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ा तािवक 

 

मागास के्षतर् अनदुान िनधी (बीआरजीएफ) ही 100 टक्के कदर् परु कृत योजना सन 2006-07 या वषार्मध्ये  सरुू 

करण्यात आली आहे. ही योजना राज्यातील अहमदनगर, धळेु, नंदरूबार, औरंगाबाद, नांदेड, िंहगोली, अमरावती, 

यवतमाळ, भंडारा, चंदर्परू, ग िदया व गडिचरोली या 12 िज ांमध्ये राबिवण्यात येत आहे. योजनेत थािनक पायाभतू 

सिुवधांमधील तफावत भरून काढण्यासाठी आिण िव मान िनधीतनू/ तर्ोतां ारे ज्या इतर िवकास कामांसाठी िनधी  िमळत 

नाही त्यासाठी िनधीची तरतदू केली जाते. 

2. राज्य शासनाच्या सचूनेवरून अथर् व सांिख्यकी संचालनालयाकडून या योजनेचा मू यमापन अ यास                 

फे वुारी  ते ऑग ट, 2012 या कालावधी मध्ये घेण्यात आला. उपरोक्त योजनेचे कायार्न्वयन योग्य कारे चाल ूआहे   

काय ? त्यात काही तर्टुी आहेत काय ? गावांना/नगरपािलका योजनेचा िकतपत लाभ झाला ? योजनेचे उ ेश िकतपत   साध्य 

झाले, ही या मू यमापन अ यासाची महत्वाची उि टे  होती. हा अहवाल, पाहणी अंतगर्त गोळा करण्यात  आले या 

मािहतीवर आधारीत आहे. 

3. महारा टर् शासनाच्या अथर् व सांिख्यकी संचालनालयामाफर् त हा अहवाल जरी  कािशत करण्यात येत असला  तरी 

त्यात यक्त केले या मतांशी शासन सहमत असेलच असे नाही. 
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करण - 1 
सारांश 

 

1.0     पा वर्भमूी : 

      मागास के्षतर् अनदुान िनधी (बीआरजीएफ) ही 100 टक्के कदर् परु कृत योजना सन 2006-07 या वषार्मध्ये सरुु 
करण्यात आली आहे. ही योजना राज्यातील अहमदनगर, धळेु, नंदरूबार, औरंगाबाद, नांदेड, िंहगोली, अमरावती  
यवतमाळ, भंडारा, चंदर्परू, ग िदया व गडिचरोली या 12 िज ांमध्ये राबिवण्यात येत आहे. 

1.1 मू यमापन अ यासाची उि टे : 

 अ) योजना/ कायर्कर्माचा उ ेश िकतपत साध्य झाला याबाबत अ यास करणे.  

 ब)  योजनतगर्त ा त िनधी व झालेला खचर् याबाबत आढावा घेणे. 

 क)  योजनेची अंमलबजावणी मागर्दशर्क सचूनांनसुार करण्यात आली िंकवा कसे  याबाबत अ यास 

                    करणे. 

 ड) गर्ाम पंचायत/नगरपािलका यांना योजनेचा िकतपत लाभ झाला याबाबत अ यास करणे. 

 इ) योजनेच्या अंमलबजावणीमधील अडचणी/तर्टुी यांचा शोध घेणे. 

1.2 िनवड पध्दती : 

मागास के्षतर् अनदुान िनधी योजना राज्यातील 12 िज ांत राबिवली जात अस याने या सवर् 12 िज ांमधनू   
सवार्िधक खचर् झाले या त्येकी दोन तालकेु या माणे 24 तालकु्यांमधनू जा तीत जा त खचर् झालेले त्येकी 10 गावे  
या माणे एकूण 240 गावांची, तर 12 िज ांमधनू सवार्िधक खचर् झालेली त्येकी दोन नगरपािलका या माणे एकूण 24 
नगरपािलकांची मू यमापन अ यासाकिरता िनवड करण्यात आली. 

1.3 योजनेचे िन कषर् : 

 वषर् 2009-10 व 2010-11 मध्ये ा त िनधीपैकी अनकुर्मे 92 टक्के व 81 टक्के इतका िनधी खचर् 

 वषर् 2009-10 व 2010-11 या दोन्ही वषार्मध्ये िंहगोली व चंदर्परू या िज ांचा 100 टक्के िनधी खचर्  

 वषर् 2009-10 व 2010-11 मध्ये अनकुर्मे धळेु (71 टक्के) व औरंगाबाद (55 टक्के) या िज ांचा सवार्त  
कमी खचर्  

 एकूण 45 शासकीय िवभागांपैकी वषर् 2009-10 व 2010-11 मध्ये अनकुर्मे 23 व 24 शासकीय  
िवभागांना िनधी उपल ध  

 ा त िनधी 100 टक्के खचर्  

• वषर् 2009-10 - गहृिनमार्ण व अ पसंख्याक 

• वषर् 2010-11 - गहृिनमार्ण व वै कीय िशक्षण  

 वषर् 2010-11 मध्ये मत् य यवसाय िवभागाचा ा त  िनधीपैकी  खचर् िनरंक 

 11 या पंचवािर्षक योजनेमध्ये गर्ामीण दळणवळण योजनेकिरता  ा त िनधीपैकी 85.6 टक्के इतका खचर्  
व 74 टक्के इतके भौितक ल य साध्य  

  11 या पंचवािर्षक योजनेमध्ये शाळांच्या इमारती व वगर् खो यांचे बांधकाम या किरता ा त िनधीपैकी 78 
टक्के इतका खचर् व 92 टक्के इतके भौितक ल य साध्य 

    िंहगोली  िज ाने िज हा ि हजन डॉक्यमुट तयार केले नाही 
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 मागर्दशर्क सचुनांनसुार केवळ अहमदनगर व ग िदया या िज ांनी अनकुर्मे 10 व 13 वषार्ंच्या        
कालावधीकिरता िज हा ि हजन डॉक्यमुट तयार केले 

 िज हा ि हजन डॉक्यमुट तयार करतांना गर्ामपंचायतींनी िदलेले ाधान्य  

• राहणीमान दजार् सधुारणे  - 63 टक्के 

• िशक्षण  - 44 टक्के  

• आरोग्य  - 44 टक्के              

 िज हा ि हजन डॉक्यमुट तयार करताना नगरपािलकांनी  िदलेले ाधान्य. राहणीमान दजार् सधुारणे 79 
टक्के व  िशक्षण 25 टक्के आरोग्य 50 टक्के.  

 54 टक्के गर्ाम पंचायतींना व  67 टक्के  नगरपािलकांना िज हा ि हजन डॉक्यमुट ा त झाले नाही 

 थािनक वराज्य सं थांचे आराखडे तयार करण्यासाठी भंडारा व नंदरूबार या िज ांनी िज हा ि हजन  
डॉक्यमुट थािनक वराज्य सं थांना कळिवले नाही 

 नांदेड व भंडारा या िज ांनी ज्ञान व कौश यात वाढ होण्यासाठी क्षमता बांधणी आराखडे तयार केले नाही 

 औरंगाबाद, नांदेड व िंहगोली या िज ांनी कामाचे मू यमापन केले नाही 

 वषर् 2010-11 मध्ये नंदरूबार िज ाने कामांचे एकही  िनिरक्षण केले नाही 

 नांदेड, भंडारा, अहमदनगर व यवतमाळ या चार िज ांनी मू यमापन व पयर्वेक्षण यवसायाचे रूपांतर   
संगणकीय पयर्वेक्षण   (Plan Plus) यवसायामध्ये केले नाही 

 नांदेड िज ाने राज्य/कदर्/कदर् सहाि यत/ थािनक वराज्य सं थांचे वउत्पन्नामधनू उपल ध होणाऱ्या 
िनधीचे िववरण िवचारात घेऊन, मागास के्षतर् अनदुान िनधी या योजनेसाठी िनधी उपल ध करतेवेळी 
िवचारात घेतले नाही 

 पदािधकाऱ्यांचे क्षमता वाढीचे िशक्षण 

• गर्ामपंचायत - 90.7 टक्के पणूर् 

• नगरपािलका - 55.0 टक्के पणूर् 

 नंदरूबार िज ामधील गर्ाम पंचायती व नगरपािलकांतील पदािधकाऱ्यांचे एकही िशक्षण झाले नाही 

 9 टक्के गर्ाम पंचायतींना व  63 टक्के नगरपािलकांना तांितर्क सहा य ा त झाले नाही 

 38 टक्के गर्ामपंचायतींच्या व 42 टक्के नगरपािलकांच्या इिच्छत या ा िज हा ि हजन डॉक्यमुटनसुार नाही 

 थािनक वराज्य सं थांच्या आराखडयास गर्ामसभेची मान्यता  

• गर्ामपंचायती - 99 टक्के 

• नगरपािलका - 87 टक्के 

 थािनक पातळीवर िनवडण्यात आले या सिमतीमाफर् त पणूर् झाले या कामांचे सामािजक लेखापिरक्षण 

• गर्ामपंचायती - 93 टक्के 

• नगरपािलका - 54 टक्के 

 

 
***** 
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   करण - 2 
            िशफारसी 

 

2.1 मागासके्षतर् अनदुान िनधी (बीआरजीएफ) अंतगर्त िज हा यथाथर्दशीर् आराखडा/योजना (िज हा ि हजन डॉक्यमुट) 
तयार करण्यासाठी िनगर्िमत करण्यात आले या कायर्कारी मागर्दशर्क सचूना संिदग्ध वरूपाच्या अस याने योजना नेमकी 
कशा कारे राबवावयाची आहे, त्याचा के्षितर्य अिधकाऱ्यांना बोध होत नाही. सदरची संिदग्धता ामखु्याने योजनेची उि टे   
व िनधी िवतरणाचे िनकष यामध्ये िदसनू येते. 

अ)  यामध्ये ज्या इतर िवकास कामांना िनधी िमळत नाही, यामध्ये अशी नेमकी कोणती कामे याचा बोध होत नाही.          
त्यामळेु इतर िवकास कामे प ट होण्यासाठी उदाहरणादाखल काही नांवे नमदू करणे आव यक आहे. 

ब) मागास के्षतर् अनदुान िनधीसंदभार्तील गर्ामिवकास व जलसंधारण िवभाग, शासन िनणर्य   
कर्.बीआरजीएफ/2009/ कर्85/पंरा/6, िद. 15 जानेवारी, 2010 मधील पिरच्छेद कर्.16 मध्ये देण्यात  
आले या िनधी िवतरणाचे िनकष संिदग्ध आहेत. सदरचे िनकष संिदग्ध अस यामळेु िविवध के्षतर्ीय 
तरावरील कायार्लयांनी िविवध अथर् लावनू िनधी वाटप के याचे िदसनू आले आहे. 

2.2 थािनक गरजा भागिवण्यासाठी िवकास योजनांचे उ म सहभागात्मक िनयोजन, िनणर्यक्षमता,अंमलबजावणी 
आिण संिनयंतर्ण करण्यासाठी गर्ामीण थािनक सं था आिण नागरी थािनक सं था यांच्या पदािधकाऱ्यांची शत ितशत 
क्षमतावाढ  झा यािशवाय पदािधकाऱ्यांना अंमलबजावणी आिण संिनयंतर्ण उ म कारे करणे शक्य हेात नाही. त्यामळेु 
पदािधकाऱ्यांच्या क्षमतावाढीवर ामखु्याने नागरी थािनक सं थांच्या पदािधकाऱ्यांच्या क्षमता वाढीवर िवशेष लक्ष 
कदर्ीत करणे आव यक आहे. 

2.3   ज्या गर्ामीण थािनक सं था आिण नागरी थािनक सं था यांना मागास के्षतर् अनदुान िनधी अंतगर्त िज हा ि हजन 
डॉक्यमुट ा त झालेले आहे, अशा सं थांना िनधीची उपल धतता िवचारात घेऊन ाथ याने गर्ामीण थािनक सं था व       
नागरी थािनक सं था यांच्या पदािधकाऱ्यांची क्षमतावाढ करण्यात यावी. ज्या गर्ामीण व  नागरी थािनक सं थाच्या 
100 टक्के पदािधकाऱ्यांच्या क्षमता वाढीबाबतचे िशक्षण पणूर् झालेले आहे, अशाच गर्ामीण आिण नागरी  
थािनक सं थांना या योजनतगर्त अनदुान िवतरीत करण्यात यावे. 

2.4  थािनक सं थांना त्यांच्या योजनेचे आिण कायर्कर्माचे िनयोजन, अंमलबजावणी आिण संिनयंतर्ण करण्यासाठी 
यावसाियक सहा य देण्यासाठी नाबाडर् व ॲ ो या तांितर्क सहा य सं थांची, तसेच थािनक अशासकीय सं था िंकवा 
िव ापीठे यांच्या सेवा घेण्याची तरतदू देखील सदर शासन िनणर्यामध्ये करण्यात आलेली आहे. तथािप, सदर सं थांनी 
िज ाचे ि हजन डॉक्यमुट तयार करण्याच्या कामी िवभागास सहा य के याचे िदसत नाही. तसेच, शासन िनणर्यामध्ये 
िंहगोली िज ासाठी िनवड केलेली तांितर्क सहा य सं था िंहगोली िज ात अि तत्वात नस याचे िनदशर्नास आले आहे. 
त्यामळेु यावसाियक आिण तांितर्क सहा य देण्यासाठी िनवड करण्यात येणाऱ्या सं थांची क्षमता आिण सदरच्या 
सं था थािनक तरावर उपल ध अस याची खातर्ी करूनच अशा सं थांची िनवड करण्यात यावी. 

2.5 शासन िनणर्यातील तरतदूी माणे या योजनतगर्त िनवड करण्यात आले या त्येक िज ाने पढुील 10 ते 15 वषार्च्या 
कालावधीसाठी िज ाचे ि हजन डॉक्यमुट तयार करणे आव यक आहे. तथािप, िनवड करण्यात आले या 12 िज ांपैकी 
फक्त दोन िज ांनी 10 व 13 वषार्च्या कालावधीकिरता िज हा ि हजन डॉक्यमुट तयार केले आहे. तर िंहगोली या िज ाने 
िज हा ि हजन डॉक्यमुटच तयारकेलेले नाही. ज्या िज ांनी शासनिनणर्यातील तरतदुीं माणे िज हा ि हजन डॉक्यमुट 
तयार केले नाही, अशा िज ांना या योजनतगर्त िनधी वाटप करण्यात येऊ नये. 

2.6 िंहगोली िज ाने िज हा ि हजन डॉक्यमुट तयार केले नसतानादेखील या िज ाला या योजनतगर्त िनधी वाटप 
के याचे िदसनू आले आहे. ते हा शासन िनणर्यातील तरतूदी िवचारात घेऊन िनधी वाटप करण्यात यावा. 

2.7  िनधी िवतरणाच्या िनकषांमध्ये िनयोजन िवभागामाफर् त तयार करण्यात आले या गणुांकन पध्दतीच्या आधारे 
वाटपासाठी 40 टक्के गणुांकन िविहत केले आहे. तथािप, या संदभार्तील िनदशसचूी (index) कायार्लयांना ा त       
झाली नस याचे िदसनू आले. त्यामळेु के्षितर्य कायार्लयांनी  िनदश सचूीिशवाय िनधी वाटप के याचे िदसनू आले. 
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2.8 लनॅ लस सॉ टवेअरच्या माध्यमातनू शासन तरावर त्येक गर्ाम पंचायत/नगरपािलका यांची एकूण लोकसंख्या 
अनसुिूचत जाती, अनसुिूचत जमातीिनहाय लोकसंख्या उपल ध आहे. त्यामळेु गर्ाम पंचायतींच्या मागासपणाचा  
िनदशांक  शासन तरावरच िनि चत करून त्यानसुार िनधी िवतरीत करण्यात यावा.  

2.9 मागास के्षतर् अनदुान िनधी◌ी या योजनेचे उि ट सफल होण्यासाठी शासन िनणर्यामधील तरतदूीं माणे िविवध 
तरावरील शत ितशत िनिरक्षणे होणे आव यक आहे. 

2.10 मागास के्षतर् अनदुान िनधी योजनतगर्त आिर्थक वषार्मध्ये िदले जाणारे अनदुान हे खचर् न झा यास अखिर्चत िनधी  
समिर्पत होत नसनू, सदर िनधी पढुील वषार्त वापरण्यास िदला जात अस याने, गर्ामसिचव व पदािधकारी िवकासाची कामे 
आिर्थक वषार्त तत्परतेने करण्यास उदािसन अस याचे िदसनू येते. त्यामळेु सदर िनधी त्याच आिर्थक वषार्मध्ये खचर् 
करणे बंधनकारक करण्यात यावे. 

2.11 योजनेच्या मखु उ ेशानसुार िव मान िनधीमधनू/ ोतां ारे ज्या िवकास कामास िनधी िमळत नाही अशा कामांसाठी 
िनधीची तरतदू करणे आव यक आहे. तथािप, त्यक्षात सदर योजनेमधनू ामखु्याने र ते, पलू, पाणीपरुवठा, गर्ामपंचायत 
कायार्लय बांधकाम, इ. कामे हाती घेण्यात आली आहेत. अशा कामांऐवजी पशसंूवधर्न, दगु्धिवकास, मत् य यवसाय, 
सहकार, रोजगार व वयंरोजगार, पयार्वरण व जल संधारण या के्षतर्ातील कामांना बीआरजीएफचा िनधी परूक 
िनधी हणनू उपल ध करून िद यास भिव यात योजनेचे चांगले पिरणाम आढळून येतील. 

 

 
 
 

****** 
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करण - 3 
तावना 

 
1. योजनेची पा वर्भमूी 

 मागास के्षतर् अनदुान िनधी (बीआरजीएफ) ही 100 टक्के कदर् परु कृत योजना  सन 2006-07 या 
वषार्मध्ये सरुू करण्यात आली आहे. ही योजना राज्यातील अहमदनगर, धळेु, नंदरूबार, औरंगाबाद, नांदेड, िंहगोली, 
अमरावती, यवतमाळ, भंडारा, चंदर्परू, ग िदया व गडिचरोली या 12 िज ांमध्ये राबिवण्यात येत आहे. 

2. योजनेची ाथिमक उि टे 

 2.1)  थािनक पायाभतू सिुवधांमधील तफावत भरून काढण्यासाठी आिण िव मान िनधीतनू / ोतां दारे ज्या  

         इतर  िवकास कामांसाठी िनधी िमळत  नाही त्यांच्यासाठी िनधीची तरतदू करणे. 

 2.2)  कदर्/राज्य योजनांची एककदर्ािभमखुता आिण चांग या पिरणामांसाठी साधनसंप ीचा वापर यांची 

         सिुनि चती करणे. 

 2.3)  थािनक गरजा भागिवण्यासाठी िवकास योजनांचे उ म सहभागात्मक िनयोजन, िनणर्य क्षमता,  

         अंमलबजावणी आिण संिनयंतर्ण याबाबत गर्ामीण थािनक सं था आिण नागरी थािनक सं था यांच्या 

         पदािधकाऱ्यांची क्षमता वाढ करणे. 

 2.4)  थािनक सं थांिन त्यांच्या योजनांचे व कायर्कर्मांचे  िनयोजन, अंमलबजावणी आिण संिनयंतर्ण करण्यासाठी  

          यावसाियक सहा य देण्याची तरतदू करणे. 

3. योजनेची अंमलबजावणी व संिनयंतर्ण 

सदर योजनांतगर्त सवर् गर्ाम पंचायती गावाच्या सवार्ंिगण िवकासासाठी त्यांच्या कामांच्या इिच्छत या ा           
(Wish List) तयार करून त्या संबंिधत पंचायत सिमतीकडे सादर करतात. पंचायत सिमतीकडून गर्ाम पंचायतीच्या इिच्छत 
या ांची छाननी करुन गट आराखडा तयार करण्यात येतो. याच कारे नगरपािलकादेखील आराखडा तयार करतात. 
िनयोजन आयेागाच्या मागर्दशर्क तत्वानसुार गर्ाम पंचायती व नगरपािलका यांनी बनिवले या आराखडयाच्या आधारे िज हा 
िनयोजन सिमती एकितर्त िज हा आराखडा तयार करते. िज हा गर्ामीण िवकास यंतर्णेची िज हा आराखडा बनिवण्यामध्ये 
महत्वाची भिूमका असते. िज हा िनयोजन सिमती व िज हा गर्ामीण िवकास यंतर्णा यांना मागास के्षतर् अनदुान िनधी 
योजनेअंतगर्त आराखडा तयार करण्यासाठी िनयोजन आयोग व पंचायतीराज मंतर्ालय यांनी नेमले या तांितर्क सहा य सं था 
मदत करतात. आराखडा तयार करण्यापवूीर् अशासकीय आिण इतर सं थांसाठी िज हा, गट आिण गर्ाम पंचायत पातळीवर 
िज हा यथाथर्दशीर् योजनांची तयारी करण्यासाठी ारंिभक िवषयगर्हणक्षम आिण िदशािनदशने कायर्शाळा आयोिजत   
करण्यात येतात.  

