
 
  

 

विभागीय 

 आयकु्त, 

कोकण विभाग, याांचे कायालय, 

 

 

रोजगार हमी योजना शाखा. 
कें द्र शासनाचा मावहतीचा अविकार अविवनयम 2005 

च्या अांमलबजािणीबाबत 

 



 

विभागीयविभागीयविभागीय   आयकु्तआयकु्तआयकु्त,,,   कोंकणकोंकणकोंकण   विभागविभागविभाग,,,   कोंकणकोंकणकोंकण   भिनभिनभिन,,,   निीनिीनिी   मुांबईमुांबईमुांबई   येथीलयेथीलयेथील   
रोजगाररोजगाररोजगार   हमीहमीहमी   योजनायोजनायोजना   शाखेतीलशाखेतीलशाखेतील   काययकाययकायय   ििि   कतयव्येकतयव्येकतयव्ये   याांचायाांचायाांचा   तपवशल.तपवशल.तपवशल.   

 

कायालयाचे नाांि विभागीय आयकु्त, कोंकण विभाग याांचे कायालय, 
रोजगार हमी योजना शाखा 

पत्ता कोंकण भिन, दसुरा मजला, खोली क्रमाांक - 225,   
सी.बी.डी. बेलापरु, निी मुांबई 400 614. 
 

कायालय प्रमखु उप आयकु्त ( रोहयो ), कोंकण विभाग 
 

शासकीय विभागाचे नाांि रोहयो विभाग ( वनयोजन विभाग ) 
 

कोणत्या मांत्रालयातील खात्याच्या अविनस्त वनयोजन विभाग 
 

काययके्षत्र: कोंकण विभाग भौगौवलक: कायानरुुप - ठाणे, पालघर, रायगड,                                                                                    
रत्नावगरी,वसधदुगुग. 
 

विवशष्ट काये  महत्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रावमण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र 
आवण राज्य रोजगार हमी योजना, जलयकु्त वशिार प्रकल्प,  
अांमलबजािणी पयगिेक्षण ि आढािा घेणे. ताांविक तपासणी. 
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विभागाचे ध्येय / िोरण  
 

ग्रामीण भागातील अांग मेहनतीचे काम करणा-या मजरूाांना 
उत्पादक स्िरुपाच्या कामािर रोजगार उपलब्ध करुन देणे ि 
विकाि ुस्िरुपाच्या मालमत्ता वनमाण करणे. 
 

िोरण िरील प्रमाणे 
 

सिय सांबांवित कमयचारी बाब क्रमाांक 9 प्रमाणे 
 

कायय महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रावमण रोजगार हमी योजनाची 
विभागात अांमलबजािणी 
 

कामाचे विस्ततृ स्िरुप 1.मग्रारोहयो विभागातील कामािर सवनयांिण करणे. 
2.कामाची तपासणी करणे. 
3.योजनेची प्रवसध्दी करणे, प्रवशक्षण देणे. 
 

उपलब्ि सेिा शासकीय कमगचारी 
 

सांस्थेच्या सांरचनात्मक तक्त्यामध्ये काययके्षत्राचे 
प्रत्येक स्तरािरचे तपवशल  
 

सोबत तक्ता 

 
 
कायालयीन दरूध्िनी क्रमाांक ि िेळा :- 022-27571643 – िेळ सकाळी 10 ते सायांकाळी 5.45 िा. 
 
   
        



कायालयाचाकायालयाचाकायालयाचा   प्रारुपप्रारुपप्रारुप   तक्तातक्तातक्ता   (((उदाहरणाथय)उदाहरणाथय)उदाहरणाथय)   
विभागीय आयकु्त कायालय कोकण विभाग - 

रोजगार हमी योजना शाखा 
 

मा.विभागीय आयकु्त 
मा.वशिाजी दौंड 

 

उपआयकु्त (रोहयो). 
श्रीम.िैशाली रा.चव्हाण(वनिार) 

 

उप मखु्य काययकारी 
अविकारी 

श्रीमती.एम.एस.देिगणेु 

 

अिीक्षक कृवि 
अविकारी 

श्री.एस.आर.पाटील 
 

काययकारी अवभयांता 
पद वरक्त 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नायब तहवसलदार 
श्री.डी.बी.िानखेडे 

 

लेखाविकारी 
)वरक्त(  

 

सहाय्यक लखेाविकारी 
(टे-1 लेखा) 

श्रीम. अमतृा पोफळे 
 

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

अव्िल कारकून 
(टे-7 तपासणी) 

श्रीम. एस.एस.जािि 

शाखा अवभयांता 
श्री. एस.जे.वमरजकर 
 

वलवपक 
 (टे-8 नरेगा) 

श्री.आर.एस.काांबळे 
अव्िल कारकून 

(टे-9 िेतन ि भते्त) 
श्री. एस.के.चव्हाण  

 

वलवपक 
 (टे-2 प्रशासकीय खचय) 

श्रीम.एम.टी.थोरात 
 

अव्िल कारकून 
(टे-4 विभागीय 

चौकशी) 
(वरक्त) 

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

 

लघलुखेक वनम्नशे्रणी  
श्रीम. ए.सी.जोशी 

 

लघटुांकलखेक 
(वरक्त) 

 
लघटुांकलखेक 

)वरक्त(  
 

लघलुखेक वनम्नशे्रणी  
श्रीम. वदप्ती िेटकोळी 
 

अव्िल कारकून 
(टे-5 जलयकु्त वशिार) 
श्री. एस.के.चारस्कर 

 

ú 
 



 

 

 
 

 

विविविभागीयभागीयभागीय   आयकु्तआयकु्तआयकु्त,,,   कोकणकोकणकोकण   विभागविभागविभाग,,,   कोकणकोकणकोकण   भिनभिनभिन   येथीलयेथीलयेथील   रोजगाररोजगाररोजगार   हमीहमीहमी   योजनायोजनायोजना   
शाखेतीलशाखेतीलशाखेतील   अविकारीअविकारीअविकारी   ििि   कमयचारीकमयचारीकमयचारी   याांच्यायाांच्यायाांच्या   अविकाराांचाअविकाराांचाअविकाराांचा   तपवशलतपवशलतपवशल 

   

अअअ}}}   
अ
क्र 

पदनाम अविकार - आर्थथक कोणत्या कायद्या/वनयम/शासनवनणयय/ 
पवरपत्रका नसुार 

अवभप्राय 

 

1 

 

उप आयकु्त 
(रोहयो) 

 

1 

 
आहांरण ि 
सांवितरण 
अवधकारी 
 

 

१. कोषागार वनयम 1968 खांड-1 वनयम 156 
अन्िये आयकु्त कोकण विभाग याांचे 
आदेश क्र इजीएस/डी-1/इसीिी/ सीआर- 
280, वदनाांक 2/09/1987 

 
२. महाराष्ट्र शासन, वनयोजन विभागाचे 

शासन वनणगय क्र. रोहयो-2009/प्र.क्र. 
120/मग्रारो-3 वदनाांक 25/10/2011 
अन्िये, महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रावमण 
रोजगार हमी योजनेतांगगत दैनददन 
कामकाजामध्ये ससुवूितपणा ि सलुभ 
अांमलबजािणीसाठी उपायकु्त (रोहयो) 
याांना विभागप्रमखु म्हणनु घोवषत केले 
आहे. 

 

 

2 

 

कायालयीन खचग 
वित्तीय अवधकार 
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बबब}}}   
अ
क्र 

पदनाम अविकार-प्रशासकीय कोणत्या कायद्या/वनयम/शासनवनणयय/ 
पवरपत्रका नसुार 

अवभप्राय 

1 उप आयकु्त 
(रोहयो) 

रोहयो शाखेचे कायालयीन 
कामकाज पहाणे. 

1. पदवसध्द अवधकार 
2.वनयोजन विभागाचे शासन वनणगय क्र. रोहयो-
2009/प्र.क्र.120/मग्रारो-३, वदनाांक 25/10/011 
अन्िये, महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रावमण रोजगार 
हमी योजनेतांगगत दैनददन कामकाजामध्ये 
ससुवूितपणा ि सलुभ अांमलबजािणीसाठी 
उपायकु्त (रोहयो) याांना विभागप्रमखु म्हणनु 
घोवषत केले आहे. 

 

 

ककक}}}   
अ
क्र 

पदनाम अविकार-फौजदारी 

 

कोणत्या कायद्या/वनयम/शासनवनणयय/ 
पवरपत्रका नसुार 

अवभप्राय 

1 उप आयकु्त 
(रोहयो) 

वनरांक वनरांक  

 

डडड}}}   
अ
क्र 

पदनाम अविकार-फौजदारी 

 

कोणत्या कायद्या/वनयम/शासनवनणयय/ 
पवरपत्रका नसुार 

अवभप्राय 

1 उप आयकु्त 
(रोहयो) 

ब प्रमाणे ब प्रमाणे  

  



 

 

विभागीयविभागीयविभागीय   आयकु्तआयकु्तआयकु्त,,,   कोकणकोकणकोकण   विभागविभागविभाग, , , कोकणकोकणकोकण   भिनभिनभिन   येथीलयेथीलयेथील   रोजगाररोजगाररोजगार   हमीहमीहमी   योजनायोजनायोजना   
शाखेतीलशाखेतीलशाखेतील   अविकारीअविकारीअविकारी   ििि   कमयचारीकमयचारीकमयचारी   याांच्यायाांच्यायाांच्या   कतयव्याचाकतयव्याचाकतयव्याचा   तपवशलतपवशलतपवशल   

 

अ
क्र 

पदनाम कतयव्ये कोणत्या कायद्या/वनयम/शासनवनणयय/ 
पवरपत्रका नसुार 

अवभप्राय 

 

1 

 

उप 
आयकु्त 
(रोहयो) 

 

 

1.  रोहयो/मग्रारोहयो कामाची 
तपासणी  करणे. 

2. रोहयो/मग्रारोहयो अांतगगत 
गैरव्यिहार ि अवनयवमततेची 
प्रकरणाांत अहिाल शासनास 
सादर करणे. 

3. रोहयो शाखेतील मावहतीच्या 
अवधकाराची अपीले चालिणे. 

4. मग्रारोहयो कामाांची मावसक 
आढािा बैठक घेणे. 

5. वजल्हयाचा िार्षषक वनयोजन 
आराखडा शासनास मांजरुीसाठी 
पाठविणेस पाठपरुािा करणे. 

 
शासन वनयोजन विभागाकडील वनणगय 
क्र.आस्था-1198/सीआर-215/ईजी एस-3 
वदनाांक 15-2-2001 ि राष्ट्रीय ग्रावमण 
रोजगार हमी योजना मागगदशगके सचुना 
2008. 
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आर्थथक 

 

कमगचा-याांचे िेतन ि भते्त, कायालयीन खचाची देयके, िाहन दरुुस्तीची देयकाांना मांजरूी देणे. 

 

 

 

 

फौजदारी 

 

वनरांक 
 

 

 

 

अियन्यावयक 

 

वनरांक 
 

 

  

 

प्रशासकीय 

 

1. रोहयो शाखेतील कायालयीन कामकाज पाहणे. 
2. रोहयो / मग्रारोहयो कामाची तपासणी करणे. 
3. रोहयो /मग्रारोहयो अांतगगत गैरव्यिहार ि अवनयवमततेची प्रकरणाांतअहिाल शासनास सादर करणे. 
4. रोहयो शाखेतील मावहतीच्या अवधकाराची अपीले चालिणे. 
5. मग्रारोहयो कामाांची मावसकआढािा बैठक / वव्ह .सी. घेणे. 
6. िार्षषक वनयोजन आराखडा शासनास मांजरुीसाठी पाठिणे. 
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वनणयय वनणयय वनणयय प्रवक्रयेतीलप्रवक्रयेतीलप्रवक्रयेतील   पययिेक्षणपययिेक्षणपययिेक्षण   ििि   जबाबदारीचेजबाबदारीचेजबाबदारीचे   उत्तरदाईत्िउत्तरदाईत्िउत्तरदाईत्ि   वनस्चचतवनस्चचतवनस्चचत   करुनकरुनकरुन   
काययपध्दतीचेकाययपध्दतीचेकाययपध्दतीचे   प्रकाशनप्रकाशनप्रकाशन   

( कामाचा प्रकार / नाि ) 
 

कामाचे स्िरुप         :-    मग्रारोहयोची अांमलबजािणी करणे. 
सांबांवित तरतदु        : -     --- 
अविवनयमाचे नाांि    :-     महाराष्ट्र रो.ह.यो. अवधवनयम 1977 
वनयम                     :-     महाराष्ट्र रो.ह.यो. अवधवनयम 1979 
       महात्मा गाांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना अवधवनयम 2005 
शासन वनणयय         :-      वनयोजन विभागाचे शासन वनणगय क्र.रोहयो-2009/प्र.क्र.120/मग्रारो-3, वदनाांक 

    25/02/2011 अन्िये, महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रावमण रोजगार हमी योजनेतांगगत 
    दैनवदन कामकाजामध्ये ससुवूितपणा ि सलुभ अांमलबजािणीसाठी उप आयकु्त 
    (रोहयो) याांना विभागप्रमखु म्हणनू  घोवषत केले आहे. 

पवरपत्रके               :-    वनयोजन विभाग, महसलू विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग 
इत्यादी 
                           शासकीय विभागाांनी िेळािेळी वनगगवमत केलेले शासन वनणगय,पवरपिके, आदेश. 
 

अ.क्र कामाचे स्िरुप कालाििी वदिस कामासाठी जबाबदार अविकारी अवभप्राय 
 रो.ह.यो.कामाांची मापदांडा 

प्रमाणे तपासणी. 
वित्तीय िषात यांिणा, अवधक्षक कृवष अवधकारी, 

कायगकारी अवभयांता, उप मखु्य 
कायगकारी अवधकारी,लेखावधकारी, 
सहा.लेखावधकारी.  

- 

 

वटप:- प्रत्येक कायग, सेिा, कतगव्य, अवधकाराची अांमलबजािणी करण्याकवरता अवधवनयम, वनयम, शासनवनणगय, पवरपिक, 
आदेशयाांचा आधार घेऊनच कायगपध्दती ठरते. 

                 प्रत्येक कायग, सेिा, कतगव्य, अवधकाराची अांमलबजािणी कशी होते याची पध्दती प्रकाशीत करणे यासाठी 
लोकप्रावधकारी सवमतीचे सांकलन परस्पर सांबांध ि कायगपध्दती ठरविण्यासाठी िर अनवुनदेशीत अिी नसुार पतूगता करािी. 
उदा.प्रकरणाचा वनपिारा करण्याची कायगपध्दती सनुािणीच्या तारखा वनवचचतीची कायगपध्दती कालक्रमानसुार प्रकरणाचा 
वनपिारा केला जातो काही विशेष प्रकरणाांना प्राधान्य वदले जाते. उदा. अनदुानाच्या िािपाची कायगपध्दती / सिलत देण्याची 
कायगपध्दती / लाभाथींच्या वनिडीची कायगपध्दतीची विस्ततृ मावहती काही विवशष्ट्ि कोिा वदला जातो काय कोणत्या वनकषा प्रमाणे 
वनिड केली जाते कालक्रमानसुार वनिड असते का? या सिग बाबी सांदभात मावहतीचे प्रकाशन करणे अवनिायग आहे. 
उदा.पनुराितृ्ती कायाच्या कायालयीन कायगपध्दती सांबांधी मावहतीचे प्रकाशन करणे. प्रत्येक कायगपध्दतीमध्ये विविध स्तरािर 
कमगचा-याांचा सहभाग असतो. प्रत्येक कमगचाऱयाांची कायगपध्दतीमध्ये जी विवशष्ट्ि भवूमका ि जबाबदारी वनवचचत करण्यात आली 
आहे ती दशगविण्यात यािी. 
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            नमनुानमनुानमनुा   (((अ)अ)अ)   
 

नमनु्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण सांघटनाचे लक्ष्य ( िार्थिक ) 
शासन वनणयय क्र. वनयोजन विभाग मग्रारोहयो-2009/प्र.क्र.94/मग्रारोहयो-10,        

वदनाांक 14/10/2009 अनसुार वदलेले िार्थिक लक्ष्य पदनामानसुार. 
 

अ. 
क्र. 

पदनाम काम/कायय कामाचे िार्थिक मापदांड आर्थथक 
लक्ष्य 

अवभप्राय 

1 विभागीय आयकु्त 
 

- िषगभरात १२ कामे 
 

-- -- 

2 उप आयकु्त (रोहयो) 
 

- िषगभरात ९६ कामे -- -- 

३ उप मखु्य कायगकारी 
अवधकारी (रोहयो) 

- िषगभरात ९६ कामे -- -- 
 

४ अवधक्षक कृवष अवधकारी 
(रोहयो) 

- िषगभरात १९२ कामे -- -- 

५ कायगकारी अवभयांता 
(रोहयो) 

- िषगभरात १९२ कामे -- -- 

६ लेखावधकारी (रोहयो) - ६० कायालयाांची लेखे ि 
तद्नषुांगीक बाबींची तपासणी 

-- -- 
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                                                               नमनुानमनुानमनुा   (((ब)ब)ब) 
 

  कामाची कालमयादा  -   आर्थथक ििय काम पणूय होण्यासाठी 
 
 

  प्रत्येक कामाची कालमयादा :- 
 

अ.क्र काम/कायय वदिस / तास 
पणुय करण्यासाठी 

जबाबदार अविकारी तक्रार वनिारण अविकारी 

  
-- 

 
-- 
 

 
-- 

 
-- 
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                                         नमनुानमनुानमनुा   (((अ)अ)अ) 
 

महात्मा गाांिी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्र सांबांवित वनयम / अविवनयम 
अ.क्र सचुना पत्रकानसुार वदललेे वििय वनयम क्रमाांक ि ििे अवभप्राय 

(असल्यास) 
राष्रीय ग्रावमण रोजगार हमी योजना मागयदशयक सचुना 2008 अन्िये. 

1 योजनेचे उद्दीष्ट्ि मदु्या क्र  1.1 ते 1 .6  
2 योजनेतील सहभागी यांिणा त्याांची कतगव्ये ि 

जबाबदा-या. 
मदु्या क्र  2.1 ते 2 .5  

3 कमगचारी / अवधकारी याांची कायगक्षमता िाढिणे मदु्या क्र  3.1 ते 4 .5  
4 योजनेच्या अमांलबजािणीचे वनयोजन मदु्या क्र  4.1 ते 1 .6  
5 मजरुाांची नोंदणी मदु्या क्र  5.1 ते 5 .6  
6 काम ि कामाची अांमलबजािणी मदु्या क्र  6.1 ते 6 .9  
7 मजरुी ि बेरोजगार भत्ता िािप मदु्या क्र  7.1 ते 7 .3  
8 योजनेसाठी वनधीची उपलब्धता ि रोजगाराचे 

अांदाजपिक 
मदु्या क्र  8.1 ते 8.6  

9 योजनेतांगगत ठेिाियाचे रेकॉडग मदु्या क्र  9.1 ते 9 .4  
10 योजनेचे सवनयांिण आढािा इ. मदु्या क्र  10.1 ते 10.4  
11 मावहतीचा अवधकार इ. मदु्या क्र  11.1 ते 11.7  
12 पारदशगकता सामावजक आकें क्षण मदु्या क्र  12.1 ते 12.5  
13 दजा विकिण्यासाठी ताांविक बळ सहाय्य मदु्या क्र  13.1 ते 13.7  
14 महाराष्ट्र रोजगार हमी अवधयम सवमती 2012 क्र.पवरषद/ प्र.क्र.97/ 2012/ रोहयो-

10, वदनाांक 5/06/2012 
 

15 महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
महाराष्ट्र बेरोजगार भत्ता वनयम 2012 

बेरोजगार भत्ता वनयम 
वदनाांक 17/01/2013 

 

16 महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
महाराष्ट्र बेरोजगार भत्ता वनयम 2013 

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

 

17 महाराष्ट्र रोजगार हमी अवधवनयम (सधुारणा), 
2014 मराठी 

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

 

18 महाराष्ट्र रोजगार हमी अवधवनयम (सधुारणा), 
2014 इांग्रजी 

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

 

19 महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेंतगगत तक्रार वनिारण प्रावधकारी 
(Ombudsman) पदासाठीची अवधसचूना. 

शासन अवधसचूना क्रमाांक मग्रारो-
2014/प्र.क्र.20/रोहयो 6-अ, 
वद.20/06/2014 
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                   नमनुा नमनुा नमनुा (((बबब)))   
महात्मा गाांिी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्र सांबांवित शासन वनणयय 
 

अ.क्र शासकीय पवरपत्रकानसुार वदलेले वििय शासन वनणयय क्रमाांक ि वदनाांक अवभप्राय 
1.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 

अवधवनयम 2005 अांतगगत मजरूामार्ग त कराियाचा इनलेि 
ि आऊिलेि विरहीत शेतमळयाचे आर्षथक मापदांड 
सधुारणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
मग्रारो-2009/ प्र.क्र.166/रोहयो-1,  
वद 23 /07/2010 

 

2.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
अवधकावधक मनषु्ट्यवदन रोजगार वनर्षमती होण्याकवरता 
राज्यात जाणीि जागतृी कायगक्रम राबविण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
नरेगा-2010/प्र.क्र. 146/रोहयो-6,  
वद. 08 /10/2010 

 

3.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
अवधवनयम 2005 अांतगगत महाराष्ट्र राष्ट्रीय ग्रामीण हमी 
योजनेच्या अांमलबजािणीकवरता मा.मखु्य सवचिाांच्या 
अध्यक्षतेखाली िास्कर्ोसग गठीत करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
नरेगा-2010/प्र.क्र.4/रोहयो-10,  
 वद.11/10/ 2010 

 

4.  महाराष्ट्र राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
कामािरील मजरूाांना त्याांच्या हत्याऱयाचे भाडे/धार 
लािण्याचे दर प्रवतवदन/प्रवत हत्यार सधुावरत मजरूीच्या 
दराच्या अनषुांगाने सधुारण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग, शासन वनणगय 
मग्रारोहयो-2010/ प्र.क्र.4/रोहयो-1,  वद. 22/10/ 
2010 

 

5.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
ग्रामपांचायतीचा अवग्रम वनधी देणेबाबत. 

 शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय मग्रारोहयो-
2010/ प्र.क्र.11/रोहयो-14, 
वद. 29 /11/2010 

 

6.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
अवधकावधक मनषु्ट्यवदन रोजगार वनर्षमती होण्याकवरता 
राज्यात जाणीि जागतृी कायगक्रम राबविण्यासाठी येणाऱया 
खचास मांजरूी. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
नरेगा-2010/प्र.क्र. 146/रोहयो-6, 
 वद. 16 /10/2010 

 

7.  रोजगार हमी योजना/महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
रोहयो कामाचे आर्षथक मापदांड सधुारणे तसेच ताांविक 
सचूना करण्यासाठी सवमती स्थापन करणे. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
मग्रारोहयो-2010/ प्र.क्र.98/रोहयो-1, वद. 04/11/ 
2010 

 

8.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
ग्रामपांचायतीमार्ग त रोपिािीका ि िकृ्ष लागिड करणे 
ताांविक ि आर्षथक मापदांड सांदभात मागगदशगक सचूना 
देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.35/रोहयो-1, वद. 09/12/ 
2010 

 

9.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
राज्यात तक्रार वनिारण प्रावधकारी (Ombudsman) वनयकु्त 
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय क्र. 
मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.133/ रोहयो-6,  वद. 
10/01/2011 

 

10.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
विखरुलेल्या स्िरुपात उांच रोपाांची लागिड करणेबाबत 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारोहयो-2010/ प्र.क्र.114/ रोहयो-1,  

 



ताांविक ि आर्षथक मापदांड मागगदशगक सचूना देणेबाबत. 
 

वदनाांक  22/02/2011 

11.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
विहीरींची कामे घेण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारोहयो-2011/ प्र.क्र.24/ रोहयो-10 अ, वद. 
10/03/2011 

 

12.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
प्रशासकीय खचग करण्याबाबतच्या आराखडयास ग्रामीण  
रोजगार हमी आयकु्त (विभागीय आयकु्त), याांची मान्यता 
घेण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.12/रोहयो-14,  वद. 
10/03/2011 

 

13.  महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना मजरूीचे दरपिक. महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
मजरूी 2011/प्र.क्र.15/ रोहयो-1,  वद.19/03/2011 

 

14.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत गाि 
तलाि,पाझर तलाि ि पारांपावरक पाणी साठयामधील गाळ 
काढणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारोहयो-2011/प्र.क्र.18/ रोहयो-1,  वद. 
22/03/2011 

 

15.  शासन वनणगय, शासन पवरपिकाबाबत मागगदशगक सचूना शासन वनणगय क्र.मग्रारोहयो-2011/प्र.क्र.48/ 
रोहयो-10,  वद. 15/04/2011 

 

16.  महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखालील कामातील 
मजरूाांमार्ग त कराियाच्या अकुशल बाबींचे काम,काळ ि 
िेग  चा अभ्यास (Work Time Motion Study) 
करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारोहयो-2011/प्र.क्र.23/ रोहयो-1,  वद. 
15/04/2011 

 

17.  ग्राम रोजगार सेिकाांची कतगव्ये ि जबाबदाऱया ि त्याांच्या 
वनयकु्तीच्या सांदभात मागगदशगक सचूना 

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

 

18.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अवधवनयमाांच्या 
पवरवशष्ट्ि-1 मधील पवरवशष्ट्ि-1(4) नसुार िैयवक्तक 
लाभार्थ्यांच्या शेतािर भसूधुारणेची कामे घेण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारो-2011/प्र.क्र.46/ रोहयो-10 अ, वद. 
02/05/2011 

 

19.  महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखालील कामातील 
मजरूाांमार्ग त कराियाच्या अकुशल बाबींचे काम,काळ ि 
िेग चा अभ्यास (Work Time Motion Study) 
कायगक्रमातील सिग अवधकारी/कमगचारी, विद्यार्थ्यांना 
प्रोत्साहनपर मानधन ि इतर खचासाठी अनदुान देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारोहयो-2011/प्र.क्र.27/रोहयो- 1,  वद. 
03/02/2011 

 

20.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
विखरुलेल्या स्िरुपात उांच रोपाांची लागिड करणेबाबत 
ताांविक ि आर्षथक मापदांड मागगदशगक सचूना देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारोहयो-2011/ प्र.क्र.28/ रोहयो-1,  वदनाांक  
09/05/2011 

 

21.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
ग्रामपांचायतीमार्ग त रोपिािीका ि िकृ्ष लागिड करणे, 
ताांविक ि आर्षथक मापदांड सांदभात मागगदशगक सचूना 
देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारोहयो-2011/प्र.क्र.28/रोहयो-1, 
वद.10/05/2011 

 

22.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या 
अांमलबजािणीत इतर यांिणाांची भवूमका ि जबाबदारी 
(Role and Responsibilities of Lime Department in 
MGNREGA) 
 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारोहयो-2011/ प्र.क्र.54/ रोहयो-10 अ,  
वद.  27/05/2011 

 



23.  महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना आयकु्त, 
वजल्हावधकारी,वजल्हा पवरषद ि तालकुा स्तरािर 
कायालयाांच्या पदाांचा सांिगग बदलनू सधुावरत आकृवतबांध 
तयार करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारोहयो-2011/ प्र.क्र.5/ रोहयो-3,   
वद.31/05/2011 

 

24.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
कायावन्ित यांिणेमार्ग त विखरुलेल्या स्िरुपात उांच रोपाांची 
लागिड करणेबाबत ताांविक ि आर्षथक मापदांड मागगदशगक 
सचूना देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारो-2011/ प्र.क्र.28/ रोहयो-1,  वद.  
01/06/2011 

 

25.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
विवहर योजनेंतगगत विहीर पनुभगरणाची कामे घेणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारोहयो-2011/ प्र.क्र.56/ रोहयो -10 अ, वद. 
03/03/2011 

 

26.  शधु्दीपिक महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना आयकु्त, 
वजल्हावधकारी,वजल्हा पवरषद ि तालकुा स्तरािर 
कायालयाांच्या पदाांचा सांिगग बदलनू सधुावरत आकृवतबांध 
तयार करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय क्र. 
आकृती-2011/ प्र.क्र.5/ मग्रारोहयो -3 ,  वद.  
22/06/2011 

 

27.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
िैयवक्तक लाभार्थ्यांच्या शेतािर ग्रामपांचायती मार्ग त 
र्ळबाग लागिड कायगक्रम राबविण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारो-2011/ प्र.क्र.58/ रोहयो-10 अ, वद.  
29/06/2011. 

 

28.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
ग्रामपांचायतीमार्ग त रोपिन सांरक्षण ि सांगोपनाबाबत 
मागगदशगक सचूना. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारो-2011/ प्र.क्र.28/ रोहयो-1   वद.  
30/06/2011 

 

29.  महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाांि महात्मा गाांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारो-2010/ प्र.क्र.12/रोहयो-1०,  वद.  
26/07/2011 

 

30.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र 
अांतगगत प्रशासकीय ि ताांविक मांजरूीचे अवधकार प्रदान 
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.47/रोहयो-10 , 
वद.03/08/2011 

 

31.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत उप 
आयकु्त (रोहयो) याांना विभाग प्रमखु म्हणनू घोवषत 
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.रोहयो-2009/प्र.क्र.120/मग्रारो-  
वद.25/10/2011 

 

32.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
ियैवक्तक लाभार्थ्यांच्या शेतािर कृवष विभागामार्ग त 
र्ळबाग लागिड कायगक्रम राबविण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारो-2011/प्र.क्र.132/रोहयो-10,  वद. 
20/01/2012 

 

33.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ि सांपणूग 
स्िच्छता अवभयान कायगक्रम एकवितपणे राबविण्याबाबत. 

पाणी परुिठा ि स्िच्छता विभाग, शासन वनणगय 
क्र.सांकीणग-2, वदनाांक 29/02/2012 

 

34.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत कृवष 
विभागामार्ग त रोपिािीका तयार करणेसाठी ताांविक ि 
आर्षथक मापदांड मागगदशगक सचूना देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय क्र 
मग्रारो-2012/प्र.क्र.10/रोहयो-1,वद. 01/03/2012 

 

35.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
िैयवक्तक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बाांधािर ि शेतकऱयाांच्या 
पडीक शेत जवमनीिर कृवष ि पदमु विभागामार्ग त िकृ्ष 
लागिड कायगक्रम राबविण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय क्र. 
मग्रारो-2011/प्र.क्र.120/रोहयो-10 अ, वद. 
14/03/2012 

 



36.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
(MGNREGS) अांतगगतकें द्र शासनाने वनवचचत केलेल्या 
मजरूी दरापेक्षा देय ठरणाऱया जादा मजरूीचा खचग राज्य 
वनधीतनू करणेबाबत.  

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारो-2012/प्र.क्र.3, रोहयो-1, 
वद.15/03/2012 

 

37.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
िापरण्यात आलेल्या जनु्या मस्िरचा आढािा घेऊन वदनाांक 
01/04/2012 रोजी ताब्यात घेणे आवण 12/2011 मधील 
सिग न िापरलेले जनेु मस्िर अिैध (Invalidate) 
करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारो-2012/प्र.क्र.45,रोहयो-10 अ, वदनाांक 
28/03/2012 

 

38.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
रोपिािीकाांना डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर रोपिािीका असे 
नाि देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारो-2012/प्र.क्र.51, रोहयो-10 अ, वदनाांक 
11/04/2012. 

 

39.  शासन शवुध्दपिक महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
हमी योजनेंतगगत ग्रामपांचायती मार्ग त राबविण्याबाबत 
येणाऱया रोपिािीका ि िकृ्ष लागिड कायगक्रमासाठी 
प्रवशक्षण ि मागगदशगन करण्याकवरता मनषु्ट्यबळ बाहयस्थ 
पध्दतीने घेण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारो-2011/प्र.क्र.134,रोहयो-10 अ, वदनाांक 
16/04/2012 

 

40.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत गाि 
मेंढा (लेखा) ता.धानोरा वजल्हा गडवचरोली येथे ग्रामसभा 
याांना कायान्ियीन यांिणा म्हणनू नेमणकू देऊन पथदशी 
प्रकल्प राबविण्याबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारो-2012/प्र.क्र.25, रोहयो-1, वदनाांक 
19/04/2012 

 

41.  महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना मजरूीचे दरपिक. महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मजरूी-2012/प्र.क्र.19,रोहयो-1, वदनाांक 
20/04/2012 

 

42.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
िैयवक्तक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बाांधािर ि शेतकऱयाांच्या 
पडीक जवमनीिर ग्रामपांचायतीमार्ग त िकृ्ष लागिड कायगक्रम 
राबविण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारो-2012/प्र.क्र.57, रोहयो-10 अ, वदनाांक 
20/04/2012 

 

43.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या 
अांमलबजािणीसाठी िापरण्यात येत असलेल्या 
हजेरीपिाची छपाई ि वनयांिणाबाबत मागगदशगक सचूना. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारो-2012/प्र.क्र.58, रोहयो-10 अ, वदनाांक 
26/04/2012 

 

44.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
िैयवक्तक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बाांधािर ि शेतकऱयाांच्या 
पडीक शेत जवमनीिर कृषी ि पदमु विभागामार्ग त िकृ्ष 
लागिड कायगक्रम राबविण्याबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन 
शधु्दीपिक क्र.मग्रारो-2011/प्र.क्र.120, रोहयो-10 
अ, वदनाांक 02/05/2012 

 

45.  ग्रामरोजगार सेिकाांची कतगव्ये ि जबाबदाऱयाांबाबत 
मागगदशगक सचूना. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारो-2011/प्र.क्र.40,रोहयो-10 अ, वदनाांक 
17/05/2012 

 

46.  Opening of separate Bank Account for 
Administrative Expense under MGNREGA 

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

 



47.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र 
अांतगगत ग्रामपांचायतीमार्ग त तयार करण्यात आलेल्या 
रोपिािीकेतील रोपाांची विक्री करण्यासांदभात 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारो-2012/प्र.क्र.27, रोहयो-1  वदनाांक 
27/06/2012 

 

48.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी येाजनेंतगगत 
अपणूग कामे पणूग करण्याबाबत अनसुराियाची कायगपध्दती. 

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

 

49.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र 
अांतगगत अद्ययाित नमनेु ि रवजस्िर िापरण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारो-2011/प्र.क्र.4, रोहयो-10अ  वदनाांक 
16/07/2012 

 

50.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-विभागीय 
आयकु्त,वजल्हावधकारी, वजल्हा पवरषद, ि तालकुा कायालय 
येथे कायगरत असलेल्या अवधकारी/कमगचारी याांचे गोपनीय 
अहिाल वलवहण्यासाठी प्रवतिेदन अवधकारी ि पनुर्षिलोकन 
अवधकारी घोवषत करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.शा-2012/गोअअ.प्र.क्र.56, मग्रारो-3,  वदनाांक 
06/02/2013 

 

51.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या 
कामासाठी पदाांच्या सधुावरत आकृतीबांधानसुार 
तालकुास्तरािरील अव्िल कारकून पदाांच्या वित्तीय बाबी 
हाताळण्यासाठी सांबांवधत उपवजल्हावधकारी (रोहयो), याांना 
“आहरण ि सांवितरण अवधकारी” घोवषत करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.आस्थाप-2013/प्र.क्र.9, मग्रारो-3,  वदनाांक 
20/02/2013 

 

52.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या 
कामासाठी पदाांच्या सधुावरत आकृतीबांधानसुार विभागीय 
आयकु्त कायालयातील लेखावधकारी (रोहयो), याांना 
“आहरण ि सांवितरण अवधकारी” घोवषत करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.आस्थाप-2013/प्र.क्र.6, मग्रारो-1,  वद. 
20/02/2013 

 

53.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
स्ियांसेिी सांस्थाांच्या ताांविक सहभागातनू पथदशी सकु्ष्म 
पाणलोि विकास राबविणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारोहयो-2013/प्र.क्र.27, मग्रारो-1,  वदनाांक 
15/03/2013 

 

54.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
राज्यात तक्रार वनिारण प्रावधकारी (Ombudsman) वनयकु्त 
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.133, रोहयो- 6 अ,  
वदनाांक 05/04/2013 

 

55.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत ग्राम 
रोजगार वदिस राबविण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारोहयो-2013/प्र.क्र.186, मग्रारो-6,  
वदनाांक 08/05/2013 

 

56.  महात्मा गाांधी राग्रारोहयोच्या अांमलबजािणी कवरता 
सहाय्यक कायगक्रम अवधकारी ि ताांविक अवधकारी पदे 
भरण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.आस्थाप-2013/प्र.क्र.95, मग्रारो-3,  वदनाांक 
20/05/2013 

 

57.  रोजगार हमी योजना प्रभागाांतगगत आयकु्त, महात्मा गाांधी राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र नागपरू, विभागीय आयकु्त 
ि वजल्हावधकारी कायालयातील काही पदे वनरसीत करुन 
त्याऐिजी नव्याने पदे वनमाण करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारोहयो-2013/प्र.क्र.3,आस्थाप-3,  वदनाांक 
15/03/2013 

 

58.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
विशेष कायगक्रम अवधकारी (मग्रारोहयो) Special 
Programme Officer {MGNREGA} पदे वनमाण 
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारोहयो-2013/प्र.क्र.21, आस्थाप-3,  
वदनाांक 20/06/2013 

 



59.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेिरील 
विभागीय आयकु्त,वजल्हावधकारी, वजल्हा पवरषद, ि 
तालकुा कायालय येथे कायगरत असलेल्या 
अवधकारी/कमगचारी याांचे गोपनीय अहिाल वलवहण्यासाठी 
प्रवतिेदन अवधकारी ि पनुर्षिलोकन अवधकारी घोवषत 
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारोहयो-2012/गोअअ/प्र.क्र.56, आस्थाप-
3,  वदनाांक 04/12/2013 

 

60.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
विभागीय आयकु्त कायालयातील लेखावधकारी, 
सहा.लेखावधकारी तसेच  वजल्हावधकारी ि वजल्हा पवरषद 
कायालयातील सहा.लेखावधकारी पदाांची कतगव्यसचूी. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारो-2013/प्र.क्र.114,मग्रारो-7,  वदनाांक 
06/12/2013 

 

61.  जनु्या रोजगार हमी योजनेंतगगत वदनाांक 01/04/2008 रोजी 
अपणूग असलेली शासनमान्य यादीतील अपणूग कामे पणूग 
करण्याबाबत विशेष मोवहम. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.रोहयो-2013/प्र.क्र.456,मग्रारो-8,  वदनाांक 
23/12/2013 

 

62.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत ग्राम 
सेिकाांच्या तक्रारी सांदभात अनसुराियाची कायगपघ्दती. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारो-2013/प्र.क्र.217, मग्रारो-3,  वदनाांक 
22/01/2014 

 

63.  वनयोजन विभागास वित्तीय अवधकार प्रदान करण्याबाबत 
वित्तीय अवधकार वनयम पवुस्तका (1978 भाग-2) 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय क्र. 
सपु्रमा-2012/प्र.क्र.259, रोहयो-8 वदनाांक 
12/02/2014 

 

64.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
विलांबाने अदा करण्यात येणाऱया मजरूीिर {नकुसान 
भरपाई} विलांब आकार देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मगाांराग्रारोहयो-2014/प्र.क्र.6/ मग्रारो-10,  
वदनाांक 26/02/2014 

 

65.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मजरूीचे 
दरपिक. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मग्रारोहयो-2014/प्र.क्र.15/रोहयो-1,  वद. 
26/02/2014 

 

66.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत कृवष 
विभागामार्ग त शेततळी घेण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.मगाांराग्रारोहयो-2014/प्र.क्र.16/ मग्रारो-1,  
वदनाांक 28/02/2014 

 

67.  वनयोजन विभागाच्या आस्थापनेिरील रोहयो प्रभागाांतगगत 
लेखावधकारी हे पद महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार  
हमी योजना-महाराष्ट्र नागपरू आयकु्तालयाच्या 
आस्थापनेिर िगग करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय क्र. 
इडीपी-1014/प्र.क्र.204/का-1421,  वदनाांक 
02/07/2014 

 

68.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
ग्रामपांचायतस्तरािरील प्रशासकीय खचासाठी 
ग्रामपांचायतीना वदनाांक 01 ऑगस्ि 2014 पासनू अवग्रम 
उपलब्ध करुन देण्याबाबतची मागगदशगक तत्िे. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन वनणगय 
क्र.ग्रापांअ/2014/प्र.क्र.120/ मग्रारो-3,  वदनाांक 
24/07/2014 

 

69.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
उपवजल्हा कायगक्रम समन्ियकाांची Deputy District 
Program Coordinator 12 पदे वनमाण करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग, शासन वनणगय 
क्र.आस्थाप-2013/प्र.क्र.211/ मग्रारो-3,  वदनाांक 
30/07/2014 

 

70.  रोजगार हमी विभागातनू वदनाांक 01/04/2010 ते 
31/06/2014 पयगन्त वनगगवमत करण्यात आलेल्या 
महत्िाच्या शासकीय आदेशाांची सचूी 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग, शासन वनणगय 
क्र.मग्रारो-2014/प्र.क्र.38/मग्रारो-10,  वदनाांक 
13/08/2014 

 



71.  महाराष्ट्र रोजगार हमी अवधवनयम {सधुारणा} 2014 
अांमलबजािणीबाबत अवधसचूना 

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

 

72.  महाराष्ट्र रोजगार हमी अवधवनयम 1977 {वद.6 ऑगस्ि 
2014 पयगन्त सधुावरत} नसुार योजनेच्या 
अांमलबजािणीबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग,शासन वनणगय 
क्रमाांक.अवधवनयम-2011/प्र.क्र.59/ मग्रारो-10, 
वदनाांक 26/8/2014 

 

73.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने कवरता 
सन २०१४-१५ या वित्तीय िषा पासनू कें द्र शासनाकडून 
प्राप्त होणारा वनधी खचग करण्याकवरता निीन लेखाशीषग 
उघडणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग, शासन वनणगय 
क्र.मग्रारो२०१४/प्र. क्र. १०/रोहयो७, वदनाांक 
27/08/2014 

 

74.  ई-प्रशासन धोरणाांतगगत प्रकल्प अांमलबजािणी सवमती  
 (पी.आय.सी ) स्थापन करणेबाबत 

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

 

75.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
कराियाच्या सामावजक अांकेक्षण प्रवक्रयेबाबत मागगदशगक 
सचूना. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग, शासन वनणगय 
क्रमग्रारो-२०१४/प्र.क्र.६०/रोहयो-६अ   वदनाांक 
13/11/2014 

 

76.  निवनर्षमत पालघर वजल्हयासाठी रोजगार हमी योजना 
प्रभागाांतगगत वजल्हा पवरषद कायालयातील रोजगार हमी 
योजना कक्षासाठी पदे वनमाण करण्याबाबत 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग, शासन वनणगय क्र 
-आस्थाप-२०१४ / प्र.क्र.१६८/ मगारो-३   वदनाांक 
13/11/2014 

 

77.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगगत 
अपणूग विवहरी पणूग करण्यातील अडचणी शोधनू उपाय 
योजना सचुविण्यासाठी ताांविक गठीत करणेबाबत 

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

 

78.  महात्मा गाांधी नरेगा अांतगगतच्या दसचन विहीर ताांविक 
सवमतीच्या सदस्यपदी वनयकु्ती करणेबाबत 

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

 

79.  जनु्या रोजगार हमी योजनेंतगगत वद. 1.4.08 रोजी अपणूग 
असलेली शासन मान्य यादीतील अपणूग कामे पणूग 
करण्यासाठी विशेष मोवहमेस मदुतिाढ देण्याबाबत   

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

 

80.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत “एक 
वदिस मजरूा सोबत” यासांकल्पनेंतगगत ग्राम रोजगार वदनी 
विविध उपक्रम राबविण्याबाबत. 

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

 

81.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
वर्रत्या िाहनाच्या ( मोबाइल व्हनॅ ) माध्यमातनू जन-
जागतृी करण्यासाठी पणेु वजल्याकवरता दोन मोबाइल 
व्हनॅची अवधक तरतदू करणेबाबत. 

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

 

82.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मजरुीचे 
दरपिक 

शासन वनणगय क्र. -मजरुी-२०१५/प्र.क्र.२८/ रोहयो-
1, वदनाांक  10/04/2015 

 

83.  लोकनेते गोपीनाथ मुांडे याांच्या स्मरणाथग वदनाांक 3 जनु ते 9 
जनु 2015 याकालािधीत पयािरण सप्ताह साजरा 
करणेबाबत 

शासन वनणगय क्रमाांक : मग्रारो2015 / प्र.क्र. 56 / 
मग्रारो-1, वदनाांक 26/05/2015 

 

84.  इांवदरा आिास येाजनेंतगगत बाांधण्यात येणा-या घरकुलाच्या 
कामातील अकुशल कामे महात्मा गाांधी राष्ट्रीय गामीण 
रेाजगार हमी येाजनेंतगगत घेणेबाबत 
 
 

क्रमाांक-मग्रारो-२०१४/प्र.क्र.६४अ/रेाहयेा-१०अ, 
वदनाांक   30/05/2015 

 



85.  निवनर्षमत पालघर वजल्हयासाठी रोजगार हमी योजना 
प्रभागाांतगगत वजल्हावधकारी कायालयातील रोजगार हमी 
योजना कक्षासाठी पदे वनमाण करण्याबाबत 

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

 

86.  महात्मा गाांधी नरेगा अांतगगत अवतिषृ्ट्िीमळेु खचलेल्या ि 
बजुलेल्या विवहरींच्या दरुुस्तीची कामे घेण्याबाबत 

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

 

87.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगगत 
विशेष कायगक्रम ताांविक अवधकारी-मगाांराग्रारोहयो 
(Special Technical Officer-MGNREGA) याांची 
वजल्हा पवरषद आस्थापनेिर ९६ पदे वनमाण करण्याबाबत 

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

 

88.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, ठाणे 
कायालयाचे मखु्यालय घोवषत करणेबाबत 

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

 

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

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

 

90.  ई-प्रशासन धोरणाांतगगत रोजगार हमी योजना विभागाची 
प्रकल्प अांमलबजािणी सवमती ( Project 
Implementation Committee ) स्थापन करणेबाबत. 

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

 

91.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगगत 
शेततळयाांची कामे ग्रामपांचायतीमार्ग त / यांिणामार्ग त 
घेण्याबाबत.. 

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

 

92.  मवहला ि बाल विकास विभागाच्या योजनेशी अवभसरण 
करुन महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी  
योजनेअांतगगत अांगणिाडी कें द्राची बाांधकामे करणेबाबत 

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

 

93.  राज्य रोजगार हमी योजनेंतगगत घेण्यात येणा-या धडक 
दसचन विहीर योजनेतील रद्द करण्यात आलेल्या विहीरी 
परत सरुु करणेबाबत. 

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

 

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

 

95.  रोजगार हमी योजनेिर न्यायालयीन वनणगयानसुार कायगरत 
हजेरी सहाय्यकाांच्या रु.750-940 या असधुारीत 
िेतनश्रेणीत सधुारणा करुन तयाांना 6 व्या ितेन 
आयोगानसुार िेतनबडँ रु.4440-7440+रु. 1300 गे्रड 
िेतन ही समकक्ष सधुारीत िेतन सांरचना अनजेु्ञय 
करणेबाबत. 

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

 

96.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
वर्रत्या िाहनाच्या ( मोबाईल व्हनॅ ) माध्यमातनू पणेु ि 
औरांगाबाद विभागामध्ये जन जागतृी करणे. 

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

 

97.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मजरुीचे 
दरपिक. 

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

 

98.  गािाांमध्ये सािगजवनक वठकाणी पेव्हर ब्लॉक बसविण्याचे 
काम महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
अवभसरणाद्वारे घेण्याबाबत. 

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

 



99.  जनु्या रोजगार हमी योजनेची शासनमान्य यादीतील अपणुग 
कामे पणूग करण्याबाबत  

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

 

100.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - 
महाराष्ट्र अांतगगत प्रशासकीय ि ताांविक मांजरुीचे अवधकार 
प्रदान करण्याबाबत. छाननी सवमती गठीत करण्याबाबत. 

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

 

101.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
ग्रामपांचायतीमार्ग त रोपिन सांरक्षण ि सांगोपनाबाबत -च्या 
नागपरू ि बीड वजल्हयातील कामाांना मदुतिाढ देण्याबाबत 

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

 

102.  मग्रारोहयो अांतगगत मोठया आकारमानाची शेततळी 
ग्रामपांचायतीमार्ग त घेण्याबाबत 

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

 

103.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
विशेष कायगक्रम अवधकारी - मग्रारोहयो   (Special 
Programme Officer - MGNREGA)याांच्या पदाांना 
मदुतिाढ ि काही पदे वनरवसत करण्याबाबत.. 

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

 

104.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनें अांतगगत 
िैयवक्तक लाभार्थ्याच्या शेतािर राबविण्यात येणा-या 
र्ळबाग लागिड कायगक्रम अांतगगत हजेरी पिके वनगगवमत 
करणे, भरणे, पावरत करणे आवण कुशल/अकुशल बाबींचे 
प्रदान करण्याचे अवधकार कृषी विभागास देणेबाबत. 

शासन वनणगय क्रमाांक - र्ळबाग 2015/ प्र.क्र.22/ 
रोहयो-5 वदनाांक 3/09/2016 

 

105.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनें अांतगगत 
आांबा, बोर, आिळा, डादळब ि सांिा या र्ळवपकाांचे 
लागिडीमधील अांतर ि कलमे / रोपाांचे लागिडीचे 
सधुावरत मापदांडाबाबत. 

शासन वनणगय क्रमाांक - र्ळबाग -2015/प्र.क्र. 
75/रोहयो-5 वदनाांक 3/09/2016 

 

106.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत िन 
विभागातील सक्षम अवधका-याांना ताांविक मांजरुी ि 
प्रशासकीय मान्यता विषयक अवधकार प्रदान 
करण्याबाबत.. 

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

 

107.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - 
महाराष्ट्र अांतगगत रोपिािीका ि रोपिने (िकृ्ष लागिड) 
तयार करणे.  / ताांविक ि आर्षथक मापदांड सधुावरत 
करणेबाबत.. 

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

 

108.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
सामावजक िनीकरण तसेच िन विभागामार्ग त घेण्यात 
येणा-या रोपिाविका, रोपिन, मदृ - जलसांधारण इत्यादी 
कामाांतगगत हजेरीपिके वनगगवमत करणे, भरणे, पावरत करणे, 
आावण कुशल / अकुशल बाबींचे भगूतान करण्याचे 
अवधकार िन विभागास प्रदान करण्याबाबत. 

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

 

109.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंच्या 
अांमलबजािणीबाबत इतर यांिणाांची भुवमका ि जबाबदारी. 

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

 

110.  समधृ्द महाराष्ट्र जनकल्याण योजना सन 2016-17 ि 
2017-18 मध्ये प्रभािीपणे राबविण्याबाबत.. 
 

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

 



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

शासन वनणगय क्रमाांक-मग्राराहयो/वनवि/2016 -
17/प्र.क्र.23/रोहयो-9 वद. 10/10/2016 

 

112.  राज्य रोजगार हमी योजनेअांतगगत घेण्यात येणाऱया धडक 
दसचन विहीर कायगक्रमातील अपणूग विहीरी पणूग करण्यास 
मदुतिाढ देणेबाबत. 

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

 

113.  धडक दसचन विहीर कायगक्रमाांतगगत यितमाळ वजल्हयात 
देण्यात आलेल्या प्रवत तालकुा 300 विवहरींच्या अवतवरक्त 
लक्षाांकाची अांमलबजािणी करणेबाबत.. 

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

 

114.  मनरेगा अांतगगत कृवष विभागातील सक्षम अवधकाऱयाांना 
नाडेप, व्हमी कां पोवस्िग ि इतर कामाांबाबत मजरूी प्रदान 
तसेच कामाांना ताांविक मांजरूी ि प्रशासकीय मान्यताविषयक 
अवधकार प्रदान करण्याबाबत. 

शासन वनणगय क्रमाांक -मग्रारोहयो/वनवि/ 
2016/प्र.क्र.120/मग्रारो-1  
वदनाांक 14/12/2016 

 

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

शासन वनणगय क्र.मग्रारोहयो/वनवि/2016-17/ 
प्र.क्र.23/रोहयो-9 वदनाांक 20/12/2016 

 

116.  रोजगार हमी योजनेअांतगगत धडक दसचन विहीर 
कायगक्रमाांतगगत यितमाळ वजल्हयात देण्यात आलेल्या प्रवत 
तालकुा 300 विवहरीच्या अवतवरक्त लक्षाांकाच्या 
अांमलबजािणीस मदुतिाढ देणेबाबत.. 

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

 

117.  रोजगार हमी योजनेअांतगगत र्लोत्पादन कायगक्रमाकवरता 
विशेष घिक योजनेंतगंत अनसुवूचत जातीच्या 
लाभार्थ्यांसाठी पतमयादा मांजरुीबाबत. 

शासन वनणगय क्र.र्ळबाग-2017/प्र.क्र.10/ रोहयो 
5 वदनाांक 27/03/2017 

 

118.  रोजगार हमी योजनेअांतगगत र्लोत्पादन कायगक्रमासाठी 
सिगसाधारण लाभार्थ्यांकवरता पतमयादा मांजरुीबाबत. 

शासन वनणगय क्र.र्ळबाग -2017/प्र.क्र.10/ 
रोहयो-5 वदनाांक 27/03/2017 

 

119.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी  योजना मजरुीचे 
दरपिक. 

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

 

120.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअांतगगत कृवष, 
पशसुांिधगन, दगुधव्यिसाय विकास ि मत्स्य व्यिसाय 
विभागामार्ग त मत्स्यसांिधगन विषयक कामाांबाबत. 

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

 

121.  “ मागेल त्याला शेततळे ” योजनेअांतगगत कोकण 
विभागासाठी सधुारीत आकारमानाच्या शेततळयास विशेष 
बाब म्हणनु मान्यता देणेबाबत. 

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

 

122.  मवहला ि बाल विकास विभागाच्या योजनेशी अवभसरण 
करुन महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने 
अांतगगत अांगणिाडी कें द्र इमारतीचे बाांधकाम करणेबाबत.. 

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

 

123.  सन 2017-18 या वित्तीय िषासाठी “दसचन विवहरींचा 
धडक कायगक्रम” योजनेकवरता वनधी विभागीय आयकु्त, 
नागपरू याांचेकडे वितरीत करणेबाबत. 

शासन वनणगय क्र.विहीर -२०१६ /प्र.क्र.१७ /रोहयो-
५   वदनाांक 31/07/2017 

 

124.  सन 2017-18 या वित्तीय िषासाठी मागेल त्याला शेततळे 
योजनेकवरता वनधी आयकु्त (कृषी), पणेु याांच्याकडे िगग 
करणेबाबत. 
 

शासन वनणगय क्र.शेतत-२०१७/प्र.क्र.१८/ रोहयो-५ 
  वदनाांक 01/08/2017 

 



125.  “ मागेल त्याला शेततळे ” योजनेअांतगगत आवदिासी 
उपयोजना के्षिामध्ये (TSP) लाभाथी वनिडीसाठी ठरिून 
वदलेली जमीन धारणेची अि वशवथल करणेबाबत. 

शासन वनणगय क्र.शेतत-२०१७/प्र.क्र.४४/ रोहयो-५ 
  वदनाांक 02/08/2017 

 

126.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगगत 
विशेष ताांविक अवधकारी-मगाांराग्रारोहयो (Special 
Technical Officer-MGNREGA) याांची वजल्हा पवरषद 
आस्थापनेिर ९६ पदे वनमाण केलेल्या पदाांना ५ िषे 
मदुतिाढ देण्याबाबत 

शासन वनणगय क्र :- आस्थाप-२०१५/प्र.क्र.८८/ 
मग्रारो-३ वदनाांक 28/08/2017 

 

127.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र 
अांतगगत प्रशासकीय ि ताांविक मांजरुीचे अवधकार प्रदान 
करण्याबाबत. छाननी सवमतीस मदुतिाढ देणेबाबत.... 

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

 

128.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतगगत ग्राम रोजगार 
सेिकाांच्या तक्रारीसांदभात अनसुराियाची कायगपध्दती. 
 

शासन वनणगय क्र :- मग्रारो-२०१६ /प्र.क्र.१७३ 
/मग्रारो-१० अ वदनाांक 04/09/2017 

 

129.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या 
अांमलबजािणी करणाऱया वजल्हा कायगक्रम समन्ियक तथा 
वजल्हावधकारी ि सह वजल्हा कायगक्रम समन्ियक तथा मखु्य 
कायगकारी अवधकारी याांचे मध्ये कामाची जबाबदारी 
वनवचचत करणेबाबत ..... 

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

 

130.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
मगाांराग्रारोहयो -महाराष्ट्र आयकु्तालय, नागपरू ि विभागीय 
आयकु्त /वजल्हावधकारी / वजल्हा पवरषद/ तालकुा 
कायालयातील अस्थायी पदाांना मदुतिाढ देण्याबाबत वद. 
१.१०.२०१७ ते वद. ३१.१२.२०१७ 

शासन वनणगय क्रमाांक आस्थाप-२०१७ /प्र.क्र.३० 
/मग्रारो-3 वदनाांक 09/10/2017 

 

131.  सन २०१६-१७ या वित्तीय िषातील रोजगार हमी योजनेंतगगत 
र्लोत्पादन कायगक्रमासाठी सिगसाधारण लाभार्थ्याकवरता 
पतमयादा मांजरुीबाबत 

शासन वनणगय क्र :- र्ळबाग-२०१७ /प्र.क्र. १०२ 
/मग्रारो-५ वदनाांक 30/10/2017 

 

132.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या 
अांमलबजािणी करणाऱया वजल्हा कायगक्रम समन्ियक तथा 
वजल्हावधकारी ि सह वजल्हा कायगक्रम समन्ियक तथा मखु्य 
कायगकारी अवधकारी याांचे मध्ये कामाची जबाबदारी 
वनवचचत करणेबाबत..... 

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

 

133.  नागपरू विभागातील गडवचरोली, भांडारा, चांद्रपरू, गोंवदया, ि 
नागपरू, वजल्याांमध्ये दसचन विवहरींचा धडक कायगक्रम 
घेणेबाबत.... 

शासन शवुिपिक क्र. : विहीर-२०१६/प्र.क्र. 
३१/रोहयो-५ वदनाांक 04/01/2018 

 

134.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना -
महाराष्ट्र, नागपरू आयकु्तालय, विभागीय आयकु्त/ 
वजल्हावधकारी/ वजल्हा पवरषद/ तालकुा कायालयातील 
अस्थायी पदाांना मदुतिाढ देण्याबाबत. वदनाांक 
०१.०१.२०१८ ते २८.०२.२०१८ 
 
 

शासन वनणगय क्र : आस्थाप-२०१७ /प्र.क्र. ३० 
/मग्रारो-३ वदनाांक 20/01/2018 

 



135.  सन २०१७-१८ या वित्तीय िषातील रोजगार हमी 
योजनेअांतगगत र्लोत्पादन कायगक्रमासाठी विशेष घिक 
योजना / अनसुवूचत जातीच्या लाभार्थ्यांकवरता पतमयादेस 
मांजरूी देणेबाबत 

शासन वनणगय क्र. र्ळबाग - २०१८ / प्र. क्र.७ / 
रोहयो ५   वदनाांक 26/02/2018 

 

136.  सन २०१७-१८ या वित्तीय िषातील रोजगार हमी 
योजनेअांतगगत र्लोत्पादन कायगक्रमासाठी सिगसाधारण 
लाभार्थ्यांकवरता पतमयादा मांजरूीबाबत 

शासन वनणगय क्र. र्ळबाग - २०१८ / प्र. क्र.७ / 
रोहयो ५ वदनाांक 26/02/2018 

 

137.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना -
महाराष्ट्र, नागपरू आयकु्तालय, विभागीय आयकु्त/ 
वजल्हावधकारी/ वजल्हा पवरषद/ तालकुा कायालयातील 
अस्थायी पदाांना मदुतिाढ देण्याबाबत. वदनाांक 
०१.०३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ 

शासन वनणगय क्र : आस्थाप-२०१७ /प्र.क्र. ३० 
/मग्रारो-३ वदनाांक 13/03/2018 

 

138.  मागेल त्याला शेततळे योजनेंतगगत कायारांभ आदेश 
वदल्यानांतर शेततळ्याचे काम पणूग करण्यासाठी वनवचचत 
करण्यात आलेल्या कालािधीस मदुतिाढ देण्याबाबत 

शासन वनणगय क्र : शेततळे २०१८ /प्र.क्र.६ /मग्रारो-
५ वदनाांक 11/04/2018 

 

139.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
सामावजक िनीकरण तसेच िन विभागामार्ग त घेण्यात 
येणाऱया रोपिाविका, रोपिन, मदृ - जलसांधारण इत्यादी 
कामाांतगगत हजेरीपिके वनगगवमत करणे, भरणे, पावरत करणे, 
आवण कुशल / अकुशल बाबींचे भगूतान करण्याचे 
अवधकार िन विभागास प्रदान करण्याबाबत.... 

शासन वनणगय क्र. -मग्रारो-२०१६/ प्र.क्र.१०२ / 
रोहयो-१ वदनाांक 12/04/2018 

 

140.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजजेअांतगगत 
व्यैयवक्तक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बाांधािर ि शेतकऱयाांच्या 
शेत जवमनीिर िन विभागाच्या सामावजक िनीकरण 
शाखेमार्ग त् ाा िकृ्ष लागिड कायगक्रम राबविणेबाबत 

शासन वनणगय क्र : मग्रारो २०१६ /प्र.क्र. ६१/मग्रारो-
१ वदनाांक 12/04/2018 

 

141.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मजरुीचे 
दरपिक 

शासन वनणगय क्र. -मग्रारो-२०१८ / प्र.क्र.४२/ 
रोहयो-१ वदनाांक 16/04/2018 

 

142.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र 
अांतगगत प्रशासकीय ि ताांविक मांजरुीचे अवधकार प्रदान 
करण्याबाबत. छाननी सवमतीस मदुतिाढ देणेबाबत.... 

शासन वनणगय क्र : मग्रारो २०१६ /प्र.क्र.३४ /मग्रारो-
१० वदनाांक 16/04/2018 

 

143.  महात्मा गाांधी नरेगाच्या कामािरील हजेरीपि (e-muster) 
करण्यासाठी आपले सरकार कें द्राला प्रदान करण्याचे सेिा 
शलु्काचा दर वनवचचत करण्याबाबत. 

शासन वनणगय क्र. -मग्रारो-२०१७/ प्र.क्र.५२/ 
रोहयो-१ वदनाांक 23/04/2018 

 

144.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अांतगगत 
१२.५ से.मी.X २५ से.मी. वपशिीत रोपे २० से.मी. X ३० 
से.मी. वपशिीत स्थानाांतरीत करण्याचे रोपिाविकेचे ताांविक 
ि आर्षथक मापदांडास मान्यता देणेबाबत 

शासन वनणगय क्र : मग्रारो २०१८ /प्र.क्र.५१/ मग्रारो-
१ वदनाांक 29/05/2018 

 

145.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजजेअांतगगत 
व्यैयवक्तक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बाांधािर ि शेतकऱयाांच्या शेत 
जवमनीिर िन विभागाच्या सामावजक िनीकरण शाखेमार्ग त िकृ्ष 
लागिड कायगक्रम राबविणेबाबत 
 
 

शासन शवुिपिक क्र : मग्रारो २०१६ /प्र.क्र.६१ 
/मग्रारो-१ वदनाांक 29/05/2018 

 



146.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र, 
नागपरू आयकु्तालय, विभागीय आयकु्त/ वजल्हावधकारी/ वजल्हा 
पवरषद/ तालकुा कायालयातील अस्थायी पदाना मदुतिाढ 
देणेबाबत वद.1.10.18 ते 28.2.19 
 

शासन वनणगय क्र. आस्थाप-2017/प्र.क्र. 
30/मग्रारो-3 वदनाांक 4/10/18 

 

147.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगगत 
िन विभागातील अवधकाऱयाांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्रशासकीय अवधकाराांत सधुारणा करण्याबाबत ि िन 
विभाग महामांडळ (Forest Development Corporation 
of Maharashtra Ltd.) मधील सक्षम अवधकाऱयाांना 
ताांविक मांजरूी ि प्रशासकीय मान्यता विषयक अवधकार 
प्रदान करण्याबाबत. 

शासन वनणगय क्र. मग्रारो-2016/प्र.क्र.102/मग्रारो-
1 वदनाांक 12/10/18 

 

148.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगगत 
राज्य अवभसरण आराखडयाची अांमलबजािणी करणेबाबत 
मागगदशगक सचुना 

शासन वनणगय क्र.मग्रारो-2018/प्र.क्र.138/मग्रारो-
1/ वद.5/11/18 

 

149.  नागपरू विभागातील गडवचरोली, भांडारा, चांद्रपरू, गोंवदया ि 
नागपरू वजल्हयामांध्ये दसचन विवहरींचा धडक कायगक्रम 
घेण्याबाबत 

शासन वनणगय क्र. विवहर-2016/प्र.क्र.31/ रोहयो-
5/ वदनाांक 01/11/2018 

 

150.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
अनजेु्ञय कामे प्राधान्याने घेण्याबाबत 

शासन पवरपिक क्र. मग्रारो-2018/प्र.क्र.59/ 
मग्रारो-1/ वदनाांक 27/11/18 

 

151.  रोजगार हमी योजना विभागाच्या प्रशासन भिन, 16 िा मजला 
येथील पवचचम बाज ू कडील मोकळया जागेत बैठक व्यिस्था ि 
वव्ह.सी. रुम मध्ये िातानकूुलीत यांि ि विद्यतुीकरणास प्रशासकीय 
ि वित्तीय मान्यता देणेबाबत.. 

शासन शधु्दीपिक क्र. आस्थाप-2016/ प्र.क्र.117/ 
मग्रारो-3/ वदनाांक 13/12/18 

 

152.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रेाजगार हमी योजनेअांतगगत िैयवक्त 
लाभाची सलम समपातळी चर, गरेु प्रवतबांधक चर, अनघड दगडी 
बाांध, कां पािगमेंि बांदडग ढाळीचे बाांधबांवदस्ती, गवॅबयन बांधारा, माती 
नाला बाांध इ. मदृ ि जलसांधारणाच्या कामाांबाबत ताांविक ि 
प्रशासकीय मान्यतेचे अवधकार कृवष विभागास प्रदान 
करण्याबाबत.. 

शासन वनणगय क्र. मग्रारो-2016/प्र.क्र.120/मग्रारो-1/ 
वदनाांक 30/11/2018 

 

153.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र 
अांतगगत प्रशासकीय ि ताांविक मांजरूीचे अवधकार प्रदान 
करण्याबाबत. छाननी सवमतीस मदुतिाढ देणेबाबत.. 

शासन वनणगय क्र. मग्रारो/2016/ प्र.क्र. 34/रोहयो-10/ 
वदनाांक 29/3/19 

 

154.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंअांतगगत 
िन विभागामार्ग त घेण्यात येणाऱया कामाांना मान्यता 
देण्याकवरता गठीत करण्यात आलेल्या सवमतीस मदुतिाढ 
देण्याबाबत 

शासन वनणगय क्र. मग्रारो-2016/ प्र.क्र. 102/ भाग-
2/ मग्रारो-1/ वदनाांक 25/3/19 

 

155.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- 
महाराष्ट्र, नागपरू आयकु्तालय, विभागीय आयकु्त/ 
वजल्हावधकारी/ वजल्हा पवरषद/ तालकुा कायालयातील 
अस्थायी पदाना मदुतिाढ वद.1.3.19 ते 30.9.19  

शासन वनणगय क्र. आस्थाप-2017/ प्र.क्र.30/ 
मग्रारो-3/ वदनाांक 13/3/19 
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अ.क्र. शासकीय पवरपत्रकानसुार वदलेले वििय पवरपत्रक क्रमाांक ि वदनाांक अवभप्राय 
1.  महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत घेण्यात येणाऱया 

कामाकवरता गािाचे िगीकरण करुन त्यानसुार वनयोजन 
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन पवरपिक 
क्र. मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.78/ रोहयो-6, वद. 27 
जलैु 2010 

 

2.  कुशल कामािरील (साधन सामग्रीिरील) खचाबाबत 
मागगदशगक सचूना. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन पवरपिक 
मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.2/रोहयो-10 अ, वद. 
15/10/2010 

 

3.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
राज्यातील 33 वजल्हयात MIS समन्ियकाांची नेमणकू 
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन पवरपिक 
क्र.मग्रारो-2010/प्र.क्र.13/मग्रारो-9   वद.26 
ऑक्िोबर,2010 

 

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

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग पि क्र.p.Sec. 
do/CR 101/MRE -10वद. 04 नोव्हेंबर,2010 

 

5.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
प्रशासकीय खचग करण्याबाबत. 

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

 

6.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या logo 
बाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग पि 
क्र.मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.69/रोहयो-10, 
वद.24/11/2010 

 

7.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या प्रभािी 
अांमलबजािणीसाठी वजल्हा पवरषदेला मनषु्ट्यबळ (ताांविक 
पनॅलसह) बाहयस्थ पध्दतीने उपलब्ध करुन देण्याच्या 
सांदभात मागगदशगक सचूना. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग पवरपिक 
क्र.मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.7/रोहयो-10 अ , 
वद. 16 वडसेंबर,2010 

 

8.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेबाबत 
NIC, MKCL, वजल्हा MIS समन्ियकाांनी MIS बाबत 
कराियाची कामे. 

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

 

9.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या प्रभािी 
अांमलबजािणीसाठी वजल्हा पवरषदेला मनषु्ट्यबळ बाहयस्थ 
पध्दतीने उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 

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

 

10.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
अनजेु्ञय िैयवक्तक लाभाथी कायगक्रम ि ियैवक्तक 
लाभार्थ्यांचे प्रकार. 

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

 

11.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
मोठया प्रमाणात काम घेण्याबाबत. 

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

 

12.  महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत करण्यात 
येणाऱया मजरूी िािपाच्या िेळापिकाबाबत. 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभाग शासन पि 
क्र.मजरुी िािप/2010/प्र.क्र.73/8रोहयो-10, वद. 
20 जलैु,2011 

 



13.  महात् मा गाांधी राष्ट् रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगगत 
ग्रामपांचायतीमार्ग त रोपिािीका ि िकृ्ष लागिड 
करण् याबाबत मागगदशगक सचूना 

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

 

14.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
िैयवक्तक लाभार्थ्यांच्या विवहरीची कामे घेण्याबाबत 
मागगदशगक सचूना 

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

 

15.  MGNREGS अांतगगत MIS ची अांमलबजािणी प्रभािीपणे 
होण्याकवरता राज्य व्यिस्थापन पथक {State 
Management Unit (SMU)} स्थापन करण्याबाबत 

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

 

16.  MGNREGA-MIS कवरता "मस्िर रॅकर" सांकल्पना सरुु 
करणेबाबत. 

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

 

17.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतनू 
गािातील अांतगगत रस्ते घेण्याबाबत 

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

 

18.  तातडीने वनधी उपलब्ध होत नसल्यास MIS िर 
हजेरीपिाची नोंद घेण्याबाबत सचूना 

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

 

19.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत पोस्ि 
ऑवर्स द्वारे मजरूीच्या प्रदानाची गती िाढिण्यासाठी 
मागगदशगक सचूना 

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

 

20.  ग्रामीण विकास मांिालय, भारत सरकार, निी वदल्ली याांच्या 
वद. २३ माचग, २०१२ च्या अवधसचूनेस अनसुरून सधुावरत 
मजरुीचे दर रु. १४५ लाग ूकरणेबाबत 

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

 

21.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगगत 
ग्रामपांचायत स्तरािरील अपणूग कामे पणूग करण्यासाठी 
अवतवरक्त मखु्य कायगकारी अवधकारी याांना सांवनयांिण 
अवधकारी म्हणनू वनयकु्त करणेबाबत 

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

 

22.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
विवहत मदुतीत प्रशासकीय खचाकवरता स्ितांि बकँ 
उघडण्याबाबत सचूना 
 

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

 

23.  महात्मा गाांधी राग्रारोहयो अांतगगत मजरुाांची थवकत मजरुीची 
प्रलांवबत देयके तातडीने अदा करण्याबाबत 

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

 

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

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

 

25.  राज्य रोहयोंतगगत क िगग नगरपावलका के्षिाांमध्ये  कामाांच्या 
अांमलबजािणीसाठी योजना तयार करण्याकवरता 
अभ्यासगि स्थापन करण्याबाबत 

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

 

26.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत पोस्ि 
ऑवर्स मध्ये असलेली खाती बकँाांमध्ये स्थलाांतवरत 
करण्याबाबतची विशेष मोहीम 

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

 

27.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत गाि 
तलाि ि पारांपावरक पाणीसाठ्यातील गाळ काढणेबाबत 

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

 



28.  मग्रारोहयोच्या वनयोजनासाठी नरेगा के्षिीय वनयोजन 
अवधकारी ही सांकल्पना राबविणेबाबत. 

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

 

29.  मग्रारोहयोअांतगगत यांिणेमार्ग त करण्यात येणा-या 
कामिरील मजराांची हजेरी ग्रामरोजगार सेिकाांनी 
घेणेबाबत. 

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

 

30.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
अनदु्नेय निीन कामे घेण्याबाबत मागगदशगक सचूना 

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

 

31.  वजल्हा ि तालकुा पातळीिर कां िािी कमगचारी नेमणकू 
करण्यासाठी मागगदशगक सचूना 

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

 

32.  महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत मवहला मजरुाांचे 
सक्षमीकरण करण्याबाबत मागगदशगक सचूना 

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

 

33.  मेळघाि भागात महात्मा गाांधी राग्रारोहयो अांतगगत 
एकावत्मक पितीने पथदशी प्रकल्प (Pilot Project) 
राबिून सन-२०१३ च्या उन्हाळ्यामध्ये पाणलोिाचे वनयोजन 
करण्याबाबत. 

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

 

34.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
ग्रामपांचायती मार्ग त घेण्यात येणाऱया कामाांचे मजरुी 
सावहत्याचे प्रमाण राखण्याबाबत सचूना 

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

 

35.  Ombudsman वनयकु्तीबाबत अवधसचूना 
शासन पवरपिक क्र.मग्रारो-२०१३/प्र.क्र.-
१३३/रोहयो-६अ , वदनाांक 16/03/2013  

 

36.  महात्मा गाांधी राग्रारोहयो अांतगगत ग्रामपांचायतीद्वारे घेण्यात 
येणाऱया कामाांना कायारांभ आदेश देण्याबाबत 

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

 

37.  महात्मा गाांधी राग्रारोहयो अांतगगत जॉब काडग चे 
नतुनीकरणाबाबत 

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

 

38.  कायान्िीत कामाचे मलु्यमापन (Performance 
Evaluation of Implementation of MGNREGA) 

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

 

39.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगगत 
प्रशासकीय खचग करण्याबाबतच्या सधुावरत सचूना. 

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

 

40.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगगत 
ग्रामपांचायत मार्ग त रोपिनाांचे सांरक्षण ि सांगोपनाबाबत 

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

 

41.  १/७/२०१३ पासनू सांपणूग राज्यात ई-मस्िरचा िापर 
करण्याबाबत, तसेच २०१२-१३ मध्ये न िापरलेले जनेु 
मस्िर (invalidate) अिैध करण्याबाबत 

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

 

42.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र 
अांतगगत MIS िर हजेरीपिाची नोंद घेणेबाबत 

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

 

43.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र 
अांतगगत ग्राम पांचायत मधील सांग्राम कें द्रामार्ग त मजरुाांना 
िेतन वचट्ठी (Pay Slip) वितरीत करण्याबाबत. 

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

 

44.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
तक्रार वनिारण प्रावधकारी (ओम्बडसमन) याांच्या दैनांवदन 
कामकाजाबाबत मागगदशगक सचूना 
 

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

 



45.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
प्रभािीपणे राबविण्यासाठी राज्यात कां िािी कमगचाऱयाांसाठी 
एकच समान धोरण ठरविण्यासाठी ि त्याची अांमलबजािणी 
यासाठी सवमती गठीत करण्याबाबत 

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

 

46.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
मजरुाांना मजरुीचे प्रदान e-FMS प्रणालीद्वारे करण्याची 
कायगपिती 

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

 

47.  महात्मा गाांधी राष्ट्री ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र 
या योजनेचा आढािा MIS िरील आकडेिारीच्या आधारे 
घेणे बाबत. 

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

 

48.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ि राष्ट्रीय 
ग्रामीण उपजीविका कायगक्रम या दोन योजनाांची साांगड 
घालणेबाबत. 

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

 

49.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगगत 
अनदु्नेय निीन कामाांबाबत सधुावरत सचूना 
 

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

 

50.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगगत 
अनजेु्ञयनिीन कामाांबाबत सधुावरत सचूना 

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

 

51.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगगत 
वनयकु्त कां िािी ताांविक अवधकाऱयाांना मोजणी पवुस्तकेतील 
नोंदी प्रमावणत करण्यासाठी प्रायोवगक तत्िािर अवधकार 
प्रदान करण्याबाबत 

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

 

52.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र 
अांतगगत घेण्यात येणाऱया दसचन विवहरीची कामे पणूग 
करण्यासाठी विशेष मोहीम 

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

 

53.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना e-FMS 
प्रणालीचा अिलांब करण्याबाबत. 
 

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

 

54.  राज्य रोजगार हमी योजनेंतगगत घेण्यात येणाऱया  
जिाहर/धडक दसचना विवहर योजनेतील प्रगती पथािरील 
प्राप्त लाभार्थ्यांच्या विवहरी महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेंतगगत िगग करणे ि उिगवरत विवहरींचे 
अनदुानात िाढ करणे बाबत. 

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

 

55.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
कां िािी कमगचाऱयाांसाठी समान धोरण राबविण्यासाठी गठीत 
केलेल्या सवमतीच्या अहिालातील वशर्ारशींबाबत 
कराियाची कायगिाही. 

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

 

56.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
कां िािी कमगचारी धोरणाचा मसदुा. 

सांदभग : शा.पवरपिक क्र.कां िािी-२०१४/ 
प्र.क्र.४०/मग्रारो-३  , वदनाांक 01/03/2014 

 

57.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगगत 
ग्राम रोजगार सेिकाांचे सधुावरत मानधन वनवचचत 
करण्याबाबत मागगदशगक सचूना. 

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

 



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

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

 

59.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अांतगगत 
कुशल कामाचे प्रदान करताना घ्याियाची दक्षता. 

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

 

60.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - 
महाराष्ट्र या योजनेंतगगत साप्तावहक मजरू उपवस्थती 
नोंदविण्याबाबत मागगदशगक सचूना. 

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

 

61.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगगत 
वनमाण करण्यात आलेल्या विशेष कायगक्रम अवधकारी - 
मग्रारोहयो पदाांचे ितेन, कायालयासाठी जागा, नरेगा 
व्यवतवरक्त देण्यात येणारे इतर काम याांबाबत मागगदशगक 
सचूना. 

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

 

62.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगगत 
व्रकु्ष लागिड कायगक्रमासाठी ग्रामपांचायतीस सचुना 
देणेबाबत. 

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

 

63.  राज्य रोजगार हमी योजनेंतगगत घेण्यात येणाऱया 
जिाहर/धडक दसचन विहीर योजनेतील प्रगती पथािरील 
पाि लाभार्थ्याच्या विवहरी महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेंतगगत िगग करणेसाठी मागगदशगक सचूना. 

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

 

64.  सामावजक अांकेक्षण सांचालनालय, महात्मा गाांधी राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र राज्य - कां िािी 
पदाांच्या भरतीबाबत मागगदशगक सचूना. 

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

 

65.  रोजगार हमी योजनेंतगगत अवधसांख्य पदािर कायगरत तसेच 
न्यायवनणगयानसुार कायगरत ि सेिाखांवडत हजेरी 
सहाय्यकाांच्या सेिाांच्या अनषुांगाने कराियाच्या पढुील 
कायगिाहीबाबत. 

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

 

66.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगगत 
िैयवक्तक लाभार्थ्याच्या शेतािर डादळब या कोरडिाहू 
र्ळपीकाची प्रायोवगक प्रकल्प म्हणनू लागिड करणेबाबत. 

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

 

67.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगगत 
वनयकु्त कां िािी ताांविक अवधकाऱयाांना मोजणी पवुस्तकेतील 
नोंदी प्रमावणत करण्यासाठी प्रायोवगक तत्िािर अवधकार 
प्रदान करण्याच्या कायगपितीस मदुतिाढ देण्याबाबत. 

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

 

68.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
विलांबाने अदा करण्यात येणाऱया मजरुीिर नकुसानभरपाई 
(विलांब आकार) देण्यास मदुतिाढ देण्याबाबत. 

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

 

69.  महात् मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगगत 
सन २०१५-१६ च् या लेबर बजेिसाठी कुिुांबाची कामाची 
मागणी घेण् यास् ति ि आधार क्रमाांक गोळा करणेसाठी 
सिेक्षण करण्याबाबत. 

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

 



70.  सन २०१५-१६ चे लेबर बजेि तयार करण्ताना १३८ 
तालकु्याांमध्ये IPPE (Intensive Participating Planning 
Exercise) करण्याबाबत. 

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

 

71.  महात् मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने 
ग्रामपांचायतीमार्ग त करण्यात आलेल्या िकृ्ष लागिड 
कायगक्रमाची विशेष तपासणी मोहीम (वद.२५ ऑगस्ि,२०१४ 
ते १५ सप्िेंबर, २०१४) 

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

 

72.  मगाांराग्रारोहयोअांतगगत दसचन विवहरींच्या कामा सांदभात 
अवतवरक्त मागगदशगक सचूना 
 

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

 

73.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत ग्राम 
रोजगार वदिस राबविण्याबाबत. 
 

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

 

74.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत राज्य 
गणुित्ता व्यिस्थापन वनवरक्षक (SQM) याांच्या 
कायगप्रणालीत बदल करणे बाबत. 

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

 

75.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना -महाराष्ट्र 
या योजनेंतगगत साप्तावहक मजरू उपवस्थती अहिाल प्रत्येक 
शकु्रिारी नोंदविण्याबाबत. 

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

 

76.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत िन 
वनिासी अनसुवुचत जमातींना अवतवरक्त ५० वदिस रोजगार 
देणेबाबत. 

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

 

77.  महात्मा गाांधी नरेगा अांतगगत भिके विमकु्त कुिुांब मजरु 
एका वजल्हयातुन दसु-या वजल्हयात कामासाठी येणा-या 
असांघवित मजरूाांची नेाांदणी करून त्याांना तात्काळ जाॅब 
काडग वितरीत करण्याबाबत. 

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

 

78.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
अवतिषृ्ट्िीमळेु खचलेल्या ि बजुलेल्या विवहरींच्या दरुुस्तीची 
कामास मदुतिाढ देणेबाबत 

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

 

79.  राज्य खात्यातील NEFT Reversal व्यिहाराांच्या मनॅ्यअुल 
प्रदानाबाबत 

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

 

80.  महात्मा गाांधी नरेगाअांतगगत घेण्यात येणा-या कामाांसाठी 
मशीनचा िापर करणेबाबत 

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

 

81.  महात्मा गाांधी नरेगा अांतगगत गाि तलाि, पाझर तलाि ि 
पारांपावरक पाणीसाठयातील गाळ काढण्याच्या कामास 
मान्यता देणेबाबत 

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

 

82.  महात्मा गाांधी नरेगा अांतगगत दसचन विवहरींची कामे पणुग 
करण्यासाठी अवतवरक्त सचुना देणेबाबत 
 

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

 

83.  महात्मा गाांधी नरेगाअांतगगत दसचन विवहरीसांदभात 60:40 
प्रमाणाबाबत 
 

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

 



84.  सामावजक अांकेक्षण सांचालनालयाकरीता“विभागीय 
समन्ियक” या पदाकरीता वनिड प्रवक्रया- 2014 

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

 

85.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीयोजनेंतगगत 
विलांबाने अदा करण्यात येणाऱया मजरुीिरील नकुसान 
भरपाई (विलांब आकार) सांबांवधताांकडून िसलु करण्यास 
मदुतिाढ 

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

 

86.  धडक / जिाहर / नरेगा दसचन विवहरींचा साप्तावहक 
अहिाल वसमवनक (simnic) या कायगप्रणालीिर 
नोंदविण्याबाबत. 

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

 

87.  योजनेंतगगत साप्तावहक मजरू उपवस्थतीमध्ये घि होत 
असल्याबाबत    

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

 

88.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र 
अांतगगत मजरुाांच्या काम मागणी सोबत UID /EID 
क्रमाकाांची नोंद करणे अथिा त्यापासनू सिू वमळविण्याच्या 
कायगपिती बाबत 

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

 

89.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत सन 
2015-2016 चे लेबर बजेि तयार करण्याबाबत. 
 

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

 

90.  सन 2015-16 या आर्षथक िषात दसचन विवहरींच्या 
कामाांसाठी सावहत्यािरल खचग करणेबाबतचे उवद्दष्ट्ि 
देणेबाबत 

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

 

91.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रेाजगार हमी येाजनेंतगगत 
विहीर पनुभगरणाची कामे घेण्याबाबत 

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

 

92.  लोकनेते गोपीनाथ मुांडे याांच्या स्मरणाथग वद. ३ जनू ते ९ 
जनू,२०१५ या कालािधीत राज्यात पयािरण सप्ताहाांतगगत 
मजरू नोंदणी उपक्रम राबविण्याबाबत 

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

 

93.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
वनयकु्त कां िािी ताांविक अवधका-याांना मोजणी पवुस्तकेतील 
नोंदी प्रमावणत करण्यासाठी प्रायोवगक तत्िािर अवधकार 
प्रदान करणेबाबत. 

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

 

94.  महात्मा गाांधी नरेगाअांतगगत पढुील तीन िषामध्ये (जनू 
2015 ते जनू 2018) 1 लक्ष दसचन विहीरीचे कामे पणुग 
करणेबाबत. 

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

 

95.  शासन वनणगय वदनाांक 23 ते, 2014 च्या अनषुांगाने महात्मा 
गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगगत 
अवतिषृ्ट्िीमळेु खचलेल्या ि बजुलेल्या विहीरींची सरुु 
असलेली दरुुस्ती कामे पणूग करण्याबाबत 

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

 

96.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
घेण्यात येणा-या कामाांचे हजेरीपिाच्या अनषुांगाने ग्रामसेिक 
/ ग्राम रोजगार सेिक ि यांिणेचे अवधकारी याांच्या कतगव्ये 
जबाबदा-याांबाबत मागगदशगक सचुना  

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

 



97.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
ग्रामपांचायतीमार्ग त घेण्यात येणा-या िैयवक्तक लाभाच्या 
कामासाठी लागणा-या सावहत्य खरेदीसाठी विके्रत्याांची 
(Vendor) वनिड करणेबाबत. 

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

 

98.  महात्मा गाांधी नरेगा जागतृी अवभयान वदनाांक 2 ऑक्िोबर 
ते 31 ऑक्िोबर, 2015 या कालािधीत राज्यात 
राबविण्याबाबत. 

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

 

99.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
विहीर पनुभगरणाची कामे घेण्याबाबत.. 

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

 

100.  सेत ू/ बाहयस्थ मनषु्ट्यबळ परुिठादार सांस्थामार्ग त वनयकु्त् ा 
करण्यात आलेल्या सहाय्यक कायगक्रम अवधकारी 
(Assistant Programme Officer) याांना द्याियाच्या 
मानधन िाढीबाबत. 

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

 

101.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत गाि 
तलाि, पाझर तलाि ि पारांपावरक पाणी साठया -मधील 
गाळ काढण्याच्या कामास मदुतिाढ देणेबाबत 

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

 

102.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
घेण्यात येणा-या कामाांसाठी अनजेु्ञय यांिाचा िापर 
करणेबाबत. 

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

 

103.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
ग्रामपांचायत ि इतर अांमलबजािणी यांिणाांकडून घेण्यात 
येणा-या कामाकवरता सावहत्यािरील खचाचे प्रमाण 
वजल्हास्तरािर कमाल 40 िक्के ठेिण्याबाबत.. 

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

 

104.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत सन 
2016-17 चा सधुारीत ि सन 2017-18 च्या कामाांचा 
आराखडा तसेच सन 2017-18 चे लबर बजेि तयार 
करण्याबाबत 

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

 

105.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
वनयकु्त कां िािी ताांविक अवधका-याांना मोजणी पवुस्तकेतील 
नोंदी प्रमावणत करण्यासाठी प्रायोवगक तत्िािर अवधकार 
प्रदान करणेबाबत. 

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

 

106.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
ग्रामपांचायत स्तरािर देखरेख ि दक्षता सवमती गवठत 
करणेबाबत. 

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

 

107.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतुन 
करण्यात येणा-या कामाच्या वठकाणी र्लकािर पणूग 
तपवशल दशगविणेबाबत. 

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

 

108.  “ समधृ्द महाराष्ट्र जनकल्याण योजना ” सन 2016-17 ि 
2017-18 मध्ये प्रभािीपणे राबविण्याबाबत..  

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

 

109.  मनरेगा योजनेच्या प्रभािी प्रभािी अांमलबजािणीसाठी ग्राम 
विकास विभागातील अवधकाऱयाांचे सवक्रय सहभाग 
िाढविण्याबाबत. 

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

 



110.  राज्य सवमतीकडे वशर्ारस केलेल्या उमेदिाराांना ि 
विभागातील आवण वजल्हयातील इतर इच्छुक मलुाांना 
सामावजक अांकेक्षण प्रवक्रयेमध्ये सहभागी करुन घेणेबाबत. 

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

 

111.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगंत 
िैयवक्तक लाभार्थ्यांच्या शेतािर, शेतीच्या बाांधािर ि 
शेतकऱयाांच्या पडीक जवमनीिर कृवष ि पदमु विभागामार्ग त 
िकृ्ष लागिड कायगक्रमास मदुतिाढ देण्याबाबत. 

शासन पवरपिक क्र.र्ळबाग-2016/प्र.क्र. 
105/मग्रारो-5 वदनाांक 13/12/2016  

 

112.  “ मागेल त्याला शेततळे ” योजनेअांतगगत मागगदशगक सचुना. शासन पवरपिक क्र.शेतत-2016/प्र.क्र.1(74) 
/रोहयो-5 वदनाांक 10/01/2017 

 

113.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगगत 
ग्रामपांचायत स्तरािर अद्ययाित सात रवजस्िर 
िापरण्याबाबत. 

शासन पवरपिक क्र: मग्रारो-
२०१७/प्र.क्र.२२/रोहयो-१० अ वदनाांक 
20/01/2017 

 

114.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
प्रायोवगक तत्िािर कुशल कामाची देयके पांचायत सवमती 
स्तरािरून वितरण करणेबाबत. 

शासन पवरपिक क्र.मग्रारो-२०१५/ 
प्र.क्र.९७/रोहयो-१ वदनाांक 07/02/2017 

 

115.  वजल्हा आवण तालकुा पातळीिर कां िािी कमगचारी नेमणकू 
करण्यासाठी मागगदशगक सचूना. 
 

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

 

116.  उप वजल्हा कायगक्रम समन्ियक (मगाांराग्रारोहयो) (उप मखु्य 
कायगकारी अवधकारी नरेगा) याांच्या ितेनाबाबत. 
 

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

 

117.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगंत सन 
2017-18  चा सधुारीत ि सन 2018-19 च्या कामाांचा 
आराखडा तसेच सन 2018-19 चे लेबर बजेि तयार 
करण्याबाबत... 

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

 

118.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत तयार 
केलेल्या ई-मस्िरची Data Entry विवहत कालािधीत नरेगा 
सांकेतस्थळािर करण्याबाबत 

शासन पवरपिक क्र.मग्रारो -२०१७/ 
प्र.क्र.६६/मग्रारो-६ ब   वदनाांक 04/09/2017 

 

119.  हजेरी सहाय्यकाांकडून दाखल करण्यात आलेल्या 
न्यायालयीन प्रकरणी उपायकु्त (रोहयो) ि उपवजल्हावधकारी 
(रोहयो) याांनी कराियाच्या कायगिाहीबाबत. 

शासन पवरपिक क्रमाांक-न्यायाप्र-२०१७/ 
प्र.क्र.११७/मग्रारो-३ वदनाांक 26/09/2017 

 

120.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
मजरुाांना वदलेली जाॅब काडग मजरुाांकडे ठेिणेबाबत. 

शासन पवरपिक क्र.- मग्रारो-२०१४/ प्र.क्र. ११८ / 
मग्रारो-१० अ वदनाांक 13/10/2017 

 

121.  राज्य रोजगार हमी योजनेंतगगत घेण्यात येणाऱया जिाहर/ 
धडक दसचन विहीर कायगक्रमातील अपणूग विवहरी पणूग 
करण्यास मदुतिाढ देणेबाबत 

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

 

122.  समिृ महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेंतगगत अवहल्यादेिी 
दसचन विवहरी कायगक्रमाबाबत. 

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

 

123.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
िैयवक्तक लाभार्थ्याच्या शेतािर, शेतीच्या बाांधािर ि 
शेतकऱयाांच्या पडीक जवमनीिर कृषी ि पदमु विभागा -
मार्ग त िकृ्ष लागिड कायगक्रमास मदुतिाढ देण्याबाबत 

शासन पवरपिक क्र. र्ळबाग - २०१६/ प्र.क्र.१०५/ 
मग्रारो-५ वदनाांक 22/12/2017 

 



124.  धडक दसचन विवहरी कायगक्रमाांतगगत यितमाळ 
वजल्याकवरता असलेल्या मा. पालकमांिी याांच्या 
अध्यक्षतेखालील सवमतीस मदुतिाढ देण्याबाबत 

शासन पवरपिक क्र.- धडक-२०१६/ प्र.क्र.५ / 
मग्रारो-५ वदनाांक 22/12/2017 

 

125.  महात् मा गाांधी राष्ट् रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट् र 
अांतगगत घेण् यात येणाऱया दसचन विहीरीची कामे पणूग 
करण्यासाठी विशेष मोहीम. 

शासन पवरपिक क्र.- मग्रारो-2018/ 
प्र.क्र.43/मग्रारो-1 वदनाांक 31/03/2018 

 

126.  महात् मा गाांधी राष्ट् रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट् र 
अांतगगत ग्रामपांचायती मार्ग त गवॅबयन बांधाऱयाांची कामे 
घेण्याबाबत. 

शासन पि क्र.मग्रारो-2018/प्र.क्र.59/मग्रारो-1 
वदनाांक 25 एवप्रल, 2018 

 

127.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - 
महाराष्ट्र अांतगगत दसचन विहीर तसेच ियैवक्तक लाभाच्या 
योजनाांची कुशल प्रदाने लाभर्थ्यांचे खात्यात थेि जमा 
करणेबाबत 

शासन पवरपिक क्र.मगाांराग्रारोहयो / ताांविक / 
२०१८ / ७९४ वदनाांक 28/05/2018 

 

128.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत सिग 
वजल्यातील ग्राम रोजगार सेिकाांना िेळेत मानधन अदा 
करण्यासाठी मागगदशगक सचूना 

शासन पवरपिक क्र.मगाांराग्रारोहयोपांचायत / 
ग्रारोसेमानधन / २०१८/ ७९८ वदनाांक 
28/05/2018 

 

129.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगगत 
प्रत्येक ग्रामपांचायती मध्ये 5 विवहरींची कामे सरुु 
करणेबाबत. 

शासन पवरपिक क्र. मग्रारो-
2018/प्र.क्र.155/मग्रारो-1/ वदनाांक 5/1/19 

 

130.  विविध योजनाांच्या अवभसनणामधनु “पालकमांिी शेत  / 
पाणांद रस्ते योजना” राबविणेबाबत (शधु्दीपिक) 

शासन शधु्दीपिक क्र. रोहयो-2017/ प्र.क्र.279/ 
राहयो-10अ/ वदनाांक 6/2/19 

 

131.  नागपरु विभागातील गडवचरोली, भांडारा, चांद्रपरू, गोंवदया ि 
नागपरू वजल्हयाांमध्ये दसचन विवहरींचा धडक कायगक्रम 
अांतगगत अवतवरक्त 13000 दसचन विवहरींचा लक्षाांक ि 
योजनेत िधा वजल्हयाचे समािशेन करणेबाबत. 

शासन वनणगय क्र. विवहर 2017/ प्र.क्र.98/ मग्रारो-
5/ वदनाांक 6/2/19 

 

132.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ि मागेल 
त्याला शेततळे योजनेंतगगत अवभसरणाद्वारे शेततळयाची 
कामे घेण्याबाबत. 

शासन वनणगय क्र. शेततळे-2018/ प्र.क्र.129/ 
मग्रारो-5/ वदनाांक 21/2/19 

 

133.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ि मागेल 
त्याला शेततळे योजनेंतगगत अवभसरणाद्वारे शेततळयाची 
कामे घेण्याबाबत. 

शासन वनणगय क्र. शेततळे-2018/ प्र.क्र.129/ 
मग्रारो-5/ वदनाांक 4/7/19. 
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मावहती वनरांक आहे. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((bbb)))   (((vvv))) 
 

नमनुानमनुानमनुा   (((इ)इ)इ)   
विभागीय आयकु्त कोकण विभाग कोकण भिन येथील रोजगार हमी योजना शाखेतील उपलब्ि 

दस्तऐिजाांचीदस्तऐिजाांचीदस्तऐिजाांची   यादीयादीयादी   
 

अ.
क्र 

दस्तऐिजाचा 
प्रकार 

वििय सांबांवित व्यक्ती / 
पदनाम 

व्यक्तीचे वठकाण / 
उपरोक्त कायालयात 
उपलब्ि नसल्यास 

१ सांगणक लघलेुवखका (वन.श्रे) उप आयकु्त (रोहयो) 
याांचेकडील कामकाज ि दौरा कायगक्रम, िवरष्ट्ठ 
कायालयाांचे अधगशासकीय पि, गोपनीय पि याांचे 
िांकलेखन करणे, िेळोिेळी होणाऱया आढािा 
बैठकी तथा वव्हडीओ कॉन्र्रन्सचे इवतितृ्त तयार 
करणे.आदेशानसुार इतर कामे. 

श्रीम. डी. डी. 
िेिकोळी 

लघलेुवखका(वन.श्रे) 

- 

२ सांगणक लघलेुवखका (वन.श्रे) उपमखु्य कायगकारी अवधकारी 
ि अवधक्षक कृवष अवधकारी याांचेकडील 
कामकाज, बैठकाांबाबत सांगणकीय कामकाज ि 
पी.पी.िी. तयार करणे, स्कॅन, ईमेल ि 
आदेशानसुार इतर कामे. 

श्रीम.आ.चां.जोशी 
लघलेुवखका(वन.श्रे) 

- 

३ सांगणक लघिुांकलेवखक वरक्त पद                              - 
४ सांगणक लघिुांकलेवखक वरक्त पद                              - 

  ५ 
 

नस्ती, सांगणक 
 

अ, ब, क पिक श्रीम. अमतृा पोर्ळे 
स.ले.अ. 

 

 
लेबर बजेि 
सनदी लेखा पवरक्षणअहिालािरील कायगिाही 
ग्रा.प.मार्ग त कामे (Wage Material Ratio) 
प्रशासकीय खचाबाबत मागगदशगन 

 ६ नस्ती,सांगणक 

 

आस्थापना श्रीम.ए.बी. राठोड 
अव्िल कारकून 

- 
रजा प्रकरणे 
वरक्तपदे 
सेिापसु्तके 
िैयवक्तक नस्त्या 
कमगचा-याांचे गोपनीय अहिाल 
िार्षषक िेतनिाढ काढणे 
िेतनवनवचचती करणे 
सेिावनितृ्ती प्रकरणे 
मावहतीचा अवधकार 
सांकीणग 

 



७ नस्ती, सांगणक विभागीय चौकशी पद वरक्त 
 

- 
तक्रारअजग 
चौकशी अवधकारी याांचे मानधन 
सांकीणग 

८ नस्ती, सांगणक 
 

तपासण्या श्रीम.एस.एस.जाधि 
अव्िल कारकून 

- 
लेखा ि दक्षता / ताांविक / प्रशासकीय तपासण्या  
कामाच्या तपासणीचे मापदांड 
राज्य गणुित्ता वनरीक्षक (SQM) 
सांकीणग (सामावजक अांकेक्षण) 

९ नस्ती,सांगणक 
 

िेतन श्री. एस.के. चव्हाण 
अव्िल कारकून 

  

-  
सेिाथग, बीडीएस 
सिग प्रकारचे देयके 
सेिावनितृ्ती अांवतम प्रदाने 

कॅशबकु नोंदिही कॅशबकु ि इतर नोंदिहया नोंदविणे 

नस्ती आयकर परताि े
ताळमेळ (कायालयीन खचाचा) 
अांदाजपिक (कायालयीन खचाचा) 
िाहन देखभाल ि दरुुस्ती िरील खचग 

नस्ती,सांगणक मग्रारोहयो प्रशासकीय खचाची प्रवतपतुी 
साधन सामग्री खरेदी ि वनविदा 
डेड स्िॉक 

सिग देयके पावरत करुन घेिून विपणीस मान्यता घेणे 
सांकीणग (कां िािी कमगचारी/अवधकारी मानधनिािप) 

१० नस्ती, सांगणक अांमलबजािणी  श्री. एस.के.चारस्कर, 
अव्िल कारकून 

 
 
 
 
 
 

- 
जलयकु्त वशिार अवभयान 
विधानसभा/पवरषद प्रचन 
विधान मांडळ सवमती बैठका 
2 कोिी िकृ्ष लागिड /4 कोिी िकृ्ष लागिड/     
50 कोिी िकृ्ष लागिड / 
मागेल त्याला शेततळे / नदी पनुजीिन 
र्ळबाग लागिड (जनुी रोहयो/मग्रारोहयो) / 
एकावत्मक पाणलोि व्यिस्थापन विभागीय दक्षता 
पथक पिव्यिहार 
सांकीणग 

११ नस्ती, सांगणक साप्तावहक मजरु उपवस्थत श्रीम. एम. िी. थोरात 
वलपीक 

- 
िपाल - आिक / जािक 
अपणुग कामे पणूग करणे (मग्रारोहयो) 
गाळमकु्त धरण - गाळयकु्त वशिार 
दसचन विवहरी/विद्यतु जोडणी 
सांकीणग ( वनयोजन आराखडा ) 



 

१२ नस्ती, सांगणक समधृ्द महाराष्ट्र जन कल्याण योजना (11 कलमी 
कायगक्रम) 

श्री.आर.एस.काांबळे 
ताांविक वलवपक 

- 

रोहयो शेततळी / प्रोजेक्ि लाईर् / 
रोहयो जिाहर विवहरी / मग्रारोहयो विवहरी 
रोहयो/मग्रारोहयो  रोपिािीका 
रोहयो / मग्रारोहयो  र्ळबाग लागिड 
ग्रामरोजगार वदिसाचे आयोजन/ग्रामरोजगार सेिक 
/ GEO MGNREGA/आधार सीडींग/जॉबकाडग 
मनरेगाची साांगड घालनू कराियाची कामे 
(Convergence) 
एक वदिस मजरुाांसोबत / IPPE प्रवशक्षण 
PMJDY अांतगगत मजरुाांचे बकँखाते खोलणे 
मग्रारोहयो अांमलबजािणी कामकाज 
रोहयो यांिसामगु्री वनलेखन 
िैयक्तीक शौचालय / अांगणिाडी / शोषखडे्ड 

 

कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((अ)अ)अ)   (((vvviii))) 
 

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग, कोकण भिन येथील रोजगार हमी योजना शाखेतील दस्तऐिजाांची िगयिारी 
 
अ.क्र 

 
वििय दस्तऐिजाचा प्रकार 

नस्ती/मस्टर/नोंदपसु्तक,
व्हाउचसय इ. 

प्रमखु बाबीचा 
तपशीिार 

सरुवक्षत ठेिण्याचा 
कालाििी 

1 िार्षषक वनयोजन आराखडे नस्ती -- 5 िषग 

2 पांचिार्षषक आराखडा नस्ती -- 10 िषे 

3 विभागीय चौकशी प्रकरणे आस्था 28 ब 30 िषग 

4 आर्षथक अनदुान नस्ती अ कायम 

5 आस्थापना नस्ती क-1 5 िषे 

6 भसूांपादन अनदुान नस्ती अ कायम 

7 तक्रारअजग आस्था 28 क 5 िषे 

8 बैठकीचे विषय नस्ती ड 1 िषग 

 



कलम कलम कलम 444   (((111)))   (((ब) ब) ब) (((vvviiiiii))) 
 

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

अ.क्र सल्ला मसलतीचा वििय काययप्रणालीचे 
विस्ततृ िणयन 

कोणत्या 
अविवनयमान्िये/ 
पवरपत्रकाव्दारे 

पनुराितृ्तीकाल 

 
रोजगार हमी योजना कामाच्या तपासणीच्या िेळी मजरुाांना त्याांचे िेतन ि शासनाने मांजरु केलेल्या 

सवुिधा वमळतात काां? याबाबत मजरुाांना समक्ष विचारुन खािी करण्यात येते. 

 

विप-कलम 4 (1) (ब) (vii) अांतगगत प्रत्येक लोकप्रावधकारी सांस्थेने अवधवनयम/वनयम/पवरपिाक इ. अांवतम 
करण्यापिूी  राबविताांना जनतेची  मते / आक्षेप जाणनू घेण्यासाठी अवस्तत्िात असलेल्या कायगपध्दतीची 
मावहती देणे अपेवक्षत आहे. अनेकिेळा सवमतीची स्थापना करुन वशवबराव्दारे, ग्रामसभेव्दारे, जनसनुािणी 
अथिा कमगचाऱयाांच्या दरबारातनू जनमताची चाचणी करण्यात येते. 

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

      कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((ब)ब)ब)   (((vvviiiiiiiii))) 
        

    नमनुानमनुानमनुा   (((अ)अ)अ) 
विभागीय आयकु्त कायालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना शाखेच्या 

सवमतीची यादी प्रकावशत करणे. 

अ.क्र सवमतीचे
नाि 

सवमतीचे सदस्य सवमतीचे 
उविष्ट 

वकती िेळा 
घेण्यात 
येते 

सभाजन –
सामान्याांसाठी खलुी 
आहे ककिा नाही 

सभेचा 
काययितृ्ताांत 

(उपलब्ि) 

 
रोजगार हमी योजनेसाठी विभागीय स्तरािर सवमती अस्स्तत्िात नाही. 

