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        सांदभ:ू-1) रोजगार हमी योजना कायदा 1977 (सुधाचरत 2014) 
        2) महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा-2005 
        3) चनयोजन (रोहयो) चवभागािे चदनाांक 02 सप्टेंबर, 2021 रोजीिे शासन    

 पचरपत्रक. 
        ४) चनयोजन (रोहयो) चवभागािे चदनाांक 04 ऑक्टोबर, 2022 समृद्धी बजेट इष्ट्टाांक  

  चनचिती वरू् 2022-23 ि ेशासन पचरपत्रक. 
        5) मनरेगा व चवचवध चवभागाांच्या योजनाांच्या अचभसरणातमन सुचवधा सांपन्न कुटम ांबे व  

 सवांगीण ग्राम समृद्धी चमशन राबचवणे बाबत शासन चनणूय चद. 14 चडसेंबर, 2022  
प्रस्तावना :-  

    चनती आयोगाद्वारे सप्टेंबर, 2021 मध्ये बहुआयामी दाचरद्री चनदेशाांक (Multinational Poverty 

Index) प्रकाचशत करण्यात आला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात केरळच्या तुलनेत गरीबीिी 
टक्केवारी 21 पट आहे. आजादी का अमृत महोत्सव भार्णात मा. पांतप्रधान याांनी पुढील 25 वर्ांत 
चवकचसत भारत देशािा दृष्ट्टीकोण सवासमोर ठेवला आहे. महाराष्ट्र राज्य इतर राज्याांच्या तुलनेत 
आधीि पुढे असल्याकारणाने राज्याने पुढील 10 वर्ात राज्यात गरीबीिी वांचितता सांपुष्ट्टात आणण्यािा 
चनिय केला आहे. त्यािप्रमाणे शाश्वत चवकास ध्येय े(SDG) सुद्धा वरू् 2030 पयूत प्राप्त करावयािे आहे. 
मनरेगािे प्रत्येक कायू गती व गुणवत्ता पमणू झाल्याचशवाय राज्यातील लोक वांचिततेच्या बाहेर पडणार 
नाहीत व ते समृध्द होणार नाहीत.  

अशा प्रकारे चनमाण रोजगार आचण मत्तातमन प्रत्येक कुटम ांब सुरुवातीस आपली वांचितता कमी 
करेल व सोबति समृध्दीकडे क्रमण करेल सांदभ ू-2 च्या शासन चनणूयाप्रमाणे सुरुवातीस प्रत्येक कुटुांब 
सुचवधापती  टप्पा 1 व 2 गाठेल त्यानांतर सुचवधापती टप्पा 3 व 4 कडे क्रमण करेल. 

    हे कायू करण्यासाठी अन्य चवभाग मनरेगाच्या सोबतीला राहणार आहेत. याआधी मोजके 
चवभाग जसे कृर्ी, वन, सामाचजक वनीकरण मनरेगािी अांमलबजावणी करीत असे. त्यासाठी ते आपली 
स्वत:िी यांत्रणा वापरीत होते. यापुढील काळात मचहला व बालचवकास चवभाग, शालेय चशक्षण चवभाग 
कुटम ांबाांच्या मुलभमत गरजा पमरचवणारे चवभाग सुध्दा सोबतीला राहणार आहेत. तसेि अल्प व अत्यल्प 
भमधारक शेतकरी व भममीहीन मजमराांिे उत्पन्न वाढचवणारे चवभाग कृर्ी, रेशीम, पशु सांवधून व मत्स्य 
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व्यवसाय चवभाग सुध्दा सहभागी होणार आहेत. चशवाय समाजाच्या चवशेर् घटकाांच्या उन्नयनसाठी कायू 
करणारे चवभाग इतर मागास बहुजन कल्याण, सामाचजक न्याय व चवशेर् सहाय्य, आचदवासी चवकास 
चवभाग आचण अल्पसांखयाांक चवभाग सुध्दा मनरेगातील चनधी वापरुन आपल ेउचिष्ट्ट पमती करणार आहेत. 
चशवाय अन्य चवभागही हळमहळम  सहभागी होणार आहेत.  

वरील पैकी ब-यािशा चवभागाांिी यांत्रणा फक्त चजल्हा पातळीपयंत आहेत. काहींिी यांत्रणा 
गावपातळी पयंत असल्या तरी त्याांच्याकडे ताांचत्रक कमूिारी वगू नाहीत. त्यामुळे पुढील काळामध्य े
पांिायत सचमती व तहचसल कायालयासोबत कायूरत APO, PTO व CDEO  याांना त्या सव ू चवभागाांिे 
मनरेगा चनगडीत कायू सुध्दा कराव ेलागणार आहेत.  

सांदभ ूक्र.3 च्या शासन चनणूयानुसार राज्यात दरवर्ी 36 कोटी मनुष्ट्यचदवस चनमाण होणे अपेचक्षत 
आहे. याआधी राज्याने केव्हाही 8.5 कोटी पेक्षा अचधक मनुष्ट्यचदवस तयार केलेला नाही. यापुढील 
काळात चकमान िार पट मनुष्ट्यचदवस तयार कराव ेलागणार आहेत म्हणजेि बाह्यस्थ सांस्थेद्वारे चनयुक्त 
कमूिा-याांिे कायू वाढणार आहे हे वाढलेले काम सवांनी आपली दक्षता वाढवमण करावयािे आहेत. 
त्यासाठी चवक्रमगड तालुक्याने केलेली कामगीरीिे उदाहरण सवांसमोर ठेवण्यात येत आहे. मागील तीन 
वर्ांमध्ये चवक्रमगड तालुक्याने क्रमश: 7 लक्ष, 17 लक्ष, 28 लक्ष मनुष्ट्य चदवस तयार केला आहे. काम 
िार पट होऊन सुद्धा तेथील कमूिा-याांनी आपली दक्षता वाढवली व वाढलेले काम पमणू केल.े फक्त 1 
PTO ि ेपद वाढवाव ेलागले. या तालुक्यात एका CDEO ने एका वर्ात 19000 मस्टर काढले आहेत. 
मनरेगाच्या उचिष्ट्ट मागेल त्याला काम एवढेि नाही. भारत सरकारच्या मनरेगा कायद्यात 2005 मध्ये 
तसेि महाराष्ट्र राज्यािा कायदा (सुधारीत 2014) प्रमाणे मनरेगा िा उचिष्ट्ट “गरीबाांच्या उपचजवीकेिा 
आधार मजबमत करणे” व सामाचजक समावशेन आहेत. या सोबति महाराष्ट्र राज्याच्या कायद्यात 
“शासनाच्या सव ूचवभागाांच्या अचभसरणातमन गुणवत्तापमणू चटकाऊ उत्पादक मत्ता चनमाण करुन गरीबीवर 
शाश्वतचरत्या मात करणे” हेही उचिष्ट्ट ठरचवण्यात आल ेआहे.  

हे उचिष्ट्ट साध्य करण्यासाठी मनरेगािी कामे गती व गुणवत्तापमणू होणे अगत्यािे आहे. त्यामुळे 
मनरेगाअांतगूत कायूरत प्रत्येक कमूिा-याांनी आपल्या कामात गती आणावयािी आहेत. तसेि तयार 
होणारे प्रत्येक मत्ता गुणवत्तापमणू चटकाऊ व उत्पादक तयार होईल यासाठी जबाबदारीने कायू करावयािे 
आहेत.  

मनरेगा हे नरेगासॉफ्ट व सेक्युअर च्या मतदीने कायू करते. या दोन्ही सांगणक प्रणालीच्या 
मदतीने प्रत्येक कमूिाऱयाांच्या कामािी गती ओळखता येते. तसेि एखाद्या कमूिा-याकडिे Transaction 
अचधक Reject होत असेल, Delay Payment होत असेल, वळेच्या वळेी मस्टर चनघत नसेल आचण 
त्यामुळे कामे अपमणू राहत असतील या व अश्या ब-याि माचहत्या सांगणक प्रणालीमधमन काढता येते.  

 



शासन पचरपत्रक क्रमाांकः मग्रारोहयो-2023/प्र.क्र.20/रोहयो-7 
 

पृष्ट्ठ 29 पैकी 3 

मनरेगाच्या कामात गती आचण गुणवत्ता आणणे 

शासनाने मनरेगा आचण चवचवध चवभागाांच्या योजनाांच्या अचभसरणातुन सुचवधा सांपन्न कुटम ांब 
चमशन आचण सवांचगण ग्रामसमृद्धी योजना जाचहर केली आहे. या योजनेमुळे वयैक्क्तक कामाांच्या 
सांखयेत प्रिांड वाढ होणार आहे. त्या पचरक्स्थतीत कामाांच्या प्रस्तावाांच्या मान्यतेिी गती योग्य 
पातळीवर ठेवत असताांना काही जुन्या बाबी सोडमन द्याव्या लागतील. काही नवीन बाबी स्वीकाराव्या 
लागतील. कामािी गती वाढवावी लागली तरी कामािी गुणवत्ता कोणत्याही पचरक्स्थतीत कमी होता 
कामा नये. 

 आपल ेअचधकाांश चनयामक प्रचक्रया (Regulatory Mechanism) काम करताना अचनयचमतता 
होऊ नय ेयाकचरता असतात. गुणवत्ता सांचनयांत्रण हे बाह्ययांत्रणे माफूति करता येईल अशी समज 
आहे. येणाऱया काळात अांमलबजावणी यांत्रणेने गुणवत्तेबाबत अचधक जबाबदारी पार पाडावयािी 
आहे. तरीसुद्धा गुणवत्ता सांचनयांत्रणासाठी बाह्ययांत्रणा असेलि. गुणवत्तापमणू मत्ताचशवाय कुटम ांब ेसांपन्न 
होणार नाहीत. असे नाही झाले तर त्याांिी वांचितता दमर होणार नाही. त्यामुळे प्रत्येकामध्ये 
गुणवत्तेबाबत सांवदेनचशलता वाढचवण्यािी आवश्यकता आहे. 

 कामाच्या गतीबाबत चिचकत्सक चविार करुन कामाच्या मांजमरीच्या तसेि चबल अदायगीच्या 
नस्त्या कमीत कमी टेबलाांवरून जायला हव्या. शासनाने 3 टेबलिा चनयम केला आहे. त्यापेक्षा 
अचधक टेबलावरून नस्त्या जाणे हा वळेेिा अपव्यय आहे. अचलकडच्या काळात एका चठकाणी 
घडलेल्या अचनयचमततेिा अभ्यास केला असता त्याचठकाणीसुद्धा मांजमरीच्या नस्त्या 3 पेक्षा अचधक 
टेबलाांवरून जाण्यािा चनयम होता. तरीसुध्दा तेथे अचनयचमतता घडले. यािा अथू असा की अचधक 
टेबलाांवरुन नस्त्या जाणे आचण अचनयचमतता न घडण्यािा सांबांध नाही. त्यासाठी जेथे जेथे 
अचनयचमतता घडम  शकते त्यािा अभ्यास करुन त्या प्रत्येक चठकाणी चवचवध बाबींवर  checks and 

balances ठेवाव े लागतील. अचनयचमतता शमन्यावर आणण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता तसेि 
चबलाांच्या अदायगी बाबतीत प्रत्येक मुियाांवर प्रशासकीय प्रमुखािी चनगा असणे आवश्यक आहे. 
यािा अथू कोणावरही चवश्वास ठेवम नय े असा नाही. पण तरीही चववीध पातळीच्या कामाबाबतीत 
अधेमधे चनरीक्षण (inspection), ििा, चिचकत्सक प्रश्न चविारणे, येणाऱया तक्रारींिी शहाचनशा करणे, 
कामाांिे चवचवध पातळी सुरू होण्यापमवी, सुरू असताना आचण पमणू झाल्यावर चनरीक्षणाांिी सांखया 
योग्य पातळीवर ठेवणे इत्यादी बाबी करत राहणे आवश्यक आहे. असे केल्याने आपल्या अचधनस्त 
कोणत्याही कमूिारी/अचधकारी अचनयचमतता करण्यािे धाडस करणार नाही, ककबहुना असा 
चविारसुद्धा त्याांच्या डोक्यात येणार नाही. 
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अचधकारािा प्रत्यायोजन (Delegation) आचण जबाबदारी 

अचधकारािे प्रत्यायोजन करताना ममलभमत तत्त्व आहे चक फक्त अचधकारािे प्रत्यायोजन 
करता येते जबाबदारीिे नाही. आता सांगणकाच्या युगात चडजीटल चसग्नेिरिा प्रकार आला आहे. 
कायाचधक्यामुळे बरेिशे अचधकारी डोंगल आपल्या कचनष्ट्ठ लोकाांकडे देऊन ठेवतात. हा 
अचधकारािा प्रत्यायोजन सदरात मोडतो. मात्र असे केल ेअसताना सांबांचधत कचनष्ट्ठ त्या डोंगलिा 
गैरवापर करणार नाही त्यािे checks and balances प्रत्येकाने ठेवायला पाचहजे. त्यासाठी कामाांिे 
Random Sampling ने शहाचनशा उपयोगािे ठरेल.  

