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प्रास्ताविक 
 

सामान्य जनतेला रनत्य वापराच्या रशधावतत ू तवतत दरात व एका ठरारवक कालावधीत उपलब्ध 
होण्यासाठी शासनामार्थ त सावथजरनक रवतरण व्यवतथा रनमाण करण्यात आलेली आहे.  राज्यातील 
दाररद्रय रेषेखालील तसेच इतर पात्र कुटूांबाना रनवडक जीवनावश्यक वततू सवलतीच्या दरात उपलब्ध 
करून देण्यासाठी सावथजरनक रवतरण व्यवतथा एक माध्यम म्हणून उपयोगात  येत असते. 
2. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा या कायद्यानुसार अांत्योदय व प्राधान्य गटातील रशधापरत्रकाधारकाांना रवरहत 
पररमाणानुसार धान्य उपलब्ध करून देणे बांधनकारक आहे. त्यादृष्ट्टीने अन्नधान्याची साठवणकू व 
हाताळणूक प्रभावीररत्या करण्यासाठी पुरेशी गोदामे उपलब्ध असणे आवश्यक ठरते.   त्याकररता “नवीन 
शासकीय गोदामाांचे बाांधकाम” ही योजना राज्याच्या अथथसांकस्ल्पय तरतुदीमधून सन 2010-11 मध्य े
राज्यात सुरू करण्यात आली.  तद्नांतर सन 2011-12 पासून राष्ट्रीय कृरष व ग्रामीण रवकास बकेँकडून 
(नाबाडथ) (आरआयडीएर्-XVII) अांतगथत कजामधून “584-नवीन शासकीय गोदामाांचे बाांधकाम” या 
योजनेंतगथत सुरू करण्यात आली.  या योजनेतांगथत राज्यातील 233 नवीन शासकीय गोदामे बाांधण्याच े
रनयोजन करण्यात आले होते. 

3. रनयोजन रवभाग, महाराष्ट्र शासन याांचे सूचनेनुसार, अथथ व साांस्ययकी सांचालनालयामार्थ त 
सदरील योजनेचा मूल्यमापन अभ्यास सन 2016-17 मध्ये घेण्यात आला. सदर योजनेचा अन्न, नागरी 
परुवठा व ग्राहक सांरक्षण रवभागाने या योजनेबाबत शासन रनणथय उपलब्ध करुन रदला नसल्याने 
रवभागाकडून प्राप्त मारहतीचा आशय रवचारात घेऊन रदशादशथक रटप्पणी व प्रश्नावली तयार करण्यात 
आली.  सदर मूल्यमापन अभ्यास पाहणी अहवाल, प्राप्त झालेल्या व सांकलीत केलेल्या मारहतीच्या 
आधारावर तयार करण्यात आला आहे. 
4. अथथ व साांस्ययकी सांचालनालय, रनयोजन रवभाग, महाराष्ट्र शासनामार्थ त सदरील अहवाल जरी 
प्रकारशत करण्यात येत असला, तरी त्यात व्यक्त केलेल्या मताांशी शासन सहमत असेलच असे नाही. 
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प्रकरण - 1 
 पार्श्वभमूी 

1.1.1 सार्वजनिक नर्तरण व्यर्स्थेअंतर्वत निधापनिकाधारकांिा नर्तरीत करण्यात येणाऱ्या धान्य तसेच खाद्यतेलाची 
साठर्णकू राज्यात मुख्यत्र्केरूि नजल्हा र्ा तालुक्याच्या नठकाणी तसेच आर्श्यकतेिुसार अन्य नठकाणी सधु्दा उपलब्ध 
असलेल्या िासकीय अथर्ा भाड्यािे घेतलेल्या र्ोदामांमध्ये करण्यात येते. अन्नधान्य र् खाद्यतेलाची एकनित साठर्णकूीची 
सि 2010-11 पयंत 5.65 लाख मे.टि  क्षमता उपलब्ध होती.  परंत ुसदर साठर्णकू क्षमता परेुिी िव्हती.   तसेच प्रत्येक 
र्ोदामाची साठर्णकू क्षमता ही कोणत्याही एकार्ळेी नकमाि तीि मनहन्यांचा धान्यसाठा साठनर्ता येईल, इतकी असणे 
अपेनक्षत असल्यािे “िर्ीि िासकीय र्ोदामांचे बाधंकाम” ही योजिा राज्याच्या अथवसकंल्ल्पय तरतुदीमधूि सि 2010-11 
मध्ये राज्यात सुरू करण्यात आली.  त्याकनरता सि 2011-12 पासूि राष्ट्रीय कृनि र् ग्रामीण नर्कास बकेँच्या (िाबार्व) 
आरआयर्ीएफ-XVII अतंर्वत कजामधूि एकूण 584 िर्ीि िासकीय र्ोदामांच ेबांधकाम या योजिेंतर्वत घेण्याच ेनियोजि 
करण्यात आले.  त्यापकैी  233 िर्ीि र्ोदामं बाधंण्यास सि 2011-12 ते 2015-16 या कालार्धीत  िासिािे प्रिासकीय 
मंजूरी नदली.   

1.1.2 राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा या कायद्यािुसार अंत्योदय र् प्राधान्य र्टातील निधापनिकाधारकांिा नर्नहत पनरमाणािुसार 
धान्य उपलब्ध करूि देणे बधंिकारक आहे. त्यादृष्ट्टीिे अन्नधान्याची साठर्णकू र् हाताळणकू प्रभार्ीनरत्या करण्यासाठी 
परेुिी र्ोदामे उपलब्ध असणे आर्श्यक आहे. अन्नधान्य साठर्णकूीची सि 2011-12 मध्ये 5.65 लाख मे.टि उपलब्ध 
असलेली क्षमता नर्चारात घेता, र्रील पनरच्छेदात िमूद केल्याप्रमाणे राज्यात िर्ीि र्ोदामांचे बांधकाम, अल्स्तत्र्ात 
असलले्या िासकीय र्ोदामांच ेपिुबांधकाम र् िुतिीकरण करणे हे धोरण िासिािे ल्स्र्कारले. (ही कामे हाती घेण्यात आली)   

1.2 योजिेची उनिष्ट्टे : 
योजिेची उनिष्ट्टे खालीलप्रमाणे आहेत. 

1. सार्वजनिक नर्तरण व्यर्स्थेमाफव त निधापनिकाधारकािंा नर्तरीत करार्याच ेधान्य र् खाद्यतेल यांची  
साठर्णकू क्षमता र्ाढनर्ण्यासाठी िर्ीि िासकीय र्ोदामांचे बाधंकाम करणे. 

2. जुन्या मोर्कळीस आलेल्या र्ोदामांचे पिुबांधकाम करणे. 
3. अल्स्तत्र्ात असलेल्या परंतु छत र्ा भभतींमधूि पाणी र्ळती होणाऱ्या र्ोदामाचंे िुतिीकरण करणे. 
4. अन्नधान्याची साठर्णकू र् हाताळणकू प्रभार्ीनरत्या करण्यासाठी परेुिी र्ोदामे उपलब्ध करणे. 
5. उंदीर, पक्षी, नकरे्, इ. पासूि धान्याचे संरक्षण करणे. 
6. अंत्योदय र् प्राधान्य र्टातील लाभार्थ्यांिा चांर्ल्या प्रतीच ेधान्य नमळार् ेयासाठी िास्त्रीय तंिज्ञाि र्ापरूि धान्याची 

साठर्णकू करणे. 

1.3 योजिेची अपेनक्षत उपयोनर्ता, अमंलबजार्णी  र् पध्दत :- 
1.3.1 राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा हा कायदा राज्यात 01 फेब्ररु्ारी, 2014 पासूि लारू् करण्यात आल्यािे, या कायद्यािुसार 
अंत्योदय र् प्राधान्य र्टातील लाभार्थ्यांिा नर्नहत पनरमाणािुसार धान्य उपलब्ध करूि देणे अनिर्ायव झाले आहे. सदरची 
बाब नर्चारात घेता, अन्नधान्याची साठर्णकू र् हाताळणकू (धान्य/खादयतेल िे-आण करणे इ. ) प्रभार्ीनरत्या करण्यासाठी 
परेुिी र्ोदामे उपलब्ध असणे आर्श्यक असल्यािे, िासकीय र्ोदामांची साठर्णकू क्षमता र्ाढनर्णे क्रमप्राप्त ठरते. सदरची 
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र्स्तुल्स्थती नर्चारात घेऊि, राज्यात िर्ीि िासकीय र्ोदाम बांधकाम कायवक्रमाचा बहृत आराखर्ा तयार करण्यात आला, 
त्यािुसार राज्यात एकूण 5.95 लाख मेरीक टि क्षमतेची एकूण 584 िर्ीि िासकीय र्ोदामे बांधण्यात येत आहेत.  

 

1.3.2 राज्यात एकूण 5.95 लाख मेरीक टि क्षमतेची एकूण 584 िर्ीि िासकीय र्ोदामांचे बाधंकाम करण्याचे िासिािे 
तत्र्त: मान्य केलेले आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय कृनि र् ग्रामीण नर्कास बकेँिे (िाबार्व) महाराष्ट्र िासिास ग्रामीण पायाभतू 
नर्कास निधी टप्पा XVII (आरआयर्ीएफ- XVII ) अतंर्वत ₹484.13 कोटी रकमेच्या आराखड्यास मंजूरी नदलेली आहे. 
त्यामध्ये ₹459.92 कोटी (95 %) िाबार्वचा तर उर्वरीत ₹24.21 कोटी (5 %)  राज्य िासिाचा नहस्सा आहे. िासिाच्या र् 
िाबार्वच्या नहश्श्याची रक्कम नर्चारात घेऊि, एकूण रकमेची आर्थथक तरतूद प्रथमत: िासिाकरू्ि करण्यात येते. र्ोदाम 
बांधकामार्र झालेल्या खचाच्या रकमेच ेदार् ेिाबार्वला सादर करूि कजाची रक्कम प्रनतपतूीच्या स्र्रुपात उचल करण्यात 
येते. 

1.3.3 नर्त्त नर्भार्ाकरू्ि उपलब्ध अथवसहाय्यातूिच र्ोदाम बांधकामास अिुदाि उपलब्ध करूि देण्यात येते. सदर निधी 
नजल्हानधकारी यांिा अथवसकंल्प नर्तरण प्रणालीर्र उपलब्ध करूि देण्यात येतो. नजल्हानधकारी यांिा उपलब्ध केलेला निधी 
सार्वजनिक बांधकाम नर्भार्ाच्या कायवकारी अनभयंत्यांकरे् अथवसकंल्प नर्तरण प्रणाली्ारे र्र्व करण्यात येतो. उक्त निधी 
खचव झाल्यािंतर मुख्य अनभयंता, मंुबई यांच्याकरू्ि प्राप्त अहर्ालाच्या आधारे नर्त्तीय सल्लार्ार र् उपसनचर् याचंेमाफव त 
िाबार्वला प्रनतपतूी दार् े सादर करूि पढुील कजाच्या रकमेची/हप्त्याची उचल करण्यात येते. र्ोदामाच्या प्रत्यक्ष 
बांधकामाची जबाबदारी सार्वजनिक बाधंकाम नर्भार्ाची आहे. िाबार्व्ारे मंजूर कजवसहाय्य थेटपणे अन्न, िार्री परुर्ठा र् 
ग्राहक संरक्षण नर्भार्ास उपलब्ध होत िाही. सदरचे कजव सहाय्य अथवसकंल्ल्पय तरतदू करूि निधीच्या स्र्रुपात उपलब्ध 
करूि देण्यात येते. 
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1.4 योजिेची भौर्ोनलक व्याप्ती : 

 सदर योजिा राज्यातील मंुबई िहर र् मंुबई उपिर्र र्र्ळूि सर्व नजल््ांमध्ये राबनर्ली जात आहे.  

1.5 योजिेची नर्नर्ध स्तरार्रील अमंलबजार्णी यंिणा : 

 योजिेची अंमलबजार्णी यंिणा खालीलप्रमाणे आहे. 

स्तर संबनंधत नर्भार्/ 
कायालय / अनधकारी 

अमंलबजार्णी संदभातील 
जबाबदारी 

िेरा 

प्रिासकीय 
स्तर/राज्यस्तर 

अन्न, िार्री परुर्ठा र् 
ग्राहक संरक्षण नर्भार्, 
मंिालय, मंुबई 

र्ोदाम बांधकामासाठी प्रस्तार् 
मंजूर करणे र् योजिेसाठी निधी 
उपलब्ध करूि देणे  

--- 

नजल्हास्तर नजल्हानधकारी नजल्हा र् तालुका पातळीर्रील 
र्ोदामांच्या बाधंकामांच े
संनियंिण करणे.   

नजल्हानधकारी यांच्यार्तीिे 
नजल्हा परुर्ठा अनधकारी र् 
कायवकारी अनभयंता, सार्वजनिक 
बांधकाम नर्भार्  

तालकुास्तर तहनसलदार  र्ोदाम बांधकाम करूि घेणे संबनंधत तालुक्यातील िासकीय 
र्ोदामाच्या बाधंकामािी सबंनंधत 
उप अनभयंता  

 
1.6 मूल्यमापि अभ्यासाची उनिष्ट्टे : 

1. नजल््ात िर्ीि िासकीय र्ोदामांचे बाधंकाम करण्यापरू्ी उपलब्ध असलेल्या र्ोदामाचंी नठकाणािुसार संख्या र् 
त्यांची साठर्णकू क्षमता (मेरीक टिामध्ये) याबाबतचा आढार्ा घेणे.  

2. नजल््ातील निधापनिका धारकांची संख्या र् त्यातील अदंानजत लोकसखं्या नर्चारात घेता, िासकीय र्ोदामांची 
साठर्णकू क्षमता परेुिी िसल्यास साठर्णकू क्षमतेच्या एकूण तुटीचा अंदाज घेणे. 

3. नजल््ातील िासकीय र्ोदामांच्या साठर्णकू क्षमतेची तूट नर्चारात घेऊि, तूट भरूि काढण्यासाठी िर्ीि 
िासकीय र्ोदामांचे बाधंकाम घेण्यात आले आहे का ? याचा िोध घेणे. 

4. बांधण्यात आलेल्या िर्ीि िासकीय र्ोदामांची साठर्णकू क्षमता ही कोणत्याही एकार्ळेी नकमाि तीि मनहन्यांचा 
धान्य साठनर्ण्यासाठी परेुिी आहे का? याचा िोध घेणे.  

5. अन्नधान्याची साठर्णकू र् हाताळणकू प्रभार्ीनरत्या होण्यासाठी नजल्हा र् तालुकास्तरार्र परेुिी र्ोदामे उपलब्धता 
पाहणी करणे. 

6. िर्ीि िासकीय र्ोदामांच्या बांधकामाचा दजा तपासणी करणे.  
7. नजल््ात अल्स्तत्र्ात असलेल्या र् पिुबांधकाम भकर्ा िुतिीकरण करण्यात आलेल्या िासकीय र्ोदामांच्या 

बांधकामाच्या दजाची तपासणी करणे. 
8. िर्ीि िासकीय र्ोदामांच े बाधंकाम, अल्स्तत्र्ात असलेल्या िासकीय र्ोदामाचंे पिुबांधकाम र् िुतिीकरण 

करण्यासाठी र्ापरात आणलले्या सानहत्याबाबतची मानहती घेणे. 
9. िर्ीि िासकीय र्ोदामांच्या बांधकामासाठी सबंनंधत प्रानधकृत यंिणेकरू्ि मान्यता बाबतची मानहती योजिेच्या 

कायान्र्यिातील अर्चणी र् िटुींचा िोध घेणे. 
10. िाबार्वकरू्ि खचाची प्रनतपतूी र्ळेेत होणे त्याबाबतची मानहती घेणे. 
11. योजिेचा उिेि साध्य झाला आहे का ? याचा िोध घेणे. 
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प्रकरण - 2 
 मूल्यमापि अभ्यास, िमुिा आकार पध्दती र् पाहणीच्या  मयादा  

2.1 िमुिा निर्र् पध्दती र् िमुिा आकार: 
1. नजल्हा निर्र्: 

सदर योजिा राज्यातील सर्व 34 नजल््ांत राबनर्ण्यात येत असल्यािे, सदर मूल्यमापि पाहणीकरता या सर्व 34 
नजल््ांची निर्र् (मंुबई िहर र् मंुबई उपिर्र र्र्ळूि) करण्यात आली. 

2. र्ोदामाची निर्र्:  
प्रत्येक नजल््ातील िव्यािे बांधकाम करण्यात आलेल्या िासकीय र्ोदामाचंे तसेच, अल्स्तत्र्ात असलेल्या र् 
पिुबांधकाम भकर्ा िुतिीकरण करण्यात आलेल्या सर्वच िासकीय र्ोदामांची निर्र् करण्यात आली. 

3. िर्ीि, अल्स्तत्र्ात असलले्या र् पिुबांधकाम भकर्ा िुतिीकरणासाठी प्रस्तानर्त केलले्या तथानप, मान्यता ि 
नमळालले्या र्ोदामांची निर्र् :  
प्रत्येक नजल््ातील िर्ीि, अल्स्तत्र्ात असलेल्या र् पिुबांधकाम भकर्ा िुतिीकरणासाठी प्रस्तानर्त केलेल्या तथानप, 
मान्यता ि नमळालेल्या सर्वच र्ोदामांची निर्र् करण्यात आली. 

2.2 मूल्यमापि पाहणी नर्श्लेिण :- 
राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा या कायद्यािुसार अंत्योदय र् प्राधान्य र्टातील निधापनिकाधारकांिा नर्नहत पनरमाणािुसार 

धान्य उपलब्ध करूि देण्याच्या दृष्ट्टीिे राज्यात सि 2011-12 पयंत उपलब्ध असलेल्या 1026 र्ोदामांची 5.65 लाख मे.ट. 
क्षमतेत 3.29 लाख मे.ट. क्षमतेची र्ाढ करण्यासाठी सि 2011-12 ते 2015-16 या कालार्नधत 233 िर्ीि िासकीय 
र्ोदामांचे बांधकाम हाती घेण्यात आले. त्याकनरता रू. 191.54 कोटी निधी िासिामाफव त नर्तनरत करण्यात आला असिू 
आतापयंत 138 र्ोदामांच ेकाम पणूव झाले आहे. योजिेंतर्वत उपलब्ध निधी र् खचव याबाबतचा तपिील आलेखात दिवनर्लेला 
आहे, तर नर्भार्निहाय र् र्िवनिहाय नर्तनरत निधीची मानहती खालील आलेखात दिली आहे. 

 
उपरोक्त  आलेखािुसार अन्न, िार्री परुर्ठा र् ग्राहक सरंक्षण नर्भार्ास  सि 2011-12 पासूि 2015-16 पयंत 

एकूण ₹ 225.23 कोटी नियतव्यय मंजूर झाला होता. त्यापैकी त्यािंी ₹218.43 इतका निधी (97.0%) अथवसंकल्ल्पत केला 
आहे. तसचे सदर निधीतिू ₹206.20 इतका निधी (94.4%) नर्त्त नर्भार्ाकरू्ि नर्तनरत करण्यात आला. नर्त्त नर्भार्ाकरू्ि 
नर्तनरत दिधीच्या 92.89 % अन्न, िागरी परुर्ठा र् ग्राहक संरक्षण नर्भार्ाव्दारे योजिेंतर्वत र्ोदाम बांधकामासाठी  दितदरत 
करण्यात आलेला आहे.  त्यापैकी ₹ 191.22 कोटी खर्च झाला असूि  हा खर्च एकूण अर्चसंकल्पपत दिधीच्या 87.54 % आहे.  
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2.3   योजिेची प्रर्ती : 

सि 2011-12 ते 2015-16 मध्ये एकूण 233 िासकीय र्ोदाम बांधकामािंा (3.29 लाख मे.टि र् अंदानजत खचव 
₹323.88 कोटी) प्रिासकीय मान्यता देण्यात आली असूि, ₹191.54 कोटी निधी अन्न, िार्री परुर्ठा र् ग्राहक सरंक्षण 
नर्भार्ािे प्रत्यक्ष उपलब्ध करूि नदलेला आहे. 

तक्ता क्र. 2.1 
विभागविहाय ि िर्षविहाय वितवित विधीची मावहती    (₹कोटी) 

 

िासकीय र्ोदाम बांधकामे िासकीय 
र्ोदाम नठकाणे 

िासकीय 
र्ोदाम संख्या 

क्षमता मे.टि अदंानजत खचव 
(₹कोटी) 

नर्तनरत निधी 
(₹कोटी) 

आर्श्यक निधी 
(₹कोटी) 

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

प्रिासकीय मान्यता नदललेी 
एकूण र्ोदाम बांधकामे 

217 233 3,29,000 323.88 191.54 132.34 

योजिेअंतर्वत 138 िासकीय र्ोदामांच े बाधंकाम पणूव झाले असूि 63 र्ोदामांचे बांधकाम प्रर्तीपथार्र आहे.  तर 32 
गोिामांर्े दिदििा प्रदिया र्ालू आहे. योजिेंतर्वत मान्यता नमळालेल्या र् बाधंकाम पणूव झालेल्या र्ोदामांची संख्या खालील 
आलेखात दिवनर्ण्यात येत  आहे. 

 

 
 

नर्भार् िासिािे नर्तनरत केललेा निधी 
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 एकूण निधी 

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

कोकण 0.74 3.98 0.90 6.07 1.28 12.97 
िानिक 2.83 3.80 1.52 8.62 8.70 25.47 
पणेु 3.81 20.59 7.47 11.83 5.58 49.28 
औरंर्ाबाद 7.11 7.44 3.61 6.34 7.77 32.27 
अमरार्ती 0.80 0.88 2.06 8.15. 5.97 17.86 
िार्परू 15.67 9.54 7.53 13.37 7.57 53.68 
महाराष्ट्र 30.96 46.23 23.09 54.38 36.87 191.53 
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योजिेंतर्वत मान्यता नमळालले्या र् बांधकाम पूणव झालले्या र्ोदामांची  नर्भार्र्ार संख्या
मान्यता देण्यात आलेल्या िनर्ि िासकीय र्ोदामांची सखं्या बांधकाम पणूव झालेल्या र्ोदामांची सखं्या
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राज्यात योजिेंतर्वत  233 िर्ीि र्ोदामांच्या बांधकामास प्रिासनकय मान्यता देण्यात आलेली असूि 

त्यापैकी 138 (59 टक्के) र्ोदामांचे काम पणूव झाले आहे. नर्भार्र्ार र्ोदामांची संख्या पाहता पणेू नर्भार्ात 
प्रिासनकय मान्यता देण्यात आलेल्या र्ोदामांशी बांधकाम पणूव झालेल्या र्ोदामांच ेिेकर्ा प्रमाण राज्यातील 
इतर नर्भार्ांपेक्षा सर्ानधक (83 टक्के) असल्याचे नदसूि आले. तर सर्ात कमी  कोकण नर्भार्ात (46 टक्के) 
र्ोदामांची बाधंकाम पणूव झाले असल्याच े नदसूि आले. (योजिेअंतर्वत मान्यता नमळालेल्या र् बांधकाम पणुव 
झालेल्या नजल्हानिहाय र् तालुकानिहाय र्ोदामांची आकरे्र्ारी पनरनिष्ट्ट - 1 मध्ये दिवनर्ण्यात आलेली आहे.) 

