंदचवले. 

चजल्हा पचि द कायालय व संबंचधत पंिायत सचमती कायालयांमधील चवतचित चनधी, प्राप्त चनधी व झालेला खिव यात 

ताळमेळ नसल्यािे मलू्यमापन अभ्यास पाहणीमध्ये चदसनू आले. पाहणी केलेल्र्या 102 तालुक्र्याांपैकी 53 (52 टक्के) 
तालुक्र्यामध्रे्य नोंदरवलेला प्राप्त रनधी व तर्याि रजल्यातील रजल्हा परिषद कार्यालर्याांकडे नोंदरवलेला रवतरित रनधी र्यात 
तफावत असल्र्यािे आढळून आले. तसेि, तालकुास्तिावि नोंदचवण्यात आलेला खिव व चजल्हा पचि द कायालयांत ्याि 

तालकु्यासाठी नोंदचवलेला खिव यात देखील मोठा र्िक आढळून आला असनू, पाहणी केलेल्र्या 102 तालुक्र्याांपैकी  58 (57 
टक्के) तालुक्र्यामधील खिथ व रजल्हा परिषद कार्यालर्याांकडे तर्याि तालुक्र्यासाठी नोंदरवलेला खिथ र्यात तफावत रदसनू 

आली. 

पाहणी केलेल्या 34 चजल्हा पचि द कायालयांकडे तालकु्यांना चवतचित चनधी, झालेला खिव, चशल्ल क चनधी, अखषिकि त चनधी, 
समषिकपत चनधी, इ. नोंदी अद्ययावत नसल्यािे आढळून आले. बऱ्याि चजल्हा पचि द कायालयांनी मलू्यमापन पाहणीत ्यांिेसाठी 
असलेले पिक क्र.2 भरुन देण्यासाठी पंिायत सचमती कायालयांकडून चनधीचव यीिी माचहती प्राप्त करुन घेनन पिक भिले आहे. 
प्र्यक्षात सदि माचहती चजल्हा पचि द कायालयात असलेल्या अचभलेख्यांवरुन नोंदचवणे अचभपे्रत आहे, तर्ाचप, सदि कायालयांनी 
आवर्शयक नोंदी घेतलेल्या नसल्यामळेु ्यांना तालकुा स्तिावरुन माचहती घ्यावी लागली आहे. हीि पचिस्र्ीती पंिायत सचमती 
कायालयांिी असनू, कामािी सद्यख्स्र्ती व कामचनहाय झालेला खिव याच्या अद्ययावत नोंदी ्यांिेकडे नसल्यामळेु ्याबाबतिी 
माचहती ्यांनी ग्रामपंिायत कायालयांकडून घेनन नोदंचवल्यािे पाहणीत आढळून आले. कामाच्या नोंदी व प्र्यक्ष कामावि झालेला 
खिव याबाबतच्या अद्ययावत नोंदी ग्रामपंिायत कायालयांकडे असणे अपेचक्षत आहे. तर्ाचप, सदि नोंदी अद्ययावत नसल्यािे 
पाहणीमध्ये काही ग्रामपंिायत कायालयांमध्ये आढळून आले आहे. 

ग्रामपांिार्यत कार्यालर्याकडून प्रतर्यि कामावि खिथ होतो, सदि खिाबाबत पांिार्यत सरमती व रजल्हा परिषद 
कार्यालर्याांकडे काणतर्याही नोंदी नसल्र्यािे पाहणीत आढळून आले आहे. तसेि, र्याबाबत कोणताही मारसक/ तै्रमारसक 
प्रगती अहवाल सादि केला जात नसल्र्यामळेु पाहणी केलेल्र्या सवथि पांिार्यत सरमती व रजल्हा परिषद कार्यालर्याांना ज्र्या 
प्रर्योजनाकरिता/कामाकरिता रनधी रवतिीत किण्र्यात आला आहे तो तर्याि कामावि खिथ होत आहे शकवा नाही र्याबाबत 
वस्तरुनष्ट्ठ मारहती देता आली नसल्र्यािे पाहणीत रदसनु आले.  



रजल्हा परिषद व पांिार्यत सरमती कार्यालर्याांच्र्या रवतरित रनधी व खिथ र्याबाबतच्र्या सांकल्पना स्पष्ट्ट नसल्र्यािे 
पाहणीत रदसनु आले आहे. बऱ्र्याि रजल्हा परिषद कार्यालर्याांनी तर्याांच्र्यास्तिावरुन रवतरित रनधी हाि खिथ नोंदरवला 
आहे, प्रतर्यिात पांिार्यत सरमती कार्यालर्याकडे तो रनधी रशल्लक असनू, खिथ केला नसल्र्यािे पाहणीत आढळून आले. 
हीि परिख्स्र्ती पांिार्यत सरमती कार्यालर्याांिी असनू पांिार्यत सरमतीने रवतरित रनधी खिथ दशथरवला आहे तर्ारप सांबांरधत 
ग्रामपांिार्यत कार्यालर्याांकडे तो रशल्लक असल्र्यािे रदसनू रे्यते. तेव्हा याबाबत संबंचधत ग्रामपंिायतस्तिावरुन चवतचित चनधी हा 
्या कामाविील प्र्यक्ष खिव असनू तोि “खिथ” पंिायत सचमती, चजल्हा पचि द, आयकु्त/उपायकु्त समाजकल्याण कायालयाकडे 
नोंदचवण्यात आलेला असावा. यासाठी अद्ययावत माचसक प्रगती अहवाल चनयमीत व चवचहत कालावधीत सादि किण्यात यावा व 
्यानसुाि संबंचधत कायालयाने ्यांिेकडील नोंदी अद्ययावत करुन ्यांिा माचसक प्रगती अहवाल वचिष्ट्ठ कायालयास सादि किणे 
आवर्शयक आहे. 

पाहणी केलल्या सववि 204 ग्रामचवकास अचधकाऱ्यांनी प्राप्त चनधीिे चवचनयोजन ज्या कामासाठी चनधाचित केले आहे, 
्याि कामासाठी होत असल्यािी नोंद केली आहे. चनधी ज्या आषिकर्क व ात प्राप्त होतो ्याच्या पढुील आषिकर्क व ाअखेिपयंत तो 
खिव किण्यास पिवानगी असनू, तद्नंति सदि चनधी हा अखषिकि त चनधी असनू तो शासन जमा किण्याबाबत स्पष्ट्ट सिूना आहेत. 
सदि चनधी शासनास जमा किण्यात येत असल्यािे संबंचधत अचधकाऱ्यांनी सांगीतले असले तिी, प्र्यक्षात असा अखषिकि त चनधी 
चवचहत कालावधीत शासन जमा केला जातो ककवा कसे याबाबत पडताळणी किणे आवर्शयक आहे. योजनेंतगवत चनधी कोण्या 
कामावि मंजिू केला आहे व मंजिू चनधीपैकी चकती चनधी खिव झाला वा चशल्लक आहे याबाबत स्वयंस्पष्ट्ट नोंदी संबंचधत सववि 
कायालयांनी ठेवल्यािे आढळून आले नाही.  

रनधीबाबतिे सवथ अरभलेखे र्योग्र्यप्रकािे जतन किण्र्याकरिता तातडीने ठोस उपार्यर्योजना किणे आवश्र्यक 
असल्र्यािे पाहणीत रदसनू आले.  

6. कामे मांजिू केल्र्यापासनू रवरहत वेळेत (जास्तीत-जास्त 1 वषात) पणूथ केली जातात का? र्यािा व रवलांब होत असल्र्यास 

तर्या मागील कािणाांिा शोध घेणे. 

योजनेंतगवत मंजिू काम 1 व ाच्या आत पणूव किावे असे चनदेश संबंचधत शासन चनणवयात देण्यात आले आहेत. याबाबत 85 

टक्के अचधकाऱ्यांनी कामे चवचहत कालावधीत पणूव किण्यात येत असल्यािे मत व्यक्त केले. ति, साधािणत: 15 टक्के 
अचधकाऱ्यांनी कामे पणूव किण्यासाठी एक व ापेक्षा जास्त कालावधी लागत असल्यािे पाहणीत सांचगतले आहे.  

मलू्यमापन अभ्यास पाहणीत िाज्यातनू चनवडलेल्या एकूण 204 ग्रामपंिायतींमध्ये सन 2012-13 ते 2016-17 या 

कालावधीत योजनेंतगवत 863 कामे घेण्यात आली होती. सदि कामांपैकी साधािणत: 75 टक्के कामे ही प्रशासकीय व तांचिक 
मंजिूी चमळाल्यापासनू एक व ाच्या कालावधीत पणूव झाली असल्यािे चदसनू आले.  

योजनेंतगवत कामांना व ाच्या सरुुवातीच्या सहा मचहन्यांच्या आत म्हणजेि सप्टेंबि अखेिपयंत मंजिूी देण्यात यावी असे 
चनदेश आहेत. तर्ाचप, चनवडलेल्या 204 ग्रामपंिायतींमध्ये सन 2012-13 ते 2016-17 या पाि व ाच्या कालावधीत व ाच्या 

सरुुवातीच्या सहा मचहन्यात केवळ 24 टक्के कामे मंजिू केली असल्यािे चदसते. उववचित  76 टक्के कामे माहे सप्टेंबि नंति मंजिू 
किण्यात आल्यािे, ्यातही 48 टक्के कामे माहे जानेवािी ते मािव या कालावधीत मंजिू किण्यात येत असल्यािे चदसनू आले. कामे 
पणूव होण्यास लागणाऱ्या चवलंबािे हे मखु्य कािण असल्यािे चनदशवनास आले आहे.  

प्रशासकीय मंजिूी व तांचिक मंजिूी मध्ये कालावधी जात असनू, दोन्ही मंजिूी दिम्यान तीन मचहन्यांपेक्षा जास्त कालावधी 

लागला असल्यािे साधािणत: 33 टक्के कामांच्या बाबतीत आढळून आले. ति 18 टक्के कामांच्या प्रशासकीय मंजिूी व तांचिक 

मजंिूीच्या दिम्यान सहा मचहन्यांपेक्षा अचधक कालावधी लागला आहे. पचिणामी कामे चवलंबाने सरुु होनन पणूव होण्यास चवलंब होत 
असल्यािे चदसते.  



चजल्हा समाज कल्याण अचधकािी यांिेकडून पंिायत सचमतीस व पंिायत सचमतीकडून संबंचधत ग्रामपंिायतीस चनधी 
चवतिणास चवलंब होत असल्यािे पाहणीत आढळून आले. चनधी अभावी कामे चवचहत कालावधीत पणूव होत नसल्यािे चदसते.  

आयकु्त समाज कल्याण, उपायकु्त समाज कल्याण, चजल्हा पचि द, इ. वचिष्ट्ठ कायालयांकडून कामांिी आवर्शयक ती 
चनचिक्षणे घेतली जात नसल्यािे चदसनू आले. कामाबाबतिे चनयतकाचलक प्रगती अहवाल संबंचधत कायालयाने सादि न केल्यास 
वचिष्ट्ठ कायालयांकडून ्याबाबत पाठपिुावा न किणे तसेि, प्राप्त होणाऱ्या अहवालावि योग्य ती कायववाही होत नसल्यािे चदसनू 
आले. ्यामुळे कामे पणूव किण्यास चवलंब होत असल्यािे पाहणीत चदसनू आले आहे. 

बऱ्यािदा कामािे अंदाजपिक तयाि किताना वा मंजिूी देताना स्र्ाचनक अडिणींबाबत कल्पना नसते, प्र्यक्ष काम सरुु 
किताना जागेिी अडिण, स्र्ाचनक पातळीविील वाद/तंटे, इ. चवचवध कािणांमुळे कामास चवलंब होतो. 

पाणी टंिाई काळात बांधकामासाठी आवर्शयक पाणीपिुवठा उपलब्ध नसल्यामळेु देखील कामास चवलंब होतो, तसेि 
पावसाळ्यात कामे बंद असल्याने कामांना चवलंब झाल्यािे चदसनू आले.  

योजनेंतगवत कामे करुन घेण्यासाठी ई-चनचवदा प्रचक्रया बंधनकािक आहे. सदि प्रचक्रयेमुळे तसेि, ई-चनचवदा प्रचक्रयेस 
आवर्शयक प्रचतसाद नसल्याने कामे सरुु होण्यास चवलंब होतो, असे मत संबंचधत अचधकाऱ्यांनी व्यक्त केले. 

