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ग्रामपंचायत शाखेची रचना व कततव्ये
( The particulars of its organization, functions and duties )
अहिकारी व कमतचारी यांचे अहिकार व कततव्ये
( The powers and duties of its officers and employees)
हनणतय प्रहियेमध्ये पयतवेक्षणासाठी अस्ततत्वात असलेली कायतपध्दती व
उत्तरदाहयत्व
(The procedure followed in the decision making process including
channels of supervision and accountability.)
कामाचा हनपटारा करण्यासंबिी ठरहवण्यात आलेले हनकष
(The norms set by it for the discharge of its functions)
कामाचा हनपटारा करण्यासाठी कमतचा-यांच्याकडू न वापरले जाणारे ककवा
कायालयाने ठरहवलेले ककवा हनयंहित केलेले अहिहनयम म ॅन्युअल्स व अहिलेख.
( The rules regulation ,instruction, manuals and records held by it or
under its control or used by its employees for discharging its
functions.)
कायालयाने ठे वलेले ककवा हनयंहित केलेले अहिलेखयांचे गटवार तक्ते.
(Statement of the categories of documents that are held by it or under
its control )

अस्ततत्वात असलेल्या कोणत्यािी ठरावावर सल्ला घेणे ककिंवा ववचारार्थ
मािंडणे याकररता जनसिंपकाथतील लोकप्रतततनिी ,

8

पृष्ठ क्र.

प्रशासकीय िोरणाचे

सस
ु त्र
ू ीकरण करणे.
(The particulars of nay arrangement that exists for consultation with or
representation by the members of the public in relation to the
formulation of its policy or implementation there of .)
ज्यामध्ये सल्ला दे ण्याकररता दोन ककिंवा अधिक व्यकतीिंचे घटक असणा-या
मिंडळात पररषदे त सममतीत अर्वा इतर सिंतर्ामध्ये त्या

मिंडळाच्या

पररषदे च्या सममतीच्या बैठका त्याचे इततवत्ृ त खुलासा िया जनतेसाठी
खल्
ु या आिे त.

(A Statement of the boards, councils, committee and other bodies
consisting of two or more persons constituted as its part are for the
purpose of its advise and as to whether meetings of those boards,
councils, committee and other bodies are open to the public or the
minutes of such meeting are accessible for public.)
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अहिकारी व कमतचारी यांची सूची :(A directory of its officers and employees)
हनयमांतगतत तरतूदींच्या आिारे या अहिकारी व कमतचा-यांना हमळणारे माहसक
वेतन व ित्ते :(The monthly remuneration received by each of its officers and
employees, including the system of compensation as provided in its
regulations. )
कायालयातील प्रत्येक हविागाला ठरवून हदलेले अंदाजपिक त्यामध्ये प्रत्येक
योजनेचा तपशील प्रततावहवत खचत व हवतरणाचा तपशील असावा :(The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of
all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made)
सहाय्यकिू कायतिम कायास्न्वत करण्याची कायतपध्दती त्यामध्ये ठरहवणेत
आलेला खचत व त्या अंतगतत संबहित योेेजनेचा लाि दशतहवणारा तक्ता :(The manner of excution of subsidy porgrammes,including the
amounts allocated and the details of beneficiaries of such programme.)
योजनेच्या सवलती हमळणा-या लािार्थीचा तपशील,परवाने ककवा प्रदान करण्यात
आलेले प्राहिकार :(Particulars of recipients of cncessions,permits or authorzations grated
by it )
कायालयात उपलब्ि असलेली ककवा ठे वण्यात आलेल्या तपशीलवार माहहतीचे
इलेक्रॉहनक नमुन्यामध्ये संपक्ृ तीकरण करुन ठे वले असल्यास तशी माहहती
(Details in respect of the information, available to or held by it, reduced
in an electronic form.)
नागहरकांना माहहती उपलब्ि होण्यासाठी करुन ठे वलेल्या सुहविांचा तपशील
ग्रंर्थालय ककवा अभ्यास कक्षांच्या वेळा तशी व्यवतर्था केली असल्यास
(The particulars of facilities available to citizens for obtaing
information,including the working hours of a library of a library or
reading room if maintained for public use.)
सवतसािारण शाखेतील शासकीय माहहती अहिकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती
अहिकारी व अपीलीय प्राहिकारी यांची नावे,हु द्दे व अन्य तपशील.
(The names,designation and other particulars of the Public information
officer.)
लागु केलेली अन्य माहहती
(Such other information as may be prescribed)

हिल्िाहिकारी कायालय, पुणे
ग्रामपंचायत शाखा
ग्रामपंचायत शाखे ची रचना पुढीलप्रमाणे
हिल्िाहिकारी तथा हिल्िादं डाहिकारी पुणे
अपर हिल्िाहिकारी पुणे
अपरü हिल्िादं डाहिकारी तथा हनवासी उपहिल्िाहिकारी पुणे
तिहसलदार (सववसािारण)

अव्वल कारकू न(1)