 

2.4   मूपयमापि अभ्यास पाहणीच्या मयादा— 
 

1. सिर योजिेअंतगचत मूल्यमापि पाहणीतील नजल्हानधकारी कायालये, कायवकारी अनभयंता, सार्वजनिक बाधंकाम 
नर्भार् र् नजल्हा परुर्ठा अनधकारी याचंेकरू्ि सकंनलत केलेल्या मानहतीर्र आधानरत निष्ट्किव असूि पाहणीतील 
पिकांत पनरपणूव मानहती नमळनर्ण्यासाठी अथव र् सांल्ख्यकी सचंालिालयाच्या अनधकाऱ्यांिी क्षेनिय कामाच े
समर्ती तसेच क्षेनिय काम झाल्यार्र मानहती र्धैतीकरणासाठी िमुिा निरीक्षणे घेऊि काही प्रमाणात प्राप्त 
मानहतीिी पर्ताळणी केली. तथानप, त्यातही काही मयादा अस ूिकतात. 

 
2. सदरील योजिेच्या कायारंभाबाबतचा िासि निणवय िासिस्तरार्रही उपलब्ध िसल्यािे मूल्यमापि अभ्यास 

करतािंा अर्चणी निमाण झाल्या. 
 

3. सदरील योजिा राज्याच्या भौनतक संपत्तीच्या निर्थमतीची असूि, सदर भौनतक संपत्तीच ेबांधकामाच्या दजाबाबत 
संचालिालयाकरे् बाधंकामािी संबनंधत तांनिक मिुष्ट्यबळ (बाधंकाम अनभयंता) िसल्यािे दजा तपासणी करणे 
िक्य िाही. त्यामूळे केर्ळ दृश्यबाबी तसचे सबंनधत अनधकाऱ्याच्या अनभप्रायाचा समार्िे मूल्यमापि अभ्यास 
पाहणीत करण्यात आलेला आहे. 

   
2.5 पाहणीसाठी भरार्याची पिके : 

या योजिेच्या मूल्यमापि अभ्यास पाहणीसाठी नर्नर्ध स्तरार्र मानहती सकंनलत करण्यासाठी खालील पिके 
नर्नहत करण्यात आली आहे. 

 

पिक-1:  अन्न,िार्री परुर्ठा र् ग्राहक संरक्षण नर्भार्, मंिालय, मंुबई यांचसेाठी भरार्याचे पिक :  
  

अन्न, िार्री परुर्ठा र् ग्राहक संरक्षण नर्भार्ाचे राज्यस्तरार्रील कायालय उपलब्ध िसल्यािे पिक 1 हे अन्न, 
िार्री परुर्ठा र् ग्राहक सरंक्षण नर्भार्, मंिालय, मंुबई यांच्या कायालयातील या पाहणीसाठी संपकव  अनधकारी 
म्हणिू िेमण्यात आलेल्या अनधकाऱ्याकरू्ि उपायकु्त (नियोजि), नर्भार्ीय आयुक्त कायालय, िर्ी मंुबई यांिी 
भरूि घेण्यात आली आहे. 
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पिक-2:  नजल्हानधकारी यांचसेाठी भरार्याचे पिक : 
 

पिक 2 हे नजल्हानधकारी याचंेकनरता असिू, सदर पिक नजल्हा सांल्ख्यकी अनधकारी यांिी नजल्हानधकारी यांच्या 
कायालयातील या योजिेिी संबनंधत अनधकाऱ्याकरू्ि संपकव  साधूि भरूि घेतले. 

 
पिक-3 र् 3-अ: कायवकारी अनभयंता, सार्वजनिक बाधंकाम नर्भार् याचंेसाठी भरार्याचे पिक : 
 

पिक 3 र् 3-अ हे नजल््ातील या योजिेिी संबनंधत कायवकारी अनभयंता, सार्वजनिक बांधकाम नर्भार् याचंेकनरता 
असूि, सदर पिक नजल्हा सांल्ख्यकी अनधकारी यांिी भरूि भरूि घेतले. 

 
पिक-4: नजल््ातील िर्ीि, अल्स्तत्र्ात असलले्या र् पिुबांधकाम भकर्ा िुतिीकरण केलले्या सर्वच र्ोदामांसंदभात  
 नजल्हा परुर्ठा अनधकारी याचंेसाठी भरार्याचे पिक: 
 

पिक 4 हे नजल््ातील िर्ीि, अल्स्तत्र्ात असलेल्या र् पिुबांधकाम भकर्ा िुतिीकरण केलेल्या नजल््ातील 
सर्वच र्ोदामासंंदभात नजल्हा परुर्ठा अनधकारी याचंेसाठी भरार्याच े असूि, सदर पिक नजल्हा सांल्ख्यकी 
अनधकारी यांिी भरूि घेतले. 

 
पिक-5: िर्ीि, अल्स्तत्र्ात असलले्या र् पिुबांधकाम भकर्ा  िुतिीकरणासाठी प्रस्तानर्त केलले्या तथानप मान्यता ि 
 नमळालले्या र्ोदामांसंदभात नजल्हा परुर्ठा अनधकारी याचंसेाठी भरार्याच ेपिक: 
 

पिक 5 हे प्रत्येक नजल््ातील िर्ीि, अल्स्तत्र्ात असलेल्या र् पिुबांधकाम भकर्ा िुतिीकरणासाठी प्रस्तानर्त 
केलेल्या तथानप, मान्यता ि नमळालेल्या सर्वच र्ोदामासंंदभात नजल्हा परुर्ठा अनधकारी यांचसेाठी भरार्याच े
असूि, सदर पिक नजल्हा सांल्ख्यकी अनधकारी यांिी भरूि घेतले. 
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प्रकरण -3 
 राष्ट्रीय कृनि र् ग्रामीण नर्कास बँक (िाबार्व) कायालयार्ी भदूमका ि सूर्िा 
3.1 राज्यात 34 नजल््ांमध्ये एकूण 5.95 लाख मेरीक टि क्षमतेची एकूण 584 िर्ीि िासकीय र्ोदामांच ेबांधकाम 
करण्यासाठी राष्ट्रीय कृनि र् ग्रामीण नर्कास बकेँिे (िाबार्व) महाराष्ट्र िासिास ग्रामीण पायाभतू नर्कास निधी टप्पा XVII 
(आरआयर्ीएफ- XVII ) अंतर्वत ₹484.13 कोटी रकमेच्या आराखड्यास मंजूरी नदलेली आहे. त्यामध्ये ₹459.92 कोटी 
िाबार्वचा तर उर्वरीत ₹24.21 कोटी राज्य िासिाचा नहस्सा आहे. तथानप, मंजुरी देतेर्ळेी बांधकाम करण्यात येणाऱ्या ििीि 
र्ोदामांसाठी जमीि उपलब्ध िव्हती, फक्त्  र्ोदामाच्या 4 मॉरे्ल्ससाठी (500 मे.ट, 1080 मे.ट, 1800 मे.ट, 3000 मे.ट) 
नजल्हार्ार नियतव्यय मंजूर करण्यात होता. त्यािंतर, राज्य िासिािे र्ोदामाचंी संख्या कमी करूि क्षमेतेत र्ाढ 
करण्याबाबतचा प्रस्तार् असल्याचे कळनर्ले. म्हणज ेर्ोदामांची एकूण संख्या 584 पके्षा कमी असेल, परंतु र्ोदामाचंी क्षमता 
र्र नदल्याप्रमाणेच असेल. 
3.2 िाबार्विुसार ग्रामीण पायाभतू नर्कास निधी अतंर्वत िासिास ₹233.03 कोटी इतकी रक्कम कजव स्र्रूपात 
नर्तरीत करण्यात आली आहे. तसेच अन्न, िार्री परुर्ठा र् ग्राहक संरक्षण नर्भार्ाकरू्ि 28 फेब्ररु्ारी 2017 रोजी प्राप्त 
अहर्ालािुसार 142 (क्षमता 1.71 लाख मे.ट.) र्ोदामाचंे बाधंकाम पणुव झाले असिू 59 र्ोदामांचे बांधकाम प्रर्तीपथार्र आहे 
तर 32 र्ोदामाच्या बाधंकामासाठी निनर्दा प्रनक्रया सुरू आहे. 
3.3 नर्भार्ािे सादर केलेल्या दाव्यातिू राज्य िासिाचा नहश्श्याच े 5% र्जा करूि तसचे एकनित निधीच्या 20% 
प्रमाणात र्ोदामांच्या बांधकामाला मंजूरी नदल्यािंतर नर्तरीत करण्यात आलेला निधी र्जा करूि दाव्याचंी प्रनतपतुी 
करण्यात येते.  याव्यनतनरक्त, नजल्हानिहाय र्ाटप केलेल्या नियतव्ययािुसार मूळ मंजूरी देण्यात आली होती. काही 
नजल््ांिा िेमूि नदलेला निधी संपल्यामुळे, या नजल््ांमधूि प्राप्त झालेले दार् ेअपाि ठररू्ि िाकारले रे्ले. राज्य िासिािे 
नजल्हानिहाय र्ाटप करूि नदलेल्या नियतव्ययाचा आढार्ा घेऊि पाितेिुसार दार् ेसादर करार्ते. 
 
3.4 िाबार्व्ारे योजिेच्या अमंबजार्णीबाबतच्या सूचिा खालीलप्रमाणे आहेत. 

 अन्न, िार्री परुर्ठा र् ग्राहक संरक्षण नर्भार् तसेच र्ोदामाचंे प्रत्यक्ष बांधकाम करणारे सार्वजिीक बाधंकाम 
नर्भार् यांचेमध्ये समन्र्य असणे आर्श्यक. 

 र्ोदामांच्या बाधंकामाकनरता जमीि उपलब्ध होत िसल्यािे बऱ्याच नठकाणी बांधकाम सुरू करण्यास 
नर्लंब झाला आहे.  सदर नर्लंब टाळण्याकनरता नजल्हानधकारी कायालयािंी समन्र्य साधूि योग्य 
नियोजि करण्याची र्रज आहे. 

 र्ळेेचा अपव्यय र् नर्लंबामुळे खचात होणारी र्ाढ टाळण्याकनरता परेुिी तरतूद करणे आर्श्यक. 
 र्ोदामांचे बांधकाम सुरू असतांिा योजिेची अमंलबजार्णी करणाऱ्या नर्भार्ामाफव त नियनमत निरीक्षणे 

घेणे आर्श्यक जणेेकरूि बाधंकामासाठी र्ापरण्यात येणारे सानहत्याचा दजा र् र्ोदाम बांधकामासाठी 
ठरलेले निकि पाळल्या जातात भकर्ा कसे याबाबत तपासणी करता येईल. 

 र्ोदामांचे बाधंकाम पणुव झाल्याचा अहर्ाल बाधंकामाचा दजाबाबतच्या अनभप्रायासनहत तीि मनहन्यात 
सादर करण्यात यार्ा. 

 र्ोदामाच्या बांधकामाच्या नठकाणी र्ोदामासाठी निधी उपलब्ध करूि देणाऱ्या संस्थेचे िांर्, बांधकामाची 
तारीख इ. मानहती असलेला फलक लार्णे आर्श्यक आहे.  

 



 
 

  P a g e  | 9 

प्रकरण -4 
 मूल्यमापिाच्या उनदृष्ट्टािुंसार निष्ट्किव 
 
1. नजल््ात िर्ीि िासकीय र्ोदामांचे बांधकाम करण्यापरू्ी उपलब्ध असलले्या र्ोदामांची नठकाणािुसार संख्या र् 
त्यांची साठर्णकू क्षमता (मेरीक टिामध्ये) याबाबतचा आढार्ा घेणे.  
2. नजल््ातील निधापनिकाधारकांची संख्या र् त्यातील अदंानजत लोकसंख्या नर्चारात घेता, िासकीय र्ोदामांची 
साठर्णकू क्षमता परेुिी िसल्यास साठर्णकू क्षमतेच्या एकूण तुटीचा अदंाज घेणे. 
3. नजल््ातील िासकीय र्ोदामांच्या साठर्णकू क्षमतेची तूट नर्चारात घेऊि, तूट भरूि काढण्यासाठी िर्ीि 
िासकीय र्ोदामांच ेबांधकाम घेण्यात आल ेआहे का ? याचा िोध घेणे. 

उपरोक्त तीि उनिष्ट्टाबंाबत प्राप्त मानहतीच्या आधारे  सि 2011-12 या कालार्धीत अस्तीत्र्ात असलेल्या 
र्ोदामांची संख्या, त्यांची साठर्णकू क्षमता, तटू र् नर्भार्निहाय बांधण्यात आलेल्या िर्ीि िासकीय र्ोदामांची संख्या 

याबाबतची मानहती तक्ता क्र. 4.1 मध्ये देण्यात आली आहे. 
तक्ता क्र. 4.1  

सि 2011-12 या कालार्धीत अस्तीत्र्ात असलले्या र्ोदामांची संख्या, त्यांची साठर्णकू क्षमता, तूट र् नर्भार्निहाय 
बांधण्यात आलले्या िर्ीि िासकीय र्ोदामांची संख्या 

 
 

अ.क्
र. 

विभाग जनगणना-
2011 
नसुार 

लोकसंख्या 
(लाख) 

सिव प्रकारच्या 
विधापविका
धारकांची 

संख्या (सन 
2011-
2012) 
(लाख) 

उपलब्ध 
गोदामांची 

संख्या 
(सन 

2011-
2012) 

उपलब्ध 
गोदामांची 
साठिणकू 
क्षमता 
(मे.टन) 
(सन 

2011-
2012) 

योजनावनहाय 
पाि लाभार्थी 
यांना अनजेु्ञय 
असलेल्या 

पवरमाणानसुार 
वमळणाऱ्या 
धान्याच्या  
प्रमाणात 
आिश्यक 

साठिणकू क्षमता 
(मे. टन) 

साठिणकू 
क्षमतेची 
तूट (मे. 
टन)  

नव्याने 
बांधकाम 
करण्यात 
येणाऱ्या 
गोदामांची 

संख्या 

नव्याने 
बांधकाम 
करण्यात 
येणाऱ्या 
गोदामांची 
साठिणकू 
क्षमता   

(मे. टन) 

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

1 कोकण  286.01 57.54 169 73824 115997 73815 26 41690 
2 िानिक   185.79 34.80 177 101340 129291 64103 44 77120 
3 पुणे  234.49 44.95 195 114394 94936 20156 40 66210 
4 औरंर्ाबाद  187.32 34.71 211 137940 64467 938 48 61400 
5 अमरार्ती  112.58 20.16 120 58275 73938 27623 28 28720 
6 िार्पूर  117.54 21.80 154 79717 51640 0 47 53860 

एकूण 1123.74 213.96 1026 565490 530269 186635 233 329000 
 

उपरोक्त तक्त्यातील मानहतीर्रुि असे नदसूि येते की, सि 2011-12 मध्ये अल्स्तत्र्ात असलेल्या िासकीय र्ोदामांची संख्या 
1,026 होती, तर त्यांची साठर्णकू क्षमता 5.65 लाख मे.टि इतकी होती.  5.95 लाख मे.टि क्षमतेची 584 र्ोदाम बांधकामाची मान्यता 
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िाबार्वकरू्ि नमळाली असतािा िासिािे 3.29 लाख मे.टि क्षमतेच्या 233 र्ोदाम बांधकामासाठी प्रिासकीय मान्यता नदली आहे.  
नर्भार्र्ार तूट लक्षात घेता कोकण नर्भार्ात जास्त र्ोदाम बांधकाम करण्याची आर्श्यकता होती.  तसेच िार्पूर नर्भार्ात तूट िसल्यािे 
या नर्भार्ात र्ोदाम बांधकाम करण्याची आर्श्यकता िव्हती.   
 
4.   बांधण्यात आलले्या िर्ीि िासकीय र्ोदामांची साठर्णकू क्षमता ही कोणत्याही एकार्ळेी नकमाि तीि मनहन्यांचा 

धान्य साठनर्ण्यासाठी परेुिी आहे का? याचा िोध घेणे.  
5.  अन्नधान्याची साठर्णकू र् हाताळणकू प्रभार्ीनरत्या होण्यासाठी नजल्हा र् तालकुास्तरार्र परेुिी र्ोदामे उपलब्ध 

आहेत का ? 

उपरोक्त दोि उनिष्ट्टांबाबत नजल्हानधकारी कायालयाकरू्ि मानहती संकनलत केली असता खालीलप्रमाणे  
योजिेच्या अंमलबजार्णी नर्ियीची मानहती  तक्ता क्र. 4.2 मध्ये देण्यात आली आहे.  

 
तक्ता क्र. 4.2  

योजिेच्या अंमलबजार्णी नर्ियीची मानहती   
 

नर्भार् या योजिेंतर्वत बांधण्यात आलेल्या िर्ीि 
िासकीय र्ोदामांची साठर्णकू क्षमता ही 

कोणत्याही एकार्ळेी नकमाि तीि मनहन्यांचा 
धान्यसाठा साठनर्ण्यासाठी परेुिी आहे का ?  

अन्नधान्याची साठर्णकू र् हाताळणकू 
प्रभार्ीनरत्या करण्यासाठी परेुिी र्ोदामे 

उपलब्ध झाली आहेत का?  

होय िाही होय िाही 
कोकण  3 2 2 3 
िानिक  2 3 5 0 
पणेु  4 1 4 1 
औरंर्ाबाद  5 3 4 4 
अमरार्ती  4 1 2 3 
िार्परू  5 1 6 0 
महाराष्ट्र राज्य 23 11 23 11 

 
  
 उपरोक्त तक्त्याच े अर्लोकि केले असता, योजिेंतर्वत बांधण्यात आलेल्या िर्ीि िासकीय र्ोदामांची साठर्णकू 
क्षमता ही कोणत्याही एकार्ळेी नकमाि तीि मनहन्यांचा धान्यसाठा साठनर्ण्यासाठी परेुिी असल्याच ेतसचे  अन्नधान्याची 
साठर्णकू र् हाताळणकू प्रभार्ीनरत्या करण्यासाठी परेुिी र्ोदामे उपलब्ध झाली असल्याचे 68 टक्के नजल्हानधकारी 
कायालयाचे मत आहे.   
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6. िर्ीि िासकीय र्ोदामांच्या बांधकामाचा दजा योग्य आहे का? याची तपासणी करणे.  
7. नजल््ात अल्स्तत्र्ात असलले्या र् पिुबांधकाम भकर्ा िुतिीकरण करण्यात आलले्या िासकीय र्ोदामांच्या 

बांधकामाच्या दजाची तपासणी करणे.  
                    र्रील दोि उनिष्ट्टांबाबत नजल्हानधकारी कायालयाकरू्ि प्राप्त मानहतीिुसार िासकीय र्ोदामांच्या बांधकामाचा 

दजाबाबतची  मानहती  तक्ता क्र. 4.3 मध्ये देण्यात आली आहे.  

तक्ता क्र. 4.3  
 िासकीय र्ोदामाचं्या बाधंकामाचा दजा 

नर्भार् िर्ीि िासकीय र्ोदामांच्या बाधंकामाचा दजा 
योग्य आहे याबाबतची तपासणी केली जाते  का ?  

अल्स्तत्र्ात असलले्या िासकीय र्ोदामांच्या 
बांधकामाच्या दजाची तपासणी केली जाते का?  

होय िाही होय िाही 

कोकण 5 0 4 1 
िानिक 4 1 4 1 
पणेु 5 0 5 0 
औरंर्ाबाद 8 0 8 0 
अमरार्ती 5 0 4 1 
िार्परू 6 0 6 0 
महाराष्ट्र राज्य 33 1 31 3 

 उपरोक्त तक्त्याच ेअर्लोकि केले असता, योजिेंतर्वत बाधंण्यात आलेल्या िर्ीि िासकीय र्ोदामांच्या  बाधंकामाच्या 
दजाची तपासणी केली जात असल्याचे तसचे नजल््ात अल्स्तत्र्ात असलेल्या र् पिुबांधकाम भकर्ा िुतिीकरण करण्यात 
आलेल्या िासकीय र्ोदामांच्या बांधकामाच्या दजाची तपासणी केली जात असल्याच ेनजल्हानधकारी कायालयाच ेमत आहे.    

र्ोदाम बांधकामानर्ियी कायवकारी अनभयंता, सार्वजनिक बांधकाम नर्भार् याचंेकरू्ि प्राप्त मानहतीर्र आधानरत निष्ट्किव  :- 
 योजिेंतर्वत बाधंकाम पणूव झालेल्या र्ोदामांमध्ये हर्ा खेळती राहील अिी व्यर्स्था करण्यात आली आहे.  
 राज्यातील सर्वच र्ोदामांचे दरर्ाज ेधान्याची सहजनरत्या िे- आण करणे िक्य होईल या दृष्ट्टीकोिातूि  बांधण्यात 

आलेले आहेत.  
 योजिेंतर्वत बाधंकाम पणूव झालेल्या र्ोदामांमध्ये पार्साचे र् सांर्पाणी जाऊ िये या दृल्ष्ट्टकोिातूि चौथरा बाधंण्यात 

आलेले आहे. 
 राज्यातील 90  टक्के र्ोदामामंध्ये नभती  र् छप्पर यामधूि होणारी पाण्याची र्ळती रोखण्यासाठी जलरोधक पध्दतीचा 

अर्लंब केलेला आहे. 
 98 टक्के िर्ीि र्ोदामांमध्ये उंदीर/घुिी/पक्षी/इतर प्राण्यांचा निरकार् होणार िाही अिा पद््धतीचे बांधकाम करण्यात 

आलेले आहे. 
 सर्वच िर्ीि र्ोदामांच ेबाधंकाम हे र्ाहतुकीसाठी सोयीचे होईल अिा नठकाणी केलेले आहे. 
 सर्वच िर्ीि बांधकाम केलेल्या र्ोदामांच्या परीसरातील पाण्याचा निचरा होण्यासाठी सुनर्धा करण्यात आलेली आहे 
 78  टक्के िर्ीि बाधंकाम केलेल्या र्ोदामामध्ये आर् प्रनतबधंक सुनर्धा उपलब्ध केली जाते. 
 राज्यातील सर्वच िर्ीि र्ोदामाच्या बाहेरील र् आतील भभतींर्र नर्लार्ा केला जातो. 
 राज्यातील ििीि बाधंकाम केलेल्या 46  टक्के र्ोदामातील तळभार् भसमेंटिे र्  49 टक्के फरिीिे र्  5 टक्के  इतर 

सानहत्यािे तयार केले जाते. 
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 िर्ीि र्ोदाम बांधकाम करतािंा सर्ात जास्त अर्चण निधी उपलब्धतेसाठी र्  जमीि अनधग्रहणासाठी येते. 
 

 
8. िर्ीि  िासकीय र्ोदामांच े बांधकाम,  अल्स्तत्र्ात असलले्या िासकीय र्ोदामाचंे पिुबांधकाम र् िुतिीकरण 
करण्यासाठी र्ापरात आणलले्या सानहत्याबाबतची मानहती घेणे.  

नजल्हा परुर्ठा अनधकारी याचंेकरू्ि सकंनलत केलेल्या मानहतीिुसार योजिेंतर्वत बाधंकाम करण्यात आलेल्या 
र्ोदामातील तळभार् नसमेंटचा र्ापर करण्यात येत असल्याच े(53  टक्के ) अदधकाऱयारं्े मत आहे. तर फरिी   या सानहत्याचा 
र्ापर करण्यात येत असल्याचे ( 41 टक्के ) अदधकाऱयांर् ेमत आहे.  तसेच काही नठकाणी माती र् इतर सानहत्याचा र्ापर 
तळभार् तयार  करण्यासाठी करण्यात येत असल्याचे नदसिू येते.    

