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वाचा :
1) शासन मनणगय क्र.मग्रारो 2011/प्र.क्र. 58/रोहयो10-अ, मद. 29 जून, 2011
2) शासन पमरपत्रक क्र.मग्रारो 2011/प्र.क्र.54/रोहयो 10अ, मद.28 सप्टें बर, 2011
3) शासन मनणगय क्र. मग्रारो2011/प्र.क्र.120/रोहयो-10अ, मद. 14 माचग, 2012
4) प्रधान मुख्य वनसांरक्षक (वन बल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर याांच्या कायालयाचे
पत्र क्र. कक्ष-1/रोहयो/प्र.क्र.9(2)/16-17/1380, मद. 18 ऑक्टोबर, 2017
प्रस्तावना : महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची अांमलबजावणी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
हमी कायदा 2005 नुसार राज्यात सुरु आहे. या कायद्याच्या पमरमशष्ट्ट-1 च्या कलम 1 (4) नुसार
काही वैयक्तीक लाभार्थ्यांच्या जममनीवर ग्रामपांचायतीमार्गत र्ळबाग लागवड करण्याबाबत वरील
सांदभग क्रमाांक 1, मद. 29 जून, 2011 च्या शासन मनणगयाद्वारे मान्यता दे ण्यात आली आहे . तसेच,
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअत
ां गगत वैयक्तीक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बाांधावर व
शेतक-याांच्या पडीक शेत जममनीवर कृमि व पदु म मवभागामार्गत वृक्ष लागवड कायगक्रम
राबमवण्याकमरता वमरल सांदभग क्रमाांक 3, मद.14 माचग, 2012 च्या शासन मनणगयान्वये मान्यता दे ण्यात
आली आहे . त्याच धतीवर वरील सांदभग पत्र क्र.4 च्या अनुिांगाने महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
हमी योजनेअांतगगत वैयक्तीक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बाांधावर व शेतकऱयाांच्या शेत जममनीवर वन
मवभागाच्या सामामजक वनीकरण शाखेमार्गत वृक्ष लागवड करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या
मवचाराधीन होता. त्याअनुिग
ां ाने शासन पुढीलप्रमाणे मनणगय घेत आहे .
शासन मनणगय :महाराष्ट्र रोजगार हमी अमधमनयम, 1977 (मदनाांक 6 ऑगस्ट, 2014 पयंत सुधामरत) मधील
अनुसच
ू ी दोन मधील पमरच्छे द- 4 मध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे खालील प्रवगातील
शेतकऱयाांच्या बाांधावर व शेतकऱयाांच्या शेत जमीनीवर वृक्ष लागवड कायगक्रम वन मवभागाच्या सामामजक
वनीकरण शाखेमार्गत हाती घेण्यास शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे .
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(अ) अनुसूमचत जाती
(ब) अनुसूमचत जमाती
(क) भटक्या जमाती
(ड) मनरमधसूमचत जमाती (मवमुक्त जाती)
(इ) दामरद्रय रे िेखालील लाभार्थी
(र्) स्त्री- कता असलेली कुटू ां बे
(ग) शारीमरकदृष्ट्टया मवकलाांग व्यक्ती कता असलेली कुटू ां बे
(ह) जमीन सुधारणाांचे लाभार्थी
(आय) इांमदरा आवास योजनेखालील लाभार्थी
(जे) अनुसूमचत जमाती व इतर परां परागत वन मनवासी (वन हक्क मान्य करणे) अमधमनयम", 2006
(2007 चा 2) खालील लाभार्थी आमण
उपरोक्त प्रवगांमधील पात्र लाभार्थींना प्राधान्य दे ण्यात आल्यानांतर, कृमि कजगमार्ी व कजग
सहाय्य योजना, 2008 यामध्ये व्याख्या केलेल्या लहान व सीमाांतभूधारक शेतक-याांच्या
जमीनीवरील कामाांच्या, शतींच्या अधीनतेने प्राधान्य दे ण्यात यावे.
मागगदशगक सूचना :1. लाभधारक मनवड व अहता पध्दती :1.1

मग्रारोहयोसाठी जॉबकाडग धारक वरील 'अ' ते 'जे'

प्रवगातील कोणतीही व्यक्ती

वैयक्तीक लाभार्थी म्हणून या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहे .
1.2

इच्छु क लाभधारकाच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे . ही जमीन कुळ कायद्याखाली
येत असल्यास व 7/12 च्या उताऱयावर जर कुळाचे नाव असेल तर योजना कुळाच्या
सांमतीने राबमवण्यात यावी. लाभार्थ्याने 7/12 व 8-अ चे उतारे अजासोबत जोडावे.

