यशोगाथामहात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगगत श्री. बाळासाहे ब आनंदा
विरकर, ग्रामपांचायत लोणी काळभोर ता. हिेली वि पुणे याांची िैयक्ततक
लाभाची ससचन विहीर

पार्शिवभम
ु ीहवेली तालुका पुणे जजल्ह्यातील शहरी भागाचा जवभाग असल्ह्याने महात्मा गाांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनाअांतगगत कामाचे प्रमाण कमी आहे . परां तु
ग्रामपांचायत स्तरावर ग्रामजवकास अजधकारी, पदाजधकारी, गट जवकास अजधकारी, व
इतर यांत्रणा याांच्या प्रयत्नाांतन
ु सवग ग्रामपांचायत स्तरावर वैयक्ततक लाभाच्या
स्वरुपात ग्रामजवकासाच्या दृष्ट्टीकोनातुन योजना यशस्वीजरत्या पार पाडण्यात आली
आहे . त्याांचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ग्रामपांचायत लोणीकाळभोर येजिल श्री.
बाळासाहे ब आनांदा जवरकर याांची ससचन जवहीर.
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अांतगगत जवहीरी कामे घे ण्याबाबत
शासन जनणगय क्र मग्रारोहयो/2011/प्र क्र 24/ रोहयो/10/अ/मांत्रालय मुांबई जद.२२

जडसेंबर २०१ २ अन्वये कामे करणे जनक्चचत आहे . त्यानुसार सांबांधीत लाभािी
अनुसजु चत जाती/जमाती/ अल्ह्प भुधारक इांजदरा आवास योजना व भुसध
ु ार योजनेचे
लाभािी याांच्या शेतजमीनीवर ससचन सुजवधा पुरवणे मुख्य उद्दे श आहे . त्या
अनुषांगाने ग्रामपांचायत लोणीकाळभोर ता. हवेली जज पुणे येिे श्री. बाळासाहे ब
आनंदा विरकर याांच्या शेतात वैयक्ततक लाभाची ससचन जवहीर बाांधण्यात आली.

कामाचे स्िरुप ि लाभाथीबाबत माहीती ग्रामपांचायत लोणीकाळभोर ता. हवेली जज पुणे येिे सन २०११-२०१२ मध्ये
१५ऑगस्ट २०११ रोजी झालेल्ह्या ग्रामसभेमध्ये श्री. बाळासाहे ब आनंदा विरकर
याांची अल्ह्प भुधारक प्रवगातुन वैयक्ततक ससचन जवहीरीच्या लाभासाठी जनवड
करण्यात आली. श्री. बाळासाहे ब आनंदा विरकर हे ग्रामपांचायत लोणीकाळभोर
चे रहीवासी असुन शेती हा त्याांचा व्यवसाय आहे त्याांचे सांपण
ु ग क्षेत्र बागायती
असुन पाण्याआभावी शेती करणे अत्यांत अवघड होते. सदर काम सुरु होण्यापुवी
पाण्याच्याअभावी उत्पादनावर खुप पजरणाम होत होता. तसेच पाण्याचा साठा
जवळपास नसल्ह्याने मोटार ने दुर अांतरावरुन पाणी उपसा करावा लागत होता.

कामाची अंमलबिािणी महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अांतगगत त्याांची लाभािी म्हणुन
जनवड झाल्ह्यानांतर छोटे पाटबांधारे जवभाग पांचायत सजमती हवेली जज. पुणे याांच्या
ताांजत्रक मागगदशनाखाली जदनाांक ०७/०५/२०१२ रोजी सदर जवहीरीचे कामकाज सुरु
करण्यात आले . सदर कामावर अकुशल ६५,३००.०० रु व कुशल ६९,७८३.०० रु
असा एकुण १,३५,०८४.००रु खचग करण्यात आला असुन ६१२ मनुष्ट्य जदन जनमीती
झाली आहे . व जदनाांक 11/०३/२०१४ रोजी सदरचे काम पुणग झाले आहे .

योिनेचा लाभ सदर जवहीरीचा लाभ प्रत्यक्ष लाभाथी श्री. बाळासाहे ब आनंदा विरकर याांना
जमळाल्ह्यामुळे शेती उत्पादनात वाढ झाली असुन पाणी उपसासाठी लागणारा वेळ व
पैसा याांची बचत झाली आहे .तसेच सदर लाभािीने मजुर म्हणुन काम केल्ह्याने
अकुशल स्वरुपात मजुरी जमळाली आहे . व योजने अांतगगत
बाांधकाम
साहीत्यासाठीही जनधी पुरवठा झाला आहे . त्यामुळे वैयक्ततक जवहीर
बाांधकामापेक्षा कमी खचग झाला असुन मजुरी स्वरुपात जनधी उपलब्ध झाला
आहे .
सदर जवहीरीमुळे पाण्याचा प्रचन कायमस्वपी जमटला असुन ससचनाची सुजवधा
उपलब्ध झाली आहे . काम पुणग करण्यासाठी ग्रामपांचायत लोणीकाळभोर येिील
ग्रामसेवक व ग्राम रोजगारसेवक याांचा मोलाचा सहभाग होता. जॉब काडग काढणे,
कामाची मागणी घे णे, मस्टर जवहीत वेळेत भरुन पाठवणे तसेच कुशल
बाांधकामाची जबले जवहीत वेळेत सादर करणे यासारखी कामे ग्रामसेवक व ग्राम
रोजगारसेवक याांनी जवहीत वेळेत केल्ह्यामुळे पांचायत सजमती स्तरावरुन मजुरी व
कुशल लाभािीला प्राप्त झाली .
सदर कामाचे यश पाहता ग्रामपांचायत लोणीकाळभोर येिे श्री अंबर सलबािी
केसकर व पुंडलीक शं कर विरकर याांनीही वैयक्ततक लाभाची ससचन जवहीर
प्रस्ताजवत करुन योजनेचा लाभ घे तला आहे .
तरी योजना अांतगगत अल्ह्प भुधारक शेतक-याला शाचवत पाणी पुरवठा होऊ
लागल्ह्याने जीवनमानात अमुलाग्र बदल झाला आहे . त्याचप्रमाणे योजनेमधील
प्रमुख बदल जसे EFMS सुजवधा, अजभसरण अांतग्रगत कामे यामुळे नरे गा अांतगगत
कामाबद्दल जनजागृती होऊन काम मागणी मध्ये वाढ होत आहे . तसेच ग्रामपांचायत
स्तरावर योजनेअांतग्रगत जवजवधकामाांची योग्य प्रकारे माहीती दे णे , कामाची मागणी
घे णे यामुळे वैयक्ततक लाभाच्या कामाांमध्ये वाढ होऊन ग्रामजवकासाच्या जदशेने
प्रगती सुरु आहे .

कामाचे फोटो:

