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                              प्रस्तावना 
 
 
 एकात्मिक बाल विकास योजना (आयसीडीएस) काययक्रि हा कें द्र शासनाच्या िवहला ि बाल 

विकास िंत्रालयाद्वारे चालविण्यात येणारा देशातील सिात िोठा आवण बहुउदे्दशीय काययक्रि आहे. या 
काययक्रिाद्वारे िागास, ग्रािीण, शहरी ि आवदिासी क्षेत्रात राहणा-या सहा िर्षाहून किी िय असलेल्या 
बालकांच्या विकासासाठी ि गर्यिती, स्तनदा िाता आवण वकशोरींसाठी एकवत्रत आरोग्य विर्षयक सेिा वदल्या 
जातात. 
 
2.  एकात्मिक बाल विकास योजना (आयसीडीएस) काययक्रिािधील अंगणिाड्ांची िहमिपणूय 
र्वूिका लक्षात घेता, अर्य ि सांत्ययकी संचालनालय, िुंबई िार्य त ‘अंगणिाडयांची शीघ्र पाहणी’ या 
विर्षयासंदर्ातील पाहणी डिसेंबर 2016 ते जानेवारी 2017 या कालािधीत घेण्यात आली.  सदर पाहणी 
अंतगयत अंगणवाियांना डिळणाऱ्या पायाभतू सडुवधा, अंगणवाियांकिून लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या 
आरोग्यसडुवधा, शैक्षडणक सडुवधा, परुक पोषण आहार, लाभार्थ्यांची संख्या तसेच अंगणवािीसेडवकांच्या 
सिस्या या डवषयांबाबतची िाडहती गोळा करण्यात आली. या एतदर्य पाहणीिध्ये गोळा करण्यात आलेल्या 
िावहतीिर आधावरत अहिाल तयार करण्यात आलेला आहे.   
 
3.  सदर पाहणीकवरता आयकु्तालय, एकात्मिक बाल विकास सेिा योजना, रायगड र्िन, बेलापरू 
यांचे िोलाचे सहकायय लार्ले, मयाबद्दल अर्य ि सांत्ययकी संचालनालय आर्ारी आहे. मयाचप्रिाणे अर्य ि 
सांत्ययकी संचालनालयातील क्षेवत्रय कियचारी, अवधकारी तसेच इ.आ.सं.के. शाखेतील अवधकारी यांनी 
पाहणीचे काि पणूयमिास नेण्यात उल्लेखवनय र्वूिका बजािली आहे. 

 

 

 
                                                                                         (प्र.दि. सोहळे) 

                                                                                                          संचालक,  
                                                                                                        अर्य ि सांत्ययकी संचालनालय   
                               वनयोजन विर्ाग, िहाराष्ट्र शासन 
िुंबई: 
वदनांक: जलैु, 2017 
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प्रकरि-1 
 

एकात्मिक बाल ववकास योजना (आयसीडीएस) काययक्रि व उदे्दश 
 
1.1 एकात्मिक बाल ववकास योजना (आयसीडीएस) काययक्रि: आयसीडीएस काययक्रि कें द्र शासनाचे 
िवहला ि बाल विकास िंत्रालयाद्वारे चालविण्यात येणारा देशातील सिात िोठा आवण बहुउदे्दशीय काययक्रि 
आहे. सदर काययक्रि 2 ऑक्टोबर 1975 पासनू राष्ट्रवपता िहामिा गांधींच्या 106 व्या जयंती वदनी सरुू 
करण्यात आला आहे. आयसीडीएस प्रारंवर्क बाल्यािस्रे्तील काळजी ि विकासासाठी एक िेगळा काययक्रि 
आहे, ज्यािध्ये िागास, ग्रािीण, शहरी ि आवदिासी क्षेत्रात राहणाऱ्या सहा िर्षांहून किी िय असलेल्या 
बालकांच्या विकासासाठी ि गर्यिती, स्तनदा िाता आवण वकशोरींसाठी एकवत्रत आरोग्यविर्षयक सेिा वदल्या 
जातात.  
 
1.2 योजनेचा उदे्दश:  
1. बालकांच्या योग्य िानवसक, शारीवरक ि सािावजक विकासासाठी पाया घालणे. 
2. सहा िर्षाखालील ियाच्या बालकांच्या पोर्षण ि आरोग्य त्स्र्तीिध्ये सधुारणा घडिून आणणे. 
3. िमृय,ू िानवसक असंतुलन, कुपोर्षण आवण शाळा सोडणाऱ्या बालकांच्या संययेत घट घडिून आणणे. 
4.बालविकासाला प्रोमसाहन देण्यासाठी विविध विर्ागांिध्ये धोरण वनत्चचती आवण काययक्रिाची 
अंिलबजािणी करण्यासाठी प्रर्ािी ताळिेळ कायि ठेिणे. 
5. योग्य पोर्षणआहार ि आरोग्य वशक्षण याद्वारे बालकांचे सािान्य आरोग्य ि पोर्षणयकु्त आिचयकतेबाबतची 
काळजी घेण्यासाठी िातांना सक्षि ि योग्य बनविणे. 
 
1.3 एकात्मिक बाल ववकास योजना (आयसीडीएस) िार्य त परुववण्यात येणाऱ्या िहमवाच्या सेवा: 
 
1. परुक पोषण आहार: ग्रािीण, आवदिासी ि नागरी क्षेत्रािधील 6 िवहने ते 6 िरे्ष ियोगटातील बालके, 
गरोदर त्स्त्रया ि स्तनदा िाता यांना अंगणिाडी कें द्रात पोर्षण आहार िवहन्यातनू वकिान 25 वदिस ि िर्षातनू 
वकिान 300 वदिस देण्यात येतो. 
2. लसीकरण: गरोदर त्स्त्रया, स्तनदा िाता ि िलेु यांच्याकवरता वनयवित लसीकरण काययक्रि राबविण्यात 
येतो.  
3. आरोग्य तपासणी: 0 ते 6 िरे्ष ियोगटातील सिय बालकांची तै्रिावसक आरोग्य तपासणी वनयवितपणे 
करण्यात येते. तीव्र किी िजनाच्या बालकांची तपासणी दर िवहन्याला होते. आिचयकतेप्रिाणे संपणूय 
गर्ािस्रे्त 4 िेळा तपासणी होते. गरोदरपणात लोहयकु्त गोळ्या देण्यात येतात. बाळंतपण दिाखान्यातच 
होईल याची दक्षता घेण्यात येते. 
4. संदर्य आरोग्य सेवा: 0 ते 6 िरे्ष ियाची िलेु, वकशोरियीन िलुी, गर्यिती त्स्त्रया, स्तनदा िाता या 
लार्ार्थ्यांना संदर्य आरोग्य सेिा वदली जाते. आिचयकतेनसुार विशेर्ष िैद्यकीय तपासणी ि उपचारासाठी िरील 
लार्ार्थ्यांना िैद्यकीय अवधकाऱ्यांकडे संदर्य देऊन पाठविले जाते.  
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5. अनौपचावरक वशक्षण- (पवूय शालेय वशक्षण): पवूष शालेय डशक्षण ही एकात्मिक बाल डवकास सेवा 
योजनेच्या सेवांिधील एक अडतशय िहमचाची सेवा असनू 3 वषे ते 6 वषे वयोगटातील बालकांचा सवांडगण 
डवकास या सेवेद्वारे साधला जातो. खेळ, गोष्टी, गाणी, बिबि गीते इमयादीच्या िाध्यिातनू अंगणवािी सेडवका 
िलुांच्या भाषा, सािाडजक, शारीडरक  व भावडनक डवकास घिडवत असते. अंगणवािीिध्ये पवूष शालेय डशक्षण 
दररोज साधारणत: 3 तास डदले जाते.  
6. पोषण व आरोग्य वशक्षण: 18 ते 45 िर्षय ियोगटातील िवहलांच्या िावसक दोन बैठका घेणे आिचयक 
असते. यािध्ये पोर्षण आहार ि आरोग्य वशक्षण वदले जाते. गर्यिती त्स्त्रया, स्तनदा िाता ि तीव्र किी िजनाची 
बालके यांच्याकडे गहृरे्टी देऊन पोर्षण आहार ि आरोग्य वशक्षणाबाबत जागरूकता वनिाण केली जाते ि 
आहाराबाबत िागयदशयन केले जाते.  
 
