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कार्यकारी साराांश - सामाजिक व्र्वस्थापन आणि आदिवासी लोक ननर्ोिन सांरचना  

 

प्रकल्प पार्शवयभमूी:- 

महाराष्ट्र शासनाने हवामानातील बदलाांमळेु उद्भवणा-या प्रततकूल पररणामाांचा सामना करण्यासाठी जागततक 

बँकेच्या सहकायााने “नानाजी देशमखु कृषि सांजीवनी प्रकल्प” राबषवण्यास मांजुरी ददली आहे. प्रकल्पात तनवडलेल्या 

जजल््यातील कोरडवाहू शतेी करणाऱ्या शतेकऱ्याांचा, षवशिेतः गरीब व मागासवगीय शतेकरी वगााची, बदलत्या 

हवामानाशी अनकुूलन वदृ््ीांगत करण्यासाठी तसेच त्याांना जथिर व सरुक्षित उपजीषवका उपलब्् करून हा प्रकल्प 

राबषवण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्रातील तनवडक जजल्हयाांतील शतेकऱ्याांना हवामान बदलाांमळेु उद्भवलेल्या पररजथितीशी जुळवनू घेण्यास 

सिम करणे आणण शतेी व्यवसाय ककफायतशीर करण्यास सहाय्य करणे हा प्रकल्पाचा प्रमखु उद्देश आहे. 

महाराष्ट्रातील १५ जजल््याांम्ील ५१४२ गावाांचा समावेश या प्रकल्पामध्ये करण्यात आला आहे आणण यामध्ये 

पणूाा नदीच्या खोऱ्याम्ील ९३२ खारपाण पट्टट्टयातील गावाांचा समावेश आहे. या प्रकल्पामध्ये मखु्य तीन घटक 

आहेत. 

(अ)  हवामान अनकूुल कृषि पद्धती 
उपघटक:-  
(अ१) गावसमहुाचे सहभागीय पद््तीने सकु्ष्म तनयोजन  

(अ२) हवामान अनकूुल कृषि पद््ती 

(अ३) पाण्याचा कायािम व शाश्वत पद््तीने वापर  

(ब) काढिी पर्शचात व्र्वस्थापन व हवामान अनकूुल मलू्र् साखळी प्रोत्साहन 
उपघटक:- 
(ब१)  शतेकरी उत्पादक कां पनयाांना प्रोत्साहन 

(ब२)  शते माल मलू्य वदृ््ीसाठी हवामान अनकूुल उदयोनमखु मलू्य साखळयाांचे बळकटीकरण 

(ब३)  हवामान अनकूुल बबयाणे षवतरण प्रणालीची कायािमतत वदृ््ी  

(क) हवामानास अनकूुल कृषि पध्ितीसाठी सांस्थात्मक षवकास, ज्ञान व धोरिे  

उपघटक:- 

(क१) शाश्वत व सांथिात्मक िमता षवकास 

(क२) महाराष्ट्र हवामान अभभनव कें द्र 

(क३) ज्ञान व ्ोरणे 
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सामाजिक व्र्वस्थापन आणि आदिवासी लोक ननर्ोिन सांरचनेचे उद्दिष्ट्र्:े- 
सामाजजक मलू्याांकन अभ्यासाचा उद्देश हा "सामाजजक षवकासातील समथयाांना चाांगल्या प्रकारे समजून घेणे 
आणण तनदशानास आणणे व पररणामी त्याांचा समावशे, सांबद््ता, समानता, सरुक्षितता, षवकें द्रीकरण आणण 
उत्तरदातयत्वाची पतूाता करणे आहे". 

आददवासी लोक व्यवथिापन सांरचनेच्या उद्दीष्ट्ट्टय े (१) आददवासी लोकाांना परेुसे मागादशान करणे, प्रकल्प 

उपक्रमाची तयारी, अांमलबजावणी आणण देखरेख प्रकक्रयेत समावेश करून घेणे (२) प्रकल्पाच्या लाभामध्ये समान 

फायदे व  षवशिे सहाय्य देणे (३) सांथिात्मक व्यवथिचेे मादहती देणेसाठी यांत्रणा आणण तक्रार तनवारण यांत्रणा 

तनमााण करणे आणण (४) सतनयांत्रण आणण तपासणी व्यवथिा तनमााण करणे, ही आहेत. 

