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प्रस्तािना:  

राज्यात मनरेगाच्या अांमांलबजाििीत णिणिध यांत्रिाांमध्ये मनरेगाच ेउणिष्ट्ट ‘मागेल त्याला काम’ अस े
समजले जाते आणि मग लोकाांनी कामाची मागिी केली नाही म्हिनू काम णदले जात नाही. भारत सरकारचा 
मनरेगा कायदा-2005 च्या उणिष्ट्टाांमध्ये सुरुिातीपासूनच उपणजणिकेच्या स्स्ितीत सुधारिा  करण्याच ेस्पष्ट्ट  
करण्यात आले असून महाराष्ट्र राज्याच्या रोजगार हमी योजना (सुधारिा) कायदा 2014 मधील 
त्यासांदभातील तरतुदी  खालील प्रमािे आहेत: 

कलम 2. योजनेची मुख्य उणिष्ट्टे पढुीलप्रमािे आहे:  

(1) प्रत्येक कुटुांबाला आर्थिक िर्षात कें द्रीय कायद्याच्या अनुसचूीमध्ये  णनर्थदष्ट्ट केलेल्या कालािधीपेक्षा 
कमी नसेल एिढ्या  कालािधीसाठी,  रोजगार हमी म्हिनू मागिीनुसार ग्रामीि भागात अकुशल 
हाताला काम प्रदान करिे. पणरिामी णिणहत गुिित्तापिूण णटकाऊ उत्पादक मत्ता णनमाि होिे;  

(2) गणरबाांच्या उपजीणिकेच्या साधनाांचा आधार मजबतू करिे;  
(3) सामाणजक समािशे सणक्रयपिे सुणनणित करिे. 
(4) पांचायत राज सांस्िाांच ेबळकटीकरि:  

    प्रौढ सदस्य या कायद्याने ककिा या अांतगणत आणि योजनेत घालून णदलेल्या अटींच्या अधीन राहून 
अकुशल अांगमेहनतीच ेकाम करण्यासाठी स्िचे्छेने तयार होत असतील तेव्हा उपरोक्त उणिष्ट्टे लागू होतील. 

आणि 

कलम 5 प्रमािे. राज्य सरकार इतर सरकारी योजना ककिा कायणक्रमाांसह रोहयो योजनेतील कामाांमधून 
पणरिाम साध्य करण्यासाठी आांतर-णिभागीय अणभसरिातनू शेिटच्या टप्पप्पयापयंत प्रभािी अांमलबजाििीसाठी 
ठोस पािले उचलेल. जिेेकरून  योजनेमध्ये सामांजस्य आणि सिणसमािशेकता येईल,  गुिित्तापिूण मत्ता 
णनमाि होईल आणि उत्पादकता सधुारेल यामुळे गणरबीच्या बहुणिध आयामाांिर शाश्वत रीतीने मात करता 
येईल. 

यासोबतच भारत सरकारचा मनरेगा कायदा 2005 च्या शेडूल एक 3 (b) अनुसार योजनेचा गाभा 
उणिष्ट्ट, "गरीबाचा उपजीणिकेचा सांसाधनाचा आधार मजबतू करिे" असा आहे. त्यामुळे प्रौढ व्यक्तींनी 
अकुशल अांगमेहनतीची कामे करत असताना गुिित्तापिूण णटकाऊ उत्पादक मत्ता णनमाि कराियाच ेआहेत. 
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रोहयोअांतगणत सािणजणनक मत्ताांिर भर होता तर मनरेगाअांतगणत ियैस्क्तक मत्ताांिर णकमान 60 टक्के खचण 
कराियाच ेआहे. गुिित्तापिूण णटकाऊ उत्पादक मत्ता णनमाि करून उत्पादकता  िाढिल्याने उत्पादन, उत्पन्न 
ि णनव्िळ नफ्यात िाढ  होईल ि त्याांच्या उपजीणिकेचा आधार मजबतू होईल. त्याने गरीबीच्या िांणचततेच्या 
णिणिध आयामाांिर शाश्वत रीतीने मात करिे शक्य होईल. राज्यातील सिण णिभागाांचे अांणतम उणिष्ट्ट राज्याच्या 
नागणरकाांना सुखी, समाधानी आणि समृद्ध करिे आहे. नागणरकाांच्या गरीबीच्या आयामाांिर मात करिे त्याचा 
मूलभतू टप्पपा आहे. त्यासाठी राज्यातील सिण णिभागाांनी आपापल्या, योजनाांच े मनरेगाच्या योजना सोबत 
सणक्रयपिे अणभसरि कराियाचे आहे हे स्पष्ट्ट होते.  

     कायद्याचा िरील कलमाांच्या अभ्यासातनू असेही लक्षात येते की मनरेगा फक्त रोजगार णनर्थमतीचा 
कायदा नसून त्याचा उपयोग गुिित्तापिूण मत्ता णनमाि करण्यातून उत्पादकता िाढ आणि पयायाने उत्पन्न 
िाढ करण्यासाठी कराियाच ेआहे. म्हिनू मनरेगा कायदा फक्त 'मागेल त्याला काम' एिढेच नाही. याप्रमािे 
तयार केलेल्या दृस्ष्ट्टकोनास  शासन,  'मनरेगा - सुधाणरत दृस्ष्ट्टकोन' अस ेसांबोधले आहे.  

आता नीती आयोगाने गरीबी हे िांणचततेच्या आधारािर बहुआयामी णनदेशाांकात पणरभाणर्षत केला आहे. 
कोिते कुटुांब कोित्या आयामािर िांणचत आहे हे शासनाच्या णिणिध णिभागाांना माहीत असते ककिा माहीत 
असिे शक्य आहे. शासनाच ेसिण णिभाग णमळून राज्याच्या नागणरकाांची िांणचतता सांपषु्ट्टात आििे हे उणिष्ट्ट 
आहे. त्यामुळे यापढुील काळात मनरेगा ही 'मागेल त्याला काम' ऐिजी 'िांणचतता दूर करण्यासाठी लागेल 
त्याला काम' अशी योजना राहिार आहे. या पढुील काळात नागणरकाांनी काम मागायला येण्याऐिजी 
णिभागाांनी िांणचततेचा सिके्षि करून ते दूर करण्याच्या हेतूने कुटुांबाकडे स्ितःहून पोहोचनू त्याांची िांणचतता 
सांपणिण्यात त्याांना सहभागी करून घ्याियाच ेआहे. त्याांच्या अडचिी सोडिण्यास ते स्ितः सक्षम आहेत असा 
आत्मणिश्वास राज्यातील प्रत्येक कुटुांबात णनमाि कराियाचे आहे. अशा पद्धतीने प्रत्येक कुटुांबाला समाजाच्या 
मुख्य प्रिाहात (सामाणजक समािशेन) आिण्यासाठी प्रत्येक णिभागाने सणक्रयपिे सहभागी व्हाियाच ेआहे.  

णनधीबाबत कायद्याची तरतूद: मनरेगा अांतगणत णनधीची उपलब्धता मागिीप्रमािे असते. िांणचततेिर मात करिे 
हे कायद्याचा उणिष्ट्ट असल्यामुळे राज्यातील िांणचत कुटुांबाांना दरिर्षी 100 णदिसाांचे रोजगार देण्याच ेउणिष्ट्ट 
राज्याच ेआहे. बहुआयामी दाणरद्र्य णनदेशाांकप्रमािे राज्यात 14.9% कुटुांब िांणचत आहेत. त्यानुसार राज्यात 
36 लक्ष कुटुांब ेकोित्या तरी िांणचतेत सापडले आहे. म्हिनू राज्याने दरिर्षी णकमान 36 कोटी मनुष्ट्य णदिस 
तयार करायला पाणहज.े रु.256 दर णदिसाची मजूरी पकडून आणि त्यात 40% कुशल घटक णमळिल्यािर 
रुपये 15,360 कोटींची णनधी येतो. इतकी तरतूद दरिर्षी राज्यातील गणरबी कमी करण्यासाठी उपलब्ध 
होईल. त्यातील 90% म्हिजचे 13,824 कोटी कें द्र शासनाचा असेल. तिाणप मनरेगा पाच एकर  भधूारिा 
असलेल्या कुटुांबाांना सुद्धा लागू आहे. अशा कुटुांबाांची सांख्या खूप जास्त आहे 

राज्य शासनाने णनधीच्या उपलब्धतेसाठी रोहयो कायद्यात व्यािसाणयक कराची तरतूद केली आहे. 
मागील िर्षी राज्याच्या या कराच े उत्पन्न रुपये 2,500 कोटी होते. हा पिूण णनधी मनरेगासाठी िापरायचा 
झाल्यास याच्या दहा पट म्हिज े रुपये 25 हजार कोटीचा णनधी मनरेगाांतगणत कामे करण्यासाठी उपलब्ध 
आहे.  

राज्याने मागच्या िर्षी रुपये 2,500 कोटीचा िापर मनरेगाांतगणत केला होता. कायद्याच्या णिणिध 
अांगाांनी णिचार केल्यास राज्यातील कुटुांबाांच ेिांणचतता णनमूणलन आणि पयायाने सुणिधा सांपन्नता िाढणिण्यासाठी 
मुबलक णनधी उपलब्ध आहे. 
 

अणभसरिाच ेतात्पयण: 
अणभसरिाचा साधारिपिे अिण लागतो तो मनरेगाचा णनधी आणि णिणिध णिभागाांच्या णनधींच े

एकत्रीकरि. परांत ुकुटुांब ि गाि समृद्धीच्या दृस्ष्ट्टकोिातनू बणघतल्यास याचा अिण व्यापक आहे. हे खालील 
णिश्लेर्षिािरुन णदसते. 



शासन णनिणय क्रमाांकः मग्रारो-2022/प्र.क्र.174/रोहयो-6अ 
 

पृष्ट्ठ 32 पैकी 3 

प्रत्येक णिभाग राज्यातील नागणरकाांना सुखी, समाधानी ि समृद्ध करिे आणि त्यात सातत्य 
ठेिण्यासाठी अस्स्तत्िात आले आहेत. या उणिष्ट्ट प्राप्पतीसाठी कराव्या लागिाऱ्या कामाांची णिभागिी करुन 
त्यातील प्रत्येक कामाांच्या अांमलबजाििीची जबाबदारी णिभागाांना देण्यात आली आहे. सिण णिभागाांनी 
आपापले काम केले की िरील अांणतम उणिष्ट्ट प्राप्पत होईल, असी अपेक्षा केली गेली आहे. 

     आपापल्या िाट्याला आलेल्या कामाांच्या अांमलबजािीसाठी सिण णिभागाांनी योजना तयार केल्या 
आहेत. या योजनाांना बजटे उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. बजटेची  मयादा आली की ती योजना 
राज्यातील 100 टक्के गरजू लोकाांपयंत पोहचििे शक्य होत नाही. काही िळेा बजटेची मयादा असल्याने 
काही योजना आखल्या जात नाहीत. तर काही िळेा मांजूर योजनेसाठी एका पेक्षा अणधक स्त्रोतातनू बजटे 
उपलब्ध केला जातो. 

     सद्यस्स्ितीत मुख्यत्ि े राज्य/ णजल्हा (DPC)/ प्रकल्पस्तरीय/ तालुकास्तरीय बजटे मधून णनधी 
उपलब्ध होत असतात. ह्या सिण णनधी णमळून िर्षानुिरे्ष योजनाांची अांमलबजाििी केल्यानांतर सुद्धा बहुआयामी  
दाणरद्य्र णनदेशाांकानुसार राज्यात 14.9% लोक िांणचततेत सापडलेले आहेत. 

     मनरेगा अांतगणत उपलब्ध णनधी ग्रामसभा पातळीिर उपलब्ध असते. हा णनधी लोकाांची िांणचतता दूर 
करण्यासाठी उपलब्ध आहे. या णनधीची उपलब्धतता मागिी प्रमािे आहे. िांणचतता दूर करण्यासाठी तसेच 
मागिी प्रमािे उपलब्धतता असल्याने 100 टक्के कुटुांबाांची िांणचतता दूर करण्याच े णनयोजन करुन त्याची 
अांमलबजाििी या णनधीतनू करिे शक्य आहे.  

     त्यामुळे सिण णिभागाांना आपापल्या िाट्याला आलेल्या कामाांच्या अांमलबजािीसाठी मनरेगा या 
नािाने एक अणतरीक्त बजटे उपलब्ध आहे, ज े ग्रामसभेच्या मान्यतेने प्राप्पत होते, अस े समजण्यास हरकत 
नाही. 

     मात्र मनरेगा अांतगतण 263 प्रकारची कामे अनुज्ञये आहेत. ही कामे करताांना णजल्हा पातळीिर 60:40 
च े प्रमाि राखाि े लागते आणि भारत सरकारचा 90 टक्के णनधी िापरािायचा असल्यास प्रत्येक जॉबकाडण 
मागे िर्षाला 100 णदिसाांच्या मजूरीची मयादा पाळािी लागते.     

     िरील अटींच े पालन करुन राज्यातील सिण णिभाग आपल्या उणिष्ट्ट प्राप्पतीसाठी गािपातळीिर 
उपलब्ध िरील णनधीचा िापर करु शकतात. या णनधीची उपलब्धतता मुबलक असल्यामुळे काही णिभाग 
सध्या प्राप्पत करत असलेल्या पणरिामाांच े 10 पट सुद्धा प्राप्पत करु शकतात. काही णिभागाांना केव्हाही शक्य 
होिार नाही (उदा. शाळाांना कां पाऊां ड िॉल) ती कामे या णनधीतनू करता येतात. 

अत: उणिष्ट्ट प्राप्पतीची स्पष्ट्टता असल्यािर आर्थिक उपलब्धतेबाबत अणभसरिाच े बरेच प्रकार अस ू
शकतात. त्यातील चार प्रकार खाली णदले आहेत: 

1. उणिष्ट्ट प्राप्पतीसाठी णिचार आपला आणि पैसा मनरेगाचा. 

2. मनरेगाांतगणत केलेल्या मत्तातून उत्पन्न प्राप्पत व्हािा म्हिनू णिभागाने आपल्या योजनाांचा त्यास जोड द्यािा. 
उदाहरिािण: मनरेगाांतगणत णिहीर तर आणदिासी णिभाग/ सामाणजक न्याय ि णिशेर्ष सहाय्य णिभाग/ इतर 
मागास ि बहुजन कल्याि णिभाग/ ऊजा णिभागाच्या योजनेतून सोलर पांप/ णठबक/ तुर्षार यांत्र.  

3. मनरेगामाफण त णिहीर आणि मनरेगाांतगणतच फळबाग. 

4. आपल्या आणि मनरेगाच्या णनधीच्या एकणत्रकरिातनू अणभसरि, णिशेर्षत: 60:40 चे प्रमाि राखण्यासाठी. 

मनुष्ट्यबळाच े अणभसरि: राज्यातील सिण णिभागाांच्या बाांधकामासाठी बाांधकाम णिभाग उपलब्ध आहे. 
मनरेगाच्या कामासाठी सिण णिभागाांचे अणभयांते उपलब्ध आहेत. णशिाय मनरेगाांतगणत कां त्राटी तत्िािर नेमलेले 
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अणभयांते सुद्धा उपलब्ध आहेत. ताांणत्रक मनुष्ट्यबळ उपलब्ध नसलेल्या णिभागाांसाठी या अिाने मनरेगा अणधक 
उपयोगी आहे. 

1. मनरेगाकडे कां त्राटी तत्त्िािर घेतलेले अणभयांते आहेत ज े णदलेल्या णडझाईनच े अांदाजपत्रक तयार करु 
शकतात, त्यास ताांणत्रक मान्यता देऊ शकतात. बाांधकामाांचे साईट, बाांधकामाच े ताांणत्रक सांणनयांत्रि, MB 
Recording आणि OC देऊ शकतात. 

2. णिभागाच्या लोकाांनी बाांधकामाच ेणडझाईन द्याि.े 

3. लाभार्थ्यांचे णनकर्ष स्पष्ट्ट करािते. लाभार्थ्यांना प्रोत्साणहत कराि े आणि तयार झालेल्या मत्तेच्या योग्य 
िापराच े प्रणशक्षि द्याि े जिेेकरुन लाभार्थ्यांस आपली िांणचतता दूर करण्यास आणि समृद्ध होण्यास मदत 
होईल. 