7. र्योजनेतांगथत घेण्र्यात आलेल्र्या कामाांिी सद्यख्स्र्ती व प्रर्म दशथनी दजा तपासणे.  

मलू्यमापन अभ्यास पाहणीमध्ये योजनेंतगवत झालेल्या कामांिे तांचिक मलू्यमापन किण्यात आले नसनू, कामांिी 

सद्यख्स्र्ती बघण्यात आली आहे. तसेि, केवळ सकृतदशवनी दजा तपासण्यात आला आहे. पाहणी केलेल्या 553 कामांपैकी, 293 
(53 टक्के) कामांिा दजा सववसाधािण/चठक असल्यािे आढळून आला, 239 (43 टक्के) कामांिा िांगला आढळून आला, ति 

21 कामे (4 टक्के) चनकृष्ट्ट दजािी आढळून आली. चनवड केलेल्या 553 कामांपैकी साधािणत: 325 (59 टक्के) कामांिी 
देखभाल दरुुस्ती किण्यात येते असे मत संबंचधत वस्तीतील िचहवार्शयांनी (लाभधािकांनी) नोंदचवले, ति 215 (39 टक्के) कामांिी 
देखभाल दरुुस्ती होत नसल्यािी खंत संबंचधत लाभधािकांनी व्यक्त केली आहे. पाहणी दिम्यान 4 कामे अपणूव असल्यािे ति 9 कामे 
ही वापिात नसल्यािे आढळून आले.  

योजनेंतगवत संबंचधत कचनष्ट्ठ अचभयंता यांनी प्र्यक्ष अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीिी भौगोचलक व तांचिक 

तपासणी करुन बहृत आिाखडा तयाि किावा अशा सिूना आहेत. तर्ाचप, साधािणत: 25 टक्के गटचवकास अचधकाऱ्यांनी व 13 
टक्के ग्रामचवकास अचधकाऱ्यांनी सदि आिाखडा संबंचधत ग्रामपंिायत तयाि कित असल्यािे चनचिक्षण नोंदचवले. तांचिक 

अचधकाऱ्यांनी (अचभयंता) कामे प्रस्ताचवत केली नसल्यामळेु प्र्यक्ष कामे किताना तांचिक अडिणी येण्यािी शक्यता असते.     

8. र्योजनेंतगथत कामे मांजिू होताना रवरहत प्राधान्र्यक्रमाने होतात कार्य? र्यािा शोध घेणे 

 र्योजनेंतगथत एकूण आठ प्रकाििी कामे घेण्र्याबाबत रनदेश आहेत. रद. 01 ऑगस्ट, 2013 िोजीच्र्या शासन 

रनणथर्यान्वरे्य सदि कामे पाणी पिुवठ्यािी कामे, मलरन:स्सािण, पोहोि िस्ते, अांतगथत िस्ते, वीज व समाजमांरदि र्या 

प्राधान्र्यक्रमानसुाि पणूथ किण्र्याबाबत रनदेश असनू, गटाि बाांधणे व पजथन्र्य पाण्र्यािा रनििा र्या कामाांच्र्या 
प्राधान्र्यक्रमाबाबत स्पष्ट्ट रनदेश नाही. 

मलू्यमापन अभ्यास पाहणीमध्ये िाज्यातील एकूण 34 चजल्हा समाज कल्याण अचधकाऱ्यांपैकी 33 अचधकाऱ्यांनी चवचहत 
प्राधान्यक्रमाने कामे मंजिु किण्यात येत असल्यािे सांगीतले, ति चजल्हा समाज कल्याण अचधकािी, िायगड यांनी चजल्हा पचि द 
सदस्यांनी सिूचवल्यानसुाि कामे मंजिू किण्यात येतात असे मत व्यक्त केले आहे. चनवडलेल्या 102 गट चवकास अचधकाऱ्यांपैकी 
95 अचधकाऱ्यांनी प्राधान्यक्रमाने कामे मंजिू केली जातात असे मत व्यक्त केले. इति अचधकाऱ्यांनी स्र्ाचनक मागणीनसुाि वा 
आवर्शयकतेनसुाि कामे मंजिू किण्यात येत असल्यािे सांगीतले.  



प्राप्त माचहती नसुाि साधािणत : 94 टक्के अचधकाऱ्यांनी प्राधान्यक्रमाने कामे मंजिू किण्यात येत असल्यािे मत व्यक्त 
असले तिी, र्योजनेंतगथत रवकास कामाांना प्राधान्र्यक्रमाने मांजिुी रदली जात नसल्र्यािे मलू्र्यमापन अभ्र्यास पाहणीत 

रनदशथनास आले आहे. रवशेषत: अांतगथत िस्तर्याांच्र्या कामाांवि अरधक भि देण्र्यात आला असनू, पाणी पिुवठा, 

मलरन:स्सािण व पोहोि िस्ते ही कामे रवरहत प्राधान्र्यक्रमाने पणूथ किण्र्यात आली नसल्र्यािे रदसनू आल.े योजनेंतगवत सन 

2012-13 ते 2016-17 या कालावधीत िाज्यात पणूव झालेल्या एकूण 65,271 कामांपैकी 63 टक्के कामे ही अंतगवत िस््यािी 

असनू, पाणी पिुवठ्यािी 5 टक्के, मलचन:स्सािणािी 3 टक्के ति पोहोि िस्ते 2 टक्के याप्रमाणे कामे पणूव झाली आहे.    

मलू्यमापन अभ्यास पाहणी केलेल्या 553 कामांमध्ये देखील विीलप्रमाणे प्राधान्यक्रमाने कामे झाल्यािे चदसनू आले नाही. 
जास्तीत-जास्त भि अंतगवत िस््यांच्या कामावि देण्यात येत असल्यािे आढळून आले. मलू्यमापन अभ्यास पाहणीअंतगवत 
चनवडण्यात आलेल्या कामांिी प्रकािचनहाय संख्या पढूील आलेख क्र. 8 मध्ये दशवचवण्यात आले आहे.       

 

आलेख क्रमाांक 8 

 

विील तक््यात दशवचवल्या प्रमाणे पाहणी केलेल्या 553 कामांपैकी 57 टक्के कामे ही अंतगवत िस््यािी होती, ति पाणी 

पिुवठा (7 टक्के), मलचन:स्सािण (1 टक्का), पोहोि िस्ते (4 टक्के) ही कामे चवचहत प्राधन्यक्रमाने घेतल्यािे चदसनू आले नाही. 

रवशेषत: ज्र्या वस्तर्याांमध्रे्य िस्तर्यािी कामे झाली आहेत अशा वस्तर्याांमध्रे्य लाभधािकाांकडून पाणी पिुवठा व मलरन:स्सािण 

र्या प्राधान्र्यक्रमाच्र्या कामाांिी मागणी असनू, ती कामे झाली नसल्र्यािे पाहणीत रदसनू आले. िस््यािी कामे झालेल्या 

वस््यांमधील 29 टक्के लाभधािकांनी पाणी पिुवठ्यािी, 17 टक्के लाभधािाकांनी मलचन:स्सािणािी (साववजचनक शौिालयािी) 
कामे होणे आवर्शयक असल्यािे मत व्यक्त केले आहे.  

 र्योजनेंतगथत कामे मांजूि किताना वस्तर्याांिा प्राधान्र्यक्रम पढुीलप्रमाणे रनख्श्ित किण्र्यात आला आहे- र्योजनेिा 
एकदाही लाभ रमळाला नाही अशा वस्तर्या, जादा अनदुानािा लाभ देणे बाकी आहे अशा वस्तर्या, एकदा लाभ रदलेल्र्या 
वस्तर्या, दोनदा लाभ रदलेल्र्या वस्तर्या.  

चद. 5 चडसेंबि, 2011 च्या शासन चनणवयानसुाि वस््यांना चनधी वाटपाकचिता विील प्रमाणे वस्ती/गावाच्या चनवडीबाबत 
प्राधान्यक्रम ठिचवण्यात आला आहे. गट चवकास अचधकािी यांनी ्यांच्या तालकु्यातील सवव गावांिी प्राधान्यक्रमानसुाि यादी तयाि 



करुन चजल्हा कायालयास सादि किावी असे चनदेश आहेत. योजनेंतगवत कामे मंजिू किताना ती उपिोक्त प्राधान्यक्रमाने मंजिू 

किण्यात येत असल्यािे साधािणत: 94 टक्के अचधकाऱ्यांनी सांगीतले. तर्ाचप, बऱ्यािशा संबंचधत कायालयांकडे प्राधान्यक्रमाच्या 
याद्या आढळून आल्या नाहीत. बहृत आिाखड्ाच्या प्रती संबंचधत ग्रामपंिायतीकडे आढळून न आल्यामुळे प्रार्म्यक्रमाने कामे 
होतात ककवा नाही याबाबत ग्रामचवकास अचधकाऱ्यांना माचहती देता आली नाही. तसेि, सन 2013 मधील बहुतांश बहृत 

आिाखड्ात वस््यांिा प्राधान्यक्रम ठिचवण्याबाबत आवर्शयक असणाऱ्या नोंदी (जसे, एकदाही योजनेिा लाभ न चमळालेल्या वस््या, 
एकदा लाभ चमळालेल्या, दोनदा लाभ चमळालेल्या वस््या) आढळून आल्या नाहीत.  

पाहणी दिम्यान अभ्यास केलेल्या 106 अलाभधािक अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््यांपैकी 72 वस््या ‘बहृत 
आिाखड्ात काम प्रस्ताचवत असनू देखील मागील पाि व ापासनू योजनेिा लाभ चमळालेला नाही’ अशा आहेत.  

9. अनसुरूित जाती व नवबौध्द घटकाांिी वस्ती अख्स्ततवात आहे पिांत ुती घोरषत किण्र्यात आलेली नाही, अशा वस्तर्याांिा 

शोध घेणे. 

 ग्रामपंिायतीअंतगवत असलेल्या सवव अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या ग्रामपंिायतीमार्व त घोच त किणे 
आवर्शयक आहे. सदि घोच त केलेल्या वस््यांिा बहृत आिाखड्ात समावेश किण्यात येत असनू, बहृत आिाखड्ातील प्रस्ताचवत 
कामे योजनेंतगवत घेण्याबाबतच्या सिूना आहेत. ्यामुळे अख्स्त्वात असलेल्या अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या 
घोच त नसल्यास अशा वस््या नचवन बहृत आिाखडा तयाि किेपयंत चकमान पाि व ासाठी योजनेच्या लाभापासनू वंचित िाहतात.  

 सामाचजक न्याय व चवशे  सहाय्य चवभागाच्या चद. 01/08/2013 िोजीच्या शासन चनणवयान्वये बहृत आिाखडा तयाि 
किण्यापवूी िाज्यातील सवव अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या घोच त किण्याबाबत सिूना हो्या. तर्ाचप मलू्यमापन 
अभ्यास पाहणीमध्ये अशा 21 अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या आढळून आल्या की, ज्या अख्स्त्वात असनू देखील 
्या घोच त किण्यात आल्या नाहीत. सदि 21 वस््या केवळ मलू्यमापन पाहणीसाठी चनवडलेल्या 204 ग्रामपंिायतींमध्ये आढळून 

आल्या असनू, ग्रामपंिायतींच्या संख्येच्या साधािणत: 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त वस््या घोच त किण्यात आले नसल्यािे चदसते. सदि 

प्रमाण मोठे असनू, अशाप्रकािे केवळ घोच त न केल्यामळेु अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या योजनेच्या लाभापासनू 
वंचित िाचहल्या असण्यािी शक्यता आहे. 

10. र्योजनेंतगथत एकाि वस्तीमध्रे्य कामाांिी रिरुक्ती होते का? ते तपासणे. 

योजनेंतगवत होणािी कामे ही शासनाच्या आमदाि स्र्ाचनक चवकास कायवक्रम, खासदाि स्र्ाचनक चवकास कायवक्रम, ग्राम 
समधृ्दी योजना, 14 वा चवत्त आयोग, इ. चवचवध योजनेंतगवत पणूव केली जातात. ्यामळेु प्रस्ताचवत कामे इति योजनेतनु झाले 
नसल्याबाबत खािी किणे आवर्शयक आहे. योजनेंतगवत काम प्रस्ताचवत किताना योजनेतील कामाच्या अचभलेख्यांवरुन, 
दस्तऐवजावरुन तसेि, प्र्यक्ष कामाच्या चठकाणी पाहणी करुन, संबंचधत वस््यांमध्ये िौकशी करुन योजनेंतगवत कामांिी चद्वरुक्ती 
होत नसल्याबाबत खािी किण्यात येत असल्यािे संबंचधत ग्रामचवकास अचधकाऱ्यांनी सांगीतले आहे.  