दृजष्टटकोन आणि कार्यप्रिाली:-  

सामाजजक मलू्याांकन हे सहभागी पद््तीने करण्यात आल ेआहे. अल्प, अत्यल्प भू् ारक आणण मदहला शतेकरी, 

अनसुचूचत जाती, आददवासी, ददव्याांग आणण इतर प्रकल्प भाग्ारकाांच्या प्रतततन्ीांसोबत सल्लामसलत करण्यात 

आली. या दथतावेजात त्याांचे षवचार व दृष्ट्टीकोन याांचा समावेश करण्यात आला आहे. या दथतावेजात प्रािभमक 

आणण दयु्यम मादहतीचे सांकलन, षवश्लेिण करून सध्याच्या सामाजजक जथितीचे चचत्र तयार करण्यात आल ेआहे. 

त्यानसुार व्यवथिापन आराखडा देखील तयार करण्यात आला असनू त्याची अांमलबजावणी सयुोग्यररत्या होणेसाठी 

प्रणाली षवकभसत करण्यात आली आहे. भाग्ारकाची िमता बाा्ं णी करणेषवियीचा आराखडा देखील यामध्ये 

समाषवष्ट्ट आहे. िेत्रीय भेटीद्वारे एकबत्रत केलेल्या प्रािभमक मादहती मध्ये राज्य शासनाच्या हवामान अनकूुल 

षवियक षवषव् योजनाांषवियक मादहतीचे देखील सांकलन केलेले आहे.  

सामाजिक व्र्वस्थापन सांरचनाचे घटकः-  

सामाजजक व्यवथिापन सांरचनेमध्ये प्रकल्प आढावा, षवकासाची उद्दीष्ट्ट्टये, सांरचनेच्या मलू्याांकन प्रकक्रयेसाठी 

अवलांबषवण्याची पद््ती आणण मखु्य भाग्ारकाांचा सल्ला समाषवष्ट्ट आहे. याचबरोबर कें द्र व राज्य शासनाचे 

अच्तनयम व ् ोरणे आहे, सांथिात्मक रचना आणण तनयम,  राज्याची जनसाांजख्यकी, भू् ारणा, व्यवसाय, उत्पनन, 

भल ांगसापेि बाबी आणण आददवासी घटक याचा समावशे आहे. प्रकल्प अांमलबजावणीचे दरम्यान एखादवळेेस 

कोणताही सांभाव्य प्रततकूल पररणाम समाज जीवनावर झाल्यास त्याचा प्रभाव कमी करण्याषवियीची उपाययोजना 

देखील यामध्ये उद्रूत आहे. भल ांगसापेि प्रकल्प कृतत आराखडा, आददवासी  लोक तनयोजन व सामाजजक 

व्यवथिापन सांरचनेमध्ये अांमलबजावनी आराखडा, सामाजजक घटकाांची िमता बाा्ं णी  व सांथिात्मक व्यवथिा 

अांतभूात आहे.  

कार्िे आणि ननर्माांची सांरचना :-  

प्रकल्प िते्रात लाग ूअसलेल्या कें द्रीय आणण राज्य सरकारच्या प्रमखु ्ोरणे, कायदे व तनयम खालील प्रमाणे 

आहे. 
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1. पांचायत राज अच्तनयम  

2. पांचायत (अनसुचूचत िेत्राांमध्ये षवथतार) अच्तनयम, 1996 

3. वन अच्कार अच्तनयम, 2006 

4. अनसुचूचत जातत आणण अनसुचूचत जमातीांची सांवै् ातनक व्याख्या  

5. पाांचवी अनसुचूी [अनचु्छेद 244 (1)] 

6. अनसुचूचत जातत आणण जमातीांसाठी सांवै् ातनक सांरिण 

7. आददवासी षवकास आणण आददवासी उप-योजना 

8. मदहला शतेकयाांसाठी राष्ट्रीय ्ोरण (2007) 