Random Sampling अनुसार कायािी शहाचनशा करणे : 

1. दर आठवड्याला Random Sampling ने एक ककवा दोन चदवस चनवड करुन प्रत्येक 
आठवडयातील चकमान एके चदवशी झालेल्या 100 टक्के चबलाांच्या आदायगीिे कप्रट CDEO 
कडमन काढमन घेणे. 

2. शक्य असल्यास त्या 100 टक्के कामाांिे स्वत: प्रत्यक्ष पाहणीतमन शहाचनशा करुन एचरआ 
ऑचफससू ॲप भरणे. 

3. स्वत: प्रत्यक्ष पाहणी शक्य नसल्यास मनरेगा यांत्रणेच्या बाहेरच्या आपल्या चवश्वासातील व्यक्तींिी 
मदत घेऊन त्या चदवशी अदा झालेल्या 100 टक्के कामाांिी पडताळणी करणे. 

4. त्या चदवशी अदा केलेल्या चबलाांिी सांखया खमपि जास्त असल्यास त्या चबलाांमधील Random 
पध्दतीने चनवडलेल्या कामाांिे शहाचनशा करणे. 

5. कोणत्याही पचरक्स्थतीत प्रत्येक मचहन्यात प्रत्येक PTO ने केलेल्या काही कामाांिे स्वत:कडमन 
शहाचनशा केल ेजाईल यािी दक्षता घेणे. 

6. काम बघायला गेले असता कामाच्या पमतूतेसह त्यािी गुणवत्ता व उपयोचगता बाबत सुध्दा 
पडताळणी करणे. 

7. मत्तेच्या उपयोगातमन सांबांचधत जॉबकाडूधारक आपली वांचितता दमर करु शकेल याच्या शक्यतेिी 
पडताळणी करणे. गरजेनुसार त्या जॉबकाडूधारकासाठी पुढील चनयोजनािी समिना करणे इ. 

8. Random Number कसे चनवडाव े? 
गमगल मध्ये Random Number Table अस े search केल्याने अांकाांिा टेबल येऊन जातो. 

आठवडयातील चदवस चनवडण्यासाठी टेबलामधमन अांक ओळीने वाित जाव.े सोमवार साठी 1, 
मांगळवार साठी 2 असे गृहीत सुरूवातीिे दोन 1 ते 5 मधील अांक आल्यावर ते चदवस आले अस े
गृहीत धरून पुढील कायूवाही करावी. दर आठवड्यात अशी कायूवाही करता न आल्यास 
मचहन्यातमन एकदा नक्कीि कराव.े तेव्हा मचहन्यामध्ये 31 चदवसाांपयंत तारखा असतात म्हणमन 
दोन अांकी सांखया ओळीने वाित जाव ेव येणाऱया सांखयेस तारेख गृहीत धरुन त्या तारखेच्या 100 
टक्के चबलाांशी चनगडीत कामाांिे पडताळणी कराव.े 
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 अशी सांखया वाित असताांना मचहन्यातील प्रत्येक आठवडयािे एक तरी चदवसाच्या 
चबलािी तारीख आल्यािी खात्री करावी. 
 त्यािप्रमाणे चनवडलेल्या चदवशी अदा केलेल्या चबलाांिी सांखया फार मोठी असल्यास 
त्यातील कामे चनवडताना पुन्हा Random Number Table िा वापर करावा. चबलाांिी सांखया 100 
च्या आत असल्यास दोन अांकी Random Numbers घ्याव.े ती सांखया 100 पेक्षा अचधक असल्यास 
तीन अांकी Random Number घ्याव.े 

वरील सव ूबाबींवर कायूवाही करत असताना भारत सरकार आढावा घेतो त्याबाबींवर चवशेर् लक्ष 
द्यावयािे आहेत. ते खालील प्रमाणे आहेत: 

1. Timely payment - 100% मस्टर शेवटच्या चदवसापासमन 8 चदवसाच्या आत FTO वर दोन्ही   
स्वाक्षऱया पमणू करणे.  
2. Rejected transaction -  
a. 0 Rejected transaction ठेवणे 
b. Rejected झालेले transaction 2 चदवसाच्या आत Regenerate करणे 
3. अपमणू कामे पमणू करणे -  
a. वृक्ष/फळबाग लागवडीिी कामे चतसऱया वर्ापयंत आचण घरकुलािे कामे दुसऱया वर्ापयंत पमणू  
    करणे.  
b.वृक्ष/फळबाग लागवड आचण घरकुलािी कामे वगळता इतर सव ू कामे काम सुरू केल्याि े
वर्ीि पमणू करणे. 
4. Geo-tagging -तीनही phases मध्ये geo - tagging कचरता उपलब्ध झालेले कामाच्या 100% 

geo-tagging करणे 
5. ABPS -  
a. Active जॉब काडू िे आधार Seeding िे प्रमाण 100% ठेवणे 
b. 100% aadhaar linked payment करणे. 
6. NMMS - 100 % सावजूचनक कामािी हजेरी NMMS मोबाईल अँक्प्लकेशन माफूत करणे 
7. Mission Water Conservation च्या तालुक्यात NRM वरील खि ूएकम ण खिािा 65% ठेवणे. 
8. कृर्ी आचण कृर्ीशी चनगडीत कामावर खि ूएकम ण खिािा 60% ठेवणे. 
9. चजल्हा स्तरावर अकुशल आचण कुशल खिािे प्रमाण 60:40 ठेवणे 
10. दर मचहन्यात चजल्हा कायूक्रम समन्वयक आचण सह चजल्हा कायूक्रम समन्वयक याांनी 10, 

आचण कायूक्रम अचधकारी याांनी 15 कामािे तपासणी करून अहवाल Area Officer application मध्ये 
नोंदवणे. 
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वरील सव ूबाबींिा चविार करून राज्यातील दाचरद्रय रेर्ेखालील 100 टक्के कुटम ांबाांना दरवर्ी 
चकमान 100 चदवसाांिी मजमरी चमळेल एवढी मत्ता चनमाण करण्यािे ध्येय राज्य शासनाने ठरचवले आहे.    

शासनाच्या या चनधारास मनरेगाांतगूत प्रत्येक पातळीवरील यांत्रणेतील प्रत्येकाच्या चनधारात बदल 
करण्यािी बाब शासनाच्या चविाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे चनणूय घेत आहे. 

शासन पचरपत्रक :- 

 चजल्हा कायूक्रम समन्वयक तसेि चजल्हा सह कायूक्रम समन्वयक याांिी जबाबदारी: 

1. आता मनरेगा हे फक्त “मागेल त्याला काम” अशी योजना राचहली नाही. वरण या योजनेतमन कुटम ांबे 
आचण गाव समृध्द होणार आहेत. त्यामुळे या योजनेच्या भोवती वलय तयार करणे जेणेकरून लोक या 
योजनेकडे सकारात्मक दृक्ष्ट्टने बघतील.  

2. समयानुसार भारत सरकारच्या प्राधान्यक्रमात आलेली कामे चहरीरीने पमणू करणे. 
3. चजल्हा स्तरावर अकुशल कुशल िे प्रमाण राखणे हे राज्यात सध्या आकार घेत आहे. यापमवी राज्याला 
हे प्रमाण राखण्यास यश आले नाही त्यामुळे ग्रामीण भागाच्या चवकासासाठी उपलब्ध होऊ शकणारा चनधी 
वापरता आल ेनाही. या चवर्यावर वर पासमन खालपयंत सवांिे लक्ष राहील यािी जबाबदारी घेणे. यालाि 
धरून राज्य पातळीवरुन कामे मांजमर केली जातात त्यािी अांमलबजावणी गतीने करून घेणे. कोणत्याही 
पचरक्स्थतीत कुशलिा प्रमाण 40 टक्के पेक्षा फार कमी राहणार नाही यािी खबरदारी घेणे. 
4. बहुआयामी दाचरद्री चनदेशकाांच्या आधारावर चजल्ह्यािा मनुष्ट्य चदवसािा इष्ट्टाांक वरू् 2022-23 पासमन 
दरवर्ी पमणू करणे. 
5. वरील प्रमाणे चनचित केलेल्या चजल्ह्याच्या इष्ट्टाांकािे वाटप तालमका तसेि ग्रामपांिायतपयंत पुढील 15 
चदवसाांच्या आत करून त्यािी माचहती प्रत्येकाला होईल यािी खात्री करणे. 
6. चजल्हयातील प्रत्येक ग्रामपांिायतीत बहुआयामी दाचरद्रयाच्या वांचिततेच्या आयामाांवर आरोग्य 
(कुपोर्णावर मात करणे, अांगणवाडी आकर्ूक करणे), चशक्षण (शाळेत मुलाांिी चनयचमत उपक्स्थती, प्रौढ 
साक्षरता आचण शाळा आकर्ूक करणे) आचण राहणीमान सुधरचवणे (गैस चसलेंडर, मोबाईल) या 
प्राधान्यक्रमाने आघात करण्यासाठी कुटुांबाांिे सवके्षण करून मनरेगाद्वारे त्याांच्या उत्पन्नवाढीिे चनयोजन 
करणे. 
7. वरील चनयोजनाप्रमाणे अांमलबजावणी व्हावी याकरीता; 
7.1. बहु आयामी दाचरद्रय रेर्ेखालील प्रत्येक कुटम ांबाला वरू् 2022-23 पासमन दरवर्ी 100 चदवसाांिे काम 
चमळेल एवढी कामे पां.स/तालुका पातळीवरून मांजमर केले जात आहे यािा माचसक आढावा घेणे. यासाठी 
SECURE िा उपयोग करणे. 
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7.2. अशा प्रकारे मांजमर कामे वळेच्या वळेी अांमलात आणली जात आहेत. याकरीता प्रत्येक                   
तालुका/ पां.स. पातळीवर पुरेस े मस्टर (BPL कुटम ांब सांखया X 14) चनघत आहे यािा दर आठवडयाला 
आढावा घेणे. यासाठी नरेगा सॉफ्टिा वापर करणे. 
7.3. Geo Tagging पातळी 1, 2 व 3 िा आढावा घेणे. 
8. मनरेगाांतगूत कामे होत असताना लाभार्थ्यांना वळेच्या वळेी अकुशल व कुशलिी देयके अदा व्हावी 
याकरीता; 
8.1. Timely Payment (T+8) च्या आठवडी आढावा घेणे. तसेि एखाद्या कमूिाऱयाच्या िकुीमुळे 
अदायगी उशीर होत असल्यास सांबांधीताांवर कायूवाही करणे. 
8.2. Zero Rejected transaction धोरण राबचवणे. एखाद्या कमूिाऱयाच्या िकुीमुळे transaction Reject 
होत असल्यास सांबांचधतावर कायूवाही करणे. 
8.3. एखाद्या कामािे मस्टर चनघण्यास खांड पडल्यास त्याच्या कारणाांिे शोध घेऊन त्यावर चनराकरण 
करणे. असे करून अपमणू कामाांिी सांखया शमन्यावर आणणे. 
8.4. Zero Muster िी सांखया शुन्यावर आणणे. Zero Muster असण्यािे प्रमुख कारण मस्टर चनघमन काम 
सुरू न होणे असते. त्यािे कारण ग्रामरोजगार सेवकाकडे मस्टर उशीरा पोहोिणे असते. यािे एक कारण 
मस्टरवर कायूक्रम अचधकारी याांच्या प्रचतस्वाक्षरीिी आवश्यकता असते अशी समज असणे हे आहे. परांत ु
ऑनलाईन मस्टर जनरेट होत असल्याने प्रचतस्वाक्षरीिी गरज नसते हे येथे सवांिे लक्षात आणमन देण्यात 
येत आहे. 
8.5. वयैक्तीक कुशलिी देयके दर पांधरा चदवसाांनी सादर केल ेजातील यािा आढावा घेणे.  
9. मनरेगाांतगूत कामाांिी गुणवत्ता उच्ि दजािी व्हावीत याकरीता सव ू पातळीवर सातत्यपमणू चनरीक्षण 
करून त्यािा अहवाल NMMS प्रणालीत भरून घेणे. 
10. मनरेगाांतगूत तयार झालेल्या मत्ताांच्या वापरातमन कुटम ांबाांि ेउत्पन्न वाढाव ेयाकरीता 100 चदवस पमणू 
झालेल्या कुटम ांबाांना Project Unnati अांतगूत प्रचशक्षण देणे. 
11. बहुआयामी दाचरद्री चनदेशाांकाांतगूत कुटम ांबाांि े वांचिततेिे प्रमाण कमी होत आहे यािा आढावा 
घेणे. 
12. चजल्हाचधकारी याांनी पाणांद रस्त्यावर अचतक्रमण असल्यास ते तहचसलदार याांच्या मदतीने 
त्वरेने काढणे.  
13. भममीहीन लोकाांना मत्ता चनर्ममतीसाठी भाडेकरार तत्त्वावर जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
भमधारकाांना पे्रचरत करुन कायद्यानुसार करारनामा करुन देणे. 
14. मनरेगाच्या कामाने लोकाांिी वांचितता दमर होणार, कुटम ांब े समृद्ध होतील, लोकाांिे सामाचजक 
समावशेन होईल, गावाांिे सवांगीण चवकास होणार. हे स्तुत्य कायू आहेत. त्यामुळे मनरेगािे काय ू
अचभमानािे काम समजले जाव े याकचरता जाणीव चनमाण करणे. मनरेगाच्या कामाभोवती वलय, 
प्रचतष्ट्ठा चनमाण करणे. 
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15. राज्याने सुचवधा सांपन्न कुटम ांब चमशन व सवांगीण ग्राम समृद्धी योजना अांमलात आणली आहे. 
त्यास धरुन बरेि नवीन शासन चनणूय चनघणार आहेत. त्या शासन चनणूयािी अमलबजावणीत काही 
अडिण चदसत असल्यास शासनास त्वचरत कळचवण्यात याव.े सध्या अडिणी लाभार्थ्यांना साांगण्यात 
येते आचण कामे केली जात नाहीत. यापुढील काळात असे स्वतः तसेि अचधनस्थ अचधकाऱयाांकडमन 
तस ेघडणार नाही यािी काळजी घेणे.  
 