1.4 आयसीडीएस यंत्रणा, मयांची र्वूिका, कतयव्ये व जबाबदा-या 
 
1. बालववकास प्रकल्प अविकारी: आयसीडीएस प्रकल्पाचा संपणूय काययर्ार बालविकास प्रकल्प      
अवधका-यािर असतो आवण तो प्रकल्पाची योजना बनविण्यासाठी ि ती चालिण्यासाठीही जबाबदार असतो. 
 
2. पययवेवक्षका: बालविकास प्रकल्प अवधकाऱ्याच्या िदतीसाठी पययिेवक्षकांचा एक गट असतो जो अंगणिाडी 
काययकमयांना िागयदशयन ि मयांच्या कािाचे पययिेक्षण करीत असतो. ग्रािीण, शहरी ि आवदिासी प्रकल्पांिध्ये 
25 अंगणिाडी काययकमयांचे पययिेक्षण करण्याची जबाबदारी एका पययिेवक्षकेची असते. 
 
3. अंगणवाडी कें द्र: अंगणिाडी म्हणजे कोणतेही गाि, झोपडपट्टी िध्ये असलेल्या कोणाच्याही घराच्या 
अंगणात आयसीडीएसच्या अंतगयत िलेु ि िाता यांना एकवत्रत सेिा उपलब्ध करून देण्याचे कें द्र होय. 
अंगणिाडी कें द्र म्हणजे िलेु ि िवहला यांच्याशी संबंवधत सिय प्रकारच्या सेिा एकाच िेळी उपलब्ध करून 
देण्याचे कें द्र आहे. ग्रािीण ि शहरी भागातील 400-800 लोकसंख्येकडरता व आवदवासी भागातील 300-800 
लोकसंख्येकडरता अंगणवािया स्र्ापन करण्यात येतात तसेच ग्रािीण भागातील 150-400 लोकसंख्येकडरता 
व आवदवासी भागातील 150- 300 लोकसंख्येकडरता डिनी अंगणवािया स्र्ापन करण्यात येतात.  
 
4. राज्यािध्ये एकूण 553 एकात्मिक बाल डवकास सेिा प्रकल्प िंजरू  असनू मयापैकी 364 ग्रािीण, 85 
आडदवासी व 104 नागरी प्रकलपांचा सिावेश आहे. याप्रकल्पांतगषत 65,912 ग्रािीण, 16,031 आडदवासी व 
15,532 नागरी अशा एकूण 97,475 अंगणवािी कें द्ांचा सिावेश आहे. तसेच 10,037 ग्रािीण व 2,267 
आडदवासी अशा एकूण 12,304 डिनी अंगणवाियादेखील आहेत.  
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तक्ता 1.1  डवभागडनहाय अंगणवािया/डिनी अंगणवाड्ा 
 

णिभाग ग्रामीि 
अंगििाडया 

ग्रामीि 
णमनी 

अंगििाडया 

आणििासी 
अंगििाडया 

आणििासी  
णमनी 

अंगििाडया 

नागरी 
अंगििाडया 

एकूि 

कोकि (िुंबई 
शहर ि मुंबई 

उपनगर वगळून) 
7056 1537 3292 800 1941 14626 

नाणशक 10774 1102 6550 484 1154 20064 
पिेु 17021 2973 526 9 2607 23136 

औरंगाबाि 15798 2524 499 116 1671 20608 
अमरािती 8828 729 966 85 1297 11905 
नागपरू 6349 697 4181 699 1687 13613 
एकूि* 65826 9562 16014 2193 10357 103952 

*(आयकु्तालय, एकात्मिक बाल विकास सेिा योजना, बेलापरू यांच्या िावसक अहिालानसुार िाहे, सप्टेंबर 
2016 अखेर काययरत अंगणिाड्ा)  
 
5. अंगणवाडी काययकती:  अंगणिाडी काययकती सिाजस्तरािर एक स्ियंसेिी काययकती आहे, वजची वनिड 
स्र्ावनक िवहलांिधनू केली जाते. मयांची वनिड प्रकल्प स्तरािर एका वनिड सवितीव्दारे केली जाते. अंगणिाडी 
काययकतीची ियुय जबाबदारी म्हणजे सिाजातील िलेु ि िवहलांना प्रर्ािीपणे आयसीडीएसच्या सेिा देणे. 
दरिहा अंगणवािी सेडवकांना  ₹ 5000 आडण डिनी अंगणवािी सेडवकांना  ₹ 3500 िानधन देण्यात येते.    
 
6. अंगणवाडी काययकती िदतनीस: प्रमयेक अंगणिाडी कें द्रािध्ये अंगणिाडी काययकतीच्या िदतीसाठी एक 
िदतनीस नेिली जाते. दरिहा िदतनीसांना  ₹ 2500 िानधन देण्यात येते.    
 
7. आरोग्य काययकती: आयसीडीएसिध्ये आरोग्य काययकमयांच्या एका गटाव्दारे आरोग्य सेिा वदल्या जातात, 
ज्यािध्ये प्रार्विक आरोग्य कें द्र ि उपकें द्र यांचे िैद्यकीय अवधकारी, िवहला आरोग्य अवधकारी,  एएनएि ि 
िवहला आरोग्य काययकती सिाविष्ट्ट आहेत.   
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प्रकरण-2 
 

अंगणवाड्ांची शीघ्र पाहणी 
 
पाहिीचा उदे्दश 
2.1 अर्य ि सांत्ययकी संचालनालयािार्य त ‘अंगणिाड्ांची शीघ्र पाहणी’ या विर्षयािर एतदर्य पाहणी 
घेण्यात आली. सदर पाहणी अंतगयत वनिडण्यात आलेल्या अंगणिाड्ांना अन्िेरं्षकांनी प्रमयक्ष रे्टी देऊन 
विहीत निनु्यात िावहती गोळा केली. या पाहणीचा उदे्दश अंगणवाियांना डिळणा-या पायाभतू सडुवधा, 
अंगणवाियांकिून लाभार्थ्यांना देण्यात येणा-या आरोग्यसडुवधा, शैक्षडणक सडुवधा, परुक पोषण आहार, 
लाभार्थ्यांची संख्या तसेच अंगणवािी  सेडवकांच्या सिस्या या डवषयाबाबतची िाडहती गोळा करणे हा होता. 
 
