
साम%ुहक वन ह+क व  रोजगार हमी योजनेसोबत
5व5वध यीजनांचा सम9वय आ;ण 5वकास 



नंदरुबार िज*+यात लोक सम3वय
56त7ठान9वयंसेवी सं9थां=या सहा?याने
सामु@हक वनहAक संवधCन व Dयव9थापन
आराखडे तयार करणे 5क*प अतंगCत प@ह*या
टMMयातील २५ गांवे व दसुPया टMMयातील ७
गांवे अRया ३२ गावांमTये आUहV या गावांचे
कृती आराखडे तयार केले

या कृती आराखाZयां मTये वनीकरण, मदृा व 
जल संवधCन, वनउपज संवधCन व संकलन आ]ण 
गावात वने व शतेी आधा_रत 9वयंरोजगार
6न`मCती या कामांवर भर @दला आहे  

सामु@हक वनbेcाचे संवधCन व Dयव9थापन 
करतांना dयात शासना=या सवC योजनांचे 
क3DहजCन करत रोजगार हमी=या कामांचा 
जा9तीत जा9त कसा उपयोग करता येईल या 
साठf संघटVत 5यdन सhु आहेत 



या गावांमTये मागील वषj १७ गावांमTये 5dयेकl ८ हेAटर वनbेcात
हेAटरV ११०० या 5माणे वनoवभाग व सामािजक वनीकरण या
यंcणां=या माTयमातनू रोजगार हमीतनू कामे केलVत



या वषjहV oवशषेतः कोoवड-१९ महामारV=या काळात जेDहा गावात रोजगाराची खरV गरज
आहे dया वेळी आUहV या सवC गावांसह ईतर नवीन गावे िज dयां=या गावात कृती आराखडा
बनवून सामु@हक वनbेcात वन संवधCन व Dयव9थापन कu इि=छतात अRया अनेक गावात
आUहV xकमान २५ हेAटर सामु@हक वन bेcात बांबू लागवडी







महाdमा गाांधी yामीण रोजगार हमी
योजनेतनु गाव समzृध कर{याकररता
मा@हdया, 5शीbणे आ]ण जाणीवा.

महारा7 ट शासन 6नयोजन oवभाग 
(रोहयो)
शासन प_रपcक �. : मyारोहयो -
२०२०/5.�.21/रोहयो-७

@दनांक :-
02 
सMट�बर, 
२०२०

लेबर बजेट २०२१-२२ चे -नयोजन व 
वा3ष5क कृती आराखडा तयार करणे तसेच 
२०२०-२१ चे पूरक आराखडा करणे बाबत 

महारा7 ट शासन 6नयोजन oवभाग 
(रोहयो)
शासन प_रपcक �. : मyारोहयो -
२०२०/5.�.21/रोहयो-७

@दनांक :-
५ 
ऑग9ट
२०२०

महाCमा गाांधी राGHIय Jामीण 
रोजगार हमी योजना अधी-नयम
२००५ 

मNुय परIपOक –काय5Qम 
अमंलबजावणी माग5दSश5का
आUथ5क वष5 -२०२०-२१ 

yामीण 
oवभाग व 
yामीण 
oवकास 
मंcालय  

रोजगार हमी योजनेचे ३ मह/वाचे जीआर

महा/मा गांधी रा456य 7ामीण रोजगार हमी योजना
लेबर बजेट २०२१-२२ चे ,नयोजन व वा2ष4क कृती आराखडा तयार करणे तसेच

२०२०-२१ चे परूक आराखडा तयार करणे



महा/मा गांधी रा456य 7ामीण रोजगार हमी योजना
लेबर बजेट २०२१-२२ चे ,नयोजन व वा2ष4क कृती आराखडा तयार करणे तसेच

