
 
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व 
मागेल त्याला शेततळे योजनेंतगगत अभिसरणाव्दारे 
शेततळयाची कामे घेण्याबाबत... 
 
 

महाराष्ट्र शासन 
भनयोजन भविाग (रोहयो) 

शासन भनणगय क्रमाांक: शेततळे-2018/प्र.क्र.129/मग्रारो-5 
16 वा मजला, नवीन प्रशासन िवन,  

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग, 
मांत्रालय, मुांबई-400 032. 

भदनाांक :-  21 फेब्रवुारी, 2019 
 
 

वाचा:- 1) भनयोजन भविाग शासन भनणगय क्रमाांक: मग्रारो-2015/प्र.क्र.85/रोहयो-1,भद.14.09.2015 
2) भनयोजन भविाग शासन भनणगय क्रमाांक: मग्रारो-2015/प्र.क्र.85/रोहयो-1,भद.13.07.2016  
3) भनयोजन भविाग शासन भनणगय क्रमाांक: मग्रारो-2018/प्र.क्र.138/मग्रारो-1,भद.05.11.2018 
4) भनयोजन भविाग शासन भनणगय क्र. शेततळे-2016/प्र.क्र.1(74)/रोहयो-5,भद. 10.10.2016 
5) भनयोजन भविाग शासन भनणगय क्र. शेततळे-2016/प्र.क्र. 1(74)/ रोहयो-5,भद.17.02.2016 
6) भनयोजन भविाग शासन भनणगय क्र. मग्रारो-2014/प्र.क्र. 16/मग्रारो-1,भद. 28.02.2014 
7) भनयोजन भविाग शासन भनणगय क्र. मग्रारो-2018/प्र.क्र.423/मग्रारो-1,भद. 16.4.2018 
8) सांचालक मृद सांधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन,कृभि आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु  
    याांचे पत्र क्र. जा. क्र./ मदृ-6/मागेल त्याला शेततळे/2709/18, भद.15.12.2018   
 

 

प्रस्तावना 
   रोजगार हमी योजनेंतगगत “मागेल त्याला शेततळे” योजना सांदिाधीन भद.17.02.2016 च्या 
शासन भनणगयान्वये राबभवण्यात येत आहे. सदरहू योजनेमध्ये इनलेट आउटलेटसह 15 मीटर X 15 
मीटर X 3 मीटर ते 30 मीटर X 30 मीटर X 3 मीटर अशाप्रकारे एकूण 7 व इनलेट आउटलेट भवरभहत 
20 X 20 X 3 ते  30 X 30 X 3 मीटर एकूण 6 प्रकारची शेततळे अनुज्ञये आहेत. अशी शेततळे 
शेतकऱयाांना स्वत: खोदल्यानांतर आकारमान भनहाय कमाल रु.50,000/- च्या मयादेत शेतकऱयास 
अनुदान अनुज्ञये आहे. 

सद्य:स्स्थतीत राज्यातील दुष्ट्काळसदृष्ट्य पभरस्स्थती भवचारात घेता क्षभेत्रय स्तरावर मजुराांच्या 
कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर मागणी होण्याची शक्यता आहे. िभवष्ट्यात येणारी कामाची मागणी 
भवचारात घेता क्षभेत्रय स्तरावर मजुराांना मागणी प्रमाणे स्थाभनक भठकाणी रोजगार उपलब्ध करण्याची 
आवश्यकता भनमाण होवू शकते. “मागेल त्याला शेततळे” योजनेअांतगगत शेततळी खोदताना त्यातील 
काही काम मजूरामाफग त व कठीण िसू्तरावरील (मजूरामाफग त होवू शकत नाही) भशल्लक काम “मागेल 
त्याला शेततळे” योजनेमध्ये करता येवू शकते, असा प्रस्ताव अांदाजपत्रकासह सांचालक, मृद सांधारण व 
पाणलोट क्षते्र व्यवस्थापन कृभि आयुक्तालय, पुणे याांनी सांदिाभधन वाचा येथील अनुक्रमाांक 8 येथे 
नमुद भद. 15.12.2018 च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. तद्नुसार राज्यात “मागेल त्याला 
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शेततळे” व “महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे” अभिसरण करुन शेततळयाच ेकामे 
घेण्यास मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या भवचाराधीन होती. त्याबाबत शासन खालील भनणगय घेत 
आहे. 