9. शतेीषवियक गांभीर समथया आणण महाराष्ट्र शासनाचे ्ोरण   

िागनतक बँकेच्र्ा सरुक्षिततचे ेधोरिे:-  

या ्ोरणाांचे उद्दीष्ट्ट षवकास प्रकक्रयेतीमळेु अपररहाया कारणाांमळेु होणारी नागररकाांची होणारी हानी  आणण त्याांच्या 

पयाावरणावर होणारे अपायकारक पररणाम टाळणे आणण कमी करणे, हे आहे.  सरुक्षिततचेे ्ोरणाांचा पररपाक हा 

प्रकल्प आराखडा आणण त्यातील भाग्ारकाांच्या सहभागसाठी व्यासपीठ उपलब्् करून देणे आणण थिातनक 

लोकाांमध्ये प्रकल्पातील घटकाांषवियीची मालकीची भावना तनमााण करणे आहे, हा आहे. जागततक बॅंकेची सरुक्षितता 

्ोरण हे सामाजजक व्यवथिापनाशी तनगडीत असनू त्याच्या OP/OB 4.10 पररभशष्ट्ठ मलुतनवासी लोकाांशी 

सांबांच्त आहे. या पररभशष्ट्ठाचे उद्ददष्ट्ट्टय 'मलुतनवासी लोकाांची प्रततष्ट्ठा, मानवाच्कार आणण साांथकृततक वभैशष्ट्ट्टये  

अबाच्त राखणे आणण त्याांना  (1) साांथकृततकदृष्ट्ट्टया सामाजजक आणण आचिाक लाभ प्राप्त होतील (2) षवकास 

प्रकक्रयेदरम्यान  प्रततकूल पररणाम  सोसावा लागणार नाही, अशी व्यवथिा करणे', हे आहे. 

मखु्र् सामाजिक समस्र्ा:-  

प्रकल्पात अांतभूात असलेले सामाजजक मदु्दे पढुीलप्रमाणे आहेत. 

(1) शतेीचा वदृ््ीचा दर इतर िेत्रापेिा कमी असनू 50% लोक उपजीषवकेसाठी कृषि सांलग्न व्यवसायावर 

अवलांबनू आहेत 

(2) शतेक-याांच्या भु् ारणाषवियक शे्रणीांमध्ये सरासरी जमीन ्ारणा घटत आहे 

(3) शतेीपासनू भमळणारे उत्पनन कमी होणे हे शतेक-याांच्या वाढत्या चच ांतचेे प्रमखु कारण आहे. 

(4) मराठवाडा आणण षवदभाामध्ये मानव षवकास तनदेशाांक आणण प्रतत व्यजतत उत्पनन तलुनेने कमी आहे. 

(5) सवा सामाजजक थतरात परुुिाांच्या तलुनेत मदहलाांचा सािरता दर कमी आहे. 

प्रकल्पाच्या सांदभाात षवश्लेिणात्मक पद््तीने सामाजजक व्यवथिापन रचनेसाठी तीन महत्त्वपणूा गोष्ट्टीांचा षवचार 

करणे गरजचेे आहे. (1) कमी खचाात होणाऱ्या शतेीमध्ये सु् ारणा आणण वकैजल्पक उपजीषवकेचे सा्ने (2) भल ांग 

समानता (3) प्रकल्पात प्रामखु्याने भसमाांततक शतेकरी आणण अनसुचूचत जाती व जमातीतील शतेक-याांचा समावेश 

करणे आहे. 
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सामाजिक व्र्वस्थापन सांरचना:-  

सामाजजक व्यवथिापन सांरचने मध्ये वेगवेगळया भाग्ारकाांच्या मखु्य समथया  आणण षवषव् प्रकल्प घटकाांवरील 

त्याांच्या सचूना षवचारात घेण्यात आल्या आहेत. सामाजजक सांरचना तयार करतवेळेी, अत्यांल्प व अल्प भु् ारक 

शतेक-याांना प्रकल्पाचा लाभ प्रत्यिपणे भमळण्याच्या दृष्ट्टीकोनातनू प्रकल्पाच ेघटक तन्ाारीत केलेले आहेत. 

