वभाग िनहाय =ंट$े
ट$ेप
कृ षी वभाग
भौगोलीक ेऽ

13,55,036 हे टर

जंगले

2,03,147 हे टर

ओसाड जमीन व मशागतीस अयो य

52,278 हे टर

बगर शेती उपयोगाकर$ता आणलेल ेऽ

39,701 हे टर

मशागत यो य पड$त जमीन

24,809 हे टर

कायमची कुरणे व इतर चराऊ कुरणे

38,696 हे टर

+करकोळ झाडे व झुडपे यां.या समुहाखाली िन1वळ

29,864 हे टर

पेरले2या
चालु पड

23,191 हे टर

इतर पड

35,295 हे टर

पेरलेले िन1वळ ेऽ

8,88,154 हे टर

दस
ु ोटा

13,400 हे टर

पकाखालील एकूण ेऽ

8,88,154 हे टर

इतर मा+हती
अ. एकुण खातेदार /धारण केलेले ेऽ

सं8या
1,61,227

1. अ2प भूधारक

28,640

2. अ9य2प भूधारक

2,27,538

3. इतर

एकूण

4,17,405

िसंचन
ओलीता.या वह$र$

49,000

ओलीत मता िनमा:ण हे टर
िसंचन ूक2प
वह$र$ <ारे व इतर
एकूण

1,52,169
49,000
2,32,302

पशुसंवध:न वभाग
सन 2007 .या पशुगणने ूमाणे यवतमाळ ?ज2@ातील जनावरांची सं8या
एकूण संकर$त जनावरे .

22,981

एकूण गाय विग:य

7,13,275

एकूण Bहै स विग:य

1,34,878

एकूण गाय व Bहै स वग:

8,71,134

एकूण मDEया

9,200

एकूण शेFया

3,69,849

इतर जनावरे

11,880

एकूण कGबHया

5,59,737

एकूण संकर$त गाई

12,62,063

पैदास म-गाई

2,33,556

पैदास म- Bहशी

77,100

पशु वैKकLय संःथा (?ज2हा पPरषदे .या)
पशु िच+क9सालये ौेणी - 1

46

पशु िच+क9सालये ौेणी - 2

95

आधारभुत माम कDTे

40

ौेणी- 2

+फरते पशुवK
ै कLय दवाखाने

11

+फरते पशुरोग िनयंऽण पथक

1

@ा वभागामाफ:त खालील ूमाणे पशुसव
ं ध:नाचे काय: करVयात येत.े

पशुसंवध:न काय:.
जनावरांचा उपचार.
ूतीबंधक लसीकरण.
कृ ऽीम रे तन काय:.
कृ ऽीम रे तना<ारे पशुपद
ै ास.
वळुं ची सं8या वाढवणे.
वर$ल वळु <ारे नैसिग:क संयोग.
वर$ल वळु <ारे जXमलेली वासरे .

ूचार होणेःतव
कृ ती िशबीरे आयोजन.
शेतक-याचे ूिशण िशबीरे .
दध
ु ाळ जनावराचे व बकर$ संच वाटप.

आरो य वभाग
?ज2हा पPरषदे .या खालील संःथेमाफ:त मािमण जनतेला आरो य सेवा उपलYध के2या जाते.
ूाथिमक आरो य कDिे

63 (19 आ+दवासी)

ूाथिमक आरो य उपकDिे

435 (60 आ+दवासी)

अॅलोपॅथीक दवाखाने.

1

आयुव+\ दक ] णालये.

19

मािमण ] णालये. (शासकLय)

13

+फरते आरो य पथक (डGगरखडा:,रोहपेट,माथाजून
: )

3

आरो य वभागामाफ:त 7 रा^ीय आरो य काय:बम राबव2या जातात.
कुटू ं ब क2याण काय:बम (लोकसं8या धोरण),
माता व बालसंगोपण काय:बम.
रा^ीय यरोग िनयंऽण काय:बम.
+हवताप िनमुल
: न काय:बम.
कु`रोग िनमुल
: न काय:बम.
अंध9व िनवारण काय:बम.
एका9मीक रोग सव\ण काय:बम
9यासोबतच मािमण व नागर$ भागात मामपंचायतव नगरपPरषदायां.या
माफ:त पंचायत वभागा.या सहकाया:ने जXम-म9युची नGद.