4. िविवध ािधकरणांना नेमनू िदलेले कायर् 

मागास के्षतर् अनदुान िनधी हा िविवध ािधकरणाचा समावेश असलेला यापक असा कायर्कर्म आहे. सदर 
कायर्कर्मात राज्य तरावर उच्चािधकार सिमती, िज हा तरावर िज हा िनयोजन सिमती, िज हा पिरषद, िज हा गर्ामीण 
िवकास यंतर्णा, तांितर्क सहा य सं था, िविवध अंमलबजावणी यंतर्णा व  यशदा, इत्यादींचा समावेश आहे. 

5. िज हा ि हजन डॉक्यमेुन्ट तयार करणे.  

लोकसहभागीय पध्दती-वये स ि थतीत लक्षणीय बदल घडवनू आणण्याबाबत आिण िवकास िकर्येतील तफावत 
भरून काढण्यासाठी िज हयांची उि टे व आधारभतू गतीदशर्के यांची आखणी करण्याकिरता त्येक िज हा िनयोजन 
सिमतीने पढुील 10 ते 15 वषार्ंच्या कालावधीसाठी िज हा ि हजन डॉक्यमेुन्ट तयार करणे आव यक असते. िज हा ि हजन 
डॉक्यमेुन्ट तयार करण्याची िकर्या व िज हा ि हजन डॉक्यमेुन्टमध्ये समािव ट करावयाचे मु े खालील माणे आहेत. 
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5.1) िज हयाचे ि हजन डॉक्यमुट तयार करण्यापवूीर् िज हयामध्ये उपल ध साधन संप ीची न द घेवनू िविवध िवकास 
के्षतर्ातील पायाभतू रूपरेषा िनि चत करण्यात येते. यासाठी उपल ध शासकीय योजना व रा टर्ीय आिण राज्य तरीय 
मागर्दशर्क तत्वांशी तलुना करण्यात येते व यातनू िज हयाची तलुनात्मक पिरि थती  िनि चत केली जाते. 

5.2) िज हा ि हजन डॉक्यमेुन्ट लोकसहभागातनू तयार करणे आव यक आहे. िविवध भागधारक जसे शासकीय िवभाग, 
अशासकीय वयंसेवी संघटना, अ यासक, यावसाियक, शेतकरी ितिनधी, औ ोिगक आिण सेवा के्षतर्, बकँा, िविवध 
नागरी सामािजक सं था, मागासवगीर्यांचे ितिनधी, मिहला संघटना यांच्याशी चचार् केली जाते. 

5.3) िज हा ि हजन डॉक्यमेुन्टमध्ये ाधान्य के्षतर्ाच्या िवकासाबाबत िवचार केला जातो. उदा. िज हयामधील उपल ध    
साधनसंप ीचे के्षतर्, पायाभतू सिुवधा, मानव िवकास िनदशांक . 

5.4) िज हा ि हजन डॉक्यमेुन्ट थािनक वराज्य सं थास कळिवण्यात येते व त्यानसुार थािनक वराज्य सं थांचे  
आराखडे तयार केले जातात. 

 िज हा ि हजन डॉक्यमेुन्ट अिनवायर् अस याने राज्य शासन व कदर् सरकार त्यािशवाय िज हा योजना वीकारणार 
नाहीत. 

6. तांितर्क सहा य सं था  

 िज हा आराखडा तयार करण्याकिरता िज हयांना सहा य करण्यासाठी आिण सहभागात्मक िनयोजन िकर्या 
सरुळीतपणे पार पाडण्यासाठी िनयोजन आयेाग व पंचायत राज मंतर्ालय यांनी मागास के्षतर् अनदुान िनधी येाजनांतगर्त 
आराखडा तयार करण्यास नाबाडर् व ॲ ो या सं थांना तांितर्क सहा य सं था हणनू िनवडले आहे. औरंगाबाद, अमरावती, 
भंडारा, चंदर्परू, ग िदया व गडिचरोली या िज हयासाठी नाबाडर् या सं थेची तर अहमदनगर, धळेु, नंदरूबार, नांदेड, िंहगोली, 
यवतमाळ  या िज हयासाठी ॲ ो या सं थेची िनवड करण्यात आली आहे. सवर् िज हयांनी या तांितर्क सहा य सं थेच्या 
सेवांचा लाभ घेणे अपेिक्षत आहे. यािशवाय तांितर्क सहा य सं था हणनू थािनक अशासकीय सं था िंकवा िव ापीठे यांच्या 
सेवांचादेखील लाभ घेता येतो. तांितर्क सहा य सं था िज हा ि हजन डॉक्यमेुन्ट तयार करण्यासाठी सहा य करतात व या 
ि हजन डॉक्यमेुन्टला अनसुरून गाव आराखडा तयार करण्यासाठी पंचायत राज सं था आिण नागरी थािनक सं थांना मदत 
करतात. िज हा ि हजन डॉक्यमेुन्ट तयार करण्यासाठी िज हयातील िनरिनराळया िवकास िवभागांमध्ये काम करणारे 
अिधकारी आिण िव ीय सं था यांच्याशी तांितर्क सहा य सं था चचार् करतात. यािशवाय, तांितर्क सहा य सं था, पंचायत   
राज सं था आिण नागरी थािनक सं थाशी िवचारिविनमय करतात. तांितर्क सहा य सं थेस के्षितर्य कामासाठी मदत हणनू 
कृषी िव तारक, वयंसेवक, अिभयंते इ. च्या सेवा कंतर्ाटी पध्दतीने घेता येतात.  

7. क्षमताबांधणी 

 या योजनेचे िनयोजन व अंमलबजावणी करण्यासाठी अंमलबजावणी यंतर्णेचे अिधकारी, िज हा िनयोजन सिमती 
कायार्लय, िज हा गर्ामीण िवकास यंतर्णा आिण पंचायत राज सं था यांचे ज्ञान व कौश यात वाढ होणे गरजेचे आहे.  
यािशवाय गर्ामसभा अिधक कायर्क्षम होणे गरजेचे आहे. यासाठी महासंचालक, यशदा यांच्या स याने क्षमताबांधणी 
िनयमावली, िशक्षणाचे द ताऐवज व मू यमापन याबाबत सिव तर क्षमता बांधणी आराखडा तयार करण्यात येतो. 

8. मागास के्षतर् अनदुान िनधी अंतगर्त िनधीची तरतूद  

बीआरजीएफअंतगर्त िनधी िवतरण करताना मािहती यव थापन, संिनयंतर्ण, मू यमापन, कायार्लयाचे            
आधिुनकीकरण इ. साठी एकूण िनधीच्या 5% िनधी राखीव ठेवण्यात येतो (राज्य मखु्यालय कक्षासाठी 1%,                
िज हा /पंचायत सिमती /गर्ाम पंचायत आिण नागरी सं थासाठी 4%). उवर्िरत 95% िनधी पंचायत सिमत्यांना आिण  5 
लाखापेक्षा कमी लोकसंख्येच्या नागरी थािनक सं थांना िवकास कामाकिरता िवतरीत करण्यात येतो. कदर् शासनाने िविहत 
केले या सतुर्ानसुार िज हािनहाय िनधी िवतरीत करण्यात येतो. िनरिनराळया पंचायत सिमती के्षतर्ाचे मागासलेपणाबाबत 
वगर्वारी करण्यासाठी िनदश सचूी (INDEX) िनयोजन िवभागाकडून तयार करण्यात येत आहे. िज ांना उपल ध     
झालेला िनधी शेवटच्या जनगनणनेमध्ये दशर्िवलेली लोकसंख्या आिण संबंिधत पंचायत सिमतीचे मागास के्षतर्ाचे मू यांकन 
या आधारे पंचायत सिमतीिनहाय िवतरीत करण्यात येतो. कदर् शासनाकडून ा त मागदशर्क सचूनांच्या आधारे आिण  
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िनयोजन िवभागाच्या स याने या सतूर्ात बदल /सधुारणा करण्यात येईल. पंचायत सिमती के्षतर्ातील गर्ाम पंचायती व 5 
लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असले या नगरपािलका यांना िनधी िवतरण करण्याबाबतचे िनकष पढुील माणे आहेत. 

1)   पंचायत सिमती के्षतर्ातील 5 लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असले या सवर् गर्ाम पंचायती . 

2) पाच लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असले या सवर् गर्ाम पंचायती/नगरपािलका यांची सवार्त कमी लोकसंख्येची            
गर्ाम पंचायत/नगरपािलका थम कर्मांकावर यापध्दतीने चढत्या कर्माने यादी करुन या सवर् गर्ाम पंचायती / नगर पािलका 
यांना त्येकी रूपये एक लाख िवतरीत करण्यात येते. 

3)  उवर्िरत िनधी 5 लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या गर्ाम पंचायती /नगरपािलका यांना खालील िनकषाच्या माणात 
िवतरीत करण्यात येतो. 

िनकष                माण 

• लोकसंख्या           40% 

• अनसुिूचत जाती-जमातीची लोकसंख्या        20% 

• गर्ाम पंचायतीचे मागासलेपण         30% 

     (िनयोजन िवभागामाफर् त तयार करण्यात आले या गणुांकन पध्दतीच्या आधारे ठरिवण्यात येते.) 

• कायर्िसध्दी ोत्साहन (गर्ाम िवकास िवभागाने िनिर्द ट के यानसुार).     10% 

9. थािनक सं थांच्या साधन समहुाचे (Resource Envelopes) िव लेषण करणे  

      िज हयात चाल ूअसणाऱ्या िविवध राज्य, कदर् आिण इतर परु कृत योजनांमधनू तसेच थािनक वराज्य सं थांच्या 
वउत्पन्न साधनांमधनू उपल ध होणाऱ्या िनधीचे िववरण (बीआरजीएफ अंतगर्त तािवत तरतदूीसह) िज हा िनयोजन 
सिमतीपढेु मांडणे िज हािधकारी यांना बंधनकारक असते.  

