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गर्ामपंचायत शाखेची रचना व कतर् ये
( The particulars of its organization, functions and duties )
अिधकारी व कमर्चारी यांचे अिधकार व कतर् ये
( The powers and duties of its officers and employees)
िनणर्य िकर्येमध्ये पयर्वेक्षणासाठी अि तत्वात असलेली कायर्पध्दती व उ रदाियत्व
(The procedure followed in the decision making process including
channels of supervision and accountability.)
कामाचा िनपटारा करण्यासंबधी ठरिवण्यात आले ले िनकष
(The norms set by it for the discharge of its functions)
कामाचा िनपटारा करण्यासाठी कमर्चा-यांच्याकडू न वापरले जाणारे िंकवा
कायार्लयाने ठरिवले ले िंकवा िनयंितर्त केले ले अिधिनयम म ॅन्युअ स व अिभले ख.
( The rules regulation ,instruction, manuals and records held by it or
under its control or used by its employees for discharging its
functions.)
कायार्लयाने ठे वलेले िंकवा िनयंितर्त केलेले अिभले ख्यांचे गटवार तक्ते.
(Statement of the categories of documents that are held by it or under
its control )
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अि त वात असले या कोण याही ठरावावर स ला घेणे िकंवा िवचाराथर्

मांडणे याकिरता जनसंपकार्तील लोकप्रितिनधी ,

प्रशासकीय धोरणाचे

सुसूत्रीकरण करणे.
(The particulars of nay arrangement that exists for consultation with or
representation by the members of the public in relation to the
8

formulation of its policy or implementation there of .)
याम ये स ला दे याकिरता दोन िकंवा अिधक यक्तींचे घटक असणा-या
मंडळात पिरषदे त सिमतीत अथवा इतर सं थाम ये या मंडळा या पिरषदे या

सिमती या बैठका याचे इितव ृ त खुलासा हया जनतेसाठी खु या आहे 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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अिधकारी व कमर्चारी यांची सूची :(A directory of its officers and employees)
िनयमांतगर्त तरतूदींच्या आधारे या अिधकारी व कमर्चा-यांना िमळणारे मािसक वेतन
व भ े :(The monthly remuneration received by each of its officers and
employees, including the system of compensation as provided in its
regulations. )
कायार्लयातील त्येक िवभागाला ठरवून िदले ले अंदाजपतर्क त्यामध्ये त्येक
योजनेचा तपशील ताविवत खचर् व िवतरणाचा तपशील असावा :(The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of
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all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made)
सहा यकभू कायर्कर्म कायार्िन्वत करण्याची कायर्पध्दती त्यामध्ये ठरिवणेत आले ला
खचर् व त्या अंतगर्त संबिधत यो◌ेजनेचा लाभ दशर्िवणारा तक्ता :(The manner of excution
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of subsidy porgrammes,including the

amounts allocated and the details of beneficiaries of such programme.)
योजनेच्या सवलती िमळणा-या लाभाथीर्चा तपशील,परवाने िंकवा दान करण्यात
आले ले ािधकार :(Particulars of recipients of cncessions,permits or authorzations grated
by it )
कायार्लयात उपल ध असले ली िंकवा ठे वण्यात आले या तपशीलवार मािहतीचे
इले क्टर्ॉिनक नमुन्यामध्ये संपक्ृ तीकरण करुन ठे वले अस यास तशी मािहती
(Details in respect of the information, available to or held by it, reduced

15

in an electronic form.)
नागिरकांना मािहती उपल ध होण्यासाठी करुन ठे वले या सुिवधांचा तपशील
गर्ंथालय िंकवा अ यास कक्षांच्या वेळा तशी यव था केली अस यास
(The particulars of facilities available to citizens for obtaing
information,including the working hours of a library of a library or
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reading room if maintained for public use.)
सवर्साधारण शाखेतील शासकीय मािहती अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती
अिधकारी व अपीलीय ािधकारी यांची नावे,हु े व अन्य तपशील.
(The names,designation and other particulars of the Public information

17

officer.)
लागु केले ली अन्य मािहती
(Such other information as may be prescribed)

िज हािधकारी कायार्लय, पुणे
गर्ामपंचायत शाखा
गर्ामपं चायत शाखे ची रचना पुढील माणे
िज हािधकारी तथा िज हादं डािधकारी पुणे
अपर िज हािधकारी पुणे
अपरü िज हादं डािधकारी तथा िनवासी उपिज हािधकारी पुणे
तहिसलदार (सवर्साधारण)