1.3

इच्छु क लाभार्थ्यांनी अजग ग्रामपांचातीकडे दाखल करावा. अजाचा नमूना पमरमशष्ट्ट
क्र. 1 आमण सांमतीपत्रासाठी करारपत्राचा नमूना पमरमशष्ट्ट क्र. 2 सोबत जोडले आहेत.
ग्रामपांचायतीने त्याांच्या मशर्ारशीसह अजग वन मवभागाच्या सामामजक वनीकरण शाखेस
हस्ताांतरीत करावा.

1.4

मग्रारोहयो कायगपध्दतीप्रमाणे ग्रामपांचायत व ग्रामसभा याांच्या सहकायाने या
योजनेअांतगगत कोणाला व मकती लाभ घेता येईल याबाबत ग्रामसभा घ्यावी.
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1.5

शेतक-याांच्या शेताच्या बाांधावर/ शेतामध्ये लागवड करावयाच्या वृक्षलागवडीच्या
खचाची प्रमाणके रोपाच्या ककमतीसह सोबतच्या नमुना -1 मध्ये आमण जलद गतीने
वाढणा-या प्रजाांतीसाठी खचाची प्रमाणके रोपाांच्या ककमतीसह नमुना-2 मध्ये मदले
आहे त.

1.6

एका गावामध्ये असलेल्या शेतक-याांचा गट एकमत्रतपणे स्वतांत्र प्रकल्प समजण्यात
येईल व या गटामध्ये सवग शेतक-याांच्या नावाची व लागवड केलेल्या रोपाांच्या सांख्येसह
प्रजातीमनहाय नोंद घेतली जाईल. अशा प्रत्येक प्रकल्पासाठी प्रशासमकय व ताांमत्रक
मान्यता स्वतांत्रपणे दे ण्यात येईल.तसेच, प्रत्येक प्रकल्पाला MIS वर नोंद घेण्यासाठी
स्वतांत्र सांगणक क्रमाांक असेल.

1.7

शासन मनणगय मदनाांक 1 ऑक्टोबर 2016 अन्वये मवहीत करण्यात आलेल्या
कायगपध्दतीनुसार वन मवभागाच्या सामामजक वनीकरण शाखेच्या अमधका-याांनी ताांमत्रक
मान्यता द्यावी व प्रशासकीय मान्यता सांबमां धत अमधका-याांनी द्यावी. तालूकामनहाय
कामाांच्या यादीस मजल्हामधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली सममतीची मांजूरी घ्यावी व
नांतरच प्रशासकीय मांजूरी

दे ण्याची

दक्षता घ्यावी.

मवभागीय वनअमधकारी याांनी

सदरचा प्रस्ताव मजल्हामधकारी याांचेकडे सादर करावा.
2. मग्रारोहयो अांतगगत वैयक्क्तक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बाांधावर व शेतकऱयाांच्या जममनीवर
करावयाची वृक्ष लागवड या योजनेअत
ां गगत खालील वृक्षाची लागवड करण्यास मान्यता
दे ण्यात येत आहे .
2.1 शेतकऱयाांच्या बाांधावर/ शेतामध्ये करावयाची वृक्ष लागवड
1) साग 2) चांदन 3) खाया 4) बाांबू 5) मनम 6) चारोळी 7) महोगनी 8) आवळा 9) महरडा
10) बेहडा 11) अजून
ग 12) मसतार्ळ 13) कचच 14) जाांभळ
ू 15) बाभूळ 16) अांजन 17)
मबबा 18) खैर 19) आांबा 20) काजू (रत्नामगरी व कसधुदुगग मजल्यासाठी) 21) र्णस 22)
ताड 23) कशदी 24) सुरु 25) मशवण 26) शेवगा 27) हादगा 28) कडीपत्ता 29) महारुख
30) मँमजयम 31) मेमलया डु मबया इ. चा समावेश असेल व या रोपाांचा दर सहपत्रीत
केलेल्या अांदाजपत्रकीय नमुना क्रमाांक 1 प्रमाणे असावा. वरील प्रजातींच्या बाबतीत
रोपाांचे दर सामामजक वनीकरण, वन मवभागाने व कृिी मवभाग याांनी वेळोवेळी मनगगममत
केलेल्या दरसुचीप्रमाणे राहतील.
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2.2

जलद गतीने वाढणा-या प्रजाती जसे की, सुबाभुळ, मनलमगरी इ. चा समावेश असावा व या
रोपाांचा दर सहपमत्रत केलेल्या अांदाजपत्रकीय नमुना क्रमाांक 2 प्रमाणे असावा.