 

शासन भनणगय :- 

मागेल त्याला शेततळे योजनेंतगगत मांजूर करण्यात येणाऱया शेततळयाची कामे सोबतचे प्रपत्र 
“अ” व प्रपत्र “ब” नुसार “महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना” व “मागेल त्याला 
शेततळे” योजनेतून अभिसरणाव्दारे घेण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
2. सदर शेततळे कायगक्रमाची अांमलबजावणी करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे अटी व शती लागू 
राहतील :- 

क) महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या भनकिानुसार पात्र व इच्छुक असलेल्या 
लािार्थ्यांची “मागेल त्याला शेततळे” योजनमधील तालुकास्तरीय सभमतीने मांजूर केलेल्या 
शेततळयाांचे सुरुवातीचे 0.50 मीटर खोलीचे खोदकाम महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
हमी योजनेतून मजूरामाफग त खोदावयाचे आहे. या 0.50 मीटर खोलीच्या खोदकामास महात्मा 
गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या सांदिाभधन वाचा येथील अनुक्रमाांक 7 येथे नमूद 
भद. 16.4.2018 च्या शासन भनणगयानुसार  सन 2018 च्या मांजूर दर सचुीनुसार रक्कम देय 
राभहल. उवगभरत 2.50 मीटर खोलीच ेशेततळे “मागेल त्याला शेततळे” योजनेमधून खोदावयाच े
आहे. अशाप्रकारे खोदलेल्या 2.50 मीटरच्या कामासाठी अनुज्ञये अदागी “मागेल त्याला 
शेततळे” योजनेंतगगत देय असलेल्या अनुदानाच्या प्रमाणात देय राभहल. 

ख) उपरोक्त प्रमाणे “मागेल त्याला शेततळे” योजना व “महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
हमी” योजनेंतगगत शेततळयाांची कामे अभिसरणाव्दारे करताना “महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी” योजनेतून 0.50 मीटर काम पूणग केल्यानांतर त्याचे GEO Tagging करुन त्याचा 
काम पूणगत्वाचा दाखला nrega soft या कायगप्रणालीमध्ये Upload करुन महात्मा गाांधी राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे काम पूणग झाल्यानांतर “मागेल त्याला शेततळे” योजनेचे काम 
सुरु करणे आवश्यक राभहल. “मागेल त्याला शेततळे” योजनेच े GEO Tagging स्वतांत्रपणे 
करणे ही अनुदान अदायगी पूवी आवश्यक राभहल. 

3. अभिसरणाव्दारे वरीलप्रमाणे शेततळयाच े0.50 मीटर पयंतच ेखोदायचे काम करताना महात्मा 
गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या मागगदशगक तत्वाांचे पालन करणे आवश्यक राभहल. 
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4. सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या वबेसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांगणक सांकेताांक 201902211635387016 असा आहे. हा 
शासन भनणगय भिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांभकत करुन काढण्यात आला आहे. 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,      
 

 
 

          (िॉ. प्रमोद शशदे) 
                 उपसभचव (रोहयो), महाराष्ट्र शासन. 
प्रभत, 

1. मा. राज्यपाल याांच ेप्रधान सभचव 
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सभचव 
3. मा. मांत्री (रोहयो), याांचे खाजगी सभचव 
4. सवग मा. मांत्री/ राज्यमांत्री याांच ेखाजगी सभचव 
5. मा. सभमती प्रमुख, महाराष्ट्र भवधानमांिळ रोहयो सभमती, भवधानमांिळ सभचवालय, मुांबई 

मुख्य सभचव याांच ेसहसभचव 
6. सवग अप्पर मुख्य सभचव / प्रधान सभचव / सभचव, मांत्रालयीन भविाग 
7. सवग भविागीय आयकु्त, 
8. आयुक्त (कृभि), महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
9. आयुक्त, महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, महाराष्ट्र- नागपरू 
10. सांचालक, मृदसांधारण व पाणलोट क्षते्र व्यवस्थापन,महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
11. सवग सांचालक, कृभि आयकु्तालय, पणेु 
12. मुख्य अभियांता, लघु पाटबांधारे (स्थाभनक स्तर), पणेु 
13. सांचालक, िजूल सवके्षण व भवकास यांत्रणा, पणेु 
14. सवग भजल्हाभधकारी 
15. सवग मुख्य कायगकारी अभधकारी, भजल्हा पभरिद 
16. सवग भविागीय कृभि सहसांचालक 
17. सवग अधीक्षक अभियांता, पाटबांधारे/ सवग अधीक्षक अभियांता, लघु पाटबांधारे, (स्थाभनक स्तर) 
18. सांचालक, अथग व साांस्ख्यकी सांचालनालय, मुांबई / महासांचालक, माभहती व जनसांपकग , मुांबई 

