जिल्हा जियोिि सजिती अतं र्गत योििाचं ा
िार्ील तीि वर्ागचा सजं िप्त प्रर्ती आढावा
2009-10 ते 2011-2012

जिल्हाजिकारी तथा सदस्य सजिव जिल्हा जियोिि सजिती तर्फे राबजवण्यात येणा-या जिरजिराळया योििाांपैकी सूरवातीस जदलेल्या सहा योििाांिे
िल्ु यिापि करण्यासांबिीिे आदेश वरील कायाा लयाकडूि प्राप्त झाल्यािांतर याﾠसहा योििाांच्या िागील तीि वर्ाा सांबिी योििाांिे आजथा क व भौजतक
उजदष्ट साध्य जिल्हास्तरीय सांदभीय िाजहती सांबिीत जवभागा तर्फे सांकलीत के ली त्या सांदभाा िे जिष्कर्ा योििा जिहाय सांजिप्त जिप्पणी खालील प्रिाणे
आहे.

१)डॉ. पंिाबराव देशिख
ु व्याि सवलत योििा
िागील तीि वर्ाा तील एकूण पीक किा व्याि सवलत योििे अांतगा त 2011 पासूि रु.50,000 ते 1 लाख पीक किाा साठी व्याि अिदु ाि
िदु दलाच्या 3 िक्के तर 1 ते 3 लाख रुपये पीक किाा साठी 2 िक्के वाजर्ा क व्याि सवलत जदलेली आहे. या काया क्रिा अांतगा त िागील तीि
वर्ाा त असे जिदशा िास येते की खरीप हांगािात 70 ते 80 िक्के तर रब्बी हांगािात 20 ते 30 िक्के पीक किा वािप करण्यात आलेले आहे.
सािारणपणे िागील 3 वर्ाा तील एकूण किा रक्कि रुपये 1532 कोिी पीक किा वािपा पैकी 941 कोिी रु. (61 िक्के ) पीक किा वाजणज्य
बक
ँ े िे जदले आहे. िाांदेड जिल्हा िध्यवती सहकारी बक
ँ े तर्फे 364 कोिी (24 िक्के ) तर िराठवाडा ग्रािीण बक
ँ िार्फात र्फक्त 227 कोिी रु. (15
िक्के ) पीक किा वािप करण्यात आले आहे.
िागील तीि वर्ाा िध्ये सरासरी जपक किा वािपािध्ये दरवर्ी वाढ झाल्यािे जिदशा िास येते. 2009 ते 2010 िध्ये 12525 रुपये पीक किा
वािप झाले. तर 2010 ते 2011 िध्ये 22914 रुपये सरासरी पीक किा वािप करण्यात आले. तर यात सिु ारणा होऊि 2011- 2012 िध्ये
सरासरी 33741 रुपय पीक किाा त िोठी वाढ झाल्यािे जिदशा िास येते. या िध्ये वाजणज्य बक
ँ े िार्फात जवतरीत करण्यात आलेल्या पीक

किाा िी प्रती शेतकरी सरासरी रक्कि 49618 रु. पयंत पोहिलेली आहे. कदािीत डॉ. पांिाबराव देशिख
ु व्याि सवलत योििेिळ
ु े ही वाढ
झालेली असावी तरी पांरतू िाांदेड जिल्हा िध्यवती सहकारी बक
ँ े तर्फे शेतकरयाांिा सरासरी यो य व आवक यक पीक किा प्राप्त झालेले िाही.
योििेच्या अांिलबिावणी बाबत असे स्पष्ट िाणवते की पजहल्या दोि वर्ाा त िांिूर जििी पैकी र्फारि किी खिा करण्यात आला परांतू
2011 ते 2012 िध्ये िात्र िांिूर जििी पैकी सवा जििी 100 िक्के खिा करण्यात आला आहे. व एकूण 62340 लाभाथीला किा वािप करण्यात
आले या िध्ये सवाा त िास्त सभासद (9736) हादगाव तालूक्यातील असल्याﾠकारणािे त्यािा 42.70 लाख रु. (सवाा त िास्त) जििी जवतरीत
के ला तर रु.10.00 लाखा पेिा किी जििीिे किा वािप िायगाव, जहिायतिगर, िाहूर, िाांदेड, ििाा बाद व उिरी या तालूक्यात झाले तसेि रु.
30.00 लाखापेिा िास्त वािप देगलूर, िख
ु ेड, कां िार, व लोहा या तालूक्यात झाले आहे. एकूण 62340 लाभाथीिा जविार के ला तर सरासरी
किा वािप 48925 रु. येते.

१)सुक्ष्िजसंचि योििा
जठबक/ तर्ु ार सक्ष्ु िजसांिि योििेिा िागील तीि वर्ाा िा आढावा घेता असे जदसते की िांिूर जििी िरी किी होता (516.96 लाख) तरी जवतरीत
जििी िात्र रु. 1453.69 लाख असूि या जििी पैकी 1355.85 लाख रु (93 िक्के ) खिा झोलेला आहे व भौजतक उजदष्ट व साध्य जठबक व तर्ु ार
साठी िवळपास 100 िक्के साध्य झालेले आहे. या एकजत्रत खिाा िध्ये िात्र एकूण 14768.22 हेक्िर िेत्र जसांििाखाली आले त्यािळ
ु े त्यािा
प्रजत हेक्िरी खिा 9181 रुपये झाल्यािे जदसूि येते.

२)इंजदरा आवास योििा
इांजदरा आवास योििेच्या बाबतीत िागील तीि वर्ाा िा एकत्रीत प्रगतीिा आढावा घेतला असता असे िाणवते की आजथा क उजदष्टा पैकी र्फक्त 62
िक्के जििी रक्कि खिा के ल्या गेली परांतू भौजतक साध्य िात्र 95 िक्के झाल्यािे दशा जवण्यात येते यािाि अथा प्रती घरकुल िांिूर रकिेच्या प्रिाणा
पेिा किी जििीिे वािप झालेले आहे जकां वा घर बाांिकाि अपूणा असूि सध्ु दा उजदष्ट पूणा झाल्यािे दाखजवण्यात आले आहे.

३)लघुपाटबंधारे योििा
लघपु ािबांिारे योििेिा अहवाल सादर करतािाां असे िाणवते की िांिरु जििी किी असूि ही प्राप्त जििी िास्त दाखजवण्यात अलेला आहे. त्यािध्ये
सरु वातीिी जशल्लक रक्कि लिात घेऊि एकूण रु. 1508.65 लाख जििीिी उपलब्िता लघपु ािबांिारे योििासाठी के लेली होती परांतू या पैकी
र्फक्त 58 िक्के जििी खिा झालेला आहे. त्यािळ
ु े लघपु ािबांिारयािी कािािी गती अपेिीत प्रिाणात झालेली िाही.
योििेिे भैजतक उजदष्ट व साध्य लिात घेता एकूण 127 कािा पैकी 118 कािे पूणा झाल्यािे (93 िक्के ) दाखजवण्यात येते. त्यािळ
ु े या योििेच्या
सांदभाा त सध्ु दा प्रती बांिारा खिा किी असल्यािे जिदशा िास येते िांिूर झालेल्या कािाच्या िेत्रर्फळा सांदभाा त जविार के ला तरी ही 83 िक्के िेत्रर्फळ
जसांििासाठी उपयक्त
ु आहे असे िाणवते. एकूण 888.97 लाख रुपये खिा करुि 118 बांिारयाांिे काि पूणा झालेले आहे. व 274 हेक्िर िेत्राांिा
जसांििासाठी वापर सरुु झालेला आहे त्यािळ
ु े प्रत्येक कािासाठी सरासरी 7.47 लाख रु हा खिा आलेला आहे. तर प्रती हेक्िरी हा खिा 3.62
लाख रु असा येतो यािी िोंद घेणे आवक यक आहे.

४)कोल्हापूर बंधारा
कोल्हापूर बांिारा या बाबतीिध्ये सध्ु दा जसिेंि िाला बाांिकािा सारखाि अिभु व जदसिु येतो कारण िांिूर जििी किी असूि सध्ु दा प्राप्त जििीत
वाढ झालेली आहे तरी परांतू प्रत्यिात एकूण 1353.11 लाख रु जििीिी उपलब्िता िागील 3 वर्ाा त असूि सध्ु दा प्रत्यि खिा िात्र 43 िक्के
(रु.580.79 लाख) झालेला आहे.
यातील गांितीिा प्रकार म्हणिे एकूण िांिूर 68 कािापैकी 62 कािे (91 िक्के ) पूणा झालेली आहे असे दशा जवलेले आहे. परांतू िांिूर झालेल्या
कािातील 457 हेक्िर िेत्रर्फळािे उजदष्ट असतािा सध्ु दा र्फक्त 28 िक्के िेत्रर्फळ पूणा झालेले दाखजवण्यात आलेले आहे. त्यािळ
ु े तेथे सांभ्रिआवस्था
जििाा ण होते. एकतर प्रत्येक िांिूरी कािा िध्ये आजथा क तरतूद िास्त जदसते परांतू प्रत्यिात िात्र खिा किी जदसतो त्यािळ
ु े प्रती हेक्िर प्रिाणे खिा
िास्त जदसतो यािी िोंद सांबिीत यत्रांणेिे घेणे आवक यक आहे.

५)अंर्णवाडी बांधकाि योििा
अांगणवाडी बाांिकाि बाबत िागील तीि वर्ाा िी िांिूर रक्कि 2474.00 लाख रु होती परांतू जवतरीत जििी िात्र िांिूर रक्किे पेिा 16 िक्के
िास्त (2871 लि रु ) आहे तरी परांतू खिाा िे प्रिाण िात्र उपलब्ि जििीच्या र्फक्त 34 िक्के ि आहे व भौजतक उजदष्ट िात्र 22 िक्के ि आहे
त्यािळ
ु े या काया क्रिाकडे अांगणवाडी बािांकािा बाबत दूलाि होत आहे असे स्पष्टपणे िाणवते.

जिवडलेल्या लाभार्थचं ी पार्श्गभुिी१) जिल्हा जियोिि सजिती जिल्हाजिकारी कायाा लय िाांदेड अांतगा त जिवड करण्याांत आलेल्या एकुण 6 योििे अांतगा त िाांदेड जिल्हयातील
पाि तालक्ु यातूि 1352 लाभाथीिी जिवड करण्याांत आली. यात सवाा त िास्त लाभाथी (357) डॉ. पांिाबराव देशिख
ु व्याि सवलत
योििे अांतगा त जिवडले तर कोल्हापरु बांिारे योििाांिी कािे किी असल्या कारणाणेि सवाा त किी (40) लाभाथीिां ी जिवड करण्याांत
आली. या सहा योििा पैकी, पजहल्या पाि योििाांिी िल
ु ाखत पत्रके लाभाथीशी सांबजित असूि र्फक्त अांगणवाडी बाांिकाि योििे
बाबतीतिी िाहीती सांबिां ीत अजभयांता अथवा अांगणवाडी काया कती जकां वा ग्रािपांिायतीच्या िाध्यिातूि के लेली आहे. त्यािूळे सांबजित
किा िारी याांच्या तर्फे 72 अांगणवाडया बाबतीत िाजहती घेतली. त्यािूळे लाभाथीिां े जवश्लेर्ण करताांिा अांगणवाडी लाभाथी सोडूि प्रत्यि
1276 लाभाथीिे जववेिि अहवालात के लेले आहे.
२) सक्ष्ु िजसांिि योििा व इांजदरा आवास योििेसाठी िजहलाांिा योििेत प्रािान्यक्रि द्यावा अशी अपेिा असताांिा सध्ु दा िजहलाांिा
आवक यक तेवढे प्रािान्य जदलेले िाही. त्यािूळे या बाबतीत पढु ील काया क्रिासाठी िजहलाांिा प्रािान्यक्रि देणे गरिेिे आहे.
३) जिरजिराळया सािाजिक स्तरातील अिस
ु ूजित िाती ििाती व इतर िागासवगीयाांिा यो य ते प्रािांन्य योििेत जदलेले आहे. जकां बहुिा
इांजदरा आवास योििेत सवाा त िास्त 81% अिस
ु ूजित िाती /ििातीच्या लाभार्थयांिा यािध्ये लाभ जदलेला आहे.
४) दाररद्गय रेर्ेखालील कुिुांबाच्या सहभागाबद्दल असे म्हणता येईल की, इांजदरा आवास योििेिध्ये अपेजितप्रिाणे 100% दाररद्गय
रेर्ेखालील कुिुांबे आहेत. परांतु इतर योििेत िात्र लाभाथीिां े तेवढे प्रिाण जदसूि येत िाही. तसेि अल्प व अत्यल्प भू-िारकाांिे प्रिाण
सध्ु दा 62% आहे. कदाजित सहापैकी िार योििा शेतीशी सांबजां ित असल्यािे शेतक-याांिे प्रिाण िास्त आहे.

५) व्यवसाय जिहाय लाभार्थयांिे वगीकरण करत असताांिा सवाा त िास्त शेती व्यवसाय करणारे (68%) जिवडल्या गेलेले आहेत. तर
शेतििूर व इतर ििूर लाभाथीिी िक्के वारी 26 % आहे योििेच्या 82% लाभार्थयांिा सिावेश आहे. अशा सवा पाि योििािा
सिावेश करुि 22% लाभाथी आहेत.
६) लाभाथीच्या उत्पन्िाांिा स्तर अभ्यासताांिा असे प्रकर्ाा िे िावणते की, िवळपास 40% लाभाथी हे दाररद्गय रेर्ेच्या खालील आहेत.
त्याांिे वाजर्ा क उत्पन्ि 50,000/- च्या आत आहे. तसेि िध्यि गि (51,000 ते 1 लाख) उत्पन्िाांतील व उच्ि उत्पन्ि गिातील एक
ते तीि लाख जकां वा तीि लाखापेिाही िास्त उत्पन्ि असणारे श्रींित लाभाथी 31% आहेत.
७) साराांश लाभाथीिध्ये परुु र्ाांिे प्रिाण िास्त आहे, सवा सािाजिक स्तरातील लाभाथीतिा यो य ते प्रािान्य जदलेले आहे. बहुताांश योििा
शेतीशी जिगडीत असल्यािे, शेती व्यावसाय करणारे लाभाथी िास्त आहे तर, 35 ते 40 िक्के लाभाथी किी उत्पन्ि गिातील आहेत.

1) डॉ. पंिाबराव देशिख
ु व्याि सवलत योििा
१) या योििे अांतगा त जिवड झालेल्या लाभाथीिध्ये अत्यल्प व अल्प भूिारकािी सांख्या 1/3 (64%) आहे.
२) 40% शेतक-या पयंत पीक किा योििा उशीरा पोंहिली आहे. त्यातही जकिवि हा आजदवासी तालक
ु ा अग्रेसर आहे.
३) िागील वर्ी 68 िक्के शेतकरयाांिा रु.25000/- च्या आत किा भेिले. तर र्फ क्त 16% शेतकरयाांिा रु. 50000/- पेिा िास्त किा भेिले.
त्यािळ
ु े योििा िरी 3.00 लाख रुपयापयंत किा ििूरीसाठी होती तरीही िवळपास 85% लोकाांिा रु 50000/- पेिा िास्त किा जिळाले
िाही. त्यािळ
ु े सहकारी सांस्था अथवा तालक
ु ा पातळीवरील सांस्थािी िािजसकता शेतक-याांच्या आवक यकते प्रिाणे किा देण्यािी िाही असे
जदसूि येते.
४) 2012 - 2013 या वर्ाा त 52% लाभाथी शेतकरयाांिी रु 25000/- पयंत किा िागणी के ली पण 68% लाभाथी शेतक-याांिा या किेत किा जदले
आहे. तसेि 19 % लाभाथीिे रु. 50000/- वर किा िागणी करुिही र्फ क्त 13 % लोकािाांि िास्तीच्या िागणीिे किा जिळाले. त्यािळ
ु े सवांिा
किा िरी जिळाले तरी िागणी पेिा किी किा पूरवठा शेतकरयाांिा होतोय या बाबत दखल घ्यावी लागेल. सवा तालक्ू यािा एकत्रीत जविार करता
प्रत्येकी सरासरी रु 35824/- रुपयािी किा िागणी रक्कि होती पांरतू प्रत्यि 24867 रु िे किा जदलेले आहे म्हणिेि 1/3 रक्किेिी
शेतकरयाांिा कितरता किाा च्या िाध्यािातूि भासत राहीली.
५) 97% लाभाथी शेतक-याांिी किा रकिेिी परतर्फेड ठराजवक कालाविीत के ली त्यािळ
ु े हे सवा लाभाथी पूढील वर्ाा साठी लाभ घेण्यास पात्र ठरले
त्यािूळे वेळेवर व जियजित किा परत र्फेडीेेिी सवय शेतकरयाांिा लागत आहे असे िाणवते.

६) 61 िक्के लाभाथीिा जियजित व वेळेवर किाा िा भरणा के ला त्यािळ
ु े त्याांिा िास्त व्यािािी रक्कि भरावी लागली िाही व त्याांिा व्याि
सवलत जिळाली आहे. त्याांिी व्यािािी रक्कि वर्ा भरात रु. 1000 /- पेिा किीि होती. अथाा त ठराजवक सभासदािा (25%) िास्तीच्या
रक्किेिे किा जदल्यािळ
ु े त्यािा रु. 1500 पेिा िास्त किाा च्या व्यािािी रक्कि द्यावी लागली.
७) 81 % लाभाथी शेतकरयाांिा 1000 रु पयंत व्याि सवलत जिळाली. दोि व्यक्तींिा व्यािसवलत जिळालीि िाही तर 4 व्यक्ती हे थकबाकीदार
आहेत त्यािळ
ु े त्यािा पूढील किाा च्या सांिी बाबत ते पात्र िाहीत.

