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िाचा :- 1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा - 2005, 
             2) महाराष्ट्र रोजगार हमी अवधवनयम (सधुावरत) कायदा - 2014,  
                 

प्रस्तािना- 

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा मूळ उद्यशे हा ग्रामीण भागातील व्यक्तींना 
अकुशल कामाची मागणी केल्यािर कामे उपलब्ध करुन देण्यासाठी ियैक्तीक ि सािगजवनक कामे हाती 
घेऊन त्याव्दारे कायमस्िरुपी मत्ता वनमाण करुन ग्रामीण भागात मुलभतू सुविधा तसेच गरजु कुटंुबांना 
उत्पन्नाची साधने उपलब्ध करुन देणे हा आहे. त्यामुळे मत्ता कोणत्या वनमाण कराव्यात यािर यािर विचार 
करण्याची आिश्यकता असून त्यासाठी उद्दीष्ट्ट स्पष्ट्ट असणे आिश्यक आहे.  
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतनू 100 वदिसापयंतच्या 100% मजुरीचे प्रदान 
कें द्र शासनाकडून करण्यात येते कुशल ि सामुग्रीचे 75% प्रदान कें द्र शासनाकडून ि 25% खचग राज्य 
शासन उचलते. त्यामुळे कें द्र-राज्य 90:10 याप्रमाणे मग्रारोहयो राज्यात राबविण्यात येते. या योजनेतून 
60% कामािरील खचग कृषी ि कृषी संलग्न कामािर, 65% खचग नैसर्गगक ससंाधन व्यिस्थापनािर तर 60% 
खचग ियैक्क्तक लाभासाठी करणे अपेवक्षत आहे. तसचे 50% कामे ग्रामपचंायतीमाफग त राबिली जाणे अपेवक्षत 
आहे. मात्र, आज रोजी जिळपास 80% कामे ग्रामपचंायती माफग त राबविली जातात. तसेच राज्य 
शासनाकडून 100 वदिसांिरील मजुरीचा भार उचलला जातो. 
3. राज्याच्या मनरेगा विभागाने आज पयंत केिळ रोजगार परुविणे हेच ध्येय समोर ठेिले असल्याच े
वदसून येते. मात्र सद्यक्स्थतीत अन्य राज्य जसे की तावमळनाडू, केरळ, तेलगंणा आधं्र प्रदेश ही राज्ये  मनरेगा 
योजनेस विकासाची योजना म्हणनू पाहतात. त्यामुळे अलीकडील काळात  या योजनेचे उवद्दष्ट्ट केिळ 
रोजगार परुविणे न राहता ग्रामीण भागातील लोकाचंे जीिनमान उंचािून गवरबी दूर करणे असे  स्पष्ट्ट होते. 
 

4. मग्रारोहयोच्या विविध योजनांच्या संयोजनातून ियैक्क्तक ि सािगजवनक बाबी वदल्यास प्रत्येक 
शेतकरी श्रीमंत (लखपती) होऊ शकतात. त्यासाठी गांि वनिडुन त्या गािातील सिग पात्र कुटंूबांना वनिडून 
त्यांनाच प्रत्येकी शेततळे, गोठा, नाडेप आवण शोष खडडा ही कामे एकाच िळेी एकवत्रतवरत्या द्याि े
लागतील. त्याने ते गांि ि त्या गािातील सिग कुटंुब समृध्दीच्या वदशेने मागगक्रमण करतील. शेतकरी 
समृध्दीच्या मागािर क्रमण करेल. तरच वनयोजन (रोहयो) विभागाच्या वदनांक 02 सप्टेंबर, 2020 रोजीच्या 
शासन पवरपत्रकाचे उवददष्ट्ठ “मी समृध्द तर गाि समृध्द” आवण “गाि समृध्द तर माझा महाराष्ट्र समृध्द” 
साध्य होईल. 
5. तसेच भवूमहीन शेतमजूरांना सुध्दा याच प्रकारे सयंोजनातून एकवत्रत वरत्या लाभ देऊन योग्य 
प्रवशक्षण वदल्यास ते जनािरांचे दुध, गोबर, मूत्र, शेळीपालन असल्यास मासं, गांडूळखत, सेंवद्रय खत 
इत्यादी विकून श्रीमंत होतील. अशा पध्दतीने शेतकरी असो की भवूमहीन शेतमजूर मग्रारोहयोतनू प्रत्येकाचा 
श्रीमंतीचा मागग खुला करता येते.  
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मावहतीचा स् त्रोत 

 UIDAI ची िषग - 2021 कवरता प्रस् तावित लोकसंख् येची मावहती  
 वरझव् हग बकक फफ इंवडयाचा िार्गषक अहिाल-2013  
 ग्राम विकास मंत्रालयाचे सकेंतस् थळ - NREGASOFT MIS 
 India's national MPI is based on the findings of the National Family Health Survey          

which was conducted between 2015 and 2016, and developed by NITI Aayog. 