(प्रभसध्दीकभरता) 
19. सवग भजल्हा अभधक्षक कृभि अभधकारी 
20. सवग उपायुक्त (भवकास) 
21. महालेखापाल, (लेखापभरक्षा), महाराष्ट्र 1 व 2, मुांबई व नागपरू 
22. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 1 व 2, मुांबई व नागपरू 
23. सवग भजल्हा कोिागार अभधकारी 
24. सवग उपसभचव / सवग अवर सभचव व सवग कायासन अभधकारी, रोहयो व सवग मांत्रालयीन भविाग 
25. भनविनस्ती मग्रारो-5 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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  भनयोजन भविाग (रोहयो)शासन भनणगय क्र. शेततळे 2018/प्र.क्र.129/मग्रारो-5 भदनाांक 21/2/2019 सोबतचे    
प्रपत्र - “अ” 

0.50 मीटर खोलीचे शेततळे  “महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने”  अांतगगत मजूराव्दारे 
व 2.50 खोलीचे शेततळे “मागेल त्याला शेततळे” योजने अांतगगत खोदणे. 

(मजूराव्दारे खोदकामासाठी सांदिाभधन वाचा येथे अ.क्र. 7 येथे नमूद भद. 16.4.2018 या शासन 
भनणगयानुसार मांजूर दराप्रमाणे “मागेल त्याला शेततळे” योजने अांतगगत खोदकामाकभरता मांजूर 

दराप्रमाणे शेततळे खोदण्यासाठी येणाऱया खचाचा गोिवारा. 
  (इनलटे/आऊटलटेसह शेततळे)                     (इतर क्षते्राकभरता) 

अ.क्र.  
 
 
 
 

शेततळ्याच े
आकारमान 

अस्स्तत्वातीत मागेल 
त्याला शेततळे  

प्रस्ताभवत महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व “मागेल 
त्याला शेततळे” मधुन अभिसरणाव्दारे 

 शेततळे 
खोदका

माच े
एकूण 

पभरमाण 
(घन 

मीटर)  

शासन 
भनणगय भद. 

17.2.2016 
प्रमाणे मांजूर 

अनुदान 
(रुपयात)  

0.50 मीटर 
खोली पयंत 

महात्मा 
गाांधी 

राष्ट्रीय 
ग्रामीण 
रोजगार 

हमी 
योजनेमधून 
खोदकामा
च ेपभरमाण 
(घन मीटर)   

महात्मा 
गाांधी 

राष्ट्रीय 
ग्रामीण 
रोजगार 

हमी 
योजनेमधू
न मजूरी 
रक्कम  

(रुपयाांत) 

2.50 मीटर 
खोलीच े
“मागेल 
त्याला 

शेततळे” 
मधून 

खोदकामाच े
पभरमाण 

(घन 
मीटर)      

“मागेल 
त्याला 

शेततळे” 
मधील मांजूर 
अनुदानाचा 

दर 
(प्रती घन 

मीटर 
रुपयाांत) 

“मागेल 
त्याला 

शेततळे” 
मधील मांजूर 
अनुदानाच्या 
दराप्रमाणे 

खोदकामासा
ठी अनुदान 
(रुपयाांत) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 15X15X3 मीटर 441 22,110 105.17 15,279 335.83 50.14 16,839 
2 20X15X3 मीटर 621 29,706 141.42 18,887 479.58 47.84 22,943 
3 20X20X3 मीटर 876 40,467 190.17 23,865 685.83 46.20 31,685 
4 25X20X3 मीटर 1131 50,000 238.92 28,896 892.08 44.21 39,439 
5 25X25X3 मीटर 1461 50,000 300.17 35,425 1160.83 34.22 39,724 
6 30X25X3 मीटर 1791 50,000 361.42 41,955 1429.58 27.92 39,914 
7 30X30X3 मीटर 2196 50,000 435.17 49,983 1760.83 22.77 40,094 

(इनलटे/ आऊटलटेसह शेततळे)                                     (जन जाती  उप योजना/िोंगराळ क्षते्राकभरता) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 15X15X3 मीटर 441 22,110 105.17 17,565 335.83 50.14 16,839 
2 20X15X3 मीटर 621 29,706 141.42 21,711 479.58 47.84 22,943 
3 20X20X3 मीटर 876 40,467 190.17 27,432 685.83 46.20 31,685 
4 25X20X3 मीटर 1131 50,000 238.92 33,213 892.08 44.21 39,439 
5 25X25X3 मीटर 1461 50,000 300.17 40,717 1160.83 34.22 39,724 
6 30X25X3 मीटर 1791 50,000 361.42 48,221 1429.58 27.92 39,914 
7 30X30X3 मीटर 2196 50,000 435.17 57,449 1760.83 22.77 40,094 



