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वाचा : 

1) वनयोजन (रोहयो) ववभागाचे शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारोहयो-2020/प्र.क्र.21/रोहयो-7, 
वदनाांक 05 ऑगस्ट, 2020 

2) वनयोजन (रोहयो) ववभाग शासन पवरपत्रक क्र. मग्रारोहयो-2020/प्र.क्र.21/रोहयो-7, 
वदनाांक 02 सप्टेंबर, 2020 

 
प्रस्तावना : 

महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा मूळ उदे्दश ग्रामीण भागातील व्यक्तींना 

अकुशल कामाची मागणी केल्यावर कामे उपलब्ध करुन देणे व त्याद्वारे कायमस्वरुपी मत्ता वनमाण करणे 

हा आहे. मुलभतू सुववधा कोणती द्यावीत यावर ववचार करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी उवद्दष्ट्टे 

स्पष्ट्ट असणे आवश्यक आहे.  

उपलब्ध भखूांिाचा योग्य वापर करून जास्त उत्पन्न वमळवत असल्याचे उदाहरणे अलीकिच्या 

काळात समाज माध्यमाांमध्ये मोठया प्रमाणात बघायला वमळत आहेत.  पुण्यातील अवभनव फामणसण क्लब 

चे  सांस्थापक श्री. ज्ञानेश्वर बोिके याांनी एक एकर सेंद्रीय शेतीतुन दर वर्षी रु.10 लक्ष रूपयाांचे उत्पन्न 

घेतल्याची यशोगाथा त्यापैकी एक आहे. त्याांनी केलेल्या प्रयत्नाांना ते इतराांपयंत पोहचवण्यासाठी  

प्रवशक्षणे देवखल घेतात.  

मा.मुख्यमांत्री महोदयाांच्या वनदेशान्वये राज्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या एका गावात गटशेतीच्या 

माध्यमातून वरील प्रकारे उत्पन्न वमळववण्यासाठीचे कायणक्रम सुरु झाले आहेत.                 
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 श्री.बोिके याांच्या सेंद्रीय शेती करण्याच्या प्रकारात पाणी, कां पोस्ट, गोमुत्र आवण शेणाची गरज 

असते. अथात मग्रारोहयो तील वववीध योजनाांच्या सांयोजनातून या बाबी वदल्यास प्रत्येक शेतकरी 

श्रीमांत (लखपती) होऊ शकतो. परांत ुत्यासाठी एक कुटूांब वनविून त्याांना शेततळे, पाळीव दुग्ध 

जनावराांसाठी गोठा, नािेप आवण शोर्ष खििा ची योजना एकवत्रतवरत्या द्यावी लागेल ज्याने 

शेतकरी समृध्दीच्या मागाकिे वळतील. असे केल्याने वनयोजन (रोहयो) ववभागाच्या वदनाांक 02 

सप्टेंबर, 2020 रोजीच्या शासन पवरपत्रकातील उवद्दष्ट्ट “मी समृध्द तर गाव समृध्द” आवण “गाव 

समृध्द तर महाराष्ट्र समृध्द” साध्य होईल. 

 भवूमहीन शेतमजूराांना सुध्दा अशाच प्रकारे ववववध योजनाांच्या सांयोजनातून एकवत्रतवरत्या लाभ 

देऊन योग्य प्रवशक्षण वदल्यास त्याांना पाळीव जनावराांपासुन वमळणारे दुध, शेण, गोमूत्र, 

शेळीपालन असल्यास माांस, गाांिूळखत, सेंवद्रय खत इत्यादींची ववक्री करून श्रीमांत होता येत 

याचेही अनेक उदाहरणे राज्यात उपलब्ध आहेत. अशा पध्दतीने शेतकरी असो ककवा भवूमहीन 

शेतमजूर मग्रारोहयोतून प्रत्येकास श्रीमांती होण्याचा मागण उपलब्ध आहे.. 

 याकवरता प्रत्येक लाभार्थ्यांच्या वार्षर्षक उत्पन्नाची गणना करावी लागेल जेणे करुन प्रत्येक कुटूांब 

आपले आर्षथक वनणणय योग्य प्रकारे घेण्यास प्रवृत्त होतील. यासाठी लवकरच एक ॲप ववकसीत 

करण्याची योजना हाती घेण्यात येत आहे. 

महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगणत असलेल्या काही योजनाांच्या सांयोजनातून 

(Combination) “शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजना” राज्य योजना म्हणनु राबववण्याची बाब शासनाच्या 

ववचारावधन होती. 