िेजिय पहाणीतील जिरीिणे व जशफारशीअ) िुटी१) होिवडि- सवा शेतक-याांिा जपक किाा िा लाभ जिळत िाही. गाव ग्रािीण बक
ँ े िे दत्तक घेतलेले आहे. दस
ँ किा देत िाही. यावर उपाय
ु री बक
काय? अशी लाभाथीिां ी प्रजतजक्रया आहे.
२) कौठा- व्यािािी रक्कि खात्यावर ििाि के ली िाही. अजिका-याांिा हलगिीपणा आहे. तसेि िेअरिि पदािी आठ वर्ाा पासूि जिवडणक
ु
झाली िाही. जिवडणक
ु घ्यावी अथवा प्रशासक िेिावा असे लाभाथीिे म्हणणे आहे.
३) हडसिी - सोसायिी िा िेंबर िाही तरीही िेअरिि पदी जिवड के ली गेली, या बाबीकडे बक
ँ े िे दल
ु ा ि के ले आहे यािा जविार व्हावा.
४) िख
ु ेड- किळे वाडी- जपक किा योििे अांतगा त 12000 रुपये िी घेतले िाही. परस्पर रक्कि उिलिु ती भरुिही िाकण्यात आली. िात्र या
बद्दल येथील लाभाथीिे म्हणणे आहे की, िला यािी काहीही िाजहती िाही. सेक्रेिरी हे सवा व्यवहार पहातात. रक्कि परस्पर उिलली गेली िौकशी
व्हावी. तक्रारदार रावसाहेब लक्ष्िण हाके किळे वाडी ता. िख
ु ेड.

काही जठकाणी सांबजित किा िा-याकडे लाभाथीच्या यादया िव्हत्या त्यािूळे तेथे पत्रके भरता आली िाही. त्यािळ
ु े सव्हेिणािध्ये अडथळा जििाा ण
झाला होता.

ब) अडचणीसवा सजिवाांिे असे म्हणणे आहे की, पगार किीि जियजित होत िाही.
1) िेहिी आजथा क जववांििेत राहावे लागते.
2) जपक किाा िी रक्कि वाढवूि जिळावी असे अिेक लाभाथीिे म्हणणे आहे.
3) जपक किा रक्कि िािा - एप्रील िजहण्याांत देण्याांत यावी.
4) िजवि शेतकरयाांिा सभासद करुि घ्यावेत. त्याांिा जपक किा जिळत िाही. आजथा क अडिण येते.
5) जपक किाा िी रक्कि सवा ि शेतक-याांिा जिळावी. ग्रािीण बक
ँ े िे गाांव दत्तक घेतले आहे. त्यािळ
ँ ा किा देत िाहीत. यावर पयाा यी व्यवस्था
ु े इतर बक
करावी. िेणेकरुि लाभाथी योििेपासूि वांजित राहणार िाही.

क) योििेच्या चांर्ल्या बाबी1) ही योििा िाांगली आहे. शेतक-याांच्या जहतािी आहे. शासिािे यािध्ये स-ु सत्रु ता आणिू योििा िालु ठे वावी.
2) बहुताांशी शेतकरी सजिव आजण त्याांच्या काया प्रणालीवर जवश्वास ठे वूि आहेत.
3) अपवादात्िक एखादया सजिवाबाबत तक्रार एैकण्यात आली. बाकी सवा सजिव सहकायाा िे काि करतात.
4) सवा सांबजां ित अजिकारी व किा िारी याांिी िल्ु यिापि सजितीस िाांगले सहकाया के ले. (काही अपवाद वगळता)

ड) जशफारशी
1) सवा किा िारी व सजिवाांिे पगार जियजित व्हावे त्यािूळे कािाला अजिक गती येईल.
2) पगार व इतर खिाा साठी सहकार खात्याला अिदु ाि म्हणिू रक्कि देण्याांिी गरि आहे.
3) जपक किाा िी रक्कि वाढवूि जिळावी व वेळेवर शेतक-याांिा रक्कि जदली िावी.व थकबाकी दाराांिा यो य पध्दतीिे सिि देवूि व वसल
ु ी वेळेत
व्हावी
4) िजवि सभासदाांिी िोंदणी करुि त्याांिाही जपक किा योििेिा लाभ जिळावा.
5) बोगस प्रकरणे होणार िाही यािी किािािे दिता घ्यावी.
6) राष्रीयकृत बक
ँ ा व सहकार िेत्र याांिा सिन्वय असावा.
7) िाजहतींच्या प्रणालीिे सांगणकीकरण व्हावे.

2) सुक्ष्ि जसंचि योििा
१) जपकाांिा पाणी देताांिा पाण्यािा अिावक यक वापर िाळणे व किी पाण्यािध्ये िास्त जसांिि व जकिाि पाणी वापर यासाठी जठवक व तर्ु ार जसांिि
पध्दती शेतकरयाांिा उपयक्त
ु व्हावी म्हणूि शासिािे ही योििा प्रत्येक जिल्हासाठी सरुु के ली आहे.
२) अल्प व अत्यल्प भूिारक िागासवगीय व िाजहला शेतकरयाांिा प्रािान्य क्रि देवूि जसांििािी सोय असलेल्या शेतकरयाांिा यात प्रािख्ु यािे
सहभाग के ला िातो. परांतू िजहला लाभाथीिे प्रिाण किी आहे.

३) बहूभूिारक शेतकरयािा जठबक/तर्ु ार सांि जकिांतीच्या 50% जकवा िास्तीत िास्त 7500 रु पयंत अिदु ाि तर अल्प व अत्यल्प भूिारकासाठी
60% जकां वा 9000 रु पयंत अिदु ाि यातील जकिाि रक्कि अिदु ािाच्या स्वरुपात जदली िाते.
४) शेतकरया कडे जसांििािी व्यवस्था असणारयाांिाि अिदु ाि जदल्या िाते. त्या प्रिाणे एकूण 332 जिवडलेल्या लाभाथी पैकी सवाा कडे जसांिि
जवहीरी अथवा जविांि जवहीरीिी सोय होती असे सव्हेिणातूि जदसूि आले. या व्यजतररक्त काही गाांवािध्ये लाभाथी यादीतील आठ ते दहा
लाभाथी असे जदसिु आले की, त्याांिे लाभ घेतलेल्या यादीिध्ये िाांव आहे िात्र प्रत्यिात या सवा लाभाथीिी योििेिा लाभि घेतलेला िाही.
असे लाभार्थयांिी सव्हेिणाअांती साांगीतले.
५) सवा जिवड के लेल्याﾠ332 लाभाथीकडे असलेल्या 334 जसांिि व जविि जवहीरीच्या िाध्यिातूि एकूण 943.33 हेक्िर िेत्र जभिते त्याांिी
सरासरी 2.84 हेक्िर येते तर स्वतांत्रपणे जठबक जसांिि खाली 177 शेतकरयाांिी 3.17 हेक्िर ििीि जभिते तसेि एका तर्ु ार सांिा खाली
सरासरी 2.46 हेक्िर ििीि पाण्याखाली वापरासाठी येते. सवाा त िास्त जठबक जसांििाखालील िेत्र अिाा पूर तालूक्यात असूि तर्ु ार
जसांििाखाली जकिवि तालक्ू यात सवाा त िास्त िेत्र जिदशा िास आले.
६) ििीि िारणे िस
ु ार जठबक व तर्ु ार खालील 138 लाभाथी अल्प व अत्यल्प असूि त्यािे एकूण जभिणारया 943.33 हे. िेत्रा पैकी त्याांिे र्फ क्त
167.63 हे. (18%) िेत्र जभिते त्याांिी सरासरी 1.22 हे. येते तर सवाा त िोठे शेतकरी 76 असूि त्यािे लागवडी खालील िेत्र 487. हे (51
%) येते तर त्याांिे लागवडी खालील सरासरी िेत्र 6.40 हेक्िर येते.

७) 943 हेक्िर लागवडी खालील िेत्रापैकी 72 िक्के िेत्र (680 हेक्िर) बागायती आहे. जठबक जसांििा खालील हे िेत्र सरासरी 2.30 हेक्िर येते
तर तर्ु ार खाली 1.75 हेक्िर बागायती िेत्र येते. अिाा पूर तालूका जठबक जसांििात अग्रेसर असूि कां िार तालूक्यािे प्रिाण किी आहे तसेि
तर्ु ार जसांििाखाली जकिवि तालूक्यास सवाा त िास्त लाभ होतो.
८) वास्तजवक जठबक असो अथवा तर्ु ार जसांििािी योििा बहूतेक सवा सांबांजित कां पन्याि शेतकरयाांिे प्रस्ताव िांिूर करुि घेतात. त्यािळ
ु े
शेतकरयाांिा िास्त खिा करावा लागत िाही. तरी परांतू अिूदािािी रक्कि 7500 रु ते 9000 रु पयंत असल्यािे 1000 रु पेिा िास्तीिा खिा
शेतकरयाांिा अयो य वाितो असे र्फ क्त 10 िक्के शेतकरी आहेत. तरी परांतू 72 िक्के शेतक रयाांिा 750 रु पेिा िास्त खिा आला िाही ही
सध्ु दा काही प्रिाणात ििेिी बािू आहे.
९) जठबक अथवा तर्ु ार जसांििाच्या प्रजशिणािी गरि लिात घेवूि शकतो कां पिीिे डीलर अथवा कां पिी तर्फेि प्रजशिण जदल्या िाते. कां पिी अथवा
प्रजशिण जिळालेले 71 िक्के शेतकरी आहेत. कृर्ी जवभागा तर्फे र्फ क्त 16 िक्के शेतकरयाांिाि प्रजशिण जदलेले आहे. प्रजशिणािळ
ु े योििेच्या
सांिािा वापर व्यवजस्थत के ला िातो असे जदसूि आले.
१०) जठबक अथवा तर्ु ार जसांििािी योििा जपक जिहाय राबजवली िाते. त्यािळ
ु े असे जदसूि येते की सवाा त िास्त शेतकरी (38 िक्के ) जठबक
जसांििािा वापर उसासाठी करतात तर सवाा त िास्त 52 िक्के शेतकरी तर्ु ार जसांििािा वापर कापूस या जपकासाठी करतात. असे जदसते

