
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या 
अांमलबजावणी करणाऱ्या जजल्हा काययक्रम समन्वयक 
तथा जजल्हाजधकारी  व सह जजल्हा काययक्रम समन्वयक 
तथा मुख्य काययकारी अजधकारी याांचे मध्ये कामाची 
जबाबदारी जनजित करणेबाबत ..... 
 

महाराष्ट्र शासन 
जनयोजन जवभाग 

शासन जनणयय क्रमाांक :आस्थाप-2017/प्र.क्र. 102/मग्रारो-3 
16 वा मजला, नवीन प्रशायकीय इमारत, 

हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागय , 
मांत्रालय, मुांबई-400 032 

जदनाांक :  29 सप्टेंबर, 2017. 
 

वाचा:-     1)  जनयोजन जवभाग शासन पजरपत्रक क्र. आस्थाप-2013/प्र.क्र.4/रोहयो-3,             
                    जदनाांक  11.2.2013. 

  2)   जनयोजन जवभाग शासन पजरपत्रक क्र. आस्थाप-2014/प्र.क्र.164/मग्रारो-3,  
  जदनाांक 06.09.2014. 

  3)   जनयोजन जवभाग शासन पजरपत्रक क्र. आस्थाप-2017/प्र.क्र.67/मग्रारो-3,                                                     
            जदनाांक 09.05.2017. 

 

शासन जनणयय :  
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही ग्रामीण भागात अकुशल 

रोजगार उपलब्ध करुन देणारी महत्वाची योजना आहे. या योजनेचा लाभ ग्रामीण भागातील जास्तीत 
जास्त लोकाांना जमळावा व ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करुन देण्याबरोबर शाश्वत सांसाधनाची 
जनर्ममती करणे हा योजनेचा मूळ उदे्दश आहे. यामध्ये सामुदाजयक कामाबरोबरच वयैक्ततक लाभाच्या 
योजना जसे ससचन जवहीरी, शेततळे, फळबाग लागवड, गाांडूळ खत, शोष खडे्ड इत्यादी  कामाांवर भर 
देण्यात आला असून, अनुसूजचत जाती/ अनुसूजचत जमाती, अल्पभधूारक, दाजरद्रय रेषेखालील 
लाभाथी, प्रधानमांत्री आवास घरकुल योजनेचे लाभाथी अशा सवांचा समावशे करण्यात आला आहे. 
यातून “समृध्द महाराष्ट्र जनकल्याण योजना” सुरु करण्यात आली. राज्यामध्ये सुरु असलेला 
जलयुतत जशवार काययक्रम व त्या माध्यमातून महाराष्ट्र टांचाईमुतत करण्याचा राज्याचा सांकल्प पणूय 
करण्यासाठी मनरेगाशी अजभसरण करुन भरीव कामाची अपेक्षा आहे.  

उपरोतत कामामध्ये गजतमानता व सुलभता यावी म्हणनू मगाांराग्रारोहयोजनेच्या 
अांमलबजावणीत सह जजल्हा काययक्रम समन्वयक याांना आवश्यक अजधकार प्रदान करणे तसेच जजल्हा 
पजरषदेतील नरेगा कक्ष व जजल्हाजधकारी  कायालय  याांच्या कामाच्या  जवभागणीबाबत सजवस्तर सूचना 
सांदभाधीन जद.06.09.2014 च्या शासन पजरपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. तथाजप उपरोतत 
सूचनानुसार सांबांजधत कायालयातून काययवाही होत नसल्याची बाब शासनाच्या जनदशयनास आली 
असल्यामुळे करावयाची कामे व त्याची जवभागणी व जबाबदारी जनजित करणे याकरीता सवय समावशेक 
सूचना जनगयजमत करण्याची बाब शासनाच्या जवचाराधीन होती. त्यानुसार महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजना अांतगयत करावयाच्या कामाची जबाबादारी खालील प्रमाणे जनजित करण्यात यते 
आहे. 
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अ.क्र. करावयाची कामे जबाबदार अजधकारी 
1 (i) जॉबकाडय छपाई, वाटप, तपासणे व अद्यावत 

करणे 
यासांदभात शासन जनणयय / पजरपत्रक जदनाांक 
25.07.2012, 8.12.2014 23.02.2016 व जदनाांक 
23.08.2016 अन्वये सूचना देण्यात आलेल्या 
आहेत.  

मुख्य काययकारी अजधकारी, जजल्हा 
पजरषद तथा सह जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक 

 (ii) नमुना 1 व नवीन जॉब काडयची (ज्याांनी काम केल े
आहे अशा मजूराांसाठी) आवश्यकतेप्रमाणे छपाई 
करणे व ग्राम पांचायतीला वळेेत पोहोचजवणे. 

उपमुख्य काययकारी अजधकारी 
(मगाांराग्रारोहयो/पांचायत सजमती) 

 (iii) जजल्हा स्तरावर जडजीटल फोटोग्राफीचे बाजार 
दराची चौकशी करुन दर जनजित करणे व जॉब 
काडयच्या आवश्यकतेनुसार फोटो काढणे.  

उपमुख्य काययकारी अजधकारी 
(मगाांराग्रारोहयो/पांचायत सजमती) 

2 SECC Data मधील भजूमहीन कुटुांबाांच ेसवके्षण  
कें द्र शासनाच्या ग्राम जवकास मांत्रालय याांच्या 
जदनाांक 20.03.2017 च्या पत्रान्वये SECC सवके्षणा 
अांतगयत भजूमहीन मजूराांना जद. 30.06.2017 पयंत 
जॉबकाडय देण्याचा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
तद्नुसार जॉब काडय देणे. 

