ग्रामपंचायत कायाालय
वैद्यककन्ही
जा.क्र.ग्रा.पं/
ग्रापंभ /

/२०२२
ता. पाटोदा

जजल्हा बीड
कदनांक :१५/१२/२०२१
प्रती,
मा.गट जवकास अजधकारी (वगा-१)
पंचायत सजमती पाटोदा
जवषय :- मग्रारोहयो अंतगात ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही

साठी ग्रामपंचायत भवन बांधकाम मंजूर करणे बाबत

उपरोक्त संदभीय जवषयांन्वये सादर करण्यात येते की, ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही ता.पाटोदा जजल्हा बीड यांनी
मग्रारोहयो अंतगात ग्रामपंचायत भवन बांधकामासाठी ग्रामपंचायत ठराव क्रमांक ०७ कदनांक १५/१२/२०२१
ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून इमारत मंजूर करण्यासाठी ठराव
मजूर करण्यात आला असून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आराखडा सन २०२१-२२ मध्ये
ग्रामपंचायत भवन बांधकामाची आराखड्यात तरतूद आहे. ग्रामपंचायतकडे इमारत बांधकाम करण्यासाठी पुरेशी जागा
उपलब्ध असून यापूवी कोणत्याही योजनेतून ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम के लेले नाही अथवा कोणत्याही योजनेतू
इमारत मंजूर नाही. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतगात राज्य अजभसरण आराखड्याची
अंमलबजावणी करणेबाबत मागादशाक सूचना महाराष्ट्र शासन जनयोजन ( रोहयो) जवभाग शासन जनणाय मग्रारो २०१८
प्र.क्र-१३८/मग्रारो-०१/ मंत्रालय मुंबई- ४०००३२ कदनांक ०५ नोव्हेंबर २०१८ मधील २ मधील ११ वर
ग्रामपंचायत भवन बांधकाम घेण्याबाबत शासनाने मान्यता कदलेली आहे. ग्रामपंचायत भवन बांधकामा बाबत
अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून मा.कायाकारी अजभयंता बांधकाम जवभाग क्रमांक १ जजल्हा पररषद बीड यांची
तांजत्रक मान्यता क्रमांक ९९/२०२२
कदनांक ०४/०१/२०२२ मान्यता कदली असून एकू ण अंदाजपत्रककय ककमत
३०.६०९८३ लक्ष् झाली असून मग्रारोहयो अंतगात २४.१३४७१ लक्ष व उवाररत जनधी रुपये ६.४७०५१ लक्ष हा
१५ वा जवत्त आयोगातून खचा करण्याची हमी ग्रामपंचायत ने घेतली आहे. महाराष्ट्र शासन जनयोजन जवभाग शासन
जनणाय क्रमांक मग्रारोहयो-२०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१० मंत्रालय मुंबई – ४०००३२ कदनांक ३ ऑगस्ट २०११ नुसार
मग्रारोहयो योजनेतून घ्यावयाच्या कामांना २५.०० लक्ष्यापयंतच्या कामांकररता प्रशासकीय मान्यता देण्याचा अजधकार
गट जवकास अजधकारी तथा सह कायाक्रम अजधकारी यांना व तांजत्रक मान्यता पंचायत सजमती स्तरावरील तांजत्रक
अजधकारी ( अजभयंता/ तत्सम अजधकारी ) यांना देण्यात आले असून ग्रामपंचायत भवन बांधकाम यांचे ६०:४०
प्रमाणात खचााचे प्रमाण राखण्यासाठी ग्रामपंचायतने कामाचे जनयोजन के लेले आहे.तरी जवनंती की, करण्याच्या अटीवर
ग्रामपंचायत भवन इमारत वैद्यककन्ही कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी जह जवनंती
सोबत :- १) ग्रामपंचायत ठराव. २) जागेचा उतारा.
३) नरे गा व्यजतररक्त लागणारा जनधी खचा करण्याचे हमीपत्र.
४) ग्रामपंचायत भवन अंदाजपत्रक
५) मुदतीत बांधकाम पूणा करण्याचे हमीपत्र इत्यादी जोडले आहेत.
(श्रीमती जशतल अतुल मकाळ)
सरपंच
ग्रामपंचायत कायाालय वैद्यककन्ही