उपचजल्हाचधकारी (मनरेगा)/ उपमुखय कायूकारी अचधकारी (मनरेगा) याांिी जबाबदारी 
 

1. चजल्हा कायूक्रम समन्वयक तसेि चजल्हा सह कायूक्रम समन्वयक याांना जबाबदारी पार 
पाडण्यात मदतगार साचबत होणे.  

2. तहचसलदार व गटचवकास अचधकारी हे तालुका स्तरावर आपल्या जबाबदाऱया पार पाडण्यात 
यशस्वी व्हाव ेया पातळीिे क्षमता बाांधणी, प्रचशक्षण, सांचनयांत्रण, आढावा व पाठपुरावा करणे. 

3. चजल्हा स्तरावर अकुशल कुशल िे प्रमाण राखणे हे राज्यात सध्या आकार घेत आहे. यापमवी 
राज्याला हे प्रमाण राखण्यास यश आला नाही त्यामुळे ग्रामीण भागाच्या चवकासासाठी उपलब्ध होऊ 
शकणारा चनधी वापरता आले नाही. या चवर्यावर वर पासमन खालपयंत सवांिे लक्ष राहील यािी 
जबाबदारी घेणे. यालाि धरून राज्य पातळीवरुन कामे मांजमर केल ेजातात त्यािी अांमलबजावणी 
गतीने करून घेणे. कोणत्याही पचरक्स्थतीत कुशलिा प्रमाण 40 टक्के पेक्षा फार कमी राहणार नाही 
यािी खबरदारी घेणे. 

4. राज्याने सुचवधा सांपन्न कुटम ांब चमशन व सवांगीण ग्राम समृद्धी योजना अांमलात आणली आहे. त्यास 
धरुन बरेि नवीन शासन चनणूय चनघणार आहेत. त्या शासन चनणूयािी अमलबजावणीत काही 
अडिण चदसत असल्यास शासनास त्वचरत कळचवण्यात याव.े सध्या अडिणी लाभार्थ्यांना साांगण्यात 
येते आचण कामे केली जात नाहीत. यापुढील काळात असे स्वतः तसेि अचधनस्थ अचधकाऱयाांकडमन 
तस ेघडणार नाही यािी काळजी घेणे.  
5. सुचवधासम्पन्न कुटुांब चमशन व सवांगीण ग्राम समृद्धी योजनेच्या अांमलबजावणीिी सांपमणू 
जबाबदारी उपचजल्हाचधकारी (मनरेगा)/ उपमुखय कायूकारी अचधकारी (मनरेगा) याांिी राहील. या 
कायात कोणत्याही अपयश आल्यास या दोन्ही अचधकाऱयाांवर जबाबदारी चनचित केली जाईल. 

तहचसलदार/गटचवकास अचधकारी याांिी जबाबदारी 
 

1. चजल्हा स्तरावर अकुशल कुशल िे प्रमाण राखणे हे राज्यात सध्या आकार घेत आहे. यापमवी 
राज्याला हे प्रमाण राखण्यास यश आला नाही त्यामुळे ग्रामीण भागाच्या चवकासासाठी उपलब्ध होऊ 
शकणारा चनधी वापरता आले नाही. या चवर्यावर वर पासमन खालपयंत सवांिे लक्ष राहील यािी 
जबाबदारी घेणे. यालाि धरून राज्य पातळीवरुन कामे मांजमर केल े जातात त्यािी अांमलबजावणी 
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गतीने करून घेणे. कोणत्याही पचरक्स्थतीत कुशलिा प्रमाण 40 टक्के पेक्षा फार कमी राहणार नाही 
यािी खबरदारी घेणे. 
2. सुचवधासांपन्न कुटुांब चमशन व सवांगीण ग्राम समृद्धी योजनेच्या अांमलबजावणीिी सांपमणू जबाबदारी 
उपचजल्हाचधकारी (मनरेगा)/ उपमुखय कायूकारी अचधकारी (मनरेगा) याांिी राहील. या कायात 
कोणत्याही अपयश आल्यास या दोन्ही अचधकाऱयाांवर जबाबदारी चनचित केली जाईल. 
3. तालुक्यातील कुपोचर्त मुले व आठव्या वगापयंत शाळेत अचनयचमत असलेले 100 टक्के मुलाांच्या 
पालकाांना दर मचहन्याला चकमान 15 चदवस मनरेगािे काम उपलब्ध करुन देणे. 
4. तालुक्यातील 100 टक्के अल्पभमधारक कुटम ांब गॅस चसलेंडर भरु शकतील ऐवढे म्हणजेि 5 चदवस 
मनरेगािे कामे दर मचहन्याला देणे.  
5. स्माटूफोन नसलेले तालुक्यातील 100 टक्के अल्पभमधारक जॉब काडू धारकाांना स्माटूफोन 
चवकत घेता यावा याकचरता सुरूवातीस चकमान 30 चदवसाांिे मनरेगािे कामे उपलब्ध करुन देणे. 
त्यानांतर त्यात डेटापॅक भरू शकतील याकचरता दर मचहन्याला चकमान 2 चदवसािे कामे उपलब्ध 
करुन देणे. 
6. वरीलप्रमाणे कामे करीत असताना सांबांचधत जॉबकाडू धारकाकडे स्वत:च्या मालकीिी मत्ता 
चनमाण करत जाणे, त्यासाठी अचधकाचधक वयैक्क्तक कामे घेणे. वयैक्क्तक कामाांिे प्राधान्यक्रम 
खालीलप्रमाणे चदल ेआहेत. 
6.1. घरकुल बाांधणे 
6.2. शोर्खडे्ड 
6.3. नाडेप, व्हमी कां पोस्ट स्रक्िर 
6.4. फळबाग, फुलशेती, बाांधावर वृक्ष लागवड, रेशीम शेती. 
6.5. चवहीर शेततळे. 
6.6. गाय गोठा, शेळीपालन शेड, कुक्कुटपालन शेड. 

7. मत्ता चनमाण केल्यानांतर त्या मत्तेिी उपयोचगता उत्तम (सवाचधक उत्पादकेतिा) पद्धतीने व्हाव े
याकचरता सांबांचधत कुटुांबाना प्रचशक्षण देणे यासाठी वर्ात 100 चदवसापेक्षा अचधक कामे केलेल्या 
कुटुांबाांना प्रोजेक्ट उन्नतीिे प्रचशक्षण देणे. अन्य कुटुांबाांना युट्युब क्व्हडीओच्या माध्यमातमन व 
ऑनलाईन प्रचशक्षण देणे. 
8. वरीलप्रमाणे कामे करीत असताना गोठे, चवहीरी, पाणांद रस्ते इ.िी कामे लोकाांच्या मागणीनुसार 
अचधकाचधक पमणू करणे.  
9. ही सव ूकामे करीता असताना गती आचण गुणवत्ता या दोन्हींकडे लक्ष देणे. याकरीता सव ूकामाांिे 
पचरपमणू प्रस्ताव प्राप्त झाल्याच्या एक चदवसाच्या आत मांजमर करणे, पुढील एका चदवसाच्या आत 
मस्टर चनगूचमत करणे, पुढच्या चदवशी काम सुरू झाल ेहे पाहणे, दर आठवड्याला मस्टर चनघेल हे 
पाहणे, दर दोन आठवड्याला कुशलिी चबल ेअदा करता याव ेकरीत MB रेकॉडू करुन घेणे, जीओ 
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टॅकगग करुन घेणे मग बील अदा करणे, अशाप्रकारे कामे चवहीत मुदतीत गुणवत्तापमणू पद्धतीने पमणू 
होऊन त्याच्यातुन उत्पादन चमळण्यास सुरु होण्याकरीता प्रयत्न करणे. 
10. कामाांिी गती व गुणवत्तेमध्ये व्यवधान आणणारे चनयचमत तसेि बाह्यसांस्थेद्वारे नेममन चदलेले 
कमूिारी चिन्हीत करुन त्याांच्याकडमन कामे करुन घेणे. वळेप्रसांगी सांबांचधताांवर कायूवाही करणे/ 
प्रस्ताचवत करणे. 
11. यापुढील काळात शासनाच्या सव ू चवभागािे अचधकारी आपल्या चवभागािी उचिष्ट्टे प्राप्तीसाठी 
कायू करतील. त्याांना मदतीला तालुक्यातील APO, PTO, व CDEO याांिी सेवा उपलब्ध करुन 
देण्यािे शासनािे धोरण आहे. शासनाच्या या धोरणास पमणूपणे दुजोरा देत आपल्या अचधकारातील 
बाह्यसांस्थेद्वारे उपलब्ध करुन चदलेले सव ू कमूिारी इतर चवभागाांना उपलब्ध होतील याकरीता 
प्रत्येकािी दक्षता वाढचवणे. त्यासाठी प्रत्येकाने तांत्रज्ञानािे (Whatsapp, Google Meet, Zoom) वापर 
कराव ेकचरता सवांना प्रोत्साचहत करणे व वळेप्रसांगी प्रचशक्षण देणे. 
12. याआधीच्या काळातील अपमणू कामे पुढील दोन मचहन्यात पमणू करणे. 
13. तहचसलदार याांनी पाणांद रस्त्यावर अचतक्रमण असल्यास ते त्वरेने काढणे.  
14. भममीहीन लोकाांना मत्ता चनर्ममतीसाठी भाडेकरार तत्त्वावर जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
भमधारकाांना पे्रचरत करुन कायद्यानुसार करारनामा करुन देणे. 
15. चवचवध सावजूचनक कामाांबाबत ग्रामपांिायतीने ठराव केलेल्या यांत्रणेकडमन गतीने काम करुन 
घेणे. ग्रामपांिायतीने ठराव केलेल्या यांत्रणेकडमन गतीने काम होत नसल्यास त्यापेक्षा अचधक गतीने 
कायू करणाऱया यांत्रणा शोधमन त्याांना कायू करण्यास प्रवृत्त करणे तसेि पचहल्या यांत्रणेवर कायूवाही 
प्रस्ताचवत करणे. 
16. प्रत्येक मस्टर सादर होऊन, Stage I व Stage II िी सही होऊन त्यावर अदायगी (T+8) ला 
होईल यािी खबरदारी घेणे. 
17. पांिायत सचमती/ तालुका कायालयात मनरेगािे आलेले प्रस्ताव 7 चदवसाच्या आत मांजमर होईल 
यािी खबरदारी घेणे. 
18. बहुआयामी गरीबी चनदेशकाांप्रमाणे चजल्हा स्तरावरून ग्रामपांिायत चनहाय देण्यात आलेले 
इष्ट्टाांकािी जाण प्रत्येक ग्रामपांिायतीस करून देणे. 
19. या इष्ट्टाांकाप्रमाणे ग्रामपांिायतचनहाय मनरेगािे प्रस्ताव पांिायत सचमती तसेि तहचसल 
कायालयास सादर होतील व ते मांजमर होतील यािी खबरदारी घेणे. 
20. पांिायत सचमती/ तालुका स्तरावरुन मांजमर झालेल्या प्रस्तावाांिी कामे सरुू होऊन त्यावर दर 
आठवडयाला चनयचमत मस्टर चनघत आहेत यािी खबरदारी घेणे. 
21. काही ग्रामपांिायतीमधमन कमी प्रस्ताव येत असल्यास सांबांचधताांना प्रचशचक्षत करणे. प्रचशक्षण 
चदल्यावर सुद्धा प्रस्तावाांच्या सांखयेत वाढ न झाल्यास सांबचधतावर कायूवाही प्रस्ताचवत करणे. 
22. मांजमर प्रस्तावाांच्या अांमलबजावणीस उशीर होत असल्यास िौकशी करून योग्य पावले उिलणे. 
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23. सुरू असलेलया कामाांिे मस्टर (T+8) मध्य े सादर होत नसल्यास, उशीर होणारे प्रत्येक 
मस्टरवर सहाय्यक कायूक्रम अचधकारी (APO) याांच्या मदतीने िौकशी करून ग्राम रोजगार सेवक, 
ताांचत्रक सहायक (TA) ककवा क्लाकू कम डाटा एन्री ऑपरेटर (CDEO) याांच्यावर जबाबदारी 
चनचित करणे व गरज भासल्यास सांबांचधताांवर कायूवाही प्रस्ताचवत करणे. 
24. राज्याने सुचवधा सांपन्न कुटुांब चमशन व सवांगीण ग्राम समृद्धी योजना अांमलात आणली आहे. 
त्यास धरुन बरेि नवीन शासन चनणूय चनघणार आहेत. त्या शासन चनणूयािी अमलबजावणीत काही 
अडिण चदसत असल्यास शासनास त्वचरत कळचवण्यात याव.े सध्या अडिणी लाभाथूयाांना 
साांगण्यात येते आचण कामे केली जात नाहीत. यापुढील काळात असे स्वतः तसेि अचधनस्थ 
अचधकाऱयाांकडमन तस ेघडणार नाही यािी काळजी घेणे.  
 

