
ग्रामसेवकाांकडील अतततरक्त कामे कमी 
करणे या मागणीच्या अनुषांगाने 
तपासणी व अभ्यास करून अहवाल 
सादर करण्यासाठी सतमती. 

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम तवकास तवभाग 

शासन तनणणय क्रमाांकः सांकीणण-2019/प्र.क्र.794/आस्था-7 
बाांधकाम भवन, मर्णबान पथ, 25, 
फोर्ण, मांत्रालय, मुांबई 400001 

तदनाांक: 24 तडसेंबर, 2021 

वाचा   
1) शासन तनणणय क्रमाांक. सांकीणण 2019/प्र.क्र.794/आस्था-7 तदनाांक 19 सप्र्ेंबर, 2019. 
2) मा.अपर मुख्य सतचव ( ग्राम तवकास) याांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक 

युतनयन डी.एन.ई.136 याांच्या प्रलांतबत मागण्याांबाबत तदनाांक 19 माचण, 202१ रोजी 
आयोतजत चचेचे इततवृत्त 

3) ग्राम तवकास तवभाग शासन तनणणय क्र.सांकीणण-2019/प्र.क्र.794/आस्था-7,  
तद. 22 तडसेंबर, 2021 

प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युतनयनने अतततरक्त कामे कमी  करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीच्या 

अनुषांगाने मा. राज्यमांत्री (ग्रामतवकास) याांच्या अध्यक्षतेखाली तदनाांक 15 जून, 2021 रोजी र्ालेल्या बठैकीतील 
चचेनुसार तसचे मा. अपर मुख्य सतचव (ग्राम तवकास) याांच्याकडे र्ालेल्या तद.19 माचण, 2021 रोजीच्या 
बठैकींसांदभात वाचा येथील इततवृत्तान्वये तदलेल्या तनदेशास अनुसरून ग्रामसेवक सांघर्नेच्या अतततरक्त कामे 
करणे या मागणीच्या अनुषांगाने तपासणी व अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी सांचालक, राष्ट्रीय ग्राम 
स्वराज अतभयान, पणेु याांच्या अध्यक्षतेखाली 6 सदस्यीय सतमती  गतठत करण्यात आली आहे.  
शासन तनणणय:-  

आता ग्रामसेवकाांकडील अतततरक्त कामे कमी करणे या मागणीच्या अनुषांगाने तपासणी व 
अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्यासाठी गतठत करण्यात आलेल्या सतमतीमधील सदस्याांची सांख्या 
6 वरुन 7 करण्यात येत असून सदर सतमतीमध्ये पुढील सदस्याचा समावशे करण्यात येत आहे.                       
अ.क्र. तपशील पद 
8 श्री.एल.एम.नागरगोजे, राज्य सहतचर्णीस, 

महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक सांघ, कोल्हापूर याांचे प्रतततनधी 
 सदस्य 
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2. सदर शासन तनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202112241711059720 असा आहे. हा शासन 
तनणणय तडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाांतकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 
 
 
                                का.गो.वळवी 
         उप सतचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रतत, 
1) सांचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अतभयान, पुणे 
2) अतततरक्त मुख्य कायणकारी अतधकारी, तजल्हा पतरषद, पुणे 
3) सांचालक, राज्य ग्राम तवकास सांस्था, यशदा, पुणे  
4) उप मुख्य कायणकारी अतधकारी (सामान्य), तजल्हा पतरषद, पुणे 
5) उप मुख्य कायणकारी अतधकारी (सामान्य), तजल्हा पतरषद, सातारा  
6) महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युतनयन डी.एन.ई.136  
7) महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक सांघ, कोल्हापूर 
8) श्री.एल.एम.नागरगोजे, राज्य सहतचर्णीस 
9) उप मुख्य कायणकारी अतधकारी (पांचायत), तजल्हा पतरषद, पुणे 

प्रत,  
1) मा. राज्यपाल याांचे सतचव 
2) मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सतचव 
3) मा. उप मुख्यमांत्री याांचे सतचव 
4) मा.मांत्री ( ग्राम तवकास) याांचे खाजगी सतचव 
5) मा. राज्यमांत्री (ग्राम तवकास) याांचे खाजगी सतचव 
6) अपर मुख्य सतचव/ प्रधान सतचव/ सतचव सवण मांत्रालयीन तवभाग, मुांबई 
7) सवण तवभागीय आयुक्त 
8) सवण तजल्हातधकारी 

http://www.maharashtra.gov.in/
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9) सवण तजल्हा पतरषदाांचे मुख्य कायणकारी अतधकारी 
10) सवण उपायुक्त (तवकास/आस्थापना), तवभागीय आयुक्त कायालये 
11) मातहती व जनसांपकण  महासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई 
12)  सवण सह/उप सतचव, अवर सतचव, कायासन अतधकारी, ग्रामतवकास तवभाग 
13) अपर मुख्य सतचव (ग्राम तवकास) याांचे स्वीय सहायक 
14) मातहती तांत्रज्ञान कक्ष (ग्रा.तव.तव), बाांधकाम भवन, मर्णबान पथ, फोर्ण, मुांबई 
15) आपले सरकार कक्ष (ग्रा.तव.तव), बाांधकाम भवन, मर्णबान पथ, फोर्ण, मुांबई 
16) तनवडस्ती, कायासन आस्था -7 
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