
                                                                                                   
 

 
  

 

विभागीय आयकु्त, 

कोकण विभाग, याांचे कायालय, 

 

 

रोजगार हमी योजना शाखा. 
कें द्र शासनाचा मावहतीचा अवधकार अवधवनयम 2005 

च्या अांमलबजािणीबाबत 

 



 

 

कायालयाचे नाांव ववभागीय आयुक्त, कोंकण ववभाग याांचे कायालय, 
 

पत्ता रोजगार हमी योजना शाखा, रुम नांबर - 225, दुसरा 
मजला, कोंकण भवन, नवी मुांबई. 
 

कायालय प्रमुख उप आयुक्त ( रोहयो ) 
 

शासकीय ववभागाचे नाांव रोहयो ववभाग ( वनयोजन ववभाग ) 
 

कोणत्या मांत्रालयातील खात्याच्या अवधनस्त वनयोजन ववभाग 
 

काययक्षते्र: कोंकण ववभाग भौगौवलक: कायानुरुप - ठाणे, पालघर, रायगड,                                                                                    
रत्नावगरी,वसधुदुगय. 
 

वववशष्ट काये  महत्मा गाांधी राष्रीय ग्रावमण रोजगार हमी योजना 
महाराष्र आवण राज्य रोजगार हमी योजना, जलयुक्त 
वशवार प्रकल्प,  अांमलबजावणी पययवके्षण व आढावा घेणे. 
ताांवत्रक तपासणी. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 :  
ववभागाचे ध्येय / धोरण  ग्रामीण भागातील अांग मेहनतीचे काम करणा-या 

मजूराांना उत्पादक स्वरुपाच्या कामावर रोजगार 
उपलब्ध करुन देणे व वटकावु स्वरुपाच्या मालमत्ता 
वनमाण करणे. 
 

धोरण वरील प्रमाणे 
 

सवय सांबांवधत कमयचारी बाब क्रमाांक 9 प्रमाणे 
 

कायय महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रावमण रोजगार हमी योजनाची 
ववभागात अांमलबजावणी 
 

कामाचे ववस्तृत स्वरुप 1.मग्रारोहयो ववभागातील कामावर सवनयांत्रण करणे 
2.कामाची तपासणी करणे 
3.योजनेची प्रवसध्दी करणे, प्रवशक्षण देणे. 
 

उपलब्ध सेवा शासकीय कमयचारी 
 

सांस्थेच्या सांरचनात्मक तक्त्यामध्ये काययक्षते्राचे 
प्रत्येक स्तरावरचे तपवशल  
 

सोबत तक्ता 

 
 
कायालयीन दरूध्िनी क्रमाांक ि िेळा :- 27571643 – िेळ सकाळी 10 ते सायांकाळी 5.45 िा. 
 
   
        



विभागीय आयुक्त कायााऱय काकि विभाग - 
राजगार हमी याजना शाखा 

 

मा.विभागीय आयकु्त 
मा.डॉ.श्री.जगदीश पाटील 

 

उपआयकु्त (रोहयो) 
श्री.अशोक पाटील 

 

उप मखु्य काययकारी 
अवधकारी 

श्रीमती.एम.एस.देिगणेु 

अधीक्षक कृवि 
अवधकारी 

श्री .एस.आर.पाटील  
 

काययकारी अवभयांता 
श्री  .आर.जी.धोडपकर  

 
 

नायब तहवसलदार 

श्री .वड .बी .िानखेडे  
 

लेखावधकारी 

(वरक्त)  
 

सहाय्यक लखेावधकारी 
(टे-1 लेखा) 

श्री  .पी .डी .भोपी  
 

अव्िल कारकून 
(टे-3 आस्थापना) 
श्रीम.ए .बी.राठोड  

अव्िल कारकून 
(टे-7 तपासणी) 

श्रीम. एस .एस.जाधि  

शाखाअवभयांता 
श्री .एस.जे.वमरजकर  

 
वलवपक 

 (टे-8 नरेगा) 
श्री .आर.एस.काांब ळे 

अव्िल कारकून 
(टे-9 िेतन ि भते्त) 

(वरक्त)  
 

वलवपक 
 (टे-2 प्रशासकीय खचय) 

श्रीम  .जे.डी.कोळी  
 

अव्िल कारकून 
(टे-4 विभागीय चौकशी) 

श्रीम.एम .बी.सांसारे  

वलवपक 
(टे-6 मजरु उपस्स्थती) 
श्रीम  .एम.टी.थोरात  

 

वनम्नशे्रणी लघलुखेक 
श्रीम  .ए .सी .जोशी  

 

लघटुांकलखेक 
(वरक्त) 

 
लघटुांकलखेक 

(वरक्त)  
 

वनम्नशे्रणी लघलुखेक 
श्रीम .वदप्ती िेटकोळी  
 

अव्िल कारकून 
(टे-5 जलयकु्त वशिार) 

श्री  .ए.बी . रेडेकर 
 



 

 

 
 

 

 

अ
क्र 

पदनाम अवधकार - आर्थथक कोणत्या कायद्या/वनयम/शासनवनणयय/ 
पवरपत्रका नुसार 

अवभप्राय 

 

1 

 

उप आयुक्त 
(रोहयो) 

 

1 

 
आहांरण व 
सांववतरण 
अवधकारी 
 

 

१.कोषागार वनयम 1968 खांड-1 वनयम 
156 अन्वय े आयुक्त कोकण ववभाग याांचे 
आदेश क्र इजीएस/डी-1/इसीटी/सीआर- 
280, वदनाांक 2/09/1987 

 
२.वनयोजन ववभागाचे शासन वनणयय क्र. 
रोहयो-2009/प्र.क्र.120/भग्रारो-वदनाांक 
25/10/011 अन्वये, महात्मा गाांधी राष्रीय 
ग्रावमण रोजगार हमी योजनेतांगयत दैनददन 
कामकाजामध्ये सुसूवत्रतपणा व सुलभ 
अांमलबजावणीसाठी उपायुक्त (रोहयो) 
याांना ववभागप्रमुख म्हणनु घोवषत केले 
आहे. 

 

 

2 

 

कायालयीन खचय 
ववत्तीय अवधकार 

 

  



अ
क्र 

पदनाम अवधकार-प्रशासकीय कोणत्या कायद्या/वनयम/शासनवनणयय/ 
पवरपत्रका नुसार 

अवभप्राय 

1 उप आयुक्त 
(रोहयो) 

रोहयो शाखेच े
कायालयीन कामकाज 
पहाणे. 

1. पदवसध्द अवधकार 
2.वनयोजन ववभागाचे शासन वनणयय क्र. 
रोहयो-2009/प्र.क्र.120/भग्रारो-३, वदनाांक 
25/10/011 अन्वय,े महात्मा गाांधी राष्रीय 
ग्रावमण रोजगार हमी योजनेतांगयत दैनददन 
कामकाजामध्ये सुसूवत्रतपणा व सुलभ 
अांमलबजावणीसाठी उपायुक्त (रोहयो) याांना 
ववभागप्रमुख म्हणनु घोवषत केल ेआहे. 

 

 

अ
क्र 

पदनाम अवधकार-फौजदारी 

 

कोणत्या कायद्या/वनयम/शासनवनणयय/ 
पवरपत्रका नुसार 

अवभप्राय 

1 उप आयुक्त 
(रोहयो) 

वनरांक वनरांक  

 

अ
क्र 

पदनाम अवधकार-फौजदारी 

 

कोणत्या कायद्या/वनयम/शासनवनणयय/ 
पवरपत्रका नुसार 

अवभप्राय 

1 उप आयुक्त 
(रोहयो) 

ब प्रमाणे ब प्रमाणे  

  



 

 

 

अ
क्र 

पदनाम कतयव्ये कोणत्या कायद्या/वनयम/शासनवनणयय/ 
पवरपत्रका नुसार 

अवभप्राय 

 

1 

 

उप आयुक्त 
(रोहयो) 

 

 

1.रोहयो/मग्रारोहयो कामाची 
तपासणी  करणे. 

2.रोहयो/मग्रारोहयो अांतगयत 
गैरव्यवहार व अवनयवमततेची 
प्रकरणाांत अहवाल शासनास 
सादर करणे. 

3.रोहयो शाखेतील 
मावहतीच्या अवधकाराची 
अपीले चालवणे. 

4.मग्रारोहयो कामाांची मावसक 
आढावा बैठक घेणे. 

5.वजल्हयाचा वार्थषक 
वनयोजन आराखडा शासनास 
मांजुरीसाठी पाठववणेस 
पाठपुरावा करणे. 

 
शासन वनयोजन ववभागाकडील वनणयय 
क्र. आस्था-1198/सीआर-215/ईजीएस 
-3 वदनाांक 15-2-2001 व राष्रीय 
ग्रावमण रोजगार हमी योजना मागयदशयके 
सुचना 2008. 

 

 

 

 



 

 

आर्थथक 

 

कमयचा-याांचे वतेन व भत्ते, कायालयीन खचाची देयके, वाहन दुरुस्तीची देयकाांना मांजूरी देणे. 

 

 

 

 

फौजदारी 

 

ननरंक 
 

 

 

 

अधयन्यावयक 

 

ननरंक 
 

 

  

 

प्रशासकीय 

 

1. रोहयो शाखेतील कायालयीन कामकाज पाहणे. 
2. रोहयो / मग्रारोहयो कामाची तपासणी करणे. 
3. रोहयो /मग्रारोहयो अंतगगत गैरव्यवहार व अननयनमततेची प्रकरणांतअहवाल शासनास सादर करणे. 
4. रोहयो शाखेतील मानहतीच्या अनधकाराची अपीले चालवणे. 
5. मग्रारोहयो कामांची मानसकआढावा बैठक / वव्हि.सी. घेणे. 
6. वार्षषक ननयोजन आराखडा शासनास मंजरुीसाठी पाठवणे. 



 
 

( कामाचा प्रकार / नाव ) 
 

कामाचे स्वरुप         :-    मग्रारोहयोची अांमलबजावणी करणे. 
सांबांवधत तरतुद        : -     --- 
अवधवनयमाचे नाांव    :-     महाराष्र रो.ह.यो. अवधवनयम 1977 
वनयम                     :-     महाराष्र रो.ह.यो. अवधवनयम 1979 
       महात्मा गाांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना अवधवनयम 2005 
शासन वनणयय         :-      वनयोजन ववभागाचे शासन वनणयय क्र.रोहयो-2009/प्र.क्र.120/भग्रारो, वदनाांक 

    25/02/2011 अन्वय,े महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रावमण रोजगार हमी योजनेतांगयत 
    दैनवदन कामकाजामध्ये सुसवत्रतपणा व सुलभ अांमलबजावणीसाठी उप आयुक्त 
    (रोहयो) याांना ववभागप्रमुख म्हणनू  घोवषत केल ेआहे. 

पवरपत्रके               :-    वनयोजन ववभाग, महसूल ववभाग, सामान्य प्रशासन ववभाग, ववत्त ववभाग इत्यादी 
                           शासकीय ववभागाांनी वळेावळेी वनगयवमत केलेले शासन वनणयय,पवरपत्रके, आदेश. 
 

अ.क्र कामाचे स्वरुप कालावधी वदवस कामासाठी जबाबदार अवधकारी अवभप्राय 
 रो.ह.यो.कामाांची 

मापदांडा प्रमाणे तपासणी. 
ववत्तीय वषात यांत्रणा, उप मुख्य काययकारी 

अवधकारी, अवधक्षक कृवष 
अवधकारी, काययकारी अवभयांता, 
लेखावधकारी, सहा.लेखावधकारी. 

- 

 

वटप:- प्रत्येक कायय, सेवा, कतयव्य, अवधकाराची अांमलबजावणी करण्याकवरता अवधवनयम, वनयम, शासनवनणयय, पवरपत्रक, 
आदेशयाांचा आधार घेऊनच काययपध्दती ठरते. 

                 प्रत्येक कायय, सेवा, कतयव्य, अवधकाराची अांमलबजावणी कशी होते याची पध्दती प्रकाशीत करणे यासाठी 
लोकप्रावधकारी सवमतीच े सांकलन परस्पर सांबांध व काययपध्दती ठरववण्यासाठी वर अनुवनदेशीत अटी नुसार पूतयता 
करावी. उदा.प्रकरणाचा वनपटारा करण्याची काययपध्दती सुनावणीच्या तारखा वनवरृतीची काययपध्दती कालक्रमानुसार 
प्रकरणाचा वनपटारा केला जातो काही ववशेष प्रकरणाांना प्राधान्य वदले जाते. उदा. अनुदानाच्या वाटपाची काययपध्दती 
/ सवलत देण्याची काययपध्दती / लाभाथींच्या वनवडीची काययपध्दतीची ववस्तृत मावहती काही वववशष्ट कोटा वदला 
जातो काय कोणत्या वनकषा प्रमाणे वनवड केली जाते कालक्रमानुसार वनवड असते का? या सवय बाबी सांदभात 
मावहतीच ेप्रकाशन करणे अवनवायय आहे. उदा.पुनरावृत्ती कायाच्या कायालयीन काययपध्दती सांबांधी मावहतीच ेप्रकाशन 
करणे. प्रत्येक काययपध्दतीमध्ये ववववध स्तरावर कमयचा-याांचा सहभाग असतो. प्रत्येक कमयचाऱयाांची काययपध्दतीमध्ये जी 
वववशष्ट भवूमका व जबाबदारी वनवरृत करण्यात आली आहे ती दशयववण्यात यावी. 



          
      

            
 

नमुन्यामध्ये कामाच ेप्रकटीकरण सांघटनाच ेलक्ष्य ( वार्थषक ) 
शासन वनणयय क्र. वनयोजन ववभाग मग्रारोहयो-2009/प्र.क्र.94/मग्रारोहयो-10,        

वदनाांक 14/10/2009 अनुसार वदलले ेवार्थषक लक्ष्य पदनामानुसार. 
 

अ. 
क्र. 

पदनाम काम/कायय कामाचे वार्थषक मापदांड आर्थथक 
लक्ष्य 

अवभप्राय 

1 ववभागीय आयुक्त 
 

- वषयभरात १२ कामे 
 

-- -- 

2 उप आयुक्त (रोहयो) 
 

- वषयभरात ९६ कामे -- -- 

३ उप मुख्य काययकारी 
अवधकारी (रोहयो) 

- वषयभरात ९६ कामे -- -- 
 

४ अवधक्षक कृवष 
अवधकारी (रोहयो) 

- वषयभरात १९२ कामे -- -- 

५ काययकारी अवभयांता 
(रोहयो) 

- वषयभरात १९२ कामे -- -- 

६ लेखावधकारी (रोहयो) - ६० कायालयाांची लेखे व 
तद्नुषांगीक बाबींची तपासणी 

-- -- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
      

                                                                
 

  कामाची कालमयादा  -   आर्थथक वषय काम पणूय होण्यासाठी 
 
 

  प्रत्येक कामाची कालमयादा :- 
 

अ.क्र काम/कायय वदवस / तास 
पुणय करण्यासाठी 

जबाबदार अवधकारी तक्रार वनवारण अवधकारी 

  
-- 

 
-- 
 

 
-- 

 
-- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

                                          
 

महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्र सांबांवधत वनयम / अवधवनयम 
अ.क्र सुचना पत्रकानुसार वदलले ेववषय वनयम क्रमाांक व वषे अवभप्राय (असल्यास) 

राष्रीय ग्रावमण रोजगार हमी योजना मागयदशयक सुचना 2008 अन्वये. 
1 योजनेच ेउद्दीष्ट मुद्या क्र  1.1 ते 1 .6  
2 योजनेतील सहभागी यांत्रणा त्याांची कतयव्ये व 

जबाबदा-या. 
मुद्या क्र  2.1 ते 2 .5  

3 कमयचारी / अवधकारी याांची काययक्षमता वाढवणे मुद्या क्र  3.1 ते 4 .5  
4 योजनेच्या अमांलबजावणीच ेवनयोजन मुद्या क्र  4.1 ते 1 .6  
5 मजुराांची नोंदणी मुद्या क्र  5.1 ते 5 .6  
6 काम व कामाची अांमलबजावणी मुद्या क्र  6.1 ते 6 .9  
7 मजुरी व बरेोजगार भत्ता वाटप मुद्या क्र  7.1 ते 7 .3  
8 योजनेसाठी वनधीची उपलब्धता व रोजगाराच े

अांदाजपत्रक 
मुद्या क्र  8.1 ते 8.6  

9 योजनेतांगयत ठेवावयाचे रेकॉडय मुद्या क्र  9.1 ते 9 .4  
10 योजनेच ेसवनयांत्रण आढावा इ. मुद्या क्र  10.1 ते 10.4  
11 मावहतीचा अवधकार इ. मुद्या क्र  11.1 ते 11.7  
12 पारदशयकता सामावजक आकें क्षण मुद्या क्र  12.1 ते 12.5  
13 दजा वटकवण्यासाठी ताांवत्रक बळ सहाय्य मुद्या क्र  13.1 ते 13.7  
14 महाराष्र रोजगार हमी अवधयम सवमती 2012 क्र.पवरषद/ प्र.क्र.97/ 2012/ 

रोहयो-10, वदनाांक 5/06/2012 
 

15 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजना महाराष्र बरेोजगार भत्ता वनयम 2012 

बरेोजगार भत्ता वनयम 
वदनाांक 17/01/2013 

 

16 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजना महाराष्र बरेोजगार भत्ता वनयम 2013 

क्र.2012-बभेवन./प्र.क्र.30/ रोहयो-
10, वद.01/04/2013 

 

17 महाराष्र रोजगार हमी अवधवनयम (सधुारणा), 
2014 मराठी 

क्र.2011/अवधवनयम प्र.क्र.59 / 
मग्रारो-10, वद.26/6/2014 

 

18 महाराष्र रोजगार हमी अवधवनयम (सधुारणा), 
2014 इांग्रजी 

क्र.2011/अवधवनयम प्र.क्र.59 / 
मग्रारो-10, वद.26/6/2014 

 

19 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेंतगयत तक्रार वनवारण प्रावधकारी 
(Ombudsman) पदासाठीची अवधसूचना. 