गरीबीच ेआयाम (Dimensions of Poverty) 

  भारत देशाच्या णनती आयोगाने सप्पटेंबर 2021 मध्ये बहुआयामी गरीबी णनदेशाांक (Multidimensional 
Poverty Index - MPI) प्रकाणशत केला आहे.  त्यात आरोग्य, णशक्षि ि राहिीमान णनकर्षाांनुसार कुटुांब ेिांणचत 
असल्यास सिण णनकर्षाांचा एकणत्रतणरत्या णिचार करून, प्रत्येक णनकर्षाला भाराांश देऊन, गिना करून आणि 
त्यास कट-ऑफ लािून गरीबीची  तीव्रता आणि गरीबीखाली जगत असलेल्या कुटुांबाांची सांख्या आणि 
टक्केिारी काढली आहे. िांणचत असण्याच ेणनकर्ष, त्याांच ेभाराांश आणि क्षेत्र े  पणरणशष्ट्ट-1, णिणिध िांणचततेिर 
मात करण्यासाठी प्रत्यक्षणरत्या जिाबदार णिभाग पणरणशष्ट्ट-2, णजल्हािार बहुआयामी गरीबीची टक्केिारी, 
त्याची तीव्रता आणि त्याच ेणिश्लेर्षि पणरणशष्ट्ट-3 आणि या आधारािर ठरलेले णजल्हािार इष्ट्टाांक पणरणशष्ट्ट-4 
मध्ये पहाि.े 

गरीबीच्या िांणचततेच्या आयामािर मात करिे 

    राज्यातील नागणरकाांची प्रत्येक समस्या सोडणिण्याकणरता णकमान एक णिभाग कायणरत आहे. त्या 
णिभागाकडे त्यासाठी योजना ि णनधी (बजटे) सुध्दा उपलब्ध असतात.  मात्र प्रत्येक योजनेमध्ये सांबांणधत 
कुटुांबाकडून सुध्दा काही योगदान अपेणक्षत असते.  णिणिध कारिाांनी काही िळेा ते कुटुांब आपले योगदान 
देण्यास कमी पडते. तेंव्हा योजना राबिून सुध्दा अपेणक्षत पणरिाम णमळत नाही. कुटुांबाच े योगदान कमी 
पडण्यास त्याच्या गरीबीच ेइतर आयाम सुध्दा कारिीभतू अस ूशकतात. 

      ग्रामीि भागातील गणरबीच्या िांणचततेिर मात करण्यासाठी कायणरत णिभाग साधारिपिे तीन प्रकारात 
मोडतात:  

1. मूलभतू गरजा परुििारे णिभाग - यात मणहला बालणिकास आणि शालेय णशक्षि णिभाग मोडतात. 

2. कुटुांबाांच ेउत्पन्न िाढििारे णिभाग - यात कृर्षी, पशुसांिधणन आणि मत्स्य व्यिसाय णिभाग मोडतात. 

3. णिणिध समाज घटकाांच े उन्नयन करिारे णिभाग - यात सामाणजक न्याय ि णिशेर्ष सहाय्य णिभाग, 
आणदिासी णिकास णिभाग ि इतर मागास बहुजन कल्याि णिभाग मोडतात.  

    नागणरकाांच्या मूलभतू गरजा परुििे शासनाच ेआद्य कतणव्य आहे म्हिनू गणरबीिर मात करण्याच्या कायाची 
सुरुिात तेिून करिे रास्त आहे. 

मूलभतू गरजा परुििारे णिभाग  

1. मणहला ि बालणिकास णिभाग: िांणचततेच्या णनकर्ष क्र. 1.1 (कुटुांबातील कुपोर्षि) यािर मात करण्यासाठी 
मणहला ि बाल णिकास णिभाग कायणरत आहे. राज्यातील गणरबीच ेएकूि 14.9 टक्केिारीच े31.7% गरीबी, 
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कुपोर्षि या कारिाने आहे. 0 ते 6 ियोगटातील मुले ि णकशोरी मुली, गरोदर ि स्तनदा माताांसाठी परूक 
आहाराची योजना आहे. आणदिासी समाजासाठी आणदिासी णिकास णिभागाची खािटी कजण योजना आहे. 
त्याचप्रमािे कोणिड 19 आल्यापासनू देशातील 80 कोटी कुटुांबाांना मोफत राशन णदले जात आहे. तरीही मुले 
ि मणहलाांमध्ये कुपोर्षिाच ेप्रमाि सांपषु्ट्टात आले नाही.   

   मुले ि मणहलाांना मणहला ि बाल णिकास णिभाग परूक पोर्षि आहार देते.  मुख्य पोर्षि आहार त्या 
कुटुांबाने स्ित: णमळिाियाचे आहेत. आहार उपलब्ध असल्यािर ते सकस/सांतुणलत पध्दतीने ठराणिक 
िारांिाणरतेने सेिन कराियाच ेआहे. त्यासाठीच ेकोितेही आहार िारांिार सेिन कराियाचे आल्यास ते चिदार 
असिे आिश्यक असते. सकस/ सांतुणलत/ चिदार आहाराच े ज्ञान अांगििाडी कायणकती/ आशा/ एएनएम 
परुित असतात.  समाजाकडून सुध्दा काही माणहती णमळत असते. आताच्या णडणजटल युगात  मोबाईलमधील 
यूट्यूबिरील स्व्हणडओज ि व्हाट्सॲप मधून बरीच माणहती णमळत असते.  सकस, सांतुणलत आणि चिदार 
आहार तयार करण्यासाठी  कुटुांबाकडे मुबलक आणि णिणिधतापिूण अन्न/ डाळी/ फळे/ भाज्या/ अांडी/ माांस 
तसेच त्या सिणच्या णिणशष्ट्ट पद्धतीने िापराची माणहतीसाठी स् माटणफोन उपलब्ध असिे आिश्यक आहेत. या 
बाबी मणहला ि बालणिकास णिभागाच्या योजनेत समाणिष्ट्ट नाहीत. िरील बाबी कुटुांबाांने स्ितः उपलब्ध करून 
घेिे अपेणक्षत आहे 

सकस/ सांतुणलत/ णिणिधतापिूण /चिदार मुबलक आहार सेिन करण्यासाठी ते तयार कराि े
लागतात/ णशजिाि ेलागतात. स्ियांपाकाच ेकायण फक्त मणहला करतात. त्याांना इतरही भरपरू कामे करािी 
लागतात. णिणिधतापिूण स्ियांपाक करण्यासाठी तसचे त्यासाठी लागिारा िळे कमी करण्याकणरता भाांडे, 
कुककग गॅस, प्रेशर कुकर आणि णमक्सर इ. साधने आिश्यक असतात. एका िळेी स्ियांपाक (कुकींग) करुन ते 
खराब न होता 2-3 णदिस िापरता याि े याकणरता णिज सुध्दा आिश्यक आहे. या सिण बाबींच्या 
व्यिस्िापनाकणरता माणहती/ ज्ञान आिश्यक आहे. ते डेटापॅकसह मोबाईलमधून णमळिता येते. 

      िरील णिश्लेर्षिािरुन स्पष्ट्ट होते की, कुटुांबातील कुपोर्षि दूर होण्याकणरता कुटुांबाकडून खालील 
योगदान आिश्यक आहे.  
1. सकस/ सांतुणलत/ णिणिधतापिूण/ चिदार मुबलक आहार. 2. कुककग गॅस. 3. प्रेशर कुकर. 4. णमक्सर. 5. 
स्ियांपाक करिाऱ्याकडे िळे. 6. स्ियांपाक करिाऱ्याकडे ज्ञान. 7. ज्ञान परुणिण्यासाठी डेटापॅकसह मोबाईल. 
8. यातील िीजनेे चालिाऱ्या यांत्राांकणरता िीज. 
         यातील पैसे लागिाऱ्या बाबींकणरता (क्र 5 ि 6 िगळून - पि हे यादीतील यांत्राांच्या योग्य िापरातून 
शक्य होईल) सांबांणधत कुटुांबातील प्रौढ सदस्य मनरेगाच ेकाम करुन मजूरी णमळिू शकतात. तसेच आपल्या 
शेतात/  जणमनीिर मत्ता णनमाि करून शेतीची उत्पादकता, उत्पादन, उत्पन्न ि णनव्िळ नफ्यात िाढ करू 
शकतात. जोडधांदा करून उत्पन्न िाढिू शकतात. मनरेगाच्या सधुाणरत दृष्ट्टीकोनामध्ये सांबांणधत कुटुांबाने 
यासाठी  मनरेगाचा लाभ घेऊन आपले उत्पन्न िाढििे अपेणक्षत आहे. अशा प्रकारे उत्पन्न िाढिून कुटुांबातील 
सदस्याांना सकस/ सांतुणलत/ णिणिधतापिूण /चिदार मुबलक आहार उपलब्ध करून द्याि े जिेेकरून 
कुटुांबातील कुपोर्षि दूर होऊन ते कुटुांब गणरबीच्या एका िांणचततेमधून  बाहेर पडेल. 

   हे लक्षात आले आहे की, कुपोणर्षत मुलाांसोबत MAM (Moderately Accute Malnutrition) 
पातळीिरुन कायण सुरु झाल्यास SAM (Severely Accute Malnutrition)  पातळीच्या तुलनेत अणधक 
पणरिाम णमळतो. मात्र MAM पातळीिरुन लक्ष देण्यासाठी कुटुांबाकडील िरील 8 सुणिधाांची कमतरता णदसून 
आल्यास त्यासाठी मणहला ि बालणिकास णिभागाकडे िगेळ्याने योजना/ णनधी (बजटे) उपलब्ध नाही.  

अशा पणरस्स्ितीत िरील 8 सुणिधाांची पतूणता करण्यासाठी कुटुांबातील लोकाांना मनरेगाच े कायण 
करण्यास प्रोत्साणहत करुन मजूरी ि मनरेगामाफण त गुिित्तापिूण णटकाऊ उत्पादक मत्ता णनमाि करून उत्पन्न 
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िाढिून कराियाच े आहे. मनरेगाच े हे कायण मणहला ि बालणिकास णिभागाने आपल्या णिभागाच्या कुपोर्षि 
मुक्तीच्या उणिष्ट्ट प्राप्पतीसाठी कराियाच े आहे. सोबतच त्या कुटुांबाने सुद्धा मनरेगाच्या या कायातनू प्राप्पत 
उत्पन्नाचा उपयोग आपल्या कुटुांबातील सदस्याांच ेकुपोर्षि दूर करण्यासाठी कराियाचे आहे. प्राप्पत उत्पन्नाचा 
उपयोग कुपोर्षिाणशिाय इतर कारिाांिर होिे हे आपले सिांच े एका प्रकारे अपयश असेल. त्यामुळे 
कुपोर्षिाच े मुलाांच्या आयुष्ट्यािर होिारे दूरगामी दुष्ट्पणरिामाबाबत पालकाांसोबत णिस्ताराने चचचेी 
आिश्यकता राहिार आहे. ही चचा पटिून देिारी होऊ शकल्यास मनरेगातून प्राप्पत उत्पन्नाचा उपयोग लोक 
फक्त आणि फक्त कुटुांबाच े कुपोर्षि मुक्तीसाठी करतील. अशा प्रकारे कुटुांबातील कुपोर्षि सांपल्यास 
कुपोर्षि सांपणिण्यात मी यशस्िी झालो आहे अशी भािना सुद्धा त्या कुटुांबाच्या मनात तयार होईल. अशी 
भािना तयार होिे त्या कुटुांबासाठी खूप उपयोगी होईल कारि की भणिष्ट्यात येिारी कोितीही अडचिीिर 
'मी मात करू शकतो' असा णिश्वास त्या कुटुांबात णिकणसत झाला असेल. यास 'सामाणजक समािशेन' सुद्धा 
म्हिता येईल.  

िरील 8 बाबींपैकी पैशाने णिकत घेिे शक्य असलेल्या बाबींमधील प्रत्येकाकणरता णकती णदिसाांची 
मनरेगाची मजूरी लागेल याचा तपशील पणरणशष्ट्ट-5 मध्ये णदला आहे. 

2. शालये णशक्षि णिभाग 

या णिभागाशी णनगडीत दोन िांणचतता आहेत- 2.1 (सांपिूण कुटुांब णनरक्षर असिे) आणि 2.2 
(कुटुांबातील 14 िरे्ष ियोगटातील कोितेही मूल शाळाबाह्य असिे). राज्यातील 14.9 टक्के िांणचत 
नागणरकाांमधील 18.5 टक्केची िांणचतता या दोन आयामाांमुळे आहेत.  

राज्यातील काही कुटुांबातील सिण सदस्य अजून णनरक्षर आहेत. या लोकाांच्या णशक्षिाकणरता 
ऑनलाईन पद्धतीने प्रौढ साक्षरता िगण चालिण्याची शासनाची योजना आहे. त्यासाठी प्रत्येक णनरक्षराकडे 
स्ितःच े स् माटणफोन असिे आिश्यक आहे. शासनाच्या योजनेत ते अांतभूणत नाही. ती व्यिस्िा कुटुांबाने 
कराियाच ेआहे.  

शाळेच्या ियाच्या 100 टक्के मुलाांसाठी शालेय णशक्षि णिभागाने शाळा उघडल्या आहेत. राज्यातील 
14 िरे्ष ियोगटातील 100 टक्के मुले या शाळाांच्या पटािर असिे, णनयणमत हजर असिे ि णशकिे अपेणक्षत 
आहेत. असे असून सुद्धा काही मुले अजून शाळाबाहय आहेत.  

महाराष्ट्र राज्याने 'कोितेही मूल सुटू नये' हा उणिष्ट्ट ठरिला आहे. त्यासाठी काही मुले पटािर 
नसल्यास त्याच ेसिके्षि सुद्धा करण्यात आले आहेत. सिके्षिाांती णचस्न्हत झालेल्या शाळाबाह्य/ अणनयणमत 
मुलाांना शाळेत णनयणमत करून त्याांना गुिित्तापिूण णशक्षि देण्यासाठी शासन कणटबद्ध आहे. 

मुलाांना णनयणमत करत असताना त्याांची अणनयणमत होण्याच्या कारिाांिर उहापोह होिे आिश्यक 
आहे. काही लोकाांच्या डोक्यात पालकाांची गरीबी, पालकाांनी आपल्या उदरणनिाहाच्या कायात मुलाांना 
गुांतििे अस ेकाही कारिे लगेच येण्याची शक्यता आहे. 

यािर खोलात णिचार करून पाहूया. भारत सरकारने 1992 साली मध्यान्ह भोजन योजना सुरू 
करताना शाळेची पट िाढििे ि मुलाांची हजरेी िाढििे अस ेदोन त्याच ेउणिष्ट्ट ठेिले होते. आजच्या घटकेला 
सिण शाळाांमध्ये मध्यान्ह भोजन णदला जातो. मुलाांचे (मजूरीला जाण्याच्या ियाची मुले सोडून) पालक गरीब 
असले तर त्या मुलाांना घरी जिेि णमळण्यात अडचि णनमाि होईल आणि त्यामुळे मध्यान्ह भोजनासाठी तरी 
या गरीब कुटुांबातील मुले शाळेत हजर असायला हि.े पि डोळसपिाने बणघतल्यास अणनयणमत असलेली 
मुले फार श्रीमांत घरातील नसतात. अन्यिा मध्यान्ह भोजनाच्या गरजपेोटी तरी ती मुले णनयणमत राणहली 
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असती. अिात या मुलाांना मध्यान्ह भोजन देऊन शाळेत णनयणमत करता येिार नाही. मग अजून काय कराि े
लागेल?  

ते समजून घेण्यासाठी णनयणमत असलेल्या मुलाांचे णनयणमत राहण्याच ेकारिाांचा उहापोह आिश्यक 
आहे. णनयणमत राहिाऱ्या मुलाांमध्ये गरीब आणि श्रीमांत दोन्ही प्रकारच्या कुटुांबातील मुलाांचे समािशे असलेले 
णदसून येतात. यािरून मुलाांचे णनयणमत ककिा अणनयणमत राहिे हे समजून घेताांना पालकाांच्या गरीबी पलीकडे 
इतर काही कारिाांचा णिचार करण्याची गरज असल्याच ेलक्षात येते. 