मुख्य काययकारी अजधकारी, जजल्हा 
पजरषद तथा सह जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक (प्रकल्प सांचालक याांनी 
SECC data सवके्षणाच्या अद्यावत 
माजहतीबाबत जनयोजन कराव)े 

3 कामाची मागणी 
महाराष्ट्र रोजगार हमी अजधजनयम 1977 (जदनाांक 
6.08.2017 पयंत सुधारीत) अनुसूची 3 मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे जॉबकाडयधारक प्रौढ व्यतती 
योजनेअांतगयत अकुशल काम करण्यासाठी अजय 
करण्यास हकदार असेल अशा अजाची नोंद करणे 
व कामासाठीचा अजय ग्रामपांचायतीकडे सकवा 
शासनाकडे प्राजधकृत केलेल्या कोणत्याही 
व्यततीकडे सकवा दुरध्वनीवरुन सकवा सांसाधन 
कें द्रामाफय त सकवा सांकेतस्थळावरुन सकवा राज्य 
शासनाने अजधकृत केलेल्या कोणत्याही 
साधनामाफय त मौजखक सकवा लेखी स्वरुपात 
कामाची मागणी करणे.   

ग्रामपांचायत आजण काययक्रम अजधकारी 
प्रत्यके अजयदाराला त्याचा अजय 
जमळाल्यापासून 15 जदवसाांच्या आत 
काम पुरजवल. 

4 बेरोजगार भत्ता  
नोंदणीकृत वधै जॉबकाडयधारक व्यततीने 
अजधजनयमाअांतगयत ग्रामपांचायतीकडे सकवा काययक्रम 
अजधकारी सकवा सह काययक्रम अजधकारी याांच्याकडे 
रोजगार जमळावा असा अजय जदला असेल तर अजय 
जमळाल्याचा जदनाांकापासून 15 जदवसाांच्या आत ज्या 

ग्रामपांचायत आजण जजल्हा पजरषद 
यांत्रणेकरीता  - मुख्य काययकारी 
अजधकारी, जजल्हा पजरषद तथा सह 
जजल्हा काययक्रम समन्वयक याांनी 
चौकशी करुन जबाबदारी जनजित 
करावी. 
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व्यततींना रोजगार देण्यात आला नसेल अशी व्यतती 
राज्य शासनाने जवजनर्मदष्ट्ट करील अशा दराने व 
अशा जदवसाांकजरता बेरोजगार भत्ता पात्र असेल. 
अशा सूचना शासन अजधसचूना जदनाांक 1.04.2013 
अन्वये देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार 15 
जदवसाच्या आत रोजगार उपलब्ध न झाल्यास 
जवलक्षीत प्रकरणामध्ये जबाबदारी जनजित करणे. 

इतर यांत्रणेच्या कामाांकरीता - 
जजल्हाजधकारी तथा जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक याांनी चौकशी करुन 
जबाबदारी जनजित करावी. 
 
 

5 रोजगार जदवस - 
योजनेअांतगयत काम करणाऱ्या मजूराांना त्याांच्या 
हतकाची जाणीव व्हावी योजना अजधकाजधक 
पारदशयक करण्यासाठी तसेच मजूराांना 
योजनेजवषयी सखोल माजहती व्हावी यासाठी 
कें द्राच्या मागयदशयक सूचनेनुसार राज्यात प्रत्येक 
ग्रामपांचायतीमध्ये रोजगार जदनाच े आयोजन प्रत्येक 
मजहन्यातून एका जनजित जदवशी करण्याचे जनदेश 
शासन पजरपत्रक जद.5.09.2014 अन्वये देण्यात 
आलेले आहे. त्यानुसार काययवाही करणे. 

मुख्य काययकारी अजधकारी, जजल्हा 
पजरषद तथा सह जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक व जजल्हा पजरषद यांत्रणा 

6 वतेन जचठ्ठी 
योजनेअांतगयत ग्रामपांचायती मधील मजूराांना वतेन 
जचठ्ठी जवतरीत करण्याबाबत शासन पजरपत्रक 
जदनाांक 12.08.2013 अन्वये  सूचना देण्यात 
आलेल्या आहेत. प्रत्येक मजूराला त्याांनी 
आठवडयामध्ये केलेल्या कामाकरीता जमळालेल्या 
मोबदल्याच्या सांदभात वतेन जचठ्ठी देणे आवश्यक 
आहे. सदर वतेन जचठ्ठी ग्राम रोजगार सेवकाांनी 
मजूराांना देणे. 

मुख्य काययकारी अजधकारी, जजल्हा 
पजरषद तथा सह जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक व जजल्हा पजरषद यांत्रणा 

7 ई मस्टर 
कें द्र शासनाच्या जदनाांक 05.02.2013 च्या पत्रान्वय े
नरेगा अांतगयत 1.4.2013 पासून सांपूणय राज्यात ई 
मस्टर सुरु करण्याच े सूचना देण्यात आलेले आहे. 
तसेच शासन पजरपत्रक जदनाांक 15.02.2012 
अन्वये MIS करीता मस्टर रॅकर सुरु करण्यात 
आले असून त्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहे. 
त्यानुसार ई-मस्टरचा वापर अजनवायय आहे. 

ग्रामपांचायत आजण जजल्हा पजरषद 
यांत्रणेकरीता  - मुख्य काययकारी 
अजधकारी, जजल्हा पजरषद तथा सह 
जजल्हा काययक्रम समन्वयक 
इतर यांत्रणेच्या कामाांकरीता - 
जजल्हाजधकारी तथा जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक 
 

8 लबेर बजेट तयार करणे 
 योजनेअांतगयतच्या कामाचा आराखडा तसेच  

लेबर बजेट तयार करण्याच्या सूचना शासन 
जनणययान्वये जनगयजमत करण्यात येतात. 
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तद्नुसार काययवाहीचा तपशील जबाबदार 
अजधकारी खालीलप्रमाणे राहील.  