नमनुा आकार  
2.2 सदर पाहणी िुंबई शहर व िुंबई उपनगर हे डजलहे वगळून राज्यातील 34 डजलहयांिध्ये घेण्यात आली.  
या पाहणीअंतगषत एकूण 1204 अंगणवाियांची (पैकी 394 डि नी अंगणवािया)  डनवि करण्यात आलेली 
असनू ज्यािध्ये 540 ग्रािीण (पैकी 270 डि नी अंगणवािया), 394 आवदवासी (पैकी 124 डि नी 
अंगणवािया) आडण 270 नागरी भागातील अंगणवाियांचा सिावेश होता. प्रर्ि सिय अंगणिाडयांचे ग्रािीण, 
आवदिासी ि नागरी असे स्तर विचारात घेऊन मयानंतर क्रिबध्द निनुा वनिड पध्दतीचा िापर करून संबंवधत 
स्तरातील  अंगणवाियांिधनू विर्ागवनहाय अंगणिाडया वनिडण्यात आल्या. (सोबत पत्रक ‘पवरवशष्ट्ट अ’) 
  
तक्ता 2.1  डवभागडनहाय वनिडण्यात आलेल्या अंगणवािया/डिनी अंगणवाड्ांची संख्या  
 

णिभाग ग्रामीि 
अंगििाडया 

ग्रामीि 
णमनी 

अंगििाडया 

आणििासी 
अंगििाडया 

आणििासी  
णमनी 

अंगििाडया 

नागरी 
अंगििाडया 

एकूि 

कोकि 45 45 45 45 45 225 

नाणशक 54 52 67 27 49 249 

पिेु 36 38 23 1 41 139 

औरंगाबाि 45 45 45 7 45 187 

अमरािती 33 30 38 4 24 129 

नागपरू 57 60 52 40 66 275 

एकूि 270 270 270 124 270 1204 
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के्षत्रकामाचा कालािधी 
2.3 सदर पाहणी अंतगयत वनिड करण्यात आलेल्या प्रमयेक अंगणिाडीला डिसेंबर 2016 ते जानेवारी 
2017 या कालावधीत रे्ट देण्यात आली.  
 सिेक्षणातील डनष्कषष हे वनिडलेल्या अंगणिाडयांची वनरीक्षणे ि अंगणिाडी सेविकांनी वदलेली 
िौवखक िावहती यािर आधावरत आहेत. अंगणवािी सेडवकांनी मयांच्या कािाबाबतच्या सिस्या व 
िानधनाबाबतच्या केलेल्या सचुना या मयांच्या ितांिर आधावरत आहेत. सांत्ययकीय पध्दतीनसुार निनुा वनिड 
केली असली तरीही या पध्दतीतील िळू ियादा ि त्रटुी या वनष्ट्कर्षािध्ये आढळू शकतात. 
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प्रकरि-3 
 

पाहणीचे णनष्कर्ष 
 

‘अंगणिाड्ांची शीघ्र पाहणी’ या विर्षयािरील एतदर्य पाहणीिध्ये अंगणिाड्ांिध्ये उपलब्ध    
असणाऱ्या पायार्तू सवुिधा, अंगणिाड्ांकडून परुविण्यात येणाऱ्या शैक्षवणक सवुिधा, आरोग्य सवुिधा, परुक 
पोर्षण आहार तसेच अंगणिाडी सेविकांच्या सिस्या इ. बाबतची आकडेिारी गोळा करण्यात आली. सदर 
आकडेिारीिर आधावरत काही िहमवाचे डनष्कषष खालीलप्रिाणे आहेत.   
 

 
 
पायार्तू सणुिधा 
 
3.1 तक्ता  3.1 िध्ये इिारतीच्या िालकीच्या प्रकारानसुार अंगणवाियांची टक्केवारी डद लेली आहे.  राज्य 
शासन/ ग्रािपंचायत यांच्या िालकीच्या जागेवर सिुारे 51 टक्के अंगणवािया काययरत होमया तर 27 टक्के 
अंगणवािया या भािेतमवावरील जागेवर चालडव ण्यात येत होमया. नागरी भागातील बहुतांशी अंगणवािया 
(सिुारे 91 टक्के ) या भािेतमवावरील जागेवर, तर ग्रािीण भागातील 60 टक्के व आडदवासी भागातील 70 
टक्के  अंगणवािया या राज्य शासन/ ग्रािपंचायत यांच्या िालकीच्या जागेवर चालविल्या जात होमया. 

 
तक्ता 3.1 - अंगणवाियांची इिारतीच्या िालकीच्या प्रकारानसुार टक्केवारी 

(टक्के) 
इमारतीच्या मालकीचा प्रकार ग्रामीि आणििासी नागरी एकूि 

राज्य शासन/ ग्रामपंचायत 59.6 70.1 6.3 51.1 
भाडेतत्िािर 12.6 3.8 91.1 27.3 
सामिुाणयक  5.4 5.1 1.1 4.3 
प्राथणमक शाळा 10.4 2.5 0.0 5.5 
इतर 12.0 18.5 1.5 11.8 
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3.2 तक्ता  3.2 नसुार सिुारे 77 टक्के अंगणवाियांच्या इिारतीचे बांधकाि पक्क्या स्वरूपाचे ि 13 टक्के 
अधष पक्का स्वरूपाचे होते. तसेच 5 टक्के अंगणवािया कच्च्या इिारतीिध्ये आडण 5 टक्के अंगणवािया 
िोकळया जागेवर चालडव ण्यात येत होमया. 
 

तक्ता 3.2 - अंगणवाियांच्या बांधकािाच्या प्रकारानसुार अंगणवाियांची टक्केवारी 
(टक्के) 

बांिकािाचा प्रकार ग्रामीि आणििासी नागरी एकूि 
पक्का 80.2 76.1 69.3 76.4 
अधष-पक्का 10.2 8.1 25.2 12.9 
कच्चा 3.1 9.2 5.5 5.6 
मोकळी जागा 6.5 6.6 0.0 5.1 
 

 
अंगििाडयांमधील सणुिधा 
 

3.3 डपण्याच्या पाण्याच्या िखु्य स्रोतानसुार सिुारे 42 टक्के अंगणवाियांिध्ये  डपण्याच्या पाण्याचा िखु्य 
स्रोत नळाचे पाणी असनू, 25 टक्के अंगणवाियांिध्ये हात पंप आडण 17 टक्के अंगणवाियांिध्ये डवहीरीची 
सडुवधा उपलब्ध असल्याचे वनदशयनास आले. तसेच सिुारे 40 टक्के आडदवासी अंगणवाियांिध्ये डपण्याच्या 
पाण्याकडरता हात पंपाची सडुवधा उपलब्ध होती. तक्ता 3.3 िध्ये डपण्याच्या पाण्याच्या िखु्य स्रोतांनसुार 
अंगणवाियांची टक्केवारी डद लेली आहे. 
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तक्ता 3.3 - डपण्याच्या पाण्याच्या िखु्य स्रोतांनसुार अंगणवाियांची टक्केवारी 
(टक्के) 

णपण्याच्या पाण्याचा मखु्य स्त्त्रोत ग्रामीि आणििासी नागरी एकूि 
हात पंप 24.3 39.6 5.6 25.1 
नळाचे पािी 43.5 24.9 64.8 42.2 
णिहीर 17.8 24.6 5.2 17.2 
तळे/ निी 0.4 0.5 0.4 0.4 
इतर 12.0 5.1 21.0 11.8 
णपण्याच्या पाण्याचा स्त्त्रोत उपलब्ध नाही 2.0 5.3 3.0 3.3 
 
3.4  तक्ता  3.4 िध्ये अंगणवाियांिध्ये उपलब्ध असणाऱ्या िहमवाच्या सडुवधा दशषडवण्यात आलेलया 

आहेत. सिुारे 97 टक्के अंगणवाियांिध्ये डपण्याच्या पाण्याची सडुवधा उपलब्ध होती. सिुारे 54 टक्के 
अंगणवाियांिध्ये वापरण्यायोग्य शौचालयाची सडुवधा उपलब्ध होती. मयाचप्रिाणे सिुारे 55 टक्के 
अंगणवाियांिध्ये बैठया खेळांचे सािान उपलब्ध होते. ग्रािीण व आवदवासी भागाच्या तुलनेत नागरी भागातील 
अंगणवाियांिध्ये स्वतंर स्वयंपाकघर,  परेुशा प्रिाणात उपलब्ध असणारी अंतगषत जागा आडण खेळासाठी 
परेुसा बाहेरील िोकळा पडरसर या सडुवधांचे प्रिाण किी असल्याचे वदसनू आले. 
 