शासन अवधसचूना क्रमाांक मग्रारो-
2014/प्र.क्र.20/रोहयो 6-अ, 
वद.20/06/2014 

 



 
                      

                   
महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्र सांबांवधत शासन वनणयय 

 
अ.क्र शासकीय पवरपत्रकानुसार वदलले ेववषय शासन वनणयय क्रमाांक व वदनाांक अवभप्राय 
1 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 

अवधवनयम 2005 अांतगयत मजूरामाफय त करावयाचा 
इनलेट व आऊटलेट ववरहीत शेतमळयाचे आर्थथक 
मापदांड सधुारणेबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय मग्रारो-2009/ प्र.क्र.166/रोहयो-1,  
वद 23 /7/ 2010. 

 

2 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
अवधकावधक मनुष्यवदन रोजगार वनर्थमती होण्याकवरता 
राज्यात जाणीव जागृती काययक्रम राबववण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय नरेगा-2010/प्र.क्र. 146/रोहयो-6,  
वद. 08 /10/2010 

 

3 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
अवधवनयम 2005 अांतगयत महाराष्र राष्रीय ग्रामीण हमी 
योजनेच्या अांमलबजावणीकवरता मा.मुख्य सवचवाांच्या 
अध्यक्षतेखाली टास्कफोसय गठीत करण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय नरेगा-2010/प्र.क्र.4/रोहयो-10,  
 वद.11/10/ 2010 

 

4 महाराष्र राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
कामावरील मजूराांना त्याांच्या हत्याऱयाच े भाडे/धार 
लावण्याचे दर प्रवतवदन/प्रवत हत्यार सधुावरत मजूरीच्या 
दराच्या अनुषांगाने सधुारण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग, शासन 
वनणयय मग्रारोहयो-2010/ प्र.क्र.4/रोहयो-1,  
वद. 22/10/ 2010 

 

5 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ग्रामपांचायतीचा अवग्रम वनधी देणेबाबत. 

 शासन वनयोजन ववभाग शासन वनणयय 
मग्रारोहयो-2010/ प्र.क्र.11/रोहयो-14, 
वद. 29 /11/2010 

 

6 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
अवधकावधक मनुष्यवदन रोजगार वनर्थमती होण्याकवरता 
राज्यात जाणीव जागृती काययक्रम राबववण्यासाठी 
येणाऱया खचास मांजूरी. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय नरेगा-2010/प्र.क्र. 146/रोहयो-6, 
 वद. 16 /10/2010 

 

7 रोजगार हमी योजना/महाराष्र ग्रामीण रोजगार हमी 
योजना रोहयो कामाच ेआर्थथक मापदांड सधुारणे तसेच 
ताांवत्रक सचूना करण्यासाठी सवमती स्थापन करणे. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय मग्रारोहयो-2010/ प्र.क्र.98/रोहयो-1, 
वद. 04/11/ 2010 

 

8 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ग्रामपांचायतीमाफय त रोपवाटीका व वृक्ष लागवड करणे 
ताांवत्रक व आर्थथक मापदांड सांदभात मागयदशयक सचूना 
देणेबाबत. 
 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.35/रोहयो-1, 
वद. 09/12/ 2010 

 



9 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
राज्यात तक्रार वनवारण प्रावधकारी (Ombudsman) 
वनयुक्त करण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र. मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.133/ 
रोहयो-6,  वद. 10/01/2011 

 

10 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ववखुरलेल्या स्वरुपात उांच रोपाांची लागवड करणेबाबत 
ताांवत्रक व आर्थथक मापदांड मागयदशयक सूचना देणेबाबत. 
 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2010/ प्र.क्र.114/ 
रोहयो-1,  वदनाांक  22/02/2011. 

 

11 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ववहीरींची कामे घेण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2011/ प्र.क्र.24/ 
रोहयो-10 अ, वद. 10/03/2011 

 

12 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
प्रशासकीय खचय करण्याबाबतच्या आराखडयास 
ग्रामीण  रोजगार हमी आयुक्त (ववभागीय आयकु्त), 
याांची मान्यता घेण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.12/ 
रोहयो-14,  वद. 10/03/2011 

 

13 महाराष्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना मजूरीच े
दरपत्रक. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय मजूरी 2011/प्र.क्र.15/ रोहयो-1,  
वद.19/03/2011 

 

14 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
गाव तलाव,पाझर तलाव व पारांपावरक पाणी 
साठयामधील गाळ काढणेबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2011/प्र.क्र.18/ 
रोहयो-1,  वद. 22/03/2011 

 

15 शासन वनणयय, शासन पवरपत्रकाबाबत मागयदशयक 
सूचना 

शासन वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2011/प्र.क्र.48/ 
रोहयो-10,  वद. 15/04/2011 

 

16 महाराष्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखालील 
कामातील मजूराांमाफय त करावयाच्या अकुशल बाबींच े
काम,काळ व वगे   चा अभ्यास (Work Time Motion 
Study) करणेबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2011/प्र.क्र.23/ 
रोहयो-1,  वद. 15/04/2011 

 

17 ग्राम रोजगार सेवकाांची कतयव्ये व जबाबदाऱया व त्याांच्या 
वनयुक्तीच्या सांदभात मागयदशयक सूचना 

शासन वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2011/प्र.क्र.40/ 
रोहयो-10 अ,  वद. 02/05/2011 

 

18 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
अवधवनयमाांच्या पवरवशष्ट-1 मधील पवरवशष्ट-1(4) 
नुसार वयैक्क्तक लाभार्थ्यांच्या शेतावर भसूधुारणेची 
कामे घेण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारो-2011/प्र.क्र.46/ रोहयो-10 
अ, वद. 02/05/2011 

 

19 महाराष्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखालील 
कामातील मजूराांमाफय त करावयाच्या अकुशल बाबींच े
काम,काळ व वगे चा अभ्यास (Work Time Motion 
Study) काययक्रमातील सवय अवधकारी/कमयचारी, 
ववद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर मानधन व इतर खचासाठी 
अनुदान देणेबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2011/प्र.क्र.27/ 
रोहयो-1,  वद. 03/02/2011 

 



20 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ववखुरलेल्या स्वरुपात उांच रोपाांची लागवड करणेबाबत 
ताांवत्रक व आर्थथक मापदांड मागयदशयक सूचना देणेबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2011/ प्र.क्र.28/ 
रोहयो-1,  वदनाांक  09/05/2011 

 

21 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ग्रामपांचायतीमाफय त रोपवाटीका व वृक्ष लागवड करणे, 
ताांवत्रक व आर्थथक मापदांड सांदभात मागयदशयक सचूना 
देणेबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2011/प्र.क्र.28/रोहयो-
1, वद.10/05/2011 

 

22 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या 
अांमलबजावणीत इतर यांत्रणाांची भवूमका व जबाबदारी 
(Role and Responsibilities of Lime Department 
in MGNREGA) 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2011/ प्र.क्र.54/ 
रोहयो-10 अ,  वद.  27/05/2011 

 

23 महाराष्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना आयकु्त, 
वजल्हावधकारी,वजल्हा पवरषद व तालुका स्तरावर 
कायालयाांच्या पदाांचा सांवगय बदलून सुधावरत 
आकृवतबांध तयार करणेबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2011/ प्र.क्र.5/ रोहयो-
3,   वद.31/05/2011 

 

24 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
कायाक्न्वत यांत्रणेमाफय त ववखुरलेल्या स्वरुपात उांच 
रोपाांची लागवड करणेबाबत ताांवत्रक व आर्थथक मापदांड 
मागयदशयक सूचना देण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारो-2011/ प्र.क्र.28/ रोहयो-1,  
वद.  01/06/2011 

 

25 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
वववहर योजनेंतगयत ववहीर पनुभयरणाची कामे घेणेबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2011/ प्र.क्र.56/ 
रोहयो-10 अ, वद. 03/03/2011 

 

26 शुध्दीपत्रक महाराष्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
आयुक्त, वजल्हावधकारी,वजल्हा पवरषद व तालुका 
स्तरावर कायालयाांच्या पदाांचा सांवगय बदलून सधुावरत 
आकृवतबांध तयार करणेबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र. आकृती-2011/ प्र.क्र.5/ 
मग्रारोहयो-3 ,  वद.  22/06/2011 

 

27 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
वयैक्क्तक लाभार्थ्यांच्या शेतावर ग्रामपांचायती माफय त 
फळबाग लागवड काययक्रम राबववण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारो-2011/ प्र.क्र.58/ रोहयो-10 
अ, वद.  29/06/2011. 

 

28 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ग्रामपांचायतीमाफय त रोपवन सांरक्षण व सांगोपनाबाबत 
मागयदशयक सूचना. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारो-2011/ प्र.क्र.28/ रोहयो-1   
वद.  30/06/2011 

 

29 महाराष्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाांव महात्मा 
गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्र 
करण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारो-2010/ प्र.क्र.12/ रोहयो-
1०,  वद.  26/07/2011 

 

30 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
महाराष्र अांतगयत प्रशासकीय व ताांवत्रक मांजूरीच े
अवधकार प्रदान करण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.47/रोहयो-
10 , वद.03/08/2011 

 



31 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
उप आयुक्त (रोहयो) याांना ववभाग प्रमुख म्हणनू घोवषत 
करण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.रोहयो-2009/प्र.क्र.120/मग्रारो-  
वद.25/10/2011 

 

32 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
वयैक्क्तक लाभार्थ्यांच्या शेतावर कृवष ववभागामाफय त 
फळबाग लागवड काययक्रम राबववण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारो-2011/ प्र.क्र.132/ रोहयो-
10,  वद. 20/01/2012 

 

33 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व 
सांपणूय स्वच्छता अवभयान काययक्रम एकवत्रतपणे 
राबववण्याबाबत. 

पाणी परुवठा व स्वच्छता ववभाग, शासन वनणयय 
क्र.सांकीणय-2, वदनाांक 29/02/2012 

 

34 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
कृवष ववभागामाफय त रोपवाटीका तयार करणेसाठी 
ताांवत्रक व आर्थथक मापदांड मागयदशयक सूचना देणेबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र मग्रारो-2012/प्र.क्र.10/रोहयो-
1,वद. 01/03/2012 

 

35 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
वयैक्क्तक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बाांधावर व 
शेतकऱयाांच्या पडीक शेत जवमनीवर कृवष व पदुम 
ववभागामाफय त वृक्ष लागवड काययक्रम राबववण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र. मग्रारो-2011/प्र.क्र.120/रोहयो-
10 अ, वद. 14/03/2012 

 

36 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
(MGNREGS) अांतगयतकें द्र शासनाने वनवरृत केलेल्या 
मजूरी दरापेक्षा देय ठरणाऱया जादा मजूरीचा खचय 
राज्य वनधीतून करणेबाबत.  

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारो-2012/प्र.क्र.3, रोहयो-1, 
वद.15/03/2012 

 

37 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
वापरण्यात आलेल्या जुन्या मस्टरचा आढावा घेऊन 
वदनाांक 01/04/2012 रोजी ताब्यात घेणे आवण 
12/2011 मधील सवय न वापरलेले जुने मस्टर अवधै 
(Invalidate) करणेबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारो-2012/प्र.क्र.45,रोहयो-
10अ, वदनाांक 28/03/2012 

 

38 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
रोपवाटीकाांना डॉ.बाबासाहेब आांबडेकर रोपवाटीका 
असे नाव देण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारो-2012/प्र.क्र.51, रोहयो-10 
अ, वदनाांक 11/04/2012. 

 

39 शासन शुक्ध्दपत्रक महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेंतगयत ग्रामपांचायती माफय त 
राबववण्याबाबत येणाऱया रोपवाटीका व वृक्ष लागवड 
काययक्रमासाठी प्रवशक्षण व मागयदशयन करण्याकवरता 
मनुष्यबळ बाहयस्थ पध्दतीने घेण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारो-2011/प्र.क्र.134,रोहयो-10 
अ, वदनाांक 16/04/2012 

 

40 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
गाव मेंढा (लेखा) ता.धानोरा वजल्हा गडवचरोली येथे 
ग्रामसभा याांना कायान्वयीन यांत्रणा म्हणनू नेमणकू 
देऊन पथदशी प्रकल्प राबववण्याबाबत. 
 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारो-2012/प्र.क्र.25, रोहयो-1, 
वदनाांक 19/04/2012 

 



41 महाराष्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना मजूरीच े
दरपत्रक. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मजूरी-2012/प्र.क्र.19,रोहयो-1, 
वदनाांक 20/04/2012 

 

42 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
वयैक्क्तक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बाांधावर व 
शेतकऱयाांच्या पडीक जवमनीवर ग्रामपांचायतीमाफय त 
वृक्ष लागवड काययक्रम राबववण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारो-2012/प्र.क्र.57, रोहयो-10 
अ, वदनाांक 20/04/2012 

 

43 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या 
अांमलबजावणीसाठी वापरण्यात येत असलेल्या 
हजरेीपटाची छपाई व वनयांत्रणाबाबत मागयदशयक 
सूचना. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारो-2012/प्र.क्र.58, रोहयो-10 
अ, वदनाांक 26/04/2012 

 

44 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
वयैक्क्तक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बाांधावर व 
शेतकऱयाांच्या पडीक शेत जवमनीवर कृषी व पदुम 
ववभागामाफय त वृक्ष लागवड काययक्रम राबववण्याबाबत. 
 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
शुध्दीपत्रक क्र.मग्रारो-2011/प्र.क्र.120, 
रोहयो-10 अ, वदनाांक 02/05/2012 

 

45 ग्रामरोजगार सेवकाांची कतयव्ये व जबाबदाऱयाांबाबत 
मागयदशयक सूचना. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारो-2011/प्र.क्र.40,रोहयो-10 
अ, वदनाांक 17/05/2012 

 

46 Opening of separate Bank Account for 
Administrative Expense under MGNREGA 
 

Gr.No.MGNREGA 2012/CR-12/EGS-
14, Date 31/05/2012 

 

47 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-
महाराष्र अांतगयत ग्रामपांचायतीमाफय त तयार करण्यात 
आलेल्या रोपवाटीकेतील रोपाांची ववक्री करण्यासांदभात 
 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारो-2012/प्र.क्र.27, रोहयो-1  
वदनाांक 27/06/2012 

 

48 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी येाजनेंतगयत 
अपणूय कामे पणूय करण्याबाबत अनुसरावयाची 
काययपध्दती. 