शासन वनणणय : 
वरील अनुर्षांगाने ग्रामीण भागात कामाांची मागणी करणा-या प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला शरद पवार 

ग्रामसमृध्दी योजने अांतगणत खाली नमूद केलले्या 4 वयैक्तीक कामाांना सवोच्च प्राधान्यक्रमाने सवण 

ग्रामपांचायतींच्या कायणक्षते्रात राबववण्याचा वनणणय शासनाने घेतला आहे.  
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1. गायी व म्हशींसाठी पक्का गोठा बाांधणे   : बघाव ेपवरश्षश्ष्ट्ट १ 
2. शेळीपालन शेि बाांधणे     :  बघाव ेपवरश्षश्ष्ट्ट २ 
3. कुक्कुटपालन शेि बाांधणे   :  बघाव ेपवरश्षश्ष्ट्ट ३ 
4. भ-ूसांजीवनी नािेप कां पोस्टींग    :  बघाव ेपवरश्षश्ष्ट्ट ४ 

 
१. 60:40 चे प्रमाण राखणे:- 

महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगणत भ-ूसांजीवनी नािेप कां पोस्टींग हे काम 

वगळता उवणरीत जनावराांचा गोठा बाांधणे, शेळीपालन शेि बाांधणे व कुक्कूटपालन शेि बाांधणे इत्यादी 

कामाचे अकुशल-कुशल प्रमाण हे अनुक्रमे 8:92, 9:91 व 10:90 इतके आहे. सदर बाब पाहता, सदर 

कामाांमुळे वजल्हयाांचे 60:40 (अकुशल-कुशल) प्रमाण राखल ेजाणार नाही. त्यामुळे सदरची कामे हाती 

घेत असताना अकुशल-कुशल प्रमाण राखण्याच्या अनुर्षांगाने खालीलप्रमाणे इतर अनुज्ञये कामे हाती 

घेण्यात यावीत.  

अ. वयैश्षक्तक वृक्ष लागवि व सांगोपन (3 वरे्ष - 1 हेक्टर) (कोणतेही वृक्ष ककवा ववववध वृक्षाांचे 

वमश्रण) 

आ. वयैश्षक्तक शेततळे - 15 X 15 X 3.00 

इ. शेत ककवा बाांधाांवर वृक्ष लागवि (वबहार पॅटनण) 

ई. शोर्ष खडे्ड 

उ. कां पोस्ट बांकिग 

याप्रमाणे ववववध कामे एका लाभार्थ्यास मांजूर करुन प्रत्येक लाभाथी पातळीवर 60:40 चा प्रमाण 

राखण्याचा प्रयत्न करावा.  अपवाद पवरश्षस्थतीत इतर वयैश्षक्तक ककवा सावणजवनक कामाांच्या बचतीतून 

कुशल खचाचा उपयोग करुन 60:40 च ेप्रमाण राखण्यात याव.े  

उपरोक्त तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे जनावराांचा गोठा बाांधणे, शेळीपालन शेि बाांधणे व 

कुक्कूटपालन शेि बाांधणे, इत्यादी कामे हाती घेण्याकवरता अकुशल-कुशलचे 60:40 च ेप्रमाण व 65% 

कृवर्ष व कृवर्ष सांलग्न खचाचे प्रमाण राखण्याकवरता वरील यादी मधील घेण्यात याव.े  
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तसेच ज्या ग्रामपांचायत क्षेत्रामध्ये नरेगा अांतगणत अनुज्ञये 275 वयैक्तीक व सावणजवनक कामाांपैकी 

ज्या कामाांमध्ये अकुशल खचाचे प्रमाण जास्त आहे, अशी वयैक्तीक व सावणजवनक स्वरुपाची कामे हाती 

घेऊन सुध्दा अकुशल-कुशल खचाच े60:40 प्रमाण राखण्यात याव.े  

कुटुबाांच्या समृध्दीकरीता मग्रारोहयोंतगणत अनुज्ञये ववववध कामाांचे सांयोजन केल्याने एका 

कुटुांबास एकाच वर्षात १०० पेक्षा अवधक वदवसाांची कामे द्यावी लागू शकते.  अशा पवरश्षस्थतीत गावातील 

इतर कामाांची मागणी करणा-या इतर मजूराांना वयैश्षक्तक कामाांसाठी काम करण्याची परवानगी देण्यात 

यावी.  गावात कामाची मागणी करणाऱ्या मजूराांची सांख्या कमी असल्यास इतर लोकाांना श्रमदान करुन 

मदत करण्यास कवनती करण्यात यावी.  हे कायण श्रमदान समजले जात असले तरी त्या कामाचा मोबदला 

देण्यात यावा, अन्यथा ६०:४० चे प्रमाण राखण्यात अिचणी वनमाण होतील.  

२. प्रवशक्षण : 

  सदर योजनेमध्ये शेतकरी लखपती व्हावा ह्यासाठी ववववध योजनेच्या माध्यमातून समृध्दी साखळी 

वनमाण व्हावी हा उदे्दश आहे. सदर योजनेतून प्रामुख्याने गुराांचा गोठा, शेळ्या ककवा मेंढ्ाांचा गोठा, 

कुक्कुट पालन शेि इत्यादींचा समावशे असला तरी सोबतीला फळबाग, वृक्ष लागवि, शेततळे व इतर 

योजनाांचा समन्वय साधावयाचा आहे. ह्या सवण बाबींसाठी दृष्ट्टीकोण ववकवसत होण्यासाठी प्रवशक्षणाची 

गरज राहील.  

