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कायणकारी साराांश 

 

दृष्टीकोन योजना आवर् िावषणक कृती योजना  

 नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांसाठी वाष्टर्यक कृती आिाखडा तर्ाि कििे ही एक स्वतंत्र व्यार्ाम असल्याचे ष्टदसते. दृिीकोन 

र्ोजनांमधे्य ष्टवसृ्तत माष्टहती गोळा किण्यासाठी कोितीही प्रष्टिर्ा पाळली जात नाही आष्टि गोळा केलेल्या बहुतेक 

प्रकििांमधे्य ते वापिातच िाष्टहले. ष्टशवार्, बि्र्ाच घटनांमधे्य वाष्टर्यक कृती र्ोजनेमधे्य ष्टजल्ह्यात हाती घेतल्या जािा 

.््र्ा संभाव्य कामांची र्ादी ष्टदली जाते.  

 सवय उपलब्ध स्त्रोतांमधून संसाधनांचे एकत्रीकिि किण्याच्या हेतूचे एकति दृिीकोन र्ोजना ष्टकंवा वाष्टर्यक कृती 

र्ोजनांमधे्य प्रष्टतष्टबंष्टबत झाले नाही. तर्ाष्टप, काही ष्टजल्ह्यांनी त्ांच्या दृिीकोन र्ोजनांमधे्य असे प्रर्त्न केले पि ते 

प्रर्त्नही दृिीकोन र्ोजनेच्या दस्तऐवजापुितेच मर्ायष्टदत िाष्टहले.  

 बहुतेक ष्टजल्ह्यांमधील अष्टधकार््ांना चांगल्या अंमलबजाविीसाठी कार्यिमाची उद्दीिे व उद्दीिे र्ाबद्दल अष्टधक 

स्पितेची आवश्यकता असते.   

  

देखरेख आवर् मूल्ाांकन 

 बहुतेक ष्टजल्ह्यांमधे्य देखिेखीची औपचारिक मागयदशयक तते्व असूनही, ष्टजल्हा पातळीविील देखिेखीची आष्टि 

मूल्यांकन प्रष्टिरे्ची अंमलबजाविी किण्याच्या दृिीने कमकुवत असल्याचे ष्टदसते.  

 बि्र्ाच ष्टजल्हा अष्टधका-र्ांनी साइट भेटी व लेखापिीिि केल्याची नोदं केली, पिंतु केलेल्या भेटी व 

लेखापिीििाची नोदं ठेवली गेली नाही. 

 

प्रशासकीय व्यिस्था 

 ष्टवद्मान कमयचािी सदस्ांची िमता बळकट किण्याची आवश्यकता आष्टि कमयचािी सदस्ांची कमतिता 

प्रशासकीर् अडचिी ष्टनमायि किते. पुिे, नंदुिबाि, ठािे, र्वतमाळ आष्टि जळगाव अशा अनेक ष्टजल्ह्यात 

कामकाजाची कमतिता लिात आली. 

 

वनधी व्यिस्थापन 

 ष्टनधी व्यवस्र्ापन अंतगयत ष्टवचािात घेतल्या जािाि्र्ा महत्वाच्या मुद्द्ांपैकी एक म्हिजे कें द्राकडून ष्टजल्ह्यांमधून 

आष्टि नंति ष्टजल्ह्यांमधून कार्यित अंमलबजाविी संस्र्ांना वेळेत ष्टदलेली िक्कम.  

 

डेटा बेस आवर् डेटा व्यिस्थापन 

 बि्र्ाच ष्टजल्ह्यांमधे्य र्ा र्ोजनेची शािीरिक आष्टि आष्टर्यक प्रगती नोदंवण्याचा डेटाबेस अतं्त कमकुवत आहे. 

 मोठ्या संखे्यने ष्टजल्ह्यात डेटा व्यवस्र्ापनाचे स्पि धोिि आढळले नाही. तसेच, डेटाबेस अहवाल स्वरूपात 

महत्प्रर्ासाने िाखला जातो.  
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दुय्यम सांशोधनषतील णनष्कर्ा 

 सवा 5 झोनमधे्य, िषस्तीतिषस्त सांखे्यने योिनष आणि सवषात िषस्त खचा पायाभूत सुविधा के्षत्रषत झषलष आहे. 

कमीतकमी योिनष आणि सवषात कमी खचा सवा 5 झोनमधे्य जीिनमान उंचािणे आवण पयाािरण के्षत्रषत झषलष 

आहे.  

 नाविन्यपूणा योजनांिर सिा 5 झोनमधे्य िर्ा वनहाय (2011-2018) एकूण आरवित बजेट आवण खचा: सवा 

5 झोनमधे्य, सवषात कमी आरणक्षत बिेट (झोनमधील सवा णिल्यषांचे एकणत्रत णमळून) पणहल्यष वर्ी होते िेव्हष 

उपक्रमषलष आरांभ झषलष (2011-12) आणि सवषात िषस्त मषगील वर्ी (2017-18) होते. 

 7 िर्ाांमधील नाविन्यपूणा योजनांच्या एकूण बजेटमधून झालेल्या खचााची टके्किारी: णवदभा आणि पस्चचम 

महषरषष्ट्र  झोनमधे्य सवोत्तम अांमलबिषविी नमुनष णदसून आलष आहे िेथे आरणक्षत बिेटमधून 93 टके्क णनधी 

उपयोगषत आिलष गेलष आहे. मरषठवषडष आणि खषनदेश यषांनी प्रभषवहीन अांमलबिषविीचष नमुनष दशावलष 

आहे िेथे आरणक्षत बिेटमधून फक्त 89 टके्क आणि 83 टके्क णनधी उपयोगषत आिलष गेलष आहे. हे 2 झोन 

स्पधषात्मक ररतीने णवकणसत झोनपेक्षष मषगे आहेत - कोकि आणि पस्चचम महषरषष्ट्र . आमच्यष धषरिेनुसषर 

यषांच्यषकडे खचषाची िषस्त टके्कवषरी असषयलष हवी होती.   

 िर्ा-वनहाय आवण वजल्हा-वनहाय विभाजन, वितरण आवण उपयोगाचे प्रमाण:  

कोकि झोनमधे्य, एक णिल्हष-णसांधुदुगा आणि णवदभा झोनमधे्य दोन णिल्हे-अकोलष आणि चांद्रपूर यषांनी मषगील 

सवा 7 वर्षांमधे्य आरणक्षत बिेट सांपूिा वषपरले आहे.   

तरीही, कोकि झोनमधील एक णिल्हष-मुांबई शहर येथे वर्ा 2015-16मधे्य आणि णवदभा झोनमधील एक-वधषा 

येथे वर्ा 2013-14मधे्य मषगील सवा 7 वर्षांमधे्य बिेटचष सवषात कमी उपयोग केलष गेलष आहे म्हििे 36 टके्क 

आणि 17 टके्क क्रमशः.   

 मानि विकास वनरे्दशांक (2011) आवण बजेटचे वितरण:  

आदशापिे,ज्यष णिल्यषांचष कमी HDI णनदेशषांक आहे त्षांनष िषस्त आरणक्षत बिेट णदले गेले पषणहिे. हे 5 

झोनमधे्य णदसून येत नषही फक्त मरषठवषडष झोनमधील नषांदेड आणि बीड णिल्यषांणशवषय िेथे HDI  णनदेशषांक 

कमी आहेत- 0.648 आणि 0.678, त्षचप्रमषिे आरणक्षत बिेट म्हििे 630 आणि 274 क्रमशः आहेत. 

इतरषांमधे्य 5 झोनमधून ज्यष णिल्यषांचे सवषात कमी HDI णनदेशषांक आहेत ते पुढीलप्रमषिे नांदुरबषर (0.604), 

नषांदेड (0.648), णहांगोली (0.657), वषणशम (0.646)  आणि गडणचरोली (0.608) त्षांच्यषकडे त्षांच्यष HDI 

णनदेशषांकषत सुधषरिष होण्यषसषठी वशिण, उपजीविका आवण आरोग्य के्षत्रषत अणधक योिनष घेतल्यष गेल्यष 

पषणहिेत.  

 

प्रशषसकीय आखिी आणि अांमलबिषविी प्रणक्रयेतील णनष्कर्ा 

 णिल्यषांनष सवासषधषरि णिल्हष वषणर्ाक योिनषांच्यष एकूि मांिूर खचषामधून 3.5% नषणवन्यपूिा योिनषांसषठी खचा 

करण्यषची परवषनगी असते. 

 उपक्रमषचष प्रशासकीय खांर्दा म्हििे णनयोिन णवभषग, मांत्रषलय, मुांबई. ते योिनेशी सांबांणधत शषसन णनिाय/ 

पररपत्रके िषरी करते आणि योिनषांसांबांधी तक्रषर णनवषरि हषतषळते. 

 विभागीय खांर्दा म्हििे णवभषगीय आयुक्त कषयषालय ज्यषचे प्रमुख उपषयुक्त णनयोिन असतषत. यष णवभषगषची 

िबषबदषरी असते णक णिल्हष स्तरषवरील णवणभन्न कषमषांवर देखरेख करिे, णनयांत्रि आणि णवणनयमन करिे.  

 वजल्हा स्तरािर, णिल्हष णनयोिन सणमती प्रस्तषवषांची छषननी, प्रशषसकीय मषन्यतष आणि णनधी ांची मांिूरी देण्यषचे 

कषम करते.  
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 अंमलबजािणी संस्था: अांमलबिषविी सांस्थेची भूणमकष असते प्रस्तषवषांचे आरषखडे सषदर करिे आणि योिनेची 

देखभषल करिे.  

प्रभषव मूल्यषांकनषतील णनष्कर्ा 

 नाविन्यपूणा योजनांविर्यी मावहती असणे: णिल्हे- वषणशम, िळगषव, नषांदेड आणि नांदुरबषरमधे्य सवा 

लषभषर्थ्षांनष नषणवन्यपूिा योिनषांच्यष उपक्रमषणवर्यी पूिापिे मषणहती होती. चांद्रपूर आणि गडणचरोलीमधे्य 

लषभषर्थ्षांनष मध्यम स्वरूपषत मषणहती होती. पुिे, पषलघर, सषतषरष आणि ठषिे येथे लषभषर्थ्षांनष नषणवन्यपूिा 

योिनषांणवर्यी कमी स्तरषवर मषणहती होती.  

 प्राप्त झालेल्या िसंु्तविर्यी पयााप्ततेचा स्तर: बहुतषांश णिल्यषतील लषभषथी त्षांनष णवतरि झषलेल्यष वसु्त 

आणि सेवषांणवर्यी समषधषनी होते. फक्त गडणचरोली णिल्यषत, ते मध्यम स्वरूपषत समषधषनी होते (75.7%).  

 पायाभूत सुविधा के्षत्र हे प्रमुख के्षत्र होते ज्यषमधे्य बहुतषांश णिल्यषांमधे्य प्रषमुख्यषने णनधी खचा केलष गेलष आणि 

िषस्तीतिषस्त कषम केले गेले.  

 णिल्यषांमधील बहुतषांश लषभषर्थ्षांनी 8-10च्यष शे्रिीवर तो महत्वषचष मुद्दष असल्यषचष अहवषल णदलष.  

 बहुतषांश लषभषथी योिनष समषिषच्यष गरिषांशी सांबांणधत असण्यषसषठी सहमत झषले.  

 60-100% लषभषथी योिनष त्षांच्यषसषठी उपयुक्त असण्यषसषठी सहमत झषले.  

 बहुतषांश लषभषथी सहमत झषले णक योिनष मोिमषपषमधे्य व्यवहषया होत्ष.  

कमीतकमी कषमे पयषावरि, उपिीणवकष आणि मणहलष व बषलणवकषस के्षत्रषत केली गेली. 
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1. प्रस्तषवनष 

णिल्हष हष णनयोिनषचष आधषरभूत घटक मषनून णवकें णद्रत णनयोिनषची प्रणक्रयष सन 1974-75 पषसून सुरू करण्यषत 

आली .रषज्य घटनेतील कलम 243 झेडडी नुसषर महषरषष्ट्र  णिल्हष णनयोिन सणमती (रचनष व कषमे) अणधणनयम 1998 

तयषर करण्यषत येवून, त्षनुसषर रषज्यषतील सवा णिल्हयषांमधे्य णिल्हष णनयोिन सणमती ांची स्थषपनष करण्यषत आलेली 

आहे. णिल्हष णनयोिनषसषठी प्रते्क णिल्हयषत णिल्हष णनयोिन सणमती कषयारत आहे.णिल्हयषतील पांचषयती तसेच 

नगरपांचषयतीने तयषर केलेल्यष णिल्हष वषणर्ाक योिनेचष आरषखडष णवचषरषत घेवून सांपूिा णिल्हयषकररतष णवकषस 

योिनेचष एकणत्रत मसूदष तयषर करिे व णिल्हष योिनेच्यष आरषखडयषची अमलबिषविी व सणनयांत्रि करण्यषचे 

कषम सदर सणमतीव्दषरे करण्यषत येत आहे.  प्रते्क णिल्हयषच्यष वषणर्ाक योिनेचष आरषखडष अांणतम केल्यषनांतर ,

कणल्पत करून णवतररत करण्यषत येतसवासषधषरि णिल्हष वषणर्ाक योिनेचष णनधी अथासां सवासषधषरिणिल्हष वषणर्ाक 

योिनेतील णनधीपैकी टके्क णनधी णनयणमत योिनषांवर तर95 4.5 टके्क णनधी नषणवन्यपूिा योिनषांवर व 0.5 टके्क णनधी 

मूल्यमषपन ,सांणनयत्रि व डषटष एन्ट्र ी इ .योिनषांवर खचा करण्यषत येत असतो .नषणवन्यपूिा णनधीवरील 4.5 टके्क 

णनधीपैकी 0.5 टके्क णनधी स ््टेट इनोवे्हशन कौस्िलसषठी रषज्यस्तरषवरील कषयषालयषस तर 0.5 टके्क णनधी णिल्हष 

रील कषयषालयषस देण्यषत येत असतोइनोवे्हशन कौस्िलसषठी णिल्हषस्तरषव.  

योिनेची उणद्दषे्ट् 

रषज्यषतील णिल्हयषांत णवणवधतष असून प्रते्क णवभषगषच्यष/ णिल्हयषच्यष समस्यष व गरिष वेगवेगळयष आहेत. सबब, 

णिल्हष योिनेचष आरषखडष तयषर करतषांनष णनयणमत योिनषां बरोबरच त्ष-त्ष णवभषगषच्यष अडचिी दूर करून गरिष 

पूिा करण्यषस वषव रहषवष, तसेच स्थषणनक स्तरषवर णिल्हष णनयोिन सणमतीच्यष सदस्यषांनष कषही नणवन योिनष 

रषबणवण्यषची सांकल्पनष असल्यषस त्ष रषबणवण्यषस वषव असषवष यष उदे्यशषने शषसनषने सन 2010-11 पषसून 

नषणवन्यपूिा योिनष रषबणवण्यषस सुरूवषत केलेली आहे 

योोजनचे ेस्वरुप  :- 

नषणवन्यपूिा योिनषांचष उदेश, उणदष्ट्, अमलबिषविीची पध्दत, अमलबिषविी यांत्रिष,लषभषथी पषत्रतष व णनवडीचे 

णनकर्, योिनेचष कषलषवधी यषची सवास्वी िबषबदषरी सांबणधत णिल्हयषचे णिल्हषणधकषरी यषांचेवर णनधषाररत करण्यषत 

आलेली आहे. नषणवन्यपूिा योिनेंतगात खषलील स्वरूपषच्यष योिनष रषबणवण्यषत येतषत. 

 राज्य स्तरावरून वनवित केलले्या समान योजनामंध्ये न बसर्ाऱ्या व स्थावनक गरजानंसुार आवश्यक 

असलले्या योजना 

 अशष योिनषांतून णिल्हयषांमधे्य कषयमस्वरूपी मषलमत्तष णनमषाि होिे अपेणक्षत आहे. 

 प्रत्क्षपिे अशष योिनषांमधून सवासषधषरि व मोठयष प्रमषिषत लषभषर्थ्षांनष सषमूणहक लषभ णमळत असषवष. 

व्यस्क्तगत लषभषची योिनष देतष येिषर नषही व सषमुणहक लषभषची योिनष असल्यषस प्रती लषभषथी खचा रू 

5000/- पेक्षष कमी असषवष. 

 कमाचषऱयषांची कौशल्यवृध्दी व उत्पषदकतष वषढणविषऱयष  योिनष 

 टांचषईग्रस्त पररस्स्थतीत करषवयषच्यष तषतडीच्यष उपषययोिनष 

 णिल्हष णनयोिन सणमती/ णिल्हषणधकषरी यषांनी प्रस्तषणवत केलेल्यष कषही चषांगल्यष योिनष. 

 

 तसचे नाववन्यपरू्ण योजनतेनू खालील योजना घणे्यात यते नाहीत. 

 कें द्र, रषज्य णकां वष अन्य स्त्रोतषअांतगातच्यष योिनेतून अनुजे्ञय खचा/ बषबी 

 अन्य योिनषांसषठी पुरक णहस्सष 

 कषयषालयीन खचषासांबांधीच्यष योिनष 

 दुरूस्ती व देखभषल व योिनेतर खचा 

 वैयस्क्तक अनुदषन स्वरूपषच्यष योिनष 

 दोन वर्षात पूिा न होिषऱयष योिनष, मोठयष खचषाच्यष योिनष 

 कोित्षही स्वरूपषची वषहन खरेदी 
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 कषयाक्रम, समषरांभ, उत्सव, मेळषव, खेळषच्यष स्पधषा, सांमेलन इ.बषबी 

 खषिगी सांस्थेसषठी कोित्षही प्रकषरचे सहषय्य/ खचा 

 आवती खचषासांबांधीच्यष योिनष 

 ठरषणवक िषती/ िमषतीच्यष समूहषच्यष मषलकीच्यष धषणमाक िषगेवरील कषम 

 खषिगी िषगेवर मषलमतेचष णनमषाि करिषऱयष योिनष 

 पदणनणमाती णकां वष करषर पध्दतीने पदे भरिे व शषसनषवर कषयम स्वरूपी दषणयत्व णनमषाि करिषरे खचा. 

मूल्मापन अभ्यास पाहर्ी  

नषणवन्यपूिा योिनेची मूल्यमषपन अभ्यषस पषहिी मे  .कषव्ही डेटष मॅनेिमेंट सस्व्हासेस णल ,. तेलां गनष यष बषयस्थ 

सांस्थेकडून णद .27/12 /201 8 च्यष कषयषारांभ आदेशषनुसषर करुन घेण्यषत आली आहे  .यष मूल्यमषपन अभ्यषस 

पषहिीचष कषलषवधी 27/12 /201 8 ते 27 /0 5 /201 9 पयांत होतष. योिनेंतगात णनमषाि करण्यषत आलेल्यष सेवष-

सुणवधषांचष अभ्यषस करण्यषसषठी प्रषथणमक मषणहतीचे सांकलन केले गेले  .सदर सांकणलत मषणहती तसेच णनयोिन 

णवभषगषकडून णवशेर्त: णिल्हष णनयोिन सणमती तसेच णिल्हषस्तरषवरील कषयषान्वयीन यांत्रिष यषांचे कषयषालयषांकडून 

प्रषप्त झषलेल्यष मषणहतीचे णवचलेर्ि करण्यषत आले आहे. 

2. मूल्यमषपन अभ्यषसषचष मुख्य उददेश 

सदर अभ्यषसषतांगात सन 2013-14 ते 2017-18 यष कषलषवधीतील योिनेच्यष सवषांगीि प्रगतीचष अभ्यषस करण्यषत 

आलेलष आहे .यषमधे्य प्रषमुख्यषने अमलबिषविीची  पध्दतीची सदयस्स्थती तसेच णतच्यष आणथाक व भौणतक प्रगतीचष 

णवचषर करण्यषत आलेलष आहे  .तसेच यषमधे्य प्रषमुख्यषने योिनेच्यष कषयषान्वयनषांत येिषऱयष अडचिी ,योिनेचष 

स्थषणनक सोयी-सुणवधषांवर झषलेलष पररिषम ,समुदषय णवकषसषचे कषयाक्रम इ.बषबी ांवर भर देण्यषत आलेलष आहे .सदर 

रतषांनष खषलील बषबी ांचष णवचषर करण्यषत आलेलषअभ्यषस क आहे.  

 योिनेच्यष आणथाक व भौणतक प्रगतीव्दषरे योिनेची उपयुक्ततष व व्यव्हषयातष तपषसिे 

 रषबणवण्यषत आलेली योिनष खरोखरीच नषणवन्यपूिा आहे णकां वष नषही व सषवािणनकदृष्ट्यष णहतषवह आहे 

णकां वष नषही 

 नषणवन्यपूिा योिनेमूळे कोित्ष के्षत्रषत सुणवधष णनमषाि झषल्यषत णवशेर्तष कृणर् व आरोय 

 योिनेतांगात णनमषाि झषलेल्यष सांसषधनषांच्यष देखभषल दुरूस्ती तसेच अणभरक्षि कसे करषवे यषबषबत कशष 

प्रकषरे प्रणशक्षि देण्यषत येते णकां वष कषय हे तपषसिे 

 योिनेंतगात णनधी णवतरिषचष अभ्यषस करून णनधी णवतरि सोपे कसे होईल यषबषबत प्रयत्न करिे 

 योिनेच्यष प्रते्क स्तरषवरील स्थषणनक स्वरषज्य सांस्थष व लोकसहभषग यषांचष अभ्यषस करिे 

 योिनष उददेशषांची कें द्रषणभमूखतष तपषसिे 

 योिनष अणधक प्रभषवीपिे रषबणवण्यषसषठी  क्षमतषवधाि घटकषांचष णवचषर करिे 

 योिनष अांमलबिषविीत येिषऱयष अडचिी ांचष शोध घेिे व योिनष अणधक प्रभषवीपिे रषबणवण्यषसषठीच्यष 

उपषययोिनष सूचणविे 

खालील वनदशेकावं्दारे योजनचे्या पररर्ामाचंा अभ्यास करण्यात आला. 

 शषसन धोरिषनुसषर लषभधषरकषांनष सांसषधन  णनणमातीत झषलेलष सवासषधषरि फषयदष 

 लोकषांच्यष िीवनमषनषवर झषलेलष पररिषम 

 णिल्हष व णवभषगषमधे्य  योिनेमूळे णनमषाि झषलेल्यष सुणवधषांमूळे णदसून येिषरे पररिषम 

 सवासषधषरिपिे पषयषभूत सुणवधष व सांसषधने णनणमातीवरील पररिषम 

 ज्यष कषमषसषठी णनधी मांिूर करण्यषत आलेलष आहे तो त्षच कषमषसषठी खचा झषलष णकां वष कसे 

 णनधषाररत कषलषवधीत नषणवन्यपूिा योिनष अमलषत आिली िषते णकां वष कषय णवलां ब होत असल्यषस त्षच्यष 

कषरिषांचष शोध घेिे 

 योिनेंतगात उपलब्ध झषलेलष सांसषधनषांचष णकफषयतशीरपिष 
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 भणवष्यषत नषणवन्यपूिा योिनष चषलू रहषवी णकां वष नषही यषबषबत सणवस्तर अणभप्रषय 

नमनुा वनवड:  

सदर मूल्यमषपन अभ्यषस हष प्रषमुख्यषने उपलब्ध प्रषरां णभक व स्व्दतीय मषणहतीवर अवलां बून आहे  .प्रषरां णभक मषणहती 

12 णिल्हयषांतील गोळष करण्यषत आलेली आहे . महषरषष्ट्र षतील सवा सहष प्रशषसकीय/ महसूली णवभषगषांची (कोकि ,

नषणशक ,पुिे ,अमरषवती ,औरांगषबषद आणि नषगपूर )णनवड करण्यषत  आली आहे. मूल्यमषपन अभ्यषस पषहिी 

दरम्यषन प्रशषसणकय णवभषगषांचष समषवेश कोकि  ,पस्चचम महषरषष्ट्र ,खषांने्दश ,मरषठवषडष ,णवदभा  यष  5 के्षत्रषत 

करण्यषत आलष.  तसेच प्रते्क प्रशषसकीय णवभषगषतून दोन णिल्यषांची णनवड करण्यषत आली आहे.सदर णिल्हे 

णनवड करतषांनष णवभषगषतील मषनव णवकषसषच्यष दृणष्ट्ने सांवेदनशीलअसलेले णिल्हे णनवडण्यषस प्रषधषन्य देण्यषत 

आलेले आहे.  

अ.ि ववभागाचे नाव वनवडलेले वजल्ह े

1 कोकर् ठार्े पालघर 

2 नावशक जळगांव नंदरूबार 

3 पुरे् पुरे् सातारा 

4 अमरावती,  यवतमाळ वावशम 

5 औरंगाबाद  नांदडे उस्मानाबाद 

6 नागपूर चंद्रपूर गडवचरोली 

 

णनवड करण्यषत आलेल्यष प्रते्क णिल्यषतील नषणवन्यपूिा योिनषांचे आरोय  ,स्वच्छतष ,णशक्षि ,शेती ,पषयषभूत 

सुणवधष ,आणिणवकष , पयषावरि  ,मणहलष व बषलणवकषस ,खेळ व इतर यष णवभषगषत  वगीकरि करण्यषत आले.सदर 

वगीकरिषांतून योिनषांची णनवड करण्यषत आलेली आहे  .णनवड केलेल्यष योिनषांच्यष मषध्यमषतून 1300 

सषच्यष अनुर्ांगषने योिनेबषबतची  मषणहती  घेण्यषत आली आहेलषभधषरकषकां डून मूल्यमषपन अभ्यष.  यषबरोबरच 

उपआयुक्त णनयोिन  ,णिल्हष णनयोिन अणधकषरी ,कषयषान्वयीन यांत्रिष ज्यष के्षत्रषत िे कषम घेण्यषत आले आहे 

यषांचेकररतष प्रचन्षवली तयषर करून  

 

3. दृष्टिकोन आष्टि कार्यपद्धती 

हा अभ्यास दुय्यम आष्टि प्रार्ष्टमक अशा दोन्ही डेटावि आधारित होता. १२ ष्टजल्ह्यांमधील नमुन्यांच्या सवेििातून 

प्रार्ष्टमक माष्टहती संकष्टलत केली गेली आहे. म्हिजेच र्वतमाळ, वाष्टशम, ठािे, पालघि, जळगाव, नंदुिबाि, नानदेड, 

उस्मानाबाद, पुिे, सातािा, गडष्टचिोली आष्टि चंद्रपूि र्ा प्रते्क महसूल ष्टवभागातील ष्टकमान दोन ष्टजले्ह.  

नमुना सवेििात शहिी आष्टि ग्रामीि भागातील 1300 लाभार्थ्ाांच्या मुलाखती कॅनव्हास केल्या. ष्टजल्हास्तिीर् व 

तालुकास्तिीर् अंमलबजाविी रं्त्रिेतही मुलाखती व चचाय घेण्यात आल्या. मुलाखतीसाठी आष्टि तपशीलवाि माष्टहती 

संकष्टलत किण्यासाठी संिष्टचत प्रश्नावली आष्टि चचाय मागयदशयकांचा वापि केला गेला. संिष्टचत प्रश्नावली लाभार्थ्ाांना 

प्रामुख्याने देण्यात आल्या आष्टि र्ोजनेचा परििाम, समाधानाची पातळी आष्टि र्ोजनेच्या समालोचनाबद्दल माष्टहती 

गोळा केली गेली.  

संिष्टचत प्रश्नावली व्यष्टतरिक्त, उपारु्क्त ष्टनर्ोजन, उपर्ोजन अष्टधकािी आष्टि अंमलबजाविी कििाि्र्ा 

एजन्सीसमवेत सखोल चचाय झाली. आपापल्या भागात हाती घेतलेल्या कामाष्टवर्र्ी तपशीलवाि माष्टहती संग्रष्टहत 

किण्यासाठी स्वतंत्र चचाय मागयदशयकांचा वापि केला गेल 
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1. दुय्यम संशोधन पासून ष्टनष्कर्य 

नषणवन्यपूिा योिनष कोकि  ,पस्चचम महषरषष्ट्र ,खषांने्दश ,डषमरषठवष ,णवदभा  यष  5 के्षत्रषत  रषबणवण्यषत आलेली आहे. 

 

 

 

 

 

उपलब्ध मषणहतीचे णवचलेर्ि चषांगल्यष प्रकषरे होण्यषकररतष नषणवन्यपूिा योिनषांची  णवभषगिी आरोय  ,स्वच्छतष ,

णशक्षि ,शेती ,पषयषभूत सुणवधष ,आणिणवकष , पयषावरि  ,मणहलष व बषलणवकषस ,खेळ व इतर  यष प्रकषरषत करण्यषत 

आली  .खषलील तक्त्यषत नषणवन्यपूिा योिनेअांतगात मषगील 7 वर ््र्षत करण्यषत आलेल्यष अथासांकणल्पय तरतूद व 

खचषाची मषणहती दशाणवण्यषत आलेली आहे. 

ववभाग अथणसंकवल्पय तरतूद (लाखात) (लाखात) शेकडा 

कोकर् 26704.48 24033.02 90 

पविम महाराष्ट्र 

 
20898.92 19340.96 93 

खांन्दशे 

 
19796.96 17583.09 89 

मराठवाडा 

 
21474.54 17810.64 83 

ववदभण 

 
21051.14 19554.34 93 

  

उपरोक्त मषणहतीचे अवलोकन केले असतष मषगील 7 वर्षाच्यष कषलषवधीत खषांदेश व  मरषठवषडष यष णवभषगषत 

अथासांकणल्पय तरतूदीशी खचषाचे प्रमषिे अनुक्रमे 89 % व 93% रषणहले आहे . 

 

 

 

 

 

 

 

 

महाराष्ट्र

कोकि पणिम महषरषष्ट्र खषांने्दश मरषठवषडष णवदभा
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4.1 प्राप्त वनधीच्या पररमार्ाचे कायाणत्मक प्रमार्  

 

4.1.1 वर्ायनुसाि व ष्टवभागष्टनहार् वाटप, प्रकाशन व उपर्ोग प्रमाि 

 

Zone 1: कोकि  

 

 (Source: District planning committees of the 7 districts) 

 नषणवन्यपूिा  योिनेंतगात कोकि णवभषगषत मोठयष प्रमषिषत पषयषभूत सुणवधष णनणमातीच्यष योिनष रषबणवण्यषत 

आलेल्यष आहेत.(सवषात िषस्त मुबई उपनगर णिल्हष 131 योिनष रषबवून त्षवर 39 .कोटी खचा केलष आहे). 

 नषणवन्यपूिा  योिनेंतगात कोकि णवभषगषत प्रषमुख्यषने पषिीपुरवठष व मलणनस्सषरि यष प्रकषरषत सवषात कमी खचा 

व योिनष रषबणवण्यषत आलेल्यष आहेत. 

 नषणवन्यपूिा  योिनेंतगात कोकि णवभषगषतील पषलघर णिल्हयषत सवषात कमी खचा झषलेलष आहे. तसेच 

मूल्यमषपन अभ्यषसषकररतष पषडलेल्यष योिनषांच्यष प्रकषरषांपैकी पयषावरि प्रकषरषतील योिनष सवषात कमी 

घेण्यषत आलेल्यष आहेत. 

 णसांधुदुगा णिल्हयषने आरोय के्षत्रषत सवषात अणधक योिनष रषबणवल्यष असल्यष तरी आरोय योिनषांवरील सवषात 

अणधक खचा ठषिे णिल्हयषत झषलेलष णदसून येतो. 

Districts Mumbai city Thane Palghar Ratnagiri Sindhudurg Mumbai 
suburban 

Raigad 

Sectors No. 
of 
sche
mes 

Total 
amou
nt 

No. 
of 
sche
mes 

Total 
amou
nt 

No. 
of 
sch
eme
s 

Total 
amou
nt 

No. 
of 
sche
mes 

Total 
amou
nt 

No. 
of 
sch
eme
s 

Total 
amou
nt 

No. 
of 
sche
mes 

Total 
amou
nt 

No. of 
sche
mes 

Total 
amou
nt 

Health 3 41.02 5 377.3
1 

1 128 4 85.05 9 171.9
1 

1 19.75 4 275 

WASH 0 0 0 0 2 281.3
4 

9 219.4
6 

1 20.45 0 0 
0 0 

Educatio
n 

6 16.78 3 76.5 6 353.4
6 

20 709.6
7 

22 967.6
1 

17 356 12 
483.1
7 

Agricultu
re 

0 0 1 57.03 0 0 2 75.8 22 455.8
5 

0 0 
4 78.05 

Infrastru
cture 

58 1388.
36 

44 1887.
52 

12 352.8
7 

67 1924.
93 

21 973.7
2 

131 3931 85 
1568.
18 

Livelihoo
d 

0 0 0 0 0 0 14 304.8
5 

2 207.6
7 

0 0 
0 0 

Environ
ment 

1 3.07 0 0 0 0 0 0 1 12.66 0 0 
0 0 

Women 
and child 
develop
ment 

2 54.29 4 277.1
4 

2 137.6
4 

3 15.14 10 140.7
5 

11 270.1
5 

4 27.01 

Sports 1 19.5 1 54.13 1 13 3 75.51 2 67.72 
10 

777.5
7 

5 67.35 

Others 0 0 14 738.7
5 

3 148.9 0 0 6 191.4
4 

13 
469.9
6 

11 
396.9
5 

Table 2: Innovative scheme sectors and budget details (in lakhs) over the last 7 years (2011-2018)  
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 रत्नषणगरी णिल्हयषने पषिीपुरवठष व मलणनस्सषरि के्षत्रषत सवषात अणधक योिनष रषबणवल्यष असल्यष तरी आरोय 

योिनषांवरील सवषात अणधक खचा पषलघर णिल्हयषत झषलेलष णदसून येतो. 

 णसांधुदुगा णिल्हयषने णशक्षि व कृणर् के्षत्रषत सवषात अणधक खचा व योिनष रषबणवल्यष आहेत. 

 रत्नषणगरी णिल्हयषने िीवनमषन उांचषवण्यषकररतषच्यष सवषाणधक योिनष रषबणवल्यष असून त्षवरील खचाही 

त्षांचषच अणधक आहे. 

 पयषावरि के्षत्रषत सवषात कमी योिनष रषबणवण्यषत आल्यष आहेत केवळ णसांधुदगा व मुांबई उपनगर यष णिल्हयषत 

यष योिनष रषबणवण्यषत आल्यष असून णसांधुदुगा णिल्हयषत सवषात अणधक खचा झषलेलष आहे. 

 मणहलष व बषलणवकषसषच्यष अनुर्ांगषने सवषात अणधक योिनष मुांबई उपनगर णिल्हयषत रषबणवण्यषत आलेल्यष 

असून सवषात अणधक खचा हष ठषिे णिल्हयषत झषलेलष आहे. 

 

Table 3: Year-wise total reserved budget, total expenditure and percentage expenditure on Innovative 
schemes out of total budget for all the 5 districts 
Year Total RB (lakhs) Total E (lakhs) % 

2011-12 2541.67 2446.81 96 

2012-13 2545.06 2472.47 97 

2013-14 3405.61 3289.23 97 

2014-15 4037.53 3760.7 93 

2015-16 4454.89 3494.23 78 

2016-17 4340.51 3808.55 88 

2017-18 5379.21 4761.03 89 
(Source: District Planning committees of the 7 districts) 

उपरोक्त तक्त्यषचे अवलोकन केले असतष सन 2017-18 यष कषलषवधीत योिनेसषठी सवषाणधक 5373.31 लषख 

रू तरतूद करण्यषत आलेली आहे तर सवषात कमी 2011-12 यष वर्षात 2541.67 लषख रू आहे. तरतूद हे मषगील 7 

वर्षाच्यष कषलषवधीत खचषाशी तुलनष करतष णनयणमतपिे वषढती रषणहली आहे. 
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उपरोक्त आलेख हष नषणवन्यपूिा योिनेचष मषगील 7 वर्षातील खचषाचष लेखषिोखष दशाणवत आहे. सन 2011-12 ते 

2013-14 पयांत खचा णनयणमतपिे वषढत गेलष आहे तर 2014 पषसून खचषात कमी आली आहे. त्षनांतर पुढील दोन 

वर्षात 2016-17 ते 2017-18 यष कषलषवधीत पुन्हष वषढ झषलेली आहे. सन 2012-13 व 2013-14 यष कषलषवधीत 

सवषात अणधक 97 टके्क खचा झषलष आहे तर सवषात कमी खचा 2015-16 यष कषलषवधीत 78 टके्क झषलष आहे. 

 

Table 4: Total expenditure on Innovative schemes and 

percentage expenditure out of the total budget over the 7 years 

Total RB (lakhs) Total E  (lakhs) % 

26704.48 24033.02 90 

 

कोकि णवभषगषत मषगील 7 वर्षाच्यष कषलषवधीत अथासांकणल्पत तरतूदीशी तुलनष करतष 90 टके्क खचा झषलेलष 

आहे. 

 

Zone 2: पस्चचम महषरषष्ट्र  

Table 5: Innovative scheme sectors and budget details (in lakhs) over the last 7 years (2011-2018)  
Districts Kolhapur Pune Sangli Solapur 
Sectors No. of 

scheme
s 

Total 
amount 

No. of 
scheme
s 

Total 
amount 

No. of 
schem
es 

Total 
amount 

No. of 
scheme
s 

Total 
amount 

Health 6 192.5 22 659.51 9 588.93 10 810.87 
WASH 0 0 22 2364.22 12 809.44 4 101.34 
Education 6 153.55 3 76.5 30 514.35 5 771.2 
Agriculture 4 184.84 8 720.65 2 107.42 7 494.05 
Infrastructure 12 680.81 66 3339.34 85 1911.59 67 1924.93 
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(Source: District Planning committees of the districts) 

Note: *Sector-wise budget details unavailable for Satara district 

 योिनेंतगात यष णवभषगषतील सषांगली णिल्हयषत पषयषभूत के्षत्रषत सवषात अणधक 85 योिनष रषबणवण्यषत आल्यष व 

त्षवर पूिे णिल्हयषने खचाही (3339.34 lakhs).  सवषात अणधक केलेलष आहे. 

 यष णवभषगषत नषणवन्यपूिा योिनेंतगात िीवनमषन सुधषरिष व पयषावरि सांवाधनषच्यष योिनष सवषात कमी घेण्यषत 

आलेल्यष आहेत. 

 मषगील 7 वर्षाच्यष कषळषत सषांगली णिल्हयषने योिनेंतगात सवषात अणधक योिनष रषबणवल्यष आहेत तर पूिे 

णिल्हयषत सवषात अणधक खचा झषलेलष आहे. णवभषगषत सवषात कमी खचा सोलषपूर णिल्हयषत झषलेलष आहे तसेच 

सोलषपूर णिल्हयषतच सवषात िीवनमषन व णक्रडष यष प्रकषरषतील सवषात कमी योिनष घेण्यषत आलेल्यष आहेत 

मणहलष व बषलणवकषसषच्यष सवषात कमी योिनष कोल्हषपूर णिल्हयषत रषबणवण्यषत आलेल्यष आहेत. 

 आरोय के्षत्रषत सवषात अणधक योिनष पूिे णिल्हयषने रषबणवल्यष असल्यष तरी खचा सोलषपूर णिल्हयषत झषलेलष 

आहे. 

 पषिीपुरवठष व मलणनस्सषरि यष प्रकषरषत पूिे णिल्हयषने सवषात अणधक योिनष  व खचा केलष आहे. 

 णशक्षि प्रकषरषतील सवषात अणधक योिनष सषांगली णिल्हयषने तर खचा सोलषपूर णिल्हयषने केलष आहे. 

 कृणर् के्षत्रषतील सवषात अणधक योिनष  व खचा हष पूिे णिल्हयषने केलष आहे. 

 मणहलष व बषलणवकषसषत सवषात िषस्त योिनष सषांगली णिल्हयषने तर खचा पूिे णिल्हयषने केलेलष आहे. 

 णक्रडष प्रकषरषत पूिे णवभषगषने सवषात अणधक योिनष व खचा केलेलष आहे. 

 

Table 6: Year-wise total reserved budget, total expenditure and percentage expenditure on Innovative 
schemes out of total budget for all the 5 districts 

 (Source: District planning committees of the districts) 

उपरोक्त तक्त्यषचे अवलोकन केले असतष मषगील वर्ी 2017-18 यष कषलषवधीत सवषात अणधक तरतूद (4468.07 

लषख) होती तर योिनष सुरवषतीच्यष कषळषत सन 2011-12 मधे्य तरतूद (1664.07 लषख) कमी होती. पणहल्यष तीन 

वर्षात तरतूदीत णनयणमतपिे वषढ होत असल्यषचे णदसून येते तर नांतरच्यष तीन वर्षात तरतूदीचे प्रमषि कमी होत 

असल्यषचे णदसून येते. 

Livelihood 0 0 4 57.75 9 129.41 1 12.1 
Environment 0 0 9 448.58 2 20 0 0 
Women and 
child 
development 

1 38.31 7 167 8 357.95 4 100.18 

Sports 3 171.35 13 814.47 3 86.37 1 56.21 
Others 1 19.86 0 0 3 148.9 30 1646.24 

Year Total RB ( Lakhs) Total E(Lakhs) % 

2011-12 1664.07 1541.51 93 

2012-13 2527.18 1945.24 77 

2013-14 2364.68 2364.21 100 

2014-15 3381.51 3181.05 94 

2015-16 3373.49 3346.31 99 

2016-17 3119.92 2780.61 89 

2017-18 4468.07 4182.03 94 
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उपरोक्त स्तांभषलेख हष मषगील ७ वर्षातील योिनेच्यष खचा दशाणवतो.सन 2013-14 यष कषलषवधीत योिनेंतगात सवषात 

अणधक खचा झषलेलष णदसतो तर सन 2012-13 यष कषलषवधीत 77 टके्क सवषात कमी णदसतो. 

 

Table 7: Total expenditure on Innovative schemes and 
percentage expenditure out of the total budget over the 7 years 

Total RB(lakhs) Total E (lakhs) % 

20898.92 19340.96 93 

 

मषगील ७ वर्षाच्यष कषलषवधीत नषणवन्यपूिा योिनेतांगात एकूि आरणक्षत णनधीच्यष 93 टके्क खचा करण्यषत आलेलष 

आहे. 

 

Zone 3: खानदेश 

Table 8: Innovative scheme sectors and budget details (in lakhs) over the last 7 years (2011-2018)  
Districts Dhule Jalgaon Nandurbar Nashik 
Sectors No. of 

sche
mes 

Total 
amount 

No. of 
scheme
s 

Total 
amount 

No. of 
schem
es 

Total 
amount 

No. of 
scheme
s 

Total 
amount 

Health 2 82.5 0 0 1 100.8 12 302.61 

WASH 0 0 47 836.73 4 145.34 18 203.98 
Education 4 83.68 18 424.53 2 14.785 24 575.42 
Agriculture 0 0 7 269 1 75.57 13 466.21 
Infrastructure 125 2321.86 162 6536.56 18 107.195 47 2556.35 
Livelihood 1 31.5 2 26 0 0 0 0 
Environment 4 82.79 1 3.29 0 0 8 81.54 
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(Source: District Planning committees of the districts) 

Note: *Sector-wise budget details unavailable for Ahmednagar district. 

 

 नषणवन्यपूिा योिनेंतगात खषांदेश णवभषगषत पषयषभूत सुणवधषांच्यष सवषात अणधक योिनष व खचा  िळगषांव मधे्य 

रषबणवण्यषत आलेल्यष आहेत 

 नषणवन्यपूिा योिनेंतगात िीवनमषन उांचषवण्यषच्यष प्रकषरषवर सवषात कमी खचा झषलष आहे. 

 मषगील 7 वर्षांत िळगषव णिल्यषमधे्य सवषात िषस्त सांखे्यने योिनष रषबणवण्यषत आल्यष आहेत आणि सवषात 

िषस्त खचा देखील िळगषवमधे्य झषलष आहे. िळगषवमधे्य सवषात कमी खचा (3.29 लषख पयषावरि के्षत्रषत) झषलष 

आहे तर सवषात कमी योिनष उपिीणवकष (धुळे-1), पयषावरि (िळगषव-1) आणि आरोय प्रकषरषत(नांदुरबषर-1) 

येथे अांमलषत आिली गेली आहे. 

 आरोय प्रकषरषत, नषणशक णिल्यषत सवषात िषस्त सांखे्यने योिनष आणि सवषात िषस्त खचा त्षच णिल्यषत झषलष 

आहे. 

 WASH प्रकषरषत, सवषात िषस्त योिनष आणि खचा िळगषव णिल्यषत झषलष आहे.  

 णशक्षि प्रकषरषत, सवषात िषस्त योिनष नषणशकमधे्य झषलेल्यष आहेत तर सवषात िषस्त खचा सुद्धष त्षच णिल्यषत 

झषलेलष आहे.  

 शेती प्रकषरषत, िषस्तीत िषस्त योिनष नषणशकमधे्य घेतलेल्यष आहेत आणि यष प्रकषरषत सवषात िषस्त खचा यषच 

णिल्यषत झषलेलष आहे.  

 पषयषभूत के्षत्रषत, सवषात िषस्त सांखे्यने योिनष िळगषव आणि सवषात िषस्त खचा सुद्धष यषच णिल्यषत झषलेलष आहे   

 उपिीणवकष के्षत्रषमधे्य खूपच कमी योिनष घेतल्यष गेल्यष - फक्त धुळे आणि िळगषवमधे्य.  

 पयषावरि प्रकषरषमधे्य, सवषात िषस्त योिनष नषणशकमधे्य तर तर सवषात िषस्त खचा धुळे णिल्यषत झषलेलष आहे. 

 मणहलष आणि बषलणवकषस के्षत्रषमधे्य सवषात िषस्त सांखे्यने योिनष िळगषवमधे्य आणि सवषात िषस्त खचा त्षच 

णिल्यषत झषलष आहे.  

 णक्रडष प्रकषरषत, सवषात िषस्त सांखे्यने योिनष नषणशकमधे्य अांमलषत आिल्यष गेल्यष तर सवषात िषस्त खचा यष 

प्रकषरषमधे्य धुळेमधे्य झषलष आहे. 

Table 9: Year-wise total reserved budget, total expenditure and percentage expenditure on 
Innovative schemes out of total budget for all the 5 districts 

Year Total RB (Lakhs) Total E (In Lakhs) % 

2011-12 2223.32 1784.39 80 

2012-13 2648.12 2603.09 98 

2013-14 2763 2822.58 102 

2014-15 2810.6 1908.47 68 

2015-16 3162.01 2979.67 94 

2016-17 2861.12 3013.8 105 

2017-18 3328.79 2471.09 74 

(Source: District planning committees of the districts) 

Women and 
child 
development 

9 96.5 11 309.38 0 0 8 199.34 

Sports 4 509.57 4 62.25 2 28.87 10 114.49 
Others 1 19.86 0 0 11 155.404 3 78.71 



 

 

नाविन्यपूर्ण योजनाांचे मूल्ाांकन  17 

 

तक्त्यषवरून णदसून येते णक, सवषात िषस्त एकूि आरणक्षत बिेट मषगील वर्ी म्हििे- 2017-18 (3328.79 लषख) 

आणि सवषात कमी बिेट अगदी पणहल्यषच वर्ी िेव्हष कषयाक्रम अांमलषत आिलष गेलष म्हििे - 2011-12 (2223.32 

लषख) झषलेले आहे. आरणक्षत बिेट मषगील 7 वर्षांमधे्य सषतत्षने वषढत गेले आहे फक्त वर्ा 2016-17 वगळतष िेथे ते 

खषली गेले आहे, तर खचा होण्यषच्यष पद्धतीमधे्य णधम्यष गतीने वषढ/घट होतषनष णदसून येत नषही. खचा पणहल्यष 3 

वर्षांमधे्य वषढत गेलष आहे, नांतर 2014-15 मधे्य खषली गेलष आहे, नांतर पुढील 2 वर्षात वषढलष आहे आणि मषगील 

वर्ी, (2017-18) कमी झषलष आहे. वर्ा 2016-17मधे्य एक णवणशष्ट् कल णदसून येतो िेथे एकूि खचषाने एकूि 

आरणक्षत बिेटची िषगष घेतली आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वरील स्तांभषलेख मषगील 7 वर्षांमधील नषणवन्यपूिा योिनषांवर झषलेल्यष खचषाची टके्कवषरी दशावतो. 

आलेखषवरून णदसून येते णक एकूि बिेटपैकी नषणवन्यपूिा योिनषांवरील खचषाची टके्कवषरी % पणहल्यष 3 वर्षांमधे्य 

वषढली आहे, नांतर 2014-15मधे्य खषली गेली आहे िेथे सवषात कमी खचषाची टके्कवषरी % णदसून येते. नांतर ती पुढील 

2 वर्षांत वषढली आहे आणि शेवटच्यष वर्ी -2017-18लष खषली गेली आहे िी खूपच कमी टके्कवषरी आहे.  

एकूि बिेटपैकी िषस्तीतिषस्त खचा वर्ा- 2016-17 (105%) (100%)मधे्य झषलष आणि सवषात कमी 2014-15. 

(68%) मधे्य झषलष आहे.  

एक णवणशष्ट् कल- 2013-14 आणि 2016-17मधे्य णदसून येतो िेथे खचा 100% पेक्षष िषस्त % झषलष आहे.  

सन २०१ 2016-१-17 )१० 105%( )१००%( आणि सन २०१-15-१-15 मधे्य णकमषन अथासांकल्पषतील िषस्तीत िषस्त 

खचा झषलष. )68%(. 10699 

२०१ 2013-१-14 आणि २०१-17-१-17 यष वर्षात एक णवलक्षि टर ेंड णदसतो णिथे खचा १००% पेक्षष िषस्त आहे. 

.  
Table 10: Total expenditure on Innovative schemes and 
percentage expenditure out of the total budget over the 7 years 

Total RB (lakhs) Total E (lakhs) % 

19796.96 17583.09 89 

 

वरील तक्त्यषवरून हे णदसून येते णकमषगील 7 वर्षांत णवभषगषत नषणवन्यपूिा योिनषांसषठी आरणक्षत असलेल्यष 

बिेटपैकी 89% णनधी उपयोगषत आिलष गेलष आहे.  
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Zone 4: मराठिाडा 

Table 11: Innovative scheme sectors and budget details (in lakhs) over the last 7 years (2011-2018)  

(Source: District Planning committees of the districts) 

 

 मरषठवषडष णवभषगषत, िषस्तीत िषस्त सांखे्यने पषयषभूत सुणवधष के्षत्रषमधे्य नषांदेड णिल्यषत अांमलषत आिल्यष 

गेल्यष (157) आणि सवषात िषस्त खचा त्षच के्षत्रषत आणि णिल्यषत झषलष आहे (6536.56 नषांदेड णिल्यषमधे्य).  

 सवषात कमी सांखे्यने योिनष आणि खचा उपिीणवकष के्षत्रषत झषलष आहे.   

 मषगील 7 वर्षांत िषस्तीत िषस्त सांखे्यने योिनष नषांदेड णिल्यषत अांमलषत आिल्यष गेल्यष आणि सवषात िषस्त 

खचा देखील नषांदेडमधे्य झषलष आहे. सवषात कमी खचा णहांगोलीमधे्य (2.55 पयषावरि के्षत्रषत) झषलष आहे तर 

सवषात कमी सांखे्यने योिनष उपिीणवकष के्षत्रषत (सवा णिल्यषांमधे्य 5) झषल्यष आहेत.  

 आरोय के्षत्रषत, बीड आणि णहांगोली णिल्यषांनी िषस्तीत िषस्त योिनष अांमलषत आिल्यष आहेत आणि बीडमधे्य 

िषस्तीत िषस्त खचा झषलष आहे.  

 WASH के्षत्रषत, िषस्तीत िषस्त योिनष बीडमधे्य झषल्यष आहेत तर सवषात िषस्त खचा औरांगषबषदमधे्य झषलष 

आहे.  

 णशक्षि के्षत्रषत, िषस्तीत िषस्त योिनष नषांदेडमधे्य घेतल्यष गेल्यष आहेत तर सवषात िषस्त खचा बीडमधे्य झषलष 

आहे. 

 कृर्ी के्षत्रषत, िषस्तीत िषस्त योिनष णहांगोलीमधे्य घेतल्यष गेल्यष आहेत आणि यष के्षत्रषत सवषात िषस्त खचा सुद्धष 

त्षच णिल्यषमधे्य झषलष आहे..  

Districts Aurangabad Beed Nanded Latur Parbhani Hingoli 

Sectors No. 
of 
sche
mes 

Total 
amount 

No
. 
of 
sc
he
m
es 

Total 
amou
nt 

No. 
of 
sch
em
es 

Total 
amou
nt 

No. 
of 
sch
em
es 

Tot
al 
amo
unt 

No. 
of 
sch
em
es 

Total 
amo
unt 

No. 
of 
sch
em
es 

Total 
amou
nt 

Health 4 62.314
00 

9 259.24 7 148.3
2 

1 30 5 52.59 9 125.69
3 

WASH 14 665.09
444 

2 27 11 258.8
6 

9 172.
6 

2 135.5
2 

3 86.68 

Education 2 354.78
197 

12 690.41 30 384.7 8 290.
35 

5 273.3
2 

6 151.85 

Agriculture 2 112.44
000 

1 39.96 1 98.27 0 0 2 119.6
92 

12 131.01 

Infrastructure 17 1128.3
9172 

45 2321.3
7 

157 3371.
97 

62 194
4.73 

62 1944.
73 

47 545.41 

Livelihood 0 0 2 122.63 2 326.7 0 0 0 0 1 8 
Environment 6 334.22

483 
3 250 0 0 0 0 0 0 2 2.55 

Women and 
child 
development 

3 91.000
00 

4 58 2 28.5 7 69.7
2 

7 69.72 6 332.5 

Sports 11 165.99
032 

1 14.25 3 54.24 0 0 0 0 3 128.5 

Others 35 1700.4
6405 

0 0 0 0 2 19.2
4 

2 19.24 7 67.42 
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 पषयषभूत सुणवधष के्षत्रषत, िषस्तीत िषस्त योिनष बीडमधे्य घेतल्यष गेल्यष आहेत तर सवषात िषस्त खचा त्षच 

णिल्यषमधे्य झषलष आहे.   

 उपिीणवकष के्षत्रषत, फषरच कमी योिनष घेतल्यष गेल्यष - फक्त बीड, नषांदेड आणि णहांगोलीमधे्य.   

 पयषावरि के्षत्रषत, िषस्तीत िषस्त योिनष औरांगषबषदमधे्य घेतल्यष गेल्यष आहेत तर सवषात िषस्त खचाही त्षच 

णिल्यषमधे्य झषलष आहे.  

 मणहलष आणि बषल णवकषस के्षत्रषत, िषस्तीत िषस्त योिनष लषतूर आणि परभिीमधे्य घेतल्यष गेल्यष आहेत तर 

सवषात िषस्त खचा णहांगोलीमधे्य झषलष आहे.  

 णक्रडष के्षत्रषत, िषस्तीत िषस्त योिनष औरांगषबषदमधे्य घेतल्यष गेल्यष आहेत तर सवषात िषस्त खचा त्षच 

णिल्यषमधे्य झषलष आहे.  

 

Table 12: Year-wise total reserved budget, total expenditure and percentage expenditure on 

Innovative schemes out of total budget for all the 5 districts 

Year total RB (lakhs) total E ( lakhs) % 

2011-12 2056.85 1951.56 95 

2012-13 2683.70 2568.39 96 

2013-14 2635.99 2559.79 97 

2014-15 3322.98 2528.09 76 

2015-16 3315.00 2452.21 74 

2016-17 3159.35 2498.59 79 

2017-18 4300.67 3252.02 76 

(Source: District planning committees of the districts) 

तक्त्यषवरून णदसून येते णक, सवषात िषस्त एकूि आरणक्षत बिेट वर्ा 2017-18 (4300.67 लषख)मधे्य होते आणि 

सवषात कमी अगदी पणहल्यषच वर्ी िेव्हष कषयाक्रम अांमलषत आिलष गेलष - 2011-12 (2056.85 लषख)मधे्य होते. 

आरणक्षत बिेट मषगील 7 वर्षांमधे्य सषतत्षने वषढत गेले आहे फक्त वर्ा 2016-17 वगळतष िेथे ते खषली गेले आहे, 

तर खचा होण्यषच्यष पद्धतीमधे्य णधम्यष गतीने वषढ/घट होतषनष णदसून येत नषही. खचा पणहल्यष 2 वर्षांमधे्य वषढत गेलष 

आहे, नांतर पुढील 3 वर्षांत कमी झषलष आहे, आणि नांतर छोट्यष प्रमषिषत वषढलष आहे, िो मषगील वर्षात सवषात 

िषस्त होतष.  
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आलेख मषगील 7 वर्षांमधील नषणवन्यपूिा योिनषांवर झषलेल्यष खचषाची टके्कवषरी दशावतो. 

आलेखषवरून णदसून येते णक एकूि बिेटपैकी नषणवन्यपूिा योिनषांवरील खचषाची टके्कवषरी % पणहल्यष 3 वर्षांमधे्य 

वषढली आहे, नांतर 2014-15मधे्य खषली गेली आहे. नांतर ती पुन्हष पुढील वर्ी कमी झषली आहे िी सवषात कमी खचा 

दशावते. त्षपुढील वर्षात ती छोट्यष प्रमषिषत वषढली आणि मषगील वर्ी खषली गेली आहे, त्षमुळे पणहल्यष 3 वर्षांत 

खचषाची टके्कवषरी % वषढलेली णदसून येते आणि नांतर ती सषतत्षने कमी होतषनष णदसते.  

एकूि बिेटपैकी िषस्तीतिषस्त खचा वर्ा- 2013-14 (97%) मधे्य झषलष आणि सवषात कमी 2015-16 (74%) मधे्य झषलष 

आहे.  

Table 13: Total expenditure on Innovative schemes and percentage 

expenditure out of the total budget over the 7 years 
Total RB (lakhs) Total E (lakhs) % 

21474.54 17810.64 83 

 

वरील तक्त्यषवरून णदसून येते णक, मषगील 7 वर्षात नषणवन्यपूिा योिनषांसषठी असलेल्यष आरणक्षत बिेटमधून 83% 

णनधी उपयोगषत आिलष गेलष आहे.  
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Zone 5: विदर्ण 

Table 14: Innovative scheme sectors and budget details (in lakhs) over the last 7 years (2011-2018)  

(Source: District Planning committees of the districts) 

 णवदभा णवभषगषत, पषयषभूत सुणवधष के्षत्रषत, िषस्तीत िषस्त योिनष (145) अमरषवती णिल्यषमधे्य अांमलषत आिल्यष गेल्यष आहेत आणि सवषात िषस्त खचाही 

त्षच के्षत्रषत त्षच णिल्यषमधे्य झषलष आहे (4953.41 लषख अमरषवती णिल्यषमधे्य).  

 सवषात कमी सांखे्यने योिनष उपिीणवकष के्षत्रषत झषल्यष आहेत परां तु सवषात कमी खचा पयषावरि के्षत्रषत झषलष आहे.    

 िषस्तीत िषस्त योिनष अमरषवती णिल्यषत मषगील 7 वर्षात घेतल्यष गेल्यष आणि सवषात िषस्त खचा देखील अमरषवतीमधे्य झषलष आहे. सवषात कमी खचा 

अकोलष (1.02 कृर्ी के्षत्रषत) णिल्यषत झषलष आहे तर सवषात कमी सांखे्यने योिनष उपिीणवकष के्षत्रषत (सवा णिल्यषत 9) घेतल्यष गेल्यष आहेत.  

 आरोय के्षत्रषत, यवतमषळ णिल्यषमधे्य िषस्तीतिषस्त योिनष घेतल्यष गेल्यष आणि अमरषवतीमधे्य सवषात िषस्त खचा झषलष आहे. 

 WASH के्षत्रषमधे्य, िषस्तीत िषस्त योिनष अमरषवतीमधे्य घेतल्यष गेल्यष आणि िषस्तीत िषस्त खचा देखील त्षच णिल्यषत झषलष आहे. 

 णशक्षि के्षत्रषत, िषस्तीत िषस्त योिनष चांद्रपूरमधे्य घेतल्यष गेल्यष आहेत तर सवषात िषस्त खचा यवतमषळ णिल्यषमधे्य झषलष आहे. 

 कृर्ी के्षत्रषत, िषस्तीत िषस्त सांखे्यने योिनष चांद्रपूरमधे्य झषल्यष आहेत आणि सवषात िषस्त खचा यवतमषळमधे्य झषलष आहे.  

Districts Akola Amravati Buldana Yavatmal Washim Bhandara Chandrapur Wardha 
Sectors No. 

of 
sche
mes 

Total 
amoun
t 

No. 
of 
sche
mes 

Total 
amoun
t 

No. 
of 
sche
mes 

Total 
amoun
t 

No. 
of 
sche
mes 

Total 
amoun
t 

No. 
of 
sche
mes 

Total 
amoun
t 

No. 
of 
sche
mes 

Total 
amoun
t 

No. 
of 
sch
em
es 

Total 
amount 

No. 
of 
sch
em
es 

Total 
amount 

Health 5 53.69 5 270.85
3 

1 19.09 
9 266.49 2 46.91 4 152.41 14 196.12 7 49.84 

WASH 12 176 22 337.79 3 142.8 4 47.76 1 4.97 2 110.17 5 104.49 8 61.66 
Education 23 582.9 10 226.88 8 220.36 10 610.23 6 208 13 512.23 32 552.54 14 397.58 
Agriculture 1 1.02 5 290.81 7 374.3 6 656.99 2 22 1 4.81 16 550.83 7 291.96 
Infrastructure 25 654.92 145 1073.3 8 460.66 85 4953.4 58 2030.0 35 1245.7 42 1067.37 40 1118.4 
Livelihood 4 38.41 0 0 3 898.59 0 0 0 0 0 0 2 32.85 0 0 
Environment 8 169.17 5 53.29 4 59.19 0 0 2 24.22 0 0 8 287.82 3 49.84 
Women and 
child 
development 

11 55.76 5 315 0 0 4 47.76 3 56.02 2 69.88 8 135.27 1 4 

Sports 6 282.15 4 63.6 4 399.83 1 5 2 31.56 2 24.25 22 368.52 3 75.39 
Others 35 797.38 35 696.27 16 860.58 6 302.75 0 0 2 75.51 6 60.43 0 0 
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 पार्ाभूत सुष्टवधा िेत्रात, जास्तीत जास्त संखे्यने र्ोजना अमिावतीमधे्य झाल्या आहेत ति सवायत जास्त खचय 

भंडािा ष्टजल्ह्यामधे्य झाला आहे.    

 उपजीष्टवका िेत्रात, अतं्त कमी र्ोजना घेतल्या गेल्या आहेत - फक्त अकोला, बुलढािा आष्टि चंद्रपूि.    

 पर्ायविि िेत्रात, जास्तीत जास्त संखे्यने र्ोजना चंद्रपूि आष्टि अकोला ष्टजल्ह्यामधे्य झाल्या आहेत आष्टि सवायत 

जास्त खचय चंद्रपूिमधे्य झाला आहे.   

 मष्टहला व बालष्टवकास िेत्रात, जास्तीत जास्त संखे्यने र्ोजना अकोला ष्टजल्ह्यामधे्य झाल्या आहेत ति सवायत 

जास्त खचय अमिावतीमधे्य झाला आहे.  

 ष्टिडा िेत्रात, जास्तीत जास्त संखे्यने र्ोजना चंद्रपूिमधे्य अंमलात आिलेल्या आहेत ति सवायत जास्त खचय 

बुलढािामधे्य झाला आहे 

Table 15: Year-wise total reserved budget, total expenditure and percentage expenditure on 
Innovative schemes out of total budget for all the 5 districts 

Year Total Rb (Lakhs)  Total E (Lakhs) % 

2011-12 2017.85 2006.35 99 

2012-13 3072.04 3047.24 99 

2013-14 2670.25 2208.66 83 

2014-15 3379.47 3026.06 90 

2015-16 2924.69 2801.07 96 

2016-17 3449.75 3142.70 91 

2017-18 3537.09 3322.26 94 

(Source: District planning committees of the districts) 

वरील तक्त्यषवरून णदसून येते णक, सवषात िषस्त एकूि आरणक्षत बिेट वर्ा 2017-18 (3537.09 लषख)मधे्य होते 

आणि सवषात कमी अगदी पणहल्यषच वर्षात िेव्हष कषयाक्रम अांमलषत आिलष गेलष त्षवर्ी - 2011-12 (2017.85 

लषख)मधे्य होते. आरणक्षत बिेट दुसऱयष वर्ी वषढले, नांतर त्षपषठोपषठच्यष वर्षात ते कमी झषले, आणि यषच ररतीने 

वर्ा 2015-16 पयांत चषलु रषहीले.  खचषाचे प्रमषिही आरणक्षत बिेटप्रमषिेच रषणहले आहे. 
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आलेख मषगील 7 वर्षातील नषणवन्यपूिा योिनषांवर झषलेल्यष खचषाची टके्कवषरी दशावतो. 

आलेखषमधून हे णदसून येते णक एकूि बिेटमधून नषणवन्यपूिा योिनषांवर होिषऱयष खचषाची टके्कवषरी % कोितीही 

ठरषणवक पद्धती अनुसरत नषही. ती खषली िषते, दुसऱयष वर्ी स्स्थर रषहषते आणि णतसऱयष वर्ी खषली िषते, िेथे सवषात 

कमी खचषाची टके्कवषरी णदसून येते. त्षनांतर ती पुढील 2 वर्षात वषढते आणि पुन्हष 2016-17मधे्य खषली िषते. 

अखेरीस, शेवटच्यष वर्षात ती वषढते. 2011-12 आणि 2012-13 मधे्य खचषाची सवषात िषस्त टके्कवषरी झषली आहे.  

 

Table 16: Total expenditure on Innovative schemes and 
percentage expenditure out of the total budget over the 7 years 

Total RB (lakhs) Total E (lakhs) % 

21051.14 19554.34 93 

 

वरील तक्त्यषवरून णदसून येते णक, मषगील 7 वर्षात णवभषगषमधे्य नषणवन्यपूिा योिनषांसषठी रषखीव ठेवलेल्यष 

बिेटमधून 93% णनधी उपयोगषत आिलष गेलष आहे.
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4.1.2. वर्षानुसषर आणि णिल्ह्यषनुसषर णवतरि, वषटप आणि उपयोग प्रमषि 

 

Zone 1: कोकर् विर्ाग 

Table 17: Innovative schemes: Reserved budget (RB) and Expenditure (E) (in lakhs), year wise (over 

the last 7 years) for all the districts  

 (Source: District Planning Committee of Mumbai City, Thane, Palghar, Ratnagiri and Sindhudurg) 

वरील तक्तष कोांकि णवभषगषतील सवा णिल्यषांसषठी असलेले रषखीव बिेट आणि खचा दशावतो.  

हे णदसून येते णक णसांधुदुगा णिल्यषने मषगील 7 वर्षात त्षांच्यष रषखीव बिेटमधून 100% णनधी उपयोगषत आिलष आहे 

आणि त्षमुळे सवा णिल्यषांमधे्य नषणवन्यपूिा योिनष उपक्रमषसषठी एक आदशा अांमलबिषविीचष नमुनष ठरलष आहे. 

मुांबई शहरषमधे्य अांमलबिषविी अकषयाक्षमतेने झषली ज्यष प्रकषरे वर्ा 2014-15 (53%), 2015-16 (36%), 2017-

18 (40%) आणि वर्ा 2017-18 (64%)मधे्य बिेटचष उपयोग कमी केलष गेल्यषचे णदसून येते. मुांबई शहरषमधे्य, वर्ा 

2015-16मधे्य, फक्त 36% बिेट खचा झषले िे सवा णिल्यषांमधे्य आणि सवा वर्षांमधे्य सवषात कमी होते.  