Gr.No.MGNREGA 2012/CR-33/EGS-1, 
Date 04/07/2012 

 

49 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-
महाराष्र अांतगयत अद्ययावत नमुने व रवजस्टर 
वापरण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारो-2011/प्र.क्र.4, रोहयो-10अ  
वदनाांक 16/07/2012 

 

50 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-
ववभागीय आयुक्त,वजल्हावधकारी, वजल्हा पवरषद, व 
तालुका कायालय येथे काययरत असलेल्या 
अवधकारी/कमयचारी याांच े गोपनीय अहवाल 
वलवहण्यासाठी प्रवतवदेन अवधकारी व पनुर्थवलोकन 
अवधकारी घोवषत करण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.शा-2012/गोअअ.प्र.क्र.56, मग्रारो-
3,  वदनाांक 06/02/2013 

 



51 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या 
कामासाठी पदाांच्या सधुावरत आकृतीबांधानुसार 
तालुकास्तरावरील अव्वल कारकून पदाांच्या ववत्तीय 
बाबी हाताळण्यासाठी सांबांवधत उपवजल्हावधकारी 
(रोहयो), याांना “आहरण व सांववतरण अवधकारी” 
घोवषत करण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.आस्थाप-2013/प्र.क्र.9, मग्रारो-3,  
वदनाांक 20/02/2013 

 

52 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या 
कामासाठी पदाांच्या सधुावरत आकृतीबांधानुसार 
ववभागीय आयुक्त कायालयातील लेखावधकारी 
(रोहयो), याांना “आहरण व सांववतरण अवधकारी” 
घोवषत करण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.आस्थाप-2013/प्र.क्र.6, मग्रारो-1,  
वद. 20/02/2013 

 

53 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
स्वयांसेवी सांस्थाांच्या ताांवत्रक सहभागातून पथदशी सुक्ष्म 
पाणलोट ववकास राबववणेबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2013/प्र.क्र.27, मग्रारो-
1,  वदनाांक 15/03/2013 

 

54 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
राज्यात तक्रार वनवारण प्रावधकारी (Ombudsman) 
वनयुक्त करण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.133, 
रोहयो-6 अ,  वदनाांक 05/04/2013 

 

55 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ग्राम रोजगार वदवस राबववण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2013/प्र.क्र.186, 
मग्रारो-6,  वदनाांक 08/05/2013 

 

56 महात्मा गाांधी राग्रारोहयोच्या अांमलबजावणी कवरता 
सहाय्यक काययक्रम अवधकारी व ताांवत्रक अवधकारी पदे 
भरण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.आस्थाप-2013/प्र.क्र.95, मग्रारो-3,  
वदनाांक 20/05/2013 

 

57 रोजगार हमी योजना प्रभागाांतगयत आयकु्त, महात्मा 
गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्र 
नागपरू, ववभागीय आयकु्त व वजल्हावधकारी 
कायालयातील काही पदे वनरसीत करुन त्याऐवजी 
नव्याने पदे वनमाण करण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2013/प्र.क्र.3,आस्थाप-
3,  वदनाांक 15/03/2013 

 

58 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ववशेष काययक्रम अवधकारी (मग्रारोहयो) Special 
Programme Officer {MGNREGA} पदे वनमाण 
करण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2013/प्र.क्र.21, 
आस्थाप-3,  वदनाांक 20/06/2013 

 

59 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेवरील ववभागीय आयकु्त,वजल्हावधकारी, वजल्हा 
पवरषद, व तालुका कायालय येथे काययरत असलेल्या 
अवधकारी/कमयचारी याांच े गोपनीय अहवाल 
वलवहण्यासाठी प्रवतवदेन अवधकारी व पनुर्थवलोकन 
अवधकारी घोवषत करण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2012/गोअअ/प्र.क्र.56, 
आस्थाप-3,  वदनाांक 04/12/2013 

 



60 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ववभागीय आयुक्त कायालयातील लेखावधकारी, 
सहा.लेखावधकारी तसेच  वजल्हावधकारी व वजल्हा 
पवरषद कायालयातील सहा.लेखावधकारी पदाांची 
कतयव्यसचूी. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारो-2013/प्र.क्र.114,मग्रारो-7,  
वदनाांक 06/12/2013 

 

61 जुन्या रोजगार हमी योजनेंतगयत वदनाांक 01/04/2008 
रोजी अपणूय असलेली शासनमान्य यादीतील अपणूय 
कामे पणूय करण्याबाबत ववशेष मोवहम. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.रोहयो-2013/प्र.क्र.456,मग्रारो-8,  
वदनाांक 23/12/2013 

 

62 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ग्राम सेवकाांच्या तक्रारी सांदभात अनुसरावयाची 
काययपघ्दती. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारो-2013/प्र.क्र.217, मग्रारो-3,  
वदनाांक 22/01/2014 

 

63 वनयोजन ववभागास ववत्तीय अवधकार प्रदान 
करण्याबाबत ववत्तीय अवधकार वनयम पकु्स्तका (1978 
भाग-2) 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र. सुप्रमा-2012/प्र.क्र.259, रोहयो-8 
वदनाांक 12/02/2014 

 

64 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ववलांबाने अदा करण्यात येणाऱया मजूरीवर {नुकसान 
भरपाई} ववलांब आकार देण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मगाांराग्रारोहयो-2014/प्र.क्र.6/ 
मग्रारो-10,  वदनाांक 26/02/2014 

 

65 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
मजूरीचे दरपत्रक. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2014/प्र.क्र.15/रोहयो-
1,  वद. 26/02/2014 

 

66 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
कृवष ववभागामाफय त शेततळी घेण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.मगाांराग्रारोहयो-2014/प्र.क्र.16/ 
मग्रारो-1,  वदनाांक 28/02/2014 

 

67 वनयोजन ववभागाच्या आस्थापनेवरील रोहयो 
प्रभागाांतगयत लेखावधकारी हे पद महात्मा गाांधी राष्रीय 
ग्रामीण रोजगार  हमी योजना-महाराष्र नागपरू 
आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर वगय करण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र. इडीपी-1014/प्र.क्र.204/का-
1421,  वदनाांक 02/07/2014 

 

68 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ग्रामपांचायतस्तरावरील प्रशासकीय खचासाठी 
ग्रामपांचायतीना वदनाांक 01 ऑगस्ट 2014 पासून 
अवग्रम उपलब्ध करुन देण्याबाबतची मागयदशयक तत्व.े 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
वनणयय क्र.ग्रापांअ/2014/प्र.क्र.120/ मग्रारो-3,  
वदनाांक 24/07/2014 

 

69 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
उपवजल्हा काययक्रम समन्वयकाांची Deputy District 
Program Coordinator 12 पदे वनमाण करण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग, शासन 
वनणयय क्र.आस्थाप-2013/प्र.क्र.211/ मग्रारो-
3,  वदनाांक 30/07/2014 

 

70 रोजगार हमी ववभागातनू वदनाांक 01/04/2010 ते 
31/06/2014 पययन्त वनगयवमत करण्यात आलेल्या 
महत्वाच्या शासकीय आदेशाांची सचूी 
 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग, शासन 
वनणयय क्र.मग्रारो-2014/प्र.क्र.38/मग्रारो-10,  
वदनाांक 13/08/2014 

 



71 महाराष्र रोजगार हमी अवधवनयम {सुधारणा} 2014 
अांमलबजावणीबाबत अवधसचूना 

शासन वनणयय क्रमाांक .अवधवनयम-2011/  
प्र.क्र.59/मग्रारो-10, वदनाांक 24/8/2014 

 

72 महाराष्र रोजगार हमी अवधवनयम 1977 {वद.6 
ऑगस्ट 2014 पययन्त सधुावरत} नुसार योजनेच्या 
अांमलबजावणीबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग,शासन 
वनणयय क्रमाांक .अवधवनयम-2011/  
प्र.क्र.59/मग्रारो-10, वदनाांक 26/8/2014 

 

73 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने 
कवरता सन २०१४-१५ या ववत्तीय वषा पासनू कें द्र 
शासनाकडून प्राप्त होणारा वनधी खचय करण्याकवरता 
नवीन लेखाशीषय उघडणेबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग, शासन 
वनणयय क्र.मग्रारो२०१४/प्र .क्र .१०/रोहयो७, 
वदनाांक 27/08/2014 

 

74 ई-प्रशासन धोरणाांतगयत प्रकल्प अांमलबजावणी सवमती  
 (पी.आय.सी ) स्थापन करणेबाबत 

शासन वनणयय क्र.मग्रारोहयो२०१४-15/वनवव/ 
प्र.क्र. 26 /रोहयो-9, वदनाांक 30/10/2014 

 

75 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
करावयाच्या सामावजक अांकेक्षण प्रवक्रयेबाबत 
मागयदशयक सूचना. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग, शासन 
वनणयय क्रमग्रारो-२०१४/प्र.क्र.६०/रोहयो-
६अ   वदनाांक 13/11/2014 

 

76 नववनर्थमत पालघर वजल्हयासाठी रोजगार हमी योजना 
प्रभागाांतगयत वजल्हा पवरषद कायालयातील रोजगार 
हमी योजना कक्षासाठी पदे वनमाण करण्याबाबत 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग, शासन 
वनणयय क्र  - आस्थाप-२०१४   / प्र.क्र.१६८ /
मगारो-३   वदनाांक 13/11/2014 

 

77 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने 
अांतगयत अपणूय वववहरी पणूय करण्यातील अडचणी शोधून 
उपाय योजना सुचववण्यासाठी ताांवत्रक गठीत 
करणेबाबत 

शासन आदेश क्र.मग्रारोहयो/प्र .क्र .०७ /
मग्रारो  - १ वदनाांक 30/01/2015  

 

78 महात्मा गाांधी नरेगा अांतगयतच्या दसचन ववहीर ताांवत्रक 
सवमतीच्या सदस्यपदी वनयकु्ती करणेबाबत 

शासन आदेश क्र.मग्रारोहयो /प्र .क्र .०७ /
मग्रारो -१   वदनाांक 03/02/2015 

 

79 जुन्या रोजगार हमी योजनेंतगयत वद .1.4.08 रोजी 
अपणूय असलेली शासन मान्य यादीतील अपणूय कामे पणूय 
करण्यासाठी ववशेष मोवहमेस मुदतवाढ देण्याबाबत   

शासन वनणयय क्रमाांक रोहयो - 2013/ 
प्र .क्र. 456/रोहयो-8 वदनाांक 03/02/2015 

 

80 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत 
“एक वदवस मजूरा सोबत” यासांकल्पनेंतगयत ग्राम 
रोजगार वदनी ववववध उपक्रम राबववण्याबाबत. 

शासन वनणयय क्रमाांक:मग्रारो-2015/प्र .क्र. 11/ 
रोहयो-6ब  वदनाांक  11/03/2015 

 

81 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
वफरत्या वाहनाच्या ( मोबाइल व्हॅन ) माध्यमातून जन-
जागृती करण्यासाठी पणेु वजल्याकवरता दोन मोबाइल 
व्हॅनची अवधक तरतूद करणेबाबत. 

शासन वनणयय क्रमाांक:आयईसी-2015/प्र .क्र.  
52 /रोहयो-6ब, वदनाांक  25/03/2015 

 

82 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
मजुरीचे दरपत्रक 

शासन वनणयय क्र. -मजुरी -२०१५/प्र.क्र.२८/  
रोहयो-1, वदनाांक  10/04/2015 

 

83 लोकनेते गोपीनाथ मुांडे याांच्या स्मरणाथय वदनाांक 3 जुन 
ते 9 जुन 2015 याकालावधीत पयावरण सप्ताह 
साजरा करणेबाबत 

शासन वनणयय क्रमाांक  :मग्रारो 2015 / प्र .क्र .
56 / मग्रारो-1, वदनाांक 26/05/2015 

 



84 इांवदरा आवास येाजनेंतगयत बाांधण्यात येणा-या 
घरकुलाच्या कामातील अकुशल कामे महात्मा गाांधी 
राष्रीय गामीण रेाजगार हमी येाजनेंतगयत घेणेबाबत 

क्रमाांक-मगारेा-२०१४/प़.क़.६४अ/रेाहयेा-
१०अ, वदनाांक   30/05/2015 

 

85 नववनर्थमत पालघर वजल्हयासाठी रोजगार हमी योजना 
प्रभागाांतगयत वजल्हावधकारी कायालयातील रोजगार 
हमी योजना कक्षासाठी पदे वनमाण करण्याबाबत 

शासन वनणयय क्रमाांक आस्थाप-2014/प्र.क्र. 
/172/मग्रारो-3 वदनाांक 6/07/2015 

 

86 महात्मा गाांधी नरेगा अांतगयत अवतवृष्टीमुळे खचलेल्या व 
बजुलेल्या वववहरींच्या दुरुस्तीची कामे घेण्याबाबत 

शासन वनणयय क्र.मग्रारो-014/प्र.क्र.25/ 
मग्रारो-1 वदनाांक 20/07/2015 

 

87 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने 
अांतगयत ववशेष काययक्रम ताांवत्रक अवधकारी-
मगाांराग्रारोहयो  ) Special Technical Officer-
MGNREGA) याांची वजल्हा पवरषद आस्थापनेवर ९६ 
पदे वनमाण करण्याबाबत 

शासन वनणयय क्रमाांक - आस्थाप- 2015/प्र.क्र. 
88/मग्रारो-3, वदनाांक 24/07/2015 

 

88 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, 
ठाणे कायालयाच ेमुख्यालय घोवषत करणेबाबत 

शासन वनणयय क्रमाांकःआस्थाप-2015/प्र .क्र .
109 /मग्रारो -3 , वदनाांक  30/07/2015 

 

89 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची 
प्रचार व प्रवसध्दी करण्यासाठी जावहरात सांस्थाांचे पनेॅल 
तयार करण्याबाबत. 

शासन वनणयय क्रमाांक:मग्रारोहयो२०१४/ 
प्र .क्र. 49/रोहयो - 6 ब, वदनाांक - 
30/07/2015 

 

90 ई-प्रशासन धोरणाांतगयत रोजगार हमी योजना 
ववभागाची प्रकल्प अांमलबजावणी सवमती ( Project 
Implementation Committee ) स्थापन करणेबाबत. 

शासन वनणयय क्रमाांक :मग्रारोहयो 2013/प्र.क्र. 
250/रोहयो-6ब वदनाांक 5/08/2015 

 

91 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेअांतगयत शेततळयाांची कामे ग्रामपांचायतीमाफय त / 
यांत्रणामाफय त घेण्याबाबत.. 

शासन वनणयय क्रमाांक - मग्रारो-2015/प्र.क्र. 
85/रोहयो-1 वदनाांक 14/09/2015 

 

92 मवहला व बाल ववकास ववभागाच्या योजनेशी अवभसरण 
करुन महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी  
योजनेअांतगयत अांगणवाडी कें द्राची बाांधकामे करणेबाबत 

शासन वनणयय क्रमाांक मग्रारोहयो-2013/प्र.क्र. 
01/रोहयो-1 वदनाांक 21/09/2015 

 

93 राज्य रोजगार हमी योजनेंतगयत घेण्यात येणा-या धडक 
दसचन ववहीर योजनेतील रद्द करण्यात आलेल्या 
ववहीरी परत सुरु करणेबाबत. 

शासन वनणयय क्रमाांक-योजना-2015/ 
प्र.क्र.28(3)/रोहयो-5 वदनाांक 27/11/2015 

 

94 “मागेल त्याला शेततळे” योजना मांजूर करणेबाबत शासन वनणयय क्र. शेततळे-2016/प्र.क्र.1(74)/ 
रोहयो-5 वदनाांक 17/02/2016 

 

95 रोजगार हमी योजनेवर न्यायालयीन वनणययानुसार 
काययरत हजरेी सहाय्यकाांच्या रु.750-940 या 
असधुारीत वतेनश्रेणीत सुधारणा करुन तयाांना 6 व्या 
वतेन आयोगानुसार वतेनबडँ रु.4440-7440+रु. 
1300 गे्रड वतेन ही समकक्ष सुधारीत वतेन सांरचना 
अनुज्ञेय करणेबाबत. 

क्रमाांक.हसका-2015/प्र.क्र.50/मग्रारो-3 
वदनाांक 11/03/2016 

 



96 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
वफरत्या वाहनाच्या ( मोबाईल व्हॅन ) माध्यमातून पणेु व 
औरांगाबाद ववभागामध्ये जन जागृती करणे. 

शासन वनणयय क्रमाांक.आयईसी-2016/प्र.क्र.5 
/मग्रारो-6ब वदनाांक 18/03/2016 

 

97 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
मजुरीचे दरपत्रक. 

शासन वनणयय क्रमाांक : मग्रारो - 2016/ प्र.क्र. 
40/ मग्रारो-1 वदनाांक 1/04/2016 

 

98 गावाांमध्ये सावयजवनक वठकाणी पेव्हर ब्लॉक 
बसववण्याच ेकाम महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेंतगयत अवभसरणाद्वारे घेण्याबाबत. 

