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                           Right to Information Act 2005 

 

   क ीय मािहतीचाअिधकार 2005 अतंगत कलम 
                  4 (1) ब अ वये िस द करावयाची1 ते 17 मु ांची 

               मािहती पु तका माच - 2022 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

01)       

मािहती या अिधकारातील कलम 4 (अ) (ब) माणे सव शासकीय अिधका-यांनी मािहतीचा अिधकार 

िस द हो या या 120 िदवसापूव  िन मिलखीत 17 मॅ युअ स तयार करणे. 
 

1.   संघटना या काय चा आिण कत याचा तपिशल. 
2.   अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत य 

3.   यो य माग ने िनणय घे याचे ि येत अनुसरावयाची कायप दती 
4.   कत य पार पाड यासाठी शासकीय ािधकरणाने ठरवून िदलेली माणके  

5.   कमचारी आपली कत य पार पाडीत असतांना उपयोगात येतील असे िनयम िविनयम    

सुचना, िनयम पु तीका व अिभलेख 

6.   काय लयातील अिभलेखाचे िवगतवारी नुसार िववरणप  

7.   शासकीय कामकाजाचा टीकोन व िनतीिनध रण सबंधाने सवसामा याचे परामश   

किरता कर यात आलेली यव था 
8.   दोन कवा यापे ा अिधक असणा-या मंडळ, पिरषद, सिमती व इतर संघटना या   

बाबतचा तपिशल सवसामा या पयत प हचता करता येईल. 
9.   अिधकारी व कमचा-यांची यादी 
10.    सं थाचे अिधकारी व कमचारी यांना िनयमा नुसार दे यात येणारे मािसक पािर िमक व   

ते  अदा कर याची प दत 

11.   येक सं थांनी सादर केलेली अंदाजप के व संभावीत खच या नुसार ा त तरतूद   

तसेच सं थांनी केलेला खच 

12.   काय मांतगत दे यात येणा-या अनुदानाची प दत तसेच योजना अंतगत ा त अनुदान   

व लाभाथ चे िववरण 
13.   

14.  लाभाथ ना दे यात येणा-या सवलती, परवाना कवा अिधकार 

15.   तपिशलवार उपल ध असले या मािहतीचे इले ॉिनक मा यमातून तयार केलेले संि त   

व प   
15 सवसाधारणा किरता मािहती उपल ध कर यासाठी असलेली सवलत तसेच वाचनालयाची 

काय लयीन वेळ ( यव था अस यास ) 

16 मािहती अिधकारी यांचे नांवे, पदनाम व इतर मािहती 
17 िविहत केलेली इतर मािहती आिण वेळोवेळी अ ावत केलेली काशने. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                 
 *  मािहती या अिधकारासाठी संिवधािनक तरतुदी के या आहेत. 
 *  सव नागिरक मािहतीचा अिधकार धारण करील. 
 * मािहती म ये, अिभलेखे, द ताएैवज, ईमेल, ेस काशने, करार नमुने, कवा इले ॉिनक डेटा (मािहती 

) अशा कोण याही व पातील कोण याही काराचा समावेश होतो. 
 * मािहती या अिधकारा म ये, कामाचे, द ताएैवजाचे, अिभलेखाचे िनरी ण कर या या आिण  

याचे उतारे िटप या व यां या माणीत ती घे या या तसेच संगणकात कवा कोण याही साधनात 

साठिवलेली मािहती िड केट, लॉपी, टे स, हीडीओ कॅसेट, या व पात घे या या अिधकारांचा 
समावेश होतो. 

 * सव साधारण करणी, मािहती ितची मागणी के या पासून 30 िदवसां या आत िमळू शकेल 
 * एखा ा य तीचे िजवीत व वातं य या सबंधातील मािहती ितची मागणी के या पासून 48 तासात 

पुरिव यात येईल. 
 * लेखी मागणी के यावर कवा इले ॉिनक साधना दारे मागणी के यावर मािहती देणे हे येक 

शासिकय ािधकरणावर बंधनकारक कर यात आले आहे.  काही मािहती िमळिव यास मनाई आहे.   
 * य थ प ा कडील मािहतीसाठी िनबध केले आहे. 
 * क ीय शासिकय मािहती अिधका-या या, रा य शासिकय मािहती अिधका-या या िनणया िव द 

या या विर ठ दज या अिधका-या कडे अिपल दाखल करता येऊ शकेल. 
 * मािहती िमळिव याचा अज वकार यास नकार िद या ब ल कवा मािहती न िद या ब ल येक 

िदवसासाठी . 250/- इतकी शा ती कर यात येईल परंत ूशा तीची एकूण र कम 25000/- पये पे ा 
अिधक असणार नाही. 