11. एकाि वस्तीला र्योजनेिा वािांवाि लाभ रदला गेला आहे का? ते तपासणे. 

योजनेंतगवत इति वस््यांना लाभ न देता एकाि वस्तीला वािंवाि लाभ चदला जात असल्यािे पाहणीत आढळून आले नाही. 
9 टक्के ग्रामचवकास अचधकाऱ्यांनी काही वस््यांना लोकसंख्येच्या चनक ापेक्षा जास्त लाभ चदला असल्यािे सांगीतले. चनक ापेक्षा 
जास्त लाभ देण्यािी वस््या चवखुिलेल्या असणे, ग्रामपंिायतीअंतगवत एकि वस्ती असणे, काम पणूव किण्यासाठी येणािा खिव 
चनक ापेक्षा जास्त असणे, इ. कािणे असल्यािे सांगीतले. ग्रामपंिायतीअंतगवत इति वस््यांना लाभ न देता एकाि वस्तीला वािंवाि व 
लाकसंख्येच्या चनक ापेक्षा जास्त लाभ चमळत असल्यािे पाहणीत आढळून आले नाही.  

 



12. र्योजनेंतगथत काम पणूथ होईपरं्यत िाज्र्य/रवभाग/रजल्हा/तालुका स्तिावरुन तपासणी किण्र्यात रे्यते कार्य? र्यािा शोध 

घेणे. 

शासकीय योजनेंतगवत होत असलेली कामे वेळेत पणूव किणे, अंदापिकाप्रमाणे कामे होतात ककवा नाही हे तपासणे, 
मागवदशवक त्वानसुाि कामे करुन घेणे, कामािा दजा िांगला िाहाणे, कामांिा योग्य-्या लाभधािकांना लाभ होणे, कामात 
असलेल्या िटुी दिु किणे, लाभधािकांच्या कामाचव यी असलेल्या तक्रािी दिु किणे, इ.कचिता वचिष्ट्ठ कायालयांकडून कामांच्या 
तपासण्या किणे अपेचक्षत आहे.  

चद. 1 ऑगस्ट, 2013 िोजीच्या शासन चनणवयान्वये अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीिा चवकास किणे या 

योजनेंतगवत ‘होणाऱ्या चवकास कामांिी अंतगवत तपासणी चजल्हा समाज कल्याण अचधकािी, चजल्हा पचि द यांनी संबंचधत अन्य 
अचधकािी/कमविाऱ्यांसमवेत किावी. तसेि, प्रादेचशक उपायकु्त, समाज कल्याण यांनी अन्य चजल््ातील समाज कल्याण अचधकािी, 
चजल्हा पचि द यांिेसमवेत चवकास कामांिी 100 टक्के तपासणी किावी. या व्यचतचिक्त 5 टक्के अनसुचूित जाती व नवबौध्द 

घटकांच्या वस््यांमधील कामांिी तपासणी आयकु्त, समाज कल्याण, पणेु यांच्यामार्व त किण्यात यावी’ अशा सिूना आहेत.  

योजनेंतगवत झालेल्या कामांच्या तपासण्या किण्यात येतात काय याबाबत मलू्यमापन अभ्यास पाहणीमध्ये माचहती घेण्यात 
आली. िाज्र्यात र्योजनेंतगथत झालेल्र्या कामाांच्र्या आर्यकु्त, समाज कल्र्याण, पणेु र्याांिेमाफथ त तसेि, सांबांरधत उपार्यकु्त, 
समाज कल्र्याण र्याांिेमाफथ त तपासण्र्या किण्र्याच्र्या सिूना असल्र्या तिी सवथि रजल्यात अशा प्रकािच्र्या तपासण्र्या झाल्र्या 
नसल्र्यािे पाहणीमध्रे्य आढळून आले.  

िाज्यातील 34 चजल्हा समाज कल्याण अचधकाऱ्यांपैकी 30 अचधकाऱ्यांनी ्यांच्यामार्व त कामांच्या तपासण्या किण्यात येत 
असल्यािे सांगीतले, ति 102 गटचवकास अचधकाऱ्यांपैकी 97 अचधकाऱ्यांनी ्यांच्यामार्व त तपासण्या किण्यात येत असल्यािे 
सांगीतले आहे. दिव ी तपासण्यात येणाऱ्या कामांबाबतिी माचहती तक्ता क्र. 5 मध्ये दशवचवली आहे.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 साधािणत: 88 टक्के समाज कल्याण 
अचधकाऱ्यांनी ति 95 टक्के गटचवकास 
अचधकाऱ्यांनी ्यांच्यामार्व त कामाच्या तपासण्या 
किण्यात येत असल्यािे सांगीतले. तर्ाचप, दिवषी 

साधािणत: रकती टक्के कामाांच्र्या तपासण्र्या 

किाव्र्यात र्याबाबत मतरभन्नता रदसनु आली. 
आयकु्त, समाज कल्याण, पणेु यांिेमार्व त तसेि, 
संबंचधत उपायकु्त, समाज कल्याण यांिेमार्व त 
तपासण्या होत नसल्याने ्यांिे चजल्हा पचि द व 
पंिायत सचमती कायालयांवि तपासण्याबाबत 
चनयंिण नसल्यािे पाहणीत चदसनू आले. 

 विील तक््यामध्ये दशवचवल्याप्रमाणे 

साधािणत: 93 टक्के अचधकाऱ्यांनी ्यांच्यामार्व त 
योजनेंतगवत झालेल्या कामांच्या तपासण्या किण्यात 
येतात असे मौचखक सांचगतले असले तिी, 
मलू्यमापन अभ्यास पाहणीदिम्यान केवळ 8 चजल्हा 
समाज कल्याण अचधकाऱ्यांनी ति 7 गटचवकास 
अचधकाऱ्यांनी तपासणी संबंचधत अचभलेखे उपलब्ध 

करुन चदले. ‘कामाांच्र्या तपासण्र्या किण्र्यात 

रे्यतात’ असे साांगणाऱ्र्या अरधकाऱ्र्याांपैकी 88 टक्के अरधकाऱ्र्याांकडे तपासण्र्या केल्र्यािे कोणतेही तपासणी 

अहवाल/अरभलेखे/दस्तऐवज उपलब्ध नसल्र्यािे मलू्र्यमापन पाहणीत आढळून आले.  

 तसेि, चनवड केलेल्या 204 ग्रामपंिायतींपैकी 133 (65 टक्के) ग्रामचवकास अचधकाऱ्यांनी ्यांच्या ग्रामपंिायतीअंतगवत 
झालेल्या कामांिी वचिष्ट्ठ कायालयाकडून तपासणी केल्यािे सांचगतले असले, तिी केवळ 18 (9 टक्के) अचधकाऱ्यानी ्याबाबतिे 
अचभलेखे/ तपासणी अहवाल उपलब्ध करुन चदले, उववचित 91 टक्के ग्रामरवकास अरधकाऱ्र्याांकडे वरिष्ट्ठ कार्यालर्यामाफथ त 

कामाच्र्या तपासणी सांबांरधत नोंदी आढळून आल्र्या नाहीत.  

 विील मदु्याांवरुन असे रनदशथनास रे्यते की, रवरवध पातळीवरुन कामाच्र्या तपासण्र्या किण्र्यात रे्यत असल्र्यािे 
मौरखक साांगण्र्यात आले तिी, प्रतर्यिात तपासणीबाबतिे अतर्यांत नगन्र्य पिुावे, तपासणी अहवाल, दस्तऐवज, अरभलेखे, 
पत्रव्र्यवहाि, इ. मलू्र्यमापन पाहणीत उपलब्ध झाले आहेत.  

अपिुा अचधकािी/कमविािी वगव, चिक्त पदे व कामािी वाढती व्याप्ती, इ. कािणामळेु कामाच्या तपासण्या केल्या जात 
नसल्यािे संबंचधत अचधकाऱ्यांनी नमदु केले आहे.  

13. र्योजनेिे सांरनर्यांत्रण व पर्यथवेिण केले जाते कार्य व कशा प्रकािे? 

शासकीय कामकाजात मंिालयस्ति ते ग्रामस्तिापयंत या योजनेशी संबंचधत असणाऱ्या प्र्येक अचधकािी/कमविािी यांनी 
्यांच्यावि सोपचवलेल्या/ अन ंुगाने येणाऱ्या जबाबदािीनसुाि स्वपे्रिणेने संचनयंिण व पयववेक्षण किणे आवर्शयक आहे. प्र्येक 
योजनेकचिता याप्रमाणे संचनयंिण व पयववेक्षण किणे महत्त्वािे असनू, ्याद्वािे सदि योजना शासनाच्या ध्येय धोिणांप्रमाणे 
जनसामान्यांपयंत पोहिणे शक्य होते.  

तक्ता क्रमाांक 5 

 

सांबांरधत कार्यालर्याांनी नोंदरवल्र्यानसुाि दिवषी र्योजनेंतगथत झालेल्र्या 
कामाांपैकी तपासण्र्यात रे्यणाऱ्र्या कामाांिी टक्केवािी 

अ. क्र. दिव ी झालेल्या कामांपैकी 
तपासण्या किण्यात येणाऱ्या 

कामांिी टक्केवािी 

कायालयांिी संख्या 

चजल्हा 
पचि द 

पंिायत 
सचमती 

1 20 टक्के 7 27 

2 40 टक्के 4 3 

3 60 टक्के 2 5 

4 80 टक्के 4 5 

5 100 टक्के 13 57 

6 तपासण्या किण्यात येत नाही 4 5 

एकूण 34 102 



योजनेंतगवत अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या घोच त किणे, स्र्ाचनक गिजांनसुाि बहृत आिाखडा तयाि 
किणे, चनधी उपलब्धते प्रमाणे कामांिा प्राधान्यक्रम लक्षात घेनन चनधीिी मागणी किणे, कामांच्या प्राधान्यक्रमानसुाि कामांिे 
अंदाजपिके मागचवणे, कामांना मंजिूी देणे, चनधी चवतिण, कामांिे चनचिक्षण, चनयतकाचलक अहवाल, इ.बाबत वेळोवेळी संचनयंिण व 
पयववेक्षण किण्यात येते ककवा कसे याबाबत मलू्यमापन अभ्यास पाहणीमध्ये माचहती घेण्यात आली. योजना अंमलबजावणीच्या 
साधािणत: येणाऱ्या प्र्येक टप्प्यांिे अपेचक्षत संचनयंिण व पयववेक्षणाबाबतिी चनचिक्षणे खालील प्रमाणे नोंदचवलेली आहेत. 

i. र्योजनेंतगथत रनकषानसुाि अनसुरूित जाती व नवबौध्द घटकाांच्र्या वस्तर्या घोरषत किणे व घोरषत केलेल्र्या सवथ 
वस्तर्याांिा बहृत आिाखड्यात समावेश किणे :   

मलू्यमापन अभ्यास पाहणींतगवत पाहणीकचिता चनवड झालेल्या एकूण 204 ग्रामपंिायतींमध्ये चनक ानसुाि पाि आहेत, पिंत ु

‘अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या’ म्हणनू घोच त न केलेल्या 21 वस््या आढळून आल्या. तसेि, घोच त केलेल्या 13 

अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््यांिा बहृत आिाखड्ामध्ये समावेश केला नसल्यािे आढळून आले.   

ii. स्र्ारनक परिख्स्र्ती व गिजा लिात घेऊन बहृत आिाखडा तर्याि किणे (प्राधान्र्यक्रम) :   

बहृत आिाखडा तयाि किताना स्र्ाचनक पचिख्स्र्ती व गिजा लक्षात घेनन कामांिा चवचहत प्राधान्य क्रम चनख्र्शित केला 
नसल्यािे पाहणीत चदसनू आले. तसेि, बहृत आिाखड्ासाठी िाज्यात एकसमान नमनुा/पध्दती चनख्र्शित नसल्यािे आढळून आले. 

iii. रनधी उपलब्धते प्रमाणे कामाांिा प्राधान्र्यक्रम लिात घेऊन पढुील वषाकरिता रनधीिी मागणी किणे:  