शासन वनणयय क्रमाांक - मग्रारो -2016 / प्र.क्र. 
27/मग्रारो-10 अ वदनाांक 10/05/2016   

 

99 जुन्या रोजगार हमी योजनेची शासनमान्य यादीतील 
अपणुय कामे पणूय करण्याबाबत  

शासन वनणयय क्रमाांक.मग्रारो-2013/प्र.क्र. 
321/ रोहयो-8 वदनाांक 18/05/2016 

 

100 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - 
महाराष्र अांतगयत प्रशासकीय व ताांवत्रक मांजुरीचे 
अवधकार प्रदान करण्याबाबत. छाननी सवमती गठीत 
करण्याबाबत. 

शासन वनणयय क्रमाांक-मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र. 
47/रोहयो-10 वदनाांक 17/06/2016  

 

101 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ग्रामपांचायतीमाफय त रोपवन सांरक्षण व सांगोपनाबाबत -
च्या नागपरू व बीड वजल्हयातील कामाांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत 

शासन वनणयय क्र.मग्रारो-2016/प्र.क्र.64/ 
मग्रारो-1  वदनाांक 23/06/2016 

 

102 मग्रारोहयो अांतगयत मोठया आकारमानाची शेततळी 
ग्रामपांचायतीमाफय त घेण्याबाबत 

शासन वनणयय क्रमाांक.मग्रारो-2015/प्र.क्र.85/ 
मग्रारो-1 वदनाांक 13/07/2016 

 

103 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ववशेष काययक्रम अवधकारी - मग्रारोहयो   (Special 
Programme Officer - MGNREGA)याांच्या पदाांना 
मुदतवाढ व काही पदे वनरवसत करण्याबाबत.. 

शासन वनणयय क्रमाांक : आस्थाप 2013/ प्र.क्र. 
21/मग्रारो-3 वदनाांक 20/07/2016 

 

104 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनें 
अांतगयत वयैक्क्तक लाभार्थ्याच्या शेतावर राबववण्यात 
येणा-या फळबाग लागवड काययक्रम अांतगयत हजरेी 
पत्रके वनगयवमत करणे, भरणे, पावरत करणे आवण 
कुशल/अकुशल बाबींच ेप्रदान करण्याचे अवधकार कृषी 
ववभागास देणेबाबत. 

शासन वनणयय क्रमाांक - फळबाग 2015/ 
प्र.क्र.22/ रोहयो-5 वदनाांक 3/09/2016 

 

105 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनें 
अांतगयत आांबा, बोर, आवळा, डादळब व सांत्रा या 
फळवपकाांचे लागवडीमधील अांतर व कलमे / रोपाांच े
लागवडीचे सधुावरत मापदांडाबाबत. 

शासन वनणयय क्रमाांक - फळबाग -2015/प्र.क्र. 
75/रोहयो-5 वदनाांक 3/09/2016 

 

106 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
वन ववभागातील सक्षम अवधका-याांना ताांवत्रक मांजुरी व 
प्रशासकीय मान्यता ववषयक अवधकार प्रदान 
करण्याबाबत.. 

शासन वनणयय क्र.मग्रारो-2016/प्र.क्र.102/ 
मग्रारो-1  वदनाांक 29/09/2016 

 



107 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - 
महाराष्र अांतगयत रोपवाटीका व रोपवने (वृक्ष लागवड) 
तयार करणे.  / ताांवत्रक व आर्थथक मापदांड सधुावरत 
करणेबाबत.. 

शासन वनणयय क्र. मग्रारो-2016/प्र.क्र.103/ 
मग्रारो-1 वदनाांक 29/09/2016 

 

108 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
सामावजक वनीकरण तसचे वन ववभागामाफय त घेण्यात 
येणा-या रोपवावटका, रोपवन, मृद - जलसांधारण 
इत्यादी कामाांतगयत हजरेीपत्रके वनगयवमत करणे, भरणे, 
पावरत करणे, आावण कुशल / अकुशल बाबींचे भगूतान 
करण्याचे अवधकार वन ववभागास प्रदान करण्याबाबत. 

शासन वनणयय क्र. मग्रारो-2016/प्र.क्र.102/ 
मग्रारो-1 वदनाांक 29/09/2016 

 

109 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंच्या 
अांमलबजावणीबाबत इतर यांत्रणाांची भवुमका व 
जबाबदारी. 

शासन वनणयय क्रमाांक-मग्रारो-2015/प्र.क्र. 
134/मग्रारो-10 अ वदनाांक 1/10/2016 

 

110 समृध्द महाराष्र जनकल्याण योजना सन 2016-17 व 
2017-18 मध्ये प्रभावीपणे राबववण्याबाबत.. 

शासन वनणयय क्र.मग्रारो-2016/प्र.क्र.85/ 
मग्रारो-1 वदनाांक 01/10/2016 

 

111 GIS Implementation in MGNREGA राज्यस्तरीय 
GIS Working Group सवमती स्थापन करणेबाबत.. 

शासन वनणयय क्रमाांक-मग्राराहयो/वनवव/2016 
-17/प्र.क्र.23/रोहयो-9 वद. 10/10/2016 

 

112 राज्य रोजगार हमी योजनेअांतगयत घेण्यात येणाऱया 
धडक दसचन ववहीर काययक्रमातील अपणूय ववहीरी पणूय 
करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत. 

शासन वनणयय क्रमाांक -योजना-2015/प्र.क्र. 
28(3)/रोहयो-5 वदनाांक 25/10/2016 

 

113 धडक दसचन ववहीर काययक्रमाांतगयत यवतमाळ 
वजल्हयात देण्यात आलेल्या प्रवत तालुका 300 
वववहरींच्या अवतवरक्त लक्षाांकाची अांमलबजावणी 
करणेबाबत.. 

शासन वनणयय क्रमाांक -धडक-2016/प्र.क्र. 5/ 
मग्रारो-5 वदनाांक 14/12/2016 

 

114 मनरेगा अांतगयत कृवष ववभागातील सक्षम अवधकाऱयाांना 
नाडेप, व्हमी कां पोक्स्टग व इतर कामाांबाबत मजूरी 
प्रदान तसेच कामाांना ताांवत्रक मांजूरी व प्रशासकीय 
मान्यताववषयक अवधकार प्रदान करण्याबाबत. 

शासन वनणयय क्रमाांक -मग्रारोहयो/वनवव/ 
2016/प्र.क्र.120/मग्रारो-1  
वदनाांक 14/12/2016 

 

115 GIS Implementation in MGNREGA राज्यस्तरीय 
GIS Working Group (Expanded) ववस्तारीत सवमती 
स्थापन करणेबाबत.. 

शासन वनणयय क्र.मग्रारोहयो/वनवव/2016-17/ 
प्र.क्र.23/रोहयो-9 वदनाांक 20/12/2016 

 

116 रोजगार हमी योजनेअांतगयत धडक दसचन ववहीर 
काययक्रमाांतगयत यवतमाळ वजल्हयात देण्यात आलेल्या 
प्रवत तालुका 300 वववहरीच्या अवतवरक्त लक्षाांकाच्या 
अांमलबजावणीस मुदतवाढ देणेबाबत.. 

शासन वनणयय क्रमाांक -धडक-2016/प्र.क्र.5/ 
रोहयो 5 वदनाांक 21/03/2017 

 

117 रोजगार हमी योजनेअांतगयत फलोत्पादन 
काययक्रमाकवरता ववशेष घटक योजनेंतगंत अनुसूवचत 
जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी पतमयादा मांजुरीबाबत. 

शासन वनणयय क्र.फळबाग-2017/प्र.क्र.10/ 
रोहयो 5 वदनाांक 27/03/2017 

 



118 रोजगार हमी योजनेअांतगयत फलोत्पादन 
काययक्रमासाठी सवयसाधारण लाभार्थ्यांकवरता पतमयादा 
मांजुरीबाबत. 

शासन वनणयय क्र.फळबाग -2017/प्र.क्र.10/ 
रोहयो-5 वदनाांक 27/03/2017 

 

119 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी  योजना 
मजुरीचे दरपत्रक. 

शासन वनणयय क्र.मग्रारो-2017/प्र.क्र.16/ 
रोहयो-1 वदनाांक 01/04/2017 

 

120 महात्मा गाांधी राष्रीय रोजगार हमी योजनेअांतगयत कृवष, 
पशुसांवधयन, दुग्धव्यवसाय ववकास व मत्स्य व्यवसाय 
ववभागामाफय त मत्स्यसांवधयन ववषयक कामाांबाबत. 

शासन वनणयय क्र.मग्रारो-2017/प्र.क्र.08/ 
रोहयो-1 वदनाांक 05/05/2017 

 

121 “ मागेल त्याला शेततळे ” योजनेअांतगयत कोकण 
ववभागासाठी सुधारीत आकारमानाच्या शेततळयास 
ववशेष बाब म्हणनु मान्यता देणेबाबत. 

शासन वनणयय क्र.शेततळे-2016/प्र.क्र.115/ 
रोहयो-5 वदनाांक 20/05/2017 

 

122 मवहला व बाल ववकास ववभागाच्या योजनेशी अवभसरण 
करुन महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजने अांतगयत अांगणवाडी कें द्र इमारतीचे बाांधकाम 
करणेबाबत.. 

शासन शुध्दीपत्रक क्र.मग्रारोहयो-2013/ 
प्र.क्र.01/रोहयो-1 वदनाांक 03/07/2017 

 

123 सन 2017-18 या ववत्तीय वषासाठी “दसचन वववहरींचा 
धडक काययक्रम” योजनेकवरता वनधी ववभागीय 
आयुक्त, नागपरू याांचकेडे ववतरीत करणेबाबत. 

शासन वनणयय क्र १७.क्र.प्र/ २०१६- ववहीर.
५-रोहयो/  वदनाांक 31/07/2017 

 

124 सन 2017-18 या ववत्तीय वषासाठी मागेल त्याला 
शेततळे योजनेकवरता वनधी आयुक्त (कृषी(, पणेु 
याांच्याकडे वगय करणेबाबत 

शासन वनणयय क्र/२०१७-शेतत. 
प्र५-रोहयो/१८.क्र.  वदनाांक 01/08/2017 

 

125 “ मागेल त्याला शेततळे” योजनेअांतगयत आवदवासी 
उपयोजना क्षेत्रामध्ये )TSP) लाभाथी वनवडीसाठी 
ठरवून वदलेली जमीन धारणेची अट वशवथल 
करणेबाबत. 

शासन वनणयय क्र/२०१७-शेतत. 
प्र५-रोहयो/४४.क्र. वदनाांक 02/08/2017 

 

126 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेअांतगयत ववशेष ताांवत्रक अवधकारी मगाांराग्रारोहयो-
)Special Technical Officer-MGNREGA) याांची 
वजल्हा पवरषद आस्थापनेवर ९६ पदे वनमाण केलेल्या 
पदाांना ५ वषे मुदतवाढ देण्याबाबत 

शासन वनणयय क्र /२०१५-आस्थाप -: 
प्र३-मग्रारो/८८.क्र. वदनाांक 28/08/2017 

 

127 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-
महाराष्र अांतगयत प्रशासकीय व ताांवत्रक मांजुरीच े
अवधकार प्रदान करण्याबाबतछानन .ीी सवमतीस 
मुदतवाढ देणेबाबत.... 

शासन वनणयय क्र /३४.क्र.प्र/२०१६-मग्रारो.
१०-रोहयो वदनाांक 29/08/2017 

 

128  महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेच्या अांमलबजावणी करणाऱया वजल्हा काययक्रम 
समन्वयक तथा वजल्हावधकारी व सह वजल्हा काययक्रम 
समन्वयक तथा मुख्य काययकारी अवधकारी याांचे मध्ये 

शासन वनणयय क्र  २०१७-आस्थाप -:
३-मग्रारो/ १०२.क्र.प्र/ वदनाांक 29/09/2017 

 



कामाची जबाबदारी वनवरृत करणेबाबत ..... 
129 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 

मगाांराग्रारोहयो महाराष्र- आयुक्तालय, नागपरू व 
ववभागीय आयुक्त वजल्हा  / वजल्हावधकारी/
तालुका/पवरषद कायालयातील अस्थायी पदाांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत वदनाांक ०१ते वदनाांक २०१७.१०. 
३११२२०१७. 

क्रमाांक आस्थाप३-मग्रारो/ ३०.क्र.प्र/ २०१७- 
वदनाांक 09/10/2017 

 

130 सन २०१६या ववत्तीय वषातील रोजगार हमी  १७-
 योजनेंतगयतफलोत्पादन काययक्रमासाठी सवयसाधारण 
लाभार्थ्याकवरता पतमयादा मांजुरीबाबत 

शासन शुविपत्रक आस्थाप-2017/ 
प्र.क्र.102/मग्रारो-3 वदनाांक 30/10/2017 

 

131 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या 
अांमलबजावणी करणाऱया वजल्हा काययक्रम समन्वयक 
तथा वजल्हावधकारी व सह वजल्हा काययक्रम समन्वयक 
तथा मुख्य काययकारी अवधकारी याांचे मध्ये कामाची 
जबाबदारी वनवरृत करणेबाबत..... 

शासन शुविपत्रक आस्थाप-2017/प्र.क्र. 
102/मग्रारो-3 वदनाांक 31/10/2017 

 

     . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
 

अ.क्र. शासकीय पवरपत्रकानुसार वदलले ेववषय पवरपत्रक क्रमाांक व वदनाांक अवभप्राय 
1 महाराष्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत घेण्यात 

येणाऱया कामाकवरता गावाच े वगीकरण करुन त्यानुसार 
वनयोजन करण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
पवरपत्रक क्र. मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.78/ 
रोहयो-6, वद. 27 जुलै 2010 

 

2 कुशल कामावरील (साधन सामग्रीवरील) खचाबाबत 
मागयदशयक सूचना. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
पवरपत्रक मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.2/रोहयो-
10 अ, वद. 15/10/2010 

 

3 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
राज्यातील 33 वजल्हयात MIS समन्वयकाांची नेमणकू 
करण्याबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन 
पवरपत्रक क्र.मग्रारो-2010/प्र.क्र.13/मग्रारो-9   
वद.26 ऑक्टोबर,2010 

 

4 Steps to increase expenditure under MGNREGA 
in phase IInd  and phase III districs. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग पत्र 
क्र.p.Sec. do/CR 101/MRE -10वद. 04 
नोव्हेंबर,2010 

 

5 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
प्रशासकीय खचय करण्याबाबत. 

शासन वनयोजन ववभाग शासन पवरपत्रक 
मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.12/रोहयो-14, 
 वद. 11 नोव्हेंबर,2010 

 

6 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या 
logo बाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग पत्र 
क्र.मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.69/रोहयो-10, 
वद.24/11/2010 

 

7 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या 
प्रभावी अांमलबजावणीसाठी वजल्हा पवरषदेला मनुष्यबळ 
(ताांवत्रक पॅनलसह) बाहयस्थ पध्दतीने उपलब्ध करुन 
देण्याच्या सांदभात मागयदशयक सूचना. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग पवरपत्रक 
क्र.मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.7/रोहयो-10 अ , 
 वद. 16 वडसेंबर,2010 

 

8 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेबाबत 
NIC, MKCL, वजल्हा MIS समन्वयकाांनी MIS बाबत 
करावयाची कामे. 

वनयोजन ववभाग शासन पवरपत्रक 
क्र.मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.17/मग्रारो-9,  
वद.21/1/2011 

 

9 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या 
प्रभावी अांमलबजावणीसाठी वजल्हा पवरषदेला मनुष्यबळ 
बाहयस्थ पध्दतीने उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 

वनयोजन ववभाग शासन पवरपत्रक 
क्र.मग्रारोहयो-2011/प्र.क्र.7/रोहयो-10अ, 
 वद. 05 एवप्रल,2011 

 

10 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
अनुज्ञेय वयैक्क्तक लाभाथी काययक्रम व वयैक्क्तक 
लाभार्थ्यांचे प्रकार. 

वनयोजन ववभाग शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-
2010/प्र.क्र.5/रोहयो-10अ, 
 वद. 27 /4/2011. 

 



11 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
मोठया प्रमाणात काम घेण्याबाबत. 

शासन वनणयय क्र.मग्रारोहयो-2011/प्र.क्र.29 
/रोहयो-10अ, वद. 02/5/2011 

 

12 महाराष्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत करण्यात 
येणाऱया मजूरी वाटपाच्या वळेापत्रकाबाबत. 

