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शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 

 

महात्मा गाांधी राष्ट्र ीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) 

च्या सांयुक्त विद्यमाने शरद पिार ग्राम समृद्धी योजना लागू 

करण्याचा वनणणय महाराष्ट्र  राज्य मांविमांडळाने 12 वडसेंबर 2020 

रोजी घेतला आहे. शासन वनणणयानुसार 3 फेबु्रिारी 2021 पासून 

राज्यात या योजनेची अांमलबजािणी सुरु झाली आहे. 

'मी समृद्ध, माझे गाि समृद्ध आवण माझा महाराष्ट्र  समृद्ध' या 

धे्ययासाठी शरद पिार ग्राम समृद्धी योजनेत िैयक्तक्तक लाभाच्या चार योजना राबविण्यात येणार आहेत. 

गायी आवण म्हशी ांसाठी कायमस्वरूपी गोठ्ाांचे बाांधकाम तसेच चार िैयक्तक्तक कामाांद्वारे प्रते्यक लाभार्थ्ाणला लाभ वदला 

जाईल. 

अनुदान 

शरद पिार ग्रामसमृद्धी योजना खाली वदलेल्या गोष्ट्ीसाठी अनुदान वमळणार आहे. 

No. घटक अनुदान 

1 

कुकु्कटपालन/पोल्ट्र ी शेड 

बाांधणे. 

• 100 पक्ष्ाांसाठी शेड बाांधण्यासाठी 49,760 रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. 150 

पेक्षा जास्त पक्षी असल्यास दुप्पट वदले जाईल. जर एखाद्या व्यक्तीकडे 100 पक्षी 

बाजू असतील तर तुम्ही 100 प्रामावणक सॅ्टम्पिर दोन गॅरेंटर शेड मागू शकता. 3 

2 

गाई ि म्हशी ांसाठी पक्का 

गोठा बाांधणे. 

• ते दोन ते सहा गुराांसाठी एक कळप तयार करू शकते. यासाठी 77,188 रुपये 

अनुदान देण्यात येणार आहे. सहा पेक्षा जास्त गुराांसाठी, 12 गुराांसाठी अनुदान 

दुप्पट, 18 पेक्षा जास्त जनािराांसाठी वतप्पट केले जाईल. 

3 शेळीसाठी शेड बाांधणे 

• 10 शेळ्ाांसाठी शेड बाांधण्यासाठी 49,284 रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.  

20 शेळ्ाांसाठी अनुदान दुप्पट आवण 30 शेळ्ाांसाठी वतप्पट करण्यात येणार आहे.  

अजणदाराकडे 10 शेळ्ा नसल्यास, त्याच्याकडे वकमान दोन शेळ्ा असणे 

आिश्यक आहे. 

4 

भूसांजीिनी नाडेप 

कां पोक्तस्टांग 

• 10,537 रु अनुदान शेतातील कचरा एकि करून नाडेप पद्धतीने कां पोस्ट खत 

तयार करण्यासाठी वदले जाणार आहे.  
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उद्दिष्ट/Objective 

• 2022 पयंत प्रते्यक ग्रामपांचायती आवण त्यातील घटक गािाांना कामाांच्या माध्यमातून सामूवहक आवण िैयक्तक्तक 

पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन शेतकऱयाांचे उत्पन्न दुप्पट करून समृद्ध करण्याच्या उदे्दशाने ही योजना 

राबविण्यात येत आहे. 

• कामाअभािी स्थलाांतर थाांबले पावहजे. 

• या योजनाांद्वारे प्रते्यक शेतकरी समृद्ध झाला पावहजे. 

• ग्रामीण भागातील पाि लाभार्थ्ांना िैयक्तक्तक ि सािणजवनक कामे करून रोजगाराच्या सांधी उपलब्ध करून देणे आवण 

त्याद्वारे कायमस्वरूपी मालमत्ता वनमाणण करणे. 

