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ूःतावना
महाराात महामा गांधी राीय मामीण रोजगार हमी योजना तीन टयात हणजे






सन 2006 म!ये 12 "ज#हयात, सन 2007 म!ये 6 "ज#हयात व सन 2008 म!ये
15 "ज#हयात लागू कर&यात आली आहे व सव "ज#हयांम!ये जॉबकाड चे वाटप
कर&यात आले आहे .
महामा गांधी राीय मामीण रोजगार हमी कलम कायदा 2005 +या कायदा+या
कलम 5 अंतगत अनुसच
ू ी 2 मधील भाग 3 नुसार दर पाच वषाने मजुरांना वाटप
केले#या जॉबकाड चे नुतनीकरण करणे आवँयक आहे . तदनुसार प0ह#या व दस
ु या टयातील "ज#हयांम!ये योजने+या अंमलबजावणीस पाच वष1 पूण झाली
असून, ितस-या टयातील "ज#हयांम!ये 0दनांक 31.3.2013 म!ये पाच वष1 पूण
होणार आहे त.
ते4हा सरसकट मजूरांना वाटप केले#या जॉबकाड चे नुतनीकरण कर&याची बाब
शासना+या 6वचाराधीन होती . यानुषंगाने पुढ8लूमाणे िनणय घेतला आहे .

शासन िनणय




महामा गांधी राीय मामीण रोजगार हमी कायदा सन 2005 काय:ा+या
कलम 5 अंतगत अनुसूची 2 +या मधील भाग 3 नुसार योजने+या
अंमलबजावणी करणा-या सव "ज#हयांम!ये मजूरांना वाटप केले#या
जॉबकाड चे 6वशेष मो0हमे;ारा नुतनीकरण कर&यास शासन मा<यता दे त
आहे .
संदभाधीन 0दनांक 16 July 2012 +या शासन िनणया;ारे जॉबकाड +या
नमु<यास (नमुना ब. 3) मा<यता दे &यात आली आहे . तदनुसार जॉबकाड
दोन ूतीत वापरणे आवँयक असून, 6पवळया रं गाचे हजेर8पऽक मजूरांना
:ावयाचे आहे आ"ण िनळया रं गाचे हजेर8पऽक मामपंचायत कायासनात
ठे वावयाची आहे . नुतनीकरणाबाबत+या मागदशक सूचना पुढ8लूमाणे:

फॉम ब. 1 छपाई करणे, 6वतरण करणे व भरणे







कD ि शासना+या नवीन Operational Guidelines +या आधारे
शासनाने नवीन जॉबकाड 6वतFरत कर&याचे िन"Gत केलेले आहे .
यासाठH फॉम नं. 1 भIन घेणे आवँयक आहे .
आतापयJत "ज#हयाम!ये जु<या फॉम नं.1 ूमाणे जॉबकाड साठH अज
"ःवकार&यात येत होते. परं तु आता शासनाने यासाठH नवीन फॉम नं.1
िन"Gत केलेला आहे .
तर8 ह8 मो0हम सुI करतांना "ज#हािधका-यांची सवूथम जबाबदार8
नवीन फॉमची छपाई कIन घे&याची राह8ल. यासाठH आप#या
"ज#हयाची लोकसंLया व कुटु ं बांची संLया 6वचारात घेऊन आवँयक
या ूमाणात फॉम ब.1 ची छपाई कर&यात यावी. सदर छपाई
शासकNय मुिणालयातून अथवा "ज#हापFरषदे +या मुिणालयातून
कर&यात यावी.







सदर मुिणालयाने छपाई कर&यासाठH असमथता दश6व#यास यां+याकडू न
आवँयक ते ूमाणपऽ घेऊन फॉम ब. 1 ची छपाई शासनाने 6व0हत केले#या
कायप!दतीनुसार खाजगी छपाईदारांकडू न कर&यात यावी.
6वशेष मो0हम राब6व&यासाठH ूयेक माम पंचायतीत मो0हम सुIकर&याअगोदर
10 0दवसा आधी नमुना ब. 1 (नवीन ूपऽ) व जॉब काड (दोन ूतीत) पोच6वणे
आवँयक राह8ल.
फॉम ब.1 ची छपाई के#यानंतर ते मुLय कायकार8 अिधकार8, "ज#हा पFरषद
यांना दे तील व यां+या माफत गट 6वकास अिधका-यांना दे &यात येतील. सदर
फॉम मजूरांकडू न भIन घे&यासाठH गट 6वकास अिधकार8 यांनी
मामपंचायतिनहाय फॉम माम सेवकांमाफत माम रोजगार सेवकांना :ावेत.