(श्रीमती एम.व्ही.जाधव )
ग्रामसेवक
ग्रामपंचायत कायाालय वैद्यककन्ही

ग्रामसभा ठराव इजतवृतांत

कदनांक

१५/१२/२०२१
ग्रामपंचायत :-

वैद्य्कीन्ही

ता :- पाटोदा

जजल्हा :-

बीड

आज कदनांक १५/१२/२०२१ रोजी सरपंच श्रीमती जशतल अतुल मकाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली
ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही यांची खास ग्रामसभा आयोजजत करण्यात आली त्यामध्ये सभेचा कोरम पूणा असल्याने
अध्यक्षाच्या परवानगीने ग्रामसभेस सुरवात करण्यात आली
जवषय क्रमांक ०७ :- मौजे वैद्यककन्ही ता.पाटोदा जजल्हा बीड येथे मग्रारोहयो अंतगात ग्रामपंचायत
भवन बांधकाम मंजूर करणे बाबत.
ठराव क्रमांक ०७ :- मौजे वैद्यककन्ही ता.पाटोदा जजल्हा बीड येथे मग्रारोहयो अंतगात ग्रामपंचायत
भवन बांधकाम मंजूर करणे बाबत
उपरोक्त संदभीय जवषयांन्वये ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही ता.पाटोदा जजल्हा बीड येथे ग्रामपंचायत इमारत
नसल्याने व इतर कोणत्याही योजनेतून इमारत मंजूर नसून ग्रामपंचायतसाठी इमारतीची आवश्यकता असल्याने
ग्रामसभेत सजवस्तर चचाा करण्यात आली. ग्रामपंचायत इमारत बांधकामासाठी आवश्यक असणारी जागा
ग्रामपंचायतकडे उपलब्ध आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासन जनयोजन ( रोहयो) जवभाग शासन जनणाय मग्रारो
२०१८ प्र.क्र-१३८/मग्रारो-०१/ मंत्रालय मुंबई- ४०००३२ कदनांक ०५ नोव्हेंबर २०१८ मधील २ मधील
११ वर ग्रामपंचायत भवन बांधकाम घेण्याबाबत शासनाने मान्यता कदलेली आहे. तरी ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही
यांनी अंदाजपत्रक तयार करून घ्यावे व यामधील नरे गा अंतगात उपलब्ध होणारा जनधी व उवाररत
अजभसरणासाठी लागणारा जनधी ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही यांनी ग्रामपंचायतला १५ वा जवत्त आयोगातून प्राप्त
होणारा जनधी यामधून भागजवण्यात यावा. तसेच जवजहत मुदतीत बांधकाम पूणा करण्याची हमी ग्रामपंचायत
वैद्यककन्ही यांनी घेण्याचे ठरले यावर ग्रामसभेत सजवस्तर चचाा होऊन मान्यता देण्यात आली.

मग्रारोहयो

अंतगात ग्रामपंचायत भवन बांधकाम मंजूर करणे प्रस्ताव पंचायत सजमती पाटोदा यांच्याकडे पाठवण्याचे ठरले
यास उपजस्थतांनी मान्यता कदली.
सूचक :- जनाबाई नवनाथ डोके .
अनुमोदक :- वरील ठरावास जपराजी हौसराव मकाळ यांनी अनुमोदन कदले.ठराव मंजूर.

“सत्यप्रत”

(श्रीमती जशतल अतुल मकाळ)
सरपंच
ग्रामपंचायत कायाालय वैद्यककन्ही

(श्रीमती एम.व्ही.जाधव )
ग्रामसेवक
ग्रामपंचायत कायाालय वैद्यककन्ही

ग्रामपंचायत
कायाालय वैद्यककन्ही
जा.क्र.ग्रा.पं/
ग्रापंभ /

/२०२२
ता. पाटोदा

जजल्हा बीड

कदनांक :१५/१२/२०२१
“जागा

उपलब्ध असल्याचे प्रमाणपत्र“

प्रमाणपत्र देण्यात येते की, ग्रामपंचायत कायाालय वैद्यककन्ही ता. पाटोदा जजल्हा बीड येथे
मग्रारोहयो अंतगात ग्रामपंचायत भवन बांधकाम मंजूर झाल्यास इमारत बांधकामासाठी लागणारी जागा उपलब्ध
करून देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत वैध््कीन्ही घेत असल्याची हमी ग्रामपंचायत वैध््कीन्ही ग्रामसभा ठराव
क्रमांक ०७ कदनांक १५/१२/२०२१ अन्वये घेतलेली आहे.
कररता प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे.