अव्वल कारकू न(2)

हलहपक(1) हलहपक(2)हलहपक(3)

हलहपक(4) हलहपक(5)

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

Ûëú¦ü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü ÛúÖµÖ¤üÖ 2005 †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖÛúÖ¸üß ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖãÞÖê
ÝÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¿ÖÖÜÖê“Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤üß®ÖãÃÖÖ¸ü 17 ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖãªÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
Ûú»Ö´Ö 4 (1) (²Öß) (1) ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 2005 †®¾ÖµÖê
¯ÖÏÛúÖ¿Ö®ÖÖ“ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 01/01/2016
1. ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖÛúÖ¸üß ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖãÞÖê µÖê£Öß»Ö ÝÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¿ÖÖÜÖê“Öß ¸ü“Ö®ÖÖ ÛúÖµÖì ¾Ö ÛúŸÖÔ¾µÖ µÖÖÓ“ÖÖ
ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö
(The particulars of its organisation, function and duties)
कायालयाचे नाव :- हजल्हाहिकारी कायालय, पुणे ग्रामपंचायत शाखा
पत्ता :- हविानिवन, जुनी इमारत, पहहला मजला, पुणे 1
कायालय प्रमुख :- श्रीमती रोहहणी आखाडे , तहहसलदार सवतसािारण शाखा पुणे
कायव क्षेत्र :- पुणे हजल्हा
कायालयीन दूरध्वनी िमांक :- 020-26123370,
वेळ:- सकाळी 10 ते 5.45
साप्ताहिक सुट्टी व हवहशष्ट सेवा काल :- रहववार व दर महहन्याचा दुसरा व चौर्था
शहनवार व शासकीय राजपिात प्रहसध्द केलेल्या सवत कायालयीन सुट्टया .

हिल्िाहिकारी कायालय, पुणे ग्रामपंचायत शाखे मध्ये
खालील कामकाि केले िाते
1) हजल्हा पहरषद व पंचायत सहमती सावतहिक हनवडणूकीचे प्रिाग रचना व
आरक्षणाचे कामकाज करणे.
2) मा.राज्य हनवडणूक आयोग,महाराष्ट्र यांचेकडील प्राप्त कायतिमानुसार
ग्रामपंचायतीची प्रिाग रचना तहहसलदार यांचेमाफतत करणे.
3) आयोगाकडील कायतिमानुसार ग्रामपंचायतींची मतदार यादी तहहसलदार
यांचेमाफतत तयार करणे.
4) आयोगाकडील
ग्रामपंचायतींची

हनवडणूक
हनवडणूक

कायतिमानुसार
घे णेकामी

कामकाज

सवत
पार

टप्प्यांनस
ु ार
पाडणे

व

हनवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्याबाबतचे सवत अहवाल शासनास सादर करणे.
5) ग्रामपंचायतींच्या सावतहिक/पोटहनवडणूकीचे कामकाज करणे.
6) ग्रामपंचायतींच्या हनवडणूकीसाठी मतदान यंिे, मेमरी हचप्स, ब ॅट-या इ.सवत
मतदान साहहत्याचे संबंहित तहहसल कायालयांना वाटप करणे.
7) ग्रामपंचायतींच्या हनवडणूकीकामी शासनाकडू न प्राप्त होणारे अनुदान सवत
संबंहित तहहसल कायालयांना वाटप करणे.
8) हजल्हा पहरषद व पंचायत सहमतीचे पोटहनवडणूकीचे कामकाज पहाणे.
9) मुंबई ग्रामपंचायत अहिहनयम 1958 मिील तरतूदीनुसार प्राप्त झालेल्या
तिारी अजावर सूनावणी घे ऊन हनणतय दे णे.

हिल्िाहिकारी कायालय पुणे
ग्रामपंचायत शाखा
कलम 4(1)(बी)(2) माहितीचा अहिकार अहिहनयम 2005 अन्वये
प्रकाशनाचा हद. 01/01/2016
---------------------------------------------------------------------------------कायालयातील अहिकारी व कमवचारी यांचे अहिकार व कतवव्ये
(The powers and duties of its officers and employees)
हिल्िाहिकारी तथा हिल्िादं डाहिकारी :1. हजल्हा पहरषद पंचायत सहमती अहिहनयम 1961 नुसार मुदत संपले नंतर हजल्हा पहरषद
गट व पंचायत सहमतीचे गणाचे प्रततावास प्रार्थहमक व अंहतम मंजरु ी दे णे.
2. हजल्हा पहरषद व पंचायत सहमती हनवडणूक अनुदान वाटप आदे शास मंजरु ी दे णे.
अपर हिल्िाहिकारी :1. मा. राज्य हनवडणूक आयोग महाराष्ट्र मुंबई यांचकडू न प्राप्त झालेल्या मुदत संपणाया ग्रामपंचायतीच्या सावतहिक हनवडणूक कायतिमानुसार तहहसलदार यांचेकडू न प्राप्त
झालेले ग्रामपंचायतीचे प्रिाग रचनेचे प्रततावास प्रार्थहमक व अंहतम मंजरु ी दे णे
2. मुंबई ग्रामपंचायत अहिहनयम 1958 चे कलम 127,131,132 अ नुसार अनुदान
वाटप आदे शास मंजरु ी दे णे
3. हजल्हाहिकारी कायालयातील ग्रामपंचायत शाखेत काम करणाऱ्या कमतचारी वगाच्या
कामावर दे खरे ख करुन हनयंिण ठे वणे.
4. ग्रामपंचातयीच्या हववाद अजा संदिातील केस बाबत आवश्यक ती कायतवाही
करणे.
5. वर नमूद केलेल्या कामाव्यहतहरक्त ग्रामपंचायतीच्या प्रशासनाच्या संदिातील इतर
कामे पार पाडणे.
6. मागास व अहदवासी क्षेिातील ग्रामपंचायतीना अनुदान वाटप आदे शास मंजरु ी दे णे
7. हजल्हा पहरषद पंचायत सहमती अहिहनयम 1961 चे कलम 144, 155 (1), 155(2),
185, अनुदान वाटप आदे शास मंजरु ी दे णे.