3.

वृक्ष लागवडीसाठी मुदत
वृक्ष लागवडीचा कालावधी 1 जून ते 30 नोव्हें बर पयंत राहील. मग्रारोहयो अांतगगत वृक्ष लागवड
कायगक्रमाच्या अांमलबजावणीसाठी सामामजक वनीकरण शाखेने कालबध्द कायगक्रमाचे वेळापत्रक
तयार करावे.

4. लाभार्थ्यांची जबाबदारी
4.1

महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अमधमनयमाच्या पमरमशष्ट्ट -1 कलम 1 (4) च्या
अमधन राहू न वृक्ष लागवड करणारे लाभार्थी जॉबकाडग धारक असल्याने त्याांच्या स्वत: च्या
क्षेत्रात केलेल्या वृक्ष लागवडीचे सांवधगन व जोपासना करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची
राहील.

4.2

वृक्षमनहाय मापदां डानुसार दुस-या व मतस-या विातील मजवांत झाडाांच्या टक्केवारीप्रमाणे
कामे करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची राहील.

4.3

दु सऱया व मतसऱया विी बागायत वृक्ष मपकाांचे बाबतीत जे लाभार्थी कमीत कमी 90% आमण
कोरडवाहू वृक्ष मपकाांच्या बाबतीत 75% झाडे मजवांत ठे वतील र्क्त अशाच लाभार्थ्यांना
दु सऱया व मतसऱया विाचे अनुदान दे य राहील.

5. सल्लागार सममती व प्रकल्पावर मनमरक्षण
तालुका पातळीवर उपमवभागीय अमधकारी (प्राांत अमधकारी) याांचे अध्यक्षतेखाली सममती गठीत
करावी. यामध्ये तहसीलदार, गट मवकास अमधकारी व वनक्षेत्रापाल, सामामजक वनीकरण हे सदस्य
असतील. सममतीचे सदस्य समचव वनक्षेत्रापाल, सामामजक वनीकरण हे असतील. सदर सममतीने
या कामासाठी रोपे कुठे उपलब्ध होणार याबाबत चचा करुन योग्य तो मनणगय घ्यावा, मात्र याबाबत
ग्रामसभा/ ग्रामपांचायत याांचा मनणगय झाला असल्याची खात्री करावी. तसेच कोणत्या प्रकारच्या वृक्ष
प्रजातींची लागवड करावयाची याबाबत खालील मनष्ट्किांच्या आधारे सममती मशर्ारस करे ल.
अ) वृक्ष मनवडीबाबत लाभार्थ्यांची इच्छा व तयारी.
ब) जममनीची प्रत जर कलबूवगग वृक्ष लावायची असतील तर मातीचे पमरक्षण करणे आवश्यक राहील.
क) लागवड करावयाची रोपे/ कलमाची उपलब्धता खालील प्रमाणे प्राधान्य क्रमाने करावी.
1) सामामजक वनीकरण, वन मवभाग ककवा अन्य शासमकय मवभाग रोपवामटका.
2) कृिी मवभागाच्या रोपवाटीका.
पृष्ट्ठ 8 पैकी 4