(श्रीमती जशतल अतुल मकाळ)

(श्रीमती एम.व्ही.जाधव )

सरपंच

ग्रामसेवक

ग्रामपंचायत कायाालय वैद्यककन्ही

ग्रामपंचायत कायाालय वैद्यककन्ही

...................................................
...................................................
.....
ग्रामपंचायत
कायाालय वैद्यककन्ही
जा.क्र.ग्रा.पं/
ग्रापंभ /

/२०२२
ता. पाटोदा

जजल्हा बीड
कदनांक :१५/१२/२०२१
“जनधी

उपलब्ध असल्याचे प्रमाणपत्र“

प्रमाणपत्र देण्यात येते की, ग्रामपंचायत

कायाालय वैद्यककन्ही ता. पाटोदा जजल्हा बीड येथे

मग्रारोहयो अंतगात ग्रामपंचायत भवन बांधकाम मंजूर झाल्यास
व्यजतररक्त

लागणारा

जनधी

ग्रामपंचायत

वैद्यककन्ही

१५

वा

मग्रारोहयो योजनेतून प्राप्त होणारा जनधी
जवत्त

आयोगातून

भागजवण्याची

जबाबदारी

ग्रामपंचायत वैध््कीन्ही घेत असल्याची हमी ग्रामपंचायत वैध््कीन्ही ग्रामसभा ठराव क्रमांक ०७ कदनांक
१५/१२/२०२१ अन्वये घेतलेली आहे.
कररता प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे.

(श्रीमती जशतल अतुल मकाळ)
सरपंच
ग्रामपंचायत कायाालय वैद्यककन्ही

(श्रीमती एम.व्ही.जाधव )
ग्रामसेवक
ग्रामपंचायत कायाालय वैद्यककन्ही

कदनांक :- ०२/०२/२०२२

रटप्पणी
सादर करण्यात येते की, सरपंच / ग्रामसेवक ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही ता.पाटोदा जजल्हा बीड यांनी
मग्रारोहयो अंतगात ग्रामपंचायत भवन बांधकामासाठी ग्रामपंचायत ठराव क्रमांक ०७ कदनांक १५/१२/२०२१
अन्वये प्रस्ताव सादर के ला असून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आराखडा सन २०२१२२ मध्ये ग्रामपंचायत भवन बांधकामाची आराखड्यात तरतूद आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
हमी योजनेअंतगात राज्य अजभसरण आराखड्याची अंमलबजावणी करणेबाबत मागादशाक सूचना महाराष्ट्र शासन
जनयोजन ( रोहयो) जवभाग शासन जनणाय मग्रारो २०१८ प्र.क्र-१३८/मग्रारो-०१/ मंत्रालय मुंबई४०००३२ कदनांक ०५ नोव्हेंबर २०१८ मधील २ मधील ११ वर ग्रामपंचायत भवन बांधकाम घेण्याबाबत
नमूद कायाकारी अजभयंता बांधकाम जवभाग क्रमांक १ जजल्हा पररषद बीड यांची तांजत्रक मान्यता क्रमांक
९९/२०२१ कदनांक ०४/०१/२०२२ मान्यता कदली असून एकू ण अंदाजपत्रककय ककमत ३०.६०९८३ लक्ष्
असून मग्रारोहयो अंतगात २४.१३४७१ व उवाररत जनधी रुपये ६.४७०५१ हा १५ वा जवत्त आयोगातून
खचा करण्याची हमी ग्रामपंचायत ने घेतली आहे. महाराष्ट्र शासन जनयोजन जवभाग शासन जनणाय क्रमांक
मग्रारोहयो-२०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१० मंत्रालय मुंबई – ४०००३२ कदनांक ३ ऑगस्ट २०११ नुसार
मग्रारोहयो योजनेतून घ्यावयाच्या कामांना २५.०० लक्ष्यापयंतच्या कामांकररता प्रशासकीय मान्यता देण्याचा
अजधकार गट जवकास अजधकारी तथा सह कायाक्रम अजधकारी यांना व तांजत्रक मान्यता पंचायत सजमती
स्तरावरील तांजत्रक अजधकारी ( अजभयंता/ तत्सम अजधकारी ) यांना देण्यात आले असून यांना देण्यात
आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. गट जवकास अजधकारी ( नरे गा) जजल्हा पररषद बीड यांचे पत्र
जा.क्र.जज.प.बी/मग्रारोहयो/चोकशी/कावी/२३/२०२२ कदनांक २५/०१/२०२२ यांनी गट जवकास
अजधकारी तथा सह कायाक्रम अजधकारी पाटोदा यांच्या स्तरावरून प्रशासकीय मान्यता देण्याचे नमूद के ले
आहे. ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही यांनी ६०:४० प्रमाणात खचााचे प्रमाण राखण्यासाठी कामाचे जनयोजन
करण्याच्या अटीवर ग्रामपंचायत भवन इमारत वैद्यककन्ही कामास प्रशासकीय मान्यता देणे योग्य.

वररष्ठ सहा्यक
पंचायत
सजमती पाटोदा
२) तांजत्रक अजधकारी,
तांजत्रक बाबीचा जवचार करता ग्रामपंचायत भवन इमारत वैद्यककन्ही कामास प्रशासकीय मान्यता देणे
योग्य.

(लासीनकर व्ही.व्ही.)
तांजत्रक सहा्यक
पंचायत
सजमती पाटोदा
३) सहा्यक सह कायाक्रम अजधकारी
ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही अंतगात सन २०१८-१९ मध्ये
,
सन २०१९-२० मध्ये
व सन २०२०-२१ मध्ये
मनुष्य कदन जनमााण झाले असून
ग्रामपंचायत मध्ये एकू ण अपूणा कामाची संख्या
असून यामध्ये वै.जव.
, रोपवन
, घरकु ल
व सावाजजनक जवहीर
कामाचा समावेश आहे. तरी ग्रामपंचायत भवन इमारत वैद्यककन्ही कामास
प्रशासकीय मान्यता देणे योग्य.

(माहुवाले
बालाजी )
सहा्यक सह कायाक्रम अजधकारी
पंचायत सजमती
पाटोदा
४) कक्ष प्रमुख
प्रस्ताजवत रटप्पणी परीच्छद १ ते ३ नुसार ग्रामपंचायत भवन इमारत वैद्यककन्ही कामास प्रशासकीय
मान्यता देणे योग्य.

(

श्री

जाधव

तथा

जवस्तार

यु.ए.)
कक्ष

प्रमुख

अजधकारी (पं) ५) ग. जव.अ.

वाचा;
१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी अजधजनयम २००५
शासन जनणाय कर मग्रारोहयो -२०१० /प्र.क्र.४/रोहयो-१० कदनांक ०८/०६/२०१०
शासन जनणाय क्रमांक मग्रारोहयो -२०१० /प्र.क्र.२७/रोहयो-१०अ जनयोजन जवभाग मंत्रालय मुंबई कदनांक ०४/०३/२०११
शासन जनणाय क्रमांक मग्रारोहयो -२०१० /प्र.क्र.४७/रोहयो-१० जनयोजन जवभाग मंत्रालय मुंबई कदनांक ०३/०८/२०११
शासन पररपत्रक २०१८ /प्र.क्र.३४/रोहयो-०७ मंत्रालय मुंबई कदनांक १०/०८/२०१८
महराष्ट्र शासन जनयोजन जवभाग शासन जनणाय क्रमांक मग्रारो-२०१८ प्र.क्र. १३८ /मग्रारो-१ कदनांक ०५ नोव्हेंबर २०१८
महराष्ट्र शासन जनयोजन जवभाग मंत्रालय मुंबई यांचे शासन जनणाय क्रमांक मग्रारोहयो - २०१६ / प्र.क्र.३४/रोहयो-१०
२८/०४/२०२०

कदनांक

८)

मा.जजल्हाजधकारी बीड व मा.मुख्य कायाकारी अजधकारी जज.प.बीड यांचे पररपत्रक जा.क्र.२०२० / जजपबी/मग्रारोहयो/छांस/मुवा
/कावी २१६/२०२० कदनांक ०५/०५/२०२०
९) शासन जनणाय क्रमांक मग्रारोहयो -२०१६ /प्र.क्र.३४/रोहयो-१० जनयोजन जवभाग मंत्रालय मुंबई कदनांक २४/१२/२०२०
१०) सरपंच / ग्रामसेवक ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही यांचा प्रस्ताव कदनांक २९/१२/२०२१ ठराव क्रमांक ०७ कदनांक १५/१२/२०२१
११) कायाकारी अजभयंता बांधकाम जवभाग क्रमांक १ जजल्हा पररषद बीड यांची तांजत्रक मान्यता क्रमांक ९९/२०२१ कदनांक ०४/०१/२०२२
१२) गट जवकास अजधकारी ( नरे गा) जजल्हा पररषद बीड यांचे पत्र जा.क्र.जजपबी/मग्रारोहयो /
चौ/कावी/२३/२०२२ कदनांक
२५/०१/२०२२
THE MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT2005