6.  

 

 िरील तक्त्याचे अिलोकन केल ेअसता अस ेलक्षात येते की दवक्षण भारतातील  जिळपास सिग राज्ये 
कें द्र शासनाकडून अवधकावधक वनधी प्राप्त करून घेतात ि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 

राज्य 
लोकसंख्या 
(लाखात) 

दावरद्रय 
रेषेखालील 
कुटंुब  (%) 

दावरद्रय 
रेषेखालील 
लोकसंख्या 
(लाखात) 

मनुष्ट् यवदिस 
वनमीती-2021-22 
(लाखात) 

प्रवत BPL कुटंुब 
मनुष्ट् यवदिस 

वनमीत  

आंध्रप्रदेश 539 12.31 66.35 1248 50.94 
तामीळनाडू 778 4.89 38.04 2866 65.89 
िसे्ट बगंाल  996 19.98 199 3130 31.46 
झारखंड  385 42.16 162.3 988 13.92 
केरल 356 0.71 2.52 816 65.28 
उत्तरप्रदेश 2378 37.79 898.6 2851 8.16 
महाराष्ट्र 1254 14.9 186.2 552 6.04 
भारत  13755 21.92 3015 30215 20.11 
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हमी योजने च्या िापर करून विकासाच्या रचनात्मक कामात मोठा िाटा उचलतात. सदर योजना 
राबविताना दवक्षण भारतातील राज्यानंी काही महत्िाचे  रचनात्मक बदल केल ेआहेत.  

 जसे की, 

1. रोजगार हमी मधून अवधक वनधी कें द्राकडून उपलब्ध करून घेण्यासाठी राज्य विविध बाबी 
आपल्या स्तरािर वनमाण करतात जस ेकी एखादे कामाचा कुशल खचग अवधक असल्यास अवधकचा 
कुशल खचग आधं्रप्रदेश िहन करते. 

2. तावमळनाडू कडून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अतंगगतची मजुरी 
बाजारभािापेक्षा कमी असल्यामुळे मजुरी दर िाढिून वदला जातो िाढीि दराचा िाटा राज्य उचलते. 

3. तेलगंणा, कनाटक, केरळ ही राज्ये मग्रारोहयो या अतंगगत घेण्यात येणाऱ्या योजनांचे अवभसरण 
राज्याचं्या विभागाशी करतात त्यामुळे जास्तीत जास्त वनधी कें द्र शासनाकडून उपलब्ध करून घेता 
येते. 

8. कें द्र शासनाने महात् मा गांधी नरेगा कायदा 2005 मधील अनुसचूी -   1 मधील पवरच् छेद क्र. 6 नुसार 
विविध विभागांच् या योजनाचंे अवभसरण (Convergence) महात् मा गांधी राष्ट् रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेशी करण् याच े धोरण वनवित केले आहे. या अवभसरण धोरणामुळे महात् मा गांधी नरेगा अंतगगत इतर 
विभागाच् या योजनाशंी अवभसरणाद्वारे वनमाण होणाऱ्या विविध मत् तांची गुणित् ता ि उत् पादकता िाढीस 
लागणार आहे. अनुसुवच 1 मधील पवरच्छेद 6 मध्ये खालील बाब नमुद आहे.  
 

 “The State Government shall take concrete steps to achieve effective inter-departmental 

convergence till the last mile implementation level of the works under the Scheme with other 

Government Scheme / program so as to improve the quality and productivity of assets, and bring in 

synergy to holistically address the multiple dimensions of poverty in a sustainable manner.” 
  
9. उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने वनयोजन विभागाच्या वदनांक 30/03/2021 रोजीच्या शासन 
वनणगयाव्दारे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतगगत हाती घेण्यात येणारी सिगच 262 
प्रकारची कामे अवभसरणाव्दारे करण्याचा वनणगय घेण्यात आलेला आहे. सदर शासन वनणगयातील 
तरतुदीनुसार शाळेसाठी / खेळाच्या मैदानासाठी सरंक्षक भभत बाधंकाम करणे, छतासह बाजार ओटा, 
शालेय स् ियंपाकगृह वनिारा, नाला-मोरी बाधंकाम, सािगजवनक ि गटाच्या जागेिरील गोदाम / कांदे चाळ, 
वशतगृह, वसमेंट रस् ता, पेव्व्हग ब्लॉक रस्ता, डांबर रस्ता, शाळेकवरता / खेळाच्या मैदानाकवरता साखळी 
कंुपण, अंगणिाडी बांधकाम, ग्रामपंचायत भिन, सामुहीक मत् स् यतळे, सािगजवनक जागेिरील शेततळे, 
काकक्रीट नाला बांधकाम, आर.सी.सी. मुख् य वनचरा प्रणाली, भवुमगत बधंारा, वसमेंट नाला बांध, कॉम्पोवझट 
गॅवबयन बधंारा, बचत गटांच्या जनािरासंाठी सामुवहक गोठे, स्मशानभमूी शेड बाधंकाम, नाडेप कंपोस् ट, 
इत्यादी महत्िाच्या कामासह सिगच कामे  घेण्यात येणार आहेत. यामुळे येत्या काळात कामाची मागणी मोठया 
प्रमाणािर िाढणार आहे, त्याचप्रमाणे कुशल खचात  ही  मोठी िाढ होणार आहे.  
उदाहरणाथग- 
  अवभसरणाद्वारे वसमेंट रस्त्याचे काम घेतल्यास 3 मी. रंुदी ि 100 मी. लांबीसाठी एकूण 
रु.3,78,436/- इतका खचग लागतो. त्यापैकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतगगत 
मजूरीकरीता रक्कम रु.95,637/- ि कुशल खचाकरीता 81,225/- असा एकूण रु.1,76,862/- इतका 
खचग तसचे उिगरीत खचग इतर योजनेतून (वजल्हा विकास वनयोजन सवमती, चौदािा वित्त आयोग, 
लोकप्रवतवनधींनी सचुविललेी मुलभतू योजनेची वििीध कामे (लखेावशषग 2515 अतंगगत), िसंतराि नाईक 
तांडा िस्ती योजना, अल्पसखं्याक विभागाकडून राबविण्यात येणा-या मुलभतू विकासाच्या योजना, आमदार 
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वनधी, खासदार वनधी, इत्यादी) रु.2,01,574/- इतका खचग येतो. तेव्हा ग्रामपंचायतीस वििीध विकास 
योजनेच्या कामांतून जोड देता येईल ि रोजगार हमी योजनेचेच्या कामांची व्याप्ती ग्राम स्तरािर िाढिता 
येईल.  
10. रोजगार हमी योजना विभागाने विभागाअंतगगत विविध योजनांचे संयोजन हाती घेऊन शरद पिार 
ग्रामसमृद्धी योजना राबविण्यास राज्याच्या मंवत्रमंडळाने मंजुरी वदली आहे त्यानुसार गुरांच्या जनािरासंाठी 
गोठा, शेळी पालन शेड, कुक्कुट पालन शेड ि नाडेप कंपोस्ट हे एकवत्रत िा स्ितंत्र पद्धतीने देण्याचा वनणगय 
घेण्यात आला आहे. 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अतंगगत येणारे विविध लाभार्थ्यांना लाभ  देताना 
अनेक मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मा. विधानसभा सदस्य तसेच अन्य लोकप्रवतवनधींनी िळेोिळेी सूचना केल्या 
होत्या त्यानुसार विविध विभागांच्या समन्ियातून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अतंगगत 
काम करणाऱ्या लाभार्थ्यांना पॅकेज स्िरूपात लाभ वदल्यास सदर लाभार्थ्यांना गवरबीच्या पातळीिरून श्रीमंत 
करणे अवधक सोप ेहोईल. 
11. जसे की-  