फॉम भरणे, गोळा करणे व वेबसाईटवर नPद घेणे






फॉम ब.1 भIन घे&याची जबाबदार8 माम रोजगार सेवकाची राह8ल.
यासाठH माम रोजगार सेवकाने नरे गाम!ये 0कमान एकदा काम केले#या
मजूरा+या घरोघर8 जाऊन भेट8 Rया4यात. वेळ पड#यास जर मजूर
0दवसा+या वेळेला कामात 4यःत अस#यास राऽी सु!दा भेट8 दे ऊन फॉम
ब.1 भIन घे&याची मो0हम 15 0दवसां+या कालावधीत पूण करावी.
फॉम भIन घेताना याम!ये नमूद केलेली संपूण मा0हती भरणे अिनवाय
राह8ल. उदा. अनुसूचीत जाती / जमातीची वगवार8 बी.पी.एल. (IAY) /बँक
पोःट ऑ0फस खाते बमांक/ आधार काड बमांक इयाद8
इयाद8.
परं तु मजूराला 0दले#या जु<या जॉबकाड +या बमांकात बदल कI नये
हणजेच जु<या जॉबकाड चा बमांक न4या जॉबकाड वर कायम राह8ल.
राह8ल









फॉम भIन घेत#यानंतर माम रोजगार सेवकाने सव फॉम एकऽ कIन याची नPद
जॉबकाड नPदवह8म!ये (फॉम ब. 2) करावी. गोळा केले#या फॉमसची
र"जःटरम!ये आवँयक ती नPद घेत#यानंतर सव फॉम Wलक कम डाटा ए<श8
ऑपरे टर यां+याकडे जाऊन कDिशासना+या वेबसाईटवर (www.nrega.nic.in)
जशी+या तशी आवँयक या कॉलमम!ये मा0हती भIन ती अपलोड करावी.
असे करतांना माम सेवक / माम रोजगार सेवक यांनी पंचायत सिमती 0कंवा
तालुWयातील इतर कDिावर Yया म!ये इं टरनेटची सु6वधा आहे या0ठकाणी Wलक
कम डाटा ए<श8 ऑपरे टरला बोलावून उपरोZ ूमाणे मा0हती भIन Rयावयाची
आहे .
नमुना ब.1 मधील संपूण मा0हती अचूक भर&यासाठH Wलक कम डाटा ए<श8
ऑपरे टर यांना पंचायत सिमती 0कंवा मोठया गाव+या माम पंचायतीत बस&याची
ठरा6वक तारखांना परवानगी दे &यात यावी. हणजेच यापूव[ MIS वर फॉम ब.1
चे संदभात Yया नPद8 घे&यात आले#या आहे त या नPद8 अ:यावत कर&यात
या4यात.
नमुना ब.1 4यवःथीतपणे पFरपूण भर#यानंतर (यावर8ल संपूण नPद8 0डजीटल
फोटोसह) MIS वर घे&यात यावे.







मो0हमे+या प0ह#या टयात ( 16 ऑगःट ते 30 ऑगःट) Yया मजूरांनी मागील
5 वषात ममारोहयो योजने+या कामावर 0कमान एकदा काम केले असेल यांना
आपोआप (Automatically) हजेरपऽके 0दली जावीत. यासाठH माम पंचायतीने
संबंधीतांना बोलवून यांचेकडू न नवीन नमुना ब.1
ब भIन घेणे, यावर यांची
ःवा\र8 घेणे, यांची स6वःतर मा0हती यावर नPद6वणे Yयाम!ये आधार काड
अस#यास आधार काड बमांक , अचूक बँक 0कंवा पोःट खाते बमांक या बाबींचा
समावेश असावा.
यानंतर इ+छुक मामःथांनी ःवत:हून अज करावा. जर यांना नरे गा म!ये काम
करायचे असेल तर यांना िनयमानुसार आखून 0दलेली ूबNया पार पाडावी लागेल.

जुने जॉब काड 0दनांक 15.9.2012 पासून अवैध ठरतील.

