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िाचा:-  

1) शासन वनणणय क्रमाांक-रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ, वदनाांक 27 फेब्रिुारी, 2018 
2) शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांक-रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ, वदनाांक १२ ऑक्टोबर, २०१8 
3) शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांक-रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ, वदनाांक 6 फेब्रिुारी, 2019 
4) शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांक-रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ, वदनाांक ९ सप्टेंबर, 2019 
5) शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांक-रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ, वदनाांक १६ सप्टेंबर, 20२० 
6) शासन वनणणय क्रमाांक-मग्रारो२०२१/प्र.क्र.2६/रोहयो-10अ, वदनाांक ३० माचण, २०२१ 
 

प्रस्तािना :- 
 शेतीमधील कमी होणाऱ्या मनुष्ट्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे तसेच याांवत्रकीकरणामुळे शेतीमध्ये 
पेरणी, आांतरमशागत, कापणी, मळणी ि इतर कामे यांत्राांमाफण त करण्यात येत असल्यामुळे ि शेतीमाल 
बाजारात पोहचविण्याकरीता ि यांत्रसामुग्री शेतीपयंत जाण्यासाठी शेतीला बारमाही शेतरस्त्याांची 
आिश्यकता असल्यामुळे तसेच शेतरस्ते हे रस्ते योजनेमध्ये येत नसल्याने िाचा येथील क्रमाांक १ येथील 
वदनाांक २७.२.२०१८ च्या शासन वनणणयान्िये विविध योजनाांच्या अविसरणामधून “पालकमांत्री शेत/पाणांद 
रस्ते योजना” राज्यात राबविण्याचा वनणणय घेण्यात आला. तसेच िाचा येथील क्रमाांक (२) ते (५) येथील 
शासन शुध्दीपत्रकान्िये योजनेत िळेोिळेी सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. 
 सदर योजनेची प्रत्यक्ष अांमलबजािणी करीत असताना येणाऱ्या ताांवत्रक अडचणी विचारात घेऊन 
तसेच सदर योजनेत तयार होणाऱ्या रस्त्याांची गुणित्ता पवरिावित केलेली नसल्यामुळे बऱ्याच वठकाणी 
शेत रस्त्याांची कामे होिूनही रस्त्याचा प्रश्न कायमस्िरुपी सुटत नाही.  रस्त्याची गुणित्ता पवरिावित 
नसल्यामुळे काही वठकाणी अवतक्रमण काढून रस्त्यािर फक्त माती टाकली जाते. याने रस्ता रुां द झालेला 
वदसून येतो मात्र पाऊस पडल्यािर तेथे वचखल होऊन रस्ता िापरणे दुसह्य होते. तसेच अवधक पाऊस 
झाल्यास असे मातीचे रस्ते िाहून जातात ि केलेल्या कामाचा पवरणाम शून्यािर येतो.   

महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक शेतकरी आवण गािकरी समृद्ध होतील हे स्िप्न पाहणे आिश्यक 
आहे. राज्यात ¨मी समृद्ध तर गाि समृद्ध° आवण ¨गाि समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध° ही सांकल्पना 
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मग्रारोहयोतून राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी शेत रस्ते सुद्धा अन्य महामागण एिढेच महत्त्िाचे आहेत. 
शेतात पीक तयार होताच ते काढून योग्य वठकाणी साठिले गेले पावहजेत ककिा बाजारात विकले गेल े
पावहजेत. रस्त्या अिािी शेतकऱ्याांना ते करणे शक्य होत नाही. राज्याने 'विकेल ते वपकेल' असे घोििाक्य 
वदले आहे. पािसाळ्यात वनघणारी वपकां  मग आर्थथक दृष्ट्या वकतीही फायदेशीर असो रस्त्या अिािी ती 
वपकिण्याचा विचार करता येत नाही. पाणांद रस्त्याची अनुपलब्धता crop diversification ला मोठा 
अडथळा आहे. राज्यातील शेतकऱ्याांच्या श्रीमांतीचा मागण अिरुद्ध करणारा हा एक मोठा घटक आहे. 
म्हणनूच राज्यात सिणदूर शेतकरी लोक प्रवतवनधींकडे शेत रस्त्याची मागणी करत आहेत. राज्यातील 
काही वजल्हयात या कामाकडे अवधक लक्ष गेले आहे.  त्यामुळे हळू-हळू या कामास चळिळीच ेस्िरुप येत 
आहे.  त्यातच आता प्रत्येक ग्रामीण कुटुांबास लखपती करण्याचे उद्दीष्ट्ट सुध्दा रुजत चालले आहे.  अशा 
पवरस्स्थतीत शेत/पाणांद रस्ते उच्च गुणित्तापूणण आवण बारामाही िापरायोग्य असणे आिश्यक आहे. 
त्यामुळे “पालकमांत्री शेत/पाणांद रस्ते योजना” राबविणेबाबतचा वदनाांक २७ फेब्रिुारी, २०१८ चा शासन 
वनणणय ि िाचा क्र.2 ते 5 येथील शासन शुध्दीपत्रके अवधक्रवमत करुन शेत/पाणांद रस्ते गुणित्तापूिणक 
तयार करण्यासाठी सिकंि बाबी विचारात घेऊन एकवत्रत सचूना वनगणवमत करण्याची बाब विचाराधीन 
होती. याबाबतच्या प्रस्तािास मा.मांत्रीमांडळाने मान्यता वदली असून त्यानुसार शासन खालीलप्रमाणे 
वनणणय घेत आहे.      

 

शासन वनणणय :- 
१. विविध योजनाांच्या अविसरणामधून “पालकमांत्री शेत/ पाणांद रस्ते योजना” राबविण्यासाठी 
वनगणवमत केलेला िाचा क्र.1 येथील वद. 27/12/2018 चा  शासन वनणणय ि िाचा क्र. (२) ते (५) येथील 
शासन शुध्दीपत्रक याद्वारे अवधक्रवमत करण्यात येत आहेत. 
  
