
                                                             
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगगत वैयक्ततक लाभार्थ्याच्या शेतावर, शेतक-
याांच्या शेताच्या बाांधावर व पडीक शेत जममनीवर कृमि मवभागामार्ग त वकृ्ष/र्ळझाड लागवड 
कायगक्रम सन 2014 - 15 मध्ये राबमवण्याबाबत मागगदशगक सचूना 
 
 
   महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची अमांलबजावणी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 

2005 नसुार राज्यात सरुू आहे. या कायद्याच्या परररिष्ट्ट-1 च्या कलम 1(4) नसुार िासन रनणणय क्र. मग्रारो 2011/ 

प्र.क्र.132/ रोहयो- 10अ े रद. 20 जानेवारी 2012 अन्वये महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगणत 

वैयक्ततक लाभार्थ्याच्या िेतावर कृरि रवभागामार्ण त र्ळझाड लागवड कायणक्रम राबरवण्याबाबत तसेच िासन रनणणय 

क्र.मग्रारो 2011/प्र.क्र.120/रोहयो-10 अ,े रदनाांक 14 माचण 2012 अन्वये वैयक्ततक लाभार्थ्याच्या िेताच्या बाांधावर व 

िेतक-याांच्या पडीक िेत जरमनीवर वकृ्ष/र्ळझाड लागवड कायणक्रम राबरवण्याबाबत मांजरूी रदलेली आहे. िासन 

पीरपत्रक क्र. मग्रारो 2011/प्र.क्र.132/रोहयो - 10 अे रदनाांक  23/5/2012 नसुार सदर कायणक्रम सन 2012-13 व 

सन 2013-14 या दोन विामध्ये राबरवण्यासाठी रोपवाटीका, पवुण पावसाळी कामे व लागवड कामाच्या सरनयांत्रण 

कायणपद्धतीबाबत रवस्ततृ मागणदिणन करण्यात आलेले आहे. सदरचे िासन रनणणय www.maharashtra.gov.in या 

वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. वरील सवण िासन रनणणयाांमध्ये योजना राबरवण्यासांबांधी सरवस्तर मागणदिणक सचूना 

रदलेल्या आहेत. सदर िासन रनणणयाांतील मागणदिणक सचूनाांव्यरतरीतत खालील सचूनाांचा अवलांब करून योजना 

यिस्वीपणे राबरवणे आवश्यक आहे. 

  ितकोटी वकृ्ष लागवड कायणक्रमाांतगणत सन 2014-15 साठी रजल्हारनहाय 2.86 कोटी वकृ्ष लागवड 

याप्रमाणे लक्षयाांक देण्यात आलेला आहे. देण्यात आलेले उरिष्ट्ट िासनाने ठरवून रदलेल्या कायणप्रणाली प्रमाणे पणूण 

होण्याच्या दृक्ष्ट्टने सदर योजनेअांतगणत करण्यात आलेल्या कायणवाहीचे ऑनलाईनद्वारे सांरनयांत्रण करण्यासाठी स्वतांत्र 

वेब साईट (https://mahapms.mahaonline.gov.in) तयार करण्यात आलेली आहे. सदर वेब साईटवर सांबांरधत 

तालकुा कृरि अरधकारी याांनी तालकुा स्तरावरुन रोपवाटीका, उपलब्ध रोपे, खोदण्यात आलेले खडे्ड व झालेली 

लागवड याबाबतची गावरनहाय मारहती दररोज अद्ययावत करावयाची आहे. यासाठी प्रत्येक तालकुा कृरि अरधकारी 

याांना लॉग-इन आयडी व पासवडण देण्यात आलेला आहे. याद्वारे तालकुारनहाय झालेल्या कामाचे  रजल्हा- रवभाग - 

आयतुतालय - िासन स्तरावर ऑन लाईन कायणप्रणालीद्वारे सरनयांत्रण केले जाणार आहे.   

 राज्यात सन 2014-15 मध्ये 100 कोटी वकृ्ष लागवड योजनेमध्ये खालील योजनाचा समावेश 

आहे. 

1) महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगणत वैयक्ततक लाभार्थ्याच्या िेतावर र्ळबाग लागवड. 

2) महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगणत वैयक्ततक लाभार्थ्याच्या िेताच्या बाांधावर  



   3) िेतकऱयाांच्या पडीक िेत जरमनीवर र्ळझाड लागवड. 

 सदर योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे योजनारनहाय र्ळरपकाचा समावेि केला आहे. 

अ) महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगगत वैयक्ततक लाभार्थ्याच्या शेतावर कृमि 

मवभागामार्ग त र्ळबाग लागवड : - 

1) आांबा कलमे 2) आांबा रोपे (इनसीटू पध्दतीने) 3) काज ूकलमे  4) रचकू कलमे  5) पेरू कलमे  

6) डाळळब कलमे  7) सांत्रा कलमे 8) मोसांबी कलमे   9) ळलब ूकलमे  10) नारळ रोपे(बाणवली/रट.डी.) 11) बोर 

रोपे 12) रसतार्ळ रोपे  13) रसतार्ळ कलमे  14) आवळा रोपे 15) आवळा कलमे  16) ळचच रोपे 17) कवठ 

रोपे  18) जाांभळू रोपे 19) कोकम रोपे  20) कोकम कलमे  21) र्णस रोपे 22) र्णस कलमे   23) अांजीर कलम 

24) सपुारी.   

ब) महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगगत वैयक्ततक लाभार्थ्याच्या शेताच्या बाांधावर वकृ्ष 
लागवड :-  
 
1) आांबा रोपे  2) आांबा कलमे  3) काज ूकलमे  4) बोर रोपे  5) रसतार्ळ रोपे 6) रसतार्ळ कलमे 7) आवळा रोपे  

8) आवळा कलमे   9) ळचच/कवठ/जाांभळू रोपे  10) कोकम रोपे   11) कोकम कलमे  12) र्णस रोप 

13) र्णस कलमे  14) बाांब ूरोपे 15) करांज रोपे 16)  पेरू कलमे  17)  ळलब ूरोपे  18) नारळ कलमे  

19) साग  रोपे 20) रगरीपषु्ट्प रोपे 21) सोनचार्ा रोपे  22) कडीपत्ता रोपे  23) कडूळलब रोपे 24) ळसधी रोपे 25) 

िेवगा रोपे 26)  हादगा रोपे  

क) शेतक-याांच्या पडीक शेत जममनीवर वकृ्ष लागवड :-  

1) आांबा रोपे 2) आांबा कलमे 3) काज ूकलमे 4) बोर रोपे 5) रसतार्ळ रोपे  6) रसतार्ळ कलमे 

7) आवळा रोपे 8) आवळा कलमे 9) ळचच/कवठ/जाांभळू रोपे  10) कोकम रोपे   11) कोकम कलमे  

12) र्णस रोपे  13) र्णस कलमे 14)  बाांब ूरोपे 15) जरोर्ा रोपे  16) करांज व इतर औिधी वनस्पती 

17) साग रोपे 18) रगरीपषु्ट्प रोपे  19) सोनचार्ा रोपे 20) कडीपत्ता रोपे  21) कडूळलब रोपे 22) ळसधी रोपे  

23) िेवगा रोपे 24)  हादगा रोपे 

  
  (* औिधी वनस्पती -  अजजगन, असान, अशोका, बेहडा, बेल, महरडा, टेटू, मडकेमाली, रततचांदन, मरठा, 
लोध्रा, आइरन, मशवण, गजग्गजळ, वावडडग, मबब्बा रोपे इ.)  
 
  महात्मा गाांधी  राष्ट्रीय ग्रामीण  रोजगार  हमी  अरधारयमाच्या  परररिष्ट्ट 1 •कलम 1 (4) मधील तरतदुीनसुार 

र्ळबाग लागवड खालील प्रवगातील िेतकऱयाांच्या जरमनीवर हाती घेण्यास मान्यता रदली आहे. 