िेजिय पहाणीतील जिरीिणे व जशफारशी
आ) िटु ी1- वैिापरु पारडी ता. िदु खेड येथील लाभाथी यादीतील एका लाभाथीिे या योििेिा लाभि घेतला िसल्यािे जदसिु आले. त्याांच्या सोबत ििाा
के ली असता त्याांिी योििेिा लाभि जिळाला िसल्यािे स्पष्ट झाले.
2- बेि िोगरा ता. िख
ु ेड येथे िूल्यिापि सजितीिे लाभाथीिां ी िौकशी के ली असता िल्ु यिापिात सजितीला तीि लाभाथी ां यादी िध्ये िसल्यािे जदसिु
आले. त्याांच्याकडे जवजहर /बोअर जसांििािी साििे िसताांिाही त्याांिी िाांवे लाभाथीच्ां या यादीत जदसिु आली आहे. त्याबददल जविार करणे गरिेिे
वािते.
3- अिेक लाभाथी शेतक-याांिी जठांबक/ तर्ु ार सांि िेत्रीय पहाणीच्या वेळेस काढूि ठेवल्यािे आढळले. प्रत्यिात कुठे ठेवले ते जदसले िाही. तरी परांतु
त्यािा वापर ठराजवक काळात (रब्बी व उन्हाळी) जपकाांसाठी करतात असे त्याांिे म्हणणे आहे. प्रत्यि भेिीत घरी सध्ु दा आढळूि आले िाहीत.

अडचणी1. शासिाकडूि जिळणारी सबजसडी लवकर जिळत िाही. शेतक-याांच्या िावाांवर ती ििा के ली िात िाही.
2. सांि जिळजवण्यासाठी काही रक्कि द्यावी लागते.
3. अिेक वेळा रािडुकरे पाईप लाईि उखडूि िाकतात त्यािूळे जठांबक सांिािे िक
ु साि होते. िक
ु साि भरपाई साठी जविा सांरिण असावे अशी िागणी
अिेक शेतक-याांिी के ली आहे.
4. जवतरण कां पन्याांच्या सांिाच्या सिु या भागाांिी दरसिु ी या बाबत स्पष्टता िाही.

क) जशफारशी
1. जठांबक /जसांिि योििा शेतक-याांसाठी र्फलदायी असिु सबजसडी िी ियाा दा 75% पयंत वाढवावी.
2. सबजसडीिी रक्कि लाभाथीिां ा त्वरीत जदली िावी.
3. सबजसडीिी रक्कि शेतक-याांच्या िाांवे बक
ँ े त ििा व्हावी.
4. जठांबक व तर्ु ार सांि दरुु स्तीसाठी जििी जदला िावा.
5. जठांबक जसांिि िळयाांिी लाांबी वाढवावी.
6. कां पिी तर्फे ज्या िळया जदल्या िातात त्या हलक्या स्वरुपाच्या असतात. त्या लवकर खराब होतात त्याांिा दिाा सिु ारला िावा.
7. शेतक-याांिा जठांबक व तर्ु ार सांि वापरण्याबाबत ताांजत्रक प्रजशिण जदले िावे.
8. जठबांक व तर्ु ार सांि जिकािी अथवा अपेजित लाभ देत िसल्यास िक
ु सािीेाबाबत कां पिीिी जविा द्यावा.

चांर्ल्या बाबी1. हदगाांव, िदु खेड, जकिवि या तालक्ु यातील िास्तीत िास्त शेतक-याांिी जठबांक व तर्ु ार योििेिा लाभ घेतल्यािे जदसूि आले आहे. त्यािळ
ु े किी
पाण्यािध्ये जसांिि िेत्रात िाांगली वाढ झाली. ही या योििेच्या दृष्टीिे सिािारकारक बाब आहे.
2. तर्ु ार/ जठांबक जसांिि योििेजवर्यी लाभाथी सिािािी जदसले. कारण उत्पन्ि वाढले. श्रि व लेबर वका किी झाले. पयाा यािे ििरु ीिा पैसा व वेळ
वािला. व पाण्यािी बित िोठया प्रिाणात झाली.
3. तर्ु ार/ जठांबक जसांििािळ
ु े लाभाथीच्या
ां उत्पादिात वाढ झाल्यािी अिेक शेतक-याांिी प्रत्यिात भेिी िध्ये साांजगतले.

इंजदरा आवास योििा
१) घरकुलाांिी िागणी िागील तीि वर्ाा पासूि दरवर्ी वाढत आहे. त्यािळ
ु े दरवर्ीच्या घरकूल िांिूरीिी िक्के वारी क्रिा-क्रिािे वाढत आहे असे जदसूि
येते.
२) 98% लाभाथीिी इांजदरा आवास योििे साठी जिवड ग्रािसभेद्वारा झालेली आहे तर इतर 8 लाभाथीिी जिवड पदाजिकारयाकडूि झालेली आहे.
िास्त लाभाथी हे िख
ु ेड तालूक्यातील आहेत.
३) 78 % इांजदरा आवास घरकूलाांिे बाांिकाि पूणा झालेले आहे. 15% घरकूलािे काि अपूणा आहे तर 7% घरकूलाांिे बाांिकाि अद्याप सरुु ि झालेले
िाही. अिाा पूर तालक्ु या िध्ये सवाा त िास्त 24 पैकी 17 लाभाथीिे घरािे बाांिकाि सरुु ि के लेले िाही कारण जिांिासा के ली असता त्याांिा घर
बाांिण्यासाठी िागा उपलब्ि िाही तर िार तालक्ु यातील इतर 8 लाभाथी गावात राहात िाही.
४) ठराजवक अिदु ािाच्या जििी अांतगा त ठराजवक ििई िेत्रापूरते बाांिकाि दाररद्गय रेर्े खालील लाभाथीसाठी अपेजित असताांिा बरयाि लाभाथीिे
िास्त ििई िेत्र वापरुि व स्वतःच्या पैशािा वापर करुि घरकुलाांिे बाांिकाि के लेले आहे. त्यािळ
ु े खिाा त खूप वाढ झाली आहे. तर बरीि घरकूलां
बाांिकािे अपूणाि राहीलेली आहेत.
५) लाभाथीिे घर बाांिण्यासाठी के लेल्या खिाा िा तपशील पाजहल्यास िवळपास 14 लाभाथीिे 1 लाखा पेिा िास्त खिा के लेला आहे त्यािळ
ु े जिवड
झालेले लाभाथी हे खरोखरि दाररद्गय रेर्े खाली आहेत का या बाबत शांका वािते. कारण एवढया घरासाठी खिा करणारे लाभाथी दाररद्गय रेर्े खाली
येवू शक त िाही जशवाय या लाभाथीिी हा खिा स्वतःच्या उत्पन्िातूि के ला आहे असे स्पष्ट के ले आहे.
६) 63 िक्के लाभथीिा घरकूलासाठी शासिा कडूि पूणा अिदु ाि रक्कि 68500 रु जिळाले आहे. तर इतर लाभाथीिा काही कारणास्तव पूणा रक्कि
जिळाली िाही.
७) 50 % लाभाथीिे घरकूलािे बाांिकाि िाांगले आहे. कदाजित किी बिेि िळ
ु े त्याांिा उत्ति गणु वत्ता जिकवता आली िाही असे जदसते.

८) घरकूलासाठी शासिा तर्फे लाभाथीला अपेजित असणारया सोईबाबत तपासणी के ली असता जिरिरु िल
ु िवळपास 80 िक्के लाभाथीिा जिळाली
िाही. तर 98 िक्के लाभाथीच्या घरकूलाांवर इांजदरा आवास योििेिा लोगो िाही. शौिालय व जवदयतु परु वठया बाबत सध्ु दा काही लाभाथी या
सोई पासूि वांजित आहेत.

िेजिय पहाणीतील जिरीिणे व जशफारशी
िटु ी१) लाभार्थयांिा सिाि रक्कि िांिरु व सिाि जििी वािप िोरण िाही. लाभाथीिां ा सिाि रकिेिे पजहल्या हप्त्यािे वािप झालेले िाही.
२) एकुण 253 बाांिकाि पूणा के लेल्या लाभार्थयांपैकी 161 (64%) लाभार्थयांकडे शौिालय सजु विा आहे. परांतू त्यातील 63 लाभाथी (39%)
शौिालयािा वापरि करीत िाहीत. असे जदसिु आले आहे.
३) बाांिकाि पणु ा के लेल्या एकुण 253 लाभार्थयांपैकी 92 लाभार्थयांकडे शौिालयािी सजु विा िाही. त्यािी िक्के वारी 36 िक्के आहे. या बाबींकडे
सांबांजित यांत्रिेणे दल
ु ा ि के ल्यािे िाणवते.
४) एकुण 253 पैकी 248 लाभार्थयांच्या घरावर इांजदरा आवास योििेिा लोगो िाही. त्यािे प्रिाण 98 िक्के आहे. कारण प्रत्यिात पणु ा झालेले घर हे
कोणत्या योििेतूि बाांिलेले आहे हे सिित िाही. ही बाब गांभीर असूि लोगो असल्याजशवाय पूणात्वािा दाखला देवू िये.
५) एकुण 253 लाभार्थयाा पैकी आिही 71 लाभाथीकडे जवदयतु परु वठा करण्याांत आलेला िाही. त्याांिी िक्के वारी 28 िक्के अशी आहे.
६) िवळपास 34 लाभाथीिा
ां (सािारण 10%) जििीिा हप्ता जिळजवण्यासाठी सांबजां ित किा िारी व अजभयांता याांिी काही प्रिाणात रकिेिी िागणी
के ल्यािे जिदशा िास आले.
७) ब-याि लाभार्थयांच्या घरकािािा खिा हा िांिरु रकिपेिा दोि ते तीि पिीिे अजिक आहे.