 

 

 

 

 

 

Districts  Year 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Mumbai 
city 

RB 229.5 270 281.3 350 350 360 499.74 

E  225.52 268.24 250.77 186.54 127.36 142.96 319.07 

% 98 99 89 53 36 40 64 

Thane 

RB 842.22 651.43 1080 1350 1117 1196 1381 

E 799.55 615.71 1080 1350 1117 1196 1155.38 

% 95 95 100 100 100 100 84 

Palghar 

RB         507.74 512.74 541.3 

E         440.45 509.59 478.08 

%         87 99 88 

Ratnagiri 

RB 463.45 296 630 675 780.41 711 769.5 

E 411.76 295.91 605.2 484.61 590.26 575.31 668.35 

% 89 100 96 72 76 81 87 

Sindhudurg 

RB 408 174.6 367.49 425 437.5 437.25 596.32 

E 408 174.6 367.49 425 437.5 437.25 596.32 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Mumbai 
Suburban 

RB 598.5 675 720 765 1274.7 1149.5 1324 

E 601.98 665.07 667.74 892.39 735.33 970.27 1292.87 

% 101 99 93 117 58 84 98 

Raigad 

RB   478.03 326.82 472.53 495.28 486.76 808.65 

E   452.94 318.03 422.16 486.78 486.76 729.04 

%   95 97 89 98 100 90 
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Zone 2: पविम महाराष्टर  विर्ाग 

Table 18: Innovative schemes: Reserved budget (RB) and Expenditure (E) (in lakhs), year wise (over 

the last 7 years) for all the districts  

Districts  Year 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Kohlapur 

RB         792.75 792.75 1122.84 

E         792.73 792.75 1086.11 

%         100 100 97 

Pune 

RB 1282.5 1390.5 1458 1400 1543.5 1577.49 2158.87 

E 1206.48 1142.92 1458 1237.56 1542.87 1577.5 2084.81 

% 94 82 100 88 100 100 97 

Sangli 

RB 5.07 6.68 6.66 5.82 7.83 6.94 7.79 

E 4.9 6.16 6.22 5.31 6.82 6.87 7.29 

% 97 92 93 91 87 99 94 

Satara 

RB 376.5 1130 900.02 935.04 895.43 774.41 852.84 

E 330.13 796.16 899.99 899.04 870.01 492.64 651.09 

% 88 70 100 96 97 64 76 

Solapur 

RB       1040.65 926.73 761.08 1448.57 

E       1039.14 926.61 703.6 1438.84 

%       100 100 92 99 

(Source: District Planning Committees of the districts) 

वरील तक्तष पस्चचम महषरषष्ट्र  णवभषगषतील सवा णिल्यषांसषठी असलेले रषखीव बिेट आणि खचा दशावतो..  

हे णदसून येते णक सोलषपूर आणि कोल्हषपूरमधे्य णनधीपैकी 92-100% उपयोगषत आिलष गेलष आहे आणि त्षमुळे 

सवा णिल्यषांमधे्य नषणवन्यपूिा योिनष उपक्रमषसषठी एक आदशा अांमलबिषविीचष नमुनष ठरलष आहे. पुिे शहरषमधे्य 

वर्ा 2012-13मधे्य अांमलबिषविी अकषयाक्षमतेने झषली, िसे बिेटच्यष कमी उपयोगषच्यष टके्कवषरीवरून (82%) 

णदसून येते आणि ती मषगील 7 वर्षात सवा णिल्यषांमधे्य सवषात कमी आहे. मषगील 7 वर्षांमधे्य णिल्यषांनी 82-100% 

णनधी उपयोग दशावलष आहे आणि त्षमुळे यष णवभषगषत यष उपक्रमषची उत्तम अांमलबिषविी णदसून येत आहे.  
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Zone 3: खानदेश विर्ाग 

Table 19: Innovative schemes: Reserved budget (RB) and Expenditure (E), year wise (over the last 7 

years) for all the districts  

Districts  Year 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Dhule 

RB 337.77 389.12 400 480.6 614.25 422.06 610.51 

E 285.5 395.62 400 480.6 614.25 422.06 610.51 

% 85 102 100 100 100 100 100 

Jalgaon 

RB 805.5 945 990 822.5 1047.45 1070.97 1290.42 

E 410.05 1006.84 1142.46 388.3 1244.82 1337.7 1116.62 

% 51 107 115 47 119 125 87 

Nandurbar 

RB 180 234 248 270 324 250.29 303.03 

E 188.79 233.89 238.31 156.64 267.64 191.98 302.94 

% 105 100 96 58 83 77 100 

Nasik 

RB 900.05 1080 1125 1237.5 1176.31 1117.8 1124.83 

E 900.05 966.74 1041.81 882.93 852.96 1062.06 441.02 

% 100 90 93 71 73 95 39 

(Source: District Planning Committees of the districts) 

वरील तक्तष खषनदेश णवभषगषतील सवा णिल्यषांसषठी रषखीव बिेट व खचा दशावतो.  

हे णदसून येते णक धुळे णिल्यषमधे्य 85-100% णनधी उपयोगषत आिलष गेलष आहे आणि त्षमुळे नषणवन्यपूिा योिनष 

उपक्रमषसषठी सवा णिल्यषांमधे्य एक आदशा अांमलबिषविीचष नमुनष ठरलष आहे. िळगषव आणि नषणशकमधे्य वर्ा 

2011-12 (51%) आणि 2014-15 (47%)मधे्य अकषयाक्षम अांमलबिषविी झषली आहे, िसे बिेटच्यष कमी 

उपयोगषच्यष टके्कवषरीवरून णदसून येते आणि मषगील 7 वर्षातील ती सवा णिल्यषांमधे्य सवषात कमी आहे. मषगील 7 

वर्षांमधे्य णिल्यषांनी (िळगषव वगळतष) 47-100% णनधी उपयोग दशावलष आहे आणि त्षमुळे यष णवभषगषत 

अकषयाक्षम अांमलबिषविी दशावत आहे.  
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Zone 4: मराठिाडा विर्ाग 

Table 20: Innovative schemes: Reserved budget (RB) and Expenditure (E), year wise (over the last 7 

years) for all the districts  

Districts  Year 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Aurangabad 

RB 561.78 647.13 704.43 900 1089 742 856.63 

E 507.976 648.4968 709.43 766.9226 667.57 740.96 573.346 

% 90 100 101 85 61 100 67 

Beed 

RB 274 608.71 315.44 832.5 647.5 678.37 1094.19 

E 258 524.37 263.47 416.65 605.13 593.73 741.4 

% 94 86 84 50 93 88 68 

Nanded 

RB 630 675 735.12 826.96 900 917.01 1058.44 

E 630 675 735.12 581 640.3 404.82 912.18 

% 100 100 100 70 71 44 86 

Latur 

RB 356.31 481.86 576 498.52 413.27 528.7 860.89 

E 356.31 481.85 575.99 498.52 413.27 527.83 829.82 

% 100 100 100 100 100 100 96 

Hingoli 

RB 234.76 271 305 265 265.23 293.27 430.52 

E 199.27 238.67 275.78 265 125.94 231.25 195.27 

% 85 88 90 100 47 79 45 

(Source: District Planning Committees of the districts) 

 

वरील तक्तष मरषठवषडष णवभषगषतील सवा णिल्यषांसषठी रषखीव बिेट व खचा दशावतो.  

हे णदसून येते णक लषतूर णिल्यषमधे्य 96-100% णनधी उपयोगषत आिलष गेलष आहे आणि त्षमुळे नषणवन्यपूिा 

योिनष उपक्रमषसषठी सवा णिल्यषांमधे्य एक आदशा अांमलबिषविीचष नमुनष ठरलष आहे. बीड, लषतूर आणि णहांगोली 

णिल्यषांमधे्य अकषयाक्षम अांमलबिषविी णदसून येते, वर्षांनुसषर, बीड: 2014-15 (50%) आणि नषांदेड: 2016-17 

(44%) आणि णहांगोली: 2015-16 (47%) आणि 2017-18 (45%) िसे बिेटच्यष उपयोगषच्यष कमी टके्कवषरीवरून 

णदसून येते आणि ती मषगील 7 वर्षांमधील सवा णिल्यषांपैकी सवषात कमी आहे.  

णहांगोलीमधे्य अत्ांत अकषयाक्षम अांमलबिषविी णदसून येते कषरि उपयोगषच्यष टके्कवषरीची शे्रिीवर्ा 2015-16 आणि 

मषगील वर्ा 2017-18 मधे्य 45% ते 47% मधे्य आहे. मषगील 7 वर्षांमधे्य णिल्यषांनी 45-100% णनधी उपयोग दशावलष 

आहे आणि त्षमुळे यष णवभषगषत अकषयाक्षम अांमलबिषविी दशावली िषत आहे.  
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Zone 5: विदर्ण विर्ाग 

Table 21: Innovative schemes: Reserved budget (RB) and Expenditure (E), year wise (over the last 7 

years) for all the districts  

Districts  Year 2011-12 2012-13 2013-14 
2014-
15 

2015-
16 

2016-17 2017-18 

Akola 

RB 360 375.05 437.76 386.75 328.31 350.71 554.58 

E 360 375.05 437.76 386.75 328.31 350.71 614.82 

% 100 100 100 100 100 100 111 

Amravati 

RB   177.93 476.85 629.33 467.64 829.54 859.18 

E   177.93 476.85 309.19 467.64 631.73 702.17 

%   100 100 49 100 76 82 

Buldana 

RB   471.38 600.09 697.50 810.00 810.00 836.69 

E   471.38 344.15 850.00 356.23 407.95 602.42 

%   100 57 122 44 50 72 

Yavatmal 

RB 658.22 815 789.21 876.18 784.03 698.3 883.79 

E 646.98 815 708.31 581.52 746.44 693.43 803.42 

% 98 100 90 66 95 99 91 

Washim 

RB 81.99 736 290.62 1032 615.94 1157.13 78.56 

E 81.99 735.60 290.62 981 564.44 876.53 78.56 

% 100 100 100 95 92 76 100 

Bhandara 

RB 270 308 320 340 280 262 530.50 

E 270 308.20 236.23 339.62 280 240.57 530.50 

% 100 100 74 100 100 92 100 

Chandrapur 

RB       303.15 949.74 679.55 389.03 

E       303.15 949.74 679.55 389.03 

%       100 100 100 100 

Gadricholi 

RB 332.64 478.39 476.31 409.50 583.91 609.07 859.12 

E 332.64 478.39 476.31 409.50 549.43 609.07 774.13 

% 100 100 100 100 94 100 90 

Nagpur 

RB       927.04 1332.05 1258.93   

E       990.00 920.08 1038.00   

%       107 69 82   

Wardha 

RB 315 360 356.35 335 332.50 372.54 630.54 

E 314.74 335 59 328.08 332.45 372.39 520.83 

% 100 93 17 98 100 100 83 

(Source: District Planning Committees of the districts) 

 

वरील तक्तष णवदभा णवभषगषतील सवा णिल्यषांसषठी रषखीव बिेट व खचा दशावतो.  

हे णदसून येते णक चांद्रपूर आणि अकोलषमधे्य 100% णनधी उपयोगषत आिलष गेलष आहे आणि त्षमुळे त्षांच्यषकडे 

नषणवन्यपूिा योिनष उपक्रमषसषठी सवा णिल्यषांमधे्य एक आदशा अांमलबिषविीचष नमुनष आहे.  

वधषा णिल्यषने वर्ा 2013-14 मधे्य खरषब अांमलबिषविी दशावली आहे िसे बिेट उपयोगषच्यष कमी 

टके्कवषरीवरून (17%) णदसून येते आणि ती मषगील 7 वर्षातील सवा णिल्यषांमधील सवषात कमी टके्कवषरी आहे.  

मषगील 7 वर्षांमधे्य णिल्यषांनी णनधीचष 50-100% उपयोग दशावलष आहे त्षमुळे यष णवभषगषत अकषयाक्षम 

अांमलबिषविी दशावली गेली आहे. 
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4.2 मानिी विकास वनदेशाांक आवर् अथणसांकल्प वितरर् 

 

Zone 1:  कोकर् विर्ाग 

 

Table 22: District wise HDI scores 

Year District 
HDI score 

(2011) 
Reserved Budget 

(2011-12) 
Expenditure 

(2011-12) 

2011 Thane 0.8 842.22 799.55 
Ratnagiri 0.732 463.45 411.76 
Sindhudurg 0.753 408 408 

(Source: Maharashtra Human Development Report 2012) 

वरील तक्तष णिल्यषनुसषर वर्ा 2011 मधील HDI मूल्यषांक दशावतो. यषमधे्य णिल्यषांसषठी असलेले क्रमशः रषखीव 

बिेट आणि खचा (लषखषांमधे्य) तुलनेच्यष हेतूसषठी सषदर केले आहे.  एक सरकषरी मषगादशाक तत्व म्हिून, 

नषणवन्यपूिा योिनषांसषठी असलेले बिेट णिल्यषच्यष एकष वर्षातील मषनव णवकषस णनदेशषांक  (HDI)मूल्यषवर 

आधषरीत त्षपषठोपषठच्यष वर्षासषठी पुरवले िषते. िर एखषद्यष णिल्यषचे HDI कमी आहे, तर त्षसषठी अणधक िषस्त 

बिेट णदले गेले पषणहिे आणि असेच यषणवरूद्ध.  

वरील तक्त्यषमधे्य, हे सवा णिल्यषांसषठी अनुसरले गेलेले णदसून येत नषही. रत्नषणगरीचष HDI सवषात कमी (0.732) 

आहे, परां तु नषणवन्यपूिा योिनषांसषठी त्षांचे रषखीव बिेट 3 णिल्यषांमधे्य सवषात िषस्त नषही. ठषिे णिल्यषचष HDI 

(0.8) 3 णिल्यषांमधे्य सवषात िषस्त असूनही रषखीव बिेटची सवषात िषस्त रक्कम प्रषप्त झषली आहे, िेथे त्ष 

णिल्यषलष त्षच्यष HDI प्रमषिे कमी बिेट णदले गेले पषणहिे होते.  

 

Zone 2: पविम महाराष्टर  विर्ाग 

 

Table 23: District wise HDI scores 

Year District  HDI score (2011) Reserved Budget 
(2011-12) 

Expenditure 
(2011-12) 

2011 Satara 0.742 376.5 330.13 

Sangli 0.742 5.07 4.9 

Pune 0.814 1282.5 1206.48 

(Source: Maharashtra Human Development Report 2012) 

 

वरील तक्तष णिल्यषनुसषर वर्ा 2011 मधील HDI मूल्यषांक दशावतो. यषमधे्य णिल्यषांसषठी असलेले क्रमशः रषखीव 

बिेट आणि खचा (लषखषांमधे्य) तुलनेच्यष हेतूसषठी सषदर केले आहे. एक सरकषरी मषगादशाक तत्व म्हिून, नषणवन्यपूिा 

योिनषांसषठी असलेले बिेट णिल्यषच्यष एकष वर्षातील मषनव णवकषस णनदेशषांक (HDI)मूल्यषवर आधषरीत 

त्षपषठोपषठच्यष वर्षासषठी पुरवले िषते. िर एखषद्यष णिल्यषचे HDI कमी आहे, तर त्षसषठी अणधक िषस्त बिेट 

णदले गेले पषणहिे आणि असेच यषणवरूद्ध.  

वरील तक्त्यषमधे्य, हे सवा णिल्यषांसषठी अनुसरले गेलेले णदसून येत नषही, वसु्ततः अगदी यषच्यष बरोबर उलटे झषलेले 

तक्त्यषमधे्य णदसून येते. सषतषरष आणि सषांगलीचष HDI 3 णिल्यषांमधे्य सवषात कमी असूनही पुण्यषच्यष तुलनेत कमी 

रषखीव बिेट णदसून येते, िेथे HDI मूल्यषांक तीनमधे्य सवषात उच्च आहे (0.814) आहे आणि क्रमशः रषखीव बिेट 

सुद्धष सवषात उच्च आहे. 
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Zone 3: खानदेश विर्ाग 

 

Table 24: District wise HDI scores 
Year District  HDI score (2011) Reserved Budget 

(2011-12) 
Expenditure 
(2011-12) 

2011 Nandurbar 0.604 180 188.79 

Dhule 0.671 337.77 285.5 

Jalgaon 0.723 805.5 410.05 

Nashik 0.746 900.05 900.05 

(Source: Maharashtra Human Development Report 2012) 

वरील तक्तष णिल्यषनुसषर वर्ा 2011 मधील HDI मूल्यषांक दशावतो. यषमधे्य णिल्यषांसषठी असलेले क्रमशः रषखीव 

बिेट आणि खचा (लषखषांमधे्य) तुलनेच्यष हेतूसषठी सषदर केले आहे. एक सरकषरी मषगादशाक तत्व म्हिून, नषणवन्यपूिा 

योिनषांसषठी असलेले बिेट णिल्यषच्यष एकष वर्षातील मषनव णवकषस णनदेशषांक (HDI)मूल्यषवर आधषरीत 

त्षपषठोपषठच्यष वर्षासषठी पुरवले िषते. िर एखषद्यष णिल्यषचे HDI कमी आहे, तर त्षसषठी अणधक िषस्त बिेट 

णदले गेले पषणहिे आणि असेच यषणवरूद्ध.  

वरील तक्त्यषमधे्य, हे सवा णिल्यषांसषठी अनुसरले गेलेले णदसून येत नषही.  

नांदुरबषर आणि धुळे णिल्यषचष HDI मूल्यषांक कमी आहे- 0.604 आणि 0.671 आणि त्षांच्यषकडे सवषात कमी 

रषखीव बिेट आहे - 180 आणि 337.77 क्रमशः. िळगषव आणि नषणशक णिल्यषांचे HDI मूल्यषांक उच्च आहेत - 

0.723 आणि 0.746 आणि त्षांच्यषकडे अणधक िषस्त रषखीव बिेट आहे - 805.5 आणि 900.05 क्रमशः. आचचया 

म्हििे नषणशकचष HDI मूल्यषांक 4 णिल्यषांमधे्य सवषात िषस्त असून त्षांच्यषकडे सवषात िषस्त रषखीव बिेट आहे - 

900.05.  

 

Zone 4: मराठिाडा विर्ाग 

Table 25: District wise HDI scores 

Year District  HDI score (2011) Reserved Budget 
(2011-12) 

Expenditure 
(2011-12) 

% 

2011 Aurangabad 0.727 561.78 507.976 90 

Beed 0.678 274 258 94 

Nanded 0.657 630 630 100 

Latur 0.663 356.31 356.31 100 

Hingoli 0.648 234.76 199.27 85 

(Source: Maharashtra Human Development Report 2012) 

वरील तक्तष णिल्यषनुसषर वर्ा 2011 मधील HDI मूल्यषांक दशावतो. यषमधे्य णिल्यषांसषठी असलेले क्रमशः रषखीव 

बिेट आणि खचा (लषखषांमधे्य) तुलनेच्यष हेतूसषठी सषदर केले आहे. एक सरकषरी मषगादशाक तत्व म्हिून, नषणवन्यपूिा 

योिनषांसषठी असलेले बिेट णिल्यषच्यष एकष वर्षातील मषनव णवकषस णनदेशषांक (HDI)मूल्यषवर आधषरीत 

त्षपषठोपषठच्यष वर्षासषठी पुरवले िषते. िर एखषद्यष णिल्यषचे HDI कमी आहे, तर त्षसषठी अणधक िषस्त बिेट 

णदले गेले पषणहिे आणि असेच यषणवरूद्ध. वरील तक्त्यषमधे्य, सवा णिल्यषांसषठी हे अनुसरले गेलेले णदसून येत नषही.  

नषांदेड आणि णहांगोली णिल्यषांचे कमी HDI मूल्यषांक- 0.648 आणि 0.657 ज्यषांच्यषकडे क्रमशः रषखीव बिेट- 630 

आणि 234.76 आहे. बीडचष HDI मूल्यषांक 0.678 आहे आणि रषखीव बिेट-274 आहे. नषांदेड आणि बीडसषठी हे 
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बरोबर आहे, परां तु णहांगोलीसषठी सांपूिापिे उलट आहे. तसेच, औरांगषबषदचष सवषात उच्च HDI मूल्यषांक- 0.727 आहे 

िेथे उच्च रषखीव बिेट आहे - 561.78. 

Zone 5: विदर्ण विर्ाग 

 
Table 26: District wise HDI scores 

Year District  HDI score (2011) Reserved Budget 
(2011-12) (lakhs) 

Expenditure 
(2011-12) (lakhs) 

% 

2011 Akola 0.722 360 360 100 

Yavatmal 0.7 658.22 646.98 98 

Washim 0.646 81.99 81.99 100 

Bhandara 0.718 270 270 100 

Gadricholi 0.608 332.64 332.64 100 

Wardha 0.723 315 314.74 100 

(Source: Maharashtra Human Development Report 2012) 

 

वरील तक्तष णिल्यषनुसषर वर्ा 2011 मधील HDI मूल्यषांक दशावतो. यषमधे्य णिल्यषांसषठी असलेले क्रमशः रषखीव 

बिेट आणि खचा (लषखषांमधे्य) तुलनेच्यष हेतूसषठी सषदर केले आहे. एक सरकषरी मषगादशाक तत्व म्हिून, नषणवन्यपूिा 

योिनषांसषठी असलेले बिेट णिल्यषच्यष एकष वर्षातील मषनव णवकषस णनदेशषांक (HDI)मूल्यषवर आधषरीत 

त्षपषठोपषठच्यष वर्षासषठी पुरवले िषते. िर एखषद्यष णिल्यषचे HDI कमी आहे, तर त्षसषठी अणधक िषस्त बिेट 

णदले गेले पषणहिे आणि असेच यषणवरूद्ध.  

वरील तक्त्यषमधे्य, हे सवा णिल्यषांसषठी अनुसरले गेलेले णदसून येत नषही. वषणशम आणि गडणचरोली णिल्यषांचे कमी 

HDI मूल्यषांक- 0.646 आणि 0.608 आणि त्षांच्यषकडे रषखीव बिेट क्रमशः - 81.99 आणि 332.64 आहे. अकोलष 

आणि वधषाचे उच्च HDI मूल्यषांक 0.722 आणि 0.723 क्रमशः आहेत आणि रषखीव बिेट - 360 आणि 315 लषख 

क्रमशः आहे. ही बिेट कमी असषयलष हवी होती. यवतमषळचष देखील HDI मूल्यषांक सवषात उच्च- 0.7 आहे. त्षमुळे 

बिेटलष मषन्यतष देण्यषचे कषयषात अकषयाक्षमतष झषली आहे.  
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र्ा ष्टवभागातील महत्त्वाचे ष्टनष्कर्य खालीलप्रमािे आहेत:- 

 सवय 5 झोनमधे्य जास्तीत जास्त ि. पार्ाभूत िेत्रात र्ोजनांचा सवायष्टधक खचय झाला आहे. ष्टकमान ि. सवय 5 

झोनमधील र्ोजनांचा सवायत कमी खचय हा उपजीष्टवका व पर्ायविि िेत्रात झाला आहे.  

 र्ायनुसाि (२०११-२०१)) सवय z झोनमधील नवीन र्ोजनांविील एकूि आिष्टित अर्यसंकल्प आष्टि खचयीः सवय z 

झोनमधे्य, सवायत कमी आिष्टित अर्यसंकल्प (ष्टवभागातील सवय ष्टजल्ह्यांचे संचर्ी) पष्टहल्या वर्ायमधे्य हा कार्यिम 

सुरू झाला (२०११-१२) आष्टि सवायत शेवटचे वर्य (2017-18) मधे्य होते. 

 वर्ायतील नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांविील एकूि अर्यसंकल्पातील टके्कवािीचा खचय: ष्टवदभय आष्टि पश्चीम महर्ष्य 

झोनमधे्य आिंष्टभक अर्यसंकल्पातून टके्क ष्टनधी वापिण्यात आला आहे. मिाठवाडा आष्टि खानदेशने 

प्रभावीपिे अंमलबजाविीचे मॉडेल प्रदष्टशयत केले जेरे् आिष्टित बजेटमधून केवळ 89 टके्क आष्टि 83 टके्क 

ष्टनधी वापिण्यात आला. कोकि आष्टि पव्हिम महर्ष्य र्ा ष्टवकष्टसत झोनपेिा हे दोन झोन स्पधायत्मकपिे 

मागासलेले आहेत. आमच्या गृष्टहतकांनुसाि त्ांच्याकडे खचायतील टके्कवािी जास्त असार्ला हवी होती.   

 र्यष्टनहार् व ष्टजल्हावाि वाटप, प्रकाशन व उपर्ोग प्रमाि: 

कोकि ष्टवभागातील, एक ष्टजल्हा-ष्टसंधुदुगय आष्टि ष्टवदभय ष्टवभागात, अकोला व चंद्रपूि र्ा दोन ष्टजल्ह्यांनी सवय 

वर्ायत आिष्टित बजेटचा संपूियपिे उपर्ोग केला आहे. 

तर्ाष्टप, सन २०१-16-१-16 मधे्य कोकि ष्टवभाग-मंुबई शहिाचा एक ष्टजल्हा, आष्टि २०१arb-१-14 मधे्य ष्टवदभय 

ष्टवभाग-वधाय रे्र्ील एका ष्टजल्ह्यात सवय years वर्ाांत ष्टकमान अर्यसंकल्प वापि टके्कवािी म्हिजेच percent 

36 टके्क आष्टि १ 36 टके्क झाला आहे. 

 मानवी ष्टवकास ष्टनदेशांक (२०११) आष्टि अर्यसंकल्प ष्टवतिि: 

तद्वतच, कमी एचडीआर् असलेल्या ष्टजल्ह्यांना उच्च आिष्टित अर्यसंकल्प देण्यात र्ावा. मिाठवाडा 

ष्टवभागातील नांदेड व बीड ष्टजल्हा वगळता z झोनमधे्य हे ष्टजल्ह्यामधे्य पाष्टहले जाऊ शकत नाही, जेरे् 

एचडीआर्ची संख्या कमी आहे- ०.484848 आष्टि ०.787878, म्हिून आिष्टित बजेट अनुिमे 630० आष्टि 

२44 आहेत.  

नांदुिबाि (०.60604), नांदेड (०.484848), ष्टहंगोली (०.557), वाष्टशम (०.464646) आष्टि गडष्टचिोली (०.60०8) 

मधील इति ष्टजल्ह्यांमधील एचडीआर् गुि कमी असिा districts््र्ा ष्टजल्ह्यांमधे्य ष्टशिि, उपजीष्टवका आष्टि 

आिोग्यासाठी अष्टधक र्ोजना असाव्यात. त्ांच्या एचडीआर् स्कोअि सुधािण्यासाठी िेत्र. 

 

4.3 मुख्य शोध 
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5. प्रशषसकीय आखिी आणि अांमलबिषविी प्रणक्रयष 

5.1 णनयोिन, पषठबळ आणि स्थषणनक सज्जतष 

ष्टजल्ह्यांना सवयसाधािि ष्टजल्हा वाष्टर्यक र्ोजनेच्या एकूि मान्यताप्राप्त बजेटच्या 3.5% नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांसाठी खचय 

किण्याची अनुमती आहे. ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन सष्टमतीच्या मान्यतेने, ष्टजल्हाष्टधकाऱर्ांकडे र्ोजनेखाली ष्टवहीत केलेल्या 

अटीचंी पूतयता कििाऱर्ा नाष्टवन्यपूिय र्ोजना ष्टनवडून त्ांना प्रशासकीर् मान्यता देण्याचे अष्टधकाि असतात. जि 

र्ोजनेच्या पात्रतेष्टवर्र्ी काही शंका असेल, ति र्ोजनेष्टवर्र्ी तपशीलवाि माष्टहतीसह प्रस्ताव ष्टजल्हाष्टधकाऱर्ांच्या माफय त  

ष्टनर्ोजन ष्टवभागाकडे पाठवला जातो. ष्टनर्ोजन ष्टवभागाकडून, नंति अशा प्रस्तावांची छाननी करून जि काही शंका 

असेल ति संबंष्टधत प्रशासकीर् ष्टवभागाचे मत घेऊन, ष्टजल्हाष्टधकाऱर्ांना र्ोजनेच्या मान्यतेष्टवर्र्ी कळवले जाते. 

 योजनेच्या अांमलबजािर्ी ि देखर्ालीसाठी प्रस्ताि सादर करण्याची प्रविया 

 

* डीपीसी- ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन सष्टमती. डीपीओ-ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन अष्टधकािी. एडीपीओ- सहाय्यक ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन 

अष्टधकािी. आिए: संशोधन सहाय्यक 

 

1. डीपीसी योिनष

अांमलबिषविीसषठी

अांमलबिषविी करिषर्यष

एििी ांकडून प्रस्तषव मषगवते. 

2. अांमलबिषविी करिषर्यष

एििी सुचणवलेल्यष बिेटसह

प्रस्तषव तयषर करतषत आणि

डीपीसीकडे पषठवतषत

3. डीपीसीमधे्य प्रस्तषव तपषसिी

केली िषते णिथे सवा डॉकु्यमेन्स्टष

एनडी फां डषचष तपशील डीपीओ, 

एडीपीओ द्वषरे तपषसलष िषतो तेव्हष

फषईल आरएद्वषरे ठेवल्यषनांतर

4. णडस्रर णकट कलेक्टर यष

योिनेसषठी तषांणत्रक आणि

प्रशषसकीय मषन्यतष आणि मांिुरी

णनधी देतेe

5.योिनेची अांमलबिषविी सुरू

होते. योिनेची देखरेख कषयषास्न्वत

करिषर्यष एििीकडे दुलाक्ष केली

िषते. 
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ष्टजल्हाष्टधकािी ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन सष्टमतीद्वािे मान्यता ष्टदलेल्या र्ोजनांना प्रशासकीर् मान्यता देतात. आवश्यकतेनुसाि, 

अंमलबजाविी प्रिालीकडे र्ोजनेला तांष्टत्रक मान्यता देण्याची जबाबदािी असते. र्ोजनेची देखील त्ा र्ोजनेशी 

संबंष्टधत अंमलबजाविी प्रिालीद्वािे अंमलबजाविी केली गेली पाष्टहजे. 

स्तर सांबांणधत णवभषग/ अणधकषरी अांमलबिषविी िबषबदषरी 

प्रशषसकीय 
णनयोिन णवभषग, मांत्रषलय, मुांबई,  

 

● योिनेशी सांबांणधत शषसन णनिाय /पररपत्रके 

णनगाणमत करिे. 

● योिनेमधे्य उदभविषऱयष समस्यषांचे 

णिल्हषणधकषरीद्वषरे णनरषकरि. 

णवभषग स्तर 
णवभषगीय आयुक्त कषयषालय (उप 

आयुक्त (णनयोिन)) 

● णवणभन्य णवकषस कषमे तसचे योिनष णिल्हष 

स्तरषवर णनयांणत्रत करिे. 

● योिनेची णवकषस कषमे आणि लषभषर्थ्षांनष प्रषसांणगक 

भेटी देिे. 

● णिल्हष-स्तरषवरील णनयोिनषसषठी बैठकीलष 

उपस्स्थत रषहषिे.  

णिल्हष स्तर 
णिल्हष स्तर प्रिषली (णिल्हष 

णनयोिन सणमती) 

● अांमलबिषविी प्रषणधकषऱयषकडून नषणवन्यपूिा 

योिनेखषली घेतल्यष िषिषऱयष योिनेचष आरषखडष 

स्वीकषरिे. 

● णवणहत णनकर्षांनुसषर हे आरषखडे आहेत कष यषची 

पडतषळिी करिे. 

● प्रशषसकीय मषन्यतेसषठी नषणवन्यपूिा योिनष 

णिल्हष णनयोिन सणमतीसमोर सषदर करिे. 

● यषची खषत्री करिे णक योिनष णवणहत णनकर्षांप्रमषिे 

अांमलषत आिली िषत आहे कष. 

● यशस्वी अांमलबिषविीसषठी णिल्हष णनयोिन 

सणमतीद्वषरे मषन्यतष णदलेल्यष नषणवन्यपूिा योिनषांवर 

सांबांणधत अांमलबिषविी प्रिषलीद्वषरे देखरेख करिे. 

● मधून मधून नषणवन्यपूिा योिनषांची कषमे आणि 

लषभषर्थ्षांनष भेट देिे. 

● नषणवन्यपूिा योिनेचष णवणहत अहवषल णनयोिन 

णवभषगषलष सषदर करिे. 

● नषणवन्यपूिा योिनेणवर्यी कषही शांकष, समस्यष 

असतील तर त्षणवर्यी णनयोिन णवभषगषसह 

सल्लषमसलत करिे. 

णिल्हष स्तर 
ष्टजल्हा पातळीवि संबंष्टधत 

प्रशासकीर् रं्त्रिा 

● नषणवन्यपूिा योिनेखषली अांमलषत आिल्यष 

िषिषऱयष योिनेचष आरषखडष णवणहत णनकर्षांप्रमषिे 

णिल्यषणधकषऱयषांनष सषदर करिे. 

● नषणवन्यपूिा योिनेसषठी आवचयकतेनुसषर तषांणत्रक 

मषन्यतष देिे. 

● णिल्हषणधकषरी कषयषालयषकडून अांणतमतः मषन्यतष 
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णमळषलेल्यष नषणवन्यपूिा योिनेवर अांमलबिषविी 

णनयमषांनुसषर कषम करिे. 

● नषणवन्यपूिा योिनेद्वषरे णिल्यषचष णवकषस 

करण्यषचष प्रयत्न करिे. 

 

यष के्षत्रषतील बहुतषांश DCP आणि DPO दोन वर्षांपेक्षष अणधक कषळषसषठी णनयुक्त केलेले आहेत आणि यष के्षत्रषत 20 

वर्षांपेक्षष िषस्त कषळ कषम करत आहेत. DCPची भूणमकष आहे णिल्हष णनयोिन कषयषालय आणि णनयोिन 

णवभषगषांच्यष (मांत्रषलय) मधे्य समन्वय सषधिे आणि देखरेख करिे. ते मषणहती गोळष करिे, देखरेख करिे, णनयांत्रि 

करिे आणि तयषर केलेल्यष कषगदपत्रषांची छषननी करण्यषमधे्य आणि अणधक पुढे णनयोिन णवभषगषलष एकणत्रत 

अहवषल सषदर करण्यषमधे्य मदत करतषत.  DCPच्यष भूणमकेमधे्य मुख्यतः प्रणक्रयेवर देखरेख आणि णनयांत्रि करिे 

आहे तर DPO योिनेमधे्य तयषर केल्यष िषिषऱयष कषगदपत्रषांसषठी आणि पषर पषडलेल्यष कषमषच्यष प्रगतीवर देखरेख 

करून गुिवते्तच्यष हमीसषठी िबषबदषर असतषत.    

चचेच्यष दरम्यषन असे देखील आढळून आले णक एकष णवणशष्ट् णिल्यषमधे्य केल्यष िषिषऱयष कषमषची चचषा 

करण्यषसषठी णतमषही सभष आयोणित केल्यष िषतषत. यष सभष बहुतेकदष णिल्हषणधकषऱयषांच्यष आणि त्षमषगोमषग 

DCP, DPO आणि ADPO यषांच्यष नेतृत्वषत चषलवल्यष िषतषत, णनगाणमत केलेल्यष तपशीलवषर मषगादशाक तत्वषांची 

पूतातष करिषऱयष आवचयकतषांवर चचषा केल्यष िषतषत आणि णिल्यषच्यष एखषद्यष णवणशष्ट् गरिेसषठी मषन्यतष णदल्यष 

िषिषऱयष बिेटणवर्यी चचषा आयोिल्यष िषतषत.  

 

समोर आलेली आव्हाने 

 

बहुतेक कामे लोकांसाठी उपर्ोगी आष्टि मदतगाि ष्टसद्ध झाली आहेत. तिीही ष्टवष्टवध प्रदेशात र्ोजनांची अंमलबजाविी 

किण्यामधे्य काही अडचिीचंा सामना किावा लागला आहे.  

 

 DCP आष्टि DPO द्वािे अहवाल ष्टदल्या जािाऱर्ा प्रशासकीर् मान्यता आष्टि प्रष्टिर्ा जास्त वेळ घेतात, त्ामुळे 

बहुतेकदा ष्टवष्टशि र्ोजनांखाली काम पूि्ि किण्यासाठी त्ांना वेळ कमी ष्टमळतो. तसेच सुधाििांसाठी एक ष्टनष्टश्चत 

िक्कम ठिवलेली आहे आष्टि सवय ष्टजल्ह्यांसाठी अनुदानाचे वाष्टर्यक पद्धतीने मानव ष्टवकास ष्टनदेशांकावि आधारित 

ष्टवतिि केले जाते.   

 

 ष्टनधीचे ष्टनष्टश्चत िकमेचे वाटप एक अडर्ळा बनतो ज्यामुळे टीमवि मान्यता ष्टमळालेली संपूिय िक्कम खचय 

किण्याचा दबाव रे्तो. काही प्रकििांमधे्य अशा प्रकािे मान्य केलेले ष्टनष्टश्चत िकमेचे बजेट ष्टजल्ह्याच्या आवश्यकता 

पूिय किण्यास अपुिे पडते.   

 

 चचेच्या दिम्यान उले्लख केलेले अजून एक प्रमुख आव्हान म्हिजे आवती देखभाल खचय साष्टमल केलेला नसिे. 

कािि र्ोजनेखालील काही कामांसाठी वेळोवेळी देखभाल कििे आष्टि ष्टवस्ताि कििे आवश्यक असते. त्ामुळे, 

संबंष्टधत अष्टधकाऱर्ांनी आवती देखभाल खचय किण्याचा स्त्रोत सुद्धा ष्टनष्टदयि केला पाष्टहजे. 
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या विर्ागाचे मुख्य वनष्कषण पुढीलप्रमारे्ेः 

 ष्टजल्ह्यांना नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांसाठी सवयसाधािि ष्टजल्हा वाष्टर्यक र्ोजनेच्या मंजूि खचायच्या 3.5 % खचायची 

पिवानगी आहे.  

 प्रस्तावाच्या छाननीनंति ष्टजल्हाष्टधकार््ांना र्ा र्ोजनेचा तपशील हाडय  कॉपीमधे्य सादि केला जातो आष्टि त्ांची 

मंजुिी ही शेवटची पार्िी आष्टि र्ोजना अंमलबजाविीपूवी सवायत महत्त्वपूि्ि आहे. त्ाच्या मंजुिीष्टशवार् 

र्ोजना िाबष्टवल्या जाऊ शकत नाहीत. 

 र्ोजना संबंष्टधत अंमलबजाविी रं्त्रिेमाफय तही िाबष्टवली जावी.  

 कार्यिमाची प्रशासकीर् शाखा म्हिजे ष्टनर्ोजन ष्टवभाग, मंत्रालर्, मंुबई. हे र्ोजनेसंबंधी शासकीर् ष्टनियर् / 

परिपत्रके जािी किते आष्टि र्ोजनांच्या तिािीचे ष्टनवािि किते. 

 ष्टवभागीर् आरु्क्त हे ष्टवभागीर् आरु्क्त कार्ायलर् असते ज्याचे प्रमुख उपारु्क्त ष्टनर्ोजन असते. र्ा ष्टवभागाची 

जबाबदािी ष्टजल्हा पातळीविील ष्टवष्टवध ष्टवकास कामांची देखिेख कििे, देखिेख कििे आष्टि त्ांचे ष्टनर्मन 

कििे आहे. 

 ष्टजल्हा पातळीवि ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन सष्टमती प्रस्तावांची छाननी, प्रशासकीर् मान्यता आष्टि ष्टनधी मंजूि किते. 

 अंमलबजाविी एजन्सी: अंमलबजाविी एजन्सीची भूष्टमका मसुदा प्रस्ताव आष्टि र्ोजना देखभाल सादि कििे 

आहे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 मुख्य शोध 
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6. प्रभषव मूल्यषांकन 

 

यष णवभषगषत नषणवन्यपूिा योिनषांचे प्रभषव त्षांच्यष उणद्दष्ट्षांशी सांबांणधत स्पष्ट् केले आहेत आणि सफलतष प्रषप्तीनुसषर 

कषही सूचक, णनमषाि झषलेल्यष मषलमत्तषांचे स्वरूप आणि त्षपषसून लोकषांनष होत असलेले फषयदे आणि मषलमत्तषांचे 

लषभषर्थ्षांपयांत पोहोचिे यष सांबांधषने योिनषांचे मूल्यषांकन केले आहे. 

लषभषर्थ्षांनी अहवषल णदल्यषप्रमषिे योिनषांचे णवणभन्न मषपदांडषांवर णवचलेर्ि केले आहे:- 

1. गांभीयाता असण्याचे प्रमाण: येथे समसे्यचे गषांभीया मोिले िषते ज्यषच्यष सभोवतषली योिनषांची रचनष केली 

िषते. प्रमषि सांखे्यमधे्य मोिले गेले - 1-10 (िेथे 1 म्हििे णबलकुल गांभीर नषही आणि 10 म्हििे अत्ांत 

गांभीर आणि तषांतडीने लक्ष देण्यषची आवचयकतष). णवचलेर्िषच्यष दरम्यषन कषवीने प्रमषिषचे खषलीलप्रमषिे 

णवभषिन केले:- 

 5 पेक्षष कमी: िर लषभषर्थ्षांनी समसे्यलष 1 ते 5 च्यष मधली शे्रिी णदली, तर त्षचे कमी गषांभीया 

असल्यषचे वगीकरि केले गेले.  

 5-7: िर लषभषर्थ्षांनी समसे्यलष 5 ते 7 च्यष मधली शे्रिी णदली, तर त्षचे मध्यम गषांभीया 

असल्यषचे वगीकरि केले गेले. 

 8-10: िर लषभषर्थ्षांनी समसे्यलष 8 ते 10 च्यष मधली शे्रिी णदली, तर त्षचे उच्चतेने गषांभीया 

असल्यषचे वगीकरि केले गेले.  

2. संबंवधतपणा: योिनेच्यष सांबांणधतपिषचे मूल्यषांकन योिनेचष एक घटक म्हिून समषिषच्यष गरिषांनुसषर ती 

अवलां बली िषत असल्यषप्रमषिे केले गेले. येथे लषभषर्थ्षांनष खषलील पयषायषांमधून णनवडषयचे होते - पूणापणे 

सहमत, सहमत, मावहत नाही, असहमत आवण पूणापणे असहमत, िेथे पूिापिे सहमत आणि सहमत 

दशावतषत णक योिनष पूिापिे समषिषच्यष गरिषांप्रमषिे होती. मषणहत नषही दशावते णक लषभषर्थ्षांनष यषणवर्यी 

कषही मषणहत नषही. असहमत आणि पूिापिे असहमत दशावतषत णक योिनष समषिषच्यष गरिषांप्रमषिे 

नव्हती.  

3. उपयुक्तता: हे यषवर आधषररत होते णक लषभषर्थ्षांनष योिनष त्षच्यष /णतच्यषसषठी उपयुक्त आहे असे वषटते 

कष. यषमधे्य उत्तरषांचष तोच सेट होतष िसे वरीलप्रमषिे - पूणापणे सहमत, सहमत, मावहत नाही, 

असहमत आवण पूणापणे असहमत, िेथे पूिापिे सहमत आणि सहमत दशावतषत णक योिनष 

त्षांच्यषसषठी अत्ांत उपयुक्त होती. मषणहत नषही दशावते णक लषभषर्थ्षांनष यषणवर्यी कषही मषणहत 

नषही. असहमत आणि पूिापिे असहमत दशावतषत णक योिनष त्षांच्यषसषठी उपयुक्त नव्हती. 

4. व्यवहषयातष: हे लषभषर्थ्षांच्यष दृष्ट्ीकोनषवर आधषररत होते. िर त्षलष / णतलष वषटते कष णक योिनष वषढत्ष 

मोिमषपषने व्यवहषया आहे. यषमधे्य उत्तरषांचष तोच सेट होतष िसे वरीलप्रमषिे - पूणापणे सहमत, 

सहमत, मावहत नाही, असहमत आवण पूणापणे असहमत, िेथे पूिापिे सहमत आणि सहमत 

दशावतषत णक योिनष णतच्यष वषढत्ष मोिमषपषसह अत्ांत व्यवहषया होती. मषणहत नषही दशावते 

णक लषभषर्थ्षांनष यषणवर्यी कषही मषणहत नषही. असहमत आणि पूिापिे असहमत दशावतषत णक 

योिनष वषढत्ष मोिमषपषसषठी व्यवहषया नव्हती.  
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6.1 पायारू्त सुविधा आवर् उत्पादक समुदाय फायद्ाांची वनवमणती 

 

6.1.1 सवेक्षि केलेल्यष णिल्यषांमधील हषती घेतलेल्यष कषमषांची स्स्थती 

 

District 1: यितमाळ 

S. 

No. 

Sectors Name of the scheme implemented Amount (in 

lakhs) 

1.  Health 
यवतमषळ णिल्यषतील कषरषगृहषतील कैद्यषांनष स्वच्छ णपण्यषचे पषिी 

पुरवण्यषसषठी वॉटर कूलसा आणि वॉटर पु्यरीफषयसा खरेदी करिे 
3.59 

2.  Health 
यवतमषळ णिल्यषत 15 खेडेगषवषांमधे्य दूणर्त गुिवत्तष असलेल्यष 

स्त्रोतषांवर िल शुद्धीकरि सांयांत्र (R.O.) बसणविे. 
49.65 

3.  Health 
िवषहर नवोदय णवद्यषलय, बेलोरष, तष. घषटांिी येथील वसतीगृहषमधे्य 

वॉटर कूलसा आणि वॉटर पु्यरीफषयसा बसणविे 
4.19 

4.  Infrastructure 
िवषहर नवोदय णवद्यषलय, बेलोरष, तष. घषटांिी येथे वसतीगृहषमधे्य 

L.E.D. TV बसणविे. 
2.47 

5.  Infrastructure 
यवतमषळ येथे णिल्हषणधकषरी कषयषालयषच्यष आवषरषत C.C.T.V. 

कॅमेरे बसणविे 
15.65 

6.  Sports 

णिल्हष णक्रडष सांकुल, यवतमषळसषठी रषयफल शूटी ांग (177 एअर 

रषयफल्स), णतरांदषिी (फीतष गोल धनुष्य), णतरांदषिी (कषबान बषि), 

फुटबॉल णकट, योगष मॅट आणि योगष णकट णक्रडष सषणहत् खरेदी 

करिे. 

7.54 

7.  WASH 

यवतमषळअांतगात विी, पुसद, णदग्रस, दषरव्हष, उमरखेड, 

पषांढरकवडष, घषटांिी, नेर नषबषपूर, अिी एन. पी. यषसषठी 6 सीटर 

णफरती शौचषलये 2 नग प्रते्की आणि 2 नग णफरती मूत्रषलये प्रते्की 

खरेदी करिे. 

113.6 

8.  Agriculture 

िलयुक्त णशवषर मोहीमेंतगात यवतमषळ णिल्यषमधील नषल्यषांचे 

खोलीकरि आणि सरळीकरि करण्यषसषठी, लघु आणि मध्यम 

उपक्रमषमधून आणि शेततळ्षांमधून गषळ कषढण्यषसषठी मशीनरी 

पुरणविे.. (JCB – 3, पोकलेन मशीन – 4, टीप्पर – 8, णपक-अप वॅ्हन-

1, कन्व्वे्हन्व्शनल टर क-1) 

493.67 

9.  Agriculture 

यवतमषळ, पषांढरकवडष, पुसद यष भषगषतील शेतकऱयषांनष 

शेतीपांपषसषठी णनयणमत वीि पुरवठष करिेसषठी एक नवीन 100 

KVA, 11/0.433 KV टर षिफॉमार खरेदी करिे. 

200.57 

10.  Education 
पषांढकवडष प्रदेशषतील अांध अपांग बषांधवषांसषठी बे्रल पुस्तके/C.D./ई-

पुस्तके ग्रांथषलयषची व्यवस्थष करिे. 
7.85 

11.  Education 

यवतमषळ णिल्यषतील शेतकऱयषांच्यष आत्महत्षांमुळे पीणडत 

कुटुांबषांतील युवष स्स्त्रयष व पुरूर्षांसषठी व्यवसषय कें णद्रत 

रोिगषरणभमुख प्रणशक्षि कषयाक्रमषची णिल्हष कौशल्य णवकषस 

22.41 
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अणधकषरी सणमती मषफा त अांमलबिषविी करिे.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांमधून होिाऱर्ा फार्द्ांचे लक्ष्य होते ग्रामीि आष्टि शहिी दोन्ही प्रदेशातून सवय ष्टवभागातील लाभार्ी  

जेरू्न 55 आष्टि 45 टके्क लाभार्ी िमशीः अंतभूयत केले गेले होते. लाभार्ी नमुन्यांच्या जातीनुसाि ष्टवभाजनामधे्य 17 

टके्क सवयसाधािि, 50 टके्क OBC, 16 टके्क SC आष्टि 17 टके्क ST जाती समाष्टवि होत्ा. सवय लाभार्थ्ाांमधे्य ष्टहंदू 

लाभार्ी समुदार्ांमधे्य प्रामुख्याने आहेत ज्यांना लाभ झाला आहे म्हिजे 94.5 टके्क. त्ापाठोपाठ बौद्ध आष्टि 

मुसलमान िमशीः 3.6 आष्टि 2 टक्क्ांनी आहेत.  

  

OCCUPATION  NO. OF BENEFICIARIES (IN 
%) 

शेती आधारित (शेती, मजूि, पशुधन पालन, इ.) 24.5 

बांधकाम साइट / ष्टचनाई रे्रे् काम 4.5 

फॅक्टिी / लोष्टडंग / अनलोष्टडंग रे्रे् काम 

उपिम 
1.8 

व्यवसार् (िुद्र दुकान, कार्यशाळा, इ.) 14.5 

होम बेस्ड काम 24.5 

अकुशल / अधय-कुशल कार्य 4.5 

इति कोितीही कामे करू नका 1.8 

इति 54.5 

 

र्ा र्ोजनांमधून वेगवेगळ्या आष्टर्यक आष्टि सामाष्टजक-आष्टर्यक रूपिेखा असलेल्या लोकांना फार्दा झाला आहे. 

र्ामधे्य वेगवेगळ्या व्यवसार्ांशी संलग्न असलेले लाभार्ी आहेतीः कृर्ी आधारित (शेती, शेतमजुिी, पशुपालन इ.) 24.5 

टके्क, घिगुती काम कििािे कामगाि 24.5 टके्क, व्यापाि आष्टि व्यवसार्ातील 14.5 टके्क, बांधकाम स्र्ळावि काम 

कििािे कामगाि/गवंडी 4.5 टके्क, अकुशल/अधय कुशल कामगाि 4.5 टके्क आष्टि बेिोजगाि /काही काम न कििािे 

1.8 टके्क होते. आकडेवािी हे देखील दशयवते ष्टक लाभार्थ्ाांचा एक प्रमुख भाग इति व्यवसार्ांसह संलग्न होता जसे 

डॉक्टसय, रूग्णालर् कमयचािी, ष्टवद्ार्ी इ. 

 

 

 

 

 

 

RELIGION NO. OF BENEFICIARIES (IN %) 
HINDU 94.5  
MUSLIM 1.8 
CHRISTIAN 0 
BUDDHIST 3.6 
SIKH 0 
JAINISM 0 
OTHER 0 

CASTE NO. OF BENEFICIARIES 
(IN %) 

GENERAL  17 
SC 16 
ST 17 
OBC 50 
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णनष्कर्षांप्रमषिे, 96 टके्क लषभषर्थ्षांनष योिनषांबद्दल आणि त्षतील उणद्दष्ट्षांबद्दल मषणहती होती, फक्त 4 टके्क लोक 

योिनषांबद्दल मषणहती न असलेले आढळले. आणि 100 टके्क प्रकरिषांमधे्य लषभषर्थ्षांनष योिनेंतगात मषल 

/सषणहत्/सेवषांचष पुरवठष झषलष आहे. णफरती शौचषलये, तरतूदी िसे, 100 KVA 11/0.433 KV टर षिफॉमासा, LED 

TV,  CCTV कॅमेरे बसणविे, णतरांदषिी सषणहत्, वॉटर कूलसा आणि पु्यरीफषयसा तसेच अांध व अपांगषांसषठी 

ग्रांथषलयषमधे्य बे्रल पुस्तके, इ-पुस्तके खरेदी इत्षदी तरतूदी झषल्यष आहेत. बहुतषांश लषभषथी त्षांनष प्रषप्त झषलेल्यष 

मषल/सेवषांच्यष प्रमषिषसह समषधषनी आहेत. 98 टके्क लषभषर्थ्षांनी अहवषल णदलष आहे णक णवतरि झषलेलष मषल / 

सेवष त्षांचष गरिष आणि आवचयकतषांनुसषर आहेत.  

 

प्रषप्त झषलेली आकडेवषरी आणि मषणहतीवरून हे आढळून येते णक णनधी रकमेचष मोठष भषग कृर्ी आधषररत कषमे 

िसे नवीन 100 KVA, 11/0.433 KV टर षिफॉमार खरेदी आणि लघु व मध्यम उपक्रमषतील गषळ कषढण्यषसषठी 

मशीनरीचष पुरवठष यषसषठी मांिूर केलष गेलष. केलेल्यष कषमषांचष प्रभषव िषिून घेण्यषसषठी घेतल्यष गेलेल्यष 

मुलषखती ांमधे्य मुख्य लषभषथी हे शेतकरी होते. 11% लषभषर्थ्षांनी योिनेंतगात केलेले कषम उच्चतेने महत्वपूिा 

असल्यषचे सषांणगतले आणि त्षलष 8 पेक्षष िषस्त गुि णदले, 78% लषभषर्थ्षांनी योिनेंतगात केलेले कषम मध्यम 

महत्वपूिा असल्यषचे सषांणगतले आणि त्षलष 6-8 मधे्य गुि णदले आणि 11 टके्क लषभषर्थ्षांनी योिनेंतगात केलेले कषम 

कमी महत्वपूिा असल्यषचे सषांणगतले आणि त्षलष 5 पेक्षष कमी गुि णदले. लषभषर्थ्षांनष केलेल्यष कषमषची उपयुक्ततष 

आणि गरिेणवर्यी सुद्धष णवचषरले गेले. 40 टके्क लषभषथी यषसषठी पूिापिे सहमत झषले आणि 60 टके्क लषभषथी 

सहमत झषले णक कषम उपयुक्त होते आणि समषिषच्यष गरिष आणि आवचयकतषांनुसषर होते. बहुतषांश लषभषर्थ्षांकडून 

सकषरषत्मक प्रभषव दशावलष गेलष, 35 टके्क यषसषठी पूिापिे सहमत आणि 65 टके्क सहमत झषले णक त्षांनष 

उपलब्ध करून णदलेलष मषल /सेवष उपयुक्त होत्ष.   
 

अन्य कषमे स्वच्छतष, आरोय, णक्रडष आणि णशक्षिषशी सांबांणधत होती. णिल्यषतील स्वच्छतष सुणवधष सुधषरण्यषसषठी, 

अनेक णफरती शौचषलये खरेदी केली गेली. िेव्हष यष समसे्यच्यष गांभीरतेणवर्यी णवचषरले गेले तेव्हष 89 टके्क 

लषभषर्थ्षांनी ती मध्यम स्वरूपषत गांभीर समस्यष असल्यषचे सषांणगतले आणि त्षसषठी 5-7 गुि णदले, तर 11 टके्क 

लषभषर्थ्षांनष वषटले णक ती णिल्यषची सवषात गांभीर समस्यष आहे आणि त्षसषठी त्षांनी 8 पेक्षष गुि णदले. 60 टके्क 

लषभषथी यषसषठी सांपूिापिे सहमत आणि 40 टके्क सहमत झषले णक शौचषलयषांचे बषांधकषम समषिषतील लोकषांच्यष 

गरिषांनुसषर उपयुक्त आहे.  

96

4

Awareness about Innovative 
schemes
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98.1

1.9
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णिल्यषमधे्य पषयषभूत सुणवधषांच्यष बषांधकषमषशी सांबांणधत सुद्धष कषमे केली गेली िसे सरकषरी इमषरती ांमधे्य CCTV 

कॅमेरे बसणविे आणि वसतीगृहषमधे्य LED TV बसणविे. 80 टके्क लषभषर्थ्षांनी सषांणगतले णक यष पषयषभूत सुणवधषांशी 

सांबांणधत कषमे मध्यम महत्वपूिा होती आणि त्षसषठी त्षांनी 6-7 गुि णदले आणि 20% लषभषर्थ्षांनी ती एक उच्चतेने 

गांभीर समस्यष असल्यषचे सषांणगतले आणि त्षसषठी 8 पेक्षष िषस्त गुि णदले. बहुतषांश लषभषथी केलेल्यष कषमषचे 

सांबांणधत असिे, उपयुक्ततष आणि व्यवहषयातेसषठी सहमत झषले.  

 

हषती घेतलेल्यष कषमषांचे प्रकषर णशक्षि आणि णक्रडष यषसह त्षांचे असलेले प्रमषि दशावतषत. यषमधील लषभषथी 

णवद्यषथी होते ज्यषांच्यषकडून केलेल्यष कषमषणवर्यी समषधषनषचष स्तर आणि प्रभषव िषिून घेण्यषसषठी मुलषखती 

घेतल्यष गेल्यष.  

 

S. 
No. 

Name of the 
scheme 

implemented 
Sectors 

Type of 
benefici

aries 
Intervie

wed 

Sampl
e Size 
achiev

ed 

Scale of 
Criticalit

y 
Relevance Usefulness Viability 

1.  To purchase 
water coolers 
and water 
purifiers to 
provide clean 
drinking water 
to prisoners at 
the Yavatmal 
Dist. prison 

Health Skilled 
worker, 
labourer 

10 8-10: 43 
% 
6-7: 
56.7% 

Strongly 
Agree: 20% 
Agree: 63% 
Don’t Know: 
17% 

Strongly 
Agree: 37% 
Agree: 60% 
Don’t Know: 
3% 

Strongly 
Agree: 30% 
Agree: 63% 
Don’t Know: 
7% 

2.  To install water 
purification 
plant (R.O.) on 
the sources with 
affected quality 
in the 15 villages 
in the Yavatmal 
Dist. 

Health Doctor, 
semi-

skilled 
worker, 
business

men 

10 
 

3.  To install water 
coolers and 
water purifiers 
in the hostel of 
Jawahar 
Navodaya 
Vidyalaya, 
Belora, Tal. 
Ghantanji 

Health Students, 
semi-

skilled 
workers 

10 

4.  To install L.E.D. 
TV in the hostel 
of Jawahar 
Navodaya 
Vidyalaya, 
Belora, Tal. 
Ghantanji. 

Infrastr
ucture 

Students 10 8-10:20% 
6-7: 80% 

Strongly 
Agree: 25% 
Agree: 75% 
 

Strongly 
Agree: 65% 
Agree: 35% 
 

Strongly 
Agree: 40% 
Agree: 60% 
 

5.  To install Infrastr Govt. 10 
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C.C.T.V. cameras 
in the premises 
of Collector 
Office at 
Yavatmal 

ucture servant, 
clerk/ 

6.  To purchase 
sports material 
for rifle shooting 
(177 air rifles), 
archery (feeta 
round bow), 
archery (carbon 
arrow), football 
kit, yoga mat 
and yoga kit for 
the Dist. Sports 
Complex, 
Yavatmal. 

Sports Students 10 8-10:10% 
6-7: 90% 

Agree: 70% 
Do not 
Know: 30% 
 

Strongly 
Agree: 30% 
Agree: 60% 
Don’t Know: 
10% 

Agree: 100% 
 

7.  Under Yavatmal, 
Vani, Pusad, 
Digras, Darhva, 
Umarkhed, 
Pandharkavada, 
Ghantanji, Ner 
Nababpur, Arni 
N.P. to purchase 
6 seater mobile 
toilets 2 quanti. 
for each and 2 
seater mobile 
urinary 2 quanti. 
for each. 

WASH Govt. 
servant, 

petty 
shop 

owners, 
business

men, 
labourer 

10 8-10:11% 
5-7: 89% 

Strongly 
Agree: 60% 
Agree: 40% 
 

Strongly 
Agree: 40% 
Agree: 60% 
 

Strongly 
Agree: 50% 
Agree: 50% 
 

8.  To carry out the 
deepening and 
straightening of 
the nullah in the 
Yavatmal Dist. 
under Jalyukta 
Shivar 
campaign, to 
provide 
machinery to 
desilt the Short 
and Medium 
Project and from 
the field ponds. 
(JCB – 3, Pokland 
machine – 4, 
Tipper – 8, Pick-
up Van-1, 
Convention 
Truck-1) 

Agricult
ure 

Farmers 10 8-10:11% 
6-7: 78% 
Less than 
5: 11% 

Strongly 
Agree: 40% 
Agree: 60% 
 

Strongly 
Agree: 35% 
Agree: 65% 
 

Strongly 
Agree: 50% 
Agree: 50% 
 

9.  To purchase a 
new 100 KVA, 

Agricult
ure 

Farmers 10 
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11/0.433 KV 
transformer to 
provide regular 
electricity 
supply to the 
agricultural 
pumps of the 
farmers in the 
area of 
Yavatmal, 
Pandharkavada, 
Pusad. 

10.  To make 
arrangement of 
Brail books/ 
C.D./ E-books 
Library for blind 
handicapped 
brother in the 
Pandharkavada 
territory. 

Educatio
n 

Student 10 6-7: 80% 
2-5: 20% 

Strongly 
Agree: 50% 
Agree: 50% 

 

Strongly 
Agree: 40% 
Agree: 60% 

 

Strongly 
Agree: 35% 
Agree: 65% 

 

11.  To implement 
business 
centered 
employment 
oriented training 
program for 
young men and 
women in the 
families affected 
with suicide of 
farmers in the 
Yavatmal district 
through Dist. 
Skill 
Development 
Executive 
Committee.                  

Educatio
n 

Student, 
semi-

skilled 
worker 

10 
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District 2: िॉवशम 

 

RELIGION NO. OF BENEFICIARIES 
(IN %) 

HINDU 97 
MUSLIM 1 
CHRISTIAN 0 
BUDDHIST 2 
SIKH 0 
JAINISM 0 
OTHER 0 
 

नषणवन्यपूिा योिनषांमधून होिषऱयष फषयद्यषांचे लक्ष्य होते ग्रषमीि आणि शहरी दोन्ही प्रदेशषतून सवा णवभषगषतील लषभषथी  

िेथून 40 आणि 60 टके्क लषभषथी क्रमशः अांतभूात केले गेले होते. लषभषथी नमुन्यषांच्यष िषतीनुसषर णवभषिनषमधे्य 43 

टके्क सवासषधषरि, 39 टके्क OBC, 12 टके्क SC आणि 6 टके्क ST िषती समषणवष्ट् होत्ष. सवा लषभषर्थ्षांमधे्य णहांदू 

लषभषथी समुदषयषांमधे्य प्रषमुख्यषने आहेत ज्यषांनष लषभ झषलष आहे म्हििे 97 टके्क. त्षपषठोपषठ बौद्ध आणि 

मुसलमषन क्रमशः 2 आणि 1 टक्कक्यषांनी आहेत.  

 

OCCUPATION  NO. OF BENEFICIARIES 
(IN %) 

Agri Based (Farming, Laborer, Livestock Rearing, Etc.) 34 
Work at Construction Site / Masonry 0 

S. 

No. 

Sectors Name of the scheme implemented Amount (in 

lakhs) 

1.  Infrastructure High mast lights in balaji sankul washim 4.96 

2.  Infrastructure 

 

To build a protective wall and toilet at the lake in 

padamthirth 

15 

3.  Infrastructure To carry out Dome type construction in villages 

(Tongaon, AASEGAON) 

55 

4.  Infrastructure To construction of drinking water tank for cattle 28 

5.  Infrastructure To install CCTV camera in district jail 5 

6.  Infrastructure To install solar power pack in district jail 4.95 

7.  Health To install water ATM in Malegaon and Risod taluka 19.85 

8.  Health To provide water filter in secondary school 42.95 

9.  Agriculture To purchase new 100 KVA Transformers to supply 

electricity regularly to the Agricultural Pumps of the 

farmers in the Washim Dist. 

50 

10.  Others To make available laptops and printers for the Talathis 

for computerization of 7/12 under the project 

N.L.R.M.P. 

100 

CASTE NO. OF BENEFICIARIES 
(IN %) 

GENERAL  43 
SC 12 
ST 6 
OBC 39 
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Work at Factory / Loading/Unloading Activities 0 
Business (Petty Shop, Workshop, Etc.) 7 
Home Based Work 0 
Unskilled / Semi-Skilled Work 15 
Do Not Do Any Other Work  0 
Other  44 

 

र्ा र्ोजनांमधून वेगवेगळ्या आष्टर्यक वगायतील आष्टि वेगवेगळी सामाष्टजक-आष्टर्यक रूपिेखा असलेल्या लोकांना 

फार्दा झाला आहे. र्ामधे्य वेगवेगळ्या व्यवसार्ांशी संलग्न असलेले लाभार्ी आहेतीः कृर्ी आधारित (शेती, शेतमजुिी, 

पशुपालन इ.) 34 टके्क, अकुशल/अधय कुशल कामगाि 15 टके्क होते. आकडेवािी दशयवते ष्टक लाभार्थ्ाांमधे्य अन्य 

व्यवसार्ात संलग्न असलेल्यांचा एक प्रमुख भाग आहे जसे सिकािी कमयचािी, क्लाकय , कािागृह प्रभािी, पगािी कमयचािी 

आष्टि ष्टवद्ार्ी इ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

णनष्कर्षांप्रमषिे, सवा लषभषर्थ्षांनष योिनषांबद्दल आणि त्षतील उणद्दष्ट्षांबद्दल मषणहती होती. आणि 99 टके्क प्रकरिषांमधे्य 

लषभषर्थ्षांनष योिनेंतगात मषल /सषणहत्/सेवषांचष पुरवठष झषलष आहे. तरतूदी िसे, 100 KVA टर षिफॉमासा, सौर उिषा,  

CCTV कॅमेरे बसणविे, लॅपटॉप आणि णप्रांटसाची तरतूद इत्षदी तरतूदी झषल्यष आहेत. बहुतषांश लषभषथी त्षांनष प्रषप्त 

झषलेल्यष मषल/सेवषांच्यष प्रमषिषसह समषधषनी आहेत. सवा लषभषर्थ्षांनी अहवषल णदलष आहे णक णवतरि झषलेलष मषल 

/ सेवष त्षांचष गरिष आणि आवचयकतषांनुसषर आहेत आणि त्षांनष णवतरि केलेल्यष मषल / सेवषांच्यष स्स्थतीसह ते 

पूिापिे समषधषनी आहेत. 

पषयषभूत सुणवधष हष एक प्रमुख प्रकषर होतष ज्यषमधे्य बहुतषांश णनधी खचा केलष गेलष. णनष्कर्षांवरून हे णदसून येते णक 

बहुतेक णनधी समषिषसषठी उत्पषदक मषलमत्तष णनमषाि करण्यषसषठी खचा केलष गेलष िसे णक हषय मषर पथणदवे 

बसणविे, णभांती ांचे बषांधकषम, घुमटषचे बषांधकषम आणि कषरषगृहषत CCTV कॅमेरे बसणविे इत्षदी. यष मषलमत्तषांची 

उत्पषदकतष त्ष प्रदेशषतील स्थषणनक स्स्थती आणि आणथाक गणतणवधी ांवर अवलां बून आहे. 62% लषभषर्थ्षांनी सषांणगतले 

णक पषयषभूत सुणवधषांमधे्य केलेली गुांतविूक ही समषिषतील एक महत्वपूिा समस्यष आहे. 60 टक्कक्यषांपेक्षष अणधक 

लषभषथी योिनेंतगात केलेल्यष कषमषची उपयुक्ततष आणि व्यवहषयातेसषठी सहमत झषले. बहुतेक लषभषर्थ्षांनष केलेले 

कषम समषिषच्यष गरिषांनुसषर अणतशय उपयुक्त आणि सांबांणधत असल्यषचे आढळले.  