 अ) आुसरुचत जाती  
            ब) आुसरुचत जमाती 
 क)        रेिेखालील लाभार्थी  



 ड) भु-सधुार योजोचे लाभार्थी  
 इ)  इांरदरा आवास योजनेचे लाभार्थी       

र्) कृरि कजण मार्ी योजाना 2008 नसुार अल्प भधूारक व रसमाांत िेतकरी 
 ग)  अनसुरूचत जमातीचे व अन्य परांपरागत वन रनवासी (वन अरधकार मान्यता) अरधरनयम 2006  
                         नसुार पात्र व्यतती. 
 
 मागगदशगक  सजचना : 

 1. लाभार्थी मनवड :     मग्रारोहयोसाठी जॉबकाडण धारक वरील अ ते ग प्रवगातील कोणतीही व्यतती वैयकतीक 

लाभार्थी म्हणाू या  योजोचा लाभ घेण्यास पात्र राहील. र्ळझाड /वकृ्ष लागवड कायणक्रमाांतगणत आवश्यक ती सवण कामे 

लाभधारकाने स्वत: व जॉबकाडण धारक मजरूाकडूा करूण घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रनयोजन करावे.   

2. ग्रामसभा मांजरूी :    मग्रारोहयोच्या कायणपध्दतीप्रमाणे ग्रामपांचायत व ग्रामसभा याांच्या सहकायांने या योजोअांतगणत 

कोणाला व रकती लाभ घेता येईल याबाबत ग्रामसभा घेणे आवश्यक आहे.  त्यानसुार लाभार्थ्यांची रनवड करावी. 

लाभार्थी रनवडीची कायणवाही माहे एरप्रल 2014 अखेर पणूण करण्यासाठी ग्रामसभा आयोरजत करावी. मग्रारोहयोच्या 

कायणपध्दतीनसुार वरील अ ते ग प्रवगातील लाभार्थ्यांना 2 हेतटर के्षत्राचे मयादेत वकृ्ष र्ळझाड लागवड करता येईल. 

3. ताांमिक व प्रशासकीय मांजरूी :     मग्रारोहयो अांतगणत ताांरत्रक मांजरूीचे अरधकार तालकुा कृरि अरधकारी व 

प्रिासकीय मांजरूीचे अरधकार तहरसलदार याांना प्रदान केले आहेत. लाभार्थीना रकती के्षत्रावर, कोणत्या र्ळझाडाची 

तसेच कोणत्या प्रकारात (      क लाभार्थ्यांच्या िेतावर सलग र्ळझाड लागवड, िेतक-याांच्या बाांधावर व पडीक 

िेत जरमनीवर लागवड याप्रमाणे) लागवड करावयाची आहे त्याप्रमाणे िासानाने मांजरू केलेल्या मापदांडानसुार 

स्वतांत्रपणे अांदाजपत्रके तयार करणे आवश्यक आहे. सरवस्तर अांदाजपत्रके तयार करताना िासनाने वरील रतन्ही 

योजानामधील र्ळरपकाांचे मापदांड मांजरू केले आहेत त्याआधारे सरवस्तर अांदाजपत्रके तयार करावीत. उदा. सलग व 

पडीक जरमनीवर र्ळझाड/वकृ्ष लागवडीमध्ये एकाच प्रकारच्या र्ळझाड/वकृ्षाांची लागवड अपेरक्षत आहे. बाांधावर 

लागवड कायणक्रम घेताना बाांधाच्या लाांबीनसुार व र्ळझाड / वकृ्ष प्रजातीसाठी रिर्ारस केलेल्या दोन झाडामधील 

अांतरानसुार लागवड करणे ितय आहे. तेवढया रोपाांची लागवड करण्यास मान्यता राहील. पररिीष्ट्ठानसुार रदलेल्या 

खचाच्या मापदांडानसुार प्रत्यक्षात लागवड करावयाच्या झाडाांची सांख्या रवचारात घेवनु खचाचे अांदाजपत्रक तयार 

करावे व त्यास ताांत्रीक मांजरूी घेण्यात यावी.  