एका?9मक बालवकास सेवायोजना.
यवतमाळ ?ज2@ात एकूण 16 पंचायत सिम9या ेऽात
अ.

16 एका?9मक बाल वकास सेवा योजना ूक2प काय:रत आहे .
16
एका?9मक बालवकास सेवा योजना

ब.

काय:रत अंगणवाड$ कDिे

2460

क.

िमनी अंगणवाड$ कDिे

221

ह$ योजना 0 ते 6 वयोगटातील बालके व गरोदर व ःतनदा माता यांचे कर$ता राबवVयात येते.
लाभाथaना खालील ूमाणे सेवा पुरवVयात येतात.
1.

पुरक पोषण आहार.

2.

रोग ूतीमकरण (लसीकरण)

3.

आरो य तपासणी.

4.

संदभ: सेवा.

5.

आरो य सेवा तथा आहार वषयक िशण.

6.

अनौपचार$क पूव: शालेय िशण.

िशण वभाग (ूाथिमक)
अ.ब

1यवःथापन िनहाय

वग: 1 ते 5

वग: ६ ते ८

शाळा सं8या

पटसं8या

शाळा सं8या

पटसं8या

२१४८

१५३८३४

८१८

४४९१८

1.

?ज2हा पPरषद

2.

नगरपPरषद

१०४

२०२७७

७१

८८१८

3.

खाजगी ूाथ/माnय

३४७
2599

४२१३६

४७०

७३०१६

२१६२४७

१३५९

१२६७५२

एकूण

िशण वभाग (माnयिमक)
1.

?ज.प.माnय. व

35

15104

426

536

1,45,441

4382

उ.च माnय शाळा
2.

इतर माnयिमक शाळा

ूाथिमक शाळे तील वKाथa व िशकाचे ूमाण (?ज.प.)

बांधकाम
वभाग दोन

वभाग 1

वभाग 2

1. उपवभाग यवतमाळ.

1. उपवभाग आ?ण:.

2. उपवभाग कळं ब

2. उपवभाग दार1हा

3. उपवभाग पांढरकवडा

3. उपवभाग पुसद.

4. उपवभाग वणी

4. उपवभाग उमरखेड
?ज2हा पPरषदे कडे दे खभाल व द]
ु ःतीकर$ता रःते.

1.

डांबर$ रःते

वभाग 1
1827.16

वभाग 2
1310.23

एकूण
3137.39

2.

खड$चे रःते

445.47

776.87

1222.34

3.

मु]म व मातीचे रःते

85.20

28.72

113.92

एकूण

2357.83

2115.82

4473.65

@ा िशवाय खालील िशष:कातंगत
: ूाo होणा-या िनधीमधून कामे घेतली जातात.
1. ूधानमंऽी सडक योजना
2. महारा^ मािमण रोजगार हमी योजना.
3. मागास ेऽ वकास िनधी
4. वशेष घटक योजना.
5. ःथािनक वकास काय:बम ( खासदार व आमदार िनधी )
6. आरो य व पशुसंवध:न खा9याकडु न ूाo िनधीमधील कामे.
7. डGगर$ वकास अंतग:त कामे.
8.qलॅन व नॉन qलॅन अंतग:त कामे.

26.84

समाजक2याण वभाग
समाज क2याण वभाग ?ज2हा पPरषद यवतमाळ माफ:त शासनाने हःतांतर$त केले2या
योजना

व

?ज2हा

पPरषदे .या

उ9पXनातुन

20 टके

मागास

वगaयांचे

क2याणाथ:

शासनाने

+द. 01.09.93 .या िनण:यानुसार िनरिनराFया योजना <ारे मागास वगaयांना लाभ दे Vयात येतो.

