महाराष्ट्र असोससएशन ऑफ अँथ्रोपोलॉसिकल
सायन्सेस, पुणे या स्वयंसेवी संस्थेस आरोग्य
सवषयक आसिवासी उत्थान काययक्रम टप्पा-२
राबसवण्यासाठी अनुिान िेण्याबाबत..
महाराष्ट्र शासन
आसिवासी सवकास सवभाग
शासन सनणयय क्रमांकः आविवि 201४/प्र.क्र.2०/का-8
मंत्रालय, मुंबई 400 032
सिनांक : २१ ऑक्टोबर,2014.
प्रस्तावना
डॉ. आर.एस. आरोळे , कॉम्प्प्रेससव्ह रुरल हेल्थ प्रोिेक्ट, िामखेड, सिल्हा - अहमिनगर
आसण महाराष्ट्र असोससएशन ऑफ अँथ्रोपोलॉसिकल सायन्सेस, पुणे या स्वयंसेवी संस्थेमाफयत
आरोग्य सवषयक आसिवासी उत्थान काययक्रम सन २००४ ते सन २०१३ या कालावधीत राबसवण्यात
आला होता. सिर काययक्रम महाराष्ट्रातील ठाणे, नंिुरबार, अमरावती, अहमिनगर, गडसिरोली,
यवतमाळ आसण रायगड या ७ सिल्हयातील आसिवासी बहु ल ९ तालुक्यात राबसवण्यात आला आहे.
आसिवासी समािात आत्मसवश्वास वाढसवणे व त्यांिी क्षमता सवकससत करणे या दृष्ट्टीकोनातून सिर
काययक्रमांतगयत आरोग्य, सशक्षण, उिरसनवाह, समुिाय सवकास, असधकारासवषयी िागृती, प्रसशक्षण
व संस्कृसतिी ओळख या घटक काययक्रमािा समावेश होता. सन २०१३-१४ या आर्थथक वषात
महाराष्ट्र असोससएशन ऑफ अँथ्रोपोलॉसिकल सायन्सेस, पुणे या स्वयंसेवी संस्थेने राज्यातील
पालघर, नंिुरबार, अमरावती, अहमिनगर, गडसिरोली, यवतमाळ आसण रायगड या ७ सिल्हयात
आसिवासी उत्थान काययक्रम टप्पा -२ राबसवण्याकसरता रु. १० कोटीिा (३ वषाकसरता) प्रस्ताव
शासनास सािर केला. आसिवासी उत्थान काययक्रमािी फलसनष्ट्पत्ती पहाता आसिवासी भागात
सावयिसनक आरोग्य व मसहला बाल सवकास सवभागाच्या सहभागाने ३ वषाच्या आतील आसिवासी
बालकांच्या कुपोषणािे प्रमाण कमी करण्याच्या प्रमुख उििे शाने पुन्हा त्याि काययक्षत्र
े ात आरोग्य
सवषयक आसिवासी उत्थान काययक्रम टप्पा-२ राबसवण्याबाबतच्या सिर प्रस्तावास मान्यता िे ण्यािी
बाब शासनाच्या सविाराधीन होती.
शासन सनणयय
आसिवासी मानव संसाधन सवकास,आसिवासी समुिायािा कौशल्य व क्षमता सवकास
,आरोग्य व पोषण व सवकासातील एकात्त्मक सामूसहक कृती काययक्रमािे प्रसतमान, सुदृढ समािाच्या
सनर्थमतीसाठी एकात्त्मक आसिवासी गाव सवकासािे प्रसतमान,संशोधन, मासहतीिे संकलन तसेि
आरोग्य व पोषण सवषयक सवकास सनिे शांक, संसनयंत्रण व मुल्यमापन तसेि िस्तऐविीकरण व
प्रसार इत्यािी काययक्रम राबसवता यावेत म्प्हणून महाराष्ट्र असोससएशन ऑफ अँथ्रोपोलॉसिकल
सायन्सेस, पुणे या स्वयंसेवी संस्थेस राज्यातील ठाणे, नंिुरबार, अमरावती, अहमिनगर,
गडसिरोली, यवतमाळ आसण रायगड या ७ सिल्हयांत रुपये १०.०० कोटी इतक्या रक्कमेिा
आरोग्यसवषयक आसिवासी उत्थान काययक्रम टप्पा -२ हा काययक्रम ३ वषाकसरता राबसवण्यासाठी या
शासन सनणययाद्वारे मान्यता िे ण्यात येत आहे.
३.