हनवासी उपहिल्िाहिकारी तथा अपर हिल्िादं डाहिकारी :1. मा. राज्य हनवडणूक आयोग महाराष्ट्र मुंबई यांचकडू न प्राप्त झालेल्या मुदत संपणा-या
ग्रामपंचायतीच्या सावतहिक हनवडणूक कायतिमानुसार तहहसलदार यांचेकडू न प्राप्त झालेले
ग्रामपंचायतीचे प्रिाग रचनेचे प्रततावास प्रार्थहमक व अंहतम मंजरु ी दे णे.
2. हजल्हा पहरषद पंचायत सहमती अहिहनयम 1961 नुसार मुदत संपले नंतर हजल्हा पहरषद
गट व पंचायत सहमतीचे गणाचे प्रततावास प्रार्थहमक व अंहतम मंजरु ी दे णे.
3. मुंबई ग्रामपंचायत अहिहनयम 1958 चे कलम 127,131,132 अ नुसार अनुदान वाटप
आदे शास मंजरु ी दे णे.
4. हजल्हा पहरषद पंचायत सहमती अहिहनयम 1961 चे कलम 144, 155 (1),
185, अनुदान वाटप आदे शास मंजरु ी दे णे

155(2),

5. मागास व अहदवासी क्षेिातील ग्रामपंचायतीना अनुदान वाटप आदे शास मंजरु ी दे णे
6. हजल्हाहिकारी कायालयातील ग्रामपंचायत शाखेत काम करणाऱ्या कमतचारी वगाच्या
कामावर दे खरे ख करुन हनयंिण ठे वणे.
7. ग्रामपंचातयीच्या हववाद अजा संदिातील केस बाबत आवश्यक ती कायतवाही करणे.
8. वर नमूद केलेल्या कामाव्यहतहरक्त ग्रामपंचायतीच्या प्रशासनाच्या संदिातील इतर कामे
पार पाडणे.
तिहसलदार (सववसािारण) :1. मा. राज्य हनवडणूक आयोग महाराष्ट्र मुंबई यांचकडू न प्राप्त झालेल्या मुदत संपणा-या
ग्रामपंचायतीच्या सावतहिक हनवडणूक कायतिम सवत उपहविागीय अहिकारी व सवत
तहहसलदार यांना दे ण्यात येऊन मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीचे सावतहिक हनवडणूकीचे
प्रतताव तहहसलदार यांचेकडू न प्राप्त करुन घे ऊन हनयमानुसार तपासणी करुन मा. हनवासी
उपहजल्हाहिकारी व मा. हजल्हाहिकारी यांचेकडे मंजरु ीसाठी सादर करणे.
2. हजल्हा पहरषद पंचायत सहमती अहिहनयम 1961 नुसार हरक्त पदाची पोट हनवडणूक
घे णेकामी प्रतताव सादर करणे.
3. मुंबई ग्रामपंचायत अहिहनयम 1958 चे कलम 127,131,132 अ नुसार अनुदान वाटप
आदे शास मंजरु ी दे णेकामी प्रतताव सादर करणे.

4. हजल्हा पहरषद पंचायत सहमती अहिहनयम 1961 चे कलम 144, 155 (1), 155(2),
185, अनुदान वाटप आदे शास मंजरु ी दे णेकामी प्रतताव सादर करणे.
5. मागास व अहदवासी क्षेिातील ग्रामपंचायतीना अनुदान वाटप आदे शास मंजरु ी दे णेकामी
प्रतताव सादर करणे.
6. हजल्हाहिकारी कायालयातील ग्रामपंचायत शाखेत काम करणाऱ्या कमतचारी वगाच्या
कामावर दे खरे ख करुन हनयंिण ठे वणे.
7. ग्रामपंचातयीच्या हववाद अजा संदिातील केस बाबत आवश्यक ती कायतवाही करणे.
8.वर नमूद केलेल्या कामाव्यहतहरक्त ग्रामपंचायतीच्या प्रशासनाच्या संदिातील इतर कामे
पार पाडणे.