 10 िेतक-याांसाठी एक प्रकल्प याप्रमाणे लाभार्थ्याच्या िेताच्या बाांधावरील व परडक िेत जरमाीीवरील वकृ्ष 

लागवड हा स्वतांत्र प्रकल्प समजण्यात येईल अिा 10 प्रकल्पासाठी  तहरसलदार  व  तालकुा  कृरि अरधकारी  

याांच्याकडूा  प्रिासकीय व ताांरत्रक मायता घेण्यात यावी. तसेच या 10 प्रकल्पाला MIS वर नोंद घेण्यासाठी स्वतांत्र 

सांगणक क्रमाांक असेल.  

4. प्रमशक्षण : मग्रारोहयो अांतगणत रनवड केलेल्या लाभार्थींना वेळोवेळी वकृ्ष / र्ळझाड लागवड साठी त्याांनी 

करावयाची कामे, अनदुान व लागवडीनांतर र्ळबागेचे सांवधणन यारिवाय इतर ताांरत्रक बाबी म्हणजे खडे्ड खोदणे, 



िास्त्रोतत पध्दतीने खडे्ड भरणेी,े कलमीकरण, रपकसांरक्षण, खते देणे, पाणी देणे, काढणी पश्चात तांत्रज्ञान, व 

माकेटींग याबाबत प्ररिक्षण आयोरजत करून मारहती देण्यात यावी. यासाठी लागणारा खचण इतर सांकीणण या 

बाबीवरील अनदुानातनू भागवावा. प्रत्येक प्ररिक्षण वगात रकमान 50 िेतकरी असावते. त्यासाठी जवळजवळच्या 

गावातील िेतक-याांना एका रठकाणी /गावी प्ररिक्षण देण्यात यावे. 

5.  प्रमसध्दी :   तालकुा कृरि अरधकारी याांचे स्तराांवरून स्र्थारनक मराठी वतणमानपत्रात या योजनेची मारहती 

प्ररसध्द करणे, योजना राबरवण्यासांबांधी मारहती पत्रके छापणे, पोस्टसण लावणे याद्वारे प्ररसद्धी  करण्यात यावी. यासाठी 

लागणारा खचण इतर सांकीणण या बाबीवरील अनदुानातनू भागवावा.  

6. वकृ्ष /र्ळबाग लागवडीसाठी खड्डे खोदणे / भरणे : मग्रारोहयो अांतगणत रनवड केलेल्या लाभार्थ्याच्या 

िेतात/बाांधावर व पडीक िेत जरमनीमध्ये लागवड करावयाच्या वकृ्ष/र्ळझाडाचे खडे्ड खोदण्यासाठी िासन 

रनणणयासोबत र्ळरपकारहाय  खड्डयाचा आकार रदला आहे. त्यानसुार खडे्ड खोदनू त्यात िेणखत, रासायारक खत व 

रकटकानािक याांचे रमश्रणाने भरावे.  लागवड करावयाच्या वकृ्ष / र्ळझाडासाठी  खडे्ड खोदणे व खडे्ड भरण्याची 

कायणवाही माहे एरप्रल ते मे या मरहयात पणूण करावी. मे मरहन्यानांतर वकृ्ष/र्ळझाड लागवडीसाठी खडे्ड घेण्यात येऊ 

नयेत.   

7. वकृ्ष / र्ळझाड लागवड : िासन रनणणय रद. 14 माचण 2012 मध्ये  लागवड करावयाच्या वकृ्ष 

/र्ळझाडाची   कलमे/रोपे उपलब्धतेानसुार खालील प्रमाणे प्रार्थम्य क्रमाने  करावी .  

1) कृमि मवभागाच्या रोपवामटका, 

2) कृमि मवद्यामपठाांच्या रोपवामटका 

3) खाजगी  शासा मायताप्राप्त रोपवामटका 

4) मग्रारोहयो अांतगगत ग्रामपांचायतीच्या रोपवामटका  

5) सामामजक वामकरण मवभाग डकवा अय शासमकय मवभाग रोपवामटका 

  

8. लागवडीचा कालावधी : वकृ्ष र्ळझाड लागवडीचा कालावधी  1 जनू 2014 ते 30 नोव्हेंबर 2014 

पयगत राहील. 