शासन मनणगय क्रमाांकः मग्रारो-2016/प्र.क्र.61/मग्रारो-1

3) महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगगत ग्रामपांचायतीच्या रोपवाटीका.
4) कृिी मवद्यामपठाच्या रोपवामटका
5) खाजगी शासन मान्यता प्राप्त रोपवामटकाांना अांमतम प्राधान्य द्यावे. परवानाधारक
रोपवामटकेकडू न रोप खरे दी करावयाची असल्यास कृिी आयुक्त याांनी प्रमामणत केलेल्या
रोपवामटकेतून आयुक्त (कृिी) याांनी लागू केलेल्या दरात रोपे पुरवठा करणाऱया नसगरीची
नावे मजल्हामधकारी याांनी मजल्यातील सवामधक खपाच्या वतगमानपत्रात प्रमसद्ध करावीत व
त्या रोपवामटका धारकाकडू न लाभार्थ्यांनी रोपे खरे दी करणेबाबत सामामजक वनीकरण
शाखेने लाभार्थ्यांना पत्र द्यावे. परां तू रोपे खरे दीची पावती सामामजक वनीकरण मवभागाने
प्रमामणत केल्यावर रोपाांची खरे दी रक्कम लाभार्थ्याच्या खात्यावर र्थेट जमा करावी.
6) मटश्यु कल्चर/ क्लोनल रोपाांसाठी आयुक्त्त कृिी याांनी प्रमाणीत केलेल्या व सामामजक
वनीकरण/ वन मवभागाच्या सल्ल्याने वन मवभाग व रोजगार हमी योजना मवभागाने शासन
मान्यता मदलेल्या खाजगी रोपवामटका
6. मग्रारोहयोच्या (MGNREGA) सवग मागदशगक सूचनाांचे पालन करणे.
6.1 लाभार्थी स्वत: जॉबकाडग धारक असावा.
6.2 लाभार्थी वरील पमरच्छे द 1 मधील 'अ' ते 'जे' या प्रवगातील असावा.
6.3 जॉब काडग धारकाच्या खात्यावर (Record) कामाची नोंद करावी
6.4 दर 15 मदवसाांप्रमाणे मस्टर प्रमाणे मजूरी प्रदान करावी.
6.5 सांपण
ू ग वृक्ष लागवड कायगक्रमासाठी पूवग हां गामी मशागत कामे, खड्डे खोदणे, वृक्षाांची लागवड
करणे, पाणी देणे, मकटकनाशके/ औिधे र्वारणी व झाडाांचे सांरक्षण करणे इ. कामे
लाभधारकाने स्वत: व जॉबकाडग धारक मजूराांकडू न करुन घेण्याची जबाबदारी
लाभार्थ्यांची राहील.
6.6 इतर जॉबकाडग धारकही काम करु शकतात व त्याांना नरे गाची मजूरी ममळू शकते.
6.7 मजूरीची रक्कम र्क्त पोस्ट/ बँकेमार्गतच मदली जाईल.
6.8 आवश्यक प्रमाणपत्रे जसे जातीचा दाखला, दामरद्रय रे िेखालील दाखला इ.
तहमसलदाराांकडू न प्राप्त करुन घेणे व प्रकरणाला जोडणे आवश्यक आहे.
6.9 ग्रामरोजगार नोंदवहीत व ग्राम मालमत्ता नोंदवहीत सवग प्रकारच्या नोंदी घेणे आवश्यक
आहे .
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6.10 सवग प्रकारच्या नोंदी नरे गा प्रमामणत 7 रमजस्टरच्या नमुन्यामध्येच घ्याव्यात. 7 रमजस्टर हे
ग्रामपांचायतीच्या मालकीचे असल्याने ग्रामपांचायतीमध्येच अमभलेख ठे वण्यात येईल,
सामामजक वनीकरण मवभागाने 7 रमजस्टर पैकी आवश्यक रमजस्टर स्वतांत्रमरत्या त्याांच्या
कायालयात जतन करून ठे वावेत .
6.11 MIS वरील सवग प्रकारच्या नोंदी घेणे.
6.12 सदर कामाांचे सामामजक अांकक्षेण अमनवायग असल्याने अकुशल व अधगकुशल कामावरील
खचाची सवग प्रमाणके/ पावत्या (Vouchers) सामामजक अांकेक्षणासाठी उपलब्ध करुन
दे णे आवश्यक आहे. सामामजक अांकेक्षण प्रमक्रयेवळ
े ी स्वत: वनक्षेत्रपाल, सामामजक
वनीकरण याांनी बैठकींना उपक्स्र्थत राहणे बांधनकारक राहील.
7. मजूरी प्रदान व साधन सामुग्रीच्या खचाचे प्रदान करण्याचे प्रकार व कायगपध्दती
7.1