१) सिरहू काययक्रम ज्या भागात राबवायिा आहे त्यािी मासहती पसरसशष्ट्ट “अ” मध्ये
िशयसवली आहे.
२) या काययक्रमािे उद्यीष्ट्ट व राबसवण्यात येणारे घटक काययक्रम यांिी मासहती
पसरसशष्ट्ट “ब” मध्ये िशयसवण्यात आली आहे.

शासन ननर्णय क्रमाांकः आविवि 201४/प्र.क्र.2०/का-8

३) या काययक्रमाकसरता ३ वषात िो सनधी उपलब्ध करण्यात आला आहे त्यािी
मासहती पसरसशष्ट्ट “क ” मध्ये िशयसवण्यात आली आहे.
४.

या योिनेिा आढावा / मुल्यमापनािे काम राज्य व प्रकल्प स्तरावरुन करण्यात

येईल. याकसरता खालीलप्रमाणे ससमत्यांिी स्थापना करण्यात येत आहे. सिर ससमत्यांिी
रिना खालील प्रमाणे राहील.
४.१

क्षेत्रीय समन्वय ससमती (प्रत्येक काययक्षत्र
े ािी १) :- या ससमतीिी रिना

खालीलप्रमाणे राहील :अपर आयुक्त, आसिवासी सवकास (संबंसधत)

-

अध्यक्ष

प्रकल्प असधकारी,ए.आ.सव.प्र. (संबंसधत)

-

उपाध्यक्ष

गट सवकास असधकारी

-

सिस्य

सभापती, पंिायत ससमती

-

सिस्य

सभापती,मसहला व बालकल्याण, सिल्हा पसरषि

-

सिस्य

बालसवकास प्रकल्प असधकारी, ए.बा.सव.प्र.

-

सिस्य

तालुका आरोग्य असधकारी /वैियकीय असधकारी,

-

सिस्य

प्राथसमक आरोग्य केंद्र.
आसिवासी उत्थान काययक्रम, मध्यवती कायालय प्रसतसनधी
तालुका समन्वयक, आसिवासी उत्थान काययक्रम

-

सिस्य

-

सिस्य ससिव

क्षेत्रीय समन्वय ससमतीिी बैठक ३ मसहन्यातून एकिा काययक्षत्र
े ांतगयत होईल.
४.२

राज्यस्तरीय समन्वय ससमती :- या ससमतीिी रिना खालीलप्रमाणे राहील

आयुक्त, आसिवासी सवकास, नासशक

-

अध्यक

आयुक्त, मसहला व बाल सवकास,पुणे

-

सिस्य

असतसरक्त संिालक, आरोग्य व कुटु ं ब कल्याण, पुणे

-

सिस्य

अपर आयुक्त, आसिवासी सवकास, (संबंसधत)

-

सिस्य

प्रकल्प असधकारी,ए.आ.सव.प्र. (संबंसधत)

-

सिस्य

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र मानव सवज्ञान पसरषि

-

सिस्य

काययक्रम व प्रसशक्षण असधकारी, उत्थान काययक्रम

-

सिस्य

संशोधन व िस्तऐविीकरण असधकारी, उत्थान काययक्रम

-

सिस्य

संसनयंत्रण व मुल्यमापन असधकारी, उत्थान काययक्रम

-

सिस्य ससिव

राज्यस्तरीय समन्वय ससमतीिी बैठक ४ मसहन्यातून एकिा होईल
४.3

उच्िस्तरीय समन्वय ससमती :- या ससमतीिी रिना खालीलप्रमाणे राहील
प्रधान ससिव/ससिव, आसिवासी सवकास सवभाग
प्रधान ससिव /ससिव, मसहला व बाल सवकास सवभाग