100

0

Awareness about the 
scheme

Aware Not Aware

99

1

0 20 40 60 80 100

Satisfied

Not Satisfied

Sufficiency level of goods recieved
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आरोय सेवष, कृर्ी आणि णडिीटषयझेशनमधे्य सुधषरिष करण्यषसषठी कषमे केली गेली. णवद्यषर्थ्षांच्यष घेतलेल्यष 

मुलषखती ांमधे्य मषध्यणमक शषळषांमधे्य बसवलेले वॉटर णफल्टर हष 6-7च्यष से्कलवर एक महत्वषचष मुद्दष होतष. 70 

टके्क लषभषर्थ्षांनी सषांणगतले णक नषणवन्यपूिा योिनेंतगात केलेले कषम सांबांणधत आणि समषिषतील लोकषांच्यष 

आवचयकतषांनुसषर होते. 93 टके्क लषभषर्थ्षांनी सषांणगतले णक वॉटर ATM आणि वॉटर णफल्टर बसणवण्यषचे कषम हे 

अत्ांत उपयोगी आणि सहषयक आहे.  

णनष्कर्षांवरून हे णदसून येते णक कृर्ी उत्पषदकतेत वषढ करण्यषसषठी देखील कषमे केली गेली. शेती पांप बसणविे हे 

शेतकऱयषांसषठी त्षांची उत्पषदकतष वषढणवण्यषस अत्ांत उपयोगी होते. 90 टके्क शेतकऱयषांनी सषांणगतले णक 

वीिपांपषांसषठी णनयणमत वीि पुरवठष अत्ांत उपयुक्त होतष आणि त्षांच्यषपैकी 90 टक्कक्यषांनी सषांणगतले णक केलेले कषम 

सांबांणधत आणि त्षांच्यष गरिषांनुसषर होते.  

कषही कषमे अनुत्पषदक सषमषणिक मषलमत्तषांसषठी देखील केली गेली िसे उपक्रम N.L.R.M.P. अांतगात 

णडिीटषयझेशनसषठी लॅपटॉप आणि णप्रांटसाची तरतूद. यष मषलमत्तषांमुळे एकूि णमळून लोकषांच्यष कल्यषिषत वृद्धी होत 

असल्यषचे आढळले. िेव्हष केलेल्यष कषमषच्यष महत्वषणवर्यी णवचषरले गेले, तेव्हष 80 टके्क लषभषर्थ्षांनी ते 6-7 

से्कलच्यष महत्वषच्यष स्तरषवर असल्यषचे सषांणगतले. तर 40 टके्क लषभषथी यषसषठी पूिापिे सहमत झषले णक केलेले 

कषम सांबांणधत आणि.  

S. 
No

. 

Name of the 
scheme 

implemented 
Sectors 

Type of 
beneficiar

ies 
Interview

ed 

Sampl
e Size 
achiev

ed 

Scale of 
Criticality 

Relevance Usefulness Viability 

1.  High mast 
lights in balaji 
sankul washim 

Infrastr
ucture 

Semi-
skilled 
work, 
labourer 

10 8-10: 
28.3% 
6-7: 61.7% 
Less than 
5: 10% 

Strongly 
Agree: 33%  
Agree: 63% 
Don’t Know: 
4% 

Strongly 
Agree: 62%  
Agree: 38% 
 

Strongly 
Agree: 33%  
Agree: 65% 
Don’t Know: 
2% 2.  To build a 

protective wall 
and toilet at the 
lake in 
padamthirth 

Infrastr
ucture 

Unskilled, 
Semi-
skilled 
work, 
labourer 

10 

3.  To carry out 
Dome type 
construction in 
villages(Tonga
on,AASEGAON) 

Infrastr
ucture 

Semi-
skilled 
work, 
labourer, 
salaried 

10 

4.  To 
construction of 
drinking water 
tank for cattle 

Infrastr
ucture 

Unskilled, 
Semi-
skilled 
work, 
labourer 

10 

5.  To install CCTV 
camera in 
district jail 

Infrastr
ucture 

In charge 
jail, jail 
staff 
members 

10 

6.  To install solar 
power pack in 
district jail 

Infrastr
ucture 

In charge 
jail, jail 
staff 
members 

10 
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7.  To install water 
ATM in 
Malegaon and 
Risod taluka 

Health Semi-
skilled 
work, 
labourer, 
salaried  

10 6-7: 100% Strongly 
Agree: 20%  
Agree: 50% 
Don’t Know: 
30% 

Strongly 
Agree: 30%  
Agree: 63% 
Don’t Know: 
5% 

Strongly 
Agree: 20%  
Agree: 55% 
Don’t Know: 
25% 

8.  To provide 
water filter in 
secondary 
school 

Health Students 10 

9.  To purchase 
new 100 KVA 
Transformers 
to supply 
electricity 
regularly to the 
Agricultural 
Pumps of the 
farmers in the 
Washim Dist. 

Agricult
ure 

Farmers 10 6-7: 33% 
8-10: 67% 

Strongly 
Agree: 20%  
Agree: 70% 
Don’t Know: 
10% 

Strongly 
Agree: 30%  
Agree: 70% 
 

Strongly 
Agree: 30%  
Agree: 70% 
 

10.  To make 
available 
laptops and 
printers for the 
Talathis for 
computerizatio
n of 7/12 
under the 
project 
N.L.R.M.P. 

Others Govt. 
servants 

10 6-7: 80% 
Less than 
5: 20% 

Strongly 
Agree: 40%  
Agree: 60% 

 

Strongly 
Agree: 60%  
Agree: 40% 

 

Strongly 
Agree: 30%  
Agree: 70% 
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District 3: ओएसमानाबाद 

 

 

 

 

नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांमधून होिाऱर्ा फार्द्ांचे लक्ष्य होते ग्रामीि आष्टि शहिी दोन्ही प्रदेशातून सवय ष्टवभागातील लाभार्ी  

जेरू्न 54.5 आष्टि 45.5 टके्क लाभार्ी िमशीः अंतभूयत केले गेले होते. लाभार्ी नमुन्यांच्या जातीनुसाि ष्टवभाजनामधे्य 

S. 

No. 

Sectors Name of the scheme implemented Amount (in 

lakhs) 

1.  Infrastructure To install solar street lights at Jawahar Navodaya 

Vidyalaya, Tuljapur, Dist. Osmanabad. 

10 

2.  Infrastructure To install compactor in the place for record room at 

the Sub Divisional Officers Office, Bhoom. 

13 

3.  Infrastructure To install compactor in the place for record room at 

the Tahasil Office, Paranda. 

24 

4.  Infrastructure To install solar roof at the Primary Health Center 

under the Innovative Scheme. 

25 

5.  Infrastructure To provide work station at Bhoom Tahasil 37.29 

6.  Infrastructure To implement E-mutation and E-chawadi project in 

the Osmanabad District under the Digital India 

National Land Records Modernization, provide 

laptops and printers to the Talathis and Divisional 

Officers. 

102.55 

7.  Women and child 

Development 

To make available funds for Aanganwadis to achieve 

I.S.O. standard. 

12 

8.  Education To provide E-learning facility to Primary Schools in 

the Osmanabad District. 

361 

9.  WASH To construct toilets for women and visitors in the 

Police Station at the Police Superintendent Office, 

Osmanabad. 

1.7 

10.  WASH To construct toilets for women and visitors in the 

Police Station at Tuljapur. 

3.82 

11.  Environment To create plant nursery under the Vrukshakranti 

Campaign in Osmanabad District. 

72 

RELIGION 
NO. OF BENEFICIARIES 

(IN %) 
HINDU 93.6 
MUSLIM 3.6 
CHRISTIAN 0 
BUDDHIST 2.7 
SIKH 0 
JAINISM 0 
OTHER 0 

CASTE 
NO. OF BENEFICIARIES 

(IN %) 
GENERAL  50 
SC 17.3 
ST 7.3 
OBC 25.5 
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50 टके्क सवयसाधािि, 25.5 टके्क OBC, 17.3 टके्क SC आष्टि 7.3 टके्क ST जाती समाष्टवि होत्ा. सवय लाभार्थ्ाांमधे्य 

ष्टहंदू लाभार्ी समुदार्ांमधे्य प्रामुख्याने आहेत ज्यांना लाभ झाला आहे म्हिजे 93.6 टके्क. त्ापाठोपाठ बौद्ध आष्टि 

मुसलमान िमशीः 2.7 आष्टि 3.6 टक्क्ांनी आहेत.  

 

OCCUPATION 
NO. OF BENEFICIARIES 

(IN %) 
Agri Based (Farming, Laborer, Livestock Rearing, Etc.) 0 
Work at Construction Site / Masonry 0 
Work at Factory / Loading/Unloading Activities 0 
Business (Petty Shop, Workshop, Etc.) 0 
Home Based Work 0 
Unskilled / Semi-Skilled Work 0.9 
Do Not Do Any Other Work  1.8 
Other  97.3 

 

र्ा र्ोजनांमधून वेगवेगळ्या आष्टर्यक वगायतील आष्टि वेगवेगळी सामाष्टजक-आष्टर्यक रूपिेखा असलेल्या लोकांना 

फार्दा झाला आहे. र्ामधे्य आकडेवािी हे सुद्धा दशयवते ष्टक लाभार्थ्ाांचा प्रमुख भाग वेगवेगळ्या व्यवसार्ांशी संलग्न 

आहे जसे सिकािी कमयचािी, आिोग्य सेवक, ष्टशिक इ. 
 

हे ष्टदसून रे्ते ष्टक उस्मानाबाद ष्टजल्ह्यामधे्य नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांतगयत सवायत जास्त ष्टनधी ष्टशििाशी संबंष्टधत कामांसाठी 

ष्टवतिीत आष्टि खचय केला गेला.  प्रार्ष्टमक शाळांमधे्य ई-लष्टनांग सुष्टवधा पुिवल्या गेल्या. मुलाखती घेतल्या गेलेल्या 70% 

ष्टशिकांनी हा एक महत्वपूिय मुद्दा असल्याचे सांष्टगतले आष्टि त्ासाठी 6-7मधे्य शे्रिी ष्टदली. 60 टके्क लाभार्थ्ाांनी 

सांष्टगतले ष्टक केलेले काम हे संबंष्टधत आष्टि त्ांच्या गिजांनुसाि होते. सवय लाभार्थ्ाांनी केले गेलेले काम अतं्त उपरु्क्त 

आष्टि स्वरूपाने उत्पादक असल्याचे सांष्टगतले.  
 

दुसिे प्रमुख िेत्र ज्यामधे्य बहुतांश काम केले गेले आहे ते म्हिजे पार्ाभूत सुष्टवधांतगयत. बहुतांश ष्टनधी बांधकाम आष्टि 

सुष्टवधा स्र्ाष्टपत किण्यासाठी खचय केला गेला जसे सौि पर् ष्टदवे, कॉमॅ्पक्टि, सौि छत आष्टि कार्यस्र्ळे. स्र्ाष्टनक 

संस्र्ांच्या कार्यकािी कमयचाऱर्ांचे बळकटीकिि किण्यासाठी ष्टवकास ष्टनधी पुिवला गेला. 42 टके्क लाभार्थ्ाांनी 

र्ासाठी 8-10च्या शे्रिीत गुि देऊन दशयवले ष्टक केलेली कामे समाजासाठी उच्चतेने महत्वपूिय होती. 44 टके्क 

लाभार्थ्ाांनी त्ासाठी 6-7च्या शे्रिीत गुि देऊन साधािि महत्व दशयवले. 84 टके्क लाभार्ी र्ासाठी सहमत झाले ष्टक 

केलेली कामे संबंष्टधत आष्टि समाजाच्या गिजांनुसाि होती. 49 टके्क लाभार्थ्ाांनी सांष्टगतले ष्टक केलेली कामे अतं्त 

उपरु्क्त आष्टि समाजासाठी फार्देशीि होती.  
  

ष्टनष्कर्य दशयवतात ष्टक समाजातील स्वच्छता सुष्टवधांच्या सुधाििांशी संबंष्टधत देखील कामे हाती घेतली गेली. सिकािी 

इमािती जसे पोलीस से्टशन र्ामधे्य मष्टहलांसाठी स्वच्छतागृहांचे बांधकाम. फक्त 28 टके्क लाभार्थ्ाांनी हा उच्चतेने 

महत्वपूिय मुद्दा असल्याचे सांष्टगतले. माष्टहतीवरून हे ष्टदसून रे्ते ष्टक केलेल्या कामाची गिज आष्टि संबंष्टधतपिा 

र्ाष्टवर्र्ी लाभार्ी जिी गोधंळलेले होते. पिंतु सकािात्मकपिे, 90 टके्क लाभार्थ्ाांनी सांष्टगतले ष्टक हे काम त्ांच्यासाठी 

उच्चतेने उपरु्क्त आष्टि समाधानकािक होते.  
 

काही ष्टनधी पर्ायविि संबंष्टधत कामे, िोप वाटीका ष्टनष्टमयतीसाठी वाटप केला गेला. 50 टके्क लाभार्थ्ाांनी हे काम 

महत्वानुसाि उच्चतेने महत्वपूिय असल्याचे सांष्टगतले आष्टि त्ासाठी 8 पेिा जास्त शे्रिी ष्टदली. 90 टके्क लाभार्थ्ाांनी 
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सांष्टगतले आष्टि र्ात ष्टवश्वास केला ष्टक केलेले काम संबंष्टधत आष्टि समाजाच्या गिजांनुसाि होते. सवय लाभार्ी कामाची 

उपरु्क्तता आष्टि व्यवहार्यता र्ासाठी सहमत झाले.  

 

S. 
No. 

Name of the 
scheme 

implemented 
Sectors 

Type of 
benefici

aries 
Intervie

wed 

Sampl
e Size 
achiev

ed 

Scale of 
Criticality 

Relevance Usefulness Viability 

1.  To install solar 
street lights at 
Jawahar 
Navodaya 
Vidyalaya, 
Tuljapur, Dist. 
Osmanabad. 

Infrastr
ucture 

Farmers,
unskille
d/semi-
skilled 
workers 

9 8-10: 
42.6% 
6-7: 44.3% 
Less than 
5: 11.5% 

Strongly 
Agree: 28%  
Agree: 56% 
Don’t Know: 
13% 
Disagree: 3%  

Strongly 
Agree: 49%  
Agree: 51% 
 

Strongly 
Agree: 
44%  
Agree: 
56% 
 

2.  To install 
compactor in the 
place for record 
room at the Sub 
Divisional 
Officers Office, 
Bhoom. 

Infrastr
ucture 

Govern
ment 
servants, 
clerk 

10 

3.  To install 
compactor in the 
place for record 
room at the 
Tahasil Office, 
Paranda. 

Infrastr
ucture 

Govern
ment 
servants, 
clerk 

10 

4.  To install solar 
roof at the 
Primary Health 
Center under the 
Innovative 
Scheme. 

Infrastr
ucture 

Nurses, 
doctors 

10 

5.  To provide work 
station at Bhoom 
Tahasil 

Infrastr
ucture 

Govern
ment 
servants 

10 

6.  To implement E-
mutation and E-
chawadi project 
in the 
Osmanabad 
District under the 
Digital India 
National Land 
Records 
Modernization, 
provide laptops 
and printers to 
the Talathis and 
Divisional 
Officers. 

Infrastr
ucture 

Govern
ment 
servants 

10 
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7.  To make 
available funds 
for Aanganwadis 
to achieve I.S.O. 
standard. 

Women 
and 
child 
Develop
ment 

Health 
function
aries 

10 8-10: 20% 
6-7: 40% 
Less than 
5: 40% 
 

Strongly 
Agree: 10%  
Agree: 80% 
Don’t Know: 
10% 

Strongly 
Agree: 20%  
Agree: 70% 
Don’t Know: 
10% 

Strongly 
Agree: 
30%  
Agree: 
70% 
 

12.  To provide E-
learning facility 
to Primary 
Schools in the 
Osmanabad 
District. 

Educati
on 

Teacher
s 

10 8-10: 10% 
6-7: 70% 
Less than 
5: 20% 

Strongly 
Agree: 20%  
Agree: 40% 
Don’t Know: 
20% 
Disagree: 
20%  

Strongly 
Agree: 60%  
Agree: 40% 
 

Strongly 
Agree: 
50%  
Agree: 
50% 
 

13.  To construct 
toilets for women 
and visitors in 
the Police Station 
at the Police 
Superintendent 
Office, 
Osmanabad. 

WASH Female 
staff at 
police 
station 

10 8-10: 28% 
6-7: 44% 
Less than 
5: 28% 

Don’t Know: 
17% 
Disagree: 
83% 

Strongly 
Agree: 94%  
Agree: 6% 
 

Strongly 
Agree: 
33%  
Agree: 
61% 
Don’t 
Know: 6% 
 

14.  To construct 
toilets for women 
and visitors in 
the Police Station 
at Tuljapur. 

WASH Female 
staff at 
police 
station 

10 

15.  To create plant 
nursery under 
the 
Vrukshakranti 
Campaign in 
Osmanabad 
District. 

Environ
ment 

Framers 10 8-10: 50% 
6-7: 40% 
Less than 
5: 10% 

Strongly 
Agree: 20%  
Agree: 70% 
Don’t Know: 
10% 

Strongly 
Agree: 20%  
Agree: 80% 

 

Strongly 
Agree: 
20%  
Agree: 
80% 
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District 4: पुरे् 

 

 

 

नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांमधून होिाऱर्ा फार्द्ांचे लक्ष्य होते ग्रामीि आष्टि शहिी दोन्ही प्रदेशातून सवय ष्टवभागातील लाभार्ी  

जेरू्न 15 आष्टि 85 टके्क लाभार्ी िमशीः अंतभूयत केले गेले होते. लाभार्ी नमुन्यांच्या जातीनुसाि ष्टवभाजनामधे्य 63 

S. 

No. 

Sectors Name of the scheme implemented Amount 

(in lakhs) 

1.  Health To prepare Audiometry Room in the OPD No.70 in the Ear, 

Nose & Throat Department at B.J. Government Medical 

College and Sasoon General Hospital, Pune 

9 

2.  Health Group Examination program of School Student 30 

3.  Health To purchase Automatic Machine for making chapattis for 

Mental Hospital 

15 

4.  Health Yoga Training Camp for Government employees 10 

5.  Infrastructure To provide electricity generation and gas supply through 

Biogas at Tikekarwadi, Tal. Junnar 

23.81 

6.  Infrastructure To install compactor in the Pension Department in the Pune 

Treasury Office 

21 

7.  Infrastructure Regarding the subsidy to be available from Innovative 

Scheme for constructing the Interview Room in the Women 

Department at Superintendent, Yeravada Central Jail, Pune 

8.97 

8.  Infrastructure Installation of NVS with EI CCTV at Family Court, Pune 29.41 

9.  WASH Installation of Sanitary Vending Machine with Sanitary Pad 

disposal Machine at Family Court, Pune 

0.63 

10.  Environment To install machine to dispose of bio solid waste through 

scientific method by eco-friendly machine. 

130.05 

11.  WASH To provide Sanitary Pad Disposal machine in Zilha Parishad 

Schools 

8 

12.  Sports Purchasing of wrestling and Kabaddi mats 64.91 

13.  Education To provide books for the Library in the Yeravada Central 

Office at Yeravada Prison. 

3 

RELIGION 
NO. OF BENEFICIARIES 

(IN %) 
HINDU 94.6 

MUSLIM 3.1 

CHRISTIAN 0.8 

BUDDHIST 1.5 

SIKH 0 
JAINISM 0 
OTHER 0 

CASTE 
NO. OF BENEFICIARIES 

(IN %) 
GENERAL  63.1 

SC 18.5 

ST 2.3 

OBC 16.2 
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टके्क सवयसाधािि,  16 टके्क OBC, 19 टके्क SC आष्टि 2 टके्क ST जाती समाष्टवि होत्ा. सवय लाभार्थ्ाांमधे्य ष्टहंदू 

लाभार्ी समुदार्ांमधे्य प्रामुख्याने आहेत ज्यांना लाभ झाला आहे म्हिजे 95 टके्क. त्ापाठोपाठ बौद्ध आष्टि मुसलमान 

िमशीः 2 आष्टि 3 टक्क्ांनी होते.  

 

OCCUPATION  NO. OF BENEFICIARIES 
(IN %) 

Agri Based (Farming, Laborer, Livestock Rearing, Etc.) 5.4 
Work at Construction Site / Masonry 0 
Work at Factory / Loading/Unloading Activities 0 
Business (Petty Shop, Workshop, Etc.) 2.3 
Home Based Work 0 
Unskilled / Semi-Skilled Work 2.3 
Do Not Do Any Other Work  0 
Other  90 

 

र्ा र्ोजनांमधून वेगवेगळ्या आष्टर्यक वगायतील आष्टि वेगवेगळी सामाष्टजक-आष्टर्यक रूपिेखा असलेल्या लोकांना 

फार्दा झाला आहे. र्ामधे्य वेगवेगळ्या व्यवसार्ांशी संलग्न असलेले लाभार्ी आहेतीः कृर्ी आधारित (शेती, शेतमजुिी, 

पशुपालन इ.) 5 टके्क होते, अकुशल/अधय कुशल कामगाि 2 टके्क आष्टि काही लाभार्ी छोटे व्यवसार् ष्टकंवा छोटी 

दुकाने चालविािे होते जे मुलाखत घेतलेल्या सवय लाभार्थ्ाांच्या 2 टके्क होते. आकडेवािी हे सुद्धा दशयवते ष्टक 

लाभार्थ्ाांचा एक प्रमुख भाग अन्य व्यवसार्ांशी संलग्न होता जसे डॉक्टि, नसय, ष्टवद्ार्ी, रूग्णालर् कमयचािी इ.  

 

 

  

 

ष्टनष्कर्ाांप्रमािे, 64 टके्क लाभार्थ्ाांना र्ोजनांबद्दल आष्टि त्ातील उष्टद्दिांबद्दल माष्टहती होती पिंतु 36 टके्क र्ोजनेंतगयत 

केलेल्या कामाबद्दल माष्टहत नसलेले आढळले. 81 टके्क प्रकििांमधे्य लाभार्थ्ाांनी सांष्टगतले ष्टक र्ोजनेंतगयत पुिेसा माल 

/साष्टहत्/सेवांचा पुिवठा झाला आहे. तितूदी जसे,  चपाती बनवण्याचे मशीन, पुस्तके, कॉमॅ्पक्टि, सॅष्टनटिी पॅड वे्हन्ीगं 

मशीन,  CCTV कॅमेिे बसष्टविे आष्टि कुस्ती खेळाच्या मॅट पुिविे इत्ादी तितूदी झाल्या आहेत. 92 टके्क लाभार्थ्ाांनी 

सांष्टगतले ष्टक त्ांना प्राप्त झालेल्या माल/सेवा त्ांच्या गिजा आष्टि आवश्यकतांनुसाि आहेत आष्टि त्ांना ष्टवतिि 

केलेल्या माल / सेवांच्या व्हस्र्तीसह ते पूियपिे समाधानी आहेत. 

 

64

36

Awareness level 
about the scheme

Aware Not Aware

81

18

1

0 20 40 60 80 100

Satisfied

Not Satisfied

Do not Know

Sufficiency level of goods recieved 
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पार्ाभूत सुष्टवधा हा एक प्रमुख प्रकाि होता ज्यामधे्य बहुतांश ष्टनधी खचय केला गेला जसे कॉमॅ्पक्टि बसष्टविे, CCTV 

कॅमेिे बसष्टविे, मुलाखत किाचे बांधकाम आष्टि बार्ोगॅस संरं्त्र बसष्टविे इत्ादी. असे असले तिी नाष्टवन्यपूिय 

र्ोजनांतगयत समाजासाठी अनेक उत्पादक मालमत्ता ष्टनमायि केल्या गेल्या. 62% लाभार्थ्ाांनी सांष्टगतले ष्टक ही कामे 

उच्चतेने महत्वपूिय होती आष्टि त्ासाठी 8 पेिा जास्त शे्रिी ष्टदली. जेव्हा कामांचा संबंष्टधतपिा आष्टि गिजांष्टवर्र्ी 

ष्टवचािले गेले तेव्हा ही कामे उपरु्क्त आष्टि समाजाच्या गिजांनुसाि असण्यासाठी 27 टके्क पूियपिे सहमत आष्टि 70 

टके्क सहमत झाले. ही कामे उपरु्क्त आष्टि स्वरूपाने उत्पादक असण्यासाठी 30 टके्क संपूियपिे सहमत आष्टि 70 

टके्क सहमत झाले. 67 टके्क लाभार्थ्ाांनी सांष्टगतले ष्टक केलेली कामे स्वरूपाने व्यवहार्य होती.  

 

केलेल्या कामांचा दुसिे मोठे प्रमाि आिोग्य सेवेसाठी  प्रार्ष्टमक सुष्टवधा पुिवण्याशी संबंष्टधत होते जसे र्ोगा प्रष्टशिि 

कॅम्प, श्रवि ष्टचष्टकत्सा कि, शालेर् ष्टवद्ार्थ्ाांची आिोग्य तपासिी आष्टि मनोरूग्णालर्ामधे्य मशीनचा पुिवठा. 47 

टके्क लाभार्थ्ाांनी सांष्टगतले ष्टक केलेली कामे उच्चतेने महत्वपूिय होती आष्टि त्ासाठी 8 पेिा जास्त शे्रिी ष्टदली, 27 

टके्क लाभार्थ्ाांनी ती मध्यम महत्वपूिय असल्याचे सांष्टगतले आष्टि 6-7च्या दिम्यान शे्रिी ष्टदली आष्टि 26 टके्क 

लाभार्थ्ाांनी ती उच्चतेने महत्वपूिय नसल्याचे सांष्टगतले व त्ासाठी 5 पेिा कमी शे्रिी ष्टदली.  

 

ष्टनधीची सवायत जास्त िक्कम पर्ायविि संबंधी कामांसाठी मंजूि आष्टि खचय केली गेली, जसे जैष्टवक घन कचऱर्ाची 

ष्टवले्हवाट लावण्यासाठी मशीन बसष्टविे. 88 टके्क लाभार्थ्ाांनी ते उच्चतेने महत्वपूिय असल्याचे सांष्टगतले आष्टि 

त्ांच्यापैकी 12 टक्क्ांनी ती मध्यम महत्वपूिय समस्ा असल्याचे सांष्टगतले. सवय लाभार्ी केलेल्या कामाचा 

संबंष्टधतपिा, उपरु्क्तता आष्टि व्यवहार्यतेशी सहमत झाले. ते केलेल्या कामासह उच्चतेने समाधानी होते आष्टि त्ांना ते 

उत्पादक आष्टि समाजातील लोकांसाठी फार्देशीि असल्याचे आढळून आले.  

सॅष्टनटिी पॅड वे्हन्ीगं मशीनसह सॅष्टनटिी पॅड ष्टवले्हवाट कििाऱर्ा मशीनचा सुद्धा पुिवठा किण्यात आला.  र्ामुळे 

समाजामधे्य स्वच्छतेशी संबंष्टधत र्ोगदान झाले आहे. जेव्हा र्ा समसे्चे महत्व आष्टि केलेल्या कामाष्टवर्र्ी ष्टवचािले गेले 

तेव्हा 58 टके्क लाभार्थ्ाांनी ती उच्चतेने महत्वपूिय समस्ा असल्याचे सांष्टगतले आष्टि त्ासाठी 8पेिा विची शे्रिी ष्टदली, 

ति 42 टक्क्ांनी ती मध्यम महत्वपूिय समस्ा असल्याचे सांष्टगतले आिइ त्ासाठी 6-7ची शे्रिी ष्टदली. 60 टके्क 

लाभार्थ्ाांनी ती संबंष्टधत आष्टि समाजाच्या गिजांनुसाि असल्याचे सांष्टगतले आष्टि 65 टके्क केलेल्या कामाच्या 

उपरु्क्ततेसाठी सहमत झाले.  

 

काही अन्य कामे  ष्टिडा आष्टि मनोिंजनासाठी प्रोत्साहन आष्टि ष्टशििाच्या प्रोत्साहनाशी संबंष्टधत देखील केली गेली 

आष्टि ष्टवद्ार्थ्ाांमधे्य ती उपरु्क्त असल्याचे आढळले.  

 

S. 
No. 

Name of the 
scheme 

implemented 
Sectors 

Type of 
beneficia

ries 
Intervie

wed 

Sampl
e Size 
achiev

ed 

Scale of 
Criticality 

Relevance Usefulness Viability 

1.  To prepare 
Audiometry 
Room in the OPD 
No.70 in the Ear, 
Nose & Throat 
Department at 
B.J. Government 
Medical College 

Health Hospital 
staff 

10 8-10: 47% 
6-7: 26.5% 
Less than 
5: 26.5% 

Strongly 
Agree: 
15%  
Agree: 
75% 
Don’t 
Know: 
7.5% 

Strongly 
Agree: 38%  
Agree: 62% 
 

Strongly 
Agree: 25%  
Agree: 70% 
Don’t Know: 
5% 
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and Sasoon 
General Hospital, 
Pune 

Disagree: 
2.5% 

2.  Group 
Examination 
program of 
School Student 

Health Students 
and 
teachers 

10 

3.  To purchase 
Automatic 
Machine for 
making chapattis 
for Mental 
Hospital 

Health Health 
staff 

10 

4.  Yoga Training 
Camp for 
Government 
employees 

Health Govt. 
employee
s 

10 

5.  To provide 
electricity 
generation and 
gas supply 
through Biogas at 
Tikekarwadi, Tal. 
Junnar 

Infrastr
ucture 

Communi
ty 
members 
and 
farmers 

10 6-7: 38% 
8-10: 62% 

Strongly 
Agree: 
27%  
Agree: 
70% 
Do Not 
Know: 3% 

Strongly 
Agree: 30%  
Agree: 70% 
 

Strongly 
Agree: 33%  
Agree: 67% 
 

6.  To install 
compactor in the 
Pension 
Department in 
the Pune 
Treasury Office 

Infrastr
ucture 

Governm
ent staff 

10 

7.  Regarding the 
subsidy to be 
available from 
Innovative 
Scheme for 
constructing the 
Interview Room 
in the Women 
Department at 
Superintendent, 
Yeravada Central 
Jail, Pune 

Infrastr
ucture 

Staff at 
police 
station 
and in 
charge of 
jail 

10 

8.  Installation of 
NVS with EI CCTV 
at Family Court, 
Pune 

Infrastr
ucture 

Skilled/ 
semi-
skilled 
workers 

10 

9.  Installation of 
Sanitary Vending 
Machine with 
Sanitary Pad 
disposal Machine 
at Family Court, 
Pune 

WASH Skilled/ 
semi-
skilled 
workers 

10 8-10: 58% 
6-7: 42% 
 

Strongly 
Agree: 
10%  
Agree: 
60% 
Don’t 
Know: 

Strongly 
Agree: 30%  
Agree: 65% 
Don’t Know: 
5% 

Strongly 
Agree: 5%  
Agree: 80% 
Don’t Know: 
15% 
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10.  To provide 
Sanitary Pad 
Disposal machine 
in Zilha Parishad 
Schools 

WASH Teachers 
and 
students 

10 30% 

11.  To install 
machine to 
dispose of bio 
solid waste 
through scientific 
method by eco-
friendly machine. 

Environ
ment 

Farmers 10 8-10: 88% 
6-7: 12% 
 

Agree: 
100% 
 

Agree: 100% 
 

Agree: 100% 
 

12.  Purchasing of 
wrestling and 
Kabaddi mats 

Sports Students  10 8-10: 50% 
6-7: 50% 
 

Strongly 
Agree: 
50%  
Agree: 
40% 
Don’t 
Know: 
10% 

Strongly 
Agree: 70%  
Agree: 30% 
 

Strongly 
Agree: 30%  
Agree: 60% 
Don’t Know: 
10% 

13.  To provide books 
for the Library in 
the Yeravada 
Central Office at 
Yeravada Prison. 

Educati
on 

Students 
and 
readers 

10 8-10: 25% 
6-7: 50% 
Less than 
5: 25% 
 

Strongly 
Agree: 
60%  
Agree:20% 
Don’t 
Know: 
20% 

Strongly 
Agree: 60%  
Agree: 40% 
 

Strongly 
Agree: 30%  
Agree: 70% 
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District 5: जलगाि 

S. 

No. 

Sectors Name of the scheme implemented Amount 

(in lakhs) 

1.  Infrastructu

re 

To carry out electrification through non-conventional energy in 
the 03 villages in the forest area where electrification has not been 
done at Mouje Ambapani, Mouje Charmali and Mouje Ruikheda in 
Yaval Taluka in Jalgaon Dist. 

47.88 

2.  Infrastructu

re 

To provide Solar Lamps at at Nurvasti, Dhupmai, Manyapada in 
Chopada Taluka and Lasunbardi, Tembhikuran and Chipkheda in 
these wadis-padas in Yaval Taluka.  

4.25 

3.  Infrastructu

re 

To provide Solar Street Lights at Nurvasti, Dhupmai, Manyapada 
in Chopada Taluka and Lasunbardi, Tembhikuran and Chipkheda 
in these wadis-padas in Yaval Taluka. 

7.7 

4.  Infrastructu

re 
To provide Solar Power Packs for the pilgrimage center of Shree 
Manudevi Tal. Yaval. 18.19 

5.  Infrastructu

re 
To install CCTV cameras in every Chowk in various parts of the 
Pachora city. 

15 

6.  Infrastructu

re 

For providing water supply to the villages Paldhai, Nachankheda 
and Sonale Tal. Jamner, to install separate Express Feeder at the 
New Gaonthan for the water supply scheme from the Naiki Nala 
Dam, Paldhi. 

16.72 

7.  Health To construct public toilets for women at 04 places and a study 
room at 01 place in backward classes residences 

25.96 

8.  WASH To construct public toilets at Mouje Anturli Khu. P.P., Tal. Pachora, 
Mouje Bhamre Bu., Mouje Chambhardi Bu. and Mouje Jamdi P.B., 
Tal. Chalisgaon. 20 

9.  WASH To install separate Express Feeder for the water supply scheme at 
Mouje Changdev, Tal. Muktainagar. 

12.43 

10.  WASH To construct public toilet at Mouje Jalake (Bajarangpura), Tal. 
Jalgaon, Mouje Nashirabad (Bhavani Nagar, Beli Road), Tal. 
Jalgaon and at Mouje Bhadli, Tal. Jalgaon. 

8.97 

11.  Agriculture Regarding making the light traps on 100% subsidy for the farmers 
for controlling of insects on crops (per set price Rs.3200/-) 

10 

12.  Agriculture To make available the technique along with training for growing 
various productions based on Soyabeen scientifically and in low 
investment for the women self-help groups in Jalgaon Dist. 

11.5 
lakhs 

13.  Agriculture  To construct water tank for cattle at Mouje Jalake, Tal. Jalgaon 
near Community Forestry Nursery, at Mouje Bambhori P.Ch., Tal. 
Dharangaon near Group No. 60 and 61 and at Mouje Mondhale, 
Tal. Bhusaval near Group No.163. 

6 

14.  Women and 

child 

Developmen

t 

To purchase toys for the active Aanganwadi center in the rural 
parts of Jalgaon Dist. 

50 

15.  Education To implement the innovative program of three years of time 
period about English Conversation – We Learn English.  

15.69 
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नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांमधून होिाऱर्ा फार्द्ांचे लक्ष्य होते ग्रामीि आष्टि शहिी दोन्ही प्रदेशातून सवय ष्टवभागातील लाभार्ी  

जेरू्न 93 आष्टि 7 टके्क लाभार्ी िमशीः अंतभूयत केले गेले होते. लाभार्ी नमुन्यांच्या जातीनुसाि ष्टवभाजनामधे्य 24 

टके्क सवयसाधािि,  39 टके्क OBC, 10 टके्क SC आष्टि 27 टके्क ST जाती समाष्टवि होत्ा. सवय लाभार्थ्ाांमधे्य ष्टहंदू 

लाभार्ी समुदार्ांमधे्य प्रामुख्याने आहेत ज्यांना लाभ झाला आहे म्हिजे 95 टके्क. त्ापाठोपाठ बौद्ध आष्टि मुसलमान 

िमशीः 1 आष्टि 4 टक्क्ांनी होते.  

 

OCCUPATION  NO. OF BENEFICIARIES 
(IN %) 

Agri Based (Farming, Laborer, Livestock Rearing, Etc.) 56 
Work at Construction Site / Masonry 1 
Work at Factory / Loading/Unloading Activities 1 
Business (Petty Shop, Workshop, Etc.) 10 
Home Based Work 14 
Unskilled / Semi-Skilled Work 3 
Do Not Do Any Other Work  1 
Other  14 

 

र्ा र्ोजनांमधून वेगवेगळ्या आष्टर्यक वगायतील आष्टि वेगवेगळी सामाष्टजक-आष्टर्यक रूपिेखा असलेल्या लोकांना 

फार्दा झाला आहे. र्ामधे्य वेगवेगळ्या व्यवसार्ांशी संलग्न असलेले लाभार्ी आहेतीः कृर्ी आधारित (शेती, शेतमजुिी, 

पशुपालन इ.) 56 टके्क होते, त्ामागोमाग 14 टके्क घरून काम कििािे कामगाि होते, 10 टके्क छोटे व्यवसार्/ 

छोटी दुकाने अशा कामात संलग्न होते, 3 टके्क अकुशल/अधय कुशल कामगाि होते आि 1 टक्का मजूि वगायतील होते. 

आकडेवािी हे सुद्धा दशयवते ष्टक 14 टके्क लाभार्ी अन्य व्यवसार्ातून होते जसे घरून काम कििािे कामगाि, गृह 

व्यवस्र्ापन, छोट्या दुकानांचे मालक इ.  

 

 

 

 

 

16.  Others To provide Lokrajya magazine to the educated unemployed 
college going girls. 

5 

RELIGION 
NO. OF BENEFICIARIES 

(IN %) 
HINDU 95 
MUSLIM 4 
CHRISTIAN 0 
BUDDHIST 1 
SIKH 0 
JAINISM 0 
OTHER 0 

CASTE 
NO. OF BENEFICIARIES 

(IN %) 
GENERAL  24 
SC 10 
ST 27 
OBC 39 
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ष्टनष्कर्ाांप्रमािे, 99 टके्क लाभार्थ्ाांना र्ोजनांबद्दल आष्टि त्ातील उष्टद्दिांबद्दल माष्टहती होती आष्टि फक्त 1  टक्का 

र्ोजनेंतगयत केलेल्या कामाबद्दल माष्टहत नसलेले आढळले. 95 टके्क प्रकििांमधे्य लाभार्थ्ाांनी सांष्टगतले ष्टक र्ोजनेंतगयत 

पुिेसा माल /साष्टहत्/सेवांचा पुिवठा झाला आहे. तितूदी जसे शौचालर्ांचे बांधकाम, एक्सपे्रस फीडि, लाइट टर ॅप्स 

आष्टि मॅगष्टझन इ. सवय लाभार्थ्ाांनी सांष्टगतले ष्टक त्ांना प्राप्त झालेल्या माल/सेवा त्ांच्या गिजा आष्टि आवश्यकतांनुसाि 

आहेत आष्टि त्ांना ष्टवतिि केलेल्या माल / सेवांच्या व्हस्र्तीसह ते पूियपिे समाधानी आहेत.  

बहुतांश ष्टनधी पार्ाभूत सुष्टवधांशी संबंष्टधत असलेल्या कामांसाठी मंजूि आष्टि खचय केला गेला जसे अ-पािंपारिक 

उजेद्वािे ष्टवद्रु्तीकिि, सौि ष्टदवे आष्टि पर् ष्टदवे बसष्टविे, CCTV कॅमेिे बसष्टविे आष्टि स्वतंत्र एक्सपे्रस फीडि बसष्टविे. 

71 टके्क लाभार्थ्ाांनी सांष्टगतले ष्टक ही कामे उच्चतेने महत्वपूिय होती आष्टि त्ांना 8 पेिा विची शे्रिी ष्टदली, 26 टके्क 

लाभार्थ्ाांनी ती मध्यम महत्वपूिय असल्याचे सांष्टगतले आष्टि त्ासाठी 6-7 ची शे्रिी ष्टदली आष्टि फक्त 3 टक्क्ांना ती 

कमी महत्वाची आढळली आष्टि त्ासाठी 5 ष्टकंवा कमी शे्रिी ष्टदली. 58 टके्क लाभार्ी कामाच्या उपरु्क्ततेसाठी 

संपूियपिे सहमत झाले आष्टि 42 टके्क सहमत झाले ष्टक केलेले काम समाजाची गिज आष्टि आवश्यकतेनुसाि होते. 

सवय लाभार्थ्ाांना केलेले काम अतं्त उपरु्क्त आष्टि समाजासाठी फार्देशीि असल्याचे आढळले.   

आिोग्य आष्टि स्वच्छतेशी संबंष्टधत कामे सुद्धा केली गेली, जसे मागासवगीर् भागांमधे्य मष्टहलांसाठी शौचालर्ांचे 

बांधकाम. 33 टके्क लाभार्थ्ाांनी ती कामे मध्यम महत्वपूिय असल्याचे सांष्टगतले आष्टि त्ासाठी 6-7 ची शे्रिी ष्टदली ति 

67 टके्क लाभार्थ्ाांनी ती कमी महत्वाची असल्याचे सांष्टगतले आष्टि त्ासाठी 5 ष्टकंवा कमी शे्रिी ष्टदली. सवय लाभार्थ्ाांना 

केलेले काम अतं्त उपरु्क्त, संबंष्टधत आष्टि समाजासाठी फार्देशीि असल्याचे आढळले.  

कृर्ी उत्पादनात वाढ किण्यासाठी देखील कामे केली गेली जसे 100 टके्क अनुदानावि शेतकऱर्ांना ष्टपकाविील 

ष्टकटक ष्टनरं्त्रि किण्यासाठी लाइट टर ॅप पुिष्टविे आष्टि सोर्ाबीनवि आधारित शास्त्रीर् पद्धतीने ष्टवष्टभन्न उत्पादने 

वाढवण्याचे प्रष्टशिि देिे. 95 टके्क लाभार्थ्ाांनी सांष्टगतले ष्टक ही कामे उच्चतेने महत्वपूिय होती आष्टि त्ांना 8 पेिा 

विची शे्रिी ष्टदली आष्टि फक्त 5 टके्क लाभार्थ्ाांनी ती मध्यम महत्वपूिय असल्याचे सांष्टगतले आष्टि त्ासाठी 6-7 ची 

शे्रिी ष्टदली.  आष्टि फक्त 3 टक्क्ांना ती कमी महत्वाची आढळली आष्टि त्ासाठी 5 ष्टकंवा कमी शे्रिी ष्टदली. सवय 

लाभार्थ्ाांना केलेले काम अतं्त उपरु्क्त, संबंष्टधत आष्टि समाजासाठी फार्देशीि असल्याचे आढळले. लाभार्थ्ाांनी 

केलेल्या कामासाठी त्ांच्यामधे्य उच्च स्तिाचे समाधान असल्याचे सांष्टगतले.  
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S. 
No. 

Name of the 
scheme 

implemented 

Sector
s 

Type of 
beneficia

ries 
Intervie

wed 

Sampl
e Size 
achiev

ed 

Scale of 
Criticality 

Relevance Usefulness Viability 

1.  To carry out 
electrification 
through non-
conventional 
energy in the 03 
villages in the 
forest area 
where 
electrification 
has not been 
done at Mouje 
Ambapani, 
Mouje Charmali 
and Mouje 
Ruikheda in 
Yaval Taluka in 
Jalgaon Dist. 

Infras

tructu

re 

Homema
kers, 
farmers, 
labourers
, semi-
skilled 
workers,  

10 8-10: 71% 
6-7: 26% 
Less than 5: 
3% 

Strongly 
Agree: 
58%  
Agree: 
42% 
 

Strongly 
Agree: 66%  
Agree: 34% 
 

Strongly 
Agree: 66%  
Agree: 34% 
 

2.  To provide Solar 
Lamps at at 
Nurvasti, 
Dhupmai, 
Manyapada in 
Chopada Taluka 
and Lasunbardi, 
Tembhikuran 
and Chipkheda 
in these wadis-
padas in Yaval 
Taluka.  

Infras

tructu

re 

Farmer, 
labourers 

10 

3.  To provide Solar 
Street Lights at 
Nurvasti, 
Dhupmai, 
Manyapada in 
Chopada Taluka 
and Lasunbardi, 
Tembhikuran 
and Chipkheda 
in these wadis-
padas in Yaval 
Taluka. 

Infras

tructu

re 

homemak
ers, 
farmers, 
labourers 

10 

4.  To provide Solar 
Power Packs for 
the pilgrimage 
center of Shree 
Manudevi Tal. 
Yaval. 

Infras

tructu

re 

Small 
business
man, 
petty 
shop 
owners 

10 

5.  To install CCTV Infras Business 10 
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cameras in every 
Chowk in 
various parts of 
the Pachora city. 

tructu

re 

man, 
labourer   
homemak
er 

6.  For providing 
water supply to 
the villages 
Paldhai, 
Nachankheda 
and Sonale Tal. 
Jamner, to install 
separate 
Express Feeder 
at the New 
Gaonthan for the 
water supply 
scheme from the 
Naiki Nala Dam, 
Paldhi. 

Infras

tructu

re 

Business
man, 
Farmer, 
labourer   

10 

7.  To construct 
public toilets for 
women at 04 
places and a 
study room at 
01 place in 
backward 
classes 
residences 

Health Farmers, 
labourers
, factory 
workers, 
service 

10 6-7: 33% 
Less Than 5: 
67% 

Strongly 
Agree: 
33%  
Agree: 
67% 
 

Strongly 
Agree: 33%  
Agree: 67% 
 

Agree: 100%  
 

8.  To construct 
public toilets at 
Mouje Anturli 
Khu. P.P., Tal. 
Pachora, Mouje 
Bhamre Bu., 
Mouje 
Chambhardi Bu. 
and Mouje Jamdi 
P.B., Tal. 
Chalisgaon. 

WASH Female 
homemak
ers, 
farmers, 
labourers 

10 8-10: 83% 
6-7: 11% 
Less than 5: 
6% 

Strongly 
Agree: 
68%  
Agree: 
32% 
 

Strongly 
Agree: 58%  
Agree: 42% 
 

Strongly 
Agree: 79%  
Agree: 21% 
 

9.  To install 
separate 
Express Feeder 
for the water 
supply scheme 
at Mouje 
Changdev, Tal. 
Muktainagar. 

WASH Farmer, 
labourer 

10 

10.  To construct 
public toilet at 
Mouje Jalake 
(Bajarangpura), 
Tal. Jalgaon, 
Mouje 
Nashirabad 

WASH Workers 
at 
construct
ion site, 
petty 
shop 
owners, 

10 
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(Bhavani Nagar, 
Beli Road), Tal. 
Jalgaon and at 
Mouje Bhadli, 
Tal. Jalgaon. 

homemak
er 

11.  Regarding 
making the light 
traps on 100% 
subsidy for the 
farmers for 
controlling of 
insects on crops 
(per set price 
Rs.3200/-) 

Agricu

lture 

Farmers 10 8-10: 95% 
6-7: 5% 
 

Strongly 
Agree: 
52%  
Agree: 
48% 
 

Strongly 
Agree: 53%  
Agree: 47% 
 

Strongly 
Agree: 76%  
Agree: 24% 
 

12.  To make 
available the 
technique along 
with training for 
growing various 
productions 
based on 
Soyabeen 
scientifically and 
in low 
investment for 
the women self-
help groups in 
Jalgaon Dist. 

Agricu

lture 

Farmers 10 

13.  To construct 
water tank for 
cattle at Mouje 
Jalake, Tal. 
Jalgaon near 
Community 
Forestry 
Nursery, at 
Mouje Bambhori 
P.Ch., Tal. 
Dharangaon 
near Group No. 
60 and 61 and at 
Mouje 
Mondhale, Tal. 
Bhusaval near 
Group No.163. 

Agricu

lture  

Farmer, 
labourer 

10     

14.  To purchase 
toys for the 
active 
Aanganwadi 
center in the 
rural parts of 
Jalgaon Dist. 

Wome

n and 

child 

Devel

opme

nt 

Service  8-10: 90% 
6-7: 10% 
 

Strongly 
Agree: 
40%  
Agree:20% 
Don’t 
Know: 
40% 

Strongly 
Agree: 20%  
Agree: 80% 
 

Strongly 
Agree: 30%  
Agree: 70% 
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15.  To implement 
the innovative 
program of 
three years of 
time period 
about English 
Conversation – 
We Learn 
English.  

Educa

tion 

Teacher, 
govt. 
service,  

 8-10: 100% 
 

Strongly 
Agree: 
55%  
Agree:45% 

Strongly 
Agree: 64%  
Agree: 36% 
 

Strongly 
Agree: 37%  
Agree: 63% 
 

16.  To provide 
Lokrajya 
magazine to the 
educated 
unemployed 
college going 
girls. 

Other

s 

Homema
ker, 
Private 
Service, 
semi-
skilled 
worker 

 8-10: 17% 
6-7: 67% 
Less than 5: 
16% 
 

Strongly 
Agree: 5%  
Agree:85% 
Don’t 
Know: 
10% 

Strongly 
Agree: 40%  
Agree: 60% 
 

Strongly 
Agree: 40%  
Agree: 60% 
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District 6: पालघर 

 

 

 

 

 

नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांमधून होिाऱर्ा फार्द्ांचे लक्ष्य होते ग्रामीि आष्टि शहिी दोन्ही प्रदेशातून सवय ष्टवभागातील लाभार्ी  

जेरू्न 8.9 आष्टि 91 टके्क लाभार्ी िमशीः अंतभूयत केले गेले होते. लाभार्ी नमुन्यांच्या जातीष्टनहार् ष्टवभाजनामधे्य 45.5 

S. 

No. 

Sectors Name of the scheme implemented Amount (in 

lakhs) 

1.  Health To open Day Care Centre through Group Education Officer 
on Taluka level – 8 Talukas 

17.64 

2.  Health To open gram vikas center for malnourished children 120 

3.  Health 

To purchase latest Disinfection Machines for 20 Primary 

Health Centers e.g. Sanitizer machines -20 units, Sanitizer 

Gun-20 units, Sanitizer Tubes of 8 Tablets 

128 

4.  Infrastructure 
To arrange security system for tourists on the seashore in 

the Palghar Dist 
49.05 

5.  Infrastructure 

To install Entrance Preventing Check Barriers on the road 

going towards Reti Bundar near Vaitarna Bridge in Vasai 

Taluka   

0.39 

6.  Infrastructure To provide necessary material facility for the girls in the 
Kasturba Gandhi Girls School – per school Rs.9.45 Lakhs 

47.25 

7.  Infrastructure 

To strengthen the Water Supply Schemes and make 
available the facility of drinking water for the rehabilitated 
villages at Tarapur Atomic Energy Project Phase No.3 & 4, 
Mouje Pophran and Mouje Akkarpatti 

12.91 

8.  Infrastructure 

To create Virtual Private Network (VPN) for the purpose 

connecting all the Police Stations in the district to the 

Police Superintendent Office 

38.57 

9.  WASH 

To install RO Water Purifier at 10 villages at Makane, 
Dativare, Virathan Khu., Kamare, Danda Khatale, Kapase, 
Khardi, Jambugaon, Chikhale, Chimbave in the Palghar 
Taluka 

27.97 

10.  Education 

To provide E-learning project facility to Zilha Parishad 
Schools at Dhakti Dahanu, Charoti, Basavantpada, Charoti 
Gaonthanpada, Charoti Dongripada in the Dahanu Taluka 
(per item Rs.1.40 Lakhs) 

7 

11.  Education 
To provide Science material required for laboratories for 
the 29 schools having classes of standard 9th and 10th at 
present in the Zilha Parishad Schools. 

87 

RELIGION NO. OF BENEFICIARIES 
(IN %) 

Hindu 97.3 

Muslim 2.7 

CASTE NO. OF BENEFICIARIES (IN 
%) 

General 9.8 
SC 11.6 
ST 33.0 
OBC 45.5 
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टके्क OBC (सवायत जास्त प्रमाि), त्ानंति ST (33 टके्क) होते आष्टि सवायत कमी प्रमाि SC आष्टि STचे होते म्हिजे 

11.6 टके्क आष्टि 33 टके्क िमशीः. सवय लाभार्थ्ाांमधे्य ष्टहंदू लाभार्ी समुदार्ांमधे्य प्रामुख्याने आहेत ज्यांना लाभ झाला 

आहे, म्हिजे 97.3 टके्क.  आष्टि मुसलमान ष्टकिकोळ प्रमािात होते (2.7 टके्क). 

OCCUPATION  NO. OF BENEFICIARIES (IN %) 
Agri Based (Farming, Laborer, Livestock Rearing, Etc.) 9.8 
Work at Construction Site / Masonry 0.9 
Work at Factory / Loading/Unloading Activities 4.5 
Business (Petty Shop, Workshop, Etc.) 1.8 
Home Based Work 4.5 
Unskilled / Semi-Skilled Work 9.8 
Other  68.8 

 

र्ा र्ोजनांमधून वेगवेगळ्या आष्टर्यक वगायतील आष्टि वेगवेगळी सामाष्टजक-आष्टर्यक रूपिेखा असलेल्या लोकांना 

फार्दा झाला आहे. र्ामधे्य वेगवेगळ्या व्यवसार्ांशी संलग्न असलेले लाभार्ी आहेतीः जसे कृर्ी आधारित (शेती, 

शेतमजुिी, पशुपालन इ.) 9.8 टके्क होते, बांधकाम स्र्ळांवि काम कििािे कामगाि / गवंडीकाम कििािे 0.9% होते, 

कािखान्यांमधे्य /बोजे उचलिे /उतिविे गष्टतष्टवधीत काम कििािे 4.5 टके्क, व्यवसार् (छोटी दुकाने, वकय शॉप इ.) 

1.8 टके्क, घरून काम कििािे 4.5% होते आष्टि अकुशल / अधय-कुशल काम कििािे 9.8 टके्क होते. आकडेवािी हे 

सुद्धा दशयवते ष्टक लाभार्थ्ाांचा एक मोठा भाग (68.6 टके्क) अन्य व्यवसार्ांमधे्य संलग्न होता जसे नोकिी, ष्टशिक, 

फामायष्टसस्ट, डॉक्टसय, पंचार्त सदस् इ. 

 

 

 

ष्टनष्कर्ाांप्रमािे, 86.3 टके्क लाभार्थ्ाांना र्ोजनांबद्दल आष्टि त्ातील उष्टद्दिांबद्दल माष्टहती होती आष्टि फक्त 13.7 टके्क 

र्ोजनेबद्दल माष्टहत नसलेले आढळले. आष्टि 100 टके्क प्रकििांमधे्य लाभार्थ्ाांना र्ोजनेंतगयत माल /साष्टहत्/सेवांचा 

पुिवठा झाला आहे. तितूदी जसे ष्टवद्ाष्टर्यनीसंाठी ष्टबछाने, CCTV, सौि सुष्टवधा, प्रोजेक्टि, रं्ब मशीन, प्रर्ोगशाळा 

उपकििे, ष्टिडा साष्टहत्, वे्हन्ीगं आष्टि ष्टवले्हवाट मशीन, पुस्तके, संगीतवादे्, बार्ोमेटर ीक मशीन, तपासिी अडर्ळे 

आष्टि संगीत साष्टहत् पुिवले गेले आहे. त्ांच्यापैकी बहुतांश प्राप्त झालेल्या वसु्त/सेवांष्टवर्र्ी समाधानी होते. 86.3 

लाभार्थ्ाांनी सांष्टगतले ष्टक ष्टवतिि केलेल्या वसु्त / सेवा त्ांच्या गिजा आष्टि आवश्यकतांनुसाि होत्ा.. 

 

 

13.7

86.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

not satisfied

satisfied

Sufficiency level of goods recieved

60.7

39.3

Awareness about 
Innovative schemes

aware not aware
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पार्ाभूत सुष्टवधा हे प्रमुख िेत्र होते ज्यामधे्य बहुतांश ष्टनधी खचय झाला आहे. हे ष्टदसून रे्ते ष्टक बहुतांश ष्टनधी आिोग्य 

िेत्रात अत्ाधुष्टनक मशीन खिेदी किण्यासाठी खचय झाला आहे जसे 20 प्रार्ष्टमक आिोग्य कें द्रांसाठी ष्टडसइने्फकं्टट 

मशीन उदा. सॅष्टनटार्झि मशीन - 20 नग, सॅष्टनटार्झि गन-20 नग, 8 टॅबलेटची सॅष्टनटार्झि टू्यब इ.  

र्ा सुष्टवधांची उत्पादकता त्ा प्रदेशातील स्र्ाष्टनक व्हस्र्ती आष्टि आष्टर्यक गष्टतष्टवधीवंि अवलंबून आहे. 43.8 टके्क 

लाभार्थ्ाांनी सांष्टगतले ष्टक पार्ाभूत सुष्टवधांमधील सुधाििा समाजासाठी एक महत्वपूिय समस्ा आहे. 67.3 टके्क 

र्ोजनांच्या उपरु्क्ततेसाठी पूियपिे सहमत झाले ति 65.3 टके्क व्यवहार्यतेसाठी सहमत झाले. ते सवय र्ोजनेची गिज 

आष्टि संबंष्टधतपिासाठी सहमत झाले.  

 

आिोग्यसेवा, ष्टशिि आष्टि WASH मधे्य सुधाििा आिण्यासाठी कामे केली गेली. 89.3 टके्क लाभार्थ्ाांनी आिोग्यसेवा 

अंतगयत र्ोजना महत्वाची समस्ा असल्याचे 8-10ची शे्रिी देऊन दशयवले. 56.7 टके्क लाभार्ी समाजाच्या गिजांनुसाि 

र्ोजनेच्या उपरु्क्तपिाशी सहमत जाले. 76.7 टके्क लाभार्ी आिोग्यसेवेची र्ोजना त्ांच्यासाठी अतं्त उपरु्क्त आष्टि 

सहार्क असण्यासाठी सहमत झाले. 

 

WASH िेत्रामधे्य अंमलबजाविी केलेली र्ोजना होती पालघि तालु्ातील 10 खेडेगावांमधे्य मकाने, दाष्टतविे, 

ष्टविाठि खु., कामिे, दांडा खटाले, कापसे, खडी, जंबुगाव, ष्टचखले, ष्टचंबवे रे्रे् RO वॉटि पु्यिीफार्ि बसष्टविे. 60 टके्क 

लाभार्थ्ाांनी 8-10च्या शे्रिीत गुि देऊन WASH गंभीि समस्ा असल्याचे सांष्टगतले. 70 टके्क लाभार्ी र्ोजना 

समाजाच्या गिजांसाठी संबंष्टधत असण्यासाठी सहमत झाले. 50 टक्क्ांनी ती उपरु्क्त असल्याचे सांष्टगतले.  

ष्टशििामधे्य, 85 टके्क लाभार्थ्ाांनी 8-10च्या शे्रिीत ष्टशिि एक महत्वपूिय समस्ा असल्याचे सांष्टगतले. 65.2 टके्क 

र्ोजना समाजाच्या गिजांसाठी संबंष्टधत असण्यासाठी सहमत झाले. 73.9 टके्क र्ोजना त्ांच्यासाठी उपर्ोगी 

असण्यासाठी सहमत झाले.  

 

S. 

No. 

Name of the scheme 

implemented 
Sectors 

Type of 

beneficia

ries 

Interview

ed 

Samp

le 

Size 

achie

ved 

Scale of 

Criticality 
Relevance Usefulness Viability 

1.  To open Day Care 
Centre through 
Group Education 
Officer on Taluka 
level – 8 Talukas 

Health Service 
men/wo
men, non-
working, 
panchayat 
head, 
farmer 

10 5-7: 10.7% 
8-10: 
89.3% 

strongly 
agree: 
56.7% 
Agree: 
43.3% 
 
 

Strongly 
agree: 
76.7% 
Agree: 
23.3%  

Strongly 
agree: 40% 
Agree: 
60% 

2.  To open gram vikas 
center for 
malnourished 
children 

Health Service 
men/wo
men, 
farmer 

7 

3.  To purchase latest 
Disinfection 
Machines for 20 
Primary Health 
Centers e.g. Sanitizer 
machines -20 units, 
Sanitizer Gun-20 

Health Service 
men/wo
men, 
pharmaci
st, doctors 

10 
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units, Sanitizer 
Tubes of 8 Tablets 

4.  To arrange security 
system for tourists 
on the seashore in 
the Palghar Dist 

Infrastr
ucture 

Clerk, 
business 
men/wo
men 

10 less than 
5: 2.4% 
5-7: 24.4% 
8-10: 
73.2% 
 
 

Strongly 
Agree:42.9
% 
Agree: 
49% 
Don’t 
Know: 
8.2% 

 
 
 
 

 
 

strongly 
agree: 
67.3% 
Agree: 
32.7% 

 
 
 

Strongly 
Agree: 
28.6% 
Agree: 
65.3% 
Don’t 
Know: 
6.1% 

5.  To install Entrance 
Preventing Check 
Barriers on the road 
going towards Reti 
Bundar near 
Vaitarna Bridge in 
Vasai Taluka   

Infrastr
ucture 

Service 
men/wo
men, 
factory 
workers,  

10 

6.  To provide 
necessary material 
facility for the girls 
in the Kasturba 
Gandhi Girls School – 
per school Rs.9.45 
Lakhs 

Infrastr
ucture 

teachers 9 

7.  To strengthen the 
Water Supply 
Schemes and make 
available the facility 
of drinking water for 
the rehabilitated 
villages at Tarapur 
Atomic Energy 
Project Phase No.3 & 
4, Mouje Pophran 
and Mouje 
Akkarpatti 

Infrastr
ucture 

Service 
men, 
housewiv
es, 
bankers, 
unskilled 
and semi-
skilled 
workers 

10 

8.  To create Virtual 
Private Network 
(VPN) for the 
purpose connecting 
all the Police 
Stations in the 
district to the Police 
Superintendent 
Office 

Infrastr
ucture 

Service 10 

9.  To install RO Water 
Purifier at 10 
villages at Makane, 
Dativare, Virathan 
Khu., Kamare, Danda 
Khatale, Kapase, 
Khardi, Jambugaon, 
Chikhale, Chimbave 
in the Palghar 
Taluka 

WASH Panchayat 
members 

10 5-7: 40% 
8-10: 60% 

 
 
 

Strongly 
agree: 10% 
Agree: 
70% 
Don’t 
know: 20% 

Strongly 
agree: 50% 
Agree: 50% 

Agree: 
100% 

10.  To provide E-
learning project 
facility to Zilha 

Educati
on 

teachers 13 Less than 
5: 5% 
5-7: 10% 

Strongly 
agree:34.8
% 

Strongly 
agree: 
73.9% 

Strongly 
agree: 
34.8% 
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Parishad Schools at 
Dhakti Dahanu, 
Charoti, 
Basavantpada, 
Charoti 
Gaonthanpada, 
Charoti Dongripada 
in the Dahanu 
Taluka (per item 
Rs.1.40 Lakhs) 

8-10: 85% Agree: 
65.2% 
 

Agree: 
26.1% 

Agree:60.9
% 
Don’t 
know: 
4.3% 
 

11.  To provide Science 
material required for 
laboratories for the 
29 schools having 
classes of standard 
9th and 10th at 
present in the Zilha 
Parishad Schools. 

Educati
on 

teachers 10 
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District 7: चांद्रपूर 

S. 
No. 

Sectors Name of the scheme implemented Amount (in 
lakhs) 

1.  Health To make treatment and improve the classification of the 
malnourished children in the Chandrapur Dist. for V.C.D.C., 
to organize Gram Bal Vikas Kendra. 

11.62 
 

2.  Infrastructure To establish total 96 C.C.T.V. cameras in Collector Office, 
Deputy Collector Office (EGS), Deputy Collector 
(Rehabilitation), Deputy Collector (Land Acquisition), 
District Provision Officer, Sub Divisional Office, Tahasil 
Office, Talathi Training Center.  

30 

3.  Infrastructure To establish solar power project in the Grampanchayat 
Office at Sansad Adarsh Gram, Chandankheda, Tal. 
Bhadgavati 

4.15 

4.  Infrastructure To provide water purifier and RO plant at district jail, 
Chandrapur 

19.44 

5.  Infrastructure To make available the Wifi service for Zilha Parishad Office 6.3 
6.  Sports To supply and carry out fitting of Open Gym material on 

the open space at Hutatma Smarak area at Gajanan Ward 
No.6, Bhadravati. 

3.56 

7.  Sports To implement Green Gym Mission scheme at Dist. Sports 
Complex, Chandrapur (Chandrapur, Chimur, Bramhapuri, 
Gondpimpri, Rajura, Varora, Mul) 

65.45 

8.  Sports To implement Green Gym Mission scheme at Aagarzari 
(buffer zone) Group Grampanchayat, Padmapur, Dist. 
Chandrapur 

9.35 

9.  Education To create digital schools for Z.P. Primary Schools in the 
Taluka (each 57 schools in Korpana, Bhadravati and 
Chandrapur) 

127.44 

10.  Livelihood To provide training of making various items from bamboo 
for the women in self-help group at Pombhurna, Dist. 
Chandrapur and to purchase material and machinery with 
reference to the same, to construct a shade, toilet and 
provide facility of water supply. 

21.15 

11.  Women and 
child 

development 

Air launch centre in anganwadi under ICDS office 37.29 

 

 

 

 

 

नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांमधून होिाऱर्ा फार्द्ांचे लक्ष्य होते ग्रामीि आष्टि शहिी दोन्ही प्रदेशातून सवय ष्टवभागातील लाभार्ी  

जेरू्न 50 आष्टि 60 टके्क लाभार्ी िमशीः अंतभूयत केले गेले होते. लाभार्ी नमुन्यांच्या जातीनुसाि ष्टवभाजनामधे्य 8.2 

RELIGION NO. OF BENEFICIARIES 
(IN %) 

Hindu 95.5 
Muslim 2.7 
Buddhist 1.8 

CASTE NO. OF BENEFICIARIES (IN %) 
General 8.2 
SC 23.6 
ST 20.0 
OBC 48.2 
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टके्क सवयसाधािि, 48.2 टके्क OBC, 23.6 टके्क SC आष्टि 20.0 टके्क ST जाती (SC आष्टि ST सवायत कमी प्रमाि 

आष्टि OBC  सवयता जास्त) समाष्टवि होत्ा. सवय लाभार्थ्ाांमधे्य ष्टहंदू लाभार्ी समुदार्ांमधे्य प्रामुख्याने आहेत ज्यांना लाभ 

झाला आहे म्हिजे 95.5 टके्क. त्ापाठोपाठ मुसलमान आष्टि बौद्ध िमशीः 2.7 आष्टि 1.8 टक्क्ांनी होते.  