क्षमता बाांधणी कक्ष, मानव सांसाधन चवकास समन्वयक तसेि CFP राज्यस्तरीय समन्वयक याांिी 
जबाबदारी 
 

1. नेममन चदलेल्या चजल्हयाांमध्ये या पचरपत्रकातील सव ू बाबींबाबत जाणीव, ज्ञान, कौशल्ये, 
सांवदेनशीलता वाढीस लावणे. 

2. यासाठी चजल्हा स्तरावर बैठका, कायूशाळा घेणे. त्यात चजल्हा MIS समन्वयक याांनी सव ू
डेटासह हजर राहणे बांधनकारक राहील. 

3. या बैठकाांमध्ये चजल्हा कायूक्रम समन्वयक तसेि, चजल्हा सह कायूक्रम समन्वयक हजर 
राहतील असे आवाहन करण्यात येत आहे. 

4. अशा पचहल्या बैठकीत सव ू गट चवकास अचधकारी, तहचसलदार, तालुका कृर्ी अचधकारी 
याांिी हजेरी अचनवायू करण्यात येत आहे. 

5. आवश्यकतेनुसार हे समन्वयक बाहय स्त्रोताद्वारे नेमलेल्या कमूिाऱयाांच्या व ग्राम रोजगार 
सेवकाांच्या चजल्हा व तालुका स्तरावर बैठका, कायूशाळा घेतील.  

6. राज्यात चवचवध स्तरावर प्राप्त यशोगाथाांिे लेख, छायाचित्रे, क्व्हचडओ, मुलाखत इत्यादी या 
बैठकाांमध्ये शेअर केले जातील.  

7. राज्यात, चजल्हयात, तालुक्यात तसेि, ग्रामपांिायतीत येणाऱया यशािे चवश्लेर्ण करुन 
सांबांचधत चजल्हा, तालुक्यामध्ये सुध्दा यश चमळचवणे शक्य आहे, याबाबत ििा या बैठकाांमध्ये 
केली जाईल.  

8. अकुशलिी अदायगी 8 चदवसाांत शक्य आहे. वयैक्क्तक कुशलिी अदायगी 15 चदवसाांत 
शक्य आहे. या व अशा मुियाांबाबत जाणीव चनमाण करणे. 

9. बहु आयामी दचरद्री चनदेशकाांवर ििा करुन वांचिततिे आयामाांवर आघात करणे शक्य आहे 
याबाबत ििा करणे. 

10. “Catch the Rain when it falls, where it falls” वर ििा करुन “प्रत्येक शेताला पाणी” 
साठी बाांध बांचदस्तीसह चवचहर व शेततळेिी आवश्यकता तसेि, पाण्यािा चकफायतशीर 
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वापर हे उत्पादकता वाढीसाठी असमन फक्त पाण्यािे बितीसाठी नव्हे याबाबत व सेंचद्रय कबू 
वाढीसाठी ििा करणे. 

11. गोठयािा सदुपयोग करुन शेळी पालनातमन लखपती होण्याबाबत ििा. 
12. शेततळयािा मत्स्यतळे म्हणमन वापर करुन लखपती होण्याबाबत ििा. 
13. फळबाग, वृक्ष लागवड, रेशीम, फुलशेतीतमन लखपती होण्याबाबत ििा करणे 

 

चजल्हा माचहती व्यवस्था समन्वयक (District MIS Co-ordinator) याांिी जबाबदारी: 
1. चजल्ह्याच्या इष्ट्टाांकाच्या आधारावर पांधरा चदवसाांिे आत ग्रामपांिायतचनहाय मनुष्ट्य चदवस 

तसेि मस्टर रोलिा इष्ट्टाांक चनचित करणे. 
2. या पचरपत्रकािा अांमलबजावणीसाठी सव ूआवश्यक माचहती वळेोवळेी उपलब्ध करुन देणे. 
3. दर आठवड्याला; 

3.1 तालुका स्तरावर Stage I व Stage II च्या सहीसाठी प्रलांचबत मस्टरिी माचहती 
चजल्हा कायूक्रम समन्वयक तसेि कायूक्रम समन्वयक याांना देणे. 

3.2 मस्टर चनगूचमत होऊन 15 चदवस होऊनसुद्धा अदायगीसाठी सादर न झालेल्या 
ग्रामपांिायत व सव ू यांत्रणाच्या मस्टरिी यादी दर आठवडयाला गट चवकास 
अचधकारी/ तहचसलदार याांना देणे. 

3.3 (T+8) ला सादर न झालेल ेआचण सवाचधक उशीराने सादर झालेले तालमकाचनहाय/ 
यांत्रणाचनहाय 10 मस्टरिी माचहती, गट चवकास अचधकारी/ तहसीलदार/ याांना 
देणे. 

3.4 मस्टर चनगूचमत होऊन सादर न झालेल्या चजल्ह्यातील 10 सवाचधक कालावधीच्या 
ग्रामपांिायत व सव ूयांत्रणाच्या मस्टरिी माचहती, चजल्हा कायूक्रम समन्वयक तसेि 
चजल्हा सह कायूक्रम समन्वयक याांना राज्य स्तरावर सादर करणे. 

3.5 शेवटच्या मस्टरनांतर 30 चदवसाांपेक्षा अचधक कालावधी झालेल्या ग्रामपांिायत व सव ू
यांत्रणाच्या कामाांिी माचहती तयार करून त्यािे स्लॅब तयार करणे. 
3.5.1 31 चदवस ते 90 चदवस 
3.5.2 91 चदवस ते 180 चदवस 
3.5.3 181 चदवस आचण अचधक 

3.6 Rejected transaction: यािी दर आठवडयाला माचहती तयार करून 
तालमकाचनहाय व CDEO चनहाय सांखयाांिी माचहती चजल्हा व राज्य स्तरावर देणे. 
3.6.1 Rejected transaction बाबत CDEO चनहाय मागील 3 वर्ािी माचहती 

तयार करणे. 
3.6.2 CDEO चनहाय अदा केलेले एकम ण मस्टर रोल आचण Reject झालेल्या 

transaction िा अनुपात काढमन तालमका, चजल्हा व राज्याला देणे. 
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ग्राम रोजगार सेवकािी जबाबदारी 

(राज्यात चकमान 1500 ग्राम रोजगार सेवक वर्ाला रू 1 लक्ष पेक्षा अचधक मानधन घेतात. अस ेGRS 
राज्यात सव ूभागात आहेत. चवक्रमगड तालुक्यात 62 पैकी 59 GRS एक लाखाहमन अचधक मानधन 
घेतात. तेथील 5 GRS 5 लाखािे वर आहेत.) 

1. ग्रामपांिायतीस चजल्हा/तालुका स्तरावरुन चमळालेलया इष्ट्टाांकािी माचहती करून घेणे. 
2. ग्राम पांिायत क्षते्रात उपलब्ध सव ूअांगणवाड्याांमध्ये कुपोचर्त मुले (MAM आचण SAM) याांिी 

यादी प्राप्त करून घेणे. 
3. ग्रामपांिायत क्षते्रातील शाळाांमध्ये चनयचमत हजर न राहणारे मुलाांिी यादी प्राप्त करून घेणे, 

तसेि काही मुलाांिे नाव शाळेत नोंदले गेले नसल्यािी माचहती असल्यास त्याांिी यादी तयार 
करणे, ग्राम पांिायत क्षते्रात पालात राहणारे लोक असल्यास त्यातील शाळेत दाखलपात्र 
मुलाांिी यादी तयार करणे. 

4. ग्रामपांिायत क्षते्रात; 

4.1 गॅस चसलेंडर न वापरणारे 

4.2 डेटा पॅकसह मोबाईल नसणारे 

4.3 वरील दोन्ही नसणारे 

कुटुांबाांिी यादी तयार करणे. 

5. ग्रामपांिायतीमधील भममीहीन तसेि 5 एकरापेक्षा कमी भम-धारकाांिी यादी तयार करणे.  
6. अांगणवाडी तसेि शाळा आकर्ूक करण्यासाठी अांगणवाडी कायूकती व मुखयाध्यापकाांच्या 

मदतीने चनयोजन करणे. 
7. उपरोक्त अ.क्र. 2, 3, 4 व 5 मधील लाभार्थ्यांच्या यादीतील अनुसमचित जमाती, अनुसमचित 

जाती, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुांब े व एकल मचहला या कुटुांबाि े प्राधान्यक्रम तयार 
करणे. 

8. वरील प्राधान्य क्रमानुसार तसेि यादीतील 100 टक्के कुटुांबाांना वरू् 2022-23 पासमन 
दरवर्ी चकमान 100 चदवसािी मजमरी चमळेल एवढ्या मत्ता चनर्ममतीच्या कामाांिे प्रस्ताव तयार 
करून पांिायत सचमती कायालयात सादर करणे. 

9. पांिायत सचमतीमध्ये अशा प्रकारे प्रस्ताव सादर करताांना त्या प्रस्तावािी नोंद क्लाकू कम 
डाटा एन्री ऑपरेटर (CDEO) याांनी SECURE प्रणालीमध्ये घेतली आहे यािी खात्री करणे. 

10. मांजमर प्रस्तावाांप्रमाणे कामे सत्वर सुरू करण्यासाठी मस्टरिी मागणी करणे. यासाठी CDEO 
व ताांचत्रक सहाय्यकास त्याांच्या मोबाईलवर मेसेज पाठचवणे. 
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11. सुरू असलेलया कामाांिे मस्टर पमणू होतील त्याि चदवशी अदायगीसाठी पांिायत सचमती/ 
तहसील कायालयात सादर करणे. 

12. ताांचत्रक सहाय्यकाकडमन वळेच्या वळेी MB Recording तसेि Geo Tagging होण्याकचरता 
त्याांना मोबाईलवर मेसेज पाठचवणे. 

13. गावातील कोणत्याही कामाच्या अांमलबजावणीस अडिण चनमाण झाल्यास त्यािी माचहती 
त्याि चदवशी गट चवकास अचधकारी/ तहसीलदार/ सहाय्यक कायूक्रम अचधकारी व ताांचत्रक 
सहाय्यकास देणे. 