अ वल कारकू न(1)

अ वल कारकू न(2)

िलिपक(1) िलिपक(2)िलिपक(3)

िलिपक(4) िलिपक(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)
कायार्लयाचे नाव :- िज हािधकारी कायार्लय, पुणे गर्ामपंचायत शाखा
प ा :- िवधानभवन, जुनी इमारत, पिहला मजला, पुणे 1
कायार्लय मुख :- ीमती रोिहणी आखाडे , तहिसलदार सवर्साधारण शाखा पुणे
कायर् क्षेतर् :- पुणे िज हा
कायार्लयीन दूरध्वनी कर्मांक :- 020-26123370,
वेळ:- सकाळी 10 ते 5.45
सा तािहक सु ी व िविश ट सेवा काल :- रिववार व दर मिहन्याचा दुसरा व चौथा शिनवार व
शासकीय राजपतर्ात िसध्द केले या सवर् कायार्लयीन सु या .

िज हािधकारी कायार्लय, पुणे गर्ामपंचायत शाखे मध्ये
खालील कामकाज केले जाते
1) िज हा पिरषद व पंचायत सिमती सावर्ितर्क िनवडणूकीचे भाग रचना व
आरक्षणाचे कामकाज करणे.
2) मा.राज्य िनवडणूक आयोग,महारा टर् यांचेकडील

ा त कायर्कर्मानुसार

गर्ामपंचायतीची भाग रचना तहिसलदार यांचेमाफर्त करणे.
3) आयोगाकडील कायर्कर्मानुसार गर्ामपंचायतींची मतदार यादी तहिसलदार
यांचेमाफर्त तयार करणे.
4) आयोगाकडील

िनवडणूक

कायर्कर्मानुसार

सवर्

ट यांनस
ु ार

गर्ामपंचायतींची िनवडणूक घे णेकामी कामकाज पार पाडणे

व

िनवडणुकीच्या त्येक ट याबाबतचे सवर् अहवाल शासनास सादर करणे.
5) गर्ामपंचायतींच्या सावर्ितर्क/पोटिनवडणूकीचे कामकाज करणे.
6) गर्ामपंचायतींच्या िनवडणूकीसाठी मतदान यंतर्े, मेमरी िच स, ब ॅट-या इ.सवर्
मतदान सािहत्याचे संबंिधत तहिसल कायार्लयांना वाटप करणे.
7) गर्ामपंचायतींच्या िनवडणूकीकामी शासनाकडू न ा त होणारे अनुदान सवर्
संबंिधत तहिसल कायार्लयांना वाटप करणे.

8) िज हा पिरषद व पंचायत सिमतीचे पोटिनवडणूकीचे कामकाज पहाणे.
9) मुंबई गर्ामपंचायत अिधिनयम 1958 मधील तरतूदीनुसार ा त झाले या
तकर्ारी अजार्वर सूनावणी घे ऊन िनणर्य दे णे.

िज हािधकारी कायार्लय पुणे
गर्ामपंचायत शाखा
कलम 4(1)(बी)(2) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अन्वये
काशनाचा िद. 01/01/2016
---------------------------------------------------------------------------------कायार्लयातील अिधकारी व कमर् चारी यांचे अिधकार व कतर् ये
(The powers and duties of its officers and employees)

िज हािधकारी तथा िज हादं डािधकारी :1. िज हा पिरषद पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 नुसार मुदत संपले नंतर िज हा पिरषद गट व
पंचायत सिमतीचे गणाचे तावास ाथिमक व अंितम मंजरु ी दे णे.
2. िज हा पिरषद व पंचायत सिमती िनवडणूक अनुदान वाटप आदे शास मंजरु ी दे णे.

अपर िज हािधकारी :1. मा. राज्य िनवडणूक आयोग महारा टर् मुंबई यांचकडू न ा त झाले या मुदत संपणा-या
गर्ामपंचायतीच्या सावर्ितर्क िनवडणूक कायर्कर्मानुसार तहिसलदार यांचेकडू न ा त झालेले
गर्ामपंचायतीचे भाग रचनेचे तावास ाथिमक व अंितम मंजरु ी दे णे

2. मुंबई गर्ामपंचायत अिधिनयम 1958 चे कलम 127,131,132 अ नुसार अनुदान वाटप
आदे शास मंजरु ी दे णे
3. िज हािधकारी कायार्लयातील गर्ामपंचायत शाखेत काम करणाऱ्या कमर्चारी वगार्च्या
कामावर दे खरे ख करुन िनयंतर्ण ठे वणे.
4.