10. थािनक सं थांमाफर् त इिच्छत या ा (Wish List) तयार करणे  

      थािनक वराज्य सं थांमाफर् त  तयार करण्यात येणाऱ्या इिच्छत या ा िज हा ि हजन डॉक्यमेुन्ट अनसुार    
असतात. तांितर्क सहा य सं थांस उपल ध करण्यात आलेले िशिक्षत कमर्चारी गावकऱ्यांशी चचार् िविनमय करून गावाच्या 
िवकास कायर्कर्मािवषयी िविवध आराखडे तयार करतात. सदर आराखडयािवषयी गर्ामसभेमध्ये चचार् घडवनू अंितम 
आराखडा तयार करतात. िशिक्षत कमर्चारी उपल ध होईपयत गावपातळीवर अशा कारची िकर्या पार पाडण्यासाठी    
गर्ाम पंचायती िविवध उपसिमत्या थापन करू शकतात. थािनक सं थांची इिच्छत या ा तयार करावयाचे ारूप िनयोजन 
िवभागामाफर् त वेगळयाने उपल ध करून िदले जाते. 

       थािनक वराज्य सं थांच्या इिच्छत यादीत खालील मु यांचा समावेश असतो. 

अ) िज हा/राज्य योजनां यितिरक्त शासनाच्या िनधीमधनू घेता येऊ शकणारी कामे/योजना. 

ब) शासनाच्या िव मान िज हा योजनांमधनू घेता येऊ शकणारी कामे/योजना. 

क) िव मान योजनांमध्ये समािव ट कामांना िनधीची कमतरता भास यास बीआरजीएफ सहा यक अनदुानाची गरज 
असणारी कामे िंकवा िव मान शासकीय योजनांमध्ये समािव ट नसणारी पंरत ुबीआरजीएफ िनधीमधनू हाती घेणे आव यक 
असणारी कामे. 

ड) थािनक वराज्य सं थांच्या वउत्पन्नाच्या साधनांमधनू तसेच िव  आयोगाच्या िनधीमधनू घेता येऊ शकणारी 
कामे/योजना. 

      राहणीमानदजार् सधुारणा, िशक्षण आिण आरोग्य के्षतर्ांसबंधी तफावत भरून काढण्या तव कामे/योजनांची    
ाथिमकरीत्या िनवड केली जाते. अनसुिूचत जाती, अनसुिूचत जमाती व मिहला यांच्याशी सबंधीत बाबी हाताळण्यामध्ये 
िवशेष काळजी घेण्यात येते. 
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11. इिच्छत या ांचे तांितर्क मू यमापन व एकतर्ीकरण  

         तांितर्क सहा य सं थेच्या मदतीने पंचायत सिमती तरावर संबिधत अिधकारी, गर्ाम पंचायतीमाफर् त तयार केले या 
इिच्छत या ांची (Wish Lists) छाननी व एकतर्ीकरण करतात. या यादीतील कामांचा ाधान्यकर्म ठरवनू यादी            
िज हा गर्ामीण िवकास यंतर्णेकडे पाठिवली जाते. नगरपािलका के्षतर्ाकडून ा त झाले या इिच्छत या ांची देखील छाननी व 
एकितर्करण तांितर्क सहा य सं था करते. 

12. लॅन लस सॉ टवेअरमध्ये आधारसामगर्ी संकलन 

 क प संचालक, िज हा गर्ामीण िवकास यंतर्णा लनॅ लस सॉ टवेअरमध्ये गर्ामीण थािनक सं था व नागरी   
थािनक सं थांच्या एकतर्ीकरण व छाननी केले या इिच्छत या ांचे संकलन करतात. लनॅ लस सॉ टवेअरच्या संबंधातील 
कायर्चालन व तांितर्क बाबींच्या बाबतीत त्येक िज हयाच्या आव यकतेनसुार रा टर्ीय मािहती कदर्ाकडून (एनआयसी) 
मागर्दशर्न घेण्यात येते व शेवटी िज हा योजना हया planningonline.gov.in या संकेत थळावर अपलोड के या जातात. 

राज्य शासन, राज्य योजना मािहती णालीवर, मािहती सादर करण्यािवषयी पतर् िविहत करते. ही बाब िवशेषत: 
राज्य योजना व इतर कायर्कर्मांतगर्त मािहती ा त होण्या तव असते उदा. सवर् िशक्षा अिभयान, रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार हमी 
योजना, रा टर्ीय गर्ामीण आरोग्य िमशन, हॉटीर्क चर िमशन, कदर् परु कृत योजना इत्यादी. 

13. िज हा िनयोजन सिमतीकडून मान्यता 

         मागास के्षतर् अनदुान िनधी योजना ही िज हा वािर्षक योजनेचा भाग आहे. िज हािधकारी, िज हा िनयोजन सिमतीला 
गर्ामीण व नागरी भागासाठी एकितर्त आराखडा मान्यते तव सादर करतात. 

        मखु्य कायर्कारी अिधकारी, िज हा पिरषद हे िज हा िनयोजन सिमतीने मान्य केलेली योजना पढुील मान्यतेसाठी 
माननीय मखु्य सिचवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चािधकार सिमती पढेु सादर करतात. उच्चािधकार सिमतीच्या मान्यतेनंतर 
गर्ाम िवकास िवभागामाफर् त िज हा योजना, तपासणीसाठी व िनधी उपल ध करण्यासाठी पंचायतराज मंतर्ालय, भारत सरकार 
यांच्याकडे सादर करण्यात येते. 

       राज्य शासनाने िज हा योजनेसंदभार्त वेळोवेळी िनगर्िमत केले या मागर्दशर्क सचूनांन्वये कामांना तांितर्क व     
शासकीय मा-यता देण्यात येते. 

14. िनरीक्षणाचे  तैर्मािसक उि ट 
     शासकीय यंतर्णेमाफर् त के्षितर्य तरावर कामाची पाहणी करण्याबाबत  खालील माणे तैर्मािसक उि ट 

 िनि चत करण्यात आले आहे.  
अन ु
कर्. 

िनिरक्षण माण िनिरक्षण ािधकारी 
गर्ामीण थािनक सं था नागरी थािनक सं था 

1 तालकुा तर 100% कामे/योजना गट िवकास अिधकारी मखु्यिधकारी 
2 िज हा तर 10% कामे/योजना म.ुका.अ (िज.प) 

उप.म.ुका.अ (िज.प) 
 .सं (िज.गर्ा.िव.यं), िज.िन.अ 

िज हािधकारी  
िज.िन.अ 
(िज.िन.अ) ( िज.गर्ा.िव.यं.) 

3 िवभाग तर 2% कामे/योजना उप आयकु्त (िवकास) उप आयकु्त (िवकास) 
4 राज्य तर यादिृच्छक (Random) बीआरजीएफ पीएमय ु कक्ष 

(गर्ामिवकास) 
बीआरजीएफ पीएमय ु कक्ष 
(गर्ामिवकास) 

 
 
15. योजनेची गती 
        मागसके्षतर् अनदुान िनधी योजनेअंतगर्त सन 2009-10 ते 2010-11 पयत एकूण तरतदू रु. 45,858.06 लाख    
इतकी करण्यात आली त्यापैकी रु. 39,545.97 लाख इतका खचर् झाला. 
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       (` लाखात) 
अ.कर्. वषर् तरतदू खचर् खचार्ची टक्केवारी 
1 2009-10                    22,334.87             20,590.70                92.19 
2 2010-11                    23,523.19             18,955.27               80.58 

एकूण                    45,858.06            39,545.97                86.23 
 

16. मू यमापन पाहणीची उि टे  

 मू यमापन अ यासाची उि टे खालील माणे आहेत. 

1. येाजना/ कायर्कर्माचा  उ ेश िकतपत साध्य झाला याबाबत अ यास करणे. 

2. योजनेअंतगर्त ा त िनधी व झालेला खचर् या बाबत आढावा घेणे. 

3. योजनेची अंमलबजावणी मागर्दशर्क तत्वानसुार करण्यात आली िंकवा कसे या बाबत अ यास करणे.  

4. गर्ाम पंचायत/नगरपािलका यांना योजनेचा िकतपत लाभ झाला याबाबत अ यास करणे 

5. योजनेच्या अंमलबजावणी मधील अडचणी/ तर्टुी यांचा शोध घेणे. 

17. नमनुा िनवड पध्दती व नमनुा आकार 

 मागास के्षतर् अनदुान िनधी योजना राज्यातील 12 िज ांत राबिवली जात अस याने या सवर् 12 िज ांमधनू 
सवार्िधक खचर् झाले या त्येकी दोन तालकेु या माणे 24 तालकु्यांमधनू जा तीत जा त खचर् झालेले त्येकी 10 गावे, 
या माणे एकूण 240 गावांची, तर 12 िज ांमधनू सवार्िधक खचर् झालेली त्येकी दोन नगरपािलका या माणे एकूण 24 
नगरपािलकांची मू यमापन अ यासाकिरता िनवड करण्यात आली. 

पाहणीसाठी भरावयाच्या पतर्कांचा तपिशल  

या मू यमापन अ यासाअंतगर्त िविवध तरांवर मािहती संकलन करण्यासाठी खालील पतर्के िविहत करण्यात आली आहेत. 

पतर्क कर्.1:- िज हा िनयोजन सिमती व िज हा गर्ामीण िवकास यंतर्णा यांच्याकिरता. 

पतर्क कर्.2:- तांितर्क सहा य परुिवणाऱ्या सं थांकिरता 

 पतर्क कर्.3:- गर्ाम पंचायत व नगरपािलका यांचे किरता.  

के्षतर्ीय कामाचा कालावधी :- माहे 1 फे वारी ते 31 ऑग ट, 2012. 

 

 

****** 
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करण - 4 
 

िज हा िनयोजन सिमती / िज हा गर्ामीण िवकास यंतर्णा यांचे िवषयी मािहती 
 

4.1 मागासके्षतर् अनदुान िनधी योजनेअंतगर्त राज्यातील 12 िज हयांचा समावेश आहे. सदर 12 िज हयांची वािर्षक 
योजनेबाबतची गती खालील तक्ता कर्. 4.1 मध्ये दशर्िवली आहे.  