८) एकुण 253 लाभाथी ां पैकी 127 लाभाथीिां ी (50%) घराच्या बाांिकािािी गणु वत्ता सािारण श्रेणीिध्ये जदसिु आली.
९) एकुण भेि जदलेल्या 325 लाभार्थयांपैकी 48 लाभाथीच्या
ां बाांिकािािी जस्थती अपणु ा व बांद जस्थतीिध्ये आहे त्यािी िक्के वारी 14% अशी आहे
तर 24 लाभाथीिां ी घरािे अद्याप बाांिकािि के ले िसल्यािे जदसिु आले आहे. त्यािी िक्के वारी 7% आहे.
वरील सवा िेत्रीय जिररिणािी सांबजित यांत्रणेिे गांभीर दखल घेऊि त्या त्रिु ी दरु करण्याांच्या दृष्टीिे यो य ती काया वाही करुि अिांलबिावणी करावी
असे सिु वावे वािते.

अडचणी
१) लाभाथीिा घरकुलासाठी िांिरु असलेली अिदु ािािी रक्कि ही अजतशय किी आहे. त्यािळ
ू े घरािे बाांिकाि पूणा करता येत िाही काि पणु ा
करावयािे झाल्यास किा काढावे लागते. म्हणिू जििी वाढवूि जिळावा अशी सिु िा सवा ि लाभाथीिां ी के ली आहे
२) जििी जवतरीत करताांिा सवांिा सारख्या रकिेिे जििी जदला िात िाही त्यािूळे आजथा क अडिण जििाा ण होते.
३) घरािे हप्ते (जििी) जिळजवण्यासाठी काही किा िारी पैशािी िागणी करतात. आिीि लाभार्थयांिी पररजस्थती गरीबीिी असल्या कारणािे पैसे देवू
शकत िाही. त्यािूळे आजथा क अडिण जििाा ण होते.

जशफारशी
१) लाभाथीिां े घरािे बाांिकाि सरुु असताांिा बाांिकाि जस्थतीिा आढावा सांबांजित यांत्रणेिे जियजित घेण्यािी गरि आहे.
२) घरकुलासाठी अिदु ािासोबति बीपीएलसाठी जकिाि 50 िक्के किाा िी व्यवस्था बक
ँ ािी करावी. अशी िागणी के ली िात आहे.
३) लाभाथींकडे िागा उपलब्ि असल्याजशवाय व त्याांिी खात्री झाल्याजशवाय घरकुलास िांिरु ी देवू िये.

४) प्रत्येक लाभाथीच्ां या घरावर इांजदरा आवास योििेिा लोगो असायलाि हवा. (लोगो ही योििेिी सििण्याांिी खणु आहे. ही िहत्वािी बाब असताांिा
सांबांजित यांत्रणेिे याकडे दल
ु ेि का के ले यािी वरीष्ठ अजिका-याांिी िोंद घेण्याांिी गरि आहे.
५) लाभाथीच्या
ां घरािध्ये जवदयतु परु वठा करताांिा शासिािे ठरवूि जदलेले जियि व जिकर्ािी अांिलबिावणी होणे गरिेिे आहे.
६) लाभार्थयांिा घरािा शेवििा हप्ता देताांिा लाभाथीिां े घरासांबिी सवा बाबींिी पूताता के ली आहे का? हे पाहणे अत्यांत आवक यक आहे. जवशेर्तः
शौिालयािी सजु विा व त्यािा वापर ही बाब किािािे पाहण्याांत यावी. याजशवाय अांतीि हप्ता देण्याांत येवू िये. व पूणात्वािे प्रिाणपत्रही देवू िये.
७) ज्या लाभाथीिी
ां घरािी रक्कि उिलेली आहे. व घरकुलािे बाांिकाि के ले िाही अशा सवा लाभाथीवां र कायदेशीर काया वाही व्हावी व तो उिललेला
जििी वसूल करावा.
८) लाभाथीच्या
ां घरकुलािी िांिरु ी देताांिा त्याांिे वास्तव्य कायि स्वरुपी गावात आहे जकां वा िाही यािी खातरििा सांबांजित यांत्रणेिे करावी. या बाबतीत
सांरपि याांिा लाभाथीच्या कायि वास्तव्या बाबत िबाबदारया व त्यािांतरि त्यािी घरकुलािी जिवड करुि रक्कि िांिरु करावी.
९) िल्ु यिापि पहाणीिध्ये 21 िक्के लाभाथीच्या
ां घराांिे बाांिकाि अपूणा /बांद व काि के लेले िाही असे जदसते आहे. यािाि अथा याकडे सांबजित
यांत्रणेिे जियजित पाठपरु ावा के लेला जदसत िाही. इथे यांत्रणा किी पडते असे स्पष्टपणे जदसिु येते त्यािध्ये सिु ारणा व्हावी. िेणे करुि पून्हा असे
प्रश्न जििाा ण होणार िाहीत.

चांर्ल्या बाबी१) बहुतेक सवा लाभाथीिां ा घरकुलािा जििी वेळेवर प्राप्त झाला आहे.
२) काही अपवाद वगळता सवा लाभार्थयां िी जिवड ही ग्रािसभेव्दारा व प्रजतिा यादीतूिि झाल्यािे जदसिु येते.
३) भेि जदलेल्या 325 लाभाथीपां ैकी 253 लाभाथीिी
ां आपले घरकुलािे काि पूणा के ले आहे.
४) सवा लाभाथीिां ा जििीिे जवतरण बक
ँ े िार्फाति करण्याांत आले आहे.
५) घरािे बाांिकाि लाभाथी याांिी स्वतःच्या श्रिदािातूि व जिस्त्रीिी िदत घेऊि पूणा के ले आहे. यािध्ये कुठे ि गत्त
ु ेदार सािील िाहीत. या िाांगल्या

बाबी आहेत.

 काही िहत्वाच्या बाबी
१) प्रजतिा यादीिस
ु ार घरकुल जिळत िसल्यािी तक्रार कां िार तालक्ु यातील एका लाभाथीिां ी के ली आहे.
२) वायर्फिा ख.ु तालक
ु ा हदगाांव येथील लाभाथीिां े घराांिे बाांिकाि पूणा करुिही त्याांिा सांपूणा रक्कि जिळाली िसल्यािी लाभार्थयांिी तक्रार
के ली आहे.
३) एकुण पाि तालक्ु यातिु 325 लाभाथीपैकी 24 लाभाथीिां ी आपल्या घरािे बाांिकाि के ले िाही. बाांिकाि ि के लेल्या लाभाथीिध्ये सवाा त
िास्त सांख्या 17 अिाा परु तालक्ु यातील आहे. कारणाांिा जविार करता या लाभाथीकां डे घरासाठी िागा उपलब्ि िसल्याल्यािे स्पष्ट झाले
आहे. इतर िार तालक्ु यात देखील आठ लाभाथीिां ी सध्ु दा घरािे बाांिकाि के लेले िाही. कारणाांिा जविार करता हे सवा लाभाथी परगाांवी

वास्तव्यास आहेत. वरील कारणाांिा जविार करता िांिरु ीच्या वेळी सांबजित किा िा-याांिीेे यो य ती िौकशी ि करता घराांिा िांिरु ी जदलेली
आहे. हे स्पष्टपणे जदसिु येते.

लघुपाटबंधारे योििा (जसिेंट िाला बांध व कोल्हापुर बंधारे)
१) लघपु ाि बांिारे योििे अांतगा त जसिेंि िाला बाांिकाि योििा व कोल्हापूर बांिारे या योििाांिे िल्ु यिापि करण्यात आले यािध्ये जसिेेेि िाला
बाांिकाि योििािे जिष्क र्ा खालील प्रिाणे आहेत.
२) िाांदेड जिल्हयातील जिवडक 5 तालूक्यातूि 38 जसिेंि िाला बाांिकािािी पाहणी के ली व त्या अतांगात प्रत्येकी पाि लाभाथीिी िल
ु ाखती घेवूि
एकूण 222 लाभाथीिे या योििे बाबतिे ििोगत िाणिू घेतले तसेि काही बाांिकािािी प्रत्यि ताांजत्रक िोििाप घेवूि तपासणी के ली यासवा
बाबीिा जिष्क र्ा खालील प्रिाणे आहे.
३) जसिेंि िाला बाांिकाि जिवडताांिा िागेिी यो य जिवड असणे अवक यक असते त्याि प्रिाणे त्याखालील जकती जवहीरीिा लाभ होईल हे पाहणे
गरिेिे असल्यािूळे जकती शेतकरी अथवा जकती जवहीरींच्या पाणी पातळीत वाढ झाली या सदभाा त तक्ता क्र. 4.4.1 िध्ये िाजहती दशा जवली आहे.
एकूण जिवडलेल्या 38 जसिेंि िाला बाांि अतांगात 93 जसांिि जवहीरी व 43 जविि जवहीरी अजस्तत्वात होत्या व त्याखाली 222 शेतकरयाांिा लाभ
अपेजित होता. त्यािळ
ु े प्रत्येक जस. िा. बािकािा अांतांगात सािारण पणे सरासरी 3 ते 4 जवहीरीिा व 5 ते 6 शेतकरयाांिा सिावेश होतो. अिाा परू
तालूक्यात सवाा त किी लाभाथी असूिही सवाा त िास्त जवहीरीिी सांख्या िख
ु ेड िध्ये येते.
४) पािबांिारे योििािा लाभ शेतकरयाांिा काय झाला यािी पाहणी करतािा असे जदसूि येते की 222 लाभाथीिी प्रकल्पापूवी 470 हेक्िर ििीि
लागवडी खाली होती. व प्रकल्पािांतर 517.75 हेक्िर ििीि लागवडी खाली आली. म्हणिेि 47.65 हेक्िर (10%) िास्तीिी ििीि लागवडी