गर्ामपंचातयीच्या िववाद अजार् संदभार्तील केस बाबत आव यक ती कायर्वाही करणे.

5. वर नमूद केले या कामा यितिरक्त गर्ामपंचायतीच्या शासनाच्या संदभार्तील इतर कामे
पार पाडणे.
6. मागास व अिदवासी क्षेतर्ातील गर्ामपंचायतीना अनुदान वाटप आदे शास मंजरु ी दे णे
7. िज हा पिरषद पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 चे कलम 144, 155 (1), 155(2),
185, अनुदान वाटप आदे शास मंजरु ी दे णे.

िनवासी उपिज हािधकारी तथा अपर िज हादं डािधकारी :1. मा. राज्य िनवडणूक आयोग महारा टर् मुंबई यांचकडू न ा त झाले या मुदत संपणा-या
गर्ामपंचायतीच्या सावर्ितर्क िनवडणूक कायर्कर्मानुसार तहिसलदार यांचेकडू न ा त झालेले
गर्ामपंचायतीचे भाग रचनेचे तावास ाथिमक व अंितम मंजरु ी दे णे.
2. िज हा पिरषद पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 नुसार मुदत संपले नंतर िज हा पिरषद गट व
पंचायत सिमतीचे गणाचे तावास ाथिमक व अंितम मंजरु ी दे णे.
3. मुंबई गर्ामपंचायत अिधिनयम 1958 चे कलम 127,131,132 अ नुसार अनुदान वाटप
आदे शास मंजरु ी दे णे.

4. िज हा पिरषद पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 चे कलम 144, 155 (1),
अनुदान वाटप आदे शास मंजरु ी दे णे

155(2), 185,

5. मागास व अिदवासी क्षेतर्ातील गर्ामपंचायतीना अनुदान वाटप आदे शास मंजरु ी दे णे
6. िज हािधकारी कायार्लयातील गर्ामपंचायत शाखेत काम करणाऱ्या कमर्चारी वगार्च्या
कामावर दे खरे ख करुन िनयंतर्ण ठे वणे.
7. गर्ामपंचातयीच्या िववाद अजार् संदभार्तील केस बाबत आव यक ती कायर्वाही करणे.
8. वर नमूद केले या कामा यितिरक्त गर्ामपंचायतीच्या शासनाच्या संदभार्तील इतर कामे पार
पाडणे.
तहिसलदार (सवर्साधारण) :1. मा. राज्य िनवडणूक आयोग महारा टर् मुंबई यांचकडू न ा त झाले या मुदत संपणा-या
गर्ामपंचायतीच्या सावर्ितर्क िनवडणूक कायर्कर्म सवर् उपिवभागीय अिधकारी व सवर् तहिसलदार
यांना दे ण्यात येऊन मुदत संपले या गर्ामपंचायतीचे सावर्ितर्क िनवडणूकीचे ताव तहिसलदार
यांचेकडू न ा त करुन घे ऊन िनयमानुसार तपासणी करुन मा. िनवासी उपिज हािधकारी व मा.
िज हािधकारी यांचेकडे मंजरु ीसाठी सादर करणे.
2. िज हा पिरषद पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 नुसार िरक्त पदाची पोट िनवडणूक घे णेकामी
ताव सादर करणे.
3. मुंबई गर्ामपंचायत अिधिनयम 1958 चे कलम 127,131,132 अ नुसार अनुदान वाटप
आदे शास मंजरु ी दे णेकामी ताव सादर करणे.

4. िज हा पिरषद पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 चे कलम 144, 155 (1), 155(2), 185,
अनुदान वाटप आदे शास मंजरु ी दे णेकामी ताव सादर करणे.
5. मागास व अिदवासी क्षेतर्ातील गर्ामपंचायतीना अनुदान वाटप आदे शास मंजरु ी दे णेकामी
ताव सादर करणे.
6. िज हािधकारी कायार्लयातील गर्ामपंचायत शाखेत काम करणाऱ्या कमर्चारी वगार्च्या
कामावर दे खरे ख करुन िनयंतर्ण ठे वणे.

7. गर्ामपंचातयीच्या िववाद अजार् संदभार्तील केस बाबत आव यक ती कायर्वाही करणे.
8.वर नमूद केले या कामा यितिरक्त गर्ामपंचायतीच्या शासनाच्या संदभार्तील इतर कामे पार
पाडणे.

अ वल कारकुन व िलपीक यांचे अिधकार व कतर् य:अ.
क.