 

2. महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक शेतकरी आवण सिण गािकरी समृध्द व्हािते या दृष्ट्टीकोनातून “मी 
समृध्द तर गाि समृध्द” आवण “गाि समृध्द तर माझा महाराष्ट्र समृध्द” ही सांकल्पना मनरेगा ि राज्य 
रोहयोच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. शेत/पाणांद रस्ते हे प्रामुख्याने शेतीमधील कामाकरीता 
आिश्यक असणाऱ्या साधनाांची ने-आण करण्याकरीता उपयोगात येतात.  याांवत्रकीकरणामुळे शेतीमध्ये 
पेरणी, आांतरमशागत, कापणी, मळणी ि इतर कामे यांत्रामाफण त करण्यात येतात. या यांत्रसामुग्रीची 
िाहतुक करण्याकरीता, बारमाही िापराकरीता शेत/पाणांद रस्ते सुयोग्य असणे गरजेचे आहे. त्याचाच 
एक िाग म्हणनू प्रमावणत दजाचे शेत/पाणांद रस्ते तयार करण्याकवरता “मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणांद 
रस्ते  योजना”  राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.  
 “मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणांद रस्ते योजना” कायणक्षमतेने राबविण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
मागणदशणक सूचना देण्यात येत आहेत. 
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3. शासन वनणणय महसूल ि िन वििाग क्र. िमूापन १०८०/६८/४९६६/ल-१, वदनाांक ४ नोव्हेंबर, 
१९८७ अन्िये ग्रामीण िागातील रस्त्याांची िगणिारी पुढीलप्रमाणे करण्यात आलेली आहे. 
 i) एका गािािरुन दुसऱ्या गािास जाणारे रस्ते  

  ग्रामीण रस्ते ि हद्दीच ेग्रामीण रस्ते (गाि नकाशामध्ये दोन िरीि रेिाने दाखविले 
असून या रस्त्याची जमीन कोणत्याही िमूापन क्रमाांकामध्ये समाविष्ट्ट केलेली नाही.) 

 ग्रामीण गाडीमागण (गाि नकाशामध्ये तुटक दुबार रेिाने दाखविले असून ज्या िमूापन 
क्षते्रामधून जाते त्यामध्ये पोट खराब म्हणनू दशणविलेले आहे, अशा रस्त्याांची नोंदणी 
साडेसोळा ते एकिीस फूट आहे.) 

 पाय मागण (गाि नकाशामध्ये तुटक रेिेने दशणविले असून ज्या िमूापन क्षते्रामधून जातो 
त्यामध्ये पोट खराब म्हणनू दशणविलेले आहे अशा रस्त्याांची रुां दी सव्िा आठ फूट आहे.) 

ii) शेतािर जाण्याचे पाय मागण ि गाडी मागण 
 हे रस्ते नकाशािर दशणविलेले नाहीत. परांतु, िाद वनमाण झाल्यास अशा रस्त्याांबाबत 

वनणणय देण्याचे अवधकार कलम १४३ नुसार तहवसलदाराांना वदलेले आहेत.  त्यानुसार 
िवहिाटीचे विवहत असलेले रस्ते. 

iii) इतर ग्रामीण रस्ते 
 

4. या योजने अांतगणत पुढीलप्रमाणे शेत/पाणांद रस्त्याांची कामे घेता येतील. 
 i) अस्स्तत्िातील शेत/पाणांद कच्च्या रस्त्याांचे मजबुतीकरण करणे. 
 ii) शेत/पाणांद रस्ता अवतक्रमणमुक्त करुन कच्चा ि पक्का रस्ता एकवत्रतपणे करणे. 
 

५. राज्यातील सिण शेत/पाणांद रस्ते सािणजवनक बाांधकाम वििागाचे (वजल्हा पवरिद आवण शासन) 
मापदांडाप्रमाणे बाांधण्यात यािते. यात फक्त जागेच्या उपलब्धतेप्रमाणे रुां दीमध्ये फरक पडेल. मात्र 
रस्त्याांची उांची, खडीचे आकार, खडीच्या परताची जाडी, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूचे वनचऱ्यासाठीचे नाले, 
रस्त्याांच्या बाजूला िृक्ष लागिड, गुणित्तेची चाचणी इत्यादी सिण बाबी मानक मापदांडाचे असाि.े 
 

६. “मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणांद रस्ते योजना”, मनरेगा ि राज्य रोहयो या दोन्ही योजनाांचा 
मुख्य उदे्दश मागेल त्याला अकुशल रोजगार उपलब्ध करुन देणे असा असून त्यासोबतच ग्रामीण िागात 
सामूवहक उत्पादक मत्ता ि मुलितू सुविधा वनमाण करणे हे ही तेिढेच महत्िाचे उद्दीष्ट्ट आहे.  मनरेगा 
अांतगणत कें द्र शासना माफण त  वनधी  उपलब्ध  करुन  वदला  जातो. मात्र  विविध  कामे  करताना  अकुशल 
: कुशल खचाचे प्रमाण 60:40 या प्रमाणात राखणे आिश्यक असल्यामुळे ज्या कामािर हे प्रमाण राखल े
जाऊ शकत नाही अशी कामे विशेित: रस्त्याची कामे हाती घेण्यास अडचणी येतात आवण शेत/पाणांद 
रस्त्याांची तर प्रचांड मागणी आहे आवण गरजही आहे ही बाब विचारात घेिून प्रत्येक रस्त्याच्या कामािर 
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अकुशल:कुशल खचाचे प्रमाण 60:40 राखण्यासाठी राज्य रोहयोतून पूरक कुशल वनधी उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. 
 

७. या कायणक्रमाांतगणत सािणजवनक बाांधकाम वििागाच्या मानकाप्रमाणे प्रस्तावित दजाचे रस्ते खालील 
नमुना अांदाजपत्रकाप्रमाणे तयार करण्यात यािते.  तथावप ज्या ज्या िळेी DSR बदलेल त्याप्रमाणे 
अांदाजपत्रक बदलेल. 
 शेत /पाणांद रस्ते हे सुध्दा अन्य महामागण/रस्ते एिढेच महत्त्िाचे आहेत. त्यामुळे गुणित्तापूणण 
शेत/पाणांद रस्ते तयार करणे आिश्यक ठरते. यास्ति उच्च गुणित्तेसह रस्त्याांच ेअांदाजपत्रक सािणजवनक 
बाांधकाम वििाग, वजल्हा पवरिद/शासन आवण िन जमीन असल्यास िन वििागाद्वारे तयार करण्यात 
येऊन त्यास ताांवत्रक मान्यता देण्यात यािी.  शेत/पाणांद रस्ता तयार करण्यासाठीचे मापदांड वनस्श्चचत 
करण्याची कायणिाही सुरु आहे. दरम्यानच्या कालािधीत ग्राम विकास वििागाने ग्रामीण रस्ते तयार 
करण्यासाठी विवहत केलेले मापदांड लागू राहतील. 
 शेत/पाणांद कच्चा रस्ता मजबुतीकरण करताना दोन्ही बाजूने चर खोदून त्यामधून वनघणारी 
माती/मुरुम ही शेत/पाणांद रस्त्यामधील िागात टाकण्यात येऊन त्यािर व्यिस्स्थत रोलरने दबाई 
करािी. रस्त्याचा िाग हा काळया मातीतून जात असल्यास िरािािर वकमान ३०० वम.मी. जाडीचा कठीण 
मुरुम टाकण्यात यािा ि त्यािर रोलरने व्यिस्स्थतवरत्या पाणी कशपडून दबाई करािी. स्थावनक िौगोवलक 
स्स्थतीचा विचार करता जर मुरूमीकरण करून पक्का रस्ता बारमाही िापराकवरता तयार होणार असेल 
तर तसा पक्का रस्ता तयार करण्यात यािा अन्यथा मुरुमािर खडीकरण करणे आिश्यक आहे.  त्यासाठी 
िापरण्यात येणाऱ्या खडीची एकूण जाडी २२५ वम.मी. असािी. त्यातील खालच्या थराच्या खडीची जाडी 
१५० वम.मी. असािी ि त्या खडीचा आकार ग्रामीण रस्ते सांवहता (Rural Road Manual) नुसार  Grading 
I (75mm to 4.75mm) असािी ि िरील थराच्या खडीची जाडी ७५ वम.मी. असून त्या खडीचा आकार 
Grading II (53mm to 4.75mm) असािी.  सदर खडी ही जिळपासच्या खदानीतून उपलब्ध होणारी 
असािी. खडी ही योग्य आकारमानाची फोडून घ्यािी ि त्यानांतरच िापरािी.  प्रत्येक Layer मधील खडी 
पसरविल्यानांतर योग्य प्रकारे कोरडी ि त्यानांतर पाणी मारुन रोलरने दबाई करािी.  िगेिगेळ्या कामातून 
उपलब्ध होणाऱ्या दगड/माती/मुरुम याांचा कल्पकतेने िापर करताना दगड हा काळा ि िजनदार असािा 
तो दगड योग्य आकारमानाचा फोडून घ्यािा.  शक्यतो दगड फोडल्यानांतर १०० टक्के िापर होईल हे 
बघाि.े शक्यतो काळया मातीचा िराि करणे टाळाि.े िरािात िापरण्यात येत असलेला मुरुम कठीण 
असािा ि खडीकरणासाठी ३०% पयंत पकडीसाठी िापरण्यात येणारा मुरुम हलका असािा.   