  पशुसांवधणन म्हटल की चारा व पशु खाद्याचा ववर्षय येतो. जनावराांचे आरोग्य, चारा व पशुखाद्याचा 

जवळचा सांबांध आहे. म्हणनू गोठ्ाांचे व्यवस्थापन जनावराांचे आरोग्य व योग्य सांगोपन आवण चारा व पशु 

खाद्य वनर्षमती तसेच, गुराांच्या शेण, लेंिी व ववष्ट्ठेपासून सेंवद्रय खताांच े ववववध प्रकार तयार करण्याचे 

प्रवशक्षणे द्याव ेलागतील. जेणेकरुन सेंद्रीय शेती सोबतच पशुसांवधणनाचा पूरक व्यवसाय करुन शेतकरी व 

शेतमजुर/ श्रवमकाांची समृध्दीकिे वाटचाल होवुन त्याांचे लखपती होण्याचे स्वप्न साकारता येईल.  
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  सेंद्रीय शेती व जैवीक शेतीच्या माध्यमातून मातीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी सेंवद्रय व जैवीक खत 

वनर्षमती आवण ववववध झािाांच्या पानाांपासून व पशुधनाच्या गोमुत्रापासून वकटक नाशके देवखल बनववता 

येतात. ज्यामध्ये प्रामुख्याने कलबोळी अकण  दशपणी अकण  लमीता इत्यादींचा समावशे होतो.  

  ह्या सवण बाबी एकवत्रतपणे वशकण्यासाठी तसेच ह्या पध्दतींचा अवलांब केला आहे अशा अशा 

वठकाणी त्याांचे युट्युबवरील श्षव्हिीओ दाखवून, शासकीय सांस्था व स्वयांसेवी सांस्थाांकिुन प्रवशक्षण 

आयोवजत केल ेजातील. ज्यामध्ये दृष्ट्टीकोण बदल ते बाजारपेठ व पूरक व्यवसायास चालना देणे याांचा 

समावशे असेल. अशा प्रकारच्या सांयोजनातून प्रवशक्षणाचा अभ्यासक्रम तयार केला जाईल. 

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक <सांकेताक क्रमाांक वलहा> असा आहे. हा आदेश 

विजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 नांद कुमार  
 प्रधान सवचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. [प्रवत घेणा-याांचे नाव वलहा]  
2. [प्रवत घेणा-याांचे नाव वलहा ] 

 
 
 
 
  

http://www.maharashtra.gov.in/
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पवरश्षश्ष्ट्ट १ 
1) गाय व म्हैस याांच्याकवरता पक्का गोठा बाांधणे  

सद्य:श्षस्थती :- 
 
ग्रामीण भागामध्ये जनावराांच्या गोठयाची जागा ही सवणसाधारणपणे ओबिधोबि व 

खाचखळग्यानी भरलेली असते, सदरच ेगोठे हे क्ववचतच व्यवश्षस्थतवरत्या बाांधले जातात. गोठयाांमध्ये 

मोठया प्रमाणावर जनावराांचे शेण व मूत्र पिलेले असते तसेच पावसाळयाच्या वदवसाांत गोठयातील 

जवमनीस दलदलीचे स्वरुप प्राप्त होते व सदर जागेतच जनावरे बसत असल्यामुळे ते वववीध प्रकारच्या 

आजाराांना बळी पितात. तसेच काही जनावराांना स्तनदाह होऊन उपचाराांसाठी हजारो रुपये खचण 

होतात. तर काही वळेेस गाई/म्हशींची कास वनकामी होते, त्याांच्या शरीराच्या खालील बाजूस जखमा 

होतात. ब-याच वठकाणी जनावराांना चारा देण्यासाठी गव्हाणी बाांधलेल्या नसतात. त्याांच्यापुढील 

मोकळया जागेवरच चारा टाकला जातो. या चा-यावर ब-याच वळेा शेण व मूत्र पिल्याने जनावरे चारा 

खात नाही व हा चारा वाया जातो. हे टाळण्यासाठी जनावराांच्या गोठयामध्ये जनावराांना चारा व खाद्य 

देण्यासाठी गव्हाण बाांधणे अत्यावश्यक आहे. 

सुधारणेची गरज : - 

गोठयातील ओबिधोबि जवमनीमुळे जनावराांपासून वमळणारे मौल्यवान मूत्र व शेण याांचा सांचय 

करता न आल्यामुळे ते मोठया प्रमाणावर वाया जाते. जनावराांचे मूत्र व शेण हे एक उत्कृष्ट्ठ प्रकारचे सेंद्रीय 

खत असल्याने जनावराांच्या गोठयातील जागा ही वसमेंट कााँक्रीटचा वापर करुन पक्क्या स्वरुपात 

सपाटीकरण केल्यास जनावराांपासून वमळणा-या मूत्र व शेण गोठयाशेजारील खिियामध्ये एकत्र जमा 

करुन त्याचा शेतजवमनीची सुवपकता व उत्पादन क्षमता वाढववण्यासाठी उपयोग करुन घेता येईल.  