 
 

(i) आयुतत नरेगा याांनी लेबर बजेट तयार 
करण्याबाबत जजल्हा स्तरीय 
अजधकाऱ्याांना प्रजशक्षण देणे. 

आयुतत मगाांराग्रारोहयो 

 (ii) आयुतत नरेगा याांच्याकडून जनजित 
करुन देण्यात आलेले व 
www.nregalb.org या वबेसाईटवर 
उपलब्ध प्रपत्र ेयाांचे ग्रामपांचायत जनहाय 
Print-out काढणे व जवतरीत करणे. 

उप मुख्य काययकारी अजधकारी (नरेगा / 
ग्रामपांचायत ) सांबांजधत पांचायत सजमतीचे 
गट जवकास अजधकारी, BDO 
(NREGA) 

 (iii) सरपांच,ग्रामसेवक ग्रामरोजगार सेवक व 
कमयचाऱ्याांचे प्रजशक्षण 

गटजवकास अजधकारी / तहजसलदार 

 (iv) ग्रामपांचायतच्या बैठकीमध्ये लेबर 
बजेटबाबत चचा करणे 

गटजवकास अजधकारी  व तहसीलदार 
याांच्या मागयदशयनाखाली  जवस्तार 
अजधकारी (ग्राम पांचयात ) व यांत्रणेच े
अजधकारी  

 (v) जद.15ऑगस्ट रोजी ग्रामसभसे लेबर 
बजेट सादर करणे 

ग्रामसेवक याांनी MGNREGA क्षजेत्रय 
जनयोजन अजधकारीच्या 
मागयदशयनाखाली सकवा जवस्तार 
अजधकारी (ग्रामपांचायत) व यांत्रणेचे 
अजधका-यासोबत 

 (vi) गट जवकास अजधकारी ग्रामपांचायत 
स्तरावरील लेबर बजेट सांकलीत 
करतील. यांत्रणेच्या बजेट तहजसलदार 
सांकजलत करुन  ते पांचायत सजमतीचे 
माजसक सभचेी मान्यता घेण्यासाठी 
सादर करतील.  

     गट जवकास अजधकारी ग्राम पांचायत व यांत्रणेच ेलेबर 
बजटे एकजत्रत सांकलन करुन त्यास 60:40 च े प्रमाण 
राखून पांचायत सजमती माजसक सभेची मांजूरी घेऊन ते 
जजल्हाजधकारी तथा जजल्हा काययक्रम समन्वयक याांचेकडे 
सादर करतील  जजल्हाजधकारी सवय तालुतयाांचे एकजत्रत 
सांकजलत करुन व 60:40  च ेप्रमाण राखुन ते लेबर बजटे 
जजल्हा पजरषदेच्या सवयसाधारण सभेची मांजूरी घेण्यासाठी 
जजल्हा पजरषद सादर करतील मुख्य काययकारी 
अजधकारी तथा सह जजल्हा काययक्रम समन्वयक हे जजल्हा 
पजरषद सवयसाधारण सभेची मांजूरी घेऊन ते शासनास 
सादर करतील. 
 

 

http://www.nregalb.org/
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9 Mission Water Conservation :   
     या अांतगयत जलयुतत जशवार, MGNREGA 
योजनेची अजभसरणाव्दारे कामे करणे.  
     जजल्हाजधकाऱ्याांनी Mission Water 
Conservation या काययक्रमाची  जलयुतत जशवार 
सोबत साांगड घालून पणूय जजल्हयाचा GSDA व 
MRSAC मदतीने Treatment Potential Plan 
तयार करणे व या आराखडयानुसार कामे हाती घेणे. 

 
जजल्हाजधकारी तथा जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक 
 
 
 
  

10 कें द्राचा प्राधान्य काययक्रम योजना : 
कें द्र शासनाने Focus Area अांतगयत जनजित 
केलेले काययक्रम 
•  IHHL,  
•  Form Pond, 
•  Vermi Composting, 
•  Nadep Composting, 
•  Plantation  
        वरील कामाांकरीता लक्ष्य जनधारीत केलेले 
आहे. या कामाांसह समृध्द महाराष्ट्र जन कल्याण 
योजनेतील 11 प्रकारच्या कामाांसाठी राज्य 
शासनाने 2016-17 व 2017-18 कजरता 
जनधाजरत केलेले उद्दीष्ट्ट पूणय करणे.  
 
 

ग्रामपांचायत आजण जजल्हा पजरषद 
यांत्रणेकरीता  - मुख्य काययकारी 
अजधकारी, जजल्हा पजरषद तथा सह 
जजल्हा काययक्रम समन्वयक 
इतर यांत्रणेच्या कामाांकरीता - 
जजल्हाजधकारी तथा जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक 
 

11 
 

(i) प्रोजेतट लाईफ-MGNREGA :  प्रोजेतट 
लाईफ - MGNREGA अांमलबजावणीबाबत 
आयुतत नरेगा नागपूर याांनी जदनाांक 22.6.2015 
च्या पत्रान्वये सूचना जदलेल्या आहेत.तद्नुसार 
नरेगा अांतगयत काम करणाऱ्या मजूराांची कौशल्य 
वृध्दी व्हावी व ते स्वत:चा व्यवसाय करुन 
उपजजजवका चालजवण्यास सक्षम व्हाव े या 
दृष्ट्टीकोनातून कें द्र शासनाने  प्रोजेतट लाईफ-
MGNREGA हा उपक्रम हाती घेतला आहे. याची 
अांमलबजावणी करणे. 
 

मुख्य काययकारी अजधकारी, जजल्हा 
पजरषद तथा सह जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक     
 
प्रकल्प सांचालक ग्रामीण जवकास यांत्रणा 
 

 (ii) प्रधानमांत्री आवास योजना : प्रधानमांत्री 
आवास योजनेअांतगयत मग्रारोहयो अांतगयत येणाऱ्या 
घटकाचे काम करणे, वळेेवर हजेरीपत्रक भरणे, 15 
जदवसामध्ये मजूरी देणे. 

मुख्य काययकारी अजधकारी, जजल्हा 
पजरषद तथा सह जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक  
प्रकल्प सांचालक ग्रामीण जवकास यांत्रणा 
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(iii) स्वच्छ भारत जमशन अांतगयत वयैक्ततक 
शौचालय: कें द्र शासनाच्या मागयदशयक सूचनानुसार 
(letter dt.19.01.2015) सदर योजनेसाठी 
रु.12,000/- इतके अनुदान अनुज्ञये आहे. 
त्यानुसार शौचालय बाांधणे, हजेरीपत्रक वळेेवर 
भरणे, 15 जदवसामध्ये मजूरी अदा करणे,  

मुख्य काययकारी अजधकारी जजल्हा 
पजरषद तथा सह जजल्हा समन्वयक.  
 
उपमुख्य काययकारी अजधकारी (स्वच्छता 
व पाणीपुरवठा)  
 

12 
 

राज्याचा प्राधान्य काययक्रम : 
समृध्द महाराष्ट्र जनकल्याण योजना : 

              जनयोजन जवभाग (रोहयो) शासन जनणयय क्र.मग्रारोहयो-
2017/प्र.क्र.32/रोहयो-7, जदनाांक 31.07.2017 अन्वये सन 2016-2017 पासून 
खालील नमूद केलेल्या कामाांचा 11 कलमी काययक्रम 02.10.2016 रोजीच्या शासन 
जनणययान्वये व्यापक प्रमाणात राबजवण्यात येत आहे. त्यानुसार खालील प्रमाणे 
अांमलबजावणी व जबाबदार यांत्रणा राहतील. 
अ.क्र. कामाचा तपजशल अांमलबजावणी व  

जबाबदार यांत्रणा 
1 अजहल्यादेवी ससचन जवहीर ग्रामपांचायत (उपअजभयांता, 

जजल्हा पजरषद) व इतर 
यांत्रणा  (सांबांजधत अजधकारी)  

2 अमृतकुां ड शेततळे  कृषी जवभाग यांत्रणेकरीता 
(तालुका कृषी अजधकारी) / 
जजल्हा पजरषद ग्रामपांचायत 
यांत्रणा (कृषी जवकास 
अजधकारी, जजल्हा पजरषद) 

3 भसूांजजवनी  व्हमी कां पोस्स्टग कृषी जवभाग (तालुका कृषी 
अजधकारी) / ग्रामपांचायत 
(जजल्हा कृषी अजधकारी, 
जजल्हा पजरषद) 

4 भसूांजजवनी  नाडेप कां पोस्स्टग कृषी जवभाग (तालुका कृषी 
अजधकारी) / ग्रामपांचायत 
(जजल्हा कृषी अजधकारी, 
जजल्हा पजरषद)  

5 कल्पवृक्ष फळबाग लागवड कृषी जवभाग (तालुका कृषी 
अजधकारी) 
कोकण जवभागासाठी  (कृषी 
जवभाग व ग्रामपांचायत) 

6 जनमयल शौचालय जजल्हा पजरषद ग्रामपांचायत 
यांत्रणा  
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7 जनमयल शोषखडे्ड जजल्हा पजरषद ग्रामपांचायत 
यांत्रणा  

8 समृध्द गाव तलाव / पारांपारीक 
पाणीसाठयाचे नुतणीकरण व गाळ 
काढणे 

जजल्हा पजरषद व इतर 
यांत्रणा  

9 इतर समृध्द जलसांधारण कामे कृषी जवभाग, तालुका कृषी 
अजधकारी / लघु पाटबांधारे 
(जजल्हा पजरषद 
स्तर/स्थाजनक स्तर / 
राज्यस्तर) व इतर यांत्रणा  

10 रोपाांची जनमीती सामाजजक वनीकरण 
(लागवड अजधकारी 
वनक्षते्रपाल) व वन जवभाग 

11 वृक्ष लागवड, सांगोपन व सांरक्षण सामाजजक वनीकरण  
(लागवड अजधकारी 
वनक्षते्रपाल) / जजल्हा 
पजरषद ग्रामपांचायत यांत्रणा / 
वन जवभाग  

12 ग्राम सबलीकरणाची समृध्द ग्राम योजना 
(क्रीडाांगणे /अांगणवाडी /स्मशानभमूी 
सुशोभीकरण (स्मशानभमूी ओटा व शेड 
बाांधकाम, स्मशानभमूीकडे जाणारा रस्ता 
व वृक्ष लागवड) / ग्रामपांचायत भवन / 
घरकुल / गावाांतगयत रस्ते/ गुराांचा गोठा 
/ कुतकुटपालन / शेळीपालन शेड / 
मत्स्यव्यवसाय ओटे) 

जजल्हा पजरषद ग्रामपांचायत 
यांत्रणा व इतर यांत्रणा 

 

13 जवलांब आकार :  
योजनेअांतगयत जवलांबाने अदा करण्यात येणाऱ्या 
मजूरीवर नुकसान भरपाई प्रजतजदन देय मजूरीवर 
0.05 % मजूराला देय ठरजवण्याचा शासन जनणयय 
जदनाांक 26.02.2014 अन्वये जनणयय घेण्यात 
आलेला आहे. 
 तसेच यासांदभात शासन पजरपत्रक जदनाांक 
06.04.2015 अन्वये सुचना देण्यात आलेल्या 
आहेत.  
 
 

ग्रामपांचायत आजण जजल्हा पजरषद 
यांत्रणेकरीता  - मुख्य काययकारी 
अजधकारी, जजल्हा पजरषद तथा सह 
जजल्हा काययक्रम समन्वयक 
इतर यांत्रणेच्या कामाांकरीता - 
जजल्हाजधकारी तथा जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक 



शासन जनणयय क्रमाांकः आस्थाप-2017/प्र.क्र. 102/मग्रारो-3 

 

पषृ्ट्ठ 15 पैकी 8  
 

14 (i) कें द्र शासनाचे पत्र जदनाांक 17.08.2017 व 
शासन पजरपत्रक जद. 04/09/2017  नुसार 
हजेरीपत्रक जनगयजमत केल्यापासुन 30 जदवसाच्या 
आत MIS मध्ये नोंदणी करणे.   

ग्रामपांचायत आजण जजल्हा पजरषद 
यांत्रणेकरीता  - मुख्य काययकारी 
अजधकारी, जजल्हा पजरषद तथा सह 
जजल्हा काययक्रम समन्वयक  
इतर यांत्रणेच्या कामाांकरीता - 
जजल्हाजधकारी तथा जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक 

(ii) हजेरीपत्रकाची 30 जदवसाच्या आत MIS 
मध्ये नोंदणी न झाल्यास व मजूराचे देयक प्रलांजबत 
राजहल्यास सांबांधीताांवर जबाबादारी जनजित करणे. 

ग्रामपांचायत आजण जजल्हा पजरषद 
यांत्रणेकरीता  - मुख्य काययकारी 
अजधकारी, जजल्हा पजरषद तथा सह 
जजल्हा काययक्रम समन्वयक 
इतर यांत्रणेच्या कामाांकरीता - 
जजल्हाजधकारी तथा जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक 

15 जॉबकाडय व आधार क्रमाांक बकँ खात्याशी सांलग्न 
करणे  (Aadhar Base payment system) : 
      महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेअांतगयतच्या मजूराांसाठी आधार क्रमाांक नोंदणी 
तसेच आधार जसडींग बाबत सजवस्तर सूचना आयुतत 
नरेगा नागपूर याांच्या स्तरावरुन जदनाांक 
24.02.2015 च्या पजरपत्रकान्वये देण्यात आले 
आहेत. त्यानुसार काययवाही करणे. तसेच, कें द्र 
शासनाच्या मास्टर सतयुयलर सन 2017-18 नुसार 
जॉबकाडय व आधार क्रमाांक बकँ खात्याशी सांलग्न 
करणे.  

मुख्य काययकारी अजधकारी, जजल्हा 
पजरषद तथा सह जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक 
 

16 सामाजजक अांकेक्षण (Social Audit) : 
     शासन जनणयय जदनाांक 13.11.2014 अन्वय े
काययपध्दती जवहीत करण्यात आली आहे. तद्नुसार 
सामाजजक अांकेक्षण प्रजकया राबजवणे. 

जजल्हाजधकारी तथा जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक व मुख्य काययकारी 
अजधकारी, जजल्हा पजरषद तथा सह 
जजल्हा काययक्रम समन्वयक 
 

17 ओम्बडसमन (Ombudsman):  यासांदभात शासन 
पजरपत्रक जदनाांक 13.08.2014 अन्वये ओम्बडसमन 
(Ombudsman) ची जनयुतती व त्याांच्या 
कामकाजाच्या मागयदशयक सूचना जनगयजमत करण्यात 
आल्या आहेत. तद्नुसार काययवाही करणे.  
 

जजल्हाजधकारी तथा जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक 
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18 तक्रार जनवारण (Grievances and Redressal):  
  रोहयो प्रभागाने जदनाांक 4.07.2014 अन्वये 
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-
महाराष्ट्र तक्रार जनवारण जनयम, 2014” 
अजधसूचनेव्दारा जनगयजमत केल े आहे. तद्नुसार 
काययवाही करणे.  

जजल्हाजधकारी तथा जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक 

19 ग्रामपांचायत स्तरावर 7 प्रकारच्या नोंदवहया  
ग्रामपांचायत / पांचायत सजमती / जजल्हा पजरषद / 
कायान्वयीत यांत्रणाांकडील कें द्र शासनाच्या जदनाांक 
5.10.2016 (इांग्रजी) जदनाांक 3.11.2016 (सहदी) 
च्या पजरपत्रकानुसार प्रत्येक ग्रामपांचायतीमध्ये 7 
प्रकारच्या नोंदवहया ठेवणे व त्यामधील नोंदी 
अद्यावत करणे  

 मुख्य काययकारी अजधकारी, जजल्हा 
पजरषद तथा सह जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक 
 
 
 

20 अपूणय कामे पूणय करणे  
योजनेअांतगयत अपूणय कामे पूणय करण्याबाबतची 
काययपध्दती शासन जनणयय जदनाांक 04.07.2012 व 
शासन पजरपत्रक जदनाांक 16.11.2012 अन्वये 
देण्यात आलेले आहेत. तद्नुसार अपुणय कामे पूणय 
करण्याची काययवाही करणे आवश्यक आहे.  

ग्रामपांचायत आजण जजल्हा पजरषद 
यांत्रणेकरीता - मुख्य काययकारी 
अजधकारी, जजल्हा पजरषद तथा सह 
जजल्हा काययक्रम समन्वयक  
इतर यांत्रणेच्या कामाकरीता - 
जजल्हाजधकारी तथा जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक  

21 जनर्ममत मत्ताांचे (Geotagging) : 
नरेगा कामामध्ये पारदशयकता आणण्यासाठी भारत 
सरकारने Geo MGNREGA अांतगयत जनर्ममत 
मत्ताांचे भौगोजलक माजहती प्रणालीव्दारे 
Geotagging करणे अजनवायय केले आहे. तद्नुसार 
ग्रामपांचायत / पांचायत सजमती / जजल्हा पजरषद / 
कायान्वयीत यांत्रणाांकडील पूणय झालेल्या कामाांचे 
Asset ID Generate करणे व Geotagging पूणय 
करणे.  

ग्रामपांचायत आजण जजल्हा पजरषद 
यांत्रणेकरीता  - मुख्य काययकारी 
अजधकारी, जजल्हा पजरषद तथा सह 
जजल्हा काययक्रम समन्वयक 
इतर यांत्रणेच्या कामाांकरीता - 
जजल्हाजधकारी तथा जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक 

22 प्रशासकीय खचय 6 टतके : 
6% खचाची जवभागणी करताना महात्मा गाांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगयत 
प्रशासकीय खचय करण्याबाबतच्या सजवस्तर सुचना 
जदनाांक 04.06.2013 च्या शासन पजरपत्रकान्वये 
देण्यात आलेल्या आहेत. सदर पजरपत्रकात 
प्रशासकीय खचास अनुज्ञये बाबी, राज्य पातळीवर 

जजल्हाजधकारी तथा जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक व मुख्य काययकारी 
अजधकारी, जजल्हा पजरषद तथा सह 
जजल्हा काययक्रम समन्वयक 
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खचय करावयाच्या बाबी, जवभागीय आयुतत 
कायाल्याने खचय करावयाच्या बाबी, जजल्हाजधकारी 
कायालयाची जबाबदारी व प्रशासकीय खचाच े
वार्मषक जनयोजन याबाबतच्या सूचना देण्यात 
आलेल्या आहेत.   
     उपरोतत जदनाांक 4.6.2013 च्या शासन 
पजरपत्रकान्वये 6% खचाची जवभागणी करताना  
0.10 % जजल्हा पजरषद नरेगा कक्ष व 0.90 % 
जजल्हाजधकारी कायालय रोहयो शाखा अशी 
करण्यात आली आहे. त्याऐवजी  आता 0.70% 
जजल्हा पजरषद नरेगा कक्ष 0.30% जजल्हाअजधकारी 
कायालय रोहयो शाखा अशी करावी. या प्रमाणामध्ये 
बदल करावयाचा असल्यास जवभागीय आयुतत 
याांची मान्यता घेण्यात यावी. 
      सद्यक्स्थतीत जजल्हा पजरषद नरेगा कक्षाची 
देयके उपजजल्हाजधकारी (रोहयो) व सहायक 
लेखाजधकारी (रोहयो) याांचेकडे मुख्य काययकारी 
अजधकारी हे देयके पाठजवतात. त्यानांतर त्याचा FTO 
उपजजल्हाजधकारी (रोहयो) सहायक लेखाजधकारी 
(रोहयो) हे Generate करुन तेवढी रतकम जजल्हा 
पजरषद नरेगा कक्षाला देतात. त्याऐवजी उपमुख्य 
काययकारी अजधकारी (पांचायत / नरेगा), सहायक 
लेखाजधकारी (जजल्हापजरषद) याांनी DSC देऊन 
त्याांना FTO Generate करुन सादील खचय 
करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.  
6% खचा सांदभात काही अडचण उद्भवल्यास 
जजल्हाजधकारी व मुख्य काययकारी अजधकारी याांनी 
सांयुतत जरत्या चचा करुन आवश्यक तो जनणयय 
घ्यावा. एखाद्या बाबीवर एकमत न झाल्यास 
जवभागीय आयुतत याांनी जनणयय घ्यावा. 
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23  कां त्राटी कमयचाऱ्याांची जनयुतती : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 मनुष्ट्यबळ पुरजवणाऱ्या बाहयस्थ 
सांस्थेची जनयुतती जजल्हाजधकारी 
करतील. 
 मागील वषाच्या लेबर 
बजेटनुसार एजप्रलमध्ये जजल््ाांला 
लागणारे मनुष्ट्यबळ जजल्हाजधकारी व 
मुख्य काययकारी अजधकारी याांनी सांयुतत 
बैठक घेऊन जनजित कराव.े 
  त्याची जवभागणी मागील वषय 
जो खचय झालेला आहे त्याप्रमाणात  
जजल्हा पजरषद व इतर यांत्रणाजनहाय 
मनुष्ट्यबळाची (प्रशासकीय खचाच्या 
मयादेत) जवभागणी करुन द्यावी. 
 वरीलप्रमाणे जनजित 
केल्यानुसार जजल्हाजधकाऱ्याांनी जजल्हा 
पजरषदेला बाहयस्थ सांस्थेमाफय त 
मनुष्ट्यबळ उपलब्ध करुन दयाव.े तसेच 
कमयचाऱ्याांची प्रजतक्षा यादी तयार 
करावी. एखादा कमयचारी काम सोडून 
गेला सकवा अकाययक्षम असल्यास अशा 
कमयचा-याांना बदलण्याचा अजधकार 
मुख्य काययकारी अजधकारी याांना राहील 
व त्याऐवजी प्रजतक्षा यादीतील उमेदवार 
बा्स्थ सांस्थेकडून मुख्यकाययकारी 
अजधकारी जजल्हा पजरषद याांनी प्राप्त 
करुन घ्यावा. तथाजप, मांजूर सांख्येचे 
मयादेपेक्षा जास्त मनुष्ट्यबळ नेमता 
येणार नाही.  
 मुख्य काययकारी अजधकारी याांना 
मांजूर सांख्येपेक्षा जास्त मनुष्ट्यबळ 
आवश्यक असल्यास जजल्हाजधकारी 
याांची मान्यता घ्यावी. जास्त मनुष्ट्यबळ 
जदनाची जनर्ममती होत असल्यास इतर 
यांत्रणेकरीता सुध्दा  जजल्हाजधकारी 
याांनी मनुष्ट्यबळाची नेमणकु करावी. 
 मनुष्ट्यबळाचा खचय मयादेत 
ठेवण्याकजरता ऑतटोबर मध्ये पुन्हा 
आढावा घेण्यात यावा व त्यानुसार 
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मनुष्ट्यबळ नेमण्याची कारवाई करावी.  
 शासन पजरपत्रक जदनाांक 
11.02.2013 नुसार कां त्राटी 
आकृतीबांधा सोबत (पजरजशष्ट्ट-अ) नमुना 
म्हणनू जदला आहे. त्यानुसार काययवाही 
करावी. तथाजप स्थाजनक पजरक्स्थती 
नुसार यामध्ये बदल करण्याचा 
अजधकार जजल्हाजधकाऱ्याांना राहील. 
(मात्र 6% मयादेचा कटाक्षाने पालन 
करावते). 
  जजल््ातील कां त्राटी 
कमयचाऱ्याांची बाहयस्थ सांस्थेमाफय त 
जनयुतती सांदभात अांजतमत: जनणयय 
जजल्हाजधकारी याांचा राहील व तो 
बांधनकारक राहील.  

24 कामाच्या जठकाणी नामफलक लावणे : 
ग्रामपांचायत / पांचायत सजमती / जजल्हा पजरषद / 
कायान्वयीत यांत्रणाांकडील कें द्र शासनाच्या 
जद.07.04.2017 च्या पत्रातील सूचनाांचे पालन 
करुन यांत्रणा सुरु असलले्या कामाांच्या जठकाणी 
तपजशलाचा उल्लेख असलेला फलक (Citizen 
Information Board) लावणे. 

ग्रामपांचायत यांत्रणेकरीता  - मुख्य 
काययकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद 
तथा सह जजल्हा काययक्रम समन्वयक 
इतर यांत्रणेच्या कामाांकरीता - 
जजल्हाजधकारी तथा जजल्हा काययक्रम 
समन्यक 

25 एकही काम नसलले्या ग्रामपांचायतींमध्ये कामे घेणे : 
काम चालू नसलले्या ग्रामपांचायतीमध्ये चालू वषात 
कामे हाती घेणे, वयैक्ततक लाभाच्या योजना 
जास्तीत जास्त ग्रामपांचायतीमध्ये सुरु करणे . 

मुख्य काययकारी अजधकारी, जजल्हा 
पजरषद तथा सह जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक 
 

26 जनयुतत करण्यात आलेल्या सनदी लेखापालाकडून 
वार्मषक लेखा पजरक्षण तसेच शासनाच्या जनदेशावरुन 
आयोजजत जवशेष लेखा पजरक्षण (सवय कामाांसाठी) 
करणे 

ग्रामपांचायत यांत्रणेकरीता  - मुख्य 
काययकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद 
तथा सह जजल्हा काययक्रम समन्वयक 
इतर यांत्रणेच्या कामाांकरीता - 
जजल्हाजधकारी तथा जजल्हा काययक्रम 
समन्वयक 

27 प्रजशक्षण: आयुतत नरेगा नागपूर याांनी 
जजल्हाजधकारी व मुख्य काययकारी 
अजधकारी याांचेशी समन्वय करुन 
प्रजशक्षण प्रस्तावाबाबत काययक्रम जनजित 
करावा.  
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2. योजनेचा आढावा घेण्यास व चौकशी करण्यास जबाबदार व सक्षम अजधकारी : 

अ.
क्र. 

यांत्रणेचे 
नाव 

कामकाजाचे मोजमाप 
करणारे अजधकारी 

तालकुा 
स्तरीय 
आढावा 
घेणारे 

अजधकारी 

जजल्हा स्तरीय 
आढावा घेणारे 

अजधकारी 

चौकशी व 
प्रशासकीय 
काययवाही 
प्रस्ताजवत 

करण्यास सक्षम 
अजधकारी 

 1 जजल्हा 
पजरषद 
यांत्रणा   

शाखा अजभयांता / 
उपअजभयांता (बाांधकाम / 
लघु-पाटबांधारे / 
पाणीपुरवठा),  पांचायत 
सजमती / जजल्हा पजरषद 

गटजवकास 
अजधकारी 

उप मुख्य काययकारी 
अजधकारी (नरेगा / 
ग्रामपांचायत), 
प्रकल्प सांचालक 
ग्रामीण जवकास 
यांत्रणा, मुख्य 
काययकारी 
अजधकाऱ्याांमाफय त  

मुख्य काययकारी 
अजधकारी 

2 इतर 
यांत्रणा 

तालुका कृषी अजधकारी, 
लागवड अजधकारी, 
सामाजजक वनीकरण व 
वनक्षते्रपाल / 
उपअजभयांता शाखा 
अजभयांता (जलसांपदा, 
जलसांधारण, सावयजजनक 
बाांधकाम) (राज्यस्तरीय) 

तहजसलदार उपजजल्हाजधकारी 
(रोहयो) 
जजल्हाजधकारी 
याांचेमाफय त 

जजल्हाजधकारी 

 

3. जनर्ममत मनुष्ट्यजदवसाांच्या आधारावर जनयुतत करावयाच्या पदाांची सांख्या “पजरजशष्ट्ट-अ” मध्य े
देण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये दशयजवण्यात आलेली पदाांची सांख्या ही मागयदशयक स्वरुपाची 
समजजवण्यात यावी. यामध्ये स्थाजनक पजरक्स्थती जवचारात घेता, पदे व पदसांख्या यामध्ये बदल 
करण्याचा अजधकार जजल्हाजधकारी याांनी राहील. मात्र जनर्ममत मनुष्ट्यबळाचा खचय  6% प्रशासकीय 
खचाच्या मयादेच्या बाहेर जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. जजल्हा आजण तालुका पातळीवर कां त्राटी 
कमयचा-याांच्या मानधनावरील खचय प्रशासकीय खचासाठी उपलब्ध असलेल्या जनधीच्या  6% च्या वर 
जाणार नाही याचे जनयोजन करणे तसेच यापेक्षा जास्त खचय होणार नाही. याची जजल्हाजधकारी तथा 
जजल्हा काययक्रम समन्वयक याांनी काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. 
4. यांत्रणाने जास्तीत जास्त कामे करणेबाबत जजल्हाजधकाऱ्याांनी जनदेश दयाव.े  
5. पांचायत सजमती कायालयातील जवस्तार अजधकारी पांचायत याांना त्याांच्या काययक्षते्रातील 
नरेगाच्या कामाची जबाबदारी राहील. गट जवकास अजधकारी त्याबाबत वळेोवळी आढावा घेतील. 
सहायक गट जवकास अजधकारी याांच्या जबाबदारीबाबत स्थाजनक पजरक्स्थती जवचारात घेऊन मुख्य 
काययकारी अजधकारी याांनी आदेश काढावते.   
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6. जजल्हाजधकारी तथा जजल्हा काययक्रम समन्वयक हे योजनेच्या अांमलबजावणीसाठी अांजतमत: 
जबाबदार राहतील.  
7. जवभागीय आयुतत याांनी  वरील बाबींचा जजल्हाजधकारी व मुख्य काययकारी अजधकारी याांच्या 
जनयजमत होणाऱ्या बैठकीमध्ये आढावा घेण्यात यावा.  
8. महाराष्ट्र नागरी सेवा (जशस्त व अपील) जनयम, 1979 मधील जनयम 6(3) नुसार सवय जवभागीय 
आयुतत, महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना अजधजनयम, 1977 खालील रोजगार हमी योजना अांमलात 
आणताना अजधकारी / कमयचारी याांना जशक्षा करण्याचा अजधकार आहे. 

सदर शासन जनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201709291421126316 असा आहे. हा आदेश 
जडजजटल स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे. 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 

 
  (एकनाथ डवल)े 
  सजचव (रोहयो) 

प्रजत, 
1) प्रधान सजचव (ग्रामजवकास),  ग्राम जवकास व पांचायत राज जवभाग, मांत्रालय, मुांबई  - 400 032. 
2) सजचव (रोहयो), मांत्रालय, मुांबई  - 400 032. 
3) सवय जवभागीय आयुतत.  
4) आयुतत, महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर. 
5) सवय जजल्हाजधकारी (मुांबई शहर व उपनगर वगळून)  
6) सवय मुख्य काययकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद,  
7) सवय उप आयुतत (रोहयो),  जवभागीय आयुतत कायालय. 
8) सवय उपजजल्हाजधकारी (रोहयो), जजल्हाजधकारी कायालय (मुांबई शहर व उपनगर वगळून). 
9) सवय उप सजचव, अवर सजचव व कक्ष अजधकारी (रोहयो प्रभाग), मांत्रालय, मुांबई - 32. 

10) सारसांग्रहासाठी, मग्रारो-1, जनयोजन जवभाग, मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
11) जनवडनस्ती, मग्रारो-3, जनयोजन जवभाग, मांत्रालय, मुांबई  - 400 032. 
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जनर्ममत मनुष्ट्यजदवसाांच्या आधारावर जनयतुत करावयाच्या पदाांची सांख्या 
पजरजशष्ट्ट “अ” 

गट / स्तर (जनमाण 
झालले्या 

जदवसाांनुसार) 

मागील वषात ब्लॉक 
(तहजसलसह) मध्ये 

जनमाण झालले े
मनुष्ट्यजदवस (लाखात) 

काययक्रम 
व्यवस्थापक 

सहाय्यक काययक्रम 
अजधकारी 

ताांजत्रक अजधकारी जलजपक तथा डाटा 
ऐरी ऑपरेटर 

शेरा 

अ 8.00 1 4 9 4 या पदाांपैकी काही 
सहाय्यक काययक्रम 
अजधकारी ताांजत्रक 
अजधकारी आजण सांगणक 
डाटा एांरी ऑपरेटर हे 
तहसील कायालयात 
असणे आवश्यक आहे. 

ब 5.00 ते 8.00 1 3 7 3  
क 4.00 ते 5.00 1 3 6 3  
ड 2.5 ते 4.00 1 3 5 3  
इ 1.00 ते 2.5 --- 2 4 2  
फ 1.00 ते 1.5 --- 2 3 2  
प 1 लाखापेक्षा कमी --- 1 2 2  
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