खाली आली यात सवाा त िास्त प्रिाण अिाा पूर तालूक्यािे आहे. तसेि प्रत्येक जसिेंि िाला बाांि िागे सरासरी 1.25 हेक्िर ििीि लागवडी
खाली आली व त्यािळ
ु े यािा बरयाि शेतकरयाांिा र्फ ेायदा झाला.
५) पाण्यािी उपलब्िता झाल्यास बागायती िेत्रात वाढ होणे अपेिीत आहे. जसिेंि िाला बाांि िळ
ु े यात काय बदल झाले यािा अभ्यास करताांिा
असे स्पष्ट होते की िवळपास बागायती िेत्रात 19 िक्याांिी वाढ झाली. तसेि पूवी पेिा 14 लाभाथीिी बागायती शेती सरुु के ली म्हणिे त्याांच्या
जसांििात 12 िक्याांिी वाढ झाली. सवाा त िास्त जकिवि या अजदवासी तालूक्यात ही वाढ झाल्यािी जदसते. तसेि बागायती िेत्रात 109 िक्के
िे वाढ झाली यात योििेिे यश सिावलेले आहे असे िाणवते.
६) जपक वार लागवडी खालील िेत्र व उत्पादि व उत्पादकते बाबत जविार करतािा असे जदसूि येते की 38 जसांिेि िाला बाांि अांतगा त वर उल्लेखलेल्या
जतन्ही बाबतीत सकारात्िक पररणाि जदसूि येतात एकूण िख्ु य जपकाखलील िेत्रात 5 िक्के एकूण उत्पादिात 10 िक्के तर उत्पादकतेत 4 िक्के
वाढ झालेली आहे. जपकवार बदल लिात घेतल्यास सोयाबीि, कापस
ु , तरु व हरबरा याांच्या िेत्रात िाांगली वाढ झाली तसेि गव्हाच्या व हरभरा
िेत्रात िरी र्फार वाढ झाली िाही तरी त्याच्या उत्पन्िात अिक्र
ु िे (145%) व उत्पादकतेत (141%) िाांगली वाढ झाली आहे तसेि हरभरयाच्या
िेत्रात व उत्पन्िातही बरीि वाढ झाल्यािे जदसूि येते व या रब्बीतील जपकाांिा जसांिेि िाला बाि योििे िळ
ु े र्फायदा झाला असे स्पष्ट होते.
७) जबयाणे व रासायजिक खताच्या वापरा सांबिी असे जदसूि येते की िास्तीत िास्त शेतकरी सिु ाररत जबयाणािा वापर करतात तर रासायजिक
खतािा वापर ही होत असूि पारांपाररक व रासाजिक दोन्ही खतािा वापर शेतकरयाांिी िास्त प्रिाणत सरुु के लेला आहे.
८) सवा सािारणपणे गांतु वणक
ु े आलेल्या उत्पन्िातूि लाभाथीिी
ू ीिा अांदाि घेताांिा शेतकरयाांिा प्रािान्यक्रिािे पशिु िािी िास्त गरि असते. त्यािळ
िास्तीिी ििावरे खरेदीिध्ये गांतु वणक
ु के लेली आहे असे जदसते. 222 लाभाथी पैकी िवळ पास 43 % लाभाथीिी ििावरे खरेदीिध्ये गांतु वणक
ू

के ल्यािे जदसत आहे. या िध्ये शेळी खरेदीिी िास्त सांख्या असूि या लाभाथी पैकी कोणी गाय अथवा बैल तर कोणी म्हैस असे एक जकां वा दोि
ििावरे खरेदी के ल्यािे जदसिु येते. म्हणिे बरयािशा लाभाथीिी आपल्यात सिु ारणा करुि घेतल्यािे िाणवते.
९) लाभाथीच्या गांतु वणक
ू ी बरोबरि त्याांच्या उत्पान्िात व खिाा त वाढ झाल्यािे ही अभ्यासावरुि जदसूि येते आहे. एकूण 222 लाभाथी पैकी 51%
लाभाथीच्या उत्पन्िात वाढझाली त्यातील 5 ते 10 िक्के पया त उत्पन्िात वाढ झाल्यािे प्रिाण 45 % आहे तर 10 % िास्त वाढ झालेले
लाभाथी 30% आहेत. खिाा च्या बाबतीत यात 40% लाभाथीिा खिा र्फ क्त 5% िे वाढला तर 36% लाभाथीिां ा खिा 5 ते 10% पयंत वाढला
आहे. या वरुि हेही स्पष्ट होते की लाभाथीच्या उत्पन्िात वाढ ही तेवढया प्रिाणात खिी पडली िाही तर त्यािा वाढीव उत्पन्िाच्या गांतु वणूकीसाठी
वापर के ला आहे.
१०) एकां दरीत या योििेिी र्फलश्रतु ी साांगतािा हे स्पष्ट होते की जसिेंि िाला बाांि कािाच्या ताांजत्रक बाबीिा व काही जिकृष्ट कािािा भाग सोडला तर
अजस्तत्वात असणारे जसांिेि िाला बाांि शेतकरयाांिा उपयक्त
ु आहेत व त्याांिा जवकासासाठी िाांगला र्फायदा होतो.

िेजिय पहाणीतील जिरीिणे व जशफारशीकं धार तालक
ु ादजहकळं बा - 2011-12 िा हा बांिारा आहे. बांिा-यािे बाांिकाि सवा सािारण आहे. यावर्ी पाऊस पडल्यावर पाणी साठल्यावर त्यािा पररणाि जदसेल.
रुई - िजवि बांिारा, आहे. बाांिकाि सवा सािारण, आहे. सध्या लाभ होत िाही, कारण पाऊस पडल्यावर पाणी बांिारयात सािल्यावर त्यािे पररणाि
जदसु लागतील.
िािजसंर्वाडी - िाांगला आऊिपिु आहे. 2009-10 िा हा बांिारा आहे. शेतक-याांच्या जवजहरीिी पाणी पातळी वाढली आहे. व जसांिििेत्र वाढले आहे
असे प्रत्यिात िल
ु ाखतीत शेतक-याांिी साांजगतले.
बाळं तवाडी - िाांगल्या गणु वत्तेिे बाांिकाि आहे. जिल्हा पररर्द सदस्याच्या शेतीिध्ये हा बांिारा आहे, जवजहरीच्या पाणी पातळीिध्ये 5 ते 6 र्फुिापयंत या
बांिारयािळ
ु े िाांगली वाढ झाली आहे.
११) िख
ु ेड तालक
ु ाः- 2011-12 िे बाांिकाि आहे. या वर्ी आऊिपिु िाही, पाऊस पडल्यावर व पाणी पातळी वाढल्यावरि पररणाि
जदसतील.बाांिारयािे बाांिकाि सवा सािारण आहे
१२) अिाा परु - उिा िदीवर बाांिलेला हा बांिारा आहे. वरती इसापरु िरण असल्यािूळे काही वेळा साांडव्यातूि पाणी सोडल्यास बांिा-यािध्ये पाणी
सािते व शेतक-याांिा पाणी जपकाांसाठी जिळते. बांिा-याच्या बािल
ु ा शेती िाही. गायरािािध्ये हा बांिारा बाांिलेला आहे. िाांगला आऊिपिु आहे.
पाणी सािलेल्या बांिा-यािध्ये िोिारी िाकुि उपसा करुि जपकासाठी पाणी जदले िाते.