 * कोण याही कारणाने मािहती न िमळाले या, मािहती िमळ यास नकार दे यात आले या, वेळेत मािहती 
न िमळाले या, मािहती िमळ यास जादा शु क भर यास भाग पडले या, अपूण, खोटी व िदशाभुल 

करणारी मािहती िमळाले या य त नी केले या त ारीचा वकार क न याची याय चौकशी 
कर यासाठी िदवाणी यायालया माणे अिधकार असणा-या क ीय मािहती आयोगाची व रा य मािहती 
आयोगाची थापना कर याची मह वपूण तरतूद केलेली आहे. 

 * कोणतेही यायालय या अिधिनयमाने िदले या कोण याही आदेशा या सबंधात कोण याही दावा, अज 

कवा अं य कायवाही दाखल क न घेणार नाही.   
 * क ीय मािहती आयोगाचा, कवा रा य मािहती आयोगाचा िनणय बंधनकारक असेल 
 * क  सरकारने या अिधिनयमा या दसु-या अनुसूिचत िव निद ट केले या गु त वात  व सुर ा संघटनांना 

िकवा यांनी सरकारला पाठिवले या मािहतीसाठी या अिधिनयमा या तरतूदी लागू असणार नाहीत, मा  

टाचार व मानवी ह काचे उ लंघन करणा-या गु त वातशी सबंिधत असणा-या मािहतीस यातनू 

वेगळले अस याने यांना या अिधिनयमा या तरतूदी लाग ूआहेत.   
 *  क ीय मािहती आयोग कवा रा य मािहती आयोग या अिधिनयमा या अंमलबजावणी कर या बाबत 

वा षक अहवाल तयार क न सबं◌ंिधत क  व रा य सरकारला पाठिवल व ते सदर अहवाल संसदेस 

कवा रा य िवधान मंडळास सादर करतील. 
 



 

* या अिधिनयमाची अिधक भावपणे अंमलबजावणी कर यासाठी क  सरकार, लोकजागतृी 
कर यासाठी लोकिश णाचा व अिधका-यां या िश णासाठी िश णाचा काय म तयार करील 

आिण यां यासाठी िश ण सािह य व मागदशक पु तीका तयार करील. 
 
 *      
 

1) या अिधिनयमा अं वये कोणतीही मािहती िमळिव याची इ छा असलेली य ती  
 याने कवा ितने मागणी केले या मािहतीचा तपशील िविन द ट करणारी, इं जी मधील कवा ह दी 
मधील अज या े ात कर यात येत आहे या े ा या रा य भाषे मधील लेखी व पातील इले ॉिनक 

साधना दारे मागणी िविहत कर यात येईल.   
 (क) सबंधीत शासिकय ाधीकरणा या क ीय मािहती अिधका-यास कवा यथा थती, रा य शासिकय 

मािहती अिधका-यास 
 (ख)  क ीय सहा यक मािहती अिधका-यास कवा यथा थती, रा य सहा यक मािहती अिधका-यास 

करील परंतू जर अशी मागणी लेखी व पात करता येऊ शकत नसेल अशा बाबतीत क ीय शासिकय 

मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधकारी त डी व पात मागणी करणा-या 
य तीस ती लेखािनव ट क न सव तोपरी सहा य करील. 

 

2) मािहतीची मागणी करणा-या अज त मािहती मागणी करणारी कोणतीही कारणे दे याची कवा यां याशी 
संपक साध यसाठी आव यक असेल याखेरीज अ य कोणतीही वैय तीक मािहती दे याची 
आव यकता नसेल. 

 3) (क) जी मािहती अ य शासकीय ािधकरणाने धारण केली आहे, कवा  
(दोन) िजचा िवषय अ य शासिकय ाधीकरणा या कामकाजाशी िनकट सबंिधत आहे अशी मािहती 
िमळ यासाठी एखादया शासकीय ािधकरणाकडे अज कर यात आला असेल या बाबतीत 

या याकडे असा अज कर यात आला आहे ते शासिकय ािधकरण असा अज कवा यास यो य 

वाटेल असा अज कवा यास यो य वाटेल असा याचा भाग अशा अ य शसिकय  
 ाधीकरणाकडे ह तांतरीत करील आिण अशा ह तांतरणा बाबत अजदारास ता काळ मािहती देईल. 