CD Work- नळकाांडी पुल बाांधताना शक्यतो वसमेंट पाईपचा िापर करािा तथावप वसमेंट पाईप 
टाकल्यानांतर दोन्ही बाजूने वकमान M-१० कााँवक्रटच्या किती (Head Wall) असाव्यात त्यामुळे रस्त्याचा 
िराि खचणार नाही ि CD Work चे आयुष्ट्य िाढेल.  शक्यतो पाणांद रस्त्यासाठी मुरुमी रस्तेच पुरेस े
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आहेत. खडीचे रस्ते बाांधकाम केल्यास पुढील २-३ ििात त्यािर डाांबरीकरण करणे आिश्यक आहे.  
अन्यथा िाहतुकीमुळे खडी रस्त्यािर पसरुन रस्ता िाहतुकीस योग्य राहणार नाही.  माती मुरुमाचा िराि 
करताना रस्त्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूने उतार (Camber) देणे आिश्यक आहे.  त्यामुळे रस्त्यािर 
पािसाचे पाणी साचणार नाही. 

 

८. नमुना अांदाजपत्रक :-  
शेत/पाणांद रस्ते तयार करण्यासाठी  शासन वनणणयात नमूद केलेल्या आिश्यक बाबी विचारात 

घेतल्यास  
i) एक वकमी खडीकरणासह पक्कया रस्त्याचे अांदाजपत्रक आज रोजी अांदाज े
रु.23,84,856 रकमेचे होते. 

 

मनरेगा - अकुशल                     - रु. 9,02,879  
मनरेगा -  कुशल                       - रु. 6,01,919  
राज्य रोहयो - कुशल                - रु. 8,80,058   
एकुण                                       - रु. 23,84,856  

स्थावनक िौगोवलक पवरस्स्थती, मुरुम ि खडी िाहतुकीचे अांतर इत्यादी बाबीं मुळे 
अांदाजपत्रकाची रक्कम कमी-जास्त होऊ शकेल.  तसेच, DSR  बदलल्याने सधु्दा हे बदलेल. 

           सदर अांदाजपत्रकात पुढील रकमाांचाही समािशे आहे. 
 

 रॉयल्टी  -रु. 2,04,347  
जी.एस.टी  -रु. 1,51,627  
एकूण     -रु. 3,55,974 

म्हणजेच अकुशल कामासाठी रु.9,02,879 ि त्या प्रमाणात कुशल कामासाठी 
रु.6,01,919 हे मनरेगातून अनुज्ञये होतील आवण पूरक कुशल खचासाठी रु.8,80,058 हे राज्य 
रोहयोतून उपलब्ध करुन वदले जातील. पूरक कुशल वनधीची तरतुद “शेत/पाणांद रस्ते योजना” 
या लेखावशिात करण्यात येईल ि मागणी प्रमाणे वनधी वितवरत करण्यासाठी ऑनलाईन 
(ONLINE) प्रणाली विकवसत करण्यात येईल. अथिा सध्याच्या नरेगा पोटणलिर िगेळी 
कलक(LINK) उपलब्ध करुन देण्यात येईल.  
ii) एक वकलोमीटर मुरुमाच्या पक्क्या रस्त्याचे अांदाजपत्रक आज रोजी अांदाजे रू.9,76,420/- 
इतक्या रकमेचे होते.  
मनरेगा अकुशल- रु. 7,58,683/- 
मनरेगा कुशल   - रु. 2,17,737/- 
एकुण                - रु. 9,76,420/- 
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स्थावनक िौगोवलक पवरस्स्थती, तसेच DSR बदलल्याने अांदाजपत्रकाची रक्कम कमी-
जास्त होिु शकेल. 

 

९. कायान्ियीन यांत्रणा  - :  
“मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत / पाणांद रस्ते योजना” कायणक्रमाांतगणत रस्त्याांची कामे पुढीलपैकी 
कोणत्याही यांत्रणे माफण त करता येतील. 
i) ग्राम पांचायत/  
ii) वजल्हा पवरिद बाांधकाम वििाग  / उप वििाग 
iii) सािणजवनक बाांधकाम वििाग  / उप वििाग 
iv) िनवििाग (िन जमीन असेल तेथे) 

१०.  आराखडा मांजूरी :-   

i. ग्राम पांचायत अांतगणत सिण गािाांमध्ये आिश्यक असलेल्या शेत/पाणांद रस्त्याांचा आराखडा (यादी) 
ग्राम सिचे्या मांजुरीने ग्राम पांचायत तयार करेल. (वदनाांक ३१ मे पयंत) 

ii. िरील प्रमाणे तयार करण्यात आलेली प्रत्येक ग्रामपांचायतीची शेत / पाणांद रस्त्याांची यादी गट 
विकास अवधकारी एकवत्रत करतील ि मुख्य कायणकारी अवधकारी याांचेकडे  सादर करतील. (15 
जून पयंत) 

iii. मुख्य कायणकारी अवधकारी हे वजल्हयातील सिण तालुक्यातील सिण ग्रामपांचायतींची यादी एकवत्रत 
करुन आराखडा सवचि (रोहयो) याांच्याकडे सादर करतील.  (30 जून पयंत)  

iv. सवचि (रोहयो) हे सिण वजल्हयाांच्या प्राप्त आराखडयानुसार उपलब्ध वनधीच्या मयादेत पुरक वनधी 
मांजुरीचा प्रस्ताि तयार करून मांजुरीसाठी मा.मांत्री  रोहयो याांच्याकडे सादर करतील. (31 जुलै 
पयंत)  

v. मा.मांत्री रोहयो हे वजल्हावनहाय, ग्रामपांचायत वनहाय, शेत/पाणांद रस्त्याांच्या कामाांना पूरक वनधी 
मांजुर कराियाच्या यादीस मान्यता देतील. (15 ऑगस्ट पयंत)  