२०२०-२१ चे परूक आराखडा तयार करणे

मNुय दोन उXदGYये
१) मागेल Cयाला काम उपल[ध क\न देणे व या कामातनू सामुXहक आ]ण

वैयि`तक पायाभूत स3ुवधा उपल[ध करणे

२) सन २०२२ पयbत शतेकcयांचे उCपdन दeुपट करणे fयाने गावे समgृध होतील



q -नयोजनबgध पgधतीने काय5 क\न राfयातील सव5 गांवे समgृध करणे तसेच
अकुशल कामे मागणाcयांची संNया हळूहळू कमी करणे

q महाराGHातील Jामीण भाग हा कृषी iधान आहे या Jामीण भागाची
अथ5jयवkथा Xह कृषी व पशपुालानावर तसेच जल जंगल जमीन या नसैUग5क
संसाधनांवर अवलंबून आहे lहणून शतेी व नसैUग5क संसाधनांशी -नगडीत कामे
iाधाdयाने घेतnयास गावांचा झपाYयाने 3वकास होईल lहणून मनरेगा अतंग5त
Sमशन वॉटर कdझरवेशन तालु`यांमrये sकमान ६५ ट`के कामे मदृा व
जलसंधारणाची कामे तसेच सव5 िजnuयांमrये कृषी व कृषी संलvन कामे घेणे
अपेwxत आहे

q मनरेगा सोबत इंतर योजनांचे अSभसरण क\न उCपादक मzा -नमा5ण
कर{यावर भर

सन २०२०-२१ चा रोजगार हमी कामांचे ?नयोजन व वा@षBक कृती
आराखडा तयार करGयाचे मुIय उKदेश



१) गावातील शतेकPयाचे हेQटर6 उ/पTन वाढतांना Vदसेल व /यातून
दाXरYय रेषखेाल6ल लोकांची संIया कमी होईल

२) अकुशल मजुर6साठ] गावातून होणारे ^थलांतर थांबेल

४) मुलांचे व गरोदर मातांचे कुपोषण कमी होतांना Vदसेल

५) ^थलांतर थांबcयाने शाळेत १००% मुलांची हजेर6 ?नयfमत होईल

या योजनेतून साgय करायची उVद4hये व ?नकष



मiरेगा योजने अंतगBत २६२ कामांचे संयोजन अनुkेय आहे (या
कामांची याद6 व यंmणा पर6fश^/य ५ नुसार आहे)

ह6 कामे पुढ6ल ४ nवगाBत @वभािजत करता येतील

१) नैसrगBक संसाधनांचे sयव^थापन यात मदृा व जलसंधारण, 
सूuम व लघु fसचंन साधनांची दwु^ती व देखभाल, वxृ लागवड
फळबाग लागवड कुरण @वकास ई. कामे
२) दबुBल घटकांकXरता वैयिQतक लाभाची कामे
३) रा456य 7ामीण उपजी@वका अfभयान अंतगBत पायाभूत सु@वधा
४) 7ामीण पायाभूत सु@वधा

वा5ष>क कृती आराखAयात सामा5वBCय करDयासाठF
कामांचे Gकार



1) रोपवन लागवड xेO –
गावात व गांव`शवारात असले*या वनbेcावर वनहAक स`मतीमाफC त 0.30 मी.
X 0.30 मी. आकाराचे 56त हेAटरV 1111 खZडे खोदनू dयावर 56त हेAटरV
1111 रोप लागवड करणे. सदर रोपवन नमु3यास क� � शासनाने मा3यता 5दान
केलV आहे. 9था6नक प_रि9थतीनसुार कोणdय 5कारची रोपे लागवड करावयाची
आहेत dयाची 6नवड yामसभेत चचाC कuन 6निRचत कर{यात यावी,

v कामे / उVदद4टे –

२) कुरण 2वकास –

वनहAक स`मतीस @दले*या वनbेcातील bेcात दरवषj 10 हेAटर bेcाची कुरण oवकास
गवत 5जातींची लागवड संरbण व देखभाल कर{याचे काम वनहAक स`मती माफC त
कर{यात येईल.