महाराष्र शासन वनयोजन ववभाग शासन पत्र 
क्र.मजुरी वाटप/2010/प्र.क्र.73/8रोहयो-10, 
वद. 20 जुलै,2011 

 

13 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने 
अांतगयत ग्रामपांचायतीमाफय त रोपवाटीका व वृक्ष लागवड 
करण्याबाबत मागयदशयक सचूना 

शासन पवरपत्रक क्र:.मग्रारोहयो-२०१२/ 
प्र.क्र.२८/मग्रारो-१,वदनाांक 25/01/2012 

 

14 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
वयैक्क्तक लाभार्थ्यांच्या वववहरीची कामे घेण्याबाबत 
मागयदशयक सूचना 

शासन पवरपत्रक मग्रारो-२०१0/ प्र.क्र.24/ 
रोहयो - 10 अ, वद. 27/01/2012 

 

15 MGNREGS अांतगयत MIS ची अांमलबजावणी प्रभावीपणे 
होण्याकवरता राज्य व्यवस्थापन पथक {State 
Management Unit (SMU)} स्थापन करण्याबाबत 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-२०१0/प्र.क्र.13 
Part 2/रोहयो - 9, वद. 30/01/2012 

 

16 MGNREGA-MIS कवरता  " मस्टर रकॅर" सांकल्पना सुरु 
करणेबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-२०१1/ प्र.क्र.28/ 
रोहयो-9  , वदनाांक 15/02/2012 

 

17 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून 
गावातील अांतगयत रस्ते घेण्याबाबत 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-२०११ /प्र.क्र.११७ 
/ रोहयो - १० अ   वदनाांक 17/02/2012 

 

18 तातडीने वनधी उपलब्ध होत नसल्यास MIS वर 
हजरेीपटाची नोंद घेण्याबाबत सचूना 

शासन पवरपत्रक क्र:.मग्रारो-२०११/ प्र.क्र.५३/ 
मग्रारो-१० अ    वद. 01/03/2012 

 

19 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
पोस्ट ऑवफस द्वारे मजूरीच्या प्रदानाची गती 
वाढवण्यासाठी मागयदशयक सचूना 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-२०१२/ प्र.क्र.३४ /
रोहयो - ६ अ   , वद. 29/3/2012 

 

20 ग्रामीण ववकास मांत्रालय, भारत सरकार, नवी वदल्ली 
याांच्या वद .२३ माचय, २०१२ च्या अवधसचूनेस अनुसरून 
सुधावरत मजुरीच ेदर रु .१४५ लागू करणेबाबत 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-२०१२/ प्र.क्र.१९   /
रोहयो - १, वद. 30/03/2012    

 

21 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगयत 
ग्रामपांचायत स्तरावरील अपणूय कामे पणूय करण्यासाठी 
अवतवरक्त मुख्य काययकारी अवधकारी याांना सांवनयांत्रण 
अवधकारी म्हणनू वनयकु्त करणेबाबत 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-२०१२/प्र.क्र.३०/ 
रोहयो-१ वद.   17/05/2012 

 

22 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
वववहत मुदतीत प्रशासकीय खचाकवरता स्वतांत्र बकँ 
उघडण्याबाबत सचूना 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो -२०१०  /  प्र.क्र.१२ 
 /रोहयो-१४   , वदनाांक 02/06/2012 

 

23 महात्मा गाांधी राग्रारोहयो अांतगयत मजुराांची थवकत 
मजुरीची प्रलांवबत देयके तातडीने अदा करण्याबाबत 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-२०११/प्र.क्र.१५ 
/रोहयो-१० अ   , वदनाांक 27/6/2012 

 

24 Mahatma Gandhi National Rural Employment 
Guarantee scheme (MG NREGS) Guidelines for 
appointment of Statutory Auditor for 2011-12 

No.MREGS-2012/CR.23/EGS-7   
वद. 10/07/2012 

 



25 राज्य रोहयोंतगयत क वगय नगरपावलका क्षेत्राांमध्ये  
कामाांच्या अांमलबजावणीसाठी योजना तयार 
करण्याकवरता अभ्यासगट स्थापन करण्याबाबत 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-२०१२/ प्र.क्र.५५/ 
रोहयो-१०, वदनाांक 12/07/2012 

 

26 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
पोस्ट ऑवफस मध्ये असलेली खाती बकँाांमध्ये स्थलाांतवरत 
करण्याबाबतची ववशेष मोहीम 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो -२०१२/ प्र.क्र.८३/ 
रोहयो-६ब, वदनाांक 31/8/2012 

 

27 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
गाव तलाव व पारांपावरक पाणीसाठ्यातील गाळ 
काढणेबाबत 

शासन पवरपत्रक क्र मग्रारो-२०११ /प्र.क्र.१८/ 
रोहयो-१  , वदनाांक, 14/09/2012   

 

28 मग्रारोहयोच्या वनयोजनासाठी नरेगा क्षेत्रीय वनयोजन 
अवधकारी ही सांकल्पना राबववणेबाबत. 

MGNREGA-2012/CR-07/EGS-
10A   वदनाांक 18/09/2012 

 

29 मग्रारोहयोअांतगयत यांत्रणेमाफय त करण्यात येणा-या 
कामवरील मजराांची हजरेी ग्रामरोजगार सेवकाांनी 
घेणेबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्र: . मग्रारोहयो 
२०१२/प्र.क्र.१४३ /रोहयो  - १० अ    
वदनाांक 21/09/2012 

 

30 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
अनुद्नेय नवीन कामे घेण्याबाबत मागयदशयक सूचना 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो -२०१२/प्र.क्र.३६/ 
रोहयो-१, वद. 09/10/2012   

 

31 वजल्हा व तालुका पातळीवर कां त्राटी कमयचारी नेमणकू 
करण्यासाठी मागयदशयक सूचना 

क्र. आस्थाप.२०१३/प्र.क्र.४/रोहयो-३ 
वदनाांक 11/02/2013 

 

32 महाराष्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत मवहला 
मजुराांचे सक्षमीकरण करण्याबाबत मागयदशयक सचूना 

शासन पवरपत्रक क्र. मग्रारो-२०१३/प्र.क्र .-
१३6/रोहयो-६ब ,वद. 12/02/2013 

 

33 मेळघाट भागात महात्मा गाांधी राग्रारोहयो अांतगयत 
एकाक्त्मक पितीने पथदशी प्रकल्प (Pilot Project) 
राबवून सन-२०१३ च्या उन्हाळ्यामध्ये पाणलोटाच े
वनयोजन करण्याबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-२०१३/प्र.क्र .- २७/ 
रोहयो-१, वद. 20/02/2013 

 

34 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ग्रामपांचायती माफय त घेण्यात येणाऱया कामाांच े मजुरी 
सावहत्याच ेप्रमाण राखण्याबाबत सूचना 

शासन पवरपत्रक क्र. मग्रारो-२०१३/प्र.क्र .-
४२/रोहयो-१ ,वद. 16/03/2013 

 

35 
Ombudsman वनयकु्तीबाबत अवधसचूना 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-२०१३/प्र.क्र .-
१३३/रोहयो-६अ , वदनाांक 16/03/2013  

 

36 महात्मा गाांधी राग्रारोहयो अांतगयत ग्रामपांचायतीद्वारे घेण्यात 
येणाऱया कामाांना कायारांभ आदेश देण्याबाबत 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-२०१३/प्र.क्र .-
१५६/ रोहयो-१० अ, वदनाांक 18/03/2013    

 

37 महात्मा गाांधी राग्रारोहयो अांतगयत जॉब काडय च े
नुतनीकरणाबाबत 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-२०१३/प्र.क्र .-
१४२/ रोहयो-१० अ  , वद. 18/03/2013  

 

38 
कायान्वीत कामाच े मुल्यमापन (Performance 
Evaluation of Implementation of MGNREGA) 

शासन पवरपत्रक क्र .मग्रारोहयो  / २०१३  - १४ 
/वन.वव/ .प्र.क्र.८  / रोहयो-९ , वद. 
15/04/2013  

 

39 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगयत 
प्रशासकीय खचय करण्याबाबतच्या सुधावरत सचूना. 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-२०१०/प्र.क्र .-
१२/रोहयो-७ , वद. 04/06/2013 

 



40 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगयत 
ग्रामपांचायत माफय त रोपवनाांच ेसांरक्षण व सांगोपनाबाबत 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-२०११/प्र.क्र .-
२८/रोहयो-१   वदनाांक 18/06/2013 

 

41 १/७/२०१३ पासून सांपणूय राज्यात ई-मस्टरचा वापर 
करण्याबाबत, तसेच २०१२-१३ मध्ये न वापरलेले जुने 
मस्टर  ) invalidate) अवधै करण्याबाबत 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-२०१३/प्र.क्र .-
२९८/रोहयो-१० अ   , वदनाांक 25/06/2013 

 

42 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
महाराष्र अांतगयत MIS वर हजरेीपटाची नोंद घेणेबाबत 

शासन पवरपत्रक क्र. मग्रारो-२०१३/प्र.क्र .-
५४/रोहयो-१० वदनाांक 26/07/2013 

 

43 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
महाराष्र अांतगयत ग्राम पांचायत मधील सांग्राम कें द्रामाफय त 
मजुराांना वतेन वचट्ठी  ) Pay Slip) ववतरीत करण्याबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्र. मग्रारो-२०१३/प्र.क्र .-
२४४/रोहयो-६ ब   वदनाांक 12/08/2013 

 

44 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
तक्रार वनवारण प्रावधकारी (ओम्बडसमन (याांच्या दैनांवदन 
कामकाजाबाबत मागयदशयक सूचना 

शासन पवरपत्रक क्र. मग्रारो-२०१३/प्र.क्र .-
१६५/रोहयो-६ अ  वदनाांक 14/08/2013 

 

45 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
प्रभावीपणे राबववण्यासाठी राज्यात कां त्राटी 
कमयचाऱयाांसाठी एकच समान धोरण ठरववण्यासाठी व 
त्याची अांमलबजावणी यासाठी सवमती गठीत 
करण्याबाबत 

शासन पवरपत्रक क्र. कां त्राटी-२०१३/प्र.क्र .-
१६१/रोहयो-३  वदनाांक 16/09/2013 

 

46 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
मजुराांना मजुरीचे प्रदान e-FMS प्रणालीद्वारे करण्याची 
काययपिती 

शासन पवरपत्रक क्र. मग्रारो-२०१३/प्र.क्र .-
२५५/रोहयो-६ ब   वदनाांक 16/09/2013 

 

47 महात्मा गाांधी राष्री ग्रामीण रोजगार हमी योजना  - 
महाराष्र या योजनेचा आढावा MIS वरील आकडेवारीच्या 
आधारे घेणे बाबत. 

शासन पवरपत्रक क्र: . 
मग्रारोहयो/वनवव/2013-14/प्र.क्र .
21/रोहयो-9  वदनाांक 19/09/2013    

 

48 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व 
राष्रीय ग्रामीण उपजीववका काययक्रम या दोन योजनाांची 
साांगड घालणेबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्र. मग्रारो-२०१३/ 
प्र.क्र.१३६/मग्रारो-१,  वदनाांक 14/11/2013 

 

49 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगयत 
अनुद्नेय नवीन कामाांबाबत सुधावरत सचूना 

शासन पवरपत्रक क्र:.मग्रारोयो-२०१२ 
/प्र.क्र.०५/मग्रारो-१,  वद. 06/01/2014 

 

50 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगयत 
अनुजे्ञयनवीन कामाांबाबत सधुावरत सूचना 

शासन पवरपत्रक क्र:.मग्रारोयो-२०१२/ 
प्र.क्र.०५ /मग्रारो-१   वदनाांक 06/01/2014 

 

51 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगयत 
वनयुक्त कां त्राटी ताांवत्रक अवधकाऱयाांना मोजणी 
पकु्स्तकेतील नोंदी प्रमावणत करण्यासाठी प्रायोवगक 
तत्वावर अवधकार प्रदान करण्याबाबत 

शासन पवरपत्रक क्र:.मग्रारो-२०१४/प्र.क्र.५ /
पनुबां .७/२०१०/रोयो-१० अ, 
वदनाांक 20/01/2014 

 

52 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - 
महाराष्र अांतगयत घेण्यात येणाऱया दसचन वववहरीची कामे 
पणूय करण्यासाठी ववशेष मोहीम 

शासन पवरपत्रक क्र:.मग्रारो-२०१४/ 
प्र.क्र.०९/मग्रारो-१, वदनाांक 05/02/2014 

 



53 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना e-
FMS प्रणालीचा अवलांब करण्याबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्र:.मग्रारो-
२०१४/प्र.क्र.१८/मग्रारो-७, वद. 07/02/2014 

 

54 राज्य रोजगार हमी योजनेंतगयत घेण्यात येणाऱया  
जवाहर/धडक दसचना वववहर योजनेतील प्रगती 
पथावरील प्राप्त लाभार्थ्यांच्या वववहरी महात्मा गाांधी 
राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत वगय करणे व 
उवयवरत वववहरींचे अनुदानात वाढ करणे बाबत. 

शासन पवरपत्रक क्र. योजना-2013/प्र.क्र .
123/रोहयो-5 , वदनाांक 28/02/2014   

 

55 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
कां त्राटी कमयचाऱयाांसाठी समान धोरण राबववण्यासाठी 
गठीत केलेल्या सवमतीच्या अहवालातील वशफारशींबाबत 
करावयाची काययवाही. 

शासन पवरपत्रक क्र.कां त्राटी-२०१४/ 
प्र.क्र.४०/मग्रारो-३, वदनाांक 01/03/2014 

 

56 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
कां त्राटी कमयचारी धोरणाचा मसुदा. 

सांदभय   : शा.पवरपत्रक क्र.कां त्राटी-२०१४/ 
प्र.क्र.४०/मग्रारो-३  , वदनाांक 01/03/2014 

 

57 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगयत 
ग्राम रोजगार सेवकाांच े सुधावरत मानधन वनवरृत 
करण्याबाबत मागयदशयक सूचना. 

शासन पवरपत्रक क्र:.मग्रारोहयो-२०१०/ 
प्र.क्र.४८/मग्रारो-१०   , वदनाांक 04/03/2014 

 

58 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगयत 
सन २०१३-१४ च्या ARMS (Accounts Management 
Related Services) कवरता सनदी लेखापालाांची  ) CA) 
वनयुक्ती करण्याबाबत. 

मग्रारोहयो-२०१४/प्र.क्र.२१/मग्रारो-७  , 
वदनाांक 13/03/2014 

 

59 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
अांतगयत कुशल कामाच ेप्रदान करताना घ्यावयाची दक्षता. 

मग्रारो-२०१३/प्र.क्र.१४०/मग्रारो-७  , 
वदनाांक 14/03/2014 

 

60 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना  - 
महाराष्र या योजनेंतगयत साप्तावहक मजूर उपक्स्थती 
नोंदववण्याबाबत मागयदशयक सूचना. 

शासन पवरपत्रक क्र: . मग्रारोहयो/वन.वव/. 
2013-14/प्र.क्र .1/रोहयो-9  ,  
वदनाांक 25/03/2014 

 

61 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगयत 
वनमाण करण्यात आलेल्या ववशेष काययक्रम अवधकारी  - 
मग्रारोहयो पदाांच े वतेन, कायालयासाठी जागा, नरेगा 
व्यवतवरक्त देण्यात येणारे इतर काम याांबाबत मागयदशयक 
सूचना. 

शासन पवरपत्रक क्र :.आस्थाप- २०१३/ 
प्र.क्र.२१ /रोहयो-३  , वदनाांक 29/03/2014 

 

62 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगयत 
व्रुक्ष लागवड काययक्रमासाठी ग्रामपांचायतीस सुचना 
देणेबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्र :.शासन पवरपत्रक क्र : .
मग्रारो२०१४/प्र.क्र.२०/रोहयो-१, 
वद. 01/04/2014. 

 

63 राज्य रोजगार हमी योजनेंतगयत घेण्यात येणाऱया 
जवाहर/धडक दसचन ववहीर योजनेतील प्रगती पथावरील 
पात्र लाभार्थ्याच्या वववहरी महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेंतगयत वगय करणेसाठी मागयदशयक 
सूचना. 