शासकLय योजना
1. मागासवगaय वसतीगृहांना सहाtय व अनुदान दे णे.
2, मागासवगaय वKाuयाvना ूवेश फL व पPरा फL, िशण फL दे णे.
3. िशंयवृwी दे णे.
4. वृx व अपंगासाठz गृहे.
5. आंतरजातीय ववाह$त दाBप9यांना आथaक सहाtय दे णे.
6. मागास वगaयांचे घरावर$ल गवती छपरे बदलवून मंगलोर$ कवेलु अथवा +टनपऽे पुरवणे.
7. दलीत वःती सुधार योजने अंतग:त समाज मं+दराचे कामे पुण: करणे.
8. वृnद सा+ह9यीक कलाकारांना अनुदान दे णे.
9. अपंग क2याणाबाबत.या िनरिनराFया योजना.
10. तालुका ःतरावर$ल शासकLय वसतीगृहे दे खभाल.
@ा िशवाय ?ज2हा पPरषदे .या उ9पXनातुन 20 टके तरतुद करVयात येवून मागास
वगaया.या क2याणाथ: िनरिनराFया योजना काया:Xवीत के2या जातात.

िसंचन वभाग
?ज2हा पPरषदे .या िसंचन वभागाची ःथापना
1.फेॄुवार$ 1971 मnये झाली असून @ा वभागा अंतग:त 100 हे टर िसंचन मते
पयvत.या लघुपाटबंधारे कामाचा समावेश आहे .
1.
िसंचन उपवभाग यवतमाळ.
2.
िसंचन उपवभाग दार1हा.
3.

िसंचन उपवभाग पुसद.

4.

िसंचन उपवभाग वणी.

सां?8यकLय माह$ती
अ.ब.

कामाचा ूकार

पुण: झालेली

िसंचन मता हे टर

2.

कामे
3.

4.

1
1.

िसंचन तलाव

६९

५१३३

2.

को. प. बंधारे

२८१

४८८६

3.

साठवण तलाव

४

११६

4.

पाझर तलाव

२४८

२३२३६

5.

गांव तलाव

५५

०

6.

उपसा िसंचन योजना

०१

६०

पाणी पुरवठा वभाग
यवतमाळ ?ज2हा पPरषदे मnये +दनांक

6 माच: 1997 पासुन पाणी पुरवठा वभागाची

ःवतंऽ वभाग Bहणुन िनिम:ती झालेली आहे .

उपवभाग
पाणी पुरवठा उपवभाग, यवतमाळ.
पाणी पुरवठा उपवभाग, पुसद.
पाणी पुरवठा उपवभाग, पांढरकवडा.
भूजल सव\ण उपवभाग, यवतमाळ
तसेच नुकतेच 3 उपवभाग म.?ज.ूा. कडु न हःतांतर$त झाले आहे त.
पाणी पुरवठा उप-वभाग राळे गांव
पाणी पुरवठा उप-वभाग वणी
पाणी पुरवठा उप-वभाग दार1हा
?ज2@ातील ]पये 15 लाखापय:त.या नवन मािमण पाणी पुरवठा योजनाची कामे,
हःतांतर$त वभािगय नळ पाणी पुरवठा योजना व पुण: झाले2या परं तु अहःतांतर$त मािमण पाणी
पुरवठा योजनाची दे खभाल व द]
ु ःतीची कामे या वभागाकडे आहे . तसेच भूजल सव\ण यंऽणा या
वभागा माफ:त Yलाःट$ंग युिनट बरोबर हातपंप व वKुत पंप दे खभाल व द]
ु ःतीची कामे केली जातात.

1.

नळा<ारे पाणी पुरव2या जाणा-या गावांची सं8या

गांवे

अ.

कायम ःव]पी नळ योजना.

1105

ब.

ता9पुरती नळ योजना.

2

क.

वभागीय नळ योजना.

59

ड.

एकूण गावाची सं8या.

1166

२.

दे खभाल द]
ु ःती कर$ता असलेली कामे.

अ.

हातपंप सं8या.

8100

ब.

वKुत पंप.

301

एकुण

8401

३.

साव:जिनक पVया.या पाVया.या वह$र$.

अ.

वषा:.या सुरवातीला असले2या वह$र$.

ब.

वषा:त बांधन
ु पुण: झाले2या वह$र$.

45

क.

वषा:त द]
ु ःत केले2या पVया.या पाVया.या वह$र$ची सं8या

54

5046