मग ते कारि काय असेल? मुलाांमध्ये असलेली शाळेबिलची गोडी. तेच णशक्षक असताना काही 
मुलाांना शाळा आिडते तर काहींना नाही त्यास काय कारि असेल? त्याला कारि मुलाांचे णशकण्याच ेप्रमाि 
आणि त्याांच ेणशक्षि गती असते हे लक्षात येईल.  

मुले शाळेत णनयणमत असताना काही मुिे णशकाियाच ेराहून गेल्यास आणि बाकीची मुले णशकण्यात 
पढेु णनघून गेल्यास िगातील बाबी या मुलाांना समजिे अिघड िाटायला सुरुिात होईल. कालाांतराने हीच 
बाब शाळेची गोडी दूर करेल आणि मुले अणनयणमत होतील. एकदा मुले अणनयणमत झाली की ते िगाच्या 
तुलनेत अणधक मागे पडतील. त्यानांतर त्या मुलाांसाठी शाळेत णनयणमत होिे दुसह्य होऊन बसेल. अणधकाांश 
णशक्षकाांना अशा प्रकारे मागे पडलेल्या मुलाांना िगाच्या पातळीिर आििे सुद्धा खूपच अिघड होऊन बसते. 

मग यािर उपाय काय? मागील काही िर्षांमध्ये दोन णिशेर्ष बाबी घडलेल्या आहेत यािर सिांनी लक्ष 
देण्याची गरज आहे. यातील एक बाब मागील िर्षांमध्ये समाज माध्यमे बळकट होिे तर कोणिड-19 या 
कारिाने आलेल्या लॉकडाऊनमुळे लोकाांना ती समाज माध्यमे िापरण्याची सिय लागली आहे. 
लॉकडाऊनच्या काळात अणधकाांश णशक्षकाांनी ऑनलाईन िगण सुद्धा चालिलेले आहेत. ऑनलाईन िगण 
चालिताना पालकाांकडे स्माटणफोन नसल्याचा खांत सुद्धा बरेच णशक्षक, पालक आणि मुलाांना िाटून गेला 
आहे. त्याच लॉकडाऊनच्या काळात बऱ्याच णशक्षकाांना स्माटणफोनचा उपयोग ऑनलाईन णशक्षिाच्या पलीकडे 
मुलाांच ेस्िणशक्षि आणि पाठ्यपसु्तक पलीकडील बाबी णशकण्यात होतो हे ही लक्षात येऊन गेला आहे. आज 
लॉकडाऊन सांपल े असले तरी स् माटणफोनमुलाांना गुिित्तापिूण णशक्षिामध्ये िगासोबत ठेिण्यास खूपच 
उपयोगी आहे हे बऱ्याच णशक्षकाांच े लक्षात आलेले आहे. निीन शैक्षणिक धोरिात मुलाांना एकिीसाव्या 
शतकातील कौशल्ये तसेच जागणतक दजाचे भणिष्ट्यिधेी णशक्षि देण्याची गरज आहे हे सिणज्ञात आहे. 
अलीकडेच मा उप मुख्यमांत्री महोदय याांनी णिमुक्त ि भटक्या जमातीच्या आश्रम शाळेतील णशक्षकाांच्या 
प्रणशक्षिाच्या िाचन साणहत्याचा शुभेच्छा सांदेश देताांना याबाबी अधोरेणखत केला आहे. णशक्षि णिभाग सुद्धा या 
मुद्याांचा समािशे असलेल्या प्रणशक्षिाच ेणनयोजन करत आहे. 

यासिण पाश्वणभमूीिर प्रत्येक मुलाच्या पालकाकडे स् माटणफोन असिे आिश्यक झाले आहे. परांत ुकाही 
पालकाांची आर्थिक स्स्िती या प्रकारच े मोबाईल णिकत घेण्याची नसेल तर त्याांच्या मुलाांच्या णशक्षिाच्या 
गुिित्तेसाठी ते आिश्यक असल्याकारिाने णशक्षकाांनी मनरेगाांतगणत कामाांच े णनयोजन करुन त्याांना तस े
मोबाईल घेण्यास मदत करािी असा हा णिचार आहे. 

3. आरोग्य णिभाग: आरोग्य हा सुद्धा मािसाची मूलभतू गरज आहे. प्रािणमक आरोग्याशी णनगडीत िांणचतता 
दूर करण्यासाठी पोर्षि ि णशक्षिाचा उपयोग होिार असल्यामुळे आरोग्य णिभाग ि मनरेगाच्या योजनाांचा िेट 
अणभसरिाचा णिचार सध्या करण्यात आलेला नाही. तिाणप या णिभागाचे अणधकारी ि कमणचारी नांदादीप गाि े
दत्तक घेण्यात सहभागी होतील.  
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उत्पन्न िाढििारे णिभाग  
1. कृर्षी णिभाग  

भारत देश मागील काही िर्षांपासून शेतकऱ्याांच ेउत्पन्न दोन पट (दुप्पपट) करण्याचा उणिष्ट्ट राबित 
आहे. त्या उिेशाच्या पतूीसाठी णिभागाने मनरेगाच े णनयोजन करून अणतणरक्त णनधी प्राप्पत करािा. असेही 
लक्षात येते की फारच कमी उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्याांच ेउत्पन्न दोन पट करून सुद्धा ते िांणचततेत अडकलेले 
अस ूशकतात. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याचा उत्पन्न णकमान रू 1 लाख होईल या बतेाने णिभागाने मनरेगाांतगणत 
कायण कराि.े 
2.  पशुसांिधणन णिभाग  

मनरेगाांतगणत गोठा बाांधता येते तसेच जनािराांचा चाऱ्यासाठी णिणिध व्यिस्िा करता येते. कमी जमीन 
धारक कुटुांबाांना शेतीतून फार उत्पन्न णमळििे शक्य नाही. पि त्याच जागेिर गोठा बाांधून जनािर सांगोपनाच े
कौशल्य णिकणसत केल्यास ती कुटुांब े िांणचततेपासनू मुक्त होऊ शकतात. शेतकऱ्याांना योग्य मागणदशणन 
णमळाल्याने शेतीला जोडधांदा णिकणसत होऊन कजणबाजारी होण्याच े धोके कमी करता येईल. त्याच प्रमािे 
राज्यात जनािराांची सांख्या िाढल्यास गोबरची उपलब्धता िाढेल. याने राज्यातील मातीतील कमी होिारा 
सेंद्रीय कबण िाढिून मातीची पोत राखण्यास मदत होईल.  
3. मत्स्यव्यिसाय णिभाग 

या णिभागामाफण त सध्या पांतप्रधान मत्स्य सांपदा योजना राबणिण्यात येत आहे. 'शेत तेिे शेततळे 
(मत्स्यतळे)' असा णिचार राबिल्यास चाांगला पाऊस पडिाऱ्या भागाांचे 100 भधूारकाांच ेिांणचतता दूर करण्यास 
हा णिभाग सहाय्यभतू ठरू शकतो. या पढुील काळात णिभागाने मनरेगाांतगणत मोठ्याप्रमािात शेततळ्याची 
योजना राबिािी. सोबतच त्या लोकाांना मत्स्य व्यिसायाची प्रणक्रया आणि त्यातील धोकेबाबत योग्य प्रणशक्षि 
द्याि.े  
णिणशष्ट्ट समाज घटकाांच ेउन्नयन करिारे णिभाग  
1. आणदिासी णिकास णिभाग  

या णिभागाने राज्यातील सिण आणदिासी कुटुांब े तसचे आणदिासी गािाांच े णिकास कराियाच े आहे. 
मनरेगाांतगणत आणदिासी कुटुांबाांना पणहला प्राधान्य देण्यात आला आहे. मनरेगामाफण त उत्पन्न िाढििारे 
णिभागाांच्या उपक्रमाांचे िापर करुन सुरुिातीस आणदिासी कुटुांबाांच ेमूलभतू गरजा परूिून त्याांच्या िांणचततेिर 
मात करिे ि त्यापढुील टप्पप्पयात सिण आणदिासी कुटुांबाांना समृद्ध करिे हे या णिभागाने कराियाच ेआहे. 
2. सामाणजक न्याय ि णिशेर्ष सहाय्य णिभाग  

या णिभागाने राज्यातील सिण अनुसूणचत जातीतील कुटुांब े तसेच अनुसूणचत जाती बहुल िस्त्याांच े
णिकास कराियाच े आहे. मनरेगाांतगणत अनुसूणचत जातीतील कुटुांबाांना दूसरा प्राधान्य देण्यात आले आहे. 
मनरेगामाफण त उत्पन्न िाढििारे णिभागाांच्या उपक्रमाांच ेिापर करुन सुरुिातीस अनुसूणचत जातीतील कुटुांबाांच े
मूलभतू गरजा परूिून त्याांच्या िांणचततेिर मात करिे ि त्यापढुील टप्पप्पयात सिण अनुसूणचत जातीतील कुटुांबाांना 
समृद्ध करिे हे या णिभागाने कराियाच ेआहे. याणशिाय णिणशष्ट्ट कारिाांनी अडचिीत असलेले समाज घटक 
(उदाहरिािण णदव्याांग) याांचा णिकासासाठी सुद्धा या णिभागाने मनरेगा णनधीचा परेूपरू िापर कराियाच ेआहे. 
 

3. इतर मागास ि बहुजन कल्याि णिभाग  
या णिभागाने राज्यातील सिण णिमुक्त ि भटक्या जमाती, इतर मागासिगीय जाती आणि णिशेर्ष 

मागासिगीय जातीतील कुटुांब े तसेच णिमुक्त ि भटक्या जमाती, इतर मागासिगीय जाती आणि णिशेर्ष 
मागासिगीय जाती बहुल िाडी/ ताांडा/ िस्ती ि गािाांचे णिकास कराियाच े आहे. मनरेगामाफण त उत्पन्न 
िाढििारे णिभागाांच्या उपक्रमाांचे उपयोग करुन सुरुिातीस णिमुक्त ि भटक्या जमाती, इतर मागासिगीय 
जाती आणि णिशेर्ष मागासिगीय जातीतील कुटुांबाांच ेमूलभतू गरजा परूिून त्याांच्या िांणचततेिर मात करिे ि 
त्यापढुील टप्पप्पयात त्या सिण कुटुांबाांना समृद्ध करिे हे या णिभागाने कराियाच ेआहे.  
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4. अल्पसांख्याक णिकास णिभाग  
 अल्पसांख्याक णिकास णिभागाने राज्यातील सिण प्रकारच्या अल्पसांख्याक प्रिगातील कुटुांब े तसेच 
अल्पसांख्याकबहुल िाडी/िस्ती ि गािाांचा णिकास कराियाचा आहे. मनरेगामाफण त उत्पन्न िाढििारे 
णिभागाांच्या उपक्रमाांच ेउपयोग करुन सुरुिातीस अल्पसांख्याक प्रिगातील कुटुांबाांच्या मूलभतू गरजा परूिून 
त्याांच्या िांणचततेिर मात करिे ि त्यापढुील टप्पप्पयात त्या सिण कुटुांबाांना समृद्ध करिे हे या णिभागाने कराियाच े
आहे. 

याबाबतच े णििचेन सांणक्षप्पत स्िरुपात पणरणशष्ट्ट-2 मध्ये देण्यात आले आहे.  
 नैसर्थगक सांसाधनाच्या व्यिस्िापनातून  

(उत्पादकता, उत्पादन, उत्पन्न ि णनव्िळ नफा िाढििे) 
 

1. उत्पादकता िाढििे (Productivity) 
1.1 पाण्याच्या िापराचे व्यिस्िापन 

अ. पाण्याची प्रत (क्षार/अम्ल) तपासिे. 
 ब. णपकाांच्या मुळाांना ओलािा देण्यासाठी पाण्याचा िापर. 
1. पाण्याचा णकफायतशीर िापर (णठबक/तुर्षार) 
2. िरील बाबींच ेपालन करुन उत्पादकता िाढििे. 
 

राहणीमान सधुरविणे  
                      
                             

 

उत्पादकतेत वाढ 

     उत्पन्नात वाढ 

हवामानातील 
धोके व्यवस्थापन 

उत्पादनात वाढ 

               
1. Input Cost कमी करणे. 
2. हिामान धोके तसेच व्यिस्थापनातील Cost कमी करणे. 
3. बाजार धोके तसेच योग्य दर वमळिण्याचे Cost कमी करणे. 

 
राहणीमानात सधुार                     

 
ननव्वळ नफ्यात वाढ 

बाजारातील                               
धोके व्यवस्थापन 

 

1.2. मातीच ेव्यिस्िापन 
अ. धूप कमी करिे/ िाांबििे. 
ब. माती पणरक्षि. 
क. मातीची पोत राखिे/ सुधारिे . 
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1. उत्पादन िाढििे (Production) 
1.  पाण्याच्या उपलब्धतेप्रमािे अणधक उत्पादन देिारे णपक णनिडिे. 
2.  मातीच्या प्रतीप्रमािे अणधक उत्पादन देिारे णपक णनिडिे. 
3.  हिामानाचे धोके कमी करता येिे. 
 

2. उत्पन्न िाढििे (Income) 
1. पाण्याच्या उपलब्धतेप्रमािे अणधक उत्पन्न (पैस)े देिारे णपक णनिडिे (Per drop more money). 
2. मातीच्या प्रतीप्रमािे अणधक उत्पन्न (पैस)े देिारे णपक णनिडिे (Per particle more money). 
3. शेतमाल योग्य भािात णिकता येिे (गोडाऊन/ णशतगृह/काांदाचाळ शेत/पािांद रस्ते बाजार ओटे इ.). 

 

3. णनव्िळ नफा िाढििे (Net Profit) 
अ. Input Cost कमी करिे. 
ब. िनस्पती आधारीत णकटकनाशके िापरिे 
क. टप्पप्पया टप्पप्पयाने रासायणनक खते कमी करुन जणैिक खते िापरिे 

2. पाण्याच ेउपलब्धतेच ेव्यिस्िापन:  

अ) पाण्याची उपलब्धता कमी आहे म्हिनू:-   

1) भपुषृ्ट्टीय पाण्याची  उपलब्धता िाढिुन कसणचत क्षेत्र िाढणििे ि राहिीमान सुधरििे. 
2) Catch The Rains When It falls, where it falls. 
3) प्रत्येक शेताला पािी या णिचाराांस धरून :  
i) णिहीर (बाांध बांणदस्तीसह ि चराांसह) 
ii) शेततळे (बाांध बांणदस्तीसह ि चराांसह) 
iii) प्रत्येक जमीन धारकाच्या शेताचा णिचार करून पािलोटक्षेत्र णिकास  
     िरील पद्धतीने पाण्याची  उपलब्धता िाढेल. पि कसचनाची  पारांपाणरक पध्दती िापरल्यास अणधक भभुाग कसकचत 

होिार नाही. 
  परांत ुखालील प्रमािे निीन ज्ञानाांचा िापर केल्यास कसचन उपलब्ध होईल. 
I. शेताला पािी हे कसचन नाही, णपकाांना पािी हे ही कसचन नाही. कसचनाचा या णिचाराने उत्पादकतेत घट होते. मात्र  

     णपकाांच्या मुळाांना ओलािा उपलब्ध करून देिे हे खरे कसचन आहे. 
II. णठबक हेच अणधक उत्पादकतेसाठी योग्य कसचन, फक्त पािी िाचिण्यासाठी णठबक नव्हे. 
III. तुर्षार कसचनव्दारा णपकाला पािी देिे म्हिनू पाण्याच्या सदुपयोगाच्या दृष्ट्टीने ते योग्य नाही. तिाणप काही णपकाांच्या  

    दोन रोपाांमधील अांतर कमी असल्यामुळे णठबक व्यिस्िा अणधक महाग होऊन बसते म्हिनू तुर्षार कसचन िापराि े 
    लागते. 

IV. प्रिाही कसचन हे जणमनीला पािी देते. हे कसचन पाण्याच्या सदुपयोगाच्या दृष्ट्टीने योग्य नाही, णपकाच्या  
    उत्पादकतेच्या दृष्ट्टीने योग्य नाही. तसचे जमीनीसाठी पि अपायकारक आहे (जमीन क्षारपड, चोपि होते). 
 