9. सांरक्षण : या बाबीसाठी  लागवड करावयाच्या वकृ्ष र्ळझाडाचे रतही  विाचे खचाचे प्रमाणकेमध्ये  मजरूी व 

सामगु्री या घटकावर खचण दिणरवला आहे. त्यानसुार खचण करावा. 

10. पाणी देणे : या बाबीसाठी  लागवड करावयाच्या वकृ्ष र्ळझाडाचे रतही  विाचे खचाचे प्रमाणकेमध्ये  मजरूी 

व सामगु्री या घटकावर खचण दिणरवला आहे. त्यानसुार खचण करावा. 

11. डनदणी : या बाबीसाठी  लागवड करावयाच्या वकृ्ष र्ळझाडाचे रतही विाचे खचाचे प्रमाणकेमध्ये  मजरूी व 

सामगु्री या घटकावर खचण दिणरवला आहे. त्यानसुार खचण करावा. 



12. खते देणे : या बाबीसाठी  लागवड करावयाच्या वकृ्ष र्ळझाडाचे रतही विाचे  खचाचे प्रमाणकेमध्ये  मजरूी 

व सामगु्री या घटकावर खचण दिणरवला आहे. त्यानसुार खचण करावा. 

13.  इतर सांकीणग :  या बाबीखालील अनदुानामधनू कायालयीन खचण, कलमे/रोपे वाहतकू, प्ररिक्षण, प्ररसद्धी  व 

इतर आकक्स्मक बाबीवर होणारा खचण भागवावा.  

14. कामाची नोंदणी व तपासणी : मग्रारोहयो अांतगणत वकृ्ष / र्ळझाड लागवडीची नोंदणी मापन पकु्स्तकेत 

वेळोवेळी करावी. तसेच ग्राम रोजगार नोंद वहीत व ग्राम मालमत्ता नोंदवहीत सवण प्रकारच्या नोंदी घेणे आवश्यक 

आहे. तसेच उपरवभागीय कृरि अरधकारी याांनी त्याांचे उपरवभागात लागणा-या मापा पकु्स्तकेचा रवचार करूा 

िासकीय मदु्राीालयाताू छापाू घेण्याची कायणवाही करावी.  

 या व्यरतरीतत MIS वरील सवण प्रकारच्या नोंदी घ्याव्यात. मग्रारोहयो व रोहयोिी रनगडीत वकृ्ष / र्ळझाड 

लागवडीची  तपासणी  खालीलप्रमाणे  करण्यात यावी. 

   अ.क्र.                 तपासणी करण्या-या कमगचारी/अमधका-याांचे पदनाम      तपासणीची टतकेवारी 
   1.                              कृरि      क                                 100 
   2.                             कृरि पयणवेक्षक                                     50 
   3.                               मांडळ कृरि अरधकारी                                  25 
   4.                               तालकुा कृरि अरधकारी                                                            10 
   5.    उपरवभागीय कृरि अरधकारी                     5 
   6.   रजल्हा अरधक्षक कृरि अरधकारी                     2 
   7.                   रवभागीय कृरि सहसांचालक                                  1  
 
15. देयके तयार करणे : मग्रारोहयो अांतगणत प्रत्यक्ष केलेल्या र्ळझाड लागवडीनसुार मजरूीचे हजेरी पत्रकाच्या 

आधारावर मजरूीचे देयक तयार करूा तहरसलदार याांना सादर करावे. व त्यानसुार दर 15 रदवसानी  मजरुाांना मजरूी 

रदली जाईल याकडे लक्ष द्यावे. वकृ्ष लागवडीसाठी लागणारी रोपे/कलमे याचा खचण सांबांधीत रोपवारटकाकडील 

बीले/व्हाऊचर घेवूा तालकुा कृरि अरधकारी याांनी प्रमारणत करूा तहरसलदार याांना सादर करावी. तहरसलदार 

सांबांधीत रोपवारटका धारकाांना रतकम प्रदान करतील. तसेच         (खते, औिध ेव इतर सारहत्य) यावरील खचाची 

रतकम रे्थट लाभार्थ्यांनी प्रमाणपत्र/व्हाऊचर सादर केल्यानांतर तालकुा कृरि अरधकारी याांचे कडूा देण्यात यावी. 