तक्ता कर्. 4.1  
मागासके्षतर्ांतगर्त मोडणाऱ्या िज हयांची वािर्षक योजनेबाबतची गती  

िज हा  
 

िज हा 
मानव 
िवकास 
िनदशांक* 

2009-10               2010-11 
िज हा 
दरडोई 
उत्पन्न 

(`.लाखात) 

िज हा वािर्षक    
योजनेअतंगर्त 

तरतदू 
(SCP,TSP,OTSP 
सह) (`.लाखात) 

िज हा वािर्षक
योजनेअतंगर्त 
खचर्  (SCP, 
TSP, OTSP 

सह) 
(`.लाखात) 

िज हा
दरडोई 
उत्पन्न 

(`.लाखात)

िज हा वािर्षक    
योजनेअतंगर्त 

तरतदू 
(SCP,TSP,OTSP 
सह) (`.लाखात) 

िज हा वािर्षक
योजनेअतंगर्त 
खचर्  (SCP, 
TSP, OTSP 

सह) 
(`.लाखात) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
अहमदनगर 0.57 0.50 4,036.70 1,264.92 0.66 - - 
धळेु 0.36 0.47 9,876.02 9,490.62 0.59 13,257.95 - 
नंदरूबार 0.28 0.33 17,528.24 10,299.57 0.39 17,098.68 13,916.54 
औरंगाबाद 0.57 0.72 11,039.26 11,183.58 0.84 14,889.87 13,817.97 
नांदेड 0.37 0.37 13,621.42 12,072.28 0.47 20,072.62 11,071.75 
 िंहगोली 0.43 0.34 4,831.30 4,116.19 0.41 7,241.08 6,648.55 
अमरावती 0.50 0.50 8,381.00 7,967.00 0.57 8,205.00 7,700.00 
यवतमाळ 0.22 0.41 15,607.11 14,466.69 0.52 20,668.08 19,767.60 
भंडारा  0.46 0.47 6,264.52 6,168.40 0.53 6,751.68 6,723.32 
चंदर्परू  0.41 0.56 10,825.00 10,825.00 0.64 15,801.00 15,801.00 
ग िदया  0.46 0.41 7,794.38 7,431.46 0.47 10,060.30 9,138.90 
गडिचरोली  0.21 0.35 11,572.33 11,405.80 0.41 15,133.20 14,534.72 
                   * तर्ोत: महारा टर् मानव िवकास अहवाल 2002  
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4.2    मागासके्षतर् अनदुान िनधी योजनेअंतगर्त ा त झालेली वषर्िनहाय आिण िज हािनहाय तरतदू व त्यावरील त्यक्ष खचर्             
तक्ता कर्. 4.2 मध्ये िदला आहे.  

तक्ता कर्.4.2 
मागासके्षतर् अनदुान िनधी योजनतगर्त  ा त िनधी व त्यक्ष खचर्  

                              
(` लाखात) 

अ.कर्. िज हा 2009-10  2010-11 

ा त िनधी 
त्यक्ष खचर्     
(टक्के) 

खचार्ची ा त
िनधीशी 

टक्केवारी (%) 
ा त िनधी 

त्यक्ष खचर् 
(टक्के) 

खचार्ची ा त
िनधीशी 

टक्केवारी  (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 अहमदनगर  2,303.36 2,223.35 96.53 2,407.90 2,135.73 88.70

2 धळेु 1,666.17 1,179.43 70.79 2,562.45 1,807.13 70.52

3 नंदरुबार  1,368.00 1,066.41 77.95 1,368.03 1,185.76 86.68

4 औरंगाबाद 2,147.18 1,883.50 87.72 2,020.83 1,111.50 55.00

5 नांदेड 2,290.95 2,134.36 93.16 2,304.85 1,714.15 74.37

6 िंहगोली 993.47 993.47 100.00 1,286.00 1,286.00 100.00

7 अमरावती 2,292.41 2,280.41 99.48 2,292.40 2,059.40 89.84

8 यवतमाळ 2,350.19 2,115.16 90.00 2,350.45 1,526.80 64.96

9 भंडारा 1,516.00 1,463.26 96.52 1,516.20 1,288.39 84.97

10 चंदर्परू 1,565.14 1,565.14 100.00 1,565.20 1,565.20 100.00

11 ग िदया  1,640.00 1,500.68 91.50 1,646.88 1,388.20 84.29

12 गडिचरोली 2,202.00 2,185.53 99.25 2,202.00 1,887.01 85.70

 एकूण 22,334.87 20,590.70 92.19 23,523.19 18,955.27 80.58

 

4.3 योजनेअतंगर्त उपल ध करुन देण्यात आले या िनधीपैकी वषर् 2009-10 व 2010-11 किरता अनकुर्मे 92 टक्के व   
81  टक्के इतका िनधी खचर् झाला. वषर् 2009-10 व 2010-11 या दोन्ही वषार्मध्ये िंहगोली व चंदर्परू या िज हयांचा 100       
टक्के िनधी खचर् झाला होता. वषर् 2009-10 व 2010-11  मध्ये सवार्त कमी खचर् अनकुर्मे धळेु (71%) व  औरंगाबाद      
(55%)  या िज हयाचा  होता.     

4.4 मागासके्षतर् अनदुान िनधी योजनेअतंगर्त शासकीय िवभागिनहाय ा त िनधी व त्यक्ष खचर् तक्ता कर्. 4.3 मध्ये िदला  
आहे. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 12 

 
तक्ता कर्. 4.3 

  मागासके्षतर् अनदुान िनधी योजनेअंतगर्त शासकीय िवभागिनहाय ा त िनधी व त्यक्ष खचर्  
                                                                                           (` लाखात)                             

अ. 
कर् 

शासकीय िवभाग 
2009-10 2010-11  

ा त िनधी खचर् ा त िनधी खचर् 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 पशसंुवधर्न 317.51 306.01 152.95 127.73
2 दगु्धिवकास 69.33 61.83 30.00 16.50
3 मत् य यवसाय 0.00 0.00 0.50 0.00 
4 कृषी 133.09 117.46 135.45 112.30
5 सहकार 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 व तर्ो ोग 26.44 21.13 6.78 3.00 
7 रोजगार व वयंरोजगार 0.00 0.00 0.00 0.00 
8 पयार्वरण 0.00 0.00 0.00 0.00 
9 सामान्य शासन िवभाग 0.00 0.00 0.00 0.00 
10 सामान्य शासन िवभाग -मािहती  तंतर्ज्ञान 0.00 0.00 0.00 0.00 
11 िसध्दी 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 गहृिनमार्ण 1.37 1.37 3.70 3.70 
13 उच्च िशक्षण 0.00 0.00 0.00 0.00 
14 तंतर् िशक्षण 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 गहृ - पोिलस 0.00 0.00 0.00 0.00 
16 पयर्टन व सां कृितक कायर् 0.00 0.00 0.00 0.00 
17 गहृ - पिरवहन 50.00 42.50 80.00 44.00
18 जलसंपदा 77.03 52.97 17.56 11.06 
19 लाभके्षतर् िवकास ािधकरण 0.00 0.00 0.00 0.00 
20 ऊजार् 272.01 247.47 587.70 499.10
21 उ ोग 154.45 139.45 245.51 155.51
22 कामगार 0.00 0.00 0.00 0.00 
23 िवधी व न्याय 0.00 0.00 0.00 0.00 
24 मिहला व बाल िवकास 2,451.34 2,293.44 1,777.60 1,350.02
25 वै कीय िशक्षण 72.14 69.15 19.74 19.74
26 िनयोजन 0.00 0.00 0.00 0.00 
27 िनयोजन-रोजगार हमी योजना 0.00 0.00 0.00 0.00 
28 सावर्जिनक बांधकाम 150.00 127.50 150.00 82.50
29 सावर्जिनक बाधकाम- इमारत 2,633.43 2,623.41 2,249.09 1,992.40 
30 सावर्जिनक बांधकाम -र ते 4,946.18 4,655.76 5,990.93 4,889.19
31 वने 0.00 0.00 0.00 0.00 
32 मदत व पनूवर्सन 0.00 0.00 0.00 0.00 
33 महसलू 0.00 0.00 0.00 0.00 
34 गर्ाम िवकास 4,548.32 4,347.68 5,678.93 4,908.37
35 जलसंधारण 501.98 492.76 307.62 281.63
36 शालेय िशक्षण 1,695.56 1,597.83 1,623.37 1,394.67
37 िकर्डा 100.00 85.00 90.33 52.00
38 सामािजक न्याय 129.75 107.95 221.72 157.56
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तक्ता कर्. 4.3 पढेु चालू
39 आिदवासी िवकास 0.00 0.00 0.00 0.00 
40 नगर िवकास 1,326.34 963.24 1,146.60 581.03

41 
िवमकु्त जाती, भटक्या जमाती व इतर 
मागासवगर् क याण 

0.00 0.00 0.00 0.00 

42 पाणी परुवठा व वच्छता 2,513.58 2,146.45 2,665.31 2,027.68 

43 िव  0.00 0.00 0.00 0.00 
44 अ पसंख्यांक िवकास 17.92 17.92 146.35 109.90
45 अन्न व नागरी परुवठा 147.10 72.42 195.45 35.68

 एकूण 1 ते 45 22,334.87 20,590.70 23,523.19 18,955.27

4.5  तक्ता कर् . 4.3 वरुन असे िदसनू येते की, मागासके्षतर् अनदुान िनधी योजनेअतंगर्त 2009-10 मध्ये एकूण 45 
शासकीय िवभागांपैकी 23 िवभागांशी संबंधीत कामे हाती घेण्यात आली होती. सदर िवभागांपैकी गहृिनमार्ण व       
अ पसंख्यांक या िवभागांसाठी उपल ध केलेला िनधी 100 टक्के खचर् के याचे िदसनू येते. अन्न व नागरी परुवठा       
िवभागासाठी उपल ध केले या िनधी पैकी फक्त 49 टक्के िनधी खचीर् पडला होता. सन 2010-11 मध्ये 24 िवभागांना         
िनधी उपल ध केला होता.  गहृिनमार्ण व वै कीय िशक्षण या िवभागांनी 100 टक्के खचर् केला होता, तर मत्य यवसाय     
िवभागाने काहीच खचर् केला न हता. 

4.6      कदर् परु कृत/कदर् सहाि यत/राज्य तरीय योजनांमधनू मागासके्षतर् अनदुान िनधी योजना राबिवण्यात येत असले या     12 
िज हयांसाठी 11 या पंचवािर्षक योजनेअतंगर्त गर्ामीण दळणवळणासाठीच्या योजनांकिरता ा त िनधी व त्यक्ष खचर् याबाबतचा  
तपिशल खालील तक्ता कर्.4.4 मध्ये िदला आहे. 