शासन पवरपत्रक क्र .योजना-२०१३/प्र .क्र. 
१२३/रोहयो-५, वदनाांक 16/04/2014 

 



64 सामावजक अांकेक्षण सांचालनालय, महात्मा गाांधी राष्रीय 
ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्र राज्य  - कां त्राटी 
पदाांच्या भरतीबाबत मागयदशयक सूचना. 

शासन पवरपत्रक क्र:. मग्रारो-२०१३/ 
प्र.क्र.२४९/रोहयो - अ , वद.28/04/2014 

 

65 रोजगार हमी योजनेंतगयत अवधसांख्य पदावर काययरत 
तसेच न्यायवनणययानुसार काययरत व सेवाखांवडत हजरेी 
सहाय्यकाांच्या सेवाांच्या अनुषांगाने करावयाच्या पढुील 
काययवाहीबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्र:.हसका-२०१४/प्र.क्र.५१ /
रोहयो-३   , वदनाांक 17/05/2014 

 

66 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगयत 
वयैक्क्तक लाभार्थ्याच्या शेतावर डादळब या कोरडवाहू 
फळपीकाची प्रायोवगक प्रकल्प म्हणनू लागवड 
करणेबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्र:.मग्रारो २०१३/ 
प्र.क्र.११८/रोहयो  - १ , वद. 19/06/2014 

 

67 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगयत 
वनयुक्त कां त्राटी ताांवत्रक अवधकाऱयाांना मोजणी 
पकु्स्तकेतील नोंदी प्रमावणत करण्यासाठी प्रायोवगक 
तत्वावर अवधकार प्रदान करण्याच्या काययपितीस 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 

शासन वनणयय क्र:.मग्रारो २०१४/प्र.क्र.५५/ 
रोहयो  - १, वदनाांक 27/06/2014 

 

68 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ववलांबाने अदा करण्यात येणाऱया मजुरीवर नुकसानभरपाई 
)ववलांब आकार (देण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्रमाांकः मगाांराग्रारोहयो-
२०१४/प्र.क्र.१०/रोहयो-६ब, वद.31/07/014 

 

69 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने 
अांतगयत सन २०१५-१६ च्या लेबर बजटेसाठी कुटुांबाची 
कामाची मागणी घेण्यास्तव व आधार क्रमाांक गोळा 
करणेसाठी सवके्षण करण्याबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्र. मग्रारोहयो-
२०१४/प्र.क्र.४५/रोहयो-७, वद.4/08/2014 

 

70 सन २०१५-१६ च े लेबर बजटे तयार करण्ताना १३८ 
तालुक्याांमध्ये IPPE (Intensive Participating Planning 
Exercise) करण्याबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्र. मग्रारोहयो-२०१४/ 
प्र.क्र.४५/रोहयो - ७ , वदनाांक 08/08/2014 

 

71 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने 
ग्रामपांचायतीमाफय त करण्यात आलेल्या वृक्ष लागवड 
काययक्रमाची ववशेष तपासणी मोहीम (वद.२५ 
ऑगस्ट,२०१४ ते १५ सप्टेंबर, २०१४) 

शासन पवरपत्रक क्र. मग्रारोहयो-२०१४/ 
प्र.क्र.५७/रोहयो-१, वद. 19/08/2014 

 

72 मगाांराग्रारोहयोअांतगयत दसचन वववहरींच्या कामा सांदभात 
अवतवरक्त मागयदशयक सूचना 

शासन पवरपत्रक क्र. मग्रारोहयो-
२०१४/प्र.क्र.४५/रोहयो १, वद. 21/08/2014 

 

73 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ग्राम रोजगार वदवस राबववण्याबाबत. 
 

शासन पवरपत्रक क्र. मगाांराग्रारोहयो-२०१३/ 
प्र.क्र.१८६/रोहयो - ६ ब , वद. 05/09/2014. 

 

74 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
राज्य गुणवत्ता व्यवस्थापन वनवरक्षक  ) SQM) याांच्या 
काययप्रणालीत बदल करणे बाबत. 

शासन पवरपत्रक क्र. मग्रारो-
2013/प्र.क्र.60/रोहयो-1, वद. 07/11/2014 

 



75 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना  -
महाराष्र या योजनेंतगयत साप्तावहक मजूर उपक्स्थती 
अहवाल प्रत्येक शुक्रवारी नोंदववण्याबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्र-मग्रारोहयो /वनवव /
२०१४-१५/प्र.क्र .२8/रोहयो -९, वद. 
07/11/2014 

 

76 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतयगत 
वन वनवासी अनुसुवचत जमातींना अवतवरक्त ५० वदवस 
रोजगार देणेबाबत. 

शासन पवरपत्रक प्रकरण क्रमाांक ९१/रोहयो-
१०अ, वद. 13/11/2014   

 

77 महात्मा गाांधी नरेगा अांतगयत भटके ववमुक्त कुटुांब मजुर 
एका वजल्हयातनु दुस-या वजल्हयात कामासाठी येणा-या 
असांघवटत मजूराांची नेाांदणी करून त्याांना तात्काळ जाॅब 
काडय ववतरीत करण्याबाबत. 

शासन पवरपत्रक प़करण क़माांक ९/रेाहयेा-
१०अ, वद. 08/12/2014   
  

 

78 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
अवतवृष्टीमुळे खचलेल्या व बजुलेल्या वववहरींच्या 
दुरुस्तीची कामास मुदतवाढ देणेबाबत 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-
2014/प्र.क्र.25/मग्रारो-1,  
वदनाांक   05/01/2015 

 

89 राज्य खात्यातील NEFT Reversal व्यवहाराांच्या मॅन्युअल 
प्रदानाबाबत 

जा .क्र. आमगाांराग्रारोहयो /पवरपत्रक /
लेखा/१४०४/२०१५,वदनाांक   07/01/2015 

 

80 महात्मा गाांधी नरेगाअांतगयत घेण्यात येणा-या कामाांसाठी 
मशीनचा वापर करणेबाबत 

क्र.मग्रारो-2014/प्र.क्र.73/मग्रारो-1  
वदनाांक   19/01/2015 

 

81 महात्मा गाांधी नरेगा अांतगयत गाव तलाव, पाझर तलाव व 
पारांपावरक पाणीसाठयातील गाळ काढण्याच्या कामास 
मान्यता देणेबाबत 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-
२०१४/प्र.क्र.०६/मग्रारो-१,  
वदनाांक  19/01/2015 

 

82 महात्मा गाांधी नरेगा अांतगयत दसचन वववहरींची कामे पणुय 
करण्यासाठी अवतवरक्त सचुना देणेबाबत 
 

शासन पवरपत्रक क्र. मग्रारो-२०१५/प्र .
क़्र.०७/मग्रारो-१  , वदनाांक  07/03/2015 

 

83 महात्मा गाांधी नरेगाअांतगयत दसचन वववहरीसांदभात 60:40 
प्रमाणाबाबत 

मग्रारो-२०१५/प्र.क्र.५४/रोहयो-१ ,  
वदनाांक   07/03/2015 

 

84 सामावजक अांकेक्षण सांचालनालयाकरीता 
“ववभागीय समन्वयक” या पदाकरीता वनवड प्रवक्रया - 
2014 

 (वनयोजन ववभाग )रोहयो क्रमाांक   :    मग्रारो-
2014/प्र.क्र.21/रोहयो - 6 अ,(भाग-2) 
वदनाांक 01/04/2015 

 

85 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमीयोजनेंतगयत 
ववलांबाने अदा करण्यात येणाऱया मजुरीवरील नुकसान 
भरपाई )ववलांब आकार (सांबांवधताांकडून वसुल करण्यास 
मुदतवाढ 

शासन पवरपत्रक क्रमाांक: मगाांराग्रारोहयो-
२०१४,/प्र.क्र.१०/रोहयो-६ ब वद. 6/04/2015 

 

86 धडक   / जवाहर   / नरेगा दसचन वववहरींचा साप्तावहक 
अहवाल वसमवनक  ) simnic) या काययप्रणालीवर 
नोंदववण्याबाबत. 

रोहयो/वन.वव/.2015-16/प्र.क्र .27/रोहयो-9 
वद .10.4.2015      

 

87 योजनेंतगयत साप्तावहक मजूर उपक्स्थतीमध्ये घट होत 
असल्याबाबत    
 

रोहयो/वन.वव/.2015-16/प्र.क्र.3/रोहयो-9, 
वदनाांक 13/04/2015 

 



88 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - 
महाराष्र अांतगयत मजुराांच्या काम मागणी सोबत UID /EID 
क्रमाकाांची नोंद करणे अथवा त्यापासनू सूट 
वमळववण्याच्या काययपिती बाबत 

जा .क्र. आमगाांराग्रारोहयो/पवरपत्रक/आस्था/ 
७१०/२०१५ ,वदनाांक  15/04/2015 

 

89 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
सन 2015-2016 चे लेबर बजटे तयार करण्याबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्रमाांक मग्रारोहयो2014/ 
प्र.क्र.45 /रोहयो-7 वदनाांक 20/05/2015 

 

90 सन 2015-16 या आर्थथक वषात दसचन वववहरींच्या 
कामाांसाठी सावहत्यावरल खचय करणेबाबतच ेउवद्दष्ट 
देणेबाबत 

शासन पत्र क्र.मग्रारो-२०१५/प्र.क्र.५५/मग्रारो-
१, वदनाांक 26/05/2015 

 

91 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रेाजगार हमी येाजनेंतगयत 
ववहीर पनुभयरणाची कामे घेण्याबाबत 

शासन पवरपत्रक क्रमाांक मग्रारेा-२०१५/प्र.क्र. 
63 / रेाहयेा-१०अ  वदनाांक 27/05/2015 

 

92 लोकनेते गोपीनाथ मुांडे याांच्या स्मरणाथय वद .३ जून ते ९ 
जून,२०१५ या कालावधीत राज्यात पयावरण 
सप्ताहाांतगयत मजूर नोंदणी उपक्रम राबववण्याबाबत 

शासन पवरपत्रक क्रमाांक: मग्रारो-2015/ 
प्र.क्र.32/रोहयो-6ब  वदनाांक  28/05/2015 

 

93 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
वनयुक्त कां त्राटी ताांवत्रक अवधका-याांना मोजणी 
पकु्स्तकेतील नोंदी प्रमावणत करण्यासाठी प्रायोवगक 
तत्वावर अवधकार प्रदान करणेबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-2014/प्र.क्र.05/ 
पनुयबाां.7/2010/रोहयो-10 अ वदनाांक 
30/06/2015  

 

94 महात्मा गाांधी नरेगाअांतगयत पढुील तीन वषामध्ये (जून 
2015 ते जून 2018) 1 लक्ष दसचन ववहीरीच ेकामे पणुय 
करणेबाबत. 

पवरपत्रक क्र.मग्रारो-2015/प्र.क्र.83/रोहयो-
1 वदनाांक 31/07/2015 

 

95 शासन वनणयय वदनाांक 23 ते, 2014 च्या अनुषांगाने महात्मा 
गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगयत 
अवतवृष्टीमुळे खचलेल्या व बजुलेल्या ववहीरींची सुरु 
असलेली दुरुस्ती कामे पणूय करण्याबाबत 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-2014/प्र.क्र.25/ 
रोहयो-1,वदनाांक 31/08/2015 

 

96 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
घेण्यात येणा-या कामाांचे हजरेीपटाच्या अनुषांगाने 
ग्रामसेवक / ग्राम रोजगार सवेक व यांत्रणेचे अवधकारी 
याांच्या कतयव्ये जबाबदा-याांबाबत मागयदशयक सुचना  
 

शासन पवरपत्रक क्र.सी.आर.353/रोहयो/-10 
अ वदनाांक 2/09/2015 

 

97 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ग्रामपांचायतीमाफय त घेण्यात येणा-या वयैक्क्तक लाभाच्या 
कामासाठी लागणा-या सावहत्य खरेदीसाठी ववके्रत्याांची 
(Vendor) वनवड करणेबाबत. 
 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-2015/प्र.क्र.97/ 
रोहयो-1 वदनाांक 7/09/2015 

 

98 महात्मा गाांधी नरेगा जागृती अवभयान वदनाांक 2 ऑक्टोबर 
ते 31 ऑक्टोबर, 2015 या कालावधीत राज्यात 
राबववण्याबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्रमाांक.मग्रारोहयो-2012/ 
प्र.क्र.88/रोहयो-6ब वदनाांक 29/09/2015 

 



99 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ववहीर पनुभयरणाची कामे घेण्याबाबत.. 

शासन पवरपत्रक क्रमाांक.मग्रारो-2015/प्र.क्र. 
63/रोहयो-10 अ वदनाांक 1/10/2015 

 

100 सेतू / बाहयस्थ मनुष्यबळ परुवठादार सांस्थामाफय त 
वनयुक्त् ा करण्यात आलेल्या सहाय्यक काययक्रम अवधकारी 
(Assistant Programme Officer) याांना द्यावयाच्या 
मानधन वाढीबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्रमाांक : कां त्राटी-2015/ 
प्र.क्र.46/मग्रारो-3 वदनाांक 17/11/2015 

 

101 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
गाव तलाव, पाझर तलाव व पारांपावरक पाणी साठया -
मधील गाळ काढण्याच्या कामास मुदतवाढ देणेबाबत 
 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-2014/प्र.क्र.06/ 
मग्रारो-1 वदनाांक 23/03/2016 

 

102 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
घेण्यात येणा-या कामाांसाठी अनुज्ञेय यांत्राचा वापर 
करणेबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारोहयो-2014/प्र.क्र. 
73 मग्रारो-1 वदनाांक 9/06/2016 

 

103 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ग्रामपांचायत व इतर अांमलबजावणी यांत्रणाांकडून घेण्यात 
येणा-या कामाकवरता सावहत्यावरील खचाचे प्रमाण 
वजल्हास्तरावर कमाल 40 टक्के ठेवण्याबाबत.. 
 

शासन पवरपत्रक क्रमाांक.2016/प्र.क्र.81/ 
मग्रारो-1 वदनाांक 1/07/2016 

 

104 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
सन 2016-17 चा सुधारीत व सन 2017-18 च्या कामाांचा 
आराखडा तसचे सन 2017-18 च ेलबर बजटे तयार 
करण्याबाबत 

शासन पवरपत्रक क्रमाांक.मग्रारो-2016/प्र.क्र. 
39/रोहयो-7 वदनाांक 4/08/2016 

 

105 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
वनयुक्त कां त्राटी ताांवत्रक अवधका-याांना मोजणी 
पकु्स्तकेतील नोंदी प्रमावणत करण्यासाठी प्रायोवगक 
तत्वावर अवधकार प्रदान करणेबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-2014/प्र.क्र.5/ 
पनुबा-7/2010/रोहयो-10 अ वदनाांक 
20/09/2016 

 

106 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
ग्रामपांचायत स्तरावर देखरेख व दक्षता सवमती गवठत 
करणेबाबत. 

पवरपत्रक क्रमाांक-भवनम-2016/प्र.क्र.85/ 
रोहयो-10 वदनाांक 13/10/2016 

 

107 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतुन 
करण्यात येणा-या कामाच्या वठकाणी फलकावर पणूय 
तपवशल दशयववणेबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्रमाांक-मग्रारो-2016/प्र.क्र. 
104/मग्रारो-10 अ वदनाांक 13/10/2016 

 

108 “ समृध्द महाराष्र जनकल्याण योजना ” सन 2016-17 
व 2017-18 मध्ये प्रभावीपणे राबववण्याबाबत..  

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-2016/प्र.क्र.85/ 
मग्रारो-1  वदनाांक 28/10/2016 

 

109 मनरेगा योजनेच्या प्रभावी प्रभावी अांमलबजावणीसाठी ग्राम 
ववकास ववभागातील अवधकाऱयाांचे सवक्रय सहभाग 
वाढववण्याबाबत. 
 

शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारो-2016/प्र.क्र.117/ 
मग्रारो-1 वदनाांक 9/11/2016 

 



110 राज्य सवमतीकडे वशफारस केलेल्या उमेदवाराांना व 
ववभागातील आवण वजल्हयातील इतर इच्छुक मुलाांना 
सामावजक अांकेक्षण प्रवक्रयेमध्ये सहभागी करुन घेणेबाबत. 
 

शासन पवरपत्रक क्रमाांक - जा.क्र.साअांसां/ 
प्रशा/357/2016 वदनाांक 11/11/2016  

 

111 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगंत 
वयैक्क्तक लाभार्थ्यांच्या शेतावर, शेतीच्या बाांधावर व 
शेतकऱयाांच्या पडीक जवमनीवर कृवष व पदुम 
ववभागामाफय त वृक्ष लागवड काययक्रमास मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्र.फळबाग-2016/प्र.क्र. 
105/मग्रारो-5 वदनाांक 13/12/2016  

 

112 “ मागेल त्याला शेततळे ” योजनेअांतगयत मागयदशयक 
सुचना. 
 