16.  हजेरी घेण्यासाठी हजेरी सहाय्यकाची नेमणकू करणे : मग्रारोहयो अांतगणत मजरुाांची हजेरी घेण्यासाठी 

ग्राम रोजगार सेवकाांची रनयतुती करण्यास मभुा आहे. िासा पत्र क्र. मग्रारो 2010/प्र.क्र.7/रोहयो 10 अ े रद. 

29/8/2011 अवये मग्रारोहयो अांतगणत झालेल्या कामाच्या 6 टतके प्रिासकीय रनधी प्रत्येक रजल्हयाला उपलब्ध 

करुा रदलेला आहे. सदर रनधीमधनू मा. तहरसलदार याांचेकडूा  तालतुयाला आवश्यकतेप्रमाणे कां त्राटी कमणचा-याांची 

नेमणकू करण्यात यावी. 

 

 



17. लाभार्थ्यांची जबाबदारी : 

1. महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अरधरनयमाच्या परररिष्ट्ट-1 (4) च्या अरधन राहून र्ळबाग लागवड 

करणारे लाभार्थी हे बहुताांिी जॉबकाडण धारक असल्याने त्याांनी स्वत:चे के्षत्रात केलेल्या र्ळबाग लागवडीचे सांवधणन/ 

जोपासना करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची राहील.  

2 वकृ्षरनहाय मांजरू मापदांडानसुार दसु-या व रतस-या विातील रजवांत झाडाांच्या टतकेवारीप्रमाणे कामे करण्याची 

जबाबदारी लाभार्थ्यांची राहील. 

3. दसु-या व रतस-या विी वकृ्ष र्ळरपकाांच्या बाबतीत 75 टतके झाडे रजवांत ठेवतील र्तत अिाच लाभार्थ्यांना दसु-

या व रतस-या विाचे अनदुान देय राहील.  

18. मग्रारोहयो अांतगगत र्ळझाड/वकृ्ष लागवडीची  आकडेवारी : मग्रारोहयो अांतगणत र्ळझाड/वकृ्ष लागवडीची 

स्वतांत्र आकडेवारी तालकुा कृरि अरधकारी याांनी सोबतचे रववरणपत्रात नमदू करूा ठेवावी. त्याची प्रत तहरसलदार 

याांना वेळेत सादर करावी. जेणेकरू तालतुयात र्ळझाड/वकृ्ष लागवडीबाबत साध्य झालेल्या उरिष्ट्टाची मारहती 

रमळेल.  

  सदर योजनेची प्रभावीपणे अांमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने ठरवनू मदलेल्या सचूनाांचे पालन 

करुन मग्रारोहयो अांतगगत सवग कामे ठरवनू मदलेल्या वेळेत पणूग करण्याकरीता, तसेच झालेल्या कामाची 

मामहती दररोज वेब साईटवर अपडेट होण्याच्यादकृ्ष्ट्टने आपण व्यक्ततश: लक्ष घालनू सन 2014-15 साठी 

असलेले उक्द्दष्ट्ट पणूग करण्यासाठी मनयोजन करण्यात यावे. तसेच ममहमहाय झालेल्या र्ळझाड /वकृ्ष 

लागवडीचा मामसक प्रगती अहवाल सोबतच्या प्रपिात नमदू करा मजल्हा अमधक्षक कृमि अमधकारी याांनी 

सांबांधीत मवभागीय कृमि सहसांचालक याांचे मार्ग त आयजततालयास दर ममहयाच्या 10 तारखेपयगत सादर 

करावे.  

 वरीलप्रमाणे मग्रारोहयो योजोअांतगणत र्ळझाड /वकृ्ष लागवड कायणक्रम के्षरत्रय स्तरावरूा 

प्रभारवपणे/यिस्वीपणे राबरवण्यासाठी  प्रस्तुत  मागणदिणक  सचूानानसुार कायणवाही  करण्यात यावी. 

सोबत :  मववरण पि  व प्रपि 1 ते 4  
 
 
 
                                                                  सांचालक र्लोत्पादन 
                    कृरि आयतुतालय, महाराष्ट्र राज्य,  

पणेु-5  
 
 
 
 
 



 
        मववरणपि  
 
 महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगगत वैयक्ततक लाभार्थ्याच्या शेतावर, 
शेतक-याांच्या बाांधावर व शेतक-याांच्या पडीक शेत जममनीवर कृमि मवभागामार्ग त वकृ्ष/र्ळझाड 
लागवडीची लाभार्थ्यीमनहाय मामहती  
 

अ 
.क्र
. 
 

लाभार्थ्यां
चे नाव 
 

लाभार्थी  
प्रवगण 
 

गाव 
 

ग्रामपांचा 
यत 

सव्हे नां. 
 

तालकुा 
 

खोदले
ले 
खडडे 
सांख्या 
 

के्षत्र 
हे. 
 

लागवड केलेल्या वकृ्ष 
र्ळझाडाचे 

लागव
डीची 
तारीख
/ 
काला
वधी 

पाण्याचे 
स्त्रोत 

मजरू 
सांख्या 

         नाांव वाण के्षत्र 
हे. 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               

     
   
                                                              प्रपि -1 
 
  सन 2014-15 मधील महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतांगगत व रोहयोशी 
मनगडीत र्ळबाग लागवड कायगक्रम अांतगगत र्ळझाड/वकृ्ष लागवडी सांबांधी मामसक प्रगती अहवाल   

            माहे -                
अ.
क्र. 

बाब मग्रारोहयो 
अांतगगत 
वैयक्ततक 
लाभार्थ्यांच्या 
शेतावर 
र्ळबाग 
लागवड  

मग्रारोहयो 
अांतगगत वैयक्ततक 
लाभार्थ्यांच्या 
शेताच्या बाांधावर 
र्ळबाग लागवड   

मग्रारोहयो 
अांतगगत 
वैयक्ततक 
लाभार्थ्यांच्या 
पडीक शेत 
जममनीवर 
र्ळबाग 
लागवड  

रोहयोशी 
मनगडीत 
र्ळबाग 
लागवड 
कायगक्रम 
अांतगगत 
र्ळमपक 
लागवड 

एकूण 

1 एकूण गावे सांख्या      

2 मनवड शेतकरी सांख्या      

3 एकूण मनवड केलेल्या 
शेतक-याांचे के्षि हे. 

     



4 सांमती प्राप्त लाभार्थी 
सांख्या 

     

5 ताांमिक मांजरी के्षि हे.      

6 ताांमिक मांजरूी लाभार्थी 
सांख्या 

     

7 प्रशासकीय मांजरूी के्षि 
हे. 

     

8 प्रशासकीय मांजरूी 
लाभार्थी सांख्या 

     

9 खडडे खोदलेले के्षि हे.      

10 खडडे  खोदलेले सांख्या      

11 खडडे खोदलेले 
लाभार्थी सांख्या  

     

12 उपक्स्र्थत मजरू सांख्या      

13 लागवड केलेले 
कलमे/रोपे के्षि हे. 

     

1
4 

र्ळमपक वकृ्ष मनहाय 
एकूण लागवड 

     

15 एकूण लागवड के्षिाचे 
लाभार्थी सख्या 

     

16 एकूण झालेला खचग      

17 र्ळमपक/वकृ्ष मनहाय 
लागवडीचा तपशील 

     

            
                           

्््  मजल्हा अमधक्षक कृमि अमधकारी --------- 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       
      प्रपि -2 
 
सन 2014-15् मधील महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्राममण रोजगार हमी योजनेतांगगत व रोहयोशी मनगडीत 
र्ळबाग लागवड कायगक्रम अांतगगत र्ळझाड/वकृ्ष लागवडी सांबांधीत मामसक प्रगती अहवाल     

    माहे -    
             
अ.
क्र. 