14. मांजमर झालेली कामे सातत्यपमणू मस्टर चनघमन वळेीि पमणू होतील यािी खबरदारी घेणे. 
15. कुशलिी देयके सुद्धा कोणत्याही पचरक्स्थतीत दर 15 चदवसाांनी सादर केले जातील यािी 

काळजी घेणे. 
16. मनरेगाांतगूत होणाऱया कामाांच्या गुणवत्तेिी खबरदारी घेणे. 
17. नवीन लाभाथी असल्यास त्यािे बँक अकाांऊट जीवांत असल्यािी खात्री करुनि मस्टरवर 

अदायगी सादर कराव.े तसेि एखादया लाभार्थ्यािी मागील अदायगी होऊन 6 मचहन्याांपेक्षा 
अचधक कालावधी लोटला असल्यास त्यािे खाते जीवांत असल्यािी खात्री पासबुकमध्य े 6 
मचहने आतील देवाण-घेवाणिी नोंद पाहमन करावी. 

18. बँक अकाऊां ट क्रमाांक व आधार क्रमाांक अिमक भरल ेजाईल यािी काळजी घ्यावी. तसेि 
पासबुक, आधार काडू व जॉबकाडूिे फोटो काढमन क्लाकू कम डाटा एांरी ऑपरेटर व APO 
याांना WhatsApp व्दारे पाठवाव.े 

19. ग्रामपांिायती अांतगूत कामे 60:40 मध्ये बसतील यािी काळजी घ्यावी. सहाय्यक कायूक्रम 
अचधकारी आचण ताांचत्रक सहाय्यकाांनी त्यासाठी ग्राम रोजगार सेवकाांना वळेोवळेी मागूदशून 
कराव.े 

20. एका जॉबकाडूवर 100 चदवसाांपेक्षा अचधक मजमरी चदली जात असल्यास त्या जॉबकाडूवर 
फक्त सावजूचनक काम चदल े जाव.े वयैक्क्तक कामासाठी कोणत्याही जॉबकाडूवर 100 
चदवसाांपेक्षा अचधक काम चदल ेजाऊ नय ेयािी काळजी घ्यावी. 

21. एखादया कुटम ांबात एका पेक्षा अचधक लग्न झालेले जोडपे असल्यास त्या प्रत्येक जोडप्याला 
स्वतांत्र जॉब काडू देण्यािी काळजी घ्यावी. 

22. तसेि कुटम ांबातील एखाद्या लग्न न झालेल्या वयस्कर (वय 18 वर्ांपेक्षा अचधक) तरुण/ 
तरुणीने मागणी केल्यास त्याांना सुध्दा जॉबकाडू देण्यािी काळजी ग्राम रोजगार सेवकाने 
घ्यावी. 

23. यातील कोणतेही काम करण्यास वचरष्ट्ठ पातळीवरील कोणतेही अचधकारी/ कमूिारी 
टाळाटाळ करत असल्यास त्यािी तक्रार चजल्हाचधकारी, मुखय कायूकारी अचधकारी तसेि 
शासनाकडे करणे. 
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24. या जबाबदारी समिीच्या यादीिे दररोज वािन करुन त्यातील राहमन गेलेल्या बाबींिा मागोवा 
घेणे. 

25. याप्रमाणे डोळसपणाने काम करुन वर्ातील चकमान एक लाख रुपये मानधन चमळेल यािी 
शाश्वती करणे. 

क्लाकू तथा डाटा एांरी ऑपरेटर (CDEO) िी जबाबदारी 

(चवक्रमगड तालुक्यातील सव ूCDEO वर्ात प्रत्येकी 14,000 मस्टर काढतात. एक CDEO 19,000 
मस्टर काढतो) 

1. कोणत्याही पचरक्स्थतीत सव ूमस्टरवर अदायगी (T+8) मध्ये केल ेजाईल यािी काळजी घेणे. 
2. कोणतेही Transaction Reject होणार नाही यािी काळजी घेणे. त्यासाठी, 

2.1. लाभार्थ्याच्या नावातील प्रत्येक अक्षर अिमक एांरी करणे.  
2.2. बँक अकाांऊट नांबरिी एांरी अिमकपणे करणे.  
2.3. आधार क्रमाांकािी अिमक एांरी करणे.  
2.4 एखादया लाभार्थ्याच्या नावाने (नवीन लाभाथीसह) 6 मचहन्याांपेक्षा अचधक कालावधी 
होऊनसुध्दा मस्टर चनघाल ेनसल्यास त्याच्या बँक पासबुकिी प्रत WhatsApp द्वारे मागवमन 
घेऊन त्यात 6 मचहन्याच्या आतील Transaction Entry िी खात्री करणे.  
 

वरील पैकी कोणत्याही कारणाने transaction Rejected झाल्यास क्लाकू तथा डाटा एांरी 
ऑपरेटर कारवाईस पात्र असतील.  

4. क्लाकू तथा डाटा एांरी ऑपरेटर याांना नेममन चदलेल्या गावाांमधमन इष्ट्टाांकाप्रमाणे मस्टर येत 
नसल्यास सहाय्यक कायूक्रम अचधकारी, ताांचत्रक सहाय्यक याांच्या मदतीने आपल्या 
कायूक्षते्रातील गावाांमधमन अचधक प्रस्ताव तयार व्हाव ेयाकचरता मेहनत करणे.  

5. नवीन जाबकाडू, जाबकाडू चवभक्तीकरणािे डेटा एांरी करणे 
6. मागणीनुसार ई- मस्टर तयार करणे. 
7. कामावर वापरलेले ई-मस्टर नरेगा सांकेत स्थळावर अपलोड करणे.  
8.  जॉब काडूिी माहीती अद्ययावत करणे, जॉब काडू नुतनीकरणाकचरता सांकेत स्थळावर 

माचहती अद्ययावत करणे, नवीन जॉब काडूिी माचहती सांकेत स्थळावर अपलोड करणे. 
9.  अकुशल, कुशल व अधू कुशल खिािी सांपमणू माचहती नरेगा सांकेत स्थळावर अपलोड 

करणे. 
10.  पमणू झालेल्या कामािे पमणूत्वािे दाखले व फोटो अपलोड करणे. 
11.  योजनेशी सांबचधत सव ूमाहीती नरेगा सॉफ्ट वर अद्ययावत करणे. 
12.  कायालयीन कामकाजाच्या अनुर्ांगाने टांकलेखन करणे व त्याांच्या प्रती काढमन देणे. 

 

13.  कायूक्रम अचधकारी याांिे करीता योजनेसांबांधी इतर अहवाल तयार करणे. 
14.  वचरष्ट्ठ अचधकारी याांनी डाटा एन्री सांबांधाने चदलेल्या सव ूचनदेशाांिे तांतोतांत पालन करणे. 
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वर नमुद केलेली चलचपक तथा डाटा एन्री ऑपरेटर याांिी कतूव्ये ही केवळ मागूदशूनाथू 
दशूचवली असमन प्रत्यक्ष स्थाचनक पचरक्स्थतीनुसार चनयांत्रक अचधकारी त्यात काही बदल करु 
शकतील .  

ताांचत्रक सहाय्यकािी जबाबदारी 

1) सव ूमस्टर अदायगी (T+8) मध्ये होण्याकचरता वळेच्या वळेी MB Recording तसेि Geo 

Tagging करणे 
2) इष्ट्टाांकाप्रमाणे आपल्या कायूक्षते्रातील प्रस्ताव प्राप्त करणे आचण त्या प्रस्तावाांच्या 

मांजमरीसाठी आवश्यक त्या क्षते्रभटेी, कागदपत्र ेगोळा करणे 
3) गट चवकास अचधकारी याांच्याकडमन मांजमर झालेल्या प्रकरणाांना शक्यतो त्याि चदवशी 

ताांचत्रक मान्यता देणे. 
4) शक्यतो प्रत्येक ग्राम पांिायतीमध्ये 60:40 िे प्रमाण राखल े जाईल यासाठी सरपांि, 

ग्रामसेवक, ग्राम रोजगार सेवक तसेि लाभार्थ्यांना सातत्यपमणू मागूदशून करणे 
5) ग्राम रोजगार सेवक तसेि क्लाकू कम डाटा एांरी ऑपरेटर याांना आपापले काय ू

वळेच्यावळेी गुणवत्तापमणू करता याव ेयाकचरता त्याांना मदत करणे. 

6) ताांचत्रक अचधका-याांनी त्याांच्या कायूक्षते्रातील सव ूकामाांिी पाहणी करणे व शेल्फवरील 
कामे ठेवणे. 

7) ग्राम पांिायत स्तरावरील व ग्रामपांिायत सचमती स्तरावरील वार्मर्क चनयोजन आराखडा 
व वार्मर्क समृद्धी बजेटिे काम वळेापत्रकाप्रमाणे चवहीत कालावधीत पमणू करुन घेणे. 

8) मजुरािे मागणीनुसार ग्राम पांिायत कडुन कामे सुरु करणे, सरु केलेल्या कामािे 
अनुर्ांगाने काम सुरु झाल्यािे चदनाांकािी नोंद करुन हजेरीपटािा कालावधी सांपताि 
कामािी मोजमापे घेणे, मुल्याांकण करणे, मजुराांिे हजेरीपत्रक कामािी मोजमाप 
पुस्तीका ही अचभलेखे पांिायत सचमती स्तरावर प्राधान्याने सादर होतील या दृष्ट्टीने 
कायूवाही करणे. मजुरी अदा करण्यामध्ये चवलांब झाल्यास मजुरास व्याजािी भरपाई 
करावी लागणार असल्यामुळे कामाच्या गुणवत्तेबाबत योग्य ती खबरदारी घेउन चवलांब 
होणार नाही यािी दक्षता घेणे.  

9) ग्राम पांिायत कडुन पमणू झालेल्या कामाांिी पमणूत्वािी प्रमाणपत्रे देण्यािे दृष्ट्टीने वळेोवळेी 
पाहाणी करुन काम पमणूत्वािे दाखले तात्काळ देणे. 

10)  कायूक्षते्रात ग्राम पांिायतीना वळेोवळेी भटेी देवमन ग्राम पांिायत स्तरावरील अचभलेखे 
अद्यावत ठेवण्याच्या दृष्ट्टीने पहाणी करणे. अचभलेखे अद्यावत ठेवणेच्या दृष्ट्टीने ग्राम 
सेवक, ग्रामचवकास अचधकारी याांना मागूदशून करणे. 
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11)  ग्राम पांिायत माफूत कामे सुरु होण्याच्या दृष्ट्टीने मजुराांिे प्रबोधन करणे, कामाांिे 
अांदाजपत्रकातील तरतुदी, कामािे चवचवध भमस्तरावरील दर यािी मजुराांना माचहती 
देणे. 
 

वर नमुद केलेली ताांचत्रक अचधकारी याांिी कतूव्ये ही केवळ मागूदशूनाथू दशूचवली 
असमन प्रत्यक्ष स्थाचनक पचरक्स्थतीनुसार चनयांत्रक अचधकारी त्यात काही बदल करु 
शकतील. 
 

सहाय्यक कायूक्रम अचधकारी याांिी जबाबदारी 
1) तालुक्यातील सव ू ग्राम पांिायतींना आपापले इष्ट्टाांक माचहत होऊन त्याप्रमाणे चकती 

मस्टर चनघतील यािी माचहती करुन देणे. 
2) प्रत्येक ग्राम पांिायतीमधील कुपोचर्त मुले, शाळेतील अचनयचमत मुले, पमणूपणे चनरक्षर 

कुटम ांब,े शाळाबाहय मुल,े गॅस चसलेंडर ककवा डेटा पॅक सह मोबाईल नसलेली कुटम ांब,े 
अनुसमचित जाती/जमाती, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटम ांब व एकल मचहला अशा 100 
टक्के कुटम ांबाांना दरवर्ी 100 चदवस मजुरी चमळेल एवढी मत्तािी कामे मांजमर करुन घेऊन 
त्यािी अांमलबजावणी करणे. 

3) ग्रामपांिायतीतील अांगणवाडी व शाळा (चजल्हा पचरर्द, आचदवासी VJNT व अनुदाचनत 
शाळा) आकर्ूक होतील यासाठी चदनाांक 01 चडसेंबर, 2020 रोजीच्या शासन 
चनणूयाप्रमाणे चनयोजन व अांमलबजावणी करणे. 

4) तालुका स्तरावर 60:40 िे प्रमाण राखल ेजाईल यािी काळजी घेणे. 
5) तालुक्यात कोणतेही Transaction Reject होणार नाही यािी काळजी घेणे. एखादे 

Transaction Reject झाल्यास त्यािी िौकशी करुन जबाबदार व्यक्ती (ग्राम रोजगार 
सेवक ककवा क्लाकू कम डाटा एांटी ऑपरेटर) वर कारवाई प्रस्ताचवत करणे. 