संकलनाचे
नांव

हु ददा
अ वल
कारकुन

1

2

3

4

पसप-1

पसप-2

पसप-3

िलपीक

िलपीक

िलपीक

संकलनांचे काम
खालील िवषयाबाबतच्या िलिपक यांचेकडील
असले या कामकाजावर िनयंतर्ण आिण मागर्दर्शन
करुन अंितम कायर्वाही करणेकामी सादर करणे.
1. वकर्शीट ठे वणे/अवेट रिज टर ठे वणे.
2. आवक टपाल घे ऊन न दवहीत न दवून टपाल सवर्
संकलनास वाटप करणे व जावक टपाल पाठवून दे णे.
3. आ थापना िवषयक सवर् कामे.
4. जात पडताळणी अजर् संबिधतांकडे पाठवून
पाठपुरावा करावा व पोहोच घे ऊन संबंिधत
तहिसलकडे पाठिवणे.
5. सुट िरझवशन /वाहन यव था पहाणे.
6. जुने कागदपतर् रे कॉडर् ला पाठिवणे.
1. वकर्शीट ठे वणे/अवेट रिज टर ठे वणे.
2.अिपलाचे केसेस (सवर् कारच्या)
रिज टरला न दिवणे व मा. मुख्य कायर्कारी
3िववाद अजार्बाबत नोटीसा काढू न सुनावणी घे णेकामी
पुढील कायर्वाही करणे.
1) गर्ामपंचायत िनवडणूकांबाबत मा. राज्य िनवडणूक
आयोगाने िदले या िनदशानुसार मतदार यादी तहिसल
कायार्लयामाफर्त तयार करणे
2) गर्ामपंचायत िनवडणूककामी
भाग रचना व
आरक्षणाबाबतचे कामकाज तहिसल कायार्लयामाफर्त
तयार करणे
3)गर्ामपंचायतचे
सरपंच/उपसरपंच
िनवडणूका
घे णेबाबतचे कामकाज करणे
4) गर्ामपंचायत सरपंच आरक्षणाबाबतचे कामकाज पाहणे
5)गर्ामपंचायतीच्या सावर्ितर्क/पोट िनवडणूकीचे कामकाज
पाहणे
6) गर्ामपंचायतचे िनवडणूकीकामी मा. राज्य िनवडणूक
आयोगाच्या िनदशानुसार िविवध अहवाल सादर करणे.

अ.
क.

संकलनाचे
नांव

हु ददा

5

पसप-4

िलपीक

6

पसप-5

िलपीक

संकलनांचे काम
1) गर्ामपंचायतीना उपकर अनुदान वाटप करणे.
2) जमीन महसूल अनुदान वाटप करणे.
3) जमीन समानीकरण अनुदान वाटप करणे.
4) िज हा पिरषदे स सामान्य उपकर अनुदान वाटप करणे.
5) िज हा पिरषदे स वाढीव उपकर अनुदान वाटप करणे.
6) पंचायत सिमत्यांना वाढीव उपकर अनुदान वाटप करणे.
7) िज हा पिरषदे स सापेक्ष उपकर अनुदान वाटप करणे.
8) िज हा पिरषदे स ोत्साहनपर उपकर अनुदान वाटप
करणे.
9) गर्ामपंचायत व िज हा पिरषद व पंचायत सिमती
िनवडणूकामी ा त होणाऱ्या अनुदानाचे वाटप करणे
10) शासनाकडू न व मा. आयुक्त, पुणे यांचेकडू न अनुदान
ा त झा यानंतर त्याचे िवतरण करणे. खचार्चे ताळमेळ
मा. महाले खापाल, मुंबई व मा.◌़1 आयुक्त, पुणे यांना
सादर करणे
11) मागास व आिदवासी क्षेतर्ातील गर्ामपंचायतीना िव ीय
सहा य अनुदानाचे वाटप करणे
1) गर्ामपंचायत व िज हा पिरषद व पंचायत सिमती मधील
िरक्त पदांचा अहवाल शासनास पाठिवणेबाबतचे
कामकाज
2)िनवडणूक संकलनास संगणकाचे काम करणेस मदत
करणे.
3) मािहती अिधकारी खालील ा त करणाचा िनपटारा
करणे
4) हायकोटर् करणांबाबत कायर्वाही करणे.