अनुज्ञेयता :-  

वनयोजन (रोहयो) ववभाग शासन पवरपत्रक वदनाांक 09 ऑक्टोबर, 2012 अन्वये तसेच वनयोजन 

(रोहयो) ववभाग शासन वनणणय वदनाांक 01 ऑक्टोबर, 2016 मधील पवरच्छेद 3.5.7 तरतुदींनुसार, 6 
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गुराांकवरता 26.95 चौ.मी.जमीन पुरेशी आहे. तसेच त्याची लाांबी 7.7 मी. आवण रुां दी 3.5 मी.असावी. 

गव्हाण 7.7 मी. X 0.2 मी. X 0.65 मी. आवण 250 लीटर क्षमतेचे मूत्रसांचय टाके बाांधण्यात याव.े  

सदर कामाचा लाभ वमळववण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या वनकर्षानुसार स्वत:ची जमीन, वयैक्तीक 

लाभाच्या वनकर्षानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभाथी पात्र असतील.  

या कामाला वनयोजन (रोहयो) ववभागाच्या वदनाांक 02 सप्टेंबर, 2020 रोजीच्या शासन 

पवरपत्रकातील पवरवशष्ट्ट-9 मधील अनुक्रमाांक 75 नुसार नरेगा अांतगणत रु.77,188/- इतका अांदावजत 

खचण येईल. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 

अकुशल खचण   - रु. 6,188/- (प्रमाण 8 टक्के) 

कुशल खचण  - रु.71,000/- (प्रमाण 92 टक्के) 

           एकूण           -  रु.77,188/- (प्रमाण 100 टक्के)  

तथावप हे मापदांि सध्या प्रचवलत मजूरी दर व DSR प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी 

कोणत्याही एक ककवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल तेव्हा या अांदावजत खचात बदल होईल.  त्या 

प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अवधकार वजल्हा कायणक्रम समन्वयक / वजल्हा कायणक्रम सह 

समन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो याांना प्रदान करण्यात येत आहे.   

उपरोक्त शासन पवरपत्रकातील 6 गुराांसाठीची तरतूद रद्द करुन दोन गुरे ते 6 गुरे कवरता एक 

गोठा व त्यानांतरच्या अधीकच्या गुराांसाठी 6 च्या पटीत म्हणजेच 12 गुराांसाठी दुप्पट व 18 पेक्षा जास्त 

गुराांसाठी 3 पट अनुदान देय राहील मात्र 3 पटीपेक्षा जास्त अनुदान अनुज्ञये राहणार नाही.   
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पवरश्षश्ष्ट्ट २ 
 
2)  शेळीपालन शेि बाांधणे :-  

सद्य:श्षस्थती :- 
शेळीपालन हा ग्रामीण भागातील अल्प उत्पन्न गटातील कुटूांबाच्या उपवजवीकेचे महत्वाचे साधन 

आहे. अल्प उत्पन्न असलेल्या ग्रामीण भागातील कुटूांबाच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होण्यासाठी शेळीपालन या 

व्यवसायाकवरता मुलभतू सुववधा उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील शेळी मेंढी पालनावर 

उदरवनवाह करणारी गोरगरीब कुटूांबे पैशाअभावी शेळया-मेंढयाना चाांगल्या प्रकारचा सरांवक्षत वनवारा 

देऊ शकत नाहीत. चाांगल्या वनवा-याअभावी शेळया मेंढयामध्ये वववीध प्रकाराचे जांतजन्य, सांसगणजन्य, 

बाहयपरजीवी वकटकाांचा प्रादुभाव होतो. त्यामुळे रोगग्रस्त, खुरटी व आर्षथकदृष्ट्टया फारशी 

वकफायतशीर नसलेल्या शेळया-मेंढयाचे कळप पाळले जातात. याकवरता मागणी केलेल्या प्रत्येक 

कुटूांबास नरेगा योजनेअांतगणत शेळीपालन शेि बाांधणे हे काम उपलब्ध करुन देण्यात येईल.  

सुधारणेची गरज : - 

ग्रामीण भागामध्ये शेळया - मेंढयापासून वमळणारे शेण, लेंिया व मूत्र यापासून तयार होणा-या 

उत्कृष्ट्ठ दजाच्या सेंद्रीय खताांचा पक्क्या स्वरुपाच े व चाांगले गोठे नसल्याने नाश होतो. शेळया - 

मेंढयाकवरता चाांगल्या प्रतीचे शेि बाांधून वदल्यास या जनावराांचे आरोग्य देखील चाांगले राहणार असून 

वाया जाणारे मल, मूत्र एकत्र करुन शेतीमध्ये उत्कृष्ट्ठ प्रकारचे सेंद्रीय खत म्हणनू वापर करता येईल. 