-

प्रधान ससिव /ससिव, सावयिसनक आरोग्य सवभाग

सिस्य
अध्यक्ष

- सिस्य

प्रधान ससिव/महासंिालक, रािमाता सििाऊ पोषण समशन

- सनमंसत्रत

आयुक्त, आसिवासी सवकास, नासशक

-

सिस्य

प्रा. रा.के. मुटाटकर, मानवशास्त्रज्ञ

-

सनमंसत्रत
पृष्ट्ठ 10 पैकी 2

शासन ननर्णय क्रमाांकः आविवि 201४/प्र.क्र.2०/का-8

अध्यक्ष, महाराष्ट्र मानव सवज्ञान पसरषि

- सिस्य

काययक्रम व प्रसशक्षण असधकारी, उत्थान काययक्रम

-सिस्य ससिव

उच्िस्तरीय समन्वय ससमतीिी बैठक ९ मसहन्यांतून एकिा होईल.
उपरोक्त ससमत्यांिी बैठक सवसहत कालावधीत आयोसित करण्यािी व सिर बैठकीिे
इसतवृत्त प्रधान ससिव, आसिवासी सवकास सवभाग व आयुक्त, आसिवासी सवकास, नासशक
यांिेकडे सािर करण्यािी िबाबिारी सिस्य ससिव यांिी राहील.
४.४

लाभार्थ्यांिी सनवड :

योिनेिी अंमलबिावणी करणारी संस्था क्षेसत्रय समन्वय

ससमतीशी सल्लामसलत करुन लाभार्थ्यांिी व गावांिी सनवड करतील.
५.

या काययक्रमाकसरता सन २०१४-१५

ते २०१६-१७ या ३ आर्थथक वषाकरीता

रुपये

९,९९,७१,७४०/-(रुपये नऊ कोटी नव्व्याणव लाख एक्काहत्तर हिार सातशे िाळीस फक्त)
उपलब्ध करुन िे ण्यात येत आहेत. सिर योिनेकसरतािा खिय “मागणी क्र. टी-५, २२२५अनु.िाती, अनु.िमाती व इतर मागासवगीयांिे कल्याण-पंिवार्थषक योिनांतगयत योिना, ०२
अनुसूसित िमातीिे कल्याण, ७९६ -िनिाती क्षेत्र उपयोिना, (०१) िनिाती क्षेत्र
उपयोिनांतगयत योिना, (०१) (१२) आसिवासी सिल्हयात आरोग्य काययक्रमािी अंमलबिावणी
(२२२५ ३५८३), ३१ सहायक अनुिाने (वेतनेतर ), ३६ सहायक अनुिान( वेतन )” या
लेखासशषाखाली मंिूर अनुिानातून भागसवण्यात यावा.
६.

आयुक्त, आसिवासी सवकास, नासशक व संबंधीत स्वयंसेवी संस्था यांच्यात होणा-या

करारनाम्प्यातील अटी व शतीनुसार या काययक्रमािी अंमलबिावधी संबंधीत स्वयंसेवी संस्था व
आयुक्त, आसिवासी सवकास, नासशक संयुक्तपणे करतील. करार झाल्यानंतर काययक्रम राबसवणाया संस्थेच्या नांवाने योग्य हप्त्यामध्ये सनधी धनािे शाद्वारे अिा करण्यात यावा. सिर काययक्रमािे
संसनयंत्रण व काययक्रम राबसवण्याबाबतिा करार, अटी व शती सवसहत करण्यािी िबाबिारी
आयुक्त, आसिवासी सवकास, नासशक यांिे राहील. काययक्रमाकसरता संबंधीत संस्थेने राष्ट्रीयकृत
बँकेकडे स्वतंत्र खाते उघडावे व त्यातूनि सनधी खिय करण्यात यावा.
7.