 

3) (क) जी मािहती अ य शासिकय ािधकरणाने धारण केली आहे, कवा अशी मािहती िमळ यासाठी 
एखा ा शासकीय ािधकरणाकडे अज कर यात आला असेल या बाबतीत या या कडे असा अज 

कर यात आला आहे ते शासकीय ािधकरण असा अज कवा यास यो य वाटेल असा अज कवा 
यास यो य वाटेल असा याचा भाग अशा अ य शासिकय ाधीकरणाकडे ह तांतरीत करील आिण 

अशा ह तांतरणा बाबत अजदारास ता काळ मािहती देईल. 
 

4) परंतू या पोट कलमा नुसार असे अज ने ह तांतरण श य ितत या लवकर कर यात येईल परंत ू ते 

कोण याही पिर थतीत तारखे पासून पाच िदवसांपे ा अिधक उशीराने कर यात येणार नाही. 
 



 

    
 

1) कलम 5 या पोट कलम (2) या परंतूकास कवा कलम 6 या पोट कलम (3) या परंतूकास अिधन 

राहून, क ीय शासिकय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधकारी कलम 6 

अ वये मािहती िमळ याची मागणी िमळा या नंतर श य ितत या शी गतीने आिण कोण याही 
पिर थीतीत मागणी िमळा या पासून तीस िदवसां या आत, एकतर िविहत कर यात येईल अशा 
शु काचे दान के यावर मािहती पुरिवल कवा कलम 8 व 9 म ये िविन द ट केले या कारणांपैकी 
कोण याही कारणासाठी मागणी फेटाळील. 

 परंतू जर मािगतलेली मागणी, एखादया य त चे जीवीत व वातं य या सबंधातील असेल तर 

ती मागणी ा त झा या पासून अठठेचाळीस तासां या कालावधीत पुरिव यात येईल. 
 

2) जर क ीय शासिकय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधकारी पोट कलम 

(1) अ वये िविन द ट केले या कालावधीत मािहती िमळ या या मागणीवर िनणय दे यास िन फळ 

ठरला असेल तर अशा क ीय शासिकय मािहती अिधका-याने कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती 
अिधका-याने कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधका-याने मागणी फेटाळली अस यास 

मान यात येईल. 
 

3) जर मािहती पुरिव याचा खच दशिवणा-या शु का यितिर त कोणतेही जादा शु क दान के यावर 

मािहती पुरिव याचा िनणय घे यात आला असेल या बाबतीत के ीय शासिकय मािहती अिधकारी कवा 
यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधकारी मागणी करणा-या य तीस ् 

 (क)  ते शु क ितला भर याची िवनंती क न पोट -  कलम (1) अ वये िविहत केले या शु का नुसार 

रकमेत काढले या िहशोबासह याने िनध िरत केले या मािहती पुरिव याचा खच दशिवणा-या जादा 
शु काचा तपशील देणारी सुचना पाठिवल आिण उ त सुचना पाठिव याचा व शु काचे दान के याचा 
मधला कालावधी या पोट कलमा म ये िन द ट केले या 30 िदवसां या कालावधीची पिरगणना 
कर या या योजनाथ वगळ यात येईल. 

  (ख) अिपलीय ािधकारी, कालमय दा ि या व इतर कोणतेही व प यां या तपशीलासह 

आकारले या  शु का या रकमेसबंधी या िनणयाचे पुनिवलोकन कर या या बाबतीतील याचे कवा 
ितचे अिधकार कवा पुरिवले या मािहतीचे व प यासबंधी मािहती देणारी सुचना पाठिवल. 

 

(4) जे हा िमळवावयाचा अिभलेख कवा याचा भाग या अिधिनयां वये पुरिवणे आव यक असेल आिण 

याला मािहती पुरवायची आहे अशी य ती पंच ानि यां या टीने िवकलांग असेल या बाबतीत 

क ीय शासकीय मािहती अिधकारी यथा थती रा य शासकीय मािहती अिधकारी िनरी ण कर यासाठी 
यो य असेल असे सहा य पुरिव यासह मािहती िमळणे सहा यभुत हो यासाठी सहा य पुरवील. 