9. िर्ीि  िासकीय र्ोदामांच्या  बांधकामासाठी  संबनंधत  प्रानधकृत यंिणेकरू्ि मान्यता घेतली होती का ? याचा िोध घेणे.  
 

नजल्हा परुर्ठा अनधकारी याचंेकरू्ि सकंनलत केलेल्या मानहतीिुसार योजिेंतर्वत बाधंकाम करण्यात आलेल्या 
र्ोदामांची मालकी िासिाची असल्याचे अनधकाऱ्याच े मत आहे.  त्याचप्रमाणे र्ोदामाचा परर्ािा हा राज्य िासिाकरू्ि 
घेतला जात असल्याच ेपाहणीर्रुि नदसिू येते. 

 
10. योजिेच्या कायान्र्यिातील अर्चणी र् िटुींचा िोध घेणे. 
 

क्षेिीय कायालयाकरू्ि प्राप्त मानहतीच्या आधारार्र योजिेच्या कायान्र्यिातील अर्चणी र् िटुी खालीलप्रमाणे 
आहे.  

 
 योजिेअंतर्वत र्ोदाम बांधकामास र्ळेेत निधी उपलब्ध ि झाल्यास र्ोदामाच्या बाधंकामास नर्लंब होतो.   
 र्ोदाम बांधकामासाठी निनित केलेल्या िासकीय जारे्त जाण्या-येण्यासाठी रस्ता उपलब्ध िाही. तसरे् 
रस्त्यासाठी जार्ा संपानदत केलेली िाही. 
  झुडपी जगंल ि ििहक्क कायद्यामुळे जदमि अनधग्रहणासाठी येत असलेल्या अर्चणी शासि स्तरािर 
सोडदिण्यात नर्लंब होतो.   तसेर् िदिि गोिाम बांधकामासाठी प्रस्तादित जागेसंिभात स्र्ादिक स्िराज्य संस्र्ा अथर्ा 
संबदंधत प्रादधकरण यारं्े आर्श्यक िा-हरकत प्रमाणपत्र देण्यास नर्लंब होतो.     
 र्ोदामास सरंक्षक भभत िाही. भभतीला तरे् रे्लेले आहेत. पार्साळयात धान्याच्या मालर्ार्या उतरर्ण्यासाठी 
दरर्ाज्याला िेर् िाही.  र्ोदामाच्या पिुवबाधंकामास परेुसा निधी उपलब्ध होत िाही.   
 र्ोदामाच्या छताच ेपिे मोठया प्रमाणात रं्जलेले आहेत.  र्ोदामातील फरिा तुटलेल्या आहेत. र्ोदामास रस्त्याची 
सुनर्धा िाही. लोखंर्ी िटर र् लोखंर्ी दरर्ाज ेिादुरुस्त आहेत.  
 र्ोदामामध्ये कमवचाऱयासंाठी र् र्ोदाम व्यर्स्थापि यांच्यासाठी सांर्पाण्याची सुनर्धा िाही. केबीिची व्यर्स्था 
िव्हती. र्ॉचमिसाठी िेर् िाही.  नपण्याच्या पाण्याची सोय िाही.   बाथरुम/ िैाचालय यांची देनखल सोय िाही. र्ोदामाच्या 
िटसवला संरक्षक जाळी िाही.  
 दिभादगय ि दजपहा पातळीिर गोिामासंिभात दिदिध धान्य/खाद्यतेलं यारं्ी िैिंदिि उपलब्धता, आिश्यकता, तूट 
ि  दशधापदत्रकाधारकांच्या संख्येप्रमाणे अपेदित साठिणकू िमतेप्रमाणे उपलब्धता याबाबतर्ी सांल्ख्यकीय आकडेिारी 
तात्काळ/िळेोिळेी उपलब्ध होण्याकदरता सांल्ख्यकी कि िाहीत. 
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11. िाबार्वकरू्ि खचाची प्रनतपतूी र्ळेेत होते का ? याचा िोध घेणे. 
 

िाबार्व्ारे मंजूर कजवसहाय्य थेटपणे अन्न, िार्री परुर्ठा र् ग्राहक सरंक्षण नर्भार्ास उपलब्ध होत िाही. सदरच े
कजव सहाय्य अथवसंकल्ल्पय तरतूद करूि निधीच्या स्र्रुपात उपलब्ध करूि देण्यात येते. िासिाच्या र् िाबार्वच्या नहश्श्याची 
रक्कम नर्चारात घेऊि, एकूण रकमेची आर्थथक तरतूद प्रथमत: िासिाकरू्ि करण्यात येते. र्ोदाम बाधंकामार्र झालेल्या 
खचाच्या रकमेचे दार् ेिाबार्वला सादर करूि कजाची रक्कम प्रनतपतूीच्या स्र्रुपात उचल करण्यात येते. योजिेअंतर्वत 
िाबार्व या ससं्थेस सादर केलेले प्रनतपतूीच ेदार् ेर् िाबार्वकरू्ि मंजूर झालेले दार् ेयाबाबतची मानहती तक्ता क्र. 4.4 मध्ये 
नदली आहे. 

 
तक्ता क्र. 4.4 

 
योजिेअतंर्वत िाबार्व या संस्थेस सादर केलले ेप्रनतपतूीचे दार् ेर् मंजूर झालले ेदार् े                                                                                            

            (₹कोटी) 
र्िव िासिािे सादर केलेल्या 

प्रनतपतुीच्या दाव्यासाठी 
िाबार्विे मंजुर केलेल्या प्रनतपतुीच्या 

दाव्याची 

र्ोदामांची संख्या रक्कम र्ोदामांची संख्या रक्कम 

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

2012-13 50 17.03 50 12.01 
2013-14 53 56.79 53 38.81 
2014-15 39 21.11 39 15.65 
2015-16 37 60.21 37 38.24 

एकुण 179 155.14 179 104.71 
(आधार : अन्न व नागरी परुवठा व ग्राहक संरक्षण ववभाग, मंत्रालय, मुंबई)    *सन 2011-12 मधील आकडेवारी वनरंक आहे. 

 

उपरोक्त तक्त्याच ेअर्लोकि केले असता िासिािे सादर केलेल्या प्रनतपतुीच्या दाव्याची रक्कमेच्या 67 टक्के 
रक्कमेची  प्रनतपतुी  िाबार्वकरू्ि केली जात असल्याचे नदसूि येते. नर्भार्ािे सादर केलेल्या दाव्यातूि राज्य िासिाचा 
नहश्श्याचे 5% र्जा करूि तसेच एकनित निधीच्या 20% प्रमाणात र्ोदामांच्या बाधंकामाला मंजूरी नदल्यािंतर नर्तरीत 
करण्यात आलेला निधी र्जा करूि दाव्याचंी प्रनतपतुी करण्यात येते.  िाबाडचिुसार नजल्हानिहाय र्ाटप केलेल्या 
नियतव्ययािुसार मूळ मंजूरी देण्यात आली होती. काही नजल््ांिा िेमूि नदलेला निधी संपल्यामुळे, या नजल््ांमधूि प्राप्त 
झालेले दार् े अपाि ठररू्ि िाकारल े रे्ले. अन्न, िार्री परुर्ठा र् ग्राहक सरंक्षण नर्भार्ािे नजल्हानिहाय र्ाटप करूि 
नदलेल्या नियतव्ययाचा आढार्ा घेऊि पाितेिुसार दार् ेसादर करणे अपेनक्षत आहे. 
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प्रकरण - 5 

 राज्य स्तरीय र् क्षनेिय स्तरार्रील कायालयाकंरू्ि संकनलत केलले् या मानहतीच्या आधारार्र योजिेच्या 
अंमलबजार्णीबाबत नर्श्लिेण 

5.1 योजिेच्या  अमंलबजार्णी बाबतची अन्न, िार्री परुर्ठा र् ग्राहक सरंक्षण नर्भार्ाकर्ील मानहतीच्या आधारार्र 
निष्ट्किव: 

 सदर योजिेसाठी प्रत्येक र्िी परेुसा निधी उपलब्ध होत िसल्याचे नर्भार्ाचे मत असिू प्रत्येक र्िी सरासरी रु. 60 
कोटी निधी उपलब्ध व्हार्ा असे र्ाटते. 

 योजिेंतर्वत प्राप्त प्रस्तार्ांची राज्यस्तरार्र सार्वजनिक बाधंकाम नर्भार्, मंिालय, मंुबई  यांच्यामाफव त  तांनिक 
छाििी करण्यात येते. 

 नर्त्त नर्भार्ाकरू्ि उपलब्ध अथवसहाय्यातूि र्ोदाम बांधकामास अिुदाि उपलब्ध करूि देण्यात येते. सदर निधी 
नजल्हानधकारी यांिा अथवसकंल्प नर्तरणप्रणालीर्र उपलब्ध करूि देण्यात येतो. सदर नजल्हानधकारी यांिा 
उपलब्ध केलेला निधी सार्वजनिक बांधकाम नर्भार्ाच्या कायवकारी अनभयंत्यांकरे् अथवसंकल्प नर्तरण प्रणाली्ारे 
र्र्व करण्यात येतो. सा.बां.नर्. , मंिालय यांचकेरू्ि काढण्यात येणाऱ्या निनर्देतिू यिस्र्ी ठेकेदारामाफव त र्ोदामाच े
बांधकाम करण्यात येते.  

 बांधकामासाठी जमीि िासिाच्या मालकीची असते.  
 र्ोदामांच्या देखभाल दुरुस्तीच्या अिुिंर्ािे नजल्हास्तरार्र परुर्ठा नर्भार् र् बाधंकाम नर्भार् यामध्ये समन्र्य आहे. 
 र्ोदामाची देखरेख िासकीय चौकीदाराकरू्ि केली जाते. 
 योजिेंतर्वत राज्यात बाधंण्यात आलेल्या िर्ीि िासकीय र्ोदामांची साठर्णकू क्षमता ही कोणत्याही एकार्ळेी 

नकमाि तीि मनहन्यांचा धान्य साठा साठनर्ण्यासाठी परेुिी िसल्याच ेनर्भार्ाचे मत आहे. 
 र्ोदाम बांधकामाच्या दजाची तपासणी िासि स्तरार्रूि करण्यात येत िाही, तथापी क्षेिीय स्तरार्र र्ोदाम 

बांधकामाची र्णुर्त्ता उत्कृष्ट्ट  असल्याची खािी करण्याच्या सुचिा िासि निणवयात देण्यात येतात. 
 अन्नधान्याची साठर्णकू र् हाताळणकू प्रभार्ीनरत्या करण्यासाठी परेुिी र्ोदामे उपलब्ध आहेत. 

5.2 योजिेनर्ियी नजल्हानधकारी कायालयाच्या मानहतीर्र आधानरत निष्ट्किव : 
 योजिेसाठी िासिाकरू्ि प्रत्येक र्िी मार्णीिुसार परेुसा निधी प्राप्त होत असल्याच ेमत 80 टक्के कायालयांचे 

आहे. 
 िर्ीि िासकीय र्ोदामांच े बांधकाम, अल्स्तत्र्ात असलेल्या िासकीय र्ोदामाचे पिुबांधकाम र् िुतिीकरण 

िासिाकरू्ि करूि घेतले जात असल्याचे 82 टक्के कायालयांच ेमत आहे. 
 िर्ीि िासकीय र्ोदामाच्या बांधकामासाठी िासिाच्या मालकीची जमीि असल्याचे 94 टक्के कायालयांच ेमत 

आहे. 
 खाजर्ी जमीिीर्र र्ोदामार् ेबांधकाम  केले असल्यास ती िासिास हस्तांतरीत केली जाते. 
 र्ोदामांची देखरेख िासकीय चौकीदाराकरू्ि केली जाते. 
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 या योजिेंतर्वत बांधण्यात आलेल्या िर्ीि िासकीय र्ोदामांची साठर्णकू क्षमता ही कोणत्याही एकार्ळेी नकमाि 
तीि मनहन्यांचा धान्यसाठा साठनर्ण्यासाठी परेुिी असल्याचे 67 टक्के कायालयांच ेमत आहे. 

 िर्ीि िासकीय र्ोदामांच्या बांधकामाचा दजा योग्य आहे याबाबतची तपासणी केली जात असल्याचे 97 टक्के 
कायालयाचंे मत आहे. 

 योजिेंतर्वत क्षिेीय अनधकाऱ्यांकरू्ि नर्नहत र्ळेेत प्रस्तार् प्राप्त होत असल्याचे 97 टक्के कायालयांचे मत आहे. 
 योजिेंतर्वत प्राप्त प्रस्तार्ांची राज्यस्तरार्र सार्वजनिक बांधकाम नर्भार्, मंिालय, मंुबई यांच्यामाफव त तांनिक 

छाििी करण्यात येते. 
 योजिेंतर्वत प्रिासकीय नर्भार्ाच्या स्तरार्र िर्ीि र्ोदाम बांधकाम प्रस्तार्ास प्रिासकीय मान्यता नमळण्यास 3 

मनहन्यांपेक्षा जास्त कालार्धी लार्तो. 
 योजिेंतर्वत प्राप्त झालेला निधी खचव झाल्यािंतर त्याबाबतचा अहर्ाल सार्वजनिक बांधकाम नर्भार्ाकरू्ि 

नजल्हानधकारी कायालयास सादर करण्यात येतो. तसचे झालेल्या खचाचा अहर्ाल अन्न, िार्री परुर्ठा र् ग्राहक 
संरक्षण नर्भार्ास सादर करण्यात येतो. 

 अन्नधान्याची साठर्णकू र् हाताळणकू प्रभार्ीनरत्या करण्यासाठी परेुिी र्ोदामे उपलब्ध झाली असल्याचे 68 टक्के 
कायालयाचंे मत आहे. 

 योजिेचा उिेि साध्य झाला असल्याच े85 टक्के कायालयांचे मत आहे. 
 

5.3 योजिेनर्ियी कायवकारी अनभयंता, सार्वजनिक बाधंकाम नर्भार् या कायालयाच्या मानहतीर्र आधानरत निष्ट्किव : 
 
 नजल्हानधकारी कायालयाकरू्ि प्रत्येक र्िी मार्णीिुसार परेुसा निधी प्राप्त होत असल्याचे 60  टक्के कायालयांचे 

मत आहे. 
 51  टक्के िासकीय र्ोदामांच े बाधंकाम, पिुबांधकाम र् िुतिीकरण िासिाकरू्ि तर 49  टक्के खाजर्ी 

कंिाटदाराकरू्ि केले जाते .   
 िासिमान्य कंिाटदारामाफव त िासकीय र्ोदामाच े बाधंकाम, पिुबांधकाम र् िुतिीकरण केलेल्या  कामाची 

सा.बां.नर्.च्या निकिाप्रमाणे असल्याची  तपासणी  97 टक्के कायवकारी अनभयंत्याचंे मत आहे. 
 सर्वच िासकीय र्ोदामाचे बांधकाम, पिुबांधकाम र् िुतिीकरण करण्यासाठी स्पधात्मक निनर्दा मार्नर्ण्यात 

येतात. 
 िर्ीि िासकीय र्ोदामाच्या बांधकामासाठी जमीि िासिाच्या मालकीची असते अस े मत 97  टक्के कायवकारी 

अनभयंत्याचंे आहे .   
 िासकीय र्ोदामाच्या बांधकामाकनरता खाजर्ी जनमिीचा र्ापर केल्यास  ती जनमि िासिास हस्तांतरीत  केली 

जाते असे 91  टक्के कायवकारी अनभयंत्याचंे मत आहे. 
 िनर्ि िासकीय र्ोदामाच्या बांधकामासाठी िासिािे र्ोदामाच्या क्षमतेिुसार आराखर्ा निनित केल्याचे मत सर्वच 

कायवकारी अनभयंत्यांच ेआहे. 
 या योजिेंतर्वत बांधण्यात आलेली िासकीय र्ोदामे बारमाही पोहोच रस्त्यािंी जोर्ल्याच े 97  टक्के कायवकारी 

अनभयंत्याचंे मत आहे. 
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 निधी अथवसकंल्ल्पय नर्तरण प्रणालीर्र उपलब्ध होत असल्याच े 95  टक्के कायवकारी अनभयंत्याचंे मत आहे. 
 योजिेअंतर्वत प्राप्त निधी खचव झाल्यािंतर त्याबाबतचा अहर्ाल नर्भार्ाकरू्ि नजल्हानधकारी कायालयास सादर 

होतो असे 97  टक्के कायवकारी अनभयंत्याकंरू्ि कळले. 
 योजिेच्या कायान्र्यिात अर्चणी र् िटुी असल्याच े 20  टक्के तर अर्चणी र् िटुी िसल्याचे  80 टक्के कायवकारी 

अनभयंत्याचंे मत असल्याच ेनदसूि आले. 
 या योजिेचा उददेि साध्य झाला असल्याच े 98   टक्के कायवकारी अनभयंत्याचंे मत आहे. 

 
5.4 योजिेनर्ियी नजल्हा परुर्ठा अनधकारी कायालयाच्या मानहतीर्र आधानरत निष्ट्किव  
 
 र्ोदामामध्ये हर्ा खेळती रानहल अिी व्यर्स्था  करण्यात आली आहे.    
 योजिेंतर्वत बांधकाम करण्यात आलेल्या र्ोदामाचे दरर्ाज ेधान्याची सहजनरत्या िे-आण करणे िक्य होईल या 

दृष्ट्टीकोिातिू  बांधण्यात आले आहेत.  
 योजिेंतर्वत बाधंकाम करण्यात आलेल्या र्ोदामामध्ये पार्साच े सांर्पाणी जाऊ िये या दृष्ट्टीकोिातूि चौथरा 

बांधण्यात आला आहे.   
 योजिेंतर्वत बाधंकाम करण्यात आलेल्या र्ोदामामध्ये भभती र् छप्पर यामधूि होणारी पाण्याची र्ळती रोखण्यासाठी 

जलरोधक पध्दतीचा अर्लंब करण्यात आला आहे.   
 योजिेंतर्वत बाधंकाम करण्यात आलेल्या र्ोदामामध्ये उंदीर/घुिी/पक्षी ि इतर प्राण्यांर्ा निरकार् होणार िाही 

अिा पध्दतीच ेर्ोदामाच ेबाधंकाम करण्यात आले आहे.   
 योजिेंतर्वत बाधंकाम करण्यात आलेल्या र्ोदामाच ेबांधकाम हे र्ाहतकुीसाठी सोईचे होईल अिा नठकाणी करण्यात 

आले आहे.     
 योजिेंतर्वत बाधंकाम करण्यात आलेल्या र्ोदामाच्या पनरसरातील पाण्याचा निचरा होण्यासाठी सुनर्धा करण्यात 

आलेली आहे. 
 योजिेंतर्वत बांधकाम करण्यात आलेल्या र्ोदामामध्ये आर् प्रनतबधंक सुनर्धा असल्याचे 66 टक्के  अनधकाऱ्यांच ेमत  

आहे. 
 योजिेंतर्वत बाधंकाम करण्यात आलेल्या र्ोदामाच्या बाहेरील र् आतील भभतीर्र नर्लार्ा केला असल्याच ेनदसूि 

येते.    
 योजिेंतर्वत बांधकाम करण्यात आलेल्या र्ोदामातील तळभार् नसमेंटचा र्ापर करण्यात येत असल्याच े   (53 टक्के) 

अदधकाऱयांर् ेमत आहे. तर फरिी या सानहत्याचा र्ापर करण्यात येत असल्याच े( 41 टक्के ) अदधकाऱयारं्े मत आहे.  
 तसेच काही नठकाणी माती र् इतर सानहत्याचा र्ापर तळभार् तयार  करण्यासाठी करण्यात येत असल्याचे नदसिू 

येते.    
 र्ोदाम बांधकामासाठी निधीची उपलब्धता, जमीि अनधग्रहण या प्रकारच्या अर्चणी प्रामुख्यािे  नदसिू येतात.   
 योजिेंतर्वत बाधंकाम करण्यात आलेल्या र्ोदामांची मालकी िासिाची असल्याचे अनधकाऱ्याच े मत आहे.  

त्याचप्रमाणे र्ोदामाचा परर्ािा हा राज्य िासिाकरू्ि घेतला जात असल्याचे पाहणीर्रुि नदसिू येते. 
 र्ोदामाचा र्ापर हा र्िवभर धान्याचा साठा करण्यासाठी होत असल्याचे नदसूि येते.  
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 र्ोदामात कायवरत कमवचाऱयापंैकी कायम कमवचाऱयांची संख्या 23 टक्के इतकी आहे.  तर र्ोदामातील रोजदंारीर्रील 
काम करणाऱया कमवचाऱयांची संख्या  77 टक्के इतकी असल्याच ेनदसूि आले आहे.  

 र्ोदामामध्ये धान्य साठनर्ण्यासाठी ज्युट बरॅ्चा र्ापर होत असल्याचे 68 टक्के अनधकाऱ्याचे मत आहे.  तर प्लॅल्स्टक 
बरॅ्चा र्ापर 31 टक्के र् इतर  बाबींचा र्ापर  2 टक्के इतका होत असल्याच ेमत संबनधत अनधकारी यांिी मूल्यमापि 
पाहणीमध्ये व्यक्त केले आहे.  

 िासकीय र्ोदाम या योजिेमुळे अन्नधान्याच्या अपव्ययात 79 टक्के कपात झाली आहे अस ेमत संबनधत अनधकारी 
यांिी मूल्यमापि पाहणीमध्ये व्यक्त केले आहे.    

 र्ोदामाचा उपयोर् अन्नधान्य साठनर्ण्यासाठी (97 टक्के)  नबयाणे, खते र् नकटकिािके साठनर्ण्यासाठी  (1 टक्का)  
र् इतर र्ोष्ट्टीसाठी (3 टक्के ) होत असल्याच ेमत संबनधत अनधकारी यािंी मूल्यमापि पाहणीमध्ये व्यक्त केले आहे.    

 र्ोदामातील अन्नधान्याची र्णुर्त्ता नटकनर्ण्यासाठी र्ोदामामध्ये र्ळेोर्ळेी नकटकिािकाची फर्ारणी केली जात 
असल्याच े 84 टक्के अनधकाऱ्यांचे मत आहे.   

 िासकीय र्ोदामांच े निरीक्षण नियनमतपणे होत असल्याचे (97 टक्के) मत सबंनधत अनधकारी यािंी मूल्यमापि 
पाहणीमध्ये व्यक्त केले आहे. सदर निरीक्षणे तहनसलदार, नजल्हा परुर्ठा अनधकारी र् इतर अनधकाऱ्यांमाफव त केले 
जाते . 

 र्ोदामाची र्ार्रु्जी केली जात असल्याचे 60 टक्के अनधकाऱ्यांच ेमत आहे. 
 या योजिेचा उिेि साध्य झाला असल्याच ेमत 87 टक्के अनधकाऱ्यांिी मूल्यमापि पाहणीमध्ये व्यक्त केले आहे. 
 योजिेंतर्वत निमाण करण्यात येणाऱ्या र्ोदामाचंे बाधंकाम िासिाकरू्ि करुि घेतले जाते असल्याचे 65 टक्के 

अनधकाऱ्यांच ेमत आहे,  तर खाजर्ी कंिाटदार यांच्याकरू्ि र्ोदामाचं ेबांधकाम करुि घेतले जात असल्याच ेमत 
35 टक्के अनधकारी यािंी मूल्यमापि पाहणीमध्ये व्यक्त केले आहे. 