(ब) पािी मुबलक आहे म्हिनू आपले आणि आपल्या िांशजाांचे राहिीमान णबघडिायचे नाही. 
प्रिाही कसचन करुन एकरी 40 टन ऊस उत्पादन होते. मात्र िरील दृष्ट्टीकोनाने कसचन केल्यास एक एकर शेतीत 
120 टन ऊस उत्पादन होते. 

पाण्याची उपलब्धता िाढििे : 
अ) सध्या 

1. मराठिाडा आणि पणिम णिदभात पािसाच े30 ते 40 टक्के पािी िाहून जाते. 
2. पिुण णिदभात साधारिपिे पािसाच े60 टक्के पािी िाहून जाते. 
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3. कोकिात पािसाच े90 टक्के पािी िाहून जाते. 
          ते भपूषृ्ट्टीय पध्दतीने शेततळे (बाांध बांणदस्ती ि चराांसह) करून तसेच भजूलीय पध्दतीने णिहीर (बाांध 
बांणदस्ती ि चराांसह) खोदून पािासाच े पाण्याच े िाहून जाण्याच े प्रमाि कमी करून पाण्याची उपलब्धता 
िाढिता येईल. 
 

ब) पाण्याच्या प्रत्येक िेंबामागे अणधकक्षेत्र ओणलताखाली आिल्याने सुध्दा एका अिाने पाण्याची उपलब्धता 
िाढेल (णठबक / तुर्षार कसचन). प्रिाही कसचन बांद करून. 
क) जमीनीच्या प्रत्येक भागाची उत्पादकता िाढल्याने सुध्दा एका अिाने पाण्याची उपलब्धता िाढेल. यासाठी 
मातीचा पोत राखािा लागेल. मातीच्या सेंणद्रय कबणची (Organic Corbon) काळजी घ्यािी लागेल. 
ड) भजूलाचा िापर करीत असल्यास पािी पणरक्षि करून प्रत्येक िेंबामागे उत्पादकता िाढिून सुध्दा एका 
अिाने पाण्याची उपलब्धता िाढेल. 
 

  जणमनीचे व्यिस्िापन : 
    जणमनीची / मातीची उपलब्धता िाढििे. 

अ) देशात मातीची प्रत खालािली आहे. शासनाकडून मातीचे 9 घटकाांिर पणरक्षिे केली जाते. या घटकाांपैकी 
सेंद्रीय कबण सिाणधक महत्त्िाचे आहे. सध्या महाराष्ट्रात मातीत 0.3 ते 0.4 टक्के सेंद्रीय कबण आहे. माती 
णिज्ञानानुसार (Paedology) अशा पणरस्स्ितीत त्या जमीनीची उत्पादन क्षमता (उत्पादकता) 30 ते 40 टक्के 
असते. ती उत्पादकता 100 टक्केिर घेऊन जाियाचे असेल तर सेंद्रीय कबण एक टक्याच्यािर घेऊन जाि े
लागेल. अिात जमीनीचे सेंद्रीय कबण िाढिून एका अिात जमीनीची उपलब्धता िाढििे. 
ब) अणधक जमीन दुबार/णतबार कसचन खाली आिनू एका अिाने जमीनीची उपलब्धता िाढििे. 
क) अणधक क्षेत्रात सांरणक्षत कसचन करून त्या जमीनीची उत्पादकता िाढिून एका अिाने जमीनीची उपलब्धता 
िाढििे. 
ड) बहुिर शेती (Multilayer Farming) करून एका अिाने जमीनीची उपलब्धता िाढििे. 
 

3. गोबरची (शेिखत) उपलब्धता िाढििे. 
यासाठी अणधक जनािरे पाळािी लागतील. मनरेगामाफण त णदल्या जािाऱ्या गोठ्याांची खूप मागिी 

आहे. त्यासोबत योग्य सांगोपनासाठी मागणदशणन केले गेल्यास मोठ्या प्रमािािर पशुधनात िाढ होईल. 
पशुपालन फक्त गोबरसाठी केल्यास आर्थिक दृष्ट्ट्या परिडिारे नाही. 
 त्यामुळे - 
अ) दुग्ध व्यिसाय 
ब) शेळी / मेंढीपालन करून माांस उत्पादन व्यिसाय 

  यासाठी सध्या केल्या जािाऱ्या णिचाराच्या तुलनेत अणधक णिचारपिूणक कायण करण्याची गरज आहे.  
पहा पणरणशष्ट्ट - 4 

 

णनयोजन ि अांमलबजाििी करीता कामाांची गरज ओळखिे 

 मा.पांतप्रधान महोदय याांनी स्िातांत्रणदनी केलेल्या आजादी का अमृतमहोत्सि भार्षिात पढुील 25 िर्षात भारत 
हे णिकणसत राष्ट्र असायला हि ेअसा दृष्ट्टीकोन सिांसमोर ठेिला आहे. णिकणसत राष्ट्राांमध्ये प्रत्येक ियस्क व्यक्तीकडे 
स्ित:ची कार असिे. णनती आयोगाने बहुआयामी गरीबीचे आयाम णनणित करताना त्याच ेतीन भाग आरोग्य, णशक्षि 
आणि राहिीमान अस ेकेले आहे. कुटुांबाकडे स्ित:च्या मालकीची कार असिे हे राहिीमानातील मत्ता स्िाणमत्िाच्या 
आयामात समाणिष्ट्ट आहे. 
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 णिकणसत राष्ट्र झाल्यािर देशात प्रत्येक ियस्क कारपती होिे अपेणक्षत आहे. त्या िाटेिर प्रगती करताांना 
खालील टप्पप ेयेिे अपेणक्षत आहेत. मनरेगाच ेणनयोजन आणि अांमलबजाििी राज्यातील लोकाांना तेच टप्पप ेगाठण्यास 
मदत करिारे हिते. 

1. सुणिधापती टप्पपा 1 : या टप्पप्पयात गरीबीच्या िांणचततेच्या आरोग्याच्या आयामास प्राधान्य देिे अपेणक्षत आहे. पणरणशष्ट्ट 
क्र.1 मध्ये पाणहल्यानुसार राज्यातील फक्त कुपोर्षि दूर करता आल्यास 32 टक्के कुटुांबातील गरीबी दूर होिार आहे. 
कोणिड काळानांतर देशात साधारि 80 कोटी लोकाांना मोफत राशन णदले जात आहे. त्यामुळे परेुस े जिेि णमळत 
नाही. या कारिाने कुपोर्षि नाही तर सकस/सांतुणलत आहार, णिणिधतापिुण आणि चिदार आहाराच्या कमतरतेमुळे 
कुपोर्षि  आहे, अस े म्हिता येईल. त्यासाठी मुबलक ि णिणिधतापिुण आहाराची उपलब्धतता  आणि गरीबीत 
जगिाऱ्या मणहलाांकडे उपलब्ध कमी िळेेत णिणिधतापिुण आहार तयार करता याि े याकरीता कुकर, णमक्सर ि 
राहिीमान घटकात नमूद कुकींग गॅसची उपलब्धता आिश्यक राहील. मनरेगा णनयोजनाच्या पणहल्या टप्पप्पयात 
कुपोर्षिग्रस्त कुटुांबाकडे या सुणिधा उपलब्ध होण्यासाठी मनरेगा कायाच ेणनयोजन ि अांमलबजाििी करण्यात याि.े 
या टप्पप्पयाच्या लोकाांसाठी मत्ता णनर्थमती ककिा सािणजणनक कामाांत मजुरीची कामे घ्यािी लागतील.  

2. सुणिधापती टप्पपा 2 : चिदार ि णिणिधतापिूण णजन्नस एकदा तयार केल्यािर तीन-चार णदिस िापरता याि े
याकणरता रेणिजरेटर आिश्यक आहे. तसचे रेणसपी आहार शास्त्र, सांतुणलत आहाराबाबतीत अणधक माणहती 
णमळिण्याकरीता डेटापॅकसह मोबाईलची गरज भासेल. 

 मोबाईल हे णशक्षिातील दोन्ही आयाम प्रौढ साक्षरता तसचे गुिित्तापिुण णशक्षि णमळण्यास मदतगार ठरिार 
आहे. त्याने शाळेत जाण्यायोग्य ियाच्या मुलाांची उपस्स्ितीसुद्धा णनयणमत असेल. आरोग्यातील कुपोर्षि आणि 
णशक्षिाच्या दोन्ही आयामाांिर मात करता आल्यास राज्यातील 50 टक्के गरीबी कमी करण्यास मदत होईल.  

 णनती आयोगानुसार रेणिजरेटर आणि फोन (मोबाईल) या दोन्हीचा राहिीमान आयामाांतील मत्ताांच्या 
स्िाणमत्त्िातसुद्धा नोंद आहे. 

 कुटुांबातील कोितीही व्यक्ती कुपोणर्षत नसेल पि कुटुांबात कोिी प्रौढ णनरक्षर असेल ककिा आठव्या 
इयत्तेपयंत णशकिारी मुले असतील आणि कुटुांबाकडे मोबाईल फोन आणि रेणिजरेटर नसेल तर त्या कुटुांबासाठी 
मनरेगाच्या दुसऱ्या टप्पप्पयाांच े णनयोजन आणि अांमलबजाििी कराि.े या पातळीिरच्या लोकाांसाठी मत्ता णनर्थमती ककिा 
सािणजणनक कामाांत मजुरीची कामे घ्यािी लागतील. 

3. सुणिधापती टप्पपा 3 : मनरेगा णनयोजन आणि अांमलबजाििीच्या या टप्पप्पयात टप्पपा 1 ि टप्पपा 2 च ेसिण सुणिधायुक्त 
कुटुांब े ज्याांच्याकडे स्ित:च े मोटरसायकल नसेल त्याांच्यासाठी णनयोजन करण्यात याि.े हा टप्पपा कुटुांबाला 
लखपतीकडे घेऊन जािारा टप्पपा आहे. या पातळीच्या लोकाांसाठी मत्ता णनर्थमतीची कामे घ्याि ेलागतील. 

4. लखपती/कारपती टप्पपा 4: या पातळीिरच े लोक णिकणसत देशाचे नागणरक म्हिनु जगिार आहेत. या 
पातळीिरच्या लोकाांसाठी मत्ताणनर्थमतीच ेपॅकेजच्या स्िरूपात कामे घ्याि ेलागतील.  

णिणिध कामाांच ेप्राधान्यक्रम ठरणििे: 

1. सािणजणनक कामाांच ेप्राधान्यक्रम ठरणििे: 
1.1 अांगििाडी सुणिधायकु्त ि ससुज्ज बनणििे. 
1.2 शाळा सुणिधायकु्त ि सुसज्ज बनणििे. 
1.3 तलाि/धरिातील गाळ काढिे, नाला खोलीकरि/सुरळीकरि ज्याने शेताला अणतरीक्त 

पािी उपलब्ध होईल. 
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1.4 गोडाऊन/काांदे चाळ/शीतगृह बनणििे जिेेकरुन योग्य भािात शेतमाल णिकिे शक्य 
होईल. 

1.5 प्रत्येक शेताला पािी या उिेशाने पािलोट णिकास 
1.6 पािांद रस्ते जिेेकरुन िळेच्यािळेी पेरिी, कापिी, शेतमाल काढिे शक्य होईल. 

 

2.  सामुहीक कामाांचे प्राधान्यक्रम ठरणििे: 
2.1 गोडाऊन/णशतगृह 
2.2 शेततळे 
2.3 सामुहीक कसचन णिहीर 
2.4 जनािराांच ेसामुहीक गोठे 
2.5 नाडेप/कां पोष्ट्ट स्रक्चर 
2.6 रोपिाटीका 
2.7 बचतभिन 

3. ियैस्क्तक कामाांच ेप्राधान्यक्रम : 
3.1 घरकुल बाांधिे 
3.2 शोर्षखडे्ड 
3.3 नाडेप, व्हमी कां पोस्ट स्रक्चर 
3.4 फळबाग, फुलशेती, बाांधािर िृक्ष लागिड, रेशीम शेती. 
3.5 णिहीर शेततळे. 
3.6 गाय गोठा, शेळीपालन शेड, कुक्कुटपालन शेड. 

लाभार्थ्याचे प्राधान्यक्रम 

गरीबीत जगिारे (आरोग्य, णशक्षि ि राहिीमान िांणचतता असिारे) सिण स्तरातील सिण लोक. 

 िरीलपैकी प्रत्येक बाब कुटुांबाच े उत्पन्न िाढणिण्याच्या उिेशाने आहे, हे सिाना स्पष्ट्ट असाियास हि.े 
मनरेगाच्या यशोगािािर णिभागाकडून एक पसु्तक प्रकाणशत करण्यात येत आहे. त्यामध्ये िरीलपैकी प्रत्येक कामामुळे 
लोकाांच्या उत्पन्नािर होिाऱ्या पणरिामाांची स्पष्ट्टता आिण्यात आली आहे. त्याचा अभ्यास करुन कोित्याही कुटुांबास 
मनरेगा अांतगणत कोितेही काम णदल्यास उत्पन्नात णकती िाढ होईल याचा तुलनात्मक अभ्यास करता येईल. त्या 
कुटुांबाच्या सद्यपणरस्स्ितीनुसार सुणिधापतीचा जो टप्पपा गाठाियाचा आहे त्यासाठी मनरेगाच ेणनयोणजत काम णदल्याने 
त्या कुटुांबास तो टप्पपा गाठता येईल, याचा मेळ घेण्यात यािा. कामाांचे णनयोजन आणि त्याांची गती ि गुिित्तापिूण 
अांमलबजाििीतून ते कुटुांब सुणिधापतीच्या िाांणछत टप्पप्पयापयंत पोहचल े पाहीज े हे आपले उणिष्ट्ट आहे. याबाबतीत 
प्रत्येक कुटुांबास णशणक्षत करिेसुद्धा आिश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक कामाच्या अिणकारिािर अणभसरि करिाऱ्या 
सांबधीत णिभागाने  िगेळ्याने णटप्पपिी (नोट) तयार करािी. 

शासन णनिणय:  
 िरील सिण णििचेनाांती कुटुांब ि गािणनहाय णनयोजन, या सिण बाबतीत णिणिध णिभागाांनी पार पाडाियाच्या 
जबाबदाऱ्या, गािपातळीिर णनयोजन करण्यास जबाबदार व्यक्ती तसेच त्याांच्या क्षमता बाांधिीसाठी णिभागिार 
जबाबदार व्यक्ती, अांमलबजाििीचे टप्पप,े नांदादीप गाि ेि तालुके णिकसीत करिे, तसेस मनरेगा ि णिणिध णिभागाच े
अणधकारी ि कमणचारी याांच्या कामाांमध्ये समन्ियाकरीता तपशील (उदाहरिदाखल णशक्षि णिभाग) खालीलप्रमािे 
णिशद करण्यात येत आहे.   
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गाि पातळीिर णनयोजन 
1. सिण णिभागाने आपापल्या कामाशी णनगडीत कुटुांबाांसाठी मनरेगाच्या कामाच े णनयोजन कराियाच े

आहे. अस े करुन कुटुांबाांच्या उत्पन्नात भर घालाियाची आहे. जिेेकरुन त्या कुटुांबाच्या बाबतीत 
प्रत्येक णिभागाशी णनगडीत िांणचतता सांपषु्ट्टात आििे शक्य होईल. 

2. आरोग्य, णशक्षि ककिा राहिीमानाशी णनगडीत िांणचतता दूर होईपयंत सांबांणधत कुटुांबाांना 
मनरेगामाफण त ियैस्क्तक, सामुदाणयक ककिा सािणजणनक मत्ता णनर्थमतीसाठी रोजगार द्याियाच ेआहेत. 
यातील ियैस्क्तक मत्ता णनर्थमतीत सिाणधक भर द्याियाचा आहे. याची दोन कारिे आहेत:- 

2.1 भारत सरकारने मनरेगाांतगणत णकमान 60 टक्के व्यय ियैस्क्तक कामाांिर करण्याच ेउणिष्ट्ट ठरिले 
आहे. 