तक्ता कर्. 4.4 
कदर् परु कृत/ कदर् सहाि यत/राज्य तरीय योजनांमधनू 11 या पंचवािर्षक योजनेअंतगर्त  

(2007-08 ते 2010-11) ा त िनधी व त्यक्ष खचर् 

गर्ामीण दळणवळणाच्या योजना 
ा त िनधी      

(`. लाखात) 
 खचर् 

(`. लाखात) 
टक्केवारी 

(%) 
भैाितक ल य 

(िकमी) 
भैितक साध्य 

(िकमी) 
टक्केवारी 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
धान मंतर्ी गर्ामसडक योजना 

(PMGSY) 
96,130.20 87,243.82 90.75 290.00 289.00 99.66 

राज्य तरीय र ते पलू 
योजना 

र ते 
41,042.37 40,873.43 99.59 

932.90 874.90 93.78 

पलु 171.00 152.00 88.89 

महात्मा गांधी रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार 
हमी योजना (MGNREGS) 

1,09,514.25 78,359.70 71.55 6,614.00 5,976.00 90.35 

बा  अनदुािनत क प (EAP) 4,098.63 4,098.63 100 88.00 75.00 85.23 

इतर र ते / पलू योजना 
र ते 

38,286.73 37,318.36 97.47 
733.00 701.00 95.63 

पलु 133.00 115.00 86.47 
मागास के्षतर् अनदुान िनधी 34,988.45 29,958.61 85.62 13,235.00 9,790.00 73.97 

एकूण 3,24,060.63 2,77,852.55 85.74 22,196.90 17,972.90 80.97 
 

4.7 मागासके्षतर् अनदुान िनधी योजना राबिवण्यात येत असले या 12 िज हयांकिरता 11 या पंचवािर्षक योजनतगर्त     
धान मंतर्ी गर्ामसडक योजना (PMGSY) किरता एकूण िनधीपैकी 90.75 टक्के, राज्य तरीय र ते पलू योजनेकिरता ा त 
िनधीपैकी 99.59 टक्के, महात्मा गांधी रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS) किरता एकूण ा त िनधीपैकी 
71.55 टक्के, बा  अनदुािनत क प (EAP) या  किरता  एकूण ा त िनधीपैकी 100 टक्के, इतर र ते/पलू योजनेकिरता    
एकूण ा त िनधीपैकी 97.47 टक्के खचर् झाला होता. मागास के्षतर् अनदुान िनधी अंतगर्त ा त एकूण िनधीपैकी 85.62       
टक्के खचर् झाला असनू 13,235 िकमी भौितक ल यापैकी 9,790 िकमी (74 टक्के) इतके लक्ष साध्य झाले. 
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4.8 कदर् परु कृत/कदर् सहाि यत/राज्य तरीय योजनांमधनू मागासके्षतर् अनदुान िनधी योजना राबिवण्यात येत असले या    
12 िज हयांसाठी 11 या पंचवािर्षक योजनेअंतगर्त शाळांच्या इमारती व वगर्खो यांच्या बांधकामाकिरता एकूण ा त िनधी         
व त्यक्ष खचर् याबाबतची सिव तर मािहती तक्ता कर्. 4.5 मध्ये दशर्िवली आहे.  

 
तक्ता कर्. 4.5 

कदर् परु कृत/कदर् सहाि यत/राज्य तरीय योजनांमधनू 11 या पंचवािर्षक योजनेअंतगर्त 
 (सन 2007-08 ते 2010-11) ा त िनधी व त्यक्ष खचर्  

 
शाळांच्या इमारती व 

वगर्खो यांचे   बांधकाम 
ा त िनधी      

(` लाखात) 
 खचर्       

(` लाखात) 
खचार्ची 
टक्केवारी 

भैाितक 
ल य 

भैितक 
साध्य 

साध्याची 
टक्केवारी 

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

सवर् िशक्षा अिभयान (SSA) 59,686.08 50,104.80 83.95 8,79,933 8,56,670 97.35 
राज्य तरीय योजनेतनू शाळांच्या 
इमारतीचे  बांधकाम / वगर् 
खो या 

2,397.50 2,297.41 95.83 1626 1187 73 

महात्मा गांधी रा टर्ीय गर्ामीण 
रोजगार हमी योजना 
(MGNREGS) 

32,420.74 21,422.21 66.07 491 452 92.05 

िज हा ाथिमक िशक्षण 
कायर्कर्म (DPEP)  

0.00 0.00 0.00 - - - 

बाहय अनदुािनत क प (EAP) 0.00 0.00 0.00 - - - 

इतर योजनेतनू शाळा 
इमारती/वगर् खो या  

0.00 0.00 0.00 - - - 

मागास के्षतर् अनदुान िनधी 1,15,541.06 90,206.74 78.07 491 452 92.05 
एकूण 2,10,045.38 1,64,031.16 78.09 8,82,541 8,58,761 97.30 

 

4.9 मागासके्षतर् अनदुान िनधी योजना राबिवण्यात येत असले या 12 िज हयांकिरता 11 या पंचवािर्षक योजनतगर्त       
सवर् िशक्षा अिभयान (SSA) किरता ा त िनधीपैकी 83.95 टक्के, राज्य तरीय योजनेतनू शाळांच्या इमारतीचे               
बांधकाम / वगर् खो या बांधकामाकिरता ा त िनधीपैकी 95.83 टक्के व महात्मा गांधी रा टर्ीय गर्ामीण रोजगार हमी योजना 
(MGNREGS) किरता ा त िनधीपैकी 66.07 टक्के इतका खचर् झाला. मागास के्षतर् अनदुान िनधी अंतगर्त एकूण ा त 
िनधीपैकी 78.07 टक्के खचर् झाला असनू 491 इतक्या भौितक ल यापैकी 452 (92.05 टक्के) इतके लक्ष साध्य झाले. 

िज हा ि हजन डॉक्यमुट 

4.10  मागासके्षतर् अनदुान िनधी योजना राबिवण्यात येत असले या 12 िज हयांच्या ि हजन डॉक्यमुट बाबतची सिव तर मािहती  
तक्ता कर्. 4.6 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता कर्. 4.6 
 िज हा ि हजन डॉक्यमुट बाबतची मािहती 

अ.कर्. िज हा िज हा ि हजन डॉक्यमूट तयार केलेले वषर् कोणत्या कालावधीसाठी 
(1) (2) (3) (4) 
1 अहमदनगर 2010 2010 - 2020 
2 धळेु 2010 2010 - 2013 
3 नंदरूबार 2009 2009 - 2010 
4 औरंगाबाद * * 
5 नांदेड 2009 2009 - 2011 
6  िंहगोली - - 
7 अमरावती 2010 2010 - 2012 
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तक्ता कर् 4.6 पढेु चालू
8 यवतमाळ 2008 2008 - 2012 
9 भंडारा  2011 2011 - 2015 
10 चंदर्परू 2009 2009 - 2012 
11 ग िदया  2012 2012 - 2025 
12 गडिचरोली  2010 2010 - 2011 
* वामी रामानंद तीथर् संशोधन सं था, औरंगाबाद यांना िज हा ि हजन डॉक्यमुट बाबतचे काम िदले असनू ते अ ाप        

पणूर्  झाले नस याचे सांिगतले. 
 

4.11    मागासके्षतर् अनदुान िनधी योजना राबिवण्यात येत असले या 12 िज ांपैकी  िंहगोली  िज ाने िज हा ि हजन डॉक्यमुट 
तयार केले नस याचे िदसनू आले. िज हा ि हजन डॉक्यमुट िविवध भागधारकांशी चचार् िविनमय करून तयार करणे अपेिक्षत 
होते, त्यानसुार 9 िज ांनी ामखु्याने शासकीय िवभागांशी, 5 िज ांनी मागासवगीर्यांचे ितिनधी यांचेशी तर 4 िज ांनी 
मिहला संघटनांशी िवचार िविनमय करून िज हा ि हजन डॉक्यमुट तयार के याचे िदसनू आले. 

4.12  थािनक वराज्य सं थांचे आराखडे तयार करण्यासाठी 8 िज ांनी िज हा ि हजन डॉक्यमुट थािनक वराज्य 
सं थाना कळिव याचे िदसनू आले. भंडारा व नंदरूबार या िज ांनी थािनक वराज्य सं थांना कळिवले नस याचे िदसनू    
आले. 

4.13  योजनेअतंगर्त आराखडा तयार करण्यासाठी 3 िज ांनी नाबाडर्, 5 िज ांनी ॲ ो तर 3 िज ांनी इतर सं थांचे 
तांितर्क सहा य घेतले अस याचे सांिगतले. औरंगाबाद िज ाने वामी रामानंद तीथर् संशोधन सं था, औरंगाबाद यांना        
िज हा ि हजन डॉक्यमुट तयार कण्याबाबतचे काम िदले असनू ते काम अ ाप पणूर् झाले नस याचे सांिगतले.  

4.14  ज्ञान व कौश यात वाढ होण्यासाठी क्षमता बांधणी आराखडा 8 िज ांनी तयार केला अस याचे िदसनू आले. नांदेड व 
भंडारा या िज ांनी क्षमता बांधणी आराखडा तयार केला नस याचे िदसनू आले. 

4.15 सवर् 12 िज ांनी मािहती यव थापन, संिनयंतर्ण, मू यमापन, कायार्लयाचे आधिुनकीकरण इत्यादीसाठी   4       
टक्के िनधी  राखनू ठेवला अस याचे िदसनू आले. 

4.16  के्षितर्य तरावर कामाचे पिरपणूर् आिण सयुोग्य पयर्वेक्षण यव था िनमार्ण होण्यासाठी िंहगोली िज ानी  शैक्षिणक 
सं था, तज्ञ, अशासकीय सं था व सनदी लेखापाल, इ.कोणत्याही सेवांचा वापर केला नस याचे िदसनू आले, तर उवर्िरत 
िज ांनी िविवध सेवांचा वापर के याचे िदसनू आले. 

4.17  औरंगाबाद, नांदेड व िंहगोली या िज हयांनी मू यमापन केले नस याचे िदसनू आले. उवर्िरत िज ांनी िविवध 
सं थांमाफर् त मू यमापन केले होते.  