 खाजर्ी कंिाटदारािे योजिेतंर्वत केलेली कामे सा.बां.नर्.च्या निकिाप्रमाणे करण्यात येतात भकर्ा िाही याबाबतची 
तपासणी केली जाते. 

 िर्ीि िासकीय र्ोदामाच्या बांधकामासाठी जमीि िासिाच्या मालकीची असल्याच ेनदसूि येते.   
 िर्ीि िासकीय र्ोदामाच्या बांधकामासाठी िासिािे र्ोदामाच्या क्षमतेिुसार आराखर्ा (plan-sketch map) 

निनित केला असल्याचे 94 टक्के अनधकाऱ्याचंे मत आहे. 
 िासकीय र्ोदामासाठी र्ापरण्यात आलेल्या बांधकाम सानहत्यामध्ये चौथऱ्यासाठी  काकँ्रीट कोबा, भभतीसाठी पक्या 

नर्टा, भभतींच्या नर्लाव्यासाठी नसमेंटचा र्ापर केला जात असल्याचे नदसते.  त्याचप्रमाणे र्ोदामाच्या छतासाठी 
लोखंर्ी निटचा र्ापर करण्यात आला असल्याचे  निदवििास आले आहे. 

 िासकीय र्ोदाम 97 टक्के बारमाही पोहोच रस्त्यािंी जोर्ली आहेत असे नदसूि येते. 
 योजिेच्या कायान्र्यिात अर्चणी र् िटुी िाहीत अस े75 टक्के अनधकाऱ्याचंे मत  आहे.   
 योजिेचा उिेि साध्य झाला असल्याच े87 टक्के अनधकाऱ्यांचे मत आहे.  
योजिेनर्ियी दजपहादधकारी कायालय, कायवकारी अनभयंता, सार्वजनिक बांधकाम नर्भार् ि दजपहा परुिठा अदधकारी या 
कायालयाच्या मानहतीर्र आधानरत निष्ट्कर्षित तक्ते पदरदशष्ट 2, 3 ि 4 येरे् िेण्यात आले आहेत. 
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प्रकरण - 6 

 साराशं ि दशफारशी 
 
6.1 योजिेर्ा सारांि 
 भारत सरकारिे िार्नरकांच्या अन्नाची र्रज भार्नर्णेकनरता परेुस ेदजदेार अन्न रास्त दरािे उपलब्ध होण्याच्या 
हमीिे अन्न र् पोिण सुरक्षा परुनर्णेकनरता राष्ट्रीय अन्नसरुक्षा अनधनियम 2013 लारू् केला.  राज्यात 1 फेब्ररु्ारी 2014 पासूि 
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अनधनियमाची अंमलबजार्णी करण्यात येत आहे.  
 सार्वजनिक नर्तरण व्यर्स्थेअंतर्वत नर्तनरत करार्याच्या अन्नधान्याची उचल भारतीय अन्न महामंर्ळाच्या 
र्ोदामांमधूि करण्यात येते आनण राज्याच्या स्र्त:च्या अथर्ा भार्यािे घेतलेल्या र्ोदामांमध्ये साठर्णकू केली जाते.  सि 
2011 मध्ये राज्य िासिाच्या मालकीची एकूण 1026 र्ोदामे होती र् त्याचंी साठर्णकू क्षमता 5.65 लाख मे.टि इतकी 
होती.  र्ाढती लोकसंख्या नर्चारात घेता र्ोदामांच्या साठर्णकू क्षमतेत र्ाढ करण्यासाठी र् अन्नधान्याची िासार्ी 
टाळण्याकनरता िाबार्वच्या अथवसहाय्यािे राज्य िासिािे 584 िनर्ि र्ोदामे (5.95 लाख मे.टि) बाधंण्याच्या कामास सुरुर्ात 
केली आहे. त्यापकैी राज्य िासिामाफव त 233 र्ोदामािंा (3.29 लाख मे.टि) प्रिासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे.  सदर 
233 र्ोदामांपैकी 138 र्ोदामांचे काम पणूव झाले आहे. 
    या योजिेअतंर्वत बाधंण्यात आलेल्या र्ोदामांमुळे खालील उनिष्ट्टांची पतुवता होत असल्याचे नदसूि आले.  

 
o सार्वजनिक नर्तरण व्यर्स्थेमाफव त निधापनिकाधारकांिा नर्तरीत करार्याचे धान्य र् खाद्यतेल यांच्या 

साठर्णकू क्षमतेत र्ाढ झाली.  
o अन्नधान्याची िासार्ी टाळण्याकनरता तसचे ऊि, र्ारा र् पाऊस या िैसर्थर्क  घटकांपासूि सरंक्षण 

करण्यासाठी या योजिेचा उपयोर् होत आहे. 
o अन्नधान्याची साठर्णकू र् हाताळणकू प्रभार्ीनरत्या करण्यासाठी परेुिी र्ोदामे उपलब्ध झाली आहेत. 
o उंदीर, घुिी, पक्षी, नकरे्, इ. पासूि धान्याच ेसरंक्षण करणे िक्य होत आहे. 
o अन्न सुरक्षा कायदयाची प्रभार्ी अंमलबजार्णी करण्याच्या दृष्ट्टीिे योजिेअंतर्वत निमाण करण्यात आलेल्या 

र्ोदामांचा मोठया प्रमाणात उपयोर् होत आहे. 
o बांधण्यात आलेल्या िर्ीि िासकीय र्ोदामांची साठर्णकू क्षमता ही कोणत्याही एकार्ळेी नकमाि तीि 

मनहन्यांचा धान्य साठनर्ण्यासाठी परेुिी आहे. 
o िाबार्वकरू्ि खचाची प्रनतपतूी र्ळेेत होते. 
o योजिेचा उिेि साध्य होत आहे. 

6.2 त्रटुी, अडर्णी, आव्हािं ि अडर्ळे 
 

 योजिेअंतर्वत र्ोदाम बांधकामास र्ळेेत निधी उपलब्ध ि झाल्यास र्ोदामाच्या बाधंकामास नर्लंब होतो.   
 र्ोदाम बांधकामासाठी निनित केलेल्या िासकीय जारे्त जाण्या-येण्यासाठी रस्ता उपलब्ध िाही. तसरे् 
रस्त्यासाठी जार्ा संपानदत केलेली िाही. 
  झुडपी जगंल ि ििहक्क कायद्यामुळे जमीि अनधग्रहणासाठी येत असलेल्या अर्चणी शासि स्तरािर 
सोडदिण्यात नर्लंब होतो.   तसेर् ििीि गोिाम बांधकामासाठी प्रस्तादित जागेसंिभात स्र्ादिक स्िराज्य संस्र्ा अथर्ा 
संबदंधत प्रादधकरण यारं्े आर्श्यक िा-हरकत प्रमाणपत्र देण्यास नर्लंब होतो.     
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 र्ोदामास सरंक्षक भभत िाही. भभतीला तरे् रे्लेले आहेत. पार्साळयात धान्याच्या मालर्ार्या उतरर्ण्यासाठी 
दरर्ाज्याला िेर् िाही.  र्ोदामाच्या पिुवबाधंकामास परेुसा निधी उपलब्ध होत िाही.   
 र्ोदामाच्या छताच ेपिे मोठया प्रमाणात रं्जलेले आहेत.  र्ोदामातील फरिा तुटलेल्या आहेत. र्ोदामास रस्त्याची 
सुनर्धा िाही. लोखंर्ी िटर र् लोखंर्ी दरर्ाज ेिादुरुस्त आहेत.  
 र्ोदामामध्ये कमवचाऱयासंाठी र् र्ोदाम व्यर्स्थापि यांच्यासाठी सांर्पाण्याची सुनर्धा िाही. केबीिची व्यर्स्था 
िव्हती. र्ॉचमिसाठी िेर् िाही.  नपण्याच्या पाण्याची सोय िाही.   बाथरुम/ िैाचालय यांची देनखल सोय िाही. र्ोदामाच्या 
िटसवला संरक्षक जाळी िाही.  
 दिभादगय ि दजपहा पातळीिर गोिामासंिभात दिदिध धान्य/खाद्यतेलं यारं्ी िैिंदिि उपलब्धता, आिश्यकता, तूट 
ि  दशधापदत्रकाधारकांच्या संख्येप्रमाणे अपेदित साठिणकू िमतेप्रमाणे उपलब्धता याबाबतर्ी सांल्ख्यकीय आकडेिारी 
तात्काळ/िळेोिळेी उपलब्ध होण्याकदरता सांल्ख्यकी कि िाहीत. 
 
6.3 दशफारशी 
         िासिाकरू्ि निधी र्ळेेर्र उपलब्ध होत िसल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम नर्भार्ामाफव त बांधकामास नर्लंब होतो. 
र्ळेेचा अपव्यय र् नर्लंबामुळे खचात होणारी र्ाढ टाळण्याकनरता परेुिी तरतूद करुि  निधी र्ळेेर्र उपलब्ध करुि देणे 
आर्श्यक आहे. 
         र्ोदामांच्या बाधंकामाकनरता जमीि उपलब्ध होत िसल्यािे बऱ्याच नठकाणी बांधकाम सुरू करण्यास नर्लंब झाला 
आहे.  सदर नर्लंब टाळण्याकनरता नजल्हानधकारी कायालयांिी समन्र्य साधूि योग्य नियोजि करण्याची र्रज आहे. 
 र्ोदाम बांधकामासाठी खाजर्ी जमीि उपलब्ध झाल्यास र्ोदामाच्या बांधकामास प्रिासकीय मान्यता देण्यात 
येऊि सदर जनमिीच्या हस्तातंरणाची कायवर्ाही करुि घ्यार्ी.  
 र्ोदाम बांधकामाच्या दजाची तपासणी र् सनियंिण अन्न, िार्री परुर्ठा र् ग्राहक सरंक्षण नर्भार्ामाफव त 
नियनमतपणे करणे आर्श्यक आहे. 
 योजिेअंतर्वत र्ोदामाच्या बाधंकामासाठी 500 मे. टि क्षमतेच्या प्रस्तार्ांिा मंजूरी देण्यात येते.  राज्यातील काही 
ग्रामीण अदतिुगचम भागात गोिाम दिमाण कराियार्े झापयास या अटींमुळे अडर्णी दिमाण होतात.  सबब सिर अट दशदर्ल 
करण्यात यािी अस ेिाटते.  ग्रामीण भागात 500 मे. टि पेिा कमी िमतेच्या गोिामार्ी आिश्यकतेिुसार उभारणी करणे 
गरजरे्े असपयास त्यासाठी नजल्हानधकारी यांच ेअनभप्रायािुसार लहाि र्ोदामास प्रिासनकय मान्यता देणे आर्श्यक आहे.  
 अल्स्तत्िात असलेले गोिांमाच्या िमतेत िाढ करणे शक्य आहे का यार्ी र्ार्पणी सािचजदिक बाधंकाम दिभागाच्या 
स्तरािरूि घेण्यात यािी. गोिामांच्या िमतेत िाढ करणे शक्य असपयास त्यासाठीर्ा अदतदरक्त दिधी योजिेंतगचत उपलब्ध 
करूि िेण्यात यािा. 
 भदिष्यातील िाढत्या लोकसखं्येर्ा दिर्ार करता गोिामारं्ी दिर्षमती करािी लागणार असपयािे सिर योजिा र्ालू 
ठेिणे आिश्यक आहे. 
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               पदरदशष्ट - 1 

दजपहादिहाय ि तालकुादिहाय गोिामांर्ी िाि,े गोिामांर्ी संख्या ि िमता 

अिु.ि. दिभाग दजपहा तालकुा गोिामार्े िाि संख्या िमता मे.टि. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 कोकण पालघर  मोखाडा  मोखाडा 1 250 
2 कोकण पालघर तलासरी तलासरी 1 500 
3 कोकण पालघर दर्खले दर्खले 2 6000 
4 कोकण पालघर जव्हार जव्हार 1 1080 
5 कोकण पालघर पालघर  पालघर गोिाम ि 1 1 3000 
6 कोकण पालघर पालघर  पालघर गोिाम ि 2 1 3000 
7 कोकण पालघर दििमगड दशल 1 3000 
8 कोकण पालघर िसई िसई 1 1800 
    पालघर   एकूण 9 18630 
9   ठाणे अंबरिार् अंबरिार् 1 1080 
    ठाणे   एकूण 1 1080 

10 कोकण रत्िादगरी मंडणगड मंडणगड 1 500 
11   रत्िादगरी संगमेश्वर संगमेश्वर 1 1080 
12   रत्िादगरी रत्िादगरी कुिारबाि 1 1080 
13   रत्िादगरी रत्िादगरी कुिारबाि 1 3000 
14   रत्िादगरी  राजापरु पार्ल 1 1080 
15   रत्िादगरी िापोली हणे 1 1080 
    रत्िादगरी   एकूण 6 7820 

16 कोकण रायगड रोहा मेढा 1 1080 
17   रायगड महाड महाड 1 1080 
18   रायगड मुरूड मुरूड 1 1080 
19   रायगड पििले पििले 1 3000 
20   रायगड सुधागड पाली 1 1800 
    रायगड   एकूण 5 8040 

21   ससधुिुगच िेिगड िेिगड 1 1080 
22   ससधुिुगच मालिण कंुभारमाठ 1 1080 
23   ससधुिुगच साितंिाडी  साितंिाडी (कोळगाि) 1 1800 
24   ससधुिुगच िेंगुला कॅम्प एरीया िेंगुला 1 1080 
25   ससधुिुगच िोडामागच  िझरे 1 1080 
    ससधुिुगच   एकूण 5 6120 

कोकण दिभाग एकूण     26 41690 
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दजपहादिहाय ि तालकुादिहाय गोिामांर्ी िाि,े गोिामांर्ी संख्या ि िमता 
अिु.ि. दिभाग दजपहा तालकुा गोिामार्े िाि संख्या िमता  

मे.टि. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

26 पणेु पणेु दशरूर तळेगाि ढमढेरे 1 3000 
27   पणेु बारामती माळेगाि 1 3000 
28   पणेु िौंड िौंड 1 3000 
29   पणेु   िाकी ता. खेड 1 3000 
30   पणेु िडगाि 

मािळ 
तळेगाि िाभाडे 1 1080 

31   पणेु आंबगेाि अिसरी ब.ु 1 1800 
32   पणेु   भोर 1 1800 
33   पणेु   इंिापरू 1 3000 
34   पणेु   परंुिर दिि े(सासिड) 1 1800 
    पणेु   एकूण 9 21480 

35   सातारा पाटण ढेबिेाडी 1 150 
36   सातारा खटाि िडूज 1 1080 
37   सातारा कोरेगांि दर्मणगाि 1 1080 
38   सातारा सातारा िागठाणे (सातारा) 1 1080 
39     खंडाळा खंडाळा 1 1080 
40   सातारा फलटण फलटण 1 1800 
41   सातारा माण िदहिडी 1 1800 
42   सातारा कराड कराड 2 4080 
43   सातारा पाटण दशरळ 1 1080 
    सातारा   एकूण 10 13230 

44   सोलापरू माळदशरस माळदशरस 1 1,080 
45   सोलापरू बाशी बाशी 1 1,800 
46   सोलापरू बाशी िरेाग ता. बाशी 1 1,080 
47   सोलापरू िदिण 

सोलापरू 
मंदु्रप 1 1,080 

48   सोलापरू मंगळिढेा मंगळिढेा 1 1,080 
49   सोलापरू माळदशरस िातेपतेु 1 1,080 
50   सोलापरू  मोहोळ  मोहोळ 1 1080 
51   सोलापरू पंढरपरु अििली 1 1080 
52   सोलापरू अक्कलकोट िागणहळ्ळी 1 1800 
    सोलापरू   एकूण 9 11160 
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दजपहादिहाय ि तालकुादिहाय गोिामांर्ी िाि,े गोिामांर्ी संख्या ि िमता 
अिु.ि. दिभाग दजपहा तालकुा गोिामार्े िाि संख्या िमता मे.टि. 

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

53   सांगली पलसु पलसु 2 1000 
 

 सांगली पलुस पलुस 2 1000 
54   सांगली दशराळा दशराळा 1 500 
55   सांगली दमरज दमरज 1 3000 
56   सांगली जत जत 1 1800 
57   सांगली िाळिा इस्लामपरु 1 1080 
58   सांगली खािापरू दिटा 1 1080 
59   सांगली   तासगाि 1 1080 
    सांगली   एकूण 8 9540 

60 पणेु कोपहापरू पन्हाळा पेाले तफच  ठाणे 1 3000 
61   कोपहापरू शाहूिाडी शाहूिाडी 1 1800 
62   कोपहापरू कागल कागल 1 3000 
63   कोपहापरू करिीर केले 1 3000 
    कोपहापरू   एकूण 4 10800 

पणेु दिभाग एकूण     40 66210 
64 . िादशक त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर/तळेगाि 1 1080 
65   िादशक  पेठ पेठ 1 1080 
66   िादशक   दिफाड  सपपळगाि/दिफाड 1 3000 
67   िादशक िेिळा   िेिळा 1 1800 
68   िादशक सुरगाणा  सुरगाणा 1 3000 
69   िादशक सिडोरी सिडोरी 1 3000 
70   िादशक  मालेगाि धा.दि.अ.मालेगाि/ 

दिळगव्हाण 
2 6000 

    िादशक    एकूण 8 18960 
71 िादशक जळगाि रािरे रािरे 1 3000 
72   जळगाि भडगांि भडगांि 1 1800 
73   जळगाि र्ाळीसगांि र्ाळीसगांि 1 3000 
74   जळगाि मुक्ताईिगर कुऱहा  1 1800 
75   जळगाि बोधिड बोधिड 1 1080 
76   जळगाि यािल यािल 1 1080 
77   जळगाि एरंडोल एरंडोल 1 1800 
78   जळगाि पारांळा पारांळा 1 3000 
    जळगाि   एकूण 8 16560 

79 िादशक िंिुरबार िंिुरबार िंिुरबार 1 500 
80  िंिुरबार तळोिा बोरि 1 500 
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दजपहादिहाय ि तालकुादिहाय गोिामांर्ी िाि,े गोिामांर्ी संख्या ि िमता 
अिु.ि. दिभाग दजपहा तालकुा गोिामार्े िाि संख्या िमता मे.टि. 

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

81  िंिुरबार अक्कलकूिा अक्कलकूिा 1 1080 
82   िंिुरबार ििापरू ििापरू 1 1080 
83   िंिुरबार ििापरू खांडबारा 1 1080 
84   िंिुरबार अिाणी अिाणी 1 1080 
85   िंिुरबार शहािा प्रकाशा 1 1080 
86   िंिुरबार िंिुरबार मोदहिा 1 3000 
87   िंिुरबार िंिुरबार उमरिे 1 3000 
    िंिुरबार   एकूण 9 12400 

88 िादशक धुळे सािी  सपपळिेर 1 500 
89   धुळे  सशिखेडा  सशिखेडा 1 500 
90   धुळे सािी सािी 1 1,080 
91   धुळे  सशिखेडा िरडािा 1 1,080 
92   धुळे धुळे िेिपरू 3 7,800 
93   धुळे दशरपरू मौज ेखिे ब.ु गोिाम ि.1 1 1,080 
94   धुळे दशरपरू मौज ेखिे ब.ु गोिाम ि.2 1 1,080 
95   धुळे  सशिखेडा  सशिखेडा 1 1,080 
96   धुळे सािी सािी 1 1,080 
    धुळे   एकूण 11 15280 

97   अहमििगर जामखेड जामखेड 1 1,800 
98   अहमििगर संगमिेर संगमिेर 1 3,000 
99   अहमििगर राहुरी राहुरी 1 1,080 

100   अहमििगर अकोले अकोले 1 3,000 
101   अहमििगर कजचत रादशि 1 1,080 
102   अहमििगर राहता राहता 1 1,080 
103   अहमििगर श्रीगोंिा श्रीगोंिा 1 1,800 
104   अहमििगर िेिासा िेिासा 1 1,080 

    अहमििगर   एकूण 8 13920 
िादशक दिभाग एकूण     44 77120 

105 औरंगाबाि औरंगाबाि िजैापरू िजैापरू 1 500 
    औरंगाबाि   एकूण 1 500 

106 औरंगाबाि परभणी पणूा पणूा 1 1080 
    परभणी   एकूण 1 1080 

107 औरंगाबाि जालिा घिसािगंी घिसािगंी 1 2,000 
108   जालिा मंठा मंठा 1 1800 
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दजपहादिहाय ि तालकुादिहाय गोिामांर्ी िाि,े गोिामांर्ी संख्या ि िमता 
अिु.ि. दिभाग दजपहा तालकुा गोिामार्े िाि संख्या िमता मे.टि. 

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

109   जालिा अंबड अंबड 1 1080 
    जालिा   एकूण 3 4880 

110 औरंगाबाि िांिेड मुिखेड मुिखेड 2 1,000 
111   िांिेड दहमायतिगर दहमायतिगर 1 600 
112   िांिेड माहूर माहूर (िाई) 1 600 
113   िांिेड दकििट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 400 
114   िांिेड   इस्लापरु 1 400 
115   िांिेड िेगलूर िेगलूर 1 500 
116   िांिेड लोहा लोहा 1 500 
117   िांिेड हिगाि हिगाि 1 600 
118   िांिेड हिगाि तामसा 1 500 
119   िांिेड िायगाि िायगाि 1 600 
120   िांिेड दबलोली दबलोली 1 600 
121   िांिेड दबलोली कंुडलिाडी 1 600 
122   िांिेड अधापरु अधापरु 1 500 
123   िांिेड अधापरु अधापरु 1 500 
124   िांिेड िांिेड खुपसरिाडी 3 3240 

    िांिेड   एकूण 18 11140 
125 औरंगाबाि बीड गेिराई तलिाडा 1 1080 
126   बीड दशरुर दशरुर 2 3600 
127   बीड पाटोिा पाटोिा 1 1080 
128   बीड परळी परळी (टोकिाडी) 1 1080 
129   बीड िडिणी िडिणी 2 3600 
130   बीड गेिराई मािळमोही 1 1080 
131   बीड   उमापरू 1 1800 

    बीड   एकूण 9 13320 
132 औरंगाबाि सहगोली िसमत कुरंुिा 1 1080 
133   सहगोली िसमत िसमत 1 1080 
134   सहगोली सेिगाि सेिगाि 1 1080 
135   सहगोली औंढा औंढा 1 3000 
136   सहगोली कळमिुरी कळमिुरी 1 3000 

    सहगोली   एकूण 5 9240 
137 औरंगाबाि लातुर रेणापरु रेणापरु 1 1080 
138   लातुर अहमिपरु अहमिपरु 1 1080 
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दजपहादिहाय ि तालकुादिहाय गोिामांर्ी िाि,े गोिामांर्ी संख्या ि िमता 
अिु.ि. दिभाग दजपहा तालकुा गोिामार्े िाि संख्या िमता मे.टि. 