2.2 ियैस्क्तक मत्तातून कुटुांबाच्या उत्पन्न िाढीसाठी मत्ता णनमाि होते. त्यामुळे कुटुांबाकडे णटकाऊ 
स्िरुपाचे उत्पन्नाच ेसाधन णनमाि झाल्यामुळे ते कुटुांब भणिष्ट्यात दाणरद्रयातून कायमस्िरुपी बाहेर 
पडण्याकडे मागणक्रमि करते. 

तिाणप, बऱ्याच कुटुांबाांकडे जणमनीची उपलब्धता नसते ककिा काही व्यिसाय सामूणहक 
स्िरुपात केल्यानेच फायदेशीर ठरतात. अशा िळेी सामुदाणयक स्िरुपाच्या मत्ता णनमाि केल्या 
पाणहजते. याप्रकारच्या मत्ता णनर्थमतीकडे राज्यात अजून फारस े लक्ष गेलेले नाही आहे. याकडे 
जािीिपिूणक ि डोळसपिाने कायण करण्याची आिश्यकता आहे. राज्यात MSRLM माफण त मोठया 
प्रमािािर स्ियांसहायता समूह (Self Help Grop) तयार करण्यात आले आहेत. तसेच कृर्षी 
णिभागामाफण त बरेच Farmers Producers Company ि Farmers Producers Organisation 
तयार करण्यात आल्या आहेत. या सिांचा उपयोग दाणरद्रय णनमुणलनासाठी सामुदाणयक मत्ता 
णनर्थमतीकणरता करिे अगत्याचे आहे.  

कोित्याही ियैस्क्तक, सामुहीक ककिा सािणजणनक मत्तापासनू उत्पन्न णमळिताना 
सािणजणनक पायाभतु सुणिधा जसे-रस्ते, गोडाऊन याांची आिश्यकता असते. त्याच ेणनयोजन सुद्धा 
मनरेगामाफण त करिे आिश्यक आहे. या राज्यात सािणजणनक कामाांमध्ये कायण करण्यास लोक 
उत्सुक नसतात. कारि की, मनरेगाची मजुरी बाजार भािापेक्षा कमी असते. अशा िळेी लोकाांना 
समजािून सािणजणनक मत्ताांचे महत्त्ि पटिून देिे आिश्यक आहे. तसेच, अशा कामाांसाठी 
यांत्रसामुग्रीचा िापर करून आिश्यकतेनुसार  राज्य शासनाच्या णनधीचा उपयोग केला पाणहज.े 

 

3. णिणिध णिभागाांशी णनगणडत कुटुांब े
1. मणहला बाल णिकास णिभाग: 

1)  कुपोणर्षत बालके असलेली कुटुांब.े 
ब)  कुपोणर्षत मणहला असलेली कुटुांब.े 
क) गरोदर ि स्तनदा माता असलेली कुटुांब.े 
ड) एकल मणहला कुटुांब.े 

2. शालये णशक्षि णिभाग: 
     अ) 14 िरे्ष ियापयंत शाळाबाह्य ककिा शाळेत अणनयणमत बालके असलेली कुटुांब.े 
    ब) दहा िरे्ष ियापेक्षा अणधक ियाच ेशांभर टक्के लोक णनरक्षर असलेली कुटुांब.े 
3. आणदिासी णिकास णिभाग: अनुसूणचत जमातीतील सिण कुटुांब.े 
4. सामाणजक न्याय णिभाग: अनुसूणचत जातीतील सिण कुटुांब.े 
5. इतर मागास िगण णिभाग: VJNT, OBC ि SBC कुटुांब.े 
6. मत्स्यव्यिसाय णिभाग: चाांगले पजणन्यमान असलेल्या भागातील भधूारक कुटुांब.े 
7. पशुसांिधणन णिभाग: पशुपालनाच ेप्रारांणभक ज्ञान असलेले भधूारक तसेच भणूमहीन कुटुांब.े 
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8. कृणर्ष णिभाग: भभूागाच्या पजणन्यमानाचा णिचार न करता सिण भधूारक कुटुांब.े 
9. ग्रामीि णिकास णिभाग: ग्रामीि भागातील सिण कुटुांब.े 
10. मृद ि जलसांधारि णिभाग: कसचन व्यिस्िा नसलेली भधूारक कुटुांब.े 
11. महसूल णिभाग: मत्ता णनर्थमतीच्या उिेशाने सिण भणूमहीन कुटुांब.े 
12. कौशल्य णिकास णिभाग: िर्षातून 100 णदिसाांपेक्षा अणधक मजुरी करिारी कुटुांब े
13. उच्च ि तांत्रणशक्षि णिभाग: इयत्ता 12 िी पेक्षा अणधक णशक्षि घेतलेली परांत ु MPI प्रमािे 

कोित्यातरी िांणचततेत सापडलेली कुटुांब.े 
14. मनरेगा णिभाग: गािातील सिण भणूमहीन, अल्प ि अत्यल्प भधूारक कुटुांब.े 
15.जलसांपदा णिभाग: कसणचत शेत जमीन असलेली परांत ुकोित्यातरी िांणचततेत सापडलेली कुटुांब.े 
16.पिन णिभाग: गािात तयार होिाऱ्या शेतमालाच्या साठििकू करण्याच्या व्यिस्िेची कमतरता 

असलेली गाि.े 
4. गािपातळीिर णनयोजन करण्यास जबाबदार व्यक्ती: 

1) ग्रामसभा म्हिजचे ग्रामस्ि, सरपांच, पांचायत सदस्य. 
2) ग्रामरोजगार सेिक. 
3) समुह साधन व्यक्ती (MSRLM CRP.) महाराष्ट्र राज्य  ग्रामीि णजिोन्नती अणभयान  
4) अांगििाडी कायणकती. 
5) णजल्हा पणरर्षद शाळेतील णशक्षक. 
6) गािात असल्यास आणदिासी, सामाणजक न्याय तसचे, इतर मागास ि बहुजन कल्याि 

णिभागाांच्या आश्रम शाळेतील णशक्षक. 
7) ग्रामसेिक. 
8) तलाठी. 
9) गािात मुख्यालय असल्यास उप कें द्रातील  ANM. 
10) कृर्षी सहाय्यक. 

5. गाि पातळीिरील कमणचाऱ्याांची क्षमता बाांधिीसाठी णिभागिार जबाबदार व्यक्ती:- 
1) णिस्तार अणधकारी, पांचायत. 
2) APO ि ताांणत्रक सहाय्यक (मनरेगा). 
3) अांगििाडी पयणिणेक्षका. 
4) नायब तहणसलदार. 
5) कृणर्ष पयणिके्षक. 
6) कें द्र प्रमुख (णशक्षि). 
      ग्रामस्तरािरील कमणचारी/लोकाांची क्षमताबाांधिी होईपयंत या पातळीिरील लोकाांनी गाि 
पातळीिरील णनयोजनाच्या िळेी हजर रहाि.े 

6. अांमलबजाििीचे टप्पपे:- 
1) टप्पपा-1: (पढुील 2 मणहन्याांत अांमलबजाििीस सुरुिात) 
1.1  आरोग्य आणि णशक्षिाच्या िांणचततेच्या आधारािर 100 टक्के कुटुांबाच ेसिके्षि. 
1.2 प्रत्येक णिभागातील स्ियांप्रेरीत ि उत्कृष्ट्ट अस ेकायण करिारे,  प्रत्येकी 50 अणधकारी आणि 

कमणचाऱ्याांनी, कोितेही अणतणरक्त आर्थिक लाभाची अपके्षा न बाळगता, दत्तक घ्याियाच्या 
गािाांची सांख्या आणि नाि ेठरििे. या गािाांना नांदादीप गाि ेम्हिनू सांबोधण्यात येईल. 

1.3 सोबतच काही तालुकेसधु्दा नांदादीप तालकेु म्हिनू शासन  मान्यतेने णनिडण्यात येतील. 
2) टप्पपा-2: (पढुील 6 मणहन्याांत अांमलबजाििीस सुरुिात) 
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2.1 आरोग्य आणि णशक्षिाच्या िांणचततेच्या आधारािर अजून काही कुटुांब े गरजू असल्यास ती 
100 टक्के कुटुांब.े 

2.2 मानिीय णसद्धाांताच्या रोजसण कव्हण प्रमािे प्रत्येक मनुष्ट्य समुदायात 2.5 टक्के मनुष्ट्य 
सृजनशील (innovators) असतात. त्यास अनुसरुन प्रत्येक णिभागातील स्ियांप्रेरीत ि 
उत्कृष्ट्ट अस े कायण करिारे 2.5 टक्के अणधकारी आणि कमणचाऱ्याांनी दत्तक घ्याियाच्या 
गािाांची सांख्या आणि नाि ेठरििे. 

3) टप्पपा - 3 िरीलप्रमािे अांमलजबाििी करताांना - 
3.1 पढुील 2 मणहन्यात साधारि 300 गाि ेनांदादीप गाि ेम्हिनू णनिडले जातील. 
3.2 पढुील 6 मणहन्यात साधारि 5,000 गाि ेनांदादीप म्हिनू णनिडले जातील. 
3.3 मानिीय णसद्धाांताच्या रोजसण कव्हण प्रमािे सृजनशील (innovators) लोक यशस्िी झालेले पाहून 
पढुील 13.5 टक्के लोक तशाच प्रकारे यशस्िी होण्यासाठी कायण करण्यास तयार होतात. याांना 
बदलाांना लिकर स्िीकार करिारे (early adaptors) म्हटल े जाते. राज्यातील सिण अणधकारी/ 
कमणचारी णमळून सांख्या ऐिढी आहे की त्याांच े16 टक्के (2.5 +13.5) हे 44,000 पेक्षा अणधक होईल. 
म्हिनू अशा पध्दतीने साधारि 5 िर्षांमध्ये राज्यातील 100 टक्के (44,000) गािाांमध्ये नांदादीप गाि े
कायणरत होतील. 

7. कमणचारी ि अणधकारी याांची  क्षमताबाांधिी ि प्रणशक्षि: 
1) यापिूी णदलेले प्रणशक्षि: 
1)  बाह्यस्ि सांस्िेमाफण त णनयुक्त सिण 3,000 कमणचाऱ्याांच े3 णदिसीय प्रणशक्षि पिूण. 
 ब) राज्यातील 26,600 ग्राम रोजगार सेिकाांच ेप्रणशक्षि पिूण झाले आहे. 
2) पढुील काळात णनयोणजत प्रणशक्षि: 
अ) MSRLM  अांतगणत कायणरत  CRP, बकँ सखी, पशु सखी, कृर्षी सखी (साधारि 30,000) याांचे 

प्रणशक्षि. 
ब) कृर्षी णिभागाांतगणत कायणरत गािापासून तालुका स्तरापयंतच े सिण कमणचारी/अणधकारी (साधारि 

20,000) याांच ेप्रणशक्षि. 
3) िरील कबदु क्र. 5 ि 6 मधील सिण कमणचारी/अणधकारी याांना 3 णदिसीय प्रणशक्षि देण्यात येईल. 

8. मनुष्ट्यबळाची कमतरता आणि MSRLM केडरचा सदुपयोग:  
आपल्या देशात 24,000 लोकसांख्येमागे एक शासकीय सेिक आहे तर इांग्लांडमध्ये 131 मागे एक 
(स्त्रोत:रोणहिी नलेकेिी याांच्या टाईम्स ऑफ इांणडयामधील णद.11.10.2022 चा लेख) अशा 
पणरस्स्ितीत 100 टक्के कुटुांबाांच ेिांणचतता णनमूणलन, तसचे, णनिडक गािाांतील 100 टक्के कुटुांबाांच्या 
समृध्दीच े णनयोजनाच े कायण णजकरीच े अस ू शकेल. त्यामुळे MSRLM च्या साधारि 30,000 
लोकाांच्या प्रणशणक्षत केडरचा सदुपयोग शासनाच्या सिण णिभागाने करुन घेिे योग्य राहील.  
       अस े केल्याने स्ियांसहायता गटातील कुटुांबाांना तसेच, स्ियांसहायता गटाांना मनरेगा योजनेचा 
लाभ अणधक प्रमािात णमळेल. 
        त्याचप्रमािे फामणसण गटाांचासुध्दा दोन्ही घटकाांना (शेतकरी आणि शासन) होिाऱ्या लाभाच्या 
दृष्ट्टीने सदुपयोग करिे योग्य राहील. 

9. मनरेगा यांत्रिेद्वारे कराियाची काये: 
1) णिणिध णिभागातील लोकाांच्या सांयकु्त णिद्यमाने जिेढी कामे णनयोणजत होतील ती सिण कामे 

समृध्दी बजटेमध्ये समाणिष्ट्ट करिे. 
2) त्या सिण कामाांना ग्रामसभेची मांजुरी घेिे. 
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3) सिण कामे णमळून ग्रामपांचायत पातळीिर 60:40 च्या प्रमािात बसतात की नाही हे पाहिे. बसत 
नसल्यास अणधक अकुशलची कामे घेिे. 

4) ग्रामपांचायतीत णनयोणजत सिण कामाांची अांमलबजाििी करताना शक्यतो प्रणत जॉबकाडण 100 
णदिसाांपेक्षा अणधक मनुष्ट्यणदिस णनर्थमती होऊ नये कणरता अणधक जॉबकाडण देिे. तसेच, 18 
िर्षांपेक्षा अणधक ियाचे तरुि-तरुिींनी मागिी केल्यास त्याांनासधु्दा िगेळे जॉबकाडण देिे. 

5) प्रत्येक जॉबकाडािर 100 मनुष्ट्यणदिस कामे होतील एिढी कामे दरिर्षी पिूण करिे. त्यापेक्षा 
अणधक कामे करािी लागत असल्यास ती कामे पढुील िर्षी करिे. 

6) अणतणरक्त/मागिीप्रमािे जॉबकाडण देण्याच े कायण पांचायत सणमतीमधील मनरेगा यांत्रिेद्वारे पिूण 
केले जातील. 

7) णनयोणजत कायण पांचायत यांत्रिेद्वारे कराियाच े ठरले असल्यास ताांणत्रक ि प्रशासकीय मान्यता 
पांचायत यांत्रिेतील अनुक्रमे  ताांणत्रक सहायक ि गट णिकास अणधकारी देतील.  

8) त्याचप्रमािे णनयोणजत कायण इतर कोित्याही णिभागाद्वारे कायास्न्ित कराियाच ेठरले असल्यास 
सांबांणधत णिभाग त्यास प्रशासकीय मान्यता देईल. तसचे, सांबांणधत ग्राम पांचायतीकरता नेमून 
णदलेले ताांणत्रक सहायक त्यास ताांणत्रक मान्यता देईल.  

9) पांचायत णशिाय इतर णिभागाांच्या कायाच े मस्टर काढण्याच े कायण तहणसल कायालयातील 
CDEO करेल. तिाणप, एखाद्या णिभागाद्वारे अांमलबजाििी होिारे कायाच ेप्रमाि िाढल्यास त्या 
णिभागास िगेळे CDEO देण्यात येईल.  

10) णनयोणजत कायाच्या िकण कोडनुसार अांमलबजाििीचे माणसक प्रगती अहिाल णिभागणनहाय 
उपलब्ध करुन णदले जातील. 

11) णिभागाद्वारे णनयोणजत कायाच्या अांमलबजाििीत येिाऱ्या अडचिी िळेच्यािळेी सोडणिल्या 
जातील. 

10. णिणिध णिभागाच्या जबाबदाऱ्या:  
1) गािपातळीिरील णनयोजनात सहभागी होिे. 
2) आपल्या णिभागाशी णनगडीत कुटुांबणनहाय णनयोजनाची अद्ययाित माणहती ठेििे. 
3) णनयोजनाप्रमािे कायाची अांमलबजाििी करिे ि त्याचा पाठपरुािा करिे. 
4) णिभागाद्वारे णनयोणजत काये 60:40 या प्रमािात बसतात की नाही याची खबरदारी घेिे. 

गरजनुेसार अणतणरक्त अकुशल तयार करिे. ते ही शक्य होत नसल्यास णजल्हा णनयोजन 
सणमती (DPC) ककिा णिभागाकडून अणतणरक्त णनधी उपलब्ध करुन देिे. 