 

5) जे हा िमळवायची मािहती छापील व पात कवा कोण याही इले ॉिनक नमु यात पुरवावयाची असेल 

या बाबतीत पेाटकलम (6) तरतूदीस अिधन राहून अजदार िविहत कर यात येईल असे शु क दान 

करील. 
परंतू कलम 6 या पोटकलम (1) अ वये आिण कलम 7 या पोट कलम (1) व (5)  

िविहत केलेले शु क वाजवी व पात असेल आिण समुिचत शासना कडून िनध िरत कर यात येईल.  
अशा दिर ी रेषेखाली असणा-या य ती कडून असे कोणतेही शु क आकार यात येणार नाही. 

 

6) पोट कलम (5) म ये काही अंतभूत असले तरी मािहतीची मागणी करणा-या य तीस जर शासकीय 

ािधकरण पोटकलम (1) म ये िविन द ट केले या कालमय देचे पालन कर यास िन फळ ठरले 

असतील तर मोफत मािहती पुरिव यात येईल. 
 



 

7) पोट कलम (1) अ वये कोणताही िनणय घे यापूव  क ीय शासकीय मािहती अिधकारी, कवा 
यथा थती रा य शासकीय मािहती अिधकारी कलम 11 अ वये य त केलेले अिभवेदन िवचारात 

घेईल. 
 

8) जे हा पोट कलम (1) अ वये मागणी फेटाळ यात आली असेल या बाबतीत क ीय शासकीय मािहती 
अिधकारी कवा यथा थती रा य शासकीय मािहती अिधकारी मािहतीची मागणी करणा-या य तीस  

 (एक) अशी मागणी फेटाळ याची कारणे 

(दोन) मागणी फेटाळ या िव द या कालावधीत अपील करता येईल तो कालावधी आिण  

(तीन) अपीलीय ािधकरणाचा तपिशल कळिवल 
 9) मािहती जर ती शासकीय ािधकरणा या साधनसाम ी या माणा बाहेर नसेल तर कवा िविवदा पद 

अिभलेखा या सुरि ततेस कवा पिरर णास हानीकारक नसेल तर सवसाधारणपणे ती या व पात 

मागिव यात आली असेल याच व पात पुरिव यात येईल. 
 
 

    
 
 

(1) या अिधिनयमात काहीही अंतभूत असले तरी कोण याही नागिरकास 
 (क) जी मािहती उघड के याने भारताचे सावभौम व व अखंडता, रा ाची सुरि तता, युहतं ा मक 

वै ािनक कवा आ थक िहतसबंध , िवदेशी रा ाशी असलेले सबंध या बाधकिर या पिरणाम होईल 

कवा एखा ा अपराधास िचथावणी िमळेल अशी मािहती 
 (ख)  जी मािहती िस द कर यास कोण याही यायालयाकडून कवा यायािधकरणा कडून प टपणे 

मनाई कर यात आली असेल कवा जी मािहती उघड के याने यायालयाचा अवमान होईल अशी 
मािहती  
 (ग) जी मािहती उघड के याने, संसदे या कवा रा य िवधान मंडळा या िवशेष अिधकाराचा भंग होईल 

अशी मािहती 
 (ध) जी मािहती उघड के याने अिधका अिधक लोकिहताची हमी िमळेल अशी स म ािधकरणाची 
खा ी पटली नसेल तर अशी एखादया य ती या िव वासा ीत सबंधामुळे यास उपल ध झालेली 
मािहती  
 (च) िवदेशी सरकार कडून गु त व पात िमळालेली मािहती 
 (छ) जी मािहती उघड के याने कोण याही य तीचे जीवन व शारिरक सुर ीतता धो यात येईल अथवा 
काय ाची अंमलबजावणी कर यासाठी क◌वंा सुरि तते या योजनाथ गु त व पात िदले या 
मािहतीचा ोत कवा िमळालेले सहा य ओळखता येईल अशी मािहती. 
  (ज) िज यामुळे गु हेगारांचे अ वेषन कर यास कवा यांना अटकाव कर यास कवा यांचेवर खटला 
दाखल कर यास अडथळा येईल अशी मािहती 

  (झ) मं ी पिरषदे या सिचवां या इतर अिधका-या या स ला मसलती या (िवचार िवमश या) 

अिभलेखास मं ी मंडळाची कागदप े 
  परंतू मं ी पिरषदाचे िनणय, याची कारणे व या आधारे िनणय घे यात आले होते याची मािहती िनणय 

घे यात आ या नंतर आिण िवषय पूण झा या नंतर वा समा त झा या नंतर जनतेस दे यात येईल. 
 