११. ताांवत्रक मान्यता :-  
मा.मांत्री रोहयो याांनी मान्यता वदलेल्या रस्त्याांच्या कामाांच्या आराखड्याची यादी रोहयो वििागामाफण त 
वजल्हावधकारी, मुख्य कायणकारी अवधकारी याांना ि त्याांचे माफण त तहवसलदार/ गट विकास अवधकारी 
याांचेकडे पाठविण्यात येईल. 
 मान्यता प्राप्त आराखडयातील रस्त्याांच्या कामाची स्थावनक िौगोवलक पवरस्स्थतीनुसार सविस्तर 
अांदाजपत्रके कायान्ियीन यांत्रणेचे ताांवत्रक अवधकारी (शाखा अवियांता/ कवनष्ट्ठ अवियांता ककिा कां त्राटी 
ताांवत्रक सहायक) तयार करतील. 
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 सािणजवनक बाांधकाम वििागाचे/ वजल्हा पवरिद बाांधकाम वििागाचे/ िन वििागाचे सक्षम 
अवधकारी अांदाजपत्रकाांना ताांवत्रक मान्यता प्रदान करतील. 
1२. प्रशासवकय मान्यता  :-  

मनरेगाच्या प्रचवलत मागणदशणक सुचनाांनुसार सक्षम अवधकारी (वजल्हावधकारी / मुख्य 
कायणकारी अवधकारी /तहवसलदार /गट विकास अवधकारी) ताांवत्रक मान्यता प्राप्त रस्त्याांच्या 
कामाांना प्रशासवकय मान्यता प्रदान करतील. 
 प्रशासवकय मान्यतेच्या आदेशामध्ये पुढीलप्रमाणे प्रशासवकय मान्यतेची रक्कम नमूद 
करण्यात यािी. 
 

कामाचे नाि -:  
मनरेगा अांतगणत वनधी राज्य रोहयो अांतगणत   

पूरक कुशल वनधी 
प्र.मा.ची एकूण रक्कम 

अकुशल वनधी   
(60%) 

कुशल वनधी  
(40%) 

अकुशल 
वनधी 

कुशल 
वनधी 

एकूण 
रक्कम 

      
   

1३. वनधीची उपलब्धता  :-  
प्रशासवकय  मान्यता  आदेशात  नमुद  करण्यात  आलेला  मनरेगा  योजने अांतगणत  अनुज्ञये  
अकुशल / कुशल वनधी प्रचवलत पध्दतीनुसार उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तर पूरक   कुशल 
खचाची रक्कम राज्य रोहयो अांतगणत “शेत / पाणांद रस्ते योजने करीता अनुदान” (लेखावशिण-
2505A067) या लेखावशिातून उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

  

१४.     अांमलबजािणीची कायणपध्दती  ि राज्य  रोहयो  वनधीचे  वितरण :-   

i) सध्या अस्स्तत्िात असलेल्या मनरेगा योजनेच्या कायणपध्दतीनुसार कायारांि आदेश 
वमळाल्यानांतर सांबांवधत यांत्रणेमाफण त कामाला सुरुिात करण्यात येईल. 

ii) कामाच्या वठकाणचे Geo Tagging करणे, काम सुरु करण्यापूिी, काम सुरु असताना, ि 
काम पूणण झाल्यानांतर फोटो काढणे बांधनकारक राहील. 

iii) अकुशल मजुरीचे प्रदान हजेरी पत्रकाप्रमाणे थेट मजुराांच्या खात्यािर करण्यात येईल. 
iv) मनरेगा अांतगणत कुशल खचाच्या देयकाांचे प्रदान प्रचवलत पध्दतीनुसार करण्यात येईल. 
v) कायान्ियीन यांत्रणेने राज्य रोहयो अांतगणत कामवनहाय पूरक कुशल वनधीची मागणी गट 

विकास अवधकारी याांचे माफण त मुख्य कायणकारी अवधकारी याांचेकडे सादर करािी. 
vi) मुख्य कायणकारी अवधकारी याांनी आयुक्त, मनरेगा याांचेकडे वजल्ह्याची पूरक कुशल 

वनधीची मागणी करािी. 



शासन वनणणय क्रमाांकः मग्रारो-2021/प्र.क्र.२९/रोहयो-10अ 
 

पृष्ट्ठ 16 पैकी 8 

vii) आयुक्त, मनरेगा याांनी शासनाकडे वजल्हावनहाय वनधीची मागणी करािी. 
viii) आयुक्त, मनरेगा याांचे मागणीप्रमाणे शासन स्तरािरुन वनधी वितरीत करण्यात येईल. 
ix) राज्य -रोहयो अांतगणत पूरक कुशल खचाच्या देयकाांचे प्रदान करण्यासाठी online प्रणाली 

विकवसत करण्यात येईल ककिा मनरेगा पोटणल िर link उपलब्ध करून देण्यात येईल. 
x) मनरेगा योजनेच्या  सांबांधातील सिण वनयम या योजने अांतगणत रस्त्याच्या कामाांना लागू 

राहतील . 
 

१५. इतर बाबी :-  
i. शेत/ पाणांद रस्त्याकरीता गौण खवनज स्िावमत्ि शुल्क यामधून सूट देण्यात यते आहे. 
ii. प्रस्तावित रस्त्याांच्या कामाांचा समािशे मनरेगाच्या लेबर बजेट मध्ये करण्याची जबाबदारी 

ग्रामपांचायतीची राहील. 
iii. शेत/ पाणांद रस्त्याांकरीता मोजणी ही तातडीची मोजणी म्हणनू करािी. मोजणी करीता 

िमूी अविलेख वििागामाफण त कोणतेही मागणी शुल्क आकारण्यात येिू नये. ज्या वठकाणी 
खाजगी मोजणी धारकाची आिश्यकता आहे, अशा वठकाणी खाजगी मोजणी 
धारकाकडून मोजणी करण्यात यािी. खाजगी मोजनीधारकाने साक्षाांवकत केलेली 
मोजणी ग्राह्य धरण्यात यािी. खाजगी मोजणी कवरता लागणारा वनधी या योजनेतून 
उपलब्ध करून द्यािा.  

iv. तहवसलदार याांनी आदेवशत केल्यानांतर मोजणी, अवतक्रमण काढणे, रस्ता बाांधकाम या 
करीता पोलीस बांदोबस्ताकरीता कोणतेही शुल्क आकारण्यात येिू नये. 