5) णनयोणजत कुटुांबास मनरेगामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रिृत्त करिे. 
6)  कुटुांबासाठी णनयोणजत काये प्रणत जॉबकाडण 100 णदिसाांच्या आत पिूण होतील यासाठी 

गरजनुेसार जॉबकाडण णिभक्तीकरि करिे तसेच, 18 िर्षांपेक्षा अणधक ियाच्या युिकाांना 
अणतणरक्त जॉबकाडण देिे. 

7) णिभागाद्वारे णनयोणजत कायाचे मस्टर िळेच्यािळेी णनघेल याची खबरदारी घेिे. तसेच, कोितेही 
Transaction Reject होिार नाही याची खबरदारी घेिे. 

11. णमशन PMU (Project Management Unit) ची स्िापना : 
 याप्रकारे कायण करीत असताांना सांणनयांत्रि आणि समन्ियाच्या कायात प्रचांड िाढ  होिार आहे. ती 

सिण काये सुरळीतपिे पार पाडता यािीत याकणरता णमशन स्तरािर PMU ची स्िापना करण्यात 
येईल. राज्यात 5,000 गािाांमध्ये नांदादीप गािाच्या कायास सुरू होताांना िगेळे णमशन कायालय 
स्िापन करण्याची गरज भास ूशकते. यश येत असल्यास सिण 44,000 गाि ेसमृद्ध होईपयंत या 
णमशन ची आिश्यकता राहील.  
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12. 100 टक्के कुटुांबाांसाठी कायण करताना णिभागाांच्या कायाची रुपरेर्षा बदलेल. त्यातील काही येिे 
नमूद करण्यात येत आहे. 
1) पशुसांिधणन णिभाग: मनरेगाद्वारे गोठा णदल्याने स्िच्छतेची काळजी घेिे शक्य होते. यासोबत 

पशु सांगोपनाच ेयोग्य प्रणशक्षि णदले गेल्यास शेळ्याांच्या मरतुकीच ेप्रमाि कमी होऊन त्याांच्या 
सांख्येत झपाट्याने िाढ होते. त्यामुळे मनरेगासोबत अणभसरि करताना णिभागाचे प्रमुख कायण 
प्रणशक्षि ि लसीकरि णदसले. सध्याच्या गट िाटपाच्या कायास बजटे उपलब्धेप्रमािे मयादा 
पडते. मनरेगामध्ये बजटेची मयादा नाही. फक्त 60:40 मध्ये प्रमाि बसिता आल्यास 100 
टक्के कुटुांबापयंत पोहोचता येते.  

2) कृणर्ष णिभाग: सध्या नैसर्थगक सांसाधन व्यिस्िापनाच ेकायण कृर्षी णिभागामाफण त करिे अपेणक्षत 
आहे. त्यासाठी िापरला जाईल एिढा णनधी मनरेगाांतगणत उपलब्ध आहे. 100 टक्के 
जणमनीिर ि खाजगी शेताांमध्ये ते करिे काळाची गरज आहे. मात्र, कृर्षी णिभागाच्या Rules 
of Business मध्ये तशी स्पष्ट्टता नसल्यामुळे त्या कायास गती आलेली नाही. 

3) मत्स्य सांिधणन णिभाग: मनरेगाांतगणत NRM च ेकायण करीत असताांना मोठ्या प्रमािािर शेततळे 
बाांधले जािार आहेत. त्यातील काही शेततळ्याांमध्ये गरजनुेसार मत्स्य पालन कराि ेलागेल. 
त्या सिण शेतकऱ्याांना मागणदशणन ि प्रणशक्षि या णिभागाद्वारे द्याि ेलागेल. 

4) महसुल णिभाग: ग्रामीि भागात भणूमहीन शेतमजूर कुटुांबाांना दाणरद्र्यातनू बाहेर काढण्यासाठी 
मत्ता  देिे अगत्याच े आहे. त्यासाठी जणमनीची उपलब्धता आिश्यक आहे. अशा कुटुांबाांना 
जमीन उपलब्ध करुन देण्यासाठी गायरान, गािठाि ककिा शासकीय जागा फारशी उपलब्ध 
नाहीत. तसेच, ही गरीब कुटुांब ेजागा णिकत घेऊ शकत नसले तर त्याांना 30 िर्षांच्या लीजने 
जागा घेता आल्यास त्यािर मनरेगा मत्ता देऊ शकेल. परांत,ु सद्य:स्स्ितीत त्यासाठी 
enabling provision कायद्यात नसल्याच ेलक्षात येते. तसचे, मॉडेल करारनामा सुध्दा तयार 
करािा लागेल. 

5) पिन णिभाग: सद्य:पणरस्स्ितीत राज्यात फक्त 40 टक्के शेतमालासाठी गोडाऊन/ 
काांदेचाळची व्यिस्िा होते. मनरेगामध्ये गोडाऊन अनुज्ञेय कायण आहे. गोदामाांच्या 
आिश्यतेबाबत तसेच, त्याच्या व्यिस्िापनाबाबत माणहती पसरिण्याच ेकायण णिभागाने करिे 
आिश्यक आहे. 

13. णशकण्याच्या प्रणक्रयेस आललेी गती: 
मागील 8-10 िर्षांमध्ये गूगल, युट्युब, व्हॉट्सॲप, झूम, गुगलमीट, ट्वीटर इत्यादीत िाढ झाली 
आहे. त्यातच, मागील दोन-अडीच िरे्ष कोस्व्हड-19 मुळे िळेोिळेी लागलेल्या ताळेबांदीमुळे 
लोकाांना समाज माध्यमे िापरण्याची सिय लागली आहे. याचा उपयोग यटु्युबच ेस्व्हणडओ तसेच, 
गुगलमधून अभ्यास करुन लोक आपले उत्पन्नाच ेसाधन भक्कम करत आहेत. िांणचतता णनमूणलन 
णमशन तसेच, ग्रामसमृध्दी योजनेत सिण णिभागाांनी याचा योग्य पध्दतीने िापर करिे अपेणक्षत आहे. 
त्याची काही उदाहरिे खालीप्रमािे आहेत: 

1) मनरेगा णिभागाांतगणत सरपांच, ग्रामसेिक तिा ग्रामरोजगार सेिकाांच े समृध्दी बजटेच े प्रत्येकी 2 
तासाांच े 3 णदिसाांचे प्रणशक्षि झूमद्वारे घेण्यात आले. साधारि 85,000 लोकाांना प्रणशक्षि 
देण्यासाठी साधारि रु. 1 लक्ष इतका खचण झाला. 

ब) हातकिांगले तालुक्यात स्ित:च्या मालकीची कार असलेल्या शेतकऱ्याांच्या बठैकीत दोन शेतकरी 
पनु्हा पनु्हा ‘णरसचण’ शब्दाचा उले्लख करत होते. ते काय? अस े णिचारले असता गूगल ि 
युट्युबच्या स्व्हणडओमधून अभ्यास आणि सांबांणधत शेतकऱ्याांची प्रत्यक्ष भेट यातून णमळिाऱ्या 
ज्ञानाचा शेतीत/जोडधांद्यात उपयोग यास ते ‘णरसचण’ म्हित असल्याच ेणदसल.े 
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क) खोमारपाडा (णिक्रमगड तालुका, पालघर णजल्हा) गािात तरुि लोक युट्युबच े स्व्हणडओ पाहून 
अभ्यास करतात ि एकत्र येऊन चचा करतात.  

 

14. णिभागणनहाय नांदादीप गािाांची उणिष्ट्टये : 
कबदु क्र. 6 मध्ये चचा केल्यानुसार सिण णिभाग िांणचततेिर आघातासाठी राज्यातील 100 टक्के गाि े
उणिष्ट्ट ठरितील. मात्र सांपिूण गाि समृध्द करण्याबाबतीत टप्पपा-1 ि टप्पपा-2 मध्ये णनिड झालेले 
कमणचारी/अणधकारी याांनी प्रत्येकी खालील सांख्येने गाि ेणनिडािीत: 
अ) णजल्हास्तरीय अणधकारी - मनरेगा योजनेंतगणतच्या णजल्हास्तरीय अणधकाऱ्याांनी प्रत्येकी 20 गाि े

णनिडािीत, अन्य अणधकाऱ्याांनी  एक ककिा अणधक गाि ेस्ियप्रेरिेने णनिडािीत. 
ब) उप णजल्हा/प्रकल्प (आणिणि) स्तरीय अणधकारी - प्रत्येकी 15 गाि.े 
क) तालुकास्तरीय अणधकारी - प्रत्येकी 10 गाि े
ड) बीट/कें द्र/मांडळस्तरीय अणधकारी - प्रत्येकी 5 गाि े
ई) गािस्तरीय अणधकारी - प्रत्येकी 1 गाि 
फ) मा. सरपांच - पिूण ग्रामपांचायत 
 यापेक्षा अणधक गाि ेणनिडण्यास मुभा राहील. मात्र, यापेक्षा कमी गाि ेशक्यतो णनिडू नयेत. णिणिध 
अणधकारी/कमणचारी सांयुक्तणरत्या तेच गाि णनिडू शकतात. मात्र, सिण सांबांणधत गािात सिण सांबांणधत 
अणधकारी/कमणचारी याांनी समन्ियाची जबाबदारी एकणत्रतपिे घ्यािी. 

15. नांदादीप तालकेु णनिडण्याचे सिणसाधारि णनकर्ष: 
 काही तालुक्यातील लोकप्रणतणनधी ककिा महत्िपिूण व्यक्ती पिूण तालुक्यात सगळीकडे एकाचिळेी 
चळिळीसारखी मनरेगाांतगणत अनुज्ञेय सिण 100 टक्के कामे 60:40 च्या प्रमािात राबिून शक्य तेिढी 
अणधक मत्ता णनमाि करुन णिकासाच ेउच्चाांक गाठण्याच े णिचार करताांना णदसतात अशा सांघटनक्षमता 
असलेल्या महत्िपिूण व्यक्तींनी शासनस्तरािर अजण केल्यास मा. मुख्यमांत्री महोदय याांच्या मान्यतेने सदर 
तालुक्यात नांदादीप तालुके म्हिनू मनरेगाची कामे राबणिण्यात येतील. मनरेगा णिभागाद्वारे अशा 
तालुक्याांमध्ये कमणचारी/अणधकारी याांच े सातत्यपिूण प्रणशक्षि ि सिणसाधारि जनतेत जािीिजागृतीची 
काये हातात घेण्यात येतील. 
 या तालुक्याांमध्ये सन्माननीय महत्िपिूण व्यक्ती/लोकप्रणतणनधी हे स्ियांच्या अखत्याणरत असलेले 
अणतणरक्त णनधी तसेच राज्य ि कें द्र शासनाच्या णिणभन्न योजनाांमधून अणतणरक्त णनधी उपलब्ध करुन 
तालुका, णजल्हा ि गािस्तरीय कमणचारी/अणधकारी/स्िाणनक लोकप्रणतणनधी याांच्यात समन्ियक साधून 
योजनाांच्या अांमलबजाििीत पढुाकार घेतील. 
16. अणभसरिासाठी मनरेगाणशिाय अन्य णनधी : 

 मनरेगासोबत अन्य णिभागाच्या योजनाांच ेअणभसरि केल्यास त्या णिभागाच्या अिणसांकल्पीत 
णनधीतनु अणधक पटीने कामे करता येतील. 
 राज्यशासन तसेच कें द्र शासनाच्या सिण योजनाांचा णनधी मनरेगासोबत अणभसरिासाठी 
िापरता येतील. त्यातील काही योजनाांची नाि ेउदाहरिादाखल खालीलप्रमािे आहेत. तिाणप, 
या यादीतील नाि ेही सिणसमािशेक (exhaustive) नाहीत. याणशिाय इतर कोित्याही योजना, 
ियैस्क्तक सहभाग तसचे लोकसहभागाच्या णनधीसुध्दा िापरता येतील. 

1) णित्त आयोग 
2) खासदार आमदार स्िाणनक णिकास णनधी 
3) ग्रामपांचायतींना जनसुणिधाांकरीता णमळिारे अनुदान 
4) मोठ्या ग्रामपांचायतींना नागरी सुणिधाांसाठी णमळिारे णिशेर्ष अनुदान 
5) गौि खणनज णिकास णनधी/ णजल्हा खणनज प्रणतष्ट्ठान णनधी 
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6) ग्रामपांचायतींना णमळिारे महसुली अनुदान 
7) णजल्हा पणरर्षद/पांचायत सणमती सेस मधुन उपलब्ध होिारा णनधी 
8) ग्रामपांचायतींच ेस्ि-उत्पन्न 
9) पेसा अांतगणत उपलब्ध होिारा णनधी (अनुसुणचत क्षेत्रातील गािाांकरीता) 
10)  ठक्कर बाप्पपा आणदिासी िस्ती सुधार कायणक्रम ( आणदिासी उपयोजना गािाांकरीता) 
11)  नािीन्यपिूण योजना 
12)  इतर णजल्हा योजना (Other District Scheme) 
13)  याांसह कें द्र/राज्य शासनाच्या/स्िाणनक स्िराज्य सांस्िाांच्या अन्य योजना. 

17. ग्रामसभेने पाठिलले्या प्रस्तािास प्रशासकीय मान्यता देण्याची व्यिस्िा णनमाि करिे: 
 कबदु क्र. 1 मध्ये णदलेले उणिष्ट्ट साध्य करण्यासाठी णिणिध णिभागातील गािस्तरीय कमणचारी 
आपापल्या णिभागाशी णनगडीत कामाांच े णनयोजन करुन तालुकास्तरािर सांबणधत कायणक्रम 
अणधकारी याांना पाठितील. सोबतच आपापल्या णिभागाच्या तालुका/प्रकल्पस्तरीय प्रकल्प 
अणधकाऱ्याांनासुध्दा त्याच्या प्रती पाठितील. तालुकास्तरािर यांत्रिा नसलेल्या णिभागाांशी 
णनगडीत णनयोजनाची प्रत णजल्हास्तरीय अणधकाऱ्याांना पाठिली जाईल. 
 पांचायत सणमतीशी णनगडीत णिभागाांमध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रणक्रया 
खालीलप्रमािे राहील: 
णशक्षि णिभाग: (उदाहरिािण) 
1) णजल्हा पणरर्षद तसेच णशक्षि णिभागाद्वारे सांचाणलत अनुदाणनत शाळाांशी णनगडीत सिण प्रस्ताि 

गट णशक्षिाणधकारी याांच्याकडे सादर केले जातील. याची प्रत गट णिकास अणधकारी 
याांच्याकडेसुध्दा णदली जाईल.  

2) गट णशक्षिाणधकारी याांच्याकडे येिारे प्रस्ताि खालील कारिाांनी त्याांच्याकडे दाखल होतील. 
2.1 शाळाबाहय ककिा शाळेत अणनयणमत असलेल्या मुलाांच्या पालकाांच े ियैस्क्तक लाभाांच े

प्रस्ताि. 
2.2 दहा िरे्ष अणधक ियाच े 100 टक्के सदस्य णनरक्षर असलेल्या कुटुांबाच े ियैस्क्तक लाभाच े

प्रस्ताि. 
2.3 णद. 1 णडसेंबर, 2020 रोजीच्या शासन पणरपत्रकानुसार अनुज्ञेय 13 कामाांचा िापर करुन 

णजल्हा पणरर्षद ककिा अनुदाणनत शाळा आकर्षणक करण्यासाठी कायांच ेप्रस्ताि. 
3) सद्य:पणरस्स्ितीत िरीलपैकी सिण प्रस्ताि ग्राम रोजगार सेिकामाफण त पांचायत सणमती 

कायालयात दाखल होतात. त्या प्रस्तािातील आिश्यक कागदपत्राांची छाननी करुन पतूणता 
झालेल्या प्रस्तािाांच े िकण कोड जनरेट करण्याची परिानगी गट णिकास अणधकारी देतात. 
यास प्रशासकीय मान्यता म्हिता येईल. तिाणप, SECURE या सांगिक प्रिालीमध्ये 
िकण कोड जनरेट झाल्यानांतर ताांणत्रक सहाय्यक त्या कामाचे अांदाजपत्रक तयार करुन त्या 
कामास ताांणत्रक मान्यता देतात. अशा प्रकारे सध्या दोनदा प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
व्यिस्िा आहे. तिाणप, दुसऱ्यािळेी SECURE मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्याची व्यिस्िा 
औपचाणरक स्िरुपाची आहे. कारि की, सिण छाननी/पडताळिी िकण कोड जनरेट करण्यापिूी 
केलेली असते. राज्य शासनाच्या ताांणत्रक णिभागाांमध्ये प्रशासकीय मान्यता णमळाल्यानांतर 
णिस्तृत अांदाजपत्रक तयार करुन त्यास ताांणत्रक मान्यता णदली जाते. पांचायत सणमतीत 
प्रशासकीय ि ताांणत्रक मान्यता देण्याची व्यिस्िा राज्य शासनाच्या व्यिस्िेशी सुसांगत आहे.  