िज हािधकारी कायार्लय
गर्ामपंचायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (3) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अन्वये
काशनाचा िदनांक 01/01/2016
-------------------------------------------------------------------------------------3. िनणर्य िकर्ये मध्ये पयर् वेक्षणासाठी अि तत्वात असलेली कायर् पध्दती व उ रदाियत्व :(The Procedure followed in the decision making process including channels of
supervision and accountability)
गर्ामपंचायत शाखेच्या दै नंिदनी कामकाजात पयर्वेक्षण व मु यमापनासाठी सवर् शासकीय
कायार्लयाअंतगर्त अि तत्वात असले ली कायर्पध्दती कायार्िन्वत आहे . (Channel of
Communication) शाखांतगर्त

ाथिमक

तरावर अ.का./िलपीक यांचे माफर्त

करणांचे

सादरीकरण होते. त्यामध्ये पयर्वेक्षणासाठी व िनणर्यासाठी आव यक ती सवर् ाथिमक मािहती
सादर करणेची मािहती नमुद करणेची राहू न गेले अस यास ती नमुद करुन िज हािधकारी िंकवा
िनवासी उपिज हािधकारी यांना योग्य तो िनणर्य घे ता यावा या दृ टीने मोजक्या श दात संपण
ू र्
करणांचा परामषर् घे वून ते करण तहिसलदार सवर्साधारण यांचेमाफर्त वरी ठांकडे िनणर्यासाठी
पाठिवले जाते.
गर्ामपंचायत शाखेच्या करणात पयर्वेक्षण व मु यमापन व िनणर्यासाठी खालील माणे
कायर्पध्दती अवलंिबली जाते.
1. ाथिमक तरावरील काम :- िलपीक - अ वल कारकून
2.पयर् वेक्षण व मु यमापन :- तहिसलदार सवर्साधारण
3.िनणर्य िकर्ये शी सहभागी अिधकारी :- िनवासी उपिज हािधकारी,
4.िनणर्यािधकारी :- िज हािधकारी / अपर िज हािधकारी

5.धोरणात्मक अिधकारी :- मा. शासन, मा. राज्य िनवडणूक आयोग, महारा टर्
त्येक करणी िनणर्य घे ण्याची जबाबदारी सामुदाियक (Joint responsibility)
आहे . कोणत्याही करणासंबधी एखादया पातळीवर िवनाकारण िवलंब झा यास त्या तरावर
जबाबदारी िनि चत करण्याची कायर्वाही केली जाते.

िज हािधकारी कायार्लय
गर्ामपं चायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (4) व (5) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अन्वये
काशनाचा िदनांक 01/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------4. कामाचा िनपटारा करण्यासंबधी ठरिवण्यात आलेले िनकष :(The norms set by it for the descharge of its funcions)
1. गर्ामपंचायत शाखेत ा त होणा-या गर्ामपंचायत करणात, अजार्त सवर्साधारणपणे 15
िदवसात िनणर्य अपेिक्षत आहे .
2. ा त झालेली करणे िवभाग, िज हा, तालुका पातळी व इतर कायार्लये यांचे मािहतीशी
संबिधत असेल तर सवर्साधारणपणे 90 िदवसात कायर्वाही अपेिक्षत आहे त.

5. कामकाजाचा िनपटारा करण्यासाठी कमर् चा-यांकडू न वापरली जाणारे िंकवा
कायार्लयाने ठरिवलेले िंकवा िनयं ितर्त केलेले अिधिनयम सुचनापतर्े, मॅन्युअ स व
अिभलेख :(The rules regulation, instruction , manuals and records held by it or under its
control of used by its employees for discharging its functions.)

अ
कर्
1

कामकाजाचा तपशील

संबंिधत शासन िनणर्य
/ कायदा

संकलन

गर्ामपंचायतीच्या सावर्ितर्क / पोट मुंबई
गर्ामपंचायत
िनवडणूकीचे कामकाज पाहणे
अिधिनयम 1958 चे कलम
10-अ
गर्ामपंचायत
गर्ामपंचायत िनवडणूकांबाबत मा. मुंबई
राज्य िनवडणूक आयोगाने िदले या अिधिनयम 1958 चे कलम
िनदशानुसार मतदार यादी तहिसल 12
कायार्लयामाफर्त करणे

पसप-3

गर्ामपंचायत िनवडणूककामी भाग मुंबई गर्ामपंचायत (गावाचे
रचना व आरक्षणाबाबतचे कामकाज भागात िवभाजन करणे
पाहणे
आिण ि तर्या, अनुसिू चत
जाती
व
अनुसिू चत
जमातीसाठी जागा राखून
ठे वणे) िनयम 1966 चे
िनयम 14
गर्ामपंचायतचे
सरपंच/उपसरपंच मुंबई गर्ामपंचायत
िनवडणूका घे णेबाबतचे कामकाज अिधिनयम 1958 चे कलम
करणे
33

