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वार्ा :  १)   महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, २००५, 
             २)   महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना कायदा १९७७ (सुधानरत २०१४), 
             ३)  शासन ननणगय, उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग, क्रमाांक भाांखस-१०८८/ 

     (२५१२)/उद्योग-६, नदनाांक २ जानेवारी, १९९२, 
            ४)  शासन ननणगय, उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग, क्रमाांक भाांखस-२०१४  
        प्र.क्र.८२/भाग -III/उद्योग-४,  नदनाांक ३० ऑक्टोबर, २०१५, 
            ५)  शासन ननणगय क्रमाांक: उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग, क्रमाांक भाांखस- 
                  २०१४/प्र.क्र.८२/भाग- III/उद्योग-४,  नदनाांक १ निसेंबर, २०१६, 

6) शासन पनरपत्रक क्र. मग्रारोहयो -2020/ प्र. क्र.21 /रोहयो-7 नद.02 सप्टेंबर, 2020 
7) शासन ननणगय क्रमाांक: उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग, क्रमाांक भाांखस- 

                  2021/प्र.क्र.8/उद्योग-4,  नदनाांक 07 मे, 2021 
           8) शासन पनरपत्रक क्र. मग्रारो-2022 /प्र.क्र.79/रोहयो-7 नद.14 फेब्रवुारी, 2022 

  

शासन  शुनिपत्रक - 

"महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगगत वस्तू व सेवा याांर्ा पुरवठा 
करण्यासाठी योजनेअांतगगत कामे हाती घेणाऱ्या क्षते्रीय यांत्रणाांनी शासनाच्या नवनहत ननयमानुसार एकार् 
पुरवठादार याांर्ेकिून खरेदी करण्यात यावी."  

उपरोक्त, पनरच्छेदात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :-  

"महात्मा गाांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअांतगगत वस्तू व सेवा याांर्ा पुरवठा करण्यासाठी 
योजनेअांतगगत कामे हाती घेणाऱ्या क्षते्रीय यांत्रणाांनी शासनाच्या नवनहत ननयमानुसार एकार् पुरवठादार 
याांच्याकिून खरेदी करता येईल. तसेर्, उपनवभागीय स्तरावर अांदाजपत्रकातील बाब ननहाय दरपत्रके 
मागवून सदर कामे पूणग करता येतील." 



शासन शुनिपत्रक क्रमाांकः मग्रारो-२०२२ /प्र.क्र.७९/रोहयो-७ 
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सदर शासन शुनिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्यार्ा सांगणक साांकेताांक 202203151552173016 असा आहे. हे 
शुनिपत्रक निजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नाांवाने, 

     

                    ( नांदकुमार ) 
     अप्पर मुख्य सनर्व (रोहयो), महाराष्ट्र शासन 

      
प्रत :- 

1. मा .मांत्री, रोहयो याांर्े खाजगी सनर्व, मांत्रालय,मुांबई. 
2. मा. राज्यमांत्री, रोहयो याांर्े खाजगी सनर्व, मांत्रालय,मुांबई. 
3. मा .अपर मुख्य सनर्व, रोहयो याांर्े स्वीय सहायक,मांत्रालय,मुांबई. 
4. महासांर्ालक,मानहती व जनसांपकग  सांर्ालनालय, मांत्रालय,मुांबई. 
5. आयुक्त, महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, नागपूर 
6. सवग नजल्हानधकारी. 
7. सवग मुख्य कायगकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद 
8. सवग उपायुक्त (रोहयो), नवभागीय आयुक्त कायालये, 
9. सांर्ालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, पुणे, 
10. सांर्ालक (मृद सांधारण), कृषी आयुक्तालय, पुणे, 
11. मुख्य अनभयांता (मृद व जलसांधारण) सवग, 
12. सवग नजल्हा अधीक्षक कृषी अनधकारी, 
13. सवग नजल्हा रेशीम अनधकारी, 
14. सवग उपनजल्हानधकारी (रोहयो), 
15. सवग उप मुख्य कायगकारी अनधकारी (नरेगा / ग्रामपांर्ायत) 
16. सवग गटनवकास अनधकारी, नरेगा, 
17. सवग उपवनसांरक्षक, 

  18. सवग उपसांर्ालक, सामानजक वनीकरण, 
  19. ननवि नस्ती, रोहयो-7 
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