समस्र्ाांच ेननराकरि करण्र्ासाठी प्रकल्पाचा आराखडा :-  

समथयाांच े तनराकरण करण्यासाठी प्रकल्पाचा आराखडा तयार करताना षवचारात घेतलेली प्रमखु बाबी - (१) 

षवकें दद्रत दृजष्ट्टकोन (२) थिातनक ग्राम पांचायत आणण ग्राम कृषि सांजीवनी सभमतीची थिापना व त्याद्वारे 

प्रकल्पाच ेतनयोजन, अांमलबजावणी व सतनयांत्रणासांबा्ं ी शतेकरी समदुायामध्ये सकक्रय सहभाग व थवाभमत्वाची 

भावना तनमााण करणे (४) प्रकल्पात सवा समाजाांचा समावेश व समनयायी पद््तीचा अवलांब 5) प्रकल्प 

अांमलबजावणीच्या थतरावर पारदशाकता व जबाबदारी 6) गाव समहू आराखडा तयार करणेषवियक तनयोजन. (६) 

प्रकल्पात्कडून ददलले्या सा्सषुव्ाांची शाश्वतता (७) िमता बाा्ं णी (८) अनसुचूचत िते्र व आददवासी षवकास, 

भल ांग समानता सा्ने (९) अनसुचूचत िते्राांमध्ये (PESA) अच्तनयमाच्या तरतदुीांचे देखील पालन केल ेजाईल 

जेणेकरुन आददवासी समाज योजना अांमलबजावणी आणण तनणाय घेण्याच्या प्रकक्रयेत सकक्रयपणे सहभागी होईल. 

लल ांग समानता कार्य र्ोिना (Gender Action Plan):-  

सामाजजक मलू्याांकना दरम्यान भल ांग असमानता सांब्ी मदु्दे समजून घेण्यासाठी आणण प्रकल्पाांतगात तनरतनराळया 

प्रकक्रयेत मदहलाांचा सहभाग सतुनजश्चत करण्यासाठी षवषव् भाग्ारकाांसोबत सल्लामसलत करण्यात आलेली होती. 

प्रकल्पासाठी भल ांग असमानता ही महत्त्वपणूा समथया आढळून आलेली आहे. 

1. सामदुातयक सांथिाांमध्ये सकक्रय सहभाग काही जथत्रयाांपयांत मयााददत आहे. 

2. दीघा कालाव्ीपयांत सरुू असलेली शतेीतील काम/े कापणीपश्चात काम ेयामळेु मादहलाांच्या आरोग्यावर 

पररणाम ददसनू येतात. 

3. मदहलापरुक शतेी अवजाराांच्या अभावामळेु जथत्रयाांच्या अच्क कष्ट्ट पडतात. 

4. शतेी तांत्रज्ञानाषवियक कमी जागरूकता असत े

5. षवथतार सेवा आणण सांथिात्मक सषुव्ाांचा अभाव 

6. शतेी सांबांच्त कामाषवियीच े तनणाय घेण्याच्या प्रकक्रयेत मदहलाांशी परेुश प्रमाणात सल्ला-मसलत केली 

जात नाही. 

7. मदहला शतेामध्ये थवयांचभलत अवजाराांचा वापर  करत नाहीत तसेच बहुआयामी काम ेउदा. तन ांदनी, 

खुरपणी, भर घालणे इ. करत असतात यामळेु मदहलाांवर अच्कचा ताण पडतो. 