 



कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((ब)ब)ब)   (((vvviiiiiiiii))) 
      नमनुानमनुानमनुा   (((ब)ब)ब) 

विभागीय आयकु्त कायालय, 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 
खलुी आहे ककिा नाही 

सभेचा काययितृ्ताांत 
(उपलब्ि) 

 

-------वनरांक------- 
 

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

कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((ब)ब)ब)   (((vvviiiiiiiii))) 
            नमनुानमनुानमनुा   (((क)क)क) 

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

अ.क्र पवरिदेचे 
नाि 

पवरिदेचे 
सदस्य 

पवरिदेचे 
उविष्ट 

वकती िेळा 
घेण्यात येते 

सभा जन सामान्याांसाठी 
खलुी आहे ककिा नाही 

सभेचा काययितृ्ताांत 
(उपलब्ि) 

 

-------------वनरांक--------------- 
 

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

कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((ब)ब)ब)   (((vvviiiiiiiii))) 
       नमनुानमनुानमनुा   (((ड)ड)ड) 

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

अ.क्र सांस्थेचे 
नाि 

सांस्थेचे 
सदस्य 

सांस्थेचे 
उविष्ट 

वकती िेळा 
घेण्यात येते 

सभा जन सामान्याांसाठी 
खलुी आहे ककिा नाही 

सभेचा काययितृ्ताांत 
(उपलब्ि) 

 

---------------वनरांक----------- 



 

 
 

 

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

   

माहेमाहेमाहे   ---   जलुै, जलुै, जलुै, 201201201999   पययतपययतपययत   

अ.
क्र 

पदनाम अविकारी/ 
कमयचा-याचे नाांि 

िगय रुज ूवदनाांक दरूध्िनी क्रमाांक 
/फॅक्स/ई-मेल 

एकूण िेतन 

पे बडँ गे्रडपे 

१ उप आयकु्त (रोहयो) श्रीम. िैशाली राज 
चव्हाण (वनधार) 

१ 09/12/2018 27571643 30010 7600 

२ अवधक्षक कृवष 
अवधकारी िगग-1 

श्री. एस.आर .पािील १ 01/07/2015 11550
0 

0 

३ कायगकारी अवभयांता पद वरक्त १       

४ उप मखु्य कायगकारी 
अवधकारी (रोहयो) 

श्रीम. एम.एस.देिगणेु १ 11/09/2015 71100 0 

५ लेखावधकारी वरक्त पद ३१/१०/२०१७ २ - - - 

६ सहाय्यक लेखा 
अवधकारी 

श्रीम. अमतृा पोर्ळे 
 

२ 24/06/201
9 

44400 0 

७ शाखा अवभयांता श्री.एस.जे.वमरजकर २ 07/072010 73200 0 

८ नायब तहवसलदार श्री. डी. बी. िानखेडे २ 18/09/2017 58500 0 

९ लघलेुखक 
(वनम्नश्रेणी) 

श्रीम. डी. डी. िेिकोळी ३ 22/06/2017 55100 0 

१० लघलेुखक 
(वनम्नश्रेणी) 

श्रीम.आ.चां.जोशी ३ 10/01/2012 4750
0 

0 

११ लघ-ुिांकलेखक वरक्तपद ४/६/२०१६ ३ - - - 

१२ लघ-ुिांकलेखक वरक्तपद ४/६/२०१६ ३ - - - 

 

कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((ब)ब)ब)   (((iiixxx))) 



--2-- 

 

१३ अव्िल कारकून श्रीम.एस.एस.जाधि ३ 02/06/2017  30746 0 

१४ अव्िल कारकून श्रीम. ए.बी.राठोड ३ 01/07/2010 38300 0 

१५ अव्िल कारकून श्री.एस.के. चव्हाण ३ 06/07/2019 36100 0 

१६ अव्िल कारकून श्री. ए. बी. रेडेकर ३ 14/08/2017 27571643 36100 0 

१७ अव्िल कारकून श्री. एस. के. चारस्कर ३ 01/03/2018  36100 0 

१८ लेखावलवपक पद वरक्त ३ -- -- -- 

१९ वलवपक  श्री.आर.एस.काबांळे ३ १२/०६/२०१५ तीन िषात एस.एस. डी 
पवरक्षा पास न झाल्याने, 

७/२०१५ पासनू 
िेतनिाढ काढण्यात 

आलेली नाही. 

27600 0 

2० वलवपक  श्रीम. एम. िी.थोरात ३ ०६/११/२०१३  25200 0 

२१ िाहनचालक श्री. बी. एस. िायभासे ३ १६/०९/२०११  37200 0 

२२ िाहनचालक श्री.जे.एस. भोगाडे ३ 12/07/201
8 

 32000 0 

२३ िाहनचालक वरक्त पद 30/4/2017 ३ - - - 

२४ वशपाई श्री. बी. बी. बािणे 4 १५/०७/२०११ 3470
0 

0 

२५ वशपाई श्रीम. एस.व्ही. पिार 4 १९/०८/२०१७ - 20900 0 

२६ वशपाई वरक्त पद ३१/०८/२०१७ 4 -  - - 

२७ वशपाई श्री.नरुमोहम्मद सलेुमान 4 १६/०१/२०१७ 36400 0 

 

 

 

 

 



कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((ब)ब)ब)   (((xxx))) 
 

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

माहेमाहेमाहे   ---   जलुै, जलुै, जलुै, 201201201999 

अ.
क्र. 

िगय पद 
सांख्या 

िेतन रुपरेिा इतर अनजेु्ञय भते्त 
वनयवमत ( महागाई भत्ता, 

घरभाडे भत्ता) 
प्रसांगा 

नसुार (जसे 
प्रिास 
भत्ता) 

विशेि (जसे 
प्रकल्प भत्ता, 

प्रवशक्षण 
भत्ता) 

महागाई 
भत्ता 

घरभाडे 
भत्ता 

शहर 
भत्ता 

१ िगग-१ 
 

१ 15600-39100+7600 (गे्रड पे) 154% ३०% ३०० २४०० - 

२ िगग-१ 
 

२ S-20 = 71100 12% २४% ३०० २४००  

३ िगग-१ 
 

२ S-23 = 115500 12% २४% ३०० २४००  

४ िगग-२ 
 

१ S-14 = 58500 12% २४% ३०० ४००  

५ िगग-२ १ S-14 = 55100 12% २४% ३०० ४००  

६ िगग- २ 
अराप 

१ S-20 = 73200 12% २४% ३०० २४००  

७ िगग-३ २ S-14 = 47500 12% २४% ३०० ४००  

८ िगग-३ २ 
५ 

S-6 = 25200, 27600 
S-12 = 38300, 36100,  

12% २४% ३०० ४०० 
४०० 

 
 

 

3 
 

2 
1 

S-6= 32000, S-7= 37200 
 
S-6 = 25200, 27600 
S-6  

12% 
 

12% 
12% 

२४% ३०० 
 

४०० 
 

४०० 
४०० 

रु.५०/-
धलुाईभत्ता 

९ िगग-४ 1 
1 
2 

S-8= 36400 
S-4= 34700 
S-1=20900 

12% 
12% 
12% 

२४% 
 

२४% 

३०० 
 

२०० 

४०० 
 

४०० 

रु.५०/-
धलुाईभत्ता 

एकूण 27  

 



 

कलमकलमकलम   444   (((111)))   (((ब)ब)ब)   (((xxxiii))) 
 

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

 अांदाजपिकाच्या प्रतीचे प्रकाशन 
 अनदुानाच्या वितरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन 

सन २०१९-२०२० 

 जलुै, २०१९ 

अ.
क्र 

अांदाजपत्रकीय शीिाचे िणयन 
मागणी क्र.५  

२५०५ – म.ग्रा.रो.ह.यो. 

अनदुान प्रत्यक्ष खचय  

१ 
िेतन 
 

१,१८,६०,०००/- 51,80,444/- 

२ 
प्रिास भत्ता 
 

35,000/- - 

३ 
कायालयीन खचग 
 

2,00,000/- -- 

४ 
दरुध्िनी ि विज वबल 
 

25,000/- 25449/- 

५ 
िाहन दरुुस्ती देखभाल 
 

- - 

६ 
अवतकालीक भत्ता 
 

-- - 

७ 
भाडेपट्टी ि कर 
 

- - 

 
विप:-प्रत्येक कायालय िरील मावहती कोणत्या ना कोणत्या प्रारुपा नसुार तयार करत असते, असे प्रारुप त्याांना िापरता येईल. 
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     नमनुानमनुानमनुा   (((अ)अ)अ) 

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

 कायगक्रमाचे नाांि                                                   } 

 लाभाथींच्या पािता सांबांधीच्या अिी ि शती                 } 

 लाभ वमळण्यासाठीच्या अिी                                    } 

 लाभ वमळण्यासाठीची कायगपध्दती                             } 

 पािता ठरविण्यासाठी आिचयक असलेले कागदपि     } 

 कायगक्रमामध्ये वमळणा-या लाभाची विस्ततृ मावहती } 

 अनदुान िािपाची कायगपध्दती    } 

 सक्षम अवधका-याांचे पदनाम    } 

 विनांती अजासोबत लागणारे शलु्क   } 

 इतर शलु्क      }                         वनरांकवनरांकवनरांक 

 विनांती अजाचा नमनुा    } 

सोबत जोडणेआिचयकअसलेल्या कागदपिाांची यादी   } 

(दस्तऐिज/दाखला)      

 जोडकागदपिाचा नमनुा    } 

 कायगपध्दती सांदभात तक्रार वनिारणासाठी सांबांवधत } 

     अवधका-याांचे पदनाम     } 

 तपवशलिार ि प्रत्येक स्तरािर उपलब्ध वनधी  } 

      (उदा.वजल्हापातळी,तालकुापातळी,गाांिपातळी) } 

 लाभाथींची यादी खालील नमनु्यात                            } 
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            नमनुानमनुानमनुा   (((ब)ब)ब)   
विभागीय आयकु्त कायालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना शाखेतील 
अनदुान िाटपाच्या काययक्रमाअांतगयत लाभाथींची विस्ततृ मावहती प्रकावशत करणे. 

योजनायोजनायोजना   ///   काययक्रमाचेकाययक्रमाचेकाययक्रमाचे   नािनािनाि   :::   

अ.क्र. लाभाथींचे नाि ि 
पत्ता 

अनदुान/लाभ याची 
रक्कम/स्िरुप 

वनिड पात्रतेचे 
वनकि 

अवभप्राय 

 

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

 

विप :- विविध योजनाांसाठी कायगक्रमाांतगगत िेगिेगळी यादी प्रकावशत करणे आिचयक आहे. 
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विभागीय आयकु्त कायालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना शाखेतील 
वमळणा-या/ सिलतीचा परिाना याची चाल ूििाची तपवशलिार मावहती. 

 

परिानापरिानापरिाना   ///   परिानगीपरिानगीपरिानगी   ///   सिलतीचेसिलतीचेसिलतीचे   प्रकार.प्रकार.प्रकार.   
 
अ.क्र परिाना 

िारकाचे नाि 
परिान्याचा 

प्रकार 
परिाना 
क्रमाांक 

वदनाांका 
पासनू 

वदनाांका 
पयंत 

सािारण 
अटी 

परिान्याची 
विस्ततृ मावहती 

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

 
प्रकार उदा .जरिाहनाचा परिानाअसेलतर दचुाकी/चारचाकी/जडिाहन इ.चा तपवशल.  
विप:-प्रत्येक परिान्याच्या प्रकारानसुार िेगळी यादी तयार करणे आिचयकआहे. 
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विभागीय आयकु्त कायालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना शाखेतील 
मावहतीचे इलेक्रॉवनक स्िरुपात साठविलेली मावहती प्रकावशत करणे. 

( चाल ूििाकवरता ) 
 

 

अ.क्र दस्तऐिजाचा 
प्रकार 

वििय कोणत्या इलेक्रॉवनक 
नमनु्यात 

मावहती वमळविण्याची 
पध्दती 

जबाबदार 
व्यस्क्त 

 

-------------वनरांक------------ 

 

 वर्ल्म, वसडी, फ्लॉपी, इतर कोणत्याही  स्िरुपात. 
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विभागीय आयकु्त कायालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना शाखेतील 
उपलब्ि सवुििाांचा तक्ता प्रकावशत करणे. 

   उपलब्िउपलब्िउपलब्ि   सवुििासवुििासवुििा   ---   
 
* भेिण्याच्या िेळे सांदभात मावहती 

 
- 

 
कायालयीन िेळेत 

 
* िेबसाईि विषयी मावहती 

 
- 

 
सामान्य शाखेकडे देण्यात येते. 

 
* कॉलसेंिर विषयी मावहती 

 
- 

 
-- 

 
* अवभलेख तपासणीसाठी  उपलब्ध 

सवुिधाांची मावहती 

 
- 

 
सामान्य शाखा, विभागीय आयकु्त कायालय, कोकण विभाग. 

 
* कामाच्या तपासणीसाठी  उपलब्ध 

सवुिधाांची मावहती 

 
- 

 
ज्याांचे काम असेल अशी व्यक्ती दकिा कमगचारी कायालयात उपवस्थत 
झाल्यास त्याांना आिचयक ते सहकायग देण्यात येते. 

 
* नमनेु वमळण्याबाबत उपलब्ध 

मावहती 

 
- 

 
-- 

 
* सचूना र्लकाची मावहती 

 
- 

 

सचुना र्लकािर लािण्यात येते. 

 
* ग्रांथालय विषयी मावहती 

 
- 

 

विभागीय आयकु्त कायालय, कोकण विभाग. 

 
 
अ.
क्र 

सवुििेचा प्रकार िेळ काययपध्दती वठकाण जबाबदार 
व्यक्ती/कमयचारी 

तक्रार 
वनिारण 

 
 
 

काम असलेली व्यक्ती दकिा कमगचारी कायालयीन िेळेत रोहयो 
शाखेत आल्यास, त्याांना आिचयक ते सहकायग करण्यात येते. 

 
-- 

 
-- 

 



 

 

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

लोकप्राविकारीच्या काययके्षत्रातील) याांची विस्ततृ मावहती प्रकाशीत  करणे. 

अ.अ.अ. शासकीयशासकीयशासकीय   मावहतीमावहतीमावहती   अविकारीअविकारीअविकारी  

अ
क्र 

शासकीय मावहती 
अविका-याचे नाि 

पदनाम काययके्षत्र पत्ता/फोन ई-मेल अवपलीय
प्राविकारी 

1 श्री. वदपक बळीराम 
िानखेडे 

नायब 
तहसवलदार 

(रोहयो) 

रोहयो 
शाखेपरुते 

आयकु्त कायालय रुम 
नां. 225, दसुरा मजला, 

कोकण भिन 
 र्ोन-27571643 

egsdc.koka
n-

mh@gov.in 

उप 
आयकु्त 
(रोहयो) 

 

ब.ब.ब. सहा.सहा.सहा.   शासकीयशासकीयशासकीय      मावहतीमावहतीमावहती      अविकारीअविकारीअविकारी 

अ
क्र 

सहा.शासकीय मावहती 
अविका-याचे नाि 

पदनाम काययके्षत्र पत्ता/फोन ई-मेल अवपलीय 
प्राविकारी 

1 श्रीम. अवनता बबन 
राठोड 

अव्िल 
कारकून 

रोहयो 
शाखेपरुते 

आयकु्त कायालय रुम 
नां. 225, दसुरा 

मजला, कोकण भिन 
र्ोन-27571643 

egsdc.koka
n-

mh@gov.in 

उप 
आयकु्त 
(रोहयो) 

 

क.क.क. अवपलीयअवपलीयअवपलीय   अविकारीअविकारीअविकारी 

अ
क्र 

अवपलीय प्राविकारी 
नाि 

पदनाम काययके्षत्र पत्ता/फोन ई-मेल अवपलीय
प्राविकारी 

1 श्रीम. िैशाली राज 
चव्हाण (वनधार) 

उप आयकु्त 
(रोहयो) 

रोहयो 
शाखेपरुते 

आयकु्त कायालय रुम 
नां. 225, दसुरा 

मजला, कोकण भिन 
र्ोन-27571643 

egsdc.koka
n-

mh@gov.in 

उप 
आयकु्त 
(रोहयो) 

 

वटप-शासकीय मावहती अवधकारी/सहाय्यक शासकीय मावहती अवधकारी/अपीलीय प्रावधकारी चे नाांि ि पदनाम ठळक 
अक्षरात दशगनीय वठकाणी अथिा स्िागत कक्षाजिळ र्लकाद्वारे लािािी. 
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विभागीय आयकु्त कायालय, कोकण विभाग येथील रोजगार हमी योजना शाखेतील प्रकावशत मावहती. 

 

-------- मावहती वनरांक ---------  
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सिगसामान्य लोकाांशी सांबांवधत महत्िाचे वनणगय ि धोरणे याांची यादी प्रकाशना कवरता तयार करणे ि वितरीत करणे. 

 

--------मावहती वनरांक---------  
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सिय सािारणपणे आपल्या कायालयात होणा-या प्रशासकीय/अियन्यावयक कामकाजाच्या 
प्रकाराची यादी तयार करणे. घेतलेल्या वनणययाबाबत काययकरणाची वममाांसा यापढेु देणेत येईल 

असे जाहीर करणे. 
 

 कायालयातील कामकाजाच्या स्िरुपानसुार आिचयक ती मावहती सचुना र्लक प्रवसध्द करणेत येते. 

 

वटप: लोकप्रावधकारी/शासकीय मावहती अवधकारी हे सचूना र्लक/ितगमानपि सािगजवनक सचूना, प्रसार माध्यमे, सचूना प्रसारण, इांिरनेि 
इ. उपयोग मावहतीच्या प्रसारासाठी करण्यात करते. 

 
 
 