शासन पवरपत्रक क्र.शेतत-2016/प्र.क्र.1(74) 
/रोहयो-5 वदनाांक 10/01/2017 

 

113 वजल्हा आवण तालुका पातळीवर कां त्राटी कमयचारी नेमणकू 
करण्यासाठी मागयदशयक सूचना. 
 

शासन पवरपत्रक क्रमाांक-आस्थाप-2017/ 
प्र.क्र.67/मग्रारो-3 वदनाांक 9/05/2017 

 

114 उप वजल्हा काययक्रम समन्वयक (मगाांराग्रारोहयो) (उप 
मुख्य काययकारी अवधकारी नरेगा) याांच्या वतेनाबाबत. 
 

शासन पवरपत्रक क्रमाांक -आस्थाप-2013/ 
प्र.क्र.211/मग्रारो-3 वदनाांक 20/05/2017 

 

115 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगंत 
सन 2017-18  चा सुधारीत व सन 2018-19 च्या 
कामाांचा आराखडा तसेच सन 2018-19 चे लेबर बजटे 
तयार करण्याबाबत... 

शासन पवरपत्रक क्रमाांक.मग्रारोहयो 2017/ प्र. 
क्र.32/रोहयो-7 वदनाांक 31/07/2017 

 

116 महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत 
तयार केलेल्या ईमस्टरची- Data Entry वववहत 
कालावधीत नरेगा सांकेतस्थळावर करण्याबाबत 

शासन पवरपत्रक क्र/२०१७- मग्रारो. 
प्रब ६-मग्रारो/६६.क्र. वदनाांक 04/09/2017 

 

117 हजरेी सहाय्यकाांकडून दाखल करण्यात आलेल्या 
न्यायालयीन प्रकरणी उपायकु्त व (रोहयो) 
उपवजल्हावधकारी  याांनी (रोहयो)करावयाच्या 
काययवाहीबाबत. 

शासन पवरपत्रक क्रमाांक/२०१७-न्यायाप्र- 
प्र३-मग्रारो/११७.क्र. वदनाांक 07/11/2017 

 

118 राज्य रोजगार हमी योजनेंतगयत घेण्यात येणाऱया जवाहर /
धडक दसचन ववहीर काययक्रमातील अपणूय वववहरी पणूय 
करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत 

शासन पवरपत्रक क्रमाांक २०१५- योजना-
५-मग्रारो/ (३)२८.क्र.प्र/ वदनाांक 07/11/2017 

 

119 समृि महाराष्र जनकल्याण योजनेंतगयत अवहल्यादेवी 
दसचन वववहरी काययक्रमाबाबत. 

शासन पत्र क्र ८५.क्र.प्र/२०१६-मग्रारो .
१-मग्रारो/ वदनाांक 28/11/2017 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

मानहती ननरंक आहे. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

विभागीय आयकु्त कोकण विभाग कोकण भिन येथील रोजगार हमी योजना शाखेतील उपलब्ध 

 

अ.
क्र 

दस्तऐिजाचा 
प्रकार 

वििय सांबांवधत व्यक्ती / 
पदनाम 

व्यक्तीचे वठकाण / 
उपरोक्त कायालयात 
उपलब्ध नसल्यास 

1. संगणक लघलेुनखका (नन.श्रे) उप आयकु्त (रोहयो) 
यांचेकडील कामकाज व दौरा कायगक्रम,िववरष्ठ 
कायालयाांचे अधयशासकीय पत्र, गोपनीय पत्र 
याांचे टांकलेखन करणे,िवळेोवळेी होणाऱया 
आढावा बठैकी तथा क्व्हडीओ कॉन्फरन्सच े
इवतवृत्त तयार करणे.आदेशानसुारिइतरिकामे. 

श्रीम.िडी.िडी.ि
वेटकोळी 

लघलेुनखका(नन.श्रे) 

- 

२ संगणक लघलेुनखका (नन.श्रे) उपमखु्यिकायगकारीिअनधकारीि
विअनधक्षकिकृनषिअनधकारीियांचेकडील 
कामकाज,िबैठकांबाबतिसंगणकीयिकामकाजिवि
पी.पी.टी.ितयारिकरणे,िस्कॅन, ईमेलिवि
आदेशानसुारिइतरिकामे. 

श्रीम.आ.चं.जोशी 
लघलेुनखका(नन.श्रे) 

- 

३ संगणक लघटंुकलेनखक नरक्तिपदििििििििििििििििििििििििििििि - 
४ संगणक लघटंुकलेनखक नरक्तिपदििििििििििििििििििििििििििििि - 

ििि५ 
 

नस्ती,िसंगणक 
 

अ,िब,िकिपत्रक श्रीम.पी.िडी.िभोपी 
स.ले.अ. 

-ि 
लेबरिबजेट 
सनदीिलेखािपनरक्षणअहवालावरीलिकायगवाही 



ग्रा.प.मार्ग तिकामे (Wage Material Ratio) 
प्रशासकीयिखचाबाबतिमागगदशगन 

६ नस्ती,संगणक 

 

आस्थापना श्रीम.ए.बी.िराठोड 
अव्वलिकारकून 

- 
रजािप्रकरणे 
नरक्तपदे 
सेवापसु्तके 
वैयवक्तकिनस््या 
कमगचा-यांचेिगोपनीयिअहवाल 
वार्षषकिवेतनवाढिकाढणे 
वेतनननवचचतीिकरणे 
सेवाननवतृ्तीिप्रकरणे 
मानहतीचािअनधकार 
संकीणग 

 

७ नस्ती,िसंगणक विभागीय चौकशी श्रीम.िएम.बी.िसंसारे,ि
अव्वलिकारकून 

 

- 
तक्रारअजग 
चौकशीिअनधकारीियांचेिमानधन 
संकीणग 

८ नस्ती,िसंगणक 
 

तपासण्या श्रीम.एस.एस.जाधव 
अव्वलिकारकून 

- 
लेखािविदक्षताि/ितांनत्रकि/िप्रशासकीयितपासण्याि 
कामाच्याितपासणीचेिमापदंड 
राज्यिगणुवत्तािननरीक्षकि(SQM) 
संकीणगि(सामानजकिअकेंक्षण) 

९ नस्ती,संगणक 
 

िेतन नरक्तिपद श्रीम.िजे.िडी.िकोळी,ि
लेखानलपीकि 

अनतरीक्तिकायगभार 
सेवाथग,िबीडीएस 
सवगिप्रकारचेिदेयके 
सेवाननवतृ्तीिअंनतमिप्रदाने 

कॅशबकुिनोंदवही कॅशबकुिविइतरिनोंदवहयािनोंदनवणे 

नस्ती आयकरिपरताव े
ताळमेळ (कायालयीनिखचाचा) 
अंदाजपत्रक (कायालयीनिखचाचा) 
वाहनिदेखभालिविदरुुस्तीिवरीलिखचग 

१० नस्ती,िसंगणक जलयकु्त वशिार अवभयान श्री.िए.िबी.िरेडेकर 
अव्वलिकारकून 

 
 
 
 

- 
नवधानसभा/पनरषदिप्रचन 
नवधानिमंडळिसनमतीिबैठका 
2िकोटीिवकृ्षिलागवडि/4िकोटीिवकृ्षिलागवड/ििििि
50िकोटीिवकृ्षिलागवडि/ 
मागेलि्यालािशेततळेि/िनदीिपनुजीवन 
र्ळबागिलागवडि(जनुीिरोहयो/मग्रारोहयो)ि/ि



एकाव्मकिपाणलोटिव्यवस्थापनिनवभागीयिदक्षताि
पथकिपत्रव्यवहार 

 
 

संकीणग 
११ नस्ती,िसंगणक साप्तानहकिमजरुिउपवस्थत श्रीम.िएम.िटी.िथोरात 

नलपीक 
- 

टपालि-िआवकि/िजावक 
अपणुगिकामेिपणूगिकरणेि(मग्रारोहयो) 
गाळमकु्तिधरणि-िगाळयकु्तिनशवार 
ससचनिनवनहरी/नवद्यतुिजोडणी 
संकीणगि(िननयोजनिआराखडाि) 

१२ नस्ती,संगणक मग्रारोहयोिप्रशासकीयिखचाचीिप्रनतपतुी श्रीम.िजे.डी.िकोळीि 
लेखानलनपक 

- 
साधनिसामग्रीिखरेदीिविनननवदा 
डेडिस्टॉक 
सवगिदेयकेिपानरतिकरुनिघेवूनिनटपणीसिमान्यतािघेणे 
संकीणगि(कंत्राटीिकमगचारी/अनधकारीिमानधनवाटप) 

 

१३ नस्ती, सांगणक समधृ्दिमहाराष्ट्रिजनिकल्याणियोजनाि(11िकलमीि
कायगक्रम) 

श्री.आर.एस.कांबळे 
िििििनलनपक 

- 

रोहयोिशेततळीि/िप्रोजेक्टिलाईर्ि/ 
रोहयोिजवाहरिनवनहरीि/िमग्रारोहयोिनवनहरी 
रोहयो/मग्रारोहयोििरोपवाटीका 
रोहयोि/िमग्रारोहयोििर्ळबागिलागवड 
ग्रामरोजगारिनदवसाचेिआयोजन/ग्रामरोजगारिसेवकि
/िGEO MGNREGA/आधारिसीडींग/जॉबकाडग 
मनरेगाचीिसांगडिघालनूिकरावयाचीिकामेि
(Convergence) 
एकिनदवसिमजरुांसोबति/िIPPE प्रनशक्षण 
PMJDY अंतगगतिमजरुांचेिबकँखातेिखोलणे 
मग्रारोहयोिअंमलबजावणीिकामकाज 
रोहयोियंत्रसामगु्रीिननलेखन 
वैयक्तीकिशौचालयि/िअंगणवाडीि/िशोषखडे्ड 

 

 

 
विभागीय आयकु्त कोकण विभाग कोकण भिन येथील रोजगार हमी योजना शाखेतील दस्तऐिजाांची िगयिारी 

 
अ.क्र 

 
वििय दस्तऐिजाचा प्रकार 

नस्ती/मस्टर/नोंदपसु्तक,
व्हाउचसय इ. 

प्रमखु बाबीचा 
तपशीिार 

सरुवक्षत ठेिण्याचा 
कालािधी 



1 वार्षषकिननयोजनिआराखडे नस्ती -- 5िवषग 

2 पंचवार्षषकिआराखडा नस्ती -- 10िवषे 

3 नवभागीयिचौकशीिप्रकरणे आस्थाि28 ब 30िवषग 

4 आर्षथकिअनदुान नस्ती अ कायम 

5 आस्थापना नस्ती क-1 5िवषे 

6 भसंूपादनिअनदुान नस्ती अ कायम 

7 तक्रारअजग आस्थाि28 क 5िवषे 

8 बैठकीचेिनवषय नस्ती ड 1िवषग 

 

 

 

विभागीय आयकु्त कायालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना शाखा या 
कायालयाच्या पवरणामकारक कामासाठी जनसामान्याांशी सल्ला मसलत करण्याची व्यिस्था. 

अ.क्र सल्ला मसलतीचा वििय काययप्रणालीचे 
विस्ततृ िणयन 

कोणत्या 
अवधवनयमान्िये/ 
पवरपत्रकाव्दारे 

पनुराितृ्तीकाल 

 रोजगारिहमीियोजनािकामाच्याितपासणीच्यािवेळीिमजरुांनाि्यांचेिवेतनि
विशासनानेिमंजरुिकेलेल्यािसनुवधािनमळतातिकां? याबाबतिमजरुांनाि
समक्षिनवचारुनिखात्रीिकरण्यातियेते. 

-- 

 

नटप-कलम 4 (1) (ब) (vii)ि अंतगगति प्र्येकि लोकप्रानधकारीि संस्थेनेि अनधननयम/ननयम/पनरपत्राकि इ.ि अंनतमि
करण्यापवूीिराबनवतांनािजनतेचीिमतेि/आक्षेपिजाणनूिघेण्यासाठीिअवस्त्वातिअसलेल्यािकायगपध्दतीचीिमानहतीि
देणेि अपेनक्षति आहे.ि अनेकवेळाि सनमतीचीि स्थापनाि करुनि नशनबराव्दारे,ग्रामसभेव्दारे,जनसनुावणीि अथवाि
कमगचाऱयांच्यािदरबारातनूिजनमताचीिचाचपणीिकरण्याजियेते. 

 

 

        

     



विभागीय आयकु्त कायालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना शाखेच्या 
सवमतीची यादी प्रकावशत करणे. 

अ.क्र सवमतीचे
नाि 

सवमतीचे सदस्य सवमतीचे 
उविष्ट 

वकती िेळा 
घेण्यात 
येते 

सभाजन –
सामान्याांसाठी खलुी 
आहे ककिा नाही 

सभेचा 
काययितृ्ताांत 

(उपलब्ध) 

 
रोजगार हमी योजनेसाठी विभागीय स्तरािर सवमती अस्स्तत्िात नाही. 

 

 

 

 

       

विभागीय आयकु्त कायालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना शाखेच्या 
अवधसभाांची यादी प्रकावशत करणे. 

अ.क्र अवधसभेचे 
नाि 

सभेचे 
सदस्य 

सभेचे 
उविष्ट 

वकती िेळा 
घेण्यात येते 

सभा जन सामान्याांसाठी 
खलुी आहे ककिा नाही 

सभेचा काययितृ्ताांत 
(उपलब्ध) 

 

-------वनरांक------- 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

 

             

विभागीय आयकु्त कायालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना शाखेच्या 
पवरिदाांची यादी प्रकावशत करणे. 

अ.क्र पवरिदेचे 
नाि 

पवरिदेचे 
सदस्य 

पवरिदेचे 
उविष्ट 

वकती िेळा 
घेण्यात येते 

सभा जन सामान्याांसाठी 
खलुी आहे ककिा नाही 

सभेचा काययितृ्ताांत 
(उपलब्ध) 

 

-------------वनरांक--------------- 
 



-------------------- --------------------
---------------------------------- 
 

 

        

विभागीय आयकु्त कायालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना शाखेच्या 
कोणत्याही सांस्थेची यादी प्रकावशत करणे. 

अ.क्र सांस्थेचे 
नाि 

सांस्थेचे 
सदस्य 

सांस्थेचे 
उविष्ट 

वकती िेळा 
घेण्यात येते 

सभा जन सामान्याांसाठी 
खलुी आहे ककिा नाही 

सभेचा काययितृ्ताांत 
(उपलब्ध) 

 

---------------वनरांक----------- 
 

 
 

 

विभागीय आयकु्त कायालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना शाखेतील 
अवधकारी ि कमयचारी याांची नािे, पते्त ि त्याांचे मावसक िेतन 

अ.
क्र 

पदनाम अवधकारी/ 
कमयचा-याचे नाांि 

िगय रुज ूवदनाांक दरूध्िनी क्रमाांक 
/फॅक्स/ई-मेल 

एकूण िेतन 

पे बडँ गे्रडपे 

१ उपिआयकु्ति(रोहयो) श्री. एम.िबी.िपाठक १ ०७/७७/२०१६ २७५७१६४३ ३२६६० ७६०० 

२ अनधक्षकिकृनषि
अनधकारीिवगग-1 

श्री.िएस.आरि.पाटील १ ०१/०७/२०१५ ३४५५० ६६०० 

३ कायगकारी अनभयंता श्री.िआर.िजी.िधोडपकर १ २४/१०/२०१६ २३८८० ६६०० 

४ उपिमखु्यिकायगकारीि
अनधकारी (रोहयो) 

श्रीम.िएम.एस.देवगणेु १ ११/०९/२०१५ २०२१० ५४०० 

५ लेखानधकारी श्रीम.िएस.िव्ही.िपवार २ २२/०४/२०१६ १८१३० ४६०० 

 



६ सहाय्यकिलेखाि
अनधकारी 

श्रीम.आर.िआर.िकदम 
 

२ २३/०८/२०१३ १६८३० ४४०० 

७ शाखािअनभयंता श्री.एस.जे.नमरजकर २ ०७/०७/२०१० २०७६० ४४०० 
८ नायबितहनसलदार श्री.िबी.िसी.िजाधव २ ०४/०६/२०१५ १४७४० ४३०० 

९ लघलेुखक 
(ननम्नश्रेणी) 

श्रीम.िडी.िडी.िवेटकोळी ३ २२/०६/२०१७ १५५८० ४३०० 

१० लघलेुखक 
(ननम्नश्रेणी) 

श्रीम.आ.चं.जोशी ३ १०/०१/२०१२ १२७३० ४३०० 

११ लघ-ुटंकलेखक नरक्तपदि४/६/२०१६ ३ - - - 

१२ लघ-ुटंकलेखक नरक्तपदि४/६/२०१६ ३ - - - 

१३ अव्वलिकारकून श्रीम.एस.एस.जाधव ३ ०२/०६/२०१७ ८९६० ३५०० 

१४ अव्वलिकारकून श्रीम.िए.बी.राठोड ३ ०१/०७/२०१० १०१४० ३५०० 

१५ अव्वलिकारकून श्रीम.िएम.बी.संसारे ३ १२/०६/२०१५ ९०६० ३५०० 

१६ अव्वलिकारकून श्री.िबी.के.नाईक ३ २४/०६/२०१६ २७५७१६४३ ि८९६० ३५०० 

१७ अव्वलिकारकून श्री.वाय.आर.पाटील ३ ५/११/२०१५   ि८३८० ३५०० 

१८ लेखानलनपक श्रीम.िजे.डी.कोळी ३ ०५/०७/२०१६ ६३१० १९०० 

१९ नलनपकि श्री.आर.एस.काबंळे ३ १२/०६/२०१५ तीनिवषातिएस.एस.िडीि
पनरक्षािपासिनिझाल्याने,ि

७/२०१५िपासनूि
वेतनवाढिकाढण्याति
आलेलीिनाही. 