अव्वल कारकुन व हलपीक यांचे अहिकार व कतवव्य:अ.
क.

संकलनाचे
नांव

हु ददा
अव्वल
कारकुन

1

2

3

4

पसप-1

पसप-2

पसप-3

संकलनांचे काम
खालील हवषयाबाबतच्या हलहपक यांचेकडील
असलेल्या कामकाजावर हनयंिण आहण मागतदतशन
करुन अंहतम कायतवाही करणेकामी सादर करणे.

हलपीक

1. वकतशीट ठे वणे/अवेट रहजतटर ठे वणे.
2. आवक टपाल घे ऊन नोंदवहीत नोंदवून टपाल
सवत संकलनास वाटप करणे व
जावक टपाल
पाठवून दे णे.
3. आतर्थापना हवषयक सवत कामे.
4. जात पडताळणी अजत संबहितांकडे पाठवून
पाठपुरावा करावा व पोहोच घे ऊन संबंहित
तहहसलकडे पाठहवणे.
5. सुट हरझवेशन /वाहन व्यवतर्था पहाणे.
6. जुने कागदपि रे कॉडत ला पाठहवणे.

हलपीक

1. वकतशीट ठे वणे/अवेट रहजतटर ठे वणे.
2.अहपलाचे केसेस (सवत प्रकारच्या)
रहजष्ट्टरला नोंदहवणे व मा. मुखय कायतकारी
3हववाद अजाबाबत नोटीसा काढू न सुनावणी
घे णेकामी पुढील कायतवाही करणे.

हलपीक

1) ग्रामपंचायत हनवडणूकांबाबत मा. राज्य हनवडणूक
आयोगाने हदलेल्या हनदे शानुसार मतदार यादी तहहसल
कायालयामाफतत तयार करणे
2) ग्रामपंचायत हनवडणूककामी प्रिाग रचना व
आरक्षणाबाबतचे कामकाज तहहसल कायालयामाफतत
तयार करणे
3)ग्रामपंचायतचे
सरपंच/उपसरपंच
हनवडणूका
घे णेबाबतचे कामकाज करणे
4) ग्रामपंचायत सरपंच आरक्षणाबाबतचे कामकाज पाहणे
5)ग्रामपंचायतीच्या सावतहिक/पोट हनवडणूकीचे कामकाज
पाहणे
6) ग्रामपंचायतचे हनवडणूकीकामी मा. राज्य हनवडणूक
आयोगाच्या हनदे शानुसार हवहवि अहवाल सादर करणे.

अ.
क.

संकलनाचे
नांव

हु ददा

5

पसप-4

हलपीक

6

पसप-5

हलपीक

संकलनांचे काम
1) ग्रामपंचायतीना उपकर अनुदान वाटप करणे.
2) जमीन महसूल अनुदान वाटप करणे.
3) जमीन समानीकरण अनुदान वाटप करणे.
4) हजल्हा पहरषदे स सामान्य उपकर अनुदान वाटप करणे.
5) हजल्हा पहरषदे स वाढीव उपकर अनुदान वाटप करणे.
6) पंचायत सहमत्यांना वाढीव उपकर अनुदान वाटप
करणे.
7) हजल्हा पहरषदे स सापेक्ष उपकर अनुदान वाटप करणे.
8) हजल्हा पहरषदे स प्रोत्साहनपर उपकर अनुदान वाटप
करणे.
9) ग्रामपंचायत व हजल्हा पहरषद व पंचायत सहमती
हनवडणूकामी प्राप्त होणाऱ्या अनुदानाचे वाटप करणे
10) शासनाकडू न व मा. आयुक्त, पुणे यांचेकडू न
अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर त्याचे हवतरण करणे. खचाचे
ताळमेळ मा. महालेखापाल, मुंबई व मा.े1 आयुक्त, पुणे
यांना सादर करणे
11) मागास व आहदवासी क्षेिातील ग्रामपंचायतीना
हवत्तीय सहाय्य अनुदानाचे वाटप करणे
1) ग्रामपंचायत व हजल्हा पहरषद व पंचायत सहमती
मिील हरक्त पदांचा अहवाल शासनास पाठहवणेबाबतचे
कामकाज
2)हनवडणूक संकलनास संगणकाचे काम
करणेस
मदत करणे.
3) माहहती अहिकारी खालील प्राप्त प्रकरणाचा हनपटारा
करणे
4) हायकोटत प्रकरणांबाबत कायतवाही करणे.