Ministry Of Rural Development,
Government Of India
म.ग्रा.रो.ह.यो. जजल्हा कक्ष (नरे गा सेल )जजल्हा पररषद बीड पंचायत सजमती
पाटोदा

bdopspatoda@gmail.com

जा.क्र.पसपा /मग्रारोहयो/पंसपा /ग्रापंभ/ ३७१/२०२२
०२/०२/२०२२
प्रशासकीय मान्यता आदेश

कदनांक:-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना अंतगात ग्रामपंचायत भवन (भारत जनमााण राजीव गांधी सेवा
भवन / कें द्र बांधकाम )(५०% ग्रामपंचायतस्तर
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये अकरा कलमी कायाक्रम
अंतगात संदभा क्रमांक ४ व ग्रामपंचायत भवन ६ अन्वये मी गट जवकास अजधकारी पंचायत सजमती पाटोदा शासनाने प्रदान के लेल्या प्रशासकीय
मान्यतेच्या अधीन राहून खालील अटी व शतीनुसार सोबतच्या परीजशष्ट –अ मध्ये नमूद के लेली ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही ता.पाटोदा ग्रामपंचायत भवन
प्राप्त अजधकाराचा वापर करून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करत आहे.
प्रपत्र-अ
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (५०% ग्रामपंचायत स्तर ) पं.स.पाटोदा प्रस्ताजवत कामाचा तपशील
अ.क्र.

१
१

१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)
८)
९)
१०)
११)
१२)
१३)
१४)
१५)

ग्रामपंचायतचे
नाव
२
वैद्यकीन्ही

कामाचे नाव

प्रशासकीय मान्यता
अकु शल रु.

कु शल रु.

एकू ण रु.

तांजत्रक मान्यता
क्रमांक व कदनांक

कायाान्वीत यंत्रणा

३
४
५
६
७
८
ग्रामपंचायत
४४०६४८
१९६६५९० २४०७२३८
ग्रामपंचायत
९९/२०२१ कदनांक
भवन
०४/०१/२०२२
अक्षरी चोवीस लक्ष सात हजार दोनशे अडोतीस रुपये फक्त
अटी व शती
सदरील काम मग्रारोहयो अंतगात कें द्र / राज्य शासनाणे वेळोवेळी कदलेल्या मागादशाक सुचनाचे काटेकोर पालन करून करणे बंधनकारक राहील.
शासन जनणाय कदनांक २७/०२/२०१८ व शासन पररपत्रक कदनांक २८/०१/२०२० मधील जनयमाचे काटेकोर पालन करणे उपअजभयंता
जज.प.उपजवभाग पाटोदा व ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही यांना बंधनकारक राहील.
Citizen information bord (कामाबाबत माजहती फलक) जनयमानुसार तयार करूनच काम सुरु करावे.
मग्रारोहयो मापदंडा व्यजतररक्त जास्तीचा लागणारा खचा ग्रामपंचायतने मान्य के ल्यानुसार कु शल देयकाच्या मागणीपूवी आपल्या स्तरावर इतर
जनधीतून करण्यात यावा.
शासनाच्या जनयमाप्रमाणे मंजूर अंदाजपत्रकान्व्ये अकु शल व कु शल भागाचा खचा ६०:४० जनधााररत प्रमाणात करून एकू ण खचा ग्रामपंचायत स्तरावर
प्रमाण राखणे बंधनकारक राहील.
सदर काम कु ठल्याही पररजस्थतीत कं त्राटदारामाफा त करण्यात येऊ नये.
सदर कामासाठी प्रत्येक साप्ताजहक आठवड्यात सोमवारी मस्टर मागणी दर सोमवारी ई- मस्टर मागणी या कायाालयाकडे करावी व त्यानुसार गुरुवार
ते बुधवार या कालवधीचे मस्टर जवतरीत के ले जाईल.
सदर काम ग्रामपंचायतीच्या सन २०२१-२२ च्या कृ ती आराखड्यात समाजवष्ट असल्याची स्वत:खात्री करावी.
मंजूर अंदाजपत्रकाप्रमाणे सबंजधत उपअजभयंता (बां) जज.प.उपजवभाग पाटोदा यांच्या मागादशानाप्रमाणे प्रथमत: रे खांकन घेऊनच काम सुरु करावे.
अंदाजपत्रकापेक्षा जास्तीचा खचा होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतगात करावयाच्या कामासाठी जॉबकाडा धारक मजुराची नेमणूक करण्यात यावी.
काम पूणा झाल्यावर उप अजभयंता (बां) जज.प. उपजवभाग पाटोदा यांच्यामाफा त पूणात्वाचा दाखला सादर करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत
वैद्यककन्ही यांची राहील.
मजुराची मजुरी बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
एक मजूर एक खाते मजूरच कामावर लावण्यात यावे.
शासन जनणाय कदनांक १४/०२/२०१४ नुसार मजुरांना ८ कदवसात प्रदान होईल अशा रीतीने ई-मस्टर या कायाालयास सादर करावे जवलंब होणार
नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