  

OCCUPATION  NO. OF BENEFICIARIES 
(IN %) 

Agri Based (Farming, Laborer, Livestock Rearing, Etc.) 1.8 
Home Based Work 0.9 
Unskilled / Semi-Skilled Work 12.7 
Do Not Do Any Other Work  1.8 
Other  82.7 

 

र्ा र्ोजनांमधून वेगवेगळ्या आष्टर्यक वगायतील आष्टि वेगवेगळी सामाष्टजक-आष्टर्यक रूपिेखा असलेल्या लोकांना 

फार्दा झाला आहे. र्ामधे्य वेगवेगळ्या व्यवसार्ांशी संलग्न असलेले लाभार्ी आहेतीः अकुशल/ अधय-कुशल कामगाि 

12.7 टके्क होते. आकडेवािी हे सुद्धा दशयवते ष्टक लाभार्थ्ाांचा एक प्रमुख भाग (82.7 टके्क) अन्य व्यवसार्ांमधे्य संलग्न 

होता जसे अंगिवाडी सेष्टवका, ष्टशिक, इंष्टजष्टनर्ि, क्लाकय , नोकिी पुरूर् /मष्टहला पंचार्त सदस्, कािागृह अष्टधिक, 

कैदी, ष्टवस्ताि अष्टधकािी इ. 

 

 

ष्टनष्कर्ाांप्रमािे, 79.1 टके्क लाभार्थ्ाांना र्ोजनांबद्दल आष्टि त्ातील उष्टद्दिांबद्दल माष्टहती होती. 100 टके्क प्रकििांमधे्य 

लाभार्थ्ाांना र्ोजनेंतगयत माल /साष्टहत्/सेवांचा पुिवठा झाला आहे. तितूदी जसे ष्टक ष्टजम संबंष्टधत उपकििे, बांबूपासून 

वसु्त बनष्टविे आष्टि मशीनिी, बोअिवेल, शेड, सौि पॅनेल, प्रोजेक्टि, कॉम्प्पु्यटि, िेडीओ आष्टि साउंड बॉक्स, ष्टिडा 

साष्टहत्, अन्न पुिवठा WIFI आष्टि वॉटि पु्यिीफार्ि पुिष्टवले गेले. बहुतांश लाभार्ी (90.6 टके्क) वसु्त आष्टि सेवांच्या 

पुिवठ्यासह समाधानी होते.  

 

ष्टशिि एक प्रमुख िेत्र होते ज्यामधे्य बहुतांश ष्टनधी खचय केला गेला. ष्टनधी ष्टडजीटल शाळा ष्टनमायि किण्यासाठी खचय 

केला गेला. मुलाखती घेतलेल्यांपैकी 60 टके्क लाभार्थ्ाांनी 5-7च्या शे्रिीत हा एक महत्वपूिय मुद्दा असल्याचे सांष्टगतले. 

90 टके्क सहमत झाले ष्टक र्ोजना समाजाच्या गिजांसाठी संबंष्टधत होती. 80 टके्क र्ोजना त्ांच्यासाठी उपरु्क्त 

असण्यासाठी सहमत झाले.  

9.4

90.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

not satisfied

satisfied

Sufficiency level of goods recieved

79.1

20.9

Awareness about Innovative 
schemes

aware not aware
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ष्टनधी ष्टजम उपकििे, पार्ाभूत सुष्टवधांची सुधािण्यासाठी, आिोग्यसेवा सुष्टवधा, उपजीष्टवका आष्टि मष्टहला व बालष्टवकास 

सुधाििांसाठी देखील खचय केला गेला. ष्टिडा िेत्रामधे्य, ष्टनधी खुल्या ष्टजमसाठी आष्टि हरित ष्टजमसाठी खचय केला गेला. 

70.8 टके्क लाभार्ी ही समस्ा महत्वपूिय असल्याचे 8-10च्या शे्रिीमधे्य सहमत झाले. 51.6 टके्क र्ोजना समाजाच्या 

गिजांसाठी संबंष्टधत असण्यासाठी सहमत झाले. 58.1 टके्क र्ोजना उपरु्क्त असण्यासाठी सहमत झाले.  

 

पार्ाभूत सुष्टवधांची सुधाििा किण्यासाठी जसे CCTV, सौि पॅनेल्स, वॉटि पु्यिीफार्ि आष्टि WI-FI चा पुिवठा केला 

गेला. 45.9 लाभार्थ्ाांनी 5-7च्या शे्रिीवि ही एक महत्वपूिय समस्ा असल्याचे सांष्टगतले. 72.5 टके्क र्ोजना समाजाच्या 

गिजांसाठी संबंष्टधत असण्यासाठी सहमत झाले. 65 टके्क र्ोजना त्ांच्यासाठी उपरु्क्त असण्यासाठी सहमत झाले.  

मष्टहला आष्टि बालष्टवकासासाठी, ICDS कार्ायलर् अंतगयत हवाई प्रिेपि कें द्र ष्टनमायि किण्यात आले. 70 टके्क 

लाभार्थ्ाांनी ही समस्ा महत्वपूिय असल्याचे 5-7च्या शे्रिीवि सांष्टगतले. 66.7 टके्क र्ोजना त्ांच्यासाठी उपरु्क्त 

असण्यासाठी सहमत झाले.  

 

जीवनमान सुधािण्यासाठी, मष्टहलांना स्वरं्-बचत गटाद्वािे बांबूपासून ष्टवष्टभन्न वसु्त तर्ाि किण्याचे प्रष्टशिि आष्टि त्ा 

अनुरं्गाने साष्टहत् आष्टि मशीनिी खिेदी किण्याचे काम सुद्धा केले गेले. तसेच एक शेड, शौचालर्ाचे बांधकाम केले 

गेले आष्टि पािी पुिवठा सुष्टवधा पुिवली गेली. SHG च्या 75 टके्क मष्टहलांनी 5-7च्या शे्रिीवि ही एक महत्वपूिय समस्ा 

असल्याचे सांष्टगतले. 66.7 टके्क समाजाच्या गिजांसाठी ही र्ोजना संबंष्टधत असण्यासाठी सहमत झाले. आष्टि 66.7 

टके्क र्ोजना त्ांच्यासाठी उपरु्क्त असण्यासाठी सहमत झाले.  

 

आिोग्यसेवा सुष्टवधा सुधािण्यासाठी, खचय कमीतकमी झाला. ष्टजल्ह्यातील कुपोर्ि कमी किण्यासाठी ष्टनधी खचय केला 

गेला. 83.3 टके्क लाभार्थ्ाांनी 8-10च्या शे्रिीवि ही समस्ा गंभीि असल्याचे सांष्टगतले. समाजाच्या गिजांसाठी र्ोजनेचा 

संबंष्टधतपिासाठी वादग्रस्त ष्टनष्कर्य ष्टमळाला जेरे् त्ांच्यापैकी 50 टके्क सहमत झाले आष्टि अन्य अधे असहमत झाले. 

पिंतु, 66.7 टके्क सहमत झाले ष्टक र्ोजना त्ांच्यासाठी उपरु्क्त होती.  

 

S. 

No. 

Name of the 

scheme 

implemented 

Sectors 

Type of 

beneficiari

es 

Interviewe

d 

Sampl

e Size 

achiev

ed 

Scale of 

Criticality 
Relevance Usefulness Viability 

1.  To make 
treatment and 
improve the 
classification of 
the 
malnourished 
children in the 
Chandrapur 
Dist. for V.C.D.C., 
to organize 
Gram Bal Vikas 
Kendra. 

Health Panchayat 
members, 
nurses, 
doctors 

6 Less than 5: 
16.7% 
8-10: 83.3% 

Agree: 50% 
Disagree: 
50% 

Agree: 
33.3% 
Disagree: 
66.7% 

Agree: 
33.3% 
Disagree: 
50% 
Strongly 
disagree: 
16.7% 

2.  To establish 
total 96 C.C.T.V. 

Infrastr
ucture 

service 
men/ 

11 less than 5:  
40.5% 

Strongly 
Agree: 27.5% 

Strongly 
Agree: 35% 

Strongly 
Agree: 
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cameras in 
Collector Office, 
Deputy Collector 
Office (EGS), 
Deputy Collector 
(Rehabilitation), 
Deputy Collector 
(Land 
Acquisition), 
District 
Provision 
Officer, Sub 
Divisional Office, 
Tahasil Office, 
Talathi Training 
Center.  

women, 
clerk 
 

5-7: 45.9% 
8-10: 13.5% 
 
 
 
 

Agree: 72.5% Agree: 65% 30% 
Agree: 
70% 

3.  To establish 
solar power 
project in the 
Grampanchayat 
Office at Sansad 
Adarsh Gram, 
Chandankheda, 
Tal. Bhadgavati 

Infrastr
ucture 

panchayat 
members 
 

9 

4.  To provide 
water purifier 
and RO plant at 
district jail, 
Chandrapur 

Infrastr
ucture 

jail 
superinten
dant, 
prisnor 

10 

5.  To make 
available the 
Wifi service for 
Zilha Parishad 
Office 

Infrastr
ucture 

service 
men/wom
en 

10 

6.  To supply and 
carry out fitting 
of Open Gym 
material on the 
open space at 
Hutatma Smarak 
area at Gajanan 
Ward No.6, 
Bhadravati. 

Sports junior 
engineer 
 

9 Less than 5:  
29.2% 

5-7: 29.2% 
8-10: 70.8% 
 
 

Strongly 
Agree:  
48.4% 
Agree:  
51.6% 
 
 
 
 

Strongly 
Agree: 
58.1% 
Agree:  
41.9% 
 
 
 

Strongly 
Agree: 
41.9% 
Agree: 
54.8% 
Don’t 
Know: 
3.2% 
 
 
 

7.  To implement 
Green Gym 
Mission scheme 
at Dist. Sports 
Complex, 
Chandrapur 
(Chandrapur, 
Chimur, 
Bramhapuri, 
Gondpimpri, 
Rajura, Varora, 

Sports clerk, 
teacher 
 

10 
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Mul) 
8.  To implement 

Green Gym 
Mission scheme 
at Aagarzari 
(buffer zone) 
Group 
Grampanchayat, 
Padmapur, Dist. 
Chandrapur 

Sports clerk, 
teacher 
 

9 

9.  To create digital 
schools for Z.P. 
Primary Schools 
in the Taluka 
(each 57 schools 
in Korpana, 
Bhadravati and 
Chandrapur) 

Educati
on 

10 teache
rs 

less than 5: 
10% 
5-7: 60% 
8-10: 30% 
 

Agree: 90% 
Don’t know: 
10% 

Strongly 
agree: 20% 
Agree: 80% 

Strongly 
agree: 20% 
Agree: 
80% 

10.  To provide 
training of 
making various 
items from 
bamboo for the 
women in self-
help group at 
Pombhurna, 
Dist. 
Chandrapur and 
to purchase 
material and 
machinery with 
reference to the 
same, to 
construct a 
shade, toilet and 
provide facility 
of water supply. 

Liveliho
od 

8 BRTC 
staff 

less than 5: 
12.5% 
8-10: 75% 
 
 

Strongly 
Agree: 50% 
Agree: 50% 

Strongly 
Agree: 
87.5% 
Agree: 
12.5% 

Strongly 
Agree: 
62.5% 
Agree: 
37.5% 

11.  Air launch 
centre in 
anganwadi 
under ICDS 
office 

Women 
and 
child 
develop
ment 

10 Angan
wadi 
worke
rs 

less than 5: 
20% 
5-7: 70% 
8-10: 10% 
 
 

Agree: 66.7% 
Don’t Know: 
13.3% 
Disagree: 
20% 
 
 

Strongly 
Agree: 20% 
Agree: 
66.7% 
Don’t Know: 
13.3% 
 
 

Strongly 
Agree: 
20% 
Agree: 
66.7% 
Don’t 
Know: 
13.3% 
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District 8: गडवचरोली 

S. No. Sectors Name of the scheme implemented Amount (in 

lakhs) 

1.  Health To activate Central Clinical Laboratory at Dist. Women 
Hospital, Gadchiroli 

171.561 

2.  Health To purchase Disinfecting Machine for the Hospital in 
Gadchiroli District.  

153.9 

3.  Health Regarding getting latest Disinfecting Machine for 
cleanliness of the city 

64.106 

4.  Health To provide respiratory machine 73.95 
5.  Education To start E-learning classes at Nagar Parishad School 

Bhagatsingh Ward and Kasturba Ward Desaiganj. (spill) 
18.38 

6.  Education To digitalize the classes of standard 4th to 8th in the 
Zilha Parishad school 

22.989 

7.  Education To adolescent girls in the age group of 11 to 18 years of 
age in all the Secondary Schools in Gadchiroli – 
Inspiration for Gavkor Elimination 

19.03 

8.  Education To provide competitive exams and other quality 
literature material (books) to the Government approved 
Libraries.  

39 

9.  Infrastructure Regarding receiving fund for training as well as for 
workshop on various components with reference 
aspiring district specified by Niti Aayog 

5 

10.  Sports Regarding providing fund for the work of wooden 
flooring for the Taluka Sports Complex (Sironcha and 
Vadasa, Aarmori) 

61.0725 
 

 

 

 

 

 

 

नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांमधून होिाऱर्ा फार्द्ांचे लक्ष्य होते ग्रामीि आष्टि शहिी दोन्ही प्रदेशातून सवय ष्टवभागातील लाभार्ी 

जेरू्न 75 आष्टि 26 टके्क लाभार्ी िमशीः अंतभूयत केले गेले होते. लाभार्ी नमुन्यांच्या जातीष्टनहार् ष्टवभाजनामधे्य 48.5 

टके्क OBC (सवायत जास्त प्रमाि) आष्टि 12.9% सवयसाधािि (सवायत कमी प्रमाि) समाष्टवि होते. सवय लाभार्थ्ाांमधे्य 

ष्टहंदू लाभार्ी समुदार्ांमधे्य प्रामुख्याने आहेत ज्यांना लाभ झाला आहे, म्हिजे 95 टके्क. त्ांच्यानंति मुसलमान आष्टि 

बौद्ध 4 आष्टि 1 टके्क िमशीः होते.  

 

OCCUPATION  NO. OF BENEFICIARIES (IN %) 

BUSINESS (PETTY SHOP, 
WORKSHOP, ETC.) 

1.0 

CASTE NO. OF BENEFICIARIES (IN 
%) 

GENERAL  12.9 

SC 23.8 

ST 14.9 

OBC 48.5 

RELIGION NO. OF BENEFICIARIES 
(IN %) 

HINDU 95.0 
MUSLIM 4.0 
BUDDHIST 1.0 
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UNSKILLED / SEMI-SKILLED WORK 3.0 

OTHERS 96 

 

र्ा र्ोजनांमधून वेगवेगळ्या आष्टर्यक वगायतील आष्टि वेगवेगळी सामाष्टजक-आष्टर्यक रूपिेखा असलेल्या लोकांना 

फार्दा झाला आहे. र्ामधे्य वेगवेगळ्या व्यवसार्ांशी संलग्न असलेले लाभार्ी आहेतीः व्यवसार् (छोटी दुकाने, वकय शॉप 

इ.) आष्टि अकुशल / अधय-कुशल कामे. आकडेवािी लाभार्थ्ाांचा एक मोठा भाग अन्य व्यवसार्ांमधे्य असल्याचेही 

दशयवते जसे नोकिी कििािे पुरूर् /मष्टहला, डॉक्टसय, नसेस, क्लाकय , ष्टशिक आष्टि ष्टिडा ष्टशिक.  

 

 

 

 

ष्टनष्कर्ाांप्रमािे, बहुतांश 91.1 टके्क लाभार्थ्ाांना नाष्टवन्यपूिय र्ोजना उपिमाबद्दल माष्टहती होती. प्रते्क वेळेला 

लाभार्थ्ाांना र्ोजनेंतगयत वसु्त /साष्टहत्/सेवांचा पुिवठा झाला आहे. र्ोजनेंतगयत तितूदी खालीलप्रमािे होत्ा: LED TV, 

पुस्तके, वीज पुिवठा आष्टि पािी सुष्टवधा, प्रर्ोगशाळा उपकििे, स्वच्छता आष्टि ष्टनजांतुकीकििाची मशीन, ष्टिडा 

साष्टहत्, फष्टनयचि, श्वासोच्छवास मशीन आष्टि िमता वृद्धीची वकय शॉप. 74.3 टके्क वसु्त आष्टि सेवांच्या व्हस्र्तीष्टवर्र्ी 

समाधानी होते.  

 

ष्टनधीचा एक प्रमुख भाग आिोग्यसेवा सुष्टवधांमधे्य सुधाििा आिण्यासाठी केला गेला. पिंतु लाभार्थ्ाांनी ती इतकी 

महत्वाची समस्ा असल्याचे सांष्टगतले नाही. 61 टक्क्ांनी त्ासाठी 5पेिा कमी शे्रिी ष्टदली. 57.4 टके्क र्ोजना 

समाजाच्या गिजांसाठी संबंष्टधत असण्यासाठी सहमत झाले. 66 टके्क र्ोजना त्ांच्यासाठी उपरु्क्त असण्यासाठी 

सहमत झाले. 

 

ष्टनधी ष्टशिि आष्टि पार्ाभूत सुष्टवधा सुधािण्यासाठी आष्टि ष्टिडा साष्टहत् पुिवण्यासाठी देखील खचय केला गेला. 

ष्टशििात सुधाििा आिण्यासाठी, इ-लष्टनांग आष्टि ष्टडजीटल वगय व स्पधायत्मक परििांसाठी पुस्तके पुिवली गेली. 65.2 

टके्क ष्टशिकांनी 5-7च्या शे्रिीवि ही एक गंभीि समस्ा असल्याचे सांष्टगतले. 48.5 टके्क र्ोजना समाजाच्या 

गिजांसाठी संबंष्टधत असण्यासाठी सहमत झाले. 54.5 टके्क र्ोजना त्ांच्यासाठी उपरु्क्त असण्याबद्दल सहमत झाले.  

 

24.3

75.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

not satisfied

satisfied

Sufficiency level of goods recieved

91.1

8.9

Awareness about Innovative 
schemes

aware not aware
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ष्टिडा संकुलामधे्य लाकडी फिसबंदी पुिवली गेली. 80 टके्क कोचनी 5-7च्या शे्रिीवि हा एक महत्वपूिय मुद्दा 

असल्याचे सांष्टगतले. त्ांच्यापैकी 80 टके्क र्ोजना समाजाच्या गिजांसाठी संबंष्टधत असण्यासाठी सहमत झाले. आष्टि 

त्ांच्यापैकी 80 टके्क र्ोजना त्ांच्यासाठी उपरु्क्त असण्याबद्दल सहमत झाले.   

 

पार्ाभूत सुष्टवधांमधे्य सुधाििा किण्यासाठी कमीतकमी ष्टनधी खचय केला गेला. इचु्छक ष्टजल्ह्यांमधे्य िमता वृद्धीची 

वकय शॉप पंचार्त सदस्ांना पुिवली गेली. सवय लाभार्थ्ाांनी ही समस्ा 5-7च्या शे्रिीवि महत्वपूिय असल्याचे सांष्टगतले. 

त्ांच्यापैकी 80 टके्क र्ोजना समाजाच्या गिजांसाठी संबंष्टधत असण्यासाठी सहमत झाले. त्ांच्यापैकी 60 टके्क 

र्ोजना त्ांच्यासाठी उपरु्क्त असण्याबद्दल सहमत झाले.  

 

S. 
No

. 

Name of the 
scheme 

implemented 
Sectors 

Type of 
beneficiari

es 
Interviewe

d 

Samp
le 

Size 
achie
ved 

Scale of 
Criticality 

Relevance Usefulness Viability 

1.  To activate 
Central Clinical 
Laboratory at 
Dist. Women 
Hospital, 
Gadchiroli 

Health Nurse, 
doctor, 
clerk 

10 less than 5: 
61% 
5-7: 31.7% 
8-10: 7.3% 
 

Strongly 
Agree: 
57.4% 
Agree: 
42.6% 

Strongly 
Agree:66% 
Agree: 34% 

Strongly 
Agree:44.
7% 
Agree: 
55.3% 

2.  To purchase 
Disinfecting 
Machine for 
the Hospital in 
Gadchiroli 
District.  

Health Nurse, 
doctor, 
clerk 

9 

3.  Regarding 
getting latest 
Disinfecting 
Machine for 
cleanliness of 
the city 

Health Panchayat 
members 

10 

4.  To provide 
respiratory 
machine 

Health Nurse, 
doctor, 
clerk 

10 

5.  To start E-
learning 
classes at 
Nagar Parishad 
School 
Bhagatsingh 
Ward and 
Kasturba Ward 
Desaiganj. 
(spill) 

Educati
on 

teachers 10 less than 5: 
8.6% 
5-7: 65.2% 
8-10: 
26.1% 
 
 

Strongly 
Agree: 
9.1% 
Agree: 
48.5% 
Disagree: 
42.4% 
 
 
 

Strongly 
Agree:  
15.2% 
Agree: 
54.5% 
Disagree: 
30.3% 
 

Strongly 
Agree: 
9.1% 
Agree: 
51.5% 
Disagree: 
39.4% 
 

6.  To digitalize 
the classes of 
standard 4th to 
8th in the Zilha 

Educati
on 

Teachers 10 
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Parishad 
school 

7.  To adolescent 
girls in the age 
group of 11 to 
18 years of age 
in all the 
Secondary 
Schools in 
Gadchiroli – 
Inspiration for 
Gavkor 
Elimination 

Educati
on 

Teachers 3 

8.  To provide 
competitive 
exams and 
other quality 
literature 
material 
(books) to the 
Government 
approved 
Libraries.  

Educati
on 

Teachers 9 

9.  Regarding 
receiving fund 
for training as 
well as for 
workshop on 
various 
components 
with reference 
aspiring 
district 
specified by 
Niti Aayog 

Infrastr
ucture 

Panchayat 
members 

5 5-7: 100% Strongly 
Agree: 40% 
Agree: 40% 
Disagree: 
20% 

Strongly 
Agree: 40% 
Agree: 60% 

Strongly 
Agree: 
20% 
Agree: 
80% 

10.  Regarding 
providing fund 
for the work of 
wooden 
flooring for the 
Taluka Sports 
Complex 
(Sironcha and 
Vadasa, 
Aarmori) 

Sports Coaches 10 5-7: 80% 
8-10: 20% 

Strongly 
Agree: 20% 
Agree: 80% 

Strongly 
Agree: 20% 
Agree: 80% 

Strongly 
Agree: 
20% 
Agree: 
80% 
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District 9: सतारा 

 

S. No. Sectors Name of the scheme implemented 
Amount (in 

lakhs) 

1.  Health To obtain latest Disinfection Equipment for the Sub 
District Hospitals and rural hospitals. 

153 

2.  Health To make Operation Theater modular at Sub District 
Hospital, Faltan. 

75 

3.  Health To make Operation Theater modular at Sub District 
Hospital, Karad. 

100 

4.  Health "To purchase Semi Auto Analyzer Machine with 
Chemical kit" for 33 Primary Health Centers in Satara 
District. 

13 

5.  Infrastructure To purchase cleaning machines for cleanliness in the 
District Session Court :- 

14.49 

6.  Infrastructure Regarding repairing of percolation tanks under the 
scheme Jalyukta Shivar Campaign under scarcity 
removal in Satara District.  

96 

7.  Infrastructure To make available provision of funds to supply diesel 
for the government machine for the purpose of works 
of percolation tank and desilting of river bed under 
Jalyukta Shivar Campaign. 

180.65 

8.  Education To construct digital / virtual class rooms in Jilha 
Parishad Primary Schools. 

100 

  

 

  

 

 

 

नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांमधून होिाऱर्ा फार्द्ांचे लक्ष्य होते ग्रामीि आष्टि शहिी दोन्ही प्रदेशातून सवय ष्टवभागातील लाभार्ी 

जेरू्न 50 आष्टि 50 टके्क लाभार्ी िमशीः अंतभूयत केले गेले होते. लाभार्ी नमुन्यांच्या जातीष्टनहार् ष्टवभाजनामधे्य 45 

टके्क सवयसाधािि (सवायत जास्त प्रमाि), 41.3 टके्क OBC आष्टि 1.3 OBC जातीचे (सवायत कमी) समाष्टवि होते.  सवय 

लाभार्थ्ाांपैकी समुदार्ात ष्टहंदू लाभार्ी प्रामुख्याने आहेत ज्यांना लाभ झाला आहे, म्हिजे 91.3 टके्क. त्ांच्यानंति 

मुसलमान आष्टि बौद्ध 5 आष्टि 3.8 टके्क िमशीः होते.  

 

RELIGION 
NO. OF BENEFICIARIES 

(IN %) 

Hindu 91.3 

Muslim 5.0 
Buddhist 3.8 

CASTE 
NO. OF BENEFICIARIES 

(IN %) 

General 45.0 
SC 12.5 
ST 1.3 
OBC 41.3 

OCCUPATION  NO. OF BENEFICIARIES (IN %) 
Agri Based (Farming, Laborer, Livestock Rearing, 
Etc.) 

18.8 

Work at Factory / Loading/Unloading Activities 1.3 
Other  80 
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र्ा र्ोजनांमधून वेगवेगळ्या आष्टर्यक वगायतील आष्टि वेगवेगळी सामाष्टजक-आष्टर्यक रूपिेखा असलेल्या लोकांना 

फार्दा झाला आहे. र्ामधे्य वेगवेगळ्या व्यवसार्ांशी संलग्न असलेले लाभार्ी आहेतीः कृर्ी आधारित (शेती, शेतमजुिी, 

पशुपालन इ.) 18.8 टके्क होते, आष्टि कािखान्यांमधे्य /बोजे उचलिे /उतिविे गष्टतष्टवधीत काम कििािे 1.3 टके्क 

होते. आकडेवािी हे सुद्धा दशयवते ष्टक लाभार्थ्ाांचा एक मोठा भाग अन्य व्यवसार्ांमधे्य संलग्न होता जसे झाडूकामगाि, 

क्लाकय , कोटय व्यवस्र्ापक, पंचार्त सदस्, जलरु्क्त ष्टशवाि मोहीमेचे कमयचािी, ष्टशिक, डॉक्टि, नसय, वैद्कीर् 

अष्टधकािी आष्टि टेलीमेडीष्टसन व्यवस्र्ापक. 

 

  

 

 

61.3 लाभार्थ्ाांना नाष्टवन्यपूिय र्ोजना उपिमाष्टवर्र्ी माष्टहती होती. सवय लाभार्थ्ाांना र्ोजनेंतगयत वसु्त आष्टि सेवांचा 

पुिवठा झाला आहे. तितूदी जसे कॉम्प्पु्यटि, सिकािी मशीनिी, स्वच्छता आष्टि ष्टनजांतुकीकिि उपकििे, मोडू्यलि 

उपकििे, केष्टमकल ष्टकटसह सेमी-ऑटो ऍनालार्झि मशीन पुिवले गेले. 98.8 टके्क त्ांना वाटप झालेल्या वसु्त आष्टि 

सेवांच्या व्हस्र्तीष्टवर्र्ी समाधानी होते.  

  

ष्टनधीचा प्रमुख भाग आिोग्यसेवेत सुधाििा किण्यासाठी खचय केला गेला. 52 टके्क लाभार्थ्ाांनी 5-7च्या शे्रिीवि ही एक 

गंभीि समस्ा असल्याचे सांष्टगतले. 60 टके्क र्ोजना समाजाच्या गिजांसाठी संबंष्टधत असण्यासाठी सहमत झाले. 62.5 

टके्क र्ोजना त्ांच्यासाठी उपरु्क्त असण्याबद्दल सहमत झाले.  

 

पार्ाभूत सुष्टवधांमधे्य सुधाििा किण्यासाठी, स्वच्छता िाखिािी मशीन, पकोलेशन टा्ा आष्टि ष्टडझेलसाठी ष्टनधी 

पुिवला गेला. 86.7 टके्क लाभार्थ्ाांनी 8-10 च्या शे्रिीवि ही एक गंभीि समस्ा असल्याचे सांष्टगतले. 53.3 टके्क र्ोजना 

समाजाच्या गिजांसाठी संबंष्टधत असण्यासाठी सहमत झाले. 56.7 टके्क र्ोजना त्ांच्यासाठी उपरु्क्त असण्याबद्दल 

सहमत झाले.  

 

ष्टशििामधे्य सुधाििा आिण्यासाठी, ष्टडजीटल वगय ष्टनमायि केले गेले. सवय िेत्रांपैकी र्ावि सवायत कमी खचय केला गेला. 

60 टके्क लाभार्थ्ाांनी 8-10 च्या शे्रिीवि ही एक गंभीि समस्ा असल्याचे सांष्टगतले. 86.7 टके्क लाभार्थ्ाांनी हा एक 

महत्वपूिय मुद्दा असल्याचे सांष्टगतले. 90 टके्क र्ासाठी सहमत झाले ष्टक र्ोजना समाजाच्या गिजांशी संबंष्टधत होती. ति 

फक्त त्ांच्यापैकी अध्याांनी, 50 टक्क्ांनी र्ोजना उपरु्क्त असल्याचे सांष्टगतले.  
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S. 
No
. 

Name of the 
scheme 
implemented 

Secto
rs 

Type of 
beneficiaries 
Interviewed 

Sample 
Size 
achieve
d 

Scale of 
Criticality 

Relevanc
e 

Usefuln
ess 

Viability 

1.  To obtain 
latest 
Disinfection 
Equipment for 
the Sub 
District 
Hospitals and 
rural 
hospitals. 

Healt
h 

doctor, nurse 
 

10 5-7: 52% 
8-10: 
47.5% 
 
 
 

Strongly 
Agree: 
37.5% 
Agree: 
60% 
Disagree: 
2.5% 
 
 

Strongly 
Agree:  
62.5% 
Agree:  
37.5% 
 

Strongly 
Agree: 
25% 
Agree:  
75% 
 

2.  To make 
Operation 
Theater 
modular at 
Sub District 
Hospital, 
Faltan. 

Healt
h 

doctor, nurse 
 

9 

3.  To make 
Operation 
Theater 
modular at 
Sub District 
Hospital, 
Karad. 

Healt
h 

medical 
officer, clerk, 
telemedicine 
manager, 
nurse 

9 

4.  "To purchase 
Semi Auto 
Analyzer 
Machine with 
Chemical kit" 
for 33 Primary 
Health Centers 
in Satara 
District. 

Healt
h 

doctor, nurse 10 

5.  To purchase 
cleaning 
machines for 
cleanliness in 
the District 
Session Court 
:- 

Infras
tructu
re 

sweeper, 
clerk, court 
manager 

10 less than 5:  
3.3% 
5-7: 10% 
8-10: 
86.7% 

Strongly 
Agree: 
53.3% 
Agree: 
46.7% 
 

Strongly 
Agree: 
56.7% 
Agree: 
43.3% 
 

Strongly 
Agree: 
26.7% 
Agree: 
73.3% 
 

6.  Regarding 
repairing of 
percolation 
tanks under 
the scheme 
Jalyukta 

Infras
tructu
re 

panchayat 
members, 
farmer 

10 
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Shivar 
Campaign 
under scarcity 
removal in 
Satara District.  

7.  To make 
available 
provision of 
funds to 
supply diesel 
for the 
government 
machine for 
the purpose of 
works of 
percolation 
tank and 
desilting of 
river bed 
under Jalyukta 
Shivar 
Campaign. 

Infras
tructu
re 

Jalyukta 
Shivar 
Campaign 
staff 

10 

8.  To construct 
digital / 
virtual class 
rooms in Jilha 
Parishad 
Primary 
Schools. 

Educa
tion 

teachers 10 5-7: 40% 
8-10: 60% 

Agree: 
90% 
Don’t 
Know: 
10% 

Strongly 
Agree: 
50% 
Agree: 
50% 

Strongly 
Agree: 
90% 
Agree: 
10% 
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District 10: नॅने्डड 

 

 

 

 

 

 

S. 
No. 

Sectors Name of the scheme implemented Amount (in 
lakhs) 

1.  
Health To implement public awarness and monitoring program 

about cancer for women in Nanded district. 
25 

2.  
Infrastructure To install De-floridation plants to Udbhav bore wells in the 

villages affected with floride. 
50.12 

3.  
Infrastructure To install L.E.D. street lights of 36 vat to 48 vat on the 

MSEDCL 64 poles present in the ward no.12 at Bhokar 
Nagarparishad. 

10 

4.  
Infrastructure To install solar energy street lights in the Rathod 

residences at Mo. Chichannapalli Tanda, Lakhamapur, Tal. 
Mukhed. 

2.98 

5.  
Infrastructure To set up solar energy street lights at Tahasil Office, 

Mahur, Tal. Mahur, Dist. Nanded. 
3 

6.  

Infrastructure Under Deglur Nagar Parishad, to install water storage and 
supply arrangement at Mukundnagar (N.P. Fire Brigade 
building), Near Health Center (N.P. old building), 
Committee Office (N.P. Kalamandir building), Near 
Creamatory / street light, Jilha Parishad School (Dr. 
Babasaheb Ambedkar auditorium), N.P. Library building 
and Nagar Parishad/ Nagar Palika office and install street 
lights. 

90 

7.  
Infrastructure To make available the civil facilities - to water supply at 

the combined government residencial complex, 
Snehanagar, Nanded. 

12.26 

8.  Environment Use of cloth bags to make Nanded city free of plastic. 99.95 

9.  
Education On behalf of District Administration to organize guidance 

camp for competitive exams (Government Library, 
Nanded). 

5 

10.  
Education Under Ujjwal Nanded scheme, on behalf of District 

Administration, to organize guidance camp for competitve 
exams (Government Library, Nanded). 

5.5 

11.  

Agriculture For works under Jalyukta Shiwar campaign in the Nanded 
district, to purchase Excavaters – 03 quantity , to transport 
plant, excavater Log Chasis Transpoter unit – 01 quantity 
(truck) and 1 % consequential expenses (1% Contingency) 

139.88 

RELIGION NO. OF BENEFICIARIES 
(IN %) 

HINDU 76.6 
MUSLIM 2.8 
CHRISTIAN 0 
BUDDHIST 20.6 
SIKH 0 
JAINISM 0 
OTHER 0 

CASTE NO. OF BENEFICIARIES 
(IN %) 

GENERAL 26.2 
SC 23.4 
ST 8.4 
OBC 42.1 
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नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांमधून होिाऱर्ा फार्द्ांचे लक्ष्य होते ग्रामीि आष्टि शहिी दोन्ही प्रदेशातून सवय ष्टवभागातील लाभार्ी  

जेरू्न 60 आष्टि 50 टके्क लाभार्ी िमशीः अंतभूयत केले गेले होते. सवय लाभार्थ्ाांपैकी समुदार्ात ष्टहंदू लाभार्ी प्रामुख्याने 

आहेत ज्यांना लाभ झाला आहे, म्हिजे 76.6 टके्क. त्ांच्यानंति बौद्ध 20.6 टके्क आष्टि मुसलमान 16.4 टके्क होते.  

 

नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांमधून होिाऱर्ा फार्द्ांचे लक्ष्य होते ग्रामीि आष्टि शहिी दोन्ही प्रदेशातून सवय ष्टवभागातील लाभार्ी  

जेरू्न 60 आष्टि 50 टके्क लाभार्ी िमशीः अंतभूयत केले गेले होते. सवय लाभार्थ्ाांपैकी समुदार्ातील OBC प्रामुख्याने होते 

ज्यांना लाभ झाला आहे म्हिजे 42.1 टके्क. त्ांच्यानंति सवयसाधािि 26.2 टके्क आष्टि असेच र्ापुढे.   

 

OCCUPATION  NO. OF BENEFICIARIES 
(IN %) 

Agri Based (Farming, Laborer, Livestock Rearing, Etc.) 27.1 
Work at Construction Site / Masonry 0 
Work at Factory / Loading/Unloading Activities 0 
Business (Petty Shop, Workshop, Etc.) 10.3 
Home Based Work 19.6 
Unskilled / Semi-Skilled Work 11.2 
Do Not Do Any Other Work  0.9 
Other  30.08 

 

र्ा र्ोजनांमधून वेगवेगळ्या आष्टर्यक वगायतील आष्टि वेगवेगळी सामाष्टजक-आष्टर्यक रूपिेखा असलेल्या लोकांना 

फार्दा झाला आहे. र्ामधे्य वेगवेगळ्या व्यवसार्ांशी संलग्न 

असलेले लाभार्ी आहेत: कृर्ी आधारित (शेती, शेतमजुिी, 

पशुपालन इ.) 27.1 टके्क होते, घरून काम कििािे 10.6 

टके्क होते, अकुशल / अधय-कुशल काम कििािे 11.2 

टके्क होते आष्टि बेिोजगाि / काम न कििािे 0.9 टके्क 

होते. आकडेवािी हे सुद्धा दशयवते ष्टक लाभार्थ्ाांचा एक 

मोठा भाग अन्य व्यवसार्ांमधे्य संलग्न होता जसे सिकािी 

नोकिी, ष्टशिि (ष्टवद्ार्ी). 

 

ष्टनष्कर्ाांप्रमािे, 100 टके्क लाभार्थ्ाांना र्ोजनांबद्दल आष्टि 

त्ातील उष्टद्दिांबद्दल माष्टहती होती. तसेच 90.9 टके्क 

प्रकििांमधे्य लाभार्थ्ाांना र्ोजनेंतगयत माल /साष्टहत्/सेवांचा 

पुिवठा झाला आहे. तितूदी जसे ष्टफिती शौचालरे्, 100 

KVA 11/0.433 KV टर ान्सफॉमयसय, LED TV, CCTV कॅमेिे 

बसष्टविे, ष्टतिंदाजी साष्टहत्, वॉटि कूलसय आष्टि पु्यिीफार्सय 

आष्टि बे्रल पुस्तकांची खिेदी, अंध आष्टि अपंगांसाठी 

लार्ब्रीमधे्य ई-पुस्तके इ. बहुतांश लाभार्ी  प्राप्त झालेल्या 

वसु्त/सेवांच्या पुिवठ्याच्या प्रमािासह समाधानी होते. 92.7 

टके्क लाभार्थ्ाांनी सांष्टगतले ष्टक वाटप केलेल्या वसु्त /सेवा 

त्ांच्या गिजा आष्टि आवश्यकतांनुसाि होत्ा.  

92.7

7.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Satisfied

Not Satisfied

Sufficiency Level of Goods 
Recieved

100%

Awareness About Innovative 
Schemes

Aware Not Aware
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ष्टनष्कर्ाांवरून हे संबंष्टधत असल्याचे ष्टदसून रे्ते ष्टक बहुतांश कामे पार्ाभूत सुष्टवधांशी संबंष्टधत होती, बहुतांश ष्टनधी अशा 

कामांसाठी मंजूि आष्टि खचय केला गेला जसे ष्टड-फु्लओिार्डेशन संरं्त्र बसष्टविे L.E.D. पर्ष्टदवे बसष्टविे, सौि उजेचे 

पर्ष्टदवे बसष्टविे. 67 टके्क लाभार्थ्ाांनी ते उच्चतेने महत्वपूिय असल्याचे सांष्टगतले आष्टि त्ासाठी 8पेिा विची शे्रिी 

ष्टदली आष्टि 33 टक्क्ांनी ते मध्यम स्वरूपात महत्वपूिय असल्याचे सांष्टगतले आष्टि 6-7ची शे्रिी ष्टदली. तसेच 11 टके्क 

लाभार्थ्ाांनी ष्टनष्टश्चतपिे ते संबंष्टधत असल्याचे सांष्टगतले, 64 टके्क लाभार्ी सहमत झाले ष्टक कामे समाजाच्या 

गिजांनुसाि संबंष्टधत होती. 45 टके्क लाभार्ी संपूियपिे सहमत झाले ष्टक केलेले काम उपरु्क्त होते आष्टि 21 टके्क 

संपूियपिे सहमत झाले ष्टक र्ोजना व्यवहार्य आहे. एकूि ष्टमळून पार्ाभूत सुष्टवधांशी संबंष्टधत केलेल्या कामाष्टवर्र्ी एक 

सकािात्मक प्रभाव आष्टि प्रष्टतष्टिर्ा झाली आहे.  

 

कृर्ी िेत्राशी संबंष्टधत कामे देखील केली गेली, जेव्हा शेतकिी आष्टि अन्य लाभार्थ्ाांना केलेल्या कामाच्या महत्वाष्टवर्र्ी 

ष्टवचािले गेले, तेव्हा सवय लाभार्थ्ाांनी त्ासाठी 8 पेिा विची शे्रिी ष्टदली आष्टि ती सवायत महत्वपूिय समस्ा असल्याचे 

सांष्टगतले. 15.4 टके्क लाभार्थ्ाांनी सांष्टगतले ष्टक र्ोजना संबंष्टधत होती आष्टि समाजातील लोकांच्या गिजांनुसाि होती. 

सवय लाभार्ी सहमत झाले ष्टक केलेले समाजासाठी काम उपरु्क्त आष्टि स्वरूपाने व्यवहार्य होते.  

 

पर्ायविि िििाची कामे केली गेली, जसे शहिाला प्लास्टीक मुक्त बनवण्यासाठी कापडी ष्टपशव्या वापिण्यास उते्तजन 

देिे. 70 टके्क लाभार्थ्ाांनी हा एक महत्वपूिय मुद्दा असल्याचे सांष्टगतले आष्टि त्ासाठी 8पेिा विची शे्रिी ष्टदली, ति 3 

टक्क्ांनी तो मध्यम महत्वाचा मुद्दा असल्याचे सांष्टगतले आष्टि 6-7 शे्रिी ष्टदली. सवय लाभार्थ्ाांनी केलेल्या कामाचा 

संबंष्टधतपिा, उपरु्क्तता आष्टि व्यवहार्यतेष्टवर्र्ी सकािात्मक मत ष्टदले. समाजातील लोकांमधे्य आिोग्यसेवा आष्टि 

स्पधायत्मक परििांष्टवर्र्ी जागृती वाढष्टवण्यासाठी आिोग्यसेवा आष्टि ष्टशिि िेत्रातही कामे केली गेली.  
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District 11: नांदुरबार 

 

  

 

 

 

 

 

 

नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांमधून होिाऱर्ा फार्द्ांचे लक्ष्य होते ग्रामीि आष्टि शहिी दोन्ही प्रदेशातून सवय ष्टवभागातील लाभार्ी  

जेरू्न 60 आष्टि 50 टके्क लाभार्ी िमशीः अंतभूयत केले गेले होते. सवय लाभार्थ्ाांपैकी समुदार्ात ष्टहंदू लाभार्ी प्रामुख्याने 

आहेत ज्यांना लाभ झाला आहे, म्हिजे 98.9 टके्क. त्ांच्यानंति बौद्ध 1.1 टक्क्ांनी होते.  

 

नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांमधून होिाऱर्ा फार्द्ांचे लक्ष्य होते ग्रामीि आष्टि शहिी दोन्ही प्रदेशातून सवय ष्टवभागातील लाभार्ी  

जेरू्न 60 आष्टि 50 टके्क लाभार्ी िमशीः अंतभूयत केले गेले होते. सवय लाभार्थ्ाांपैकी समुदार्ात ST लाभार्ी प्रामुख्याने 

आहेत ज्यांना लाभ झाला आहे, म्हिजे 37.4 टके्क. त्ांच्यानंति बौद्ध OBC 37.4 टक्क्ांनी होते आष्टि असेच पुढे.   

S. 
No. 

Sectors Name of the scheme implemented Amount (in 
lakhs) 

1.  Health To establish open gym (green gym) (18)  100.8 

2.  
Infrastructure To construct safety wall for the security of the village at 

the brink of Gomai river at Mouje Lambola, Tal. Shahada 
Dist. Nandurbar.  

34.2 

3.  
Infrastructure To construct safety wall at the brink of Gomai river near 

Bhoiwada at Shahada Nagar Parishad, Shahada, Dist. 
Nandurbar.  0-50  

66.14 

4.  
Livelihood To computerize the Public Ration Card Distribution 

System  
3.41 

5.  
Sports To make available the equipment and facilities for the 

boxing sport to establish the training center as a new 
sport in the Dist. Sport Complex at Nandurbar.  

8.87 

6.  
Agriculture To construct a hall for training center for the farmers 

groups under 'AATMA'.  
20.4 

7.  
Agriculture To start Teak and Bamboo nurseries for the rainy season 

of the year 2018 under the Innovative Scheme.  
9.45 

8.  
Others To purchase and provide laptops to the Talathis for the 

implementation of E-Chawadi and E-Mutation projects 
under National Land Records Project.  

59.53 

9.  
Others To purchase and provide printers to the Talathis for the 

implementation of E-Chawadi and E-Mutation projects 
under National Land Records Project.   

5.39 

RELIGION NO. OF BENEFICIARIES 
(IN %) 

HINDU 98.9 
MUSLIM 1.1 
CHRISTIAN 0 
BUDDHIST 0 
SIKH 0 
JAINISM 0 
OTHER 0 

CASTE NO. OF BENEFICIARIES 
(IN %) 

GENERAL 22.0 
SC 1.1 
ST 39.6 
OBC 37.4 
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OCCUPATION  NO. OF BENEFICIARIES 
(IN %) 

Agri Based (Farming, Laborer, Livestock Rearing, Etc.) 34.1 
Work at Construction Site / Masonry 3.3 
Work at Factory / Loading/Unloading Activities 0 
Business (Petty Shop, Workshop, Etc.) 5.5 
Home Based Work 0 
Unskilled / Semi-Skilled Work 1.1 
Do Not Do Any Other Work  2.2 
Other  53.8 

 

र्ा र्ोजनांमधून वेगवेगळ्या आष्टर्यक वगायतील आष्टि वेगवेगळी सामाष्टजक-आष्टर्यक रूपिेखा असलेल्या लोकांना 

फार्दा झाला आहे. र्ामधे्य वेगवेगळ्या व्यवसार्ांशी संलग्न असलेले लाभार्ी आहेत: कृर्ी आधारित (शेती, शेतमजुिी, 

पशुपालन इ.) 34.1 टके्क होते, अकुशल / अधय-कुशल काम कििािे 1.1 टके्क होते आष्टि बेिोजगाि / काम न 

कििािे 2.2 टके्क होते. आकडेवािी हे सुद्धा दशयवते ष्टक लाभार्थ्ाांचा एक मोठा भाग अन्य व्यवसार्ांमधे्य संलग्न होता 

जसे खाजगी कंपन्यांतील नोकिी, सिकािी नोकिी (ष्टशिि) ष्टवद्ार्ी.  

 

 

ष्टनष्कर्ाांप्रमािे, 100 टके्क लाभार्थ्ाांना र्ोजनांबद्दल आष्टि त्ातील उष्टद्दिांबद्दल माष्टहती होती. तसेच, 100% टके्क 

प्रकििांमधे्य लाभार्थ्ाांना र्ोजनेंतगयत माल /साष्टहत्/सेवांचा पुिवठा झाला आहे. तितूदी जसे ष्टफिती शौचालरे्, 100 

KVA 11/0.433 KV टर ान्सफॉमयसय, LED TV, CCTV कॅमेिे बसष्टविे, ष्टतिंदाजी साष्टहत्, वॉटि कूलसय आष्टि पु्यिीफार्सय 

आष्टि बे्रल पुस्तकांची खिेदी, अंध आष्टि अपंगांसाठी लार्ब्रीमधे्य ई-पुस्तके इ. बहुतांश लाभार्ी प्राप्त झालेल्या 

वसु्त/सेवांच्या पुिवठ्याच्या प्रमािासह समाधानी होते. 93.3 टके्क लाभार्थ्ाांनी सांष्टगतले ष्टक वाटप केलेल्या वसु्त /सेवा 

त्ांच्या गिजा आष्टि आवश्यकतांनुसाि होत्ा.  

 

हाती घेतलेल्या कामांचे प्रकाि दशयवतात ष्टक प्रचंड मोठ्या प्रमािात ष्टनधी आिोग्यसेवा आष्टि पार्ाभूत सुष्टवधांच्या 

कामांसाठी वाटप केला गेला जसे ओपन ष्टजम स्र्ाष्टपत कििे आष्टि संििक ष्टभंतीचे बांधकाम. सवय लाभार्ी सहमत 

झाले ष्टक ओपन ष्टजमचे बांधकाम समाजातील लोकांसाठी संबंष्टधत आष्टि उच्चतेने फार्देशीि होते. कोित्ाही 

लाभार्थ्ायने सांष्टगतले नाही ष्टक ओपन ष्टजम उपरु्क्त आष्टि व्यवहार्य नाही. जेव्हा ष्टभंतीच्या बांधकामाच्या महत्वाष्टवर्र्ी 

ष्टवचािले गेले तेव्हा 67 टके्क लाभार्थ्ाांनी हा एक उच्चतेने महत्वपूिय मुद्दा असल्याचे सांष्टगतले आष्टि त्ासाठी 8पेिा 

93.3

6.7

0 20 40 60 80 100

Satisfi
ed

Not
Satisfi

ed

Sufficiency Level of Goods Recieved

100%

Awareness About Innovative 
Schemes

Aware Not Aware
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विची शे्रिी ष्टदली. 8.32 टक्क्ांनी तो मध्यम महत्वाचा मुद्दा असल्याचे सांष्टगतले आष्टि 6-7 शे्रिी ष्टदली. आष्टि 33 

टक्क्ांनी तो कमी महत्वाचा असल्याचे सांष्टगतले आष्टि त्ासाठी 5 पेिा कमी शे्रिी ष्टदली.  

 

ष्टडजीटार्झेशनशी संबंष्टधत कामे सुद्धा केली गेली जसे सावयजष्टनक िेशन काडय ष्टवतिि प्रिालीचे कॉम्प्पु्यटिार्झेशन. 38 

टके्क लाभार्थ्ाांनी हा एक उच्चतेने महत्वपूिय मुद्दा असल्याचे सांष्टगतले आष्टि त्ासाठी 8पेिा विची शे्रिी ष्टदली. 50 

टक्क्ांनी तो मध्यम महत्वाचा मुद्दा असल्याचे सांष्टगतले आष्टि 6-7 शे्रिी ष्टदली. आष्टि 12 टक्क्ांनी तो कमी महत्वाचा 

असल्याचे सांष्टगतले आष्टि त्ासाठी 5 पेिा कमी शे्रिी ष्टदली. र्ा ष्टवष्टशि र्ोजनेसाठी सिकािी कमयचािी लाभार्ी होते, 

लाभार्थ्ाांच्या मतानुसाि कॉम्प्पु्यटिार्झेशनमुळे त्ांनी केलेले काम अष्टधक जास्त आष्टि सोपे झाले आहे आष्टि काम 

अष्टधक कार्यिमतेने किण्यासाठी फार्देशीि ठिले आहे. सिकािी कमयचाऱर्ांची उत्पादकता आष्टि कार्यिमता 

वाढष्टवण्यासाठी अन्य कामे देखील केली गेली जसे सिकािी कार्ायलर्ांमधे्य लॅपटॉप आष्टि ष्टपं्रटसय पुिष्टविे. 

 

S. 

No. 

Name of the 

scheme 

implemented 

Sectors 

Type of 

beneficiar

ies 

Interview

ed 

Sampl

e Size 

achiev

ed 

Scale of 

Criticali

ty 

Relevance Usefulness Viability 

1.  To establish open 

gym (green gym) 

(18)  

Health Student, 

Farmer, 

governme

nt 

employee 

10 8-10: 

28.6 % 

6-7: 

38.1% 

 

Strongly 
Agree: 50% 
Agree: 50% 
 

Strongly 
Agree: 70% 
Agree: 30% 
 

Strongly 

Agree: 20% 

Agree: 80% 

 

2.  To construct 

safety wall for the 

security of the 

village at the 

brink of Gomai 

river at Mouje 

Lambola, Tal. 

Shahada Dist. 

Nandurbar. 

 

 

 

 

 

Infrastr

ucture 

Farmer, 

unskilled 

worker, 

labourer 

10 8-10: 

67.4 % 

6-7: 

32.6% 

Less 

than: 

33.3%  

Strongly 
Agree: 22.7% 
Agree: 72.7% 
Don’t Know: 
4.5% 
 

Strongly 
Agree: 63.6% 
Agree: 36.4% 
 

Strongly 
Agree: 
45.5% 
Agree: 
54.5% 
 
 

3.  To construct 

safety wall at the 

brink of Gomai 

river near 

Bhoiwada at 

Shahada Nagar 

Parishad, 

Shahada, Dist. 

Nandurbar.  0-50 

Infrastr

ucture 

Farmer, 

unskilled 

worker, 

labourer 

10 

4.  To computerize 

the Public Ration 

Card Distribution 

System  

Livelih

ood 

Governme

nt 

employee, 

businessm

an 

10 8-10: 

37.5% 

6-7: 

50% 

Less 

Strongly 
Agree: 25% 
Agree: 75% 
 

Strongly 
Agree: 75% 
Agree: 25% 
 

Strongly 
Agree: 50% 
Agree: 50% 
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than 5: 

12.5 

5.  To make available 

the equipment 

and facilities for 

the boxing sport 

to establish the 

training center as 

a new sport in the 

Dist. Sport 

Complex at 

Nandurbar. 

Sports Governme

nt 

employee, 

student 

10 8-10: 

90.9% 

6-7: 

9.1% 

Strongly 
Agree: 54.5% 
Agree: 45.5% 
 

Strongly 
Agree: 81.8% 
Agree: 18.2% 
 

Strongly 
Agree: 
36.4% 
Agree: 
63.6% 
 

6.  To construct a hall 

for training center 

for the farmers 

groups under 

'AATMA'. 

Agricult

ure 

Farmer/li

vestock 

rearing  

10 8-10: 

40% 

6-7: 

50% 

Less 

than 5: 

10 

 

Strongly 
Agree: 50% 
Agree: 45% 
Don’t Know: 
5% 
 

Strongly 
Agree: 50% 
Agree: 50% 
 

Strongly 
Agree: 50% 
Agree: 50% 
 

7.  To start Teak and 

Bamboo nurseries 

for the rainy 

season of the year 

2018 under the 

Innovative 

Scheme. 

Agricult

ure 

Farmer/li

vestock 

rearing 

 

8.  To purchase and 

provide laptops to 

the Talathis for 

the 

implementation of 

E-Chawadi and E-

Mutation projects 

under National 

Land Records 

Project.  

Others  

 

Governme

nt 

Employee 

10 8-10: 

75% 

6-7: 

25% 

 

Strongly 
Agree: 60% 
Agree: 40% 
 

Strongly 
Agree: 35% 
Agree: 65% 
 

Strongly 
Agree: 40% 
Agree: 60% 
 

9.  To purchase and 

provide printers 

to the Talathis for 

the 

implementation of 

E-Chawadi and E-

Mutation projects 

under National 

Land Records 

Project.   

Others  

 

Governme

nt 

Employee 

10 
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District 12: ठारे् 

 

CASTE NO. OF BENEFICIARIES 
(IN %) 

GENERAL 42.1 
SC 17.8 
ST 22.4 
OBC 17.8 

 

नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांमधून होिाऱर्ा फार्द्ांचे लक्ष्य होते ग्रामीि आष्टि शहिी दोन्ही प्रदेशातून सवय ष्टवभागातील लाभार्ी  

जेरू्न 71 आष्टि 40 टके्क लाभार्ी िमशीः अंतभूयत केले गेले होते. लाभार्ी नमुन्यांच्या जातष्टनहार् ष्टवभाजनामधे्य 42.1 

टके्क सवयसाधािि (सवोच्च प्रमाि) लाभार्ी, SC आष्टि OBC 17.8 टके्क (सवायत कमी प्रमाि)होते. सवय लाभार्थ्ाांपैकी 

S. 

No. 

Sectors Name of the scheme implemented Amount (in 

lakhs) 

1.  Health To construct shade necessary for sitting facility for the 
patients and the relatives coming with them in the Dist. 
General Hospital, carry out works of concretization and 
other consequent works and beautify the compound. 

18 

2.  Health To carry out work of making the Regional Mental 
Hospital, Thane clean, well equipped and public 
oriented and trasform the same. 

20.78 

3.  Health To provide fund for the Revitalization program in the 
National Quality Assurance Program to the 33 Primary 
Health Centers in the Thane Dist. 

292.66 

4.  Infrastructure To install fire watcher, watch tower, trap cameras in 
the forest area of Murbad. 

50.42 

5.  Infrastructure TO PROVIDE CCTV CAMERAS  

6.  Infrastructure To upgrade the GIS/GPS mechanism in the Police 
Commissioner Office and start the Incident 
Management System and Computer Aided Dispatch 
System. 

186.82 

7.  Sports To purchase Gymnastics equipment’s of international 
grade for the Artistic Gymnastics Training to the 
sportsmen under Thane Dist. Sports Training Center. 

54.13 

8.  Education To carry out digitization of Marathi Granth 
Sangrahalaya 

50 

9.  Environment To carry out works of natural reproduction, forest lake, 
fire prevention in the forest area of South Tokawada. 

44.57 

10.  Women And 

Child 

Development 

To install Bunker Beds and Steel Lockers in the active 
seven government institutes under Dist. Women & 
Children Development Office, Thane. 

100 

11.  Others To prevent the addicted young generation from 
addiction in the Kalyan Circle area and to rehabilitate 
them. 

5 

RELIGION NO. OF BENEFICIARIES 
(IN %) 

HINDU 96.4 
MUSLIM 2.7 
CHRISTIAN 0.9 
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समुदार्ात ष्टहंदू लाभार्ी प्रामुख्याने आहेत ज्यांना लाभ झाला आहे, म्हिजे 96.4 टके्क. त्ांच्यानंति मुसलमान आष्टि 

ष्टिश्चन 2.7 आष्टि 0.9 टके्क िमशीः होते  

 

OCCUPATION  NO. OF BENEFICIARIES 
(IN %) 

Agri Based (Farming, Laborer, Livestock Rearing, Etc.) 7 
Work at Construction Site / Masonry 2.7 
Work at Factory / Loading/Unloading Activities 5.4 
Business (Petty Shop, Workshop, Etc.) 1.8 
Do Not Do Any Other Work  6.3 
Other  72.1 

 

र्ा र्ोजनांमधून वेगवेगळ्या आष्टर्यक वगायतील आष्टि वेगवेगळी सामाष्टजक-आष्टर्यक रूपिेखा असलेल्या लोकांना 

फार्दा झाला आहे. र्ामधे्य वेगवेगळ्या व्यवसार्ांशी संलग्न असलेले लाभार्ी आहेत: कृर्ी आधारित (शेती, शेतमजुिी, 

पशुपालन इ.) 7 टके्क होते. आकडेवािी हे सुद्धा दशयवते ष्टक लाभार्थ्ाांचा एक मोठा भाग अन्य व्यवसार्ांमधे्य संलग्न 

होता जसे डॉक्टसय, नसय, क्लाकय , रूग्णाचे कुटंुबीर्, वन अष्टधिक, प्रांत वन अष्टधकािी, पोलीस अष्टधिक, सुभेदाि, ष्टिडा 

ष्टशिक, मिाठी गं्रर् संग्रहालर् कमयचािी, मष्टहला आष्टि बालष्टवकास कार्ायलर् कमयचािी आष्टि PHC कार्यकते.  

 

 

 

ष्टनष्कर्ाांप्रमािे, 66.7 टके्क लाभार्थ्ाांना र्ोजनांबद्दल आष्टि त्ातील उष्टद्दिांबद्दल माष्टहती होती. सवय लाभार्थ्ाांना 

र्ोजनेंतगयत वसु्त /साष्टहत्/सेवांचा पुिवठा झाला आहे. तितूदी जसे एसी, इन्व्व्हटयि, ष्टपं्रटि, पडदे, व्हखडकीसाठी जाळी, 

वॉटि ष्टफल्टि, TV, फ्रीज, वॉष्टशंग मशीन, टोकन, बेडशीट, ISC साष्टहत्, बंकि बेड, लॉकि, CCTV कॅमेिा, शेड, ECG 

मशीन, ष्टजम उपकििे, ष्टिडा साष्टहत्, फार्ि ब्लोअि, फार्ि टॉचय आष्टि ष्टशवि मशीन.  बहुतांश सवय लाभार्ी त्ांना 

वाटप झालेल्या वसु्त/सेवांच्या व्हस्र्तीसह पूियपिे समाधानी आहेत.  

 

बहुतांश ष्टनधी अष्टधक उत्तम आिोग्यसेवा सुष्टवधा पुिवण्यासाठी खचय केला गेला. 52.9 टके्क लाभार्थ्ाांनी 8-10च्या 

शे्रिीवि ही एक महत्वपूिय समस्ा असल्याचे सांष्टगतले. त्ांच्यापैकी 58.8 टके्क र्ा र्ोजना समाजाच्या गिजांशी 

संबंष्टधत असण्यासाठी सहमत झाले. 64.7 टके्क र्ोजना त्ांच्यासाठी उपरु्क्त असण्यासाठी सहमत झाले.  

33.3

66.7

Awareness about the scheme

not aware aware

1.8

98.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

not satisfied

satisfied

Sufficiency level of goods recieved
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ष्टनधी पार्ाभूत सुष्टवधांमधे्य, ष्टशििामधे्य, पर्ायविि, मष्टहला आष्टि बालष्टवकासात सुधाििा आिण्यासाठी, ष्टिडा 

साष्टहत् पुिवण्यासाठी देखील खचय केला गेला. र्ोजना ष्टकिकोळ प्रमािात अनुत्पादक सामाष्टजक मालमत्तांसाठी होत्ा 

जसे कल्याि सकय ल भागामधे्य व्यसनाधीन रु्वा ष्टपढीला व्यसनापासून पिावृत्त कििे आष्टि त्ांचे पुनवयसन कििे.  

 

पार्ाभूत सुष्टवधांमधील सुधाििांमधे्य 74.4 टके्क लाभार्थ्ाांनी 8-10च्या शे्रिीवि ती एक महत्वपूिय समस्ा असल्याचे 

सांष्टगतले. त्ांच्यापैकी 50 टके्क र्ोजना समाजाच्या गिजांशी संबंष्टधत असण्यासाठी सहमत झाले. 77.3 टके्क र्ोजना 

त्ांच्यासाठी उपरु्क्त असण्यासाठी सहमत झाले.  

 

ष्टिडा प्रकािामधे्य 77.8 टके्क लाभार्थ्ाांनी 8-10च्या शे्रिीवि ही एक महत्वपूिय समस्ा असल्याचे सांष्टगतले. 

त्ांच्यापैकी 80 टके्क र्ोजना समाजाच्या गिजांशी संबंष्टधत असण्यासाठी सहमत झाले. 80 टके्क र्ोजना त्ांच्यासाठी 

उपरु्क्त असण्यासाठी सहमत झाले.  

पर्ायवििात सुधाििा कििे हा 90 टके्क लाभार्थ्ाांसाठी एक महत्वाचा मुद्दा होता ज्यासाठी त्ांनी 8-10ची शे्रिी ष्टदली. 

त्ांच्यापैकी 60 टके्क र्ोजना समाजाच्या गिजांशी संबंष्टधत असण्यासाठी सहमत झाले. 70 टके्क र्ोजना त्ांच्यासाठी 

उपरु्क्त असण्यासाठी सहमत झाले.  

 

मष्टहला आष्टि बालष्टवकासाच्या र्ोजना हा 60 टके्क लाभार्थ्ाांसाठी एक महत्वाचा मुद्दा होता ज्यासाठी त्ांनी 8-10ची 

शे्रिी ष्टदली. त्ांच्यापैकी सवय र्ोजना समाजाच्या गिजांशी संबंष्टधत असण्यासाठी सहमत झाले. 60 टके्क र्ोजना 

त्ांच्यासाठी उपरु्क्त असण्यासाठी सहमत झाले.   

अन्य र्ोजना जी तरूिांमधील व्यसनाधीनतेला प्रष्टतबंध किण्याची होती ती 55.6 टके्क लाभार्थ्ाांसाठी एक महत्वाचा 

मुद्दा होता ज्यासाठी त्ांनी 8-10ची शे्रिी ष्टदली. त्ांच्यापैकी 55.6 टके्क र्ोजना समाजाच्या गिजांशी संबंष्टधत 

असण्यासाठी सहमत झाले. 55.6 टके्क र्ोजना त्ांच्यासाठी उपरु्क्त असण्यासाठी सहमत झाले.  

 

S. 
No
. 

Name of the 
scheme 
implemented 

Sector
s 

Type of 
benefici
aries 
Intervie
wed 

Sampl
e Size 
achiev
ed 

Scale of 
Criticality 

Relevance Usefulness Viability 

1.  To construct shade 
necessary for 
sitting facility for 
the patients and 
the relatives 
coming with them 
in the Dist. General 
Hospital, carry out 
works of 
concretization and 
other consequent 
works and 
beautify the 
compound. 

Health Nurse, 
clerk, 
doctor, 
patient’s 
family 
member
s 

8 5-7: 47.1% 
8-10: 
52.9% 
 
 

Strongly 
Agree: 
11.8% 
Agree: 
58.8% 
Don’t 
Know: 
29.4% 
 

Strongly 
Agree: 
64.7% 
Agree: 
23.5% 
Disagree: 
5.9% 
Strongly 
disagree: 
5.9% 

Strongly 
Agree: 
23.5% 
Agree: 
64.7% 
Don’t 
Know: 
5.9% 
Disagree: 
5.9% 
 

2.  To carry out work 
of making the 
Regional Mental 

Health Nurse, 
clerk, 
doctor 

7 
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Hospital, Thane 
clean, well 
equipped and 
public oriented 
and trasform the 
same. 

3.  To provide fund 
for the 
Revitalization 
program in the 
National Quality 
Assurance 
Program to the 33 
Primary Health 
Centers in the 
Thane Dist.  

Health Nurse, 
clerk, 
doctor 

8 

4.  To install fire 
watcher, watch 
tower, trap 
cameras in the 
forest area of 
Murbad. 

Infrast
ructur
e 

Forest 
superint
endent, 
block 
forest 
officer, 
district 
forest 
officer 

13 5-7: 25.6% 
8-10: 
74.4% 
 

Strongly 
Agree:  
34.1% 
Agree: 
50% 
Don’t 
Know: 
4.5% 
Disagree: 
11.4% 

Strongly 
Agree:   
77.3% 
Agree: 
22.7% 
 

Strongly 
Agree:  
27% 
Agree: 
64% 
Don’t 
Know: 
6.3% 
Disagree: 
2.7% 5.  

to provide CCTV 
cameras 

Infrast
ructur
e 

 10 

6.  To upgrade the 
GIS/GPS 
mechanism in the 
Police 
Commissioner 
Office and start the 
Incident 
Management 
System and 
Computer Aided 
Dispatch System.  

Infrast
ructur
e 

Police 
superint
endant, 
subedars  

10 

7.  To purchase 
Gymnastics 
equipment’s of 
international 
grade for the 
Artistic 
Gymnastics 
Training to the 
sportsmen under 
Thane Dist. Sports 
Training Center. 

Sports coaches 10 5-7: 22.2% 
8-10: 
77.8% 

Strongly 
Agree: 
80% 
Agree: 
20% 

Strongly 
Agree: 
80% 
Agree: 
20% 

Strongly 
Agree: 
60% 
Agree: 
40% 

8.  To carry out 
digitization of 
Marathi Granth 
Sangrahalaya 

Educat

ion 

Marathi 
granth 
sangrala
ya staff 

10 5-7: 42.9% 
8-10: 
57.1% 

Strongly 
Agree: 
27.3% 
Agree: 

Strongly 
Agree: 
54.5% 
Agree: 

Strongly 
Agree: 
27.3% 
Agree: 
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63.6% 
Disagree: 
9.1% 

45.5% 
 

72.7% 
 

9.  To carry out works 
of natural 
reproduction, 
forest lake, fire 
prevention in the 
forest area of 
South Tokawada.  

Enviro

nment 

Forest 
superint
endent, 
block 
forest 
officer, 
district 
forest 
officer 

10 5-7: 10% 
8-10: 90% 

Strongly 
Agree: 
40% 
Agree: 
60% 
 

Strongly 
Agree: 
70% 
Agree: 
30% 
 

Strongly 
Agree: 
40% 
Agree: 
50% 
Don’t 
Know: 
10% 

10.  To install Bunker 
Beds and Steel 
Lockers in the 
active seven 
government 
institutes under 
Dist. Women & 
Children 
Development 
Officer, Thane. 