 
 

तक्ता  3.4 - िहमवाच्या सडुवधा उपलब्ध असणाऱ्या अगंणवाियांची टक्केवारी  
(टक्के) 

अंगििाडयांमध्ये उपलब्ध असिा-या सणुिधा ग्रामीि आणििासी नागरी एकूि 
णपण्याचे पािी 98.0 94.7 97.0 96.7 
िापरण्यायोग्य शौचालय 56.7 49.0 54.1 53.6 
स्त्ितंत्र साठििकूीची जागा 48.5 55.1 38.1 48.3 
स्त्ितंत्र स्त्ियंपाकघर 42.6 43.7 5.2 34.6 
परेुशी अंतगषत जागा 75.6 76.6 44.4 68.9 
खेळासाठी परेुसा बाहेरील मोकळा पणरसर 71.5 71.8 23.3 60.8 
बैठया खेळांचे सािान 50.4 58.4 57.0 54.5 
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शैक्षणिक सणुिधा  
 

 
 

 
3.5  पवूष शालेय डशक्षण ही एकात्मिक बाल डवकास सेवा योजनेच्या सेवांिधील एक अडतशय िहमचाची 
सेवा असनू 3 वषे ते 6 वषे वयोगटातील बालकांचा सवांडगण डवकास या सेवेद्वारे साधला जातो. खेळ, गोष्टी, 
गाणी, बिबि गीते इमयादीच्या िाध्यिातनू अंगणवािी सेडवका िलुांचा भाषा, सािाडजक, शारीडरक व 
भावडनक डवकास घिडवत असते. अंगणवािीिध्ये पवूष शालेय डशक्षण दररोज साधारणत: 3 तास डदले जाते.  
 तक्ता 3.5 वरून असे  डदसनू येते की, 3 ते 6 वषे वयोगटातील नोंदणी करण्यात आलेलया िलुांपैकी 
सिुारे 72 टक्के िलेु भेटीच्या डदवशी उपत्स्ित होती. सिुारे 73 टक्के अंगणवाियांना राज्य शासनाकिून 
शैक्षडणक साडहमयाचा संच परुडवण्यात आलेला असनू नागरी भागािध्ये (81.1 टक्के ) मयाचे प्रिाण जास्त 
आहे.  सन 2015-16 या वषात सिुारे 70 टक्के अंगणवाियांना राज्य शासनाकिून शैक्षडणक साडहमयाचा 
संच प्राप्त झाला.  
 

   तक्ता 3.5 - िहमवाच्या शैक्षडणक सडुवधा उपलब्ध असणाऱ्या अंगणवाियांची टक्केवारी  
(टक्के) 

तपशील ग्रामीि आवदिासी नागरी एकूि 
3 ते 6 िरे् ियोगटातील नोंििी करण्यात आलेल्या 
मलुांपैकी भेटीच्या णििशी उपस्स्त्थत असिा-या मलुांची 
टक्केिारी 

70.8 80.5 66.5 72.0 

राज्य शासनाकडून शैक्षणिक साणहत्याचा संच प्राप्त 
झालेल्या अंगणवाडया 70.7 70.1 81.1 72.8 

शैक्षणिक साणहत्याचा संच सन 2015-16 या 
कालािधीत प्राप्त झालेल्या अंगणवाडया 

68.1 70.7 72.6 70.0 

शैक्षणिक साणहत्याचा संच परेुशा प्रमािात प्राप्त 
झालेल्या अंगणवाडया 

37.0 44.9 41.1 40.5 
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3.6 तक्ता  3.6 िध्ये 3 ते 6 वषे वयोगटातील नोंदणी करण्यात आलेलया िलुांपैकी भेटीच्या डदवशी 
उपत्स्ित असणाऱ्या िलुांची डवभागडनहाय टक्केवारी दशयविण्यात आलेली आहे. सदर तक्मयािरून पणेु ि 
अिरािती विर्ागाची टक्केिारी ही राज्याच्या सरासरीच्या तलुनेत किी असल्याचे  वदसनू येते. 
 
तक्ता 3.6 – 3 ते 6 वषे वयोगटातील नोंदणी करण्यात आलेलया िलुांपैकी भेटीच्या डदवशी उपत्स्ित  
असणाऱ्या िलुांची डवभागडनहाय टक्केवारी  

(टक्के) 
णिभाग ग्रामीि आवदिासी नागरी एकूि 
कोकि 69.3 87.8 59.9 74.1 
नाणशक 69.3 77.3 75.1 73.4 
पिेु 73.0 62.3 67.7 69.3 
औरंगाबाि 75.9 83.7 62.2 72.2 
अमरािती 61.9 70.8 69.6 66.5 
नागपरू 72.4 84.5 66.0 72.8 
एकूि 70.8 80.5 66.5 72.0 
 
 
परुक पोर्ि आहार ि आरोग्य सणुिधा 
 

 
 

 
3.7 तक्ता  3.7  िध्ये अंगणवाियांिधील सडुवधांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची टक्केवारी देण्यात आलेली 
आहे. 0 ते 3 िर्षय वयोगटातील नोंदणी झालेलया िलुांपैकी ग्रािीण व आवदवासी भागातील 94 टक्के व नागरी 
भागातील 86 टक्के िलेु अंगणवाियांिधील सडुवधांचा लाभ घेत होती. अंगणिाडयांिधील नोंदणी करण्यात 
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आलेलया डकशोरवयीन िलुींपैकी सिुारे 30 टक्के  डकशोरवयीन िलुी अंगणवाियांिधील सडुवधांचा लाभ घेत 
होमया. नोंदणी करण्यात आलेलया गभषवती त्स्रयांपैकी ग्रािीण भागातील सिुारे 87 टक्के गभषवती त्स्रया 
अंगणवाियांिधील सडुवधांचा लाभ घेत असल्याचे वनदशयनास आले.  
 

तक्ता 3.7 - अंगणवाियांिधील सडुवधांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची टक्केवारी  
(टक्के) 

तपशील ग्रामीि आवदिासी नागरी एकूि 
0 ते 3 वषय ियोगटातील नोंििी करण्यात 
आलेल्या िलुांपैकी लाभ घेिा-या िलुांची 
टक्केिारी 

93.9 94.6 85.8 91.3 

नोंििी करण्यात आलेल्या णकशोरियीन मलुीपैकी 
लाभ घेिा-या िलुींची टक्केिारी 32.7 34.2 22.4 29.5 

नोंििी करण्यात आलेल्या गभषिती स्स्त्त्रयांपैकी 
लाभ घेिा-या गर्यवती त्स्त्रयांची टक्केिारी 87.7 87.4 84.4 86.6 

 
 
3.8 तक्ता 3.8 िध्ये 0 ते 3 िर्षय वयोगटातील नोंदणी करण्यात आलेलया िलुांपैकी लाभ घेणा-या िलुांची  
डवभागडनहाय टक्केवारी देण्यात आलेली आहे. 0 ते 3 िर्षय वयोगटातील नोंदणी करण्यात आलेलया िलुांपैकी 
लाभ घेणा-या िलुांची  सिावधक टक्केिारी नागपरू विर्ागातील असनू सिात किी टक्केिारी पणेु विर्ागातील 
आहे. 
 