1. पशुसंिधगन विभाग यांच्या अतंगगत शेळी/मेंढी िाटप केले जाते सदर लाभार्थ्यांना जर       
रोजगार हमी योजने अंतगगत शेळी पालन शेड वदल्यास अशा शेतकऱ्यानंा दुहेरी फायदा 
होऊन त्यांच्या मास दूध उत्पादनात िाढ तर होईलच वशिाय शेळी-मेंढी यानंा सरंक्षणही 
प्राप्त होईल. 
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अतंगगत शेतीसाठी भसचन विहीर वदले 
जाते मात्र अनेक वठकाणी विजचेे कनेक्शन नसल्यामळेु शेतकऱ्यानंा पाण्याचा उपसा 
शेतीसाठी करता येत नाही अशा शेतकऱ्यांसाठी िीज कनेक्शन देणे अथिा सौर पंपािरील 
मोटार  उपलब्ध करून देणे यासाठी   ऊजा विभागाशी समन्िय साधता येईल. 
3. रोजगार हमी योजनेअतंगगत शेततळे साठी अनुदान देण्यात येते राज्याच्या मत्स्य 
विभागाची समन्िय साधल्यास शेतकऱ्यांना मत्स्यबीज देऊन त्यांना मत्स्य उद्योगात आणनू 
उत्पादन िाढविणे सोपे होईल ि यातून गवरबीचे वनमूगलन करता येईल. 
4. मग्रारोहयो योजनेतून एखाद्या लाभार्थ्यास फळबाग लागिड वदल्यास अशा लाभार्थ्यास 
वठबक भसचन योजना कृषी विभागाने मंजूर करणे योग्य राहील. तसचे, अशा फळाचं्या 
वनयातीसाठी कृषी विभागाने मदत करणे ि िखार महामंडळाच्या माध्यमातून शीतगृह 
असलले्या गोदामांची उभारणी करणे यात समन्िय असणे आिश्यक आहे. 
5. एका अंगणिाडीसाठी मवहला बाल विकास विभागाकडून 8 लाख रुपये अनुदान वदले 
जाते. मात्र, सदर अंगणिाडी मग्रारोहयो योजनेतून हाती घेतल्यास 4 लाख रुपये 
मग्रारोहयो कडून वदल ेजातील ि 4 लाख रुपये मवहला ि बालविकास विभागाकडून वदले 
जातील. म्हणजचे मवहला ि बाल विकास विभागाच्या त्याच वनधीमध्ये दुप्पट अगंणिाडी 
वनमाण केल्या जातील. 
6. कुपोवषत मुले असलेल्या कुटंुबानंा मनरेगाच्या कायामध्ये सहभागी करुन त्यानंा मुबलक 
अन्न-धान्य, सकस आहार उपलब्ध करुन संतुवलत आहार घेण्यास प्रवशक्षीत करता येते.  

12. अशाप्रकारे मनरेगा योजनेअंतगगत काम करणाऱ्या लाभार्थ्यांना ,मजुरांना, शेतकऱ्यांना विविध 
विभागांशी समन्िय साधून त्या विभागाच्या योजनांचे लाभ एकवत्रतपणे देता आल्यास अशा लाभार्थ्यांच े
जीिनमान कमी िळेात उंचािून त्यानंा श्रीमंत करणे ि गवरबीच ेवनमूगलन करणे शक्य होईल. यासाठी विविध 
योजना राबविणाऱ्या विभागांचे सवचि /प्रधान सवचि/ अवतवरक्त मुख्य सवचि यांचा टास्क फोसग तयार करून 



शासन पवरपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो 2022/प्र.क्र.160/रोहयो 7 
 

पृष्ट्ठ 6 पैकी 5 

अशा विभागांचा समन्ियाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून समृद्धी आराखडा तयार 
करणे योग्य राहील.  

या समधृ्दी आराखडयाच्या अंमलबजािणीत टास्क फोसग च्या माध्यमातून मत्ता वनमाण करुन गरीबी 
वनमुगलन करणे शक्य होईल. तसेच कें द्रशासनाकडुन जास्तीत जास्त वनधी उपलब्ध करुन घेणे शक्य होईल.  
 उपरोक्त नमूद केलेली बाब पाहता, मा. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध 
योजना राबविणाऱ्या राज्य स्तरािरील सवचि /प्रधान सवचि/ अवतवरक्त मुख्य सवचि यांच्या टास्क फोसग 
तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सबब शासनस्तरािर खालील प्रमाणे वनणगय घेण्यात येत 
आहे. 
शासन पवरपत्रक  
1. मनरेगा योजनेअतंगगत देण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ इतर विभागांच्या योजनांशी सांगड 
घालुन अवभसरण पध्दतीने राबविण्यासाठी मा. मुख्य सवचि यांच्या अध्यक्षतेखाली खालील प्रमाणे सवचि 
/प्रधान सवचि/ अवतवरक्त मुख्य सवचि यांचा टास्क फोसग गवठत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.  
 मुख्य सवचि यांच ेअध्यक्षतेखाली खालील टास्क फोसग 

अ. 
क्र. 