१६) काम पूणा झाल्यावर कामाची नोंद नमुना नंबर lv नोंदवहीत घेण्यात यावी.
१७) मंजूर कामासाठी के वळ कु शल व अकु शल भागासाठी खचा या योजनेतून भागवण्यात यावा याजशवाय इतर कोणताही खचा या योजनेतून अनुज्ञेय
राहणार नाही इतर के लेल्या खचााची संपूणा जबाबदारी सबंजधत कायााजन्वत यंत्रनेची राहील.
१८) प्रशासकीय मान्यतेतील अटी व शतीचे काटेकोर पालन करणे ग्रामपंचायतीव्र बंधनकारक राहील.
१९) geo tagging प्रणालीमध्ये काम सुरु होण्याच्या अगोदर व काम चालू असतांना व काम पूणा झाल्यावर कामाचे फोटो अपलोड करणे बंधनकारक
राहील.
२०) आपल्या ग्रामपंचायत अंतगात मजुराने मागणी के ल्यास प्राधान्याने वैयजक्तक / सावाजजनक स्वरूपाचे कामे हाती घेण्यात यावीत व कामाच्या रठकाणी
सॅजनटायझर. हॅड वॉश, साबण,पेपर सोप,मास्क इ.मजुरांना उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
२१) कामावर आलेल्या मजुरांना कोरोनाची लक्षणे आढळल्यास तात्काळ वैद्यकीय सोय उपलब्ध होईल याची काळजी घेण्यात यावी.
२२) काम चालू जस्थतीत सावाजजनक कामावरील मजुरांना शक्य जततके अंतर ठे ऊन काम पूणा होईल याची काळजी घ्यावी.
२३) सदरील काम शासनाने ठरून कदलेल्या कालावधीत पूणा करणे बंधनकारक राहील..
२४) वरीष्चच्या वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या सुचनाचे पालन करणे कायााजन्वत यंत्रणेवर बंधकारक राहील.
(श्री बी.एस.राख)
सहगट कायाक्रम अजधकारी तथा
गट जवकास अजधकारी (वगा-१)
पंचायत सजमती पाटोदा
प्रत,
१)
२)
३)
४)
५)

मा सहजजल्हा कायाक्रम समन्वयक तथा मुख्य कायाकारी अजधकारी जजल्हा पररषद बीड यांना माजहतीस्तव सजवनय सादर.
मा उप जजल्हाजधकारी (रोहयो) बीड यांना माजहतीस्तव सजवनय सादर.
उप अजभयंता (बां) जज.प. उपजवभाग पाटोदा यांना देऊन कळजवण्यात येते की, सदरील कामास वेळोवेळी भेट देऊन तांजत्रक मागादशान
करावे व जनयमानुसार चेक मेजरमेंट करावे.
श्री .............................................. तांजत्रक सहायक प्रस्तुत कायाालय यांना योग्य
त्याकायावाहीस्तव.
सरपंच / ग्रामसेवक ग्रामपंचायत कायाालय वैद्यककन्ही ता.पाटोदा यांना माजहतीस्तव व पुढील कायावाहीसत्व

(श्री बी.एस.राख)
सहगट कायाक्रम अजधकारी तथा
गट जवकास अजधकारी (वगा-१)
पंचायत सजमती पाटोदा

ग्रामपंचायत कायाालय
वैद्यककन्ही
जा.क्र.ग्रा.पं/
ग्रापंभ /

/२०२२
ता. पाटोदा

जजल्हा बीड
कदनांक :०३/०२/२०२२
प्रती,
मा.गट जवकास अजधकारी (वगा-१)
पंचायत सजमती पाटोदा
जवषय :- मग्रारोहयो अंतगात ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही

साठी ग्रामपंचायत भवन बांधकाम मंजूर कामाचे

कायाारंभ आदेश जमळणे बाबत
संदभा :- आपले ग्रामपंचायत भवन बांधकाम प्रशासकीय मान्यता आदेश जा.क्र.पसपा /मग्रारोहयो/पंसपा
/ग्रापंभ/ ३७१/२०२२ कदनांक:- ०२/०२/२०२२

उपरोक्त संदभीय जवषयांन्वये सादर करण्यात येते की, ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही ता.पाटोदा जजल्हा बीड यांनी
मग्रारोहयो अंतगात ग्रामपंचायत भवन बांधकामासाठी ग्रामपंचायत ठराव क्रमांक ०७ कदनांक १५/१२/२०२१
ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून इमारत मंजूर करण्यासाठी प्रस्ताव
सादर के ला होता सदर कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असून सदर कामावर काम करण्यासाठी
मजुरांनी नमुना नंबर ४ मध्ये कामाची मागणी ग्रामपंचायत स्तरावर नोंदजवली असून मजुरांना काम देण्यासाठी
ग्रामपंचायत भवन बांधकाम कायाारंभ आदेश पाररत करण्यात यावेत कररता जवनंती

(श्रीमती जशतल अतुल मकाळ)
सरपंच
ग्रामपंचायत कायाालय वैद्यककन्ही

(श्रीमती एम.व्ही.जाधव )
ग्रामसेवक
ग्रामपंचायत कायाालय वैद्यककन्ही

कदनांक :- ०२/०२/२०२२
रटप्पणी
सादर करण्यात येते की, सरपंच / ग्रामसेवक ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही ता.पाटोदा जजल्हा बीड यांनी
मग्रारोहयो अंतगात ग्रामपंचायत भवन बांधकामासाठी ग्रामपंचायत ठराव क्रमांक ०७ कदनांक १५/१२/२०२१
अन्वये प्रस्ताव सादर के ला याकायाालयाचे आदेश क्रमांक जा.क्र.पसपा / मग्रारोहयो/पंसपा / ग्रापंभ/
३७१/२०२२
कदनांक:- ०२/०२/२०२२ नुसार प्रशासकीय मान्यता
प्रदान करण्यात आली असून ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही यांनी कायाारंभ आदेश जमळण्यासाठी जवनंती के ली
असल्याने कायाारंभ आदेश देणे योग्य

वररष्ठ सहा्यक
पंचायत
सजमती पाटोदा
२) तांजत्रक अजधकारी,

वरील रटप्पणी पररच्छे द १ नुसार ग्रामपंचायत भवन इमारत वैद्यककन्ही कामास कायाारंभ आदेश देणे
योग्य

(लासीनकर व्ही.व्ही.)
तांजत्रक सहा्यक
पंचायत
सजमती पाटोदा
३) सहा्यक सह कायाक्रम अजधकारी
वरील रटप्पणी पररच्छे द १ व २ नुसार ग्रामपंचायत भवन इमारत
वैद्यककन्ही कामास कायाारंभ आदेश देणे योग्य

(माहुवाले
बालाजी )
सहा्यक सह कायाक्रम अजधकारी
पंचायत सजमती
पाटोदा
४) कक्ष प्रमुख
प्रस्ताजवत रटप्पणी परीच्छद १ ते ३ नुसार ग्रामपंचायत भवन इमारत वैद्यककन्ही कामास प्रशासकीय
मान्यता देणे योग्य.
श्री

जाधव

तथा

जवस्तार

(
यु.ए.)
कक्ष

प्रमुख

अजधकारी (पं) ५) ग. जव.अ.