फोटो काढणे व मॅच कIन अपलोड करणे







नमुना ब. 1 सोबत िचटकव&यासाठH एक छायािचऽ घे&यात यावे. तसेच
मामपंचायती+या हजेर8पऽक र"जःटरम!ये िचटकव&यासाठH एक
छायािचऽ व जॉबकाड वर (2 ूती) िचटक6व&यासाठH दोन छायािचऽे
Rयावीत. अशा छायािचऽा+या एकूण चार ूती Rया4यात. सदर छायािचऽे
30 के.बी. पयJतचे असावेत.
छायािचऽा संपूण कुटु ं बाचे अथवा एका 4यZNचे असावे.
"ज#हािधका-यांनी ःथािनकःतरावर चौकशी कIन "ज#हयासाठH
फोटोमाफरचे दर िन"Gत करावेत. सदर दरानुसार छायािचऽे काढ&यासाठH
ःथािनक यंऽणा अथवा फोटोमाफरची िनयुZN कर&याची जबाबदार8
पंचायत सिमतीची राह8ल.











एकाच छायािचऽकारास (Photographer) काम दे &याऐवजी समूहाम!ये (
Cluster ूमाणे) एका पे\ा जाःत फोटोमाफरला काम :ावे. जसे कN, बाजारपेठ
असले#या गावा+या लगत+या माम पंचायतीम!ये 1 0कंवा 2 4य6Zंना काम दे णे.
मजूरांचा फोटो काढ&यासाठH मामपंचायतीत 0कंवा बाजारपेठ असले#या गावात
ठरा6वक 0दवस िन"Gत कर&यात यावा. हा 0दवस बाजार 0दवस असावा. जेणेकIन
मजूरांना फोटो काढ&यासाठH जाःतीचा ूवास करावा लागणार नाह8.
फोटोमाफरने यां+या कामाची सुरवात कर&यापूव[ यांना उप मुLय कायकार8
अिधका-याने तालुका ःतरावIन योaय मा0हती दे ऊन ूिश\ण :ावे.

फोटोकFरता मजूरांकडू न कोणयाह8 ूकारचे शु#क घे&यात येऊ नये.
फोटो काढतांना व अपलोड करतांना Yया 4य6Zचे छायािचऽ आहे या+याच
जॉबकाड वर फोटो 4यवःथीत अपलोड करावा. फोटो घेत#यानंतर यावर8ल नाव
व फोटो जुळणे आवँयक आहे . याबाबत चूक झा#यास संबंधीतांना जबाबदार
धर&यात येईल.

खालील बाबींची पूतत
 ा के#यानंतर फोटोमाफरचे
पेमDट करावे.
1.

माम पंचायत रे कॉड वर चार फोटो+या ूती िचटक6व&यात आ#या आहे त.

2.

वेबसाईटवर 0डजीटल फोटो 4यव"ःथत अपलोड झालेले आहे त.

3.

जॉब काड वर8ल फोटो व 0ड"जटल फोटो जुळत आहे त.

ूिश\ण
सदर काम िनयो"जत वेळेत योaय प!दतीने हो&यासाठH सव ःतरावर संबंधीतांना
ूिश\ण दे णे आवँयक आहे :





राYयःतरावIन जॉब काड िनगिमत कर&याबाबत 0दनांक 30 व 31 जुल,ै 2012
रोजी ूिश\ण दे &यात येईल.
"ज#हािधकार8 व मुLय काेकार8 अिधकार8 यांनी सव संबंधीत गट 6वकास
अिधकार8 यांना फॉम नं.1 भIन घेणेबाबत ूिश\ण :ावे.
नमुना ब.1 व जॉब काड अचूक भर&यासाठH माम सेवक / माम रोजगार सेवक
यांना ूिश"\त कर&यात यावे. यासाठH उप मुLय कायकार8 अिधकार8 (माम
पंचायत), हे यां+या "ज#हयातील ूयेक पंचायत सिमतीतील तीन कमचा-यांना
(सहाcयक कायबम अिधकार8, वFरd माम सेवक ई.) यांना ूिश"\त करतील जे
पुढे माःटर शे नर हणून इतरांना मागदशन करतील.





तदनंतर गट 6वकास अिधका-यांनी सव माम सेवक व माम रोजगार
सेवकांना उपरोZ बाबत ूिश\ण :ावे व फोटोमाफर ला ह8 ूिश\ण :ावे.
ूयेक "ज#हयां+या उप "ज#हािधकार8 (रोहयो) यांनी MIS COORDINATOR व Wलक कम डाटा ए<श8 ऑपरे टरना ूिश\ण :ावे व
यांना संपूण मा0हती संगणकावर भर&याबाबत 6वःतृतपणे सूचना
:ा4यात.