चजल्हा वाषिक क अनसुचूित जाती उपयोजनेस चजल््ास उपलब्ध होणािा एकूण चनयतव्यय व गेल्या दोन व ात सदि योजनेस 
उपलब्ध झालेला चनधी यािा चविाि करुन बहृत आिाखड्ातील कामांिा प्राधान्यक्रम चनख्र्शित किणे आवर्शयक आहे व ्यानसुाि 
चजल्हा अनसुचूित जाती उपयोजनेंतगवत चजल्हा समाज कल्याण अचधकािी, चज.प. यांनी सहायक आयकु्त समाज कल्याण यांिेकडे 
मागणी किणे आवर्शयक आहे. सदि योजनेस मागील दोन व ात अर्वसंकख्ल्पत झालेला व प्राप्त चनधी, िाल ूआषिकर्क व ातील मंजिू 
झालेली पिंत ू पढुील व ात अपणूव िाहणाऱ्या कामांस पणूव होण्यासाठी लागणािा चनधी व खिव तपासनू चजल्हा चनयाजन सचमतीस 
चजल्हा अनसुचूित जाती उपयोजनेंतगवत आवर्शयक चनधी पढुील व ाकचिता प्रस्ताचवत किणे अपेचक्षत आहे. सदििी कायववाही 
प्रादेचशक उप आयकु्त समाज कल्याण यांनी चजल्हा अनसुचूित जाती उपयोजनेिा पढूील व ािा आिाखडा शासनास सादि 
किण्यापवूी तपासनू योग्य तो अहवाल शासनास/आयकु्त समाज कल्याण यांना सादि किणे आवर्शयक आहे.  

iv. वषातील अर्थसांकख्ल्पत रनधीनसुाि ठिरवलेल्र्या कामाांच्र्या प्राधान्र्यक्रमानसुाि कामाांिे अांदाजपत्रके मागरवणे : 

मागील व ापयंत मंजिू झालेली व िाल ूव ात अपुणव िाचहलेल्या कामांस लागणािा चनधी वजा जाता उववचित अर्वसंकख्ल्पत 
तितदुीच्या चदडपटीत िाल ू व ात नचवन कामे मंजिू होणे आवर्शयक आहे. ्यानसुाि प्राधान्यक्रमानसुाि नचवन कामे मंजिूीकचिता 
अंदाजपिके मागचवणे आवर्शयक आहे. सदि योजनेिी सवव प्रकािच्या कामांिी अंदाजपिके दिव ी जास्तीत-जास्त जनू अखेिपयंत 
सादि होणे अपेचक्षत आहे.  

v. र्योजनेंतगथत कामाांना मांजूिी देणे :   

योजनेंतगवत कामांना मंजिूी देण्यापवूी आलेल्या अंदाजपिकासोबत जागेिी मालकी, तांचिक मंजिूी देणािा सक्षम अचधकािी, 
योजनेच्या चनक ांप्रमाणे काम असल्याबाबतिे प्रमाणपि, कामाच्या चठकाणािे िायाचिि, संबंचधत ग्रामपंिायतीने एक व ाच्या आत 
या पवूीिी कामे पणुव केल्यािे प्रमाणपि व काम पणूव झाल्यानंति देखभाल दरुुस्ती ग्रामपंिायतीद्वािे किण्यात येईल असे हमीपि, इ. 
महत्त्वािी कागदपि असल्यािी खािी केल्यानंति प्राधान्यक्रमानसुाि प्रशासकीय मंजिूी म्हणजे कामांना मंजिूी द्यावी. सदििी मंजिूी 
दिव ी सप्टेंबि अखेि पणूव किणे अपेचक्षत आहे.  



माि योजनेंतगवत कामांना व ाच्या सरुुवातीच्या सहा मचहन्यांच्या आत म्हणजेि सप्टेंबि अखेिपयंत मंजिूी देण्यात येत नसल्यािे 

पाहणीत चदसनू आले. साधािणत: 76 टक्के कामे माहे सप्टेंबि नंति मंजिू किण्यात आल्यािे, ्यातही 48 टक्के कामे माहे 

जानेवािी ते मािव या कालावधीत मंजिू किण्यात येत असल्यािे चदसनू आले.  

vi. र्योजनेंतगथत रनधी रवतिण :   

योजनेंतगवत कामांना प्रशासकीय मंजिूी देताना चजल्हा समाज कल्याण अचधकािी यांिेकडून कामांच्या िकमेच्या 90 टक्के चनधी 
पंिायत सचमती कायालयांना चवतिीत किणे अपेचक्षत आहे. तद्नंति पंिायत सचमतीकडून कामाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवि 
ग्रामपंयाितीला चनधी चवतिीत किण्यात यावा. समाज कल्याण चनचिक्षक वा संबंचधत अचधकािी/कमविािी यांनी कामािे चनचिक्षण 
घेनन काम पणूव झाल्यािे प्रमाचणत केल्यानंति चजल्हा समाज कल्याण अचधकािी, चजल्हा पचि द यांिेकडून उववचित 10 टक्के चनधी 
चवतचित किणे अपेचक्षत आहे. 

मलू्यमापन अभ्यास पाहणीमध्ये चदसनू आले की, प्रशासकीय मंजिूी देताना अर्वा ्यानंति चजल्हा समाज कल्याण 
अचधकािी यांिेकडून कामाच्या िकमेच्या 90 टक्के चनधी पंिायत सचमती कायालयांस चवतचित किण्यात येतो. पंिायत सचमतीकडून 
संबंचधत ग्रामपंिायतीस कामाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवि चनधी चवतचित केला जातो. पाहणी केलेल्या 204 ग्रामचवकास 

अचधकाऱ्यांपैकी 133 (65 टक्के) अचधकाऱ्यांनी दोन टप्प्यात चनधी प्रात होतो असे सांगीतले, 47 (23 टक्के) अचधकाऱ्यांनी तीन 
टप्प्यात, 19 (9 टक्के) ग्रामचवकास अचधकाऱ्यांनी एका टप्प्यात ति 5 (2 टक्के) अचधकाऱ्यांनी 3 पेक्षा जास्त टप्प्यांमध्ये चनधी प्राप्त 
होतो असे नोंदचवले आहे. पांिार्यत सरमतीमाफथ त ग्रामपांिार्यत कार्यालर्यास रनधी रवतिण रकती टप्प्र्यात किावे र्याबाबत 
रभन्नता रदसनू आली. 

पंिायत सचमती कायालयाकडून ग्रामपंयाियतीस चनधी चवतिण देखील वेगवेगळ्या मागाने होत असनू, पाहणी केलेल्या 

204 ग्रामचवकास अचधकाऱ्यांपैकी, 138 (68 टक्के) अचधकाऱ्यांनी चनधी धनादेशाने प्राप्त होते असे नमदु केले, 51 (25 टक्के) 
अचधकाऱ्यांनी ऑनलाईन पध्दतीने चनधी प्राप्त होत असल्यािे सांगीतले असनू, उववचित अचधकाऱ्यांनी धनाक व वा इति पध्दतीने 
चनधी प्राप्त होत असल्यािे सांगीतले. यािाि अर्व र्योजनेंतगथत िाज्र्यात रनधी रवतिणािी पध्दत एकसमान नसल्र्यािे पाहणीत 
आढळले. 

 चजल्हा पचि द कायालयांकडून पंिायत सचमतीस कामािा पचहला हप्ता (90 टक्के िक्कम) चवलंबाने प्राप्त होत असल्याने 
कामे सरुु किण्यात अडिणी येतात, तसेि, पंिायत सचमती कायालयांकडून देखील चनधी चवतिणामध्ये चवलंब होत असल्यािे चदसनु 
आले.  

समाज कल्याण चनचिक्षक वा संबंचधत अचधकािी/कमविािी यांनी कामािे चनचिक्षण घेनन काम पणूव झाल्यािे प्रमाचणत 
केल्यानंति चजल्हा समाज कल्याण अचधकािी, चजल्हा पचि द यांिेकडून उववचित 10 टक्के चनधी चवतचित किणे अपेचक्षत आहे. माि, 
समाज कल्याण चनचिक्षक वा संबंचधत अचधकािी वेळेत कामािी चनचिक्षणे घेत नसल्यािे मलू्यमापन अभ्यास पाहणीमध्ये चदसनू आले. 

तसेि, सन 2012-13 ते 2016-17 या कालावधीत पणूव झालेल्या साधािणत: 24 टक्के कामांच्या शेवटच्या हप््यािी 10 टक्के 
िक्कम चवतचित झाली नसल्यािे पाहणीत आढळले. 

योजनेंतगवत प्राप्त होणािा चनधी पिेुसा असतो असे मत साधािणत: 56 टक्के अचधकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे, ति 44 

टक्के अचधकाऱ्यांनी योजनेंतगवत प्राप्त होणाऱ्या चनधीमध्ये वाढ व्हावी असे सांगीतले आहे. चनधी प्राप्त करुन घेण्यासाठी अडिणी 
येतात असे 16 टक्के ग्रामचवकास अचधकाऱ्यांनी नोंदचवले. चनधीसाठी मोठ्या प्रमाणावि पाठपिुावा किावा लागतो असे सदि 
अचधकाऱ्यांनी सांगीतले. 

पंिायत सचमती कायालयाकडून चवतचित चनधी गटचवकास अचधकािी व ग्रामचवकास अचधकािी यांच्या संयकु्त खा्यात 

ठेवण्यात यावा अशा सिूना आहेत. पाहणींअंतगवत िायगड चजल््ातील श्रीवधवन, सोलापिू चजल््ातील पंढिपिू व माळचशिस तसेि, 



जालना चजल््ातील भोकिदन या 4 तालकु्यातील संबंचधत गटचवकास अचधकािी वगळता उववचित सववि अचधकाऱ्यांनी विीलप्रमाणे 
सदि चनधी संयकु्त खा्यात ठेवण्यात येत असल्यािी नोंद केली आहे. 

vii. र्योजनेंतगथत कामाांिी तपासणी :   
याबाबतिे चवर्शले ण मिुा क्र. 12 मध्ये किण्यात आले आहे. 

viii. र्योजनेंतगथत भौरतक व आर्षर्क प्रगतीबाबत रनर्यतकारलक अहवाल :   

चजल्हा समाज कल्याण अचधकािी यांनी चजल््ातील सवव संबंचधत गटचवकास अचधकािी यांिेकडून प्राप्त चनधी, खिव, 
अखषिकि त चनधी, मंजिू कामे, पणूव कामे, अपणूव कामे, कामे अपणूव असल्यास ्याबाबतिी कािणे, इ. बाबत चनयतकाचलक प्रगती 
अहवाल प्राप्त करुन घेणे अपेचक्षत आहे. सदि अहवाल मागचवण्यात येतो असे 34 पैकी 30 चजल्हा समाज कल्याण अचधकािी यांनी 
नोंदचवले आहे. तर्ाचप, मलू्र्यमापन अभ्र्यास पाहणीमध्रे्य 34 पैकी 28 रजल्हा परिषद कार्यालर्याांकडे अरधनस्त 
कार्यालर्याांकडून प्रगती अहवालाबाबत दस्तऐवज आढळून आला नाही. याबाबत पंिायत सचमतीकडे नोंद नसणे, ग्रामपंिायत 
कायालयाकडून अहवाल प्राप्त न होणे, नोंदी ठेवण्याबाबत स्पष्ट्ट चनदेश नसणे, अचभलेख जतन किण्याचव यी गिज न वाटणे, 
आवर्शयक कमविािी वगव उपलब्ध नसणे, इ. कािणे संबंचधत अचधकाऱ्यांनी नोंदचवली आहेत.  

तसेि, िाज्यातील 34 चजल्हा पचि द कायालयांपैकी केवळ 9 चजल्हा समाज कल्याण अचधकाऱ्यांमार्व त ्यांच्या वचिष्ट्ठ 

कायालयांस (आयकु्त, समाज कल्याण व उपायकु्त, समाज कल्याण कायालयांस) योजनेचव यी आषिकर्क-भौचतक प्रगतीबाबत 

अहवाल सादि किण्यात येतात, असे ्यांच्या दस्तऐवजावरुन चदसनु आले, उववचित 25 (74 टक्के) रजल्हा परिषद 

कार्यालर्याांकडून वरिष्ट्ठ कार्यालर्याांना अहवाल सादि केले जात नसल्र्यािे पाहणीत आढळले. 