सिर काययक्रमािे मुल्यमापन प्रथम वषयअखेरीस आयुक्त, आसिवासी सवकास, नासशक

यांिेमाफयत करण्यात येईल.
सिर शासन सनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा संकेताक 201410211211096924 असा आहे . हा आिे श
सडिीटल स्वाक्षरीने साक्षांसकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने.

Subrao Narayan
Shinde

Digitally signed by Subrao Narayan Shinde
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA,
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT,
postalCode=400032, st=Maharashtra, cn=Subrao
Narayan Shinde
Date: 2014.10.21 16:22:07 +05'30'

( सु. ना. शशिे )
शासनािे उपससिव
प्रत,
1) आयुक्त, आसिवासी सवकास, नासशक
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2) सवय अपर आयुक्त, आसिवासी सवकास,
3) सवय प्रकल्प असधकारी, एकात्त्मक आसिवासी सवकास प्रकल्प,
4) सह संिालक, मासहती व प्रससध्िी संिालनालय, मुंबई.
5) सह संिालक, आरोग्य संिालनालय, मुंबई.
6) सवय सिल्हा आरोग्य असधकारी, सिल्हा पसरषि.
7) मुख्य काययकारी असधकारी, सिल्हा पसरषि (सवय आसिवासी सिल्हे)
8) सिल्हा कोषगार असधकारी ( संबंसधत सिल्हे)
9) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता ), मुंबई / नागपूर.
10) महालेखापाल (लेखापसरक्षा ), मुंबई / नागपूर.
11) सवत्त सवभाग (व्यय -१४), मंत्रालय, मुंबई -३२
12) सवय मा. सवधानसभा /सवधानपसरषि सिस्य, महाराष्ट्र सवधानमंडळ.
13) मा. मंत्री (आ.सव.) यांिे खािगी ससिव.
14) मा.राज्यमंत्री (आ.सव.) यांिे खािगी ससिव,
15) सवय सहससिव /उपससिव, आसिवासी सवकास सवभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२.
16) सवय अवर ससिव /कक्ष असधकारी, आसिवासी सवकास सवभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२.
17) अध्यक्ष, महाराष्ट्र असोससएशन ऑफ अँथ्रोपोलॉसिकल सायन्सेस, पुणे.
18) गट सवकास असधकारी, पंिायत ससमती, िव्हार, मोखाडा, सि.ठाणे /
अक्कलकुवा, धडगांव, सि.नंिुरबार / धारणी, सि.अमरावती / अकोले, सि.
अहमिनगर /एटापल्ली, सि.गडसिरोली / झारी िमणी, सि. यवतमाळ

कियत,

सि.रायगड
19) सनवडनस्ती (कायासन ८)
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पसरसशष्ट्ट “ अ ”
( आसिवासी सवकास सवभाग, शासन सनणयय क्रमांक : आसवसव 201४/प्र.क्र.2०/का-8,
सिनांक : २१ ऑक्टोबर, 2014. )
आसिवासी उत्थान काययक्रम टप्पा-2 ज्या क्षेत्रात राबवायिा त्या क्षेत्रािी मासहती
काययक्रमािे क्षेत्र / लाभक्षेत्र
अ.क्र.

सिल्हयािे

तालुक्यािे नांव

काययक्रमांतगयत

पाडे

ग्रामपंिायती

लोकसंख्या

गांवे

/वाडया

१)िव्हार

१९

३१

१०

२०२१७

२)मोखाडा

१४

५०

०५

२०५३५

१)अक्कलकुवा

११

४४

०३

१९८९०

२)धडगांव

३१

१००

०५

२२१८९

नांव
१.
२.

ठाणे
नंिुरबार

३.

अमरावती

धारणी

२५

---

१४

२१७६३

४.

अहमिनगर

अकोले

२७

२८

१४

२०२२०

५.