मानधन






माम रोजगार सेवक यांना मो0हमे दरयान 1 ऑगःट ते 31 ऑगःट पयJत
अ"ःतवात असले#या मजूरांकडू न नमुना ब. 1 भIन घे&यासाठH व हजेर8
पऽक िनगिमत कर&यासाठH ूती कुटु ं ब 3 I. मानधन अदा कर&यात
येईल.
उपरोZ मानधन दे &यामागचा हे तू माम रोजगार सेवक यांना उपरोZ कामे
कर&यासाठH 6वशेष ूयf करावे लागणार आहे त. यात ूामुLयाने माम
रोजगार सेवक यांना नरे गाम!ये 0कमान एकदा काम केले#या मजूरां+या
घरोघर8 जाऊन भेट Rयावी लागेल (वेळ पड#यास जर मजूर 0दवसा+या
वेळेला कामात 4यःत अस#यास तर राऽी सु!दा भेट8 :ा4या लागतील
लागतील).
तसेच मो0हम 15 0दवसा+या कालावधीत पूण कर&यासाठH आ"ण जॉब
काड 0दनांक 15 सटD बर, 12 पयJत िनगिमत कर&यात जबाबदार8 दे खील
यांचीच राहणार आहे .









माम रोजगार सेवकांनी Wलक कम डाटा एंश8 ऑपरे टर यांचे समवेत बसून मजूरांचे
फोटो अपलोड करणे तसेच नमुना ब.1 ची मा0हती अचूक भरणे अपे"\त आहे .
माम रोजगार सेवक, माम सेवकां+या िनद1 शाूमाणे आ"ण मागदशनाूमाणे काम
करे ल. माम सेवक, माम रोजगार सेवकांना मागदशन व ूोसाह8त करे ल. माम
सेवकाने माम रोजगार सेवक यांनी केले#या कामाला ूमाणीत के#यावरच माम
रोजगार सेवकांचे मानधन अदा केले जाईल.
जर अनुसूिचत जाती / अनुसूिचत जमातींची मा0हती, इतर महवपूण मा0हती पूण
न भरणे, मा0हती न भरणे, 0कंवा चुकNची मा0हती भरणे इ. बाबी िनदशनास
आ#यास 0दलेले मानधन वसुल कर&यात येईल.
Wलक कम डाटा एंश8 ऑपरे टर यांना अचूक मा0हती वेबसाईटवर भर&यासाठH ूती
कुटु ं ब I.1/- याूमाणे मानधन अदा कर&यात येईल.

वेळापऽक
नमुना 1 माम पंचायतीत पोच6वणे

10 ऑगःट 2012

सवूकारचे ूिश\ण आ"ण पूव तयार8

10 ऑगःट 2012

नवीन नमुना ब.
ब 1 फोटोसह पFरपूण 16 ऑगःट ते 30 ऑगःट
भरणे व MIS वर अपलोड कर&याची
मो0हम
नवीन जॉब काड नरे गा+या कामावर काम 1 सटD बर ते 15 सटD बर
केले#या मजूरांना िनगिमत करणे आ"ण
1 ूत माम पंचायतीत ठे वून जॉब काड
र"जःटर अ:यावत करणे.
नमूना ब.1 म!ये नवीन अज "ःवकृ त 16 सटD बर पासून
करणे. ( Yया मजूरांनी या आधी काम केले
आहे असे मजूर वगळू न ) व नवीन
रोजगार पऽाक िनगिमत करणे.

जबाबदार8
कामाचे नाव
नमुना 1 व नवीन जॉब
काड ची ( Yयांनी काम
केले
आहे
अशा
मजूरांसाठH)
आवँयकतेूमाणे छपाई
करणे
व
"ज#हा
पFरषदे ला
वेळेत
पोहोच6वणे.
Yया मजूरांनी काम केले
आहे .
यां+यासाठH
नमुना 1 चे माम
पंचायतीला 15 ऑगःट,
2012
आधी
6वतरण करणे
"ज#हा ःतरावर 0डजीटल
फोटोमाफNचे
बाजार
दराची चौकशी कIन दर
िन"Gत करणे