 



 

 ( ) जी मािहती उघड कर याचा कोण याही सावजिनक कामकाजाशी कवा िहतसबंधाशी कोणताही 
सबंध नसेल कवा जी मािहती उघड के याने य ती या खाजगीपणाचे िवनाकारण उ लंघन होईल अशी 
वैय तीक मािहतीशी सबंधीत असलेली मािहती यापक लोकिहता या टीने उघड करणे समथिनय 

आहे.  अशी क ीय शासकीय मािहती अिधका-याची कवा रा य शासकीय मािहती अिधका-याची खा ी 
पटली अस या खेरीज देणे बंधनकारक असणार नाही. 

  परंतू जी मािहती संसदेस कवा रा य िवधान मंडळास दे याचे नाकारता येऊ शकत नाही अशी मािहती 
दे यास कोण याही य तीस नाकारता येणार नाही. 

  (2) शासकीय गुपीते अिधिनयम (1923 चा 19 ) याम ये अंतभूत असले तरी कवा पोट कलम (1) 

नुसार अनु ेय असले या मािहती उघड कर यातील सुटीपैकी मािहती उघड कर यात कोणतीही असली 
तरी, एखादे सावजिनक ािधकरण जर संरि त िहतसबंधा या हानीपे ा मािहती उघड के याने 

सावजिनक िहतसबंध जा त असेल तर मािहती दे यास परवानगी देईल. 
  (3) पोट कलम (1) या खंड (क) (ग) (झ) या तरतूदीस अिधन राहून कलम 6 अ वये या तारखेस 

कोणतीही मािहती िमळ याची मागणी केली असेल या तारखेपासून 20 वष पूव  घडली असेल, घडून 

आली असेल कवा घडून गेली असेल अशी कोणतीही घटना, संग कवा बाब या सबंधातील कोणतीही 
मािहती या कलमां वये मािहतीची मागणी करणा-या कोण याही य तीस पुरिव यात येईल. 

  परंतू या तारखे पासून 20 वष चा उ त कालावधी मोजावयाचा आहे.  या तारखे सबंधी कोणतीही 
िववाद उ भव यास या वरील क  सरकारचा िनणय या अिधिनयमासाठी तरतूद केले या नेहमी या 
अिपलास अिधन राहून अंितम असेल. 

  िवव ीत        
 

 8 या तरतूदीस बाधा न येता, क ीय शासकीय मािहती अिधका-यास कवा यथा थतीत रा य 

शासकीय मािहती अिधका-यास जर मािहती पुरिव या या अशा मागणी म ये रा य खेरीज य तीम ये 

अ ती वात काशन अिधकाराचे उ लंघन होत असेल तर मािहतीची मागणी फेटाळू शकेल. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-        

      

       

 महारा  िज हा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 चे कलम 100 अ वये िज हा पिरषदेची 
खालील माणे अिधकार व कत ये ठरिव यात आले आहे. 
1) शासकीय अिधकार व कत ये :- 

अ) िज हा पिरषद या वाधीन कर यात आले या िज हा िनधीतुन िज हाम ये वाजवी तरतुद करणे आिण 

िज हयांत अशा कोण याही िवषयांशी संमधीत असलेली कामे कवा िवकास पिरयोजना अमलांत आणणे 

कवा ती सु थतीत ठेवणे. 
ब) रा य शासन अिधसुचने दारे िज हा यादीत नमुद केलेली कोण याही िवषयां या संमधात पुण झालेली 
कामे पिरयोजना िज.प.कडे ह तांतरीत करील व रा य शासन अशाच कारची चालु असलेली कामे व 

िवकास पिरयोजना िज हा पिरषदेकडे तशाच िरतीने ह तांतरीत करता येतील. 
क) िज हा पिरषदेस रा य शासना या िदले या सहा यक अनुदाना या मदतीने व शासन अिभकरणामाफत 

अशा येक पिरयोजनेसाठी एक लाख पये कवा यापे ा अिधक इत या िन वळ भांडवली खच सह 

नळा दारे पाणी पुरवठा कर यासंबंधी या पिरयोजनेची अमंलबजावणी हाती घेता येईल. 
2) िज हातील रिहवासांचे आरो य,सुरि तता, िश ण,आराम / सोय यांचे कवा यां या सामािजक, आ थक व 

सां कृतीक क याणाचे यामुळै संवधन हो याचा संभव असेल असे इतर कोणतेही काम व उपाययोजना 
अंमलात आण यासाठी तरतुद करता येईल. 

3) थानीक साधन संप ीचा जा तीत जा त उपयोग क न िज हांचा योजनाब द िवकास कर याचा य न 

करील. 
4)  िज हांतील कोणताही जाहीर वागत समारंभ / समारंभ कवा करमणुकीचा काय म यासाठी तरतुद करता 

येई . 
5) अनुसुिचत जाती आिण अनुसुिचत जमाती आिण सामािजक टया व शै णीक टया मागासलेले वग 

यां या थती सुधारासाठी करावया या उपाययोजनां या बाबतीत पुरेशा रकमेची तरतुद करणार.  

6) िज हा पिरषद या या वेळी अमलात असले या कोण याही इतर कायदया वये कवा यादवारे यां याकडे 

सोपिवलेले कत ये व काय पार पाडेल. 
7) िज हा पिरषदेस भारतातील कोण याही भागात ल कावर ओढावले या कोण याही संकटास त◌ाड 

दे यासाठी शासनाने पुर कृत केले या कोण याही िनधीस अंशदान देता येईल. 
  

 

 

 



 

8) बांधकाम िवषयक अिधकार :- 

अ) क  सरकार या कवा रा य शासना या कवा इतर कोण याही थािनक ाधीकरणा या कवा 
कोण याही पा यािधकरणा या वतीने कोणतेही बांधकाम करणे, ते सु थतीत ठेवणे व याची दु ती करणे 

कवा कोण याही पिर थतीत पिरसं थेची यव था करणे. 
ब) िज हा पिरषदेस इतर कोण याही थािनक ाधीकर या या कोण याही कामं◌ा या कवा पिरयोजनां या 
संबंधात तांि क मागदशक व साहा य करता येईल व या योजनाकिरता ित या कोण याही अिधका यास 

कवा कमचा यास असे कोणतेही काम कवा पिरयोजना यांचे िनरी ण करता येईल. 
9) तडजेाड कर याचा अिधकार :- 

अ) िज हा पिरषदेस ितने कवा ितचे िव द लाव यात आले या कोणताही दा या या समंधात कवा 
कोण याही संबंधेतुन उदभवणा या कोण याही ह क मागणी या कवा मागणी या संबंधातील पुरेशी वाटेल 

अशा रकमेसाठी कवा इतर भरपाईसाठी तडजोड करता येईल. 
ब) िज हा पिरषदेस िज हा पिरषदेम ये व ित या सिम याम ये कवा पंचायत सिम याम ये कवा िपठासीन 

ाधीकारी,अिधकारी आिण कमचारी यांचेम ये िनिहत असले या अिधकारांपैकी कोण याही अिधकाराचा 
सदभावना पुवक वापर के यामुळे या य तचे नुकसान  

झाले असेल. या य तीला िज हा पिरषदेस िज हा िनधीतुन भरपाई  देता येईल. 
          

1) या अिधिनयमा या कवा  याखाली केले या िनयमां या तरतुदीना अधीन राहुन , थायी सिमती कवा 
िवषय सिमती, ित याकडे नेमुन िदले या िवषयां या संबंधात - 

क) (एक) अशा िवषयाशी संबंिधत असलेली कामे आिण िवकास पिरयोजना यांचा भार सांभाळील,  
 (दोन) कामे आिण िवकास पिरयोजना यांचे अंदाज तयार कर यात व मंजुर कर यात येतात कवा नाही 
याब ल खा ी क न घेईल आिण यं◌ा या अंमलबजावणीवर पयवे ण करील, 
 (तीन) अथ संक पात केले या तरतुदी या खच वर पयवे ण करील, 
[(तीन - क) िज हा पिरषदे या कामं◌ा या गतीचा िनयत कालावधीनंतर आढावा घेईल आिण यावरील 

अहवाल िज हा पिरषदेपुढे ठेवील] 

 (चार) सिमती या येक बैठकी या कामकाजवृ ाची एक त िज हा पिरषदेकडे पाठिवल,  
ख ) (एक) िज हा पिरषदे या ता यातील कोण याही थावर मालम ेत कवा िज हा पिरषदेने कवा ित या 
िनदेशाखाली हाती घेतलेले कोणतेही काम कवा िवकास पिरयोजना चालु असेल या िठकाणी वेश 