यामुळे शेतीच्या सुवपकतेबरोबरच शेती उत्पादन वाढीवर चाांगला पवरणाम होऊन उदरवनवाहासाठी मदत 

होऊ शकेल. 

वनयोजन (रोहयो) ववभाग शासन पवरपत्रक वदनाांक 09 ऑक्टोबर, 2012 अन्वये तसेच वनयोजन 

(रोहयो) ववभाग शासन वनणणय वदनाांक 01 ऑक्टोबर, 2016 मधील पवरच्छेद 3.5.9 तरतुदींनुसार, 10 

शेळयाांकवरता 7.50 चौ.मी.वनवारा पुरेसा आहे तसेच त्याची लाांबी 3.75 मी. आवण रुां दी 2.0 मी.असावी. 

चारही कभतीची सरासरी उांची 2.20 मी. असावी. कभती 1 : 4 प्रमाण असलले्या वसमेंटच्या व ववटाांच्या 
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असाव्यात. छतास लोखांिी तुळयाांचा आधार देण्यात यावा. छतासाठी गॅल्व्हनाइज्ि लोखांिी पत्र े / 

वसमेंटचे पत्रे वापरावते.  तळासाठी मुरुम घालावा.   

सदर कामाचा लाभ वमळववण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या वनकर्षानुसार स्वत:ची जमीन, वयैक्तीक 

लाभाच्या वनकर्षानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभाथी पात्र असतील. तसेच भवूमहीन (शेती 

नसलेले) कुटूांबाना प्राधान्य देण्यात याव.े  

अनुज्ञेयता :- 

या कामाला वनयोजन (रोहयो) ववभागाच्या वदनाांक 02 सप्टेंबर, 2020 रोजीच्या शासन 

पवरपत्रकातील पवरवशष्ट्ट-9 मधील अनुक्रमाांक 76 नुसार नरेगा अांतगणत रु.49,284/- इतका अांदावजत 

खचण येईल. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 

अकुशल खचण   - रु. 4,284/- (प्रमाण 8 टक्के) 

कुशल खचण  - रु.45,000/- (प्रमाण 92 टक्के) 

एकूण   - रु.49,284/- (प्रमाण 100 टक्के) 

तथावप हे मापदांि सध्या प्रचवलत मजूरी दर व DSR प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी 

कोणत्याही एक ककवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल तेव्हा या अांदावजत खचात बदल होईल.  त्या 

प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अवधकार वजल्हा कायणक्रम समन्वयक / वजल्हा कायणक्रम सह 

समन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो याांना प्रदान करण्यात येत आहे.   

लाभाथाने शेळीची व्यवस्था स्वत: करणे 

शेळी ही गरीबाची गाय समजली जाते. मुख्यत: भवूमहीन शेतमजूर शेळी पालन करतात. भवूमहीन 

शेतमजूराकिे समृद्धी कवरता शेतजमीन नसल्यामुळे शेळीपालन ककवा तत्सम बाबीच श्रीमांती कवरता 

वशल्लक राहतात. शासनाच्या पवरपत्रकाप्रमाणे 10 शेळ्याांचा एक गट वदला जातो. शासनाचे अनुदान न  

वमळाल्यास एका भवूमहीन शेतकऱ्याला स्वतःच्या पैशातून दहा शेळ्या ववकत घेणे शक्य होत नाही. 

त्यामुळे हे स्पष्ट्ट करण्यात येते की दहापेक्षा कमी शेळ्याांचा गट असल्यास त्या शेतमजुराला गवरबीतून 
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बाहेर पिणे अवघि जाते. सध्या बाजारात एक शेळी अांदाजे आठ हजार रुपयात वमळते. रोजगार हमी 

योजनेतून हा खचण अनुज्ञये नाही. एक भवूमहीन शेतमजूर स्वतःच्या पुांजीतून दोन शेळ्या जर ववकत घेऊ 

शकला तर त्या शेळ्याांची सांख्या दर सहा मवहन्यात वकमान दोन पट होते त्यामुळे एका वर्षांत त्या 

शेतमजूर/शेतकरी याांच्याकिे 10 शेळ्याांचा गट वनमाण होऊ शकतो.  त्यामुळे उपरोक्त सवण बाबी पाहता 

वकमान दोन शेळ्या असलेल्या भवूमहीन मजुराांना/ शेतकऱ्याांना सदर योजनेचा लाभ अनुज्ञये करणे योग्य 

होईल. 

तसेच हेही स्पष्ट्ट करण्यात येते की शेळीपालनाच्या शेिसाठी प्रत्येक दहा शेळ्याांसाठी एक गट 

समजण्यात येईल व त्याप्रमाणे पवरपत्रकानुसार अनुदान अनुज्ञये करण्यात येईल तसेच, ज्या 

लाभार्थ्याकिे 10 पेक्षा अधीक शेळ्या असतील त्याांना शेळ्याांसाठीचे दोन गट लक्षात घेवून दोन पट 

अनुदान राहील. मात्र एका कुटुांबास जास्तीत जास्त 30 शेळ्याांकवरता तीन पट अनुदान मांजूर करण्यात 

येईल. 