v. शेत / पाणांद रस्त्याकरीता कोणत्याही प्रकारचे िसूांपादन अनुज्ञये असणार नाही.  
vi. रस्त्याचे काम पूणण झाल्यानांतर 5 ििापयंत या िा इतर योजनेतून दुरुस्तीसाठी खचण 

करता येणार नाही. 5 ििानांतर कें द्र शासनाच्या मागणदशणक सचुनाांप्रमाणे दुरुस्ती करता 
येईल. 

vii. या योजने अांतगणत पुलाची कामे घेता येणार नाहीत. आिश्यक तेथे CD Work घेता 
येतील.  

viii. शेत/ पाणांद रस्त्याच्या दुतफा मनरेगा अांतगणत िृक्ष लागिड /वबहार पॅटनण नुसार िृक्ष      
           लागिड करणे आिश्यक राहील.  
ix. पूणण झालेल्या शेत/ पाणांद रस्त्याांची नोंद मनरेगाच्या मत्ता नोंदिहीत तसेच ग्राम 

पांचायतीच्या रस्ते नोंदिहीत घेण्यात येईल. 
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x. मनरेगाच्या सांकेतस्थळािर मनरेगा अांतगणत करण्यात आलेल्या अकुशल ि कुशल 
खचाची नोंद करािी. त्यामध्ये राज्य-रोहयो अांतगणत करण्यात आलेल्या पूरक कुशल 
वनधीच्या खचाची नोंद करण्यात येिू नये. त्याची स्ितांत्र नोंद ठेिण्यात यािी. 

 

१६. ग्राम पांचायतीची जबाबदारी  - :  

i) “मातोश्री ग्राम समृध्दी शेत / पाणांद रस्ते योजना” कायणक्रमाांतगणत शेतक-याांच्या मागणी नुसार 
शेत / पाणांद रस्त्याांचा आराखडा तयार करणे. 

ii) ज्या वठकाणी शेतक-याांनी रस्त्यािर अवतक्रमण केललेे आहे अशा वठकाणी शेतक-याांची बैठक 
घेिून शेतक-याांना समजािून साांगणे ि अवतक्रमण दूर करणे. 

iii) ग्राम पांचायत स्तरािर प्रकरण वनकाली लागत नसल्यास अशी प्रकरणे तालुका स्तरीय 
सवमतीकडे सादर करून तालुकास्तरीय सवमतीच्या वनदेशानुसार वनयमानुसार पोलीस यांत्रणेची 
मदत घेणे. 
 

१७. महसूल यांत्रणेची जबाबदारी : - 
ज्या वठकाणी अवतक्रमण आहे, असा रस्ता अवतक्रमण मुक्त करण्यासाठी 

ग्रामपांचायतीकडून प्रस्ताि प्राप्त झाल्यानांतर तहवसलदार याांनी ज्या शेतक-याने रस्ता 
अवतक्रमण केला आहे. त्या शेतक-याांची बैठक घेिून अवतक्रमण दूर करण्याबाबत सुवचत 
करण्यात याि.े अवतक्रमण धारक शेतकरी अवतक्रमण काढण्यास तयार नसल्यास, महसूल 
वनयमािलीचा अिलांब करून अवतक्रमण मुक्त करण्याची कायणिाही करण्यात यािी. या साठी 
अवतक्रमण वनश्चीत करण्याकरीता मोजणी आिश्यक असल्यास शासवकय खचाने मोजणी करािी. 
त्याकरीता कोणतेकी शुल्क आकारण्यात येिू नये. ही मोजणी करताना तातडीची मोजणी म्हणनू 
करण्यात यािी. मोजणी झाल्यानांतर त्या वठकाणी तात्काळ खुणा वनवश्चत करण्यात याव्यात. 
वनवश्चत केलेल्या खुणाांनुसार जेसीबी, पोकलेन इत्यादी यांत्राांव्दारे चर खोदण्याचे ककिा िरािाचे 
काम सुरु असताना महसुल यांत्रणाांचे तलाठी ककिा महसूल यांत्रणेचे तत्सम दजाचे अवधकारी 
याांनी उपस्स्थत रहाि ेजेणे करून अवतक्रमण काढणे सुलि होईल. 

 

१८. पोलीस यांत्रणेची जबाबदारी   - :  
ज्या वठकाणी अवतक्रमण धारक शेतकरी हे वनयमानुसार कायणिाहीस प्रवतसाद देत 

नाहीत. अशा वठकाणी पोलीस बांदोबस्तामध्ये अवतक्रमण काढण्यात याि.े या बांदोबस्तासाठी 
पोलीस यांत्रणेकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येिू नये. 

१९. “मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणांद रस्ते योजना” कायणक्रम राबविण्याकवरता विविध यांत्रणेमध्ये 
सुसूत्रता ि जबाबदारीच्या स्पष्ट्टतेसाठी पुढीलप्रमाणे सवमत्या स्थापना करण्यात येत आहेत.  
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 राज्यस्तरीय सवमती  : 
१) मांत्री (रोहयो)                 : अध्यक्ष 

२) राज्यमांत्री (रोहयो)     : सदस्य 

३) अ.मु.स. / प्र.स./सवचि (वित्त)   : सदस्य 

४) अ.मु.स. / प्र.स./सवचि  (गृह)              : सदस्य 

५) अ.मु.स / प्र.स./सवचि (वनयोजन)             : सदस्य 

६) अ.मु.स /  प्र.स./सवचि (उद्योग)             : सदस्य 

७) अ.मु.स / प्र.स./सवचि (महसूल)             : सदस्य 

८) अ.मु.स / प्र.स./ सवचि (सा.बाां.)            : सदस्य 

९) अ.मु.स / प्र.स./सवचि (आवदिासी विकास)  : सदस्य 

१०)  अ.मु.स / प्र.स./सवचि (ग्राम विकास)  : सदस्य 

11)  अ.मु.स./ प्र.स. /सवचि (रोहयो)                  : सदस् य सवचि 
 

 राज्यस्तरीय सवमतीची कायणकक्षा :- 
1. योजनेचा िळेोिळेी आढािा घेऊन योजनेच्या प्रिािी अांमलबजािणीसाठी आिश्यक त्या 

सुधारणा करणे. 
2. योजनेसांदिातील क्षते्रीय स्तरािरील अडचणींचे वनराकरण करणे. 
 