हजेरी

पत्रकाच्या

आधारावर

सामामजक

वनीकरण,

वन

मवभागामार्गत

मांजूरी

प्रदान करण्यात येईल. सदर मजूरी दर 15 मदवसाांनी बँकेच्या माध्यमातून अदा करण्यात
येईल.
7.2 साधन सामुग्रीवरील खचाची प्रदाने दोन प्रकारे करता येतील.
अ) वृक्ष लागवडीसाठी लागणारी कलमे/ रोपे सामामजक वनीकरण शाखेच्या सल्ल्याने लाभार्थी
स्वतः खरे दी करतील व त्याचा खचग बील/ व्हाऊचर सामामजक वनीकरण, वन मवभागामार्गत प्रमामणत
केल्यावर रोपाांची रक्कम र्थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल. कोणत्याही पमरक्स्र्थतीत
नसगरी धारकाकडे अगाऊ मागणी नोंदमवणे व नसगरी धारकाच्या खात्यावर सामामजक वनीकरण शाखेने
अर्थवा कृमि
मनदशगनास

मवभागाने
आल्यास

परस्पर मनधी जमा करणे ही बाब अनुज्ञेय असणार नाही. सदर बाब

गांभीर

अमनयममतता समजण्यात येईल

व

सांबध
ां ीत अमधकारी / कमगचारी

मशस्तभांगाच्या कायगवाही पात्र राहतील.
ब) मनमवष्ट्ठा (खते, औिधे व इतर सामहत्य) यावरील खचाची रक्कम र्थेट लाभार्थ्यांस प्रमाणपत्र/
व्हाऊचर सादर केल्यानांतर सामामजक वनीकरण, वन मवभागाकडू न र्थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा
करण्यात येईल.
8.

मनमरक्षण नोंदवही
8.1 लागवड केलेल्या वृक्ष लागवडीची नोंद मापन पुक्स्तकामाध्ये रोहयोशी मनगडीत
वृक्षलागवड योजनेच्या धतीवर सामामजक वनीकरण, वन मवभागाने घ्यावी.
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8.2

गावपातळीवर झालेल्या वृक्ष लागवडीची मामहती सामामजक वनीकरण, वन मवभागाने
ग्रामपांचायतीस देणे आवश्यक राहील. व त्याआधारे ग्रामपांचायतीकडील नरेगाच्या
मालमत्ता रमजस्टर मध्ये ग्रामपांचायतीने नोंद घ्यावी.

9.

वन मवभागाच्या सामामजक वनीकरण शाखेकडू न सांपण
ू ग ताांमत्रक व अन्य प्रकारचे मागगदशगन
सदर योजना यशस्वी करण्यासाठी सवग प्रकारचे मागगदशगन व ताांमत्रक सहाय्य करण्याची

जबाबदारी सामामजक वनीकरण शाखेचे मजल्हास्तरावरील मवभागीय वन अमधकारी, वृत्तस्तरावर
वनसांरक्षक सामामजक वनीकरण आमण राज्य स्तरावर प्रधान मुख्य वनसांरक्षक, सामामजक वनीकरण
महाराष्ट्र राज्य पुणे याांची राहील. यासांदभांत समवस्तर मागगदशगक सूचना प्रधान मुख्य वनसांरक्षक ( वन
बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर याांनी मनगगममत कराव्यात.
9.1 शेतजमीनीच्या प्रतवारीनुसार सुयोग्य वृक्ष झाडाांची मनवड करणे
9.2 आवश्यक तेर्थे मातीचे पमरक्षण करण्याबाबत सल्ला देणे,
9.3 राज्य रोहयोप्रमाणे चाांगल्या दजाचे वृक्ष लागवडीचे सामहत्य ( कलमे/ रोपे इ. ) पुरमवणे.
9.4 वृक्ष लागवडीनांतर तीन विापयंत सवग प्रकारचे ताांमत्रक मागगदशगन करणे.
10. कलमे/ रोपे पुरवठा मनयोजन
नरे गा कायगपध्दतीनुसार व ठरलेल्या दराप्रमाणेच या योजनेसाठी कलमे/ रोपे