4) शाळा आणि णशक्षि याांच्याशी णनगडीत कामाांमध्ये गट णशक्षिाणधकारी याांचा सहभाग णशक्षि 
व्यिस्िेसाठी पोर्षक ठरेल. त्यामुळे शाळाांना आकर्षणक करण्यासाठी प्रस्तािाांची छाननी करुन 
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कागदपत्राांची पतूणता करण्याची जबाबदारी गट णशक्षिाणधकारी याांची राहील. त्यानांतर गट 
णिकास अणधकारी याांनी त्या प्रकरिाांिर पनु्हा छाननीची णद्वरुक्ती करु नये. याचा अिण अशा 
कामाांना प्रशासकीय मान्यता गट णशक्षिाणधकारी देतील. 

5) अशा प्रकारे मान्यता णमळालेल्या कामाांच े ताांणत्रक सहायक SECURE प्रिालीमध्ये 
अांदाजपत्रक तयार करतील त्यास पांचायत सणमती, णजल्हा पणरर्षद उपणिभाग तसचे 
सािणजणनक बाांधकाम उपणिभागातील कणनष्ट्ट अणभयांता रु.5.00 लक्ष मयादेत ताांणत्रक मान्यता 
देतील ि त्यानांतर ऑनलाईन पध्दतीने SECURE मध्ये औपचाणरक प्रशासकीय मान्यता गट 
णिकास अणधकारी देतील. त्याांच्याकडुन प्राप्पत झालेल्या प्रस्तािािर गट णिकास अणधकारी 
याांनी कायालयीन कामकाजाच्या दोन णदिसाच्या आत िकण कोड तयार करिे आिश्यक 
राहील. रु.5.00 लक्षपेक्षा अणधकच्या कामाांना प्रचणलत णनयमाांप्रमािे उपअणभयांता ताांणत्रक 
मान्यता देतील. 

6) ताांणत्रक बाबीतील काही चकुा झाल्यास त्यास गट णिकास अणधकारी ककिा गट 
णशक्षिाणधकारी जबाबदार राहिार नाहीत हे येिे स्पष्ट्ट करण्यात येत आहे.  

7) 60:40 प्रमाि राखिे: शाळा आकर्षणक करण्यासाठी लागिारे जिळजिळ सिण कामाांमध्ये 
कुशल-(Material Component) अणधक असतात. त्यामुळे शाळाांकडून प्रस्ताि येताना 
खालील बाबींिर णिचार केले गेले असले पाणहजते. 

7.1 अणतणरक्त लागिारा कुशलचा भाग णशक्षि णिभागाकडून येिाऱ्या णनधीतून व्हािा. 
7.2 णशक्षि णिभागाकडून िगेळा णनधी येिार नसल्यास आमदार/खासदार णनधी ककिा 

ग्रामप्रचायतीचा णनधी ककिा अशाप्रकारच्या अन्य णनधीतनू कुशलचा अणतणरक्त लागिारा 
खचण करण्यात यािा. 

7.3 िरील दोन्ही शक्य होत नसल्यास अणतणरक्त लागिारे साणहत्य लोक/पालक सहभागातून 
णमळिाि.े 

7.4 िरील तीनही शक्य होत नसल्यास गािातच लोकाांना प्रोत्साणहत करुन अणधक अकुशल 
तयार होिारी कामे जस े णिहीर, शेततळे, पािांद रस्त्यातील मातीकाम, शेतात ककिा 
बाांधािर फळबाग/िृक्ष लागिड, शाळेच्या आिारात िृक्ष/फळबाग लागिड, गायरान/ 
गािठाि/ शासकीय जणमनीत िृक्ष/फळबाग लागिड इत्यादी कामाांची जोड द्यािी. 

7.5 णशिाय तालुक्यात ककिा णजल्ह्यात इतर णठकािी अकुशलची अणतणरक्त कामे होऊन काही 
कुशल उपलब्ध होत असल्यास त्याचा िापर करािा. 

8) कबदु क्र. 7.4 मधील कामे शाळेला आकर्षणक करण्याची इच्छा झालेल्या शाळा/ णशक्षकाांनी 
कराियाची आहेत. येिे स्पष्ट्ट करण्यात येत आहे की, इच्छुक नसलेल्या णशक्षकाांना यातली 
कोितीही कामे करण्यास बांधनकारक करण्यात येऊ नये. 

9) कबदु क्र. 7.4 मधील कामाांची कागदपत्राांची पतूणता करण्याची जबाबदारी णशक्षक/ शाळा/ 
कें द्रप्रमुख/गट णशक्षिाणधकारी याांनी घ्यािी. कारि की, ही कामे झाली नाहीत तर 60:40 च े
प्रमाि राखले जािार नाही. त्यामुळे शाळा आकर्षणक करण्याच े कायण करता येिार नाही. 
कागदपत्राांची पतूणता झालेल्या पि शाळा सुशोभीकरिाशी णनगडीत नसलेल्या प्रकरिाांना 
प्रचणलत पध्दतीने इतर अणधकाऱ्याांनी प्रशासकीय ि ताांणत्रक मान्यता द्यािी. 

10) कबदु क्र. 7.4 मधील कामाांना प्रशासकीय ि ताांणत्रक मान्यता णमळून ती कामे सुरु झाली 
असल्याची खात्री गट णशक्षिाणधकारी याांनी शाळा/णशक्षक याांच्या मदतीने करािी. जिेेकरुन, 
शाळा सुशोणभकरिाकणरता णनधी प्राप्पत होईल. 
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11) कबदु क्र. 2.1 आणि 2.2 मधील कुटुांबाांच े मनरेगाांतगणत प्रस्ताि तयार करण्याचा हेतू त्या 
कुटुांबाकडे स्माटणफोन णिकत घेता याि े यासाठी आहे. कुटुांबाकडे स्माटणफोन असल्यािर 
णशक्षकाांद्वारे णशक्षिाची गुिित्ता िाढीसाठी त्याचा सजणनात्मक पध्दतीने िापर केला जाईल 
अशी एक धारिा आहे. तसेच णशकण्याची गती चाांगली असलेली मुले शाळाबाह्य ककिा 
शाळेत अणनयणमत असत नाहीत अशीही धारिा आहे. णशक्षिाच्या गुिित्ता िाढीसाठी 
पालकाांच्या मोबाईलचा िापर न करिाऱ्या णशक्षकाांना अशा पालकाांसाठी मनरेगाच ेणनयोजन 
करण्याची आिश्यकता नाही. तसेच, शाळेत अणनयणमत असलेली ककिा शाळा बाहय 
मुलाांच्या णशकण्याच्या गतीशी काहीही सांबांध नाही असा णिश्वास करिाऱ्या णशक्षकाांनीसुध्दा 
सांबांणधत पालकाांसाठी मनरेगाच्या कामाांच ेणनयोजन करण्याची गरज नाही. 

12) णजल्हा पणरर्षद णशक्षकाांची सांख्या 2,50,000 आहेत. याचा 1 टक्का 2,500 आणि 2.5 टक्के 
6,250 होतील. एिढया सांख्येने णशक्षक नांदादीप गाि े णनिडतील. प्रत्येक तालुक्यातील 
अणधकाणधक णशक्षक गाि ेदत्तक घेऊन त्याांना नांदादीपसारखे प्रकाशमान करतील. यासाठी 
गट णशक्षिाणधकारी याांनी णशक्षकाांना प्रोत्साणहत कराि.े अशा उिेशाने कायण करिाऱ्या 
णशक्षकाांद्वारे दत्तक घेतलेल्या नांदादीप गािाांमध्ये गाि समृध्दीच्या िाटचालींचा मागोिा 
घेण्यासही गट णशक्षिाणधकाऱ्याांना प्रोत्साणहत करण्यात येत आहे. नांदादीप गािाांच्या शाळा 
सुशोणभकरि व्यणतणरक्त मनरेगाांतगणत कामाांना गट णशक्षिाणधकाऱ्याांनी प्रशासकीय मान्यता 
देऊ नये. 

13) गट णशक्षिाणधकारी याांच्याकडे समग्र णशक्षा अणभयानाचे अणभयांतासधु्दा कायणरत असतात. 
त्याांचाही सदुपयोग मनरेगाांतगणत कामाांची गुिित्ता आणि गतीसाठी करता येईल. 60:40 च्या 
प्रमािाची गिना करण्यासाठी या अणभयांत्याांची णिशेर्षकरुन मदत णमळू शकेल. 
 

या शासन णनिणयाच्या अनुर्षांगाने सिण णिभागाांनी आपापल्या णिभागाचा अणभसरि शासन णनिणय 06 
जानेिारी, 2023 पयंत णनगणणमत कराियाच ेआहेत.    

सदर शासन णनिणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक क्र. 202212151125543416 असा आहे. हा शासन णनिणय 
णडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने. 

 

        ( नांदकुमार ) 
            अपर मुख्य सणचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल याांच ेप्रधान सणचि, राजभिन, मुांबई. 
2. मा. सभापती, महाराष्ट्र णिधानपणरर्षद याांच ेसणचि, महाराष्ट्र णिधानमांडळ, मुांबई.   
3. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र णिधानसभा याांच ेसणचि, महाराष्ट्र णिधानमांडळ, मुांबई. 
4. मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सणचि, मांत्रालय, मुांबई. 
5. मा. उप मुख्यमांत्री याांचे सणचि, मांत्रालय, मुांबई. 
6. मा.मांत्री (रोहयो) याांचे खाजगी सणचि, मांत्रालय, मुांबई. 
7. सिण मा.मांत्री याांचे खाजगी सणचि, मांत्रालय, मुांबई. 
8. मा. णिरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र णिधानपणरर्षद याांचे खासगी सणचि, महाराष्ट्र णिधानमांडळ, मुांबई.   

http://www.maharashtra.gov.in/
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9. मा.णिरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र णिधानसभा याांचे खासगी सणचि, महाराष्ट्र णिधानमांडळ, मुांबई. 
10. मा.सणमती प्रमुख,महाराष्ट्र णिधानमांडळ रोहयो सणमती,णिधानमांडळ सणचिालय, मुांबई  
11. मुख्य सणचि याांच ेसहसणचि, मांत्रालय, मुांबई.   
12. सिण अपर मुख्य सणचि/प्रधानसणचि/सणचि, सिण मांत्रालयीन णिभाग (सांबांणधत क्षेत्रीय कायालयाांना 

माणहतीसाठी ि आिश्यक कायणिाहीसाठी).  
13. सिण णिभागीय आयकु्त. 
14. आयुक्त, महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीि रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र, नागपरू. 
15. आयुक्त (कृर्षी), महाराष्ट्र राज्य, पिेु, 
16. सांचालक, मृदसांधारि ि पािलोट क्षते्र व्यिस्िापन, महाराष्ट्र राज्य,पिेु. 
17. सिण सांचालक, कृणर्ष आयकु्तालय, पिेु. 
18. मुख्य अणभयांता, लघु पाटबांधारे (स्िाणनक स्तर), पिेु. 
19. सांचालक, भजूल सिके्षि ि णिकास यांत्रिा, पिेु.  
20. सिण णजल्हाणधकारी. 
21. सिण मुख्य कायणकारी अणधकारी, णजल्हा पणरर्षद. 
22. सिण णिभागीय कृणर्ष सहसांचालक. 
23. सिण अधीक्षक अणभयांता,पाटबांधारे/सिण अधीक्षक अणभयांता,लघु पाटबांधारे, (स्िाणनकस्तर).  
24. सांचालक, अिण ि साांस्ख्यकी सांचालनालय, मुांबई. 
25. महासांचालक, माणहती ि जनसांपकण , मुांबई (प्रणसध्दीकरीता). 
26. सिण णजल्हा अणधक्षक कृणर्ष अणधकारी. 
27. सिण उपायुक्त (णिकास). 
28. महालेखापाल (लेखापणरक्षा), महाराष्ट्र 1 ि 2, मुांबई ि नागपरू.  
29. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 1 ि 2, मुांबई ि नागपरू.   
30. सिण णजल्हा कोर्षागार अणधकारी. 
31. सिण सह सणचि/उप सणचि/अिर सणचि ि कायासन अणधकारी, रोहयो. 
32. सिण मांत्रालयीन णिभाग. 
33. णनिडनस्ती, रोहयो-6अ. 
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पनरनिष्ट-1 

वंनित असण्यािे ननकष, त्यांिे भारांि आनण के्षते्र 

अ.क्र. वंनिततेिे ननकष 

राज्याच्या MPI 
स्कोरमध्ये 
(14.9%) 
नवनवध 

आयामांच्या 
योगदानािी 
टक्केवारी 

प्रामखु्याने 

नवनिष्ट 
आयामांच्या 
वंनिततेमळेु 
गनरबीिी 
टक्केवारी 

1. आरोग्य (भारांि ⅓) 

1.1 जर 0 ते 59 मवहने ियोगटातील कोणतेही मलू, 
ककिा 15 ते 49 िरे्ष ियोगटातील मवहला, ककिा 
15 ते 54 िरे्ष ियोगटातील परुुर्ष - जयाांच्यासाठी 
पोर्षणविर्षयक मावहती उपलब्ध आहे अशी 
कोणतीही व्यक्ती कुपोवर्षत असेल. (भाराांश ½) 

31.7% 12.39% 

1.2 सिेक्षणापिूीच्या पाच िर्षांच्या कालािधीत 
कुटुांबात 18 िर्षाखालील बालक/वकशोराांचा मतृ्य ू
झाला आहे. (भाराांश ¼) 

1.1% 0.83% 

1.3 सिेक्षणापिूीच्या 5 िर्षांमध्ये कुटुांबातील 
कोणत्याही मवहलेने सिात अलीकडील 
बाळांतपणातनू झालेल्या जन्मासाठी वकमान 4 
प्रसतूीपिूव काळजी भेटी घेतल्या नाहीत ककिा 
प्रवशवक्षत कुशल िैद्यकीय कमवचाऱयाांकडुन मदत 
वमळाली नाही तर कुटुांब िांवचत आहे. (भाराांश ¼) 

9.1% 

 
7.13% 

2. निक्षण (भारांि ⅓) 

2.1 दहा िरे्ष ककिा त्याहून अवधक ियाच्या घरातील 
एकाही सदस्याने सहा िरे्ष शालेय वशक्षण पणूव 
केलेले नाही. (भाराांश ½) 

10.9% 4.27% 

2.2 शालेय ियाचा कोणतेही मलू जया ियात तो/ती 
आठिी िगव पणूव करेल त्या ियापयंत शाळेत जात 
नाही. (भाराांश ½) 

7.6% 2.96% 
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3. राहणीमान (भारांि ⅓) 

3.1 शेण, शेती वपके, झडुपे, लाकूड, कोळसा ककिा 
कोळसा िापरून घरगतुी स्ियांपाक करतात. 
(भाराांश 1/7) 

9.1% 12.46% 

3.2 घरामध्ये कोणतीही स्िच्छता सवुिधा नाही ककिा 
असधुावरत आहे ककिा ती सधुारलेली आहे परांत ु
इतर कुटुांबाांसोबत सामावयक केली आहे. (भाराांश 
1/7) 

9.1% 12.50% 

3.3 घराला वपण्याचे पाण्याची सधुावरत व्यिस्था 
उपलब्ध नाही ककिा सरुवक्षत वपण्याचे पाणी 
घरापासनू वकमान 30-वमवनटाांच्या अांतरािर आहे 
(एक फेरी म्हणनू). (भाराांश 1/7) 

3.9% 5.27% 

3.4 घरामध्ये िीज नाही.  (भाराांश 1/7) 2.3% 3.14% 

3.5 कुटुांबाकडे अपरुी घरे आहेत: मजला नैसर्गगक 
सावहत्याचा बनलेला आहे, ककिा छत ककिा कभत 
प्राथवमक सामग्रीपासनू बनलेली आहे. (भाराांश 
1/7) 

7.4% 10.12% 

3.6 कुटुांबाजिळ यापैकी एकापेक्षा अवधक मालमत्ता 
नाही: रेवडओ, टीव्ही, टेवलफोन, सांगणक, 
जनािराांची गाडी, सायकल, मोटारसायकल ककिा 
रेविजरेटर; आवण त्याच्या मालकीची कार ककिा 
ट्रक नाही.  (भाराांश 1/7) 

4.9% 6.72% 

3.7 घरातील कोणत्याही सदस्याचे बकँ खाते ककिा 
पोस्ट ऑवफस खाते नाही. (भाराांश 1/7) 

2.8% 3.8% 

4 बहुआयामी परंत ुकोणत्याही नवनिष्ट आयामास 
ननर्ददष्ट करता आले नाही 

- 18.41% 
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पनरनिष्ट-2 

नवनवध वंनिततेवर मात करण्यासाठी प्रत्यक्षनरत्या जबाबदार नवभाग 

अ.
क्र. 