4.18  मागास के्षतर् अनदुान िनधी योजने अंतगर्त कामांचे सन 2010-11 मध्ये  नंदरूबार िज ानी एकही िनिरक्षण केले 
नस याचे िदसनू आले तर उवर्िरत िज ांनी 2 ते 10 टक्के या दर यान िनिरक्षणे केली होती.  

4.19 आठ िज ांनी मू यमापन व पयर्वेक्षण यव थेचे रुपांतर संगणकीय पयर्वेक्षण ( लनॅ लस) यव थेमध्ये केले 
अस याचे तर नांदेड, भंडारा, अहमदनगर व यवतमाळ या िज ांनी  लनॅ लस यव थेमध्ये केले नस याचे िदसनू आले. 

4.20 शासनाच्या िनकषा माणे सन 2010-11 या वषार्त त्येकी रु.1 लाख िनधी िवतरीत करण्यात आले या मागास         
गर्ाम पंचायत/ नगरपािलकांची सिव तर मािहती खालील तक्ता कर्. 4.7 मध्ये िदली आहे. 
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तक्ता कर्.4.7 

िनकषा माणे सन 2010-11 या वषार्त त्येकी रु.1 लाख िनधी िवतरीत करण्यात आले या मागास   
गर्ाम पंचायत/ नगरपािलकांची मािहती 

िज हा गर्ाम पंचायत संख्या नगरपािलका संख्या 
(1) (2) (3) 

अहमदनगर 0 0 
धळेु 551 3 
नंदरूबार 501 4 
औरंगाबाद 858 6 
नांदेड 1310 11 
 िंहगोली 565 3 
अमरावती 843 10 
यवतमाळ 860 8 
भंडारा  541 3 
चंदर्परू 847 7 
ग िदया  527 2 
गडिचरोली  467 2 

एकूण 7,870 59 

4.21 7,870 गर्ाम पंचायतींना व 59 नगरपािलकांना िनकषा माणे सन 2010-11 या वषार्त त्येकी रु.1 लाख िनधी    
िवतरीत करण्यात आ याचे िदसनू आले. 

4.22 मागासके्षतर् अनदुान िनधी योजनेअंतगर्त मोडणाऱ्या 12 िज ांपैकी नांदेड िज हा वगळता उवर्िरत 11 िज ांनी, 
िज ांमध्ये चाल ू असले या राज्य/कदर्/कदर् सहाि यत थािनक वराज्य सं थांच्या वउत्पन्नांमधनू उपल ध होणाऱ्या        
िनधीचे िववरण िवचारात घेऊन  मागासके्षतर् अनदुान िनधी योजनेस िनधी उपल ध करण्यात आ याचे सांिगतले.  

4.23 िज ांसाठी पतधोरण तयार करण्यामध्ये िज हा िनयोजन सिमतीने 5 िज ांसाठी, तर क प संचालक,           
िज हा गर्ामीण िवकास यंतर्णा यांनी 7 िज ांसाठी नाबाडर्च्या सहा याने  मखु भुिमका बजावली. 

4.24 12 िज ांपैकी 4 िज ांमध्ये थािनक सं थांच्या पदािधकाऱ्यांची िवषयगर्हणक्षम आिण िदशा िनदशन कायर्शाळा 
दरवषीर् घेण्यात येते, 5 िज ांमध्ये तीन वषार्तनू एक वेळा, एका िज ात दोन वषार्तनू एक वेळा, एका िज ात पाच       
वषार्तनू एक वेळा कायर्शाळा आयेिजत केली जात अस याचे िनदशर्नास आले. तथािप, ग िदया िज ात  एक वेळाही 
कायर्शाळेचे आयोजन केले नस याचे िदसनू आले. 

 
 

***** 
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करण - 5 
 

तांितर्क सहा य सं थािवषयी  मािहती 
 

5.1     मागासके्षतर् अनदुान िनधी अंतगर्त िज हा आराखडा तयार करण्यासाठी िनयोजन आयोग व पंचायत राज मंतर्ालय 
यांनी नाबाडर् व ॲ ो या सं थांची तांितर्क सहा य सं था हणनू िनवड केली आहे. यािशवाय, थािनक अशासकीय सं था 
िंकवा िव ापीठे यांचीही तांितर्क सहा य सं था हणनू िनवड करण्यात येते.  
 
5.2 अहमदनगर, नंदरुबार, धळेु, नांदेड व यवतमाळ या िज हयांमध्ये ॲ ो (Action For Food Production)         
तर  अमरावती, भंडारा व चंदर्परू  या िज हयांमध्ये नाबाडर् (NABARD) या तांितर्क सहा य सं थेने ि हजन डॉक्यमेुट     
तयार करण्यास मदत केली. औरंगाबाद, गेांिदया व गडिचरोली या िज हयांनी इतर सं थांची मदत घेतली अस याचे तर 
िंहगोली िज ाने िज हा ि हजन डॉक्यमुट तयार केले नस याचे िदसनू आले. 
 
5.3  पंचायत राज सं था आिण नागरी थािनक सं थांना आराखडा तयार करण्यास मदत केले या तांितर्क सहा य 
सं थांची मािहती  तक्ता कर्. 5.1 मध्ये िदली आहे. 
 

तक्ता कर्. 5.1 
थािनक सं थाना आराखडा तयार करण्यास मदत केले या तांितर्क सहा य सं थांची मािहती. 

तांितर्क सहा य सं था िज हा 
पंचायत राज 
सं था 

नागरी थािनक 
वराज्य सं था 

(1) (2) (3) (4) 
नाबाडर् अमरावती 1 10 

भंडारा 7 3 
चंदर्परू 847 7 

ॲ ो िफ ड यिुनट-1, रोज कॉटेज, टेशन रोड, अहमदनगर नंदरूबार 501 6 
अहमदनगर 1,311 14 

धळेु 551 3 
यवतमाळ 9 1 
नांदेड 1,313 13 

नशॅनल इिन् यटु ऑफ वमुन चाई ड अँड यथु डे हलपमट, 
खामला, नागपरू 

ग िदया 8 - 
गडिचरोली 467 2 

वामी रामानंद तीथर् संशेाधन सं था, औरंगाबाद औरंगाबाद 9 2 
 
 
 
 

***** 
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करण - 6 
गर्ाम पंचायत व नगरपािलका यांचे िवषयी मािहती 

6.1  मागासके्षतर् अनदुान िनधी या योजनेच्या माध्यमातनू गर्ामीण व नागरी तरावरील  शासनास बळकटी देण्यासाठी        
क्षमताबांधणी करणे हा या योजनेच्या उ ेशांपैकी एक  उ ेश आहे. यास अनसुरून िनयोजन, िनणर्य क्षमता, अंमलबजावणी आिण 
संिनयंतर्ण याबाबत सं थांच्या पदािधकाऱ्यांची क्षमता वाढ करण्यासाठी गर्ाम पंचायत व नगरपािलका तरावरील  
िशक्षणाबाबतची मािहती तक्ता कर्.6.1 मध्ये दशर्िवली आहे. 

तक्ता कर्.6.1 

गर्ािमण व नागरी थािनक सं थांच्या पदािधकाऱ्यांच्या क्षमता वाढीच्या िशक्षणाबाबतची मािहती  

अ.कर्. िज हा गर्ामपंचायत नगरपािलका 
एकूण िशक्षण देण्यात आले या

सं था 
एकूण िशक्षण देण्यात आले या

सं था 
1 अहमदनगर 20 20 2 0
2 धळेु 20 20 2 1
3 नंदरुबार 20 0 2 0
4 औरंगाबाद 20 20 2 2
5 नांदेड  20 20 2 2
6 िंहगोली 20 20 2 2
7 अमरावती 20 20 2 0
8 यवतमाळ 20 20 2 2
9 भंडारा 20 20 2 2
10 चंदर्परू 20 18 2 0
11 ग िदया  20 20 2 2
12 गडिचरोली  20 20 2 0
 एकूण 240 218 24 13 

 
 

6.2  िनवडण्यात आले या 240 गर्ाम पंचायतींपैकी 9.3 टक्के गर्ाम पंचायतींच्या पदािधकाऱ्यांचे तर 24        
नगरपािलकांपैकी 45 टक्के नगरपािलकांच्या पदािधकाऱ्यांचे क्षमता वाढीचे िशक्षण झाले नस याचे िदसनू आले. िशक्षण     
न झाले या ा नगरपािलका अहमदनगर, अमरावती, चंदर्परू व गडिचरोली  या िज हयांमधील होत्या. नंदरूबार        
िज ामधील गर्ाम पंचायत व नगरपािलकेतील पदािधकाऱ्यांचे एकही िशक्षण झाले नस याचे िदसनू आले. 

6.3  कायर्कर्माचे िनयोजन अंमलबजावणी आिण संिनयंतर्ण करण्यासाठी तांितर्क सहा य ा त झाले या गर्ाम पंचायत व 
नगरपािलका यांची मािहती तक्ता कर्.6.2 मध्ये िदली आहे. 
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तक्ता कर्. 6.2 

तांितर्क सहा य ा त झाले या  गर्ाम पंचायत व नगरपािलका यांची मािहती. 
िज हा गर्ामपंचायत नगरपािलका 

तांितर्क सहा य ा त  तांितर्क सहा य अ ा त तांितर्क सहा य ा त  तांितर्क सहा य अ ा त
(1) (2) (3) (4) (5)

अहमदनगर 20 0 0 2
धळेु 17 3 1 1
नंदरुबार 20 0 2 0
औरंगाबाद 17 3 1 1
नांदेड  19 1 1 1
िंहगोली 20 0 0 2
अमरावती 17 3 0 2
यवतमाळ 17 3 1 1
भंडारा 20 0 1 1
चंदर्परू 17 3 0 2
ग िदया  20 0 2 0
गडिचरोली  15 5 0 2
एकूण 219 21 9 15 
 

6.4 िनवड झाले या 240 गर्ाम पंचायतींपैकी 9 टक्के गर्ाम पंचायतींना तांितर्क सहा य ा त झाले न हते, तर 24    
नगरपािलकांपैकी 63 टक्के नगरपािलकांना तांितर्क सहा य ा त झाले न हते. 