सामामजक

वनीकरण, वन मवभागाने लाभार्थीस खरे दी करण्यास मागगदशगन करावे, जेणेकरुन दजा कायम राहील.
11. वृक्ष लागवडीची आकडे वारी
मग्रारोहयोअांतगगत सदर वृक्षलागवडीची स्वतांत्र आकडे वारी वन मवभागाच्या सामामजक वनीकरण
शाखेने ठे वावी. त्याची प्रत तहमसलदार याांना द्यावी, जेणेकरुन तालुक्यात वृक्ष लागवडीबाबत साध्य
केलेल्या उमिष्ट्टाांची मामहती ममळे ल. झालेल्या वृक्ष लागवडीचा मामसक प्रगती अहवाल वनक्षेत्रपाल,
सामामजक वनीकरण याांनी मवमहत कालावधीत मवभागीय वन अमधकारी सामामजक वनीकरण व
वनसांरक्षक सामामजक वनीकरण मार्गत सामामजक वनीकरण शाखेच्या राज्यस्तरीय अमधकारी व नरे गा
आयुक्त याांना सादर करावा. सामामजक अांकेक्षणाकरीता मुख्य कायगकारी अमधकारी व मजल्हामधकारी
याांना कामाांचे अमभलेख उपलब्ध करुन दे ण्याची जबाबदारी सांबमां धत मजल्हयाच्या मवभागीय वनअमधकारी
याांची रामहल.
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सदर योजना प्रभावीपणे राबमवण्यासाठी 1. गट मवकास अमधकारी 2. तहमसलदार, 3.वनक्षेत्रपाल
सामामजक वनीकरण याांनी परस्पर समन्वय व सहकायग ठे वून कायगवाही करावी.
सदर शासन मनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांगणक साांकेताांक क्रमाांक 201804131143259816 असा आहे .
हा आदे श मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांमकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानूसार व नावाने

Dr. Pramod
Sopan Shinde

Digitally signed by Dr. Pramod Sopan Shinde
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Planning Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=86df3b89584863ae114ab9dcc19318a
cf0e1e94714d4f3f2196a35403313b298,
cn=Dr. Pramod Sopan Shinde
Date: 2018.04.13 12:50:45 +05'30'

( डॉ. प्रमोद कशदे )
उप समचव (रोहयो)
प्रमत,
1) मा. राज्यपालाांचे समचव,
2) मा. मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान समचव, मांत्रालय मुांबई
3) मा. उपमुख्यमांत्री याांचे प्रधान समचव
4) मा. मांत्री/ राज्यमांत्री (रोहयो) याांचे खाजगी समचव, मांत्रालय, मुांबई.
5) मुख्य समचवाांचे स्वीय सहाय्यक, मांत्रालय मुांबई
6) प्रधान समचव (रोहयो), मनयोजन मवभाग, मांत्रालय, मुांबई,
7) प्रधान समचव (कृमि) , कृिी व पदु म, मांत्रालय, मुांबई,
8) सवग मवभागीय आयुक्त,
9) आयुक्त, कृिी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
10) सवग मजल्हामधकारी ( मुांबई व मुांबई उपनगर वगळू न),
11) सांचालक, र्लोत्पादन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
12) मुख्य अमभयांता व सह समचव (रोहयो), मांत्रालय, मुांबई,
13) सवग मुख्य कायगकारी अमधकारी, मजल्हा पमरिद,
14) सवग मवशेि कायगकारी अमधकारी व उप मवकास आयुक्त (रोहयो)
15) सवग उपमजल्हामधकारी (रोहयो)
16) मुख्य अमभयांता, लघुपाटबांधारे (स्र्था. स्तर) मवभाग, पुणे
17) सवग मवभागीय कृमि अमधकारी,
18) सममती अमधकारी, कायासन ड-7, महाराष्ट्र मवधानमांडळ समचवालय, मवधान भवन,
19) उप समचव, महाराष्ट्र मवधानमांडळ रोजगार हमी सममती,महाराष्ट्र मवधानमांडळ समवचालय मुांबई
20) सवग उप समचव/ अवर समचव/ कक्ष अमधकारी, मनयोजन मवभाग (रोहयो), मांत्रालय, मुांबई,
21) कक्ष अमधकारी, रोहयो 1 सारसांग्रह
22) मनवडनस्ती, कायासन रोहयो- मनयोजन मवभाग (रोहयो), मांत्रालय, मुांबई.
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परिरिष्ट -1
योजनेत लाभ घे ण्यारिषयी लाभार्थ्याचे रिनंतीपत्र
प्ररत,
ग्रामसेिक,
ग्रामपंचायत-----तालुका -----रजल्हा ------

रिषय – महात्मा गांधी िाष्रीय ग्रामीण िोजगाि हमी योजनेिी रनगडीत िेत जमीनीिि िृक्ष लागिड योजनेचा लाभ घे ण्याबाबत.
संदभभ :- िासन रनणभय, रनयोजन रिभाग (िोजगाि हमी योजना कक्ष ) क्र. मग्रािो- 2018/प्र.क्र.61/ मग्रािो-01, रद. -----मी माझ्या स्ित:च्या मालकीच्या जरमनीत महात्मा गांधी िाष्रीय ग्रामीण िोजगाि हमी योजने अंतगभत संदभाधीन िासन रनणभयानुसाि
िृक्ष लागिड करु इच्च्ित आहे .