तालकुास्तिावि देखील अशीि पचिख्स्र्ती असल्यािे मलू्यमापन पाहणी आढळून आले. पाहणी केलेल्या 102 
तालकु्यातील गटचवकास अचधकाऱ्यांपैकी 85 अचधकाऱ्यांनी योजनेंतगवत घेण्यात येणाऱ्या कामांबाबत, खिाबाबत तालकु्यातील 
ग्रामपंिायत कायालयांकडून अहवाल मागचवण्यात येतात असे नोंदचवले आहे. तर्ाचप, रनवडलेल्र्या 102 पांिार्यत सरमती 
कार्यालर्याांपैकी 88 पांिार्यत सरमती कार्यालर्याांकडे ग्रामपांिार्यत कार्यालर्याांकडून अहवाल प्राप्त होत नसल्र्यािे तर्याांच्र्या 
दस्तऐवजावरुन रदसनू आले. 

उप आयकु्त समाज कल्याण (प्रादेचशक कायालये, सवव) यांिेकडून उप आयकु्त (चनयोजन), चवभागीय आयकु्त 

कायालयांमार्व त माचहती संकचलत किण्यात आली आहे. सदि कायालयाकडे चवभागातील बहृत आिाखड्ांस मान्यता देणे, पणूव 
झालेल्या कामांिी तपासणी किणे, योजनेिे संचनयंिण किणे, इ. जबाबदािी आहे. िाज्यातील सहा उप आयकु्त समाज कल्याण 
कायालयांमधून प्राप्त माचहतीनसुाि सदि कायालयांकडे चवभागातील चजल््ांकडून योजनेिे प्रगती अहवाल प्राप्त होत नसनु, उप 
आयकु्त समाज कल्याण कायालयाकडून देखील अहवाल मागचवले जात नाहीत. तसेि, सदि कायालयांकडून योजनेंतगवत कामांच्या 
तपासण्या किण्यात येत नसल्यािे देखील पाहणीत आढळून आले. र्योजनेच्र्या सांरनर्यांत्रणािी जबाबदािी उप आर्यकु्त समाज 
कल्र्याण कार्यालर्याांकडून पाि पाडली जात नसल्र्यािे रदसते.  

आर्यकु्त, समाज कल्र्याण, पणेु र्या कार्यालर्यामाफथ त सदि र्योजना िाज्र्यात िाबरवण्र्यात रे्यते. तर्ारप, सदि 
कार्यालर्यामाफथ तदेखील रजल्हा परिषद कार्यालर्याांकडून र्योजनेबाबत रनर्यतकारलक अहवाल प्राप्त करुन जतन केल्र्यािे 
आढळून आले नाही. मलू्र्यमापन पाहणी करिता र्योजनेंतगथत मांजिू कामे, पूणथ कामे, रवतरित रनधी, रशल्लक रनधी, 

अखर्षित रनधी, इ. महत्त्वाच्र्या बाबींरवषर्यी िाज्र्यस्तिाविील एकरत्रत मारहती (पत्रक क्र. 1) सदि कार्यालर्यालाने उपलब्ध 

करुन रदली नाही. रवशेष म्हणजे आर्यकु्त समाज कल्र्याण कार्यालर्याने मलू्र्यमापन पाहणीसाठी पत्रकामधील मारहती 

(तर्याांच्र्याकडे उपलब्ध नसल्र्याने) िाज्र्यातील सवथ रजल्हा परिषद कार्यालर्याांकडून मागवीली तर्ारप, सदि मारहतीदेखील 

तर्याांना रडसेंबि 2017 ते मे 2019 र्या 18 मरहन्र्याांच्र्या कालावधीत उपलब्ध झाली नाही. परिणामी अभ्र्यास पाहणी 
अांतगथत सदि कार्यालर्याकरिता प्रस्तारवत पत्रक क्र. 1 तर्याांिेकडून प्राप्त झाले नाही. 



ix. र्योजनेंतगथत कामाांिा आवश्र्यक तपशील, अरभलेखे जतन करुन ठेवणे : 

योजनेतगवत घेण्यात येणाऱ्या कामांच्या नोंदी, अंदजपिके, प्रशासकीय मंजिूी आदेश, तांचिक मंजिूी आदेश, चनधी चवतिण 
आदेश, चनचवदा कागदपिे, उपयोगीता प्रमाणपि, काम पणूव्वािे दाखले, कामासंबंचधतच्या नोंदव्ा, लेखा पसु्तके,इ. दस्तऐवज, 
अचभलेखे जतन करुन ठेवणे आवर्शयक आहे. 

मलू्यमापन अभ्यास पाहणीमध्ये सववि चजल्हा समाज कल्याण अचधकािी व गट चवकास अचधकािी यांनी योजनेंतगवत 
झालेल्या कामांशी संबंचधत अचभलेखे चवचवध नोंदव्ा, नस््या, इ. स्वरुपात जतन करुन ठेवण्यात येतात, असे नमदु केले आहे. सदि 

अचधकाऱ्यांपैकी साधािणत: 67 टक्के अचधकाऱ्यांनी संगणकीय आज्ञावली, एमएस- वडव व एमएस-एक्सेल मध्येदेखील सदि 

तपशीलाच्या नोंदी करुन जतन करुन ठेवण्यात येत असल्यािी नोंद केली आहे.  

विील चवर्शले णावरुन योजनेंतगवत कामांिा आवर्शयक तपशील-अचभलेखे जतन करुन ठेवण्यात येतात असे चदसत आहे. 

अन ंुगाने योजनेंतगवत झालेल्या कामांिे ‘उपर्योगीता प्रमाणपते्र’ व ‘काम पणूथतवािे दाखले’ ही अरभलेखे कोणतर्या 

कार्यालर्याकडे जतन केली जातात र्याबाबत रजल्हा समाज कल्र्याण अरधकािी व गट रवकास अरधकािी र्याांिेकडून मारहती 
घेण्र्यात आली. सदि अचभलेखे जतन किण्याबाबत िाज्यात एकमत नसल्यािे चदसते. पाहणी केलेल्या 34 चजल्हा समाज कल्याण 
अचधकािी व 102 गट चवकास अचधकाऱ्यांपैकी 49 टक्के अचधकाऱ्यांनी सदि अचभलेखे ग्रामपंिायत कायालयाकडे जतन करुन 
ठेवण्यात येतात असे सांचगतले, 41 टक्के अचधकाऱ्यांनी ते पंिायत सचमती कायालयांकडे जतन करुन ठेवण्यात येता असल्यािे 
सांचगतले, 10 टक्के अचधकाऱ्यांनी सदि अचभलेखे चजल्हा पचि द कायालयाकडे जतन किण्यात येत असल्यािे मत व्यक्त केले 
आहे. सदि अरभलेखे कोणतर्या कार्यालर्यात जतन करुन ठेवावे र्याबाबत रजल्हारनहार्य-अरधकािीरनहार्य मत रभन्नता रदसनु 
आली आहे.  

तसेि, पाहणी अांतगथत 34 पैकी 22 रजल्यामध्रे्य सदि दस्तऐवज कोणतर्या कार्यालर्याांकडे जतन किण्र्यात रे्यतात 
र्याबाबत रजल्हा समाज कल्र्याण अरधकािी व तर्याि रजल्यातील गट रवकास अरधकािी र्याांच्र्यामध्रे्य एकवाक्र्यता आढळून 
आली नाही. 

 पाहणीअंतगवत 4 चजल्हा समाज कल्याण अचधकाऱ्यांनी सदि अचभलेखे ग्रामपंिायत कायालयांकडे जतन केले जातात असे 

नोंदचवले ्याि चजल््ांतील 8 (67 टक्के) गटचवकास अचधकाऱ्यांनी सदि दस्तऐवज ग्रामपंिायत कायालयांकडे ठेवण्यात 
येत नसनु चजल्हा पचि द व पंिायत सचमती कायालयांकडे जतन करुन ठेवण्यात येतात असे नोंदचवले.  

 नन चजल्हा समाज कल्याण अचधकाऱ्यांनी  सदि अचभलेखे पंिायत सचमती कायालयांकडे जतन केले जातात अशी नोंद 

केली, ्याि चजल््ातील 14 (52 टक्के) गटचवकास अचधकाऱ्यांनी सदि दस्तऐवज पंिायत सचमती कायालयांकडे 
ठेवण्यात येत नसल्यािे सांचगतले. 

 पाहणी दिम्यान 9 चजल्हा समाज कल्याण अचधकाऱ्यांनी सदि अचभलेख चजल्हा पचि द कायालयांकडे जतन केला जातो 

असे सांगीतले, ्याि चजल््ातील 24 (89 टक्के) गटचवकास अचधकाऱ्यांनी तो चजल्हा पचि द कायालयांकडे ठेवण्यात 
येत नसल्यािी नोंद केली आहे.  

एकाि रजल्यातील रजल्हास्तिीर्य व तालुका स्तिीर्य अरधकाऱ्र्यामध्रे्य एकवाक्र्यता नसल्र्यािे पाहणीत आढळून 
आले आहे. र्यावरुन कामाांिा आवश्र्यक तपशील, अरभलेखे जतन करुन ठवण्र्याच्र्या आवश्र्यक सिूना सांबांरधताांकडे 
नारहत वा सिूनाांिे र्योग्र्यप्रकािे पालन केले जात नसल्र्यािे रदसनु रे्यते.   

x. र्योजनेंतगथत काम घेण्र्यापवूी व काम झाल्र्यानांति परिसिािी छार्यारिते्र घेणे : 

योजनेतगवत काम घेण्यात येणाऱ्या पचिसिािी काम सरुु किण्यापवूी व काम झाल्यानंति िायाचििे घेण्यात यावीत असे 
चनदेश आहेत. मलू्यमापन अभ्यास पाहणीत याबाबत माचहती घेण्यात आली. चनवड केलेल्या 102 गटचवकास अचधकाऱ्यापैकी 89 



अचधकाऱ्यांनी अशी िायाचििे घेण्यात येतात अशी नोंद केली असली, तिी केवळ 31 (30 टक्के) अचधकाऱ्यांनी सदि िायाचििे 
उपलब्ध करुन चदली असनू, 71 (70 टक्के) गटचवकास अचधकाऱ्यांकडे िायाचििे उपलब्ध नसल्यािे चदसनु आले. पाहणी केलेल्या 

204 ग्रामपंिायत कायालयातील 127 (62 टक्के) ग्रामचवकास अचधकाऱ्यांनी िायाचििे घेण्यात येतात असे सांगीतले असले, तिी 
केवळ 73 (36 टक्के) ग्रामचवकास अचधकाऱ्यांनी िायाचििे उपलब्ध करुन चदली असनू, उववचित 131 (64 टक्के) अचधकाऱ्यांकडे 
िायाचििे उपलब्ध नसल्यािे चदसनू आले.  

साधािणत: केवळ 34 टक्के सांबांरधत कार्यालर्याांकडे छार्यारिते्र उपलब्ध असल्र्यािे रदसनु आले असनू, 66 

टक्के कार्यालर्याांकडे र्योजनेंतगथत घेतलेल्र्या कामािी, काम सरुु किण्र्यापवूी परिसिािी व काम झाल्र्यानांति परिसिािी 
छार्यारिते्र नसल्र्यािे आढळून आले.  

संबंचधत अचधकाऱ्यांकडून िायाचििे न घेण्यामागे - वचिष्ट्ठ कायालयाकडून मागणी नसणे (39 टक्के), तशा सिुना प्राप्त 
नसणे (14 टक्के), चनधी उपलब्ध नसणे (10 टक्के),इ. कािणे नोंदचवण्यात आली आहेत. 

xi. र्योजनेंतगथत झालेल्र्या कामाच्र्या रठकाणी नामफलक लावणे : 

कामाच्या चठकाणी सदि काम अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीिा चवकास किणे या योजनेअंतगवत किण्यात 
आले असल्यािी नोंद असलेला नामर्लक लावण्यािे चनदेश आहेत. मलू्यमापन अभ्यास पाहणीमध्ये चनवडलेल्या 553 कामांपैकी 

288 (52 टक्के) कामाच्या चठकाणी संबंचधत लाभधािकांनी काम पणूव झाल्यानंति नामर्लक लावला नसल्यािे सांचगतले. पाहणी 
दिम्यान 265 (48 टक्के) लाभधािकांनी काम पणूव झाल्यावि नामर्लक लावला असल्यािे सांचगतले असले, तिी प्र्यक्ष 
पाहणीमध्ये केवळ 105 (19 टक्के) कामांच्या चठकाणी नामर्लक असल्यािे आढळून आले.  

14. र्योजनेिी अांमलबजावणी किताना रे्यणाऱ्र्या अडिणी व र्योजनेंतगथत असलेल्र्या त्रटुींिा शोध घेणे. 