हिल्िाहिकारी कायालय
ग्रामपंचायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (3) माहितीचा अहिकार अहिहनयम 2005 अन्वये
प्रकाशनाचा हदनांक 01/01/2016
-------------------------------------------------------------------------------------3. हनणवय प्रहक्रये मध्ये पयव वेक्षणासाठी अस्ततत्वात असलेली कायव पध्दती व उत्तरदाहयत्व :(The Procedure followed in the decision making process including channels of
supervision and accountability)
ग्रामपंचायत शाखेच्या दै नंहदनी कामकाजात पयतवेक्षण व मुल्यमापनासाठी सवत
शासकीय कायालयाअंतगतत अस्ततत्वात असलेली कायतपध्दती कायास्न्वत आहे . (Channel of
Communication) शाखांतगतत प्रार्थहमक ततरावर अ.का./हलपीक यांचे माफतत प्रकरणांचे
सादरीकरण होते. त्यामध्ये पयतवेक्षणासाठी व हनणतयासाठी आवश्यक ती सवत प्रार्थहमक माहहती
सादर करणेची माहहती नमुद करणेची राहू न गेले असल्यास ती नमुद करुन हजल्हाहिकारी
ककवा हनवासी उपहजल्हाहिकारी यांना योग्य तो हनणतय घे ता यावा या दृष्ट्टीने मोजक्या शब्दात
संपण
ू त प्रकरणांचा परामषत घे वन
ू ते प्रकरण तहहसलदार सवतसािारण यांचेमाफतत वरीष्ट्ठांकडे
हनणतयासाठी पाठहवले जाते.
ग्रामपंचायत शाखेच्या प्रकरणात पयतवेक्षण व मुल्यमापन व हनणतयासाठी खालील प्रमाणे
कायतपध्दती अवलंहबली जाते.
1.प्राथहमक ततरावरील काम :- हलपीक - अव्वल कारकून
2.पयव वेक्षण व मुल्यमापन :- तहहसलदार सवतसािारण
3.हनणवय प्रहक्रये शी सिभागी अहिकारी :- हनवासी उपहजल्हाहिकारी,
4.हनणवयाहिकारी :- हजल्हाहिकारी / अपर हजल्हाहिकारी
5.िोरणात्मक अहिकारी :- मा. शासन, मा. राज्य हनवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
प्रत्येक प्रकरणी हनणतय घे ण्याची जबाबदारी सामुदाहयक (Joint responsibility)
आहे . कोणत्याही प्रकरणासंबिी एखादया पातळीवर हवनाकारण हवलंब झाल्यास त्या ततरावर
जबाबदारी हनस्श्चत करण्याची कायतवाही केली जाते.

हिल्िाहिकारी कायालय
ग्रामपंचायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (4) व (5) माहितीचा अहिकार अहिहनयम 2005 अन्वये
प्रकाशनाचा हदनांक 01/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------4. कामाचा हनपटारा करण्यासंबिी ठरहवण्यात आलेले हनकष :(The norms set by it for the descharge of its funcions)
1. ग्रामपंचायत शाखेत प्राप्त होणा-या ग्रामपंचायत प्रकरणात, अजात सवतसािारणपणे
15 हदवसात हनणतय अपेहक्षत आहे .
2. प्राप्त झालेली प्रकरणे हविाग, हजल्हा, तालुका पातळी व इतर कायालये यांचे
माहहतीशी संबहित असेल तर सवतसािारणपणे 90 हदवसात कायतवाही अपेहक्षत
आहे त.

5. कामकािाचा हनपटारा करण्यासाठी कमवचा-यांकडू न वापरली िाणारे ककवा
कायालयाने ठरहवलेले ककवा हनयं हत्रत केलेले अहिहनयम सुचनापत्रे, मॅन्युअल्स
व अहभलेख :(The rules regulation, instruction , manuals and records held by it or under its
control of used by its employees for discharging its functions.)

अ
क्र
1

कामकािाचा तपशील

संबंहित शासन हनणवय
/ कायदा

संकलन

ग्रामपंचायतीच्या सावतहिक / पोट मुंबई
ग्रामपंचायत
हनवडणूकीचे कामकाज पाहणे
अहिहनयम 1958 चे कलम
10-अ
ग्रामपंचायत हनवडणूकांबाबत मा. मुंबई
ग्रामपंचायत
राज्य हनवडणूक आयोगाने हदलेल्या अहिहनयम 1958 चे कलम
हनदे शानुसार मतदार यादी तहहसल 12
कायालयामाफतत करणे
ग्रामपंचायत हनवडणूककामी प्रिाग मुंबई ग्रामपंचायत (गावाचे
रचना व आरक्षणाबाबतचे कामकाज प्रिागात हविाजन करणे
पाहणे
आहण स्तिया, अनुसहू चत
जाती
व
अनुसहू चत
जमातीसाठी जागा राखून
ठे वणे) हनयम 1966 चे
हनयम 14
ग्रामपंचायतचे
सरपंच/उपसरपंच मुंबई ग्रामपंचायत
हनवडणूका घे णेबाबतचे कामकाज अहिहनयम 1958 चे कलम
करणे
33