8. मदहलाांना षवभशष्ट्ठ कामासाठी परुुिाांपेिा कमी मोबदला भमळतो. 
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लल ांग समानता कार्य र्ोिनासाठी प्रकल्प धोरिे:-  

प्रकल्पात मदहलाांचा सहभाग वाढषवण्याचा मदहलाांकररता सलुभ व सहजरीत्या लाग ू होणा-या बाबीांचा अवलांब 

करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.  प्रकल्पातनू जथत्रयाांना अच्काच्क बाबीांचा लाभ देण्यात येणार आहे. याभशवाय 

प्रकल्पातील षवषव् घटकाांची सांरचना करताना थत्रीकें द्रीत मदु्द्याांवर षवशिे भर ददलेला आहे यामळेु प्रकल्पात 

जथत्रयाांचा सहभाग व तनणायिमता वदृ््ीांगत होणार आहे. तसेच प्रकल्पाची व्याप्ती वाढणार आहे.  प्रकल्पात 

'मदहला लाभािी' कररता सवासमावेशक व्याख्या (operational definition) तन्ााररत केलेली असनू यामळेु 

कोणतीही मदहला प्रकल्पाच्या लाभापासनू वांचचत राहणार नाही.  

आदिवासी समिुार् मलू्र्ाांकनः- 

या सामाजजक मलू्याांकनाच ेउद्दीष्ट्ट आददवासी समदुायावर प्रकल्पातील बाबीांमळेु होणारे सांभाव्य पररणाम आणण 

सदर पररणाांचा षवचार करून प्रकल्पाची अांमलबजावणी पद््ती सरुक्षितता ्ोरणाांच्या अनिुांगाने षवकभसत केललेी 

आहे. यामळेु आददवासी समदुायाचा सहभाग प्रकल्पात सतुनजश्चत करणे सोयीचे होणार आहे. एततहाभसक 

काळापासनू आददवासी समदुायाच्या षवकासास बा्ा आणणारे घटक आता हळू हळू कमी होत आहेत हा कें द्र व 

राज्य शासनाच्या षवषव् उपाययोजनाांचा पररपाक आहे, असे अभ्यासात आढ्ळूना आल ेआहे. प्रथततू प्रकल्पाच्य 

माांडणीचेवेळी केलेल्या अभ्यासानसुार आददवाशी समदुायाांना सांबांच्त आढळलेल ेठळक मदु्दे पढुीलप्रमाणे आहेत. 

1. आददवासी समदुायाची वनयजभमनीशी झालेली फारकत याचा ठळक पररणाम आददवासी समदुायाकडील  

उपजजवीकेची सा्ने  तटुपुांज्या थवरूपात उपलब्् असण्यावर झालेला ददसतो. प्रकल्पाच ेसरुक्षितता ्ोरण  

हे सांषव्ानात नमदू असलेल्या तनयमावलीस अनसुरून असनू या माध्यमातनू आददवासी समदुायाची 

वनयजभमनीशी झालेली फारकत ्याची दखल घेतली आहे. 

2. शतेीवर अवलांबनू असणाऱ्या आददवासी कुटूांबासाठी ‘वन अच्कार अच्तनयम २००६’ (Forest Rights Act 

2006) नसुार वनय जभमनीचे वाटप करणे सलुभ झाल ेआहेत. 

3. जांगलावर आददवासी समदुायाांना अच्कार देण्यासाठी वन अच्कार कायदा उपयतुत ठरला आहे. 

4. या कायद्यामळेु लाकूड वगळता अनय वनउपजाांचा आणण त्याची षवक्री करणे सोयीचे झाल ेआहे.   

5. महाराष्ट्रामध्ये वनपट्टटे ददललेे असनू यामध्ये आददवासी समाजाचा देखील अांतभााव आहे. अनसुचुचत जमाती 

व इतर पारांपारीक वनतनवासी (वनहतक मानय करणे अच्तनयम, 2006) ची अांमलबजावणी करून परांपरागत 

ककां वा रुढीगत हद्दीतील वनिेत्राचा वापर करण्याचे अच्कार देणारे महाराष्ट्र हे एक प्रगतीशील राज्य आहे. 

6. आवश्यक कौशल्याांच्या अभावामळेु वेगवेगळया दठकाणी काम करण्यास परेुशा सा्ं ी उपलब्् नसने, ही 

महत्त्वाची समथया आहे. 

