
 
  

 

विभागीय 

 आयुक्त, 

कोकण विभाग, याांचे कायाालय, 

 

 

रोजगार हमी योजना शाखा. 

कें द्र शासनाचा मावहतीचा अविकार अविवनयम 2005 

च्या अांमलबजािणीबाबत 

 



 

विभागीयविभागीयविभागीय   आयुक्तआयुक्तआयुक्त,,,   कोांकणकोांकणकोांकण   विभागविभागविभाग,,,   कोांकणकोांकणकोांकण   भिनभिनभिन,,,   निीनिीनिी   

मुांबईमुांबईमुांबई   येथीलयेथीलयेथील   रोजगाररोजगाररोजगार   हमीहमीहमी   योजनायोजनायोजना   शाखेतीलशाखेतीलशाखेतील   कायाकायाकाया   ििि   कतावे्यकतावे्यकतावे्य   

याांचायाांचायाांचा   तपवशलतपवशलतपवशल...   
 

कायाालयाचे नाांि विभागीय आयुक्त, क ोंकण विभाग याोंचे कायाालय, 

र जगार हमी य जना शाखा 

पत्ता क ोंकण भिन, दुसरा मजला, ख ली क्रमाोंक - 
225,   

सी.बी.डी. बेलापुर, निी मुोंबई 400 614. 
 

कायाालय प्रमुख उप आयुक्त ( र हय  ), क ोंकण विभाग 
 

शासकीय विभागाचे नाांि र हय  विभाग ( वनय जन विभाग ) 
 

कोणत्या मांत्रालयातील खात्याच्या 

अविनस्त 

वनय जन विभाग 
 

कायाके्षत्र: कोांकण विभाग भौगौवलक: कायाानुरुप - ठाणे, पालघर, रायगड,                                                                                    

रत्नावगरी,वसधुदुगा. 
 

विवशष्ट काये  महत्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रावमण र जगार हमी य जना 

महाराष्ट्र आवण राज्य र जगार हमी य जना, जलयुक्त 

वििार प्रकल्प,  अोंमलबजािणी पयािेक्षण ि आढािा 

घेणे. ताोंविक तपासणी. 
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विभागाचे धे्यय / िोरण  
 

ग्रामीण भागातील अोंग मेहनतीचे काम करणा-या 

मजूराोंना उत्पादक स्वरुपाच्या कामािर र जगार 

उपलब्ध करुन देणे ि विकािु स्वरुपाच्या मालमत्ता 

वनमााण करणे. 
 

िोरण िरील प्रमाणे 
 

सिा सांबांवित कमाचारी बाब क्रमाोंक 9 प्रमाणे 
 

काया महाात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रावमण र जगार हमी य जनाची 

विभागात अोंमलबजािणी 
 

कामाचे विसृ्तत स्वरुप 1.मग्रार हय  विभागातील कामािर सवनयोंिण करणे. 

2.कामाची तपासणी करणे. 

3.य जनेची प्रवसध्दी करणे, प्रवशक्षण देणे. 
 

उपलब्ध सेिा शासकीय कमाचारी 
 

सांस्थेच्या सांरचनात्मक तक्त्यामधे्य 

कायाके्षत्राचे प्रते्यक स्तरािरचे तपवशल
  
 

स बत तक्ता 

 
 

कायाालयीन दूरध्वनी क्रमाांक ि िेळा :- 022-27571643 – िेळ सकाळी 10 ते सायांकाळी 

5.45 िा. 
 
   

        



कायाालयाचाकायाालयाचाकायाालयाचा   प्रारुपप्रारुपप्रारुप   तक्तातक्तातक्ता   (((उदाहरणाथाउदाहरणाथाउदाहरणाथा)))   
विभागीय आयुक्त कायाालय क कण विभाग - 

र जगार हमी य जना शाखा 
 

मा.विभागीय आयुक्त (प्रभारी) 

मा.लोकेश चांद्र 
 

उपआयुक्त (रोहयो). 
श्रीम.िैशाली 

रा.चव्हाण(वनिाार) 

 

उप मुख्य कायाकारी 

अविकारी (प्रभारी) 

श्रीमती.एम.एस.देि

गुणे 

 

अिीक्षक कृवि 

अविकारी 

पद ररक्त 

 

कायाकारी अवभयांता 

पद ररक्त 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नायब तहवसलदार 

श्री.वद.ब.िानखेडे 

 

लेखाविकारी 

श्रीम. वप्रयाांका 

गाडे 

 

सहाय्यक 

लेखाविकारी 

(टे-1 लेखा) 

श्रीम. अमृता 

पोफळे 

 

अव्वल कारकून 

(टे-3 

आस्थापना) 

श्री.वि.ना.परदे

शी 

अव्वल कारकून 

(टे-7 तपासणी) 

श्रीम. एस.एस.जािि 

शाखा अवभयांता 

पद ररक्त 

 
वलवपक 

 (टे-8 नरेगा) 

श्री.आर.एस.काां

बळे 

अव्वल कारकून 

(टे-9 िेतन ि 

भते्त) 

श्री. 

एस.के.चव्हाण  

 वलवपक 

 (टे-2 प्रशासकीय 

खचा) 

श्रीम.एम.टी.थोरात 

 

अव्वल कारकून 

(टे-4 विभागीय 

चौकशी) 

(ररक्त) 

वलवपक 

(टे-6 मजुर 

उपस्स्थती) 

श्रीम.अवनता विरकर 

 

लघुलेखक वनम्नशे्रणी  

पद ररक्त 

 

लघुटांकलेखक 

(ररक्त) 

 

लघुटांकलेखक 

)ररक्त(  

 

लघुलेखक वनम्नशे्रणी  

श्रीम. वदप्ती 

िेटकोळी 

 

अव्वल कारकून 

(टे-5 जलयुक्त 

वशिार) 

श्रीम. अस्विनी 

अणािकर 
 

ú 
 



 

 

 
 

 

विविविभागीयभागीयभागीय   आयुक्तआयुक्तआयुक्त,,,   कोकणकोकणकोकण   विभागविभागविभाग,,,   कोकणकोकणकोकण   भिनभिनभिन   येथीलयेथीलयेथील   रोजगाररोजगाररोजगार   

हमीहमीहमी   योजनायोजनायोजना   शाखेतीलशाखेतीलशाखेतील   अविकारीअविकारीअविकारी   ििि   कमाचारीकमाचारीकमाचारी   याांच्यायाांच्यायाांच्या   अविकाराांचाअविकाराांचाअविकाराांचा   

तपवशलतपवशलतपवशल 
 

  

अअअ}}}   

अ

क्र 

पदनाम अविकार - 

आवथाक 

कोणत्या कायद्या/वनयम/शासनवनणाय/ 

पररपत्रका नुसार 

अवभप्राय 

 

1 

 

उप आयुक्त 

(र हय ) 

 

1 

 

आहाों रण ि 

सोंवितरण 

अवधकारी 
 

 

१. क षागार वनयम 1968 खोंड-1 

वनयम 156 अन्वये आयुक्त क कण 

विभाग याोंचे आदेश क्र इजीएस/डी-

1/इसीिी/ सीआर- 280, वदनाोंक 

2/09/1987 

 

२. महाराष्ट्र िासन, वनय जन विभागाचे 

शासन वनणाय क्र. र हय -

2009/प्र.क्र. 120/मग्रार -3 

वदनाोंक 25/10/2011 अन्वये, 

महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रावमण र जगार 

हमी य जनेतोंगात दैनवदोंन 

कामकाजामधे्य सुसूवितपणा ि सुलभ 

अोंमलबजािणीसाठी उपायुक्त 

(र हय ) याोंना विभागप्रमुख म्हणुन 

घ वषत केले आहे. 

 

 

2 

 

कायाालयीन खचा 

वित्तीय अवधकार 

 

  

कलमकलमकलम   444(((bbb)))   (((iiiiii)))   

नमुनानमुनानमुना   (((अअअ)))   



बबब}}}   

अ

क्र 

पदनाम अविकार-प्रशासकीय कोणत्या कायद्या/वनयम/शासनवनणाय/ 

पररपत्रका नुसार 

अवभप्राय 

1 उप आयुक्त 

(र हय ) 

र हय  शाखेचे 

कायाालयीन कामकाज 

पहाणे. 

1. पदवसध्द अवधकार 

2.वनय जन विभागाचे शासन वनणाय क्र. 

र हय -2009/प्र.क्र.120/मग्रार -३, 

वदनाोंक 25/10/011 अन्वये, महात्मा 

गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रावमण र जगार हमी 

य जनेतोंगात दैनवदोंन कामकाजामधे्य 

सुसूवितपणा ि सुलभ अोंमलबजािणीसाठी 

उपायुक्त (र हय ) याोंना विभागप्रमुख 

म्हणुन घ वषत केले आहे. 

 

 

ककक}}}   

अ

क्र 

पदनाम अविकार-फौजदारी 

 

कोणत्या कायद्या/वनयम/शासनवनणाय/ 

पररपत्रका नुसार 

अवभप्राय 

1 उप आयुक्त 

(र हय ) 

वनरोंक वनरोंक  

 

डडड}}}   

अ

क्र 

पदनाम अविकार-फौजदारी 

 

कोणत्या कायद्या/वनयम/शासनवनणाय/ 

पररपत्रका नुसार 

अवभप्राय 

1 उप आयुक्त 

(र हय ) 

ब प्रमाणे ब प्रमाणे  

  



 

 

विभागीयविभागीयविभागीय   आयुक्तआयुक्तआयुक्त,,,   कोकणकोकणकोकण   विभागविभागविभाग, , , कोकणकोकणकोकण   भिनभिनभिन   येथीलयेथीलयेथील   रोजगाररोजगाररोजगार   

हमीहमीहमी   योजनायोजनायोजना   शाखेतीलशाखेतीलशाखेतील   अविकारीअविकारीअविकारी   ििि   कमाचारीकमाचारीकमाचारी   याांच्यायाांच्यायाांच्या   कताव्याचाकताव्याचाकताव्याचा   

तपवशलतपवशलतपवशल   
 

अ

क्र 

पदनाम कतावे्य कोणत्या 

कायद्या/वनयम/शासनवनणाय/ 

पररपत्रका नुसार 

अवभप्राय 

 

1 

 

उप 

आयुक्त 

(र हय ) 

 

 

1.  र हय /मग्रार हय  

कामाची तपासणी  करणे. 

2. र हय /मग्रार हय  अोंतगात 

गैरव्यिहार ि अवनयवमततेची 

प्रकरणाोंत अहिाल शासनास 

सादर करणे. 

3. र हय  शाखेतील 

मावहतीच्या अवधकाराची 

अपीले चालिणे. 

4. मग्रार हय  कामाोंची 

मावसक आढािा बैठक 

घेणे. 

5. वजल्हयाचा िावषाक 

वनय जन आराखडा शासनास 

मोंजुरीसाठी पाठविणेस 

पाठपुरािा करणे. 

 
शासन वनय जन विभागाकडील वनणाय 

क्र.आस्था-1198/सीआर-215/ईजी 

एस-3 वदनाोंक 15-2-2001 ि 

राष्ट्र ीय ग्रावमण र जगार हमी य जना 

मागादशाके सुचना 2008. 
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नमुनानमुनानमुना   (((बबब)))   



 

 

 

आवथाक 

 

कमाचा-याोंचे िेतन ि भते्त, कायाालयीन खचााची देयके, िाहन दुरुस्तीची देयकाोंना 

मोंजूरी देणे. 

 

 

 

 

फौजदारी 

 

वनरोंक 

 

 

 

 

अिान्यावयक 

 

वनरोंक 

 

 

  

 

प्रशासकी

य 

 

1. र हय  शाखेतील कायाालयीन कामकाज पाहणे. 

2. र हय  / मग्रार हय  कामाची तपासणी करणे. 

3. र हय  /मग्रार हय  अोंतगात गैरव्यिहार ि अवनयवमततेची प्रकरणाोंतअहिाल शासनास 

सादर करणे. 

4. र हय  शाखेतील मावहतीच्या अवधकाराची अपीले चालिणे. 

5. मग्रार हय  कामाोंची मावसकआढािा बैठक / व्हव.सी. घेणे. 

6. िावषाक वनय जन आराखडा शासनास मोंजुरीसाठी पाठिणे. 
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वनणायवनणायवनणाय   प्रवक्रयेतीलप्रवक्रयेतीलप्रवक्रयेतील   पयािेक्षणपयािेक्षणपयािेक्षण   ििि   जबाबदारीचेजबाबदारीचेजबाबदारीचे   उत्तरदाईत्वउत्तरदाईत्वउत्तरदाईत्व   वनवितवनवितवनवित   करुनकरुनकरुन   

कायापध्दतीचेकायापध्दतीचेकायापध्दतीचे   प्रकाशनप्रकाशनप्रकाशन   

( कामाचा प्रकार / नाि ) 
 

कामाचे स्वरुप         :-    मग्रार हय ची अोंमलबजािणी करणे. 

सांबांवित तरतुद         : -     --- 

अविवनयमाचे नाांि     :-     महाराष्ट्र र .ह.य . अवधवनयम 1977 

वनयम                  :-     महाराष्ट्र र .ह.य . अवधवनयम 1979 

                   महात्मा गाोंधी ग्रामीण र जगार हमी य जना अवधवनयम 
2005 

शासन वनणाय         :-      वनय जन विभागाचे शासन वनणाय क्र.र हय -

2009/प्र.क्र.120/मग्रार -3, वदनाोंक 

    25/02/2011 अन्वये, महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रावमण र जगार हमी 

य जनेतोंगात 

    दैनवदन कामकाजामधे्य सुसाूवितपणा ि सुलभ अोंमलबजािणीसाठी उप 

आयुक्त 

    (र हय ) याोंना विभागप्रमुख म्हणून  घ वषत केले आहे. 

पररपत्रके               :-  वनय जन विभाग, महसूल विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, 

वित्त विभाग इत्यादी 

                           शासकीय विभागाोंनी िेळािेळी वनगावमत केलेले शासन 

वनणाय,पररपिके, आदेश. 
 

अ.

क्र 

कामाचे स्वरुप कालाििी 

वदिस 

कामासाठी जबाबदार अविकारी अवभप्राय 

 र .ह.य .कामाोंची 

मापदोंडा प्रमाणे 

तपासणी. 

वित्तीय िषाात योंिणा, अवधक्षक कृवष 

अवधकारी, कायाकारी अवभयोंता, 

उप मुख्य कायाकारी 

अवधकारी,लेखावधकारी, 

सहा.लेखावधकारी.  

- 

 

वटप:- प्रते्यक काया, सेिा, कताव्य, अवधकाराची अोंमलबजािणी करण्याकररता अवधवनयम, वनयम, शासनवनणाय, 

पररपिक, आदेशयाोंचा आधार घेऊनच कायापध्दती ठरते. 

                 प्रते्यक काया, सेिा, कताव्य, अवधकाराची अोंमलबजािणी कशी ह ते याची पध्दती 

प्रकाशीत करणे यासाठी ल कप्रावधकारी सवमतीचे सोंकलन परस्पर सोंबोंध ि कायापध्दती ठरविण्यासाठी िर 

अनुवनदेशीत अिी नुसार पूताता करािी. उदा.प्रकरणाचा वनपिारा करण्याची कायापध्दती सुनािणीच्या तारखा 

वनवितीची कायापध्दती कालक्रमानुसार प्रकरणाचा वनपिारा केला जात  काही विशेष प्रकरणाोंना प्राधान्य वदले 

जाते. उदा. अनुदानाच्या िािपाची कायापध्दती / सिलत देण्याची कायापध्दती / लाभाथींच्या वनिडीची 



कायापध्दतीची विसृ्तत मावहती काही विवशष्ट् क िा वदला जात  काय क णत्या वनकषा प्रमाणे वनिड केली जाते 

कालक्रमानुसार वनिड असते का? या सिा बाबी सोंदभाात मावहतीचे प्रकाशन करणे अवनिाया आहे. 

उदा.पुनरािृत्ती कायााच्या कायाालयीन कायापध्दती सोंबोंधी मावहतीचे प्रकाशन करणे. प्रते्यक कायापध्दतीमधे्य 

विविध स्तरािर कमाचा-याोंचा सहभाग असत . प्रते्यक कमाचाऱयाोंची कायापध्दतीमधे्य जी विवशष्ट् भूवमका ि 

जबाबदारी वनवित करण्यात आली आहे ती दशाविण्यात यािी. 
 
 

         कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((bbb)))   
(((iiivvv))) 

      

            नमुनानमुनानमुना   (((अअअ)))   
 

नमुन्यामधे्य कामाचे प्रकटीकरण सांघटनाचे लक्ष्य ( िाविाक ) 

शासन वनणाय क्र. वनयोजन विभाग मग्रारोहयो-2009/प्र.क्र.94/मग्रारोहयो-

10,        वदनाांक 14/10/2009 अनुसार वदलेले िाविाक लक्ष्य 

पदनामानुसार. 
 

अ. 

क्र. 

पदनाम काम/काया कामाचे िाविाक मापदांड आवथाक 

लक्ष्य 

अवभप्राय 

1 विभागीय आयुक्त 
 

- िषाभरात १२ कामे 
 

-- -- 

2 उप आयुक्त (र हय ) 
 

- िषाभरात ९६ कामे -- -- 

३ उप मुख्य कायाकारी 

अवधकारी (र हय ) 

- िषाभरात ९६ कामे -- -- 
 

४ अवधक्षक कृवष 

अवधकारी (र हय ) 

- िषाभरात १९२ कामे -- -- 

५ कायाकारी अवभयोंता 

(र हय ) 

- िषाभरात १९२ कामे -- -- 

६ लेखावधकारी (र हय ) - ६० कायाालयाोंची लेखे ि 

तद्नुषोंगीक बाबी ोंची तपासणी 

-- -- 
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नमुनानमुनानमुना   (((बबब))) 
 

  कामाची कालमयाादा  -   आवथाक ििा काम पूणा होण्यासाठी 
 
 

  प्रते्यक कामाची कालमयाादा :- 
 

अ.क्र काम/काया वदिस / तास 

पुणा 

करण्यासाठी 

जबाबदार अविकारी तक्रार वनिारण 

अविकारी 

  
-- 

 
-- 
 

 
-- 

 
-- 
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(((vvv))) 
      

                                         नमुनानमुनानमुना   

(((अअअ))) 
 

महात्मा गाांिी राष्टर ीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्टर सांबांवित वनयम / अविवनयम 

अ.

क्र 

सुचना पत्रकानुसार वदलेले वििय वनयम क्रमाांक ि ििे अवभप्राय 

(असल्यास) 

राष्टर ीय ग्रावमण रोजगार हमी योजना मागादशाक सुचना 2008 अन्वये. 
1 य जनेचे उद्दीष्ट् मुद्या क्र  1.1 ते 1 .6  

2 य जनेतील सहभागी योंिणा त्याोंची कतावे्य ि 

जबाबदा-या. 