मी धािण केलेल्या जरमनीसंबंधी मारहती खालीलप्रमाणे आहे .

1. िेतक-याचे नाि ----------------------------------2. गांि -------------- तालुका --------------रजल्हा --------------3. लाभार्थ्याची िगभिािी (अनु.जाती/अनु.जमाती/भटक्या रिमुक्त/ मरहला/इति)
एकुण क्षेत्र- 8-अ प्रमाणे :लागिडीचा भुमापन क्रमांक --------------- क्षेत्र

4. संयक्ु त खातेदाि असल्यास अजभदािाच्या रहश्याचे प्रमाणानुसाि
क्षेत्र --------- हे .
भूमापन क्रमांक --------- क्षेत्र

5. 8-अ प्रमाणे एकुण जरमन धािणा
क्षेत्र ------------- हे .

भुसंपादन क्रमांक ------------- क्षेत्र

6. लागिड करु इच्च्ित असलेल्या क्षेत्राव्यरतरिक्त ि इति गािांमधील एकूण अजभदािाने गािरनहाय 8-अ प्रमाणे जरमन धािणा -6 अ. िासरकय योजनेअंतगभत पुिी िृक्ष लागिड केली असल्यास तपरिल.
अ.क्र

1

नमुना

लागिड क्षेत्र (हे ) गटक्रमांक क्षेत्र

लािलेल्या

क्रमांक

(हे )

संख्या

असल्यास

2

3

4

5

झाडांची

िे ाजगाि हमी व्यरतरिक्त इति लागिड केली

7. जरमनीचा प्रकाि (हलकी/मध्यम/भािी/कातळ/पडीक)
8. पडीक जरमनीिि िृक्ष लागिड किाियाचे असल्यास
अ. जरमन रकती िषापासुन पडीक आहे ? ब) जरमन पडीक ठे िण्याचे संरक्षप्त कािणे ?

9. महात्मा गांधी िाष्रीय ग्रामीण िोजगाि हमी योजनअंतगभत िृक्ष लागिड कायभक्रमाखाली लागिडीसाठी िापिाियाच्या प्रजाती.
अ. ------------------क्षेत्र (हे )
ब. प्रजातीचा तपरिल ---------------------क. िोपांची संख्या ------------------------

10. संयक्ु त खातेदाि असल्यास त्याचे रहश्याचे क्षेत्राप्रमाणे द्याियाचा लाभ
प्रजातीचे नाि
अ. ------------------------क्षेत्र (हे )
ब. प्रजातीचा तपरिल --------------------------क.

िोपांची संख्या ----------------------------

11. उपलब्ध असल्यास ओरलताचे साधन ----------(रिहीि, रलफ्ट, कॅ नॉल, नदी )
िासनाने रिरहत केलेल्या रनयम ि अटीप्रमाणे िि नमुद केलेल्या झाडांची लागिड किे ल.

तसेच मी स्ित:/माझे कंु टू बांतील

कायभक्षम व्यक्ती या महात्मा गांधी िाष्रीय ग्रामीण िोजगाि हमी योजनेतील प्रमारणत मजूि म्हणून घोरषत किे ल.

िोपे लागिड

केल्यानं ति त्यांची सुयोग्य जोपासना ि संिक्षण किे ल. तेव्हा मला सदि योजनेत सहभागी करुन घ्यािे. ही रिनंती.

सोबत 7/12

उतािा ि 8-अ जोडला आहे .

आपला रिश्िासू,
स्थळ रदनांक -

(िेतक-याचे नाि ि सही/अंगठा)

परिरिष्ट – 2
संमतीपत्र
महािाष्र

िासन

रनणभय,

रनयोजन

रिभाग

(िोजगाि

हमी

योजना

कक्ष

)

क्र.एसएलएफ-

……………………………………………………………………………………………………. रदनांक --------- प्रमाणे महात्मा गांधी िाष्रीय ग्रामीण िोजगाि
हमी योजनेिी रनगडीत िृक्ष लागिड योजना मंजिू केली आहे . त्याकिीता माझ्या/आमच्या मालकीच्या/जरमनीिि ही योजना िाबच्ण्यास
संमती दे त आहे /आहोत.
1. सदिची योजना िाबरिण्याकरिता मी स्ित:/माझे कंु टू बांतील कायभक्षम व्यक्ती महात्मा गांधी िाष्रीय ग्रामीण िोजगाि हमी
योजनेतील प्रमारणत मजूि म्हणून घोरषत किीत आहे /आहोत.