जगन प्रल्हादराव बगािे 

मी जगन प्रल्हादराव बगािे खापरवािी बु।। ता. अकोट वज.अकोला येथे राहत असुन माझे विील 

श्री.प्रल्हादराव जगदेव बगािे हे साधारणपणे पन्नास वर्षांपूवी बुलढाणा वजल्हा (शेलगाव मुकुां द) येथुन 

पोट भरण्याकवरता,मोलमजुरीसाठी खापरवािी बु।। येथे स्वगीय बाळ महाजन याांच्याकिे पन्नास पैस े

रोजच्या मजुरी करीत होते. आई वविलाांनी मजुरीतून थोिे पैसे साठवून सुरुवातीला एक बकरी व दोन 

वपल्ल(ेएकशे पांचेचाळीस) रुपयाला ववकत घेतली होती. त्यापासून तीन वर्षात दहा शेळ्या ववकून दोन 

एकर शेती ववकत घेतली. सुरवातीला दोन  वळेेस च ेजेवण व अांगभर कपिे सुद्धा वमळत नव्हते. त्याही 

पवरश्षस्थतीत दोन शेळ्या वशल्लक रावहल्या. त्यापासून सकाळी दुसऱ्याकिे मजुरी करणे व दुपारून 

शेळ्या चारणे ही कामे कधी आई तर कधी विील वनयमाने करीत रावहले. त्यानांतर घरच्या शेतातील 

पीक व शेळ्याांपासून झालेली वपल्ल े ववकून आणखी 3 एकर शेती घेतली. मागील पवरश्षस्थतीची पूणण 
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जाणीव असल्याने आजही जवळ जवळ पन्नास वर्षांपासून आमच्या घरी बकरीचा खुटा मोि झाला नाही 

बकरीपासून आमची प्रगती झाली असून सुरवातीला घेतलेली शेती गावापासून खूप दूर होती. 

  आज आमच्याकिे गावाजवळच पांधरा एकर(बागाईत) शेती झाली असून शेळीपासूनच आमच्या 

प्रगतीला सुरवात झालेली आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या शेळीलाच आमची कुलदेवता मानतो.  

 आज प्रगतीपथावर असताना आम्हाला शेळ्याांबद्दल खूपच पे्रम आहे. त्यामुळे आमच्या कुटुांबातील 

कोणीही शेळ्या पूणणपणे ववकायला तयार नाही. शेतीपासून आम्हाला दरवर्षी साधारणपणे पन्नास हजार 

ते सत्तर हजार रुपये उत्पन्न वमळते. आजही आमच्याकिे 10 शेळ्या व सहा वपल्ल ेआहेत. शेळी म्हणज े

गवरबाांचे a.t.m. मशीनच आहे अस े मी मानतो. त्यामुळे शेतीला पूरक धांदा ककवा बेरोजगार युवक 

युवतींनी शेळीपालन हा व्यवसाय करून आपला प्रगतीचा मागण वनविावा असे मी नम्रपणे आवाहन 

करतो व यातून आपली प्रगती झाल्यावशवाय राहणार नाही याची ग्वाही देतो.                                            

                           आपलाच स्नेही 
                     जगन प्रल्हादराव बगािे 
                           8080293865 
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पवरश्षश्ष्ट्ट ३ 
 

3) कुक्कुटपालन शेि बाांधणे  

 सद्य:श्षस्थती :-  

परसातील कुक्कूट पालनामुळे ग्रामीण भागातील कुटूांबाना पूरक उत्पादनाबरोबरच आवश्यक 

पोर्षक प्राणीजन्य प्रावथनाांचा पुरवठा होतो. खेियामध्ये कुक्कूटपक्षाांना चाांगल्या प्रतीचा वनवारा उपलब्ध 

नसतो. त्यामुळे त्याांचे आरोग्य नेहमीच खालावलेले असते. कुक्कूटपक्षयाांचे उन, पाऊस, परभक्षी जनावरे 

व वारांवार येणा-या आजाराांपासून सरांक्षण करण्यासाठी चाांगल्या प्रतीचा वनवारा उपलब्ध करुन देणे 

आवश्यक आहे. चाांगल्या वनवा-यामुळे रात्रीच्या वळेी त्याांचे, वपल्लाांचे व अांियाचे परभक्षी प्राण्याांपासून 

सरांक्षण होण्यास मदत होईल. 