मुद्या क्र  2.1 ते 2 .5  

3 कमाचारी / अवधकारी याोंची कायाक्षमता 

िाढिणे 

मुद्या क्र  3.1 ते 4 .5  

4 य जनेच्या अमोंलबजािणीचे वनय जन मुद्या क्र  4.1 ते 1 .6  

5 मजुराोंची न ोंदणी मुद्या क्र  5.1 ते 5 .6  

6 काम ि कामाची अोंमलबजािणी मुद्या क्र  6.1 ते 6 .9  

7 मजुरी ि बेर जगार भत्ता िािप मुद्या क्र  7.1 ते 7 .3  

8 य जनेसाठी वनधीची उपलब्धता ि र जगाराचे 

अोंदाजपिक 

मुद्या क्र  8.1 ते 8.6  

9 य जनेतोंगात ठेिाियाचे रेकॉडा मुद्या क्र  9.1 ते 9 .4  

10 य जनेचे सवनयोंिण आढािा इ. मुद्या क्र  10.1 ते 10.4  

11 मावहतीचा अवधकार इ. मुद्या क्र  11.1 ते 11.7  

12 पारदशाकता सामावजक आकें क्षण मुद्या क्र  12.1 ते 12.5  

13 दजाा विकिण्यासाठी ताोंविक बळ सहाय्य मुद्या क्र  13.1 ते 13.7  

14 महाराष्ट्र र जगार हमी अवधयम सवमती 

2012 
क्र.पररषद/ प्र.क्र.97/ 2012/ 

र हय -10, वदनाोंक 

5/06/2012 

 

15 महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जना महाराष्ट्र बेर जगार भत्ता वनयम 

2012 

बेर जगार भत्ता वनयम 

वदनाोंक 17/01/2013 

 

16 महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जना महाराष्ट्र बेर जगार भत्ता वनयम 

2013 

क्र.2012-बेभवन./प्र.क्र.30/ 

र हय -10, वद.01/04/2013 

 

17 महाराष्ट्र र जगार हमी अवधवनयम 

(सुधारणा), 2014 मराठी 

क्र.2011/अवधवनयम प्र.क्र.59 

/ मग्रार -10, वद.26/6/2014 

 

18 महाराष्ट्र र जगार हमी अवधवनयम 

(सुधारणा), 2014 इोंग्रजी 

क्र.2011/अवधवनयम प्र.क्र.59 

/ मग्रार -10, वद.26/6/2014 

 

19 महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात तक्रार वनिारण प्रावधकारी 

(Ombudsman) पदासाठीची अवधसूचना. 

िासन अवधसूचना क्रमाोंक मग्रार -

2014/प्र.क्र.20/र हय  6-अ, 

वद.20/06/2014 
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                   नमुनानमुनानमुना   (((बबब)))   
महात्मा गाांिी राष्टर ीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्टर सांबांवित 

शासन वनणाय 
 

अ.

क्र 

शासकीय पररपत्रकानुसार वदलेले वििय शासन वनणाय क्रमाांक ि वदनाांक अवभप्राय 

1.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

अवधवनयम 2005 अोंतगात मजूरामार्ा त कराियाचा 

इनलेि ि आऊिलेि विरहीत िेतमळयाचे आवथाक 

मापदोंड सुधारणेबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय मग्रार -2009/ प्र.क्र.166/र हय -
1,  

वद 23 /07/2010 

 

2.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात अवधकावधक मनुष्यवदन र जगार वनवमाती 

ह ण्याकररता राज्यात जाणीि जागृती कायाक्रम 

राबविण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय नरेगा-2010/प्र.क्र. 146/र हय -
6,  

वद. 08 /10/2010 

 

3.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

अवधवनयम 2005 अोंतगात महाराष्ट्र राष्ट्र ीय ग्रामीण 

हमी य जनेच्या अोंमलबजािणीकररता मा.मुख्य 

सवचिाोंच्या अध्यक्षतेखाली िास्कर् सा गठीत 

करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय नरेगा-2010/प्र.क्र.4/र हय -10,  

 वद.11/10/ 2010 

 

4.  महाराष्ट्र राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जनेंतगात 

कामािरील मजूराोंना त्याोंच्या हत्याऱयाचे भाडे/धार 

लािण्याचे दर प्रवतवदन/प्रवत हत्यार सुधाररत 

मजूरीच्या दराच्या अनुषोंगाने सुधारण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग, िासन 

वनणाय मग्रार हय -2010/ प्र.क्र.4/र हय -

1,  वद. 22/10/ 2010 

 

5.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात ग्रामपोंचायतीचा अवग्रम वनधी देणेबाबत. 

 िासन वनय जन विभाग िासन वनणाय 

मग्रार हय -2010/ प्र.क्र.11/र हय -14, 

वद. 29 /11/2010 

 

6.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात अवधकावधक मनुष्यवदन र जगार वनवमाती 

ह ण्याकररता राज्यात जाणीि जागृती कायाक्रम 

राबविण्यासाठी येणाऱया खचाास मोंजूरी. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय नरेगा-2010/प्र.क्र. 146/र हय -
6, 

 वद. 16 /10/2010 

 

7.  र जगार हमी य जना/महाराष्ट्र ग्रामीण र जगार हमी 

य जना र हय  कामाचे आवथाक मापदोंड सुधारणे 

तसेच ताोंविक सूचना करण्यासाठी सवमती स्थापन 

करणे. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय मग्रार हय -2010/ 

प्र.क्र.98/र हय -1, वद. 04/11/ 

2010 

 

8.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात ग्रामपोंचायतीमार्ा त र पिािीका ि िृक्ष 

लागिड करणे ताोंविक ि आवथाक मापदोंड सोंदभाात 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय मग्रार हय -2010/प्र.क्र.35/र हय -

1, वद. 09/12/ 2010 

 



मागादिाक सूचना देणेबाबत. 
9.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात राज्यात तक्रार वनिारण प्रावधकारी 

(Ombudsman) वनयुक्त करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र. मग्रार हय -2010/प्र.क्र.133/ 

र हय -6,  वद. 10/01/2011 

 

10.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात विखुरलेल्या स्वरुपात उोंच र पाोंची 

लागिड करणेबाबत ताोंविक ि आवथाक मापदोंड 

मागादिाक सूचना देणेबाबत. 
 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार हय -2010/ प्र.क्र.114/ 

र हय -1,  वदनाोंक  22/02/2011 

 

11.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात विहीरी ोंची कामे घेण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार हय -2011/ प्र.क्र.24/ 

र हय -10 अ, वद. 10/03/2011 

 

12.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात प्रिासकीय खचा करण्याबाबतच्या 

आराखडयास ग्रामीण  र जगार हमी आयुक्त 

(विभागीय आयुक्त), याोंची मान्यता घेण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार हय -

2010/प्र.क्र.12/र हय -14,  वद. 
10/03/2011 

 

13.  महाराष्ट्र ग्रामीण र जगार हमी य जना मजूरीचे 

दरपिक. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय मजूरी 2011/प्र.क्र.15/ र हय -1,  

वद.19/03/2011 

 

14.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात गाि तलाि,पाझर तलाि ि पारोंपाररक 

पाणी साठयामधील गाळ काढणेबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार हय -2011/प्र.क्र.18/ 

र हय -1,  वद. 22/03/2011 

 

15.  िासन वनणाय, िासन पररपिकाबाबत मागादिाक 

सूचना 

िासन वनणाय क्र.मग्रार हय -

2011/प्र.क्र.48/ र हय -10,  वद. 
15/04/2011 

 

16.  महाराष्ट्र ग्रामीण र जगार हमी य जनेखालील 

कामातील मजूराोंमार्ा त कराियाच्या अकुिल बाबी ोंचे 

काम,काळ ि िेग चा अभ्यास (Work Time 

Motion Study) करणेबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार हय -2011/प्र.क्र.23/ 

र हय -1,  वद. 15/04/2011 

 

17.  ग्राम र जगार सेिकाोंची कतावे्य ि जबाबदाऱया ि 

त्याोंच्या वनयुक्तीच्या सोंदभाात मागादिाक सूचना 
िासन वनणाय क्र.मग्रार हय -

2011/प्र.क्र.40/ र हय -10 अ,  वद. 
02/05/2011 

 

18.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

अवधवनयमाोंच्या पररविष्ट्-1 मधील पररविष्ट्-1(4) 

नुसार िैयक्तक्तक लाभार्थ्ाांच्या िेतािर भूसुधारणेची 

कामे घेण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार -2011/प्र.क्र.46/ 

र हय -10 अ, वद. 02/05/2011 

 

19.  महाराष्ट्र ग्रामीण र जगार हमी य जनेखालील 

कामातील मजूराोंमार्ा त कराियाच्या अकुिल बाबी ोंचे 

काम,काळ ि िेग चा अभ्यास (Work Time 

Motion Study) कायाक्रमातील सिा 

अवधकारी/कमाचारी, विद्यार्थ्ाांना प्र त्साहनपर मानधन 

ि इतर खचाासाठी अनुदान देणेबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार हय -

2011/प्र.क्र.27/र हय - 1,  वद. 
03/02/2011 

 

20.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात विखुरलेल्या स्वरुपात उोंच र पाोंची 

लागिड करणेबाबत ताोंविक ि आवथाक मापदोंड 

मागादिाक सूचना देणेबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार हय -2011/ प्र.क्र.28/ 

र हय -1,  वदनाोंक  09/05/2011 

 



21.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात ग्रामपोंचायतीमार्ा त र पिािीका ि िृक्ष 

लागिड करणे, ताोंविक ि आवथाक मापदोंड 

सोंदभाात मागादिाक सूचना देणेबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार हय -

2011/प्र.क्र.28/र हय -1, 

वद.10/05/2011 

 

22.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जनेच्या 

अोंमलबजािणीत इतर योंिणाोंची भूवमका ि 

जबाबदारी (Role and Responsibilities 
of Lime Department in MGNREGA) 
 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार हय -2011/ प्र.क्र.54/ 

र हय -10 अ,  वद.  27/05/2011 

 

23.  महाराष्ट्र ग्रामीण र जगार हमी य जना आयुक्त, 

वजल्हावधकारी,वजल्हा पररषद ि तालुका स्तरािर 

कायाालयाोंच्या पदाोंचा सोंिगा बदलून सुधाररत 

आकृवतबोंध तयार करणेबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार हय -2011/ प्र.क्र.5/ 

र हय -3,   वद.31/05/2011 

 

24.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात कायााक्तन्वत योंिणेमार्ा त विखुरलेल्या 

स्वरुपात उोंच र पाोंची लागिड करणेबाबत ताोंविक 

ि आवथाक मापदोंड मागादिाक सूचना देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार -2011/ प्र.क्र.28/ 

र हय -1,  वद.  01/06/2011 

 

25.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात विवहर य जनेंतगात विहीर पुनभारणाची 

कामे घेणेबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार हय -2011/ प्र.क्र.56/ 

र हय  -10 अ, वद. 03/03/2011 

 

26.  िुध्दीपिक महाराष्ट्र ग्रामीण र जगार हमी य जना 

आयुक्त, वजल्हावधकारी,वजल्हा पररषद ि तालुका 

स्तरािर कायाालयाोंच्या पदाोंचा सोंिगा बदलून सुधाररत 

आकृवतबोंध तयार करणेबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र. आकृती-2011/ प्र.क्र.5/ 

मग्रार हय  -3 ,  वद.  22/06/2011 

 

27.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात िैयक्तक्तक लाभार्थ्ाांच्या िेतािर 

ग्रामपोंचायती मार्ा त र्ळबाग लागिड कायाक्रम 

राबविण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार -2011/ प्र.क्र.58/ 

र हय -10 अ, वद.  29/06/2011. 

 

28.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात ग्रामपोंचायतीमार्ा त र पिन सोंरक्षण ि 

सोंग पनाबाबत मागादिाक सूचना. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार -2011/ प्र.क्र.28/ 

र हय -1   वद.  30/06/2011 

 

29.  महाराष्ट्र ग्रामीण र जगार हमी य जनेचे नाोंि महात्मा 

गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना-महाराष्ट्र 

करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार -2010/ 

प्र.क्र.12/र हय -1०,  वद.  
26/07/2011 

 

30.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

महाराष्ट्र अोंतगात प्रिासकीय ि ताोंविक मोंजूरीचे 

अवधकार प्रदान करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार हय -

2010/प्र.क्र.47/र हय -10 , 

वद.03/08/2011 

 

31.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात उप आयुक्त (र हय ) याोंना विभाग 

प्रमुख म्हणून घ वषत करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.र हय -

2009/प्र.क्र.120/मग्रार -  

वद.25/10/2011 

 

32.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात िैयक्तक्तक लाभार्थ्ाांच्या िेतािर कृवष 

विभागामार्ा त र्ळबाग लागिड कायाक्रम 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार -

2011/प्र.क्र.132/र हय -10,  वद. 

 



राबविण्याबाबत. 20/01/2012 

33.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

ि सोंपूणा स्वच्छता अवभयान कायाक्रम एकवितपणे 

राबविण्याबाबत. 

पाणी पुरिठा ि स्वच्छता विभाग, िासन 

वनणाय क्र.सोंकीणा-2, वदनाोंक 

29/02/2012 

 

34.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात कृवष विभागामार्ा त र पिािीका तयार 

करणेसाठी ताोंविक ि आवथाक मापदोंड मागादिाक 

सूचना देणेबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र मग्रार -2012/प्र.क्र.10/र हय -

1,वद. 01/03/2012 

 

35.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात िैयक्तक्तक लाभार्थ्ाांच्या िेताच्या बाोंधािर 

ि िेतकऱयाोंच्या पडीक िेत जवमनीिर कृवष ि 

पदुम विभागामार्ा त िृक्ष लागिड कायाक्रम 

राबविण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र. मग्रार -

2011/प्र.क्र.120/र हय -10 अ, वद. 
14/03/2012 

 

36.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

(MGNREGS) अोंतगातकें द्र िासनाने वनक्तचचत 

केलेल्या मजूरी दरापेक्षा देय ठरणाऱया जादा 

मजूरीचा खचा राज्य वनधीतून करणेबाबत.  

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार -2012/प्र.क्र.3, र हय -

1, वद.15/03/2012 

 

37.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात िापरण्यात आलेल्या जुन्या मस्टरचा 

आढािा घेऊन वदनाोंक 01/04/2012 र जी 

ताब्यात घेणे आवण 12/2011 मधील सिा न 

िापरलेले जुने मस्टर अिैध (Invalidate) 

करणेबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार -2012/प्र.क्र.45,र हय -

10 अ, वदनाोंक 28/03/2012 

 

38.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात र पिािीकाोंना डॉ.बाबासाहेब आोंबेडकर 

र पिािीका असे नाि देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार -2012/प्र.क्र.51, 

र हय -10 अ, वदनाोंक 11/04/2012. 

 

39.  िासन िुक्तध्दपिक महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण 

र जगार हमी य जनेंतगात ग्रामपोंचायती मार्ा त 

राबविण्याबाबत येणाऱया र पिािीका ि िृक्ष लागिड 

कायाक्रमासाठी प्रविक्षण ि मागादिान करण्याकररता 

मनुष्यबळ बाहयस्थ पध्दतीने घेण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार -

2011/प्र.क्र.134,र हय -10 अ, वदनाोंक 

16/04/2012 

 

40.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात गाि मेंढा (लेखा) ता.धान रा वजल्हा 

गडवचर ली येथे ग्रामसभा याोंना कायाान्वयीन योंिणा 

म्हणून नेमणूक देऊन पथदिी प्रकल्प 

राबविण्याबाबत. 
 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार -2012/प्र.क्र.25, 

र हय -1, वदनाोंक 19/04/2012 

 

41.  महाराष्ट्र ग्रामीण र जगार हमी य जना मजूरीचे 

दरपिक. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मजूरी-2012/प्र.क्र.19,र हय -

1, वदनाोंक 20/04/2012 

 

42.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात िैयक्तक्तक लाभार्थ्ाांच्या िेताच्या बाोंधािर 

ि िेतकऱयाोंच्या पडीक जवमनीिर ग्रामपोंचायतीमार्ा त 

िृक्ष लागिड कायाक्रम राबविण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार -2012/प्र.क्र.57, 

र हय -10 अ, वदनाोंक 20/04/2012 

 

43.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जनेच्या महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन  



अोंमलबजािणीसाठी िापरण्यात येत असलेल्या 

हजेरीपिाची छपाई ि वनयोंिणाबाबत मागादिाक 

सूचना. 

वनणाय क्र.मग्रार -2012/प्र.क्र.58, 

र हय -10 अ, वदनाोंक 26/04/2012 

44.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात िैयक्तक्तक लाभार्थ्ाांच्या िेताच्या बाोंधािर 

ि िेतकऱयाोंच्या पडीक िेत जवमनीिर कृषी ि 

पदुम विभागामार्ा त िृक्ष लागिड कायाक्रम 

राबविण्याबाबत. 
 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

िुध्दीपिक क्र.मग्रार -2011/प्र.क्र.120, 

र हय -10 अ, वदनाोंक 02/05/2012 

 

45.  ग्रामर जगार सेिकाोंची कतावे्य ि जबाबदाऱयाोंबाबत 

मागादिाक सूचना. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार -2011/प्र.क्र.40,र हय -

10 अ, वदनाोंक 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 गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना-

महाराष्ट्र अोंतगात ग्रामपोंचायतीमार्ा त तयार करण्यात 

आलेल्या र पिािीकेतील र पाोंची विक्री 

करण्यासोंदभाात 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार -2012/प्र.क्र.27, 

र हय -1  वदनाोंक 27/06/2012 

 

48.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

येाजनेंतगात अपूणा कामे पूणा करण्याबाबत 

अनुसराियाची कायापध्दती. 

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

 

49.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना-

महाराष्ट्र अोंतगात अद्ययाित नमुने ि रवजस्टर 

िापरण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार -2011/प्र.क्र.4, र हय -

10अ  वदनाोंक 16/07/2012 

 

50.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना-

विभागीय आयुक्त,वजल्हावधकारी, वजल्हा पररषद, 

ि तालुका कायाालय येथे कायारत असलेल्या 

अवधकारी/कमाचारी याोंचे ग पनीय अहिाल 

वलवहण्यासाठी प्रवतिेदन अवधकारी ि पुनविाल कन 

अवधकारी घ वषत करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.िा-2012/ग अअ.प्र.क्र.56, 

मग्रार -3,  वदनाोंक 06/02/2013 

 

51.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जनेच्या 

कामासाठी पदाोंच्या सुधाररत आकृतीबोंधानुसार 

तालुकास्तरािरील अव्वल कारकून पदाोंच्या वित्तीय 

बाबी हाताळण्यासाठी सोंबोंवधत उपवजल्हावधकारी 

(र हय ), याोंना “आहरण ि सोंवितरण अवधकारी” 

घ वषत करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.आस्थाप-2013/प्र.क्र.9, 

मग्रार -3,  वदनाोंक 20/02/2013 

 

52.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जनेच्या 

कामासाठी पदाोंच्या सुधाररत आकृतीबोंधानुसार 

विभागीय आयुक्त कायाालयातील लेखावधकारी 

(र हय ), याोंना “आहरण ि सोंवितरण अवधकारी” 

घ वषत करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.आस्थाप-2013/प्र.क्र.6, 

मग्रार -1,  वद. 20/02/2013 

 

53.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात स्वयोंसेिी सोंस्थाोंच्या ताोंविक सहभागातून 

पथदिी सुक्ष्म पाणल ि विकास राबविणेबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार हय -2013/प्र.क्र.27, 

मग्रार -1,  वदनाोंक 15/03/2013 

 

54.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन  



य जनेंतगात राज्यात तक्रार वनिारण प्रावधकारी 

(Ombudsman) वनयुक्त करण्याबाबत. 