तक्ता 3.8  0 ते 3 िर्षय वयोगटातील नोंदणी करण्यात आलेलया िलुांपैकी लाभ घेणाऱ्या िलुांची डवभागडनहाय 
टक्केवारी  

(टक्के) 
णिभाग ग्रामीि आवदिासी नागरी एकूि 

कोकि 90.1 91.5 70.0 85.0 
नाणशक 92.8 97.8 96.8 95.5 
पिेु 93.9 87.0 69.9 82.3 
औरंगाबाि 93.0 97.3 88.0 92.1 
अमरािती 92.4 88.5 73.2 86.0 
नागपरू 99.9 99.2 96.8 98.5 
एकूि 93.9 94.6 85.8 91.3 
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3.9 सिुारे 50 टक्के ग्रािीण आडण 64 
टक्के आवदवासी अंगणवाियांिध्ये अंगणवािी 
सेडवका/ िदतनीसांिार्ष त पोषण आहार तयार 
करण्यात येत होता, तर 47 टक्के ग्रािीण, 34 
टक्के आवदवासी आडण 87 टक्के नागरी 
अंगणवाियांिध्ये स्िसहायता गटांिार्ष त पोषण 
आहार तयार करण्यात येत होता.  
 

 
 

तक्ता 3.9 - अंगणवाियांिध्ये परुक पोषण आहार तयार करणाऱ्या संस्िा 
(टक्के) 

तपशील ग्रामीि आवदिासी नागरी एकूि 
अंगििाडी सेणिका/ मितनीस  49.6 63.7 4.4 44.1 
स्वसहायता गट 47.2 34.5 87.0 52.0 
इतर 3.2 1.8 8.6 3.9 
 

 
3.10 ग्रािीण / आवदवासी व नागरी भागातील 6 िडहने ते 6 वषष वयोगटातील बालके, गरोदर  त्स्रया व 
स्तनदा िाता यांना अंगणवािी कें द्ात पोषण आहार िडहन्यातनू डकिान 25डदवस व वषातनू डकिान 300 डदवस 
देण्यात येतो. सिुारे 95 टक्के अंगणवाियांिध्ये परुक पोषण आहार डनयडितपणे उपलब्ध करून देण्यात येत 
असलयाचे डनदशषनास आले. वैद्यकीय अडधकारी, सहायक पडरचाडरका (ANM), आरोग्य सेविका यांच्या 
वैद्यकीय पिकाने प्रमयेक अंगणवािीस तीन िडहन्यातनू एकदा भेट देणे अपेडक्षत आहे. परंतु पाहणीतील सिुारे 
31 टक्के अंगणवाियांना िागील तीन िवहन्यात वैद्यकीय पिकाने भेट डदलेली नसल्याचे आढळून आले. तसेच 
44 टक्के अंगणवाियांिध्ये िानकानसुार औषधे उपलब्ध असलयाचे डनदशषनास आले. सिुारे 92 टक्के 
अंगणवाियांिध्ये नोंदणी करण्यात आलेलया िलुांच्या आरोग्याबाबत नोंदी वनयवितपणे केल्या जात होमया. 
सिुारे 94 टक्के अंगणवाियांिध्ये सवष िलुांचे लसीकरण पणूष करण्यात आले होते. 
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तक्ता 3.10-  अंगणवाियांिध्ये परुडवण्यात येणाऱ्या आरोग्य सडुवधा 
(टक्के) 

तपशील ग्रामीि आवदिासी नागरी एकूि 
परूक पोर्ण आहाराची  णनयणमत उपलब्धता 92.8 98.5 95.9 95.3 
सतु्स्ितीतील िजन काटा उपलब्ि असणा-या 
अंगणवाडया 76.5 73.9 51.9 70.1 

िानकानसुार और्धे उपलब्ध असिा-या 
अंगििाडया 

40.4 48.2 44.1 43.8 

मागील तीन मणहन्यात िैद्यकीय पथकाने भेट न 
णिलेल्या अंगििाडया 

34.8 22.8 34.8 30.9 

वरच्या स्तरावरील िैद्यकीय संस्त्थेमध्ये संिभष 
सेिेकणरता मलुांना पाठणििा-या अंगििाडया 

72.8 71.8 79.6 74.0 

नोंििी करण्यात आलेल्या मलुांच्या वनयवित 
आरोग्य नोंिी ठेवणा-या अंगििाडया 91.9 93.4 88.9 91.7 

‘सिष मलुांचे लसीकरि’ पिूष झालेल्या 
अंगििाडया 

93.3 97.2 88.1 93.4 

 
 
3.11 तक्ता 3.11 िध्ये िागील तीन िडहन्यात वैद्यकीय पिकाने भेट न डदलेलया अंगणवाियांची 
डवभागडनहाय टक्केवारी देण्यात आलेली आहे. पणेु ि नागपरू विर्ागाची अंगणिाडयांना िागील तीन िडहन्यात 
िैद्यकीय पर्काने रे्ट न वदल्याची टक्केिारी राज्याच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे.   
 
तक्ता 3.11 - िागील तीन िडहन्यात वैद्यकीय पिकाने भेट न डदलेलया अंगणवाियांची डवभागडनहाय 
टक्केवारी 

(टक्के) 
णिभाग ग्रामीि आवदिासी नागरी एकूि 

कोकि 33.3 10.0 55.6 28.4 
नाणशक 26.4 22.3 30.6 25.7 
पिेु 44.6 29.2 29.3 37.4 
औरंगाबाि 24.4 25.0 22.2 24.1 
अमरािती 28.6 11.9 29.2 23.3 
नागपरू 48.7 38.0 37.9 42.5 
एकूि 34.8 22.8 34.8 30.9 
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इतर माणहती 
 

 
 
 सिुारे 44 टक्के अंगणवाियांिध्ये टेबल, खचु्या,  पसु्तके, खिू, र्ळा इ. पुरेशा प्रिाणात उपलब्ध होते. 
 िागील वषषभरात सिुारे 64 टक्के अंगणवाियांना वडरष्ठ प्रशासकीय अडधकाऱ्यांनी भेटी डदलेलया होमया. 
 सिुारे 7 टक्के अंगणवाियांना कॉपोरेट सािाडजक जबाबदारी अंतगषत िदत डिळालेली होती तर 5 टक्के 

अंगणवाियांना स्वयंसेवी संस्िांकिून िदत डिळालेली होती. 
 