6) तालुक्यातील 100 टक्के मस्टर (T+8) प्रमाणे अदा केल े जाईल यािी काळजी घेणे. 
एखादे मस्टर सादर करण्यास उशीर झाल्यास त्यािी िौकशी करुन जबाबदार व्यक्ती 
(ग्राम रोजगार सेवक, क्लाकू कम डाटा एांटी ऑपरेटर ककवा ताांचत्रक सहाय्यक) वर 
कायूवाही प्रस्ताचवत करणे. 

7) चजल्हा MIS समन्वयकाद्वारे दर आठवडयाला चदल्या जाणाऱया डेटाांिे चवशे्लर्ण करून 
तालुक्यात प्रत्येक गावात पुरेशी वयैक्क्तक व सावजूचनक कामे प्रस्ताचवत, मांजमर व 
अांमलबजावणी केली जात आहेत का यािी खबरदारी घेणे. 

8) चजल्हास्तरावरून प्राप्त डेटास धरून MIS मधमन अचधकिी माचहती चमळवमन 
तालुक्यातील ग्राम रोजगार सेवक, क्लाकू कम डाटा एांटी ऑपरेटर ककवा ताांचत्रक 
सहाय्यक आपापली जबाबदारी 100 टक्के पार पाडत आहेत यािी खबरदारी घेणे. 



शासन पचरपत्रक क्रमाांकः मग्रारोहयो-2023/प्र.क्र.20/रोहयो-7 
 

पृष्ट्ठ 29 पैकी 18 

9) नोंदणीकृत मजमर कुटमबाांना ओळखपत्र, नॉबकाडूिे १०० % वाटप होणेच्या दृष्ट्टीने 
कायूवाही करणे. 
 

10)  सामाचजक अांकेक्षणासाठी ग्राम पांिायत चनहाय ग्राम सभिेे वळेापत्रक तयार करणे व 
चवचहत कालावधीत सामाचजक अांकेक्षणाि ेकाम पमणू करुन घेऊन त्याबाबतिे अहवाल 
चजल्हास्तरावर सादर करणे व त्याबाबतिे डाटा एन्री िे काम पमणू करुन घेणे, 

11)  मजुराांच्या मागणीनुसार मस्टर तयार होउन चवहीत मुदतीत काम सुरु होईल या दृष्ट्टीने 
कायूवाही करणे.  

12)  सुरु असलेल्या कामािे अनुर्ांगाने ग्राम पांिायत चनहाय सुरु असलेले काम. कामावरील 
मजमर उपक्स्थती, ग्राम पांिायतिे सैल्फवर उपलब्ध असलेले काम व त्यािी अकुशल 
अांदाचजत रक्कम, कामावर झालेला खि,ू याबाबतिी साप्ताचहक अहवाल दर गुरुवारी 
चवनाचवलांबाने चज.प.कडे व चजल्हाचधकारी कायालयाकडे सादर करणे. 

13)  मजुराांिे हजेरीपट ग्रामपांिायती कडमन व ताांचत्रक अचधका याांकडमन सादर होणेस चवलांब 
होणार नाही यािी दक्षता घेणे व मजुराांिे मजुरी अदाईस चवलांब होणार नाही यािी 
काळजी घेणे. 

14)  कायूक्षते्रात ग्राम पांिायतीना वळेोवळेी भटेी देवमन ग्राम पांिायत स्तरावरील अचभलेखे 
अद्यावत ठेवण्याच्या दृष्ट्टीने पहाणी करणे. अचभलेखे अद्यावत ठेवणेच्या दृष्ट्टीने ग्राम 
सेवक, ग्रामचवकास अचधकारी याांना मागूदशून करणे. 

15)  तालुका स्तरावर तहचसलदार, गटचवकास अचधकारी याांिे कडे वळेोवळेी आवश्यक ते 
अहवाल माचहती सादर करणे. तालुकास्तरावरील व ग्रामपांिायत स्तरावरील 
अडीअडिणीिी सोडवणमकीसाठी तहचसलदार, गट चवकास अचधकारी, याांिेकडमन मदत 
घेणे. तहचसलदार व गट चवकास अचधकारी याांिे समन्वयक म्हणमन भमचमका पार पाडणे. 

16)  कामािे अनुर्ांगाने येणारे अडिणी, तक्रारी बाबत तालुका स्तरावर सोडवणमक 
करण्याच्या दृष्ट्टीने कायूवाही करणे, अडिणी, तक्रारी, बाबत वळेीि दखल घेवमन 
िौकशी करून अिमक योग्य अहवाल चजल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर सादर करणे. 

17)  योजनेिे सांदभाने शासनाकडमन, चजल्हा स्तरावरून, तालुका स्तरावरुन प्राप्त होणा या 
सुिनानुसार प्रशासनाने सोपचवलेली कामे पमणू करणे. 

 

वर नमुद केलेली सहायक कायूक्रम अचधकारी पदाांिी कतूव्ये ही केवळ मागूदशूनाथू 
दशूचवली असमन प्रत्यक्ष स्थाचनक पचरक्स्थतीनुसार चनयांत्रक अचधकारी त्यात काही बदल करु 
शकतील. 
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बाह्यस्थ सांस्थेमाफूत प्राप्त कमूिाऱयाांिे कामचनहाय जबाबदाऱया   
अपमणू कामे पमणू करणे 

1. चवर्याशी सांबांचधत कां त्राटी कमूिारी 

GRS, PTO, APO, CDEO 

2. उपरोक्त चवर्यामध्ये सांबांचधत कमूिाऱयािी भमचमका काय आहे? 

GRS: ग्रामपांिायत हिीमध्ये होणा-या सव ूप्रकारच्या कामाांिी माचहती ही ग्रामरोजगार सेवक याांना 
असते 

PTO: प्रत्येक कामािे अांदाजपत्रके तयार करणे व प्रत्येक कामािे Geo tagging हे ताांचत्रक सहायक  
करतात.  

APO: तालुक्यातील सव ूप्रकारच्या कामाांिे मॉचनटकरग करणे व चनयोजन करुन कामे पमणू करणे हे 
APO  याांिे काम आहे.  

CDEO: कामाांवर हजेरीपत्रके चनगूचमत करण्यािे काम हे CDEO कचरत असतात, त्यामुळे कोणत्या 
कामाांवर चकती खि ूझालेला आहे व कामाांवर चकती हजेरीपत्रके चनगूचमत केल्यास सदरि ेकाम पमणू 
होऊ शकते हे CDEO साांगम शकतात.  

3. उपरोक्त चवर्यामध्ये सांबांचधत कमूिाऱयािी जबाबदारी कोणािी? 

GRS: ग्रामरोजगार सेवक याांनी त्याांच्या ग्रामपांिायतमध्ये होत असलेल्या सव ू प्रकारच्या कामाांिे 
काम पमणू होण्याच्या दृष्ट्टीने चनयोजन करणे अपेचक्षत आहे. एखादे वयैक्तीक काम असेल व ते काम 
ब-याि चदवसाांपासमन अपमणू राहत असेल तर ग्रामरोजगार सेवक याांनी त्या लाभार्थ्यांशी वयैक्क्तक 
चविार चवनीमय करुन त्याांना येत असलेल्या अडिणींि े चनराकारण करुन काम पमणू करण्यास 
त्याांना पे्रचरत करणे अपेचक्षत आहे. या बरोबरि जर काम सावजूचनक स्वरुपािे असेल तर ज्या 
यांत्रणेद्वारे ते काम करण्यात येय आहे त्याांिे सोबत समन्वय साधमन काम पमणू करणे अपेचक्षत आहे. 

PTO: मनरेगा चनगडीत तालुकास्तरीय कमूिा-याांपैकी ग्रामपांिायत, लाभाथी व ग्रामरोजगार सेवक 
याांिे समवते सवाचधक सांपकात असणारी व्यक्क्त म्हणजे ताांचत्रक सहायक आहेत. लाभाथी याांिे 
अांदाजपत्रके तयार करण्याआधी जायमोक्यावर जाउन साईटिी पाहणी करणे, नांतर कामाांिे 03 
चवचवध टप्प्याांवर फोटो काढणे व प्रत्येक हजेरीपत्रकासाठी कामाांिे मोजमाप करण्यासाठी कामाच्या 
चठकाणी जाणे ही सव ूकामे ताांचत्रक सहायक करतात. यामुळे कामाांिी सद्यक्स्थती काय आहे, काम 
कोणत्या कारणाने अपमणू आहे व काय केल्यास ते काम पमणू होऊ शकते या सव ू बाबी ताांचत्रक 
सहायक याांिेशी चनगडीत आहेत. 
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APO: सहायक कायूक्रम अचधकारी याांिे मुखय काम हे तालुकास्तयरीय चवचवध यांत्रणा याांिे समवते 
समन्वय साधणे, काम करताना येत असलेल्या चवचवध प्रकारच्या अडिणींि े चनराकरण करणे, 
तालुकास्तयरीय व ग्रामपांिायतस्तरीय अचधकारी व कमूिारी याांिे सोबत समन्वयाने सव ूप्रकारच्या 
कामे पमणू  करणे असे आहे. APO याांनी प्रत्येक आठवडयात तालुक्यात अपमणू असलेल्या कामाांिे 
यांत्रणाचनहाय, वरू् चनहाय, काम चनहाय, खि ूचनहाय अश्या चवचवध प्रकारच्या कामाांच्या याद्या तयार 
करुन सांबांचधत यांत्रणाांना उपलब्ध करुन देऊन प्रत्येक आठवडयात त्यािे मॉचनटकरग करणे 
आवश्यक आहे. 

CDEO: तालुक्यात सुरु असलेल्या प्रत्येक कामाांिे हजेरीपत्रके काढण्यािे काम हे सांगणक िालक 
करीत असतात. यामुळे कोणती कामे सुरु आहेत, कोणत्या कामाांवर ब-याि चदवसाांपासमन मस्टर 
काढलेल ेनाहीत, या सव ूबाबींिी माचहती सांगणक िालक याांना असते, यामुळे ज्या कामावर आधी 
मस्टर काढण्यात आलेले होते परांतम आता मस्टर चनघत नाहीत अश्या कामाांिा अभ्यास करुन यािी 
माचहती सांबांचधत अचधका-याांना देणे हे काम सांगणक िालक याांनी करणे अचभपे्रत आहे. 

4. सदर व्यक्तीिी जबाबदारी कशी तपासावी (नरेगासॉफ्ट वरून ककवा अन्य मागाने) 

MIS वर उपलब्धब असलेल्या R06.18 या अपमणू कामाांच्या अहवालानुसार यांत्रणाचनहाय, काम 
चनहाय, खि ू चनहाय, वर्ू चनहाय कामाांिी माचहती उपलब्ध होत असते. तालुक्याांनी प्रत्येक 
आठवडयात यािी माचहती काढमन मागील आठवडा व िालम आठवडा यािी माचहती काढल्यास 
ग्रामपांिायत चनहाय व ताांचत्रक सहायक चनहाय चकती कामे अपमणू आहेत व कोणत्या ताांचत्रक 
सहायक याांना मागील आठवडयात चकती कामाांिे काम पमणूत्वािे दाखले चदल?े सांगणक िालक 
याांनी चकती कामाांिे दाखले ऑनलाईन केल?े चह माचहती काढमन पदचनहाय जबाबदारी चनचित 
कराव े 

5. त्यानुसार त्याांिे मापदांड ठरवणे  

(अपमणू असलेले 100 टक्के कामे) 

सांगणक िालकः प्रत्येक आठवडयात यांत्रणा, ग्रामपांिायत तसेि खिूचनहाय कामािी माचहती MIS 
वरुन काढमन APO याांिेकडे देणे व ताांचत्रक सहायक याांनी उपलब्ध करुन चदलेले कामाांिे पमणूत्वािे 
दाखल ेतालुकास्तरीय अचधकारी याांिी मान्यता घेवमन ऑनलाईन करणे .  

APO: सांगणक िालक याांिेकडमन प्राप्त माचहती वरून PTO चनहाय प्रत्येक आठवड्यािे उचिष्ट्ठ 
ठरवमन कायूक्रम अचधकाऱयाच्या स्वाक्षरीने PTO ला देणे व त्या आठवडयात झालेल्या कामाांिा प्रगती 
अहवाल सादर करणे. त्यािबरोबर GRS व PTO याांनी केलेल्या कामािे अवलोकन करणे व 
कायूक्रम अचधकाऱयाकडे सादर करणे.  
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PTO: प्रत्येक आठवडयात पमणू झालेल्या कामाांिे पमणूत्वािे दाखले तयार करुन सांगणक िालक 
याांिेकडे उपलब्ध करुन देणे व ज्या कामाांवर थोडा खि ूचशल्लक आहे त्याांिे चवश्लेर्ण करुन सरपांि 
व GRS याांच्या मदतीने चनयोजन करून काम पमणू करणे.  