गडसिरोली

एटापल्ली

३७

---

०९

१९९९८

६.

यवतमाळ

झरीिामणी

३२

२३

१५

१९२२९

७.

रायगड

कियत

--

६४

१४

२०७५२

१९६

३४०

८९

१,८५,४९३

एकूण
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पसरसशष्ट्ट “ ब ”
( आसिवासी सवकास सवभाग, शासन सनणयय क्रमांक : आसवसव 201४/प्र.क्र.2०/का-8, सिनांक :

२१

ऑक्टोबर, 2014. )
काययक्रमािी उसिष्ट्टे :१) आसिवासी युवक काययकत्तयांच्या माध्यमातून आसिवासी िनतेिे सबलीकरण करणे.
२) अंगणवाडी,आश्रमशाळा, व आसिवासी समूह संस्थांच्या माध्यमातून आरोग्य, पोषण
व सवकास क्षेत्रातील एकात्त्मक सामूहीक कृती काययक्रमांिे प्रसतमान सवकससत
करणे.
३) आसिवासी सवकास योिना व आसिवासी गांव पाडा पातळीवरील समूह संस्थांच्याद्वारे
(िसे मसहलामंडळ, युवकमंडळ, पंिायत राि संस्था इ.) एकात्त्मक लोकसहभागीय
सवकास साधणे
४) आसिवासी अत्स्मता,संस्कृती व प्रथांवर आधारीत संशोधन करणे तसेि मासहती
संकलन व आसिवासी सवकास सनिे शांक तयार करणे.
५) प्रकल्पांतगयत िालू असलेल्या काययक्रमािे व प्रकल्पािे संसनयंत्रण व मुल्यमापन.
६) प्रकल्पातील काययक्रमािे प्रलेखन व प्रसार.
प्रकल्पात समासवष्ट्ट असलेले घटक :अ.क्र.

घटक

प्रकल्पांतगयत घेण्यात येणार काययक्रम

१.

आसिवासी मानव संसाधन

२०० आसिवासी सामसिक काययकते, २०० आरोग्य

सवकास

काययकते, २२५ आसिवासी समूह संस्थांिे प्रसतसनधी
आसण ४५० आसिवासी ग्रामपंिायतींिे सिस्य असे
एकूण १०७५ संसाधकांसाठी आरोग्य, पोषण व
सवकास सवषयक प्रसशक्षण काययक्रमािे आयोिन करणे

२.

आसिवासी समूह संस्था व

४०५ समूह संस्थांच्या सिस्यांना आरोग्य, पोषण व

त्यांच्या सिस्यांिा

सवकास काययक्रमािे प्रसशक्षण िे ऊन त्यांच्यात कौशल्य

कौशल्य व क्षमता सवकास

सवकससत करणे

आरोग्य,पोषण व

आरोग्य, पोषण व रिनात्मक कायाच्या दृष्ट्टीने २२५

सवकासातील एकात्त्मक

समूह संस्थांच्या प्रसतसनधीना काययक्रमाच्या

सामूसहक कृती

अंमलबिावणीकसरता प्रसशसक्षत करणे.