ूाथिमक जबाबदार8

पयवे\0कय
जबाबदार8

संपूणप
 णे यशःवीतेची
जबाबदार8

उप"ज#हािधकार8
(रोहयो)

"ज#हािधकार8

"ज#हािधकार8

गट 6वकास अिधकार8

उप मुLय कायकार8 मुLय
अिधकार8 (माम पंचायत) अिधकार8

उप
(रोहयो)

"ज#हािधकार8 "ज#हािधकार8

"ज#हािधकार8

कायकार8

ःथािनक ःतरावर माम गट 6वकास अिधकार8
पंचायत
जवळ8ल
0डजीटल
फोटो
काढ&यासाठH
यंऽणा
शोधणे
आ"ण
काम
झा#यानंतर संबंिधतांचे
भुगतान करणे.
NREGA अंतगत एकदा माम रोजगार सेवक
तर8
काम
केले#या
मजूरांकडू न नमुना 1
भIन घेणे.
संपूणप
 णे भरलेले नमुना मामरोजगार सेवक
ब. 1 पंचायत सिमती
ःतरावर अथवा िन"Gत
केले#या कDिावर आणणे
आ"ण
सदर
फॉमचे
फोटोसह Wलक कम डाटा
ए<श8 ऑपरे टर यां+या
माफतीने
अपलो0डं ग
करणे.

उप मुLय कायकार8 मुLय
अिधकार8 (माम पंचायत) अिधकार8

कायकार8

माम सेवक

6वःतार
(पंचायत)

अिधकार8

मामसेवक

6वःतार
(पंचायत)

अिधकार8

मो0हमेसाठH माःटर शे नर उपमुLय
कायकार8 उप मुLय कायकार8
यांना ूिश\ण दे णे.
अिधकार8 (माम पंचायत) अिधकार8 (माम पंचायत)
"ज#हािधकार8
उप"ज#हािधकार8(रोहयो) उप
(रोहयो)
उप"ज#हािधकार8
Wलक कम डाटा ए<श8 MIS Coordinator
ऑपरे टर यांना ूिश\ीत
करणे.
मामरोजगार सेवक व 6वःतार अिधकार8
गट 6वकास अिधकार8
माम
सेवक
यांना
ूिश"\त करणे
माम रोजगार सेवक 6वःतार अिधकार8
गट 6वकास अिधकार8
यांनी
केलेले
नPद8
तपासणीसाठH Random
चे0कंग करणे
Wलक कम डाटा ए<श8 सहाcयक
ूक#प "ज#हा MIS सम<वयक
ऑपरे टर यांनी केलेले अिधकार8
नPद8
तपासणीसाठH
Random चे0कंग करणे
फोटोमाफर यांनी केलेले सहाcयक
ूक#प "ज#हा MIS सम<वयक
काम
पूण
आ"ण अिधकार8
4यवःथीत झा#यानंतर
फोटोमाफर+या पेमDटचा
ूःताव तयार करणे.

मुLय
अिधकार8

कायकार8

"ज#हािधकार8

उप मुLय कायकार8
अिधकार8 (माम पंचायत)
उप मुLय
अिधकार8

कायकार8

गट 6वकास अिधकार8

गट 6वकास अिधकार8

Wलक कम डाटा ए<श8 सहाcयक
ऑपरे टर यांनी केलेले अिधकार8
नPद8
तपासणीसाठH
Random चे0कंग करणे

ूक#प "ज#हा MIS सम<वयक

गट 6वकास अिधकार8

फोटोमाफर यांनी केलेले सहाcयक
काम
पूण
आ"ण अिधकार8
4यवःथीत झा#यानंतर
फोटोमाफर+या पेमDटचा
ूःताव तयार करणे.

ूक#प "ज#हा MIS सम<वयक

गट 6वकास अिधकार8

माम रोजगार सेवक व सहाcयक
Wलक कम डाटा ए<श8 अिधकार8
ऑपरे टर यांनी योaय
काम के#यावर एका
म0ह<यात
ूशासकNय
खचातून मानधन अदा
करणे

ूक#प 6वःतार
(पंचायत)

अिधकार8 गट 6वकास अिधकार8

6वभागीय
ःतरावर8ल उप मुLय कायकार8 उप आयुZ (रोहयो)
मो0हमेबाबत संिनयंऽण अिधकार8 (रोहयो)
व पयवे\ण

6वभागीय आयुZ

ध<यवाद

!...