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

139   लातुर लातूर  िांिेड रोड ,लातुर 1 1800 
140   लातुर औसा टाका, 1 1080 
141   लातुर र्ाकूर र्ाकूर 1 1800 
142   लातुर दशरुर 

अिंतपाळ 
दशरुर अिंतपाळ 1 1800 

143   लातुर उिगीर उिगीर 1 1800 
    लातुर   एकूण 7 10440 

144 औरंगाबाि उस्मािाबाि उस्मािाबाि उस्मािाबाि 1 3000 
145   उस्मािाबाि लोहारा लोहारा  1 1800 
146   उस्मािाबाि उमरगा उमरगा  1 3000 

    उस्मािाबाि तुळजापरु तुळजापरु 1 3000 
    उस्मािाबाि     4 10800 

औरंगाबाि दिभाग एकूण     48 61400 
148 िागपरु िागपरू मौिा मौिा* 2 1000 
149   िागपरू काटोल काटोल* 1 500 
150   िागपरू िरखेड िरखेड* 1 500 
151   िागपरू कळमेश्वर कळमेश्वर* 1 300 
152   िागपरू कळमेश्वर कळमेश्वर 1 1080 
153   िागपरू सहगणा सहगणा 1 1800 
154   िागपरू उमरेड उमरेड 1 1800 
155   िागपरू रामटेक रामटेक 1 3000 
156   िागपरू साििेर र्ाणकापरू 1 1080 
157   िागपरू िागपरू 

(ग्रामीण) 
िेिलामेटी 1 3000 

158   िागपरू काटोल काटोल 1 1080 
159   िागपरु पारदशिणी  पारदशिणी 1 1080 
160   िागपरू िरखेड िरखेड 1 1080 

    िागपरू   एकूण 14 17300 
161 िागपरु भंडारा भंडारा भंडारा* 1 500 
162   भंडारा तुमसर तुमसर 1 1,080 

    भंडारा   एकूण 2 1580 
163 िागपरु िधा िेिळी िेिळी 3 1,500 
164   िधा आष्टी आष्टी 1 500 
165 िागपरु िधा कारंजा   कारंजा   1 500 
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दजपहादिहाय ि तालकुादिहाय गोिामांर्ी िाि,े गोिामांर्ी संख्या ि िमता 
अिु.ि. दिभाग दजपहा तालकुा गोिामार्े िाि संख्या िमता मे.टि. 

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

166 िागपरु र्ंद्रपरु बल्लारपरु बल्लारपरु* 1 1,000 
167   र्ंद्रपरु ब्रहमपरुी ब्रहमपरुी 1 1,080 
168   र्ंद्रपरु िागभीड िागभीड 1 1,080 
169   र्ंद्रपरु ससिेिाही  ससिेिाही  1 1,080 
170   र्ंद्रपरु पोंभणुा  पोंभणुा  1 1,080 
171   र्ंद्रपरु गोंडसपपरी  गोंडसपपरी  1 1,080 
172   र्ंद्रपरु जीिती जीिती 1 1,080 
173   र्ंद्रपरु िरोरा िरोरा 1 1,080 
174   र्ंद्रपरु कोरपणा कोरपणा 1 1,080 

    र्ंद्रपरु   एकूण 9 9640 
175 िागपरु गडदर्रोली गडदर्रोली गडदर्रोली* 1 500 
176   गडदर्रोली धािोरा धािोरा* 1 1,000 
177   गडदर्रोली र्ामोशी र्ामोशी* 1 3,000 
178   गडदर्रोली मुलर्ेरा मुलर्ेरा* 1 1,000 
179   गडदर्रोली िेसाईगंज िेसाईगंज* 1 1,000 
180   गडदर्रोली आरमोरी आरमोरी* 1 1,000 
181   गडदर्रोली कुरखेडा कुरखेडा* 1 2,000 
182   गडदर्रोली कोरर्ी कोरर्ी* 1 500 
183   गडदर्रोली अहेरी अहेरी* 1 2,000 
184   गडदर्रोली एटापल्ली एटापल्ली* 1 2,000 
185   गडदर्रोली भामरागड भामरागड* 1 500 
186   गडदर्रोली दसरोंर्ा दसरोंर्ा* 1 1,500 

    गडदर्रोली   एकूण 12 16000 
187 िागपरु गोंदिया दतरोडा दतरोडा 1 1800 
188   गोंदिया आमगाि आमगाि 1 1080 
189   गोंदिया सडक 

अजुचिी 
सौंिड 1 १८०० 

190   गोंदिया िेिरी िेिरी 1 1080 
191   गोंदिया अजुचिीमोर ििगेांि 1 1080 

    गोंदिया   एकूण 5 6840 
िागपरू दिभाग एकूण     47 53860 

192 अमरािती अमरािती मोशी मोशी 2 2160 
193   अमरािती िांिगाि िांिगाि 1 1080 
194   अमरािती र्ांिुर रेपि े र्ांिूर रेपि े 1 1080 
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दजपहादिहाय ि तालकुादिहाय गोिामांर्ी िाि,े गोिामांर्ी संख्या ि िमता 
अिु.ि. दिभाग दजपहा तालकुा गोिामार्े िाि संख्या िमता मे.टि. 

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

195   अमरािती धामणगाि 
रेपि े

धामणगाि रेपि े 1 1080 

    अमरािती   एकूण 5 5400 
196 अमरािती यितमाळ बाभळुगाि बाभळुगाि 1 500 
197   यितमाळ िेर िेर 1 1080 
198   यितमाळ घाटंजी घाटंजी 1 1080 
199   यितमाळ यितमाळ यितमाळ 2 2880 
200   यितमाळ मारेगांि  मारेगांि  1 1080 
201   यितमाळ दिग्रस दिग्रस 1 1080 
202   यितमाळ आणी आणी  1 1080 
203   यितमाळ राळेगाि राळेगाि 1 1080 

    यितमाळ   एकूण 9 9860 
204   बलुढाणा मोताळा मोताळा 1 250 
205   बलुढाणा दर्खली दर्खली / अमिापरू 1 250 
206   बलुढाणा लोणार  लोणार 1 1080 
207   बलुढाणा ससिखेड 

राजा 
ससिखेड राजा 1 1080 

208   बलुढाणा दर्खली दर्खली 1 1080 
209   बलुढाणा िेऊळगाि 

राजा 
िेऊळगाि राजा 1 1080 

    बलुढाणा   एकूण 6 4820 
210 अमरािती अकोला मुर्षतजापरु  मुर्षतजापरु  1 1080 
211   अकोला बारशी 

टाकळी  
बारशी टाकळी  1 1080 

212   अकोला पातुर  पातुर  1 1080 
213   अकोला तेपहारा तेपहारा 1 1080 

    अकोला   एकूण 4 4320 
214 अमरािती िादशम िादशम िादशम 1 1080 
215   िादशम कारंजा   कारंजा   1 1080 
216   िादशम मालेगाि मालेगाि 1 1080 
217   िादशम मािोरा मािोरा 1 1080 

    िादशम     4 4320 
अमरािती दिभाग एकूण     28 28720 
राज्यार्ी एकूण     233 329000 



 
 

  P a g e  | 28 

पनरनिष्ट्ट - 2 
योजिेनर्ियी नजल्हानधकारी कायालयाकरू्ि सकंनलत केलेल्या मानहतीर्र आधानरत तक्ते 

अ.क्र. नर्भार् सदर योजिेसाठी 
िासिाकरू्ि प्रत्येक र्िी 
मार्णीिुसार परेुसा निधी 

प्राप्त होतो का? 

िर्ीि िासकीय र्ोदामांचे 
बांधकाम, अल्स्तत्र्ात असलले्या 
िासकीय र्ोदामाचे पिुबांधकाम 
र् िुतिीकरण कोणाकरू्ि करूि 

घेतले जाते? 

िर्ीि िासकीय 
र्ोदामाच्या 

बांधकामासाठी जमीि 
कोणाच्या मालकीची 

असते ? 
होय िाही िासि खाजर्ी 

कंिाटदार 
िासि खाजर्ी 

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

1 कोकण 3 2 5 0 5 0 
2 िानिक  4 1 5 0 4 1 
3 पणेु 5 0 3 2 5 0 
4 औरंर्ाबाद 6 2 5 3 8 0 
5 अमरार्ती 4 1 5 0 5 0 
6 िार्परू 5 1 5 1 5 1 

एकूण 27 7 28 6 32 2 

  

अ.क्र. नर्भार् र्ोदामांची देखरेख कोणाकरू्ि केली 
जाते? 

या योजिेंतर्वत बाधंण्यात 
आलेल्या िर्ीि िासकीय 

र्ोदामांची साठर्णकू क्षमता 
ही कोणत्याही एकार्ळेी 
नकमाि तीि मनहन्यांचा 

धान्यसाठा साठनर्ण्यासाठी 
परेुिी आहे अस ेआपणास 

र्ाटते का? 

िर्ीि िासकीय 
र्ोदामांच्या 

बांधकामाचा दजा 
योग्य आहे 
याबाबतची 
तपासणी 

आपणाकरू्ि 
केली जाते का ? 

िासकीय 
चौकीदार 

कंिाटी 
पध्दतीिे 

खाजर्ी संस्था 

इतर होय िाही होय िाही 

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 कोकण 4 1 0 3 2 5 0 
2 िानिक  4 0 1 2 3 4 1 
3 पणेु 5 0 0 4 1 5 0 
4 औरंर्ाबाद 7 1 0 5 3 8 0 
5 अमरार्ती 5 0 0 4 1 5 0 
6 िार्परू 4 2 0 5 1 6 0 

एकूण 29 4 1 23 11 33 1 
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पनरनिष्ट्ट -2 (पुढे चालू) 
योजिेनर्ियी नजल्हानधकारी कायालयाकरू्ि संकनलत केलेल्या मानहतीर्र आधानरत तक्ते 

अ.क्र. नर्भार् या योजिेंतर्वत क्षेिीय 
अनधकाऱ्यांकरू्ि 

नर्नहत र्ळेेत प्रस्तार् 
प्राप्त होतात काय? 

या योजिेंतर्वत प्राप्त प्रस्तार्ांची 
राज्यस्तरार्र सार्वजनिक 
बांधकाम नर्भार्, मंिालय, 
मंुबई यांच्यामाफव त तांनिक 

छाििी करण्यात येते काय? 

या योजिेंतर्वत प्रिासकीय नर्भार्ाच्या 
स्तरार्र िर्ीि र्ोदाम बांधकाम 
प्रस्तार्ास प्रिासकीय मान्यता 

नमळण्यास नकती मनहन्यांचा कालार्धी 
लार्तो? 

होय िाही होय िाही दोि 
मनहिे 

तीि 
मनहिे 

तीि मनहन्यांपेक्षा 
जास्त 

(1) (2) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 
1 कोकण 5 0 5 0 0 1 4 

2 िानिक  5 0 5 0 0 1 4 

3 पुणे 4 1 4 1 1 1 3 

4 औरंर्ाबाद 8 0 7 1 1 0 7 

5 अमरार्ती 5 0 5 0 1 0 4 

6 िार्पूर 6 0 6 0 0 1 5 

एकूण 33 1 32 2 3 4 27 

अ.क्र. नर्भार् या योजिेंतर्वत प्राप्त 
झाललेा निधी खचव 

झाल्यािंतर त्याबाबतचा 
अहर्ाल सार्वजनिक 

बांधकाम नर्भार्ाकरू्ि 
नजल्हानधकारी 

कायालयास सादर 
करण्यात येतो काय? 

होय असल्यास, या 
योजिेंतर्वत झालले्या 
खचाचा अहर्ाल अन्न, 

िार्री पुरर्ठा र् 
ग्राहक संरक्षण 

नर्भार्, मंिालय यांिा 
सादर करण्यात येतो 

का? 

अन्नधान्याची 
साठर्णूक र् 
हाताळणूक 
प्रभार्ीनरत्या 

करण्यासाठी पुरेिी 
र्ोदामे उपलब्ध झाली 

आहेत का?  

या योजिेचा उिेि 
साध्य झाला आहे, 

असे आपणास र्ाटते 
का? 

होय िाही होय िाही होय िाही होय िाही 
(1) (2) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) 

1 कोकण 5 0 5 0 2 3 3 2 

2 िानिक  5 0 5 0 5 0 5 0 

3 पणेु 5 0 5 0 4 1 5 0 

4 औरंर्ाबाद 8 0 8 0 4 4 6 2 

5 अमरार्ती 5 0 5 0 2 3 4 1 

6 िार्परू 6 0 6 0 6 0 6 0 

एकूण 34 0 34 0 23 11 29 5 
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पनरनिष्ट्ट - 3 
योजिेनर्ियी कायवकारी अनभयंता, सार्वजनिक बाधंकाम नर्भार्ाकरू्ि सकंनलत मानहतीर्र आधारीत तक्ते 

अ.
क्र. 

नर्भार्  सदर 
योजिेसाठी 

नजल्हानधकारी 
कायालयाकरू्ि 

प्रत्येक र्िी 
मार्णीिुसार 

पुरेसा निधी प्राप्त 
होतो का? 

िर्ीि िासकीय र्ोदामांचे 
बांधकाम, अल्स्तत्र्ात असलले्या 

िासकीय र्ोदामाचे पुिबांधकाम र् 
िुतिीकरण कोणाकरू्ि करूि 

घेतल ेजाते? 

िासिमान्य 
कंिाटदारामाफव त 
िर्ीि बांधकाम, 

अल्स्तत्र्ात 
असलले्या 

िासकीय र्ोदामाचे 
पुिबांधकाम र् 
िुतिीकरण 

केलले्या कामाची 
सा. बां. नर्. च्या 
निकिाप्रमाणे 
असल्याची 

तपासणी केली 
जाते का? 

िर्ीि िासकीय 
र्ोदामांचे बांधकाम, 

अल्स्तत्र्ात असलले्या 
िासकीय र्ोदामाचे 

पुिबांधकाम र् 
िुतिीकरण 

करण्यासाठी आपल्या 
नर्भार्ाकरू्ि 

स्पधात्मक निनर्दा 
मार्नर्ण्यात येतात 

का? 

होय िाही िासि खाजर्ी 
कंिाटदार 

इतर होय िाही होय िाही 

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

1 कोकण  5 3 4 4  0 8 0 8 0 
2 िानिक   3 8 6 4  0 9 2 11 0 
3 पुणे  8 2 4 5 1 10 0 10 0 
4 औरंर्ाबाद  6 2 4 4  0 8 0 8 0 
5 अमरार्ती  5 4 5 4  0 9 0 9 0 
6 िार्पूर  9 5 5 8 1 14 0 14 0 
महाराष्ट्र राज्य 36 23 30 29 0 58 1 59 0 
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पनरनिष्ट्ट - 3 (पढेु र्ाल)ू 
योजिेनर्ियी कायवकारी अनभयंता, सार्वजनिक बाधंकाम नर्भार्ाकरू्ि सकंनलत मानहतीर्र आधारीत तक्ते 

अ.क नर्भार् िर्ीि िासकीय 
र्ोदामाच्या 

बांधकामासाठी 
जमीि कोणाच्या 

मालकीची असते ? 

खाजर्ी जमीि 
असल्यास ती 

िासिास 
हस्तांतरीत केली 

जाते काय? 

िर्ीि िासकीय 
र्ोदामाच्या 

बांधकामासाठी 
िासिािे र्ोदामाच्या 

क्षमतेिुसार 
आराखर्ा (plan-

sketch map) 
निनित करूि नदला 

आहे का? 

या योजिेंतर्वत 
बांधण्यात आलले्या 
िर्ीि िासकीय, 

अल्स्तत्र्ात असलले्या 
र् पुिबांधकाम भकर्ा 
िुतिीकरण केलले्या 

िासकीय र्ोदामे 
बारमाही पोहोच 

रस्त्यांिी जोर्ली 
आहेत का? 

या योजिेंतर्वत 
निधी 

अथवसंकल्ल्पय 
नर्तरण 

प्रणालीर्र 
आपणास 

उपलब्ध होतो 
काय? 

िासि खाजर्ी होय िाही होय िाही होय िाही होय िाही 
(1) (2) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

1 कोकण  9 2 5 0 8 0 8 0 9 0 
2 िानिक   11 0 4 1 11 0 10 1 10 1 
3 पुणे  10 0 3 0 10 0 9 1 9 1 
4 औरंर्ाबाद  8 0 7 1 8 0 8 0 7 1 
5 अमरार्ती  9 0 2 0 9 0 8 0 8 0 
6 िार्पूर  14 0 10 2 13 0 13 0 13 0 
महाराष्ट्र राज्य 57 2 54 5 59 0 56 3 56 3 

  

अ.क्र. नर्भार् या योजिेंतर्वत प्राप्त झालेला 
निधी खचव झाल्यािंतर 

त्याबाबतचा अहर्ाल आपल्या 
नर्भार्ाकरू्ि नजल्हानधकारी 
कायालयास सादर करण्यात 

येतो काय? 

या योजिेंतर्वत योजिेच्या 
कायान्र्यिात अर्चणी र् िटुी 

आहेत, असे आपणास र्ाटते का ? 

या योजिेचा उिेि साध्य 
झाला आहे, असे आपणास 

र्ाटते का? 

होय िाही होय िाही होय िाही 
(1) (2) (22) (23) (24) (25) (26) (27) 

1 कोकण  9 0 2 7 8 0 
2 िानिक   8 2 4 7 11 0 
3 पुणे  10 0 1 9 10 0 
4 औरंर्ाबाद  8 0 2 6 8 0 
5 अमरार्ती  8 0 2 6 7 1 
6 िार्पूर  13 0 1 12 13 0 

महाराष्ट्र राज्य 56 3 12 47 58 1 
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पनरनिष्ट्ट - 4 
योजिेनर्ियी नजल्हा परुर्ठा अनधकारी यांचेकरू्ि संकनलत मानहतीर्र आधानरत तक्ते 

अ.क्र. नर्भार् र्ोदामांमध्ये हर्ा खेळती 
राहील अिी व्यर्स्था केली 

आहे का ? 

र्ोदामांचे दरर्ाजे 
धान्याची 

सहजनरत्या िे-आण 
करणे िक्य होईल, 
या दृल्ष्ट्टकोिातूि 
बांधण्यात आले 

आहेत का? 

र्ोदामांमध्ये 
पार्साच ेर् 

सांर्पाणी जाऊ 
िये या 

दृल्ष्ट्टकोिातूि 
चौथरा बांधण्यात 
आला आहे का? 

र्ोदामांच्या भभती र् 
छप्पर यामधूि 

होणाऱ्या पाण्याची 
र्ळती रोखण्यासाठी 
जलरोधक पध्दतीचा 

अर्लंब करण्यात 
आला आहे का? 

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

1 कोकण  51 1 51 1 51 1 46 6 
2 िानिक  12 1 12 0 12 1 11 2 
3 पुणे  31 6 36 2 33 5 22 16 
4 औरंर्ाबाद  50 2 51 0 45 5 40 9 
5 अमरार्ती  26 0 25 1 24 2 24 3 
6 िार्पूर  28 0 28 0 28 0 16 12 
महाराष्ट्र राज्य  198 9 203 4 193 14 159 48 

 
 

  

अ.क्र. नर्भार् उंदीर/घुिी/पक्षी/इतर 
प्राण्यांचा निरकार् होणार 

िाही अिा पध्दतीच े
र्ोदामांच ेबांधकाम 

करण्यात आल ेआहे का? 

र्ोदामाच ेबांधकाम 
र्ाहतुकीसाठी 

सोईच ेहोईल अिा 
नठकाणी  केल ेआहे 

काय 

र्ोदामाच्या 
पनरसरातील पाण्याचा 

निचरा होण्यासाठी 
सुनर्धा करण्यात 
आली आहे का? 

र्ोदामामध्ये 
आर् प्रनतबंधक 

सुनर्धा 
उपलब्ध केली 

जाते का?   
होय िाही होय िाही होय िाही होय िाही 

(1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1 कोकण  48 4 49 0 48 4 47 7 
2 िानिक  12 1 11 0 11 2 8 4 
3 पुणे  31 8 37 2 24 15 15 23 
4 औरंर्ाबाद  34 15 53 1 41 8 29 20 
5 अमरार्ती  25 1 23 3 23 2 17 9 
6 िार्पूर  20 8 28 0 28 1 21 7 
महाराष्ट्र राज्य  170 37 201 6 175 32 137 70 
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पनरनिष्ट्ट - 4 (पढेु र्ाल)ू 
योजिेनर्ियी नजल्हा परुर्ठा अनधकारी यांचेकरू्ि संकनलत मानहतीर्र आधानरत तक्ते 

अ.क्र. नर्भार् र्ोदामाच्या बाहेरील र् 
आतील भभतीर्र नर्लार्ा 
(Plastering) केला जातो 

का ? 

र्ोदामातील तळभार् (Flooring) कोणत्या सानहत्यािे तयार केला जातो ? 

होय िाही नसमेंट फरिी माती इतर तळभार् (Flooring) 
केल ेजात िाही 

(1) (2) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 

1 कोकण  48 4 13 40 0 3 0 
2 िानिक  12 0 6 8 0 0 0 
3 पुणे  38 2 26 8 0 1 0 
4 औरंर्ाबाद  47 2 29 19 0 1 0 
5 अमरार्ती  25 1 13 7 0 4 1 
6 िार्पूर  28 0 25 1 0 2 0 

महाराष्ट्र राज्य  198 9 112 83 0 11 1 
 
  

अ.क्र. नर्भार् र्ोदाम बांधकामासाठी येणा-या अर्चणी  
निधी 

उपलब्धता  
जमीि 

अनधग्रहण 
र्ोदाम 

बांधकामाचा 
परर्ािा 

स्थानिक 
प्रिासिाचे 
सहकायव 

बांधकाम 
सानहत्याची 
अिुपलब्धता 

इतर  

(1) (2) (26) (27) (28) (29) (30) (31) 

1 कोकण  67 25 0 4 0 9 
2 िानिक  20 0 0 0 0 2 
3 पुणे  8 1 0 1 0 8 
4 औरंर्ाबाद  21 6 2 0 0 0 
5 अमरार्ती  1 3 0 0 0 1 
6 िार्पूर  20 8 0 0 0 0 
महाराष्ट्र राज्य  137 43 2 5 0 20 
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पनरनिष्ट्ट - 4 (पढेु र्ाल)ू 
योजिेनर्ियी नजल्हा परुर्ठा अनधकारी यांचेकरू्ि संकनलत मानहतीर्र आधानरत तक्ते 

अ.
क्र. 

नर्भार् र्ोदामाची मालकी कोणाची आहे? र्ोदामाचा परर्ािा कोणाकरू्ि नमळाला ? 
िासि खाजर्ी र्यैल्क्तक महामंर्ळ इतर राज्य 

िासि 
कें द्र 

िासि  
खाजर्ी 
संस्था  

इतर 

(1) (2) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) 

1 कोकण  51 0 0 0 0 51 0 0 0 
2 िानिक  12 0 0 0 0 11 0 0 0 
3 पणेु  38 0 0 1 1 38 0 0 1 
5 अमरार्ती  26 0 0 0 0 16 0 0 0 
6 िार्परू  33 0 0 0 0 33 0 0 0 
महाराष्ट्र राज्य  205 0 0 1 1 207 0 0 1 

 
अ. 
क्र. 

नर्भार् र्िातील कोणत्या कालार्धीत र्ोदामाचा जास्तीत 
जास्त र्ापर होतो ? 