1. चजल्हा वाषिक क अनसुचूित जाती उपयोजनेच्या सिासिी 30 टक्के चनधी सदि योजनेवि अर्वसंकख्ल्पत होतो. पिंत,ू 
चवभागचनहाय प्राप्त चनधी खिव होण्यािे प्रमाण कमीतकमी 73 टक्के ते 86 टक्के पयंत असल्यािे चदसनू आले, म्हणजेि 
चनधीिा 100 टक्के चवचनयोग होत नाही. 

2. योजनेंतगवत िाज्य, चवभाग, चजल्हा, तालकुा व ग्रामपंिायत स्तिावि योजनेशी संबंचधत अचधकािी/कमविािी यांिे पदे 
मोठ्याप्रमाणावि चिक्त असल्यािे, तसेि जी पदे भिलेली आहेत ्यांच्याकडे इति पदािा अचतचिक्त कायवभाि असल्यािे पाहणीत 
आढळले. पदे चिक्त असण्यािा योजनेच्या अंमलबजावणीवि चवपचित पचिणाम होत असल्यािे चदसनु आले आहे. 

3. योजनेच्या अंमलबजावणीत मंिालय स्ति ते ग्रामस्तिापयंत या योजनेशी संबंचधत असणाऱ्या प्र्येक अचधकािी/कमविािी 
यांनी ्यांच्यावि सोपचवलेल्या/ अन ंुगाने येणाऱ्या जबाबदािीनसुाि स्वपे्रिणेने संचनयंिण व पयववेक्षण किणे आवर्शयक आहे. प्र्येक 
योजनेकचिता याप्रमाणे संचनयंिण व पयववेक्षण किणे महत्त्वािे असनू, ्याद्वािे सदि योजना शासनाच्या ध्येय धोिणांप्रमाणे 
जनसामान्यांपयंत पोहिणे शक्य होते. पिंत ू्याप्रमाणे काम झाल्यािे आढळून आले नाही. 

4. योजनेशी संबंचधत अचभलेख/ दस्तऐवज अनेक कायालयात उपलब्ध नसल्यािे, तसेि उपलब्ध अचभलेखे सवव नोंदींसह 
स्वयंस्पष्ट्ट, अद्ययावत नसल्यािे पाहणीत चदसनू आले.   

5. योजनेशी संबंचधत प्र्येक स्तिाविील कायालयाकडून ्यांच्या वचिष्ट्ठ कायालयास सवव नोंदींसह पचिपणूव, स्वयंस्पष्ट्ट 

चनयतकाचलक अहवाल सादि केले जात नसल्यािे पाहणीत आढळून आले. तसेि वचिष्ट्ठ कायालयांकडून देखील यासाठी 
पाठपिुावा केल्यािे चदसनू आले नाही. 

6. मानकानसुाि कामांच्या तपासण्या किण्यात येत नसल्यािे पाहणीत आढळून आले. 



7. योजनेंतगवत सवव अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या घोच त किणे व घोच त केलेल्या सवव वस््यांिा बहृत 
आिाखड्ात समावेश किणे आवर्शयक आहे. तर्ाचप घोच त न केलेल्या व घोच त असनू बहृत आिखड्ात समावेश न केल्यामळेु 
योजनेच्या लाभापासनू वंचित िाचहलेल्या अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््या पाहणीत आढळून आल्या आहेत. 

8. योजनेंतगवत चवचहत कालावधीत (जास्तीत-जास्त एक व ात) काम पणूव किण्यािे चनदेश आहेत, तर्ाचप कामे पणूव किण्यास 

चवलंब होत असल्यािे पाहणीत आढळून आले. 

9. चनदेशानसुाि स्र्ाचनक गिजा लक्षात घेनन प्रार्म्यक्रमाने कामे मंजिू केली जात नसल्यािे पाहणीत आढळून आले. 

10. आषिकर्क व ाच्या सरुुवातीच्या सहा मचहन्यांत (सप्टेंबि अखेि) योजनेंतगवत कामांना प्रशासकीय मंजिूी देण्यात यावी असे 
चनदेश आहेत तर्ाचप, 76 टक्के कामे ही सदि कालावधीनंति मंजिू केली असल्यािे पाहणीत आढळून आले. 

11.  योजनेच्या मागवदशवक सिूनांप्रमाणे सववि कामाच्या चठकाणी सदि काम ‘अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीिा 
चवकास किणे’ या योजनेअंतगवत किण्यात आले असल्यािी नोंद असलेला नामर्लक लावण्यात येत नसल्यािे पाहणीत चदसनू 

आले. 

12. योजनेच्या मागवदशवक सिूनांप्रमाणे योजनेतगवत काम घेण्यात येणाऱ्या पचिसिािी काम सरुु किण्या पवूी व काम झाल्यानंति 
िायाचििे घेण्यात येत नसल्यािे पाहणीत आढळून आले. 

13. योजनेशी संबंचधत चवचवध स्तिाविील कायालयांमध्ये समन्वयािा अभाव असल्यािे पाहणीत आढळून आले. 



प्रकिण – 5 

 

 रशफािशी 
  ‘अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीिा चवकास किणे’ या योजनेच्या मलू्यमापन अभ्यास पाहणीत आढळून 

आलेल्या माचहतीच्या अन ंुगाने योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पढूील चशर्ािशी किण्यात येत आहेत. 

1. सवव चजल््ांमधून तयाि होणाऱ्या बहृत आिाखड्ािा एकि चवचहत नमनुा असणे आवर्शयक आहे.  

2. ग्रामपंिायतीअंतगवत सवव अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््यांिा बहृत आिाखड्ामध्ये समावेश केला 
असल्यािे संबंचधत ग्रामचवकास अचधकािी यांनी प्रमाचणत किावे व याबाबत पंिायत सचमतीस्तिावरुन खािी किण्यात यावी. 

3. कचनष्ट्ठ अचभयंता यांनी सकू्ष्म तपासणी किताना प्र्यक्ष वस्तीिी भौगोचलक ििना चविािात घेनन तांचिकदषृ्ट्या तपासनू 
बहृत आिाखडा तयाि किावा, तसेि सोबति आिाखड्ातील प्रस्ताचवत कामे चवचहत केलेल्या आठ प्रकािापैकी व चवचहत 
प्राधान्यक्रमाने असल्यािी खािी किावी. 

4. गटचवकास अचधकािी यांनी तालकु्यािा आिाखडा चजल्हा पचि देला खालील प्रमाणपिांसह सादि किावा. 

अ) तालकु्यातील सवव अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््यांिा समावेश केला आहे. 

आ)  चवचहत प्राधान्यक्रमाने कामांिा बहृत आिाखडा तयाि केला आहे. 

इ) आिाखड्ात चवचहत आठ प्रकािच्या कामांव्यतीचिक्त इति कोण्याही प्रकािच्या कामांिा समावेश नाही.  

5. बहृत आिाखड्ातील उववचित चवचहत कामांना चवचहत प्राधान्यक्रम लक्षात घेनन दिव ी ऑक्टोबि मचहन्यात पढूील व ािा 
चजल्हा वाषिक क अनसुचूित जाती उपयोजनेिा आिाखडा बनचवताना संबंचधत पंिायत सचमतीच्या गट चवकास अचधकािी व कचनष्ट्ठ 
अचभयंता यांच्याशी ििा करुन चजल्हा समाज कल्याण अचधकािी यांनी अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस््यांमधील 
लोकसंख्या चविािात घेनन चनधीच्या मयादीत कामे अंचतम किावीत व ्यानसुाि चजल््ाच्या एकचित चनधीिी मागणी मखु्य कायवकािी 
अचधकािी, चजल्हा पचि द यांच्या मंजिूीने चजल्हा चनयोजन सचमतीच्या बैठकीत कामांच्या यादीसह प्रस्ताचवत किावी. 

6. चनयतव्ययच्या तलुनेत 100 टक्के चनधी प्राप्त होनन 100 टक्के खिव होण्याकचिता चनयोजन चवभागाच्या चद.02 चडसेंबि, 
2015 च्या व चद. 27 ऑगस्ट, 2014 िोजीच्या शासन चनणवयातील चजल्हा वाषिक क योजनेकचिता असलेल्या मागवदशवक सिूनांप्रमाणे 
चदडपटीत कामांना माहे मे मचहन्यापयंत 100 टक्के प्रशासकीय मंजिूी चदल्यास व ाअखेि 100 टक्के खिव होईल. 

7. बहृत आिाखड्ातील प्रस्ताचवत कामांिे व ाचतल चकमान दोन ग्रामसभांमध्ये वािन होणे व ्याबाबत योजनेंतगवत प्रगतीिा 
आढावा घेनन अडिणी सोडवनू चवचहत कालावधीत काम पणूव होईल यादखृ्ष्ट्टने प्रय्न होणे आवर्शयक आहे. 

8. योजनेच्या अंमलबजावणीत मंिालयस्ति ते ग्रामस्तिापयंत या योजनेशी संबंचधत असणाऱ्या प्र्येक अचधकािी/कमविािी 
यांनी ्यांच्यावि सोपचवलेल्या/ अन ंुगाने येणाऱ्या जबाबदािीनसुाि संचनयंिण व पयववेक्षण किावे. तसेि, चवभागाने प्र्येक स्तिाविील 
अचधकाऱ्यांस गणुवते्तने कामे चवचहत मुदतीत पणूव होण्याकचिता कामे तपासण्यािी संख्या चनख्र्शित करुन द्यावी, ्यानसुाि दिमहा 
चकमान कामे तपासण्यात यावीत.  

9. कामाच्या तपासण्यांसाठी ‘कामे तपासणी अहवाल’ नमनुा चनख्र्शित करुन देण्यात यावा, तपासणी दिम्यान आवर्शयक नोंदी 

सदि अहवालात घेनन ्यािी प्रत संबंचधत ग्रामपंिायतीस, गटचवकास अचधकाऱ्यांना व वचिष्ट्ठ कायालयास देण्यात याव्यात. तसेि, 
केवळ पणूव झालेली कामे न तपासता, कामाच्या चवचवध टप्प्यांवि तपासण्या किण्यात याव्यात. 



10. आयकु्त, समाज कल्याण, उपायकु्त समाज कल्याण, चजल्हा पचि द, पंिायत सचमती, ग्रामपंिायत अशा सववि स्तिावि 
कामाच्या नोंदव्ा, अचभलेखे, दस्तऐवज अद्ययावत किण्याबाबत सिूना द्याव्यात. तसेि, कामाांच्र्या तपासणीप्रमाणे वरिष्ट्ठ 
कार्यालर्याने सांबांरधत करनष्ट्ठ कार्यालर्याांिी रकमान दि सहा मरहन्र्याांनी दप्ति तपासणी किावी. र्यासाठी तपासणी 

सिूीनसुाि (check list) अरभलेखे, नोंदवया ठेवण्र्यात आल्र्याबाबत तसेि तर्या अद्यर्यावत असल्र्याबाबत खात्री 

किण्र्यात र्यावी व तशी नोंद तर्या-तर्या अरभलेयर्याांवि, नोंदवयाांवि किण्र्यात र्यावी. 

11. ग्रामपंिायत कायालयाकडून पंिायत सचमतीस दिमहा 5 तािखेपयंत, पंिायत सचमती कायालयाकडून दिमहा 10 
तािखेपयंत चजल्हा पचि देस, चजल्हा पचि द कायालयाकडून दिमहा 15 तािखेपयंत उपायकु्त, समाज कल्याण कायालयास व 
उपायकु्त, समाज कल्याण कायालयाकडून आयकु्त समाज कल्याण कायालयास दिमहा 20 तािखेपयंत माचसक प्रगती अहवाल 
सादि किण्यात यावा. अहवालािा नमनुा चवचहत असावा व सवव बाबी स्वयंस्पष्ट्ट असाव्यात. तसेि, दि तीन मचहन्यानी कामाच्या 
आषिकर्क/भौचतक प्रगतीबाबत आयकु्त समाज कल्याण, उपायकु्त समाज कल्याण व चजल्हा पचि द कायालयस्तिावि बैठका घेण्यात 
याव्यात. तसेि, सदि आकडेवािी जतन किण्याच्या दखृ्ष्ट्टने आवर्शयक ती कायववाही किावी.  

12. काम पणूव करुन घेण्यासाठी आवर्शयक तांचिक ज्ञान ग्रामपंिायतीकडे नसल्यामळेु कामाच्या गणुवते्तत तडजोड होत 
असल्यािे चदसते. तेव्हा पंिायत सचमतीिे कचनष्ट्ठ अचभयंता यांनी कामािी वेळोवेळी चनचिक्षणे किणे, देखिेख ठेवणे आवर्शयक आहे. 
तसेि, चजल्हा पचि द स्तिावरुन उप अचभयांता, कायवकािी अचभयंता यांनी देखील कामाच्या तपासण्या वेळोवेळी किाव्यात.  