 वजल्हास्तरीय कायणकारी सवमती :- 
१) वजल्हावधकारी      : अध्यक्ष 
२) मुख्य कायणकारी अवधकारी    : सह अध्यक्ष 
३) वजल्हा पोलीस अवधक्षक    : सदस्य 
४) प्रकल्प सांचालक, (वज.ग्रा.वि.यां.)/  : सदस्य 

उपमुख्य कायणकारी अवधकारी(नरेगा) 
५) कायणकारी अवियांता(बाांधकाम),   : सदस्य 

सा.बाां. वििाग 
६) कायणकारी अवियांता (PMGSY)   : सदस्य 
७) उप वजल्हावधकारी (रोहयो)    : सदस्य  
८) वजल्हा वनयोजन अवधकारी    : सदस्य 
९) वजल्हा अधीक्षक िमूी अविलेख   : सदस्य 
10)कायणकारी अवियांता (बाांधकाम),   : सदस्य सवचि 
      वजल्हा पवरिद   
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 वजल्हास्तरीय कायणकारी सवमतीची कायणकक्षा  :  
i) पाणांदरस्ते कायणक्रमास व्यापक प्रवसध्दी देिून जास्तीत जास्त ग्राम पांचायतीना यामध्ये 

सहिागी होण्यासाठी प्रोत्साहीत करणे, शेत रस्त्यािरील अवतक्रमण काढण्याकरीता 
ग्राम पांचायत, महसूल यांत्रणा, िमूी अविलेख वििाग, पोलीस वििाग इत्यादी वििागाच्या 
वनयवमत बैठका घेिून त्यामध्ये आकस्स्मत उदििणारे प्रश्न सोडविणे. 

ii) कायणक्रमाचा िळेोिळेी आढािा घेणे ि क्षवेत्रय स्तरािरील अडचणींचे वनराकरण करणे . 
iii) पवरच्छेद क्र. २० ि २१ मध्ये नमूद केल्यानुसार सांयोजनातून तसेच, अविसरणातून 

अवधकावधक वनधी उपलब्ध करुन घेऊन वजल्ह्यात अवधकावधक लाांबीच े रस्ते तयार 
करणे. 

iv) अथणमुव्हर उत्खनन यांत्रसामुग्री (खोदकाम करणारे यांत्र, माती/मुरुम पसरिण्यासह ि 
रोड रोलरचे पाणी टाकून दबाईसह प्रती तास तालुकावनहाय वजल्हास्तरािर दर वनवश्चत 
करणे (मशीन + वडझेलसह) ि काम करणाऱ्या यांत्र धारकाांचे पॅनल तयार करणे. 

v) ज्या वठकाणी सीएसआर/एनजीओ याांच्या माध्यमातून उत्खनन यांत्रसामुग्री, रोडरोलर, 
दगड,मुरुम िाहतुकीकरीता लागणारी यांत्रसामुग्री विनामोबदला उपलब्ध होत असल्यास 
त्याकरीता वडझेल उपलब्ध करुन देण्याबाबत कायणपध्दती वनवश्चत करुन वडझेलसाठी 
वनधी उपलब्ध करुन देणे. 
 

 तालकुा स्तरीय सवमती :-  
1 .तहवसलदार      :  अध्यक्ष  
2.गट विकास अवधकारी     : सह अध्यक्ष  
3.तालुका अवधक्षक िमूी अविलेख    : सदस्य 
4.उप अवियांता (बाांधकाम), सा.बाां. वििाग   : सदस्य 
5. पोलीस वनवरक्षक / उपवनवरक्षक    : सदस्य 
6. उप अवियांता (बाांधकाम), वजल्हा पवरिद   : सदस्य सवचि  
 

 तालकुास्तरीय सवमतीची कायणकक्षा  :-  
1. पाणांद रस्ते कायणक्रमाला व्यापक प्रवसध्दी देिून ग्राम पांचायतीकडून शेतरस्ते अवतक्रमण मुक्त 

करणे करीता प्रस्ताि प्राप्त करुन घेणे. 
2. ज्या वठकाणी रस्ते अवतक्रमण केले आहे, अशा वठकाणी शेतक-याांची बैठक घेणे ि शेतक-

याांना समजािून साांगणे.  
3. िरील प्रमाणे प्रकरण वनकाली लागत नसल्यास अशा वठकाणी वनयमानुसार पोलीस यांत्रणेची 

मदत घेणे. 
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४. आिश्यकता असल्यास गौण खवनज खाणपट्टयातून दगड/मुरुम उपलब्ध करुन देणे. 
 

२०. सांयोजनातून शेत/पाणांद रस्ते तयार करणे: 
  रस्त्याांचे १००% काम मग्रारोहयोतून करणे शक्य आहे.  मात्र त्याकरीता शेत/पाांणद 

रस्त्याच्या कामासोबतच अवधक अकुशलचे प्रमाण देऊ शकणारी कामेसुध्दा करािी लागतात.  
त्यानुसार िाचा क्रमाांक ६ यथेील वदनाांक ३० माचण, २०२१ च्या शासन वनणणयामधील तरतुदींनुसार 
कायणिाही करािी. अशी कायणिाही केल्याने मग्रारोहयोतील अकुशल कामाचे प्रमाण िाढेल ि 
रस्त्याच्या कुशल कामासाठी राज्य रोहयोमाफण त लागणारा पुरक वनधी कमीत कमी लागेल. 

 

२१. अविसरणातून शेत/पाणांद रस्ते तयार करणे:  
मग्रारोहयोसह राज्याचे इतर सिण योजनाांच्या वनधींच्या िापरातून रस्त्याांची कामे करणे. 

याकरीता खालील स्त्रोतातील वनधीचा िापर करािा. 
 १. १५ िा वित्त आयोग 
 २.   खासदार/आमदार स्थावनक विकास वनधी 
 ३. ग्रामपांचायतीला जनसुविधाांकरीता वमळणारे अनुदान 
 ४. मोठया ग्रामपांचायतीला नागरी सुविधाांसाठी विशेि अनुदान 
 ५. गौण खवनज विकास वनधी/वजल्हा खवनज प्रवतष्ट्ठान वनधी 
 ६. ग्रामपांचायतींना वमळणारे महसूली अनुदान 
 ७. वजल्हा पवरिद/पांचायत सवमती सेस मधून उपलब्ध होणारा वनधी 
 ८. ग्रामपांचायतीचे स्ि-उत्पन्न 
 ९. पेसा अांतगणत उपलब्ध होणारा वनधी (अनुसूवचत क्षते्रातील गािाकरीता) 
१०. ठक्करबाप्पा आवदिासी िस्ती सुधार कायणक्रम (आवदिासी उपयोजना गािाकरीता) 
११. नाविन्यपूणण योजना 
१२. इतर वजल्हा योजना (Other District Scheme) 
 

मनरेगा अांतगणत रस्त्याचे काम करताना  मनरेगा Master Circular 2017-१८ ि त्यानांतर 
कें द्र शासनामाफण त िळेोिळेी जाहीर केलेल्या मनरेगा Master Circular मधील तरतुदींचे ि 
मागणदशणक सूचनाांचे तांतोतांत पालन करणे आिश्यक राहील. वजल्हास्तरीय सवमती/ 
वजल्हावधकारी/मुख्यकायणकारी अवधकारी,वजल्हा पवरिद याांच्या वनदशणनास अन्य वनधी उपलब्ध 
होत असल्याचे लक्षात आल्यास त्याचाही िापर करण्यात यािा. अविसरणाद्वारे उपलब्ध 
होणाऱ्या वनधीच्या माध्यमातून मांजूर कराियाच्या कामाांचे प्रस्ताि शासनाकडे पाठिू नयेत. 
वजल्हास्तरीय सवमतीमध्ये त्यास मांजूरी देण्यात यािी.  
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सांयोजनातून ि अविसरणातून दोनही प्रकारे वनधी उपलब्ध करुन रस्त्याची कामे होत 
असल्यास त्या रस्त्याांबाबत आराखडा मांजूरी कवरता शासनाकडे प्रस्ताि पाठविण्याची 
आिश्यकता नाही. तसेच अशा कामाांची प्रशासकीय मान्यता प्रचलीत प्रवक्रयेप्रमाणे करुन 
घेण्यात यािी. 