र्ोदामात 
कायवरत 

कमवचाऱ्यांची 
संख्या 

र्ोदामामध्ये धान्य 
साठनर्ण्यासाठी किाचा 

र्ापर होतो ? 

जािेर्ारी 
ते माचव 

एनप्रल 
ते जूि 

जुल ैते 
सप्टेंबर 

ऑक्टोबर 
ते नर्सेंबर  

र्िवभर कायम रोजदंारी ज्युटबॅर् प्लास्टीक 
बॅर् 

इतर  

(1) (2) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) 

1 कोकण  0 0 0 0 47 101 510 28 20 4 
2 िानिक  0 0 0 0 24 8 13 3 4 0 
3 पणेु  0 0 0 1 35 52 304 32 10 0 
4 औरंर्ाबाद  0 0 0 0 52 86 235 44 9 0 
5 अमरार्ती  0 0 1 0 21 43 97 11 12 0 
6 िार्परू  0 0 0 0 27 60 2 23 7 0 
महाराष्ट्र राज्य  0 0 0 1 206 350 1161 141 62 4 
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पनरनिष्ट्ट - 4 (पुढे र्ाल)ू 
योजिेनर्ियी नजल्हा पुरर्ठा अनधकारी यांचकेरू्ि संकनलत मानहतीर्र आधानरत तक्ते 

अ. 
क्र. 

नर्भार् योजिेमुळे 
अन्नधान्याच्या 

अपव्ययात कपात 
झाली आहे असे 
आपणास र्ाटते 

का? 

र्ोदामाचा उपयोर् खालीलपैकी कोणत्या 
कारणासाठी केला जातो ? 

र्ोदामातील 
अन्नधान्याची 

र्ुणर्त्ता 
नटकनर्ण्यासाठी 

र्ळेोर्ळेी 
नकटकिािकांची 
फर्ारणी केली 

जाते. 

र्ोदामांचे 
निरीक्षण केल े

जाते का ?  

होय  िाही अन्नधान्य 
साठर्ण्यासाठी 

नबयाणे खते र् 
नकटकिािके 

साठर्ण्यासाठी  

इतर होय  िाही होय िाही 

(1) (2) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) 

1 कोकण  43 4 46 0 0 1 47 3 46 1 
2 िानिक  9 2 7 0 1 3 5 3 8 3 
3 पुणे  31 4 35 0 0 2 26 10 33 1 
4 औरंर्ाबाद  45 15 56 0 0 0 47 16 58 1 
5 अमरार्ती  21 6 27 0 1 1 22 1 28 1 
6 िार्पूर  15 12 27 0 0 0 27 0 27 0 
महाराष्ट्र राज्य  164 43 198 0 2 7 174 33 200 7 

 
अ.क्र. नर्भार् र्ोदामांची 

र्ार्रु्जी 
केली जाते 

का ?   

या योजिेचा 
उददेि साध्य 
झाला आहे, 

असे आपणांस 
र्ाटते का  

खाजर्ी कंिाटदारामाफव त िर्ीि 
बांधकाम, िर्ीि िासकीय र्ोदामांच े

बांधकाम, अल्स्तत्र्ात असलेल्या 
िासकीय र्ोदामाचे पुिबांधकाम र् 

िुतिीकरण कोणाकरू्ि करूि घेतले 
जाते? 

खाजर्ी कंिाटदारामाफव त 
िर्ीि बांधकाम, पुिबांधकाम र् 
िुतिीकरण केलेल्या कामाची 
सा. बां. नर्. च्या निकिाप्रमाणे 

असल्याची तपासणी केली जाते 
का? 

होय िाही होय िाही िासि खाजर्ी 
कंिाटदार 

इतर  होय िाही 

(1) (2) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) 
1 कोकण  39 18 35 15 50 1 0 52 0 
2 िानिक  3 21 11 1 9 3 0 11 0 
3 पुणे  12 20 39 0 18 20 0 38 1 
4 औरंर्ाबाद  43 12 38 10 20 31 0 48 1 
5 अमरार्ती  11 5 25 0 20 7 0 23 0 
6 िार्पूर  16 7 33 0 18 10 0 33 0 

महाराष्ट्र राज्य  124 83 181 26 135 72 0 205 2 
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पनरनिष्ट्ट - 4 (पुढे र्ाल)ू 

योजिेनर्ियी नजल्हा पुरर्ठा अनधकारी यांचकेरू्ि संकनलत मानहतीर्र आधानरत तक्ते 
अ.क्र. नर्भार् िर्ीि िासकीय 

र्ोदामाच्या 
बांधकामासाठी 

जमीि कोणाच्या 
मालकीची असते ? 

िर्ीि िासकीय 
र्ोदामाच्या 

बांधकामासाठी िासिािे 
र्ोदामाच्या  क्षमतेिुसार 

आराखर्ा (plan-sketch 
map) निनित करूि 

नदला आहे का? 

िासकीय 
र्ोदाम 

बारमाही 
पोहोच 

रस्त्यांिी 
जोर्ल ेआहे 

का? 

या योजिेंतर्वत 
योजिेच्या 

कायान्र्यिात 
अर्चणी र् िटुी 

आहेत, असे 
आपणांस र्ाटते 

का ? 

या योजिेचा 
उददेि 

साध्य झाला 
आहे, असे 
आपणांस 

र्ाटते का ? 

िासि खाजर्ी होय िाही  होय िाही  होय िाही  होय िाही  

(1) (2) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) 
1 कोकण  42 0 36 6 50 1 18 31 35 15 
2 िानिक  11 1 12 0 11 1 3 9 11 1 
3 पणेु  39 0 38 1 35 3 8 31 39 0 
4 औरंर्ाबाद  55 0 53 3 46 1 6 43 38 10 
5 अमरार्ती  26 0 23 2 25 1 6 19 25 0 
6 िार्परू  33 0 33 0 33 0 11 22 33 0 
महाराष्ट्र राज्य  206 1 195 12 200 7 52 155 181 26 

 
अ.क्र. नर्भार् िासकीय र्ोदामासाठी र्ापरण्यात आलेले बांधकाम सानहत्याचा तपिील 

चौथरा 
माती 

काँक्रीट 
कोबा 

िहाबादी 
फरिी 

इतर भभत  
माती 

काळा 
दर्र् 

जांभा दर्र् कच्च्या 
नर्टा 

पक्क्या 
नर्टा 

नसमेंटच े
ठोकळे 

इतर 

(1) (2) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89 (90) 

1 कोकण  3 27 23 2 3 7 5 8 27 0 0 
2 िानिक  0 8 2 1 0 0 0 0 12 0 0 
3 पुणे  1 35 3 1 0 7 0 1 32 0 1 
4 औरंर्ाबाद  1 38 9 2 2 9 0 0 38 1 1 
5 अमरार्ती  1 21 0 4 0 0 0 0 26 0 0 
6 िार्पूर  0 21 5 1 0 0 0 0 27 0 0 
महाराष्ट्र राज्य  6 150 42 9 5 23 5 9 162 1 2 
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पनरनिष्ट्ट - 4 (पुढे र्ाल)ू 

योजिेनर्ियी नजल्हा पुरर्ठा अनधकारी यांचकेरू्ि संकनलत मानहतीर्र आधानरत तक्ते 

अ.
क्र. 

नर्भार् िासकीय र्ोदामासाठी र्ापरण्यात आललेे बांधकाम सानहत्याचा तपिील 

भभतींिा नर्लार्ा 
केला आहे काय ? 

चुिा नसमेंट इतर छत 
ॲसबेस-
टॉस िीट 

लोखंर्ी 
िीट 

कौल े स्लबॅ  इतर  

होय िाही 

(1) (2) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) 

1 कोकण  48 4 6 48 6 4 41 0 0 1 
2 िानिक  15 0 0 15 0 1 14 0 0 7 
3 पणेु  36 0 0 34 0 6 27 0 0 4 
4 औरंर्ाबाद  47 4 2 43 1 2 40 0 0 6 
5 अमरार्ती  26 0 0 26 0 7 13 0 0 5 
6 िार्परू  27 0 0 26 0 5 3 0 0 19 
महाराष्ट्र राज्य  199 8 8 192 7 25 138 0 0 42 
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महाराष्ट्र िासन, वनयोजन विभाग 
अर्थव ि सांख्ख्यकी संचालनालय 

निीन िासकीय गोदामांचे बांधकाम, अख्ततत्िात असलेल्या िासकीय गोदामांचे पनुबांधकाम  
ि नतुनीकरण या योजनेचा मलू्यमापन अभ्यास 

पिक - 1 
अन्न, नागरी परुिठा ि ग्राहक संरक्षण विभाग, मंिालय, मुंबई यांच्यासाठी भराियाचे पिक 

 
चौक 1 : योजनेअंतगवत िर्ववनहाय वितरीत वनधी ि झालेला खचव याबाबतचा तपिील 

(₹कोटीत) 
 

वर्ष ववतरीत वनधी झालेला खर्ष ववतरीत वनधीपेक्षा कमी / जास्त खर्ष झाला 
असल्यास त्यार्ी कारणे  

(1) (2) (3) (4) 
2011-12    

2012-13    

2013-14    

2014-15    

2015-16    

एकूण    

 
चौक 2 : योजनेंतगवत नाबार्व या संतरे्थस सादर केलेले प्रवतपतूीचे दािे ि नाबार्वकरू्न मंजरू झालेले दािे 

(₹कोटीत) 
 

वर्ष प्रवतपतूीच्या दाव्यासाठी 
सादर केलेल्या गोदामांर्ी 

संख्या 

शासनाने सादर केलेल्या 
प्रवतपतूीच्या दाव्यार्ी रक्कम 

नाबाडषने मंजरू केलेल्या प्रवतपतूीच्या दाव्यार्ी  
संख्या रक्कम 

(1) (2) (3) (4) (5) 
2011-12    

 
 

 

2012-13     

2013-14     

2014-15     

2015-16     

एकूण     
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चौक 3 : वजल्हावनहाय जनगणना-2011 नसुार लोकसंख्या, विधापविकाधारकांची संख्या, उपलब्ध गोदामे ि साठिणकू क्षमता (मे.टन) (सन 2011-2012), लोकसंख्येच्या 
 प्रमाणात आिश्यक साठिणकू क्षमता (मे.टन), साठिणकू क्षमतेची तूट (मे.टन), योजनेअंतगवत ि नव्याने बांधकाम करण्यात येणाऱ्या गोदामांची साठिणकू क्षमता 
 (मे.टन) याबाबतचा तपिील 
 

अ. 
क्र. 

वजल्हा जनगणना-
2011 नसुार 
लोकसंख्या 

(0.00 
लाख) 

सिव प्रकारच्या 
विधापविकाधारकांची 

संख्या 
(सन 2011-2012) 

उपलब्ध 
गोदामांची 

संख्या 
(सन 2011-

2012) 

उपलब्ध 
गोदामांची 
साठिणकू 
क्षमता 

(मे.टन) (सन 
2011-
2012) 

लोकसंख्येच्या 
प्रमाणात 
आिश्यक 
साठिणकू 
क्षमता (मे. 

टन) 

साठिणकू 
क्षमतेची 

तूट  
(मे. टन) 

नव्याने बांधकाम करण्यात येणाऱ्या 
गोदामांची संख्या 

नव्याने बांधकाम 
करण्यात 
येणाऱ्या 
गोदामांची 

साठिणकू क्षमता 
(मे. टन) 

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

2 मुंबई उपनगर         

3 ठाणे         

4 रायगड         

5 रत्नावगरी         

6 ससधदुगूष         

7 पालघर         

8 पणेु         

9 सातारा         

10 सांगली         

11 कोल्हापरू         

12 सोलापरू         

13 नावशक         

14 अहमदनगर         

15 जळगाव         

16 धळेु         

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

18 औरंगाबाद         

19 जालना         

20 बीड         

21 उस्मानाबाद         

22 लातरू         

23 नांदेड         

24 परभणी         

25 सहगोली         

26 अमरावती         

27 अकोला         

28 यवतमाळ         

29 बलुढाणा         

30 वावशम         

31 नागपरू         

32 वधा         

33 भंडारा         

34 रं्द्रपरू         

35 गडवर्रोली         

36 गोंवदया         

एकूण         
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चौक 4 : योजनेअंतगवत वजल्हावनहाय बांधण्यात आलेली निीन गोदामे, अख्ततत्िात असलेल्या गोदामांचे पनुबांधकाम ि नतुनीकरण करण्यात आलेल्या िासकीय गोदामांची संख्या 
अ. 
क्र. 

वजल्हा प्रकार 
नवीन बांधकाम पनुबांधकाम नतुनीकरण 

वठकाणे * संख्या वठकाणे संख्या वठकाणे संख्या 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 मुंबई शहर       
2 मुंबई उपनगर       
3 ठाणे       
4 रायगड       
5 रत्नावगरी       
6 ससधदुगूष       
7 पालघर       
8 पणेु       
9 सातारा       
10 सांगली       
11 कोल्हापरू       
12 सोलापरू       
13 नावशक       
14 अहमदनगर       
15 जळगाव       
16 धळेु       
17 नंदरूबार       
18 औरंगाबाद       
19 जालना       
20 बीड       
21 उस्मानाबाद       
22 लातरू       
23 नांदेड       
24 परभणी       
25 सहगोली       
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26 अमरावती       
27 अकोला       
28 यवतमाळ       
29 बलुढाणा       
30 वावशम       
31 नागपरू       
32 वधा       
33 भंडारा       
34 रं्द्रपरू       
35 गडवर्रोली       
36 गोंवदया       

एकूण       
 

*उदा. पुणे नजल््ामध्ये 14 नठकाणी िासकीय र्ोदामे बांधण्यात आली असूि, बांधण्यात आलेल्या िर्ीि र्ोदामांची एकूण संख्या 18 इतकी आहे. 
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चौक 5 : योजनेअंतगवत िर्ववनहाय क्षमतेनसुार बांधण्यात आलेली निीन गोदामे, अख्ततत्िात असलेल्या गोदामांचे पनुबांधकाम ि नतुनीकरण करण्यात आलेल्या िासकीय 
 गोदामांच्या प्रकारानसुार गोदामांची संख्या 

 

वर्ष प्रकारानसुार गोदामांर्ी संख्या 

नवीन बांधकाम (मे.टन) पनुबांधकाम (मे.टन) नतुनीकरण (मे.टन) 
150 

ते 
499 

500 1080 1800 3000 3001  
व 

त्यापेक्षा 
जास्त 

एकूण 150 
ते 

499 

500 1080 1800 3000 3001  
व 

त्यापेक्षा 
जास्त 

एकूण 150 
ते 

499 

500 1080 1800 3000 3001  
व 

त्यापेक्षा 
जास्त 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 

2011-12  
 

   
 

  
 

   
 

 
       

2012-13  
 

   
 

  
 

   
 

 
       

2013-14  
 

   
 

  
 

   
 

 
       

2014-15  
 

   
 

  
 

   
 

 
       

2015-16  
 

   
 

  
 

   
 

 
       

एकूण                      
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चौक 6 : योजनेच्या अंमलबजािणीबाबतची मावहती 

अ.क्र बाब तपिील 
(1) (2) (3) 
1 सदर योजनेसाठी  प्रत्येक वर्ी परेुसा वनधी उपलब्ध होतो का?  

(होय-1, नाही-2) 
 

2 नसल्यास, प्रत्येक वर्ी सरासरी वकती वनधी उपलब्ध व्हावा असे आपणास वाटते ? 
(₹. कोटीत)      

 

3 या योजनेंतगषत प्राप्त प्रस्तावांर्ी राज्यस्तरावर सावषजवनक बांधकाम ववभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांच्यामार्ष त तांवत्रक छाननी करण्यात येते काय? (होय-1,नाही-2) 

 

4 नवीन शासकीय गोदाम बांधकाम,अस्स्तत्वात असलेल्या शासकीय गोदामारे् 
पनुबांधकाम व नतुनीकरण कोणाकडून करून घेतले जाते? 
[शासन-1, खाजगी कंत्राटदार-2, इतर (स्पष्ट करावे)-3] 

 
 
............................................... 
 

5 नवीन शासकीय गोदाम बांधकामासाठी जमीन कोणाच्या मालकीर्ी असते? 
(शासन-1, खाजगी-2) 

 

6 खाजगी जमीन असल्यास ती शासनास हस्तांतरीत केली जाते काय? 
(होय-1, नाही-2) 

 

7 या योजनेच्या कायान्वयनात गोदामांर्ी देखभाल दरुुस्ती करण्यासाठी कमषर्ाऱयांर्ा 
आकृतीबंध वनस्चर्त करण्यात आला आहे का ? (होय-1, नाही-2) 

 

8 गोदामांच्या देखभाल दरुुस्तीच्या अनरंु्गाने वजल्हास्तरावरील परुववठा ववभाग व 
बांधकाम ववभाग यामध्ये समन्वय आहे का ? (होय-1, नाही-2) 

 

9 गोदामांर्ी देखरेख कोणाकडून केली जाते? 
[शासकीय र्ौकीदार-1, कंत्राटी पध्दतीने खाजगी संस्था-2, इतर (स्पष्ट करावे)-3] 

 

10 गोदामार्ी देखरेख करण्यासाठी गोदामात वकती कमषर्ारी कायषरत असतात ?  

11 या योजनेंतगषत राज्यात बांधण्यात आलेल्या नवीन शासकीय गोदामांर्ी साठवणकू 
क्षमता ही कोणत्याही एकावेळी वकमान तीन मवहन्यांर्ा धान्यसाठा साठववण्यासाठी 
परेुशी आहे असे आपणास वाटते का ? (होय-1, नाही-2) 

 

12 या योजनेंतगषत राज्यात बांधण्यात आलेल्या गोदामांर्ा धान्य साठववण्याव्यवतवरक्त 
इतर अन्य कामासाठी उपयोग करण्यात येतो का ? (होय-1, नाही-2) 

 

13 नवीन शासकीय गोदामांच्या बांधकामार्ा दजा योग्य आहे याबाबतर्ी तपासणी 
राज्यस्तरावरून केली जाते का ? (होय-1, नाही-2) 

 

14 
 
 

वजल्यात अस्स्तत्वात असलेल्या व पनुबांधकाम सकवा नतुनीकरण करण्यात  
आलेल्या शासकीय गोदामांच्या बांधकामाच्या दजार्ी तपासणी आपणाकडून  
केली जाते का ? (होय-1, नाही-2) 

 

15 या योजनेंतगषत राज्यातील शासकीय गोदामारे् राज्यस्तरावरून वनवरक्षणे घेण्यासाठी 
काही मानके ठरववण्यात आली आहेत का ? (होय-1, नाही-2) 

 

16 होय असल्यास, मानकारे् प्रमाण (टक्केवारी) 
 
 

 

₹...........
...... 
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(1) (2) (3) 
17 नाही असल्यास, कारणे 1. 

 
2. 
 
3. 
 

18 या योजनेच्या कायान्वयनात काही अडर्णी वा त्रटुी आहेत, असे आपणास वाटते 
का? (होय-1, नाही-2) 

 

19 या योजनेंतगषत नाबाडषकडून दाव्याच्या रकमेर्ी प्रवतपतूी वेळेत होते का?  
(होय-1, नाही-2) 

 

20 नाही असल्यास, कारणे 1. 
 
2. 
 
3. 
 

21 अन्नधान्यार्ी साठवणकू व हाताळणकू प्रभावीवरत्या करण्यासाठी परेुशी गोदामे 
उपलब्ध झाली आहेत का ? (होय-1, नाही-2) 

 

22 नसल्यास त्यार्ी प्रमखु कारणे. 1. 
 
2. 
 
3. 
 

23 योजनेंतगषत बांधलेले, पनुबांधकाम व नतुनीकरण केलेल्या गोदामांर्ी क्षमता तीन 
मवहन्यांर्ा धान्यसाठा ठेवता येईल एवढी आहे का? (होय-1, नाही-2)    

 

24 या योजनेर्ा उदे्दश साध्य झाला आहे, असे आपणास वाटते का ?  
(होय-1, नाही-2) 
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चौक-7 : योजनेविर्यी अर्चणी ि उपाययोजना अवभप्राय 

अ.क्र. योजनेविर्यीच्या अर्चणी ि उपाययोजना 
1 अडर्ण/ समस्या 

 

 

 

त्यावरील उपाययोजना 
 

 

 

2 अडर्ण/ समस्या 
 

 

 

त्यावरील उपाययोजना 
 

 

 

3 अडर्ण/ समस्या 
 

 

 

 

त्यावरील उपाययोजना 
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चौक-8 :  मावहती संकवलत करणारे संचालनालयाचे अवधकारी / कमवचारी यांचे अवभप्राय 

 

 

 

 

 

चौक-9 : के्षिकामाविर्यी मावहती 

अ.क्र. बाब नाि पदनाम वदनांक तिाक्षरी 

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

2 मावहतीसंकवलत करणारे 
अ. व सां. संर्ालनालयारे् 
अवधकारी/कमषर्ारी 

    

3 वनरीक्षण करणारे अ. व सां. 
संर्ालनालयारे् 
अवधकारी/कमषर्ारी 

    

 
 

चौक-10 : पिकाच्या छाननीविर्यी मावहती 

अ.क्र. बाब नाि पदनाम वदनांक तिाक्षरी 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 पत्रकार्ी सकू्ष्म तपासणी 

करणारे वजल्हा सांस्ख्यकी 
कायालयातील अवधकारी / 
कमषर्ारी 

    

    

2 पत्रकार्ी सकू्ष्मतपासणी 
करणारे उप आयकु्त (वन.) 
यांच्या कायालयातील 
अवधकारी /कमषर्ारी 

    

    

3 पत्रकार्ी सकू्ष्म तपासणी 
करणारे मुख्य कायालय, मुंबई 
येथील अवधकारी / कमषर्ारी 
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महाराष्ट्र िासन, वनयोजन विभाग 
अर्थव ि सांख्ख्यकी संचालनालय 

निीन िासकीय गोदामांचे बांधकाम, अख्ततत्िात असलेल्या िासकीय गोदामांचे पनुबांधकाम ि नतुनीकरण 
या योजनेचा मलू्यमापन अभ्यास 

पिक -2 
वजल्हावधकारी, वजल्हावधकारी कायालय यांच्यासाठी भराियाचे पिक 

 
विभाग----------------------                            संकेतांक:     
वजल्हा : ------------------                             संकेत ंक:     
चौक - 1 : ओळख तपिील  

.
अ.क्र  

 बाब  तपशील 

(1) (2) (3) 
    1 विल्हावधकाऱ्याचे िाि  

2 विल्हावधकािी कायालयाचा पूर्ष पत्ता, दिूध्ििी क्रमाांक / 
भ्रमर्ध्ििी क्रमाांक, ई-मेल 

पत्ता: 
 

दिूध्ििी क्रमाांक: 
भ्रमर्ध्ििी क्रमाांक: 
ई-मेल: 

3 विल्हावधकािी कायालयातील या योििेसांबांधी 
मावहती देर्ाऱ्या अवधकािी / कमषचािी याांचे िाि 

 

४ पूर्ष पत्ता, दिूध्ििी क्रमाांक / भ्रमर्ध्ििी क्रमाांक 

 
पत्ता: 

दिूध्ििी क्रमाांक: 
भ्रमर्ध्ििी क्रमाांक: 
ई-मेल: 
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चौक 2 : वजल्यास योजनेंतगवत िर्ववनहाय प्राप्त वनधी ि झालेला खचव याबाबतचा तपिील 
  (` 0.00 लाखात) 

 
 

चौक 3 : योजनेंतगवत बांधकाम पणूव झालेल्या गोदामांची संख्या ि त्यािरील खचव याबाबतचा तपिील 
(` ₹0.00 लाखात) 

वर्ष प्राप्त वनधीमधनू बांधकाम पणूष 
झालेल्या  

गोदामांर्ी संख्या 

बांधकाम पणूष झालेल्या  
गोदामावरील खर्ार्ी रक्कम 

(1) (2) (3) 

2011-12   

2012-13   

2013-14   

2014-15   

2015-16   

    एकूण   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

वर्ष प्राप्त वनधी झालेला खर्ष प्राप्त वनधीपेक्षा कमी / जास्त खर्ष झाला 
असल्यास त्यार्ी कारणे 

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

2011-12    

2012-13    

2013-14    

2014-15    

2015-16    

एकूण    
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चौक 4 :  तालुकावनहाय जनगणना-2011 नसुार लोकसंख्या, विधापविकाधारकांची संख्या, उपलब्ध गोदामे ि साठिणकू क्षमता 
(मे.टन), योजनावनहाय पाि लाभार्थी यांना अनजेु्ञय असलेल्या पवरमाणानसुार वमळणाऱ्या धान्याच्या  प्रमाणात 
आिश्यक असलेली साठिणकू क्षमता (मे. टन), साठिणकू क्षमतेची तूट (मे.टन) ि योजनेअंतगवत नव्याने बांधकाम 
करण्यात येणाऱ्या गोदामांची साठिणकू क्षमता (मे.टन) याबाबतचा तपिील 

(सन 2011-12) 
 

अ.क्
रकं्र. 