विभाग 
टास्क फोसग 
मधील पद 

शेरा/योजना 

1. मुख्य सवचि अध्यक्ष  
2. सवचि /प्रधान सवचि/ अवतवरक्त मुख्य सवचि, कृषी विभाग सदस्य  

3. सवचि /प्रधान सवचि/ अवतवरक्त मुख्य सवचि, जलसंधारण विभाग सदस्य  

4. सवचि /प्रधान सवचि/ अवतवरक्त मुख्य सवचि, वित्त विभाग सदस्य  

5. सवचि /प्रधान सवचि/ अवतवरक्त मुख्य सवचि, वनयोजन विभाग सदस्य  

6. सवचि /प्रधान सवचि/ अवतवरक्त मुख्य सवचि, पशुसंिधगन, दुग्ध पालन ि मत्स्य 
संिधगन विभाग 

सदस्य  

7. सवचि /प्रधान सवचि/ अवतवरक्त मुख्य सवचि, ऊजा विभाग सदस्य  

8. सवचि /प्रधान सवचि/ अवतवरक्त मुख्य सवचि, ग्रामविकास विभाग सदस्य  

9. सवचि /प्रधान सवचि/ अवतवरक्त मुख्य सवचि, पाणीपरुिठा ि स्िच्छता विभाग सदस्य  

10. सवचि /प्रधान सवचि/ अवतवरक्त मुख्य सवचि, पयािरण विभाग सदस्य  

11. सवचि /प्रधान सवचि/ अवतवरक्त मुख्य सवचि, िने सदस्य  
12. सवचि /प्रधान सवचि/ अवतवरक्त मुख्य सवचि, महसूल सदस्य  

13. सवचि /प्रधान सवचि/ अवतवरक्त मुख्य सवचि, सािगजवनक बांधकाम विभाग सदस्य  

14. सवचि /प्रधान सवचि/ अवतवरक्त मुख्य सवचि, शालेय वशक्षण विभाग सदस्य  

15. सवचि /प्रधान सवचि/ अवतवरक्त मुख्य सवचि, सामावजक न्याय ि विशेष 
सहाय्य विभाग 

सदस्य  

16. सवचि /प्रधान सवचि/ अवतवरक्त मुख्य सवचि, आवदिासी विकास विभाग सदस्य  
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17. सवचि /प्रधान सवचि/ अवतवरक्त मुख्य सवचि, मवहला ि बालविकास विभाग सदस्य  

18. सवचि /प्रधान सवचि/ अवतवरक्त मुख्य सवचि, इतर मागास बहुजन कल्याण 
विकास विभाग 

सदस्य  

19. सवचि /प्रधान सवचि/ अवतवरक्त मुख्य सवचि, रोहयो सदस्य सवचि  

 

उपरोक्त नमुद केलेल्या टास्क फोसग सवमतीच्या आिश्यक असतील तेव्हा बठैका आयोवजत 
करण्यात येतील.   

सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आले असनू त्याचा संकेताक 202206091735388216 असा आहे. हे शासन पवरपत्रक 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.   

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािांने. 
 

 
           ( नंद कुमार ) 

           अपर मुख्य सवचि (रोहयो), महाराष्ट्र शासन 
        प्रवत,   

1. मा.मंत्री (रोहयो) याचंे खाजगी सवचि. 
2. मा.राज्यमंत्री (रोहयो) याचंे खाजगी सवचि. 
3. मा. अपर मुख्य सवचि (रोहयो), यांच ेस्िीय सहायक . 
4. सिग विभागीय आयकु्त 
5. आयुक्त, कृषी आयुक्तालय, पणेु. 
6. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी येाजना-महाराष्ट्र, नागपरू 
7. सिग वजल्हावधकारी 
8. सिग मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद. 
9. सिग उपायुक्त (रोहयो), विभागीय आयुक्त कायालये. 
10. संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयकु्तालय, पणेु. 
11. संचालक (मृद सधंारण), कृषी आयकु्तालय, पणेु. 
12. मुख्य अवभयंता (मृद ि जलसधंारण) सिग. 
13.  सिग वजल्हा अधीक्षक कृषी अवधकारी 
14. सिग वजल्हा रेशीम अवधकारी. 
15. सिग उपवजल्हावधकारी (रोहयो)  
16. सिग उप मुख्य कायगकारी अवधकारी (नरेगा, ग्रामपंचायत) 
17. सिग गटविकास अवधकारी, नरेगा  
18. उपिनसंरक्षक (सिग) 
19. उपसंचालक, सामावजक िनीकरण (सिग) 
20. वित्त विभाग (अथग-16, व्यय-8) 
21. वनयोजन विभाग (का.1434 ि का.1424) 
22. वनिड नस्ती, रोहयो - 7. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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