सदर कामाचा लाभ वमळववण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या वनकर्षानुसार स्वत:ची जमीन, वयैक्तीक 

लाभाच्या वनकर्षानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभाथी पात्र असतील. तसेच भवूमहीन (शेती 

नसलेले) कुटूांबाना प्राधान्य देण्यात याव.े 

या कामाला वनयोजन (रोहयो) ववभागाच्या वदनाांक 02 सप्टेंबर, 2020 रोजीच्या शासन 

पवरपत्रकातील पवरवशष्ट्ट-9 मधील अनुक्रमाांक 77 नुसार नरेगा अांतगणत रु.49,760/- इतका अांदावजत 

खचण येईल. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 

अकुशल खचण   - रु. 4,760/- (प्रमाण 10 टक्के) 

कुशल खचण  - रु.45,000/- (प्रमाण 90 टक्के) 

एकूण   - रु.49,760/- (प्रमाण 100 टक्के) 

तथावप हे मापदांि सध्या प्रचवलत मजूरी दर व DSR प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी 

कोणत्याही एक ककवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल तेव्हा या अांदावजत खचात बदल होईल.  त्या 
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प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अवधकार वजल्हा कायणक्रम समन्वयक / वजल्हा कायणक्रम सह 

समन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो याांना प्रदान करण्यात येत आहे.   

अनुज्ञेयता :- 

वनयोजन (रोहयो) ववभाग शासन पवरपत्रक वदनाांक 09 ऑक्टोबर, 2012 अन्वये तसेच वनयोजन 

(रोहयो) ववभाग शासन वनणणय वदनाांक 01 ऑक्टोबर, 2016 मधील पवरच्छेद 3.5.8 तरतुदींनुसार, 100 

पक्षयाांकवरता 7.50 चौ.मी.वनवारा पुरेसा आहे तसेच त्याची लाांबी 3.75 मी. आवण रुां दी 2.0 मी.असावी. 

लाांबीकिील बाजूस 30 सेमी उांच व 20 सेमी जािीची, ववटाांची जोत्यापयंत कभत असावी. तसेच छतापयंत 

कुक्कूट जाळी 30 सेमी X 30 सेमीच्या खाांबानी आधार वदलेली असावी. आखूि बाजूस 20 सेमी जािीची 

सरासरी 2.20 मीटर उांचीची कभत असावी. छतास लोखांिी तुळयाांचा आधार द्यावा.छतासाठी 

गॅल्व्हनाइज्ि लोखांिी पत्रे / वसमेंटचे पत्र ेवापरावते. तळयाच्या पायासाठी मुरुमाची भर घालावी त्यावर 

दुय्यम दजाच्या ववटा व वसमेंटचा 1 : 6 प्रमाण असललेा मजबूत थर असावा. 

लाभार्थ्याने पक्षयाांची व्यवस्था स्वत: करणे : - 
सध्या शासन पवरपत्रकानुसार 100 पक्षयाांकवरता अनुदान अनुज्ञये आहे. मात्र, यामध्ये असे स्पष्ट्ट 

करण्यात येते की, ज्या शेतकऱ्याांना /शेतमजूराांना कुक्कुटपालन करावयाचे आहे. परांतु, 100 पेक्षा अधीक 

पक्षी ज्याांच्याकिे नाहीत अशा लाभार्थ्यांनी 100 रुपयाांच्या स्टॅम्प पेपरवर दोन जावमनदाराांसह 

कुक्कुटपालन शेिची मागणी करावी व त्यानुसार सांबांधीत यांत्रणेने सांबांधीत लाभार्थ्यास शेि मांजूर कराव े

व शेिचे काम पूणण झाल्यानांतरच्या 1 मवहन्याांच्या कालावधीत कुक्कुटपालन शेिमध्ये 100 पक्षी 

पाळण्यासाठी आणणे बांधनकारक राहील.  जरी शेि 100 पक्षयाांकवरता अनुज्ञये करण्यात आले असले 

तरीही सदर शेिमध्ये 150 पक्षी सामावू शकतात. त्यामुळे 100 पक्षी यशस्वीवरत्या साांभाळणाऱ्या 

लाभार्थ्यांनी पक्षयाांची सांख्या 150 च्या वर नेल्यास सदर लाभार्थ्यास मोठ्ा शेिसाठी दोनपट वनधी 

उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तथावप, कोणत्याही कुटुांबास दोनपट पेक्षा अधीक वनधी अनुज्ञये राहणार 

नाही. अन्य तरतूदी उपरोक्त पवरपत्रकानुसार राहतील.  
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पवरश्षश्ष्ट्ट ४ 
 

4) भ-ूसांजीवनी नािेप कां पोस्टींग :-  

 गरज :-  

जवमनीच्या आरोग्यात सुधारणा केल्यास कृर्षी उत्पादनात मोठया प्रमाणावर भर पिू शकते. 

शेतातील कच-यावर कां पोस्स्टगव्दारे प्रक्रीया केल्यास त्यातील सेंद्रीय पदाथण जैववक पध्दतीने, सूक्षम जीव 

तसेच गाांिुळाव्दारे कुजून त्यापासून उत्तम प्रकारचे हयूमस सारखे सेंद्रीय कां पोस्ट खत तयार होते. या 

खताचा वापर शेतात मोठया प्रमाणावर केल्यास, जवमनाच्या आरोग्यात सुधारणा होऊन, कृर्षी 

उत्पादनात मोठी भर पिू शकते. अशा सेंद्रीय पदाथात सवणच प्रकारच े सूक्षम जीव मोठया प्रमाणावर 

असतात. योग्य पवरश्षस्थतीत, या सूक्षम जीवाांची सांख्या वाढते आवण हे मोठया सांख्येत असलेले सूक्षम जीव, 

सेंद्रीय पदाथांचे ववघटन झपाटयाने करतात.  