२२. शेत/पाणांद रस्ता अवतक्रमणमुक्त करुन कच्चा रस्ता तयार करणे. 
 ज्या वठकाणी शेतकऱ्याची सहमती आहे, अशा वठकाणी अथणमुव्हर उत्खनन यांत्राच्या सहाय्याने 
योग्य आखणी करुन दोन्ही बाजूने चर खोदून त्यामधून वनघणारी माती/मुरुम शेत/पाणांद रस्त्यामधील 
िागात टाकण्यात यािी.  तसेच चरात खोदून वनघालेली माती/मुरुम योग्य प्रमाणात पसरिून रस्त्याांचा 
कच्चा िराि तयार करण्यात यािा.  असा कच्चा रस्ता तयार करण्याकरीता टायर असलेले बॅकहो लोडर 
ि एक्सकॅव्हेटर (७० HP पके्षा अवधक क्षमता असलेले जेसीबी इत्यादी अथणमुव्हर) याकरीता १०० तास प्रवत 
वकलोमीटर ि चेन असललेे एक्सकॅव्हेटर (२०० HP पेक्षा अवधक क्षमता असलेले पोकलेन इत्यादी 
अथणमुव्हर) करीता ४० तास प्रवत वकलोमीटर अनुज्ञये राहील.  यापेक्षा प्रवत वकलोमीटर अवधक तास लागत 
असल्यास तालुकास्तरीय सवमतीची मान्यता आिश्यक राहील. 
 शेत/पाणांद रस्ता अवतक्रमणमुक्त करुन कच्चा रस्ता तयार करताना शेत/पाणांद रस्त्याची 
िरािाची रुां दी पुरेशी असािी.  त्यातून वकमान दोन रॅक्टरची िाहतूक होईल अशाप्रकारे  असािी.  
खडीकरणाची रुां दी वकमान ३.०० मी. असािी.  दोन्ही बाजूने चर खोदल्यामुळे िरािाची रुां दी पुरेशी 
असािी.  तसेच खोदकाम झालेल्या चरातून पािसाचे पाणी व्यिस्स्थत िाहून वनघेल अशाप्रकारची चराची 
रुां दी असािी. 
कच्चा रस्ता तयार करण्याकरीता लागणाऱ्या यांत्रसामुग्री वनधी खचाची कायणपध्दती :- 
i) अवतक्रमण काढणे, कच्चा रस्ता तयार करणे ि इतर कामे उत्खनन यांत्राद्वारे करण्यात यािीत.  
याकरीता विविध स्त्रोतामधून उपलब्ध होणारा अनुज्ञये वनधी िापरण्यात यािा.  अवतक्रमण काढणे, दोन्ही 
बाजूने चर खोदणे, चरामधून उपलब्ध होणाऱ्या मातीमधून कच्चा रस्ता तयार करणे इ. करीता उत्खनन 
यांत्रसामुग्रीचा (जेसीबी, पोकलेन इत्यादी यांत्राचा) िापर करण्यात यािा.  ही उत्खनन यांत्रसामुग्री उपलब्ध 
होण्याकरीता तालुकावनहाय वजल्हास्तरािर प्रवत तास याप्रमाणे दर (यांत्र ि इांधनासह) वनवश्चत करण्यात 
याि.े  यामध्ये स्थावनक उत्खनन यांत्रधारकास प्राधान्य देण्यात याि.े  प्रवततासामध्ये सिणसाधारणपणे वकती 
घनमीटर वकमान उत्खनन होईल याचा विचार करण्यात यािा. 
ii) अवतक्रमण काढणे ि कच्चा रस्ता करण्याकरीता उपयोगात आणलेल्या उत्खनन यांत्रसामुग्रीच्या 
देयकाकरीता खालील पध्दतीचा अिलांब करण्यात यािा:-  रस्त्याचे अवतक्रमण काढण्याकरीता, “कच्चा 
रस्ता तयार करण्याकरीता” प्रत्यक्षात उत्खनन यांत्रसामुग्रीचा िापर वकती तास करण्यात आला हे 
ग्रामसेिक ि तलाठी याांनी सांयुक्तपणे प्रमावणत करण्यात याि.े  ज्या रस्त्यािरील अवतक्रमण काढण्यात 
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आले आहे, त्या शेतरस्त्याच्या लगतच्या शेतकऱ्याांनी उत्खनन यांत्रसामुग्री िापरण्याचे प्रत्यक्ष तास योग्य 
असल्याबाबतचा पांचनामा सोबत जोडण्यात यािा.  उत्खनन यांत्रसामुग्री तास िापर प्रमाणपत्र (ग्रामसेिक 
ि तलाठी याांचे सांयुक्त स्िाक्षरी असलेले) ि शेतकरी पांचनामा यािरुन देयक अदा करणाऱ्या सक्षम 
अवधकाऱ्याांनी देयके अदा करािीत. इतर मोजमापाांची आिश्यकता नाही.  देयकाचा नमुना स्ितांत्रपणे 
वनगणवमत करण्यात येईल. 
iii) असा कच्चा रस्ता तयार करण्याकरीता टायर असलेले बॅकहो लोडर ि एक्सकॅव्हेटर (70 HP 
पेक्षा अवधक क्षमता असलेले जेसीबी इत्यादी अथणमुव्हर) याकवरता 100 तास प्रवत वकलोमीटर ककिा चेन 
असलेले एक्सकॅव्हेटर (200 HP पेक्षा अवधक क्षमता असलेले पोकलेन इत्यादी अथणमुव्हर) याकवरता 40 
तास प्रवत वकलोमीटर अनुज्ञये राहील. यापेक्षा प्रवत वकलोमीटर अवधक तास लागत असल्यास 
तालुकास्तरीय सवमतीची मान्यता आिश्यक राहील.   
iv) कच्चा रस्ता तयार करताना काही वठकाणी दोन्ही बाजूच्या चरामधून मुरुम उपलब्ध होतो.  तसेच 
शेतकरीसुध्दा लोकसहिागातून रस्त्याकरीता मुरुम ि दगड उपलब्ध करुन देतात.  अशा वठकाणी 
उपलब्ध मुरुम ि दगड दबाईकरीता शेतकऱ्याकडून रोडरोलरची मागणी करण्यात येते, जेणेकरुन 
कच्चा रस्ता पक्का होण्यास मदत होते.  ही बाब विचारात घेता, वजल्हास्तरीय सवमतीने दबाईिर पाणी 
टाकून रोडरोलरचे प्रती तास दर ि प्रती वकलोमीटर कमाल खचण मयादा (यांत्र ि इांधनासह) वनवश्चत 
करािी.  रोडरोलर या यांत्राकरीता वनधी खचाची कायणपध्दतीही िर नमूद (i) (ii) (iii) पवरच्छेदातील 
उत्खनन यांत्रसामुग्री वनधी खचण करण्याच्या कायणपध्दतीप्रमाणे राहील. रोडरोलर या यांत्राकरीता येणारा 
खचण हा उत्खनन यांत्राकरीता अनुज्ञये असणाऱ्या खचाच्या व्यवतवरक्त राहील. 
v) ज्या वठकाणी सीएसआर/एनजीओ  याांच्या माध्यमातून उत्खनन यांत्रसामुग्री, रोडरोलर, दगड 
मुरुम िाहतुकीकरीता लागणारी यांत्रसामुग्री विनामोबदला उपलब्ध होत असल्यास त्याकरीता वडझेल 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत वजल्हास्तरीय सवमतीने कायणपध्दती वनवश्चत करािी.  वडझेलसाठी लागणारा 
वनधी पवरच्छेद क्र.21 मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अनुज्ञये योजनेतून उपलब्ध करुन देण्यात यािा. 
vi) शेत/पाणांद रस्त्याांमधील अवतक्रमण काढण्याकरीता राज्य रोहयोमधील काही वनधी राखून 
ठेिण्यात येईल आवण ििाच्या सुरुिातीस तालुकावनहाय िाटप करण्यात येईल. अशा पध्दतीने 
अवतक्रमण मुक्त करुन कच्चा रस्ता तयार करुन घेण्यात यािा.  त्यानांतर रस्त्याांचे पुढील कायण िगेळा 
टप्पा गृवहत धरुन रस्ता मजबुतीकरणाचे काम तात्काळ हाती घेण्यात याि.े  