३) नसैUग5क वनसंवध5न व मदृजलसंधारण कामे :-
वनहAक स`मतीस @दले*या bेcात नसै�गCक रोपांना मातीचा भराव देणे यासाठf दरवषj
bेcाची 6नवड कर{यात येईल. तसेच वनहAक स`मतीस @दले*या वनbेcात मदृ व
जलसंधारण कामांतगCत गलVMलगींग, सलग समतल चर, वनबंधारे, वनतळी, मातीनाला
बांध, दगडीनाला बांध, `सम�ट बंधारे, नाला सरळीकरण / नाला खोलV व hंदVकरण
यासारखी कामे कuन पावसाचे वाहून जाणारे पाणी थांबoवणे, ज`मनीत िजरoवणे व
वनतळी अथवा बंधाPयात अडoवणे याzवारे भगूभाCतील पा{याची पातळी वाढoव{यासाठf
5यdन करावयाचे आहेत. dयामुळे ज`मनीची धूप थांबoवणे, नसै�गCक पुनudप�ीस
हातभार लागेल. सदर मदृा व जलसंधारण कामांचा bेcवार 5क*प आराखडा प@ह*या
वषj गावकPयां=या सहभागातनू तयार कर{यात येवून पुढVल 4 वषाCत dयाची
अमंलबजावणी कर{यात येईल.



अ. वनप�टे धारक व इतर शतेकPयां=या शतेात बांधबं@द9ती , सपाटVकरण , oवहVर
खोदणे, फळबाग लागवड, शतेतळे ई. कामे घेणे

आ.गावातील लोकांना छो�या गटात गटबांधणी कuन dयांना 9वयंरोजगारासंबंधी 5`शbण
देणे व �बजभांडवल उपल�ध कuन देणे.

इ. गावातील गौण वनउपज व शतेीमाल तसेच फळे इ. साठf साठवणूक, वाहतकू व
बाजार Dयव9था तयार करणे. dयावर आधा_रत 5x�या उzयोग 6नमाCण कuन रोजगार
6न`मCती करणे.

ई. शतेी oवकास – गावात @ठबक `सचंन, शतेतळे, oवहVरV, सधुा_रत oपके, रोपवा@टका, फळे
व फुले लागवड यासारखे कायC�म राबoवणे.

४) वनjयवkथापनपूरक वैयि`तक व गाव 3वकास कामे :-



ई) पायाभूत oवकास – गावात पAके र9त,े बं@द9त गटारV, वैयिAतक व सावCज6नक
शौचालय, शाळा, अगंणवाडी, समाजमं@दर, DयापारV गाळे, 9मशानभूमी यांची बांधकामे व
दuु9ती कuन पायाभूत संरचना उभारणे.

उ) गावात शbै]णक व आरो�य oवषयक सoुवधांचे बळकटVकरण, देखभाल करणे व dयात
गुणव�ावाढVसाठf 5यdन करणे.

ऊ) आ@दवासी oवकास oवभाग, िज*हा प_रषदेचे संब�धत oवभाग तसेच रा�यशासन व
क� � शासना=या अ`भयानाअतंगCत राबoव*या जाणाPया oवoवध oवकास योजनांबाबत
गावपातळीवर मा@हती उपल�ध करणे व गावातील 5dयेक कुटंूबातील xकमान एका
सद9याला योजनेचा लाभ `मळवून देणे.



गावातील लोकांना रोजगार हमी कायदा वनहAक कायदा, पेसा कायदा, सामु@हक वनहAक
इ. बाबत मा@हती Dहावी, वनांचे संवधCन व संरzवाण कर{यासाठf जबाबदारV व कतCDयाची
जाणीव Dहावी Uहणून या संदभाCत गावातील `भतंीवर घोषणा रंगoवणे, योजनेची मा@हती,
6नयम व सचूना इ. चे फलक लावणे, मा@हती घडीप�cका तयार कuन 5सार करणे,

गावात oवoवध @दन oवशषेां=या 6न`म�ाने मेळाDयाचे आयोजन करणे.
गावातील वलहAक स`मती तसेच वनसंरbण दल यांचेसाठf oवoवध कौश*ये 5`शbण व
कायCशाळेचे आयोजन करणे.

मदृ ुजलसंधारण कामे रोपवा@टका फळबाग लागवड कुरण oवकास या सार�या कामां=या 
तां�cक बाबी dयात करावयाची कामे यांची मा@हती या oवषयक 5`शbण 

५) जनजागतृी व कौशcय @वकास nfशxण
:-



!. "वभाग '(ता"वत कामे -े. व एकक कूप नंबर कामाचे (व7प
१ वन "वभाग दजा; कमी झाले?या वनांचे संवध;न

CनकृEठ वनांचा दजा; उHकृEट होणे आNण घनता
वाढ"वणे हे या योजनेचे उQदEठे आहे.
रोपवाQटका तयार करणे. 