कर यात व ित या वतीने िनिर ण कर यास,कोण याही अिधका यास फम वु शकेल, 
 (दोन) आप या सभापतीकडुन कवा िवषय सिमतीस, िज हा पिरषदे या िनयं ाणाखाली असलेले 

अिधकारपद धारण करणा या कोण याही अिधका याकडुन कवा कमचा याकडुन कोणताही मािहती, 
िववरण, िववरणप , िहशेब कवा अहवाल मागवु शकेल. 
2) थायी सिमतीस कवा िवषय सिमतीस, िज हा पिरषदे या िनयं णाखाली असलेले अिधकारपद धारण 

करणा या कोण याही अिधका यास कवा िज हा पिरषदे या कोण याही कमचा यास सिमती या 



 

कोण याही सभेस हजर राह यास आिण असा अिधकारी कवा कमचारी या िवभागात काम करीत 

असेल या िवभागाशी संबंिधत असले या कोण याही बाबीवर स ला दे यास फम िवता येईल आिण 

असा येक अिधकारी कवा कमचारी अशा आदेशाचे पालन करील. 
3) (क) या अिधिनयमा दारे आिण या अ वये केले या िनयमां या तरतुदीना अिधन राहुन, पुवगामी 

तरतुदीत िविन द ट केले या अिधकारां यितिर  आिण काय यितिर त , थायी सिमती  
(एक) कर,दर,देय र कमा, फी कवा पथकर बसवणे आिण तो गोळा करणे यांवर पयवे ण करील व 

िनयं ण ठेवील. 
(दोन) बांधकामे आिण िवकास पिरयोजना यां या अंमलबजावणी या संबंधातील दरांची एक अनुसुची 
ठेवील आिण असे दर रा य शासनाने या भागातील त सम कामे कवा िवकास पिरयोजना यांसाठी 
ठरवुन िदले या दरांपे ा अिधक होणार नाही◌ात अशा िरतीने या अनुसुचीम ये िनयत कालावधीने 

सुधारणा करील, 
(तीन) िज हा िनधी◌ा या गुंतवणुकीची यव था आिण िविनयमन करील, आिण 

(चार)िज हा पिरषदे या जमे या व खच या मािसक ले यांची (पंचायत सिमतीला िदले या गट 

अनुदानं◌ा या संबंधतील मासीक लेखे नसले या ) तपासणी करील आिण ते संमत करील.  
(ख) थायी सिमती, ित याकडे नेमुन दे यात आलेले िवषय ध न, कोण याही िवषय सिमतीस नेमुन 

दे यात आले या िवषयां या संबंधात, --- 

(एक) िज हा पिरषदे या ता यात असले या कोण याही थावर मालम ेत कवा िज हा पिरषदे या 
िनयं णाखाली व यव थापनाखाली असले या कोण याही पिरसं थेत कवा िज हा पिरषदेने कवा 
ित या िनदेशाखाली हाती घेतलेले कोणतेही काम कवा िवकास योजना चालु असेल या िठकाणी वेश 

कर यास व यांचे िनिर ण कर यास, कोण याही अिधका यास कवा कमचा यास ािधकृत क  

शकेल, 
(दोन) आपले अिधकार व काय या संबंधी िज हा पिरषदेकडे कोणताही ताव क  शकेल आिण  

(तीन) िज हा पिरषदे या सव कामां या गतीचे िनयत कालावधीने पुन वलोकन करील आिण याबाबत 

अहवाल िज हा पिरषदेपुठे ठेवेल. 
(ग) थायी सिमतीस कोण याही वेळी कोण याही िवषय  सिमतीचे कोणतेही कामकाजवृ  कवा अशा 
िवषय सिमतीस नेमुन िदले या कोण याही िवषयाब लचे कवा यासंबंधीचे कोणतेही िववरण, 
िववरणप ,िहशेब कवा अहवाल येईल. 
(घ) थायी सिमतीस मु य कायकारी अिधका यास एक मिह यापे ा अिधक नाही इतकी आिण िज हा 
पिरषदे या िनयं णाखाली असलेली अिधकार पदे धारण करणा या थम ेणी या व दतीय ेणी या 
सेवेतील इतर अिधका यास 4 मिह यापे ा अिधक नाही इतकी अनुप थती रजा देता येई . 

4) थायी सिमती कवा िवषय सिमती िविनिद टाकरील अशा कोण याही शत  अस यास यं◌ाना अिधन 

राहुन ितला या अिधिनयमाखालील आपले कोणतेही अिधकार काय व कत ये कोण याही पंचायत 

सिमतीकडे सोपिवता येितल. 