तालुका जनगणना-
2011 
नसुार 

लोकसंख्या 
(0.00 लाख) 

सिव 
प्रकारच्या 

विधापविका 
धारकांची 
संख्या 

 

उपलब्धग
ोोदामांच
ोी संख्या 

 

उपलब्ध 
गोदामांची 
साठिणकू 
क्षमता 

(मे. टन) 

योजनावनहाय पाि 
लाभार्थी यांना 

अनजेु्ञय असलेल्या 
पवरमाणानसुार 
वमळणाऱ्या 

धान्याच्या प्रमाणात 
आिश्यक असलेली 
साठिणकू क्षमता 

(मे. टन) 

साठिणकू 
क्षमतेची 

तूट 
(मे. टन) 

नव्याने 
बांधकाम 
करण्यात 
येणाऱ्या 
गोदामांची 

संख्या 

नव्याने 
बांधकाम 
करण्यात 
येणाऱ्या 
गोदामांची 
साठिणकू 
क्षमता 

(मे. टन) 

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

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

1
0 

         

1
1 

         

1
2 

         

1
3 

         

1
4 

         

1
5 

         

1
6 

         

एकूण         
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चौक 5 : योजनेअंतगवत तालुकावनहाय बांधण्यात आलेली निीन गोदामे, अख्ततत्िात असलेल्या गोदामांचे पनुबांधकाम ि 
 नतुनीकरण करण्यात आलेल्या िासकीय गोदामांच्या प्रकारानसुार गोदामांची संख्या 

अ.क्र तालकुा प्रकार 

नवीन बांधकाम पनुबांधकाम नतुनीकरण 

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

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
1        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
एकूण       
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चौक 6 : योजनेअंतगवत वजल्यात बांधण्यात आलेली निीन गोदामे तसेच, अख्ततत्िात असलेल्या गोदामांचे पनुबांधकाम ि नतुनीकरण करण्यात आलेल्या िासकीय गोदामांची 
िर्ववनहाय ि क्षमतेनसुार संख्या 

 

वर्ष प्रकारानसुार गोदामांर्ी संख्या 

नवीन बांधकाम (मे.टन) पनुबांधकाम (मे.टन) नतुनीकरण (मे.टन) 
150 
ते   
499 

500 1080 1800 3000 3001 
व 
त्यापेक्षा  
जास्त 

एकूण 150 
ते 
499 

500 1080 1800 3000 3001  
व 
त्यापेक्षा 
जास्त 

एकूण 150 
ते  499 

500 1080 1800 3000 3001 व 
त्यापेक्षा 
जास्त 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 
2011-12                      

2012-13                      

2013-14                      

2014-15                      

2015-16                      

एकूण                      
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चौक 7 : योजनेअंतगवत वजल्यात बांधण्यात आलेली निीन गोदामे तसेच, अख्ततत्िात असलेल्या गोदामांचे पनुबांधकाम ि नतुनीकरण करण्यात आलेल्या िासकीय गोदामांची 
 तालुकावनहाय ि क्षमतेनसुार संख्या 

(सन 2011-12) 
अ.क्र. 

क्र. 
तालकुा प्रकारानसुार गोदामांर्ी साठवणकू क्षमता 

नवीन बांधकाम (मे. टन) पनुबांधकाम (मे. टन) नतुनीकरण (मे. टन) 
150 

ते 
499 

500 1080 1800 3000 3001  
व त्यापेक्षा 

जास्त 

एकूण 150 
ते 

499 

500 1080 1800 3000 3001  
व त्यापेक्षा 

जास्त 

एकूण 150 
ते 

499 

500 1080 1800 3000 3001  
व त्यापेक्षा 

जास्त 

एकूण 

      (1)          (2) (3) (4) (5) (6) (7)     (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       

एकूण                      
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चौक 8 : योजनेच्या अंमलबजािणीबाबतची मावहती 

अ.क्र बाब तपिील 
(1) (2) (3) 
1 सदर योजनेसाठी शासनाकडून प्रत्येक वर्ी मागणीनसुार परेुसा वनधी प्राप्त होतो का?  

(होय-1,नाही-2) 
 

2 नसल्यास, प्रत्येक वर्ी सरासरी वकती वनधी उपलब्ध व्हावा असे आपणास वाटते ? 
(₹0.00 लाखात)      

₹.......................................  

3 नवीन शासकीय गोदामांरे् बांधकाम, अस्स्तत्वात असलेल्या शासकीय गोदामारे् 
पनुबांधकाम व नतुनीकरण कोणाकडून करून घेतले जाते? 
[शासन-1, खाजगी कंत्राटदार-2, इतर (स्पष्ट करावे)-3] 

 
 
............................................... 
 

4 नवीन शासकीय गोदामाच्या बांधकामासाठी जमीन कोणाच्या मालकीर्ी असते ? 
(शासन-1, खाजगी-2) 

 

5 खाजगी जमीन असल्यास ती शासनास हस्तांतरीत केली जाते काय ? 
(होय-1, नाही-2) 

 

6 गोदामांर्ी देखरेख कोणाकडून केली जाते?  
(शासकीय र्ौकीदार-1, कंत्राटी पध्दतीने खाजगी संस्था-2, इतर (स्पष्ट करावे)-3) 

 
 
............................................... 
 

7 गोदामार्ी देखरेख करण्यासाठी वजल्यातील सवष गोदामात कायषरत असलेल्या 
कमषर्ाऱयांर्ी संख्या 

 

8 या योजनेंतगषत बांधण्यात आलेल्या नवीन शासकीय गोदामांर्ी साठवणकू क्षमता ही 
कोणत्याही एकावेळी वकमान तीन मवहन्यांर्ा धान्यसाठा साठववण्यासाठी परेुशी आहे 
असे आपणास वाटते का ? (होय-1, नाही-2) 

 

9 नवीन शासकीय गोदामांच्या बांधकामार्ा दजा योग्य आहे याबाबतर्ी तपासणी 
आपणाकडून केली जाते का ? (होय-1, नाही-2) 

 

10 वजल्यात अस्स्तत्वात असलेल्या व पनुबांधकाम सकवा नतुनीकरण करण्यात  
आलेल्या शासकीय गोदामांच्या बांधकामाच्या दजार्ी तपासणी आपणाकडून  
केली जाते का? (होय-1, नाही-2) 

 

11 या योजनेंतगषत वजल्यातील शासकीय गोदामांरे् वजल्हास्तरावरून वनवरक्षणे घेण्यासाठी 
काही मानके वनस्चर्त करण्यात आली आहेत का? (होय-1,नाही-2) 

 

12 होय असल्यास, मानकारे् प्रमाण (टक्केवारी)  

13 नाही असल्यास, कारणे 1. 
2. 
3. 

14 या योजनेंतगषत योजनेच्या कायान्वयनात अडर्णी व त्रटुी आहेत, असे आपणास वाटते 
का ? (होय-1,नाही-2) 
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(1) (2) (3) 
15 या योजनेंतगषत क्षेत्रीय अवधकाऱयांकडून वववहत वेळेत प्रस्ताव प्राप्त होतात काय?  

(होय-1,नाही-2) 
 

16 नाही असल्यास, कारणे 1. 
 
2. 
 
3. 
 

17 या योजनेंतगषत प्राप्त प्रस्तावांर्ी राज्यस्तरावर सावषजवनक बांधकाम ववभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांच्यामार्ष त तांवत्रक छाननी करण्यात येते काय ? (होय-1,नाही-2) 

 

18 या योजनेंतगषत प्रशासकीय ववभागाच्या स्तरावर नवीन गोदाम बांधकाम प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता वमळण्यास वकती मवहन्यांर्ा कालावधी लागतो ? 
(एक मवहना-1, दोन मवहने-2, तीन मवहने-3, तीन मवहन्यांपेक्षा जास्त-4) 

 

19 या योजनेंतगषत वनधी अथषसंकस्ल्प य ववतरण प्रणालीवर आपणास उपलब्ध होतो काय? 
(होय-1,नाही-2) 

 

20 या योजनेंतगषत आपणास प्राप्त झालेला वनधी सावषजवनक बांधकाम ववभागाच्या 
कायषकारी अवभयंत्याकडे अथषसंकस्ल्प य ववतरण प्रणाली्ारे वगष करण्यात येतो काय? 
(होय-1, नाही-2) 

 

21 या योजनेंतगषत प्राप्त झालेला वनधी खर्ष झाल्यानंतर त्याबाबतर्ा अहवाल सावषजवनक 
बांधकाम ववभागाकडून आपल्या कायालयास सादर करण्यात येतो काय? (होय-1, 
नाही-2) 

 

22 नाही असल्यास, त्यार्ी कारणे 1. 
 
2. 
 
3. 
 

23 होय असल्यास, या योजनेंतगषत झालेल्या खर्ार्ा अहवाल अन्न, नागरी परुवठा व 
ग्राहक संरक्षण ववभाग, मंत्रालय यांना सादर करण्यात येतो का? (होय-1,नाही-2) 

 

24 अन्नधान्यार्ी साठवणकू व हाताळणकू प्रभावीवरत्या करण्यासाठी परेुशी गोदामे उपलब्ध 
झाली आहेत का? (होय-1,नाही-2) 

 

25 नसल्यास त्यार्ी प्रमखु कारणे. 1. 
 
2. 
 
3. 
 

26 या योजनेर्ा उदे्दश साध्य झाला आहे, असे आपणास वाटते का?  
(होय-1,नाही-2) 
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चौक - 9 : योजनेविर्यी अर्चणी ि उपाययोजना अवभप्राय 
अ.क्र. योजनेविर्यीच्या अर्चणी ि उपाययोजना 

1 अडर्ण/ समस्या 
 
 
 
 
 
 
 

त्यावरील उपाययोजना 
 
 
 
 
 
 
 

2 अडर्ण/ समस्या 
 
 
 
 
 
 
 

त्यावरील उपाययोजना 
 
 
 
 
 
 
 

3 अडर्ण/ समस्या 
 
 
 
 
 
 
 

त्यावरील उपाययोजना 
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चौक - 10 : मावहती संकवलत करणारे संचालनालयाचे अवधकारी/कमवचारी यांचे अवभप्राय 
 
 
 
 
 
 
 

 

चौक - 11 : के्षिकामाविर्यीमावहती 
अ.क्र. बाब नाि पदनाम वदनांक तिाक्षरी 

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

1 मावहती देणारे     

2 मावहती संकवलत करणारे 
अ. व सां. संर्ालनालयारे् 
अवधकारी / कमषर्ारी 

    

3 वनरीक्षण करणारे अ. व सां. 
संर्ालनालयारे् अवधकारी / 
कमषर्ारी 

    

 
 

चौक - 12 : पिकाच्या छाननीविर्यी मावहती 
 

अ.क्र. बाब नाि पदनाम वदनांक तिाक्षरी 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 पत्रकार्ी सकू्ष्म तपासणी 
करणारे वजल्हा सांस्ख्यकी 
कायालयातील अवधकारी / 
कमषर्ारी 

    

    

2 पत्रकार्ी सकू्ष्मतपासणी 
करणारे उप आयकु्त (वन) 
यांच्या कायालयातील 
अवधकारी / कमषर्ारी 

    

    

3 पत्रकार्ी सकू्ष्म तपासणी 
करणारे मुख्य कायालय, 
मुंबई येथील अवधकारी 
/कमषर्ारी 

    

    

 
***** 
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महाराष्ट्र िासन, वनयोजन विभाग 
अर्थव ि सांख्ख्यकी संचालनालय 

निीन िासकीय गोदामांचे बांधकाम, अख्ततत्िात असलेल्या िासकीय गोदामांचे पनुबांधकाम ि नतुनीकरण 
या योजनेचा  मलू्यमापन अभ्यास 

पिक - 3 
कायवकारी अवभयंता, सािवजवनक बांधकाम विभाग यांच्यासाठी भराियाचे पिक 

 
विभाग : ------------------                                      संकेतांक 
वजल्हा : ------------------                                       संकेतांक 
चौक - 1 : ओळख तपिील 

अ.क्र. बाब तपिील 
(1) (2) (3) 
1 कायषकारी अवभयंत्यांरे् नाव  
2 
 

कायषकारी अवभयंता यांच्या कायालयाचा पूर्ष पत्ता, दिूध्ििी 
क्रमाांक / भ्रमर्ध्ििी क्रमाांक, ई-मेल 

पत्ता: 
 
दिूध्ििी क्रमाांक: 
भ्रमर्ध्ििी क्रमाांक: 
ई-मेल: 

3 विल्यातील शासकीय गोदामाची एकूर् सांख्या  

4 विल्यात योििेंतगषत आतापयंत केलेल्या गोदामाांचे ििीि 
बांधकाम, अस्स्तत्वात असलेल्या गोदामांरे् पनुबांधकाम व 
नतुनीकरण केलेल्या गोदामाांची सांख्या 

नवीन बांधकाम अस्स्तत्वात असलेल्या गोदामांरे् 
पनुबांधकाम नतुनीकरण  

   
 
 

चौक - 2 : योजनेंतगवत वजल्हावधकारी कायालयाकरू्न िर्ववनहाय प्राप्त वनधी ि झालेला खचव याबाबतचा तपिील 
(₹0.00 लाखात) 

 
 
 

वर्ष प्राप्त वनधी झालेला खर्ष प्राप्त वनधीपेक्षा कमी/जास्त खर्ष झाला  
असल्यास त्यार्ी कारणे 

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

2011-12    

2012-13    

2013-14    

2014-15    

2015-16    

एकूण    
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चौक - 3 : योजनेंतगवत बांधकाम पणूव झालेल्या गोदामांची संख्या ि त्यािरील खचव याबाबतचा तपिील  

(₹0.00 लाखात) 
वर्ष प्राप्त वनधीमधनू बांधकाम पणूष झालेल्या  

गोदामांर्ी संख्या 
बांधकाम पणूष झालेल्या  

गोदामावरील खर्ार्ी रक्कम 
(1) (2) (3) 

2011-12   

2012-13   

2013-14   

2014-15   

2015-16   

एकूण   

चौक - 4 : योजनेअंतगवत तालुकावनहाय बांधण्यात आलेली निीन गोदामे, अख्ततत्िात असलेल्या गोदामांचे पनुबांधकाम ि 
 नतुनीकरण करण्यात आलेल्या िासकीय गोदामांची संख्या 

अ.क्र. तालकुा प्रकार 

नवीन बांधकाम पनुबांधकाम नतुनीकरण 

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

एकूण       
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चौक - 5 : योजनेअंतगवत वजल्यात बांधण्यात आलेली निीन गोदामे तसेच, अख्ततत्िात असलेल्या गोदामांचे पनुबांधकाम ि नतुनीकरण करण्यात आलेल्या िासकीय गोदामांची 
 िर्ववनहाय ि क्षमतेनसुार संख्या 
 

वर्ष प्रकारानसुार गोदामांर्ी साठवणकू क्षमता 

नवीन बांधकाम (मे. टन) पनुबांधकाम (मे. टन) नतुनीकरण (मे. टन) 

150 
ते 

499 

500 1080 1800 3000 3001 
व 

त्यापेक्षा 
जास्त 

एकूण 150 
ते 

499 

500 1080 1800 3000 3001 
 व 

त्यापेक्षा 
जास्त 

एकूण 150 
ते 

499 

500 1080 1800 3000 3001 
व 

त्यापेक्षा 
जास्त 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 

2011-12                      

2012-13                      

2013-14                      

2014-15                      

2015-16                      

एकूण                      
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चौक - 6 : योजनेअंतगवत वजल्यात बांधण्यात आलेली निीन गोदामे तसेच, अख्ततत्िात असलेल्या गोदामांचे पनुबांधकाम ि नतुनीकरण करण्यात आलेल्या िासकीय गोदामांची 
 तालुकावनहाय ि क्षमतेनसुार संख्या 
अ.क्र तालकुा प्रकारानसुार गोदामांर्ी साठवणकू क्षमता 

नवीन बांधकाम (मे. टन) पनुबांधकाम (मे. टन) नतुनीकरण (मे. टन) 

150 
 ते  

499 

500 1080 1800 3000 3001 
व त्यापेक्षा 

जास्त 

एकूण 150 
ते  

499 

500 1080 1800 3000 3001 
व त्यापेक्षा 

जास्त 

एकूण 150  
ते  

499 

500 1080 1800 3000 3001 
 व त्यापेक्षा 

जास्त 

एकूण 

 (1) (2) (3)      (4)       (5) (6) (7)          (8)      (9)      (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

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

एकूण                       
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चौक - 7 : योजनेच्या अंमलबजािणीबाबतची मावहती 

अ.क्र बाब तपिील 
(1) (2) (3) 
1 सदर योजनेसाठी वजल्हावधकारी कायालयाकडून प्रत्येक वर्ी मागणीनसुार परेुसा 

वनधी प्राप्त होतो का ? (होय-1,नाही-2) 
 

2 नसल्यास, प्रत्येक वर्ी सरासरी वकती वनधी उपलब्ध व्हावा असे आपणास वाटते ? 
(₹0.00 लाखात)      

₹............................................... 

 
3 नवीन शासकीय गोदामांरे् बांधकाम,अस्स्तत्वात असलेल्या शासकीय गोदामारे् 

पनुबांधकाम व नतुनीकरण कोणाकडून करून घेतले जाते ? 
(शासन-1, खाजगी कंत्राटदार-2, इतर (स्पष्ट करावे)-3) 

 
 
............................................... 

4 शासनमान्य कंत्राटदारामार्ष त नवीन बांधकाम, अस्स्तत्वात असलेल्या शासकीय 
गोदामारे् पनुबांधकाम व नतुनीकरण केलेल्या कामार्ी सा. बां. वव. च्या वनकर्ाप्रमाणे 
असल्यार्ी तपासणी केली जाते का ? (होय-1,नाही-2) 
 

 

5 नवीन शासकीय गोदामांरे् बांधकाम, अस्स्तत्वात असलेल्या शासकीय गोदामारे् 
पनुबांधकाम व नतुनीकरण करण्यासाठी आपल्या ववभागाकडून स्पधात्मक वनववदा 
मागववण्यात येतात का ? (होय-1, नाही-2) 

 

6 नाही असल्यास, त्यार्ी कारणे 1. 
2. 
3. 

7 नवीन शासकीय गोदामाच्या बांधकामासाठी जमीन कोणाच्या मालकीर्ी असते ? 
(शासन-1, खाजगी-2) 

 

8 खाजगी  जमीन असल्यास ती शासनास हस्तांतरीत केली जाते काय ? 
(होय-1, नाही-2) 

 

9 नवीन शासकीय गोदामाच्या बांधकामासाठी घेतलेल्या प्लॉटरे् आकारमान  
(र्ौ. मी.) 

 

10 नवीन शासकीय गोदामाच्या बांधकामासाठी शासनाने गोदामाच्या क्षमतेनसुार 
आराखडा (plan-sketch map) वनस्चर्त करून वदला आहे का? (होय-1, नाही-2) 

 
 

11 होय असल्यास, आराखड्यारे् आकारमान  आकारमान लांबी  
(मी.) 

रंुदी 
(मी.) 

उंर्ी 
(मी.) 

150 ते 499 मे. टन     

500 मे. टन     

1080 मे. टन     

1800 मे. टन     

3000 मे. टन     

3001 व त्यापेक्षा जास्त मे. टन     

12 या योजनेंतगषत बांधण्यात आलेल्या नवीन शासकीय, अस्स्तत्वात असलेल्या व 
पनुबांधकाम सकवा नतुनीकरण केलेल्या शासकीय गोदामे बारमाही पोहोर् रस्त्यांनी 
जोडली आहेत का ? (होय-1,नाही-2) 
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(1) (2) (3) 
13 या योजनेंतगषत वनधी अथषसंकस्ल्प य ववतरण प्रणालीवर आपणास उपलब्ध होतो 

काय? (होय-1,नाही-2) 
 

14 या योजनेंतगषत प्राप्त झालेला वनधी खर्ष झाल्यानंतर त्याबाबतर्ा अहवाल आपल्या 
ववभागाकडून वजल्हावधकारी कायालयास सादर करण्यात येतो काय?  
(होय-1,नाही-2) 

 

15 नाही असल्यास, त्यार्ी कारणे 1. 
2. 
3. 

16 या योजनेंतगषत योजनेच्या कायान्वयनात अडर्णी व त्रटुी आहेत, असे आपणास 
वाटते का? (होय-1,नाही-2) 

 

17 या योजनेर्ा उदे्दश साध्य झाला आहे, असे आपणास वाटते का?  
(होय-1,नाही-2) 

 

 
चौक - 8 : गोदाम बांधकामाविर्यी मावहती 

अ.क्र. बाब तपिील 
(1) (2) (3) 
1 नवीन बांधण्यात आलेल्या गोदामांमध्ये हवा खेळती राहील अशी व्यवस्था केली आहे 

का? (होय-1, नाही-2) 
 

2 नवीन बांधकाम केलेल्या गोदामांरे् दरवाजे धान्यार्ी सहजवरत्या ने-आण करणे शक्य 
होईल या दसृ्ष्टकोनातनू बांधण्यात आले आहेत का? (होय-1, नाही-2) 

 

3 नवीन बांधकाम केलेल्या गोदामांमध्ये पावसारे् व सांडपाणी जाऊ नये या दसृ्ष्टकोनातनू 
र्ौथरा बांधण्यात आला आहे का? (होय-1, नाही-2) 

 

4 नवीन बांधकाम केलेल्या गोदामांच्या सभती व छप्पर यामधनू होणाऱया पाण्यार्ी गळती 
रोखण्यासाठी जलरोधक पध्दतीर्ा अवलंब करण्यात आला आहे का? 
(होय-1, नाही-2) 

 

5 उंदीर/घशुी/पक्षी/इतर प्राण्यांर्ा वशरकाव होणार नाही अशा पध्दतीरे् नवीन गोदामांरे् 
बांधकाम करण्यात आले आहे का? (होय-1, नाही-2) 

 

6 नवीन गोदामारे् बांधकाम हे वाहतुकीसाठी सोयीरे् होईल अशा वठकाणी केले जाते का? 
(होय-1, नाही-2) 

 

7 नवीन बांधकाम केलेल्या गोदामाच्या पवरसरातील पाण्यार्ा वनर्रा होण्यासाठी सवुवधा 
करण्यात आली आहे का? (होय-1, नाही-2) 

 

8 नवीन बांधकाम केलेल्या गोदामामध्ये आग प्रवतबंधक सवुवधा उपलब्ध केली जाते का? 
(होय-1, नाही-2) 

 

9 नाही असल्यास, त्यार्ी कारणे 1. 
2. 
3. 
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(1) (2) (3) 
10 गोदामाच्या बाहेरील व आतील सभतीवर वगलावा (Plastering) केला जातो का? 