GRS: प्रत्येक मचहन्या ग्राम समृध्दीं चदवसामध्ये हा चवर्य ठेवमन अपमणू कामे पमणू करण्याच्या दृष्ट्टीने 
चनयोजन करून अहवाल APO याना सादर करणे. तसेि अपमणू कामाना पमणू करण्यासाठी मजमर 
उपलब्ध करून त्याांिी चडमाांड तालुक्याला सादर करणे. 

6. चवर्याशी सांबांधीत इतर मुिे  

ब-याि कामाांिा काम पमणू होण्यािा कालावधी ठरलेला असतो, जसे चक वृक्ष लागवड 
जास्तीत जास्त 03 वरू्, शोर्खडडे एक आठवडा, रोपवाटीका 09-18 मचहने व हे काम पमणू 
करण्यािे चनयोजन हे ताांचत्रक सहायक याांनी करणे आवश्यक आहे. प्रथम प्राधान्याने सव ूप्रकारिे 
कामाांिी माचहती काढमन त्यािे चवशे्लर्ण करुन ज्या कामाांिा कालावधी सांपमन बराि कालावधी 
झालेला आहे, ती कामे तातडीने पमणू करण्यासाठी ताांचत्रक सहायक याांना समिना देणे आवश्यक 
आहे. 

Timely Payment 

(राज्यात 4 चजल्हे आहेत जेथे 100 टक्के प्रदाने T+8 मध्ये होतात) 

1. चवर्याशी सांबांचधत कां त्राटी कमूिारी 

CDEO, GRS, PTO, JE (line Agency), APO 

2. उपरोक्त चवर्यामध्ये सांबांचधत कमूिाऱयािी भमचमका काय आहे? 

CDEO: - Muster Generate करणे, Muster Fill करणे, Wage list Generate करुन send 
करणे, 1st Sign ला FTO करण्यासाठी मदत करणे, 2nd Sign ला FTO करण्यासाठी मदत करणे. 

GRS: - याांनी Generate झालेले Muster तालुका स्तरावरुन प्राप्त करून घेणे व हजेरी घेणे, 
हजेरी भरुन मस्टर कायालयात वळेेत पोहोिचवणे. 

PTO, JE: - हजेरीपत्रक बांद झाल्यावर 3 चदवसाांच्या आत सदर कामािे मोजमापाांिी (MB) नोंद 
घेवमन Online करणेसाठी CDEO कडे सादर करणे. 

APO: - Muster generate केल्या नांतर ते issue करणे, GRS कडमन वळेेत परत बोलावणे, ताांचत्रक 
सहाय्यक याांच्याकडमन MB वळेेत करुन घेणे, Pass For Payment करणे, CDEO करून ते 
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Muster Fill करुन घेणे, Wagelist Generate करुन घेणे, 1st Sign व 2nd Sign करुन FTO 
करुन घेणे. 

3. उपरोक्त चवर्यामध्ये सांबांचधत कमूिाऱयािी जबाबदारी कोणती ? 

CDEO:- याांनी Muster Generate करणे, PTO/ GRS/ Agency JE याांिेकडमन हजेरीपत्रक प्राप्त 
झाल्यावर २ चदवसाच्या आत मस्टर फील करून wage list तयार करून पुढील लॉचगन ला 
पाठचवणे (T+5 days) . 

GRS:-  Muster चमळाल्यािी चदनाांक व हजेरी घेऊन परत चदल्यािी चदनाांक muster tracker 
sheet ला टाकणे ही जबाबदारी GRS याांिी आहे. 

PTO, JE:- मस्टरिा कालावधी सांपल्याच्या तारखेपासमन ३ चदवसाच्या आत MB नोंदवमन data 
entry करण्याकचरता तालुका कायालयात सादर करणे .  

APO: - Muster generate केल्या नांतर ते issue केल्याि े चदनाांक ग्राम पांिायत/ यांत्रणा याांिा 
muster tracker sheet ला टाकली जावी ही जबाबदारी APO याांिी असेल, चनयचमत मस्टर 
रकरिी तपासणी करुन हजेरीपत्रक GRS, PTO, CDEO याांच्याकडमन वळेेत कायूवाही करुन घेणे 
व चनयांत्रण ठेवणे, वळेेत प्रदाने साठी CDEO, GRS, TA/ JE याांच्याकडे सतत पाठपुरावा करणे. 

Issue Muster 

PTO & GRS: आपल्या कायूक्षते्रात येणाऱया सव ूग्रामपांिायतीमध्ये समक्ष्म चनयोजन करून कामे सुरु 
करणे व GRS याांनी सुरु होणाऱया कामासाठी मजमराांिी चडमाांड घेऊन तालुक्याला पाठचवणे 

CDEO: - GRS/ कायून्वयीन यांत्रणा याांच्याकडमन प्राप्त काम मागणीिे हजेरीपत्रक वळेेत 
Generate करणे. 

APO:- Demand नुसार व सुरु कामािे Muster Generate करुन घेणे व सव ू ग्रामपांिायतीमध्ये 
कामे सुरु करण्यािे चनयोजन करणे 

4. सदर व्यक्तीिी जबाबदारी कशी तपासावी (नरेगासॉफ्ट वरून ककवा अन्य मागाने) 

प्रत्येक मस्टर च्या मागच्या बाजमला GRS, PTO व CDEO याांनी सदर मस्टर पुढच्या व्यक्तीला 
हस्ताांतचरत केल्यािा चदनाांक नोंदवावा. तसेि ग्रामपांिायत/ यांत्रणा पातळीवर असलेले muster 
tracker वरून. 

APO:- प्रत्येक मस्टर च्या मागील बाजमस नोंदचवलेल्या तारखेनुसार चवलांब करणाऱया व्यक्तीकडमन 
कायूक्रम अचधकाऱयामाफूत चवलांब आकार वसमल करण्यािी जबाबदारी APO याांिी राहील.  
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APO:- ग्रामपांच्यातचनहाय चकती कामे सुरु आहेत तसेि त्यापैकी चकती कामाांवर िालम आठवड्यात 
मस्टर चनगूचमत करण्यात आलेले आहेत यािी माचहती नरेगसॉफ्ट वरून काढमन कायूक्रम 
अचधकाऱयाकडे सादर करावी. तसेि ज्या ग्रामपांिायतीमध्ये कामे सुरु असमनही मस्टर चनगूचमत झाल े
नसतील अशा कामाांिे मस्टर का चनघाले नाही या बाबत सांबांचधत जबाबदार व्यक्तीकडमन खुलासा 
प्राप्त करावा व तसा अहवाल तालुका व चजल्हा कायालयात सादर करावा. 

Transactions चरजेक्ट न होऊ देणे 

(राज्यात 2 चजल्हे आहेत जेथे rejected transaction िा प्रमाण शमन्यावर आहे) 

चवर्याशी सांबांचधत कां त्राटी कमूिारी 

GRS, APO, CDEO 

 

2. उपरोक्त चवर्यामध्ये सांबांचधत कमूिाऱयािी भमचमका काय आहे? 

GRS - नरेगा अांतगूत मजमराांिे बँक खाते क्रमाांक प्राप्त करत असताना हे केवळ अद्यावत/ िालम बँक 
पासबुक/ बँक चववरणपत्र प्राप्त करुनि सादर करणे आवश्यक राहील. िालम पासबुक म्हणज े
ज्याच्यात 6 मचहन्यािे आत transaction झालेले आहेत. नवीन बँक एकाउांट साठी सदर प्रचक्रया ही 
एकि वळेेिी असलय्ामुळे पासबुक घेऊनि करणे आवश्यक आहे. तसेि एखादे मजमर 6 
मचहन्यापेक्षा अचधक कालावधीत कामावर आला नसेल त्यािे ही पासबुक घेतले जावते.  

APO - ग्राम रोजगार सेवक याांिे माफूत अिमक व िालम बँक खात्यािी पासबुक/ चववरणपत्र प्राप्त 
करुन ऑपरेटर ला उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.  

CDEO - मजुरािे खाते क्रमाांक हे पासबुकनुसार ऑनलाईन करणे, ऑनलाईन करत असताना, 
बँक/ शाखा चवचलन झाली आहे का यािी खात्री करणे, बँक खाते क्रमाांक नोंद करताना खाते 
क्रमाांकािे अांक बरोबर असल्यािी खात्री करणे, बॅकेच्या खाते क्रमाांकािी सुरवात ही चवचशष्ट्ट अांकाने 
सुरु होते, त्यानुसारि नोंद करणे आवश्यक आहे. 

3. सदर व्यक्तीिी जबाबदारी कशी तपासावी (नरेगासॉफ्ट वरून ककवा अन्य मागाने) 

ही नरेगा सॉफ्टवरील नोंद व प्रत्यकेाकडे उपलब्ध कागदपत्र व इतर बाबींिा उपयोग करून 
तपासावी लागेल. 

4. त्यानुसार त्याांिे मापदांड ठरवणे  

GRS - व्हाट्सअँप, ई-मेल व इतर मागाने पासबकु िी कॉपी CDEO/ APO याांच्यापयंत न 
पोहिचवल्यास. 
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CDEO- खाते क्रमाांकािी िकुीिी नोंद केल्यास. 

APO - खाते िालम (6 मचहन्यािे आत transaction) ककवा बांद यािी खात्री न केल्यास. इतर 
तालुक्याांच्या तुलनेत सदर तालुक्यािे rejection ि ेप्रमाण अचधक असल्यास APO ला जबाबदार 
धरण्यात येईल. 

6. चवर्याशी सांबांधीत इतर मुिे  

सदर बाब ही पमणू पणे आधार क्रमाांक नोंद करताना देखील लागम राहील.  

Regeneration of pending rejected transaction 

चवर्याशी सांबांचधत कां त्राटी कमूिारी 

CDEO, APO, GRS 

2. उपरोक्त चवर्यामध्ये सांबांचधत कमूिाऱयािी भमचमका काय आहे? 

CDEO - प्रलांचबत चरजेक्टेट प्रकरणे चनकाली काढणेच्या अनुर्ांगाने सव ूप्रकरणाांिी यादी काढणे, 
तदनांतर त्या यादीला यांत्रणाचनहाय व कारणचनहाय चवभागणी करणे व सदर यादी APO याांना 
देऊन िालम बँक खाते घेणेबाबत अवगत करणे. 

APO - ऑपरेटर कडमन प्राप्त यादीच्या अनुर्ांगाने सांबांधीत ग्रा.पां. व यांत्रणाला यादी पाठवमन मजमरािे 
खाते क्र प्राप्त करुन ऑपरेटर याांना देणे. खाते क्रमाांक घेत असताना पासबुक प्रत/ चववरणपत्र घेणे 

GRS - APO याांिेकडमन यादी सवतू: मागणी करणे, ज्याांिी प्रकरणे आहेत, त्याांिेकडमन खाते 
क्रमाांक पासबुक/ चववरणपत्र प्राप्त करुन 2 चदवसािे आत APO याांना सादर करणे जेणे करुन 
प्रकरणे चनकाली चनघमन मजमरी जमा होईल. 

3. सदर व्यक्तीिी जबाबदारी कशी तपासावी (नरेगासॉफ्ट वरून ककवा अन्य मागाने) 

सदर व्यक्तींिी जबाबदारी ही नरेगा सॉफ्टवरील प्रकरणे, यांत्रणचनहाय चवभागणी केली की नाही, व 
सदर याांना सांबांधीत ग्रा.पां. ला देण्यात आल्या की नाही व ग्रा.रो.से. याांनी पासबुक प्रत चदली की 
नाही. प्रत्यकेाकडे उपलब्ध कागदपत्र व इतर बाबींच्या अनुर्ांगाने तपासावी लागेल 

4. त्यानुसार त्याांिे मापदांड ठरवणे 

वारांवार लेखी, तोंडी समिना देऊन देखील जर सांबांचधत व्यक्ती िमक करत असेल आचण खमप जुने 
transaction pending राहत असतील तर कारवाई करणे. तसेि कोणतेही प्रकरण एकापेक्षा 
अचधक वळेा चरजेक्ट झाल्यास सांबांधीतावर कायूवाही करणे. 
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NMMS 

चवर्याशी सांबांचधत कां त्राटी कमूिारी 

CDEO, GRS 

2. उपरोक्त चवर्यामध्ये सांबांचधत कमूिाऱयािी भमचमका काय आहे? 

CDEO:- 1. तालुक्यातील सव ूग्राम पांिायत मध्ये NMMS प्रणाली वापरण्याकरीता तालुक्यातील 
सांबांधीत GRS याांिे Registration करून घेणे.  