 
अंगििाडी सेणिकांबाबत 
 

3.12 ग्रािीण र्ागातील 91 टक्के पेक्षा जास्त ि 
आवदिासी र्ागातील 88 टक्के अंगणवािी सेडवका 
मयाच गािात राहणाऱ्या होमया तर नागरी र्ागातील 91 
टक्के पेक्षा जास्त अंगणवािी सेडवका मयाच स्र्ावनक 
र्ागातील होमया. सरासरी 12 वषांचा अनभुव 
असलयाचे आढळून आले. तसेच सिुारे 78 टक्के 
अंगणवािी सेडवकांची शैक्षडणक पारता िाध्यडिक व 
मयापेक्षा अडधक असलयाचे आढळून आले. 
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तक्ता 3.12 - अंगणवािी सेडवकांची शैक्षडणक पारतडनहाय टक्केवारी 
(टक्के) 

तपशील ग्रामीि आवदवासी नागरी एकूि 
शैक्षणिक पात्रता 

दहावी पेक्षा कमी 20.4 38.1 3.0 22.3 
दहावी ि त्यापेक्षा अणधक 79.6 61.9 97.0 77.7 

अंगणवाडी सेववकांचे वास्तव्याचे वठकाण 
स्िावनक/ गावािध्ये 91.3 88.1 91.5 90.3 
इतर वठकाणी 8.7 11.9 8.5 9.7 
 
 
3.13 ग्रािीण व आवदिासी भागातील सिुारे 44 टक्के आडण नागरी भागातील 63 टक्के अंगणवािी 
सेडवकांना डनयडितपणे िानधन डिळत नाही. बहुतांश अंगणवािी सेडवकांनी िानधन वाढीबाबत व आहाराच्या 
दजा सधुारािा याबाबत सचुना केली. 

 
तक्ता 3.13 - अंगणवािीसेडवकांच्या सिस्या  

(टक्के) 
समस्त्या ग्रामीि आवदवासी नागरी एकूि 

अणनयणमत मानधन 44.4 44.2 63.3 48.6 
कामाचा अणतणरक्त भार 73.0 88.6 72.6 78.0 
सहायक पणरचाणरका यांच्याशी  
समन्ियाबाबतच्या सिस्या 4.3 6.1 5.6 5.1 

इतर कायषक्रमातील व कािातील सहभाग 39.1 49.7 40.4 42.9 
 
 
3.14 अंगणिाडीसेविकांनी कािाच्या अवतवरक्त र्ाराबाबत नोंदविलेली टक्केिारी (विर्ागवनहाय)         
तक्ता 3.14 िध्ये देण्यात आलेली आहे.  

 
तक्ता  3.14 – अंगणवािीसेडवकांनी नोंदविलेली कािाच्या अवतवरक्त र्ाराबाबत डवभागडनहाय टक्केिारी 
                 (टक्के)                                                                                   

णिभाग ग्रामीि आवदवासी नागरी एकूि 
कोकि 70.0 90.0 68.9 77.8 
नाणशक 83.0 91.5 71.4 83.9 
पिेु 60.8 79.2 68.3 66.2 
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णिभाग ग्रामीि आवदवासी नागरी एकूि 
औरंगाबाि 75.6 92.3 77.8 80.7 
अमरािती 60.3 78.6 75.0 69.0 
नागपरू 78.6 89.1 74.2 81.1 
एकूि 73.0 88.6 72.6 78.0 
 
 
णमनी अंगििाडयांणिर्यी 
 
3.15 सिुारे 41 टक्के ग्रािीण आडण 33 टक्के आवदिासी डिनी अंगणवािया या राज्य शासन/ 
ग्रािपंचायतीच्या िालकीच्या जागेवर काययरत होमया तर 20 टक्के ग्रािीण आडण 9 टक्के आवदवासी डिनी 
अंगणवािया भािेतमवावरील जागेवर होमया. 

 
तक्ता 3.15 -  विनी अंगणवाियांची इिारतीच्या िालकीच्या प्रकारानसुार टक्केवारी 

(टक्के) 
इिारतीच्या िालकीचा प्रकार ग्रािीण आवदवासी एकूण 

राज्य शासन/ ग्रािपंचायत 41.1 33.1 38.6 
र्ाडेतमवावर 19.6 8.9 16.2 
सािदुावयक िालकी 6.3 8.1 6.9 
प्रािविक शाळा 13.3 1.6 9.6 
इतर 19.7 48.3 28.7 
एकूण 100.0 100.0 100.0 
 
3.16 सिुारे 71 टक्के ग्रािीण आडण 53 टक्के आवदिासी डिनी अंगणवाियांचे बांधकाि पक्क्या स्िरूपाचे  
होते तर 5 टक्के ग्रािीण आडण 23 टक्के आवदिासी डिनी अंगणवाियांना कच्च्या स्िरूपाचे बांधकाि होते. 
सिुारे 11 टक्के ग्रािीण आडण 15 टक्के आवदिासी डिनी अंगणवािया िोकळया जागेिध्ये होमया. 
   

 
तक्ता 3.16 -  इिारतीच्या बांधकािाच्या प्रकारानसुार विनी अंगणवाियांची टक्केवारी 

(टक्के) 
बांिकािाचा प्रकार ग्रािीण आवदवासी एकूण 

पक्का 70.7 53.2 65.2 
अिय-पक्का 13.3 8.1 11.7 
कच्चा 4.8 23.4 10.6 
िोकळी जागा 11.2 15.3 12.5 
एकूण 100.0 100.0 100.0 
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3.17 सिुारे 30 टक्के डिनी अंगणवाियांिध्ये नळ, 30 टक्के डिनी अंगणवाियांिध्ये हातपंप ि  27  टक्के 
डिनी अंगणवाियांिध्ये डवहीर हा वपण्याच्या पाण्याचा ियुय स्रोत आहे. 
 

तक्ता  3.17 - डपण्याच्या पाण्याच्या िखु्य स्रोतांनसुार विनी अंगणवाियांची टक्केवारी 
(टक्के) 

वपण्याच्या पाण्याचा िखु्य स्त्रोत ग्रािीण आवदवासी एकूण 
हातपंप 23.0 44.4 29.7 
नळाचे पाणी 38.1 10.5 29.4 
ववहीर 22.6 37.9 27.4 
इतर 14.1 5.6 11.4 
वपण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ि नाही 2.2 1.6 2.1 
एकूण 100.0 100.0 100.0 
 
 
3.18 सिुारे 46 टक्के डिनी अंगणवाियांिध्ये  वापरण्यायोग्य शौचालयाची सडुवधा उपलब्ध होती. सिुारे 
35 टक्के डिनी अंगणवाियांिध्ये स्वतंर साठवणकूीची जागा आडण 29 टक्के डिनी अंगणवाियांिध्ये स्वतंर 
स्वयंपाक घर होते. सिुारे 30 टक्के अंगणवाियांिध्ये बैठया खेळांचे सािान उपलब्ध होते. सिुारे 66 टक्के 
अंगणवाियांिध्ये परेुशा प्रिाणात अंतगषत जागा व सिुारे 68 टक्के अंगणवाियांिध्ये खेळासाठी परेुशा 
प्रिाणात बाहेरील िोकळा पडरसर उपलब्ध असल्याचे वदसनू आले. 

 
तक्ता  3.18 - िहमवाच्या सडुवधा उपलब्ध असणाऱ्या विनी अंगणवाियांची टक्केवारी  

(टक्के) 
अंगणवाडयांिध्ये उपलब्ि असणा-या सवुविा ग्रािीण आवदवासी एकूण 
वापरण्यायोग्य शौचालय 53.0 30.6 45.9 
स्वतंत्र साठवणकूीची सोय 34.8 36.3 35.3 
स्वतंत्र स्वयंपाकघर 29.6 27.4 28.9 
बैठया खेळांचे सािान 31.9 26.6 30.2 
परेुशी अंतगयत जागा 67.8 62.9 66.2 
खेळासाठी परेुसा बाहेरील िोकळा पवरसर 68.5 66.1 67.8 
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प्रकरण- 4 
 

Summary of report based on the adhoc survey  
“Quick survey on situation assessment of Anganwadi” 

 

Introduction 
 
The Integrated Child Development Services (ICDS) programme is the most important 

government intervention for reducing maternal and childhood malnutrition. This programme 
is in operation since more than three decades. The program includes a network of Anganwadi 
Centers which provides integrated services comprising supplementary nutrition, 
immunisation, health checkup, referral services to children below 6 years of age and expectant 
& nursing mothers, non formal preschool education to children of the age group 3-6 years and 
knowledge of health nutrition to women in the age group of 15-45 years. It serves the extreme 
underprivileged communities of backward and remote areas. It delivers services right at the 
doorsteps of the beneficiaries to ensure their maximum participation. The programme is 
executed through dedicated cadre of female Anganwadi Workers, who are chosen from the 
local community and given four months training in health, nutrition and child-care. She is in 
charge and is assisted by a helper. She is supervised by a supervisor called Mukhyasevika. 
 