vii)    शेत/ पाणांद रस्ता पक्का करण्याकरीता जिळपास उपलब्ध असणाऱ्या दगड/ मुरुम/ मातीचा 
िापर करािा. याकरीता शासनाच्या विविध योजनेअांतगणत सुरु असलेल्या जलकसचन विवहरीतील 
दगड/मुरुम उपलब्ध असल्यास िापरण्यात यािा. कायान्ियन यांत्रणेने िगेिगेळया कामामधून उपलब्ध 
होणाऱ्या दगड/मुरुम/माती याचा कल्पकतेने रस्ता मजबुतीकरणाकरीता िापर करण्यात यािा. 
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अत्यािश्यक असल्यास तालुकास्तरीय सवमतीच्या मान्यतेने विवनर्थदष्ट्टीत खाणपट्टयाांमधून गौण खवनज 
उपलब्ध करुन घ्याि.े शेतरस्ता/पाणांद रस्ता बाांधकामासाठी उपयोगात येणाऱ्या गौण खवनजाकरीता 
कोणत्याही प्रकारचे गौण खवनज स्िामीत्ि शुल्क आकारण्यात येिू नये. 

23. प्रगती अहिाल   :  

मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या कामाांचा प्रगती अहिाल सांबांवधत यांत्रणेने दरमहा गट विकास 
अवधकारी याांचेकडे सादर करािा. गट विकास अवधका-याांनी तालुक्याचा एकवत्रत अहिाल मुख्य 
कायणकारी अवधका-याांकडे सादर करािा ि मुख्य कायणकारी अवधकारी याांनी,  अपर मुख्य सवचि, रोहयो 
याांचेकडे सादर करािा.   
24.  वदनाांक २७ फेब्रिुारी, २०१८ चा शासन वनणणय ि त्यामध्ये िळेोिळेी केलेल्या सुधारणाांनुसार 
“पालकमांत्री शेत/पाणांद रस्ते योजना” अांतगणत ज्या शेत/पाणांद रस्त्याांच्या कामाांसांदिात कायारांि आदेश 
वनगणवमत करण्यात आले आहेत अशी कामे सुरु राहतील. तथावप, शेत/पाणांद रस्त्याांच्या कामाांसांदिात 
कायारांि आदेश वनगणवमत झालेले नाहीत अशा कामाांच्याबाबतीत प्रस्तुत शासन वनणणयानुसार कायणिाही 
करण्यात येईल. 

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक क्र. 202111111256378916 असा आहे. हा शासन 
वनणणय वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 
 

 

                                                                       ( नांद कुमार ) 
                    अपर मुख्य सवचि, (रोहयो) 

प्रत, 
1. मा.राज्यपाल याांचे सवचि, 
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे सवचि, 
3. मा.मांत्री (रोहयो)/मा. राज्यमांत्री (रोहयो) याांचे खाजगी सवचि, 
4. सिण मा.मांत्री/राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचि, 
5. मा.सवमती प्रमुख,महाराष्ट्र विधानमांडळ रोहयो सवमती,विधानमांडळ सवचिालय, मुांबई  
6. मुख्य सवचि याांचे सहसवचि   
7. सिण अपर मुख्य सवचि/प्रधानसवचि/सवचि,मांत्रालयीन वििाग  
8. सिण वििागीय आयुक्त, 
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9. आयुक्त, नरेगा नागपूर. 
10. आयुक्त (कृिी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
11. सांचालक, मृदसांधारण ि पाणलोट क्षते्र व्यिस्थापन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
12. सिण सांचालक, कृवि आयुक्तालय, पुणे 
13. मुख्य अवियांता, लघु पाटबांधारे (स्थावनक स्तर), पुणे 
14. सांचालक, िजूल सिके्षण ि विकास यांत्रणा, पुणे  
15. सिण वजल्हावधकारी, 
16. सिण मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरिद, 
17. सिण वििागीय कृवि सहसांचालक, 
18. सिण अधीक्षक अवियांता,पाटबांधारे/सिण अधीक्षक अवियांता,लघु पाटबांधारे, (स्थावनकस्तर),  
19. सांचालक, अथण ि साांस्ख्यकी सांचालनालय, मुांबई. 
20. महासांचालक, मावहती ि जनसांपकण , मुांबई (प्रवसध्दीकरीता) 
21. सिण वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी, 
22. सिण उपायुक्त (विकास) 
23. महालेखापाल (लेखापवरक्षा), महाराष्ट्र 1 ि 2, मुांबई ि नागपूर,   
24. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र 1 ि 2, मुांबई ि नागपूर,   
25. सिण वजल्हा कोिागार अवधकारी,  
26. सिण उपसवचि/सिण अिर सवचि ि सिण कायासन अवधकारी,रोहयो  
27. सिण मांत्रालयीन वििाग, 
28. वनिडनस्ती रोहयो-10अ. 
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