• योजनेतील कामासाठी आिश्यक असलेले 60:40 अकुशल, कुशल गुणोत्तर सांतुवलत करण्यासाठी महात्मा गाांधी 

रोजगार हमी योजनेच्या विविध योजनाांचा समन्वय साधणे. 

वैयक्तिक लाभाच्या योजना  

शरद पिार ग्राम समृद्धी योजनेमधे्य चार िैयक्तक्तक लाभाच्या योजना आहेत त्या काय आहेत हे आपण जाणून घेऊ या. 

िैयक्तक्तक लाभाच्या योजना पुढील सारणी मधे्य नमूद करण्यात आले आहे. 

No 
वैयक्तिक लाभाच्या 

योजना 
तरतूद 

1 भूसांजीिनी नाडेप कां पोक्तस्टांग 

• जवमनीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आवण शेतातील कचऱयािर 

कां पोक्तस्टांगद्वारे प्रविया करून कृषी उत्पादन िाढविण्यासाठी शेतात 

नाडेप तयार करण्याची योजना आहे. 

• या नाडेपमधे्य सेंविय पदाथण, कचरा, वचकणमाती आवण माती एकािर एक 

रचली जाते. 

• नाडेपच्या बाांधकामासाठी दोन ते तीन मवहन्ाांत 10,537 कोटी रुपये खचण 

अपेवक्षत आहे. 

2 
गाय ि मै्हस यासाठी पक्का 

गोठा बाांधणे. 

• कोठाराची जागा खडबडीत आवण खांदकाांनी भरलेली आहे. ही जागा 

अस्वच्छ असल्याने जनािराांना विविध आजार होतात, मूि, शेण िाया जाते. 

यासाठी येथे चाांगला चारा ि अन्नधान् ि मूि साठिण टाक्या बाांधण्यात 

येणार आहेत. 

• स्वतः च्या मालकीची जमीन ि इतर आिश्यक कागदपिे असलेले लाभाथी 

यासाठी पाि असतील. एका गोठ्ासाठी 77,188 रुपये खचण येणार आहे. 

• सहा गुराांची पूिीची तरतूद रद्द करून दोन ते दहा गुराांसाठी एक गोठा 

आवण नांतर अवधक गुराांसाठी सहा गुराांसाठी दुप्पट म्हणजे 12 गुराांसाठी 

दुप्पट आवण 18 पेक्षा जास्त गुराांसाठी वतप्पट अशी तरतूद केली जाईल. 

3 शेळीपालन शेड बाांधणे 

• शेळ्ा-मेंढ्ाांसाठी चाांगल्या दजाणचे शेड बाांधल्यास या जनािराांचे 

आरोग्यही सुधारेल आवण िाया जाणारे खत ि मूि याांचा शेतीमधे्य उतृ्कष्ट् 

सेंविय खत म्हणून िापर करता येईल. 
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• भूवमहीन मजूर आवण वकमान दोन शेळ्ा असलेले शेतकरी या योजनेचा 

लाभ घेऊ शकतात. 

• एका शेडची वकां मत 49 हजार 284 रुपये आहे. 

• शेड वसमेंट आवण विटा तसेच लोखांडी बीमच्या आधारे बाांधण्यात येणार 

असून, प्रवत कुटुांब जास्तीत जास्त 30 शेळ्ाांसाठी वतप्पट अनुदान मांजूर 

करण्यात येणार आहे. 

4 कुकु्कटपालन शेड बाांधणे 

• कुकु्कटपालन ग्रामीण भागातील कुटुांबाांना पूरक उत्पादने तसेच 

आिश्यक प्राणी प्रवथने प्रदान करते. 

• खराब वनिाऱयामुळे पोल्ट्र ीचे आरोग्य नेहमीच वबघडत असते, ज्यासाठी 

प्रवत शेड 49,760 रुपये खचण अपेवक्षत आहे. 

• 100 पक्षी यशस्वीररत्या हाताळणाऱया लाभार्थ्ांना पक्ष्ाांची सांख्या 150 

पयंत िाढिल्यास मोठ्ा शेडसाठी दुप्पट वनधी वदला जाईल. 
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