पसप-3

5

सरपंच, सद य राजीनामा बाबत िववाद मुंबई गर्ामपंचायत
अजर्
अिधिनयम 1958 कलम 29

पसप-2

6

सरपंच
व
उपसरपंच
यांच्या
िनवडणुकीसाठी
कायर्पध्दतीबाबत
िववाद
सरपंच व उपसरपंच अिव वास
ठरावाबाबतचे िववाद अजर्

मुंबई गर्ामपंचायत
अिधिनयम 1958 कलम 33

पसप-2

मुंबई गर्ामपंचायत
अिधिनयम 1958 कलम
35(3-ब)

पसप-2

2

3

4

7

पसप-3

पसप-3

8

जात पडताळणी माणपतर् मुदतीत मुंबई गर्ामपंचायत
सादर न केलेने अपातर्ता
अिधिनयम 1958 कलम 10
(अ-1)
9 गर्ामपंचायत सद य हणून चालू मुंबई गर्ामपंचायत
राहण्यास असमथर् ठरिवणेबाबत
अिधिनयम 1958 कलम 16
तरतूद
10 िज हा पिरषद सद य खचार्चा िहशोब िज हा पिरषदा व पंचायत
सादर मुदतीत सादर न केले मळ
ु े अपातर् सिमत्या अिधिनयम, 1961
ठरिवणेबाबत कामकाज
कलम 15 ख(1) व कलम
62क (1)
11 गर्ामपंचायत सद यांिवरूध्द िववाद मुंबई गर्ामपंचायत
अजार्ंबाबत कायर्वाही करणे
अिधिनयम 1958 कलम 14
12 िज हा
पिरषद
व
सिमत्यामधील
आरक्षणाबाबतचे कामकाज

पंचायत महारा टर् िज हा पिरषदा
जागांचे आिण पंचायत सिमत्या
(जागांच्या आरक्षणाची
पध्दत व चकर्ानुकर्म) िनयम,
1996
13 िज हा पिरषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष िज हा पिरषदा व पंचायत
यांची िनवडणूकीबाबतचे कामकाज
सिमत्या अिधिनयम, 1961
कलम 42, 45, 48
14 पंचायत सिमतीचा सभापती व िज हा पिरषदा व पंचायत
उपसभापती यांची िनवडणूक
सिमत्या अिधिनयम, 1961
कलम 64, 67, 68, 75

पसप-2

पसप-2

पसप-2

पसप-2
पसप-1

पसप-1

पसप-1

िज हािधकारी कायार्लय
गर्ामपं चायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (6) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अन्वये
काशनाचा िदनांक 01/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------6. कायार्लयाने ठे वलेले िंकवा िनयं ितर्त केलेले अिभलेखाचे गटवार तक्ते :(The Statement of categories of document that are held by it or under its
control.)
गर्ामपंचयात शाखेतील अिभले खाचे खालील माणे जतन करावयाच्या कालावधीनुसार
वगीर्करण करुन अिभले ख जतन केले जातात व िविहत कालावधीनंतर ते न ट करण्यात
येतात.
अ.
कर्.
1
2

वगर्वारी
अ
ब

जतन
करावयाची वषर्
कायम वरुपी
30 वष

3

क

5 वष

4

ड

1 वष

5

झेड पेपर

---------

तपशील
शासन थायी आदे श, न्यायालयीन िनणर्य संदभर् इ.
गर्ामपंचायत व िज हा पिरषद व पंचायत सिमती यांचे
अनुदान (िनवडणूक/उपकर)
गर्ामपंचायत व िज हा पिरषद व पंचायत सिमती यांचे
ताव, कायर्िववरणे, आवक जावक बारिनशी इ.
तकर्ारी, िकरकोळ रजेचे अजर्, अजर्दारांनी केले ले अजर्
व त्यावर केलेली कायर्वाही
क्षितपतीर् शासन आदे श ा त होणेवर

िज हािधकारी कायार्लय
गर्ामपं चायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (7) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अन्वये
काशनाचा िदनांक 01/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------7 अि तत्वात असले या कोणत्याही ठरावावर स ला घे णे िंकवा िवचाराथर् मांडणे
याकिरता जनसंपकार्तील लोक ितिनधी, शासकीय धोरणाचे सूसिू तर्करण 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. )
गर्ामपंचायत शाखेकडू न धोरणात्मक िनणर्य घे तले जात नाही. सवर् धोरणात्मक िनणर्य
मा.शासन अगर मा.राज्य िनवडणूक आयोग, महारा टर् यांचेमाफर्त घे तले जातात.