काययक्रमािे प्रसतमान

३ वषाच्या आतील एकूण ४०५० मुलांच्या विनावर ३
वषे लक्ष केंसद्रत करणे तसेि ३वषाच्या आतील ३६४५
मुलांना पोषणयुक्त सत्तू िेणे, २५०० आसिवासी
नविात बालकांना झबले-टोपडे -िु पटे संि पुरसवणे,
१५०० स्तनिा मातांना आयुवसे िक औषधेसमसश्रत सत्तू
िे णे, ४०० आसिवासी काययकत्यांना ॲलोपॅसथ व
आयुवसे िक औषधपेटी उपलब्ध करुन िे णे, १२० िाई
आसण ९० वैिुंमाफयत सुरसक्षत मातृत्व काययक्रमांतगयत
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तसेि आरोग्य सवषयक कायात्न्वत असलेल्या
योिनांिा लाभ आसिवासी लाभार्थ्यांना समळवून
िे ण्यासाठी त्यांना प्रसशसक्षत करणे
काययक्रमाच्या पसहल्या वषाच्या अखेरीस
काययक्षत्र
े ांतगयत ३ वषाच्या आतील अंिािे ६५ % ,
सद्वतीय वषय अखेरीस ७० % तर तृतीय वषाच्या
अखेरीस ७५ % आसिवासी बालके साधारण पोषण
श्रेणीमध्ये असतील.
८१० आसिवासी सवद्यार्थ्यांना िीवन-कौशल्य सशक्षण
२७०० आसिवासी सकशोरवयीन सवद्याथी-सवद्याथींनींिी
आरोग्य तपासणी, आरोग्य सशक्षण व स्वच्छता इ.
उपक्रम स्थासनक प्राथसमक आरोग्य केंद्रांच्या
सहाय्याने राबसवणे. तसेि राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य
असभयानांतगयत लोह व फोसलक ॲससड गोळया आसण
िीवनसक्तयुक्त पोषणतत्वांिा पुरवठा सुसनसित
करणे . सहमोग्लोसबनच्या प्रमाणावर सनयसमत िे खरेख
ठे वणे.
गरोिर मातांिी त्वरीत नोंिणी व लसीकरण तसेि ३
वषाच्या आतील आसिवासी बालकांिे लसीकरण
यासंबंधी पाठपुरावा करणे.
सुरसक्षत प्रसूसत काययक्रमात आसिवासी समूह संस्थांिा
व िाईंिा सहभाग वाढसवणे, असत िोखमीच्या मातांना
त्वसरत आरोग्य केंद्रात िाखल करण्यासाठी संिभय
सेवा उपलब्ध करुन िे णे.
राष्ट्रीय बाल स्वास्र्थ्य काययक्रमात आसिवासी
समािािा व समूह संस्थांिा ससक्रय सहभाग
वाढसवण्यािा प्रयत्न करणे.
३.

एकात्त्मक आसिवासी

आसिवासी गांव / पाडा पातळीवरील समूह संस्था व

गांव सवकासािे प्रसतमान

आसिवासी सवकास यांिनांच्या माध्यमातून ७
आसिवासी गांवे आसिवासी पाडयांसह सवकससत
करण्यावर भर िे णे.
पेसा कायियाअंतगयत ग्राम सभांच्या माध्यमातून
मत्स्यतळी समळवून िे ण्यासाठी तसेि वनहक्क
कायियाअंतगयत १०० हेक्टर वनक्षेत्रातील वनहक्क
समळवून िे ण्यासाठी आसिवासी समूह संस्थांना
मागयिशयन व सहाय्य करणे.
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४.

संशोधन, मासहतीिे

प्रस्तासवत लोकसंख्या / िमाती, व संस्था यांिे

संकलन तसेि आरोग्य व

मासहती अहवाल, काययक्षत्र
े ातील आसिवासी सवकास

पोषण सवषयक सवकास

योिनांच्या लाभार्थ्यांच्या मासहतीिे संकलन,

सनिे शांक

प्रस्तासवत लोकसंख्या व पायाभूत सवेक्षण करुन
आसिवासी सवकासांिा सनिे शांक काढणे, आसिवासी
आरोग्य, संस्कृती,शलगभाव, सवकासािी प्रसक्रया व
पसरणाम यांिा मानवशास्त्रीय अभ्यास करुन
िमातीसनहाय प्रबंध तयार करणे, १२ आसिवासी
िमातींमधील माता व बाल आरोग्यािा मानवशास्त्रीय
अभ्यास करणे.

५.