शासन भनणगय क्रमाांकः शेततळे-2018/प्र.क्र.129/मग्रारो-5 

 

पषृ्ठ 5 पैकी 5 

भनयोजन भविाग (रोहयो)शासन भनणगय क्र. शेततळे 2018/प्र.क्र.129/मग्रारो-5 भदनाांक 21/2/2019 सोबतचे 
प्रपत्र - “ब” 

0.50 मीटर खोलीचे शेततळे  “महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने”  अांतगगत मजूराव्दारे 
व 2.50 खोलीचे शेततळे “मागेल त्याला शेततळे” योजने अांतगगत खोदणे. 

(मजूराव्दारे खोदकामासाठी सांदिाभधन वाचा येथे अ.क्र. 7 येथे नमूद भद. 16.4.2018 या शासन 
भनणगयानुसार मांजूर दराप्रमाणे “मागेल त्याला शेततळे” योजने अांतगगत खोदकामाकभरता मांजूर 

दराप्रमाणे शेततळे खोदण्यासाठी येणाऱया खचाचा गोिवारा. 
 

(इनलटे/आऊटलेट भवरभहत शेततळे)                          (इतर क्षते्राकभरता) 

अ.क्र.  
 
 
 
 

शेततळ्याच े
आकारमान 

अस्स्तत्वातीत मागेल 
त्याला शेततळे 

प्रस्ताभवत महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व “मागेल 
त्याला शेततळे” मधुन अभिसरणाव्दारे 

 शेततळे 
खोदका

माच े
एकुण 

पभरमाण 
(घन 

मीटर) 

शासन 
भनणगय भद. 

17.2.2016 
प्रमाणे मांजूर 

अनुदान 
(रुपयाांत) 

0.50 मीटर 
खोली पयंत 

महात्मा 
गाांधी 

राष्ट्रीय 
ग्रामीण 
रोजगार 

हमी 
योजनेमधून 
खोदकामा
च ेपभरमाण 
(घन मीटर) 

महात्मा 
गाांधी 

राष्ट्रीय 
ग्रामीण 
रोजगार 

हमी 
योजनेमधू
न मजूरी 
रक्कम 

(रुपयाांत) 

2.50 मीटर 
खोलीच े
“मागेल 
त्याला 

शेततळे” 
मधून 

खोदकामाच े
पभरमाण 

(घन मीटर) 

“मागेल 
त्याला 

शेततळे” 
मधील मांजूर 
अनुदानाचा 

दर 
(प्रती घन 

मीटर 
रुपयाांत) 

“मागेल 
त्याला 

शेततळे” 
मधील मांजूर 
अनुदानाच्या 
दराप्रमाणे 

खोदकामासा
ठी अनुदान 
(रुपयाांत) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 20X15X3 मीटर 621 29,706 141.42 14,076 479.58 47.84 22,943 
2 20X20X3 मीटर 876 40,467 190.17 18,929 685.83 46.20 31,685 
3 25X20X3 मीटर 1131 50,000 238.92 23,781 892.08 44.21 39,439 
4 25X25X3 मीटर 1461 50,000 300.17 30,085 1160.83 34.22 39,724 
5 30X25X3 मीटर 1791 50,000 361.42 36,411 1429.58 27.92 39,914 
6 30X30X3 मीटर 2196 50,000 435.17 44,236 1760.83 22.77 40,094 

(इनलटे/ आऊटलटे भवरभहत शेततळे)                               (जन जाती  उप योजना/िोंगराळ क्षते्राकभरता) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 20X15X3 मीटर 621 29,706 141.42 16,175 479.58 47.84 22,943 
2 20X20X3 मीटर 876 40,467 190.17 21,750 685.83 46.20 31,685 
3 25X20X3 मीटर 1131 50,000 238.92 27,326 892.08 44.21 39,439 
4 25X25X3 मीटर 1461 50,000 300.17 34,570 1160.83 34.22 39,724 
5 30X25X3 मीटर 1791 50,000 361.42 41,840 1429.58 27.92 39,914 
6 30X30X3 मीटर 2196 50,000 435.17 50,832 1760.83 22.77 40,094 
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