पसप-3

5

सरपंच, सदतय राजीनामा बाबत मुंबई ग्रामपंचायत
हववाद अजत
अहिहनयम 1958 कलम 29

पसप-2

6

सरपंच
व
उपसरपंच
यांच्या
हनवडणुकीसाठी
कायतपध्दतीबाबत
हववाद
सरपंच व उपसरपंच अहवश्वास
ठरावाबाबतचे हववाद अजत

मुंबई ग्रामपंचायत
अहिहनयम 1958 कलम 33

पसप-2

मुंबई ग्रामपंचायत
अहिहनयम 1958 कलम
35(3-ब)
जात पडताळणी प्रमाणपि मुदतीत मुंबई ग्रामपंचायत
सादर न केलेने अपािता
अहिहनयम 1958 कलम 10
(अ-1)

पसप-2

2

3

4

7

8

पसप-3

पसप-3

पसप-3

पसप-2

9

ग्रामपंचायत सदतय म्हणून चालू मुंबई ग्रामपंचायत
राहण्यास असमर्थत ठरहवणेबाबत
अहिहनयम 1958 कलम 16
तरतूद
10 हजल्हा पहरषद सदतय खचाचा हहशोब हजल्हा पहरषदा व पंचायत
सादर मुदतीत सादर न केलेमळ
ु े सहमत्या अहिहनयम, 1961
अपाि ठरहवणेबाबत कामकाज
कलम 15 ख(1) व कलम
62क (1)
11 ग्रामपंचायत सदतयांहवरूध्द हववाद मुंबई ग्रामपंचायत
अजांबाबत कायतवाही करणे
अहिहनयम 1958 कलम 14

पसप-2

12 हजल्हा
पहरषद
व
पंचायत महाराष्ट्र हजल्हा पहरषदा
सहमत्यामिील
जागांचे आहण पंचायत सहमत्या
आरक्षणाबाबतचे कामकाज
(जागांच्या आरक्षणाची
पध्दत व चिानुिम) हनयम,
1996
13 हजल्हा पहरषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हजल्हा पहरषदा व पंचायत
यांची हनवडणूकीबाबतचे कामकाज
सहमत्या अहिहनयम, 1961
कलम 42, 45, 48
14 पंचायत सहमतीचा सिापती व हजल्हा पहरषदा व पंचायत
उपसिापती यांची हनवडणूक
सहमत्या अहिहनयम, 1961
कलम 64, 67, 68, 75

पसप-1

पसप-2

पसप-2

पसप-1

पसप-1

हिल्िाहिकारी कायालय
ग्रामपंचायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (6) माहितीचा अहिकार अहिहनयम 2005 अन्वये
प्रकाशनाचा हदनांक 01/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------6. कायालयाने ठे वलेले ककवा हनयं हत्रत केलेले अहभलेखाचे गटवार तक्ते :(The Statement of categories of document that are held by it or under its
control.)
ग्रामपंचयात शाखेतील अहिलेखाचे खालील प्रमाणे जतन करावयाच्या कालाविीनुसार
वगीकरण करुन अहिलेख जतन केले जातात व हवहहत कालाविीनंतर ते नष्ट्ट
करण्यात येतात.
अ.
क्र.
1
2

वगववारी
अ
ब

ितन
करावयाची वषव
कायमतवरुपी
30 वषे

3

क

5 वषे

4

ड

1 वषे

5

झेड पेपर

---------

तपशील
शासन तर्थायी आदे श, न्यायालयीन हनणतय संदित इ.
ग्रामपंचायत व हजल्हा पहरषद व पंचायत सहमती यांचे
अनुदान (हनवडणूक/उपकर)
ग्रामपंचायत व हजल्हा पहरषद व पंचायत सहमती यांचे
प्रतताव, कायतहववरणे, आवक जावक बारहनशी इ.
तिारी, हकरकोळ रजेचे अजत, अजतदारांनी केलेले
अजत व त्यावर केलेली कायतवाही
क्षहतपती शासन आदे श प्राप्त होणेवर

हिल्िाहिकारी कायालय
ग्रामपंचायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (7) माहितीचा अहिकार अहिहनयम 2005 अन्वये
प्रकाशनाचा हदनांक 01/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------7 अस्ततत्वात असलेल्या कोणत्यािी ठरावावर सल्ला घे णे ककवा हवचाराथव मांडणे
याकहरता िनसंपकातील लोकप्रहतहनिी,प्रशासकीय िोरणाचे सूसहू त्रकरण करणे
:(The particulars of any arrangement that exists for consultation with or
representation by the member of the public in relation to the
formulation of its policy or implementation there of. )
ग्रामपंचायत शाखेकडू न िोरणात्मक हनणतय घे तले जात नाही. सवत िोरणात्मक हनणतय
मा.शासन अगर मा.राज्य हनवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेमाफतत घे तले जातात.