िज हािधकारी कायार्लय
गर्ामपंचायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (8) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अन्वये
काशनाचा िदनांक 01/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------1.
ज्यामध्ये स ला दे ण्यासाठी दोन िंकवा अिधक यक्तींचे घटक असणा-या
मं डळात,पिरषदे त, सिमतीत अथवा इतर सं थामध्ये त्या मं डळाच्या पिरषदे च्या बै ठका
त्याचे इितवृ खुलासा हया जनतेसाठी खु या आहे 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. )

गर्ामपंचायत शाखेच्या दै नंिदन कामकाजात मदत करणेसाठी व धोरणात्मक िनणर्य
घे ण्यासाठी कोणतीही सिमती गठण करण्यात आले ली नाही.

िज हािधकारी कायार्लय
गर्ामपंचायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (9) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अन्वये
काशनाचा िदनांक 01/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------9. अिधकारी व कमर् चारी यांची सूची :(A directory of its officer and employees.)
शासन महसूल व वन िवभाग यांचेकडील शासन िनणर्य कर्. संकीणर् 2002
.कर्.66(भाग)इ8 िदनांक 20/3/2006 अन्वये िज हािधकारी महसूल शाखा यांचेकडील
आदे श कर्. पमई/550/दोन िद. 24/7/07 अन्वये िज हािधकारी कायार्लयाच्या
आ थापनेवरील सवर् पदांचा आकृ तीबंध मंजरु झाले ला आहे .
सवर्साधारण शाखे त आकृ ितबं धानुसार कायर् रत असणा-या कमर् चा-यांच्या पदांबाबत
मािहती खालील माणे.
अनु.कर्मांक
1
2
3

पदाचे नाव
तहिसलदार
अ वल कारकून
िलपीक

एकुण कमर्चा-यांची संख्या
1
2
5

गर्ामपंचायत शाखे त काम करणा-या अिधकारी व कमर् चारी यांची सूची :अ.कर्.
1

कमर्चाऱ्याचे नाव
ीमती रोिहणी आखाडे

पदनाम
तहिसलदार

रुजु िदनांक
04/08/2012

2

ीमती पी. एस. बोड

अ वल कारकून

01/07/2011

3
4
5

ी. टी. ए. शेख
ीमती ही. पी. गोसावी
ीमती जे. एस. डामसे

अ वल कारकून
िलपीक
िलपीक

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

6
7
8

ीमती ए. ओ. ओक
ी. एस. जे. जाधव
ी. आर. पी. रे नगुंटवार

िलपीक
िलिपक
िलिपक

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

दुरध्वनी कर्मांक

26123370

िज हािधकारी कायार्लय
गर्ामपं चायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (10) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अन्वये
काशनाचा िदनांक 01/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------10. िनयमंतर्गत तरतूदींच्या आधारे या अिधकारी व कमर् चा-यांना िमळणारे मािसक
वेतन व भ े :(The monthly remuneration received by each of its officers and
employees, including the system of compensation as provided in its
regulations. )
अ.कर्.

अिधकारी /कमर् चारी

पदनाम

वेतन ेणी

तहिसलदार

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

1

ीमती रोिहणी आखाडे

2

ीमती पी. एस. बोड

अ वल कारकून

3

ी. टी. ए. शेख

अ वल कारकून

4

ीमती ही. पी. गोसावी

िलपीक

5

ीमती जे. एस. डामसे

िलपीक

6

ीमती ए. ओ. ओक

िलपीक

7

ी. एस. जे. जाधव

िलिपक

8

ी. आर. पी. रे नगुंटवार

िलिपक

यािशवाय महारा टर् शासनाने मंजरु केले ले महागाई भ ा, घरभाडे भ ा, शहर भ ा,
वाहन भ ा, इ. भ े ेणी िनहाय ा त होतात.

िज हािधकारी कायार्लय
गर्ामपंचायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (11) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अन्वये
काशनाचा िदनांक 01/01/2016
-----------------------------------------------------------------------------

11 . सवर् योजनांचा तपशील, तािवत खचर् दशर् िवणारा, आप या
त्ये क अिभकरणाला नेमन
ु िदलेला अथर् संक प आिण संिवतरीत
केले या रकमांचा अहवाल.
सदरील मािहती या शाखे शी संबंिधत नाही.