वाचा;
१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी अजधजनयम २००५
शासन जनणाय क्रमांक मग्रारोहयो -२०१० /प्र.क्र.४७/रोहयो-१० जनयोजन जवभाग मंत्रालय मुंबई कदनांक ०३/०८/२०११
महराष्ट्र शासन जनयोजन जवभाग शासन जनणाय क्रमांक मग्रारो-२०१८ प्र.क्र. १३८ /मग्रारो-१ कदनांक ०५ नोव्हेंबर २०१८
मा.जजल्हाजधकारी बीड व मा.मुख्य कायाकारी अजधकारी जज.प.बीड यांचे पररपत्रक जा.क्र.२०२० / जजपबी/मग्रारोहयो/छांस/मुवा
/कावी २१६/२०२० कदनांक ०५/०५/२०२०
कायाकारी अजभयंता बांधकाम जवभाग क्रमांक १ जजल्हा पररषद बीड यांची तांजत्रक मान्यता क्रमांक ९९/२०२१ कदनांक ०४/०१/२०२२
या कायाालयाचे आदेश क्रमांक ३७१/२०२२ कदनांक ०२/०२/२०२२
ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही ता.पाटोदा यांच्या माफा त नोंदणीकृ त मजुराची नमुना नं ०४ मध्ये कामांची मागणी के लेली यादी
THE MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT2005

Ministry Of Rural Development,
Government Of India
म.ग्रा.रो.ह.यो. जजल्हा कक्ष (नरे गा सेल )जजल्हा पररषद बीड पंचायत सजमती
पाटोदा

bdopspatoda@gmail.com

जा.क्र.पसपा /मग्रारोहयो/पंसपा /ग्रापंभ/ ३९२ /२०२२
०३/०२/२०२२
कायाारंभ आदेश

कदनांक:-

जवषय :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतगात ग्रामपंचायत स्तर ५०% सन २०२१-२२ ता.पाटोदा अंतगात
ग्रामपंचायत भवन कामाचा कायाारंभ आदेश देणे बाबत.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतगात संदभीय आदेशाद्वारे ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही ता पाटोदा येथे ग्रामपंचायत भवन
कामास संदभा क्रमांक ६ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान के ली असून संदभा क्रमांक ७ अन्वये ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही ता.पाटोदा येथील नोंदणीकृ त
मजुरांनी रोजगार उपलब्ध करून देण्याबाबत ग्रामपंचायतकडे नमुना नंबर ४ मध्ये प्राप्त मागणी मजुराची यादी प्राप्त झालेली आहे.
त्यानुसार मी बी.एस.राख गट जवकास अजधकारी पंचायत सजमती पाटोदा शासनाने प्रदान के लेल्या अजधकाराचा वापर करून या
आदेशाद्वारे संदभा क्रमांक ७ मधील माजुरामाफा त काम कायााजन्वत करण्यास सरपंच /

ग्रामसेवक / ग्रामरोजगार सेवक ग्रामपंचायत वैद्यककन्ही

ता.पाटोदा यांना परवानगी देत आहे.
सदर काम सुरु करताना प्रशासकीय मान्यतेतील शासनाचे शासन जनणाय व पररपत्रक, संदभा क्रमांक ६ मधील १ ते २४ अटी व शती व
वेळोवेळी जनगाजमत होणारे शासन जनणाय व पररपत्रकयांच्या अधीन राहून काम कायााजन्वत करण्याबाबत आदेजशत करत आहे.
(श्री
बी.एस.राख)
सहगट कायाक्रम अजधकारी
तथा
गट जवकास अजधकारी
(वगा-१)
पंचायत सजमती
पाटोदा
प्रत,
१)
२)
३)
४)
५)
६)

मा सहजजल्हा कायाक्रम समन्वयक तथा मुख्य कायाकारी अजधकारी जजल्हा पररषद बीड यांना माजहतीस्तव सजवनय सादर.
मा उप जजल्हाजधकारी (रोहयो) बीड यांना माजहतीस्तव सजवनय सादर.
उप अजभयंता (बां) जज.प. उपजवभाग पाटोदा यांना देऊन कळजवण्यात येते की, सदरील कामास वेळोवेळी भेट देऊन तांजत्रक
मागादशान करावे व जनयमानुसार चेक मेजरमेंट करावे.
श्री अन्सारी तांजत्रक सहायक प्रस्तुत कायाालय यांना योग्य त्याकायावाहीस्तव.
श्रीमती सासवडे शाखा अजभयंता प्रस्तुत कायाालय यांना ग्रामपंचायतीस वेळोवेळी भेट देऊन तांजत्रक मागादशान करावे.
सरपंच / ग्रामसेवक ग्रामपंचायत कायाालय वैद्यककन्ही ता.पाटोदा यांना माजहतीस्तव व पुढील कायावाहीसत्व

(श्री
बी.एस.राख)
सहगट कायाक्रम अजधकारी
तथा
गट जवकास अजधकारी
(वगा-१)
पंचायत
पाटोदा

सजमती