जसिेट िाला बांध - अन्वेर्कांचा अजभप्राय
१) काही िजवि बांिारे 2011-12 िे असल्यािूळे या वर्ी पाऊस पडल्यावर त्याांिा पररणाि जदसेल.
२) बाांिकाि काही जठकाणिे सवा सािारण आहे. क्यरु रांग करणे अपेजित होते ते झालेले िाही जसिेंििा वापर किी के ला गेला आहे.
३) रबरजसल जिकािी झाल्यािूळे पाणी पाझरते, िाांगल्या गणु वत्तेिे रबरजसल आवक यक आहेत. र्फायबर गेििा वापर होणे आवक यक आहे कारण
हाताळणी करणे सोपे िाईल.
४) काही बांिारे िाांगले पररणािकारक आहेत. तरीही गाळ काढणे आवक यक आहे, उपभोक्ता गिाांिी जििीती आवक यक आहे व, देखभाल दरुु स्ती
आवक यक आहे.
५) काही जलके िेस काढणे आवक यक आहेत.
६) काही प्रिाणात ििावराांिा जपण्याच्या पाण्यासाठी जस.िा.बा. िा िाांगला उपयोग झाल्यािे जदसले.
७) पाणी पातळी वाढल्यािळ
ू े शेतक-यास िाांगली िदत झाली असल्यािे जदसते.
८) इसापरु िरणातूि साांडवा येवूि सी.िा.बाांि िध्ये पाणी सािते. त्यािूळे िोिार िाकूि शेतकरी शेतीला पाणी देतात.
९) तािसा ता. हदगाांव येथील बांिारा जिकृष्ट दिाा िा असूि, िस
ु तेि दगड वापरलेले आहेत. जसिेंििा खपु ि किी वापर आहे.
१०) जसिेंििा पूणापणे वापर आवक यक आहे. दगडािा वापर िाळावा. अांदािपत्रका प्रिाणेि साजहत्य वापरावे.
११) काही बांिारे र्फुिलेल-े तिु लेले, डॅिेि झालेले आहेत. त्यािी दरुु स्ती आवक यक आहे.
१२) क्रॅक के लेल्या बांिा-यात पाणी थाांबत िाही.

१३) काही जस.िा.बाांि व्दारयक्त
ु आहेत. त्याांिा दरवािे बसजवलेले िाहीत ते गेि बसजवणे आवक यक आहे.
१४) काही जठकाणिे जसिेंि बांिारे व्दार िसलेले आहेत त्याांिाही िाांगला पररणाि जदसिु येत आहे.
१५) काही गेि सरपांिाच्या घरी असल्यािे जिदशा िास आले ते प्रत्यिात स्पॉिवर असणे आवक यक आहे.
१६) काही जस.िा.बाां. िे साईि सलेक्शिि िक
ु ीिे असल्यािे जदसले. त्यािूळे पाणी साठा पाजहिे तेवढा होत िाही.
१७) काही जसिेंि िाला बांिा-यािे बाांिकाि उत्कृष्ट आहेत तर िाांडवी, तािसा या जशवारातील जिकृष्ट जसिेंि िाला बांिारे सध्ु दा जदसले.
१८) बांिा-यािूळे जवहीरींिी पाणी पातळी वाढलेली असूि जसांिि िेत्रािध्ये लिजणय वाढ झालेली आहे. जवशेर् म्हणिे अिाा परु तालक्ु यास
िाांगला र्फायदा झाला असल्यािे िाणवले.
१९) शक्यतो कािे ग्रािपांिातीिे के ली आहेत िक्के वारी देण्यािध्ये बराि जििी िातो असे कां त्रािदारािे म्हणणे आहे.
२०) िाथा ते पायथा या सांकल्पिेतूि काि होणे गरिेिे आहे. वरुि उपिार िसल्यािळ
ु े सांपूणा पाण्यािा दाब जसिेंि बांिा-यावर येवूि बांिारयास
तडे गेलेले जदसतात.
२१) जसिेंि िाला बाांि व कोल्हापरु ी पािबांिारे साठी कुशल गवांडी व कािगार असणे आवक यक आहे. त्यािळ
ु े काि सर्फाईदार पणे होईल. बयाि जठकाणी कािे ओबड-िोबड झालेली जदसतात. बाांिकािात गणु वत्ता जिकवूि ठेवणे अत्यांत गरिेिे आहे.

अंर्णवाडी योििा१) आांगणवाडी िल्ु यिापिासाठी एकुण पाि तालक्ु यातिु 72 अांगणवाडीिी जिवड करण्याांत आली. प्रत्यि िेत्रीय तपासणीच्या वेळी सांबिां ीत शाखा
अजभयांता याांिी अांगणवाडीबाबत िांिरु ी, त्यािा काया काळ, खिा , प्राप्त जििी, अहवाल व अांदािपत्रकाबाबत िाजहती जदलेली आहे.
२) 72 आांगणवाडयापैकी 62% (45 अांगणवाडया) व 39% (22 अांगणवाडया) सि 2011-12 िध्ये िांिरु करण्याांत आल्या. 75% अांगणवाडी सेजवकािी
जिवड, जिल्हा जिवड सजिती व्दारे के ली तर उवा रीत अांगणवाडी सेजवके िी जिल्हा पररर्देतर्फे करण्याांत आली. तसेि 72 आांगणवाडी पैकी 36
आांगणवाडी सेजवका (50%) िी िेिणक
ु 5 वर्ाा पवु ीिी होती. तर 24 (33%) अांगणवाडी सेजवके िी िेिणक
ु 1 ते 3 वर्ाा च्या कालाविीत झाली आहे.
त्यािूळे अांगणवाडयाांिा काया क्रि 1 ते 3 वर्ाा पासिु जियजितपणे कायाा जन्वत आहे असे जदसते.
३) एकुण जिवडलेल्या 72 आांगणवाडीपैकी र्फक्त 23 अांगणवाडीिे (32%) बाांिकाि पूणा झालेले आहे. तर पढु ील 15 अांगणवाडया (22%) प्रगती पथावर
आहे. परांतु एकुण 34 आांगणवाडी बाांिकािािी जस्थती पहाता 20% अांगणवाडी िे बाांिकाि सरुु झालेि िाही तर 26% अांगणवाडीिी बाांिकािे अपणु ा
असिु बांद आहे. त्यािूळे र्फार थोडया (32%) अांगणवाडीतील बालकाांिा इिारतीिा लाभ होतो तर इतर सवा अांगणवाडया खािगी इिारतीत, शाळे च्या
इिारतीत अथवा इतरत्र भरतात.
४) एकुण जिवडलेल्या 72 अांगणवाडी बाांिकािासाठी पाि तालक्ु यातूि रु. 237.55 लाख जििी िांिरु करण्याांत आला होता त्यापैकी रु.161.65 लाख
जििी जिळाला व तेवढाि जििी 100% खिा करण्याांत आला. या सांदभाा त अांगणवाडी खिाा िे 68 िक्के प्रिाण येते, तर जशल्लक 32% रक्कि अििु
पयंत राजहलेल्या सवा अांगणवाडयाांिा जिळालेली िाही. त्यािूळे ब-याि अांगणवाडयािे बाांिकाि अपूणा राजहलेले आहे. एकुण अांगणवाडी पैकी िवळपास
49 अांगणवाडयाांिे बाांिकाि अपूणा आहेत तर अिेक जठकाणी बाांिकाि सरुु ि झालेले िाही. त्याांिी कारणे शोिली असता यातील 19 अांगणवाडयाांिे

जििीअभावी, व ग्रािपांिायतींिी उदासीिता यािूळे अपणु ा वा बांद जस्थतीत आहे. तर 15 अांगणवाडयािे काि िालिु आहे. त्यािूळे िवळपास 2/3
अांगणवाडीिी कािे पूणा झालेली िाही.
एकां दरीत अपूणा राजहलेल्या अांगणवाडी खिाा िा तपशील पहाता 32 अांगणवाडयाांवर (65%) रु. 3 ते 5 लाख पयंत खिा के लेला असिु सध्ु दा त्या
अांगणवाडयािे बाांिकाि अपणु ा ि आहे तर 18 आांगणवाडयाांिा खिा रु. 2.5 लि ते रु.3.00 लाख होऊि अििु बरीिशी कािे अिा वि पररजस्थतीत
आहे. याबाबत काही उपाययोििा करणे गरिेिे आहे. पणु ा बाांिकाि झालेल्या अांगणवाडीिी प्रत्यि गणु वत्ता तपासली असता 6 (26%)
अांगणवाडीिे बाांिकाि उत्कृष्ट प्रकारिे आढळले तर (16) आांगणवडयािे 69% बाांिकाि सवा सािारण ब-यापैकी होते. र्फक्त 1 आांगणवाडीिे काि
हे जिकृष्ट प्रतीिे होते हे पाहणीतूि आढळुि आले.

िेजिय पहाणीतील जिरीिणे व जशफारशीिुटी
१) काही ग्रािपांिातीकडे अांगणवाडी बाांिकािासाठी िागा उपलब्ि िाही. िागेिी शहाजिशा ि करताि अांगणवाडी बाांिकािास िांिरु ी जदली गेली.
त्यािूळे आिपयंत 15 जठकाणी अांगणवाडीिे बाांिकाि होऊ शकलेले िाही.
२) जििी वेळेवर जवतरीत ि के ल्यािूळे अिेक जठकाणी अांगणवाडी बाांिकािे अिा वि जस्थतीत आहे. जििी जवतरीत करण्याांिध्ये सू-सत्रु ता व तत्परता
िाही. अिेक जठकाणी ग्रािपांिायतीिे बाांिकाि करुिही त्याांिा जििी वेळेवर जवतरीत के लेला िाही.
३) जििीिी रक्कि किी असल्या कारणािे अिेक ग्रािपांिायतीिे आांगणवाडीिे बाांिकाि करण्याांस असिथा तता दशा जवली आहे. शासिाकडूि वाढीव
जििी येणार यािी ग्रािपांिायत वाि पाहत आहेत.