वनणाय क्र.मग्रार हय -2010/प्र.क्र.133, 

र हय - 6 अ,  वदनाोंक 05/04/2013 
55.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात ग्राम र जगार वदिस राबविण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार हय -2013/प्र.क्र.186, 

मग्रार -6,  वदनाोंक 08/05/2013 

 

56.  महात्मा गाोंधी राग्रार हय च्या अोंमलबजािणी कररता 

सहाय्यक कायाक्रम अवधकारी ि ताोंविक अवधकारी 

पदे भरण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.आस्थाप-2013/प्र.क्र.95, 

मग्रार -3,  वदनाोंक 20/05/2013 

 

57.  र जगार हमी य जना प्रभागाोंतगात आयुक्त, महात्मा गाोंधी 

राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना-महाराष्ट्र नागपूर, 

विभागीय आयुक्त ि वजल्हावधकारी कायाालयातील काही 

पदे वनरसीत करुन त्याऐिजी नव्याने पदे वनमााण 

करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार हय -

2013/प्र.क्र.3,आस्थाप-3,  वदनाोंक 

15/03/2013 

 

58.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात वििेष कायाक्रम अवधकारी (मग्रार हय ) 
Special Programme Officer 

{MGNREGA} पदे वनमााण करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार हय -2013/प्र.क्र.21, 

आस्थाप-3,  वदनाोंक 20/06/2013 

 

59.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेिरील विभागीय आयुक्त,वजल्हावधकारी, 

वजल्हा पररषद, ि तालुका कायाालय येथे कायारत 

असलेल्या अवधकारी/कमाचारी याोंचे ग पनीय 

अहिाल वलवहण्यासाठी प्रवतिेदन अवधकारी ि 

पुनविाल कन अवधकारी घ वषत करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार हय -

2012/ग अअ/प्र.क्र.56, आस्थाप-3,  

वदनाोंक 04/12/2013 

 

60.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात विभागीय आयुक्त कायाालयातील 

लेखावधकारी, सहा.लेखावधकारी तसेच  

वजल्हावधकारी ि वजल्हा पररषद कायाालयातील 

सहा.लेखावधकारी पदाोंची कताव्यसूची. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार -

2013/प्र.क्र.114,मग्रार -7,  वदनाोंक 

06/12/2013 

 

61.  जुन्या र जगार हमी य जनेंतगात वदनाोंक 

01/04/2008 र जी अपूणा असलेली िासनमान्य 

यादीतील अपूणा कामे पूणा करण्याबाबत वििेष 

म वहम. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.र हय -

2013/प्र.क्र.456,मग्रार -8,  वदनाोंक 

23/12/2013 

 

62.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात ग्राम सेिकाोंच्या तक्रारी सोंदभाात 

अनुसराियाची कायापघ्दती. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार -2013/प्र.क्र.217, 

मग्रार -3,  वदनाोंक 22/01/2014 

 

63.  वनय जन विभागास वित्तीय अवधकार प्रदान 

करण्याबाबत वित्तीय अवधकार वनयम पुक्तस्तका 

(1978 भाग-2) 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र. सुप्रमा-2012/प्र.क्र.259, 

र हय -8 वदनाोंक 12/02/2014 

 

64.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात विलों बाने अदा करण्यात येणाऱया 

मजूरीिर {नुकसान भरपाई} विलों ब आकार 

देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मगाोंराग्रार हय -2014/प्र.क्र.6/ 

मग्रार -10,  वदनाोंक 26/02/2014 

 

65.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

मजूरीचे दरपिक. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मग्रार हय -

2014/प्र.क्र.15/र हय -1,  वद. 
26/02/2014 

 



66.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात कृवष विभागामार्ा त िेततळी 

घेण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.मगाोंराग्रार हय -

2014/प्र.क्र.16/ मग्रार -1,  वदनाोंक 

28/02/2014 

 

67.  वनय जन विभागाच्या आस्थापनेिरील र हय  

प्रभागाोंतगात लेखावधकारी हे पद महात्मा गाोंधी 

राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार  हमी य जना-महाराष्ट्र 

नागपूर आयुक्तालयाच्या आस्थापनेिर िगा 

करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र. इडीपी-1014/प्र.क्र.204/का-

1421,  वदनाोंक 02/07/2014 

 

68.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात ग्रामपोंचायतस्तरािरील प्रिासकीय 

खचाासाठी ग्रामपोंचायतीना वदनाोंक 01 ऑगस्ट 

2014 पासून अवग्रम उपलब्ध करुन देण्याबाबतची 

मागादिाक तते्व. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

वनणाय क्र.ग्रापोंअ/2014/प्र.क्र.120/ 

मग्रार -3,  वदनाोंक 24/07/2014 

 

69.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात उपवजल्हा कायाक्रम समन्वयकाोंची 
Deputy District Program 

Coordinator 12 पदे वनमााण करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग, िासन 

वनणाय क्र.आस्थाप-2013/प्र.क्र.211/ 

मग्रार -3,  वदनाोंक 30/07/2014 

 

70.  र जगार हमी विभागातून वदनाोंक 01/04/2010 ते 

31/06/2014 पयान्त वनगावमत करण्यात आलेल्या 

महत्वाच्या िासकीय आदेिाोंची सूची 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग, िासन 

वनणाय क्र.मग्रार -2014/प्र.क्र.38/मग्रार -

10,  वदनाोंक 13/08/2014 

 

71.  महाराष्ट्र र जगार हमी अवधवनयम {सुधारणा} 2014 

अोंमलबजािणीबाबत अवधसूचना 

िासन वनणाय क्रमाोंक .अवधवनयम-2011/  

प्र.क्र.59/मग्रार -10, वदनाोंक 

24/8/2014 

 

72.  महाराष्ट्र र जगार हमी अवधवनयम 1977 {वद.6 

ऑगस्ट 2014 पयान्त सुधाररत} नुसार य जनेच्या 

अोंमलबजािणीबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग,िासन 

वनणाय क्रमाोंक.अवधवनयम-

2011/प्र.क्र.59/ मग्रार -10, वदनाोंक 

26/8/2014 

 

73.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जने 

कररता सन २०१४-१५ या वित्तीय िषाा पासून कें द्र 

िासनाकडून प्राप्त ह णारा वनधी खचा करण्याकररता 

निीन लेखािीषा उघडणेबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग, िासन 

वनणाय क्र.मग्रार २०१४/प्र. क्र. 

१०/र हय ७, वदनाोंक 27/08/2014 

 

74.  ई-प्रिासन ध रणाोंतगात प्रकल्प अोंमलबजािणी 

सवमती  

 (पी.आय.सी ) स्थापन करणेबाबत 

िासन वनणाय क्र.मग्रार हय २०१४-

15/वनवि/ प्र.क्र. 26 /र हय -9, वदनाोंक 

30/10/2014 

 

75.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात कराियाच्या सामावजक अोंकेक्षण 

प्रवक्रयेबाबत मागादिाक सूचना. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग, िासन 

वनणाय क्रमग्रार -२०१४/प्र.क्र.६०/र हय -

६अ   वदनाोंक 13/11/2014 

 

76.  निवनवमात पालघर वजल्हयासाठी र जगार हमी 

य जना प्रभागाोंतगात वजल्हा पररषद कायाालयातील 

र जगार हमी य जना कक्षासाठी पदे वनमााण 

करण्याबाबत 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग, िासन 

वनणाय क्र -आस्थाप-२०१४ / प्र.क्र.१६८/ 

मगार -३   वदनाोंक 13/11/2014 

 

77.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जने 

अोंतगात अपूणा विवहरी पूणा करण्यातील अडचणी 

ि धून उपाय य जना सुचविण्यासाठी ताोंविक गठीत 

करणेबाबत 

िासन आदेि क्र.मग्रार हय /प्र. क्र. ०७/ 

मग्रार  -१ वदनाोंक 30/01/2015  

 



78.  महात्मा गाोंधी नरेगा अोंतगातच्या वसोंचन विहीर 

ताोंविक सवमतीच्या सदस्यपदी वनयुक्ती करणेबाबत 
िासन आदेि क्र.मग्रार हय /प्र. क्र. ०७/ 

मग्रार  -१  वदनाोंक 03/02/2015 

 

79.  जुन्या र जगार हमी य जनेंतगात वद. 1.4.08 र जी 

अपूणा असलेली िासन मान्य यादीतील अपूणा कामे 

पूणा करण्यासाठी वििेष म वहमेस मुदतिाढ 

देण्याबाबत   

िासन वनणाय क्रमाोंक र हय  - 2013/ 

प्र.क्र.456/र हय -8 वदनाोंक 

03/02/2015 

 

80.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जनेत 

“एक वदिस मजूरा स बत” यासोंकल्पनेंतगात ग्राम 

र जगार वदनी विविध उपक्रम राबविण्याबाबत. 

िासन वनणाय क्रमाोंक:मग्रार -

2015/प्र.क्र.11/ र हय -6ब  वदनाोंक 

 11/03/2015 

 

81.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात वर्रत्या िाहनाच्या ( म बाइल वॅ्हन ) 

माध्यमातून जन-जागृती करण्यासाठी पुणे 

वजल्याकररता द न म बाइल वॅ्हनची अवधक तरतूद 

करणेबाबत. 

िासन वनणाय क्रमाोंक:आयईसी-

2015/प्र.क्र. 52 /र हय -6ब, वदनाोंक 

 25/03/2015 

 

82.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

मजुरीचे दरपिक 
िासन वनणाय क्र. -मजुरी-

२०१५/प्र.क्र.२८/ र हय -1, वदनाोंक 

 10/04/2015 

 

83.  ल कनेते ग पीनाथ मुोंडे याोंच्या स्मरणाथा वदनाोंक 3 

जुन ते 9 जुन 2015 याकालािधीत पयाािरण 

सप्ताह साजरा करणेबाबत 

िासन वनणाय क्रमाोंक : मग्रार 2015 / 

प्र.क्र. 56 / मग्रार -1, वदनाोंक 

26/05/2015 

 

84.  इों वदरा आिास येाजनेंतगात बाोंधण्यात येणा-या 

घरकुलाच्या कामातील अकुिल कामे महात्मा गाोंधी 

राष्ट्र ीय गामीण रेाजगार हमी येाजनेंतगात घेणेबाबत 
 
 

क्रमाोंक-मग्रार -२०१४/प्र.क्र.६४अ/रेाहयेा-

१०अ, वदनाोंक   30/05/2015 

 

85.  निवनवमात पालघर वजल्हयासाठी र जगार हमी 

य जना प्रभागाोंतगात वजल्हावधकारी कायाालयातील 

र जगार हमी य जना कक्षासाठी पदे वनमााण 

करण्याबाबत 

िासन वनणाय क्रमाोंक आस्थाप-

2014/प्र.क्र. /172/मग्रार -3 वदनाोंक 

6/07/2015 

 

86.  महात्मा गाोंधी नरेगा अोंतगात अवतिृष्ट्ीमुळे खचलेल्या 

ि बुजलेल्या विवहरी ोंच्या दुरुस्तीची कामे घेण्याबाबत 
िासन वनणाय क्र.मग्रार -014/प्र.क्र.25/ 

मग्रार -1 वदनाोंक 20/07/2015 

 

87.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जने 

अोंतगात वििेष कायाक्रम ताोंविक अवधकारी-

मगाोंराग्रार हय  (Special Technical 

Officer-MGNREGA) याोंची वजल्हा पररषद 

आस्थापनेिर ९६ पदे वनमााण करण्याबाबत 

िासन वनणाय क्रमाोंक - आस्थाप- 

2015/प्र.क्र. 88/मग्रार -3, वदनाोंक 

24/07/2015 

 

88.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना, 

ठाणे कायाालयाचे मुख्यालय घ वषत करणेबाबत 

िासन वनणाय क्रमाोंकःआस्थाप-

2015/प्र.क्र. 109 /मग्रार -3, वदनाोंक  

30/07/2015 

 

89.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जनेची 

प्रचार ि प्रवसध्दी करण्यासाठी जावहरात सोंस्थाोंचे 

पॅनेल तयार करण्याबाबत. 

िासन वनणाय क्रमाोंक:मग्रार हय २०१४/ 

प्र.क्र.49/र हय  - 6 ब, वदनाोंक - 
30/07/2015 

 

90.  ई-प्रिासन ध रणाोंतगात र जगार हमी य जना 

विभागाची प्रकल्प अोंमलबजािणी सवमती ( 
Project Implementation Committee ) 

स्थापन करणेबाबत. 

िासन वनणाय क्रमाोंक :मग्रार हय  

2013/प्र.क्र. 250/र हय -6ब वदनाोंक 

5/08/2015 

 



91.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेअोंतगात िेततळयाोंची कामे ग्रामपोंचायतीमार्ा त 

/ योंिणामार्ा त घेण्याबाबत.. 

िासन वनणाय क्रमाोंक - मग्रार -

2015/प्र.क्र. 85/र हय -1 वदनाोंक 

14/09/2015 

 

92.  मवहला ि बाल विकास विभागाच्या य जनेिी 

अवभसरण करुन महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण 

र जगार हमी  य जनेअोंतगात अोंगणिाडी कें द्राची 

बाोंधकामे करणेबाबत 

िासन वनणाय क्रमाोंक मग्रार हय -

2013/प्र.क्र. 01/र हय -1 वदनाोंक 

21/09/2015 

 

93.  राज्य र जगार हमी य जनेंतगात घेण्यात येणा-या 

धडक वसोंचन विहीर य जनेतील रद्द करण्यात 

आलेल्या विहीरी परत सुरु करणेबाबत. 

िासन वनणाय क्रमाोंक-य जना-2015/ 

प्र.क्र.28(3)/र हय -5 वदनाोंक 

27/11/2015 

 

94.  “मागेल त्याला िेततळे” य जना मोंजूर करणेबाबत िासन वनणाय क्र. िेततळे-

2016/प्र.क्र.1(74)/ र हय -5 वदनाोंक 

17/02/2016 

 

95.  र जगार हमी य जनेिर न्यायालयीन वनणायानुसार 

कायारत हजेरी सहाय्यकाोंच्या रु.750-940 या 

असुधारीत िेतनशे्रणीत सुधारणा करुन तयाोंना 6 

व्या िेतन आय गानुसार िेतनबँड रु.4440-

7440+रु. 1300 गे्रड िेतन ही समकक्ष सुधारीत 

िेतन सोंरचना अनुजे्ञय करणेबाबत. 

क्रमाोंक.हसका-2015/प्र.क्र.50/मग्रार -3 

वदनाोंक 11/03/2016 

 

96.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात वर्रत्या िाहनाच्या ( म बाईल वॅ्हन ) 

माध्यमातून पुणे ि औरोंगाबाद विभागामधे्य जन 

जागृती करणे. 

िासन वनणाय क्रमाोंक.आयईसी-

2016/प्र.क्र.5 /मग्रार -6ब वदनाोंक 

18/03/2016 

 

97.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

मजुरीचे दरपिक. 

िासन वनणाय क्रमाोंक : मग्रार  - 2016/ 

प्र.क्र. 40/ मग्रार -1 वदनाोंक 

1/04/2016 

 

98.  गािाोंमधे्य सािाजवनक वठकाणी पेव्हर ब्लॉक 

बसविण्याचे काम महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण 

र जगार हमी य जनेंतगात अवभसरणाद्वारे 

घेण्याबाबत. 

िासन वनणाय क्रमाोंक - मग्रार  -2016 / 

प्र.क्र. 27/मग्रार -10 अ वदनाोंक 

10/05/2016   

 

99.  जुन्या र जगार हमी य जनेची िासनमान्य यादीतील 

अपुणा कामे पूणा करण्याबाबत  
िासन वनणाय क्रमाोंक.मग्रार -2013/प्र.क्र. 

321/ र हय -8 वदनाोंक 18/05/2016 

 

100.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

- महाराष्ट्र अोंतगात प्रिासकीय ि ताोंविक मोंजुरीचे 

अवधकार प्रदान करण्याबाबत. छाननी सवमती 

गठीत करण्याबाबत. 

िासन वनणाय क्रमाोंक-मग्रार हय -

2010/प्र.क्र. 47/र हय -10 वदनाोंक 

17/06/2016  

 

101.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात ग्रामपोंचायतीमार्ा त र पिन सोंरक्षण ि 

सोंग पनाबाबत -च्या नागपूर ि बीड वजल्हयातील 

कामाोंना मुदतिाढ देण्याबाबत 

िासन वनणाय क्र.मग्रार -2016/प्र.क्र.64/ 

मग्रार -1 वदनाोंक 23/06/2016 

 

102.  मग्रार हय  अोंतगात म ठया आकारमानाची िेततळी 

ग्रामपोंचायतीमार्ा त घेण्याबाबत 
िासन वनणाय क्रमाोंक.मग्रार -

2015/प्र.क्र.85/ मग्रार -1 वदनाोंक 

13/07/2016 

 

103.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात वििेष कायाक्रम अवधकारी - मग्रार हय    
(Special Programme Officer - 

िासन वनणाय क्रमाोंक : आस्थाप 2013/ 

प्र.क्र. 21/मग्रार -3 वदनाोंक 

20/07/2016 

 



MGNREGA)याोंच्या पदाोंना मुदतिाढ ि काही पदे 

वनरवसत करण्याबाबत.. 
104.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जनें 

अोंतगात िैयक्तक्तक लाभार्थ्ााच्या िेतािर राबविण्यात 

येणा-या र्ळबाग लागिड कायाक्रम अोंतगात हजेरी 

पिके वनगावमत करणे, भरणे, पाररत करणे आवण 

कुिल/अकुिल बाबी ोंचे प्रदान करण्याचे अवधकार 

कृषी विभागास देणेबाबत. 

िासन वनणाय क्रमाोंक - र्ळबाग 2015/ 

प्र.क्र.22/ र हय -5 वदनाोंक 

3/09/2016 

 

105.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जनें 

अोंतगात आोंबा, ब र, आिळा, डावळों ब ि सोंिा या 

र्ळवपकाोंचे लागिडीमधील अोंतर ि कलमे / 

र पाोंचे लागिडीचे सुधाररत मापदोंडाबाबत. 

िासन वनणाय क्रमाोंक - र्ळबाग -

2015/प्र.क्र. 75/र हय -5 वदनाोंक 

3/09/2016 

 

106.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात िन विभागातील सक्षम अवधका-याोंना 

ताोंविक मोंजुरी ि प्रिासकीय मान्यता विषयक 

अवधकार प्रदान करण्याबाबत.. 

िासन वनणाय क्र.मग्रार -

2016/प्र.क्र.102/ मग्रार -1  वदनाोंक 

29/09/2016 

 

107.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

- महाराष्ट्र अोंतगात र पिािीका ि र पिने (िृक्ष 

लागिड) तयार करणे.  / ताोंविक ि आवथाक 

मापदोंड सुधाररत करणेबाबत.. 

िासन वनणाय क्र. मग्रार -

2016/प्र.क्र.103/ मग्रार -1 वदनाोंक 

29/09/2016 

 

108.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात सामावजक िनीकरण तसेच िन 

विभागामार्ा त घेण्यात येणा-या र पिाविका, 

र पिन, मृद - जलसोंधारण इत्यादी कामाोंतगात 

हजेरीपिके वनगावमत करणे, भरणे, पाररत करणे, 

आावण कुिल / अकुिल बाबी ोंचे भूगतान करण्याचे 

अवधकार िन विभागास प्रदान करण्याबाबत. 

िासन वनणाय क्र. मग्रार -

2016/प्र.क्र.102/ मग्रार -1 वदनाोंक 

29/09/2016 

 

109.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जनेंच्या 

अोंमलबजािणीबाबत इतर योंिणाोंची भुवमका ि 

जबाबदारी. 

िासन वनणाय क्रमाोंक-मग्रार -2015/प्र.क्र. 

134/मग्रार -10 अ वदनाोंक 1/10/2016 

 

110.  समृध्द महाराष्ट्र जनकल्याण य जना सन 2016-17 

ि 2017-18 मधे्य प्रभािीपणे राबविण्याबाबत.. 
 

िासन वनणाय क्र.मग्रार -2016/प्र.क्र.85/ 

मग्रार -1 वदनाोंक 01/10/2016 

 

111.  GIS Implementation in MGNREGA 

राज्यस्तरीय GIS Working Group सवमती 

स्थापन करणेबाबत.. 

िासन वनणाय क्रमाोंक-

मग्राराहय /वनवि/2016 -

17/प्र.क्र.23/र हय -9 वद. 
10/10/2016 

 

112.  राज्य र जगार हमी य जनेअोंतगात घेण्यात येणाऱया 

धडक वसोंचन विहीर कायाक्रमातील अपूणा विहीरी 

पूणा करण्यास मुदतिाढ देणेबाबत. 

िासन वनणाय क्रमाोंक -य जना-

2015/प्र.क्र. 28(3)/र हय -5 वदनाोंक 

25/10/2016 

 

113.  धडक वसोंचन विहीर कायाक्रमाोंतगात यितमाळ 

वजल्हयात देण्यात आलेल्या प्रवत तालुका 300 

विवहरी ोंच्या अवतररक्त लक्षाोंकाची अोंमलबजािणी 

करणेबाबत.. 

िासन वनणाय क्रमाोंक -धडक-

2016/प्र.क्र. 5/ मग्रार -5 वदनाोंक 

14/12/2016 

 

114.  मनरेगा अोंतगात कृवष विभागातील सक्षम िासन वनणाय क्रमाोंक -मग्रार हय /वनवि/  



अवधकाऱयाोंना नाडेप, व्हमी कों प क्तस्टग ि इतर 

कामाोंबाबत मजूरी प्रदान तसेच कामाोंना ताोंविक 

मोंजूरी ि प्रिासकीय मान्यताविषयक अवधकार 

प्रदान करण्याबाबत. 

2016/प्र.क्र.120/मग्रार -1  

वदनाोंक 14/12/2016 

115.  GIS Implementation in MGNREGA 

राज्यस्तरीय GIS Working Group 

(Expanded) विस्तारीत सवमती स्थापन 

करणेबाबत.. 

िासन वनणाय क्र.मग्रार हय /वनवि/2016-

17/ प्र.क्र.23/र हय -9 वदनाोंक 

20/12/2016 

 

116.  र जगार हमी य जनेअोंतगात धडक वसोंचन विहीर 

कायाक्रमाोंतगात यितमाळ वजल्हयात देण्यात 

आलेल्या प्रवत तालुका 300 विवहरीच्या अवतररक्त 

लक्षाोंकाच्या अोंमलबजािणीस मुदतिाढ देणेबाबत.. 

िासन वनणाय क्रमाोंक -धडक-

2016/प्र.क्र.5/ र हय  5 वदनाोंक 

21/03/2017 

 

117.  र जगार हमी य जनेअोंतगात र्ल त्पादन 

कायाक्रमाकररता वििेष घिक य जनेंतगांत अनुसूवचत 

जातीच्या लाभार्थ्ाांसाठी पतमयाादा मोंजुरीबाबत. 

िासन वनणाय क्र.र्ळबाग-

2017/प्र.क्र.10/ र हय  5 वदनाोंक 

27/03/2017 

 

118.  र जगार हमी य जनेअोंतगात र्ल त्पादन 

कायाक्रमासाठी सिासाधारण लाभार्थ्ाांकररता 

पतमयाादा मोंजुरीबाबत. 

िासन वनणाय क्र.र्ळबाग -

2017/प्र.क्र.10/ र हय -5 वदनाोंक 

27/03/2017 

 

119.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी  य जना 

मजुरीचे दरपिक. 

िासन वनणाय क्र.मग्रार -2017/प्र.क्र.16/ 

र हय -1 वदनाोंक 01/04/2017 

 

120.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय र जगार हमी य जनेअोंतगात 

कृवष, पिुसोंिधान, दुग्धव्यिसाय विकास ि मत्स्य 

व्यिसाय विभागामार्ा त मत्स्यसोंिधान विषयक 

कामाोंबाबत. 

िासन वनणाय क्र.मग्रार -2017/प्र.क्र.08/ 

र हय -1 वदनाोंक 05/05/2017 

 

121.  “ मागेल त्याला िेततळे ” य जनेअोंतगात क कण 

विभागासाठी सुधारीत आकारमानाच्या िेततळयास 

वििेष बाब म्हणुन मान्यता देणेबाबत. 

िासन वनणाय क्र.िेततळे-

2016/प्र.क्र.115/ र हय -5 वदनाोंक 

20/05/2017 

 

122.  मवहला ि बाल विकास विभागाच्या य जनेिी 

अवभसरण करुन महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण 

र जगार हमी य जने अोंतगात अोंगणिाडी कें द्र 

इमारतीचे बाोंधकाम करणेबाबत.. 

िासन िुध्दीपिक क्र.मग्रार हय -2013/ 

प्र.क्र.01/र हय -1 वदनाोंक 

03/07/2017 

 

123.  सन 2017-18 या वित्तीय िषाासाठी “वसोंचन 

विवहरी ोंचा धडक कायाक्रम” य जनेकररता वनधी 

विभागीय आयुक्त, नागपूर याोंचेकडे वितरीत 

करणेबाबत. 

िासन वनणाय क्र.विहीर -२०१६ 

/प्र.क्र.१७ /र हय -५   वदनाोंक 

31/07/2017 

 

124.  सन 2017-18 या वित्तीय िषाासाठी मागेल त्याला 

िेततळे य जनेकररता वनधी आयुक्त (कृषी), पुणे 

याोंच्याकडे िगा करणेबाबत. 
 

िासन वनणाय क्र.िेतत-२०१७/प्र.क्र.१८/ 

र हय -५   वदनाोंक 01/08/2017 

 

125.  “ मागेल त्याला िेततळे ” य जनेअोंतगात आवदिासी 

उपय जना के्षिामधे्य (TSP) लाभाथी वनिडीसाठी 

ठरिून वदलेली जमीन धारणेची अि विवथल 

करणेबाबत. 

िासन वनणाय क्र.िेतत-२०१७/प्र.क्र.४४/ 

र हय -५   वदनाोंक 02/08/2017 

 

126.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेअोंतगात वििेष ताोंविक अवधकारी-

िासन वनणाय क्र :- आस्थाप-

२०१५/प्र.क्र.८८/ मग्रार -३ वदनाोंक 

 



मगाोंराग्रार हय  (Special Technical 

Officer-MGNREGA) याोंची वजल्हा पररषद 

आस्थापनेिर ९६ पदे वनमााण केलेल्या पदाोंना ५ 

िषे मुदतिाढ देण्याबाबत 

28/08/2017 

127.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना-

महाराष्ट्र अोंतगात प्रिासकीय ि ताोंविक मोंजुरीचे 

अवधकार प्रदान करण्याबाबत. छाननी सवमतीस 

मुदतिाढ देणेबाबत.... 

िासन वनणाय क्र.मग्रार -२०१६/प्र.क्र.३४/ 

र हय -१० वदनाोंक 29/08/2017 

 

128.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय र जगार हमी य जनेंतगात ग्राम 

र जगार सेिकाोंच्या तक्रारीसोंदभाात अनुसराियाची 

कायापध्दती. 
 

िासन वनणाय क्र :- मग्रार -२०१६ 

/प्र.क्र.१७३ /मग्रार -१० अ वदनाोंक 

04/09/2017 

 

129.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जनेच्या 

अोंमलबजािणी करणाऱया वजल्हा कायाक्रम 

समन्वयक तथा वजल्हावधकारी ि सह वजल्हा 

कायाक्रम समन्वयक तथा मुख्य कायाकारी अवधकारी 

याोंचे मधे्य कामाची जबाबदारी वनक्तचचत करणेबाबत 
..... 

 िासन वनणाय क्र :- आस्थाप-२०१७ 

/प्र.क्र. १०२ /मग्रार -३ वदनाोंक 

29/09/2017 

 

130.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

मगाोंराग्रार हय  -महाराष्ट्र आयुक्तालय, नागपूर ि 

विभागीय आयुक्त /वजल्हावधकारी / वजल्हा 

पररषद/ तालुका कायाालयातील अस्थायी पदाोंना 

मुदतिाढ देण्याबाबत वद. १.१०.२०१७ ते वद. 

३१.१२.२०१७ 

िासन वनणाय क्रमाोंक आस्थाप-२०१७ 

/प्र.क्र.३० /मग्रार -3 वदनाोंक 

09/10/2017 

 

131.  सन २०१६-१७ या वित्तीय िषाातील र जगार हमी 

य जनेंतगात र्ल त्पादन कायाक्रमासाठी सिासाधारण 

लाभार्थ्ााकररता पतमयाादा मोंजुरीबाबत 

िासन वनणाय क्र :- र्ळबाग-२०१७ 

/प्र.क्र. १०२ /मग्रार -५ वदनाोंक 

30/10/2017 

 

132.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जनेच्या 

अोंमलबजािणी करणाऱया वजल्हा कायाक्रम 

समन्वयक तथा वजल्हावधकारी ि सह वजल्हा 

कायाक्रम समन्वयक तथा मुख्य कायाकारी अवधकारी 

याोंचे मधे्य कामाची जबाबदारी वनक्तचचत 

करणेबाबत..... 

िासन िुक्तिपिक आस्थाप-

2017/प्र.क्र.102 /मग्रार -3 वदनाोंक 

31/10/2017 

 

133.  नागपूर विभागातील गडवचर ली, भोंडारा, चोंद्रपूर, 

ग ोंवदया, ि नागपूर, वजल्याोंमधे्य वसोंचन विवहरी ोंचा 

धडक कायाक्रम घेणेबाबत.... 

िासन िुक्तिपिक क्र. : विहीर-

२०१६/प्र.क्र. ३१/र हय -५ वदनाोंक 

04/01/2018 

 

134.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

-महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालय, विभागीय आयुक्त/ 

वजल्हावधकारी/ वजल्हा पररषद/ तालुका 

कायाालयातील अस्थायी पदाोंना मुदतिाढ 

देण्याबाबत. वदनाोंक ०१.०१.२०१८ ते 

२८.०२.२०१८ 
 
 

िासन वनणाय क्र : आस्थाप-२०१७ 

/प्र.क्र. ३० /मग्रार -३ वदनाोंक 

20/01/2018 

 

135.  सन २०१७-१८ या वित्तीय िषाातील र जगार हमी 

य जनेअोंतगात र्ल त्पादन कायाक्रमासाठी वििेष 

िासन वनणाय क्र. र्ळबाग - २०१८ / 

प्र. क्र.७ / र हय  ५   वदनाोंक 

 



घिक य जना / अनुसूवचत जातीच्या लाभार्थ्ाांकररता 

पतमयाादेस मोंजूरी देणेबाबत 

26/02/2018 

136.  सन २०१७-१८ या वित्तीय िषाातील र जगार हमी 

य जनेअोंतगात र्ल त्पादन कायाक्रमासाठी सिासाधारण 

लाभार्थ्ाांकररता पतमयाादा मोंजूरीबाबत 

िासन वनणाय क्र. र्ळबाग - २०१८ / 

प्र. क्र.७ / र हय  ५ वदनाोंक 

26/02/2018 

 

137.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

-महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालय, विभागीय आयुक्त/ 

वजल्हावधकारी/ वजल्हा पररषद/ तालुका 

कायाालयातील अस्थायी पदाोंना मुदतिाढ 

देण्याबाबत. वदनाोंक ०१.०३.२०१८ ते 

३०.०९.२०१८ 

िासन वनणाय क्र : आस्थाप-२०१७ 

/प्र.क्र. ३० /मग्रार -३ वदनाोंक 

13/03/2018 

 

138.  मागेल त्याला िेततळे य जनेंतगात कायाारोंभ आदेि 

वदल्यानोंतर िेततळ्याचे काम पूणा करण्यासाठी 

वनक्तचचत करण्यात आलेल्या कालािधीस मुदतिाढ 

देण्याबाबत 

िासन वनणाय क्र : िेततळे २०१८ 

/प्र.क्र.६ /मग्रार -५ वदनाोंक 

11/04/2018 

 

139.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात सामावजक िनीकरण तसेच िन 

विभागामार्ा त घेण्यात येणाऱया र पिाविका, र पिन, 

मृद - जलसोंधारण इत्यादी कामाोंतगात हजेरीपिके 

वनगावमत करणे, भरणे, पाररत करणे, आवण 

कुिल / अकुिल बाबी ोंचे भूगतान करण्याचे 

अवधकार िन विभागास प्रदान करण्याबाबत.... 

िासन वनणाय क्र. -मग्रार -२०१६/ 

प्र.क्र.१०२ / र हय -१ वदनाोंक 

12/04/2018 

 

140.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जजेअोंतगात वै्ययक्तक्तक लाभार्थ्ाांच्या िेताच्या 

बाोंधािर ि िेतकऱयाोंच्या िेत जवमनीिर िन 

विभागाच्या सामावजक िनीकरण िाखेमार्ा ता िृक्ष 

लागिड कायाक्रम राबविणेबाबत 

िासन वनणाय क्र : मग्रार  २०१६ /प्र.क्र. 

६१/मग्रार -१ वदनाोंक 12/04/2018 

 

141.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

मजुरीचे दरपिक 
िासन वनणाय क्र. -मग्रार -२०१८ / 

प्र.क्र.४२/ र हय -१ वदनाोंक 

16/04/2018 

 

142.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना-

महाराष्ट्र अोंतगात प्रिासकीय ि ताोंविक मोंजुरीचे 

अवधकार प्रदान करण्याबाबत. छाननी सवमतीस 

मुदतिाढ देणेबाबत.... 

िासन वनणाय क्र : मग्रार  २०१६ 

/प्र.क्र.३४ /मग्रार -१० वदनाोंक 

16/04/2018 

 

143.  महात्मा गाोंधी नरेगाच्या कामािरील हजेरीपि (e-

muster) करण्यासाठी आपले सरकार कें द्राला 

प्रदान करण्याचे सेिा िुल्काचा दर वनक्तचचत 

करण्याबाबत. 

िासन वनणाय क्र. -मग्रार -२०१७/ 

प्र.क्र.५२/ र हय -१ वदनाोंक 

23/04/2018 

 

144.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

अोंतगात १२.५ से.मी.X २५ से.मी. वपििीत र पे 

२० से.मी. X ३० से.मी. वपििीत स्थानाोंतरीत 

करण्याचे र पिाविकेचे ताोंविक ि आवथाक मापदोंडास 

मान्यता देणेबाबत 

िासन वनणाय क्र : मग्रार  २०१८ 

/प्र.क्र.५१/ मग्रार -१ वदनाोंक 

29/05/2018 

 

145.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जजेअोंतगात 

वै्ययक्तक्तक लाभार्थ्ाांच्या िेताच्या बाोंधािर ि िेतकऱयाोंच्या 

िेत जवमनीिर िन विभागाच्या सामावजक िनीकरण 

िासन िुक्तिपिक क्र : मग्रार  २०१६ 

/प्र.क्र.६१ /मग्रार -१ वदनाोंक 

 



िाखेमार्ा त िृक्ष लागिड कायाक्रम राबविणेबाबत 
 
 

29/05/2018 

146.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना- 

महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालय, विभागीय आयुक्त/ 

वजल्हावधकारी/ वजल्हा पररषद/ तालुका कायाालयातील 

अस्थायी पदाना मुदतिाढ देणेबाबत वद.1.10.18 ते 
28.2.19 
 

िासन वनणाय क्र. आस्थाप-2017/प्र.क्र. 

30/मग्रार -3 वदनाोंक 4/10/18 

 

147.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेअोंतगात िन विभागातील अवधकाऱयाोंना प्रदान 

करण्यात आलेल्या प्रिासकीय अवधकाराोंत सुधारणा 

करण्याबाबत ि िन विभाग महामोंडळ (Forest 
Development Corporation of 

Maharashtra Ltd.) मधील सक्षम 

अवधकाऱयाोंना ताोंविक मोंजूरी ि प्रिासकीय मान्यता 

विषयक अवधकार प्रदान करण्याबाबत. 

िासन वनणाय क्र. मग्रार -

2016/प्र.क्र.102/मग्रार -1 वदनाोंक 

12/10/18 

 

148.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेअोंतगात राज्य अवभसरण आराखडयाची 

अोंमलबजािणी करणेबाबत मागादिाक सुचना 

िासन वनणाय क्र.मग्रार -

2018/प्र.क्र.138/मग्रार -1/ 

वद.5/11/18 

 

149.  नागपूर विभागातील गडवचर ली, भोंडारा, चोंद्रपूर, 

ग ोंवदया ि नागपूर वजल्हयामोंधे्य वसोंचन विवहरी ोंचा 

धडक कायाक्रम घेण्याबाबत 

िासन वनणाय क्र. विवहर-

2016/प्र.क्र.31/ र हय -5/ वदनाोंक 

01/11/2018 

 

150.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात अनुजे्ञय कामे प्राधान्याने घेण्याबाबत 
िासन पररपिक क्र. मग्रार -

2018/प्र.क्र.59/ मग्रार -1/ वदनाोंक 

27/11/18 

 

151.  र जगार हमी य जना विभागाच्या प्रिासन भिन, 16 िा 

मजला येथील पक्तचचम बाजू कडील म कळया जागेत 

बैठक व्यिस्था ि क्तव्ह.सी. रुम मधे्य िातानुकूलीत योंि 

ि विद्युतीकरणास प्रिासकीय ि वित्तीय मान्यता 

देणेबाबत.. 

िासन िुध्दीपिक क्र. आस्थाप-2016/ 

प्र.क्र.117/ मग्रार -3/ वदनाोंक 13/12/18 

 

152.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण रेाजगार हमी य जनेअोंतगात 

िैयक्तक्त लाभाची सलम समपातळी चर, गुरे प्रवतबोंधक 

चर, अनघड दगडी बाोंध, कों पािामेंि बोंवडोंग ढाळीचे 

बाोंधबोंवदस्ती, गॅवबयन बोंधारा, माती नाला बाोंध इ. मृद 

ि जलसोंधारणाच्या कामाोंबाबत ताोंविक ि प्रिासकीय 

मान्यतेचे अवधकार कृवष विभागास प्रदान करण्याबाबत.. 

िासन वनणाय क्र. मग्रार -

2016/प्र.क्र.120/मग्रार -1/ वदनाोंक 

30/11/2018 

 

153.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना-

महाराष्ट्र अोंतगात प्रिासकीय ि ताोंविक मोंजूरीचे अवधकार 

प्रदान करण्याबाबत. छाननी सवमतीस मुदतिाढ 

देणेबाबत.. 

िासन वनणाय क्र. मग्रार /2016/ प्र.क्र. 

34/र हय -10/ वदनाोंक 29/3/19 

 

154.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंअोंतगात िन विभागामार्ा त घेण्यात येणाऱया 

कामाोंना मान्यता देण्याकररता गठीत करण्यात 

आलेल्या सवमतीस मुदतिाढ देण्याबाबत 

िासन वनणाय क्र. मग्रार -2016/ प्र.क्र. 

102/ भाग-2/ मग्रार -1/ वदनाोंक 

25/3/19 

 

155.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना- 

महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालय, विभागीय आयुक्त/ 

वजल्हावधकारी/ वजल्हा पररषद/ तालुका 

िासन वनणाय क्र. आस्थाप-2017/ 

प्र.क्र.30/ मग्रार -3/ वदनाोंक 13/3/19 

 



कायाालयातील अस्थायी पदाना मुदतिाढ 

वद.1.3.19 ते 30.9.19  
156.  महाराष्ट्र ग्रामीण र जगार हमी य जनेतगात िन 

विभागामार्ा त घेण्यात येणाऱया कामाोंना मान्यता 

देण्याकररता गठीत करण्यात आलेल्या सवमतीस 

मुदतिाढ 

िासन वनणाय क्र. मग्रार -

2016/प्र.क्र.102 भाग-2/ मग्रार -1 

वदनाोंक 25/3/19 

 

157.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण रेाजगार हमी य जना-

महाराष्ट्र अोंतगात प्रिासकीय ि ताोंविक मोंजूरीचे 

अवधकार प्रदान करण्याबाबत. छाननी सवमतीस 

मुदतिाढ देणेबाबत 

िासन वनणायक क्र.मग्रार -

2016/प्र.क्र.34/ र हय -10 वदनाोंक 

29/3/19 

 

158.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

ि मागेल त्याला िेततळे य जनेंतगात अवभसरणाद्वारे 

िेततळयाची कामे घेणेबाबत 

िासन वनणाय क्र. िेततळे-2018 

प्र.क्र.129/ मग्रार -5/ वदनाोंक 4/7/19 

 

159.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण रेाजगार हमी 

य जनेंतगात मजुराोंची मजुरी T+8 या कालािधीमधे्य 

वद्वतीय स्वाक्षरीकत्यााकडून मोंजूर ह णेबाबत 

िासन वनणाय क्र. मग्रार 2019/ 

प्र.क्र.11/ र हय -6ब वदनाोंक 6/8/19 

 

160.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण रेाजगार हमी 

य जनेअोंतगात कृवष विभागातील सक्षम अवधकाऱयाोंना 

नाडेप, व्हमी कों प क्तस्टोंग ि इतर कामाोंबाबत मोंजूरी 

प्रदान तसेच कामाोंना ताोंविक मोंजूरी ि प्रिासकीय 

मान्यताविषयक प्रदान करण्यात आलेल्या 

अवधकारास मुदतिाढ देण्याबाबत 

िासन वनणाय क्र. मग्रार -2016/ 

प्र.क्र.120/ मग्रार -1/ वदनाोंक 

18/9/19 

 

161.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना-

महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालय, विभागीय आयुक्त/ 

वजल्हावधकारी/ वजल्हा पररषद/ तालुका 

कायाालयातील अस्थायी पदाोंना मुदतिाढ देण्याबाबत 

वदनाोंक 01.10.2019 ते 29.02.20 

िासन वनणाय क्र. आस्थाप-2017/ 

प्र.क्र.30/ मग्रार -3/ वदनाोंक 20/9/19 

 

162.  राज्य र जगार हमी य जनेंतगात घेण्यात आलेल्या 

धडक वसोंचन विवहर कायाक्रमाोंतगात पुनवजावित 

विवहरी ोंपैकी विल्लक/ सुरु न ह ऊ िकणाऱया 

विहीरी पूणा करण्यास ि य जनेस मुदतिाढ 

देण्याबाबत.. 

िासन वनणाय क्र. विवहर-2017/ प्र.क्र. 

51/ मग्रार -5/ वदनाोंक 07/11/20 

 

163.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना- 

महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालय, विभागीय आयुक्त/ 

वजल्हावधकारी/ वजल्हा पररषद/ तालुका 

कायाालयातील अस्थायी पदाोंना मुदतिाढ देणेबाबत 

वद. 01.03.20 ते वद. 31.08.20 

िासन वनणाय क्र. आस्थाप-2017/ 

प्र.क्र. 30/ मग्रार -3/ वदनाोंक 

18/02/20 
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अ.

क्र. 

शासकीय पररपत्रकानुसार वदलेले वििय पररपत्रक क्रमाांक ि वदनाांक अवभप्रा

य 

1.  महाराष्ट्र ग्रामीण र जगार हमी य जनेंतगात घेण्यात 

येणाऱया कामाकररता गािाचे िगीकरण करुन 

त्यानुसार वनय जन करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

पररपिक क्र. मग्रार हय -

2010/प्र.क्र.78/ र हय -6, वद. 27 

जुलै 2010 

 

2.  कुिल कामािरील (साधन सामग्रीिरील) खचााबाबत 

मागादिाक सूचना. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

पररपिक मग्रार हय -

2010/प्र.क्र.2/र हय -10 अ, वद. 
15/10/2010 

 

3.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात राज्यातील 33 वजल्हयात MIS 

समन्वयकाोंची नेमणूक करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन 

पररपिक क्र.मग्रार -

2010/प्र.क्र.13/मग्रार -9   वद.26 

ऑक्ट बर,2010 

 

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

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग पि 

क्र.p.Sec. do/CR 101/MRE -10वद. 

04 न व्हेंबर,2010 

 

5.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात प्रिासकीय खचा करण्याबाबत. 

िासन वनय जन विभाग िासन पररपिक 

मग्रार हय -2010/प्र.क्र.12/र हय -14, 

 वद. 11 न व्हेंबर,2010 

 

6.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जनेच्या 

logo बाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग पि 

क्र.मग्रार हय -2010/प्र.क्र.69/र हय -

10, वद.24/11/2010 

 

7.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जनेच्या 

प्रभािी अोंमलबजािणीसाठी वजल्हा पररषदेला 

मनुष्यबळ (ताोंविक पॅनलसह) बाहयस्थ पध्दतीने 

उपलब्ध करुन देण्याच्या सोंदभाात मागादिाक 

सूचना. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग पररपिक 

क्र.मग्रार हय -2010/प्र.क्र.7/र हय -10 

अ , 

वद. 16 वडसेंबर,2010 

 

8.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेबाबत NIC, MKCL, वजल्हा MIS 

समन्वयकाोंनी MIS बाबत कराियाची कामे. 

वनय जन विभाग िासन पररपिक 

क्र.मग्रार हय -2010/प्र.क्र.17/मग्रार -9,  

वद.21/1/2011 

 

9.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जनेच्या 

प्रभािी अोंमलबजािणीसाठी वजल्हा पररषदेला 

मनुष्यबळ बाहयस्थ पध्दतीने उपलब्ध करुन 

वनय जन विभाग िासन पररपिक 

क्र.मग्रार हय -2011/प्र.क्र.7/र हय -

10अ, 

 



देण्याबाबत.  वद. 05 एवप्रल,2011 

10.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात अनुजे्ञय िैयक्तक्तक लाभाथी कायाक्रम ि 

िैयक्तक्तक लाभार्थ्ाांचे प्रकार. 

वनय जन विभाग िासन पररपिक 

क्र.मग्रार -2010/प्र.क्र.5/र हय -10अ, 

 वद. 27 /4/2011. 

 

11.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात म ठया प्रमाणात काम घेण्याबाबत. 

िासन वनणाय क्र.मग्रार हय -

2011/प्र.क्र.29 /र हय -10अ, वद. 
02/5/2011 

 

12.  महाराष्ट्र ग्रामीण र जगार हमी य जनेंतगात करण्यात 

येणाऱया मजूरी िािपाच्या िेळापिकाबाबत. 

महाराष्ट्र िासन वनय जन विभाग िासन पि 

क्र.मजुरी 

िािप/2010/प्र.क्र.73/8र हय -10, वद. 

20 जुलै,2011 

 

13.  महातमा गाोंधी राषिर ीय ग्रामीण र जगार हमी य जने 

अोंतगात ग्रामपोंचायतीमार्ा त र पिािीका ि िृक्ष 

लागिड करणयाबाबत मागादिाक सूचना 

िासन पररपिक क्र.:मग्रार हय -२०१२/ 

प्र.क्र.२८/मग्रार -१,वदनाोंक 25/01/2012 

 

14.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात िैयक्तक्तक लाभार्थ्ाांच्या विवहरीची कामे 

घेण्याबाबत मागादिाक सूचना 

िासन पररपिक मग्रार -२०१0/ प्र.क्र.24/ 

र हय - 10 अ, वद. 27/01/2012 

 

15.  MGNREGS अोंतगात MIS ची अोंमलबजािणी 

प्रभािीपणे ह ण्याकररता राज्य व्यिस्थापन पथक 

{State Management Unit (SMU)} स्थापन 

करण्याबाबत 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -

२०१0/प्र.क्र.13 Part 2/र हय - 9, 

वद. 30/01/2012 

 

16.  MGNREGA-MIS कररता "मस्टर िर ॅकर" सोंकल्पना 

सुरु करणेबाबत. 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -२०१1/ 

प्र.क्र.28/ र हय -9  , वदनाोंक 

15/02/2012 

 

17.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जनेतून 

गािातील अोंतगात रसे्त घेण्याबाबत 
िासन पररपिक क्र.मग्रार -२०११/ 

प्र.क्र.११७ / र हय - १० अ   वदनाोंक 

17/02/2012 

 

18.  तातडीने वनधी उपलब्ध ह त नसल्यास MIS िर 

हजेरीपिाची न ोंद घेण्याबाबत सूचना 

िासन पररपिक क्र.:मग्रार -२०११/ 

प्र.क्र.५३/ मग्रार -१० अ    वद. 
01/03/2012 

 

19.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात प स्ट ऑवर्स द्वारे मजूरीच्या प्रदानाची 

गती िाढिण्यासाठी मागादिाक सूचना 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -२०१२/ 

प्र.क्र.३४/ र हय - ६ अ   , वद. 
29/3/2012 

 

20.  ग्रामीण विकास मोंिालय, भारत सरकार, निी 

वदल्ली याोंच्या वद. २३ माचा, २०१२ च्या 

अवधसूचनेस अनुसरून सुधाररत मजुरीचे दर रु. 

१४५ लागू करणेबाबत 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -२०१२/ 

प्र.क्र.१९ / र हय - १, वद. 

30/03/2012    

 

21.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेअोंतगात ग्रामपोंचायत स्तरािरील अपूणा कामे 

पूणा करण्यासाठी अवतररक्त मुख्य कायाकारी 

अवधकारी याोंना सोंवनयोंिण अवधकारी म्हणून वनयुक्त 

करणेबाबत 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -

२०१२/प्र.क्र.३०/ र हय -१ वद. 

  17/05/2012 

 

22.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात विवहत मुदतीत प्रिासकीय खचााकररता 

स्वतोंि बँक उघडण्याबाबत सूचना 
 

िासन पररपिक क्र.मग्रार  -२०१० / 

प्र.क्र.१२ / र हय -१४   , वदनाोंक 

02/06/2012 

 



23.  महात्मा गाोंधी राग्रार हय  अोंतगात मजुराोंची थवकत 

मजुरीची प्रलों वबत देयके तातडीने अदा करण्याबाबत 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -२०११/प्र.क्र.१५ 

/र हय -१० अ   , वदनाोंक 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 र हय ोंतगात क िगा नगरपावलका के्षिाोंमधे्य  

कामाोंच्या अोंमलबजािणीसाठी य जना तयार 

करण्याकररता अभ्यासगि स्थापन करण्याबाबत 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -२०१२/ 

प्र.क्र.५५/ र हय -१०, वदनाोंक 

12/07/2012 

 

26.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात प स्ट ऑवर्स मधे्य असलेली खाती 

बँकाोंमधे्य स्थलाोंतररत करण्याबाबतची वििेष म हीम 

िासन पररपिक क्र.मग्रार  -२०१२/ 

प्र.क्र.८३/ र हय -६ब, वदनाोंक 

31/8/2012 

 

27.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात गाि तलाि ि पारोंपाररक 

पाणीसाठ्यातील गाळ काढणेबाबत 

िासन पररपिक क्र मग्रार -२०११/ 

प्र.क्र.१८/ र हय -१  , वदनाोंक, 
14/09/2012   

 

28.  मग्रार हय च्या वनय जनासाठी नरेगा के्षिीय वनय जन 

अवधकारी ही सोंकल्पना राबविणेबाबत. 

MGNREGA-2012/CR-07/EGS-10A 

  वदनाोंक 18/09/2012 

 

29.  मग्रार हय अोंतगात योंिणेमार्ा त करण्यात येणा-या 

कामिरील मजराोंची हजेरी ग्रामर जगार सेिकाोंनी 

घेणेबाबत. 

िासन पररपिक क्र. : मग्रार हय  

२०१२/प्र.क्र.१४३/ र हय  -१० अ    
वदनाोंक 21/09/2012 

 

30.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात अनुदे्नय निीन कामे घेण्याबाबत 

मागादिाक सूचना 

िासन पररपिक क्र.मग्रार  -

२०१२/प्र.क्र.३६/ र हय -१, वद. 

09/10/2012   

 

31.  वजल्हा ि तालुका पातळीिर कों िािी कमाचारी 

नेमणूक करण्यासाठी मागादिाक सूचना 

क्र. आस्थाप.२०१३/प्र.क्र.४/र हय -३ 

वदनाोंक 11/02/2013 

 

32.  
महाराष्ट्र ग्रामीण र जगार हमी य जनेंतगात मवहला 

मजुराोंचे सक्षमीकरण करण्याबाबत मागादिाक सूचना 

िासन पररपिक क्र. मग्रार -

२०१३/प्र.क्र.-१३6/र हय -६ब ,वद. 
12/02/2013 

 

33.  मेळघाि भागात महात्मा गाोंधी राग्रार हय  अोंतगात 

एकाक्तत्मक पितीने पथदिी प्रकल्प (Pilot 

Project) राबिून सन-२०१३ च्या उन्हाळ्यामधे्य 

पाणल िाचे वनय जन करण्याबाबत. 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -२०१३/प्र.क्र.-

२७/ र हय -१, वद. 20/02/2013 

 

34.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात ग्रामपोंचायती मार्ा त घेण्यात येणाऱया 

कामाोंचे मजुरी सावहत्याचे प्रमाण राखण्याबाबत 

सूचना 

िासन पररपिक क्र. मग्रार -

२०१३/प्र.क्र.-४२/र हय -१ ,वद. 
16/03/2013 

 

35.  
Ombudsman वनयुक्तीबाबत अवधसूचना 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -२०१३/प्र.क्र.-

१३३/र हय -६अ , वदनाोंक 16/03/2013  

 

36.  महात्मा गाोंधी राग्रार हय  अोंतगात ग्रामपोंचायतीद्वारे 

घेण्यात येणाऱया कामाोंना कायाारोंभ आदेि 

देण्याबाबत 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -२०१३/प्र.क्र.-

१५६/ र हय -१० अ, वदनाोंक 

18/03/2013    

 

37.  महात्मा गाोंधी राग्रार हय  अोंतगात जॉब काडा चे 

नुतनीकरणाबाबत 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -२०१३/प्र.क्र.-

१४२/ र हय -१० अ, वद. 18/03/2013  

 

38.  कायाान्वीत कामाचे मुल्यमापन (Performance 
Evaluation of Implementation of 
MGNREGA) 

िासन पररपिक क्र. मग्रार हय  /२०१३ -

१४ /वन.वि./प्र.क्र.८/र हय -९,वद. 

15/04/2013  

 



39.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जने 

अोंतगात प्रिासकीय खचा करण्याबाबतच्या सुधाररत 

सूचना. 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -२०१०/प्र.क्र.-

१२/र हय -७ , वद. 04/06/2013 

 

40.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जने 

अोंतगात ग्रामपोंचायत मार्ा त र पिनाोंचे सोंरक्षण ि 

सोंग पनाबाबत 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -२०११/प्र.क्र.-

२८/र हय -१   वदनाोंक 18/06/2013 

 

41.  १/७/२०१३ पासून सोंपूणा राज्यात ई-मस्टरचा िापर 

करण्याबाबत, तसेच २०१२-१३ मधे्य न िापरलेले 

जुने मस्टर (invalidate) अिैध करण्याबाबत 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -२०१३/प्र.क्र.-

२९८/र हय -१० अ   , वदनाोंक 

25/06/2013 

 

42.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

महाराष्ट्र अोंतगात MIS िर हजेरीपिाची न ोंद 

घेणेबाबत 

िासन पररपिक क्र. मग्रार -

२०१३/प्र.क्र.-५४/र हय -१० वदनाोंक 

26/07/2013 

 

43.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

महाराष्ट्र अोंतगात ग्राम पोंचायत मधील सोंग्राम 

कें द्रामार्ा त मजुराोंना िेतन वचट्ठी (Pay Slip) 

वितरीत करण्याबाबत. 

िासन पररपिक क्र. मग्रार -

२०१३/प्र.क्र.-२४४/र हय -६ ब   वदनाोंक 

12/08/2013 

 

44.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात तक्रार वनिारण प्रावधकारी 

(ओम्बडसमन) याोंच्या दैनोंवदन कामकाजाबाबत 

मागादिाक सूचना 
 

िासन पररपिक क्र. मग्रार -

२०१३/प्र.क्र.-१६५/र हय -६ अ  वदनाोंक 

14/08/2013 

 

45.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

प्रभािीपणे राबविण्यासाठी राज्यात कों िािी 

कमाचाऱयाोंसाठी एकच समान ध रण ठरविण्यासाठी 

ि त्याची अोंमलबजािणी यासाठी सवमती गठीत 

करण्याबाबत 

िासन पररपिक क्र. कों िािी-

२०१३/प्र.क्र.-१६१/र हय -३  वदनाोंक 

16/09/2013 

 

46.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात मजुराोंना मजुरीचे प्रदान e-FMS 

प्रणालीद्वारे करण्याची कायापिती 

िासन पररपिक क्र. मग्रार -

२०१३/प्र.क्र.-२५५/र हय -६ ब   वदनाोंक 

16/09/2013 

 

47.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ी ग्रामीण र जगार हमी य जना - 

महाराष्ट्र या य जनेचा आढािा MIS िरील 

आकडेिारीच्या आधारे घेणे बाबत. 

िासन पररपिक क्र. : मग्रार हय /वनवि/ 

2013-14/प्र.क्र. 21/र हय -9  वदनाोंक 

19/09/2013    

 

48.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

ि राष्ट्र ीय ग्रामीण उपजीविका कायाक्रम या द न 

य जनाोंची साोंगड घालणेबाबत. 

िासन पररपिक क्र. मग्रार -२०१३/ 

प्र.क्र.१३६/मग्रार -१,  वदनाोंक 

14/11/2013 

 

49.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेअोंतगात अनुदे्नय निीन कामाोंबाबत सुधाररत 

सूचना 
 

िासन पररपिक क्र.:मग्रार य -२०१२ 

/प्र.क्र.०५/मग्रार -१,  वद. 06/01/2014 

 

50.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेअोंतगात अनुजे्ञयनिीन कामाोंबाबत सुधाररत 

सूचना 

िासन पररपिक क्र.:मग्रार य -२०१२/ 

प्र.क्र.०५ /मग्रार -१   वदनाोंक 

06/01/2014 

 

51.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेअोंतगात वनयुक्त कों िािी ताोंविक अवधकाऱयाोंना 

म जणी पुक्तस्तकेतील न ोंदी प्रमावणत करण्यासाठी 

प्राय वगक तत्वािर अवधकार प्रदान करण्याबाबत 

िासन पररपिक क्र.:मग्रार -

२०१४/प्र.क्र.५/ पुनबाां. ७/२०१०/र य -

१० अ, 

वदनाोंक 20/01/2014 

 



52.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना- 

महाराष्ट्र अोंतगात घेण्यात येणाऱया वसोंचन विवहरीची 

कामे पूणा करण्यासाठी वििेष म हीम 

िासन पररपिक क्र.:मग्रार -२०१४/ 

प्र.क्र.०९/मग्रार -१, वदनाोंक 

05/02/2014 

 

53.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

e-FMS प्रणालीचा अिलोंब करण्याबाबत. 
 

िासन पररपिक क्र.:मग्रार -

२०१४/प्र.क्र.१८/मग्रार -७, वद. 
07/02/2014 

 

54.  राज्य र जगार हमी य जनेंतगात घेण्यात येणाऱया  

जिाहर/धडक वसोंचना विवहर य जनेतील प्रगती 

पथािरील प्राप्त लाभार्थ्ाांच्या विवहरी महात्मा गाोंधी 

राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जनेंतगात िगा करणे 

ि उिाररत विवहरी ोंचे अनुदानात िाढ करणे बाबत. 

िासन पररपिक क्र. य जना-

2013/प्र.क्र. 123/र हय -5 , वदनाोंक 

28/02/2014   

 

55.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात कों िािी कमाचाऱयाोंसाठी समान ध रण 

राबविण्यासाठी गठीत केलेल्या सवमतीच्या 

अहिालातील विर्ारिी ोंबाबत कराियाची कायािाही. 

िासन पररपिक क्र.कों िािी-२०१४/ 

प्र.क्र.४०/मग्रार -३, वदनाोंक 

01/03/2014 

 

56.  
महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात कों िािी कमाचारी ध रणाचा मसुदा. 

सोंदभा : िा.पररपिक क्र.कों िािी-२०१४/ 

प्र.क्र.४०/मग्रार -३  , वदनाोंक 

01/03/2014 

 

57.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेअोंतगात ग्राम र जगार सेिकाोंचे सुधाररत 

मानधन वनक्तचचत करण्याबाबत मागादिाक सूचना. 

िासन पररपिक क्र.:मग्रार हय -२०१०/ 

प्र.क्र.४८/मग्रार -१०   , वदनाोंक 

04/03/2014 

 

58.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेअोंतगात सन २०१३-१४ च्या ARMS 
(Accounts Management Related 

Services) कररता सनदी लेखापालाोंची (CA) 

वनयुक्ती करण्याबाबत. 

मग्रार हय -२०१४/प्र.क्र.२१/मग्रार -७  , 
वदनाोंक 13/03/2014 

 

59.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

अोंतगात कुिल कामाचे प्रदान करताना घ्याियाची 

दक्षता. 

मग्रार -२०१३/प्र.क्र.१४०/मग्रार -७  , 
वदनाोंक 14/03/2014 

 

60.  
महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

- महाराष्ट्र या य जनेंतगात साप्तावहक मजूर 

उपक्तस्थती न ोंदविण्याबाबत मागादिाक सूचना. 

िासन पररपिक क्र. : 

मग्रार हय /वन.वि./ 2013-14/प्र.क्र. 

1/र हय -9  ,  
वदनाोंक 25/03/2014 

 

61.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेअोंतगात वनमााण करण्यात आलेल्या वििेष 

कायाक्रम अवधकारी - मग्रार हय  पदाोंचे िेतन, 

कायाालयासाठी जागा, नरेगा व्यवतररक्त देण्यात 

येणारे इतर काम याोंबाबत मागादिाक सूचना. 

िासन पररपिक क्र.: आस्थाप- २०१३/ 

प्र.क्र.२१/ र हय -३  , वदनाोंक 

29/03/2014 

 

62.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जने 

अोंतगात वु्रक्ष लागिड कायाक्रमासाठी ग्रामपोंचायतीस 

सुचना देणेबाबत. 

िासन पररपिक क्र.: िासन पररपिक 

क्र. : मग्रार २०१४/प्र.क्र.२०/र हय -१, 

वद. 01/04/2014. 

 

63.  राज्य र जगार हमी य जनेंतगात घेण्यात येणाऱया 

जिाहर/धडक वसोंचन विहीर य जनेतील प्रगती 

पथािरील पाि लाभार्थ्ााच्या विवहरी महात्मा गाोंधी 

राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जनेंतगात िगा 

करणेसाठी मागादिाक सूचना. 

िासन पररपिक क्र. य जना-२०१३/प्र. 

क्र. १२३/र हय -५, वदनाोंक 

16/04/2014 

 



64.  सामावजक अोंकेक्षण सोंचालनालय, महात्मा गाोंधी 

राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना महाराष्ट्र राज्य 

- कों िािी पदाोंच्या भरतीबाबत मागादिाक सूचना. 

िासन पररपिक क्र.: मग्रार -२०१३/ 

प्र.क्र.२४९/र हय - अ , 

वद.28/04/2014 

 

65.  र जगार हमी य जनेंतगात अवधसोंख्य पदािर कायारत 

तसेच न्यायवनणायानुसार कायारत ि सेिाखोंवडत हजेरी 

सहाय्यकाोंच्या सेिाोंच्या अनुषोंगाने कराियाच्या पुढील 

कायािाहीबाबत. 

िासन पररपिक क्र.:हसका-

२०१४/प्र.क्र.५१/ र हय -३   , वदनाोंक 

17/05/2014 

 

66.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जने 

अोंतगात िैयक्तक्तक लाभार्थ्ााच्या िेतािर डावळों ब या 

क रडिाहू र्ळपीकाची प्राय वगक प्रकल्प म्हणून 

लागिड करणेबाबत. 

िासन पररपिक क्र.:मग्रार  २०१३/ 

प्र.क्र.११८/र हय  -१ , वद. 
19/06/2014 

 

67.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेअोंतगात वनयुक्त कों िािी ताोंविक अवधकाऱयाोंना 

म जणी पुक्तस्तकेतील न ोंदी प्रमावणत करण्यासाठी 

प्राय वगक तत्वािर अवधकार प्रदान करण्याच्या 

कायापितीस मुदतिाढ देण्याबाबत. 

िासन वनणाय क्र.:मग्रार  

२०१४/प्र.क्र.५५/ र हय  -१, वदनाोंक 

27/06/2014 

 

68.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात विलों बाने अदा करण्यात येणाऱया 

मजुरीिर नुकसानभरपाई (विलों ब आकार) देण्यास 

मुदतिाढ देण्याबाबत. 

िासन पररपिक क्रमाोंकः मगाोंराग्रार हय -

२०१४/प्र.क्र.१०/र हय -६ब, 

वद.31/07/014 

 

69.  महातमा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जने 

अोंतगात सन २०१५-१६ चया लेबर बजेिसाठी 

कुिुोंबाची कामाची मागणी घेणयास्ति ि आधार 

क्रमाोंक ग ळा करणेसाठी सिेक्षण करण्याबाबत. 

िासन पररपिक क्र. मग्रार हय -

२०१४/प्र.क्र.४५/र हय -७, 

वद.4/08/2014 

 

70.  सन २०१५-१६ चे लेबर बजेि तयार करणताना 

१३८ तालुक्ाोंमधे्य IPPE (Intensive 
Participating Planning Exercise) 

करण्याबाबत. 

िासन पररपिक क्र. मग्रार हय -२०१४/ 

प्र.क्र.४५/र हय - ७ , वदनाोंक 

08/08/2014 

 

71.  महातमा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जने 

ग्रामपोंचायतीमार्ा त करण्यात आलेल्या िृक्ष लागिड 

कायाक्रमाची वििेष तपासणी म हीम (वद.२५ 

ऑगस्ट,२०१४ ते १५ सप्टेंबर, २०१४) 

िासन पररपिक क्र. मग्रार हय -२०१४/ 

प्र.क्र.५७/र हय -१, वद. 19/08/2014 

 

72.  मगाोंराग्रार हय अोंतगात वसोंचन विवहरी ोंच्या कामा 

सोंदभाात अवतररक्त मागादिाक सूचना 
 

िासन पररपिक क्र. मग्रार हय -

२०१४/प्र.क्र.४५/र हय  १, वद. 
21/08/2014 

 

73.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात ग्राम र जगार वदिस राबविण्याबाबत. 
 

िासन पररपिक क्र. मगाोंराग्रार हय -२०१३/ 

प्र.क्र.१८६/र हय - ६ ब , वद. 
05/09/2014. 

 

74.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात राज्य गुणित्ता व्यिस्थापन वनररक्षक 

(SQM) याोंच्या कायाप्रणालीत बदल करणे बाबत. 

िासन पररपिक क्र. मग्रार -

2013/प्र.क्र.60/र हय -1, वद. 
07/11/2014 

 

75.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

-महाराष्ट्र या य जनेंतगात साप्तावहक मजूर उपक्तस्थती 

अहिाल प्रते्यक िुक्रिारी न ोंदविण्याबाबत. 

िासन पररपिक क्र-मग्रार हय / वनवि/ 

२०१४-१५/प्र.क्र. २8/र हय  -९, वद. 
07/11/2014 

 

76.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतागत िन वनिासी अनुसुवचत जमाती ोंना 

िासन पररपिक प्रकरण क्रमाोंक 

९१/र हय -१०अ, वद. 13/11/2014   

 



अवतररक्त ५० वदिस र जगार देणेबाबत. 

77.  महात्मा गाोंधी नरेगा अोंतगात भिके विमुक्त कुिुोंब 

मजुर एका वजल्हयातुन दुस-या वजल्हयात 

कामासाठी येणा-या असोंघवित मजूराोंची नेाोंदणी 

करून त्याोंना तात्काळ जॅाब काडा वितरीत 

करण्याबाबत. 

िासन पररपिक प़करण क़माोंक ९/रेाहयेा-

१०अ, वद. 08/12/2014   
  

 

78.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात अवतिृष्ट्ीमुळे खचलेल्या ि बुजलेल्या 

विवहरी ोंच्या दुरुस्तीची कामास मुदतिाढ देणेबाबत 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -

2014/प्र.क्र.25/मग्रार -1,  

वदनाोंक   05/01/2015 

 

79.  राज्य खात्यातील NEFT Reversal व्यिहाराोंच्या 

मॅनु्यअल प्रदानाबाबत 

जा. क्र. आमगाोंराग्रार हय / पररपिक/ 

लेखा/१४०४/२०१५,वदनाोंक   07/01/2015 

 

80.  महात्मा गाोंधी नरेगाअोंतगात घेण्यात येणा-या 

कामाोंसाठी मिीनचा िापर करणेबाबत 

क्र.मग्रार -2014/प्र.क्र.73/मग्रार -1  

वदनाोंक   19/01/2015 

 

81.  महात्मा गाोंधी नरेगा अोंतगात गाि तलाि, पाझर 

तलाि ि पारोंपाररक पाणीसाठयातील गाळ 

काढण्याच्या कामास मान्यता देणेबाबत 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -

२०१४/प्र.क्र.०६/मग्रार -१,  

वदनाोंक  19/01/2015 

 

82.  महात्मा गाोंधी नरेगा अोंतगात वसोंचन विवहरी ोंची कामे 

पुणा करण्यासाठी अवतररक्त सुचना देणेबाबत 
 

िासन पररपिक क्र. मग्रार -२०१५/प्र. 

क़्र.०७/मग्रार -१  , वदनाोंक 

 07/03/2015 

 

83.  महात्मा गाोंधी नरेगाअोंतगात वसोंचन विवहरीसोंदभाात 

60:40 प्रमाणाबाबत 
 

मग्रार -२०१५/प्र.क्र.५४/र हय -१ ,  

वदनाोंक   07/03/2015 

 

84.  सामावजक अोंकेक्षण सोंचालनालयाकरीता“विभागीय 

समन्वयक” या पदाकरीता वनिड प्रवक्रया- 2014 
वनय जन विभाग (र हय )  क्रमाोंक :  

मग्रार -2014/ प्र.क्र.21/र हय - 6 

अ,(भाग-2) 

वदनाोंक 01/04/2015 

 

85.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमीय जनेंतगात 

विलों बाने अदा करण्यात येणाऱया मजुरीिरील 

नुकसान भरपाई (विलों ब आकार) सोंबोंवधताोंकडून 

िसुल करण्यास मुदतिाढ 

िासन पररपिक क्रमाोंक: मगाोंराग्रार हय -

२०१४,/प्र.क्र.१०/र हय -६ ब वद. 
6/04/2015 

 

86.  धडक / जिाहर / नरेगा वसोंचन विवहरी ोंचा 

साप्तावहक अहिाल वसमवनक (simnic) या 

कायाप्रणालीिर न ोंदविण्याबाबत. 

र हय /वन.वि./2015-16/प्र.क्र. 

27/र हय -9 वद. 10.4.2015      

 

87.  य जनेंतगात साप्तावहक मजूर उपक्तस्थतीमधे्य घि ह त 

असल्याबाबत    
र हय /वन.वि./2015-

16/प्र.क्र.3/र हय -9, वदनाोंक 

13/04/2015 

 

88.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना- 

महाराष्ट्र अोंतगात मजुराोंच्या काम मागणी स बत 

UID /EID क्रमाकाोंची न ोंद करणे अथिा त्यापासून 

सूि वमळविण्याच्या कायापिती बाबत 

जा. क्र. 

आमगाोंराग्रार हय /पररपिक/आस्था/ 

७१०/२०१५ ,वदनाोंक  15/04/2015 

 

89.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात सन 2015-2016 चे लेबर बजेि तयार 

करण्याबाबत. 
 

िासन पररपिक क्रमाोंक मग्रार हय 2014/ 

प्र.क्र.45 /र हय -7 वदनाोंक 

20/05/2015 

 

90.  सन 2015-16 या आवथाक िषाात वसोंचन िासन पि क्र.मग्रार -  



विवहरी ोंच्या कामाोंसाठी सावहत्यािरल खचा 

करणेबाबतचे उवद्दष्ट् देणेबाबत 
२०१५/प्र.क्र.५५/मग्रार -१, वदनाोंक 

26/05/2015 

91.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण रेाजगार हमी 

येाजनेंतगात विहीर पुनभारणाची कामे घेण्याबाबत 
िासन पररपिक क्रमाोंक मग्रारेा-

२०१५/प्र.क्र. 63 / रेाहयेा-१०अ  वदनाोंक 

27/05/2015 

 

92.  ल कनेते ग पीनाथ मुोंडे याोंच्या स्मरणाथा वद. ३ जून 

ते ९ जून,२०१५ या कालािधीत राज्यात पयाािरण 

सप्ताहाोंतगात मजूर न ोंदणी उपक्रम राबविण्याबाबत 

िासन पररपिक क्रमाोंक: मग्रार -2015/ 

प्र.क्र.32/र हय -6ब  वदनाोंक 

 28/05/2015 

 

93.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात वनयुक्त कों िािी ताोंविक अवधका-याोंना 

म जणी पुक्तस्तकेतील न ोंदी प्रमावणत करण्यासाठी 

प्राय वगक तत्वािर अवधकार प्रदान करणेबाबत. 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -

2014/प्र.क्र.05/ 

पुनाबाों.7/2010/र हय -10 अ वदनाोंक 

30/06/2015  

 

94.  महात्मा गाोंधी नरेगाअोंतगात पुढील तीन िषाामधे्य 

(जून 2015 ते जून 2018) 1 लक्ष वसोंचन 

विहीरीचे कामे पुणा करणेबाबत. 

पररपिक क्र.मग्रार -

2015/प्र.क्र.83/र हय -1 वदनाोंक 

31/07/2015 

 

95.  िासन वनणाय वदनाोंक 23 ते, 2014 च्या 

अनुषोंगाने महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जने अोंतगात अवतिृष्ट्ीमुळे खचलेल्या ि बुजलेल्या 

विहीरी ोंची सुरु असलेली दुरुस्ती कामे पूणा 

करण्याबाबत 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -

2014/प्र.क्र.25/ र हय -1,वदनाोंक 

31/08/2015 

 

96.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात घेण्यात येणा-या कामाोंचे हजेरीपिाच्या 

अनुषोंगाने ग्रामसेिक / ग्राम र जगार सेिक ि 

योंिणेचे अवधकारी याोंच्या कतावे्य जबाबदा-याोंबाबत 

मागादिाक सुचना  

िासन पररपिक 

क्र.सी.आर.353/र हय /-10 अ वदनाोंक 

2/09/2015 

 

97.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात ग्रामपोंचायतीमार्ा त घेण्यात येणा-या 

िैयक्तक्तक लाभाच्या कामासाठी लागणा-या सावहत्य 

खरेदीसाठी विके्रत्याोंची (Vendor) वनिड 

करणेबाबत. 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -

2015/प्र.क्र.97/ र हय -1 वदनाोंक 

7/09/2015 

 

98.  महात्मा गाोंधी नरेगा जागृती अवभयान वदनाोंक 2 

ऑक्ट बर ते 31 ऑक्ट बर, 2015 या कालािधीत 

राज्यात राबविण्याबाबत. 

िासन पररपिक क्रमाोंक.मग्रार हय -2012/ 

प्र.क्र.88/र हय -6ब वदनाोंक 

29/09/2015 

 

99.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात विहीर पुनभारणाची कामे घेण्याबाबत.. 

िासन पररपिक क्रमाोंक.मग्रार -

2015/प्र.क्र. 63/र हय -10 अ वदनाोंक 

1/10/2015 

 

100.  सेतू / बाहयस्थ मनुष्यबळ पुरिठादार सोंस्थामार्ा त 

वनयुक्ता करण्यात आलेल्या सहाय्यक कायाक्रम 

अवधकारी (Assistant Programme 

Officer) याोंना द्याियाच्या मानधन िाढीबाबत. 

िासन पररपिक क्रमाोंक : कों िािी-2015/ 

प्र.क्र.46/मग्रार -3 वदनाोंक 

17/11/2015 

 

101.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात गाि तलाि, पाझर तलाि ि पारोंपाररक 

पाणी साठया -मधील गाळ काढण्याच्या कामास 

मुदतिाढ देणेबाबत 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -

2014/प्र.क्र.06/ मग्रार -1 वदनाोंक 

23/03/2016 

 

102.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी िासन पररपिक क्र.मग्रार हय -  



य जनेंतगात घेण्यात येणा-या कामाोंसाठी अनुजे्ञय 

योंिाचा िापर करणेबाबत. 

2014/प्र.क्र. 73 मग्रार -1 वदनाोंक 

9/06/2016 

103.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात ग्रामपोंचायत ि इतर अोंमलबजािणी 

योंिणाोंकडून घेण्यात येणा-या कामाकररता 

सावहत्यािरील खचााचे प्रमाण वजल्हास्तरािर कमाल 

40 िके्क ठेिण्याबाबत.. 

िासन पररपिक क्रमाोंक.2016/प्र.क्र.81/ 

मग्रार -1 वदनाोंक 1/07/2016 

 

104.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात सन 2016-17 चा सुधारीत ि सन 

2017-18 च्या कामाोंचा आराखडा तसेच सन 

2017-18 चे लबर बजेि तयार करण्याबाबत 

िासन पररपिक क्रमाोंक.मग्रार -

2016/प्र.क्र. 39/र हय -7 वदनाोंक 

4/08/2016 

 

105.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात वनयुक्त कों िािी ताोंविक अवधका-याोंना 

म जणी पुक्तस्तकेतील न ोंदी प्रमावणत करण्यासाठी 

प्राय वगक तत्वािर अवधकार प्रदान करणेबाबत. 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -

2014/प्र.क्र.5/ पुनबाा-7/2010/र हय -

10 अ वदनाोंक 20/09/2016 

 

106.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात ग्रामपोंचायत स्तरािर देखरेख ि दक्षता 

सवमती गवठत करणेबाबत. 

पररपिक क्रमाोंक-भवनम-2016/प्र.क्र.85/ 

र हय -10 वदनाोंक 13/10/2016 

 

107. महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जनेंतुन 

करण्यात येणा-या कामाच्या वठकाणी र्लकािर 

पूणा तपविल दिाविणेबाबत. 

िासन पररपिक क्रमाोंक-मग्रार -

2016/प्र.क्र. 104/मग्रार -10 अ वदनाोंक 

13/10/2016 

 

108.  “ समृध्द महाराष्ट्र जनकल्याण य जना ” सन 

2016-17 ि 2017-18 मधे्य प्रभािीपणे 

राबविण्याबाबत..  

िासन पररपिक क्र.मग्रार -

2016/प्र.क्र.85/ मग्रार -1  वदनाोंक 

28/10/2016 

 

109.  मनरेगा य जनेच्या प्रभािी प्रभािी अोंमलबजािणीसाठी 

ग्राम विकास विभागातील अवधकाऱयाोंचे सवक्रय 

सहभाग िाढविण्याबाबत. 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -

2016/प्र.क्र.117/ मग्रार -1 वदनाोंक 

9/11/2016 

 

110.  राज्य सवमतीकडे विर्ारस केलेल्या उमेदिाराोंना ि 

विभागातील आवण वजल्हयातील इतर इचु्छक 

मुलाोंना सामावजक अोंकेक्षण प्रवक्रयेमधे्य सहभागी 

करुन घेणेबाबत. 

िासन पररपिक क्रमाोंक - जा.क्र.साअोंसों/ 

प्रिा/357/2016 वदनाोंक 11/11/2016  

 

111.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगांत िैयक्तक्तक लाभार्थ्ाांच्या िेतािर, िेतीच्या 

बाोंधािर ि िेतकऱयाोंच्या पडीक जवमनीिर कृवष ि 

पदुम विभागामार्ा त िृक्ष लागिड कायाक्रमास 

मुदतिाढ देण्याबाबत. 

िासन पररपिक क्र.र्ळबाग-

2016/प्र.क्र. 105/मग्रार -5 वदनाोंक 

13/12/2016  

 

112.  “ मागेल त्याला िेततळे ” य जनेअोंतगात मागादिाक 

सुचना. 

िासन पररपिक क्र.िेतत-

2016/प्र.क्र.1(74) /र हय -5 वदनाोंक 

10/01/2017 

 

113.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जने 

अोंतगात ग्रामपोंचायत स्तरािर अद्ययाित सात 

रवजस्टर िापरण्याबाबत. 

िासन पररपिक क्र: मग्रार -

२०१७/प्र.क्र.२२/र हय -१० अ वदनाोंक 

20/01/2017 

 

114.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात प्राय वगक तत्वािर कुिल कामाची देयके 

पोंचायत सवमती स्तरािरून वितरण करणेबाबत. 

िासन पररपिक क्र.मग्रार -२०१५/ 

प्र.क्र.९७/र हय -१ वदनाोंक 07/02/2017 

 



115.  वजल्हा आवण तालुका पातळीिर कों िािी कमाचारी 

नेमणूक करण्यासाठी मागादिाक सूचना. 
 

िासन पररपिक क्रमाोंक-आस्थाप-2017/ 

प्र.क्र.67/मग्रार -3 वदनाोंक 9/05/2017 

 

116.  उप वजल्हा कायाक्रम समन्वयक (मगाोंराग्रार हय ) 

(उप मुख्य कायाकारी अवधकारी नरेगा) याोंच्या 

िेतनाबाबत. 
 

िासन पररपिक क्रमाोंक -आस्थाप-2013/ 

प्र.क्र.211/मग्रार -3 वदनाोंक 

20/05/2017 

 

117.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगांत सन 2017-18  चा सुधारीत ि सन 

2018-19 च्या कामाोंचा आराखडा तसेच सन 

2018-19 चे लेबर बजेि तयार करण्याबाबत... 

िासन पररपिक क्रमाोंक.मग्रार हय  2017/ 

प्र. क्र.32/र हय -7 वदनाोंक 

31/07/2017 

 

118.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात तयार केलेल्या ई-मस्टरची Data 

Entry विवहत कालािधीत नरेगा सोंकेतस्थळािर 

करण्याबाबत 

िासन पररपिक क्र.मग्रार  -२०१७/ 

प्र.क्र.६६/मग्रार -६ ब   वदनाोंक 

04/09/2017 

 

119.  हजेरी सहाय्यकाोंकडून दाखल करण्यात आलेल्या 

न्यायालयीन प्रकरणी उपायुक्त (र हय ) ि 

उपवजल्हावधकारी (र हय ) याोंनी कराियाच्या 

कायािाहीबाबत. 

िासन पररपिक क्रमाोंक-न्यायाप्र-२०१७/ 

प्र.क्र.११७/मग्रार -३ वदनाोंक 

26/09/2017 

 

120.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात मजुराोंना वदलेली जॅाब काडा मजुराोंकडे 

ठेिणेबाबत. 

िासन पररपिक क्र.- मग्रार -२०१४/ 

प्र.क्र. ११८ / मग्रार -१० अ वदनाोंक 

13/10/2017 

 

121.  राज्य र जगार हमी य जनेंतगात घेण्यात येणाऱया 

जिाहर/ धडक वसोंचन विहीर कायाक्रमातील अपूणा 

विवहरी पूणा करण्यास मुदतिाढ देणेबाबत 

िासन पररपिक क्रमाोंक-य जना -२०१५ 

/प्र.क्र.२८(३) /मग्रार -५ वदनाोंक 

07/11/2017 

 

122.  समृि महाराष्ट्र जनकल्याण य जनेंतगात 

अवहल्यादेिी वसोंचन विवहरी कायाक्रमाबाबत. 

िासन पि क्र. मग्रार -२०१६/प्र.क्र.८५ 

/मग्रार -१ वदनाोंक 28/11/2017 

 

123.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात िैयक्तक्तक लाभार्थ्ााच्या िेतािर, िेतीच्या 

बाोंधािर ि िेतकऱयाोंच्या पडीक जवमनीिर कृषी ि 

पदुम विभागा -मार्ा त िृक्ष लागिड कायाक्रमास 

मुदतिाढ देण्याबाबत 

िासन पररपिक क्र. र्ळबाग - २०१६/ 

प्र.क्र.१०५/ मग्रार -५ वदनाोंक 

22/12/2017 

 

124.  धडक वसोंचन विवहरी कायाक्रमाोंतगात यितमाळ 

वजल्याकररता असलेल्या मा. पालकमोंिी याोंच्या 

अध्यक्षतेखालील सवमतीस मुदतिाढ देण्याबाबत 

िासन पररपिक क्र.- धडक-२०१६/ 

प्र.क्र.५ / मग्रार -५ वदनाोंक 

22/12/2017 

 

125.  महातमा गाोंधी राषिर ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना-

महाराषिर अोंतगात घेणयात येणाऱया वसोंचन विहीरीची 

कामे पूणा करण्यासाठी वििेष म हीम. 

िासन पररपिक क्र.- मग्रार -2018/ 

प्र.क्र.43/मग्रार -1 वदनाोंक 

31/03/2018 

 

126.  महातमा गाोंधी राषिर ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना-

महाराषिर अोंतगात ग्रामपोंचायती मार्ा त गॅवबयन 

बोंधाऱयाोंची कामे घेण्याबाबत. 

िासन पि क्र.मग्रार -

2018/प्र.क्र.59/मग्रार -1 वदनाोंक 25 

एवप्रल, 2018 

 

127. महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

- महाराष्ट्र अोंतगात वसोंचन विहीर तसेच िैयक्तक्तक 

लाभाच्या य जनाोंची कुिल प्रदाने लाभर्थ्ाांचे खात्यात 

थेि जमा करणेबाबत 

िासन पररपिक क्र.मगाोंराग्रार हय  / 

ताोंविक / २०१८ / ७९४ वदनाोंक 

28/05/2018 

 



128.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेंतगात सिा वजल्यातील ग्राम र जगार सेिकाोंना 

िेळेत मानधन अदा करण्यासाठी मागादिाक सूचना 

िासन पररपिक क्र.मगाोंराग्रार हय पोंचायत 

/ ग्रार सेमानधन / २०१८/ ७९८ वदनाोंक 

28/05/2018 

 

129.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी 

य जनेअोंतगात प्रते्यक ग्रामपोंचायती मधे्य 5 विवहरी ोंची 

कामे सुरु करणेबाबत. 

िासन पररपिक क्र. मग्रार -

2018/प्र.क्र.155/मग्रार -1/ वदनाोंक 

5/1/19 

 

130.  विविध य जनाोंच्या अवभसनणामधुन “पालकमोंिी िेत  

/ पाणोंद रसे्त य जना” राबविणेबाबत (िुध्दीपिक) 

िासन िुध्दीपिक क्र. र हय -2017/ 

प्र.क्र.279/ राहय -10अ/ वदनाोंक 

6/2/19 

 

131.  नागपुर विभागातील गडवचर ली, भोंडारा, चोंद्रपूर, 

ग ोंवदया ि नागपूर वजल्हयाोंमधे्य वसोंचन विवहरी ोंचा 

धडक कायाक्रम अोंतगात अवतररक्त 13000 वसोंचन 

विवहरी ोंचा लक्षाोंक ि य जनेत िधाा वजल्हयाचे 

समािेिन करणेबाबत. 

िासन वनणाय क्र. विवहर 2017/ 

प्र.क्र.98/ मग्रार -5/ वदनाोंक 6/2/19 

 

132.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

ि मागेल त्याला िेततळे य जनेंतगात अवभसरणाद्वारे 

िेततळयाची कामे घेण्याबाबत. 

िासन वनणाय क्र. िेततळे-2018/ 

प्र.क्र.129/ मग्रार -5/ वदनाोंक 

21/2/19 

 

133.  महात्मा गाोंधी राष्ट्र ीय ग्रामीण र जगार हमी य जना 

ि मागेल त्याला िेततळे य जनेंतगात अवभसरणाद्वारे 

िेततळयाची कामे घेण्याबाबत. 

िासन वनणाय क्र. िेततळे-2018/ 

प्र.क्र.129/ मग्रार -5/ वदनाोंक 

4/7/19. 
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कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((bbb)))   
(((vvv))) 

 

नमुनानमुनानमुना   (((इइइ)))   
विभागीय आयुक्त कोकण विभाग कोकण भिन येथील रोजगार हमी योजना 

शाखेतील उपलब्ध 

दस्तऐिजाांचीदस्तऐिजाांचीदस्तऐिजाांची   यादीयादीयादी   
 

अ.

क्र 

दस्तऐिजाचा 

प्रकार 

वििय सांबांवित व्यक्ती 

/ पदनाम 

व्यक्तीचे वठकाण / 

उपरोक्त 

कायाालयात 

उपलब्ध नसल्यास 

१ सोंगणक लघुलेक्तखका (वन.शे्र) उप आयुक्त (र हय ) 

याोंचेकडील कामकाज ि दौरा कायाक्रम, 

िररष्ठ कायाालयाोंचे अधािासकीय पि, 

ग पनीय पि याोंचे िोंकलेखन करणे, 

िेळ िेळी ह णाऱया आढािा बैठकी तथा 

क्तव्हडीओ कॉन्फरन्सचे इवतिृत्त तयार 

करणे.आदेिानुसार इतर कामे. 

श्रीम. डी. डी. 

िेिक ळी 

लघुलेक्तखका(वन.शे्र

) 

- 



२ सोंगणक लघुलेक्तखका (वन.शे्र) उपमुख्य कायाकारी 

अवधकारी ि अवधक्षक कृवष अवधकारी 

याोंचेकडील कामकाज, बैठकाोंबाबत 

सोंगणकीय कामकाज ि पी.पी.िी. तयार 

करणे, सॅ्कन, ईमेल ि आदेिानुसार इतर 

कामे. 

पद ररक्त 

लघुलेक्तखका(वन.शे्र

) 

- 

३ सोंगणक लघुिोंकलेक्तखक पद ररक्त - 

४ सोंगणक लघुिोंकलेक्तखक पद ररक्त - 

  ५ 
 

नस्ती, सोंगणक 
 

अ, ब, क पिक श्रीम. अमृता 

प र्ळे 

स.ले.अ. 
 

 

लेबर बजेि 

सनदी लेखा पररक्षणअहिालािरील कायािाही 

ग्रा.प.मार्ा त कामे (Wage Material 
Ratio) 

प्रशासकीय खचााबाबत मागादशान 

 ६ नस्ती,सोंगणक 

 

आस्थापना श्री.वि.ना. 

परदेिी 

अव्वल कारकून 

- 

रजा प्रकरणे 

ररक्तपदे 

सेिापुस्तके 

िैयक्तक्तक नस्त्या 

कमाचा-याोंचे ग पनीय अहिाल 

िावषाक िेतनिाढ काढणे 

िेतनवनविती करणे 

सेिावनिृत्ती प्रकरणे 

मावहतीचा अवधकार 

सोंकीणा 
 

७ नस्ती, सोंगणक विभागीय चौकशी पद ररक्त 
 

- 

तक्रारअजा 

चौकशी अवधकारी याोंचे मानधन 

सोंकीणा 

८ नस्ती, सोंगणक 
 

तपासण्या श्रीम.एस.एस.जा

धि 

अव्वल कारकून 

- 

लेखा ि दक्षता / ताोंविक / प्रिासकीय 

तपासण्या  

कामाच्या तपासणीचे मापदोंड 

राज्य गुणित्ता वनरीक्षक (SQM) 

सोंकीणा (सामावजक अोंकेक्षण) 

९ 
 
 
 
 
 

नस्ती,सोंगणक 
 

िेतन श्री. एस.के. 

चव्हाण अव्वल 

कारकून 
 
 

-  

सेिाथा, बीडीएस 

सिा प्रकारचे देयके 

सेिावनिृत्ती अोंवतम प्रदाने 

कॅशबुक कॅशबुक ि इतर न ोंदिहया न ोंदविणे 



 
 
 
 

१० 

न ोंदिही  
 
 
 
 
 

श्रीम. एम.िी 

थ रात, लेखा 

वलवपक 
  

नस्ती आयकर परतािे 

ताळमेळ (कायाालयीन खचााचा) 

अोंदाजपिक (कायाालयीन खचााचा) 

िाहन देखभाल ि दुरुस्ती िरील खचा 

नस्ती,सोंगणक मग्रार हय  प्रशासकीय खचााची प्रवतपुती 

साधन सामग्री खरेदी ि वनविदा 

डेड स्टॉक 

सिा देयके पाररत करुन घेिून विपणीस 

मान्यता घेणे 

सोंकीणा (कों िािी कमाचारी/अवधकारी 

मानधनिािप) 

११ नस्ती, सोंगणक अांमलबजािणी  श्रीम. अक्तचिनी 

अणािकर, 

अव्वल कारकून 
 
 
 
 
 
 

- 

जलयुक्त वशिार अवभयान 

विधानसभा/पररषद प्रश्न 

विधान मोंडळ सवमती बैठका 

2 क िी िृक्ष लागिड /4 क िी िृक्ष 

लागिड/     50 क िी िृक्ष लागिड / 

मागेल त्याला शेततळे / नदी पुनजीिन 

र्ळबाग लागिड (जुनी र हय /मग्रार हय ) 

/ एकाक्तत्मक पाणल ि व्यिस्थापन विभागीय 

दक्षता पथक पिव्यिहार 

सोंकीणा 

१२ नस्ती, सोंगणक साप्तावहक मजुर उपक्तस्थत श्रीम.अवनता 

विरकर 

वलपीक 

- 

िपाल - आिक / जािक 

अपुणा कामे पूणा करणे (मग्रार हय ) 

गाळमुक्त धरण - गाळयुक्त वशिार 

वसोंचन विवहरी/विद्युत ज डणी 

सोंकीणा ( वनय जन आराखडा ) 
 

१३ नस्ती, 

सांगणक 

समृध्द महाराष्ट्र जन कल्याण य जना (11 

कलमी कायाक्रम) 

श्री.आर.एस.काोंब

ळे 

ताोंविक वलवपक 

- 

र हय  शेततळी / प्र जेक्ट लाईर् / 

र हय  जिाहर विवहरी / मग्रार हय  विवहरी 

र हय /मग्रार हय   र पिािीका 

र हय  / मग्रार हय   र्ळबाग लागिड 

ग्रामर जगार वदिसाचे आय जन/ग्रामर जगार 

सेिक / GEO MGNREGA/आधार 

सीडी ोंग/जॉबकाडा 

मनरेगाची साोंगड घालून कराियाची कामे 
(Convergence) 

एक वदिस मजुराोंस बत / IPPE प्रवशक्षण 

PMJDY अोंतगात मजुराोंचे बँकखाते ख लणे 



मग्रार हय  अोंमलबजािणी कामकाज 

र हय  योंिसामुग्री वनलेखन 

िैयक्तीक शौचालय / अोंगणिाडी / 

श षखडे्ड 
 

कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((अअअ)))   
(((vvviii))) 

 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भिन येथील रोजगार हमी योजना शाखेतील 

दस्तऐिजाांची िगािारी 
 

अ.

क्र 
 

वििय दस्तऐिजाचा प्रकार 

नस्ती/मस्टर/नो ांदपुस्त

क,व्हाउचसा इ. 

प्रमुख 

बाबीचा 

तपशीिार 

सुरवक्षत ठेिण्याचा 

कालाििी 

1 िावषाक वनय जन 

आराखडे 

नस्ती -- 5 िषा 

2 पोंचिावषाक आराखडा नस्ती -- 10 िषे 

3 विभागीय चौकशी 

प्रकरणे 
आस्था 28 ब 30 िषा 

4 आवथाक अनुदान नस्ती अ कायम 

5 आस्थापना नस्ती क-1 5 िषे 

6 भूसोंपादन अनुदान नस्ती अ कायम 

7 तक्रारअजा आस्था 28 क 5 िषे 

8 बैठकीचे विषय नस्ती ड 1 िषा 

 

कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((बबब) ) ) 
(((vvviiiiii))) 

 

विभागीय आयुक्त कायाालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना शाखा या 

कायाालयाच्या पररणामकारक कामासाठी जनसामान्याांशी सल्ला मसलत करण्याची 

व्यिस्था. 

अ.क्र सल्ला मसलतीचा 

वििय 

कायाप्रणालीचे 

विसृ्तत िणान 

कोणत्या 

अविवनयमान्वये/ 

पररपत्रकाव्दारे 

पुनरािृत्तीकाल 



 
र जगार हमी य जना कामाच्या तपासणीच्या िेळी मजुराोंना त्याोंचे िेतन ि िासनाने 

मोंजुर केलेल्या सुविधा वमळतात काों? याबाबत मजुराोंना समक्ष विचारुन खािी 

करण्यात येते. 

 

विप-कलम 4 (1) (ब) (vii) अोंतगात प्रते्यक ल कप्रावधकारी सोंस्थेने 

अवधवनयम/वनयम/पररपिाक इ. अोंवतम करण्यापूिी  राबविताोंना जनतेची  मते / आके्षप 

जाणून घेण्यासाठी अक्तस्तत्वात असलेल्या कायापध्दतीची मावहती देणे अपेवक्षत आहे. अनेकिेळा 

सवमतीची स्थापना करुन विवबराव्दारे, ग्रामसभेव्दारे, जनसुनािणी अथिा कमाचाऱयाोंच्या 

दरबारातून जनमताची चाचणी करण्यात येते. 

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

 

      कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((बबब)))   
(((vvviiiiiiiii))) 

        

    नमुनानमुनानमुना   (((अअअ))) 

विभागीय आयुक्त कायाालय, 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 

खुली आहे वकां िा 

नाही 

सभेचा 

कायािृत्ताांत 

(उपलब्ध
) 

 

रोजगार हमी योजनेसाठी विभागीय स्तरािर सवमती अस्स्तत्वात नाही. 
 

कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((बबब)))   
(((vvviiiiiiiii))) 

      नमुनानमुनानमुना   (((बबब))) 



विभागीय आयुक्त कायाालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना 

शाखेच्या अविसभाांची यादी प्रकावशत करणे. 

अ.क्र अविसभेचे 

नाि 

सभेचे 

सदस्य 

सभेचे 

उविष्ट 

वकती 

िेळा 

घेण्यात 

येते 

सभा जन 

सामान्याांसाठी खुली 

आहे वकां िा नाही 

सभेचा कायािृत्ताांत 

(उपलब्ध) 

 

-------वनरांक------- 

 

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

कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((बबब)))   
(((vvviiiiiiiii))) 

            नमुनानमुनानमुना   (((ककक))) 

विभागीय आयुक्त कायाालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना 

शाखेच्या पररिदाांची यादी प्रकावशत करणे. 

अ.क्र पररिदेचे 

नाि 

पररिदेचे 

सदस्य 

पररिदेचे 

उविष्ट 

वकती िेळा 

घेण्यात येते 

सभा जन 

सामान्याांसाठी खुली 

आहे वकां िा नाही 

सभेचा कायािृत्ताांत 

(उपलब्ध) 

 

-------------वनरांक--------------- 
 

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

कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((बबब)))   
(((vvviiiiiiiii))) 

       नमुनानमुनानमुना   (((डडड))) 

विभागीय आयुक्त कायाालय, 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 खुली 

सभेचा 

कायािृत्ताांत 



आहे वकां िा नाही (उपलब्ध) 
 

---------------वनरांक----------- 
 

 
 

 

विभागीय आयुक्त कायाालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना 

शाखेतील 

अविकारी ि कमाचारी याांची नािे, पते्त ि त्याांचे मावसक िेतन 

 
  

माहेमाहेमाहे   ---   जुलैजुलैजुलै, , , 202020202020   पयातपयातपयात   

अ
.

क्र 

पदनाम अविकारी/ 

कमाचा-याचे नाांि 

िगा रुजू वदनाांक दूरध्वनी 

क्रमाांक 

/फॅक्स/ई-मेल 

एकूण िेतन 

7 िे िेतन 

आयोग 

१ उप आयुक्त 

(र हय ) 

श्रीम. िैिाली राज 

चव्हाण (वनधाार) 

१ 09/12/20
18 

27571643 109100 

२ अवधक्षक कृवष 

अवधकारी िगा-1 

पद ररक्त वदनाोंक 

01/09/19 पासुन 

१ --- 0 

३ कायाकारी अवभयोंता पद ररक्त वदनाोंक 

08/10/2018  

पासून 

१  -- 0 

४ उप मुख्य 

कायाकारी 

अवधकारी 

(र हय ) 

श्रीम. 

एम.एस.देिगुणे 

(प्रभारी)  पद ररक्त 

08/08/19 पासून 

१ 08/08/201

9 
0 

५ लेखावधकारी श्रीम. वप्रयाोंका गाडे २ 03/10/20

19 
62200 

६ सहाय्यक लेखा 

अवधकारी 
श्रीम. अमृता प र्ळे 
 

२ 24/06/201

9 
45700 

७ शाखा अवभयोंता पद ररक्त 

 वद .01/12/2019 

२ -- 0 

८ नायब तहवसलदार श्री. वद.ब. िानखेडे २ 18/09/201

7 
60300 

कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((बबब)))   
(((iiixxx))) 



९ लघुलेखक 

(वनम्नशे्रणी) 

श्रीम. डी. डी. 

िेिक ळी 

३ 22/06/201

7 
56800 

१० लघुलेखक 

(वनम्नशे्रणी) 

पद ररक्त वदनाोंक 

01/02/2020 

पासुन 

३ --  

११ लघु-िोंकलेखक ररक्तपद ४/६/२०१६ ३ - - 

१२ लघु-िोंकलेखक ररक्तपद ४/६/२०१६ ३ - - 

 

--2-- 

१३ अव्वल कारकून श्रीम.एस.एस.जाधि ३ 02/06/201

7 
 35000 

१४ अव्वल कारकून श्री. वि.ना. परदेिी ३ 26/07/201

9 
38300 

१५ अव्वल कारकून श्री.एस.के. चव्हाण ३ 06/07/201

9 
37200 

१६ अव्वल कारकून श्री. ए. बी. रेडेकर ३ 14/08/201

7 
27571643 37200 

१७ अव्वल कारकून श्रीम.अक्तचिनी 

अणािकर 

३ 26/08/201

9 
 38300 

१८ लेखावलवपक श्रीम. एम. िी.थ रात ३ ०६/११/२०१३ 26000 

१९ वलवपक  श्री.आर.एस.काबोंळे ३ १२/०६/२०१

५ 

 33000 

2० वलवपक  श्रीम.अवनता विरकर ३ 30/07/201

9 
 26000 

२१ िाहनचालक श्री. बी. एस. 

िायभासे 

३ १६/०९/२०११  38300 

२२ िाहनचालक श्री.जे.एस. भ गाडे ३ 12/07/201

8 
 33000 

२३ िाहनचालक ररक्त पद 

30/4/2017 
३ - -- 

२४ वशपाई श्री. बी. बी. बािणे 4 १५/०७/२०१

१ 

35700 

२५ वशपाई श्रीम. एस.व्ही. 

पिार 

4 १९/०८/२०१

७ 

- 21500 

२६ वशपाई ररक्त पद 

३१/०८/२०१७ 

4 -  -- 

२७ विपाई पद ररक्त वदनाोंक 4 -- -- 



15/02/2020 

 

 

 

 

 

 

कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((बबब)))   
(((xxx))) 

 

विभागीय आयुक्त कायाालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना 

शाखेतील अविकारी ि कमाचा-याांची िेतनाची विसृ्तत मावहती प्रकावशत करणे. 

माहेमाहेमाहे   ---   जुलैजुलैजुलै, , , 202020202020 

अ.

क्र. 

िगा पद 

सांख्या 

िेतन रुपरेिा इतर अनुजे्ञय भते्त 

वनयवमत ( महागाई भत्ता, 

घरभाडे भत्ता) 

प्रसांगा 

नुसार 

(जसे 

प्रिास 

भत्ता) 

विशेि 

(जसे 

प्रकल्प 

भत्ता, 

प्रवशक्षण 

भत्ता) 

महागाई 

भत्ता 

घरभाडे 

भत्ता 

शहर 

भत्ता 

१ िगा-१ 
 

१ S-25 = 109100 17% २४% ३०० २४०० - 

२ िगा-१ 
 

२ S-23 = 67700 17% २४% ३०० २४००  

३ िगा-१ 
 

१ S-20 = 56100 17% २४% ३०० २४००  

४ िगा-२ 
 

४ S-16 = 62200 
S-15 = 45700 
S-14= 60300 
S-15= 41800 

17% २४% ३०० 1200 
1200 
400 
1200 

 

७ िगा-३ २ S-14 = 56800,S-14= 
38600 

17% २४% ३०० ४००  

८ िगा-३  

५ 
 

२ 

S-12= 38300, S-12= 
37200 
S-12= 37200, S-12= 
38300 
S-12= 35000,  
S-8= 25500 

17% २४% ३०० ४०० 

४०० 

 
 



 

२ 

१ 

३ 

S-6=33000, S-6= 
26000 
S-6= 26000 
S-7 = 38300, S-6= 
33000 
S-6 = 19900 

17% २४% ३०० 
 

४०० 
 

४०० 

४०० 

रु.५०/-

धुलाईभत्ता 

९ िगा-४ १ 

१ 

२ 

S-4= 35700 
S-1= 21500 
S-1=15000 

17% २४% ३०० 
 

२०० 

४०० 
 

४०० 

रु.५०/-

धुलाईभत्ता 

एकूण 27  

 

 

कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((बबब)))   
(((xxxiii))) 

 

विभागीय आयुक्त कायाालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना 

शाखेतील मांजूर अांदाजपत्रक ि खचााचा तपवशलयाची विसृ्तत मावहती प्रकावशत 

करणे. 

 अोंदाजपिकाच्या प्रतीचे प्रकाशन 

 अनुदानाच्या वितरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन 

सन २०२०-२०२१ 

 जुलै, २०२० 

अ.

क्र 

अांदाजपत्रकीय शीिााचे 

िणान 

मागणी क्र.५  

२५०५ – म.ग्रा.रो.ह.यो. 

अनुदान प्रत्यक्ष खचा  

१ 
िेतन 
 

50,00,000/- 49,20,798/- 

२ 
प्रिास भत्ता 
 

-- - 

३ 
कायाालयीन खचा 
 

50,000/- 23,200/- 

४ 
दुरध्वनी ि विज वबल 
 

14,000/- 13,629/- 

५ 
िाहन दुरुस्ती देखभाल 
 

- - 



६ 
अवतकालीक भत्ता 
 

-- - 

७ 
भाडेपिा्िी ि कर 
 

- - 

 

विप:-प्रते्यक कायाालय िरील मावहती क णत्या ना क णत्या प्रारुपा नुसार तयार करत असते, असे प्रारुप त्याोंना 

िापरता येईल. 
  



कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((बबब)))   
(((xxxiiiiii))) 

     नमुनानमुनानमुना   (((अअअ))) 

विभागीय आयुक्त कायाालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना 

शाखेतील अनुदान िाटपाच्या कायाक्रमाची कायापध्दती याििाासाठी 

प्रकावशत करणे. 

 कायाक्रमाचे नाोंि                                                   
} 

 लाभाथींच्या पािता सोंबोंधीच्या अिी ि शती                 } 

 लाभ वमळण्यासाठीच्या अिी                                    
} 

 लाभ वमळण्यासाठीची कायापध्दती                             } 

 पािता ठरविण्यासाठी आिश्यक असलेले कागदपि     } 

 कायाक्रमामधे्य वमळणा-या लाभाची विसृ्तत मावहती } 

 अनुदान िािपाची कायापध्दती    } 

 सक्षम अवधका-याोंचे पदनाम    } 

 विनोंती अजाास बत लागणारे शुल्क   } 

 इतर शुल्क      }                         

वनरांकवनरांकवनरांक 

 विनोंती अजााचा नमुना    } 

स बत ज डणेआिश्यकअसलेल्या कागदपिाोंची यादी   } 

(दस्तऐिज/दाखला)      

 ज डकागदपिाचा नमुना    } 

 कायापध्दती सोंदभाात तक्रार वनिारणासाठी सोंबोंवधत } 

     अवधका-याोंचे पदनाम     } 

 तपवशलिार ि प्रते्यक स्तरािर उपलब्ध वनधी  } 



      (उदा.वजल्हापातळी,तालुकापातळी,गाोंिपातळी) } 

 लाभाथींची यादी खालील नमुन्यात                            } 
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(((xxxiiiiii))) 

 

            नमुनानमुनानमुना   (((बबब)))   

विभागीय आयुक्त कायाालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना 

शाखेतील अनुदान िाटपाच्या कायाक्रमाअांतगात लाभाथींची विसृ्तत मावहती 

प्रकावशत करणे. 

योजनायोजनायोजना   ///   कायाक्रमाचेकायाक्रमाचेकायाक्रमाचे   नािनािनाि   :::   

अ.क्र. लाभाथींचे नाि 

ि पत्ता 

अनुदान/लाभ याची 

रक्कम/स्वरुप 

वनिड पात्रतेचे 

वनकि 

अवभप्राय 

 

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

 

 

विप :- विविध य जनाोंसाठी कायाक्रमाोंतगात िेगिेगळी यादी प्रकावशत करणे आिश्यक आहे. 
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(((xxxiiiiiiiii))) 

 

विभागीय आयुक्त कायाालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना 

शाखेतील वमळणा-या/ सिलतीचा परिाना याची चालू ििााची तपवशलिार 

मावहती. 
 

परिानापरिानापरिाना   ///   परिानगीपरिानगीपरिानगी   ///   सिलतीचेसिलतीचेसिलतीचे   प्रकारप्रकारप्रकार...   
 

अ.क्र परिाना 

िारकाचे 

नाि 

परिान्याचा 

प्रकार 

परिाना 

क्रमाांक 

वदनाांका 

पासून 

वदनाांका 

पयंत 

सािारण 

अटी 

परिान्याची 

विसृ्तत मावहती 

 

---------------वनरांक-------------- 

 

प्रकार उदा .जरिाहनाचा परिानाअसेलतर दुचाकी/चारचाकी/जडिाहन इ.चा तपवशल.  

विप:-प्रते्यक परिान्याच्या प्रकारानुसार िेगळी यादी तयार करणे आिश्यकआहे. 
 
 

कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((बबब)))   
(((xxxiiivvv) 

 

 

विभागीय आयुक्त कायाालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना 

शाखेतील मावहतीचे इलेक्ट्र ॉवनक स्वरुपात साठविलेली मावहती प्रकावशत 

करणे. 

( चालू ििााकररता ) 
 

 

अ.क्र दस्तऐिजाचा 

प्रकार 

वििय कोणत्या इलेक्ट्र ॉवनक 

नमुन्यात 

मावहती वमळविण्याची 

पध्दती 

जबाबदार 

व्यस्क्त 

 

-------------वनरांक------------ 



 

 वर्ल्म, वसडी, फ्लॉपी, इतर क णत्याही  स्वरुपात. 
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विभागीय आयुक्त कायाालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना 

शाखेतील उपलब्ध सुवििाांचा तक्ता प्रकावशत करणे. 

   उपलब्धउपलब्धउपलब्ध   सुवििासुवििासुवििा   ---   
 

* भेिण्याच्या िेळे सोंदभाात 

मावहती 

 
- 

 

कायाालयीन िेळेत 

 

* िेबसाईि विषयी मावहती 

 
- 

 

सामान्य िाखेकडे देण्यात येते. 
 

* कॉलसेंिर विषयी मावहती 

 
- 

 
-- 

 

* अवभलेख तपासणीसाठी  

उपलब्ध सुविधाोंची मावहती 

 
- 

 

सामान्य िाखा, विभागीय आयुक्त कायाालय, क कण 

विभाग. 
 

* कामाच्या तपासणीसाठी  

उपलब्ध सुविधाोंची मावहती 

 
- 

 

ज्याोंचे काम असेल अशी व्यक्ती वकों िा कमाचारी कायाालयात 

उपक्तस्थत झाल्यास त्याोंना आिश्यक ते सहकाया देण्यात येते. 
 

* नमुने वमळण्याबाबत उपलब्ध 

मावहती 

 
- 

 
-- 

 

* सूचना र्लकाची मावहती 

 
- 

 

सुचना र्लकािर लािण्यात येते. 

 

* ग्रोंथालय विषयी मावहती 

 
- 

 

विभागीय आयुक्त कायाालय, क कण विभाग. 

 
 

अ.

क्र 

सुवििेचा प्रकार िेळ कायापध्दती वठकाण जबाबदार 

व्यक्ती/कमाचारी 

तक्रार 

वनिारण 
 
 
 

काम असलेली व्यक्ती वकों िा कमाचारी कायाालयीन िेळेत 

र हय  शाखेत आल्यास, त्याोंना आिश्यक ते सहकाया 

करण्यात येते. 

 
-- 

 
-- 

 



 

 

विभागीय आयुक्त कोकण विभाग, कोकण 

भिन येथील रोजगार हमी योजना शाखेतील शासकीय मावहती 

अविकारी/सहा.शासकीय मावहती अविकारी/अवपलीय प्राविकारी (तेथील 

लोकप्राविकारीच्या कायाके्षत्रातील) याांची विसृ्तत मावहती प्रकाशीत  करणे. 

अअअ... शासकीयशासकीयशासकीय   मावहतीमावहतीमावहती   अविकारीअविकारीअविकारी  

अ

क्र 

शासकीय मावहती 

अविका-याचे नाि 

पदनाम कायाके्षत्र पत्ता/फोन ई-मेल अवपलीय

प्राविका

री 

1 श्री. वदपक 

बळीराम िानखेडे 

नायब 

तहसवलदार 

(र हय ) 

र हय  

शाखेपुरते 

आयुक्त कायाालय 

रुम नों. 225, 

दुसरा मजला, 

क कण भिन 

 र् न-27571643 

egsdc.koka
n-

mh@gov.in 

उप 

आयुक्त 

(र हय ) 

 

बबब... सहासहासहा...   शासकीयशासकीयशासकीय      मावहतीमावहतीमावहती      अविकारीअविकारीअविकारी 

अ

क्र 

सहा.शासकीय 

मावहती अविका-

याचे नाि 

पदनाम कायाके्षत्र पत्ता/फोन ई-मेल अवपलीय 

प्राविका

री 

1 श्री. विरेंद्रवसोंग. ना. 

परदेिी 

अव्वल 

कारकून 

र हय  

शाखेपुरते 

आयुक्त कायाालय 

रुम नों. 225, 

दुसरा मजला, 

क कण भिन र् न-
27571643 

egsdc.koka
n-

mh@gov.in 

उप 

आयुक्त 

(र हय ) 

 

ककक... अवपलीयअवपलीयअवपलीय   अविकारीअविकारीअविकारी 

अ

क्र 

अवपलीय प्राविकारी 

नाि 

पदनाम कायाके्षत्र पत्ता/फोन ई-मेल अवपलीय

प्राविका

री 

1 श्रीम. िैिाली राज 

चव्हाण (वनधाार) 

उप आयुक्त 

(र हय ) 

र हय  

शाखेपुरते 

आयुक्त कायाालय 

रुम नों. 225, 

दुसरा मजला, 

egsdc.koka
n-

mh@gov.in 

उप 

आयुक्त 
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क कण भिन 

र् न-27571643 

(र हय ) 

 

वटप-शासकीय मावहती अवधकारी/सहाय्यक शासकीय मावहती अवधकारी/अपीलीय प्रावधकारी चे नाोंि ि 

पदनाम ठळक अक्षरात दशानीय वठकाणी अथिा स्वागत कक्षाजिळ र्लकाद्वारे लािािी. 

कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((बबब)))   
(((xxxvvviiiiii))) 

 

विभागीय आयुक्त कायाालय, क कण विभाग येथील र जगार हमी य जना शाखेतील 

प्रकावशत मावहती. 

 

-------- मावहती वनरांक ---------  

 

 

कलमकलमकलम   444   (((111)))   

(((ककक))) 

 

सिासामान्य ल काोंशी सोंबोंवधत महत्वाचे वनणाय ि ध रणे याोंची यादी प्रकाशना कररता तयार करणे ि 

वितरीत करणे. 

 

--------मावहती वनरांक---------  

 

 

कलमकलमकलम   444   (((111)))   

(((डडड))) 

 

सिा सािारणपणे आपल्या कायाालयात होणा-या प्रशासकीय/अिान्यावयक कामकाजाच्या 

प्रकाराची यादी तयार करणे. घेतलेल्या वनणायाबाबत कायाकरणाची वममाांसा यापुढे 

देणेत येईल असे जाहीर करणे. 



 

 कायाालयातील कामकाजाच्या स्वरुपानुसार आिचयक ती मावहती सुचना र्लक प्रवसध्द 

करणेत येते. 

 

वटप: ल कप्रावधकारी/शासकीय मावहती अवधकारी हे सूचना र्लक/ितामानपि सािाजवनक सूचना, प्रसार माध्यमे, 

सूचना प्रसारण, इोंिरनेि इ. उपय ग मावहतीच्या प्रसारासाठी करण्यात करते. 
 
 
 