वसध्दाांत :- 

वनयोजन (रोहयो) ववभाग शासन पवरपत्रक वदनाांक 09 ऑक्टोबर, 2012 अन्वये तसेच वनयोजन 

(रोहयो) ववभाग शासन वनणणय वदनाांक 01 ऑक्टोबर, 2016 मधील पवरच्छेद 2.4 तरतुदींनुसार, नािेप 

कां पोस्स्टग अांतगणत 3.6 मी X 1.5 मी X 0.9 मी आकाराचे जवमनीवरील बाांधकाम अपेक्षीत असून, त्यापासून 

साधारणत: 2 ते 2.25 टन कां पोस्ट खत 80 ते 90 वदवसाांत तयार होते. हे खत 0.25 हेक्टर क्षते्रास पुरेस े

आहे. शेतातून वनघालेल्या सवण वनस्पतीजन्य पदाथांपासून सेंद्रीय खत तयार करुन, परत शेतात टाकणे 

ही काळाची गरज आहे. सेंद्रीय खताांमुळे जवमनीचा कस व जलधारण शक्ती वाढून पोर्षक द्रव्याांचा पुरवठा 

योग्य प्रमाणात होतो. जमीन भसुभशूीत राहून जवमनीत हवा खेळती राहते. शेतात उपयुक्त सूक्षम 

वजवाणूांची वाढ होण्यास मदत होते. नािेपच्या बाांधकामातील चारही कभतीत वछदे्र ठेवली जातात, 

जेणेकरुन त्यातून हवा खेळती राहून सेंद्रीय पदाथांच ेववघटन होण्यास, कुजण्यास चालना वमळते.  

यशस्वीतेासाठी प्रवक्रया :- 
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नािेपचे बाांधकाम पूणण झाल्यावर, त्यात सेद्रीय पदाथण/ कचरा, शेण माती आवण मातीचे एकावर 

एक थर रचले जातात. साधारणत: पवहल्या थरात 100 वकलो कचरा तळात रचला जातो, तो अांदाजे 6 

इांच उांचीचा असतो. 4 वकलो गायीचे शेण 125 ते 150 वलटर पाण्यात वमसळून पवहल्या थरावर कशपले 

जाते. हांगामातील तापमानानुसार पाणी कमी-जास्त लागते. या शेण पाण्याचा दुस-या थराच्या वर खिे, 

काच, इत्यादी ववरहीत गाळलेली स्वच्छ माती (पवहल्या थरातील कच-याचे वजनाचे अांदाजे वनम्मे 50 ते 

55 वकलो) दुस-या थरावर पसरावी, त्यावर थोिे आवश्यकतेनुसार पाणी कशपिाव.े अशा प्रकारे एकावर 

एक थर नािेप टाकीच्या टाकीच्या वर 1.5 फुटापयंत रचनू ढीग तयार करावा. त्यानांतर वढगाचा वरचा 

थर 3 इांचचे शेण व मातीचे वमश्रणाने (400 ते 500 वकलो) बांद करतात. 2 ते 3 मवहन्यात काळपट तपवकरी, 

भसुभशूीत, मऊ, ओळसर आवण दुगंध ववरहीत कां पोस्ट तयार होते.  

 सदर कामाचा लाभ वमळववण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या वनकर्षानुसार स्वत:ची जमीन, वयैक्तीक 

लाभाच्या वनकर्षानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभाथी पात्र असतील.  

अनुज्ञेयता :-  

या कामाला वनयोजन (रोहयो) ववभागाच्या वदनाांक 02 सप्टेंबर, 2020 रोजीच्या शासन 

पवरपत्रकातील पवरवशष्ट्ट-9 मधील अनुक्रमाांक 13 नुसार नरेगा अांतगणत रु.10,537/- इतका अांदावजत 

खचण येईल. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 

अकुशल खचण   - रु. 4,046/- (प्रमाण 38 टक्के) 

कुशल खचण  - रु. 6,491/- (प्रमाण 62 टक्के)      

एकूण   - रु.10,537/- (प्रमाण 100 टक्के) 

 

नािेपचा प्रमाण एवढा जास्त (वकमान 10 युनीट) करावा की फक्त याच्या आधारावर लोक सेंद्रीय 

खत तयार करुन आवण ते ववकून समृध्दीकिे वाटचाल करतील. 
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तथावप, हे मापदांि सध्या प्रचवलत मजूरी दर व DSR प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी 

कोणत्याही एक ककवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल तेव्हा या अांदावजत खचात बदल होईल.  त्या 

प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अवधकार वजल्हा कायणक्रम समन्वयक / वजल्हा कायणक्रम सह 

समन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो याांना प्रदान करण्यात येत आहे.   