४) एकुण भेि जदलेल्या 72 अांगणवाडी पैकी के वळ 23 अांगणवाडीिे बाांिकाि पूणा झालेले आहे. यािा जविार करता के वळ 32 िक्के बाांिकाि पणु ा
झालेले आहे. उवा रीत 68 िक्के बाांिकािाांिा गती देण्याांिी गरि आहे.
५) अिेक ग्रािपांिायतींिा जििी देऊिही बाांिकाि करण्याांकडे त्याांिी दल
ु ा ि के ले आहे. कारण 8.25 िक्के रक्कि शासकीय जवतरीत जििीतूि रक्कि
कपात के ली आहे. बाांिकािािी जस्थती व प्रगती पहाता बाांिकाि पूणा करण्याच्या दृजष्टिे यांत्रणा किी पडली. अांगणवाडीच्या बाांिकािावर सांबजित
यांत्रणेिे सजियांत्रण व पाठपरु ावा देखील किी पडल्यािे यातूि स्पष्टपणे जदसूि येते.
६) अांगणवाडीिी जिवड असलेल्या काही ग्रािपांयतींिी गावािी गरि ओळखिु अांगणवाडीिे बाांिकाि करण्याांसाठी उिार उसिवार रक्कि घेऊि
बाांिकािावर खिा के ली आहे. व काि पूणा के ले आहे. व 3 ते 6 वयोगिातील िल
ु े त्यािा लाभ घेत आहेत. परांतु अशा ग्रािपांिातीिा जििी जवतरीत
ि के ल्यािूळे त्याांिा आजथा क अडिणींिा सिोर िावे लागत आहे. व त्यािूळे अशा ग्रािपांिायतीिे प्रजतजििी असिािािी आहेत.

अडचणी१) ग्रािपांिायत स्तरावर उिार उसिवार रक्कि घेऊि बाांिकाि पणु ा के ल्यावरही सांबजित यांत्रणेकडूि जििी वेळेवर जिळाला िाही. त्यािूळे आजथा क
सिस्या जििाा ण झालेली आहे.
२) बाांिकािासाठी पजहला हप्ता अिाित रक्कि ि जदल्यािूळे काि सरुु करण्याांस आजथा क अडिण जििाा ण होते.
३) काही गावाांिध्ये पाणी िांिाई व जिस्त्रीिी अडिण असल्या कारणािे अांगणवाडीिे बाांिकाि करता आले िाही. असे सरपांिािी ििदु के ले आहे.
४) बोिडी ब.ु ता. जकिवि येथील अांगणवाडी बाांिकािािी िागा अयो य जठकाणी जिवडली असूि लहाि बालकाांच्या सरु िेच्या दृजष्टकोिातूि ती यो य
िाही. कारण एक तर गावापासिु लाांब व दस
ु ाांिा अांगणवाडीिध्ये िाणे िोक्यािे आहे.
ु रे कारण म्हणिे रेल्वे पिरी ओलाांडूि िल

५) एकुण िांिरु रकिेतूि 8.25 िक्के जििी रक्कि कपात के ल्यािूळे अजिकि आजथा क अडिणी जििाा ण झालेल्या आहेत. त्यािळ
ु े अिेक ग्रािपांिातीिी
बाांिकाि करण्याांस असिथा तता दशा जवली आहे.
६) बाांिकाि करण्याांस ग्रािपांिायतीकडे िागाि िाही. व िागा जवकत घेण्याांिी तरतदु शासिािे के लेली िाही. त्यािूळे िोठी अडिण येत आहे.
ग्रािसभेतूि हा प्रश्न िागी लावण्यािी गरि आहे.

जशफारशी
१) आांगणवाडी इिारत बाांिकािासाठी िागा उपलब्ि असल्याजशवाय त्यास िांिरु ी देण्याांत येवू िये. िागेच्या उपलब्िते बाबत स्वतः सांबजित

किा िारी/अजिकारी याांिी स्थळ पाहणी करुिि िागेबाबतिी शहाजिशा करावी. व या बाबत सवा स्वी िबाबदारी सांबजां ित अजिका-यावर िाकावी.
२) बाांिकािासाठी जििी जवतरीत करताांिा त्यािध्ये तत्परता व सस
ु त्रु ता असायला हवी की ज्यािूळे बाांिकाि करणा-या यांत्रणेला आजथा क अडिण येणार

िाही. व कािे प्रलांजबत राहणार िाही. ते बाांिकािाच्या प्रगतीिस
ु ारि बाांिकाि करणा-या यांत्रणेला रक्कि जदली िावी.
३) िांिरु के लेल्या जििीतूि 8.25 िक्के रक्कि कपात करण्याांत येवू िये. असे के ल्यास कोणत्याही यांत्रणा बाांिकािासाठी पूढे येणार िाही. असे

प्रजतजिजिांिे म्हणणे आहे.
४) सध्याच्या िहागाईिा जविार करता बाांिकािसाठी जदली िाणारी रक्कि ही अपूणा आहे. त्याबाबत पूिाजविार करण्याांिी गरि आहे जकां वा लोकवािा

10% ते 20% पयंत जिजित करावा.
५) बाांिकाि पण
ु ा करण्यास ग्रािपांिायतीला जिजित कालाविी ठरवूि देण्याांत यावा व त्या काळात काि ि झाल्यास त्याांच्याकडील काि काढूि घेऊि ते

स्वतांत्र यांत्रणेला देण्याांत यावे.

६) इिारत बाांिकाि िालु असताांिा सांबजित अजिकारी / किा िारी याांिी वेळोवेळी भेिी देऊि कािाच्या प्रगतीिा व जस्थतीिा आढावा घेवूि वरीष्ठाांिा

अहवाल पाठवावा. त्यािूळे बाांिकाि हे लवकर पूणा होऊि लाभाथीिां ा त्यािा लाभ लवकर जिळू शकतो. थोडक्यात िेवढी 50 कािे आि प्रलांजबत
राहीली आहेत ती जियजित पाठपरु ावा के ला असता तर ती िांिूर जििीति पूणा होवु शकली असती.
७) िी कािे जवजवि कारणािे प्रलांजबत राहीलेली आहेत. त्यावर सांबजित अजिका-याांिी िागा काढुि काि पूणा कसे करुि घेता येईल यािे जियोिि करणे

गरिेिे आहे.
८) बाांिकाि पूणा झालेल्या इिारतीिा ताबा ग्रािपांिायतीिे त्वररत अांगणवाडीला हस्ताांतरीत के ला पाजहिे. िेणे करुि लाभाथीिां ा सजु विा जिळु शके ल.
९)

बाांिकािािी िागा जिवड करताांिा लहाि िल
ु ाांिा दृजष्टकोि डोळयासिोर ठेवूि आरो यदायी वातावरण असलेल्या जठकाणिी जिवड करावयास
पाजहिे.

१०) जििी घेऊिही अिेक ग्रािपांिातीिी बाांिकाि के लेले िसेल तर अशा ग्रािपांिायतीवर कायदेजशर व दांडात्िक काया वाही करावी व एवढे करुिही प्रश्न

सिु त िसतील तर पयाा यी व्यवस्था शोिावी.

चांर्ल्या बाबी१) बाांिकाि पणु ा झालेल्या सवा अांगणवाडयाांिे बाांिकाि (काही जठकाणी सोडता) सिािारकारक आहे.
२) िख
ु ेड तालक्ु यातील एका शेतक-याांिे दोि अांगणवाडी बाांिकािासाठी िागा दाि देऊि गावाांसाठी िोलािी िदत व सहकाया के ले आहे व गावासाठी
एक आदशा जििाा ण के ला आहे.

३) काही ग्रािपांिायतीच्या सरपांिािी अांगणवाडी बाांिकािासाठी शासिािा िांिरु जििी ि जिळाल्यािे स्वतःच्या जहांितीवर अांगणवाडीिे बाांिकाि एकही
पैशािी उिल ि घेता अांगणवाडीिे बाांिकाि पणु ा के ले आहे.त्याांिा जििी जवतरीत करणे गरिेिे आहे.
काही िहत्वाच्या ठळक बाबी एका पाडी खदु ा ता. जकिवि अांगणवाडीत अांगणवाडी सेजवका व िदतजिस या दोघीही ियत झाल्या असूि तीि वर्ाा पासिु हे पद ररक्त आहे. गावकयाांिी अिेक वेळा पाठपरु ावा करुिही हे पद भरण्याांबाबत प्रशासिािे दूलाि के ले आहे. अांगणवाडी इिारत बाांिकाि पूणा असिु ही वरील कारणािळ
ु े
ताबा देण्याांत आलेला िाही. त्यािूळे बालकाांिी गैरसोय होत आहे.
 िौिे कौठा, ता. कां िार व िौिे जशरपरु ता. जकिवि येथील आांगणवाडीिे बाांिकाि के वळ ग्रािपांिायतीच्या दल
ु ा िािूळे होऊ शकलेले िाही.
 िख
ु ेड तालक्ु यािध्ये िांिरु झालेल्या एका आांगणवाडीिे बाांिकािि रद्य करुि सदरील आांगणवाडी दस
ु -या ग्रािपांिायतीला वगा करण्याांत आलेली
आहे.
 ग्रािपांिायत शिी ता. आिाा परु येथील अांगणवाडी बाांिकािासाठी िी िागा ग्रािपांिायतीिे उपलब्ि करुि जदली होती. त्या िागेवर कब्रस्थाि
भिु ीिा वाद जििाा ण झाला आहे. व तो वाद ि जििल्यािूळे अांगणवाडीिे बाांिकाि सरुु ि झाले िाहीत. याकडे सांबजां ित यांत्रणेिे लि देण्याांिी गरि
आहे.