Wome

n And 

Child 

Develo

pment 

Women 
and child 
develop
ment 
office 
staff  

10 5-7: 40% 
8-10: 60% 

Agree: 
100% 

Strongly 
Agree: 
60% 
Agree: 
40% 
 

Strongly 
Agree: 
10% 
Agree: 
80% 
Don’t 
Know: 
10% 

11.  
To prevent the 
addicted young 
generation from 
addiction in the 
Kalyan Circle area 
and to rehabilitate 
them. 

Others Clerk, 
nurse 

9 5-7: 44.4% 
8-10: 
55.6% 

Strongly 
Agree: 
33.3% 
Agree: 
55.6% 
Don’t 
Know: 
11.1% 

Strongly 
Agree: 
44.4% 
Agree: 
55.6% 
 

Agree: 
77.8% 
Don’t 
Know: 
11.1% 
Disagree: 
11.1% 
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र्ा ष्टवभागातील महत्त्वाचे ष्टनष्कर्य खालीलप्रमािे आहेत:- 

 नाविन्यपूर्ण योजनाांविषयी जनजागृती: वाष्टशम, जळगाव, नांदेड आष्टि नंदुिबाि र्ा ष्टजल्ह्यांत सवय 

लाभार्थ्ाांना नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांच्या कार्यिमाची पूिय माष्टहती होती. चंद्रपूि आष्टि गडष्टचिोलीमधे्य लाभार्थ्ाांना 

मध्यम जागरूकता होती. पुिे, पालघि, सातािा आष्टि ठािे रे्रे् नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांबाबत लाभार्थ्ाांची 

जागरूकता कमी आहे.  

 प्राप्त झालेल्ा िसू्तांची पुरेशी पातळी: बहुतांश ष्टजल्ह्यातील लाभार्ी त्ांना देण्यात आलेल्या वसू्त व सेवांच्या 

पातळीवि समाधानी आहेत. फक्त गडष्टचिोली ष्टजल्ह्यात ते संतुि झाले (75.7%).  

 पार्ाभूत सुष्टवधा ही प्रमुख िेत्र होते ज्यात बहुतांश ष्टनधी खचय झाला आष्टि बहुतांश ष्टजल्ह्यांमधे्य जास्तीत जास्त 

काम केले गेले.  

 ष्टजल्ह्यातील बहुतांश लाभार्थ्ाांनी 8-10 च्या प्रमािात ही गंभीि समस्ा असल्याचे नोदंवले.  

 बि्र्ाच लाभार्थ्ाांनी समुदार्ाच्या गिजेनुसाि र्ा र्ोजनेच्या प्रासंष्टगकतेवि सहमती दशयष्टवली.  

 60-100% लाभार्थ्ाांनी ही र्ोजना त्ांच्या उपरु्क्त ठिल्याबद्दल सहमती दशयष्टवली.  

 बि्र्ाच लाभार्ींनी हे मान्य केले की र्ोजना प्रमाष्टित किण्यास सिम आहेत.  

पर्ायविि, िोजीिोटी आष्टि मष्टहला व बालष्टवकास िेत्रात ष्टकमान कामे केली गेली. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 मुख्य शोध 
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6.3 घटनेचा अभ्यास 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ष्टटकेघिवाडी हे पुिे ष्टजल्ह्यातील एक छोटेसे खेडेगाव आहे आष्टि पुिे ष्टजल्हा मुख्यालर्ापासून उत्तिेला 92 ष्टकमी. वि 

व्हस्र्त आहे. पुिे ष्टजल्ह्यातील ग्रामीि भागांपैकी एक असलेले हे गाव आता वीज पुिवठा आष्टि गॅस पुिवठ्याच्या गिजा 

पूिय किण्याच्या बाबतीत स्वरं्-ष्टनभयि झाले आहे कािि तेरे् स्वरं्पाकघिातील कचिा ष्टकंवा ओला कचऱर्ावि कचिा-ते-

बार्ोगॅस संरं्त्रांद्वािे केल्या जािाऱर्ा प्रष्टिरे्त वाढ किण्याचे एक महत्वाकांिी धोिि हाती घेतले गेले आहे हे केस 

स्टडीचे ष्टठकाि बार्ोगॅस उजाय वापरून उजाय ष्टनष्टमयती किण्यासाठी आदशयपिे व्हस्र्त आहे. गाव स्तिावि पंचार्तीद्वािे 

अवलंबला गेलेला एक आदशय नमुना, ज्यामुळे 

शक्ती, प्रकाश आष्टि अन्न ष्टशजवण्यासाठी 

लागिाऱर्ा उजेसह गावाची उजेची संपूिय गिज 

शेि आष्टि अन्य मानवी कचिा वापरून पूिय 

केली जात आहे. र्ा प्रवासाची सुिवात 

सिपंचाद्वािे गावाची सुधाििा किण्यासाठी सुरू 

केलेल्या उपिमासह झाली. र्ाअगोदि हा 

उपिम त्ांना स्वच्छ सवेििात ष्टजंकलेल्या 

पुिस्काि आष्टि ष्टनधीसह आिंभ केला गेला होता. 

पिंतु ष्टजल्हाष्टधकािी आष्टि अन्य पंचार्त 

सदस्ांच्या पाठबळासह हा उपिम अष्टधक 

ष्टवसृ्तत स्तिावि केला गेला.  

 

बायोगॅसद्वारे 

िीज वनवमणती ि 

गॅस पुरिठा 

बायोगॅस सांयांत्र कचरा … 
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बार्ोगॅस संरं्त्र पुिेशा बार्ो-गॅसची ष्टनष्टमयती किते ज्याचा संपूिय घिाला पुिवठा होतो आष्टि तसेच 20 ष्टकलो वॅट वीज 

ष्टनष्टमयती किण्यासाठी जनिेटि सुद्धा चालवते आष्टि ही बार्ो-गॅस वीज संपूिय घिे तसेच पर्ष्टदवे सुद्धा प्रकाष्टशत किते. 

र्ामुळे वीजेसाठी महािािर  वीज मंडळावि असलेली ष्टनभयिता कमी होण्यास मदत झाली आहे. बार्ो-गॅस संरं्त्राची मुख्य 

वैष्टशष्ट्टे्य आष्टि फार्दे पुढीलप्रमािे आहेत: 

 

िवधणत सेंद्रीय पीक उत्पादन: 

द्रव आष्टि कोिडे शेिखताचे उत्पादन ज्याला 

"सेंद्रीर् स्लिी” म्हटले जाते. अनेक 

शेतकऱर्ांनी र्ा सेंद्रीर् स्लिीचा पीक 

उत्पादनासाठी असलेल्या उपर्ोगाबद्दल 

सांष्टगतले आहे ज्यामुळे पीक उत्पादन खचायत 

घट झाली आहे आष्टि उत्पादनात वाढ झाली 

आहे. सेंद्रीर् स्लिीच्या वाढत्ा उपर्ोगामुळे 

ष्टकटकनाशक वापिामधे्य घट झाली आहे. 

अनेक शेतकऱर्ांना आता पीकाच्या वाढलेल्या 

उत्पादनाचा आष्टि कमी झालेल्या खचायमुळे फार्दा होत आहे. अगोदि कांदा पीकाचे 40-55 ष्टकलो उत्पादन रे्त 

असे, पिंतु आता ष्टततकीच िक्कम खचय करून ते जवळजवळ 400-450 ष्टकलो उत्पादन घेऊ शकतात. सेंद्रीर् 

स्लिीच्या वाढत्ा वापिामुळे आष्टि ष्टकटकनाशकाच्या घटलेल्या वापिामुळे, अनेक शेतकिी आता त्ांच्या उत्पादन 

खचायतून कमीतकम रू.10, 000 बचत करू शकत आहेत. सेंद्रीर् स्लिी वापििाऱर्ा एका शेतकऱर्ाने सांष्टगतले ष्टक 

त्ाचे उत्पादन आता 6.5 टनापर्ांत वाढले आहे आष्टि उत्पादनात 50 टके्क वाढ झाली आहे. वष्टधयत सेंद्रीर् पीक 

उत्पादन: 

िीज आवर् गॅस पुरिठा: 

र्ा बार्ोगॅस संरं्त्रामुळे खेडेगावातील फक्त शेतकऱर्ांना पीक उत्पादनातील वाढीचा फार्दा होतो इतकेच नाही ति 

घिे आष्टि समुदार्ाची वीज आष्टि गॅसची मागिी देखील पूिय होत आहे. खेडेगावामधे्य, जवळजवळ 50 घिांना गॅस 

पुिवला जातो. हा गॅस प्रते्क घिाला रू.300 दि मष्टहना र्ा दिाने पुिवला जातो. ष्टनमायि झालेली शक्ती रे्ट 

प्रकाशासाठी वापिली जाते, र्ा रु्ष्टनटचे आउटपुट शाळा आष्टि घिांमधे्य तसेच पर्ष्टदवे प्रकाष्टशत किण्यासाठी 

वापिले जाते.  
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कॉम्प्पु्यटर सुणवधेचष शोध आणि इांटरनेट सुणवधेच्यष देशषतील प्रते्क भषगषत उपलब्धतेमुळे ग्रांथपषलषचे कषया चषलु 

ठेवण्यषत नवीन आव्हषने उभी होत आहेत. णडिीटल ग्रांथषलयषांच्यष णवकषसषचष णडिीटषयझेशन हष एक महत्वपूिा पैलू 

आहे कषरि त्षमुळे मौल्यवषन मषणहती सांसषधनषांची उपलब्धतष, वषपर, सांशोधन आणि ितनषचे नवीन मषगा खुले 

होतषत. मरषठी ग्रांथ सांग्रहषलय, ठषिे यषांनी 

णडिीटषयझेशनची सुरवषत केली आहे. ग्रांथषलय 

व्यवस्थषपनषने पुस्तकषांचे णडिीटषयझेशन 

नोव्हेंबर 2017मधे्य सुरू केले. णिल्हषणधकषऱयषने 

रू.50 लषख उपलब्ध करून णदले आहेत. 

ग्रांथषलय िे शहरषतील सवषात पुरषतनपैकी एक 

आहे, त्षांच्यष 120व्यष वधषापन णदनषच्यष प्रसांगी, 

त्षांनी एक णडिीटल णकयोस्क आणि स्क्रीन 

बसवलष आहे ज्यषवर वषचक पुस्तकषतील 

सषणहत् वषचू शकतषत. स्क्रीनवर पुस्तकषची ती 

पषने प्रदणशात होतषत िी वषचक णनवडेल. तसेच 

स्क्रीनवर ऍणनमेटेड कथष आणि मषणहतीपते्र सुद्धष 

दशावली िषतषत. लोकषांसषठी इणतहषस, 

िीवनचररते्र, भूशषस्त्र, कषव्य आणि अनेक इतर 

णवर्यषांच्यष शे्रिीतील 20 णवर्यषांवरील 1,500 

ऑणडओ पुस्तके आणि 1,730पेक्षष िषस्त 

पुस्तके उपलब्ध आहेत. इ-पुस्तके देखील 

मराठी 

ग्रांथसांग्रहालयाचे 

वडवजटलायझेशन 

िाचनाची सिय जपरे् … 

 

 

Newsletters for 

readers 

Audio files  

Stories for 

children 
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मोफत उपलब्ध आहेत.  
 

णवद्यषधर वषलषवलकर, ग्रांथषलयषचे प्रशषसकीय अणधकषरी, म्हिषले, “आमच्यषकडे अपलोड आणि सॅ्कन केलेली 25 

पुस्तके आणि 18 लषखषांपेक्षष िषस्त पषने आहेत”. ग्रांथषलषयने सांस्थषत्मक दृष्ट्ट्यष णनमषाि झषलेले सषणहत् णडिीटषइि 

करण्यषसषठी ग्रांथषलयषने त्षांची स्वतःची सॅ्कणनांग सुणवधष देखील णवकणसत केली आहे. हे लक्षवेधी आहे णक ग्रांथषलयषने 

केसरीसषरखी वृत्तपते्र, )बषळ गांगषधर णटळकषांद्वषरे स्थषणपत( 1952 पषसून ितन केली आहेत. “आमच्यषकडे असलेली 

अनेक पुस्तके अत्ांत िीिा झषली आहेत. त्षांची स्स्थती चषांगली नसल्यषने, पुस्तकषांचे ितन करण्यषची कल्पनष 

उदयषलष आली. त्षांचे णडिीटषयझेशन केल्यषनांतर, पूिा िगभरषतील लोकषांसषठी ती उपलब्ध होतील. शतकषांपेक्षष 

िषस्त वय असलेली ही पुस्तके ितन करिे सुद्धष त्षमुळे अणधक सोपे होईल,” प्रिषली कोबल, मरषठी ग्रांथ 

सांग्रहषलयषच्यष ग्रांथपषल यषांनी सषांणगतले”. 

 

वरीष्ठ नषगररकषांसह ग्रांथषलयषसषठी िे वषचक वगािी देत आहेत त्षांनष आतष 100 वर्षापूवी पषसूनचे कषही सषणहत् 

त्षांच्यष घरषांमधे्यच आरषमदषयकपिे वषचण्यषस उपलब्ध झषल्यषमुळे आनांद होत आहे.  

 

णवद्यषधर वषलषवलकर यषांनी ग्रांथषलयषच्यष णडिीटषयझेशनचे कषही फषयदे नमुद केले िे खषलीलप्रमषिे आहेत: 

“भरपूर प्रमषिषत सॅ्कन करून शब्षांची ओळख पटविे सोपे झषल्यषने एखषद्यष णवणशष्ट् णवर्यषवर सांशोधकषांनष सांशोधन 

करण्यषस मदत होते. सांशोधक एकष शब्षच्यष णकां वष प्रकषरषच्यष नषांवषने एखषद्यष पुस्तकषचे नषांव णकां वष लेखकषची 

पुस्तके शोधू शकतषत”. कोहष सॉफ्टवेअर  ही एक सांपूिापिे मषणहती उपलब्ध असलेली, मोिमषप करण्यषयोय 

ग्रांथषलय व्यवस्थषपन प्रिषली आहे िी प्रचांड सांग्रहषांद्वषरे पुस्तक ओळखिे आणि शोधून कषढण्यषसषठी वषपरली िषते.  

“पुस्तक देिे आणि ते सषांभषळून हषतषळण्यषऐविी आवश्यक असलेल्यष भषगषचे णकां वष त्षतील कषही भषगषचे णप्रांटी ांग 

करिे”. 
 

 

Change in process of functioning of library: from big storage and use of cards to scanning to 

preserve books and recording everything online. 
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फक्त वषचकषांनषच ग्रांथषलयषच्यष णडिीटषयझेशनमुळे फषयदष होिषर आहे असे नषही तर ग्रांथपषलषांनी सुद्धष नमुद केले 

णक त्षांचे कषम सहिसोपे आणि कमी बोज्यषचे झषले आहे. ग्रांथषलयषतील िषगेची समस्यष आतष दूर झषली आहे. कषडे 

आणि रेकॉड्ासमधे्य िषिषरी िषगष आतष कमी झषली आहे.  

 

ग्रांथषयन, तुमच्यष घरषपयांत पुस्तके पुरविषरे वषहन, णवद्यषधर वषलषवलकर यषांनी नमुद केले णक िवळपषस 10,000 

पुस्तके घरोघरी पोहोचविषऱयष सेवेद्वषरे पुरवली िषतषत.  

कषही अन्य उपक्रम िे भणवष्यषत हषती घेतले िषिषर आहेत ते सुद्धष श्री. वषलषवलकर यषांनी नमुद केले. “मोबषईलद्वषरे 

पुस्तकषांचष पुरवठ्यषमुळे, कोित्षही वेळी आणि कोित्षही णठकषिी पुस्तके उपलब्ध केली िषऊ शकतषत. पुस्तके 

वषचकषसषठी 10-15 णदवस उपलब्ध असतील. देवेंद कॉनार, वरीष्ठ आणि णदव्यषांग लोकषांसषठी एक स्वतांत्र णवभषग 

असेल”.  

तरीही, उपक्रम आणि वषचनषच्यष सवयीचे ितन करण्यषच्यष कल्पनेचे वैणवध्यकरि फक्त तेव्हषच प्रषप्त केले िषऊ 

शकते िेव्हष त्षसषठी आवश्यक असलेल्यष णनधीची पूतातष होते.  
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वांदनष MAVIN )मणहलष आणथाक णवकषस मांडळ( येथे एक CMRC व्यवस्थषपक (समुदषय व्यवस्थषपन सांसषधन कें द्र( 

आहे. णतने MAVIN सषठी कषम करण्यषस 2014मधे्य सुरवषत केली आणि णतची भूणमकष SHG ची स्थषपनष आणि 

णवकषस करण्यषमधे्य आहे.  

ती म्हिते- “पूवी आम्ही SHG मधील मणहलषांच्यष उपिीणवकष णनणमातीसषठी उदबत्त्यष तयषर करण्यषचे कषम करत 

होतो. परां तु यषमुळे चषांगलष पररिषम णमळषलष नषही कषरि आम्हषलष 

मषकेटी ांग कसे करषयचे ते मषणहत नव्हते. आम्ही नांतर णिल्हषणधकषऱयषांकडे 

यषसांबांधी मदत मषगण्यषसषठी गेलो. त्षांनी आम्हषलष BRTC (बषांबू सांशोधन 

आणि प्रणशक्षि कें द्र)येथे पषठवले. आम्ही BRTCलष एक प्रस्तषव णदलष. तो 

स्वीकषरलष गेलष आणि आतष दोन वर्षांपषसून, , BRTC आमच्यषसह कषम 

करत आहे”. 

BRTC कडून SHG मणहलषांनष बषांबू कलेचे प्रणशक्षि णदले िषते. 165 SHG 

मणहलषांनष आतषपयांत हे प्रणशक्षि णमळषले आहे. प्रणशक्षि पूिा झषल्यषनांतर 

मणहलष BRTC कडून णदलेल्यष आणि बषांबू प्रदशानषांकडून णदलेल्यष ऑडासा 

पूिा करण्यषसषठी उत्पषदन करण्यषस सुरवषत करतषत.  

“उत्पषदन CFC-सषवािणनक सुणवधष कें द्रषमधे्य णनमषाि केले िषते. यष 

कें द्रषमधे्य सवा प्रकषरची मशीनरी आहे. उत्पषदनषनुसषर, BRTC मणहलषांनष 

पेमेंट देऊन उत्पषदन खरेदी करते िे सुमषरे रू. 200/दर णदवसषलष दर 

नगषसषठी असते. णफणनणशांग, मषकेटी ांग आणि णनणमाती BRTCद्वषरे केली 

बाांबू िाफ्ट 

टर े वनांग 

एस.एच.जी. 

मवहला सबलीकरर् … 
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िषते. मणहलष बषांबूच्यष वसु्त िसे डषयरी, स्मरिणचहे्न, की चेन, रषखी इत्षदी वसु्त तयषर करतषत. रषखी प्रणसद्ध झषली 

आहे कषरि रक्षषबांधनषच्यष कषळषत आम्ही त्ष अनेक णवक्री केल्यष आहेत आणि लोकषांनष त्ष आवडल्यष आहेत.” 

प्रणशक्षि आणि सत्रषांणवर्यी णतने सषांणगतले - “िषनेवषरी 2018 मधे्य प्रणशक्षि वगा 

सुरू झषले. आतषपयांत 165 स्स्त्रयषांनष प्रणशक्षि णमळषले आहे आणि हे वगा अिूनही 

चषलु आहेत. हे सवा समुदषयषतील मणहलषांसषठी आहे, फक्त SHG मणहलषांसषठीच 

नषही. CFC मधे्य बषांबू कलेसषठी प्रणशक्षि णदले िषते”.  

योिनेच्यष फषयद्यषांणवर्यी ती सषांगते - “यष स्स्त्रयषांकडे उपिीणवकेचे सषधन नव्हते, 

BRTC ने त्षांनष ते णदले आहे. फक्त इतकेच नषही तर प्रणशक्षि पूिा करण्यषसषठी 

मणहलषांनष रू. 2000चे प्रणशक्षि वेतन आणि दषखलष णमळतो. SHG मणहलष यषआधी 

कधीही त्षांच्यष घरषबषहेर पडल्यष नव्हत्ष, आतष त्ष स्वतः प्रणशक्षि कें द्रषकडे 

प्रवषस करतषत. यषमुळे त्षांनष त्षांच्यष घरषच्यष णभांती ांमधून बषहेर पडून िगषकडे 

त्षांच्यष निरेतून पषहषण्यषची सांधी णमळषली आहे. कषही स्स्त्रयष बषांबू प्रदशानषसषठी 

णदल्लीपयांत सुद्धष पोहोचल्यष. त्षांनष नेतृत्व णवकषसषचे सुद्धष प्रणशक्षि णमळषले 

ज्यषमुळे स्वतःसषठी बोलण्यषस आणि भषगधषरकषांच्यष समोर स्वतःची भूणमकष 

मषांडण्यषसषठी त्षांच्यषमधे्य क्षमतष तयषर झषली, पूवीच्यष अगदी णवरूद्ध िेव्हष त्ष णबलकुल बोलत नव्हत्ष”.  

यष योिनेद्वषरे मणहलषांच्यष गरिष पूिा होण्यषणवर्यी णवचषरले गेले तेव्हष त्ष म्हिषल्यष - “हष एक उत्तम उपक्रम आहे 

परां तु पुरेसष नषही. मणहलषांकडे उपिीणवकेचे कोितेही सषधन नव्हते, ते आतष णमळषले आहे. परां तु आमच्यषकडे एक 

णफणनणशांग मशीन नषही, िे आम्हषलष उपलब्ध करून णदले पषणहिे. स्स्त्रयषांनष उत्पषदनषांसषठी अणधक उच्च दर णमळषले 

पषणहिेत. स्स्त्रयषांनष  CRCपयांत प्रवषस करण्यषसषठी समस्यष येतषत, त्षमुळे िर त्षांच्यषसषठी एखषदे वषहन उपलब्ध 

करून णदले तर त्षमुळे ही समस्यष दूर होईल.” 

मणहलषांनष उत्पषदनषच्यष दरम्यषन मशीनरी हषतषळण्यषमधे्य आव्हषनषांचष सषमनष करषवष लषगतो. कषहीििी मशीनरी 

ऑपरेट करण्यषत असमथा ठरतषत, त्षांनष कषही दुसरे कषम णदले िषते. इतर दुसरे आव्हषन म्हििे CFCपयांत 

पोहोचिे. णतलष वषटते णक िर प्रणशक्षि आणि प्रणशक्षिषचष अवधी वषढवलष गेलष आणि प्रवषसषची समस्यष दूर झषली 

तर, योिनष अणधक णटकषवू होईल आणि सांपूिा कषम अांतभूात करण्यषसषठी MAVIN लष अणधक सोपे िषईल.  
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सषतषरष णिल्हष हष महषरषष्ट्र  रषज्यषत पणिम महषरषष्ट्र  णवभषगषत येतो. करषड येथील सरकषरी रूग्णषलयषमधे्य मोडू्यलर 

ऑपरेशन णथएटर नव्हते, िे डॉक्टसा, नसेस, रूग्ण आणि अन्य रूग्णषलय कमाचषऱयषांनष दुय्यम सांसगषापषसून 

वषचणवण्यषसषठी अत्षवश्यक होते. दुय्यम सांसगा म्हििे असष सांसगा िो  अस्वच्छ रूग्णषलयीन वषतषवरिषलष 

प्रकटीकरि झषल्यषमुळे होतो. 

श्री. इनषमदषर, सांचषलक NL हेल्थकेअर, सोलषपूर तेथे सुमषरे पषच वर्षांपषसून कषम करत आहेत. ते सांस्थेच्यष व्यवसषय 

सांचलनषसषठी िबषबदषर आहेत. NL हेल्थकेअर ही एक खषिगी आरोय सांस्थष आहे आणि त्षांनी आरोयषवरील 

नषणवन्यपूिा योिनेची अांमलबिषविी करण्यषचे कषया स्वीकषरले आहे: करषड, सषतषरष येथे मोडू्यलर ऑपरेशन 

णथएटरचे (OT) बषांधकषम. हे बषांधकषम 2017मधे्य पूिा झषले आणि तेव्हषपषसून OT सक्रीय आणि उत्तम कषम करत 

आहे.    

त्षांनष णसव्हील सिान सषतषरष यषांच्यष वेबसषइटवरील णनणवदेद्वषरे यष सांधीणवर्यी कळले होते ज्यषांच्यषकडे यषसषठी 

णनणवदेचे अणधकषर होते. त्षांनी ही णनणवदष भरली आणि करषड रूग्णषलयषत मोडू्यलर ऑपरेशन णथएटरचे बषांधकषम 

करण्यषची कल्पनष सषदर केली. णनवडीसषठी णनकर् होते सवषात कमी बोली असिषरी आणि अनुभवी सांस्थष णनवडली 

िषईल.  NL हेल्थकेअर णनवडले गेले आणि नांतर त्षांनी णसव्हील सिान कमाचषऱयषांकडे त्षांची कल्पनष सषदर केली. 

त्षनांतर त्षांच्यषसषठी णनधी मांिूर केलष गेलष आणि त्षांनी मोडू्यलर OTचे बषांधकषम सुरू केले. 

मोडू्यलर OT महत्वपूिा आणि फषयदेशीर दोन्ही आहे. रूग्णषलये ही दुय्यम सांसगा वहन करत असतषत.  

1. दुय्यम सांसगषाचष धोकष कमी होिे: हे सांसगा इतके सवासषमषन्य आहेत णक अनेकदष ते दुलाणक्षले िषतषत. 

दीघाकषळ प्रकटीकरिषनांतर डॉक्टसा, नसेस, रूग्ण आणि इतर रूग्णषलय कमाचषऱयषांनष सांसगा होण्यषची 

शक्यतष खूप िषस्त आहे. OTचष मुख्य फषयदष म्हििे आरोय सांबांणधत समस्यष िसे दुय्यम सांसगा कमी 

होतषत.  

मॉडू्यलर 

ऑपरेशन 

वथएटरचे 

बाांधकाम 
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2. उच्च-तांत्रज्ञषनयुक्त मशीनरी कमाचषऱयषांसषठी कषम अणधक सोपे, वेगवषन आणि कमी अडचिी ांचे बनवते: 

मोडू्यलर OTमधे्य सवा उच्च-तांत्रज्ञषनयुक्त मशीनरी स्स्थत असते, त्षमधे्य ऑपरेशन रेकॉडा केले िषऊ 

शकते आणि तेथे णनयांत्रि पॅनेल सुद्धष असते. ते रूग्णषलयषांसषठी असलेल्यष रषष्ट्र ीय मषन्यतष मांडळषच्यष 

णनयमषांनुसषर बनवलेले असते. सवा गॅस पषइपलषइि कें द्रीभूत केलेल्यष असतषत. एनेस्थेणशयषचे डोस कमी 

होतषत आणि णदलेल्यष कषलषवधीत अणधक शल्यणक्रयष करतष येतषत. कमाचषऱयषांनष एक उत्तम सुणवधष णमळते. 

रेरीलषयझशन प्रणक्रयष नवीन मशीनरीमुळे अणधक सोपी बनते. फु्यमीगेशनची आवश्यकतष रषहषत नषही. 

अणधक उत्तम आणि उच्च-तांत्रज्ञषनयुक्त मशीनरीमुळे कमी उपकरिषांची गरि भषसते. कमाचषऱयषांचे कषम 

पुष्कळ सोपे आणि वेगवषन बनले आहे.  

यष योिनेंतगात NL हेल्थकेअरच्यष िबषबदषऱयष होत्ष णक  सांपूिा मिलष-आरषखड्यषमधे्य नवीन OTसह बषांधकषम 

करिे - चेंणिांग रूम, ररकव्हरी रूम, स्क्रब रूम आणि वॉश रूम. नांतर त्षांनष कमाचषरी प्रणशक्षिषसषठी प्रणशक्षि 

मोडू्यल णवकणसत करषयचे होते. त्षांनी  शल्यणक्रयष  आणि नवीन OTचे कषया िसे OT इलेक्टर ीक टेबल, णनयम, 

रेरीलषयझेशन प्रणक्रयष,  OT उपकरिषांची देखभषल, ऑक्सीिन कें द्रीकरि इत्षदीसषठी कमाचषऱयषांनष प्रणशक्षि णदले. 

पणहल्यष मणहन्यषत, NL हेल्थकेअरच्यष सपोटा रषफलष नवीन OTमधे्य मदत आणि सपोटा करण्यषसषठी णिल्ह्यषमधे्य 

रषहषवे लषगले. एकष मणहन्यषनांतर, त्षांनष त्षांच्यष सपोटा टीम आवश्यकतेनुसषर पषठवषवे लषगिषर आहे. णसव्हील सिान, 

सषतषरष यषांच्यषसह केलेल्यष त्षांच्यष करषरषमधे्य पषच वरे् देखभषल आणि वॉरांटीचे कलम समषणवष्ट् आहे.   

श्री. इनषमदषर यषांनी सषांणगतल्यषप्रमषिे योिनेच्यष अांमलबिषविीनांतर समषिषमधे्य आरोय-सांबांधी सुधषरिष आणि 

वतानषत बदल णदसून आले आहेत.   

1. रूग्णषलयषतील सुधषररत पषयषभूत सुणवधष: करषड सरकषरी रूग्णषलयषची आखिी अत्ांत खरषब होती. मोडू्यलर 

OT णमळषल्यषनांतर, रूग्णषलयषच्यष पषयषभूत सुणवधषांमधे्य अनेक पटीने सुधषरिष झषल्यष आहेत.  

2. रूग्णषांची करषड रूग्णषलयषसषठी पसांती वषढली आहे: आतष रूग्णषलयषत मोडू्यलर OT असल्यषमुळे रूग्ण 

खषिगी रूग्णषलयषपेक्षष येथे िषिे अणधक पसांत करतषत.  

 

ही योिनष णटकून रषहषण्यषसषठी, णनधी मयषादष सषांभषळिे महत्वषचे आहे. श्री. इनषमदषर यषांनी सषांणगतले णक नषणवन्यपूिा 

योिनेतील णनधीच्यष मयषादेमुळे, ते अनेक गोष्ट्ी नवीन OTमधे्य िोडू शकले नषहीत.  
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7. ष्टनष्कर्य 

सवेक्षि केलेल्यष णिल्ह्यषांमधून प्रचांड सांखे्यने उपक्रम, णवणभन्न कषमषांच्यष समषवेशषसह हषती घेतले गेले आहेत. सवा 

कषमे समषिषतील लोकषांसषठी उपयुक्त आणि मदतगषर आहेत. तरीही अशष कषमषांच्यष अांमलबिषविी दरम्यषन समोर 

आलेली प्रमुख समस्यष णवतररत केलेल्यष णकां वष मांिूर केलेल्यष णनधीशी सांबांणधत होती. णनधीच्यष कमी रकमेचे वषटप 

केल्यषमुळे फक्त कषमषमधे्य अडथळष होतो इतकेच नषही तर णवकषसषचष हेतूसषठी सुद्धष ते अपूरष पडते. णनधीचे 

अकषयाक्षम वषटप पषयषभूत सुणवधषांच्यष णवकषसषतील अांतर भरून कषढण्यषस आणि अथापूिा उपक्रम पषर पषडण्यषमधे्य 

अडथळष बनते. अत्ांत कमी रकमेचे वषटप णवकषसषच्यष हेतूांसषठी अपुरे आहे इतकेच नवे्ह तर, इतर अनेक लक्ष्यषांवर 

िसे पषयषभूत सुणवधषांमधील अांतर, अथापूिा णनयोिनषचे उपक्रम चषलणविे यषवर मयषादष पडते आणि कमी णवतरि 

होण्यषचष पररिषम होतो. कषही उपक्रमषांसषठी आवश्यकतषांनुसषर णनणवदष आणि कमी णनधीच्यष चौकटी ठेवल्यषमुळे 

वषस्तणवक आवश्यक असलेल्यष रकमेचष अांदषि कमी केलष िषतो.  DPO सह केलेल्यष चचषांमधून, त्षांनी सुचणवले णक 

ठरषणवक यांत्रिषांसषठी देखभषलीच्यष खचषासह वषस्तणवक रकमेचष अांदषि घेतलष गेलष पषणहिे.  

कधीकधी एखषद्यष ठरषणवक णिल्ह्यषमधे्य कषम पषर पषडण्यषसषठी वषस्तणवक गरि आणि लषगिषरष वेळ णनणित करिे 

कठीि िषते. अांमलबिषविी करिषऱयष सांस्थेने कषम पषर पडण्यषसषठी लषगिषऱयष आवश्यक कषलषवधीचष अांदषि 

सषदर केलष पषणहिे. यषमुळे कषम योय प्रकषरे पषर पषडण्यषसषठी स्पधषात्मक मषगषाने मदत होईल. 

हे सुद्धष सुचवले गेले णक णनधी उलट्यष मषनव णवकषस णनदेशषांकषवर आधषररत णवतररत केलष गेलष पषणहिे. यषमुळे 

कमी मषनव णवकषस णनदेशषांक असलेल्यष रषज्यषांमधे्य अणधक णनधी वषटप केलष िषण्यषचष पररिषम होईल. उच्च HDI 

असलेल्यष रषज्यषांनष अशष णनधीची आवश्यकतष नसते त्षऐविी कमी HDI असलेल्यष रषज्यषांनष त्षांच्यष णवकषसषच्यष 

गरिष पूिा करण्यषसषठी अणधक णनधी णदलष पषणहिे.  

बहुतषांश DPO आणि DCPनी अहवषल णदलष णक णिल्हषणधकषऱयषांनष णिल्ह्यषच्यष गरिेनुसषर योिनष मांिूर करण्यषचे 

अणधकषर असषयलष हवेत. अणधकषर स्तरषमधे्य णकां वष खषलच्यष स्तरषवर देखील णवतररत झषले पषणहिेत 
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8. र्ोजनांच्या प्रभावी अंमलबजाविीसाठी  

सवेक्षि केलेल्यष णिल्यषांमधे्य णवणवध प्रकषरची कषमे समषणवष्ट् करिषरे मोठ्यष प्रमषिषत प्रकल्प हषती घेण्यषत आले 

आहेत. सवा कषमे समुदषय सदस्यषांसषठी उपयुक्त आणि उपयुक्त असल्यषचे णसद्ध झषले आहे. र्ा कार्यिमात 

भागधािकांसमोि काही आव्हाने होती. र्ा प्रोग्रामच्या ष्टटकावसाठी त्ांच्या ष्टशफािसी खालीलप्रमािे आहेत: 

 

 िैयक्तिक योजनाांसाठी अथणसांकल्प िाढिा: अशा कामांच्या अंमलबजाविीदिम्यान उद्भविािी मुख्य समस्ा 

वाटप केलेल्या ष्टकंवा मंजूि ष्टनधीच्या पर्ायप्ततेशी संबंष्टधत आहे. कमी प्रमािात ष्टनधी वाटपामुळे केवळ कामच 

अडर्ळा रे्त नाही ति ष्टवकासाची उद्दीिे देखील अपुिी आहेत. अपुिा ष्टनधी वाटप ही सामुदाष्टर्क ष्टवकासाची 

पोकळी भरुन काढण्यासाठी व अर्यपूिय व्यार्ामासाठी बाधा म्हिून काम किते. अतं्त कमी वाटप िक्कम 

केवळ ष्टवकासाच्या उदे्दशानेच अपुिी नसते ति पार्ाभूत सुष्टवधांमधील तूट भरून काढिे, अर्यपूिय ष्टनर्ोजन 

अभ्यास कििे आष्टि ष्टवतििात कमी परििाम होिे र्ासािख्या इति अनेक उद्दीिांनादेखील मर्ायष्टदत ठेवते. 

म्हिूनच बहुतेक भागधािक-डीपीओ, डीपीसी आष्टि अंमलबजाविी एजन्सीनंी कार्यिमाची ष्टटकाव 

वाढवण्यासाठी मंजूि केलेला ष्टनधी वाढवण्याची ष्टशफािस केली. 

 काही पुढाकाराांसाठी फ्लोवटांग टेंडर आष्टि कमी फंष्टडंग बॅ्रकेट्समुळे वास्तष्टवक िकमेची आवश्यकता कमी 

होते. डीपीओशी चचेनंति त्ांनी र्ोजनांच्या देखभालीसाठीच्या खचायसह वास्तष्टवक िक्कम मोजण्याचे सुचष्टवले की 

हा कार्यिम अष्टधक र्शस्वी किण्याचा मागय आहे. 

 योजनेच्या अांमलबजािर्ीपासून वकती िेळ आष्टि मािसाचे ष्टदवस आहेत र्ाचा अचूक अंदाजीः कधीकधी 

एखाद्ा ष्टजल्ह्यात हे काम पाि पाडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गिजा व वेळ ओळखिे कठीि होते. कार्ायन्वर्न 

एजन्सीने कामाच्या अंमलबजाविीसाठी आवश्यक वेळेचा अंदाज सादि किावा. हे काम र्ोग्य प्रकािे पाि 

पाडण्यास मदत किेल. 

 वजल्ह्यातील एचडीआय गुर्ाांच्या आधारे वनधीचे िाटप: उलट मानव ष्टवकास ष्टनदेशांकाच्या आधािे ष्टनधीचे 

वाटप केले जावे, अशी सूचनाही किण्यात आली. र्ामुळे कमी मानव ष्टवकास ष्टनदेशांक ष्टजल्ह्यांना अष्टधक ष्टनधी 

देण्यात आला आहे. उच्च एचडीआर् असलेल्या ष्टजल्ह्यांना मोठ्या ष्टनधीची आवश्यकता नसते, त्ाऐवजी कमी 

एचडीआर् असलेल्या िाज्यांना त्ांच्या ष्टवकासाच्या गिजा भागष्टवण्यासाठी अष्टधक ष्टनधी द्ावा. 

 खालच्या शे्रर्ीत अवधक चाांगले प्रशासकीय िीज वितरर्ेः बहुतेक डीपीओ आष्टि डीसीपीनंी अहवाल ष्टदला की 

ष्टजल्हाष्टधकािी हा एकमेव व्यक्ती आहे ज्या र्ोजना मंजूि कितात. ष्टजल्हा प्रशासकीर् सष्टमतीला अष्टधकाष्टधक 

प्रशासकीर् अष्टधकाि द्ावेत, अशी सूचना त्ांनी केली. त्ांनी हे सांगून समर्यन केले की कधीकधी असे होते की 

संग्राहकाच्या मंजुिीसाठी वेळ लागतो आष्टि र्ोजना अंमलबजाविीस ष्टवलंब होतो. ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन सष्टमतीला 

ष्टजल्हाष्टधका before््र्ांसमोि समाजाच्या गिजा जािून घेता रे्तील. म्हिून जि अष्टधकािी अष्टधक स्तरित 

असतील आष्टि खालच्या पातळीविही शक्ती ष्टवतरित केली गेली ति र्ा कार्यिमाची ष्टटकाव ष्टमळू शकेल. 
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9. फील्ड मधील ष्टचते्र  

1. वजल्हा: उस्मानाबाद 

 

2. वजल्हा: चांद्रपूर 

 

 

 

 

Women toilet in SP office E-learning in primary school 

Scheme 1: To construct toilets for 

women and visitors in the SP Office 

Osmanabad 

Scheme 2: To provide E-learning 

facility to primary school in the 

Osmanabad Dist.

Scheme 1: Gym at Varora Sports 

complex 

Scheme 2: water purifier installed 

at Chandrapur jail  
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3. वजल्हा: जळगाि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheme 1: To purchase toys for the 

active anganwadi centre in Jalgaon 

district  

Scheme 2: To install CCTV cameras 

in every chowk in various parts of 

Pachora city   
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10. संस्र्ात्मक व्यवस्र्ा आष्टि अंमलबजाविी प्रष्टिर्ा  

सामान्य ष्टजल्हा वाष्टर्यक र्ोजनेंतगयत अंमलबजाविी केल्या जािाऱर्ा नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांशी संबंष्टधत संस्र्ात्मक 

व्यवस्र्ा आष्टि अंमलबजाविी प्रष्टिर्ांचे तपशील पुिविािी मागयदशयक तते्व. ही मागयदशयक तते्व नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांची 

मुख्य उष्टद्दिे पूिय किण्यासाठी उपिमाच्या अंमलबजाविीत सुष्टवधा आिण्याच्या दृिीकोनातून तर्ाि केली गेली 

आहेत. 

ही मागयदशयक तते्व उपिमाच्या प्रते्क पार्िीवि उपिमाची प्रार्ष्टमक वैष्टशष्ट्टे्य स्पि कितात, त्ांचे उष्टद्दिांचे वियन 

किता, संस्र्ात्मक व्यवस्र्ा आष्टि अंमलबजाविी प्रष्टिर्ा ष्टवसृ्ततपिे मांडतात, आष्टि देखिेख आष्टि दिता घेण्याच्या 

समावेशासह देखिेख आष्टि मूल्यांकनाच्या तपशीलवाि प्रिाली सुद्धा पुिवतात.  

र्ा अध्यार्ामधे्य सवेिि केलेल्या ष्टजल्ह्यातील संस्र्ात्मक प्रिालीच्या वास्तष्टवक कार्ायचे ष्टवशे्लर्ि केले आहे ज्यामधे्य 

ष्टनर्ोजन प्रष्टिर्ा, देखिेख आष्टि दिता प्रिाली, ष्टनर्ोजन आष्टि देखिेख प्रष्टिर्ा, आष्टि उपिम व्यवस्र्ापनावि लि 

कें द्रीत केले आहे. र्ा अध्यार्ातील एक भाग ष्टजल्ह्यांमधील ष्टनर्ोजन प्रष्टिर्ा स्पि कितो आष्टि नंति नमुन्यातील 

र्ोजनांनुसाि त्ांच्या कार्ायचे मूल्यांकन कितो. 

District 1: YAVATMAL  

Table 1: Evaluation of Sampled Schemes 

District Name: YAVATMAL 

S. 
No. 

Year Name of scheme 
Amount spent on the 
works (in Rs. Lakhs) 

Documents 
Checked/ Collected 

1.  2015-
2016 

To purchase sports material for rifle 
shooting (177 air rifles), archery (feeta 
round bow), archery (carbon arrow), 
football kit, yoga mat and yoga kit for the 
Dist. Sports Complex, Yavatmal. 

7.54 

Administrative 
approval, Utilization 
Certificate, 
Completion 
certificate of work. 

2.  To install C.C.T.V. cameras in the premises 
of Collector Office at Yavatmal. 

15.65 

Administrative 
approval, Utilization 
Certificate, 
Completion 
certificate of work. 

3.   To implement business centered 
employment oriented training program for 
young men and women in the families 
affected with suicide of farmers in the 
Yavatmal district through Dist. Skill 
Development Executive Committee.                  

22.41 

Administrative 
approval, Utilization 
Certificate, 
Completion 
certificate of work. 

4.  To make available market place for the 
agriculture produce of the farmers at 
Yavatmal, to construct the Shri. Vasantrao 
Naik Farmers Self Independence Center 
(Mall). 

200 

Administrative 
approval, Utilization 
Certificate, 
Completion 
certificate of work. 

5.  To purchase a new 100 KVA, 11/0.433 KV 
transformer to provide regular electricity 
supply to the agricultural pumps of the 
farmers in the area of Yavatmal, 
Pandharkavada, Pusad. 

200.57 

Administrative 
approval, Utilization 
Certificate, 
Completion 
certificate of work. 

6.  2016-
2017 

To install L.E.D. TV in the hostel of Jawahar 
Navodaya Vidyalaya, Belora, Tal. Ghantanji.  2.47 

Administrative 
approval¸ Utilization 
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Certificate, 
Completion 
certificate of work. 

7.  To construct kitchen and dining shade for 
the relatives of the patients in the area of 
Shri. Vasantrao Naik Medical College, 
Yavatmal 

15.13 

Administrative 
approval, Utilization 
Certificate, 
Completion 
certificate of work. 

8.  Under Yavatmal N.P., to construct the 
Planetarium and set up Adventure Park in 
the 2500 sq. m. place in the Nehru Udyan at 
the Azad Maidan.  

345.71 

Administrative 
approval, Utilization 
Certificate, 
Completion 
certificate of work. 

9.  2017-
2018 

To make arrangement of Brail books/ C.D./ 
E-books Library for blind handicapped 
brother in the Pandharkavada territory. 7.85 

Administrative 
approval, Utilization 
Certificate, 
Completion 
certificate of work. 

10.  To install compactors at Collector Office 
and 7 Sub Divisional offices in the district. 

72.25 

Administrative 
approval, Utilization 
Certificate, 
Completion 
certificate of work. 

11.  To make available market place for the 
agriculture produce of the farmers at 
Yavatmal, to construct the Shri. Vasantrao 
Naik Farmers Self Independence Center 
(Mall) (Phase No. 2). 

209.01 

 Administrative 
approval, Utilization 
Certificate, 
Completion 
certificate of work.  

 

DPOच्या मतानुसाि, प्रशासकीर् मान्यता बैठकांचे इष्टतवृत्त म्हिून मानल्या गेल्या आहेत, MOMसाठी कोितीही 

स्वतंत्र तर्ािी केल्याचा अहवाल आलेला नाही. हे सुद्धा आढळून आले ष्टक माष्टसक खचायची नोदं आष्टि खात्ांचा 

ष्टवष्टनर्ोग पाळला गेलेला नाही. 

Table 2: Observations on mandatory documents to be maintained/collected by the District Planning Committee 

S. 
No. 

Documents Status of availability 
(checked/not checked) 

Reasons for non-availability 

1.  MOM  
a) internal DPC meetings for 

discussion on schemes 
b) inception meetings with the 

Implementing agencies 

a) Maintained but not 
proper  

b) No meetings conducted 
with the implementing 
agencies 

Low man power 

2.  Government guidelines on the 
innovative schemes 

- Available No reason provided 

3.  Draft format of scheme for 
approval from District Planning 
Committee 

- Not available No reason provided 

4.  No Duplication record - Available ● It is a declaration taken in the 
proposal format.  

5.  Pre evaluation report - Not Available ● There are no guidelines for them in 
the Government Regulation for pre-
evaluation 

6.  Verification  - Not collected ● No records of verification process 
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- Utility Certificate of 
expenses 

7.  Completion Certificates - Not collected from 
implementing agency 

No reason provided 

8.  Reports of monthly 
expenditure 

-  No such report 
maintained 

● This is covered under the Monthly 
progress Report 

9.  Monthly Progress Report - Maintained and 
submitted yearly 

● Submitted each year 

10.  Training report - No training provided ● No training provided 
11.  Monitoring and Evaluation 

a) M and E report 
b) site visit report 

- Not available  ● No such reports are made.  
● No site visits done.  

 

योजना अांमलबजािर्ी 

DPO श्री. णगरीश शषस्त्री यषांनी अहवषल णदल्यषप्रमषिे, णिल्हष स्तरषवर सवा णनयोिन हषतषळण्यषसषठी आणि घेतले 

िषिषरे उपक्रम आणि सषदर केले िषिषरे प्रस्तषव यषसषठी ते िबषबदषर आहेत. त्षांच्यष मतषनुसषर, त्षांची भूणमकष 

नषणवन्यपूिा योिनेसषठी णनयोिन करण्यषपयांत मयषाणदत आहे. योिनेच्यष अांमलबिषविीशी सांबांणधत बहुतषांश कषम हे 

अांमलबिषविी करिषऱयष सांस्थषांची िबषबदषरी असते.  

मषगादशाक तत्वषांनुसषर, नषणवन्यपूिा योिनषांणवर्यी चचषा करण्यषसषठी प्रते्क वर्ी 3 सभष घेतल्यष गेल्यष पषणहिेत. परां तु 

DPOच्यष म्हिण्यषप्रमषिे, ही प्रणक्रयष पषळली िषत नषही आणि सरषसरीने फक्त एक बैठक घेतली िषते. 

णिल्हषणधकषरी आणि पषलकमांत्र्षांसह आयोणित केलेल्यष बैठकषांमधे्य, अांमलबिषविी करिषऱयष सांस्थष, आणि 

अांमलबिषविी प्रणक्रयष आणि प्रषप्त झषलेल्यष प्रस्तषवषांणवर्यी चचषा केली िषते. परां तु एकदष योिनेलष मांिूरी 

णमळषल्यषनांतर, DPOचे कषम पूिा होते. 

“सवषात शेवटचt DPC 3 ऑगर, 2019लष आयोणित केली गेली. मषगादशाक तते्व सषांगतषत णक त्ष आठवड्यषतून 

तीनवेळष घेतल्यष गेल्यष पषणहिेत, परां तु सषधषरिपिे तसे घडत नषही”- DPO, यवतमषळ 

अणधक पुढील तपषसषनांतर, हे आढळले णक खषत्षने तयषर केलेल्यष बैठकषांच्यष इणतवृत्तषमधे्य (MOM) बैठकषांच्यष 

दरम्यषन ज्यष योिनषांनष मांिूरी णदली गेली त्षांचष उले्लख कोठेही केलेलष नषही.  

 MoM ची नोांद न ठेवण्यषसषठी उले्लख केलेल्यष कषरिषांपैकी एक म्हििे णवणभन्न पदषणधकषऱयषांमधे्य असलेली 

असहमती.  अशष समस्यषांचे णनरषकरि करण्यषसषठी, योिनषांनष मांिूरी देण्यषचष अांणतम णनिाय पषलकमांत्र्षांद्वषरे घेतलष 

िषतो. रषिकीय प्रभषव आणि हस्तके्षप सुद्धष बैठकषांच्यष आयोिनषमधे्य अडथळष बनत असल्यषचे णदसून आले.   

“मी BJP णकां वष कॉन्व्गे्रस णकां वष णशवसेनेचष आहे. प्रते्क पक्षषलष त्षांचष प्रदेश आणि त्षांच्यष मतदषरसांघषमधे्य णवकषस 

हवष असतो कषरि त्षमुळे त्षांच्यष प्रदेशषतील त्षांची पत वषढिषर असते, प्रते्क पक्षषलष त्षांचे नषांव ठळक झषलेले हवे 

असते” – DPO, यवतमषळ 

णनधीच्यष कमतरतषांमुळे कधीकधी पदषणधकषऱयषांमधे्य योिनेलष मांिूरी देण्यषसषठी चचेऐविी णववषद णनमषाि होतषत.  

1. नषणवन्यपूिा योिनष णनवडीचे णनकर् 

योिनष णनवडीच्यष णनकर्षांसांबांधी चचषा केल्यष गेल्यष िे नषणवन्यपूिा योिनषांसषठी अनुसरले िषतषत. िसे उले्लख 

केल्यषप्रमषिे, पणहलष णनकर् आहे स्थषणनक स्तरषवरील गरिष समिून घेिे आणि लषभषथी णनणित करिे िे एखषद्यष 

ठरषणवक योिनेंतगात अांतभूात केले िषतील.  
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यष बैठकीमधील एक महत्वपूिा समषवेश म्हििे मषन्यतषप्रषप्त रषिकीय णवरोधी पक्षषचष नेतष सषणमल असिे, ज्यषमुळे 

योिनष णनवडीसांबांधी णनिायषवर पररिषम होतो..  

“सते्तत असलेल्यष पक्षषांनष िषस्त पसांती णदली िषते, BJP आणि णशवसेनष यषांनष िषस्त पसांती णदली िषते.” – DPO, 

यवतमषळ 

िरी अशी पसांती असली तरी, प्रषधषन्य त्ष योिनषांनष णदले िषते ज्यष णिल्ह्यषसषठी महत्वपूिा आहे, मग त्ष कोिीही 

सषदर केलेल्यष असोत. 

2. योिनषांचे पूवा-मूल्यषांकन 

योिनषांच्यष पूवा-मूल्यषांकनषसांबांधी चचषा केल्यषवर, असष अहवषल आलष णक अशष प्रकषरचे कोितेही मूल्यषांकन केलेले 

नषही. पूवा-मूल्यषांकनषचे कोितेही कषगदपत्र रषखले गेलेले नषहीत कषरि त्षांनष त्षणवर्यी GRमधे्य णदलेल्यष मषगादशाक 

तत्वषांची मषणहती नव्हती.  

कषगदपत्रीकरिषची सांपूिा िबषबदषरी अांमलबिषविी सांस्थषवर अवलांबून असते आणि DPO णनधी णवतरिषसषठी 

िबषबदषर असतषत. अांमलबिषविी करिषऱयष सांस्थष फषयदे आणि लषभषर्थ्षांचे तपशील मषगादशाक तत्वषांनुसषर एक 

णवसृ्तत नमुन्यषमधे्य पुरवतषत. तरीही कषवीच्यष टीमने केलेल्यष तपषसिीनांतर नमुन्यषतील कोित्षही योिनेसषठी 

पुरषव्यषचष एक धषगष म्हिून देखील अशी कोितीही कषगदपते्र णवभषगषद्वषरे पुरवलेली नषहीत.  

“आमदषर आणि खषसदषर, त्षांच्यषकडे लोकषांकडून गरिषांप्रमषिे मषगण्यष केल्यष िषतषत, आणि ते थेट आमच्यषकडे 

येतषत.” - DPO, यवतमषळ 

प्रशषसकीय मांिूरीच्यष दरम्यषन, नक्कल करण्यषबद्दलच्यष अटी स्पष्ट्पिे नमुद करतषत णक प्रस्तषणवत योिनष 

कोित्षही अन्य योिनेची नक्कल असतष कषमष नये. सांस्थषांकडून नम्र प्रषथानष केली िषण्यषची खषत्री केली िषते आणि 

DPOचे कषयषालय हे “णववरि पत्रषमधे्य” णलस्खत स्वरूपषत घेतषतत– एक नमुनष अिा िो सांस्थषांनष भरषयचष असतो 

(नोांदी उपलब्ध होत्ष).  

मांिूरी देतषनष, DPO चेक करतषत णक कोित्षही अशषच प्रकषरच्यष योिनषांनष त्षांच्यषकडून मषन्यतष णदली गेली आहे 

कष )नोांदी उपलब्ध होत्ष(. 

“स्थषणनक स्तरषवर गरिष तपषसल्यष िषिे, आम्ही शेतकऱयषांसषठी त्षांची उत्पषदने आणि पीके णवकण्यषसषठी एक मॉल 

कोित्षही एिांटणशवषय आणि त्षांनष कणमशन न देतष बषांधलष आहे. तसेच रषिकषरिी नेतष णवणभन्न खषत्षांनष कॉल 

करतषत आणि शेतकऱयषांच्यष गरिष िषिून घेण्यषचष प्रयत्न करतषत आणि नांतर त्षप्रमषिे णवतरि केल्यष िषिषऱयष 

योिनष आणि उत्पषदनषांचे णनयोिन करतषत”- DPO, यवतमषळ 

असष सुद्धष अहवषल णदलष गेलष णक िसे बहुतषांश अांमलबिषविी करिषऱयष सांस्थष यष सरकषरी सांस्थष आहेत, त्षमुळे 

तेथे एक अांध णवश्वषस आहे आणि त्षांच्यषसषठी योिनषांची मांिूरी देतषनष कोितेही मूल्यषांकन णकां वष लेखषपररक्षि केले 

िषत नषही.  

 

3. पडतषळिी प्रणक्रयष 

पडतषळिी प्रणक्रयष णनस्िय असल्यषचे आढळले, अशष प्रथषांसषठी णदलेल्यष कषरिषांमधे्य कषमषचष िषस्त बोिष आणि 

अपुरे मनुष्यबळ ही कषही कषरिे होती.  

DPOच्यष मतषनुसषर, अांमलबिषविी करिषऱयष सांस्थष, ज्यष योिनष प्रस्तषणवत करतषत त्ष लोकषांच्यष गरिष तपषसतषत 

आणि नांतर ते त्षांनष प्रषप्त झषलेले फषयदे सुद्धष पडतषळतषत, िर कषही असतील तर. DPOचे कषयषालय लषभषर्थ्षांसह 

सांवषद सषधत नषही. हे तपशील प्रस्तषवषांसह घेतले िषतषत आणि लोकषांद्वषरे प्रषप्त झषलेल्यष फषयद्यषांच्यष यष नोांदी 

बहुतषांश योिनेच्यष अांमलबिषविी सांस्थेकडे ठेवल्यष िषतषत. अांणतम णनिाय पषलकमांत्र्षांद्वषरे घेतलष िषतो. 
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4. योिनेचे बिेट 

बिेटलष कषहीही महत्व णदले िषत नषही, असष अहवषल णदलष गेलष णक बहुतेक योिनष फक्त गरिषांवर आधषररतच 

मांिूर केल्यष िषतषत. 

“आम्हषलष दर मणहन्यषच्यष 5 तषरखेपयांत MPR सषदर करषवष लषगतो, परां तु हे सषधषरिपिे घडत नषही. अहवषल 

देण्यषसषठी वेळ लषगतो परां तु हे दर मणहन्यषच्यष िषस्तीतिषस्त 10 तषरखेपयांत केले िषते.”- DPO 

 

5. प्रणशक्षि आणि क्षमतष वृद्धी 

क्षमतष वृद्धीची कमतरतष, अशष कोित्षही गणतणवधी ांचे आयोिन केले िषत नषही ज्यषमुळे वैयस्क्तकररत्ष आणि सांस्थष 

त्षांची कषमे सक्षमतेने करण्यषस आवश्यक असलेले कौशल्य, ज्ञषन आणि इतर सांसषधने प्रषप्त करतील, त्षत सुधषरिष 

करतील आणि ते रषखून ठेवतील. 

“आम्हषलष 45 णदवसषांचे एक प्रषथणमक प्रणशक्षि णमळषले ज्यषमधे्य सवाकषही समषणवष्ट् होते, नषणवन्यपूिा योिनषांसषठी 

णवशेर् असे कषही नव्हते.”- DPO, यवतमषळ 

 

6. देखरेख आणि मूल्यषांकन (M आणि E) प्रिषली 

प्रस्तषवषांच्यष नमुन्यषांमधे्य कोितीही देखरेख केली िषत नषही. DPOच्यष म्हिण्यषप्रमषिे मषगील 9 मणहन्यषांत, त्षांनष 

कोित्षही सषइटलष भेट देण्यषची सांधी णमळषलेली नषही, देखरेख करण्यषसषठी कोित्षही नोांदी नषहीत. DPOकडून 

कोितेही प्रत्क्ष पररक्षि झषलेले नषही. 

“मषझ्यष बषिूने कोितेही प्रत्क्ष भौणतक ऑडीट झषलेले नषही, एकदष यष दरम्यषन आम्ही कषही णबलषांची पडतषळिी 

केली होती.”- DPO, यवतमषळ 

अांमलबिषविी नांतरची पिषत-देखरेख आणि पयावेक्षिषची कमतरतष असल्यषचष अहवषल णदलष गेलष. णवणवध 

योिनषांखषली केलेल्यष कषमषांच्यष वषणर्ाक देखभषलीसषठी कोितेही कषगदपत्र तयषर केलेले नषहीत 

“ती अांमलबिषविी करिषऱयष सांस्थेची िबषबदषरी आहे, AMC ही आमची िबषबदषरी नषही.”- DPO, यवतमषळ 

7. योिनषांसषठी कषलमयषादष 

णनणवदष प्रणक्रयष सवषात िषस्त वेळ घेिषरी असल्यषचष अहवषल णदलष गेलष, तसेच प्रस्तषव सषदरीकरिषसषठी कोितीही 

ठरषणवक कषलमयषादष नव्हती ज्यषमुळे योिनषांची अांमलबिषविी करण्यषत उशीर झषलष.  

प्रस्तषव सषदरीकरि आणि योिनेची अांमलबिषविी करण्यषसषठी कषलमयषादेशी सांबांणधत मषणहतीची कमतरतष 

असल्यषचे आढळले.  

DPOनष त्ष आव्हषनषांणवर्यी देखील णवचषरले गेले ज्यषांचष त्षांनष नषणवन्यपूिा योिनषांची अांमलबिषविी करतषनष सषमनष 

करषवष लषगतो, परां तु कोितेही प्रमुख आव्हषन नव्हते. फक्त णनधीची कमतरतष एवढ्यष एकच आव्हषनषलष त्षांनष 

सषमोरे िषवे लषगले. DPOकडून यषसषठी कोित्षही सूचनष सुचवलेल्यष नषहीत. 

 

 

District 2: िॉवशम  

Table 1: Evaluation of Sampled Schemes 
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District Name: WASHIM 

S. 

No. 
Year Name of scheme 

Amount spent 

on the works 

(in Rs. Lakhs) 

Documents 

Checked/ Collected 

1.  2015-

2016 

To create Badminton Lawn in the open space 

opposite the house of Shree Maharaj in the Old 

I.U.D.P. at Ward No.2. 

19.99 

Administrative 

approval, 

2.   To establish Online Water Chlorination Units in 

40 villages (at per Rs.1.00 Lakh as such) in the 

Malegaon, Washim, Mangrulpir, Karanja, 

Manora and Risod Talukas. 

40 

Administrative 

approval 

3.  2016-

2017 

To provide Research Binocular Microscope 

(Unilab-RH 8 UXL) to 116 private Secondary 

Schools.   

49.39 

Administrative 

approval 

4.  To purchase new 100 KVA Transformers to 

supply electricity regularly to the Agricultural 

Pumps of the farmers in the Washim Dist. 

50 

Administrative 

approval, Utilization 

certificates 

5.  To make available laptops and printers for the 

Talathis for computerization of 7/12 under the 

project N.L.R.M.P. 

100 

Administrative 

approval 

6.  
To set up Mono Rail in the Temple Garden at 

Washim city 
108.31 

Administrative 

approval, Yet to be 

completed 

7.  2017-

2018 

To carry out Dome type construction of 

Auditorium/ Marriage Hall/ Meeting Hall 

(villages – 27) 

341.85 

Administrative 

approval 

8.  To carry out construction of Food Plaza at 

Temple Garden at N.P. Washim. 
18.67 

Administrative 

approval 

9.  To install High Mast Lights in N.P. Washim 

Ward No.15.  
23.04 

Administrative 

approval 

10.  To carry out construction of Fort Wall and 

Gallery at Police Parade Ground, Washim 
55.52 

Administrative 

approval 

 

असे देखील आढळले णक मषणसक खचषाच्यष नोांदी ठेविे आणि खषत्षांचे णवणनयोग रषखिे अनुसरले गेले नषही. 

योिनेसषठी फक्त प्रशषसकीय मषन्यतष उपलब्ध होत्ष.  

Table 2: Observations on mandatory documents to be maintained/collected by the District Planning Committee 

S. 
No. 

Documents Status of availability 
(checked/not checked) 

Reasons for non-availability 

1.  MOM  
a) internal DPC meetings 

for discussion on 
schemes 

b) inception meetings with 
the Implementing 
agencies 

  

2.  Govt guidelines on the 
innovative schemes 
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3.  Draft format of scheme for 
approval from District 
Planning Committee 

  

4.  Verification  
- Utility Certificate of 

expenses 

  

5.  Completion Certificates   
6.  Reports of monthly 

expenditure 
  

7.  Monthly Progress Report   
8.  Training report   
9.  Monitoring and Evaluation 

c) M and E report 
d) site visit report 

  

 

योजना अांमलबजािर्ी 

DPOची मुख्य भुणमकष आणि िबषबदषऱयष म्हििे णिल्ह्यषच्यष गरिष ओळखून आणि णनधीचष उपयोग करून एकूि 

णमळून णिल्ह्यषचष णवकषस करिे.  श्री. एच. िी. वषयल, DPO यषांच्यष मतषनुसषर त्षांची भूणमकष आहे णिल्हषणधकषरी 

आणि इतर सवा खषत्षांमधील एक दुवष म्हिून कृती करिे आणि णनधीचे कषळिीपूवाक व्यवस्थषपन करिे. 

“िषनेवषरीमधे्य आमची सवषात शेवटची DPC आयोणित केली गेली त्षपूवी ती ऑगरमधे्य घेतली गेली होती”- DCP 

1. नषणवन्यपूिा योिनष णनवडीचे णनकर् 

पणहलष णनकर् आहे णक योिनष यषपूवी णिल्ह्यषमधे्य कधीही अांमलषत आिलेली नसषवी, णकां वष अशषच प्रकषरची योिनष 

पूवी अांमलषत आिलेली असेल तर तांत्रज्ञषन नवीन असषयलष हवे.  

एक नमुनष पुरवलष गेलष ज्यषमधे्य प्रस्तषव सषदर केलष गेलष पषणहिे. आरोय योिनष मुख्यतः नषणवन्यपूिा योिनषांतगात 

मांिूर केल्यष गेल्यष िसे मशीनचष पुरवठष कषरि DHO णवभषग त्षसषठी सुसांगत नव्हते.  

नक्कल होिे रोखण्यषसषठी मषगादशाक तते्व अनुसरली िषतषत. मूता स्वरूपषतील मषलमत्तष आणि गरिषांवर आधषररत 

योिनषांनष पसांती णदली िषते. सांस्थषांनष DPC बैठकषांमधे्य प्रस्तषव सषदर करण्यषसषठी कळवले िषते. प्रस्तषव सवा चषरीही 

स्त्रोतषांकडून येतषत: णिल्हषणधकषरी, GM, सांस्थष आणि सदस्यषांकडून कषही थोड्यष. सरकषरी सांस्थषांनष पणहली 

प्रषधषन्यतष णदली िषते, दुसरी प्रषधषन्यतष GM असते, आणि णतसरी प्रषधषन्यतष सदस्य आणि नांतर णिल्हषणधकषऱयषांनष 

णदली िषते. 

“100% अनुसरिे शक्य होत नषही, परां तु महत्वषचे असेल ते आम्ही अनुसरतो, िसे तषांणत्रक मांिुरी,  एकष वर्षात सांपूिा 

बिेटचष उपयोग, सरकषरी िमीनीवर असिे, खचा आवती पद्धतीचे नसषवेत, आणि प्रस्तषव मषगादशाक तत्वषांनुसषर 

असषवष, देखभषलीचष खचा अांमलबिषविी सांस्थेद्वषरे णकां वष अन्य दुसऱयष सरकषरी सांस्थेद्वषरे केलष िषईल”- DPO, 

वषणशम 

2. योिनषांचे पूवा-मूल्यषांकन 

अणधकषरषच्यष प्रभषवषमुळे पडतषळिी प्रणक्रयष णबलकुल पषळली िषत नषही. फक्त ज्यष स्वरूपषत प्रस्तषव सषदर केले 

गेले असतील त्षची तपषसिी केली िषते, कोितीही फेर पडतषळिी केली िषत नषही.  
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“ते तपषसू शकत नषही, आम्ही सरकषरी सांस्थषसह व्यवहषर करतो. त्षमुळे आम्ही एकष कुटुांबषतील असल्यषप्रमषिे 

आहोत, आम्ही कुटुांबषतल्यष अन्य सदस्यषची पडतषळिी कशी करू शकतो. आम्ही फक्त त्ष योिनेलष णनधी 

देण्यषच्यष आवश्यकतष तपषसतो, िर HODनी स्वतः णलणहले आणि ती योिनष प्रस्तषणवत केली, तर आम्ही ते पषलन 

करण्यषस णकां वष त्षवर भरोसष ठेवण्यषस नकषर देऊ शकत नषही.”- DPO, वषणशम 

अशष प्रकषरे पडतषळिी न केल्यषमुळे अनेक योिनषांची नक्कल करण्यषचष पररिषम होतो.  

 

3. पडतषळिी प्रणक्रयष णकां वष पिषत मूल्यषांकन 

योिनेंतगात सषइटलष भेटी देण्यषत णकां वष केलेल्यष कषमषची णनररक्षिे करण्यषत DPOचष णनम्न स्तरषवरील सहभषग 

असल्यषचष अहवषल णदलष गेलष.   