6.5  िज हा िनयोजन सिमतीने तयार केलेले िज हा ि हजन डॉक्यमुट थािनक वराज्य सं थांचे आराखडे तयार        
करण्यासाठी  थािनक वराज्य सं थांना कळिवणे आव यक आहे,   याबाबतची मािहती तक्ता कर्. 6.3 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता कर्.6.3 
िज हा ि हजन डॉक्यमेुन्ट ा त झाले या थािनक वराज्य सं थांची  मािहती 

िज हा 
िज हा हीजन डॉक्यमुेन्ट  

गर्ामपंचायत नगरपािलका
ा त अ ा त ा त अ ा त

(1) (2) (3) (4) (5)
अहमदनगर 18 2 0 2
धळेु 20 0 2 0
नंदरुबार 20 0 2 0
औरंगाबाद 11 9 0 2
नांदेड 16 4 2 0
िंहगोली 0 20 0 2
अमरावती 3 17 1 1
यवतमाळ 11 9 0 2
भंडारा 0 20 0 2
चंदर्परू 6 14 0 2
ग िदया 0 20 0 2
गडिचरोली 6 14 1 1
एकूण 111 129 8 16 



 

 20

6.6 िनवड झाले या 240 गर्ाम पंचायतींपैकी 54 टक्के गर्ाम पंचायतींना तर 24 नगरपािलकांना 67 टक्के        
नगरपािलकांना िज हा ि हजन डॉक्यमुट ा त झाले नस याचे िदसनू आले. 
6.7 थािनक वराज्य सं थांनी तयार केले या इिच्छत या ा िज हा ि हजन डॉक्यमुट अनसुार असणे आव यक आहे.   
याबाबतची  मािहती  तक्ता कर् 6.4 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता कर्.6.4 
िज हा ि हजन डॉक्यमेुन्ट अनसुार सं थानी तयार केले या इिच्छत या ांचा तपशील 

िज हा 
सं थानी तयार केले या इिच्छत या ा िज हा ि हजन डॉक्यमुेन्ट अनसुार 
गर्ाम पंचायत नगरपिरषद 

आहेत नाहीत आहेत नाहीत
(1) (2) (3) (4) (5)

अहमदनगर 19 1 2 0
धळेु 20 0 2 0
नंदरुबार 0 20 0 2
औरंगाबाद 20 0 1 1
नांदेड 16 4 2 0
िंहगोली 0 20 0 2
अमरावती 6 14 0 2
यवतमाळ 20 0 1 1
भंडारा 0 20 0 2
चंदर्परू 11 9 2 0
ग िदया 20 0 2 0
गडिचरोली 16 4 2 0
एकूण 148 92 14 10 
 

6.8 िनवडले या 240 गर्ाम पंचायतींपैकी 38 टक्के गर्ाम पंचायतींनी तयार केले या इिच्छत या ा तर 24        
नगरपािलकांपैकी 42  टक्के नगरपािलकांनी तयार केले या इिच्छत या ा िज हा ि हजन डॉक्यमुटनसुार नस याचे  िदसनू        
आले.  

6.9 गावाच्या िवकास कायर्कर्मािवषयीचे आराखडे गर्ामसभेमध्ये चचार् घडवनू अंितम करणे अपेिक्षत अहे. याबाबतची        
मािहती तक्ता कर्.6.5 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता कर्.6.5 
थािनक सं थांच्या आराखडयास गर्ामसभेची मान्यता. 

िज हा 
थािनक सं थांच्या आराखडयास गर्ामसभेची मान्यता. 

गर्ाम पंचायत                 नगरपािलका
होय नाही होय नाही

(1) (2) (3) (4) (5) 
अहमदनगर 19 1 2 0
धळेु 20 0 1 1
नंदरुबार 20 0 2 0 
औरंगाबाद 20 0 1 1

तक्ता कर्.6.5 पढेु चालू
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नांदेड 19 1 2 0
िंहगोली 20 0 2 0
अमरावती 19 1 2 0
यवतमाळ 20 0 1 1
भंडारा 20 0 2 0
चंदर्परू 20 0 2 0
ग िदया 20 0 2 0
गडिचरोली 20 0 2 0
एकूण 237 3 21 3 

6.10   िनवडले या 240 गर्ाम पंचायतींपैकी 1 टक्का गर्ाम पंचायतींनी थािनक वराज्य सं थांच्या आराखडयास        
गर्ामसभेची मान्यता घेतली न हती,  तर 24 नगरपािलकांपैकी 13 टक्के नगरपािलकांनी अशी मान्यता घेतली नस याचे िदसनू 
आले. 

6.11  गर्ाम पंचायत व नगरपािलका यांचा िवकास आराखडा तयार करताना योजनांना देण्यात आले या ाधान्य        
कर्माबाबतची मािहती खालील तक्ता कर्. 6.6 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता कर्. 6.6 
िवकास आराखडा तयार करतांना योजनांना देण्यात आलेला ाधान्य कर्म 

िज हा 
गर्ाम पंचायत नगरपािलका 

राहणीमान दजार् सधुारणा िशक्षण आरोग्य राहणीमान दजार् सधुारणा िशक्षण आरोग्य 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
अहमदनगर 0 18 19 2 0 0
धळेु 18 16 0 1 1 2
नंदरुबार 0 20 20 0 0 2
औरंगाबाद 14 6 0 2 0 1
नांदेड 10 9 11 2 1 0
िंहगोली 20 0 0 2 2 0
अमरावती 9 1 15 1 0 2
यवतमाळ 14 6 0 2 0 1
भंडारा 20 0 0 2 0 0
चंदर्परू 17 2 7 2 0 2
ग िदया 20 20 20 2 2 2
गडिचरोली 10 7 14 1 0 0

एकूण 152 105 106 19 6 12 
 

6.12 िज हा ि हजन डॉक्यमुट तयार करतांना 63 टक्के गर्ाम पंचायतींनी राहणीमान दजार् सधुारणा व 44 टक्के        
गर्ाम  पंचायतींनी  िशक्षण व आरोग्य िवषयक योजनांना ाधान्य िद याचे िदसनू आले. राहणीमान दजार् सधुारणे, िशक्षण व        
आरोग्य यासाठी नगरपािलकांनी अनकुर्म े79 टक्के, 25 टक्के व 50 टक्के असे ाधान्य िदले अस याचे िदसनू आले.                       

6.13 िनवड   झाले या  240  गर्ाम   पंचायतींपैकी  93  टक्के  गर्ाम  पंचायतींनी   व  54  टक्के    नगरपािलकांनी   पणूर्    
झाले या  कामाचे सामािजक लेखा पिरक्षण  थािनक पातळीवर िनवडले या सिमतीमाफर् त केले अस याचे िदसनू आले.  

6.14 गर्ामिवकास िवभागांतगर्त िज हा तरावरील शासकीय कायार्लयांनी तांितर्क सहा य सं थांना िशिक्षत कमर्चारी        
उपल ध केले नस याने 25 टक्के गर्ाम पंचायतीमध्ये व 17 टक्के नगरपािलकांमध्ये गावाच्या िवकास कायर्कर्मािवषयी        
आराखडा तयार करण्यासाठी उपसिमत्या थापन के याचे  िदसनू आले. 
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6.15   गर्ाम पंचायत/नगरपािलका कायार्लयांना िवतरीत करण्यात आलेला िनधी व झालेला त्यक्ष खचर् याबाबतची मािहती        
तक्ता कर्. 6.7 मध्ये िदली आहे. 

तक्ता 6.7 
      गर्ाम पंचायत/नगरपािलका कायार्लयांना िवतरीत केलेला िनधी व झालेला त्यक्ष खचर् याबाबतची मािहती          
                                            ( ` लाखात) 

िज हा 
2009-10 2010-11 

िवतरीत िनधी खचर् अखिर्चत िनधी िवतरीत िनधी खचर् अखिर्चत िनधी 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

अहमदनगर 148.92 111.20 37.13 187.55 134.19 53.36 
धळेु 492.97 415.97 77.01 499.91 442.50 57.41 
नंदरुबार 260.29 259.13 1.21 205.76 203.47 2.32 
औरंगाबाद 96.36 94.31 2.45 145.73 131.19 15.13 
नांदेड  171.38 155.88 11.68 109.65 83.71 13.03 
िंहगोली 260.24 260.24 0.00 246.29 246.29 0.00 
अमरावती 182.76 153.01 29.75 255.47 218.68 36.81 
यवतमाळ 151.29 149.24 2.05 116.45 115.99 0.46 
भंडारा 196.78 83.41 113.37 245.96 181.91 144.61 
चंदर्परू 304.94 304.74 0.19 409.47 408.57 0.90 
ग िदया  254.92 236.04 18.88 242.72 170.22 73.48 
गडिचरोली  102.87 66.80 36.07 327.66 257.47 100.34 
एकूण 2,623.73 2,289.97 329.79 2,992.62 2,594.20 497.84 
 

6.16     वरील तक्त्यातील मािहतीच्या आधारे िनवडले या गर्ाम पंचायत/नगरपािलकांनी वषर् 2009-10 व 2010-11 मध्ये         
िवतिरत िनधीपैकी दोन्ही वषार्ंमध्ये 87 टक्के खचर् केला आ याचे िदसनू येते.  
6.17    गर्ाम  पंचायत/नगरपािलकांची  भौितक  ल य  व  साध्य  याबाबत मािहती  खालील  तक्ता  कर्. 6.8  मध्ये  िदली  आहे. 

तक्ता 6.8 
गर्ाम पंचायत/नगरपािलकांची भौितक ल य व साध्य याबाबतची मािहती 

िज हा 2009-10 2010-11 
ल य पणूर् कामे चाल ूकामे सरुु न          

झालेली कामे 
ल य पणूर् कामे चाल ूकामे सरुु न   झालेली

कामे 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
अहमदनगर 43 35 8 0 49 40 7 3
धळेु 34 33 1 0 14 13 1 0
नंदरुबार 22 22 0 0 21 21 0 0
औरंगाबाद 24 24 0 0 38 35 2 1
नांदेड  35 33 1 1 36 30 5 1
िंहगोली 43 43 0 0 61 61 0 0
अमरावती 28 22 3 4 31 28 3 0
यवतमाळ 25 25 0 0 22 22 1 2
भंडारा 13 2 2 7 35 27 7 3
चंदर्परू 44 43 0 0 52 48 4 0
ग िदया  38 37 0 1 47 42 5 0
गडिचरोली  16 12 4 0 67 53 14 0
एकूण 365 331 19 13 473 420 49 10
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6.18 वरील तक्त्यावरून िदसनू येते की 2009-10 मधील एकूण भौितक ल यापैकी 91 टक्के तर वषर् 2010-11 मधील         
एकूण भौितक ल यापैकी 89 टक्के भौितक ल य साध्य झाले.  

 
 

******* 
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