िज हािधकारी कायार्लय
गर्ामपं चायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (12) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अन्वये
काशनाचा िदनांक 01/01/2016
---------------------------------------------------------------------------------

12. अथर् साहा य कायर् कर्माच्या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप
केले या रकमा आिण अशा कायर् कर्माच्या लाभिधका-यांच्या तपशील;
सदरील मािहती या शाखे शी संबिधत नाही.

िज हािधकारी कायार्लय
गर्ामपं चायत शाखा

कलम 4 (1) (बी) (13) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अन्वये
काशनाचा िदनांक 01/01/2016
---------------------------------------------------------------------------------

13.ज्या यक्तींना सवलती , परवाने िंकवा ािधकारपतर्े िदलेली आहे अशा
यक्तींचा तपशील;
सदरील मािहती िनरं क.

िज हािधकारी कायार्लय
गर्ामपं चायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) व (14) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अन्वये
काशनाचा िदनांक 01/01/2016
---------------------------------------------------------------------------------

14.इलेक्टर्ॉिनक वरुपात त्यास उपल ध असले या िंकवा त्याच्याकडे
असले या मािहतीच्या संबंिधतील तपशील;
सदरील मािहती िनरं क.

िज हािधकारी कायार्लय
गर्ामपं चायत शाखा

कलम 4 (1) (बी) (15) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अन्वये
काशनाचा िदनांक 01/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------

15.मािहती िमळिवण्यासाठी नागिरकांना उपल ध असणा-या सुिवधांचा
तपशील , तसेच सावर्जिनक वापरासाठी चालिवण्यात ये त असले या
गर्ंथालयाच्या िंकवा वाचनालयाच्या कामकाजाच्या वेळांचा तपशील.
िज हािधकारी कायार्लयातील गर्ामपंचायत शाखेत सदरील मािहती उपल ध होवू शकेल
सदरील मािहती शासकीय मािहती अिधकारी िंकवा सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी
सकाळी 10.00 ते सांयकाळी 5.45 पयत (शासकीय सु ीचे िदवस सोडू न) दाखवू शकतील.
याबाबत कोणतेही तकर्ार असलेस िवभाग मुख, िनवासी उपिज हािधकारी यांचेकडे तकर्ार
करुन तकर्ारीचे िनवारण करता येईल.

िज हािधकारी कायार्लय
गर्ामपं चायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (16) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005
अन्वये
काशनाचा िदनांक 01/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------16 गर्ामपंचायत शाखे तील शासकीय मािहती अिधकारी /सहा यक शासकीय मािहती
अिधकारी व अपीलीय ािधकारी यांची नावे हु े व अन्य तपशील.
(The names, designation and other particulars of the public informatin
officer.)

सहा यक शासकीय •Ö®Ö मािहती अिधकारी
अ.
कर्.
1

सहा. शासकीय
मािहती अिधकारी
यांचे नाव
ी. ए. ओ. ओक

पदनाम

िलपीक

प ा/फोन

िज हािधकारी
कायार्लय पुणे 1
26123370

तपशील

गर्ामपंचायत शाखेतील मािहती
अिधकारी सहा यक हणून
काम पहाणे.

शासकीय •Ö®Ö मािहती अिधकारी
अ.
कर्.
1

शासकीय मािहती
अिधकारी यांचे नाव
ी. ए. ही. फडणीस

पदनाम
अ वल
कारकून

प ा/फोन
िज हािधकारी
कायार्लय पुणे 1
26123370

तपशील
गर्ामपंचायत शाखेतील
मािहती अिधकारी हणून
काम पहाणे.

थम अिपलीय अिधकारी
अ.
कर्.
1

अिपलीय ािधा-यांचे
नाव
ीमती रोिहणी आखाडे

पदनाम
तहिसलदार
(सवर्साधारण)

प ा/फोन
िज हािधकारी
कायार्लय पुणे 1
26123370

तपशील
गर्ामपंचायत शाखेतील
मािहती अिधकारी यांनी
िदले या करणात
झाले ली अपीले िनगर्त
करणे.

िज हािधकारी कायार्लय
गर्ामपं चायत शाखा
कलम 4 (1) (बी) (17) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अन्वये
काशनाचा िदनांक 01/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------17 .लागु केलेली अन्य मािहती :(Such other information as may be precribed.)

िनरं क