“कधीकधी णनव्वळ प्रस्तषवषतच सवाकषही स्पष्ट् समिून येते, िेथे आम्ही के्षत्र भेटी देऊन तपषसिी करण्यषची 

आवश्यकतष नसते”.-DPO, वषणशम 

यष पडतषळिी प्रणक्रयषांच्यष कोित्षही णवणशष्ट् नोांदी रषखल्यष गेल्यष नव्हत्ष. 

अांमलबिषविी सांबांधी प्रते्क योिनेसषठी णिल्हषणधकषऱयषांसह चचषा आयोणित केल्यष िषतषत. णिल्हषणधकषरी 

णिल्ह्यषच्यष गरिषांनष प्रषधषन्यतष क्रम देतषत आणि नांतर ठरवतषत णक कोिती योिनष सवषात िषस्त महत्वपूिा आहे. 

“अांमलबिषविी करिषरी सांस्थष णनवडण्यषचष णनिाय एकूि णमळून DPC वर असषयलष हवष. मषगील वर्ी पषलक 

मांत्र्षांनी एकष णवणशष्ट् योिनेलष मांिूरी देण्यषस भषग पषडले होते.”- DPO, वषणशम 

4. योिनेचे बिेट 

नषणवन्यपूिा योिनेसषठी प्रषप्त होिषरष णनधी पुरेसष आणि समषधषनकषरक असतो, परां तु णनयणमत योिनषांसषठी णनधी 

अपुरे असतषत. त्षमुळे नषणवन्यपूिा योिनषांचे णनधी णनयणमत योिनषांसषठी सहषयक म्हिून वषपरले िषतषत. 

कोितीही देखभषल केली िषत नषही, कमीतकमी 6% देखभषल केली गेली पषणहिे. 

िेव्हषही कधी एखषद्यष योिनेचे बिेट प्रस्तषवषत नमुद केलेल्यषपेक्षष िषस्त होते, तेव्हष अणतररक्त बिेट उच्च 

अणधकषऱयषांकडून मांिूर करून घेण्यषत येते. 

 

5. देखरेख आणि मूल्यषांकन )M आणि E) प्रिषली 

DPOचे कषयषालय फक्त देखरेख करते णक णनधी नैणतकदृष्ट्ट्यष वषपरलष िषत आहे णक नषही. बषांधकषमषची गुिवत्तष, ती 

प्रस्तषवषनुसषर आहे कष, त्षच प्रकषरे ते केले गेले आहे अथवष नषही. परां तु यषचे समथान करण्यषसषठी कषवीच्यष टीमलष 

कोितेही सहषयक कषगदपत्र पुरवले गेले नषहीत. DPO के्षत्र भेट देण्यषत आणि तपषसिी करण्यषत असमथा असतषत. 

णिल्हषणधकषरी कधीकधी िषतषत आणि तपषसिी करतषत. 

 

6. योिनेंतगात वसु्त आणि सेवषांची देखभषल 

देखभषल करण्यषसषठी कोितषही खचा णदलष िषत नषही. DPOनी अणधक पुढे सषांणगतले णक, “आम्ही िेथे बसलो 

आहोत त्ष इमषरतीचष खचा सुद्धष णदलष िषत नषही, सरकषर यषसषठी कोितषही णनधी देत नषही.” खषत्षतील कोिीही 

यषसषठी िबषबदषरी घेत नषही. 

7. योिनषांसषठी कषलमयषादष 

“णिल्हष पररर्दष म्हििे एक मोठी कटकट आहे, ते पणहल्यष वर्ी कषम करत नषहीत आणि िेव्हष खचा वषढतो तेव्हष 

CSR बदलतो आणि ठेकेदषर करषर रद्द करतो. कधीकधी हे घडते कषरि खचा खूपच कमी असतो आणि नांतर करषर 
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मोडलष िषतो. ते णनधी वषपरत सुद्धष नषहीत आणि कधीही णनधी परत पषठवत नषहीत. त्षांच्यषद्वषरे केलेली कोितीही 

योिनष 100% यशस्वी झषलेली नषही. नांतर DPO णवत्त खषत्षलष णवनांती करतषत आणि त्षांनष पुन्हष णनधीचष पुनवषापर 

करण्यषसषठी सषांगतषत. णिल्हष पररर्दषांसषठी णनधी वषपरषच्यष अटी णनणितपिे बदलल्यष पषणहिेत.”- DPO, वषणशम 

DPOच्यष मतषनुसषर, DPC म्हििे मुख्य सणमती आहे परां तु त्षांच्यषकडे णिल्हष पररर्द णनधीवर कषही अणधकषर 

नसतो. गुिवत्तष णिल्हष पररर्दषांपेक्षष रषज्य सांस्थषांमधे्य अणधक चषांगली रषखली िषते आणि णनधी सुद्धष वेळेवर वषपरले 

िषतषत. 

उशीरषसषठी मुख्य कषरि नमुद केले गेले णक कमाचषरी वगषामधे्य बदल आणि खषत्षांमधील अांतगात वषदणववषद. 

कधीकधी रषिकीय कषरिे, आणि कधीकधी खषत्षतील कषही अणधकषऱयषांद्वषरे अव्यषवसषणयक आचरि. 

आव्हषने आणि सूचनष 

 णनधीचे पुनणवातरि:  

अगोदर बिेट 4.5% होते आणि आतष ते 3.5% इतके कमी झषले आहे. DPCनष णिल्ह्यषच्यष णवकषसषसषठी तो णनधी 

वषपरण्यषचे अणधकषर आहेत परां तु ते गरिषांवर आधषररत असषयलष हवेत. त्षांनष णनयणमत योिनषांसषठी णनधीच्यष 

कमतरतेचष सषमनष करषवष लषगतो, मषगादशाक तत्वषांमुळे ते णनयणमत योिनषांसषठी णनधीचे पुनणवातरि करू शकत 

नषहीत, ज्यषमुळे योिनषांची नक्कल केली िषण्यषचष पररिषम होतो.  

ZP उपक्रमषांवर देखरेख करिे अत्ांत कठीि असते. सरकषरी योिनषांमधे्य देखभषलीच्यष खचषाची तरतूद नसते िसे 

कषयषालय इमषरतीसषठी देखभषल पुरवली िषत नषही, पषिी व स्वच्छतष नसते. सांपूिा उपक्रमषच्यष कमीतकमी 10% 

कॉपास णनधी म्हिून रषखलष गेलष पषणहिे, िो FD मधे्य  ठेवलष गेलष पषणहिे आणि णमळिषऱयष व्यषिषने देखभषल केली 

िषऊ शकते. 

 

 उणचत मनुष्यबळषची आवश्यकतष: 

आरोय खषत्षत अनेक पदे ररकषमी आहेत ज्यषमुळे कोित्षही आरोय योिनेची अांमलबिषविी कठीि होते. णनिाय 

घेण्यषतील असमथातेने सदस्यषांमधे्य असहमती णनमषाि होते आणि समषिषतील लोकषांच्यष मषगण्यषांकडे लक्ष पुरवले 

िषत नषही.  

 

“कमी अणधकषर असलेले सदस्य बैठकीत बोलिषर नषहीत परां तु न्यषयषलयषत दषवष दषखल करतील”- DPO, वषणशम 

 

मषगादशाक तत्वषांनुसषर फक्त सरकषरी िमीन अांमलबिषविीसषठी वषपरली गेली पषणहिे, परां तु असष अहवषल णदलष 

गेलष आहे आणि णनररक्षि केले गेले आहे णक खेडेगषवषतील अनेक योिनषांसषठी अनेक लोक त्षांची वैयस्क्तक सांलग्नतष 

सषणमल करतषत. कषही नेते मषलमते्ततील त्षांच्यष वैयस्क्तक णहतसांबांधषांमुळे उपक्रम पूिा होऊ देत नषहीत. 

 

खेडेगषवषतील महसूल अणधकषऱयषांनष लॅपटॉप पुरवले गेले आहेत िो सरकषरचष णनिाय होतष आणि नांतर कषयषालयषलष 

णनधी देिे भषग पडले. अशष प्रकषरचे हस्तके्षपही झषलेले आहेत. 

 

 

 

 

 णडिीटषयझेशन आणि पेपरमुक्त कषम: 
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णिओ टॅणगांग सांकल्पनष यषयलष हवी आणि सवा कषगदपत्रषांचे कषम नष्ट् व्हषयलष हवे, प्रते्कििषने फक्त के्षत्र भेटीचष 

एक फोटो घ्यषवष आणि तो अपलोड करषवष. मग कोित्षही कषगदपत्रषांची गरि उरिषर नषही अणधक कोिी चूक 

देखील करू शकिषर नषही. 

 

DPO द्वषरे प्रणतणक्रयष/सूचनष 

DPO द्वषरे णदलेल्यष खषली सूचनष आहेत 

● मषगादशाक तते्व अणधक िषस्त लवणचक असषयलष हवीत.  

● सवा उपक्रम रषज्य सांस्थषांनष णदले गेले पषणहिेत 

● DPCचे णिल्हष पररर्दषांवर णनयांत्रि असषयलष हवे णकां वष त्षांच्यषसषठी णवशेर् मषगादशाक तते्व णकां वष णनयम 

असषयलष हवेत 

● वषणशम णिल्ह्यषसषठी आरोय योिनेलष नषणवन्यपूिा योिनेंतगात अनुमती द्यषयलष हवी, कषरि तीची तषांतडीने 

आवश्यकतष आहे परां तु मषगादशाक तत्वषांमुळे त्षवर णनबांध आहेत 

● इतक्यष सवा कषगदपत्रषांची देखभषल करिे अशक्य आहे त्षमुळे यषसषठी एक णवणशष्ट् ऑनलषइन मांच असषयलष 

हवष िेथे सहिपिे पुरषवष म्हिून फोटो अपलोड करू शकतो णकां वष फोटोांसह तषबडतोब मषणहती भरू शकतो. 

यषमुळे कषगदपत्रषांची आवश्यकतष भषसिषर नषही आणि तसेच ते सवा सषांभषळण्यषचे कषम सुद्धष कमी होईल 

● णिल्ह्यषच्यष णिल्हषणधकषऱयषांनी त्षांच्यष णनिायषवर ठषम असषयलष हवे 

● णिल्हषणधकषऱयषांनष णनिाय घेण्यषमधे्य पषलक मांत्र्षांइतकीच लवणचकतष उपलब्धतष असषयलष हवी णकां वष त्ष 

दोघषांमधे्य टके्कवषरीमधे्य अणधकषरषांचे णवभषिन करषयलष हवे 

● चचषा करण्यषमधे्य आणि णनिाय घेण्यषमधे्य DPC सदस्यषांमधे्य एकरूपतष असषयलष हवी 

 

 

कषवीची णनररक्षिे 

 

कषही मषणहती DPOसह अनौपचषररक चचेद्वषरे सुद्धष गोळष केली गेली िसे खषली नमुद केले आहे: 

● मषगील 2 वर्षांपषसून वषणशम णिल्ह्यषचे णनधी अडवून ठेवले आहेत, कषरि णिल्हषणधकषऱयषांनी अणधकषरषचे कषही 

दुरूपयोग केले होते 

● तसेच कषही अणधकषरी होते ज्यषांनी एकष णवणशष्ट् योिनेलष मांिूरी देण्यषसषठी मोठ्यष रकमेची मषगिी केली 

● मषिी-णिल्हषणधकषरी पषलक मांत्र्षांशी कषही कौटुांणबक नषते होते, त्षांच्यष णवरूद्ध कोितीही कठोर कषरवषई केली 

गेली नषही. केलेली फसविुक कोटी ांच्यष घरषतील होती 

● पषलक मांत्र्षांनी मषगील वर्ी एक प्रस्तषव स्वीकषरण्यषस भषग पषडले होते, ज्यषवरील खटलष चषलु आहे. पषलक 

मांत्र्षांनी एकष योिनेलष मांिूरी णदली, ज्यषमधे्य त्षांनी नषणवन्यपूिा योिनेच्यष णनधीतून कषही अविड मशीनरी 

त्षांच्यष वैयस्क्तक व्यवसषय कषमषांसषठी खरेदी केली. त्षवर अिुनही एक खटलष चषलु आहे 

● वषणशम णिल्ह्यषच्यष यषदीतून मुस्िलीने 1 णकां वष 2 योिनष वेळेवर पूिा होतषत, यषदीतील बषकीच्यष सवा योिनष 

एकतर कषही कषयदेशीर णकां वष वैयस्क्तक कषरिषांमुळे अपूिा रषहषतषत. 
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District 4: PUNE 

पुिे णिल्ह्यषसषठी, कोितीही कषगदपते्र पुरवली गेली नषहीत. कषवी टीमने कषगदपते्र णमळवण्यषचष प्रयत्न केलष आणि 

त्षांचष पषठपुरषवष केलष परां तु कोितीही कषगदपते्र पुरवलेली नषहीत. 

 
Table 1: Observations on mandatory documents to be maintained/collected by the District Planning Committee 

S. 

No. 
Documents 

Status of availability 

(checked/not checked) 
Reasons for non-availability 

1.  MOM  

a) internal DPC meetings 
for discussion on 
schemes 

b) inception meetings with 
the Implementing 
agencies 

- Not maintained  
- No meetings 

conducted with the 
implementing 
agencies 

Low manpower and high workload 

2.  Government guidelines on 

the innovative schemes 

- Available NA 

3.  Draft format of scheme for 

approval from District 

Planning Committee 

- Not available   

4.  Pre evaluation report - Not Available ● No report as such 

5.  Verification  

- Utility Certificate of 
expenses 

- Not collected ● No records of verification process 
● Utilization certificate is submitted 

by the IA only to the Accounting 
General.   

6.  Completion Certificates - Not collected ● This is submitted by the IA only to 
the Accounting General.   

7.  Reports of monthly 

expenditure 

- No such report 
maintained 

● This is covered under the Monthly 
progress Report 

8.  Monthly Progress Report - Maintained and 
submitted yearly 

● Submitted each year on time 
●  

9.  Training report - No training provided ● No training provided 

10.  Monitoring and Evaluation 

a. M and E report 
b. site visit report 

- Not available  ● No such reports are made.  
● No site visits done.  

 

योजना अांमलबजािर्ी 

 

1. DPOची भूणमकष आणि िबषबदषऱयष 

DPOच्यष मतषनुसषर, त्षांची भूणमकष णवणभन्न णनधी ांखषलील योिनषांनष मांिूरी देिे, योिनष णनणित करिे, आणि 

अांमलबिषविी सांस्थषांद्वषरे सषदर केल्यष िषिषऱयष प्रस्तषवषांची वैधतष तपषसिे आणि णनधीचे प्रभषवी पद्धतीने व्यवस्थषपन 

करिे यषपुरती मयषाणदत आहे 

 

2. नषणवन्यपूिा योिनष णनवडीचे णनकर् 

As per DPOच्यष मतषनुसषर यष उपक्रमषमधे्य कषहीही नषणवन्यपूिा नषही. ज्यष कषही योिनष यष उपक्रमषखषली पषररत 

केल्यष िषतषत त्ष सवा णनयणमत योिनषांखषली सुद्धष येऊ शकतषत परां तु यष सांस्थष िे करतषत ते असे णक शब्षांची 
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रचनष बदलतषत आणि अशष प्रकषरे सषदर करतषत णक ती नषणवन्यपूिा योिनेंतगात णदसून यषवी. िर एखषदी योिनष 

कोित्षही अन्य उपक्रमषखषली येत नसेल तर ती यष उपक्रमषखषली ठेवली िषते 

णवचषरषत घेतले िषिषरे घटक:  

णिल्ह्यषच्यष वेगवेगळ्ष गरिष णनणित करिे आणि प्रते्क णिल्ह्यषची भौगोणलक स्स्थती वेगवेगळी आहे ते णवचषरषत 

घेिे.  

प्रस्तषवषांची छषननी करिे  – योिनेचे विान वषचून. 

DPC सभष बहुतेकदष सदस्यषांच्यष अनुपलब्धतेमुळे णकां वष अन्य कषही कषरिषांमुळे घेतल्यष िषत नषहीत. यष सभष 

वर्षातून दोनदष घेतल्यष िषतषत. सवषात शेवटची DPC सभष 24 ऑगर 2019लष घेतली गेली आणि त्षपूवी ती 9 

िषनेवषरी 2019लष घेतली गेली. सवषात शेवटच्यष DPC सभेचे इणतवृत्त तयषर नषही आहे कषरि कषमषचष बोिष अणतशय 

आहे आणि कमाचषरी अत्ांत थोडे आहेत. DPO अणधक पुढे सषांगतषत, “पुिे आणि मुांबईसषरख्यष शहरषांमधे्य कषमषचे 

प्रमषि अन्य दुय्यम स्तरषवरील शहरषांपेक्षष िवळिवळ दुप्पट असते परां तु आम्हषलष णदलेल्यष कमाचषऱयषांची सांख्यष इतर 

णठकषिषांइतकीच आहे”. 2008मधे्य मांत्रषलयषने कमाचषऱयषांच्यष सांखे्यत वषढ केली परां तु तरीही ती पुरेशी नषही. 

 

DPC सभषांमधील चचषा प्रमुख समस्यषांवर अणधक कें द्रीत असतषत िसे शेती, पशुपषलन, णशक्षि, आणि आरोय व 

वैद्यकीय समस्यष. सभेमधे्य नषणवन्यपूिा योिनषांची एक यषदी सषदर केली िषते, आणि िर कषम  प्रस्तषवषनुसषर झषले 

नषही, तर आम्ही पुढच्यष DPC सभेत चचषा करतो. अणतररक्तपिे, िर कोिषलषही पूिा केल्यष िषिषऱयष एखषद्यष 

कषमषणवर्यी णकां वष मांिूर केलेल्यष योिनेणवर्यी अणनणिततष असेल, तर त्षणवर्यी चचषा होते. 

 

3. योिनषांचे पूवा-मूल्यषांकन 

DPOनी नमुद केले णक यष अनुदषणनत योिनष आहेत आणि प्रते्क वेळी सवा योिनषांची चचषा करिे शक्य नषही आणि 

णवशेर्तः नषणवन्यपूिा योिनष कषरि त्षांचे बिेट अत्ांत मयषाणदत असते. 

 

यष योिनषांखषली, अनेक प्रस्तषव सषदर केले िषतषत िे णनयणमत योिनषांखषली येतषत आणि यष उपक्रमषखषली त्षांनष 

मांिूरी णदली िषते. पूवा-मूल्यषांकनषच्यष दरम्यषन, योिनषांचे प्रस्तषव असषधषरि आणि वेगवेगळे णदसतषत परां तु 

अांमलबिषविीनांतर वषस्तणवकतष वेगळी णदसून येते. ते फक्त प्रस्तषवषच्यष पषयरीलष शब्षांची रचनष बदलतषत. 

उदषहरिषथा, आरोयषशी सांबांणधत अनेक योिनष आहेत, परां तु तरीही सांस्थष प्रस्तषव बदलतषत, तो एकष मशीनच्यष 

णकां वष अन्य उपकरिषच्यष स्वरूपषत णलणहतषत िे त्ष और्धषसह णदले िषिषर असते. 

 

पूवा-मूल्यषांकनषच्यष दरम्यषन सांस्थषांनष त्षांनी केलेलष णकां वष योिनष पूिा करण्यषसषठी आवश्यक असलेलष अांदषणित 

खचा तपशीलवषर णवचषरलष िषतो आणि त्षची फेर पडतषळिी करून एक कचे्च पररक्षि केले िषते. DPOचे 

कषयषालय णनणिती करते णक प्रस्तषवषत कोितेही आवती खचा समषणवष्ट् नषहीत. मुख्यतः कषरि यष घटकषमुळे योिनष 

सहषयक स्वरूपषची बनते. 

 

4. योिनषांची नक्कल होिे टषळिे 

ADPOमतषनुसषर योिनषांच्यष नकलष होतषत कषरि सांस्थष हुशषरीने शब्रचनष बदलतषत आणि अांणतमतः योिनष पूिा 

झषल्यषनांतर वषस्तणवकतष समोर येते णक ती अन्य दुसऱयष णनधीमधे्य अांतभूात करतष आली असती 

ते प्रस्तषव सषदर करण्यषच्यष वेळी सांस्थेकडून णलस्खत स्वरूपषत घेतषत णक योिनष अन्य कोित्षही योिनेची नक्कल 

नषही. सवा सांस्थष असे प्रस्तषव सषदर करतषत िे समषिषच्यष कल्यषिषसषठी आहेत, परां तु त्ष णनयणमत योिनष असतषत. 
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5. पडतषळिी प्रणक्रयष 

पडतषळिी प्रणक्रयष केली िषते पि णनयमषनुसषर नषही, मनुष्यबळषची कमतरतष आणि कषगदपत्रीकरिषमुळे हे 

कठीि बनते. अांमलबिषविी करिषऱयष सांस्थषांकडून फक्त तोांडी पुष्ट्ी घेतली िषते, नोांदी फक्त अांमलबिषविीची 

प्रणक्रयष आणि लषभषर्थ्षांचे तपशील एवढ्यषचे घेतल्यष िषतषत. 

DPO आणि त्षांच्यष टीमची भूणमकष फक्त पडतषळिी प्रणक्रयेपयांतच मयषाणदत आहे आणि पिषत मूल्यषांकन 

मषन्यतेनांतर अांमलबिषविी सांस्थषांच्यष सहभषगषत वषढ होते.  

 

6. अांमलबिषविी प्रणक्रयष 

णिल्हषणधकषरी आणि  DPO यषणवर्यी अांमलबिषविी करिषऱयष सांस्थषांच्यष प्रणतणनधी ांसह कधीकधी यषणवर्यी चचषा 

करतषत. तसेच िर अांमलबिषविी करिषऱयष सांस्थषांनष कोठेही कषही दुणवधष असेल तर ते येतषत आणि णवचषरतषत. 

 

7. देखरेख आणि मूल्यषांकन )M आणि E) प्रिषली 

एकूि सवा णमळून अशष 4000 योिनष आहेत आणि त्ष सवषांसषठी सषइटलष भेट देिे अशक्य आहे. देखरेख 

प्रणक्रयेमधे्य अनेक लोक सषणमल आहेत -  DPO, MLA, पषलक मांत्री आणि णिल्हषणधकषरी. 

सषमषन्यपिे नषणवन्यपूिा योिनषांची चचषा सभषांमधे्य केली िषत नषही कषरि ते सांपूिा बिेटच्यष फक्त 3.5% बिेट असते 

आणि सभेमधे्य फक्त यषवरच लक्ष कें द्रीत करिे शक्य होत नषही. सभेची णवर्यसूची सवा DPC सदस्यषांनष पषठवली 

िषते, ज्यषमुळे प्रते्किि सभेअगोदर त्षची फेरतपषसिी करू शकेल, त्षणवर्यी मषणहती घेऊ शकेल आणि नांतर ते 

सभेसषठी येतषत. 

अांमलबिषविी करिषऱयष सांस्थषांचे अणधकषरी के्षत्र भेटी देतषत आणि ते प्रणतणनधी असतषत, ते णनवडून आलेले असतषत 

आणि सरकषर आणि सदस्यषांद्वषरे णनयुक्त केलेले असतषत त्षमुळे DPO कषयषालयषलष त्षांच्यष शब्षांवर आणि 

णनष्कर्षांवर णवश्वषस ठेवषवष लषगतो. 

 DPO कडून के्षत्र भेटीच्यष कोित्षही नोांदी पुरवल्यष गेलेल्यष नषहीत. 

 

8. योिनेंतगात वसु्त आणि सेवषांची देखभषल 

नषणवन्यपूिा योिनषांतगात देखभषल पुरवण्यषची अनुमती नषही. DPO चे कषयषालय वषणर्ाक देखभषलीचे करषर करत 

नषही. त्षचे बहुतषांश णतसऱयष पक्षषलष बणहगात कषम णदले िषते. 

 

9. योिनषांसषठी कषलमयषादष  

योिनष खषलील कषरिषांमुळे वेळेवर पूिा होत नषहीत: 

● पषलक मांत्री बदलतषत त्षमुळे नवीन पषलक मांत्री ती योिनष करू इस्च्छत नषही िी मषिी पषलक-मांत्र्षांकडून 

अांमलषत आिलेली असते 

● तषांणत्रक मांिूऱयषांमधे्य उशीर 

● रषिकीय हस्तके्षप: सवषात िषस्त नेहेमी येिषरे आणि महत्वषचे कषरि ज्यषमुळे प्रते्क पषयरीलष सवषात िषस्त बषधष 

येते  

● कधीकधी एखषद्यष योिनेसषठी इतकष वेळ लषगतो णक प्रस्तषवषच्यष वेळी णदलेल्यष सांपूिा अांदषणित खचषात वषढ 

होते  

● णनयणमत योिनषांची नषांवे बदलली िषतषत आणि सांस्थष त्ष योिनष एक सहषयक योिनष म्हिून सषदर करतषत 
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आव्हषने आणि सूचनष 
 

DPC समोर असलेली आव्हषने 
 

समोर आलेल्यष कषही आव्हषनषांची खषली णदल्यषप्रमषिे आहेत: 

i. बैठकीत णनवडल्यष गेलेल्यष योिनष समषिषच्यष गरिषांवर आधषररत नसतषत, पषलक मांत्र्षांचे प्रभुत्व एक अडचि 

ठरते. 

ii. योिनेणवर्यी अस्पष्ट् मषगादशाक तते्व आणि अपुरे प्रणशक्षि, क्षमतष णनणमातीची कमतरतष 

iii. कषम करण्यषसषठी पुरेसे प्रमषणित नसलेले कमाचषरी 

iv. सदस्यषांमधील अांतगात वषद, ज्यषमुळे सांबांणधत योिनषच्यष णनवडीलष अपयश येते आणि अांमलबिषविीच्यष प्रणक्रयेत 

उशीर होतो 

v. णनवड आणि मांिूरी करण्यषचे अणधकषर पषलक मांत्र्षांपयांत मयषाणदत आहेत, ज्यषमुळे णनिाय घेण्यषत उशीर होतो 

“सभेत योिनष वैयस्क्तक गरिषांवर आधषररत णनवडल्यष िषतषत. कोिीही पषलक मांत्र्षांनष त्षांच्यष णनिायषणवर्यी 

णवचषरू शकत नषही िरी त्षांनष तो णनिाय अयोय वषटलष ते त्षणवर्यी कषहीही करू शकत नषहीत.”- DPO, पुिे   

DPO द्वषरे प्रणतणक्रयष/सूचनष 

कषही णिल्ह्यषांसषठी बिेटमधे्य घट करिे, ते णिल्ह्यषच्यष गरिषांनुसषर असषयलष हवे. मांिूर झषलेल्यष बिेटची पूिा 

रक्कम उपयोगषत आिण्यषत अडचिी.   

“सरकषरने णिल्हषणनहषय एकगठ्ठष रक्कम मांिूर करषयलष हवी. उदषहरिषथा, पुण्यषसषठी 18-19 कोटी मांिूर केले 

िषतषत. नषणवन्यपूिा योिनषांखषली णनधीची एवढी मोठी रक्कम णवतरि करिे आणि उपयोगषत आििे कठीि िषते. 

सरकषरने नषणवन्यपूिा योिनषांसषठी फक्त 2-3 कोटी ठेवले पषणहिेत”- DPO, पुिे 

कषवी टीमची अन्य णनररक्षिे 

नषणवन्यपूिा नसलेल्यष अशष अनेक योिनष  आहेत िसे अणधकषऱयषांसषठी खषिगी वषहन खरेदी करिे, णडझेलचष खचा 

देिे. िेव्हष DPOनष यषणवर्यी णवचषरले ते म्हिषले णक रषिकीय दबषवषमुळे आणि शहरषत अणधक उत्तम प्रकषरे गस्त 

घषलण्यषसषठी हे केले िषते. 

ज्यष योिनष नषणवन्यपूिा णदसल्यष त्ष पुढीलप्रमषिे: मषनवी मृत शरीरषसषठी इलेक्टर ीक दहनभूमीचे सषणहत्, येरवडष 

कषरषगृहषत कॉन्फरि रूम. 

मषगील वर्ी सरकषरने नषणवन्यपूिा योिनषांमधून 60-70 कोटी ांची त्षांच्यष स्वतःच्यष प्रकल्पषांसषठी मषगिी केली.  DPO 

कषयषालयषने फक्त प्रशषसकीय मषन्यतष णदली आणि त्षांच्यषकडे णनधी णनगाणमत करण्यषची कषगदपते्र णदली.  

कषगदपत्रषांची यषदी 

वषपर प्रमषिपत्र आणि पूिात्व प्रमषिपत्र रषखून ठेवलष िषत नषही, तेथे कोितषही पुनमेळ केलष िषत नषही, खषत्षांचष 

णवणनयोग नषही, कोितेही अणतररक्त कषगदपत्र णकां वष नषणवन्यपूिा योिनषांशी सांबांणधत कोित्षही बैठकषांची अणतररक्त 

इणतवृते्त नषहीत, आणि DPO ने चषलु वर्षात णकां वष मषगील वर्षात केलेल्यष के्षत्र भेटी ांची कोितीही नोांद नषही. च्यष 

कषयषालयषकडे फक्त प्रशषसकीय मषन्यतष आणि णनधी मांिूरीचे पत्र होते आणि मषणसक MPR वेळेवर सषदर केलष 

िषतो. 

कषरि वषपर प्रमषिपत्र अपलोड केलेले आहे आणि AGकडे णदलेले आहे, DPOकषयषालय त्षची सांस्थषकडून मषगिी 

करत नषही. 
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District 5: जलगाि 

Table 1: Evaluation of Sampled Schemes 

District Name: JALGAON 
S. 

No. 
Year Name of scheme 

Amount spent on the 
works (in Rs. Lakhs) 

Documents Checked/ 
collected 

1.  2015-
2016 

To provide Lokrajya magazine to 
the educated unemployed college 
going girls. 

5 
Administrative 
approval,  

2.  Regarding making the light traps on 
100% subsidy for the farmers for 
controlling of insects on crops (per 
set price Rs.3200/-) 

10 

Administrative 
approval, 

3.  To install separate Express Feeder 
for the water supply scheme at 
Mouje Changdev, Tal. Muktainagar. 

12.43 
Administrative 
approval, 

4.  To build study room for the girl 
students in the open space opposite 
the Muktai Ladies Hostel. 

14.25 
Administrative 
approval, 

5.  To install CCTV cameras in every 
Chowk in various parts of the 
Pachora city. 

15 
Administrative 
approval, 

6.  To implement the innovative 
program of three years of time 
period about English Conversation – 
We Learn English.  

15.69 

Administrative 
approval, 

7.  For providing water supply to the 
villages Paldhai, Nachankheda and 
Sonale Tal. Jamner, to install 
separate Express Feeder at the New 
Gaonthan  for the water supply 
scheme from the Naiki Nala Dam, 
Paldhi. 

16.72 

Administrative 
approval, 

8.  2016-
2017 

To provide Solar Lamps at at 
Nurvasti, Dhupmai, Manyapada in 
Chopada Taluka and Lasunbardi, 
Tembhikuran and Chipkheda in 
these wadis-padas in Yaval Taluka.  

4.25 

Administrative 
approval, 

9.  To provide Solar Street Lights at 
Nurvasti, Dhupmai, Manyapada in 
Chopada Taluka and Lasunbardi, 
Tembhikuran and Chipkheda in 
these wadis-padas in Yaval Taluka. 

7.7 

Administrative 
approval, 

10.  To incur expenses to make the 15 
Primary Health Centers digital in 
Jalgaon Dist. 

8.27 
Administrative 
approval, 

11.  
To purchase toys for the active 
Aanganwadi center in the rural 
parts of Jalgaon Dist. 

50 

Administrative 
approval, Utilization 
Certificates of 
expenses 

12.  2017-
2018 

To install Sanitary Napkin Vending 
Machine in the girls’ schools in 
Jalgaon Dist. 

5 
Administrative 
approval, 
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13.  To provide 25 Smart Dustbin under 
Swachchata Abhiyan at various 
locations in the Jalgaon City 
Municipal Corporation territory. 

5.25 

Administrative 
approval, 

14.  
To construct public toilet at Mouje 
Jalake (Bajarangpura), Tal. Jalgaon, 
Mouje Nashirabad (Bhavani Nagar, 
Beli Road), Tal. Jalgaon and at Mouje 
Bhadli, Tal. Jalgaon. 

8.97 

Administrative 
approval, 
Reconciliation of 
expenses, Utilization 
Certificate, 
Completion 
certificates, 

15.  To provide Open Gym in the Jalgaon 
Rural constituency at Mouje Shirsoli 
P.B., Mouje Bilwadi and Mouje 
Nashirabad, Tal. Jalgaon and at 
Mouje Dharangaon, Tal. 
Dharangaon. 

20 

Administrative 
approval, 

16.  To carry out electrification through 
non-conventional energy in the 03 
villages in the forest area where 
electrification has not been done at 
Mouje Ambapani, Mouje Charmali 
and Mouje Ruikheda in Yaval Taluka 
in Jalgaon Dist. 

47.88 

No documents 
provided for this 
scheme 

 

तपषसिी केलेल्यष कषगदपत्रषांवर आधषररत तपशील: 

● योिनष 1 ही नक्कल केलेली आहे आणि णनयणमत योिनेखषली येते 

● योिनष 2 व्यस्क्तगत फषयद्यषसषठी हेतूपूवाक नषणवन्यपूिा अांतगात ठेवलेली आहे. त्षांनी तेथे लषईट्स बसवले आहेत 

िेथे महत्वपूिा लोक रषहषतषत  

● योिनष 4 रषिकीय हस्तके्षपषमुळे पूिा होऊ शकलेली नषही. िमीनीची णकां मत खूपच िषस्त आहे त्षमुळे 

रषिकीय लोकषांकडून त्षसषठी णवरोध झषलष होतष कषरि त्षमधे्य त्षांचे फषयदे समषणवष्ट् होते आणि त्षमुळे 

योिनष सुरू होऊ शकली नषही. योिनष सोडून णदलेली आहे 

● योिनष 8 मधे्य, खचा केलेली रक्कम 4.25 लषख आहे आणि प्रशषसकीय मषन्यतेमधे्य ती 4.35 लषख आहे 

● योिनष 10मधे्य: 15 प्रषथणमक आरोय कें दे्र णडिीटषयझेशनसषठी प्रस्तषणवत केली होती, परां तु कषमषलष अिूनही 

सुरवषत झषलेली नषही. णिल्हष पररर्द रक्कम परत करत नषही आहे 

● योिनष 12सषठी मषन्यतष णमळषलेली नषही कषरि DPO उपस्स्थत नव्हते 

● योिनष 13 मधे्य अांमलबिषविी सांस्थेद्वषरे योिनष पूिा करण्यषत कोितेही स्वषरस्य दशावलेले नषही. रकमेलष 

अिूनही मषन्यतष णमळषलेली नषही आणि त्षमुळे त्षांनष त्षत उतु्सकतष नषही. 

● योिनष 14 णनयणमत योिनेखषली अांतभूात केली िषऊ शकते 

● प्रस्तषव स्वीकषरले िषत नषहीत िर ते मषगादशाक तत्वषांमधे्य णनणदाष्ट् केलेल्यष स्वरूपषत नसतील. अणधक िर 

एखषदी योिनष नक्कल केलेली असेल तर त्षणवर्यी तपषसिी करण्यषस कोितीही उपषययोिनष केली िषत 

नषही. DPO कषयषालय फक्त त्षांच्यष मषन्यतष पत्रषमधे्य कलम नमुद करते णक योिनष कोित्षही योिनेची 

नक्कल केलेली नसषवी ज्यषवर सांस्थष सही करतषतष आणि ते वैध मषनले िषते. 

● DPO कषयषालयषकडे यषदीत नमुद केलेल्यष योिनषांसषठी कोितीही वषपर प्रमषिपते्र आणि पूिात्व प्रमषिपते्र 

नव्हती. ती फक्त महषलेखषकषर कषयषालयषत सषदर केली िषतषत.  
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● णनधीचे योय व्यवस्थषपन केले िषत नषही. िर एखषदी योिनष अांमलषत आिलेली नषही, तर णनधी परत 

पषठवण्यषणवर्यी कषळिी घेतली िषत नषही.  

● योिनष क्र. 12-13सषठी (कन्यष शषळेत सॅणनटरी नॅपकीन वे्हन्ी ांग मशीन बसविे, स्वच्छतष अणभयषन अांतगात 25 

स्मषटा डरणबन पुरविे), DPOनी योिनष पूिा करण्यषसषठी कोितीही कषलमयषादष नसल्यषचे अणधकषर णदले 

आहेत. 

 
Table 2: Observations on mandatory documents to be maintained/collected by the District Planning Committee 

S. 
No. 

Documents 
Status of availability 

(checked/not checked) 
Reasons for non-availability 

1.  MOM  
a) internal DPC meetings for 

discussion on schemes 
b) inception meetings with 

the Implementing 
agencies 

- Not maintained  
- No meetings conducted with 

the implementing agencies 

Low man power 

2.  Government guidelines on 
the innovative schemes 

- Available NA 

3.  Draft format of scheme for 
approval from District 
Planning Committee 

- Not available  

4.  Pre evaluation report - Not Available ● No report as such, only 
proposal filing (Tipani) is 
done  

● This is also the 
administrative approval 
document  

5.  Verification  
- Utility Certificate of 

expenses 

- Not collected ● No records of verification 
process 

● Utilization certificate is 
submitted by the IA only to 
the Accounting General.   

6.  Completion Certificates - Not collected ● This is submitted by the IA 
only to the Accounting 
General.   

7.  Reports of monthly 
expenditure 

-  No such report maintained ● This is covered under the 
Monthly progress Report 

8.  Monthly Progress Report - Maintained and submitted 
yearly 

● Submitted each year 

9.  Training report - No training provided - No training provided 
10.  Monitoring and Evaluation 

a) M and E report 
b) site visit report 

- Not available  ● No such reports are made.  
● No site visits done.  

 

योजना अांमलबजािर्ी 
 

1. DPOची भूणमकष आणि िबषबदषऱयष 

मुख्य िबषबदषरी आहे णिल्ह्यषच्यष णवकषसषसषठी योिनषांच्यष णनधीच्यष णवतरिषची कषळिी घेिे. िोपयांत नषणवन्यपूिा 

योिनषांचष सांबांध आहे, िसे णक DPOनी नमुद केले णक त्षांची मुख्य िबषबदषरी म्हििे णवणभन्न सांस्थषांकडून प्रषप्त 
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झषलेल्यष प्रस्तषवषांसषठी मषन्यतष प्रषप्त करिे आणि णनधीचे णवतरि करिे. दुसरे महत्वषचे कषया म्हििे छषननी करिे, 

म्हििे प्रस्तषव मषगादशाक तत्वषांशी सुसांगत आहेत कष ते तपषसिे तसेच प्रषप्त झषलेल्यष प्रस्तषवषांचे वगीकरि करिे.  

अखेरीस, लषभषर्थ्षांनष िे फषयदे णमळिषर आहेत त्ष आधषरषवर आणि योिनेच्यष प्रकषरषवर मांिूरी देण्यषपूवी 

णिल्हषणधकषरी आणि सांबांणधत सांस्थषांसह प्रस्तषवषांणवर्यी चचषा करिे. 

 

2. नषणवन्यपूिा योिनष णनवडीचे णनकर् 

योिनषांची णनवड मषगादशाक तत्वषांनुसषर होत नषही. DPO च्यष मतषनुसषर योिनष पषलक मांत्र्षांनी णदलेल्यष सूचनषांनुसषर 

णनवडल्यष िषतषत यषची खषत्री करून णक योिनेलष इतर कोित्षही स्त्रोत /उपक्रमषमधून णनधी णदलष िषत नषही आहे.  

 

“िळगषवमधे्य मुस्िलीने 5-10 णवभषग आहेत )अांमलबिषविी सांस्थष(. लोक यष णिल्ह्यषमधे्य येण्यषस आणि कषम 

करण्यषस इचु्छक नसतषत. 2015-2016पषसून, णिल्हषणधकषरी आणि पषलक मांत्र्षांद्वषरे सुचवल्यष गेलेल्यष सवा 

योिनषांनष मषन्यतष णदली िषत आहे” – DPO, िळगषव. DPOकडून कोित्षही औपचषररकतषांचे पषलन केले गेले नषही.  

 

प्रस्तषव सषदर करण्यषच्यष वेळी अांमलबिषविी प्रणक्रयेची मषमूली चचषा केली िषते, कोितीही णवणशष्ट् बैठक योिनष 

पूिा होण्यषच्यष व्यवहषयातेणवर्यी आणि योिनेची अांमलबिषविी करण्यषच्यष दरम्यषन येऊ शकिषऱयष समस्यषांणवर्यी 

चचषा करण्यषसषठी आयोणित केली िषत नषही.. 

 

3. योिनेचे पूवा-मूल्यषांकन 

मषगादशाक तत्वषांनुसषर पूवा-मूल्यषांकन केले िषत नषही. DPOच्यष मतषनुसषर, िबषबदषरी फक्त एवढीच असते णक 

योिनेची नषणवन्यपूिा योिनेच्यष णनधी अांतगात अांमलबिषविी केली िषण्यषची शक्यतष तपषसिे. 

पूवा-मूल्यषांकन करिे आणि ते DPO कषयषालयषसमोर सषदर करिे ही अांमलबिषविी सांस्थेची िबषबदषरी आहे. 

योिनषांच्यष मूल्यषांकनषची प्रणक्रयष पषर पषडण्यषमधे्य अपुऱयष मनुष्यबळषमुळे अडचि येते.  

“मनुष्यबळषवरील बांधनषमुळे सांपूिा प्रणक्रयष अनुसरिे  शक्य नषही”- DPO, िळगषव 

4. योिनेची नक्कल होिे टषळिे 

िर एखषद्यष सांस्थेलष णिल्हषणधकषऱयषांकडून मषन्यतष णमळषल्यषस एक नमुनष ज्यषलष “णटप्पिी” म्हटले िषते तो तयषर 

केलष िषतो ज्यषमधे्य योिनेच्यष नक्कल होण्यषणवर्यी कलम नमुद केलेले असते, आणि सांस्थेलष त्षवर सही करषवी 

लषगते. अशष प्रकषरे योिनेची नक्कल केली िषिषर नषही यषची खषत्री देिषरी कोितीही णलखीत हमी णकां वष अिा णदलष 

िषत नषही. 

मषगादशाक तत्वषांनुसषर णदलेल्यष प्रस्तषवषच्यष नमुन्यषचे अांमलबिषविी सांस्थष पषलन करत नषहीत. 

5. पडतषळिी प्रणक्रयष 

पडतषळिी सांशोधन णवशे्लर्कषद्वषरे केली िषते, परां तु DPO स्तरषवर अशष प्रकषरची कोितीही देखरेख आणि पूवा 

मूल्यषांकन केले िषत नषही. 

6. देखरेख आणि मूल्यषांकन (M आणि E) प्रिषली 

DPO नी योिनेच्यष प्रगतीणवर्यी कोित्षही सषइटलष एक सुद्धष भेट णदलेली नषही. िेव्हष त्षांनष यषबद्दल णवचषरले ते 

म्हिषले, “मी सषइटलष भेट देतो परां तु भेटीचष अहवषल तयषर करण्यषसषठी मषझ्यषकडे वेळ नसतो”. 
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कषळमयषादेवर णनयांत्रि ठेविे: िेव्हष कधी योिनषांनष उशीर होतो, DPO सांस्थषसह एक बैठक आयोणित करतषत. 

सांस्थष सषधषरिपिे एक प्रचणलत उत्तर देतषत णक  पुढील बैठकीपयांत ते योिनष पूिा करतील. सांस्थषांणवरूद्ध कठोर 

कषरवषई केली िषत नषही. 

7. योिनेंतगात वसु्त आणि सेवषांची देखभषल 

DPOच्यष मतषनुसषर, देखभषल करिे हे सांस्थेचे कषम आहे. हे पषहषिे णक कषम पूिा झषल्यषनांतर प्रकल्पषची देखभषल 

केली िषत आहे. अांमलबिषविी करिषऱयष सांस्थष योिनष पूिा झषल्यषनांतर सषइटचष उणचत वषपर करून घेण्यषबद्दल 

कषळिी घेत नषहीत, णकां वष त्षणवर्यी ते लषभषर्थ्षांसह सुदधष पषठपुरषवष करत नषहीत. 

8. योिनषांसषठी कषलमयषादष 

उशीर होण्यषसषठी मुख्य कषरि हे रषिकीय हस्तके्षप आहे. दुसरे म्हििे, कधीकधी सांस्थषांनष हे स्पष्ट् नसते णक 

योिनेची अांमलबिषविी कशी करषवी. णतसरे, प्रस्तषवषलष मांिूरी देण्यषत उशीर हे सुद्धष योिनष अपूिा रषहषण्यषचे एक 

कषरि आहे. चौथे, कधीकधी योिनष णकां वष कषम बषहेरील चुकीच्यष पषटीलष सोपवले िषते. उदषहरिषथा, िर कधीकधी 

कषम एखषद्यष बषहेरच्यष खषिगी ठेकेदषरषलष णदलेले असेल ते कषम हषतषळण्यषसषठी पुरेसे सक्षम नसतषत. यषमधे्य 

योिनेचे कोितेही पूवा-मूल्यषांकन न केल्यषमुळे अणधक भर पडते. सवषात शेवटी, िेव्हष कधी एखषद्यष योिनेसषठी 

णनधीची आवश्यकतष 3 लषखषच्यष वरती िषते, सांस्थषांनष अत्षवश्यकपिे ई-णनणवदषांसषठी अिा करषवष लषगतो आणि 

यषमधे्य वेळ िषतो ज्यषमुळे सुद्धष योिनेलष उशीर होतो. 

                                आव्हषने आणि सूचनष 

 

DPCनष सषमनष करषवष लषगिषरी आव्हषने 

i. मनुष्यबळषचे बांधन. सांशोधन सहषय्यक आणि लेखष अणधकषऱयषची पदे ररक्त आहेत.  

ii. दुसरे, DPO ( MLA कडून)वर पुष्कळ रषिकीय दबषव असतो अशष गोष्ट्ी ांनष अनुमती देण्यषसषठी ज्यष त्षांनष योय 

वषटत नषहीत.  

iii. सवषात शेवटी, अांमलबिषविी सांस्थष फक्त त्षांनष णनधी णमळेपयांतच सणक्रय असतषत. योिनष पूिा केली िषण्यषसषठी 

कोितषही योय पषठपुरषवष केलष िषत नषही आणि ते णनधी वषपरषणवर्यी एक स्पष्ट् कल्पनष देत नषहीत. 

 

DPOद्वषरे प्रणतणक्रयष/सूचनष 

● सरकषरने एक यषदी बनवली पषणहिे ज्यषमधे्य योिनष त्षतील फषयद्यषांच्यष स्वरूपषसह णनणदाष्ट् केलेल्यष आहेत आणि 

अांमलबिषविी सांस्थषांनष ते पूिा करण्यषची िबषबदषरी णदली पषणहिे. िर णवणहत योिनषांव्यणतररक्त कोिी इतर 

योिनेसषठी प्रस्तषव णदल्यषस ते कठोरतेने नषकषरलष गेलष पषणहिे. यषसषठी एकमेव अपवषद फक्त िर DPC नष 

वषटले णक योिनष अत्ांत उत्तम आहे तर प्रस्तषव मषन्यतेसषठी थेट मांत्रषलयषत पषठवलष पषणहिे.  

● अांमलबिषविी सांस्थषांमधे्य कषम पूिा होण्यषच्यष दृष्ट्ीने कोितेही गषांभीया नसते. त्षांच्यषवर देखरेख केली पषणहिे 

आणि यष सांस्थषांचष णनयणमत पषठपुरषवष केलष पषणहिे. 

● रषिकीय हस्तके्षपषवर थोडे णनयांत्रि आिले पषणहिे. सवषात महत्वषचे म्हििे णिल्हष पररर्दषांनष 2 वर्षांसषठी णनधीचष 

वषपर करण्यषचे अणधकषर देतष कषमष नये. सवा णनयम आणि णवणनयम त्षांच्यषसषठी तसेच सांस्थष िसे PWD णवभषग 

यषांच्यषसषठी सषरखेच असषयलष हवेत. 

● सरकषरद्वषरे आखलेल्यष सवा योिनष पररपूिा आहेत परां तु अणधकषरी त्षांचे सांपूिातः पषलन करण्यषऐविी ते त्षतून 

सुटकष णमळवण्यषसषठी पळवषट शोधण्यषचष प्रयत्न करतषत. 
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कषवी टीमची अन्य णनररक्षिे 

 

चचेच्यष दरम्यषन असे आढळले णक केलेल्यष कषमषांणवर्यी DPO कषहीसे धषस्तषवलेले आणि थोडे अस्वस्थ होते आणि 

केलेल्यष कषमषणवर्यी त्षांनष बहुतेक कषही मषणहत नव्हते.  

प्रचांड रषिकीय प्रभषव आणि हस्तके्षप: यष शहरषतील कषही रषिकीय सदस्य आहेत िे यष णनधी अांतगात त्षांचे कषम 

करून घेतषत कषरि त्षांचे पषलक मांत्र्षांसह चषांगले सांबांध असतषत. 

“कधीकधी लषभषथी स्वतःच DPOनष योिनेची अांमलबिषविी करण्यषपषसून णनरूत्सषही करतषत. उदषहरिषथा, कषही 

भषगषांमधे्य शौचषलये नषहीत आणि DPOच्यष कषयषालयषने यष भषगषत सषवािणनक शौचषलये बषांधण्यषचष णवचषर केलष 

परां तु एकष MLA सह िवळपषस रषहषिषऱयष लोकषांनी ती योिनष अांमलषत आिण्यषस णवरोध केलष” – DPO, िळगषव 
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District 6: पालघर 

Table 1: Evaluation of Sampled Schemes 

District Name: PALGHAR 
S. 

No. 
Year Name of scheme 

Amount spent on the 
works (in Rs. Lakhs) 

Documents Checked/ 
Collected 

1.  2015-
2016 

To provide E-learning project facility to 
Zilha Parishad Schools at Dhakti Dahanu, 
Charoti, Basavantpada, Charoti 
Gaonthanpada, Charoti Dongripada in the 
Dahanu Taluka (per item Rs.1.40 Lakhs) 

7 

Administrative 
approval, MOM 
Provided, Utility 
Certificates of expenses 

2.  
To open Day Care Centre through Group 
Education Officer on Taluka level – 8 
Talukas 

17.64 

Administrative 
approval, MOM 
Provided, Utility 
Certificates of expenses 

3.  To purchase latest Disinfection Machines 
for 20 Primary Health Centers e.g. 
Sanitizer machines -20 units, Sanitizer 
Gun-20 units, Sanitizer Tubes of 8 
Tablets- 

128 

Administrative 
approval, MOM 
Provided, Utility 
Certificates of expenses 

4.  2016-
2017 

To strengthen the Water Supply Schemes 
and make available the facility of 
drinking water for the rehabilitated 
villages at Tarapur Atomic Energy Project 
Phase No.3 & 4, Mouje Pophran and 
Mouje Akkarpatti 

12.91 

Administrative 
approval, MOM 
Provided, Utility 
Certificates of expenses 

5.  
To create Cricket Ground for the school 
Jawahar Navodaya Vidyalaya, Palghar 

13 

Administrative 
approval, MOM 
Provided, Utility 
Certificates of expenses 

6.  To provide computer, to install RO Water 
Purifier, C.C.T.V. cameras, solar water 
power plan / solar water heater system 
and implement Innovative Initiative. 

44.6 

Administrative 
approval, MOM 
Provided, Utility 
certificates of expenses 

7.  
To arrange security system for tourists 
on the seashore in the Palghar Dist and 
place dust bins 

96.85 

Administrative 
approval, MOM 
Provided, utility 
Certificates of expenses 

8.  
To open Gramvikas Center for 
malnourished children 

120 

Administrative 
approval, MOM 
Provided, Utility 
Certificates of expenses 

9.  2017-
2018 

To conduct survey for the water supply 
scheme from the Uppar Vaitarna Dam in 
Mokhada Taluka 

23.31 

Administrative 
approval, MOM 
Provided, Utility 
certificates of expenses 

10.  
To provide necessary material facility for 
the girls in the Kasturba Gandhi Girls 
School – per school Rs.9.45 Lakhs 

47.25 

Administrative 
approval, MOM 
Provided, Utility 
certificates of expenses 

11.  To provide Science material required for 
laboratories for the 29 schools having 
classes of standard 9th and 10th at present 

87 
Administrative 
approval, MOM 
Provided, Utility 
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in the Zilha Parishad Schools. certificates of expenses 

 

टीम कषवीने मुलषखती ांवर आधषररत कषही णनररक्षिे सुद्धष केली, खषलीलप्रमषिेः 

● प्रस्तषव मषगादशाक तत्वषांमधे्य णवणहत केलेल्यष नमुन्यषांनुसषर नव्हते 

● ADPO नष पषलन करण्यषचष नमुनष मषणहत नव्हतष 

● 2015-2017मधे्य, णनधी आणि अांमलबिषविीकडे लक्ष देण्यषसषठी कोितेही प्रषणधकषर नव्हते 

● DPO द्वषरे कोित्षही एकष योिनेवर देखरेख आणि भेट णदलेली नषही 

● योिनषांच्यष पूिात्वषचे मोिमषप झषलेले नषही  

● कषवीने कषही कषगदपते्र तपषसली िसे TPD, प्रशषसकीय मषन्यतष आणि कषही वषपर प्रमषिपते्र 

● त्षांच्यषकडे वषपर प्रमषिपते्र आणि पूिात्व प्रमषिपते्र रषखून ठेवलेली नषहीत 

● ते MPRची एक प्रत ठेवत नषही त्षमुळे आम्ही ती तपषसू शकलो नषही 

● पुनमेळ आणि  खषत्षांचे णवणनयोग सषदर केलेले नषहीत णकां वष ते सांस्थषांकडून त्षची मषगिी करत नषहीत 

● पषररत केलेल्यष योिनषांचष DPC बैठकीच्यष इणतवृत्तषमधे्य  (MOM) उले्लख केलेलष नषही 

● सवषात शेवटची DPC 25 िुलै 2019लष आयोणित केली गेली आणि त्षपूवी ती 14 िषनेवषरी 2019लष घेतली गेली 

● DPO फक्त पषलक मांत्र्षांकडून सवा योिनषांसषठी एकणत्रत णमळून एक सषमुणहक मषन्यतष घेतषत. मषन्यतष 

कषगदपत्रषमधे्य, फक्त योिनषांची नषांवे नमुद केलेली असतषत 

 
Table 2: Observations on mandatory documents to be maintained/collected by the District Planning Committee 

S. 

No. 
Documents 

Status of availability 

(checked/not checked) 
Reasons for non-availability 

1.  MOM  

a) internal DPC meetings 
for discussion on 
schemes 

b) inception meetings with 
the Implementing 
agencies 

- Not maintained 
properly for internal 
meetings 

- No meetings 
conducted with the 
implementing 
agencies 

NA 

2.  Government guidelines on 

the innovative schemes 

- Available NA 

3.  Draft format of scheme for 

approval from District 

Planning Committee 

- Not available ● Only a proposal filing is done (TPD)  

4.  Pre evaluation report - Not Available ● No report as such, only proposal 
filing (TPD) is done  

● This is also the administrative 
approval document  

5.  Verification  

- Utility Certificate of 
expenses 

- Not collected ● No records of verification process 
● Utilization certificate is submitted by 

the IA only to the Accounting 
General.   

6.  Completion Certificates - Not collected ● This is submitted by the IA only to 
the Accounting General.   

7.  Reports of monthly -  No such report ● This is covered under the Monthly 
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expenditure maintained progress Report 

8.  Monthly Progress Report - Maintained and 
submitted yearly 

● Submitted each year to Konkan 
Bhawan but they do not keep a copy 

● Konkan Bhawan further submits it to 
the ministry. 

9.  Training report - No training provided ● No training provided 

10.  Monitoring and Evaluation 

e) M and E report 
f) site visit report 

- Not available  ● No such reports are made.  
● No site visits done.  

 

योिनेची अांमलबिषविी 

 

1. DPOची भूणमकष आणि िबषबदषऱयष 

मषगादशाक तत्वषांमधे्य चचषा केल्यषप्रमषिे DPOची भूणमकष आणि िबषबदषऱयषांमधे्य समषणवष्ट् आहे, योिनषांच्यष प्रस्तषवषांचे 

पूवा-मूल्यषांकन करिे, खषत्री करिे णक योिनष मषगादशाक तत्वषांनुसषर अांमलषत आिल्यष िषत आहेत, 

अांमलबिषविीवर देखरेख करिे आणि णनणिती करिे णक सवा परवषनयष आणि मषन्यतष पषलक मांत्र्षांकडून प्रषप्त 

झषलेल्यष आहेत. DPO आणि ADPOच्यष मतषनुसषर इतर िबषबदषऱयषांमधे्य समषणवष्ट् आहे प्रषप्त झषलेल्यष प्रस्तषवषांनष 

णनधी मांिूर करिे, आणि चुकष व नोांदी, मषणहती आणि योिनषांची नकलेणवर्यी तपषसिी करिे. 

DPO आणि ADPO अांमलबिषविीमधे्य सक्रीय भूणमकष करत नषहीत. अांमलबिषविी मुख्यतः सांस्थषांद्वषरे केली िषते 

आणि त्षांच्यष प्रमुख योिनष PWD हषतषळते. 

2. नषणवन्यपूिा योिनष णनवडीचे णनकर् 

नषणवन्यपूिा योिनष पसांतीनुसषर णनवडली िषते. पणहली पसांती MLA, नगर सेवक आणि कषही ZP सदस्यषांनष णदली 

िषते. नांतर णिल्हषणधकषऱयषांशी चचषा करण्यषसषठी योिनषांची यषदी तयषर केली िषते आणि अखेरीस अांमलबिषविी 

करण्यषसषठी सवोत्तम योिनष णनवडली िषते. योिनषांच्यष णनवडीसषठी दुसरे मुख्य णनकर् म्हििे योिनषांचे भणवष्यषतील 

फषयदे, योिनेमुळे लषभ होिषऱयष लषभषर्थ्षांची सांख्यष आणि योिनष नषणवन्यपूिा असषयलष हवी )इतर योिनषांमधे्य 

अांतभूात झषलेली नसषवी(. अांणतमतः णनधीची उपलब्धतष सुद्धष महत्वषची असते.  

DPO आणि ADPOच्यष मतषनुसषर, सांपूिा प्रणक्रयेचे मषगादशाक तत्वषांनुसषर पषलन केले िषते. “नषणवन्यपूिा योिनषांची 

कधीही  DPC बैठकषांमधे्य चचषा होत नषही कषरि तेथे नषणवन्यपूिा योिनषांणशवषय इतर दुसरे खूप कषम असते. कषही 

लोकषांनष पसांती देण्यषणवर्यी रषिकीय दबषव खूप असतो णकां वष अणधक मिबूत पषश्वाभूमीसह असलेली व्यक्ती नेहेमी 

कषहीतरी समस्यष उभी करते”. 

3. योिनषांचे पूवा-मूल्यषांकन 

बहुतषांश कषमे PWDद्वषरे केली िषतषत आणि DPO आणि ADPOनुसषर पूवा-मूल्यषांकन  PWDद्वषरे केले गेले पषणहिे. 

PWD सवाकषही णलस्खत स्वरूपषत देतषत. DPO आणि ADPO सषठी महत्वषचे कषम म्हििे तपषसिे णक योिनष 

मषगादशाक तत्वषांनुसषर अांमलषत आिली िषत आहे णक नषही.   DPO तफे कोित्षही पूवा-मूल्यषांकन नोांदी/अहवषल 

तयषर केलष िषत नषही.  
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अहवषल आणि नोांदी ांसषठी, प्रषप्त झषलेल्यष प्रते्क योिनेसषठी TDP तयषर केले िषते. TDP तयषर केल्यषनांतर, फषईल 

ADPO, DPO आणि नांतर णिल्हषणधकषऱयषांकडे तपषसिी आणि त्षांच्यष सयषांसषठी णफरवली िषते. TPD म्हििे 

प्रशषसकीय मषन्यतेप्रमषिे मषनले िषते आणि त्षसषठी कोितषही णवशेर् असष नमुनष नषही. प्रस्तषवषांचे भौणतक पूवा-

मूल्यषांकन अांमलबिषविी सांस्थषकडून केले िषते. 

4. योिनेची नक्कल होिे टषळिे 

िसे णक सवा योिनष PWD अांमलषत आिते, DPO कषयषालय त्षांच्यषकडून फक्त एक पत्र घेते ज्यषमधे्य नमुद केलेले 

असते णक योिनेची कोित्षही णनधी अांतगात नक्कल केलेली नषही. त्षमुळे, हे पत्र DPOकडील आवश्यकतषांसषठी 

पुरेसे ठरते.  

DPOनी अणधक पुढे स्पष्ट् केले णक ते कोित्षही दबषवषखषली कषम करत नषहीत आणि िर त्षांनष एखषदी योिनष  

योय/आवश्यक नसलेली/नक्कल असलेली आढळली तर, DPOचे कषयषालय योिनेचष प्रस्तषव फेटषळते. 

5. पडतषळिी प्रणक्रयष  

पडतषळिी फक्त प्रस्तषवषांची केली िषते आणि त्षनांतर ती केली िषत नषही. पडतषळिी प्रणक्रयेसषठी तेथे कोित्षही 

स्वतांत्र नोांदी नषहीत. DPOनी मषणहती णदल्यषनुसषर, DPO द्वषरे सषइटलष एकही भेट णदली गेलेली नषही. 

6. अांमलबिषविी प्रणक्रयष 

एकदष बिेट मांिूर झषल्यषनांतर, अांमलबिषविी सांस्थष यष सांपूिापिे योिनेच्यष अांमलबिषविीसषठी िबषबदषर 

असतषत. DPOचे कषयषालय फक्त 5-10% देखरेखीसषठी िबषबदषर असते आणि ते अांमलबिषविी प्रणक्रयेत हस्तके्षप 

करत नषहीत. अांमलबिषविी सरकषरद्वषरे णनणित केलेल्यष सांस्थषांनष सोपवली िषते.  

कोित्षही आरांभ बैठकष घेतल्यष िषत नषहीत. DPO फक्त चचषा करतषत णक योिनेलष मषन्यतष द्यषवी अथवष नषही. 

7. योिनेचे बिेट 

 DPO कषयषालयषलष बिेट णनगाणमत झषल्यषनांतर ते लगेचच सवा सांस्थषांनष प्रस्तषवषांसषठी पत्र पषठवतषत. प्रते्क सांस्थष 4-

5 योिनष आणि त्षांचे प्रस्तषणवत बिेट समषणवष्ट् असलेलष प्रस्तषव सषदर करतषत. िसे णक सवा सांस्थषांनष णनधी वषटप 

करिे शक्य नसते, णनवडक योिनषांची यषदी केली िषते आणि णनधी दोन भषगषांमधे्य णवतररत केलष िषतो: आत्ांणतक 

महत्वषचे आणि आत्ांणतक महत्व नसलेले. अांतगात बिेट णनिायषच्यष बैठकीनांतर, DPC बैठकीतील सवा मुद्द्षांची चचषा 

केली िषते आणि नांतर णनधी वषटप केलष िषतो. िर णनधी कमी पडलष तर णनयोिन मांत्र्षांनष अणधक णनधी मांिूर 

करण्यषची णवनांती केली िषते आणि िर ते सहमत झषले तर अणधक णनधी मांिूर केलष िषतो. 

पषलघर DPC त्षांचे MPR अहवषल ऑनलषइन सषदर करत नषहीत, ते दर मणहन्यषलष स्वतः थेट कोकि भवनषत सषदर 

करतषत. कोकि भवन नांतर ते मांत्रषलयषत पषठवते. 

 

8. देखरेख आणि मूल्यषांकन (M आणि E) प्रिषली 

सुमषरे 5% योिनषांवर DPO कषयषालयषकडून देखरेख केली िषते. देखरेखीच्यष कोित्षही नोांदी सषपडलेल्यष नषहीत. 

ADPO नमुद केले णक त्षांनी सषतत्षने स्मरणिकष पषठवून देखील DPO स्थळ भेटी देत नषहीत. एकदष DPOनी वषपर 

प्रमषिपत्र आणि पूिात्व प्रमषिपत्रषसषठी मषगिी केली परां तु सांस्थषांनी ते सषदर केले नषही असे कषरि देऊन णक ते थेट 

AG (महषलेखषपषल)यषांच्यषकडे ते सषदर करतषत. 

9. योिनषांसषठी कषलमयषादष 

कोित्षही योिनष वेळेवर पूिा होत नषहीत यषसषठी णवणभन्न कषरिे आहेत िसे: 
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● रषिकषरि/रषिकीय हस्तके्षपषमुळे योिनष वेळेवर पूिा होण्यषत अडचि येते 

● अांमलबिषविी सांस्थष योिनेसषठी कषलषवधीच्यष स्मरिपत्रषांनष प्रणतसषद देत नषहीत 

● अांमलबिषविी सांस्थषांचे णवभषग प्रमुख हष उपक्रम गषांभीयषाने घेत नषहीत. िेव्हष कधी त्षांनष प्रस्तषव सषदर 

करण्यषणवर्यी णवचषरले िषते ते अनुतु्सक णदसून येतषत. 

● णनणवदष प्रणक्रयष ही लषांबलचक प्रणक्रयष आहे 

● मांिूरी 10 णदवसषत णमळते परां तु यषनांतर, अांमलबिषविी सांस्थष त्षांचे कषम बषहेर करण्यषस देतषत आणि 

उपक्रमषलष उशीर होतो 

● अांमलबिषविी सांस्थष कोित्षही कषगदपत्रषांसषठी त्षांनष पषठवलेल्यष पत्रषांनष प्रणतसषद देत नषहीत 

● कधीकधी णनवडिुकष सुद्धष उपक्रमषांनष उशीर होण्यषचे कषरि बनतषत 

 

 

आव्हषने आणि सूचनष 

 

DPCनष सषमनष करषवष लषगिषरी आव्हषने 

सवषात मोठे आव्हषन आहे रषिकीय हस्तके्षप. णवधषनसभष सदस्य आणि पषलक मांत्र्षांच्यष अनुसषर पूिा करषवे लषगते. 

अगदी DPC बैठकषांमधे्यही त्षांनष पसांती णदली िषते. यषमुळे पषलघरमधे्य अनेक तरतूदी आणि सेवष प्रषप्त होत नषहीत. 

DPO अणधक पुढे नमुद करतषत: “ पषलघरमधे्य कोितीही अांमलबिषविी सांस्थष नषही. योिनष पषर पषडण्यषसषठी येथे 

कोिीही नषही. णनधी वषपरषवर देखरेख होत नषही”. 

 

DPOद्वषरे प्रणतणक्रयष/सूचनष 

DPO द्वषरे णदलेल्यष प्रणतणक्रयष/सूचनष खषलीलप्रमषिे 

● कमाचषऱयषांची क्षमतष वृद्धी: DPC कमाचषऱयषांनष सवा योिनषांणवर्यी अत्षवश्यकपिे मषणहती करून द्यषयलष हवी 

● पषठपुरषवष करिे, प्रणशक्षि आणि क्षमतष वृद्धी मांत्रषलयषद्वषरे केली गेली पषणहिे 

● मांत्रषलयषकडून योिनषांच्यष कषलषवधीवर आणि प्रगतीवर देखरेख ठेवली गेली पषणहिे 

● योिनष पूिा झषल्यषनांतर, त्षवर देखरेख करिे आणि देखभषल करिे बषहेरील णतसऱयष पक्षषलष सोपवले गेले 

पषणहिे  

● मषगादशाक तते्व अणधक सोपी, अचूक आणि सहि समिण्यषिोगी असषवीत 
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District 7: चांद्रपूर 

 

चांद्रपूरसषठी, कोितीही कषगदपते्र पुरवली गेली नषहीत. कषवी टीमने कषगदपते्र णमळवण्यषचष प्रयत्न केलष आणि त्षांचष 

पषठपुरषवष केलष परां तु कोितीही कषगदपते्र पुरवली गेली नषहीत. कषगदपते्र पुरवली गेली नषहीत. 
 