हिल्िाहिकारी कायालय
ग्रामपंचायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (8) माहितीचा अहिकार अहिहनयम 2005 अन्वये
प्रकाशनाचा हदनांक 01/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------1.
ज्यामध्ये सल्ला दे ण्यासाठी दोन ककवा अहिक व्यक्तींचे घटक असणा-या
मंडळात,पहरषदे त, सहमतीत अथवा इतर संतथामध्ये त्या मंडळाच्या पहरषदे च्या
बै ठका त्याचे इहतवृत्त खुलासा िया िनतेसाठी खुल्या आिे त.
(A Statement of the boards, councils, committee and other bodies
consisting of two or more persons constituted and its parts are for the
purpose of its advise and as to whether are open to the public or the
minutes of such meeting are accessible for public. )
ग्रामपंचायत शाखेच्या दै नंहदन कामकाजात मदत करणेसाठी व िोरणात्मक
हनणतय घे ण्यासाठी कोणतीही सहमती गठण करण्यात आलेली नाही.

हिल्िाहिकारी कायालय
ग्रामपंचायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (9) माहितीचा अहिकार अहिहनयम 2005 अन्वये
प्रकाशनाचा हदनांक 01/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------9. अहिकारी व कमवचारी यांची सूची :(A directory of its officer and employees.)
शासन महसूल व वन हविाग यांचेकडील शासन हनणतय ि. संकीणत 2002
प्र.ि.66(िाग)इ8 हदनांक 20/3/2006 अन्वये हजल्हाहिकारी महसूल शाखा यांचेकडील
आदे श ि. पमई/550/दोन हद. 24/7/07 अन्वये हजल्हाहिकारी कायालयाच्या
आतर्थापनेवरील सवत पदांचा आकृ तीबंि मंजरु झालेला आहे .
सववसािारण

शाखे त

आकृ हतबं िानुसार

कायव रत

असणा-या

कमवचा-यांच्या

पदांबाबत माहिती खालीलप्रमाणे.
अनु.िमांक
1
2
3

पदाचे नाव
तहहसलदार
अव्वल कारकून
हलपीक

एकुण कमतचा-यांची संखया
1
2
5

ग्रामपंचायत शाखे त काम करणा-या अहिकारी व कमवचारी यांची सूची :अ.ि.
कमतचाऱ्याचे नाव
1
श्रीमती रोहहणी आखाडे

पदनाम
तहहसलदार

रुजु हदनांक
04/08/2012

2

श्रीमती पी. एस. बोडे

अव्वल कारकून

01/07/2011

3
4
5

श्री. टी. ए. शेख
श्रीमती व्ही. पी. गोसावी
श्रीमती जे. एस. डामसे

अव्वल कारकून
हलपीक
हलपीक

04/03/2014
25/02/2010
19/07/2010

6
7
8

श्रीमती ए. ओ. ओक
श्री. एस. जे. जािव
श्री. आर. पी. रे नगुंटवार

हलपीक
हलहपक
हलहपक

01/09/2010
23/08/2013
12/08/2014

दुरध्वनी िमांक

26123370

हिल्िाहिकारी कायालय
ग्रामपंचायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (10) माहितीचा अहिकार अहिहनयम 2005 अन्वये
प्रकाशनाचा हदनांक 01/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------10. हनयमंतवगत तरतूदींच्या आिारे या अहिकारी व कमवचा-यांना हमळणारे
माहसक वेतन व भत्ते :(The monthly remuneration received by each of its officers and
employees, including the system of compensation as provided in its
regulations. )
अ.क्र.

अहिकारी /कमवचारी

पदनाम

वेतनश्रेणी

तहहसलदार

15600-39100
ग्रेड पे 5000
5200-20200
ग्रेड पे 4300
5200-20200
ग्रेड पे 3500
5200-20200
ग्रेड पे 1900
5200-20200
ग्रेड पे 1900
5200-20200
ग्रेड पे 1900
5200-20200
ग्रेड पे 1900
5200-20200
ग्रेड पे 1900

1

श्रीमती रोहहणी आखाडे

2

श्रीमती पी. एस. बोडे

अव्वल कारकून

3

श्री. टी. ए. शेख

अव्वल कारकून

4

श्रीमती व्ही. पी. गोसावी

हलपीक

5

श्रीमती जे. एस. डामसे

हलपीक

6

श्रीमती ए. ओ. ओक

हलपीक

7

श्री. एस. जे. जािव

हलहपक

8

श्री. आर. पी. रे नगुंटवार

हलहपक

याहशवाय महाराष्ट्र शासनाने मंजरु केलेले महागाई ित्ता, घरिाडे ित्ता, शहर
ित्ता, वाहन ित्ता, इ. ित्ते श्रेणी हनहाय प्राप्त होतात.

हिल्िाहिकारी कायालय
ग्रामपंचायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (11) माहितीचा अहिकार अहिहनयम 2005 अन्वये
प्रकाशनाचा हदनांक 01/01/2016
-----------------------------------------------------------------------------

11 . सवव योिनांचा तपशील, प्रतताहवत खचव दशव हवणारा, आपल्या
प्रत्ये क अहभकरणाला नेमन
ु हदलेला अथवसंकल्प आहण संहवतरीत
केलेल्या रकमांचा अिवाल.
सदरील माहिती या शाखे शी संबंहित नािी.