4.2 In the State, in all 553 ICDS projects are sanctioned, of which 364 are rural, 85 are tribal 
and 104 are urban projects. Under these projects, there are 97,475 Anganwadis, of which 
65,912 are rural, 16,031 are tribal and 15,532 are urban Anganwadis. Also in the villages 
having population between 150 to 400 in rural areas and 150 to 300 in tribal areas Mini-
Anganwadis are sanctioned and there are such 12,304 Mini-Anganwadis of which 10,037 are 
in rural and 2,267 are in tribal areas. In the State upto September 2016, total 95,873 
Anganwadi Workers and 92,373 helpers are facilitating 97,327 Anganwadis and 10,911 
Mini-Anganwadi Workers are facilitating 11,755 Mini- Anganwadis. These Anganwadis are 
benefitting more than 26 lakh children of age group 3-6 years and more than 10 lakh pregnant 
and lactating mothers. Honorarium given to Anganwadi Worker is ₹5,000, to helper ₹ 2,500 
and to Mini-Anganwadi Worker ₹ 3,500 per month. 
 
Survey Methodology 

 
4.3 Directorate of Economics and Statistics, Planning Department, GoM has conducted a 
quick survey on situation assessment of Anganwadis. A total of 1,204 Anganwadis were 
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selected including 540 Anganwadis from rural area, 394 Anganwadis from tribal area and 270 
Anganwadis from urban area. This includes 394 were Mini-Anganwadis of which 270 were 
rural and 124 were tribal. First all Aganwadis were stratified into rural, tribal and urban 
Anganwadis and then regionwise sample Anganwadis were selected using Systematic 
Sampling from respective strata. 
 
4.4 Each selected Anganwadi was visited during December 2016 to January 2017. 
Information about infrastructure, health services, educational services, beneficiaries & 
Anganwadi Workers was collected. The findings of the survey are based on observations of 
selected sample Anganwadis and oral information given by Anganwadi Workers. Problems 
faced and suggestions given by Anganwadi Workers related to their work and honorarium 
respectively are their perceptions. 
 
4.5 Although statistical methodology has been used, inherent limitations and errors of the 
sampling methodology may prevail in the results. 
 

Findings of the Survey 
 

4.6 Some important findings of this sample survey are given below. 
 

Infrastructure 

 About 51 per cent Anganwadis in the State were functioning in State government/ 
Grampanchayat owned premises while about 27 per cent were in rented premises. 

 Majority of Anganwadi building structures were found pucca (77 per cent) and semi pucca 
(13 per cent). About six per cent were having kaccha structure and around five per cent 
were in open space. 

 
Facilities at Anganwadi 

 About 97 per cent Anganwadis were having drinking water facility. 
 Main source of drinking water in 42 per cent Anganwadis was tap, in 25 per cent 

Anganwadis was hand pump and in 17 per cent Anganwadis was well. 
 About 54 per cent Anganwadis were having usable toilet facility. 
 About 48 per cent Anganwadis were having separate storage facility. 
 About 35 per cent Anganwadis were having separate kitchen. 
 About 69 per cent Anganwadis were having adequate indoor space. 
 About 61 per cent Anganwadis were having adequate outdoor space. 
 About 54 per cent Anganwadis were having indoor playing equipments. 
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 On an average 20-22 children were getting pre-school education in Anganwadi and each 
Anganwadi was operated on an average for about 4 hours 50 minutes in a day as against 
norm of 4 hours 30 minutes. 

 12 registers were maintained in an Anganwadi and about 95 per cent Anganwadis updated 
the registers regularly. 

 

Health services 

 About 91 per cent registered children of age group 0-3 years were availing benefits of 
Anganwadi. 

 About 30 per cent of the registered adolescent girls were availing services of Anganwadi. 
 About 87 per cent registered pregnant women were availing services of Anganwadi. 
 In 95 per cent Anganwadis, supplementary nutrition was made available regularly. 
 In about 49 per cent rural and 64 per cent tribal Anganwadis food was served by 

Anganwadi worker/ helper while in 47 per cent rural, 35 per cent tribal and 87 per cent 
urban Anganwadis food was served by Self Help Groups. 

 Growth Chart of height & weight of children was maintained in 95 per cent Anganwadis. 
 In about 70 per cent Anganwadis weighing machine was available in working condition. 
 As per norms, medicines were available in 44 per cent Anganwadis. 
 According to norms each Anganwadi should have quarterly visit of medical team 

consisting of a Medical Officer, a Auxilliary Nurse Midwife and a health worker. About 
31 per cent Anganwadis were not visited by medical team during last three months. 

 Percentage of Anganwadis where children were referred to higher medical institute was 74 
per cent. 

 In about 92 per cent Anganwadis health record of each enroled child was maintained 
regularly. 

 In about 93 per cent Anganwadis, immunisation of all children was done.  
 

Educational services 

 About 72 per cent of registered children in the age group 3-6 years were found present on 
the day of visit. 

 About 73 per cent of Anganwadis had received Education Kit from State Government, of 
which 70 per cent had received it during 2015-16. About 41 per cent Anganwadis have 
reported receipt of Education Kit in adequate quantity. 
 

General 

 In 44 per cent Anganwadis adequate number of tables, chairs, books, chalks, board etc was 
available. 
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 About 64 per cent Anganwadis were visited by higher administrative authority officer in 
last one year. 

 About seven per cent Anganwadis had received assistance under Corporate Social 
Responsibility (CSR) and 5 per cent had received assistance from NGOs. 

 
About Anganwadi Workers 

 It is found that, more than 91 per cent Anganwadi Workers in rural and 88 per cent in 
tribal areas were having residence in same village while more than 91 per cent Anganwadi 
Workers in urban areas were having residence in local area. 

 On an average Anganwadi Worker had 12 years of experience. 
 About 44 per cent Anganwadi Workers from rural & tribal areas and 63 per cent from 

urban areas were not getting honorarium on time. 
 Almost all the Anganwadi Workers suggested that honorarium be enhanced and quality of 

food be improved. 
 

About Mini-Anganwadis 

 About 41 per cent rural and 33 per cent tribal Mini-Anganwadis were functioning in State 
Government/Grampanchayat own premises while 20 per cent rural and nine per cent tribal 
Mini-Anganwadis were in rented premises. 

 About 71 per cent rural and 53 per cent tribal Mini-Anganwadis had pucca building 
structure, five per cent rural and 23 per cent tribal had kuccha structure and 11 per cent 
rural and 15 per cent tribal Mini-Anganwadis were in open spaces. 

 About 30 per cent Mini-Anganwadis had hand pump, 30 per cent had tap water and 27 per 
cent had well as the main source of drinking water. 

 About 46 percent Mini-Anganwadis had usable toilet. 
 About 35 per cent Mini-Anganwadis had separate storage and 29 per cent had separate 

kitchen. 
 About 30 per cent Mini-Anganwadis had indoor playing equipments, 66 per cent had 

adequate indoor space and 68 per cent had adequate outdoor space. 
  