Table 1: Observations on mandatory documents to be maintained/collected by the District Planning Committee 

S. 
No. 

Documents 
Status of availability 

(checked/not checked) 
Reasons for non-availability 

1.  MOM  
a) internal DPC 

meetings for 
discussion on 
schemes 

b) inception meetings 
with the 
Implementing 
agencies 

- Maintained 
- No meetings conducted 

with the implementing 
agencies 

No reason provided 

2.  Government guidelines on 
the innovative schemes 

- Available NA 

3.  Draft format of scheme for 
approval from District 
Planning Committee 

- Not available ● It is not their responsibility 

4.  Pre evaluation report - Not Available ● Not their responsibility  
5.  Verification  

- Utility Certificate of 
expenses 

- Not collected ●  Not their responsibility 

6.  Completion Certificates - Not collected ● This is submitted by the IA only 
to the Accounting General.   

7.  Reports of monthly 
expenditure 

-  No such report maintained ● This is covered under the 
Monthly progress Report 

8.  Monthly Progress Report - Maintained and submitted 
yearly 

 

9.  Training report - No training provided - No training provided 
10.  Monitoring and Evaluation 

g) M and E report 
h) site visit report 

- Not available  ● No such reports are made.  
● No site visits done.  

 

कषवीची णनररक्षिे खषलीलप्रमषिे: 

● प्रस्तषव मषगादशाक तत्वषांनुसषर होते परां तु तरीही GM नी कषही योिनष नषकषरल्यष आणि DPOनष त्षचे कषरि 

सषांणगतले गेले नषही 

● DPOनी कोितषही कषगदोपत्री पुरषवष णदलष नषही िरी कषवी टीमद्वषरे अनेक स्मरिपते्र मेलने पषठवली गेली होती 

● वषपर प्रमषिपत्र, पूिात्व प्रमषिपत्र आणि पुनमेळ फक्त महषलेखषपषल यषांच्यषकडेच होते 
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योिनेची अांमलबिषविी 
 

1. DPOची भूणमकष आणि िबषबदषऱयष 

सरकषरच्यष यषदीप्रमषिे आणि मांिूर झषलेल्यष बिेटप्रमषिे DPO पुढील वर्षासषठी सांपूिा णनयोिन करतषत णक 

कोित्ष योिनषांनष णकती बिेट णवतररत केले िषवे. चषलु वर्षाच्यष योिनष मषगील 3 वर्षांच्यष योिनषांच्यष आधषरषवर 

ठरणवल्यष िषतषत.  
 

“प्रस्तषव मषगादशाक तत्वषांनुसषर तपषसले िषतषत आणि णनवडक योिनषांची यषदी करण्यषसषठी अांतगात बैठक )लघु 

सणमती बैठक( DPC बैठकीच्यष अगोदर घेतली िषते. DPCमधे्य 40 सदस्य असतषत आणि िसे णक सवा मुद्द्षांची चचषा 

1 DPC बैठकीत केली िषऊ शकत नषही, यष उपक्रमषमधे्य अणधक पषरदशाकतष आिण्यषसषठी एक लघुगत सणमती 

गठीत केलेली आहे. यष बैठकीचे सदस्य णिल्हषणधकषरी, MLA आणि सवा सांस्थष असतषत.”- DPO, चांद्रपूर  

मषगादशाक तत्वषांचे गैर-पषलन, नषणवन्यपूिा योिनषांसषठी खषत्षलष देण्यषत येिषऱयष णनधीची रक्कम DPC ठरवतषत. 

अणधक पुढे, सांस्थषांची मांिूर केलेल्यष णनधीच्यष णवतरिषसांबांधी चौकशी केली िषते. िर कमी वषपर णकां वष िषस्त वषपर 

झषलष असेल, तर सांस्थषांनी त्षसषठी योय कषरि देिे आवश्यक असते. 

योिनषांचे पूवा-मूल्यषांकन णतसऱयष पक्षषकडून केले िषते. DPOचे कषयषालय मुख्यतः एक णनधी पुरविषरी सांस्थष म्हिून 

कषम करते, कोितीही देखरेख णकां वष मूल्यषांकन केले िषत नषही.  

िेव्हष सरकषरच्यष मषगादशाक तत्वषांणवर्यी णवचषरले गेले तेव्हष, DPO म्हिषले णक “ही मषगादशाक तते्व प्रते्कषसषठी 

आहेत - DPC आणि अांमलबिषविी सांस्थष (IA). ज्यष सांस्थष मषगादशाक तत्वषांचे पषलन करत नषहीत त्षांच्यष 

योिनषांसषठी DPC णनधी देत नषहीत. त्षांनी हे सुद्धष नमुद केले णक DPCमधे्य, सवा खषत्षांच्यष सवा पररपत्रकषांचे पषलन 

केले िषते.” 
 

2. नषणवन्यपूिा योिनष णनवडीचे णनकर् 

मषगादशाक तत्वषांमधे्य सुचवल्यषप्रमषिे, DPO कषयषालय यषची णनणिती करते णक योिनष अन्य कोित्षही णनयणमत 

योिनेखषली /उपक्रमषखषली येिषर नषही, त्षतून कषयम स्वरूपी मषलमत्तष णनमषाि होईल आणि िषस्तीतिषस्त 

लोकषांनष त्षतून लषभ होईल. 

असे आढळून आले णक णनयमषांचे पषलन केले गेले आहेत परां तु असष कोितषही पुरषवष कषवीच्यष टीमलष पुरवलष गेलष 

नषही. 

णिल्हषणधकषरी आणि पषलक मांत्र्षांची भूणमकष 

त्षांची मुख्य भूणमकष आहे णनधीचे वषटप. ते योिनष मषगादशाक तत्वषांनुसषर आहे कष ते सुद्धष तपषसतषत. तसेच ते 

णनणिती करतषत णक योिनेखषली णवणभन्न मुदे्द अांतभूात झषले पषणहिेत िसे मणहलष SC/ST आणि शेती. अखेरीस, ते 

प्रते्क योिनेसषठी वषटप केल्यष िषिषऱयष बिेटची रक्कम आणि ती कोित्ष खषत्षलष वषटप करषवी ते ठरवतषत. 

िेव्हष बैठकीच्यष इणतवृत्तषणवर्यी णवचषरले गेले तेव्हष, DPO नी कषवी टीमलष सषांणगतले णक “सवषात शेवटची  DPC 

बैठक नोव्हेंबर 2019मधे्य घेतली गेली (त्षनांतर DPC बैठक घेतलेली नषही). MoM तयषर केलेले आहे परां तु ते 

तपशीलवषर नषही आणि त्षमधे्य सवा योिनष समषणवष्ट् नषहीत. MOM फक्त DPC बैठकीसषठी बनवले िषते.” 
 

3. योिनषांचे पूवा-मूल्यषांकन 

DPOचे कषयषालय कोितेही पूवा-मूल्यषांकन करत नषही. कषरि त्षांच्यष के्षत्रषमधे्य आणि त्षांनष सोपवलेल्यष कषमषमधे्य 

सांस्थष त्षांच्यषपेक्षष िषस्त अनुभवी असतषत. छषननी DPO कषयषालयषच्यष कमाचषऱयषांकडून केली िषते. 
 

4. योिनेची नक्कल होिे टषळिे 

DPOचे कषयषालय लषभषर्थ्षांनष णवचषरते णक अशी एखषदी योिनष यषपूवी अांमलषत आिली गेली होती कष. यषव्यणतररक्त 

अिषामधे्य एक घोर्िषपत्र असते िे अांमलबिषविी सांस्थेकडून णदले िषते णक योिनष कोित्षही योिनेची नक्कल 

नषही. यष उपषयषांव्यणतररक्त, कोितषही अन्य उपषय णकां वष उलट तपषसिी केली िषत नषही. 
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5. पडतषळिी प्रणक्रयष 

The DPOचे कषयषालय णबलषांची पडतषळिी करते, णनणवदष सूचनषांची कषळिी घेते, तषरखष तपषसते, योिनेबद्दल 

चौकशी करण्यषसषठी लषभषर्थ्षांसह चचषा करते णक त्षांनष कोितेही फषयदे णमळषले आहेत अथवष नषही, 

अांमलबिषविी सांस्थषांनष लषभषर्थ्षांणवर्यी, अांदषणित खचषाणवर्यी णवचषरले िषते, तषांणत्रक मांिूरीच्यष प्रणक्रयेकडे लक्ष णदले 

िषते, आणि कषगदपते्र आणि प्रस्तषवषची पडतषळिी, हे DPOच्यष RA टीमकडून केले िषते. 

वर नमुद केलेल्यष कोित्षही प्रणक्रयषांसषठी कोित्षही नोांदी केलेल्यष नषहीत/पुरवलेल्यष नषहीत. 
 

6. अांमलबिषविी प्रणक्रयष 

DPO आणि णिल्हषणधकषरी णवभषग प्रमुखषांनष भेटतषत आणि ते नांतर योिनषांनष मषन्यतष देतषत. णिल्हषणधकषरी कषम पुढे 

चषलु करण्यषपूवी सांपूिा कषमषच्यष णनयोिनषची चचषा केली िषते आणि समिून घेतले िषते णक प्रस्तषव णकती व्यवहषया 

आहे. 

 

7. देखरेख आणि मूल्यषांकन (M आणि E) प्रिषली 

स्थळ भेटी DPO कषयषालयषद्वषरे आयोणित केल्यष िषतषत, परां तु त्षचे कोितेही कषगदपत्र रषखले िषत नषहीत आणि 

स्थळ भेटी ांची मषणहती भरली िषत नषही - कोितेही कषगदपत्र पुरवले गेले नषहीत. DPOनी अणधक पुढे सषांणगतले णक ते 

मषगील एकष वर्षात कोित्षही स्थळ भेटीसषठी गेलेले नषहीत.  

DPO कधीही वैयस्क्तकररत्ष लषभषर्थ्षांसह यषची तपषसिी करत नषही णक योिनष त्षांच्यषसषठी फषयदेशीर होत आहे 

कष. 

 

8. योिनेंतगात वसु्त आणि सेवषांची देखभषल 

वसु्त आणि सेवषांची देखभषल सांपूिापिे अांमलबिषविी सांस्थषांवर अवलांबून असते. DPOचे कषयषालय देखभषल 

भषगषमधे्य सषणमल होत नषही. वषणर्ाक देखभषलीचष करषर केव्हषही केलष िषत नषही. 

 

9. योिनषांसषठी कषलमयषादष 

कषलमयषादेप्रमषिे, कोितेही प्रस्तषव िून 2019नांतर स्वीकषरलेले नषहीत परां तु प्रस्तषव तरीही कषलमयषादेनांतर येत 

रषहषतषत. प्रस्तषव त्षांचष समषिषलष णितकष फषयदष होिषर आहे त्षनुसषर स्वीकषरले िषतषत.. 

योिनषांनष मुख्यतः सांसषधनषांच्यष अनुपलब्धतेमुळे उशीर होतो. यषमुळे प्रकल्पषचष खचा सुद्धष वषढतो. णनणवदष 

प्रणक्रयेमधे्य सुद्धष खूप वेळ िषतो. 

 

आव्हषने आणि सूचनष 

 

 DPCसमोर असलेली आव्हषने 

● अांमलबिषविी सांस्थषांकडे यष उपक्रमषच्यष मषगादशाक तत्वषांणवर्यी प्रणशक्षिषची कमतरतष असते.  

● मनुष्यवळषचे बांधन हे दुसरे एक प्रमुख आव्हषन आहे. समषप्तीच्यष मुदती ांचे सांस्थषांकडून पषलन केले गेले पषणहिे 

आणि प्रस्तषव वेळेवर सषदर केले गेले पषणहिेत )िून अगोदर(.  

● सांपूिा बिेटचष वषपर सोपवलष िषतो 
 

DPOद्वषरे प्रणतणक्रयष/सूचनष 

णनधीचे वषटप योय असषयलष हवे. कषही णिल्ह्यषांचे इतरषांपेक्षष अणधक उच्च खचा असतषत. रक्कम खचषानुसषर णिल्ह्यषांनष 

मांिूर केली िषवी. इकडे णनधी अणतररक्त आहे आणि कषही उपयोगषचष नषही. दुसऱयष बषिूलष, कषही णिल्ह्यषांमधे्य 

णनधीची कमतरतष असते. 

 



 

 

नाविन्यपूर्ण योजनाांचे मूल्ाांकन  136 

 

District 8: गडवचरोली 

Table 1: Evaluation of Sampled Schemes 

District Name: GADCHIROLI 

S. No. Year Name of scheme 
Amount spent on the 
works (in Rs. Lakhs) 

Documents 
Collected / Checked 

1.  2015-
2016 

To start E-learning classes at Nagar 
Parishad School Bhagatsingh Ward and 
Kasturba Ward Desaiganj. (spill) 

18.38 
Administrative 
approval 

2.  To provide up to date disinfecting machine 
for the Primary Health Centers in the 
Gadchiroli District. 

30.25 
Administrative 
approval 

3.  To purchase Disinfecting Machine for the 
Hospital in Gadchiroli District.  

153.9 
Administrative 
approval 

4.  2016-
2017 

To digitalize the classes of standard 4th to 
8th in the Zilha Parishad school 

22.989 
Administrative 
approval 

5.  Regarding getting latest Disinfecting 
Machine for cleanliness of the city 

64.106 
Administrative 
approval 

6.  Liability of previous year is payable. 15-16 - 
To activate one Central Clinical Laboratory 
in the Dist. Women Hospital.  

104.44 
Administrative 
approval 

7.  2017-
2018 

To adolescent girls in the age group of 11 to 
18 years of age in all the Secondary Schools 
in Gadchiroli – Inspiration for Gavkor 
Elimination 

19.03 

Administrative 
approval, MOM 
Provided 

8.  To implement various schemes for Zilha 
Parishad schools in 13 villages selected 
under Gram Vikas Parivartan Abhiyan. 

35.7 
Administrative 
approval, MOM 
Provided 

9.  
To create the Ideal Aaganwadi in the village 
in VSTF 

44.55 
Administrative 
approval, MOM 
Provided 

10.  
To provide Wifi Connectivity at Aheri Nagar 
Panchayat 

125 
Administrative 
approval, MOM 
Provided 

 

मुलषखतीदरम्यषन आम्ही केलेली णनररक्षिे: 

● कषवी टीमने णनररक्षि केले णक कषगदपते्र रषखली िषत नषहीत. DPOच्यष कषयषालयषमधे्य कषहीही कषगदपते्र 

नव्हती. DPO म्हिषले णक त्षांनी नवीन इमषरतीत कषयषालय हलवले आहे त्षमुळे त्षांच्यषकडे फक्त प्रशषसकीय 

मषन्यतषांचे कषगदपत्र आहेत. बषकी सवा िुन्यष कषयषालयषत ठेवलेले आहेत. वषपर प्रमषिपते्र आणि पूिात्व प्रमषिपते्र 

हरवलेली होती.  

● ते म्हिषले णक ते मांत्रषलयषकडून अणधकृत मेल आल्यषणशवषय कषगदपते्र देऊ शकत नषहीत. त्षांनष अणधकषर पत्र 

दषखणवल्यषनांतर सुद्धष, प्रशषसकीय मषन्यतेव्यणतररक्त कषगदपते्र णदलेली नषहीत. 

● यषदीत नमुद केलेल्यष सवा योिनष णिल्हष पररर्देच्यष योिनष आहेत, आणि त्षपैकी बहुतषांश अिूनही पूिा 

झषलेल्यष नषहीत आणि तरीही कषगदपते्र सषदर केलेली आहेत.  

● यषदीतील बहुतषांश योिनष प्रगतीपथषवर असलेल्यष योिनष आहेत. 

● अणतररक्तपिे, शक्यतष असते णक उत्पषदनषांच्यष गुिवते्तशी तडिोड केली िषऊ शकते िी योिनेची 

अांमलबिषविी करण्यषसषठी वषपरले िषतषत. यषवर देखरेख करण्यषसषठी कोितेही णनयम नषहीत. 
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Table 2: Observations on mandatory documents to be maintained/collected by the District Planning Committee 

S. 
No. 

Documents 
Status of availability (checked/not 

checked) 
Reasons for non-availability 

1.  MOM  
a) internal DPC meetings 

for discussion on 
schemes 

b) inception meetings with 
the Implementing 
agencies 

- MOM sent to collector 
- No meetings conducted with the 

implementing agencies 

Cannot be ascertained 

2.  Government guidelines on 
the innovative schemes 

- Available NA 

3.  Draft format of scheme for 
approval from District 
Planning Committee 

- Not available  

4.  No Duplication record - Available ● It is a declaration taken in 
the proposal format.  

5.  Pre evaluation report - Not Available ● As per the DPO, this is not 
required 

6.  Verification  
- Utility Certificate of 

expenses 

- Not collected ● As per the DPO, this is not 
required 

7.  Completion Certificates - Not collected  
8.  Reports of monthly 

expenditure 
-  No such report maintained ● This is covered under the 

Monthly progress Report 
9.  Monthly Progress Report - Not checked ● Not available as office has 

changed 
10.  Training report - No training provided ● No training provided 
11.  Monitoring and Evaluation 

a) M and E report 
b) site visit report 

- It is done but records not 
available  

● No such reports are made.  

 

योिनेची अांमलबिषविी 

 

1. DPOची भूणमकष आणि िबषबदषऱयष 

भूणमकष प्रशषसनषपयांत मयषाणदत आहे, प्रते्क णवभषगषच्यष गरिषांची कषळिी घेिे )40 णवभषग(, कोिती योिनष 

प्रषधषन्यतेच्यष आधषरषवर अांमलषत आिली गेली पषणहिे ते तपषसिे, णनधी ांचे सांतुलन करिे, आणि प्रस्तषवषांमधे्य प्रषप्त 

झषलेल्यष सवा कषगदपत्रषांची छषननी करिे. DPOकडे कोित्षही देखरेखीच्यष िबषबदषऱयष नसतषत. 

DPO अणधक पुढे णिल्हषणधकषरी आणि पषलक मांत्र्षांची भूणमकष आणि िबषबदषऱयषांणवर्यी सषांगतषत 

● मषगादशाक तते्व सषांगतषत णक मुख्य णनिायकतषा णिल्हषणधकषरी आहे, परां तु वषस्तणवकतेत मुख्य महत्व पषलक 

मांत्र्षांनष णदले िषते कषरि मांिूरी देण्यषचे अांणतम अणधकषर त्षांचे आहेत 

● कधीकधी पषलक मांत्री सुद्धष कषही योिनष सुचवतषत. कधीकधी यष योिनषांचष णवचषर केलष िषतो िर त्ष 

मषगादशाक तत्वषांनुसषर असतील 

● णिल्हषणधकषरी मुख्य व्यक्ती असतषत िे प्रशषसकीय मषन्यतष देऊ शकतषत. ते णनवडक योिनषांची यषदी 

करण्यषसषठी आणि सवोत्तम असलेल्यष योिनष णनवडण्यषसषठी मुख्य िबषबदषर व्यक्ती असतषत. 
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“DPC बैठक: ही चषर तषसषांची बैठक असते, यष बैठकीत प्रते्क योिनेची चचषा केली िषऊ शकत नषही. सवषात 

शेवटची बैठक 24 णडसेंबर 2018लष  घेतली गेली होती. त्षअगोदर ती ऑगर 2018मधे्य घेतली गेली. वर्षातून दोन 

बैठकष, िषस्तीतिषस्त तीन. नषणवन्यपूिा योिनषांसषठी, फक्त त्ष मुद्द्षांची चचषा केली िषते ज्यषांच्यषमुळे कषही सांघर्ा 

णकां वष णववषद णनमषाि होतील.”- DPO, गडणचरोली 

िेव्हष DPOनष बैठकीच्यष इणतवृत्तषणवर्यी णवचषरले गेले, त्षांनी सषांणगतले णक इणतवृते्त णिल्हषणधकषऱयषांच्यष सहीसषठी 

पषठवली गेली आहेत. कोित्षही चचेसषठी कोितीही इणतवृते्त तयषर केली िषत नषहीत िोपयांत आणि यषणशवषय णक 

बैठक प्रषणधकषऱयषांसह नसेल. 

 

2. नषणवन्यपूिा योिनष णनवडीचे णनकर् 

नषणवन्यपूिा योिनष णनवडण्यषसषठी हे तत्व अनुसरले िषते णक योिनष कोित्षही अन्य उपक्रमषखषली येत नसषवी. िर 

एखषदी योिनष इतर कोित्ष उपक्रमषखषली येत असेल परां तु ती प्रषधषन्यतेने अांमलषत आििे आवश्यक असेल तरच 

ती यष उपक्रमषखषली घेतली िषते. उदषहरिषथा, णडिीटषयझेशन. सरकषर अखेरीस सवाकषही णडिीटल मांचषवर नेत 

आहे परां तु हे सवा एकष णदवसषत होिषरे नषही त्षमुळे िर णिल्ह्यषांनष ते तषांतडीने हवे असेल, तर यष योिनष यष 

उपक्रमषखषली घेतल्यष िषतषत. DPOचे कषयषालय णनणिती करते णक कोितीही नक्कल केली िषत नषही आहे. 

 

3. योिनषांचे पूवा-मूल्यषांकन 

DPOसषठी तषांणत्रक मांिूरी पूवा-मूल्यषांकनषप्रमषिेच आहे कषरि सवा प्रस्तषव येतषत ते तज्ञषांकडून आणि कषही 

णवभषगषांच्यष प्रमुखषांकडून णकां वष अन्य णवभषगषांकडून येतषत. DPO नी अणधक पुढे म्हटले: “आम्ही कोि आहोत पूवा-

मूल्यषांकन करषयलष?” 

पूवा-मूल्यषांकनषसषठी लषभषथी आणि सवषांणवर्यी प्रस्तषवषतच नमुद केलेले असते आणि िर प्रस्तषव वषचून कषही बदल 

करिे आवश्यक असेल तर बदल केले िषतषत. तेथे कोितषही अनुजे्ञय खचा नसतो. 

 

4. योिनेची नक्कल होिे टषळिे 

कषही णनयणमत योिनषांनष सुद्धष नषणवन्यपूिा योिनषांच्यष बिेटमधून णनधी पुरवलष िषतो, योिनषांची नक्कल होत 

असल्यषचे आढळले आहे. 

“िर णनयणमत योिनषांचे णनधी कमी पडले, तर तषत्कषळ पररिषम णमळण्यषसषठी त्षांनष नषणवन्यपूिा योिनषांमधून णनधी 

पुरवलष िषतो. णवभषग प्रमुखषद्वषरे णदल्यष गेलेल्यष प्रशषसकीय मषन्यतेमधे्य णदलेले घोर्िषपत्र हे दुप्पट पडतषळिी 

केल्यषप्रमषिेच असते”- DPO, गडणचरोली 

 

5. पडतषळिी प्रणक्रयष 

पूवा-मूल्यषांकनषची गरि आणि महत्वषची कमतरतष असल्यषचे आढळले, महत्व फक्त त्ष नमुन्यषलष णदले िषते 

ज्यषमधे्य प्रस्तषव सषदर केले िषतषत िसे DPOनी नमुद केले आहे  

“िसे सवाकषही प्रस्तषवषमधे्य तज्ञषांद्वषरे णदले िषते, ते अांणतम णनिायषप्रमषिेच असते. यषसषठी कोित्षही पडतषळिीची 

गरि भषसत नषही परां तु एक DPO म्हिून प्रस्तषव मषगादशाक तत्वषांसह सुसांगत आहे कष ते तपषसिे आवश्यक असते. 

उदषहरिषथा, गडणचरोली सांलग्न करिे ही अांमलषत आिलेल्यषपैकी एक योिनष होती, त्षमुळे आरांभ करण्यषपूवी 

सवाकषही आिमषवून आणि चषांचिी करून पषणहले गेले.”- DPO, गडणचरोली 
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6. योिनेचे बिेट 

णनधीची कमतरतष ही नषणवन्यपूिा योिनषांसषठी कधीही समस्यष बनली नषही. 

णवणशष्ट् योिनष ज्यष स्वरूपषने णनयणमत असतषत त्ष नषणवन्यपूिा योिनषांतगात पषररत केल्यष िषतषत कषरि अणतररक्त 

णनधी उपलब्ध असतो आणि तो णिल्ह्यषच्यष तषांतडीच्यष गरिषांसषठी समषयोणित करिे आवश्यक असते. 

7. देखरेख आणि मूल्यषांकन (M आणि E) प्रिषली 

वषपर प्रमषिपत्र आणि पूिात्व प्रमषिपत्र कधीही सांस्थषांद्वषरे सषदर केले िषत नषही, ते फक्त ते लेखषपररक्षिषच्यष वेळी 

सषदर करतषत.  

DPO कधीकधी )क्वणचतच( वैयस्क्तकररत्ष स्थळभेट देतषत आणि कधीकधी त्षांचे सहषयक देखील िषतषत. यष वर्ी  

DPO नी कोित्षही नषणवन्यपूिा योिनेलष स्थळभेट णदली नषही. त्षांनी पुढे सषांणगतले णक िर “DPO नी एकष वर्षात 

मांिूरी णदलेल्यष सवा योिनषांनष भेट णदली तर त्षसषठी सवा स्थळे अांतभूात करण्यषसषठी 100 पेक्षष िषस्त णदवस 

लषगतील. कधीकधी णवभषग प्रमुखषांनष सुद्धष स्थळभेट देण्यषची णवनांती केली िषते आणि नांतर ते DPO कषयषालयषलष 

अहवषल देतषत. DPO कषयषालय यषदृणिकपिे गुिवत्तष तपषसतषत आणि देखरेख करिे हे त्षांचे कताव्य नषही”. 

 

8. योिनेंतगात वसु्त आणि सेवषांची देखभषल 

यषवर णवभषग प्रमुखषकडून देखरेख केली िषते, DPOद्वषरे नषही. DPO णनदेणशत करतषत णक अांमलबिषविी सांस्थष हे 

कषयाक्षमतेने करत नषही आहेत. 

 

9. योिनषांसषठी कषलमयषादष 

DPOच्यष मतषनुसषर, णिल्हष पररर्दषांकडून योिनषांच्यष अांमलबिषविीलष मुख्यतः तषांणत्रक मांिूरी आणि णनणवदष 

देण्यषतील अपयशषच्यष कषरिषमुळे उशीर होतो. त्षांनी पुढे सषांणगतले, “णनणवदष स्वीकषरल्यष िषण्यषच्यष वेळेपयांत, इतर 

गोष्ट्ी ांमधे्य बदल होतषत. प्रस्तषव िून-िुलै पयांत सषदर केले िषिे आवश्यक असते परां तु प्रस्तषव वर्ाअखेर पयांत येत 

रषहषतषत.” 

मषन्यतष देण्यषसषठी आवश्यक असलेलष वेळ तपषसण्यषसषठी DPOनी प्रस्तषव दषखवलष नषही. 

 

आव्हषने आणि सूचनष 

 

DPCसमोर असलेली आव्हषने 

खषली णदल्यषप्रमषिे ती आव्हषने आहेत िसे DPOनी चचषा केली 

● रषिकीय हस्तके्षप एक समस्यष आहे. कधीकधी सरकषरकडून त्षांच्यष योिनष मांिूर करण्यषसषठी प्रभुत्व गषिवले 

िषते. कषही असे प्रस्तषव असतषत िे MLA आणि MLCकडून येतषत िे रषिकीय दबषवषमुळे स्वीकषरषवे लषगतषत. 

उदषहरिषथा त्षांच्यष भषगषांमधे्य रस्त्यषचे कषम करिे 

 

● सवषात मोठष अडथळष म्हििे णिल्हष पररर्देलष णनधी त्षांच्यषकडे 2 वर्षांसषठी ठेवण्यषचे अणधकषर आहेत, आणि 

त्षांनष तशी अनुमती नसषयलष हवी, िरी त्षांचष पषठपुरषवष केलष तरी अांमलबिषविी सांस्थष कधीही कषगदपते्र 

पुरवत नषहीत 
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DPOद्वषरे प्रणतणक्रयष/सूचनष 

DPOनी नमुद केले णक त्षांनष असे वषटत नषही कोित्षही सूचनष पषलक मांत्र्षांसमोर कषम करतील. सरकषरलष 

वषस्तणवकपिे उशीर होण्यषची आणि अडथळ्षांची सवा कषरिे मषणहत असतषत परां तु सरकषर त्षणवर्यी कषहीही करत 

नषही त्षमुळे कषही सूचनष देण्यषत कषही अथा नषही. 

िर अांमलबिषविी सांस्थेची णनवड णिल्हषणधकषऱयषांकडून केली गेली तर तेथे सांपूिा पषरदशाकतष येईल. 

एक सरकषरी कमाचषरी असल्यषमुळे DPO एकष मयषादेपणलकडे िषऊ शकत नषहीत परां तु णतसरष पक्ष िषऊ शकतो. 

त्षमुळे त्षांनष गोष्ट्ी ांवर देखरेख करण्यषचे कषही अणधकषर णदले पषणहिेत. 
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District 9: सतारा 

 
Table 1: Evaluation of Sampled Schemes 

District Name: SATARA 
S. 

No. 
Year Name of scheme 

Amount spent on the 
works (in Rs. Lakhs) 

Documents checked/ 
Collected 

1.  2015-
2016 

To construct digital / virtual class 
rooms in Jilha Parishad Primary 
Schools. 

100.00 
Administrative approval, 
utilization Certificates, 
Appropriation of accounts 

2.  To make available provision of funds 
to supply diesel for the government 
machine for the purpose of works of 
percolation tank and desilting of river 
bed under Jalyukta Shivar Campaign. 

180.65 

Administrative approval, 
Utilization Certificate, 
Appropriation of accounts 

3.  2016-
2017 

Regarding repairing of percolation 
tanks under the scheme Jalyukta 
Shivar Campaign under scarcity 
removal in Satara District.  

96.00 

Administrative approval, 
Utilization Certificates, 
Appropriation of accounts 

4.  To obtain latest Disinfection 
Equipment for the Sub District 
Hospitals and rural hospitals. 

153.00 
Administrative approval, 
Utilization Certificate, 
Appropriation of accounts 

5.  2017-
2018 

"To purchase Semi Auto Analyzer 
Machine with Chemical kit" for 33 
Primary Health Centers in Satara 
District. 

13.00 

Administrative approval, 
Utilization Certificates, 
Appropriation of accounts 

6.  
To make Operation Theater modular 
at Sub District Hospital, Faltan. 

75.00 
Administrative approval, 
Utilization Certificates, 
Appropriation of accounts 

7.  
To make Operation Theater modular 
at Sub District Hospital, Karad. 

100.00 
Administrative approval, 
Utilization certificates, 
Appropriation of accounts 

8.  
To make Operation Theater modular 
at District Hospital, Satara. 

150.00 
Administrative approval, 
Utilization certificates, 
Appropriation of accounts 

 

मुलषखतीदम्यषान कषवीकडून केलेली णनररक्षिे: 

● सवषात शेवटची DPC बैठक 13 िुलै 2019लष घेतली गेली आणि त्षपूवी ती णडसेंबर 2018मधे्य घेतली गेली. 

त्षांनी फक्त 2 बैठकष आयोणित केल्यष, िषस्तीतिषस्त एकष वर्षातून 4. 

● अनेक योिनष णबलकुल नषणवन्यपूिा नसतषत, परां तु तरीही त्षांनी नषणवन्यपूिा योिनषांमधून मषन्यतष णदली िषत 

● अनेक वेगवेगळे आरोय णनधी अस्स्तत्वषत आहेत, परां तु तरीही सषतषऱयषमधे्य नषणवन्यपूिा णनधीमधून िषस्तीतिषस्त 

मांिूरी णदल्यष गेलेल्यष आरोय योिनष होत्ष. 

● नक्कल होण्यषची समस्यष टषळण्यषसषठी आणि DPOचे नषांव स्वच्छ रषहषण्यषसषठी, फक्त एक मांिूरी आणि 

अांमलबिषविी सांस्थेकडून प्रमषिीकरि घोणर्त करून घेतले िषते णक कोितीही नक्कल केलेली नषही  

● DPO कषयषालयषद्वषरे सवा मषगादशाक तते्व पषळली िषत नषहीत आणि ते म्हिषले णक अणधकषर फक्त त्षांनषच 

आहेत असे नषही. प्रस्तषव अांणतम फक्त 80 सदस्यषांसह चचषा केल्यषनांतरच होतो आणि त्षमुळे DPOलष स्वतांत्रपिे 

उत्तरदषयी धरू शकत नषही िर कषही चूक झषली. अणधक पुढे, अांणतम मांिूरी देण्यषचे अणधकषर णिल्हषणधकषरी 

आणि GMचे आहेत 



 

 

नाविन्यपूर्ण योजनाांचे मूल्ाांकन  142 

 

● DPCकडे कोितेही वषपर प्रमषिपत्र आणि पूिात्व प्रमषिपत्र सषपडले नषही. वषपर प्रमषिपत्र आणि पूिात्व 

प्रमषिपत्र थेट AG कडे पषठवले िषते परां तु ते त्षची प्रत ठेवत नषहीत  

● वषपर प्रमषिपत्र आणि पूिात्व प्रमषिपत्र अांमलबिषविी सांस्थेच्यष लेखष खषत्षकडून तयषर आणि सषदर केली 

िषतषत. 

● सवषात अणलकडील MPR सवषात शेवटच्यष तषरखेपेक्षष 10 णदवस नांतर सषदर केलष गेलष  

● कषगदपत्रषांपैकी DPOच्यष कषयषालयषने फक्त प्रशषसकीय मषन्यतष आणि सांस्थषांद्वषरे सषदर केलेले प्रस्तषव णदले 

आहेत 

 

Table 2: Observations on mandatory documents to be maintained/collected by the District Planning Committee 

S. 
No. 

Documents 
Status of availability 

(checked/not checked) 
Reasons for non-availability 

1.  

 
MOM  
a) internal DPC meetings 

for discussion on 
schemes 

b) inception meetings with 
the Implementing 
agencies 

- Maintained  
- No meetings conducted with 

the implementing agencies 

NA 

2.  Government guidelines on 
the innovative schemes 

- Available NA 

3.  Draft format of scheme for 
approval from District 
Planning Committee 

- Not available  

4.  No Duplication record - Available ● It is a declaration taken in the 
proposal format.  

5.  Pre evaluation report - Not Available ● Manpower constraint 
6.  Verification  

- Utility Certificate of 
expenses 

- Not collected ● No records of verification 
process 

7.  Completion Certificates - Not collected ●  
8.  Reports of monthly 

expenditure 
-  No such report maintained ● This is covered under the 

Monthly progress Report 
9.  Monthly Progress Report - Maintained and submitted 

yearly 
● Submitted each year 

10.  Training report - No training provided ● No training provided 
11.  Monitoring and Evaluation 

a) M and E report 
b) site visit report 

- Not available  ● No such reports are made.  
● No site visits done.  

 

योिनेची अांमलबिषविी 

 

1. DPOची भूणमकष आणि िबषबदषऱयष 

DPOच्यष मतषनुसषर, त्षांची भूणमकष आणि िबषबदषऱयष आहेत समस्यष तपषसिे आणि णिल्हषणधकषऱयषांच्यष मदतीने 

त्षांचे णनवषरि करिे, त्षांनी पुढे सषांणगतले णक, “रषिकीय दबषवषमुळे कषही योिनष पषररत केल्यष िषतषत ज्यष 

नषणवन्यपूिा योिनषांच्यष णनधी अांतगात कोित्षही उपक्रमषखषली अांतभूात केल्यष िषऊ शकत नषहीत. सांपूिा दबषव 
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णिल्हषणधकषऱयषांवर असतो, प्रते्क योिनेची कषही मषगादशाक तते्व असतषत णक कशष प्रकषरे ती अांमलषत आिली 

िषवी.”   

 DPOची िबषबदषरी म्हििे अांमलषत आिण्यषसषठी कोिती योिनष णनवडषवी आणि कोित्ष णनधी अांतगात. 

2. नषणवन्यपूिा योिनष णनवडीचे णनकर् 

नषणवन्यपूिा योिनषांतगात अनेक णनकर् आहेत परां तु यष णनकर्षांमधे्य अनेक समस्यष आहेत ज्यष DPOनी मुख्यते्व नमुद 

केल्यष आहेत. असे आढळले णक अांमलषत आिल्यष िषिषऱयष योिनष नषणवन्यपूिा नसतषत, त्ष णनयणमत योिनष 

असतषत ज्यष इतर कोित्षही उपक्रमषखषली अांमलषत आिल्यष िषऊ शकत नषहीत. 

“िेव्हष योिनषांसषठी प्रस्तषव येतषत, तेव्हष णिल्हषणधकषऱयषांसह चचषा केली िषते. असांख्य प्रस्तषव येतषत. DPC सदस्य 

सवोत्तम असलेल्यष णनवडक प्रस्तषवषांची यषदी करतषत, त्षांची णिल्हषणधकषऱयषांसह चचषा करतषत, त्ष योिनष बैठकीत 

सषदर करतषत आणि अखेरीस त्षांनष मषन्यतष देण्यषत येते.”- DPO, सषतषरष 

मांिूऱयष अणग्रमतेने णदल्यष िषतषत, नांतर योिनषांची नषांवे DPC बैठकीच्यष इणतवृत्तषत समषणवष्ट् केली िषतषत. 

णिल्हषणधकषरी, पषलक मांत्री आणि DPO योिनषांसषठी घटकषांशी सांबांणधत चचषा करतषत आणि नांतर त्षांनष मषन्यतष 

देतषत. असे आढळून आले णक बहुतषांश मषन्यतष आरोय योिनषांनष णदलेल्यष आहेत, यषसषठी कषरि णदले गेले णक 

आरोय योिनषांसषठी णनधीच्यष कमतरतेमुळे आणि इतर नषणवन्यपूिा योिनषांसषठी अणतररक्त णनधी असल्यषमुळे असे 

केले िषते.  

ज्यष योिनष सषमषन्य िनतेसषठी अणधक फषयदेशीर असतषत त्षांनष मषन्यतष णदली िषते आणि मषनवी आरोय व 

णशक्षि णनदेशषांक उांचषवण्यषसषठी णसांचन, णशक्षि, आरोय योिनषांनष सुद्धष प्रषधषन्य णदले िषते. DPOच्यष मतषनुसषर, 

“ज्यष योिनष नषकषरल्यष िषतषत त्ष णवत्त मांत्र्षांकडे िषतषत”.  

 

3. योिनषांचे पूवा-मूल्यषांकन 

DPO च्यष मतषनुसषर पूवा-मूल्यषांकन सांस्थेद्वषरे केले गेले पषणहिे. पूवा-मूल्यषांकनषची िबषबदषरी 98%  अांमलबिषविी 

सांस्थेवर असते आणि 2% आमच्यषवर असते. 

असे आढळले णक प्रस्तषव कधीही वेळेवर सषदर केले िषत नषहीत, ज्यषमुळे मूल्यषांकन कषलषवधीलष आणि योिनषांच्यष 

अांमलबिषविीलष अिून उशीर होतो. सांस्थेच्यष अशष कोित्षही नोांदी ठेवल्यष िषत नषहीत ज्यष दशावतील णक त्षांनी 

कषगदपत्रषांची कोित्षही प्रकषरची पडतषळिी णकां वष योिनेचे पूवा-मूल्यषांकन केले आहे. सांस्थेकडून सषदर केलेल्यष 

प्रस्तषवषमधे्य सुद्धष पूवा-मूल्यषांकनषणवर्यी कषगदपते्र णकां वष कोितीही तषरीख नसते. 

 

4. योिनेची नक्कल होिे टषळिे 

नक्कल होण्यषणवर्यी सांस्थष प्रमषिपत्र सषदर करतषत आणि नक्कल न केली िषण्यषसषठी फक्त इतकीच तपषसिी 

होते. DPO व्यस्क्तगतररत्ष कोित्षही नोांदी तपषसत नषहीत, णकां वष त्षसषठी ते खषस मषगिीही करत नषहीत. योिनष 

पूिा झषल्यषनांतर देखील देखरेख करण्यषसषठी कोितीही प्रिषली नसते. त्षमुळे, कोितीही प्रिषली हे तपषसण्यषसषठी 

उपस्स्थत नसते णक योिनेची नक्कल झषली आहे अथवष नषही. 

 

5. पडतषळिी प्रणक्रयष 

DPOचे कषयषालय वरीष्ठ अणधकषऱयषांसह प्रते्क मुद्द्षची चचषा करते परां तु ते कोित्षही नोांदी ठेवत नषहीत. 

पडतषळिीसषठी कोित्षही नोांदी सषपडल्यष नषहीत. 
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6. अांमलबिषविी प्रणक्रयष 

DPOकडून नमुद केल्यषप्रमषिे “लोक िे प्रस्तषव सषदर करतषत ते सवा अनुभवी आणि त्षांच्यष स्वतःच्यष के्षत्रषांमधे्य 

तषांणत्रक दृष्ट्ट्यष प्रस्थषणपत असतषत त्षमुळे  DPOनष यषची चचषा करण्यषची गरि भषसत नषही णक ते कशष प्रकषरे सांपूिा 

योिनष अांमलषत आििषर आहेत. अांमलबिषविी सांस्थष मषगादशाक तत्वषांनुसषरच कषम करतषत त्षमुळे त्षवर 

देखरेख करण्यषची गरि नसते.” 

अांमलबिषविीचष सांपूिा भषग फक्त सांस्थेकडून पषर पषडलष िषतो, िर आवश्यकतष असेल तर णिल्हषणधकषरी आणि 

DPO सांस्थषांनष सषांगतषत णक योिनष कशष प्रकषरे आणि कष हवी आहे आणि त्षांनी कशष प्रकषरे अांमलबिषविी 

करण्यषचे णनयोिन केले आहे . 

 

7. देखरेख आणि मूल्यषांकन (M आणि E) प्रिषली 

DPO नी सषांणगतले णक ते सांस्थषांनष सवा नोांदी रषखून ठेवण्यषणवर्यी सषांगतषत. DPO नी एकष वेळेलष सषतषऱयषमधे्य 

स्थळभेटीसषठी 10 णठकषिी भेटी णदल्यष. यष भेटी सवा योिनषांसषठी होत्ष आणि फक्त नषणवन्यपूिा योिनषांसषठीच 

नव्हत्ष. वर्षातून एकदष DPO 1-2 स्थळभेटी देऊन तपषसिी करतषत.  

मषगील 8 मणहन्यषांत कोितीही नुकतीचे णदलेली भेट नषही. केलेल्यष देखरेखीसषठी कोित्षही नोांदी ठेवल्यष िषत 

नषहीत, कोितीही वषपर प्रमषिपते्र नषहीत, पूिात्व प्रमषिपते्र नषहीत. सांस्थेच्यष कषमषच्यष देखरेखीची सुद्धष कषगदपते्र 

नषहीत.DPOनी स्थळभेटीच्यष कोित्षही नोांदी दषखवल्यष नषहीत त्षमुळे णनष्कर्ा असष णनघतो णक अशष भेटीच 

झषलेल्यष नषहीत. तरीही DPO म्हितषत णक त्षांनी DCPलष अहवषल सषदर केलेलष आहे.  

आरोय योिनषांसषठी DPOच्यष कषयषालयषने रूग्णषलयषतील अनेक लषभषर्थ्षांची तपषसिी केली आणि तसेच 

रूग्णषलयषांनष णवचषरले णक कषही योिनषांची अांमलबिषविी झषल्यषनांतर समस्यष कमी झषल्यष आहेत कष. परां तु अशष 

कोित्षही नोांदी कषवीलष णदलेल्यष नषहीत.  

 

8. योिनेंतगात वसु्त आणि सेवषांची देखभषल 

अांमलबिषविी सांस्थषांनषांच पषहषवे लषगते णक हे कसे केले िषईल. DPOचे कषयषालय देखभषल णवर्यषमधे्य हस्तके्षप 

करत नषही, मषगादशाक तत्वषांचे गैरपषलन. 

आवती खचषाची अनुमती नषही, फक्त भषांडवली खचा/भौणतक मषलमत्तष. 

 

9. योिनषांसषठी कषलमयषादष 

स्थषणनक मांडळषांची कमतरतष आणि अशष योिनषांची अांमलबिषविी करण्यषमधे्य त्षांची असमथातष यषमुळे योिनषांच्यष 

अांमलबिषविीलष उशीर होतो. कधीकधी मांिूरीलष सुद्धष िषस्त वेळ लषगतो. णनणवदष अांणतम करण्यषमधे्य, 

अांमलबिषविी करिषरी सांस्थष णनवडण्यषमधे्य आणि तसेच णनणवदेसषठी सणमतीची णनवड करण्यषमधे्य खूपसष वेळ 

घेतलष िषतो. 

रषिकीय हस्तके्षप हे उशीर होण्यषसषठी अिून एक प्रमुख कषरि आहे. अनेक प्रसांगषांमधे्य लोकषांमधे्य सांघर्ा 

उदभवतषत. उदषहरिषथा, िर एकष रषिकीय पक्षषचष प्रस्तषव स्वीकषरलष तर दुसरष नषकषरलष िषतो नांतर नषकषरलष 

गेलेलष पक्ष पणहल्यष पक्षषच्यष योिनेच्यष अांमलबिषविीत अडथळे उत्पन्न करतो.  

“योिनष णनवडीमधे्य पुष्कळ भेदभषव होतो कषरि णिल्हष पररर्द स्तरषपषसून ते वरपयांत रषिकषरि असते”- DPO, 

सषतषरष 
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आव्हषने आणि सूचनष 

 

समोर असलेली आव्हषने 

DPOच्यष मतषनुसषर नषणवन्यपूिा योिनषांचष हेतू सषध्य होत नषही आहे. DPOनी नमुद केलेली खषलील आव्हषने आहेत 

● णिल्ह्यषमधे्य योिनषांची अांमलबिषविी करण्यषसषठी प्रभषवी स्थषणनक मांडळषांची अनुपस्स्थती (IA)  

● वेगवेगळ्ष के्षत्रषांनुसषर योिनषांचे कोितेही वगीकरि आणि णवभषिन होत नषही 

● प्रस्तषव सषदर करण्यषत उशीर केल्यषमुळे योिनेची छषननी णकां वष पूवा-मूल्यषांकन करण्यषसषठी वेळेचे बांधन 

णनमषाि होते ज्यषमुळे अांणतमतः अांमलबिषविी नांतर समस्यष णनमषाि होतषत 

● रषिकषरि: अगदी शेवटच्यष क्षिषलष पषलक मांत्र्षांच्यष णनवडक सदस्यषांद्वषरे प्रस्तषव सषदर केलष िषिे आणि अशष 

प्रस्तषवषांसषठी णवचषर केलष िषण्यषचष दबषव.  

● DPC बैठकीची णवर्यसूची अध्यक्षषांद्वषरे )पषलक मांत्री( ठरवली िषते आणि सांपूिा प्रणक्रयेमधे्य तो एक सवषात मोठष 

अडथळष आहे कषरि ज्यष मुद्द्षांवर त्षांनष बैठकीत चचषा करषयची असते तेवढेच मुदे्द चचेत घेतले िषतषत. इतर 

समस्यषांचे णनरषकरि केले िषत नषही 

● अांमलबिषविी सांस्थषांचे कोितेही पदषणधकषरी मषगादशाक तत्वषांचे पषलन करत नषहीत 

 

DPOद्वषरे प्रणतणक्रयष/सूचनष 
 

DPOद्वषरे णदलेल्यष प्रणतणक्रयष खषलीलप्रमषिे 

● कें द्रीत चचषा: बैठकषांमधे्य अणधक तपशीलवषर चचषा केल्यष िषतषत, कषरि बैठकषांमधे्य नषणवन्यपूिा योिनषांशी 

सांबांणधत कमी णवर्यषांवर चचषा केल्यष िषतषत.  

● प्रशषसनषची अणधक सांलग्नतष: प्रशषसन णवभषगषलष बैठकषांमधे्य सषणमल केले गेले पषणहिे आणि अांणतम मषन्यतष 

णलस्खत स्वरूपषत असषयलष हवी.  

“असे घडते णक तेथे सांस्थषांकडून णकां वष MLAकडून सषदर केलेले अनेक प्रस्तषव असतषत िे त्षांचे कषम चषलु 

करतषत िरी त्षांनष मषन्यतष णमळषली नसेल तरीही” 

● मूल्यषांकनषचे कषम सोपविे: DPOचे कषयषालय भौणतक पररक्षिे करण्यषत असमथा असते त्षमुळे इतर सांस्थषांनष हे 

कषम णदले पषणहिे. अणतररक्तपिे, यष सांस्थषांनी मषगादशाक तत्वषांनुसषर आवश्यक त्ष सवा नोांदी सुद्धष रषखल्यष 

पषणहिेत. 

● णिल्ह्यषच्यष गरिषांची उत्तम प्रकषरे प्रषधषन्यतष ठरवली पषणहिे आणि त्षवरून ठरवले पषणहिे णक कोिती योिनष 

आखली िषयलष हवी आणि त्षमुळे मषन्यतष फक्त त्ष योिनषांनषच णदली पषणहिे ज्यष वषस्तणवकपिे उत्तम आहेत 

● कषही खचा िसे बषांधकषम केलेल्यष मषलमते्तची देखभषल यषसषठी अणधकषर णदले पषणहिेत. यष यषदीत सेवष सुद्धष 

समषणवष्ट् करषयलष हव्यषत. 

● कमाचषऱयषांची क्षमतष वृद्धी: नषणवन्यपूिा योिनषांमधे्य सषणमल असलेल्यष सदस्यषांनष प्रणशक्षि आणि णशक्षि णदले 

पषणहिेच आणि सांस्थषांवर देखरेख व सषणमल असलेली प्रते्क व्यक्ती िबषबदषर असषयलष हवी 

● अांणतम णनिाय घेिषरी अणधकषरी व्यक्ती णिल्हषणधकषरी असषयलष हवी आणि दुसरे कोिीही नषही. 

● णनधीच्यष कमीतकमी 3.5% पैकी, 1% चे पूिा अणधकषर णिल्हषणधकषऱयषांनष णदले पषणहिेत आणि बषकी रषणहलेल्यष 

2.5 टक्कक्यषांसषठी DPC बैठकीत णनिाय घेतलष िषऊ शकतो  
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District 10: नॅने्डड 
 

Table 1: Evaluation of Sampled Schemes 

District Name: NANDED 
S. 

No. 
Year Name of scheme 

Amount spent on the 
works (in Rs. Lakhs) 

Documents Checked / 
Collected 

1.  2015-
2016 

To install L.E.D. street lights of 36 vat to 
48 vat on the MSEDCL 64 poles present 
in the ward no.12 at Bhokar 
Nagarparishad. 

10 

Administrative approval 
– Checked, MOM 
provided but scheme 
sanctioning is not 
mentioned anywhere in 
the MOM 

2.  For works under Jalyukta Shiwar 
campaign in the Nanded district, to 
purchase Excavaters – 03 quantity , to 
transport plant, excavater Log Chasis 
Transpoter unit – 01 quantity (truck) 
and 1 % consequential expenses (1% 
Contingency) 

139.88 

Administrative approval 
– Checked, MOM 
provided but scheme 
sanctioning is not 
mentioned anywhere in 
the MOM 

3.  2016-
2017 

On behalf of District Administration to 
organize guidance camp for competitive 
exams (Government Library, Nanded). 

5 

Administrative approval 
– Checked, MOM 
provided but scheme 
sanctioning is not 
mentioned anywhere in 
the MOM 

4.  To make available the civil facilities - to 
water supply at the combined 
government residencial complex, 
Snehanagar, Nanded. 

12.26 

Administrative approval 
– Checked, 
MOM provided but 
scheme sanctioning is not 
mentioned anywhere in 
the MOM 

5.  2017-
2018 

To install solar energy street lights in 
the Rathod residences at Mo. 
Chichannapalli Tanda, Lakhamapur, Tal. 
Mukhed. 

2.98 

Administrative approval 
– Checked, MOM 
provided but scheme 
sanctioning is not 
mentioned anywhere in 
the MOM 

6.  To set up solar energy street lights at 
Tahasil Office, Mahur, Tal. Mahur, Dist. 
Nanded. 

3 

Administrative approval 
– Checked, MOM 
provided but scheme 
sanctioning is not 
mentioned anywhere in 
the MOM 

7.   Under Ujjwal Nanded scheme, on behalf 
of District Administration, to organize 
guidance camp for competitve exams 
(Government Library, Nanded). 

5.5 

Administrative approval 
– Checked, MOM 
provided but scheme 
sanctioning is not 
mentioned anywhere in 
the MOM 

8.  To implement public awarness and 
monitoring program about cancer for 
women in Nanded district. 

25 

Administrative approval 
– Checked, MOM 
provided but scheme 
sanctioning is not 
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mentioned anywhere in 
the MOM 

9.  To install De-floridation plants to 
Udbhav bore wells in the villages 
affected with floride.  

50.12 

Administrative approval 
– Checked, MOM 
provided but scheme 
sanctioning is not 
mentioned anywhere in 
the MOM 

10.  Under Deglur Nagar Parishad, to install 
water storage and supply arrangement 
at Mukundnagar (N.P. Fire Brigade 
building), Near Health Center (N.P. old 
building), Committee Office (N.P. 
Kalamandir building), Near Creamatory 
/ street light, Jilha Parishad School (Dr. 
Babasaheb Ambedkar auditorium), N.P. 
Library building and Nagar Parishad/ 
Nagar Palika office and install street 
lights. 

90 

Administrative approval 
– Checked, MOM 
provided but scheme 
sanctioning is not 
mentioned anywhere in 
the MOM 

11.  Use of cloth bags to make Nanded city 
free of plastic. 

99.95 
No Documents, No MOM 

 

कषवीची णनररक्षिे: 

● MOM पुरवले गेले परां तु योिनेचष कोठेही उले्लख नव्हतष. पुरवल्यष गेलेल्यष MOMमधे्य योिनेलष मांिूरी 

णदल्यषचष कोठेही उले्लख नव्हतष  

● योिनष 11: कोितीही कषगदपते्र पुरवली गेली नषहीत, अगदी प्रशषसकीय मषन्यतष सुद्धष. 
Table 2: Observations on mandatory documents to be maintained/collected by the District Planning Committee 

S. 
No. 

Documents Status of availability 
(checked/not checked) 

Reasons for non-
availability 

1.  MOM  
a) internal DPC meetings for 

discussion on schemes 
b) inception meetings with the 

Implementing agencies 

 
- Yes, Available 
 
- Yes, Available 

 

2.  Government guidelines on the 
innovative schemes 

- Yes  Available  

3.  Draft format of scheme for 
approval from District Planning 
Committee 

- Not, Available  

4.  Verification  
- Utility Certificate of expenses 

- Not, Available  

5.  Completion Certificates - Not, Available  
6.  Reports of monthly expenditure - Not, Available  
7.  Monthly Progress Report - Not, Available  
8.  Training report - Not, Available  
9.  Monitoring and Evaluation 

a) M and E report 
b) site visit report 

- Not, Available  
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योिनेची अांमलबिषविी 

 

1. DPOची भूणमकष आणि िबषबदषऱयष 

DPOच्यष मतषनुसषर, त्षांची मुख्य भूणमकष आहे, अांमलबिषविी करिे, कषगदपते्र तयषर करिे, देखरेख करिे, णनधी 

णनगाणमत करिे आणि पडतषळिी करिे. 

DPOच्यष कषयषालयषलष कोितेही मांिूरीचे अणधकषर नषहीत िे फक्त णिल्हषणधकषऱयषांकडून केले िषते, “फक्त 

णिल्हषणधकषऱयषांनष मांिूरी देण्यषचे अणधकषर आहेत. िेव्हष पषलक मांत्री योिनेणवर्यी मषगादशान आणि सूचनष देतषत 

त्षनांतर णनयोिन अणधकषरी णिल्हषणधकषऱयषांसमोर एक उणचत प्रस्तषव ठेवतषत आणि त्षनांतर णिल्हषणधकषरी त्षलष 

मांिूरी देतषत.” 

DPOच्यष मतषनुसषर, मषगादशाक तत्वषांचे योय पद्धतीने पषलन केले िषत नषही, त्षांनी पुढे अणधक सषांणगतले “होय, 

आम्हषलष णनयोिन खषत्षकडून मषगादशाक सूचनष णमळतषत आणि आम्ही स्थषणनक गरिष णकां वष पषलक मांत्र्षांनी 

घेतलेल्यष णनिायषप्रमषिे त्षांचे पषलन करतो, पषलक मांत्री पूिापिे णवरोध करत नषहीत, ते आांणशकररत्ष केले िषते 

फक्त 60% णकां वष 70%.” 

2. नषणवन्यपूिा योिनष णनवडीचे णनकर् 

असे आढळले णक योिनषांनष मांिूरी देिे DPC बैठकषांमधे्य तोांडी पुष्ट्ीद्वषरे केले िषते. मांिूरी णमळषलेल्यष योिनेसषठी 

कोितेही कषगदपत्रीकरि केले िषत नषही, मांिूरीमधे्य अणधकषरषच्यष दबषवषची एक मोठी भूणमकष असते.  

 

DPO नमुद करतषतstates, “योिनेलष मांिूरी देण्यषसषठी सांपूिा कषगदपत्रषांसह एक प्रस्तषव ठेवलष िषतो िो  DPOचे 

कषयषालय णिल्हषणधकषऱयषांसमोर ठेवते आणि नांतर त्षसषठी णिल्हषणधकषरी आणि पषलक मांत्री मांिूरी देतषत. योिनष 

मांिूरीसषठी दोन प्रणक्रयष आहेत, एक तोांडी मांिूरी िी  DPC बैठकीत णदली िषते आणि दुसरी प्रशषसकीय मांिूरी िी 

प्रशषसनषद्वषरे णदली िषते.” 

 

DPOच्यष मतषनुसषर, िर अांमलबिषविी सांस्थषांनी योिनेसषठी प्रस्तषव ठेवलष आणि पषलक मांत्र्षांकडून त्षलष मांिूरी 

णमळषली नषही तर, अशष वेळी प्रशषसनषलष त्षसषठी मांिूरी देण्यषचे अणधकषर आहेत िर ती योिनष णिल्ह्यषसषठी 

आवश्यक असेल. न वषपरलेलष णनधी ती णवणशष्ट् योिनष अांमलषत आिण्यषसषठी वषपरषयचष असतो.  

 

बैठक णिल्हष णनयोिन सणमती पररर्देद्वषरे आयोणित केली िषते. णिल्हषणधकषऱयषांच्यष उपस्स्थतीत महत्वपूिा णवर्यषांवर 

चचषा केली िषते. णनयोिन खषत्षकडून योिनेसषठी प्रस्तषव सषदर केले िषतषत ज्यषतील कषही गोष्ट्ी 

णिल्हषणधकषऱयषांकडे आणि पषलक मांत्र्षांकडे िषतषत.  

 

कषवी टीमलष MOM पुरवले गेले परां तु ते योय नमुन्यषत नव्हते आणि ज्यष योिनषांनष मांिूरी णदलेली होती त्षांचष 

उले्लख केलेलष नव्हतष.  

 

3. योिनषांचे पूवा-मूल्यषांकन 

कोितेही पूवा-मूल्यषांकन केले िषत नषही. असष अहवषल णदलष गेलष णक योिनष ठरवण्यषमधे्य त्षांच्यषकडे अणधकषर 

नषहीत, सांपूिा अणधकषर फक्त णिल्हषणधकषऱयषांनषच असतषत. यषमुळे मांिूरीपूवी योिनषांचे कोितेही पूवा-मूल्यषांकन न 

करण्यषचष पररिषम होतो.  
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4. योिनेची नक्कल होिे टषळिे 

योिनेच्यष आरषखड्यषत हे स्पष्ट्पिे उले्लख केलेले असते णक योिनष नषणवन्यपूिा आहे णक णनयणमत. परां तु DPOचे 

कषयषालय सुद्धष त्षांच्यष बषिूने तपषसतषत णक योिनष नषणवन्यपूिा आहे णक नषही.  

 

5. प्रणशक्षि आणि क्षमतष वृद्धी 

प्रणशक्षि सते्र सरकषरकडून णनदेणशत केलेल्यष सांस्थेद्वषरे पुरवली िषतषत. 

 

6. देखरेख आणि मूल्यषांकन (M आणि E) प्रिषली 

पिषत मूल्यषांकन आणि देखरेखीच्यष प्रणक्रयेची कमतरतष, कषमषचे कोितेही णनररक्षि केले िषत नषही आणि DPOद्वषरे 

कोित्षही स्थळभेटी णदल्यष िषत नषहीत.   

 

7. योिनषांसषठी कषलमयषादष 

असे आढळले णक अशष कषही योिनष आहेत ज्यष 2 वर्षांत पूिा झषल्यष नषहीत त्षमुळे त्ष णवणशष्ट् योिनष पुढे 

चषलवल्यष गेल्यष. अणधक पुढे, पडतषळिी आणि णनररक्षि हे सुद्धष कषमषचष एक भषग आहे आणि हे सवा एकष वर्षात 

केले िषऊ शकत नषही. प्रणक्रयेलष वेळ लषगतो. 

 

आव्हषने आणि सूचनष 

 

DPCसमोर असलेली आव्हषने 

● योिनेच्यष मांिूरीसषठी रषिकीय हस्तके्षप आणि दबषव एवढे एकच आव्हषन आहे ज्यषचष त्षांनष सषमनष करषवष 

लषगतो. यषमुळे योिनेच्यष पूवा-मूल्यषांकनषची प्रणक्रयष आणि मषगादशाक सूचनषांचे पषलन करण्यषत अडथळष णनमषाि 

होतो.  

● योिनषांचे मूल्यषांकन एकष वर्षात करण्यषसषठी मयषाणदत कषलषवधी. 

 

DPOद्वषरे प्रणतणक्रयष/सूचनष 

● योिनषांच्यष मूल्यषांकनषसषठी कषलषवधीमधे्य वषढ करण्यषची आवश्यकतष आहे. 

● कमाचषऱयषांची क्षमतष वृद्धी: असे आढळले णक ADPOनष पुरवलेल्यष मषगादशाक सूचनषांबद्दल मषणहती नव्हती, 

मषगादशाक सूचनषांबद्दल कमी ज्ञषन असल्यषचष अहवषल णदलष गेलष आणि मुलषखती ांदरम्यषन सदस्यषांमधे्य तसे 

आढळले.  

 

“DPO म्हितषत णक सवा गोष्ट्ी 1 णकां वष 2 वर्षात करिे शक्य नषही, यष गोष्ट्ी ांची अांमलबिषविी करण्यषत वेळ लषगतो. 

पडतषळिी, अांमलबिषविी, मांिूरी देिे आणि णनधी णनगाणमत करिे यष सवा गोष्ट्ी ांची अांमलबिषविी करण्यषस वेळ 

लषगतो. आवश्यक असलेल्यष योिनेसषठी िी अांमलषत आििे गरिेचे आहे त्षसषठी वेळ वषढवून णदलष पषणहिे”- 

DPO, नषांदेड 
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District 11: नांदुरबार 

नांदुरबषरसषठी, कोितीही कषगदपते्र पुरवली गेली नषहीत. कषवी टीमने कषगदपते्र णमळवण्यषचष प्रयत्न केलष आणि 

त्षांचष पषठपुरषवष केलष परां तु कोितीही कषगदपते्र पुरवली गेली नषहीत. 

 

Table 1: Evaluation of Sampled Schemes 

District Name: NANDURBAR 

S. No. Year Name of scheme 
Amount spent on the 
works (in Rs. Lakhs) 

1.  2015-
2016 

To computerize the Public Ration Card Distribution System 3.41 
2.  To purchase and provide printers to the Talathis for the 

implementation of E-Chawadi and E-Mutation projects under 
National Land Records Project.  

5.39 

3.  To purchase and provide laptops to the Talathis for the 
implementation of E-Chawadi and E-Mutation projects under 
National Land Records Project. 

59.53 

4.  2016-
2017 

To make available the equipment and facilities for the boxing 
sport to establish the training center as a new sport in the Dist. 
Sport Complex at Nandurbar. 

8.87 

5.  To construct a hall for training center for the farmers groups 
under 'AATMA'. 

20.40 

6.  To establish open gym (green gym) (18) 100.80 
7.  2017-

2018 
To start Teak and Bamboo nurseries for the rainy season of the 
year 2018 under the Innovative Scheme. 

9.45 

8.  To fill up the lake at Mouje Sarangkheda (Pandhari) Tal. Shahada 
through lift irrigation. 

24.88 

9.  To install 90 CCTV cameras after conducting the survey to bring 
all the Nandurbar city in the scope of CCTV cameras for 
maintaining of law and order. 

88.79 

 

कषवीची णनररक्षिे: 

नांदुरबषरमधे्य सवा णमळून एकूि 9 योिनष होत्ष, ज्यषपैकी;  

● योिनष 9 (CCTV कॅमेरे) अपूिा आहे – अांमलबिषविी सांस्थेने ते केले नषही, आणि आतष ते कषरि देत आहेत 

णक त्षांनी ते तषांणत्रक मांिूरीसषठी पषठवले आहे. (वर्ा 2017-2018). DPO कषयषालयषने गृह मांत्रषलयषलष GRसह 

पत्र पषठवले आहे. त्षांनी ते  IT णवभषगषकडे पषठवले आहे ज्यषमुळे उशीर होत आहे, असष कषहीतरी 

अांमलबिषविी सांस्थेकडून अहवषल णदलष गेलष. सांस्थेने SPच्यष कषयषालयषत कॅमेरे बसवले नषहीत. 
 

● योिनष 8 (उपसष णसांचन) अपूिा आहे: ही णिल्हष पररर्देची योिनष होती, आणि ते ती पूिा करू शकले नषहीत 

कषरि सवा शेतकऱयषांनी त्षसषठी णवरोध केलष कषरि त्षांच्यष शेतषांनष त्षमुळे नुकसषन होत होते. 

 

योिनेची अांमलबिषविी 
 

1. DPOची भूणमकष आणि िबषबदषऱयष 

DPOसह चचषा केल्यषनांतर, असष अहवषल णमळषलष णक त्षांची भूणमकष योिनेची अांमलबिषविी मषगादशाक तत्वषांनुसषर 

होण्यषची खषत्री करिे, ज्यषमधे्य अणधक पुढे गरिषांचे प्रणतणनणधत्व करिषऱयष प्रस्तषवषांचे योय स्वरूपषतील सषदरीकरि 
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समषणवष्ट् आहे. ते एक मषध्यम म्हिूनही कषम करतषत, सवा बषबी चचषांसषठी DPC बैठकषांमधे्य नेिे आणि योिनषांच्यष 

अांमलबिषविीसषठी योय सांस्थष णनवडण्यषत मदत करिे.  

सवषात शेवटची DPC बैठक ऑगरमधे्य घेतली गेली आणि त्षपूवी ती मे मधे्य घेतली गेली. मषगादशाक सूचनष 

सषांगतषत णक एकूि णमळून एकष वर्षात 4 बैठकष घेतल्यष गेल्यष पषणहिेत परां तु णिल्ह्यषमधे्य फक्त दोनच होतषनष णदसत 

आहेत. 

बैठकीत सवा योिनषांची तपशीलवषर चचषा केली िषत नषही परां तु सवा सदस्यषांनष एक पुस्स्तकष पषठवली िषते, म्हििे 

बैठकीची णवर्यसूची िी बैठकीत चषलु आहे आणि ज्यषांची बैठकीत चचषा केली िषिषर आहे. 