िि८७१० १९०० 

2० नलनपकि श्रीम.िएम.िटी.थोरात ३ ०६/११/२०१३ तीनिवषातिएस.एस.िडीि
पनरक्षािपासिनिझाल्याने,ि

७/२०१६िपासनूि
वेतनवाढिकाढण्याति
आलेलीिनाही. 

६५६० १९०० 

२१ वाहनचालक श्री.िबी.िएस.िवायभासे ३ १६/०९/२०११  ११२१० २२०० 

२२ वाहनचालक श्री.िजी.िसी.िभोगाडे ३ ०१/०४/२०१३  ९७६० १९०० 

२३ वाहनचालक नरक्तिपदि30/4/2017 ३ - - - 

२४ नशपाई श्री.िबी.िबी.िबावणे 4 १५/०७/२०११ १०६८० १९०० 

२५ नशपाई नरक्तिपदि31/05/2017 4 - - - - 



२६ नशपाई श्रीम.लक्ष्मीिनपरमल 4 ०७/०९/२०१०  ९५०० १६०० 

२७ नशपाई श्री.नरुमोहम्मदिसलेुमान 4 १६/०१/२०१७ १०६१० २४०० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विभागीय आयकु्त कायालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना शाखेतील 
अवधकारी ि कमयचा-याांची िेतनाची विस्ततृ मावहती प्रकावशत करणे. 

 

अ.
क्र. 

िगय पद 
सांख्या 

िेतन रुपरेिा इतर अनजेु्ञय भते्त 
वनयवमत ( महागाई भत्ता, 

घरभाडे भत्ता) 
प्रसांगा 

नसुार (जसे 
प्रिास 
भत्ता) 

विशेि (जसे 
प्रकल्प भत्ता, 

प्रवशक्षण 
भत्ता) 

महागाई 
भत्ता 

घरभाडे 
भत्ता 

शहर 
भत्ता 

1 वगग-1 
 

1 15600-39100+7600 (गे्रड पे) १३२% ३०% ३०० २४०० - 

2 वगग-1 
 

2 15600-39100+6600 (गे्रड पे) १३२% ३०% ३०० २४००  

3 वगग-1 
 

1 15600-39100+5400 (गे्रड पे) १३२% ३०% ३०० २४००  

4 वगग-2 
 

१ 9300-34800+4६00 (गे्रड पे) १३२% ३०% ३०० १२००  

5 वगग-2 1 9300-34800+4300 (गे्रड पे) १३२% ३०% ३०० ४००  



6 वगग- 2 
अराप 

२ 9300-34800+4400 (गे्रड पे) १३२% ३०% ३०० १२००  

7 वगग-3 2 5200-20200+2400 (गे्रड पे) १३२% ३०% ३०० ४००  

8 वगग-3 5 
2 

9300-34800+4300 (गे्रड पे) 
5200-20200+3500 (गे्रड पे) 

१३२% 
१३२% 

३०% ३०० ४०० 
४०० 

 
 

3 
2 
1 

5200-20200+1900 (गे्रड पे) 
5200-20200+1900 (गे्रड पे) 
5200-20200+2100 (गे्रड पे) 

१३२% 
१३२% 
१३२% 

३०% ३०० ४०० 
४०० 
४०० 

रु.५०/-
धलुाईभत्ता 

९ वगग-4 1 
1 
2 

5200-20200+2000 (गे्रड पे) 
5200-20200+1900 (गे्रड पे) 
5200-20200+1600 (गे्रड पे) 

१३२% 
१३२% 
१३२% 

३०% 
 

३०% 

३०० 
 

२०० 

४०० 
 

४०० 

रु.५०/-
धलुाईभत्ता 

 एकूण 27       

 

 

 

 

 

विभागीय आयकु्त कायालय कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना शाखेतील 
मांजरूअांदाजपत्रक ि खचाचा तपवशलयाची विस्ततृ मावहती प्रकावशत करणे. 

 अंदाजपत्रकाच्यािप्रतीचेिप्रकाशन 
 अनदुानाच्यािनवतरणाच्यािप्रतीचेिप्रकाशन 

सन २०१७-२०१८ 

जलुै २०१७ 

अ.
क्र 

अांदाजपत्रकीय शीिाचे िणयन 
मागणी क्र.2  

2505 –म.ग्रा.रो. 

अनदुान प्रत्यक्ष खचय  

1 वेतन 
 

१,३०,००,०००/- ५७,५७,५९८/- 

2 प्रवासिभत्ता 
 

८४,०००/- - 

3 कायालयीनिखचग ५,२५,०००/- २२,२७७/- 



 
4 दरुध्वनीिविनवजिनबल 

 
५६,०००/- १४,७७१/- 

5 वाहनिदरुुस्तीिदेखभाल 
 

- - 

6 अनतकालीकिभत्ता ५६,०००/- - 
7 भाडेपट्टीिविकर - - 

 
नटप:-प्र्येकिकायालयिवरीलिमानहतीिकोण्यािनािकोण्यािप्रारुपािनसुारितयारिकरतिअसते,िअसेिप्रारुपि्यांनािवापरताियेईल. 
  



 

      

विभागीय आयकु्त कायालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना शाखेतील 
अनदुान िाटपाच्या काययक्रमाची काययपध्दती याििासाठी प्रकावशत करणे. 

 कायगक्रमाचेिनांवििििििििििििििििििििििििििििििििििििििििििििििििििि} 

 लाभाथींच्यािपात्रतािसंबंधीच्यािअटीिविशतीििििििििििििििििि} 

 लाभिनमळण्यासाठीच्यािअटीिििििििििििििििििििििििििििििििििििि} 

 लाभिनमळण्यासाठीचीिकायगपध्दतीििििििििििििििििििििििििििििि} 

 पात्रतािठरनवण्यासाठीिआवचयकिअसलेलेिकागदपत्रििििि} 

 कायगक्रमामध्येिनमळणा-यािलाभाचीिनवस्ततृिमानहती } 

 अनदुानिवाटपाचीिकायगपध्दती    } 

 सक्षमिअनधका-यांचेिपदनाम    } 

 नवनंतीिअजासोबतिलागणारेिशलु्क   } 

 इतरिशलु्क      }िििििििििििििििििििििि  

 नवनंतीिअजाचािनमनुा    } 

सोबतिजोडणेआवचयकअसलेल्यािकागदपत्रांचीियादीििि} 

(दस्तऐवज/दाखला)      

 जोडकागदपत्राचािनमनुा    } 

 कायगपध्दतीिसंदभातितक्रारिननवारणासाठीिसंबंनधत } 

िििििअनधका-यांचेिपदनाम     } 

 तपनशलवारिविप्र्येकिस्तरावरिउपलब्धिननधी  } 

िििििि(उदा.नजल्हापातळी,तालकुापातळी,गांवपातळी) } 

 लाभाथींचीियादीिखालीलिनमनु्यातिििििििििििििििििििििििििििि} 



 

 
 

विभागीय आयकु्त कायालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना शाखेतील 
अनदुान िाटपाच्या काययक्रमाअांतगयत लाभाथींची विस्ततृ मावहती प्रकावशत करणे. 

अ.क्र. लाभाथींचे नाि ि 
पत्ता 

अनदुान/लाभ याची 
रक्कम/स्िरुप 

वनिड पात्रतेचे 
वनकि 

अवभप्राय 

 

--------------वनरांक----------------- 
 

 

नटपि:-िनवनवधियोजनांसाठीिकायगक्रमांतगगतिवेगवेगळीियादीिप्रकानशतिकरणेिआवचयकिआहे. 
  



 

 

विभागीय आयकु्त कायालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना शाखेतील 
वमळणा-या/ सिलतीचा परिाना याची चाल ूििाची तपवशलिार मावहती. 

 

 
अ.क्र परिाना 

धारकाचे नाि 
परिान्याचा 

प्रकार 
परिाना 
क्रमाांक 

वदनाांका 
पासनू 

वदनाांका 
पयंत 

साधारण 
अटी 

परिान्याची 
विस्ततृ मावहती 

 
---------------वनरांक-------------- 

 
प्रकारिउदाि.जरवाहनाचािपरवानाअसेलतरिदचुाकी/चारचाकी/जडवाहनिइ.चाितपनशल.  
नटप:-प्र्येकिपरवान्याच्यािप्रकारानसुारिवेगळीियादीितयारिकरणेिआवचयकआहे. 
 
 

) 

 

 

विभागीय आयकु्त कायालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना शाखेतील 
मावहतीचे इलेक्रॉवनक स्िरुपात साठविलेली मावहती प्रकावशत करणे. 

( चाल ूििाकवरता ) 
 

 

अ.क्र दस्तऐिजाचा 
प्रकार 

वििय कोणत्या इलेक्रॉवनक 
नमनु्यात 

मावहती वमळविण्याची 
पध्दती 

जबाबदार 
व्यस्क्त 

 

-------------वनरांक------------ 

 

 नर्ल्म,िनसडी,िफ्लॉपी,िइतरिकोण्याहीििस्वरुपात. 

 



 

 

विभागीय आयकु्त कायालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना शाखेतील 
उपलब्ध सवुिधाांचा तक्ता प्रकावशत करणे. 

 

 
* भेटण्याच्यािवेळेिसंदभातिमानहती 

 
- 

 
कायालयीनिवेळेत 

 
* वेबसाईटिनवषयीिमानहती 

 
- 

 
सामान्यिशाखेकडेिदेण्यातियेते. 

 
* कॉलसेंटरिनवषयीिमानहती 

 
- 

 
-- 

 
* अनभलेखितपासणीसाठीििउपलब्धि

सनुवधांचीिमानहती 

 
- 

 
सामान्यिशाखा,िनवभागीयिआयकु्तिकायालय,िकोकणिनवभाग. 

 
* कामाच्याितपासणीसाठीििउपलब्धि

सनुवधांचीिमानहती 

 
- 

 
ज्यांचेिकामिअसेलिअशीिव्यक्तीिसकवािकमगचारीिकायालयातिउपवस्थति
झाल्यासि्यांनािआवचयकितेिसहकायगिदेण्यातियेते. 

 
* नमनेुिनमळण्याबाबतिउपलब्धि

मानहती 

 
- 

 
-- 

 
* सचूनािर्लकाचीिमानहती 

 
- 

 

सचुनािर्लकावरिलावण्यातियेते. 

 
*िगं्रथालयिनवषयीिमानहती 

 
- 

 

नवभागीयिआयकु्तिकायालय,िकोकणिनवभाग. 

 
 

अ.
क्र 

सवुिधेचा प्रकार िेळ काययपध्दती वठकाण जबाबदार 
व्यक्ती/कमयचारी 

तक्रार 
वनिारण 

 
 
 

कामिअसलेलीिव्यक्तीिसकवािकमगचारीिकायालयीनिवेळेतिरोहयोि
शाखेतिआल्यास,ि्यांनािआवचयकितेिसहकायगिकरण्यातियेते. 

 
-- 

 
-- 

 



 

विभागीय आयकु्त कोकण विभाग, कोकण भिन येथील रोजगार हमी योजना शाखेतील 
शासकीय मावहती अवधकारी/सहा.शासकीय मावहती अवधकारी/अवपलीय प्रावधकारी (तेथील 

लोकप्रावधकारीच्या काययके्षत्रातील) याांची विस्ततृ मावहती प्रकाशीत  करणे. 

   

अ
क्र 

शासकीय मावहती 
अवधका-याचे नाि 

पदनाम काययके्षत्र पत्ता/फोन ई-मेल अवपलीय
प्रावधकारी 

1 श्री.िनड.िबी.िवानखेडे नायबि
तहसनलदार 

(रोहयो) 

रोहयोि
शाखेपरुते 

आयकु्तिकायालयिरुमि
नं.ि225,िदसुरािमजला,ि

कोकणिभवन 
िर्ोन-27571643 

egsdc.kokan
-mh@gov.in 

उपि
आयकु्ति
(रोहयो) 

 

  

अ
क्र 

सहा.शासकीय मावहती 
अवधका-याचे नाि 

पदनाम काययके्षत्र पत्ता/फोन ई-मेल अवपलीय 
प्रावधकारी 

1 श्रीम.िअननतािबी.िराठोड अव्वलि
कारकून 

रोहयोि
शाखेपरुते 

आयकु्तिकायालयिरुमि
नं.ि225,िदसुराि

मजला,िकोकणिभवनि
र्ोन-27571643 

egsdc.kokan
-mh@gov.in 

उपि
आयकु्ति
(रोहयो) 

 

  

अ
क्र 

अवपलीय प्रावधकारी 
नाि 

पदनाम काययके्षत्र पत्ता/फोन ई-मेल अवपलीय
प्रावधकारी 

1 श्री.िअशोकिव्ही.िपाटील उपिआयकु्ति
(रोहयो) 

रोहयोि
शाखेपरुते 

आयकु्तिकायालयिरुमि
नं.ि225,िदसुराि

मजला,िकोकणिभवनि
र्ोन-27571643 

egsdc.kokan
-mh@gov.in 

उपि
आयकु्त 
(रोहयो) 

 

वटप-शासकीयि मानहतीि अनधकारी/सहाय्यकि शासकीयि मानहतीि अनधकारी/अपीलीयि प्रानधकारीि चेि नांवि वि पदनामि ठळकि
अक्षरातिदशगनीयिनठकाणीिअथवािस्वागतिकक्षाजवळिर्लकाद्वारेिलावावी. 
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नवभागीयिआयकु्तिकायालय,िकोकणिनवभागियेथीलिरोजगारिहमीियोजनािशाखेतीलिप्रकानशतिमानहती. 

 

-------- मावहती वनरांक ---------  

 

 

 

 

सवगसामान्यिलोकांशीिसंबंनधतिमह्वाचेिननणगयिविधोरणेियांचीियादीिप्रकाशनािकनरताितयारिकरणेिविनवतरीतिकरणे. 

 

--------मावहती वनरांक---------  

 

 

 

 

सिय साधारणपणे आपल्या कायालयात होणा-या प्रशासकीय/अधयन्यावयक कामकाजाच्या 
प्रकाराची यादी तयार करणे. घेतलेल्या वनणययाबाबत काययकरणाची वममाांसा यापढेु देणेत येईल 

असे जाहीर करणे. 
 

 कायालयातीलिकामकाजाच्यािस्वरुपानसुारिआवचयकितीिमानहतीिसचुनािर्लकिप्रनसध्दिकरणेतियेते. 

 

वटप:िलोकप्रानधकारी/शासकीयिमानहतीिअनधकारीिहेिसचूनािर्लक/वतगमानपत्रिसावगजननकिसचूना,िप्रसारिमाध्यमे,िसचूनािप्रसारण,िइंटरनेटि
इ.िउपयोगिमानहतीच्यािप्रसारासाठीिकरण्यातिकरते. 

 