संसनयंत्रण व मुल्यमापन

काययक्रमािा आढावा व मुल्यमापन संस्थेिी स्वतंत्र
यंत्रणा व ससमत्यांमाफयत करण्यात येईल. तसेि ९
काययक्षत्र
े ातील कामांिा आढावा अपर आयुक्त व
प्रकल्प असधकारी यांच्यामाफयत िर ३ मसहन्यांनी तर
आयुक्त, आसिवासी सवकास यांिेमाफयत िर ४
मसहन्यांनी तर प्रधान ससिव,आसिवासी सवकास
यांमाफयत िर ९ मसहन्यांनी घेण्यात येईल.

६.

िस्तऐविीकरण

प्रकल्पाच्या सुरुवातीला लोकसहभागातून पायाभूत

(प्रलेखन)व प्रसार

सवेक्षण व प्रकल्पाच्या अखेरीस अन्य संस्थेकडू न
काययक्रमािे मुल्यमापन.
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पसरसशष्ट्ट “ क ”
( आसिवासी सवकास सवभाग, शासन सनणयय क्रमांक : आसवसव 201४/प्र.क्र.2०/का-8,
सिनांक : २१ ऑक्टोबर, 2014. )
आसिवासी उत्थान काययक्रम टप्पा-2
३ वषाकसरता आवश्यक सनधीिा तपशील
तपशील
भा

प्रथम वषय

सद्वतीय वषय

तृतीय वषय

एकूण खिय

४०,५१,०८०/-

१,१०,८१,८८०/

आवती खिय

ग
१
१)

मध्यवती कायालय

३३,४८,०००/-

३६,८२,८००/-

कमयिारी वेतन
२)

प्रत्यक्ष कृती

२,०५,४२,२५०/- २,५१,३६,६५०/-

२,०४,५१,७२३/-

६,६१,३०,६२३/-

काययक्रम खिय :
तालुका प्रकल्प
समन्वयक ९
काययक्षत्र
े ा
कमयिारी,सामासिक
काययकते
मानधन,पायाभूत
सवेक्षण,मासहती
संकलन व
आसिवासी सवकास
सनिे शांक,आश्रमशा
ळा
सबलीकरण,आरो
ग्य आसण पोषण
सवषयक कृती
काययक्रम, प्रसशक्षण
आसण कौशल्य
सवकास
३)

संसनयंत्रण व

२३,३७,०००/-

२३,०३,४००/-

३३,४३,७४०/-

७९,८४,१४०/-

४,५०,०००/-

६,४५,०००/-

७,०९,०००/-

१८,०४,५००/-

मुल्यमापन
४)

िस्तऐविीकरण व
प्रसार

५)

कन््युमेबल्स

१९,९०,०००/-

--

--

१९,९०,०००/-

६)

इतर खिय

१९,५४,३२०/-

२१,४९,७५२/-

२३,६४,७२७/-

६४,६८,७९९/-

एकूण आवती खिय

३,०६,२१,५७०/-

३,३९,१७,६०२/-

३,०९,२०,७७०/-

९,५४,५९,९४२/-
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भा

अनावती खिय

१६,००,०००/-

--

--

१६,००,०००/-

संस्था वरकड खिय

९,६६,६४७/-

१०,१७,५२८/-

९,२७,६२३/-

२९,११,७९८/-

एकूण खिय

३,३१,८८,२१७/

३,४९,३५,१३०/-

३,१८,४८,३९३/

९,९९,७१,७४०/-

ग
२
भा
ग
३
-

आसिवासी उत्थान काययक्रम टप्पा-2

३ वषाकसरता आवश्यक सनधीिा संसक्षप्त तपशील
बाब

प्रथम वषय

सद्वतीय वषय

तृतीय वषय

भाग १

३,०६,२१,५७०/-

भाग २

१६,००,०००/-

--

--

१६,००,०००/-

भाग ३

९,६६,६४७/-

१०,१७,५२८/-

९,२७,६२३/-

२९,११,७९८/-

एकूण खिय

३,३१,८८,२१७/-

३,३९,१७,६०२/- ३,०९,२०,७७०/-

३,४९,३५,१३०/- ३,१८,४८,३९३/-

एकूण खिय
९,५४,५९,९४२/-

९,९९,७१,७४०/-
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