पषलक मांत्री बैठकीचे अध्यक्ष असतषत, त्षांच्यषकडे णनिाय घेण्यषचे मुख्य अणधकषर असतषत. ते दोघेही बैठकीत सूचनष 

देतषत णक कोिते प्रस्तषव घेतले पषणहिेत आणि णिल्ह्यषसषठी सवषात फषयदेशीर असे कषय करतष येईल. िसे णक 

पषलक मांत्री हे अध्यक्ष असतषत तेथे पुष्कळ रषिकीय दबषव असतो आणि कधीकधी णिल्हषणधकषरी णकां वष पषलक 

मांत्र्षांकडून घेतले गेलेले णनिाय दबषवषखषली असतषत. 

 

2. योिनषांचे पूवा-मूल्यषांकन 

असष अहवषल णदलष गेलष णक योिनेचे पूवा-मूल्यषांकन करिे णह फक्त अांमलबिषविी सांस्थषांची िबषबदषरी आहे, 

योिनषांच्यष पूवा-मूल्यषांकनषत आणि त्षांची पडतषळिी करण्यषत DPOची कोितीही भूणमकष आढळली नषही. तसेच 

पडतषळिी प्रणक्रयेमधे्य फक्त सषदर केलेल्यष कषगदपत्रषांची तपषसिी करिे आणि प्रषप्त झषलेल्यष सवा प्रस्तषवषांची 

छषननी केल्यषनांतर णिल्हषणधकषऱयषांसह चचषा करिे एवढेच सषणमल होते. 

 

3. अांमलबिषविी प्रणक्रयष 

अांमलबिषविी आरषखडष प्रस्तषवषतच अांदषणित खचषासह णलणहलेलष असतो. णनणवदष ज्यष अांमलबिषविी सांस्थष 

बषहेरील सांस्थषांनष देिषर असतषत त्षांची सुद्धष चचषा होते आणि त्षणवर्यी कोि ठेकेदषर आहे, त्षांची कषगदपते्र आणि 

त्षांचष अनुभव तपषसलष िषतो. 

 

4. योिनेचे बिेट 

णनधीची कमतरतष असल्यषचष अहवषल णदलष गेलष, िसे णक DPOनी नमुद केले आहे states “नांदुरबषर णिल्ह्यषसषठी 

बिेट 550 कोटी आहे ज्यषपैकी 3.5% नषणवन्यपूिा योिनषांचे आहे.  0.5% सरकषरच्यष सूचीतील सांस्थष आणि 

कां पन्यषांनी केलेल्यष देखरेखीवर खचा केले िषतषत. टके्कवषरी प्रमषिे णवभषिन केल्यषनांतर सवासषधषरि प्रकषरषसषठी 

3.92 कोटी णशल्लक रषहषतषत ज्यषमधे्य मुस्िलीने त्षांच्यषसषठी 4-5 योिनष केल्यष िषऊ शकतषत.” 

 

5. देखरेख आणि मूल्यषांकन (M आणि E) प्रिषली 

चषलु असलेल्यष 10% टके्क योिनषांमधे्य स्थळभेटी केल्यष िषतषत. सरकषरने सांस्थषांची नषणमकष बनवली आहे आणि 

0.5% मूल्यषांकनषसषठी आहेत आणि DPO कषयषालयषद्वषरे सूचीतील कोित्षही सांस्थषांची णनवड केली िषऊ शकते. 

अहवषल णदलष गेलष णक देखरेख प्रणक्रयष DPO आणि अन्य सदस्यषांनष असलेल्यष वेळेच्यष उपलब्धतेवर अवलांबून 

असते.  

DPO अणधक पुढे नमुद करतषत णक, “प्रत्क्षषत सवा स्थळषांनष भेटी देिे शक्य नषही, इतर अनेक गोष्ट्ी पूिा करषयच्यष 

असतषत. सकषळी 9 वषिल्यषपषसून ते सांध्यषकषळी 6 वषिेपयांत लोकषांची रषांग दषरषवर प्रस्तषवषसषठी णकां वष इतर 

एखषद्यष आवश्यक केल्यष िषिषऱयष कषमषसषठी लषगलेली असते. अांमलबिषविी सांस्थषांच्यष अणधकषऱयषांसह वेळ िुळत 
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नषही िेव्हष त्षांनष स्थळषवर येण्यषस सषांणगतले िषते. कधीकधी अांमलबिषविी सांस्थषांवर वेळेचे बांधन असते आणि 

कधीकधी वेळेचे बांधन DPOच्यष बषिूलष असते.” 

 

6. योिनेंतगात वसु्त आणि सेवषांची देखभषल 

देखभषल योय प्रकषरे केली िषत नषही आणि हष एक अडथळष आहे. योिनष सांबांणधत णवभषग आणि अांमलबिषविी 

सांस्थषकडे सोपवल्यष िषतषत. फक्त एक णलस्खत घोर्िषपत्र प्रस्तषवषच्यष वेळी घेतले िषते ज्यषत नमुद केलेले असते 

णक अांमलबिषविी सांस्थष सांपूिापिे देखभषलीची िबषबदषरी घेईल. 

यषसषठी पुरषवष म्हिून कोितेही कषगदपत्र कषवीलष णदलेले नषहीत.  

 

7. योिनषांसषठी कषलमयषादष 

आदशापिे कषलषवधीची मयषादष एणप्रलपयांत असते, परां तु अांमलबिषविी सांस्थष रषज्य सरकषरच्यष दबषवषखषली 

असतषत ज्यषमुळे तषांणत्रक मांिूरीलष 4-5 मणहने लषगतषत िे खूपच लषांबलचक आहे.  

DPOच्यष मतषनुसषर, नांदुरबषर एक डोांगरषळ भषग आहे, त्षमुळे कधीकधी सांसषधनषांशी सांबांणधत समस्यष येतषत. 

णिल्हष पररर्देच्यष योिनषांनष नेहेमीच पूिा होण्यषस वेळ लषगतो. 

सद्य स्स्थतीत, सुधषरिष केल्यष िषत असल्यषने प्रस्तषवषची आमांत्रिे थषांबवून ठेवलेली आहेत. 

 

आव्हषने आणि सूचनष 

 

समोर असलेली आव्हषने 

● मषगादशाक सूचनषांबद्दल कमी ज्ञषन आणि मषणहती: अहवषल णदलष गेलष णक सदस्यषांनष णनयोिन णवभषगषने नमुद 

केलेल्यष आणि णदलेल्यषमषगादशाक सूचनष आणि णनयमषांचे कमी ज्ञषन होते. DPOनी पुढे सषांणगतले णक “मषगादशाक 

सूचनष सांदीग्ध असतषत, ज्यषमुळे दुणवधष णनमषाि होते णक कोित्ष योिनष घ्यषव्यषत आणि त्षमुळे योिनषांची 

इतकी नक्कल केली िषते. प्रते्क णिल्ह्यषची भौगोणलक स्स्थती आणि आव्हषनषांचष णवचषर करून मषगादशाक 

सूचनष णिल्ह्यषप्रमषिे अणधक स्पष्ट् असषयलष हव्यषत..” 
 

● वेळ व्यवस्थषपन: पषलक मांत्री आणि DPCमधील प्रते्क सदस्यषांकडे बैठकीत प्रते्क गोष्ट्ीची चचषा करण्यषसषठी 

णततकष वेळ नसतो. तषांणत्रक मांिूरीसषठी नेहेमीच वेळ लषगतो आणि त्षमुळे खषत्षांचे णवणनयोग नोव्हेंबर 

मणहन्यषच्यष खचषाच्यष आरषखड्यषप्रमषिे केले िषतषत. िर तषांणत्रक मांिूरी योय नसेल तर लेखष णवभषगषलष सुद्धष 

त्रषस होतो.  

“कधीकधी DPCमधे्य मांिूरी णदली िषत नषही त्षमुळे कषयषालयषलष पुढील DPC पयांत थषांबषवे लषगते, आणि मांिूरी 

येईतोपयांत DSR मधे्य बदल होतो.” 
 

● मनुष्यबळषची कमतरतष आणि सध्यष असलेल्यष कमाचषऱयषांवर कषमषचष िषदष बोिष : तेथे नेहेमीच ररक्त पदे 

भरषयची बषकी असतषत ज्यषमुळे सध्यष असलेल्यष कमाचषऱयषांवर कषमषचष खूपच तषि येतो 

 

DPOद्वषरे प्रणतणक्रयष/सूचनष 

● अणधक स्पष्ट् मषगादशाक सूचनष आणि अणधकषरषांचे योय णवभषिन: सरकषरने णिल्हषणधकषऱयषांनष योय मषगादशाक 

सूचनष णदल्यष पषणहिेते आणि त्षांच्यषकडे णनधी सोपवले पषणहिेत. णिल्हषणधकषरी बैठकीचे अध्यक्ष असषयलष 

हवेत. णिल्हषणधकषरी हे णिल्ह्यषलष िवळचे असतषत आणि त्षांनष अणधक उत्तम मषणहती असते. 
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● णिल्हषणधकषऱयषांनी दुसरष एक गट तयषर करषयलष हवष ज्यषमधे्य एक अणभयांतष, आणि अांमलबिषविी करिषऱयष 

सांस्थष असतील, आणि नांतर यष बैठकीचे णनष्कर्ा अणधक पुढे DPCमधे्य चचषा केले पषणहिेत. 
 

● णिल्ह्यषांसषठी स्वतांत्र मषगादशाक सूचनष: DPOनी नमुद केले णक “मषगादशाक सूचनष णिल्ह्यषच्यष आवश्यकतेनुसषर 

असषयलष हव्यषत, त्षच मषगादशाक सूचनष मुांबईसषठी आणि त्षच नांदुरबषरसषठी लषगू असतषत. तर शहरे आणि 

त्षांच्यष णवकषसषमधे्य कोितीही तुलनष नसते. हे MLA णनधी आणि MP णनधीच्यष मषगादशाक सूचनषांप्रमषिे 

असषयलष हवे, कषरि प्रते्क णिल्हष आणि णठकषिषसषठी वेगवेगळ्ष मषगादशाक सूचनष आणि वेगवेगळ्ष योिनष 

आहेत त्षचप्रमषिे नषणवन्यपूिा योिनषांसषठी गोष्ट्ी असषयलष हव्यषत.” 
 

● अणधक चचषा आणि कषलमयषादष: DPOनी नमुद केले णक “DPC मधे्य प्रते्क योिनेची तपशीलवषर चचषा व्हषयलष 

हवी परां तु णवर्य असांख्य असल्यषने िसे बिेट/खचा आणि इतर णनधी यषांची सुद्धष चचषा करषयची असते, त्षमुळे ते 

इतक्यष कमी वेळषत चचषा करिे शक्य होत नषही.” 
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District 12:  ठारे् 

ठषिेसषठी, कोितीही कषगदपते्र पुरवली गेली नषहीत. कषवी टीमने कषगदपते्र णमळवण्यषचष प्रयत्न केलष आणि त्षांचष 

पषठपुरषवष केलष परां तु कोितीही कषगदपते्र पुरवली गेली नषहीत. 

 

Table 1: Evaluation of Sampled Schemes 

District Name: THANE 
S. 

No. 
Year Name of scheme 

Amount spent on the 
works (in Rs. Lakhs) 

1.  2015-
2016 

To construct shade necessary for sitting facility for the patients and 
the relatives coming with them in the Dist. General Hospital, carry 
out works of concretization and other consequent works and 
beautify the compound. 

18.00 

2.  To construct a Yoga Traning Center to adopt Yoga and organize 
training of Yoga on the plot of Maharashtra Government at Mouje 
Kavesar, Survey No. 270, Hiranandani Estate, Thane, so that the 
government Officers / employees will remain healthy physically and 
mentally and will be active and fit. 

25.11 

3.  2016-
2017 

To organize guidance camp for competitve exams for the tribal and 
backward classes students in Murbad, Shahapur and Bhivandi 
Talukas. 

9.00 

4.  To carry out works of natural reproduction, forest lake, fire 
prevention in the forest area of South Tokawada.  

44.57 

5.  To purchase Gymnastics equipment’s of international grade for the 
Artistic Gymnastics Training to the sportsmen under Thane Dist. 
Sports Training Center. 

54.13 

6.  To provide facility for the selling center for the women self help 
groups which are active in the rural parts of the Thane Dist. under 
National Rural Lifestyle Upgradation Campaign. 

116.95 

7.  2017-
2018 

To carry out work of making the Regional Mental Hospital, Thane 
clean, well equipped and public oriented and trasform the same. 

20.78 

8.  To construct a relaxation center for senior citizens in the Badlapur 
East and West area.  

29.96 

9.  To pay the fund of building construction part-2 of Women Self Help 
Group.  

51.45 

10.  To provide Liability Fund for construction of building of the Women 
Self Help Group. 

133.05 

 

Table 2: Observations on mandatory documents to be maintained/collected by the District Planning Committee 

S. 

No. 
Documents 

Status of availability 

(checked/not checked) 
Reasons for non-availability 

1.  MOM  

c) internal DPC meetings for 
discussion on schemes 

d) inception meetings with 
the Implementing agencies 

- Not maintained for 
internal meetings 

- No meetings conducted 
with the implementing 
agencies 

● Time and manpower constraint.  
● No requirement of meetings with 

the implementing agencies. 

2.  Government guidelines on 

the innovative schemes 

- Not available No reason given 

3.  Draft format of scheme for - Not available ● No need, Implementing Agency 
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approval from District Planning 

Committee 

(IA) is capable.  
● The DPC checks if the proposal 

submitted is as per the guidelines, 
if not, a letter is sent to the 
implementing agencies for 
corrections.  

4.  Verification  

- Utility Certificate of 
expenses 

- Not provided ● This is collected only by the IA, 
not by the DPC.  

5.  Completion Certificates - Not provided ● This is collected only by the IA, 
not by the DPC 

6.  Monthly Progress/ 

Expenditure Report 

- Maintained and 
submitted yearly but not 
provided when asked for 
it. 

● Submitted each year, but not on 
time 

7.  Training report - No training provided ● No training provided 

8.  Monitoring and Evaluation 

i) M and E report 
j) Site visit report 

- Not available  ● No such reports are made. The 
DPO instructs the IA and obtains 
on field pictures from them on 
scheme’s progress and its 
completion. 

कषवीची णनररक्षिे: 

● ठषण्यषच्यष DPCकडून कषगदपत्रीकरि योय प्रकषरे केले गेलेले नव्हते. DPOकडे नषणवन्यपूिा योिनषांसषठी 

सरकषरच्यष मषगादशाक सूचनष देखील नव्हत्ष.  

● कोित्षही बैठकीसषठी MOM तयषर केले गेले नव्हते. स्थळभेटीसषठी आणि देखरेख व मूल्यषांकन अहवषलषच्यष 

कोित्षही नोांदी पुरवल्यष गेल्यष नषहीत.  

● णवभषग त्षांचष मषणसक प्रगती अहवषल वेळेवर सषदर करत नषही.  

● DPOनी केव्हषही अांमलबिषविी सांस्थषांनष वषपर प्रमषिपत्र णकां वष पूिात्व प्रमषिपत्रषसषठी  णवचषरलेले नषही. 

● ठषण्यषच्यष यषदीमधे्य वर्ा 2016-2017मधील एक योिनष आहे: एक णिमॅ्नणशयम तयषर करिे: त्षणवर्यी एकष 

समषि कषयाकत्षाद्वषरे केलेलष खटलष न्यषयषलयषत प्रलांणबत आहे. अगोदरच यष योिनेसषठी 70-80% णनधी 

वषपरून झषलष आहे. पूवा-मूल्यषांकन पषयरीलष णनष्कषळिीपिष केल्यषमुळे होिषऱयष प्रभषवषांपैकी हष एक आहे. 
 

ठषिे णिल्ह्यषमधे्य DPO णिल्हष णनयोिन सणमतीमधे्य (DPC) गेल्यष 3 वर्षांपषसून कषम करत आहेत. त्षांच्यषसह 

कषवीच्यष टीमने केलेल्यष चचेतून आलेले णनष्कर्ा खषलीलप्रमषिे आहेत. 
 

योिनेची अांमलबिषविी 
 

1. DPOची भूणमकष आणि िबषबदषऱयष 

मषगादशाक सूचनषांने उच्चतेने गैर-पषलन, DPOच्यष मतषनुसषर मषगादशाक सूचनषांचे पषलन करिे कठीि असते कषरि 

मषगादशाक सूचनष आणि णनयमषांमधे्य फरक आहे.  
 

त्षांनी अणधक पुढे सषांणगतले, “तषांणत्रकदृष्ट्ट्यष सवा मषगादशाक सूचनषांचे पषलन केले िषते आणि कोित्षही मषगादशाक 

सूचनेचे उल्लांघन होत नषही. णवभषग  सवा मषगादशाक सूचनषांचे पषलन करत नषही, फक्त त्ष सूचनष ज्यष व्यवहषया आणि 

सोणयस्कर आहेत त्षांचे पषलन केले िषते.” 
 

अणधक पुढे तपषसिी केल्यषनांतर असे आढळले णक कोितीही देखभषल  णकां वष योय कषगदपत्रीकरि त्षांच्यष 

तषांणत्रकतेनुसषर केले िषत नषही. MOMमधे्य, कोित्षही योिनेचष उले्लख केलेलष नसतो आणि नषणवन्यपूिा 
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योिनषांणवर्यी फक्त एक णवधषन असते. DPOनी सषांणगतले णक DPC बैठकषांचे योय  MOM न रषखण्यषचे कषरि आहे 

वेळेचे बांधन.  
 

2. नषणवन्यपूिा योिनष णनवडीचे णनकर्:  

असे आढळले णक MOM मषगादशाक सूचनषांनुसषर तयषर केले िषत नषही, त्षमधे्य मांिूरी णदलेल्यष योिनष आणि 

त्षणवर्यी तपशील समषणवष्ट् नसतषत.  
 

DPOनी स्पष्ट्पिे सषांणगतले णक “ DPC बैठकषांमधे्य चचषा योिनेणवर्यी होत नषही. MLA, MP आणि MLCनष योिनेची 

णकां वष योिनष कोठे अांमलषत आिली िषिषर आहे त्षची णचांतष नसते. त्षांनष फक्त एवढीच णचांतष असते णक त्षांनी 

प्रस्तषणवत केलेल्यष योिनेलष मांिूरी णमळषली आहे कष णकां वष णनधी प्रषप्त झषलष आहे कष. िर तसे नसेल तर ते त्षांची 

योिनष नषणवन्यपूिा योिनषांच्यष णनधीखषली पषररत करण्यषची णवनांती करतषत, मग ती नषणवन्यपूिा असो अथवष नसो. 

नषहीतर त्षांनष णचांतष नसते णक यष उपक्रमषमधे्य DPC कषय करत आहे.” 

असष णनष्कर्ा कषढलष िषऊ शकतो णक रषिकीय सदस्यषांचष उच्च हस्तके्षप आणि प्रभषव आहे ज्यषमुळे णनयमषांनुसषर 

योिनषांची अांमलबिषविी होण्यषत अांतर पडते 
 

अणतररक्तपिे, बैठकष णनयणमत कषलषवधीने घेतल्यष िषत नषहीत. एकष वर्षात मुस्िलीने दोन बैठकष घेतल्यष िषतषत. 

कषवी टीम ऑगर मणहन्यषमधे्य मुलषखती घेण्यषसषठी गेली होती आणि त्षांनष कळले णक ठषण्यषतील सवषात शेवटची 

DPC बैठक 10 िषनेवषरी 2019लष घेतली गेली. DPOच्यष मतषनुसषर, एकष वर्षात एकच बैठक घेतली िषते आणि हे 

मषगादशाक सूचनषांचे सवषात मोठे उल्लांघन आहे. त्षांनी सषांणगतल्यषप्रमषिे, DPC बैठकीत कोितीही मांिूरी णदली िषत 

नषही आणि चचषा केल्यष िषत नषहीत. ते म्हिषले, “आम्ही फक्त एक समषवेशक परवषनगी घेतो ज्यषमधे्य नमुद केलेले 

असते णक नषणवन्यपूिा योिनेच्यष सांबांधषने आम्ही DPC बैठकीत चचषा केली आणि त्षसषठी सवा सदस्य आणि पषलक 

मांत्र्षांनी बैठकीत मांिूरी णदली आहे.” 
 

नषणवन्यपूिा योिनषांच्यष णनवडीसषठी तेथे कोितीही णनणित अशी प्रणक्रयष नषही. DPCद्वषरे मषगील 2 सलग DPC 

बैठकीत चचषा केल्यष गेलेल्यष योिनषांनष मांिूरी णदली गेली आहे. णनवडीसषठी असलेल्यष णनकर्षांणवर्यी बोलतषनष, त्षांनी 

सषांणगतले णक प्रशषसकीय स्तरषवर णिल्हषणधकषरी नषणवन्यपूिा योिनषांसषठी णवणभन्न खषत्षांकडून आणि णवणभन्न DPC 

सदस्यषांकडून प्रस्तषव स्वीकषरतषत. प्रते्क योिनेची णनधीची उपलब्धतष आणि अांमलबिषविीतील व्यवहषयातष 

यषनुसषर चचषा केली िषते. कषही प्रस्तषव थेट पषलक मांत्र्षांकडून णदले िषतषतत DPOच्यष मतषनुसषर, “योिनेची णनवड 

करतषनष, तषांणत्रक मांिुरी, उपक्रमषची व्यवहषयातष, तो पूिा होिे आणि लषभषथी यषांचष णवचषर केलष िषतो. एकूि प्रषप्त 

झषलेल्यष णनधीमधून, फक्त 3.5% नषणवन्यपूिा योिनषांसषठी आहे िो पुरेसष नषही.” 
 

3. योिनषांचे पूवा-मूल्यषांकन 

पूवा-मूल्यषांकनषची कोितीही प्रणक्रयष केली िषत नषही, योिनष लषभषर्थ्षांच्यष आधषरषवर णनवडली िषते. मषगादशाक 

सूचनषांचे अत्ांत उच्च स्तरषवर उल्लांघन आढळून आले.  
 

DPOनी नमुद केले, “िर योिनेचष प्रस्तषव णवधषनसभष सदस्यषांकडून प्रषप्त झषलष असेल तर, यषची णनणिती केली िषते 

णक त्ष योिनष प्रथम अांमलषत आिल्यष िषतील. परां तु हे सुद्धष मषगादशाक सूचनषांचे उल्लांघनच आहे.”  
 

पूवा-मूल्यषांकनषखषली घेतलष िषिषरष एकच उपषय म्हििे  DPC तपषसतषत णक प्रस्तषव मषगादशाक सूचनषांनुसषर आहे 

कष. कोितीही पूवा-मूल्यषांकन बैठक घेतली िषत नषही णकां वष णकां वष कोितषही पूवा-मूल्यषांकन अहवषलषचे कषगदपत्र 

बनवले िषत नषहीत. योिनष अांमलषत आिण्यषपूवी णिल्हष प्रशषसन/णवभषगषांकडून कोितीही प्रणतणक्रयष घेतली िषत 

नषही, िसे DPOनी नमुद केल्यषप्रमषिे, त्षची आवश्यकतष नसते.  
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4. योिनेची नक्कल होिे टषळिे 

असष अहवषल णदलष गेलष णक योिनषांची नक्कल न होण्यषसषठी वैधतेची िबषबदषरी फक्त अांमलबिषविी सांस्थषांवर 

आहे, त्षमधे्य DPOची कोितीही भूणमकष नसते णकां वष अगदी मयषाणदत असते.  
 

त्षांनी पुढे सषांणगतले, “अांमलबिषविी सांस्थष स्वतःच यषची णनणिती करतषत णक त्षांच्यषकडून प्रस्तषणवत झषलेली योिनष 

कोित्षही अन्य णनयणमत योिनेची णकां वष मषगील योिनेची नक्कल नषही.”DPOच्यष मतषनुसषर अांमलबिषविी सांस्थष 

हे तपषसण्यषसषठी पुरेशष प्रमषणित असतषत आणि त्षमुळे ते फक्त अांमलबिषविी सांस्थषद्वषरे केले िषते.  
 

त्षांच्यष घोर्िषपत्रषनांतर िर DPCलष वषटले णक योिनेची नक्कल केली गेली आहे तर DPC अांमलबिषविी सांस्थेलष 

त्षांनी चषलु वर्षात आणि मषगील वर्षांत अांमलषत आिलेल्यष सवा योिनषांची यषदी पषठवण्यषस सषांगते आणि यष यषदीची 

त्ष योिनषांसह तुलनष केली िषते  ज्यष त्षांनी त्षांच्यष प्रस्तषवषमधे्य सषदर केल्यष आहेत. 

 

5. पडतषळिी प्रणक्रयष 

सरकषरच्यष मषगादशाक सूचनषांनुसषर प्रस्तषवषची पडतषळिी DPCद्वषरे केली िषते. णवभषगषमधे्य मनुष्यबळषची कमतरतष 

असल्यषने पडतषळिी प्रणक्रयेच्यष कोित्षही नोांदी उपलब्ध नव्हत्ष. िेव्हष DPOनष  वषपर प्रमषिपत्रषणवर्यी णवचषरले 

तेव्हष त्षांनी उत्तर णदले णक “एकदष अांमलबिषविी सांस्थेने प्रस्तषव सषदर केलष णक वषपर प्रमषिपत्र सषदर करण्यषची 

िबषबदषरी त्षांची आहे. DPC सषठी ते रषखून ठेविे अणनवषया नषही.”  

 

6. अांमलबिषविी प्रणक्रयष 

अांमलबिषविीसषठी, पणहल्यष स्तरषवरील चचषा णिल्हषणधकषरी आणि अांमलबिषविी सांस्थष यषांच्यषमधे्य होते. िर त्षांनष 

ते समषधषनकषरक वषटले तर ते योिनेच्यष अांमलबिषविी सांबांधी अणधक पुढे चचषा करतषत. योिनष सांपूिातः अांमलषत 

आििे ही अांमलबिषविी सांस्थेची िबषबदषरी आहे. DPC योिनेची प्रगती तपषसत नषहीत. 
 

योिनेची अांमलबिषविी करण्यषपूवी कोितीही प्रषरांभ बैठक त्षतील तषांणत्रकते अनुसषर (DPCद्वषरे) अांमलबिषविी 

सांस्थेसह  घेतली िषत नषही.  

 

7. देखरेख आणि मूल्यषांकन (M आणि E) प्रिषली 

DPOनी सषांणगतल्यषप्रमषिे, सवा योिनषांची देखरेख वेळोवेळी केली िषते परां तु व्यवहषररकपिे नषणवन्यपूिा योिनषांची 

देखरेख सांपूिापिे करिे अशक्य आहे. DPCकडे उपलब्ध असलेल्यष वेळेमधे्य प्रते्क नषणवन्यपूिा योिनेचे मूल्यषांकन 

करिे शक्य होत नषही.  
 

M आणि E सषठी, DPC अांमलबिषविी सांस्थषांनष योिनेशी सांबांणधत फोटो सषदर करण्यषस सषांगतषत. DPOच्यष 

मतषनुसषर कोितेही DPC अांमलबिषविी सांस्थषांकडून वषपर णकां वष पूिात्व प्रमषिपत्र मषगत नषही, असे नमुद करून 

णक “हे अांमलबिषविी सांस्थेकडे णतसऱयष पक्षषद्वषरे सषदर केले िषते ज्यषांनष ते त्षांचे कषम देतषत. DPC त्षांच्यष 

रेकॉडासषठी त्षची प्रत मषगत नषही.” DPOनी सषांणगतल्यषप्रमषिे, ते स्थळभेटीलष 2 मणहन्यषतून एकदष िषतषत परां तु 

िेव्हष त्षचष कषगदोपत्री पुरषवष मषणगतलष असतष, त्षांच्यषकडे तो नव्हतष. 

 

8. योिनेंतगात वसु्त आणि सेवषांची देखभषल 

DPOनी सषांणगतल्यषप्रमषिे, देखभषल करिे ही सांपूिापिे फक्त IAची िबषबदषरी आहे. DPCची त्षत कोितीही 

भूणमकष नषही.  
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9. योिनषांसषठी कषलमयषादष 

असे आढळले णक DPOनष योिनेच्यष सषदरीकरिषसषठी आणि अांमलबिषविीसषठी असलेल्यष कषलमयषादेची मषणहती 

नव्हती. त्षांनष प्रस्तषव सषदरीकरिषची णकां वष योिनष पूिा करण्यषची कषलमयषादष मषणहत नव्हती. त्षांनी कषवी टीमलष 

योिनेच्यष अांमलबिषविीत णकां वष पूिा होण्यषत होत असलेल्यष उशीरषसषठी अनेक कषरिे सषांणगतली: 

● कषयदेशीर वषदणववषद: कधीकधी पक्षषांमधील असहमतीमुळे कषही योिनषांणवर्यी न्यषयषलयीन खटले चषलु 

असतषत 

● स्थषणनक स्तरषवरील समस्यष: प्रस्तषव सषदर करण्यषच्यष वेळी दषखवलेल्यष अांदषणित खचषाच्यष तुलनेत 

अांमलबिषविीत उशीर झषल्यषमुळे खचा आणि सषणहत्षच्यष आवश्यकतेत वषढ होते 

● मांिूरीमधे्य उशीर: कधीकधी मांिूरीलष सुद्धष वेळ लषगतो सरषसरी 2-3 मणहने लषगतषत. तषांणत्रक मांिूरीलष िषस्त 

वेळ लषगतो. 

● िमीनीची उपलब्धतष ही देखील एक समस्यष आहे  

● एक पषत्र ठेकेदषर आणि अांमलबिषविी सांस्थष शोधण्यषसषठी वेळ लषगतो आणि त्षमुळे योिनेच्यष 

अांमलबिषविीत उशीर होतो. 

● अांमलबिषविी सांस्थषांकडून स्वषरस्य नसिे आणि क्षमतेची कमतरतष 

 

आव्हषने आणि सूचनष 

 

DPCसमोर असलेली आव्हषने 

DPOनी सषांणगतल्यषप्रमषिे, त्षांनष अनेक तषणका क आणि रषिकीय आव्हषनषांचष सषमनष करषवष लषगतो: 
 

● पषलक मांत्री, MLA, MLC आणि MP हे DPC बैठकष घेण्यषणवर्ययी िषस्त लक्ष देत नषहीत. िेव्हष बैठकष घेतल्यष 

िषतषत, तेव्हष ते अ-सांबांणधत प्रश्षांमधे्य बहुतषांश उपलब्ध वेळ घषलवण्यषचष प्रयत्न करतषत. 

● ठषण्यषची णिल्हष पांचषयत मषगील 4 वर्षांपषसून णनस्िय आहे. तेथे रषिकीय समस्यष होत्ष ज्यषमुळे न्यषयषलयषत 

प्रकरिे प्रलांणबत होती.  यषच कषरिषमुळे िवळिवळ 80% सदस्य DPC बैठकषांनष हिर रषहषत नषहीत 

● रषिकीय दबषव: रषिकीय दबषवषमुळे योिनषांनष मांिूरी देण्यषमुळे योिनषांच्यष मषगादशाक तत्वषांनुसषर भेदभषव 

णनमषाि होतो. 

● मनुष्यबळषचे बांधन: DPCमधील कमी मनुष्यबळषमुळे, ते,  IAकडून योय प्रकषरे पषठपुरषवष करू शकत नषहीत 

आणि यष उपक्रमषत अांतर पडण्यषचे तेच कषरि आहे 

 

DPOद्वषरे प्रणतणक्रयष/सूचनष 

DPOनी आम्हषलष खषलील प्रणतणक्रयष णदल्यष: 
 

● यष उपक्रमषखषली णिल्हषणधकषऱयषांनष अणधक अणधकषर णदले पषणहिेत कषरि त्षांच्यषकडे सांबांणधत अनुभव आणि 

प्रकटीकरि असते.  

● नषणवन्यपूिा योिनषांची णनवड आणि अांमलबिषविी हष णनिाय फक्त DPCचष असषयलष हवष आणि त्षसषठी  DPC 

वर कोितषही रषिकीय दबषव असतष कषमष नये 

● णनयम आणि णवणनयमषांमधे्य अणधक णशणथलतषः सरकषरच्यष मषगादशाक सूचनष यष उपक्रमषसषठी अत्ांत कषटेकोर 

आहेत, त्षमधे्य थोडी णशणथलतष हवी. 
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11. फीडबॅक / सुचना 

 

● इनोवे्हष्टटव्ह स्कीम्स (आर्एस) कार्यिमाची मागयदशयक तते्त्व र्ोडी अष्टधक लवष्टचक असावी. ते अष्टधक संष्टिप्त, 

समजण्यार्ोग्य आष्टि प्रते्क ष्टजल्ह्याच्या गिजेनुसाि असले पाष्टहजेत आष्टि ते ष्टजल्ह्यांना पुिवले पाष्टहजेत. 

● डीपीसी सभांमधे्य अष्टधक कें ष्टद्रत चचाय: र्ा कार्यिम आष्टि त्ा र्ोजनांष्टवर्र्ी आर्ोष्टजत बैठकीत सष्टवस्ति चचाय 

झाली पाष्टहजे. डीपीओ आपल्या डीपीसीच्या बैठकीत आपला अष्टभप्रार् देऊ शकतील जेिेकरुन ष्टजल्हाष्टधका 

.््र्ांच्या उपव्हस्र्तीत त्ांचे अंष्टतम ष्टनधायिि होईल. सवय सदस्ांच्या सूचना अंतभूयत किण्याची तितूद असार्ला 

हवी आष्टि मीष्टटंग ष्टमष्टनटांत र्ा कागदपत्रांची नोदं घेतली पाष्टहजे. 

● पुढच्या वर्ायच्या र्ोजनेची चचाय सप्टेंबि-ऑक्टोबिच्या आसपास डीपीसीमधे्य व्हावी जेिेकरून एष्टप्रलमधे्य 

अंदाजपत्रकाचा अंदाज रे्ईल. र्ामुळे जूनपर्ांत प्रशासकीर् मान्यता ष्टमळण्यास मदत होईल. नावीन्यपूिय र्ोजना 

दीड वर्ायत काटेकोिपिे पूिय केल्या पाष्टहजेत. 

● ष्टजल्हाष्टधकाि्र्ांच्या उपव्हस्र्तीत डीपीसीमधे्य एखादी र्ोजना मंजूि झाल्यास ष्टजल्हा परिर्देला त्ा 

अंमलबजाविीसाठी सहकार्य किावे लागेल 

● वाष्टशम ष्टजल्ह्याच्या डीपीओच्या मते, आिोग्य िेत्रातील र्ोजनांना वाष्टशम ष्टजल्ह्यात आर्एस अंतगयत पिवानगी 

देण्यात र्ावी, कािि त्ाची तातडीने आवश्यकता आहे पिंतु मागयदशयक सूचनांमुळे र्ावि काही ष्टनबांध आहेत. 

त्ामुळे र्ास कोि सेक्टिमधे्य समाष्टवि केले जाऊ शकते 

● नाष्टवन्यपूिय र्ोजना अध्याय ते एक वर्ायच्या कालावधीत पूिय होईल र्ापध्दतीने ष्टनर्ोजन होिे गिजेचे आहे, र्ाकरिता 

सवय ष्टजल्हर्ांकरिता एकष्टत्रत वर्ायचे वेळापत्रक ष्टनर्ोजन ष्टवभागाने ष्टनष्टश्चत किावे. त्ामधे्य प्रामुख्याने पुढील 

वर्ीच्या ष्टनर्ोजना (PLAN) बाबत चालू वर्ीच्या सप्टेंबि- ऑक्टोबंि मधे्य होिाऱ्र्ा ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन सष्टमतीच्या 

बैठष्टकत चचाय करून, नुतन/ पुढील वर्ायच्या आिाखडर्ात समाष्टवष्ठ किाव्यात. तदनंति पुढील वर्ायच्या एष्टप्रल ते 

जून पर्ांत सदि नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांची अंदाजपत्रक बनवून जूनपर्ांत प्रशासष्टकर् मान्यता दर्ावी जेिेकरून 

जास्तीत जास्त ऑगस्टपर्ांत कामे सुरू होतील. नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांचे अंदाजपत्रक बनष्टवतांना श्तो प्रकल्पपूवय 

मूल्यमापन अभ्यास किावा. 

● ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन सष्टमतीच्या बैठष्टकत नाष्टवन्यपूिय र्ोजनेबाबत सष्टवस्ति चचाय होिे गिजेचे आहे. सदि बैठष्टकत 

ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन अष्टधकािी र्ांनी नाष्टवन्यपूिय र्ोजनेबाबत आपली मते नोदंवावी व ष्टजल्हाष्टधकािी र्ांचे सहमतीने 

त्ास मान्यता घ्यावी. तसेच त्ाबाबतचे इष्टतवृत तर्ाि किावे. मात्र सदि इष्टतवृत्तात नाष्टवन्यपूिय र्ोजना मान्यतेची 

नोदं असिे अष्टनवार्य किावे. सदि इष्टतवृत्त ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन सष्टमतीच्या सवय सदस्ांना उपलब्ध करून देिेबाबत 

अट किावी. 

● नाष्टवन्यपूिय र्ोजना म्हिून एखादी र्ोजना िाबष्टवण्यापूवी सदि र्ोजनेची व्यव्हार्यता तपासिे अष्टनवार्य किण्यात 

र्ावे. र्ाकरिता सदि र्ोजनांची प्रकल्पपूवय मूल्यामापन पाहिी कििे बंधनकािक किण्यात र्ावे. प्रकल्प पूवय 

मूल्यमापन पाहिीच्या अनुरं्गाने रे्िाऱर्ा तांष्टत्रक अडचिीकंरिता मा. अपि संचालक (मूमा), अर्य व सांव्हख्यकी 

संचालनालर् र्ांचे मागयदशयन घेण्यात र्ावे. प्रकल्पपूवय पाहिीअंती रे्िाऱर्ा ष्टशफािशीचं्या आधािे तसेच ष्टजल्हा 
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ष्टनर्ोजन अष्टधकािी र्ांनी प्रत्ि स्र्ळ भेट देवून त्ाबाबतचे अष्टभप्रार् प्रशासष्टकर् मंजूिीच्या नस्तीत 

नोदंष्टवल्यानंतिच प्रशासष्टकर् मंजूिी देिे अष्टनवार्य किण्यात र्ावे. 

● लोकप्रष्टतष्टनधीनंी नाष्टवन्यपूिय र्ोजनेतून ष्टनधी उपलब्धतेसाठी प्रस्ताष्टवत केलेली कामे बऱर्ाचवेळा नाष्टवन्यपूिय 

आहेत ष्टकंवा नाहीत असा पेच ष्टनमायि होतो. तसेच अशा कामांचा प्रस्तावही कार्ायन्वर्ीन रं्त्रिांमाफय त प्रशासष्टकर् 

मान्यतेस्तव सादि किण्यात रे्तो. अशा वेळी सदि काम नाष्टवन्यपूिय आहे अर्वा नाही हे ठिष्टवण्यासाठी 

ष्टजल्हाष्टधकािी र्ांचे अध्यितेखाली एक ष्टजल्हास्तिीर् सष्टमती गठीत किण्यात र्ावी. सदि सष्टमतीचे सदस् ष्टजल्हा 

परिर्द मुख्य कार्यकािी अष्टधकािी, उपआरु्क्त ष्टनर्ोजन असावेत ति ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन अष्टधकािी सदस् सष्टचव 

असावेत. सदि सष्टमती प्रस्तावांची छाननी किेल व फक्त नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांनाच ष्टनधी उपलब्ध करून 

देण्याबाबत ष्टशफािस किेल. तसेच उपआरु्क्त (ष्टनर्ोजन) र्ांनी सदि बैठष्टकस उपव्हस्र्त िाहिे अष्टनवार्य किावे. 

● प्रते्क ष्टजल्हर्ांनी आपल्या ष्टजल्हर्ात िाबष्टवण्याच्या नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांची सवय माष्टहती आपल्या ष्टवभागातील 

ष्टवभागीर् आरु्क्त कार्ायलर्ातील उपआरु्क्त (ष्टनर्ोजन) र्ांस दिमहा 5 तािखेपर्ांत सादि किावी. संबष्टधत 

उपआरु्क्त (ष्टनर्ोजन) र्ांनी सदि प्राप्त माष्टहतीच्या आधािे नाष्टवन्यपूिय र्ोजनेच्या अनुरं्गाने संबंष्टधत ष्टजल्हा 

ष्टनर्ोजन अष्टधकािी व कार्ायन्वर्ीन रं्त्रिा र्ांची एकष्टत्रत आढावा बैठक घ्यावी व त्ातून र्ोग्य/ अर्ोग्य वाटिाऱर्ा 

र्ोजनांबाबतचे मा. ष्टवभागीर् आरु्क्तांच्या मागयदशयनाखाली संबष्टधत ष्टजल्हाष्टधकािी कार्ायलर्ांना आवश्यक 

मागयदशयन रे्र्ोष्टचतरित्ा किावे. मा. पालकमंत्री/ ष्टजल्हाष्टधकािी/ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन अष्टधकािी र्ांना नाष्टवन्यपूिय 

र्ोजनेच्या अनुरं्गाने कार्यवाही कितांना ष्टवभागीर् आरु्क्त कार्ायलर्ाच्या उपआरु्क्त (ष्टनर्ोजन) र्ांचा सहभाग 

करून घेिे बंधनकािक किण्यात र्ावे. 

● नाष्टवन्यपूिय र्ोजनेची अंमलबजाविी किण्यास ष्टजल्हा परिर्देच्या कार्ायन्वर्ीनं रं्त्रिांनी संपूिय सहकार्य कििे 

बंधनकािक किावे. 

● ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन सष्टमतीत कार्यित पदाचा सध्याचा आकृतीबंध ष्टवचािात घेता उपलब्ध कमयचािी/ं अष्टधकािी 

र्ांचेव्दािे र्ोजनेच्या कामाचे प्रत्ि भेटीव्दािे अंकेिि कििे श् होत नाही, र्ास्तव ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन सष्टमती 

कार्ायलर्ातील आकृतीबंधात वाढ किावी. र्ाकरिता प्रते्क ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन सष्टमती कार्ायलर् व उपआरु्क्त 

(ष्टनर्ोजन) र्ांचे कार्ायलर्ांकरिता एक-एक संशोधन सहाय्यक र्ा पदाची ष्टनष्टमयती किावी. 

● शासनमान्य बाहर्स्र् संस्रे्माफय त र्ोजनांचे सामाष्टजक अंकेिि किण्यात र्ावे. बाहर्स्र् संस्र्ांमाफय त असे 

अंकेिि किावर्ाचे झाले तिी ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन सष्टमती कार्ायलर्ाचा र्ोजनेच्या सष्टनंर्त्रिातील भूष्टमकेत फिक 

पडता कामा नरे्. 

● प्रशासष्टकर् मान्यतेअंती मंजूि झालेल्या नाष्टवन्यपूिय र्ोजनेव्दािे ष्टनमायि किण्यात रे्िाऱर्ा सोर्ी-सुष्टवधांची पुढील 

पाच वर्ायकरिता किावर्ाची देखभाल दुरूस्तीच्या खचायची हमी र्ोग्य त्ा लेखाष्टशर्ायसह ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन सष्टमती 

कार्ायलर्ास सादि कििे र्ोजना िाबष्टवण्याऱर्ा ष्टवभागास बंधनकािक कििेत र्ावे. तसेच ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन 

अष्टधकािी दिमहाच्या 5 तािखेपर्ांत मागील पाच वर्ायत मंजूि किण्यात आलेल्या, पूिय/ अपुिय असलेल्या तसेच 

चालू वर्ायत िाबष्टवत असलेल्या नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांच्या अनुरं्गाने संबष्टधत ष्टवभागासोबत आढावा घेवून त्ाबाबतचा 

प्रगतीअहवाल उपआरु्क्त (ष्टनर्ोजन) व ष्टनर्ोजन ष्टवभागास सादि कििे बंधनकािक कििेत र्ावे. 
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● र्ोजनेंति्गत अनुजे्ञर् नसलेल्या काही र्ोजना नाष्टवन्यपूिय म्हिून िाबष्टवण्यात रे्त असतात. खोटी हमीपत्र भरून, 

देखभाल दुरूस्ती व इति आवश्यक बाबीषं्टवर्र्ी खोटी कागदपत्र सादि करून र्ोजना िाबष्टवल्यास ष्टनधी 

अपव्यर्ाबाबत तसेच शासनाची फसविूक केल्याबाबत त्विीत कार्देशीि कार्यवाही वेळोवेळी किण्यात र्ावी.  

● संबष्टधत रं्त्रिा र्ाप्रकािची र्ोजना त्ांचेकडून िाबष्टवण्यात रे्त नसल्याबाबत हमी पत्र भरून देतात. अशा वेळी 

संबष्टधत रं्त्रिेवि ष्टवश्वास ठेवून उपलब्ध मनुष्यबळाव्दािे  ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन अष्टधकािी त्ास मान्यता देत असतात. 

त्ामूळे बहुतांश वेळा केवळ नावात बदल करून अव्हस्तत्वात असलेल्या र्ोजनेप्रमािे ष्टनर्ष्टमतम र्ोजना 

िाबष्टवण्यात रे्ते. त्ामूळे अनुजे्ञर् र्ोजनांच्या नामसाधम्यायचा वापि करून, गैिवापि करून एखादर्ा र्ोजनेस 

नाष्टवन्यपूिय र्ोजना म्हिून प्रशासष्टकर् मान्यता ष्टदल्यास व सदि बाब नंति ष्टनदयशनास आल्यास संबष्टधत ष्टजल्हा 

ष्टनर्ोजन अष्टधकािी/ कमयचािी र्ांचेविही र्ोग्य ती कार्देशीि कार्यवाही किण्यात र्ावी. तसेच कें द्र व 

िाज्यस्तिावरून िाबष्टवण्यात रे्त असलेल्या सवय र्ोजनांच्या एक संगिष्टकर् अष्टभलेख सवय ष्टजल्हर्ांकरिता उपलब्ध 

कििेत र्ावा. सदि अष्टभलेखांमधे्य नसलेल्या व र्ोजनेंतगयत ष्टजल्हर्ाच्या गिजेनुसाि अनुजे्ञर् ठित असलेल्या 

र्ोजनाच नाष्टवन्यपूिय म्हिून घेण्याबाबत कार्यवाही कििेत र्ावी.  

● प्रशासष्टकर् मान्यतेनंति प्रते्क र्ोजनेचा प्रगती अहवाल संबंष्टधत रं्त्रिेकडून दिमहा ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन सष्टमती 

कार्ायलर्ास प्राप्त होिे अष्टनवार्य किण्यात र्ावे. उदा. कमयचाऱर्ांच्या कार्यकौशल्य वृध्दीकरिता देण्यात रे्िािे 

प्रष्टशिि र्ा र्ोजनेच्या अनुरं्गाने संबष्टधत कार्ायलर्ाने प्रष्टशििाचे संपूिय वेळापत्रक र्ोग्य त्ा तपशीलासह 

(प्रष्टशिक व प्रष्टशििार्ीचे नावे, शैिष्टिक पात्रता, कार्यित असलेल्या कार्ायलर्ाचे नाव व एकूि उपव्हस्र्ती) 

अहवाल सादि किावा. 

● ष्टनर्ोजन ष्टवभागाने, उपआरु्क्त(ष्टनर्ोजन) र्ांचे माफय त प्रत्ि र्ोजना पाहून, र्ोजनेच्या र्शस्वी अंमलबजाविीच्या 

अनुरं्गाने सवय ष्टजल्हाष्टधकािी र्ांचे अष्टभप्रार्ासष्टहत प्रस्ताव घ्यावेत व त्ातून प्रते्क वर्ी एक ते दोन ष्टजल्हा 

ष्टनर्ोजन सष्टमती कार्ायलर्ांचे र्ोजनेतील र्ोगदानाचे अनुरं्गाने प्रशस्तीपत्र देवून कामाचा गौिव किावा जेिेकरून 

र्ोजना गुिवत्तापुिय व प्रभावी अंमलबजाविीकरिता स्पधाय ष्टनमायि होईल. 

● र्ोजनेच्या अनुरं्गाने सिसकट सवय ष्टजल्हर्ांकरिता एकाच पध्दतीने ष्टनधीची तितूद न किता ष्टवकष्टसत 

ष्टजल्हर्ांकरिता कमी व अल्प ष्टवकष्टसत ष्टजल्हर्ांकरिता जास्त तितूद किावी. र्ाकरिता ष्टवकष्टसत ष्टजल्हर्ांत 

सवयसाधािि र्ोजनेच्या अर्ांसंकव्हल्पत तितूदीच्या 2 ते 3 टके्क ति अल्प ष्टवकष्टसत ष्टजल्हर्ांकरिता 5 ते 7 पर्ांत 

ष्टनधीची तितूद किण्यात रे्िे गिजेचे आहे. 

● ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन अष्टधकािी केवळ प्रशासष्टकर् मान्यता देिेपर्ांत आपली भूष्टमका मर्ायष्टदत ठेवत आहे. त्ामधे्य 

त्ांनी वाढ कििे गिजेचे आहे. र्ाकरिता ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन सष्टमती कार्ायलर्ांनी ष्टजल्हास्तिीर् कार्ायन्वर्ीन 

रं्त्रिांव्दािे किण्यात रे्िाऱर्ा कामांचा ष्टनर्ष्टमतपिे प्रत्ि िेत्रभेट देवून आढावा घेिे गिजेचे आहे. र्ास्तव 

पुवीच्या वर्ी घेण्यात आलेल्या सवय नाष्टवन्यपूिय र्ोजनेतील कामाची/ वसू्तची/र्ोजनेची सदर्व्हस्र्ती प्रत्ि िेष्टत्रर् 

भेटीव्दािे तपासिे अष्टनवार्य किावे. चुकीचे आढळल्यास त्विीत कार्देशीि कािवाई किावी. 

● नाष्टवन्यपूिय र्ोजनेंतगयत घेण्यात रे्त असलेली र्ोजना/ कामे र्ांची नावे मोठी ष्टलहून ष्टकंवा अव्हस्तत्वात असलेल्या 

र्ोजनेपेिा कामाचे स्वरूप वेगळे दशयष्टविे पिंतू र्ोजनेकरिता असलेल्या अटी व शती, लाभधािक ष्टनवडीची 

ष्टनकर् चालू असलेल्या एखादर्ा र्ोजनेप्रमािे असल्यास अशा र्ोजना मंजूि किण्यात रे्वू नरे्त, केल्यास ष्टजल्हा 

ष्टनर्ोजन अष्टधकािी र्ांना जबाबदाि धिण्यात र्ावे.  
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● मागील दोन वर्ायत झालेल्या र्ोजनांपैकी ष्टकमान एका र्ोजनेचे मूल्यमापन कििेबाबत ष्टनर्ोजन ष्टवभागाने अर्य व 

सांव्हख्यकी संचालनालर्ास आदेष्टशत किावे.  

● नाष्टवन्यपूिय र्ोजनेचा परििाम ज्या ष्टजल्हर्ात चांगला असेल त्ा ष्टठकािच्या ष्टजल्हाष्टधकािी व ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन 

अष्टधकािी र्ांचा गौिव किण्यात र्ावा आष्टि सदि नाष्टवन्यपूिय र्ोजनेचा समावेश शासष्टकर् धािेि म्हिून 

स्वीकािावे. 

● र्ोजनेच्या र्शस्वी अमलबजाविीकरिता ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन सष्टमती कार्ायलर्ातील अष्टधकािी कमयचािी र्ांचेकरिता 

कार्यिमतावृध्दी प्रष्टशिि आर्ोष्टजत कििे गिजेचे आहे.  

● नाष्टवन्यपूिय र्ोजनेकरिता उपलब्ध करून देण्यात रे्त असलेल्या 3.5 ष्टनधीपैकी, 2.5 टके्क ष्टनधी ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन 

सष्टमतीच्या बैठष्टकत मान्य किण्यात रे्िाऱर्ा नाष्टवन्यपूिय र्ोजनांवि खचायस मान्यता असावी ति 1 टके्क 

ष्टजल्हाष्टधकािी र्ांनी सूचष्टवलेल्या नाष्टवन्यपूिय र्ोजनेच्या कामांसाठी िाखीव असावा. 

● ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन सष्टमतीच्या मान्यतेबाबत व प्रस्तावात प्रकल्प पूवय मूल्यमापन केल्याचा उले्लख ष्टटप्पिीत 

असल्याष्टशवार् नवीन नाष्टवन्यपूिय र्ोजना घेिेस मान्यता देण्यात रे्वू नरे्. र्ा सवय बाबीचंी पूतयता किण्याची 

महत्वाची जबाबदािी ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन अष्टधकािी र्ांचेवि ष्टनधायरित कििे गिजेचे आहे. 

● सदि र्ोजनेच्या कार्ायन्वर्नांत ष्टवभागस्तिाविील र्ोजनेची अंमलबजाविी रं्त्रिा म्हिून उपआरु्क्त ष्टनर्ोजन 

कार्ायलर्ाची भूष्टमका कसल्याही प्रकािे स्पि किण्यात आलेली नाही. सदि र्ोजनेच्या अंमलबजाविीत 

ष्टवभागस्तिाविील उपआरु्क्त ष्टनर्ोजन र्ा कार्ायलर्ाकरिता र्ोजनेच्या ष्टनष्टमयतीपासून र्ोजनेंच्या अंष्टतम 

टप्पर्ापर्ांत भूष्टमका ष्टनधायरित कििे गिजेचे आहे. 

● र्ोजनेच्या अंमलबजाविीत मंत्रालर्स्तिाविील भूष्टमकेत वाढ कििे गिजेचे आहे. प्रते्क ष्टजल्हर्ातील 

ष्टनर्ोजनाच्या (PLAN) अनुरं्गाने िाबष्टवण्यात रे्िाऱर्ा र्ोजनेव्दािे ष्टनमायि किण्यात रे्त असलेल्या सोर्ी-सुष्टवधा, 

वसू्त र्ांची व्हस्र्ती जािण्याकरिता मंत्रालर्स्तिावरून ष्टनरििि होिे गिजेचे आहे. तसेच वेळोवेळी आढावा घेिे 

गिजेचे आहे.  

● र्ोजनेंतगयत ष्टनमायि किण्यात आलेल्या वसू्त व सेवा र्ांच्या उपलब्धतेपासून ते त्ांच्या ष्टनलेंखनापर्ांतच्या सवय 

जबाबदाऱर्ा ष्टनष्टश्चत होिे गिजेचे आहे. उदा .संगिक ष्टदले असल्यास त्ाचे ष्टनलेखन होईपर्ांत माष्टहती संग्रष्टहत 

असिे गिजेचे आहे. केवळ र्ोजना अंमलात आली म्हिून जबाबदािी संपष्टवण्यात रे्वू नरे्. ष्टतचा हेतू पूियता साध्य 

होत िाष्टहल इर्पर्ांत ष्टतचे ष्टनंर्त्रि होिे गिजेचे आहे. 

● र्ोजनेंतगयत ष्टनमायि किण्यात रे्त असलेल्या सवय वसू्त व सेवा र्ांचा संग्रष्टहत अष्टभलेख तर्ाि कििे गिजेचे आहे. 

जेिेकरून हेतू साध्य झाल्यानंति पुनश्च त्ाच प्रकािची र्ोजना पित िाबष्टवली जािाि नाही. 

● कोित्ाही वसू्त/ मष्टशन/ संगिक/ ष्टपं्रटि/ लॅपटॉप/ अल्कोहोल ष्टमटि/ बे्रर् ॲनालार्झि ष्टमटि ष्टकंवा इति 

प्रकािची खिेदी कििा र्ोजना नाष्टवन्यपूिय र्ोजनेचा भाग असू नरे्. अपवादात्मक परिव्हस्र्तीत अशी खिेदीची 

र्ोजना मंजूि किावर्ाची झाल्यास संबष्टधत ष्टवभागास/ कार्ायलर्ास/ कमयचाऱर्ांस सदिची वसू्त गेल्या 5 वर्ायत 

ष्टमळालेली नाही तसेच सदि वसू्तची नोदं त्ा कार्ायलर्ाच्या जडवसू्त संग्रह नोदंवहीत नोदंष्टवल्याचे पान 

िमांकाच्या उले्लखासष्टहत प्रमािपत्र ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन सष्टमती कार्ायलर्ास सादि कििे आवश्यक आहे. सदि 
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प्रमािपत्र उपलब्ध झाल्याष्टशवार् ष्टजल्हा ष्टनर्ोजन सष्टमतीने सदि र्ोजनेचा ष्टनधी कोित्ाही परिव्हस्र्तीत ष्टवतरित 

करू नरे्. 

● कोित्ाही प्रकािच्या िोजगाि ष्टनष्टमयतीच्या/ प्रष्टशििाच्या/ कमयचािी कौशल्य ष्टवकासाच्या नाष्टवन्यपूिय र्ोजना 

िाबष्टवतांना ष्टजल्हाष्टधकािी, मुख्य कार्यकािी अष्टधकािी (ष्टजल्हा परिर्द), मुख्याष्टधकािी (नगिपाष्टलका), ष्टजल्हा 

व्यवसार् प्रष्टशिि कें द्र व ष्टजल्हा उदर्ोग कें द्र र्ांची सष्टमती बनवून त्ाव्दािे अशा प्रकािची नाष्टवन्यपूिय र्ोजना 

िाबष्टवण्याचे प्रस्ताव मान्य किावेत. पंितू सदि र्ोजना कोित्ाही ष्टनर्ष्टमत र्ोजनेचा भाग असू नरे्. 

● CCTV/ सौि पर्ष्टदवे/ सौि पॉवि पॅक पुिष्टविे/ सोलि ऍनजी ष्टसस्टीम अशा प्रकािच्या नाष्टवन्यपूिय र्ोजना 

िाबष्टवतांना त्ा वसंू्तचे अष्टभििि कोि व कसे कििाि त्ाबाबतची खात्री र्ोजना मंजूिी पूवी किण्यात र्ावी. 

तसेच त्ाप्रमािे अष्टभििि कििाऱर्ा संस्रे्ची नेमिूक केल्यानंतिच सदि र्ोजनेकरिता संबष्टधत अंमलबजाविी 

अष्टधकाऱर्ास ष्टनधी ष्टवतरित किावा. अष्टभिििाकरिता नाष्टवन्यपूिय र्ोजनेचा ष्टनधी वापरू नरे्. 

● कार्ायलर्ीन खचायने खिेदी होवू शकिाऱर्ा कोित्ाही वसू्त खिेदीच्या र्ोजना मंजूि करू नरे्. अशी र्ोजना मंजूि 

किावर्ाची झाल्यास उपआरु्क्त (ष्टनर्ोजन) र्ांचे र्ोग्य त्ा ष्टशफािशी सष्टहत ष्टनर्ोजन ष्टवभागाने खात्री करून 

पिवानगी देिेबाबत ष्टनियर् घ्यावेत. 
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अनुलग्नक 1: योजना मूल्ाांकन साराांश 

SR.

NO 

District 

Name 

No of 

Schemes 

evaluated 

MOM 

(Minutes of 

Meeting) 

Administrat

ive 

Approval 

Utilization 

Certificate 

Completion 

of work 

certificate 

Reconciliatio

n of expenses 

Appropriati

on of 

account 

Report of 

monthly 

Expenditure 

Comments 

1 Nanded 11 10 10 0 0 0 0 0 Except for MOM & Administrative 

Approval, no other document were 

available for none of the schemes 

2 Palghar 11 11 11 11 0 0 0 0 Except for MOM, Administrative 

Approval & Utilization Certificate 

no other document was available 

for none of the schemes 

3 Thane 10 0 0 0 0 0 0 0 No Documents were available at 

the time of audit 

4 Pune 13 0 0 0 0 0 0 0 No Documents were available at 

the time of audit 

5 Washim 10 0 10 1 0 0 0 0 Except for Administrative 

Approval no other document was 

available for none of the schemes; 

utilisation certificate was produced 

for only one scheme 

6 Nandurb

ar 

9        No Documents were available at 

the time of audit 

7 Jalgaon 16 0 15 2 1 1 0 0 Although approval was available 

for 15 out of 16 schemes, 

utilisation certificate was available 

for only two schemes and work 

completion and reconciliation of 

expenses was available for only 1 

scheme 

8 Osmana

bad 

11 0 0 0 0 0 0 0 No Documents were available at 

the time of audit 
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9 Yavatma

l 

11 0 11 11 11 0 0 0 Except for Administrative 

Approval & Utilisation & 

Completion Certificate; no other 

document was available for none of 

the schemes 

10 Chandra

pur 

11 0 0 0 0 0 0 0 No Documents were available at 

the time of audit 

11 Satara 8 0 8 8 0 0 8 0 Except for Administrative 

Approval & Utilisation Certificate 

no other document was available 

for none of the schemes 

12 Gadchir

oli 

10 4 10 0 0 0 0 0 Although administrative approval 

was taken for all 10 schemes but 

MOM was available for only 4 

schemes; no other document was 

available for any of the schemes 
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अनुलग्नक २: मांजूर झालेल्ा योजनाांच्या% साठी सारर्ी 

 
Year

s  
2011-12 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Distr
ict 

Nam
e 

Tota
l 

Num
ber 
of 

Inno
vati
ve 

Sche
mes 
carr
ied 
out 
und
er 

the 
Sche
me 
in 

this 
year 

Out 
of 

thes
e 

Num
ber 
of 

per
miss
ible 
sche
mes 

Perc
enta
ge of 
per

miss
ible 
sche
mes 

to 
the 

total 
sche
mes 

Tota
l 

Num
ber 
of 

Inno
vati
ve 

Sche
mes 
carr
ied 
out 
und
er 

the 
Sche
me 
in 

this 
year 

Out 
of 

thes
e 

Num
ber 
of 

per
miss
ible 
sche
mes 

Perc
enta
ge of 
per

miss
ible 
sche
mes 

to 
the 

total 
sche
mes 

Tota
l 

Num
ber 
of 

Inno
vati
ve 

Sche
mes 
carr
ied 
out 
und
er 

the 
Sche
me 
in 

this 
year 

Out 
of 

thes
e 

Num
ber 
of 

per
miss
ible 
sche
mes 

Perc
enta
ge of 
per

miss
ible 
sche
mes 

to 
the 

total 
sche
mes 

Tota
l 

Num
ber 
of 

Inno
vati
ve 

Sche
mes 
carr
ied 
out 
und
er 

the 
Sche
me 
in 

this 
year 

Out 
of 

thes
e 

Num
ber 
of 

per
miss
ible 
sche
mes 

Perc
enta
ge of 
per

miss
ible 
sche
mes 

to 
the 

total 
sche
mes 

Tota
l 

Num
ber 
of 

Inno
vati
ve 

Sche
mes 
carr
ied 
out 
und
er 

the 
Sche
me 
in 

this 
year 

Out 
of 

thes
e 

Num
ber 
of 

per
miss
ible 
sche
mes 

Perce
ntage 

of 
permi
ssible 
schem
es to 
the 

total 
schem

es 

Tot
al 
Nu

mbe
r of 
Inn
ovat
ive 
Sch
eme

s 
carr
ied 
out 
und
er 

the 
Sch
eme 

in 
this 
yea

r 

Out 
of 

the
se 
Nu
mb
er 
of 

per
mis
sibl

e 
sch
em
es 

Perc
enta
ge of 
per

miss
ible 
sche
mes 

to 
the 

total 
sche
mes 

Tota
l 

Num
ber 
of 

Inno
vati
ve 

Sche
mes 
carr
ied 
out 
und
er 

the 
Sche
me 
in 

this 
year 

Out 
of 

thes
e 

Num
ber 
of 

per
miss
ible 
sche
mes 

Perc
enta
ge of 
per

miss
ible 
sche
mes 

to 
the 

total 
sche
mes 

Mum
bai 
City 

9 8 89 19 19 100 16 16 100 9 8 89 6 5 83 10 6 60 3 1 33 

Mum
bai 
Subu
rban 

64 61 95 12 11 92 14 11 79 21 18 86 16 16 100 25 24 96 32 23 72 

Than
e 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 22 15 68 24 21 88 26 20 77 

Palgh
ar 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 9 9 100 12 9 75 7 5 71 

Raiga
d 

NA NA NA 19 19 100 19 16 84 20 15 75 24 16 67 21 17 81 22 17 77 

Ratn
agiri 

7 7 100 14 13 93 31 29 94 19 19 100 24 18 75 13 9 69 17 14 82 

Sind
hudu
rg 

12 12 100 7 7 100 10 10 100 12 12 100 14 14 100 27 26 96 20 16 80 

Nash
ik 

24 19 79 NA NA NA 22 19 86 15 15 100 31 31 100 25 25 100 30 30 100 
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Jalga
on 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 68 66 97 42 39 93 49 48 98 

Nand
urbar 

4 4 100 3 3 100 3 3 100 8 4 50 6 5 83 8 6 75 7 7 100 

Ahm
edna
gar 

16 13 81 31 27 87 37 35 95 49 47 96 43 37 86 29 25 86 19 13 68 

Dhul
e 

7 7 100 12 11 92 11 10 91 68 67 99 72 71 99 6 6 100 10 10 100 

Pune 20 18 90 35 30 86 23 18 78 20 16 80 31 25 81 21 20 95 45 39 87 

Satar
a 

8 8 100 15 12 80 17 16 94 13 10 77 8 5 63 11 9 82 17 16 94 

Sangl
i 

16 15 94 24 23 96 24 23 96 12 11 92 23 22 96 18 18 100 26 26 100 

Solap
ur 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 14 13 93 15 14 93 14 14 100 21 21 100 

Kolh
apur 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 15 15 100 18 15 83 NA NA NA 

Aura
ngab
ad 

11 10 91 10 5 50 15 10 67 13 10 77 8 7 88 16 14 88 23 16 70 

Parb
hani 

NA NA NA 21 20 95 19 16 84 42 30 71 8 7 88 7 7 100 9 9 100 

Hing
oli 

13 12 92 26 12 46 14 5 36 9 8 89 6 5 83 23 23 100 11 11 100 

Beed 14 11 79 15 12 80 8 8 100 13 8 62 10 9 90 7 7 100 16 15 94 

Nand
ed 

18 15 83 38 15 39 19 13 68 25 19 76 28 25 89 12 12 100 87 86 99 

Osma
naba
d 

12 11 92 9 6 67 15 13 87 20 19 95 18 17 94 9 6 67 11 8 73 

Latur 10 10 100 17 12 71 11 10 91 11 11 100 15 13 87 12 5 42 25 19 76 

Buld
hana 

NA NA NA 10 5 50 11 5 45 9 8 89 9 6 67 10 8 80 5 4 80 

Akol
a 

18 17 94 29 28 97 21 19 90 10 6 60 17 12 71 12 9 75 22 20 91 

Wash
im 

19 13 68 13 10 77 18 15 83 12 12 100 6 6 100 4 4 100 4 4 100 

Amra
vati 

NA NA NA 29 19 66 80 60 75 81 58 72 7 4 57 21 16 76 20 16 80 

Yavat
mal 

12 10 83 22 21 95 26 24 92 46 43 93 13 9 69 9 8 89 9 5 56 

Vard
ha 

11 8 73 16 16 100 2 2 100 4 4 100 21 18 86 14 14 100 20 16 80 

Nagp 18 17 94 22 12 55 16 12 75 19 11 58 46 41 89 34 33 97 44 28 64 
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ur 

Bhan
dara 

5 5 100 8 7 87.5 4 4 100 12 10 83 10 10 100 14 13 93 10 10 100 

Chan
drap
ur 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 20 16 80 26 21 81 32 28 88 37 35 95 

Gadc
hiroli 

10 10 100 8 7 87.5 14 13 93 12 12 100 13 13 100 20 20 100 16 12 75 

Jalna 13 11 85 14 12 86 7 6 86 15 15 100 7 4 57 9 9 100 7 7 100 

Total 371 332 89.5 498 394 79.1 527 441 83.7 653 555 85.0 695 611 87.91 589 525 89.1 727 627 86.2 

 

 

 