हिल्िाहिकारी कायालय
ग्रामपंचायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (12) माहितीचा अहिकार अहिहनयम 2005 अन्वये
प्रकाशनाचा हदनांक 01/01/2016
---------------------------------------------------------------------------------

12. अथवसािाय्य कायव क्रमाच्या अंमलबिावणीची रीत तसेच वाटप
केलेल्या रकमा आहण अशा कायव क्रमाच्या लाभहिका-यांच्या तपशील;
सदरील माहिती या शाखे शी संबहित नािी.

हिल्िाहिकारी कायालय
ग्रामपंचायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (13) माहितीचा अहिकार अहिहनयम 2005 अन्वये
प्रकाशनाचा हदनांक 01/01/2016
---------------------------------------------------------------------------------

13.ज्या व्यक्तींना सवलती , परवाने ककवा प्राहिकारपत्रे हदलेली आिे अशा
व्यक्तींचा तपशील;
सदरील माहिती हनरं क.

हिल्िाहिकारी कायालय
ग्रामपंचायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) व (14) माहितीचा अहिकार अहिहनयम 2005 अन्वये
प्रकाशनाचा हदनांक 01/01/2016
---------------------------------------------------------------------------------

14.इलेक्रॉहनक तवरुपात त्यास उपलब्ि असलेल्या ककवा त्याच्याकडे
असलेल्या माहितीच्या संबंहितील तपशील;
सदरील माहिती हनरं क.

हिल्िाहिकारी कायालय
ग्रामपंचायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (15) माहितीचा अहिकार अहिहनयम 2005 अन्वये
प्रकाशनाचा हदनांक 01/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------

15.माहिती हमळहवण्यासाठी नागहरकांना उपलब्ि असणा-या सुहविांचा
तपशील , तसेच सावविहनक वापरासाठी चालहवण्यात ये त असलेल्या
ग्रंथालयाच्या ककवा वाचनालयाच्या कामकािाच्या वेळांचा तपशील.
हजल्हाहिकारी कायालयातील ग्रामपंचायत शाखेत सदरील माहहती उपलब्ि होवू
शकेल सदरील माहहती शासकीय माहहती अहिकारी ककवा सहाय्यक शासकीय माहहती
अहिकारी सकाळी 10.00 ते सांयकाळी 5.45 पयंत (शासकीय सुट्टीचे हदवस सोडू न)
दाखवू शकतील. याबाबत कोणतेही तिार असलेस हविाग प्रमुख, हनवासी
उपहजल्हाहिकारी यांचेकडे तिार करुन तिारीचे हनवारण करता येईल.

हिल्िाहिकारी कायालय
ग्रामपंचायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (16) माहितीचा अहिकार अहिहनयम 2005
अन्वये
प्रकाशनाचा हदनांक 01/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------16 ग्रामपंचायत शाखे तील शासकीय माहिती अहिकारी /सिाय्यक शासकीय
माहिती अहिकारी व अपीलीय प्राहिकारी यांची नावे िु द्दे व अन्य तपशील.
(The names, designation and other particulars of the public informatin
officer.)

सिाय्यक शासकीय
अ.
क्र.
1

सिा. शासकीय
माहिती अहिकारी
यांचे नाव
श्री. ए. ओ. ओक

पदनाम

अ.
शासकीय माहिती
क्र. अहिकारी यांचे नाव
1 श्री. ए. व्ही. फडणीस

माहिती अहिकारी

पत्ता/फोन

हलपीक

शासकीय

•Ö®Ö

हजल्हाहिकारी
कायालय पुणे 1
26123370

•Ö®Ö

पदनाम
अव्वल
कारकून

तपशील

ग्रामपंचायत शाखेतील
माहहती अहिकारी सहाय्यक
म्हणून काम पहाणे.

माहिती अहिकारी
पत्ता/फोन
हजल्हाहिकारी
कायालय पुणे 1
26123370

तपशील
ग्रामपंचायत शाखेतील
माहहती अहिकारी म्हणून
काम पहाणे.

प्रथम अहपलीय अहिकारी
अ. अहपलीय प्राहिा-यांचे
क्र.
नाव
1 श्रीमती रोहहणी आखाडे

पदनाम
तहहसलदार
(सवतसािारण)

पत्ता/फोन
हजल्हाहिकारी
कायालय पुणे 1
26123370

तपशील
ग्रामपंचायत शाखेतील
माहहती अहिकारी यांनी
हदलेल्या प्रकरणात
झालेली अपीले हनगतत
करणे.

हिल्िाहिकारी कायालय
ग्रामपंचायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (17) माहितीचा अहिकार अहिहनयम 2005 अन्वये
प्रकाशनाचा हदनांक 01/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------17 .लागु केलेली अन्य माहिती :(Such other information as may be precribed.)
हनरं क