रोपवाQटकेचे बळकटSकरण करणे, रोपवाQटका बाहेर
कंुपण तयार करणे, पाईपलाईन , अतंग;त र(ते, 
ॲXोनेट शडे, रोपवाQटकेसाठ[ "व"वधआव\यक
साQहHय खरेदS करणे. रोपवाQटका संर-ण मजुर
लावणे.
गौण वनोHपादनाचा "वकास
दर वष` २० हेcटर वर बांबू लागवड
बांबू लागवड करणे, महुफुल, तeदपुfा Qहरडा, इ. गौण
वनौपज लागवड करणे व Hयासाठ[ लागणारे साQहHय
खरेदS करणे. तसेचऔषधी वन(पतींचे उHपiन
वाढ"वणे.
'Cतवष; ५ हेcटर वर kमl झाड लागवड 'ती हेcटर
११०० रोपे
मदृा संवध;न अतंग;त सलग समतल चर (CCT) खोदणे

दगडी शुEक बंधारे बांधणे
वनतलाव
नाला बांध

-नधी�या गरजेनसुार 3व3वध 3वभागा अतंग5त ikता3वत 3वकास कामे



!. "वभाग '(ता"वत कामे -े. व
एकक

कूप
नंबर

कामाचे (व7प

कृषी
%वभाग

शतेतळे

बांध बं1द3ती
मदृा व जल संधारण
IFR शतेकया;<या बांधावर व शतेात
फळबाग लागवड काय;?म (कोरड वाहू)
बागयती रोपवाटEकेची 3थापना
शतेीपूरक जोड धंदे दJुध, शतेीमाल
KL?या व शतेी औजारे
वैयिPतक लाभाथQ योजना

पशुसंवध;
न "वभाग

कुcकुट पालन

शळेीपालन
दधुाळ जनावरे
पशू आरोJय व लसीकरण

-नधी�या गरजेनसुार 3व3वध 3वभागा अतंग5त ikता3वत 3वकास कामे



!. "वभाग '(ता"वत कामे -े. व एकक कूप
नंबर

कामाचे (व7प

आ1दवा
सी
%वकास
%वभाग

शतेी Sसचंन – डीझले इंिजन, सौर उजा; पंप व
सयंX ,1ठबक संयंX

वनZयव3थापन व संवध;न सSमती सद3य
KSश[ण व स[मीकरण काय;?म
वैयिPतक लाभाथQ योजना
गौण वनउपज संकलन, खरेदE KL?या साठवणूक
व %व?] या साठ^ आ_थ;क मदत
म1हला व युवकांसाठ^ कौश`य %वकास KSश[णे
गावात संसाधन भवन
पय;टन 3थळ %वकास

aा.प. 
%वभाग

गावातील पायाभूत सु%वधा %वकास

जोड र3ते गावांतग;त र3ते
हातपंप व %पbया<या पाbयाची योजना
गावात संसाधन व बहुउपयोगी भवन
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!. "वभाग '(ता"वत कामे -े. व एकक कूप
नंबर

कामाचे (व7प

म3यउcयोग सामु1हक [ेXातील तलाव व
जलसाdयांमeये म3यपालन

िज`हा
उcयोग कf g

मधु मh[का पालन

दJुध Zयवसाय
गहृउcयोग कज; व अनुदान

वनसंर[ण
उपाययोजना

१)वनहPक सSमती aामसभे<या
माkयतेने 6 ते 8 सद3यांचे वनसंर[ण
दल तयार करणे

२) गावातील Kmयेक कुटंूबातील 1 असे चार
सद3यांचा गट तयार करणे. 
वनसंर[णदलाचा एक सद3य या गटाचे
नेतmृव करेल व या गटाचे वनात ग3त
घालbयाचे pनयोजन तयार करणे.

आगी पासुन
वनांचे
संर[ण करणे

जाळ रेषा घेणे, अिJन संर[ण मजुर
लावणे, वनवणवा Kpतबंधक करbयासाठ^
आवqयक साधनसंपrी पुरवठा करणे. 
वनांचे अिJनपासून संर[ण करbयासाठ^
संवेदनशील भागात वॉच टॉवर उभारणी
करणे. इ.
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