13. रवतरित रनधी व खिथ र्याबाबतच्र्या सांकल्पना स्पष्ट्ट असाव्र्यात. 

14. अखर्षि त रनधी - र्योजनेच्र्या प्रतरे्यक स्तिावरुन रशल्लक रनधीबाबत मारहती घेण्र्यात र्यावी व अखर्षित रनधी 
तातकाळ शासन जमा किण्र्याबाबत सिूना द्याव्र्यात. र्यासाठी कालमर्यादा ठिवनू द्यावी. तसेि, र्यापढेू रनधी अखर्षित 
िाहणाि नाही र्याबाबत दिता घ्र्यावी.  

15. सवथ सांबांरधत कार्यालर्याांिे वेळोवेळी लेखापरििण किण्र्यात र्यावे. 

16. र्योजनेंतगथत जी कामे अपणूथ आहेत ती तातकाळ पणूथ करुन घ्र्यावीत, पणूथ कामाांच्र्या आवश्र्यक तपासण्र्या करुन 
उवथरित रनधी तातकाळ रवतरित किण्र्यात र्यावा.  

17. काम पणुव झाल्यानंति काम पणूव्वािे प्रमाणपि व चनधीिे उपयोचगता प्रमाणपि वचिष्ट्ठ कायालयास चवचहत नमनु्यात व 
चवचहत वेळेत सादि किण्यात यावेत. तसेि, ्याबाबतच्या नोंदी सवव संबंचधत कायालयांकडे असाव्यात. 

18. र्योजनेच्र्या प्रभावी अांमलबजावणीसाठी सांगणकीर्य प्रणाली रवकारसत किण्र्यात र्यावी. तसेि, योजनेचव यीिी सवव 

माचहती संगणकीकृत किावी, जनेु अचभलेखे Scan करुन संगणकीकृत किावे. आज्ञावली असल्यास कामािी प्रगती, सद्यख्स्र्ती, 

खिव, चवतचित व चशल्लक चनधी, इ.बाबत नोंदी असल्याने, सवव स्तिावि ससुिूता येईल तसेि, होणािा चवलंब टाळता येईल. 

19. योजनेंतगवत अनसुचूित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीतील लोकसंख्यानसुाि चनधीिी मयादा 2011 मध्ये चनख्र्शित 
किण्यात आली आहे. वाढती महागाई, कामांिी आवर्शयकता, इ. चविािात घेनन वस्तीचनहाय रनधीिी मर्यादा वाढरवण्र्यात र्यावी. 

20. वस्तीिी गिज व प्रार्म्यक्रम चविािात घेनन कामे चनवडण्यात यावी. तसेि, एकाि प्रकािच्या कामावि भि देण्यात येन 
नये. उदा. िस्ते. तसेि, कामांना मंजिूी देताना ्या वस्तीतील प्रार्म्यक्रमािी कामे झाली असल्यािी व ती घेण्यािी आवर्शयकता 
नसल्यािे प्रमाचणत केल्यानंतिि मंजिूी द्यावी. उदा. िस््याच्या कामाला मंजिूी देताना ्या वस्तीत पाणीपिुवठ्यािी कामे, शौिालय, 
चवज, इ. प्रार्म्यक्रमािी कामे झाली असल्यािे व आवर्शयक नसल्यािे प्रमाचणत केल्यानंतिि िस््यांच्या कामांना मंजिूी देण्यात यावी. 

याकचिता सामाचजक न्याय व चवशे  सहाय्य चवभागाच्या चद. 5 चडसेंबि, 2011 च्या शासन चनणवयातील पचिचशष्ट्ठ ‘अ’ 
अ. क्र.7 मध्ये नमदु केलेल्या सचमतीने उपिोक्त चनदेशांप्रमाणे कामे मंजिू किावीत. 



21. योजनेसंबंधी अचधकािी/कमविाऱ्यांिी पदे मोठ्याप्रमाणावि चिक्त असल्यािे पाहणीत चदसनू आले आहे. तसेि, संबंचधत 
अचधकािी/कमविाऱ्यांकडे अचतचिक्त कायवभाि असल्यािे आढळले. तेव्हा योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी चिक्त पदे ता्काळ 
भिण्यात यावीत. 

22. कामांस प्रशासकीय मंजिूी देण्यापवूी ग्रामपंिायतीकडून ‘काम पणूव झाल्यानंति देखभाल दरुुस्ती ग्रामपंिायतीद्वािे किण्यात 
येईल’ असे हमीपि न िकुता घ्यावे. 

 

 

 



परिरशष्ट्ट 1 

 

ग्रामीण भागातील लोकसांयर्या, ग्रामीण अनसुरूित जातीिी लोकसांयर्या, गावाांिी, ग्रामपांिार्यतींिी व र्योजनेंतगथत घोरषत 
दरलत वस्तर्याांिी सांयर्या 

(लोकसंख्या : जनर्णना 2011 नसुाि) 

अ. 
क्र. 

चजल्हा /चवभाग ग्रामीण 
भागातील 
लोकसंख्या 

ग्रामीण 
अनसुचूित 
जातीिी 

लोकसंख्या 

अनसुचूित 
जातीिी 

लोकसंख्येिे 
एकूण 
ग्रामीण 

लोकसंख्ये
शी प्रमाण 
(टक्केवािी) 

गावांिी 
संख्या 

ग्राम 
पंिायत 
संख्या 

घोच त 
दचलत 
वस््यांिी 
संख्या 

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

1 ठाणे 11,16,792 64,993 5.82 807 455 443 

2 िायगड 16,64,005 64,338 3.87 1,860 828 818 

3 ि्नागीिी 13,51,346 57,524 4.26 1,531 845 1,134 

4 कसधदुगुव 7,42,645 48,709 6.56 740 429 512 

5 पालघि 14,28,678 19,989 1.40 897 459 170 

  कोकण रवभाग 63,03,466 2,55,553 4.05 5,835 3,016 3,077 

6 नाचशक 35,09,814 2,31,171 6.59 1,919 1,382 1,893 

7 धळेु 14,79,826 82,299 5.56 674 550 584 

8 नंदिुबाि 13,72,821 30,550 2.23 930 585 325 

9 जळगांव 28,87,206 2,67,718 9.27 1,487 1,151 1,278 

10 अहमदनगि 36,30,542 4,43,302 12.21 1,581 1,311 3,875 

  नारशक 
रवभाग 

1,28,80,209 10,55,040 8.19 6,591 4,979 7,955 

11 पणेु 36,78,226 3,61,029 9.82 1,852 1,405 3,228 

12 सातािा 24,33,363 2,47,575 10.17 1,719 1,495 1,619 



अ. 
क्र. 

चजल्हा /चवभाग ग्रामीण 
भागातील 
लोकसंख्या 

ग्रामीण 
अनसुचूित 
जातीिी 

लोकसंख्या 

अनसुचूित 
जातीिी 

लोकसंख्येिे 
एकूण 
ग्रामीण 

लोकसंख्ये
शी प्रमाण 
(टक्केवािी) 

गावांिी 
संख्या 

ग्राम 
पंिायत 
संख्या 

घोच त 
दचलत 
वस््यांिी 
संख्या 

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

13 सांगली 21,02,786 2,52,350 12.00 725 699 1,447 

14 सोलापिू 29,18,665 4,43,181 15.18 1,143 1,029 4,003 

15 कोल्हापिू 26,45,992 3,55,641 13.44 1,195 1,030 1,927 

  पणेु रवभाग 1,37,79,032 16,59,776 12.05 6,634 5,658 12,224 

16 औिंगाबाद 20,81,112 2,46,659 11.85 1,314 864 1,403 

17 जालना 15,81,617 2,26,345 14.31 958 782 1,814 

18 पिभणी 12,66,280 1,72,674 13.64 830 705 1,248 

19 कहगोली 9,98,612 1,61,751 16.20 675 565 1,069 

20 बीड 20,70,751 2,78,869 13.47 1,357 1,031 2,138 

21 नांदेड 24,47,394 4,73,434 19.34 1,541 1,309 2,840 

22 उस्मानाबाद 13,76,519 2,21,325 16.08 728 622 1,775 

23 लातुि 18,29,216 3,69,609 20.21 928 774 2,614 

  औिांगाबाद रव. 1,36,51,501 21,50,666 15.75 8,331 6,652 14,901 

24 बलुढाणा 20,37,398 3,95,137 19.39 1,300 868 1,978 

25 अकोला 10,94,165 2,53,575 23.18 864 1,238 3,028 

26 वाचशम 9,85,747 2,00,187 20.31 698 491 623 

27 अमिावती 18,51,158 3,46,056 18.69 1,637 839 2,287 

28 यवतमाळ 21,74,195 2,49,800 11.49 1,853 1,198 1,786 

  अमिावती रव. 81,42,663 14,44,755 17.74 6,352 4,634 9,702 

29 वधा 8,77,474 1,14,889 13.09 973 517 909 



अ. 
क्र. 

चजल्हा /चवभाग ग्रामीण 
भागातील 
लोकसंख्या 

ग्रामीण 
अनसुचूित 
जातीिी 

लोकसंख्या 

अनसुचूित 
जातीिी 

लोकसंख्येिे 
एकूण 
ग्रामीण 

लोकसंख्ये
शी प्रमाण 
(टक्केवािी) 

गावांिी 
संख्या 

ग्राम 
पंिायत 
संख्या 

घोच त 
दचलत 
वस््यांिी 
संख्या 

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

30 नागपिू 14,74,811 2,34,062 15.87 1,617 746 2,222 

31 भंडािा 9,66,503 1,55,163 16.05 771 544 1,191 

32 गोंदीया 10,96,577 1,35,393 12.35 883 555 1,291 

33 िंद्रपिू 14,28,929 1,87,643 13.13 1,463 828 1,098 

34 गडचििोली 9,54,909 1,01,879 10.67 1,509 466 571 

  नागपिू रवभाग 67,99,203 9,29,029 13.66 7,216 3,656 7,282 

  एकुण 6,15,56,07
4 

74,94,819 12.18 40,95
9 

28,595 55,141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



परिरशष्ट्ट 2 

सन 2012-13 ते 2016-17 र्या सांदभथ कालावधीत र्योजनेंतगथत प्राप्त रनधी, रवतरित रनधी व झालेला खिथ 

(रु. लाखात) 

अ. क्र. चजल्हा /चवभाग प्राप्त चनधी चवतचित चनधी झालेला खिव प्राप्त 
चनधीशी 
खिािे 
प्रमाण 

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

1 ठाणे 3,371.53 3,371.53 1,606.72 47.66 

2 िायगड 1,518.84 1,518.84 1,518.84 100.00 

3 ि्नागीिी 1,040.00 970.06 915.12 87.99 

4 कसधदुगुव 1,034.42 1,034.32 760.27 73.50 

5 पालघि 650.90 630.42 766.42 117.75 

  कोकण रवभाग 7,615.69 7,525.17 5,567.37 73.10 

6 नाचशक 12,764.58 12,052.23 12,052.23 94.42 

7 धळेु 2,272.43 1,315.53 1,305.56 57.45 

8 नंदिुबाि 940.32 855.03 855.03 90.93 

9 जळगांव 11,587.74 8,549.65 6,920.04 59.72 

10 अहमदनगि 24,369.52 22,825.24 18,690.95 76.70 

  नारशक रवभाग 51,934.59 45,597.68 39,823.81 76.68 

11 पणेु 10,431.17 9,953.98 8,299.93 79.57 

12 सातािा 2,506.01 2,505.93 2,505.93 100.00 

13 सांगली 5,670.36 5,091.21 5,091.21 89.79 

14 सोलापिू 19,666.69 19,636.69 15,409.27 78.35 

15 कोल्हापिू 5,053.01 4,452.57 4,285.64 84.81 

  पणेु रवभाग 43,327.24 41,640.38 35,591.98 82.15 

16 औिंगाबाद 6,886.82 6,181.27 5,854.47 85.01 



अ. क्र. चजल्हा /चवभाग प्राप्त चनधी चवतचित चनधी झालेला खिव प्राप्त 
चनधीशी 
खिािे 
प्रमाण 