7. थिातनक प्रशासकीय यांत्रणेचे षवकें द्रीकरण होत आहे. तसेच थिातनक गरजाांनसुार तनयोजन, पेसा (PESA) 

ग्राम पांचायतीांना िेट रुपात तन्ीची उपलब््ता आणण षवकास कामाांच्या मांजरू आराखडयाांची थिातनक 

पातळीवर अांमलबजावणी यामळेु प्रशासकीय यांत्रणा सशतत होत आहे. 
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प्रकल्पाच्या घटक राबषवण्याच्या वेभशष्ट््यपणूा कायापद््तीमळेु आददवासी भागामध्ये आददवासी समाजास योग्य 

प्रतततनच्त्व आणण प्रकल्पाचा अच्काच्क लाभ भमळणार आहे. 

आदिवासी लोक ननर्ोिन आराखडा आणि सामजिक व्र्वस्थापन आराखडा अांमलबिाविी:- 

प्रकल्प व्यवथिापन कि आददवासी लोक तनयोजन आराखडा आणण सामजजक व्यवथिापन आराखडा करण्यासाठी 

आवश्यक ती उपाययोजना करेल. प्रकल्प व्यवथिापन किामध्ये एक समाजशाथत्र तज्ञ कायारत आहे. प्रकल्पाचा 

समाजशाथत्र तज्ञ सामाजजक व आददवासी जमातीशी तनगडीत बाबीांच्या पयावेिण करतील आणण षवषव् आथिापना 

व सांथिाांशी समनवय ठेवतील. प्रकल्प व्यवथिापन कि व जजल्हा थतरावरील प्रकल्प अांमलबजावणी किातील 

प्रकल्प अच्काऱ्याांना प्रकल्पातील षवषव् सामाजजक मदु्दे हाताळण्यासाठी प्रभशक्षित केल े जाईल. यामळेु 

सदयाजथितील असलेल्या सामाजजक मदु्दे प्रभावीररत्या व सिमपणे हाताळणे सोयीचे होईल. प्रकल्पाांतगात िमता 

बाां्णी कायाक्रमाद्वारे प्रकल्प घटकाांवर प्रभाव टाकणा-या सद्यजथितीतील सामाजजक मदु्द्याांचे तनराकरण करणे 

आणण सामाजजक व आचिाकदृष्ट्ट्टया मागास असलेल्या व वांचचत समाजास अच्काच्क लाभ भमळवनू देण्याषवियी 

मागादशान करण्यात येईल. 

तक्रार ननवारि र्ांत्रिा:-  

प्रकल्पाची अांमलबजावणी करताांना काही तक्रारी उद्भव ूशकतात व त्याच ेठराषवक कालाव्ीत तनराकरण होणे 

आवश्यक आहे. सवासा्ारण गटातील लोकाांच्या व षवशिेतः आददवासी लोकाांच्या (असल्यास) तक्रारीांचे तनराकरण 

करण्यासाठी प्रकल्पात तक्रार तनवारण यांत्रणा कायारत असेल. तक्रार तनवारण यांत्रणा ही गाव, गावसमहू, 

उपषवभागीय कृषि अच्कारी, जजल्हा अच्िक कृषि अच्कारी थतरापासनू प्रकल्प व्यवथिापन किथतरा पयांत 

कायारत असेल व त्यामध्ये तक्रार तनवारण यांत्रणा ही प्रकल्पाची अांगीभतू यांत्रणा असेल. प्रकल्पाकडून तक्रारीांचे 

कालबद्् तनराकरण करण्यासाठी एक दरूध्वनी क्रमाांक प्रसारीत केला जाईल. मादहती तांत्रज्ञानाचा वापर तक्रारी 

प्राप्त करून घेणे, त्याची दखल घेणे आणण तनवारण करणे यासाठी केला जाईल. शतेकरी व ग्राम कृषि सांजीवनी 

सभमती याांचेकडून प्राप्त होणा-या तक्रारीां, तनराकरण झालेल्या तक्रारीांची सांख्या, तक्रार तनवारण करण्यासाठी 

लागणारा वेळ आणण घेण्यात आलेला तनणाय याचे दप्तर तयार करण्यात येईल. मादहती तांत्रज्ञानाचा वापर करून 

तक्रार तनवारण यांत्रणेकडील मादहती सांगणकीकृत केल्या जातील यामळेु ही सवा मादहती सहजपणे उपलब्् होईल. 
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