
Local Government Directory (LGD 
Code) संदभात सममती गमित करणेबाबत.  

 महाराष्ट्र शासन 
ग्राम मिकास मिभाग 

शासन मनणणय क्रमांकः पीइएस-4522/प्रक्र-80/असक 
बाधंकाम भिन, मर्णबान पथ, फोर्ण, 

मंत्रालय, म ंबइ- 400 001 
तारीख:   13 सप्र्ेंबर, २०२2. 

 

प्रस्तािना : 
 कें द्र शासनामाफण त NIC द्वारे इ-पंचायत आंर्रप्राआस स र् ऄंतगणत 11 अज्ञािली मिकमसत 

करण्यात अल्या ऄसून त्यापैकी लोकल गव्हनणमेंर् मिरेक्र्री (LGD) या अज्ञािलीमध्ये प्रत्येक महस ली 
गाि, ग्रामपंचायत, पंचायत सममती, मिल्हा पमरषद, नगरपंचायत, नगरपामलका, महानगर  पामलका 
आ.याचंे मिशेष संकेत कोि (Unique Code) तयार करण्यात येतात. या मिभागामाफण त ग्रामपंचायत, 
पंचायत सममती ि मिल्हा पमरषद यानंा LGD Code देण्याबाबत कायणिाही करण्यात येते. तथामप, 
यासािी महसूल मिभाग, नगरमिकास मिभाग ि मनििणकू अयोग याचंे सोबत समन्िय साधणे 
अिश्यक िरते. LGD Code सदंभातील कामकािाच्या ऄन षंगाने समन्िय रहािा यासािी एक 
राज्यस्तरीय सममती गमित करण्याची बाब शासनाच्या मिचाराधीन होती. त्यान सार याबाबत शासनाने 
खालील मनणणय घेतला अहे.  

शासन मनणणय :  
Local Government Directory (LGD Code) संदभात खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय सममती 

गमित करण्यात येत अहे. 

ऄ.क्र. सममतीची रचना पद 
1 ऄपर म ख्य समचि (ग्राममिकास) ऄध्यक्ष 
2 ऄपर म ख्य समचि (महसूल) सदस्य 
3 म ख्य मनििणकू ऄमधकारी तथा ऄपर म ख्य समचि 

सामान्य प्रशासन मिभाग 
सदस्य 

4 ऄपर म ख्य समचि (नगर मिकास -2) सदस्य 
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5 िमाबंदी अय क्त अमण संचालक, भमूी ऄमभलेख, प णे सदस्य 
6 राज्य मामहती ऄमधकारी, राष्ट्रीय सूचना मिज्ञान कें द्र, 

(NIC), म ंबइ 
सदस्य 

7 ईप समचि, अपले सरकार कक्ष, ग्राममिकास मिभाग सदस्य  समचि 
 

2.  ईपरोक्त प्रमाणे स्थापन केलेली सममती पंचायती राि मंत्रालय, भारत सरकार यानंी िळेोिळेी 
मदलेल्या मनदेशानं सार कायणिाही करेल.  

 

सदर शासन मनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या िबेसाइर् (www.maharashtra.gov.in) ईपलब्ध 
करण्यात अला ऄसून, ऄसून त्याचा संकेताक 202209121214205420 ऄसा अहे. हा अदेश 
मििीर्ल स्िाक्षरीने साक्षामंकत करुन काढण्यात येत अहे. 
          महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशान सार ि नािाने, 

  ( मनोि िाधि ) 
 ईप समचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा.राज्यपाल याचंे समचि  
2. मा.म ख्यमंत्री यांच ेप्रधान समचि 
3. मा.ईपम ख्यमंत्री यांच ेसमचि 
4. मा.ऄपर म ख्य समचि (महसलू मिभाग), मंत्रालय, म ंबइ  
5. मा.ऄपर म ख्य समचि (नगर मिकास-2), मंत्रालय, म ंबइ  
6. मा.ऄपर म ख्य समचि (म ख्य मनििणकू ऄमधकारी तथा ऄपर म ख्य समचि सामान्य प्रशासन मिभाग), 

मंत्रालय, म ंबइ  
7. िमाबदंी अय क्त अमण सचंालक, भमूी ऄमभलेख, प णे 
8. ग्राममिकास मिभागातील सिण सह समचि/ईप समचि, बाधंकाम भिन, म ंबइ 
9. राज्य मामहती ऄमधकारी, राष्ट्रीय सूचना मिज्ञान कें द्र, (NIC), म ंबइ 
10. मा.ऄपर म ख्य समचि (ग्राम मिकास मिभाग), यांच ेस्िीय सहायक 
11. मनििनस्ती (असक), ग्राममिकास मिभाग 
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