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

17 जालना 8,264.00 6,668.19 5,936.78 71.84 

18 पिभणी 5,273.05 5,111.36 4,137.02 78.46 

19 कहगोली 5,278.94 6,655.75 4,602.89 87.19 

20 बीड 9,743.00 9,382.00 6,582.00 67.56 

21 नांदेड 17,106.57 11,291.98 10,986.97 64.23 

22 उस्मानाबाद 11,815.31 11,815.31 10,187.76 86.23 

23 लातुि 18,959.15 18,959.15 18,621.21 98.22 

  औिांगाबाद रव. 83,326.84 76,065.01 66,909.10 80.30 

24 बलुढाणा 10,298.88 9,553.96 9,553.96 92.77 

25 अकोला 8,457.50 8,457.50 8,008.90 94.70 

26 वाचशम 4,512.19 4,511.38 4,511.38 99.98 

27 अमिावती 16,202.11 13,436.99 10,329.10 63.75 

28 यवतमाळ 8,808.39 8,808.20 8,668.78 98.42 

  अमिावती रव. 48,279.07 44,768.03 41,072.12 85.07 

29 वधा 4,614.97 4,586.01 4,379.04 94.89 

30 नागपिू 14,559.64 13,640.74 14,425.72 99.08 

31 भंडािा 8,070.15 7,632.87 6,563.95 81.34 

32 गोंदीया 4,964.55 4,697.96 2,800.00 56.40 

33 िंद्रपिू 5,005.00 4,668.34 4,320.26 86.32 

34 गडचििोली 3,958.29 3,345.76 3,133.50 79.16 

  नागपिू रवभाग 41,172.60 38,571.68 35,622.47 86.52 

  एकुण 2,75,656.03 2,54,167.95 2,24,586.85 89.37 

 



परिरशष्ट्ट 3 

 

जनगणना 2011 नसुाि रजल्हा/रवभागरनहार्य ग्रामीण अनसुरूित जातीिी लोकसांयर्या, अनसुरूित जाती व नवबौध्द 
घटकाांच्र्या घोरषत वस्तर्याांिी सांयर्या व सांदभथ कालावधीत र्योजनेंतगथत मांजूि रनर्यतव्र्यर्य 

 

(लोकसंख्या: जनर्णना 2011, घोरित िरलत वस्तयांची संख्या : बहृतआिाखडा 2013, मंजिू रनयतव्यय : रु. लाखात) 

अ. 
क्र. 

चजल्हा /चवभाग ग्रामीण 
अनसुचूित 
जातीिी 

लोकसंख्या 

िाज्यातील 
एकूण ग्रामीण 
अन.ु जाती 
लोकसंख्येशी 
चजल्हा/ 

चवभागातील 
ग्रामीण अन.ु 
जातीिे प्रमाण 
(टक्केवािी) 

अनसुचूित जाती 
व नवबौध्द 
घटकांच्या 

घोच त वस््यांिी 
संख्या 

िाज्यातील 
एकूण घोच त 
वस््यांच्या 
संख्येशी 
चजल्हा/ 

चवभागातील 
वस््यांिे 
प्रमाण 

(टक्केवािी) 

सन 2012-13 
ते 2016-17 
या कालावधीत 

मंजिू 
चनयतव्यय (रु. 
लाखात) 

िाज्यात एकूण 
मंजिू 

चनयतव्ययाच्या 
तलुनेत चजल्हा/ 
चवभागास मंजिू 
चनयतव्ययािे 

प्रमाण 
(टक्केवािी) 

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

1 ठाणे 64,993 0.87 443 0.80 5,725 1.96 

2 िायगड 64,338 0.86 818 1.48 1,519 0.52 

3 ि्नागीिी 57,524 0.77 1,134 2.06 1,105 0.38 

4 कसधदुगुव 48,709 0.65 512 0.93 1,034 0.35 

5 पालघि 19,989 0.27 170 0.31 651 0.22 

 कोकण रव. 2,55,553 3.41 3,077 5.58 10,034 3.43 

6 नाचशक 2,31,171 3.08 1,893 3.43 12,510 4.28 

7 धळेु 82,299 1.10 584 1.06 1,380 0.47 

8 नंदिुबाि 30,550 0.41 325 0.59 940 0.32 

9 जळगांव 2,67,718 3.57 1,278 2.32 11,588 3.96 

10 अहमदनगि 4,43,302 5.91 3,875 7.03 24,370 8.34 

 नारशक रव. 10,55,040 14.08 7,955 14.43 50,788 17.37 

11 पणेु 3,61,029 4.82 3,228 5.85 10,431 3.57 

12 सातािा 2,47,575 3.30 1,619 2.94 2,506 0.86 



अ. 
क्र. 

चजल्हा /चवभाग ग्रामीण 
अनसुचूित 
जातीिी 

लोकसंख्या 

िाज्यातील 
एकूण ग्रामीण 
अन.ु जाती 
लोकसंख्येशी 
चजल्हा/ 

चवभागातील 
ग्रामीण अन.ु 
जातीिे प्रमाण 
(टक्केवािी) 

अनसुचूित जाती 
व नवबौध्द 
घटकांच्या 

घोच त वस््यांिी 
संख्या 

िाज्यातील 
एकूण घोच त 
वस््यांच्या 
संख्येशी 
चजल्हा/ 

चवभागातील 
वस््यांिे 
प्रमाण 

(टक्केवािी) 

सन 2012-13 
ते 2016-17 
या कालावधीत 

मंजिू 
चनयतव्यय (रु. 
लाखात) 

िाज्यात एकूण 
मंजिू 

चनयतव्ययाच्या 
तलुनेत चजल्हा/ 
चवभागास मंजिू 
चनयतव्ययािे 

प्रमाण 
(टक्केवािी) 

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

13 सांगली 2,52,350 3.37 1,447 2.62 5,848 2.00 

14 सोलापिू 4,43,181 5.91 4,003 7.26 19,667 6.73 

15 कोल्हापिू 3,55,641 4.75 1,927 3.49 5,087 1.74 

 पणेु रवभाग 16,59,776 22.15 12,224 22.17 43,539 14.89 

16 औिंगाबाद 2,46,659 3.29 1,403 2.54 10,000 3.42 

17 जालना 2,26,345 3.02 1,814 3.29 8,264 2.83 

18 पिभणी 1,72,674 2.30 1,248 2.26 5,519 1.89 

19 कहगोली 1,61,751 2.16 1,069 1.94 5,278 1.81 

20 बीड 2,78,869 3.72 2,138 3.88 10,600 3.63 

21 नांदेड 4,73,434 6.32 2,840 5.15 17,487 5.98 

22 उस्मानाबाद 2,21,325 2.95 1,775 3.22 11,815 4.04 

23 लातुि 3,69,609 4.93 2,614 4.74 18,959 6.48 

 औ’बाद रव. 21,50,666 28.70 14,901 27.02 87,923 30.07 

24 बलुढाणा 3,95,137 5.27 1,978 3.59 10,597 3.62 

25 अकोला 2,53,575 3.38 3,028 5.49 8,458 2.89 

26 वाचशम 2,00,187 2.67 623 1.13 4,512 1.54 

27 अमिावती 3,46,056 4.62 2,287 4.15 16,816 5.75 

28 यवतमाळ 2,49,800 3.33 1,786 3.24 8,808 3.01 

 अम’ती रव. 14,44,755 19.28 9,702 17.59 49,191 16.83 

29 वधा 1,14,889 1.53 909 1.65 4,725 1.62 



अ. 
क्र. 

चजल्हा /चवभाग ग्रामीण 
अनसुचूित 
जातीिी 

लोकसंख्या 

िाज्यातील 
एकूण ग्रामीण 
अन.ु जाती 
लोकसंख्येशी 
चजल्हा/ 

चवभागातील 
ग्रामीण अन.ु 
जातीिे प्रमाण 
(टक्केवािी) 

अनसुचूित जाती 
व नवबौध्द 
घटकांच्या 

घोच त वस््यांिी 
संख्या 

िाज्यातील 
एकूण घोच त 
वस््यांच्या 
संख्येशी 
चजल्हा/ 

चवभागातील 
वस््यांिे 
प्रमाण 

(टक्केवािी) 

सन 2012-13 
ते 2016-17 
या कालावधीत 

मंजिू 
चनयतव्यय (रु. 
लाखात) 

िाज्यात एकूण 
मंजिू 

चनयतव्ययाच्या 
तलुनेत चजल्हा/ 
चवभागास मंजिू 
चनयतव्ययािे 

प्रमाण 
(टक्केवािी) 

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

30 नागपिू 2,34,062 3.12 2,222 4.03 14,560* 4.98 

31 भंडािा 1,55,163 2.07 1,191 2.16 8,070 2.76 

32 गोंदीया 1,35,393 1.81 1,291 2.34 14,428 4.93 

33 िंद्रपिू 1,01,879 1.36 1,098 1.99 5,005 1.71 

34 गडचििोली 1,87,643 2.50 571 1.04 4,104 1.40 

 नागपिू रव. 9,29,029 12.40 7,282 13.21 50,892* 17.41 

 एकुण 74,94,819 100.00 55,141 100.00 2,92,366* 100.00 

रटप : (#) रजल्हा समाज कल्याण अरधकािी, नार्पिू यांनी मंजिू रनयतव्ययाची मारहती उपलब्ध करुन रिलेली 
नसल्यामळेु संिभण कालावधीत तयांना प्राप्त रु. 14,560 लाख इतका रनधीच ‘मंजिू रनयतव्यय’ असल्याचे र्रृहत धरुन 
विील तक्ता िर्णरवला आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



परिरशष्ट्ट 4 

 

सन 2012-13 ते 2016-17 र्या सांदभथ कालावधीत र्योजनेंतगथत रजल्हा/रवभागरनहार्य मांजूि, िद्द व पणूथ कामाांिी सांयर्या 

अ. 
क्र. 

चजल्हा /चवभाग मंजिू काम े िि कामे पणूव कामे मंजिू कामांपैकी िि 
कामे वजा जाता पणूव 
झालेल्या कामांिी 

टक्केवािी 

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

1 ठाणे 816 52 421 55.10 

2 िायगड 467 2 465 100.00 

3 ि्नागीिी 236 11 225 100.00 

4 कसधदुगुव 282 8 220 80.29 

5 पालघि 239 34 196 95.61 

  कोकण रवभाग 2,040 107 1,527 79.00 

6 नाचशक 2,868 92 2,552 91.93 

7 धळेु 491 0 491 100.00 

8 नंदिुबाि 259 19 240 100.00 

9 जळगांव 3,399 71 2,970 89.24 

10 अहमदनगि 6,899 788 5,887 96.33 

  नारशक रवभाग 13,916 970 12,140 93.77 

11 पणेु 1,985 80 1,761 92.44 

12 सातािा 632 3 599 95.23 

13 सांगली 1,168 11 704 60.85 

14 सोलापिू 5,408 453 4,686 94.57 

15 कोल्हापिू 1,016 20 932 93.57 

  पणेु रवभाग 10,209 567 8,682 90.04 

16 औिंगाबाद 1,547 18 1,529 100.00 

17 जालना 1,475 44 1,407 98.32 



अ. 
क्र. 

चजल्हा /चवभाग मंजिू काम े िि कामे पणूव कामे मंजिू कामांपैकी िि 
कामे वजा जाता पणूव 
झालेल्या कामांिी 

टक्केवािी 

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

18 पिभणी 1,734 94 1,521 92.74 

19 कहगोली 1,697 34 1,663 100.00 

20 बीड 2,444 0 2,444 100.00 

21 नांदेड 3,976 0 2,843 71.50 

22 उस्मानाबाद 3,996 402 3,594 100.00 

23 लातुि 6,131 0 6,131 100.00 

  औिांगाबाद रव. 23,000 592 21,132 94.31 

24 बलुढाणा 4,630 22 4,468 96.96 

25 अकोला 1,366 0 1,061 77.67 

26 वाचशम 1,172 0 1,172 100.00 

27 अमिावती 3,051 60 2,767 92.51 

28 यवतमाळ 2,598 40 2,558 100.00 

  अमिावती रव. 12,817 122 12,026 94.73 

29 वधा 1,549 53 1,501 100.33 

30 नागपिू 3,789 16 3,448 91.39 

31 भंडािा 1,968 4 1,415 72.05 

32 गोंदीया 1,406 7 1,042 74.48 

33 िंद्रपिू 1,197 3 1,138 95.31 

34 गडचििोली 1,152 0 1,220 105.90 

  नागपिू रवभाग 11,061 83 9,764 88.94 

एकुण 73,043 2,441 65,271 92.45 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