वंनिततेिे ननकष वंनित 
अवस्थेतून बाहेर 
पडण्यासाठी 
करावयाच्या 

बाबी 

आवश्यक सोयी 
सनुवधा 

मखु्य 
जबाब
दार 

नवभाग 

मदतीकनरता 
घटकवार जबाबदार 

नवभाग 

सा. 
न्या. 

आ.वि
वि 

इमा.
बक . 

1. आरोग्य (भारांि ⅓)       

1.1 जर 0 ते 59 मवहने ियोगटातील 
कोणतेही मलू, ककिा 15 ते 49 
िरे्ष ियोगटातील मवहला, ककिा 
15 ते 54 िरे्ष ियोगटातील परुुर्ष 
- जयाांच्यासाठी पोर्षणविर्षयक 
मावहती उपलब्ध आहे अशी 
कोणतीही व्यक्ती कुपोवर्षत 
असेल. (भाराांश ½) 

1. िारांिार 
सकस आहार 
घेणे  

2. आहारामध्ये 
विविधता असणे  

3. या सिव 
बाबतीत 
आिश्यक ज्ञान 
असणे  

1.विविधता पणूव 
मबुलक आहार  

2. डेटा पकॅ सह 
मोबाईल   

3. कुककग गसॅ  

4. कुकर  

5 .विज  

6.आकर्षवक 
अांगणिाडी  

म. ि 
बा. वि.  

अजा  अज  भज  

2. निक्षण (भारांि ⅓)       

2.1 दहा िरे्ष ककिा त्याहून अवधक 
ियाच्या घरातील एकाही 
सदस्याने सहा िरे्ष शालेय वशक्षण 
पणूव केलेले नाही. (भाराांश ½) 

प्रौढ साक्षरता  ऑनलाईन 
असल्यास 
डेटापकॅ सह 
मोबाईल  

शालेय 
वशक्षण 

अजा अज भज 

2.2 शालेय ियाचा कोणताही मलू 
जया ियात तो/ती आठिी िगव पणूव 
करेल त्या ियापयंत शाळेत जात 
नाही. (भाराांश ½) 

 

1. वनयवमत 
उपस्स्थती   

2. आकर्षवक 
शाळा  

3. उत्तम 
वशक्षणाची 
गणुित्ता  

1. पालकाने 
परुिाियाचे 
शैक्षवणक सावहत्य  

2. डेटा पकॅसह 
मोबाईल  

3.आकर्षवक 
शाळा 

शालेय 
वशक्षण  

अजा अज भज 
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3.  राहणीमान (भारांि ⅓) 

 

सोयी सवुिधाांचे 
स्िामीत्ि  
िाढिणे. 

उत्पन्न िाढीसाठी  

मत्ता वनर्गमती 

1. कृर्षी  

2. पश ु
सांिधवन  

3मत्स्य 
पालन  

अजा अज भज 

 
1) महाराष्ट्ट्र राजयाचे बहुआयामाांिर आधावरत (MPI) गवरबी वनदेशाांक NFHS4 च्या आधारािर 

देण्यात आले आहेत. 
2) राष्ट्ट्रीय कुटुांब आरोग्य सव्हेक्षण-4 (NFHS-4) िर्षव 2015-16 मध्ये करण्यात आले होते.   

 

***** 
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पनरनिष्ट- 3  

नजल्हावार बहुआयामी गरीबीिी टक्केवारी, त्यािी तीव्रता आनण त्यािे नवश्लेषण 
Districts of 

Maharashtra 

Headcount 

Ratio 

Intensity MPI 

Ahmadnagar 15.45% 43.67% 67 

Akola 13.38% 40.05% 54 

Amravati 12.24% 41.90% 51 

Aurangabad 14.86% 42.90% 64 

Bhandara 08.19% 38.79% 32 

Beed 22.66% 43.15% 98 

Buldhana 18.22% 43.60% 79 

Chandrapur 17.65% 43.00% 76 

Dhule 33.23% 50.18% 167 

Gadchiroli 20.58% 41.66% 86 

Gondia 18.75% 39.31% 74 

Hingoli 28.05% 42.27% 119 

Jalgaon 18.60% 45.58% 85 

Jalna 29.41% 42.50% 125 

Kolhapur 10.17% 40.38% 41 

Latur 17.90% 41.30% 74 

Mumbai 03.59% 39.73% 14 

Mumbai Suburban 04.65% 42.93% 20 

Nagpur 06.72% 38.02% 26 

Nanded 27.48% 41.43% 114 
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Nandurbar 52.12% 53.78% 280 

Nashik 18.31% 45.45% 83 

Osmanabad 17.84% 41.75% 74 

Parbhani 23.39% 40.59% 95 

Pune 05.29% 39.45% 21 

Raigad 10.19% 45.55% 46 

Ratnagiri 18.47% 40.77% 75 

Sangli 10.18% 40.67% 41 

Satara 11.02% 40.37% 45 

Sindhudurg 15.39% 39.86% 61 

Solapur 12.60% 42.62% 54 

Thane 15.24% 46.94% 72 

Wardha 08.82% 40.48% 36 

Washim 22.53% 41.70% 94 

Yavatmal 23.54% 43.56% 103 

 

Districts of Maharashtra are as per the 2011 Census of India. 

 

 

  



शासन णनिणय क्रमाांकः मग्रारो-2022/प्र.क्र.174/रोहयो-6अ 
 

पृष्ट्ठ 32 पैकी 30 

 

नजल्हावार बहुआयामी गरीबीिे नवश्लेषण 

 पणूवपणे शहरी असलेल्या मुांबई महानगरीच्या दोन वजल्हे िगळुन बाकींच्या वजल््ाांचे  Multi-
Dimensional Poverty Index (MPI) त्यात देण्यात आले आहेत. ग्रामीण ि शहरी दोन्ही भागाांचे  
एकवित वनदेशाांक बवघतल्यास नांदरुबार सिावधक अडचणीत जाणिते तर धळेु क्रमाांक दोनिर आहे. वनती 
आयोगाच्या दस्ताऐिजात MPI दशाांशमध्ये वदले आहेत. समजण्यास सकुर व्हािा म्हणनु त्यास 1,000 या 
सांख्येने गणुले आहे.  

 त्यानसुार बवघतल्यास टक्केिारीत पणेु वजल्हा (5.29%) िर सिावधक चाांगला वजल्हा असनू 
नांदरूबार (52.12%) िर सिावधक अडचणीत असलेला वजल्हा वदसतो. म्हणजेच पणेु वजल््ाच्या तलुनेत 
नांदरूबार वजल््ात 10 पटीने लोक गरीबीखाली जगत आहेत. माि MPI प्रमाणे बवघतल्यास पणेु वजल््ाचा 
MPI 21 आहे तर नांदरूबार वजल््ाचा MPI 280 आहे. अत: MPI प्रमाणे पणेु वजल््ाच्या तलुनेत 
नांदरूबार 14 पटीने गरीब आहे. याचा अथव असा वक पणेु वजल््ातील गरीब लोक िांवचततेच्या कमी 
आयामाांमध्ये िांवचत आहेत. तर नांदरूबार वजल््ातील गवरब लोक प्रत्येकी अवधक आयामाांमध्ये िांवचत 
आहेत. नांदरुबार वजल््ामधील गरीब लोकाांची गरीबीची तीव्रता अवधक आहे. 

 तसेच राजयात 100 च्यािर MPI असलेले 6 वजल्हे (धळेु, कहगोली, जालना, नाांदेड, नांदरूबार आवण 
यितमाळ) आहेत. 

 त्याचप्रमाणे फक्त ग्रामीण भागाचे MPI बवघतल्यास राजयातील 13 वजल््ाचे MPI 100 पेक्षा 
अवधक आहेत. ते वजल्हे खालीलप्रमाणे आहेत. 

1) नांदरूबार (303), 2) ठाणे (241), 3) धळेु (199), 4) नाांदेड (143), 5) जालना (140), 
6) कहगोली (133), 7) नावशक (130), 8) यितमाळ (120), 9) परभणी (113), 10) चांद्रपरू 
(108), 11) िावशम (105), 12) बीड (103), 13) जळगाांि (100). 

 िरील यादीत गडवचरोली आवण उस्मानाबाद हे दोन आकाांवक्षत वजल्हे नाहीत. ही नोंद घेण्यासारखी 
बाब आहे. तसेच नावशक ग्रामीण एरव्ही मागासलेले समजले जाणाऱया वजल््ाांच्या तलुनेत अवधक 
अडचणीत आहे, हेही लक्षात येते. परभणी आवण चांद्रपरूची स्स्थती िावशम या आकाांवक्षत वजल््ाच्या तलुनेत 
अवधक अडचणीची आहे. ठाणे वजल््ाचा MPI पालघर वजल््ामळेु असािे असे येथे गहृीत धरण्यात येत 
आहे. तथावप, पालघर वजल्हासदु्धा आकाांवक्षत वजल्हा नाही हे नोंद घेण्यासारखे आहे.  

 असे वजल्हे जेथे काही तालकु्याांचे शहरीकरण झाले आहे, तेथे ग्रामीण भागाची अडचण लपनू जाते. 
या विश्लेर्षणातनू लक्षात येते की, मनरेगा ही योजना ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी आहे. हे लक्षात घेऊन 
सांबांवधत वजल््ातील वजल्हावधकाऱयाांनी मनरेगाच्या कामाकडे लक्ष देण्याची आिश्यकता आहे. 
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पनरनिष्ट - 4 

पनरनिष्ट 1, 2 व 3 या आधारावर नजल्हाननहाय इष्टांक 
S.No. District Population of 

Rural 

Maharashtra 

as per 2011 

census 

Population of 

Rural 

Maharashtra 

as per jal 

jeevan 

mission as on 

Apr 22 

Headcount 

Ratio in 

Rural areas 

as per MPI 

report 

Estimated 

BPL 

Population 

Estimated 

no. of BPL 

Families 

Maximum 

Possible 

Man-days 

under 

MGNREGA 

1 Ahmednagar 36,30,542 39,42,566 18.57% 7,32,135 1,83,034 1,83,03,363 

2 Akola 10,94,165 11,34,989 17.03% 1,93,289 48,322 48,32,216 

3 Amravati 18,51,158 19,25,289 16.92% 3,25,759 81,440 81,43,972 

4 Aurangabad 20,81,112 24,40,734 21.41% 5,22,561 1,30,640 1,30,64,029 

5 Bhandara 9,66,503 23,78,964 11.22% 2,66,920 66,730 66,72,994 

6 Beed 20,70,751 10,16,051 23.97% 2,43,547 60,887 60,88,686 

7 Buldhana 20,37,398 21,20,555 20.38% 4,32,169 1,08,042 1,08,04,228 

8 Chandrapur 14,28,929 15,27,639 25.06% 3,82,826 95,707 95,70,658 

9 Dhule 14,79,826 17,45,789 39.46% 6,88,888 1,72,222 1,72,22,208 

10 Gadchiroli 9,54,909 9,16,958 23.06% 2,11,451 52,863 52,86,263 

11 Gondia 10,96,577 11,63,222 20.76% 2,41,485 60,371 60,37,122 

12 Hingoli 9,98,612 11,18,022 31.50% 3,52,177 88,044 88,04,423 

13 Jalgoan 28,87,206 32,31,982 21.73% 7,02,310 1,75,577 1,75,57,742 

14 Jalna 15,81,617 15,37,811 33.13% 5,09,477 1,27,369 1,27,36,920 

15 Kolhapur 26,45,992 31,56,467 13.97% 4,40,958 1,10,240 1,10,23,961 

16 Latur 18,29,216 20,00,867 20.17% 4,03,575 1,00,894 1,00,89,372 

17 Nagpur 14,74,811 16,71,794 11.26% 1,88,244 47,061 47,06,100 

18 Nanded 24,47,394 26,83,724 34.48% 9,25,348 2,31,337 2,31,33,701 

19 Nandurbar 13,72,821 16,88,184 55.92% 9,44,032 2,36,008 2,36,00,812 

20 Nashik 35,09,814 37,26,266 29.33% 10,92,914 2,73,228 2,73,22,845 

21 Osmanabad 13,76,519 13,55,928 18.99% 2,57,491 64,373 64,37,268 

22 Palghar - 19,14,751 % - - - 

23 Parbhani 12,66,280 15,46,500 27.84% 4,30,546 1,07,636 1,07,63,640 

24 Pune 36,78,226 43,35,754 8.03% 3,48,161 87,040 87,04,026 

25 Raigad 16,64,005 22,42,372 18.39% 4,12,372 1,03,093 1,03,09,305 

26 Ratnagiri 13,51,346 15,66,749 21.38% 3,34,971 83,743 83,74,273 

27 Sangli 21,02,786 24,54,042 12.95% 3,17,798 79,450 79,44,961 

28 Satara 24,33,363 27,13,380 11.39% 3,09,054 77,263 77,26,350 

29 Sindhudurg 7,42,645 7,47,275 17.52% 1,30,923 32,133 32,73,065 

30 Solapur 29,18,665 30,72,504 15.92% 4,89,143 1,22,286 1,22,28,566 

31 Thane 25,45,470 13,14,458 50.10% 6,58,543 1,64,636 1,64,63,586 

32 Wardha 8,77,474 9,94,696 9.38% 93,302 23,326 23,32,562 

33 Washim 9,85,747 10,63,106 25.01% 2,65,883 66,471 66,47,070 

34 Yawatmal 21,74,195 21,84,409 27.32% 5,96,781 1,49,195 1,49,19,513 

MAHARASHTRA 6,15,56,074 6,86,33,797 - 1,44,45,032 36,11,258 36,11,25,802 
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     पनरनिष्ट – 5  

वारंवार लागणारा व्यय : 

 

 दर मवहन्याला कराियाच्या व्ययासाठी करािे लागणारे मनषु्ट्य वदिस 15 वदिस. 
  िार्गर्षक लागणारे मनषु्ट्य वदिस   -  180. 

एकदा लागणारा व्यय : 

 

• एकदा कराियाच्या व्ययासाठी करािे लागणारे काम - 50 मनषु्ट्य वदिस. 

 

 

 

अ.क्र. तपिील मानसक व्यय  (रूपये) मनरेगा मनषु्य नदवस 

1 सकस/ सांतुवलत/ विविधतापणूव/ 
चिदार मबुलक आहार 

1,500 6 वदिस 

2 कुककग गसॅ 1,100 5 वदिस 

3 डेटा पकॅ 400 2 वदिस 

4 िीजेचे बील 500 2 वदिस 

अ.क्र. तपिील व्यय  (रूपये) मनरेगा मनषु्य नदवस 

1 पे्रशर कुकर 2,000 8 वदिस 

2 वमक्सर 3,000 12 वदिस 

3 मोबाईल 7,500 30 वदिस 
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