--x-- 
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परिशिष्ठ-1 
Facsimile of the schedule used for survey 

(पाहणीसाठी उपयोगात आणलेले पत्रक) 
   

 

 

                        

Quick survey on situation assessment of Anganwadi 

 

Village/Town: /___________________________/ Gram Panchayat: /____________________________/ 

Tehsil: /____________________________/ District: /___________________________________           / 

Agro-climate region   : /____________________________________________                           / 

Sector: Rural-1, Urban-2, Tribal-3   ____________   AWC: Anganwadi-1, Mini Anganwadi-2  

Anganwadi centre name         : /____________________________________________                           / 

Investigator’s name: /__________________________________________________________      _/ 

Name of respondent (AWW): /____________________________/ Date: /____________________/ 

Population covered : /____________________________/ 

 

A Characteristics of Anganwadi Center (AWC)  

1 Starting year of Anganwadi center   

2 Number of Anganwadi workers  

3 Number of Anganwadi assistant  

4 Number of hours AWC is operated in a day  

5 Number of registers maintained by AWC  

6 Maintenance of registers (Updated regularly-1, not updated regularly-2)  

7. Ownership of Anganwadi building (State govt./Gram panchayat-1, Rented-2, 
Community-3, primary school-4, Other-9 (if 9, pls specify 
……………………….……………………………………………………………………………………………)) 

 

RURAL  

URBAN  

 TRIBAL  

Identification 

No. 
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8. Building type (Pucca-1, Semi pucca-2, Kuccha-3, Hut-4, Open space-5)  

9. Availability of indoor space (Adequate-1, Inadequate-2)  

10. Availability of outdoor space (Adequate-1, Inadequate-2)  

11 Availability of drinking water facility (yes -1, No-2)  

11.1 If yes, Source of water supply (hand pump-1, Tap water-2, well-3, pond/river-
4, from neighbors-5, children bringing water from home-6, other-9 (if 9, pls 
specify……………………………………………………………………………………………………….)) 

 

12 Availability of usable toilet facility (yes-1, No-2)  

13 Availability of separate storage facility (yes-1, No-2)  

14 Availability of separate kitchen (yes-1, No-2)  

15 Availability of indoor play equipment (yes-1, No-2)  

16 Hygiene & sanitation condition (good-1, bad-2, average-3)  

   

B Maternal/ Child health Services delivered at AWC   

17.1 Number of children registered      (3-6 years)                                                 Boys- 
Girls- 

17.2 Number of children present (Average no. of children present during last 
month)   (3-6 years) 

Boys- 
Girls- 

18.1 Number of children registered      (0-3 years)                                                 Boys- 
Girls- 

18.2 Number of children receiving benefit (0-3 years) Boys- 
Girls- 

19 Regular maintenance of growth chart of children (yes-1, No-2)  

20.1 Number of pregnant mothers registered  

20.2 Number of pregnant mothers availing services (during last month)  

21.1 Number of adolescent girls registered  

21.2 Number of adolescent girls availing services (during last 3 months)  

22. Whether supplementary nutrition is provided ?  

22.1                                                                            To woman (yes-1, No-2)  

22.2                                                                            To children (yes-1, No-2)  

23 Whether supplementary nutrition food is available regularly? (yes-1, No-2)  

24 Who is responsible for cooking the food served to children/women? 
(Anganwadi worker/ helper-1, local women’s group-2, Self Help group-3, 
others -9 (if 9, pls specify……………………………………………………………………………...)) 
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25.1 Whether education kit is provided by the state government? (yes -1, No-2)  

25.2 If provided, when? (month & year) _ _ /_ _ _ _ 
 

25.3 Whether education kit is in adequate quantity? (yes -1, No-2)  

26 Availability of tables, chairs, board, chalks, books etc.  (Adequate-1, 
inadequate-2) 

 

27 Availability of weighing machine ( Available and in working condition-1, 
Available but not in working condition-2, Not available-3) 

 

28 Availability of medicine at the time of visit (yes -1, No-2)  

29 Doctor’s visits in last 3 months (0, 1, 2, 3 & more-3)  

30.1 Whether timely referral of sick children to the higher center is done ?  
(Referal done-1, Referal not done-2) 

 

30.2 Number of children referred during last month  

31 Whether health record of each child enrolled is maintained? (Regular-1, 

occasional-2, No check up-3, No record available-4) 

 

32 Number of serious acute malnutrition children (SAM) as on date  

33 Number of medium acute malnutrition children (MAM) as on date  

34 Status of child immunization as per record (All children immunization done-1, 
Partial immunization done-2, Records not available-3) 

 

34.1 Has any higher authority officer visited AWC during last year ? (yes -1, No-2)  

34.2 If yes number of visits  

34.3 Month of last visit   

   

C Characteristics of Anganwadi Workers (AWW)  

35 Residence status of AWW (same village/ town-1, other village/ town-2)  

36 Educational qualification of AWW’s (Below matric-1, Matriculation-2, Higher 
secondary-3, Graduate-4, Postgraduate-5) 

 

37 Work Experience of AWW’s (in years)  

38.1 Have you received three months induction training ? (yes -1, No-2)  

38.2 Have you received refresher training ? (yes -1, No-2)  

39 Number of home-visits during last month  

40 Anganwadi worker’s monthly remuneration/ honorarium? (in Rupees)  

41 Anganwadi assistant’s monthly remuneration/ honorarium? (in Rupees)  
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42 Do you get any assistance by NGO ? (yes -1, No-2)  

43 Do you get any assistance under corporate social responsibility (CSR)? (yes -1, 
No-2) 

 

44 Problems faced at Anganwadi  

44.1                                                  Regular remuneration/ honorarium (yes -1, No-2)  

44.2                                                  Heavy work load (yes -1, No-2)  

44.3                                                  Inadequate supply of material (yes -1, No-2)  

44.4                                                  Lack of community support (yes -1, No-2)  

   

D Suggestion by AWW’s   

45 Do you feel that honorarium be increased ? (yes -1, No-2)  

45.1 If yes, how much ?   (increase by 1000-1, increase by 2000-2, increase by 3000-
3, increase by more than 3000-4) 

 

46 Do you get regular supply of food items/material ? (yes -1, No-2)  

46.1 If no mention reasons (transportation problem-1, lack of communication with 
supervisor-2, any other problem-3 (If 3, pls mention in brief  ……………………….. 
………………………….………………………………………………………………………………………..) 

 

47 Quality of supplementary nutrition need to be improved (yes -1, No-2)  

48 Preschool education kits and Nutrition and health education day kits be 
available in adequate number (yes -1, No-2) 

 

48.1 If no, then mention reason, (not provided regularly-1, no. of children 
increased-2, any other problem-3 (if 3, pls mention in brief ……………………………     
…………………………………..………………………………………………………………………………..) 

 

49 Timely replacement of medicine kits  (yes -1, No-2)  

49.1 If no mention in brief ……………………………………………………………………………………  

50 Facing problem in coordination with auxiliary nurse midwife (yes -1, No-2)  

50.1 If yes mention in brief…………………………………………………………………………………..  

51 Do you think you should not be involved in other programs/tasks                   
(yes -1, No-2) 

 

51.1 If yes how your regular work gets hampered, pls mention in 
brief……………………………………………………………………………………………………………. 

 

52 Any other suggestions from AWW 
 

 

53 Remarks, if any 
 

 

 

*** 