2. सव ूग्राम पांिायत िे Nrega Soft ला Whats App Group तयार करून घेणे. 

3. ज्या ग्राम पांिायत मधील ज्या कामावर 20 ककवा त्यापेक्षा जास्त मजुराांिी Demand प्राप्त होताि 
सांबांधीत ग्राम पांिायत GRS व सांबांधीत ग्राम पांिायत PTO याांना याबाबत मस्टर काढल्याबरोबर 
कळवणे. तसेि APO याांना सुध्दा याबाबत अवगत कराव.े 

4. 20 पेक्षा जास्त मजमर असलेले मस्टर Online Attendance लागुन तालुक्याला प्राप्त झाल्यानांतर 
Payment Only या Option मधुन तात्काळ Online करून Wage List व FTO तांयार करून प्रदान 
पमणू कराव.े 

5. सव ूGRS याांना Updated NMMS App APK वळेोवळेी उपलब्ध करून देणे.            

6. प्रत्यक्ष कामाच्या चठकाणी 2 वळेिी हजेरी NMMS ॲप द्वारे घेण्यािी जबाबदारी सांबांचधत रोजगार 
सेवक याांिी आहे. 

GRS: - 1. NMMS करीता आपल ेNrega Soft मध्ये Registration झाले याांिी खातर जमा करणे. 

2. ग्राम पांिायत मध्य ेकोणत्या कामावर 20 पेक्षा जास्त मजमर आहे याांिी माचहती ठेवणे. 

3. 20 पेक्षा जास्त मजमर असलेल्या कामािे सकाळी एकदाि आपल्या App मध्ये Master Data 
Download करणे. 

4. NMMS िी पचहली Online Attendance 11.00 च्या अगोदर व दमसरी पचहली Attendance 
घेतल्यानांतर 4 तासानेि घ्यावी. 

5. Apps मध्ये ताांचत्रक अडिण आल्यास याबाबत तात्काळ APO याांना याबाबत येणा-या ताांचत्रक 
अडिणीच्या Screen Shot सह माचहती देणे. 

6. प्रत्यक्ष कामाच्या चठकाणी 2 वळेिी हजेरी NMMS ॲप द्वारे वळेेत घेण्यािी जबाबदारी सांबांचधत 
रोजगार सेवक याांिी आहे. 

3. सदर व्यक्तीिी जबाबदारी कशी तपासावी (नरेगासॉफ्ट वरून ककवा अन्य मागाने) 



शासन पचरपत्रक क्रमाांकः मग्रारोहयो-2023/प्र.क्र.20/रोहयो-7 
 

पृष्ट्ठ 29 पैकी 26 

APO याांनी नरेगासॉफ्ट वर उपलब्ध अहवालावरून प्रत्येक आठवड्याला २० पेक्षा जास्त मजमर 
उपक्स्थती असलेली कामे व त्यापैंकी चकती कामाांिी उपक्स्थती NMMS द्वारे घेण्यात आली आहे 
यािी माचहती तयार करून कायूक्रम अचधकाऱयाकडे सादर करणे .  

5. त्यानुसार त्याांिे मापदांड ठरवणे 

CDEO व GRS याांच्या जबाबदाऱया वगेवगेळ्या असल्याने त्याांच्या जबाबदारीनुसार त्याांिे मापदांड 
ठरवता येईल. 

Expenditure on NRM & Agriculture activities 

1.चवर्याशी सांबांचधत कां त्राटी कमूिारी  
APO, PTO 

2. उपरोक्त चवर्यामध्ये सांबांचधत कमूिाऱयािी भमचमका काय आहे ? 

APO िी भमचमका: -ग्रामपांिातींच्या प्राप्त झालेल्या आराखडयामध्ये NRM व कृचर् आचण कृचर् सांलग्न 
कामे असलेबाबत खात्री करणे, चनयोजन आराखडा मांजमरीसाठी चजल्हास्तरावर सादर करणे, 
ग्रामपांिायत व यांत्रणाांच्या कामाांिा एकचत्रत एकि आराखडा तयार करणे. 

PTO िी भचुमका: -तालुक्यातील ताांचत्रक सहाय्यक याांनी ग्रामपांिायतीच्या चशवारफेरी साठी 
उपक्स्थत राहमन NRM व कृचर् आचण कृचर् सांलग्न कामाांिी माचहती गावातील लोकाांना देणे व 
सदरिी कामे ग्रामपांिायतीच्या चनयोजन आराखड्यामध्ये समाचवष्ट्ट करुन घेणे.   

3. उपरोक्त चवर्यामध्ये सांबांचधत कमूिाऱयािी जबाबदारी कोणती? 

APO: -  i) कामाांिे प्रस्ताव प्राप्त करुन घेणे व कामे मांजमर करणेकामी आवश्यक कायूवाही करणे. ii) 
सुरु केलेली कामे पमणू करणेकामी आवश्यक पाठपुरावा करणे. iii)  NRM व कृचर् आचण कृचर् सांलग्न 
कामाांवर होणार खिू 65% ककवा जास्त होईल याबाबत सचनयांत्रण करणे. iv) येणा-या 
अडिणींबाबत समन्वय साधणे व सदर बाबी सांबांचधत तहचसलदार/ गटचवकास अचधकारी याांिे 
चनदशूनास आणमन देणे.  

PTO: - i) कामाांिे अांदाजपत्रक तयार करुन घेऊन ताांचत्रक मान्यता प्राप्त करुन घेणे. Ii) येणा-या 
ताांचत्रक अडिणींबाबत मागूदशून करणे व सचनयांत्रण करणे iii) कामाांिे ममल्याांकनाप्रमाणे देयके प्राप्त 
करुन घेणे व पांिायत सचमती/ तहचसल/ चवभाग कायालयास सादर करणे.  iv) पमणू झालेल्या 
कामाांिे पमणूत्वािे दाखले चनगूचमत करणे. v) कामाांिी चवचवध टप्प्याांवर Geo Tagging करणे.        
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4. सदर व्यक्तीिी जबाबदारी कशी तपासावी (नरेगासॉफ्ट वरून ककवा अन्य मागाने) 

APO:-  NREGA Soft मधील अहवालाांप्रमाणे NRM कामाांसाठी R6.11, R26.9, R26.10 व कृर्ी 
आचण कृर्ी सांलग्न कामाांसाठी R18.2, R18.3 या अहवालाांिे अवलोकन करणे. 

PTO:-  PTO चनहाय कामाांिे तयार केलेले अांदाजपत्रक, कामाांना चमळालेल्या ताांचत्रक मान्यता 
याबाबत SECURE प्रणालीमधमन monitoring करणे. ii) Google Sheet च्या माध्यमातुन PTO 
याांिेकडील अपमणू कामे, Geo tagging, इ. बाबत monitoring करणे.    

5. त्यानुसार त्याांिे मापदांड ठरवणे  

Non NRM / Non Agriculture या कामाांवरील खिाच्या प्रमाणात NRM व कृचर् आचण कृचर् सांलग्न 
कामाांवर होणा-या खिाि ेप्रमाण ठरचवणे. 

Secure 

1. चवर्याशी सांबांचधत कां त्राटी कमूिारी 

PTO 

2. उपरोक्त चवर्यामध्ये सांबांचधत कमूिाऱयािी भमचमका काय आहे? 

मजमर काम मागणी, मांजमर वार्मर्क आराखडा प्रमाणे मनुष्ट्य चदवस चनर्ममती व ग्रामपांिायतीकचरता 
शेल्फ चनर्ममती या बाबींिी गरज लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे अांदाजपत्रक तयार करणे, अांदाजपत्रकास 
ताांचत्रक व प्रशासकीय मान्यता घेणेबाबत चनयोजन करून त्याप्रमाणे कायूवाही करणे. 

3. उपरोक्त चवर्यामध्ये सांबांचधत कमूिाऱयािी जबाबदारी कोणती? 

१. चनयोजनाप्रमाणे SECURE मध्य े प्राप्त झालेल्या सांकेताांक आधारे त्या-त्या कामािे 
आवश्यकतेनुसार अिमक अांदाजपत्रक तयार करणे.  

२. तयार केलेले अिमक अांदाजपत्रक ताांचत्रक मान्यतेकरीता सांबांचधत अचभयांता/ कृर्ी अचधकारी याांिे 
SECURE Login ला पाठचवणे.  

३. अांदाजपत्रकास ताांचत्रक व प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याच्या प्रचक्रयेत पाठपुरावा करणे. 

4. सदर व्यक्तीिी जबाबदारी कशी तपासावी (नरेगासॉफ्ट वरून ककवा अन्य मागाने) 

१. NREGASOFT Report R6.24 यावरून प्रत्येक तालुक्यातील NREGASOFT कडमन SECURE 
कडे share केलेले सांकेताांक, प्र. मा. होऊन SECURE कडमन NREGASOFT कडे share झालेले 
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सांकेताांक व चजओ टॅकगगसाठी कचरता BHUVAN APP ला पाठवलेल्या कामािी सांखया चमळेल. 
यावरून तालुकाचनहाय Pendency प्राप्त होईल.  

२. SECURE District Login>Reports>Work Status Report यावरून प्रत्येक तालुक्यातील 
SECURE tabs प्रमाणे सांकेताांक बिल Pendency प्राप्त होईल.  

३. SECURE District Login>Reports>AS/TS Pending यावरून प्रत्येक तालुक्यातील 
वापरकत्याप्रमाणे पेंकडग असलेल्या सांकेताांकिी माचहती चमळेल. 

5. त्यानुसार त्याांिे मापदांड ठरवणे 

अांदाजपत्रक तयार करण्यािी कालमयादा ठरवमन देण्यात यावी. 

GeoMGNREGA 

1.चवर्याशी सांबांचधत कां त्राटी कमूिारी 

PTO, APO 

2. उपरोक्त चवर्यामध्ये सांबांचधत कमूिाऱयािी भमचमका काय आहे? 

PTO:-  याांनी कामाच्या चठकाणी जाऊन कामाांिे Geo tagging करणे. 

APO:- याांनी तालुकास्तरावरील GAS Login हाताळणे. 

3. उपरोक्त चवर्यामध्ये सांबांचधत कमूिाऱयािी जबाबदारी कोणती? 

PTO:- याांनी प्रलांचबत कामाांिे Geo tagging पमणू करणे. 

APO:- 1) ताांचत्रक सहाय्यक याांनी Geo tagging केलेल्या कामाच्या photos ि े moderation 
करणे.                     

2) MSE याांिे नोंदणीकरण GAS Login मधमन approve करणे.  

4. सदर व्यक्तीिी जबाबदारी कशी तपासावी (नरेगासॉफ्ट वरून ककवा अन्य मागाने) 

APO,PTO:- Geo MGNREGA Portal वरील GAS /DGNO लॉगीन मधमन प्रलांचबत मुिे तपासता 
येतील 

5. त्यानुसार त्याांिे मापदांड ठरवणे 

PTO:- प्रलांचबत कामाच्या सांखयेनुसार त्याांिे मापदांड ठरवता येईल. 
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APO:-ताांचत्रक सहाय्यक याांनी Geo Tagging केलले्या कामाच्या photos moderate करण्यासाठी 
कालावधी चनचित करण्यात यावा. 

सदर शासन पचरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आल ेअसमन त्यािा सांकेताांक क्रमाांक 202301251717166516 
असा आहे. हे पचरपत्रक चडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांचकत करून काढण्यात येत आहे. 

हे आदेश तात्काळ अांमलात येतील. 
 

महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
   

 
             ( नांद कुमार ) 

            अपर मुखय सचिव, (रोजगार हमी योजना) 
           महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) सव ूचवभागीय आयुक्त. 
2) आयुक्त, नरेगा, नागपमर 
3) सव ूचजल्हाचधकारी 
4) सव ूमुखय कायूकारी अचधकारी 
5) सव ूउप आयुक्त (रोहयो) चवभागीय आयुक्त कायालय. 
6) सव ूउपचजल्हाचधकारी (रोहयो), चजल्हाचधकारी कायालय. 
7) सव ूउपमुखय कायूकारी अचधकारी (रोहयो/ग्रा.पां.) 
8) सव ूचजल्हा कोर्ागार अचधकारी 
9) सहाय्यक सांिालक, रोहयो-7, चनयोजन चवभाग, मांत्रालय मुांबई. 
10) चनवडनस्ती, रोहयो-7 

 

प्रत माचहतीसाठी, 
1) मा.मांत्री, रोहयो याांिे खाजगी सचिव. 
2) अपर मुखय सचिव, रोहयो याांिे स्वीय सहाय्यक. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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