या योजनेकिीता होणािी सिभ कामे प्रामुख्याने पूणभ किण्याची

जबाबदािी माझी ककिा जॉब काडभ धािक मजूिां कडू न करुन घे ण्याची जबाबदािी माझी / आमची िाहील .

2. योजनेअंतगभत आिश्यक िोपे पुििठा ि िोपे िाहतूक ही िासनामाफभत किण्यात येईल याची मला कल्पना दे ण्यात आले ली असून
मला ते मान्य आहे .

3. झाडांची लागिड केल्यानं ति हप्ता िक्कम रमळण्यासाठीचे पात्रता रनकष मला अिगत करुन दे ण्यात आले ले असून ते मला
मान्य िाहतील.

4. या योजनेचे रनयम ि अटी मला बंधनकािक आहे ि त्यानुसाि मी िोपांची लागिड/संगोपन/संिक्षण/किीन.
5. सदि योजनेंतगभत एकूण क्षेत्राप्रमाणे ि नमुन्याप्रमाणे िासनाने प्ररतिषी मंजिू केलेल्या मयादे च्या प्रमाणकापेक्षा जास्त खचभ
झाल्यास तो खचभ मी/आम्ही स्ित: किील.

6. महात्मा गांधी िाष्रीय ग्रामीण िोजगाि हमी योजनेिी रनगडीत िृक्षलागिड योजनेची मारहती मला/आम्हाला मान्य असल्याचे
कबूल करुन त्याप्रमाणे किािपत्रािि सहया केल्या आहे त.

7. या योजनेतगभत िासन िेळोिेळी जे बदल किे ल अथिा अटी घालेल त्या अटी/बदल मला/आम्हाला मान्य िाहतील.
8. या योजनेत भाग घे ण्यापूिी मी/आम्ही िासनाच्या या सािख्याच सामारजक िनीकिण /इति रिभागाच्या योजनेखाली ---------क्षेत्रािि लाभ घे तलेला आहे /नाही.

9. या योजनेतअंतगभत माझ्या िेतािि लागिड किाियाच्या िृक्ष प्रजाती ि क्षेत्र याचा तपरिल खालील प्रमाणे आहे .
प्रजाती ------------- भूमापन क्रमांक - ----------- क्षेत्र ---------हे क्टि

10. मी/आम्ही स्ित: संयक्ु त खातेदाि असून मी/इतिांनी या योजनेचा भूमापन क्रमांक------------ मध्ये ---------------- हे क्टि
क्षेत्रािि लाभ घे तला आहे /नाही.

11. महात्मा गांधी िाष्रीय ग्रामीण िोजगाि हमी योजनेअंतगभत िृक्ष लागिड योजनेमध्ये समारिष्ट करुन घे ण्यासाठी मी/आम्ही रदलेला
तपरिल 7/12 चे उता-याप्रमाणे बिोबि आहे .

12. मी/आम्ही संयक्ु त खातेदाि असून माझ्या/आमच्या रहश्याच्या भूमापन क्र----------- मध्ये हे क्टि क्षेत्रािि िृक्ष लागिड किण्यास
पििानगी रदल्यास ििील सिभ अटी मला/आम्हाला मान्य िाहतील.

रठकाण:-

सही/अंगठा

रदनाक:-

(लाभार्थ्याचे नाि)

साक्षीदाि :

1)
2)
समक्ष –िनपाल

1. उपिोक्त रदलेला तपरिल मी महसूल अरभलेखािरुन तपासला ि तो बिोबि आहे .
2. प्रस्तारित क्षेत्र िेतक-यांनी मागणी केलेल्या िृक्ष प्रजातीच्या लागिडीसाठी योग्य आहे .

3. रिहीि अथिा इति ओरलताची सोय उपलब्ध आहे (तपिील--------------------------)
4. प्रत्यक्ष भेट रदनांक -------------------------- िोजी रदली.
5. सदिच्या लाभार्थ्यास िासनाने रनधारित केलेल्या एकूण क्षेत्र मयादे पेक्षा जास्त लागिड प्रस्तारित झालेली नाही याची खात्री
किण्यात आले ली आहे .

रठकाण :

सही

रदनांक :

(िनपाल)