बाब मग्रारोहयो 
अांतगगत 
वैयक्ततक 
लाभार्थ्यांच्या 
शेतावर 
र्ळबाग 
लागवड  

मग्रारोहयो 
अांतगगत 
वैयक्ततक 
लाभार्थ्यांच्या 
शेताच्या 
बाांधावर 
र्ळबाग 
लागवड   

मग्रारोहयो 
अांतगगत 
वैयक्ततक 
लाभार्थ्यांच्या 
ााडीक शेत 
जममनीवर 
र्ळबाग 
लागवड  

रोहयोशी 
मनगडीत 
र्ळबाग 
लागवड 
कायगक्रम 
अांतगगत 
र्ळमपक 
लागवड 

एकूण 

1 योजनेत समामवष्ट्ट 
लाभार्थी 

     

2 लाभार्थीचे के्षि      

3 एकूण झालेली लागवड  
हे. 

     

4 वकृ्ष/र्ळझाडाचे नाव 
व झालेली लागवड हे. 

     

        
         मजल्हा अमधक्षक कृमि अमधकारी -----  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
प्रपि -3 

 
  सन 2012-13 मधील महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतांगगत व रोहयोशी 
मनगडीत र्ळझाड लागवड अांतगगत र्ळझाड/ वकृ्ष लागवडी सांबांधीत  अनजदान खचाचा मामसक खचाचा 
अहवाल.       
                  ््््््््््््््् माहे. :    
             
अ.
क्र. 

बाब मग्रारोहयो 
अांतगगत 
वैयक्ततक 
लाभार्थ्यांच्या 
शेतावर 
र्ळबाग 
लागवड  

मग्रारोहयो 
अांतगगत 
वैयक्ततक 
लाभार्थ्यांच्या 
शेताच्या 
बाांधावर 
र्ळबाग 
लागवड   

मग्रारोहयो 
अांतगगत 
वैयक्ततक 
लाभार्थ्यांच्या 
पडीक शेत 
जममनीवर 
र्ळबाग 
लागवड  

रोहयोशी 
मनगडीत 
र्ळबाग 
लागवड 
कायगक्रम 
अांतगगत 
र्ळमपक 
लागवड 

एकूण 

1 ममहन्यात झालेली लागवड 
हे. 

     

2 पाहणी केलेले के्षि हे.      

3 75 टतके पेक्षा जास्त 
मजवांत झाडे असलेले के्षि 
हे. 

     

4 देय अनजदान र.      

5 तहमसलदार याांचेकडे 
केलेली मागणी र. 

     

6 तहमसलदार याांचेकडून 
अदा केलेली रतकम र. 

     

7 मागणी केलेली रतकम      

8 प्रत्यक्ष झालेला एकूण  
खचग र. 

     

            
            मजल्हा अमधक्षक कृमि अमधकारी -
------- 
     
 
 
 



       
               प्रपि -4 
 
 
 सन 2012-13 मधील महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतांगगत व रोहयोशी 
मनगडीत र्ळझाड  लागवड अांतगगत र्ळझाड/ वकृ्ष लागवडी सांबांधीत  अनजदान पाि के्षिाचे 
वगीकरण मामसक प्रगती  अहवाल. 
 
           माहे. :    
             
अ.
क्र. 

   बाब मग्रारोहयो 
अांतगगत 
वैयक्ततक 
लाभार्थ्यांच्या 
शेतावर 
र्ळबाग 
लागवड  

मग्रारोहयो 
अांतगगत 
वैयक्ततक 
लाभार्थ्यांच्या 
शेताच्या बाांधावर 
र्ळबाग लागवड   

मग्रारोहयो 
अांतगगत 
वैयक्ततक 
लाभार्थ्यांच्या 
पडीक शेत 
जममनीवर 
र्ळबाग 
लागवड  

रोहयोशी 
मनगडीत 
र्ळबाग 
लागवड 
कायगक्रम 
अांतगगत 
र्ळमपक 
लागवड 

एकूण 

1 ममहन्यात लागवड  
केलेले के्षि हे. 

     

2 तपासणी केलेले  
के्षि हे. 

     

3 अनजदान पाि के्षि 
हे. 

     

4 अनजदान पाि 
के्षिाची टतकेवारी 

     

5 अनजदान पाि 
के्षिाची टतकेवारी 
बाबत वकृ्ष/ 
र्ळमपक मनहाय 
मामहती नमदू 
करावी. 

     

          
         
 
        मजल्हा अमधक्षक कृमि अमधकारी ----- 