(होय-1, नाही-2) 
 

11 नाही असल्यास, त्यार्ी कारणे 1. 
 
2. 
 
3. 
 

12 नवीन बांधकाम केलेल्या गोदामातील तळभाग (Flooring) कोणत्या सावहत्याने तयार 
केला जातो ? 
(वसमेंट-1, र्रशी-2, माती-3, इतर-4, तळभाग (Flooring) केले जात नाही-5 ) 

 

13 तळभाग (Flooring) केले जात नसल्यास, त्यार्ी कारणे 1. 
 
2. 
 
3. 
 

14 नवीन गोदाम बांधकामासाठी येणाऱया अडर्णी 
(वनधी उपलब्धता -1, जमीनअवधग्रहण -2, गोदाम बांधकामार्ा परवाना-3, स्थावनक 
प्रशासनारे् सहकायष-4, बांधकाम सावहत्यार्ी अनपुलब्धता-5, इतर(स्पष्ट करावे) -6) 

 
 
............................................... 
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चौक - 9 : योजनेविर्यी अर्चणी ि उपाययोजना अवभप्राय 
अ.क्र. योजने विर्यीच्या अर्चणी ि उपाययोजना 

1 अडर्ण/ समस्या 

 
त्यावरील उपाययोजना 

 
2 अडर्ण/ समस्या 

 
त्यावरील उपाययोजना 

 
3 अडर्ण/ समस्या 

 
त्यावरील उपाययोजना 

 
  



 
 

  P a g e  | 66 

चौक - 10 : मावहती संकवलत करणारे संचालनालयाचे अवधकारी/कमवचारी यांचे अवभप्राय 
 
 
 
 
 
 

 

चौक - 11 : के्षिकामाविर्यी मावहती 
अ.क्र. बाब नाि पदनाम वदनांक तिाक्षरी 

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

1 मावहती देणारे     

2 मावहती संकवलत करणारे 
अ. व सां. संर्ालनालयारे् 
अवधकारी/कमषर्ारी 

    

3 वनरीक्षण करणारे अ. व 
सां.संर्ालनालयारे् 
अवधकारी/कमषर्ारी 

    

 

चौक - 12 : पिकाच्या छाननीविर्यी मावहती 
अ.क्र. बाब नाि पदनाम वदनांक तिाक्षरी 

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

1 पत्रकार्ी सकू्ष्म तपासणी 
करणारे वजल्हा सांस्ख्यकी 
कायालयातील अवधकारी / 
कमषर्ारी 

    

    

2 पत्रकार्ी सकू्ष्मतपासणी 
करणारे उप आयकु्त (वन) 
यांच्या कायालयातील 
अवधकारी  / कमषर्ारी 

    

    

3 पत्रकार्ी सकू्ष्म तपासणी 
करणारे मखु्य कायालय, मुंबई 
येथील अवधकारी / कमषर्ारी 

    

    

 
***** 
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महाराष्ट्र िासन, वनयोजन विभाग 
अर्थव ि सांख्ख्यकी संचालनालय 

निीन िासकीय गोदामांचे बांधकाम, अख्ततत्िात असलेल्या िासकीय गोदामांचे पनुबांधकाम ि नतुनीकरण 
या योजनेचा मलू्यमापन अभ्यास 

पिक -4 
गोदामासंदभात वजल्हा परुिठा अवधकारी यांच्यासाठी भराियाचे पिक 

 
विभाग : ------------------ संकेतांक 
वजल्हा  : ------------------ संकेतांक 
तालुका : ------------------ संकेतांक 
गाि/िहर : ---------------- संकेतांक 
गोदामाचा प्रकार (निीन बांधकाम-1, अख्ततत्िात असलेल्या संकेतांक 
 िासकीय गोदामाचे पनुबांधकाम-2, नतुनीकरण-3) 
 

गोदाम बांधकामाचे िर्व      
   

चौक - 1 : ओळख तपिील 
 

अ.क्र. बाब तपशील 
(1) (2) (3) 
1 विल्हा पुििठा अवधकाऱ्याचे िाि  
2 
 

विल्हा पुििठा अवधकािी कायालयाचा पूर्ष पत्ता, 
दिूध्ििी क्रमाांक / भ्रमर्ध्ििी क्रमाांक, ई-मेल 

पत्ता: 

दिूध्ििी क्रमाांक: 
भ्रमर्ध्ििी क्रमाांक: 
ई-मेल: 

3 विल्हा पुििठा अवधकािी कायालयातील या योििेसांबांधी 
मावहती देर्ाऱ्या अवधकािी / कमषचािी याांचे िाि 

 

४ पूर्ष पत्ता, दिूध्ििी क्रमाांक / भ्रमर्ध्ििी क्रमाांक 

 
पत्ता: 

दिूध्ििी क्रमाांक: 
भ्रमर्ध्ििी क्रमाांक: 
ई-मेल: 

५ पाहर्ी किण्यात येर्ाऱ्या ििीि/पुिबांधकाम/िुतिीकिर्  
केलेल्या गोदामाचा पूर्ष पत्ता 

पत्ता : 
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चौक - 2 : पाहणी करण्यात येणाऱ्या गोदाम बांधकामाविर्यी मावहती 
अ.क्र. बाब तपिील 
(1) (2) (3) 
1 गोदामांमध्ये हवा खेळती राहील अशी व्यवस्था केली आहे का ? (होय-1, नाही-2) 

 

 

2 गोदामांरे् दरवाजे धान्यार्ी सहजवरत्या ने-आण करणे शक्य होईल, या दसृ्ष्टकोनातनू 
बांधण्यात आले आहेत का? (होय-1, नाही-2) 
 

 

3 गोदामांमध्ये पावसारे् व सांडपाणी जाऊ नये या दसृ्ष्टकोनातनू र्ौथरा बांधण्यात आला 
आहे का? (होय-1, नाही-2) 

 

4 गोदामांच्या सभती व छप्पर यामधून होणाऱया पाण्यार्ी गळती रोखण्यासाठी जलरोधक 
पध्दतीर्ा अवलंब करण्यात आला आहे का? (होय-1, नाही-2) 
 

 

5 उंदीर/घशुी/पक्षी/इतर प्राण्यांर्ा वशरकाव होणार नाही अशा पध्दतीरे् गोदामांरे् बांधकाम 
करण्यात आले आहे का? (होय-1, नाही-2) 
 

 

6 गोदामारे् बांधकाम हे वाहतुकीसाठी सोयीरे् होईल अशा वठकाणी केले आहे का? (होय-
1, नाही-2) 
 

 

7 गोदामाच्या पवरसरातील पाण्यार्ा वनर्रा होण्यासाठी सवुवधा करण्यात आली आहे का? 
(होय-1, नाही-2) 
 

 

8 गोदामामध्ये आग प्रवतबंधक सवुवधा उपलब्ध केली जाते का? (होय-1, नाही-2) 
 

 

9 नाही असल्यास, त्यार्ी कारणे 1. 
2. 
3. 

10 

 

गोदामाच्या बाहेरील व आतील सभतीवर वगलावा (Plastering)केला जातो का? 
(होय-1, नाही-2) 

 

11 नाही असल्यास, त्यार्ी कारणे 1. 
2. 
3. 

12 गोदामातील तळभाग (Flooring) कोणत्या सावहत्याने तयार केला जातो ? 
(वसमेंट-1,र्रशी-2,माती-3,इतर-4, तळभाग (Flooring) केले जात नाही-5 ) 

 
 
 

13 तळभाग (Flooring) केले जात नसल्यास, त्यार्ी कारणे 1. 
2. 
3. 

14 गोदाम बांधकामासाठी येणाऱया अडर्णी 
(वनधीउपलब्धता -1, जमीनअवधग्रहण -2, गोदाम बांधकामार्ा परवाना-3, स्थावनक 
प्रशासनारे् सहकायष-4, बांधकाम सावहत्यार्ी अनपुलब्धता-5, इतर-(स्पष्ट करावे)6) 

 
 
............................................... 
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चौक - 3 : गोदामाविर्यी मावहती 
अ.क्र. बाब तपशील 

 (1) (2) (3) 
1 गोदामार्ी मालकी कोणार्ी आहे? 

(शासन-1, खाजगी-2, वैयस्क्तक-3, महामंडळ-4,  इतर-5) 

 

2 गोदामाच्या प्लॉटरे् आकारमान (र्ौ. मी. )  
3 गोदामारे् आकारमान (र्ौ. मी. ) 

 

4 गोदामार्ा परवाना कोणाकडून वमळाला ? 
(राज्य शासन-1, कें द्र शासन-2, खाजगी संस्था-3, इतर-4) 

 

5 गोदाम बांधकाम / पनुबांधकाम / नतुनीकरण करण्यासाठी आलेला खर्ष 
(`0.00 लाखात) 

 
`....................................... 

6 गोदाम बांधकाम / पनुबांधकाम / नतुनीकरण करण्यासाठी शासनाकडून प्राप्त कजष 
(`0.00 लाखात) 

 

`....................................... 
7 
 

गोदामातील  वशधापवत्रकाधारकांर्ी संख्या 
 

8 गोदामार्ी साठवणकू क्षमता (मे. टन) 
 

9 योजनावनहाय पात्र लाभाथी यांना अनजेु्ञय असलेल्या पवरमाणानसुार वमळणाऱया 
धान्याच्या प्रमाणात आवचयक असलेली साठवणकू क्षमता (मे. टन) 

 

10 साठवणकू क्षमतेर्ी तटू (मे. टन) 
 

 

11 गोदामात असलेल्या खोल्यांर्ी संख्या 
 

 

12 वर्ातील कोणत्या कालावधीत गोदामार्ा जास्तीत जास्त वापर होतो ? 
(जानेवारी ते मार्ष-1, एवप्रल ते जनू-2, जलैु ते सप्टेंबर-3, ऑक्टोबर ते वडसेंबर-4 व 
वर्षभर-5) 

 

13 गोदामात कायषरत कमषर्ाऱयांर्ी संख्या  कायम  
रोजंदारी  

14 गोदामामध्ये धान्य साठववण्यासाठी कशार्ा वापर होतो ?  
(ज्यटुबगॅ-1, प्लास्टीकबगॅ-2, इतर (स्पष्ट करावे)-3) 
 

 
 
---------------------------------- 

15 योजनेमळेु अन्नधान्याच्या अपव्ययात कपात झाली आहे असे आपणास वाटते का? 
(होय-1 नाही-2) 

 

16 गोदामार्ा उपयोग खालीलपैकी कोणत्या कारणासाठी केला जातो? 
(अन्नधान्य साठवण्यासाठी-1, वबयाणे-2, खते व वकटकनाशके साठवण्यासाठी-3, 
 इतर (स्पष्ट करावे)-4) 

 
 
 
------------------------------------ 

17 गोदामातील अन्नधान्यार्ी गणुवत्ता वटकवण्यासाठी वेळोवेळी वकटकनाशकार्ी 
र्वारणी (Pest Control) केली जाते का ? (होय-1 नाही-2) 

 

18 गोदामांरे् वनरीक्षण केले जाते का? (होय-1 नाही-2) 
 

19 होय असल्यास, कोणाकडून केले जाते? 
(वजल्हा परुवठा अवधकारी-1, तहवसलदार-2, इतर-3) 

 

20 गोदामार्ी डागडुजी केली जाते का ? (होय-1, नाही-2) 
 

21 होय असल्यास, वकती कालावधीनंतर (1 वर्ानंतर -1, 2  वर्ानंतर-2, 
3 वर्ानंतर-3 , 4 सकवा त्यापेक्षा जास्त वर्ानंतर-4, अदयाप केली नाही-5) 
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चौक - 4 : योजनेच्या अंमलबजािणीबाबतची मावहती 

अ.क्र बाब तपिील 
(1) (2) (3) 
1 नवीन शासकीय गोदामांरे् बांधकाम, अस्स्तत्वात असलेल्या शासकीय गोदामारे् 

पनुबांधकाम व नतुनीकरण कोणाकडून करून घेतले जाते? 
(शासन-1, खाजगी कंत्राटदार-2, इतर (स्पष्ट करावे)-3) 
 

 

2 खाजगी कंत्राटदारामार्ष त नवीन बांधकाम, अस्स्तत्वात असलेल्या शासकीय 
गोदामारे् पनुबांधकाम व नतुनीकरण केलेल्या कामार्ी सा. बां. वव. च्या वनकर्ाप्रमाणे 
असल्यार्ी तपासणी केली जाते का? (होय-1, नाही-2) 

 

3 नवीन शासकीय गोदामाच्या बांधकामासाठी जमीन कोणाच्या मालकीर्ी असते ? 
(शासन-1, खाजगी-2) 
 

 
 

4 खाजगी जमीन असल्यास ती शासनास हस्तांतरीत केली जाते काय ? 
(होय-1,नाही-2) 

 

5 नवीन शासकीय गोदामाच्या बांधकामासाठी शासनाने गोदामाच्या  क्षमतेनसुार 
आराखडा (plan-sketch map) वनस्चर्त करून वदला आहे का? (होय-1,नाही-2) 

 

6 होय असल्यास, आराखड्यारे् आकारमान 
150 ते 499 मे. टन-1, 500 मे. टन-2, 1080 मे. टन-3, 1800 मे. टन-4, 3000 
मे. टन-5, 3001 व त्यापेक्षा जास्त मे. टन-6 

 लांबी (मी.) रंुदी (मी.) उंर्ी (मी.) 

   

7 शासकीय गोदामासाठी वापरण्यात आलेले बांधकाम 
सावहत्यार्ा तपशील 

र्ौथरा (माती-1, का ाँक्रीट कोबा-2,  
शहाबादी र्रशी-3, इतर-4) 

 

सभत (माती-1, काळा दगड-2, जांभा  
दगड-3, कच्च्या ववटा-4, पक्क्या 
 ववटा-5, वसमेंटरे् ठोकळे-6, इतर-7) 

 

सभतींना वगलावा केला आहे काय ? 
 (होय-1, नाही-2) 

 

होय असल्यास,  वगलाव्यासाठी  
वापरण्यात आलेले सावहत्य 
(माती-1, र्नुा-2, वसमेंट-3, इतर-4) 

 

छत (ॲसबेसटॉस शीट-1, लोखंडी  
शीट-2, कौले-3, स्लबॅ-4, इतर  
(स्पष्ट करावे)-5) 

 

8 शासकीय गोदाम बारमाही पोहोर् रस्त्यांनी जोडले आहे का? (होय-1,नाही-2) 
 

 

9 
 

या योजनेंतगषत योजनेच्या कायान्वयनात अडर्णी व त्रटुी आहेत, असे आपणांस वाटते का ? (होय-
1,नाही-2) 

 

10 या योजनेर्ा उददेश साध्य झाला आहे, असे आपणांस वाटते का (होय-1,नाही-2) 
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चौक - 5 : योजनेविर्यी अर्चणी ि उपाययोजना अवभप्राय 
अ.क्र. योजनेविर्यीच्या अर्चणी ि उपाययोजना 

1 अडर्ण/ समस्या 

 
 
त्यावरील उपाययोजना 

 
 

2 अडर्ण/ समस्या 

 
 
त्यावरील उपाययोजना 

3 अडर्ण/ समस्या 

 
 
 
त्यावरील उपाययोजना 
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चौक - 6 : मावहती संकवलत करणारे संचालनालयाचे अवधकारी / कमवचारी यांचे अवभप्राय 
 
 
 
 
 
 

 
चौक - 7 : के्षिकामाविर्यी मावहती 

अ.क्र. बाब नाि पदनाम वदनांक तिाक्षरी 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 मावहती देणारे     

2 मावहती संकवलत करणारे 
अ. व सां. संर्ालनालयारे् 
अवधकारी / कमषर्ारी 

    

3 वनरीक्षण करणारे अ.                     
अ. व साां. संर्ालनालयारे्               
अवधकारी / कमषर्ारी 

    

 
 

चौक - 8 : पिकाच्या छाननीविर्यी मावहती 
 
अ.क्र. बाब नाि पदनाम वदनांक तिाक्षरी 

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

1 पत्रकार्ी सकू्ष्म तपासणी 
करणारे वजल्हा सांस्ख्यकी 
कायालयातील अवधकारी / 
कमषर्ारी 

    

    

2 पत्रकार्ी सकू्ष्मतपासणी 
करणारे उप आयकु्त (वन) 
यांच्या कायालयातील 
अवधकारी / कमषर्ारी 

    

    

3 पत्रकार्ी सकू्ष्म तपासणी 
करणारे मखु्य कायालय, मुंबई 
येथील अवधकारी / कमषर्ारी 

    

    

***** 
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महाराष्ट्र िासन, वनयोजन विभाग 
अर्थव ि सांख्ख्यकी संचालनालय 

निीन िासकीय गोदामांचे बांधकाम, अख्ततत्िात असलेल्या िासकीय गोदामांचे पनुबांधकाम ि नतुनीकरण 
या योजनेचा मलू्यमापन अभ्यास 

पिक  -  5 
निीन, अख्ततत्िात असलेल्या ि पनुबांधकाम ककिा नतुनीकरणासाठी प्रततावित केलेल्या तर्थावप मान्यता न 

वमळालेल्या गोदामासंदभात वजल्हा परुिठा अवधकारी यांचेसाठी भराियाचे पिक 
 

विभाग : ------------------ संकेतांक 
वजल्हा : ------------------ संकेतांक 
तालुका : ----------------- संकेतांक 
गाि/िहर :---------------- संकेतांक    
गोदामाच्या प्रततािाचा प्रकार (निीन बांधकाम-1, अख्ततत्िात संकेतांक 
असलेल्या िासकीय गोदामाचे पनुबांधकाम-2, नतुनीकरण-3)  
 

चौक - 1 : ओळख तपिील 
अ.क्र. बाब तपशील 
 (1) (2) (3) 

1 विल्हा पुििठा अवधकाऱ्याचे िाि  
2 
 

विल्हा पुििठा अवधकािी कायालयाचा पूर्ष पत्ता, दिूध्ििी 
क्रमाांक / भ्रमर्ध्ििी क्रमाांक, ई-मेल 

पत्ता: 

दिूध्ििी क्रमाांक: 
भ्रमर्ध्ििी क्रमाांक: 
ई-मेल: 

3 विल्हा पुििठा अवधकािी कायालयातील या 
योििेसांबांधी मावहती देर्ाऱ्या अवधकािी / कमषचािी याांचे 
िाि 

 

४ पूर्ष पत्ता, दिूध्ििी क्रमाांक / भ्रमर्ध्ििी क्रमाांक 

 
पत्ता: 

दिूध्ििी क्रमाांक: 
भ्रमर्ध्ििी क्रमाांक: 
ई-मेल: 

५ प्रस्तावित केलेल्या ििीि / पुिबांधकाम / िुतिीकिर् 
केलेल्या गोदामाचा पत्ता 

पत्ता: 
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चौक - 2 : योजनेच्या अंमलबजािणीबाबतची मावहती 

अ.क्र. बाब तपशील 
(1) (2) (3) 
1 या योजनेंतगषत नवीन, अस्स्तत्वात असलेल्या व पनुबांधकाम सकवा नतुनीकरणासाठी 

प्रस्ताव सादर केल्यार्ा वदनांक 
 

2 या योजनेंतगषत नवीन, अस्स्तत्वात असलेल्या व पनुबांधकाम सकवा नतुनीकरणासाठी 
प्रस्तावासोबत सवष कागदपत्रांर्ी पतूषता केली होती काय ?  
(होय-1, नाही-2)      

 

3 अजष नामंजरू केल्यारे् आपणांस कळववण्यात आले होते काय? 
(होय-1,नाही-2) 

 
 

4 होय असल्यास, अजष नामंजरू झाल्यार्ी कारणे  
 

1. 
2. 
3. 

5 अजष नामंजरू झाल्यार्ी कारणे योग्य वाटतात काय? (होय-1,नाही-2) 
 

 

6 कारणे योग्य वाटत नसल्यास, त्याबाबतरे् आपले अवभप्राय 
 

1. 
2. 
3. 

7 या योजनेंतगषत वमळणारे अनदुान पुरेसे वाटते काय? (होय-1,नाही-2) 
 

 

8 या योजनेच्या कायषपध्दतीमध्ये बदल करणे आवचयक आहे असे आपणांस वाटते 
काय?  
(होय-1,नाही-2) 

 

9 या योजनेर्ा उदे्दश साध्य झाला आहे असे आपणांस वाटते काय? 
(होय-1,नाही-2) 

 

 
 

चौक - 3 : योजनेविर्यी अर्चणी ि उपाययोजना अवभप्राय 
अ.क्र. योजनेविर्यीच्या अर्चणी ि उपाययोजना 

1 अडर्ण/ समस्या 
 
त्यावरील उपाययोजना 
 

2 अडर्ण/ समस्या 
 

त्यावरील उपाययोजना 
3 अडर्ण/ समस्या 

 

त्यावरील उपाययोजना 
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चौक - 4 : मावहती संकवलत करणारे संचालनालयाचे अवधकारी / कमवचारी यांचे अवभप्राय 
 
 
 
 
 
 

 

चौक - 5 : के्षिकामाविर्यी मावहती 
अ.क्र. बाब नाि पदनाम वदनांक तिाक्षरी 

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

1 मावहती देणारे     

2 मावहती संकवलत करणारे 
अ. व सां. संर्ालनालयारे् 
अवधकारी / कमषर्ारी 

    

3 वनरीक्षण करणारे अ. व सां. 
संर्ालनालयारे् अवधकारी 
/ कमषर्ारी 

    

 
 

चौक - 6 : पिकाच्या छाननीविर्यी मावहती 
अ.क्र. बाब नाि पदनाम वदनांक तिाक्षरी 

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

1 पत्रकार्ी सकू्ष्म तपासणी 
करणारे वजल्हा सांस्ख्यकी 
कायालयातील अवधकारी / 
कमषर्ारी 

    

    

2 पत्रकार्ी सकू्ष्मतपासणी 
करणारे उप आयकु्त (वन) 
यांच्या कायालयातील 
अवधकारी / कमषर्ारी 

    

    

3 पत्रकार्ी सकू्ष्म तपासणी 
करणारे मखु्य कायालय, मुंबई 
येथील अवधकारी / कमषर्ारी 

    

    

                                                ***** 
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