 

       

1) कलम 109 पोट कलमे (1) आिण (2) म ये िविन द ट कर यात आलेले अिधकार व काय यां या जोडीने, 
िव  सिमती - 

(एक) िज हा पिरषदा व पंचायत सिम या यां या कलम 137 खाली तयार केले या उ प ा या व खच या 
वा षक अथसंक पीत अंदाजाचे ितला आव यक वाटेल असे तपिशलवार पिरिनिर ण करील. आिण 

िज हा पिरषद व पंचायत सिमती यांची उि टे अं यत काटकसरीने व काय मरीतीने पार पाडली जातात हे 

सुिन चत हो यासाठी स ला देईल. 
(दोन) िज हा पिरषद व पंचायत सिम या यां या कलम 138 खाली तयार केले या सुधािरत कवा पुरवणी 
अथसंक पीत अंदाजाचे यािरतीने पिरिनरी ण करील. 
(तीन) िज हा पिरषदा व पंचायत सिम या यां या कलम 136 खाली तयार केले या जमा व खच या लेखा 
िववरण प ाची तपासणी करील. 
(चार) िज हा पिरषदा पंचायत सिम या व िज हा पिरषदे या िनयं णाखालील काम करणा या अ य 

कोण याही पिरसं था कवा उप म यां या  लेखा परी ा अहवालाचे पिरिनरी ण करील.  
2) पुढील गो टीबाबत आपली खा ी क ण घेणे हे िव  सिमतीचे कत ये असेल -- 

(एक) जमा व खच या लेखा िववरणप ात दशिव यात आले या पैशासाठी िज हा पिरषदे या कवा 
यथा थती, पंचायत सिमती या अथसंक पीय अंदाजाम ये रीतसर तरतुद कर यात आली आहे आणी या 
सेवेसाठी वा योजनासाठी याची तरतुद कर यात आली यासेवेसाठी कवा योजनासाठी याचे उपयोजन 

कर यात आले आहे. 
(दोन)खच चे  या ािधकाराअ वये िनयमन होत असेल या ािधकरानु प खच आहे, 
(तीन) िनधीचे येक पुन विनयोजन हे स म ािधका याकडुन व िनधी या पुन विनयोजनाचे िविनयमन 

करणा या अिधिनयमा या व याखाली केले या िनयमां या तरतुदीनुसार कर यात आले आहे. 
(चार) खच केलेला पैसा हा अथ  संक पात तरतुद कर यात आले या रकमेपे ा अिधक नािह कवा 

करणातील त थे कवा पिर थती अनुसार तो समथिनय आहे. 
3) िव  सिमतीस या कलमाखालील ित या काय त सहा य कर यासाठी मु य लेखा परी क, थानीक िनधी 

लेखा यास कवा यांने नामिनदशीत केले या य तीस आप या बैठकी यावेळी बोलावणे आव यक 

वाट यास ितला तसे करता येई . 
4) वा षक अथ संक पीय अंदाज कवा सुधारीत कवा पुरक अथ संक पीत अंदाज यां या िव  सिमतीकडुन 

कर यात येणा या पिरिनरी णामुळे िज हा पिरषदेकडुन यावर िवचार केला जा यास कवा यांना मा यता 
िदली जा यास कोण याही िरतीने बाधा पेाचणार नाही कवा या गो टी◌ापुढे ढकल या जाणार नाही. 

        
 

01) या अिधिनयमां वये कवा याखाली अ यथा प टपणे तरतदु कर यात आली असेल या यितिर त या 
अिधिनयमां या तरतुदी काय वीत कर या या योजना किरता असणारे कायकारी अिधकारी मु य 

कायकारी अिधका-यांम ये िनिहत असतील व तो 
 (अ) या अिधिनयां वये कवा याखाली कवा या या वेळी अंमलात असले या इतर कोण याही 

काय ाखाली या यावर िनिद टपणे लाद यात आले या कवा यास दान कर यात आले या सव 

अिधकारांचा वापर करील ; 



 

(ब) रा य शासनाने केले या िनयमांनुसार िज हा पिरषदेचे कवा ित या िनयं णा खाली असेलेले 

अिधकारपद धारण करणारे सव अिधकारी व कमचारी यांची कत ये ठरवून देईल 

(क) आजारीपणामुळे कवा इतर वाजवी कारणामुळे ितबंध झाला नस यास, िज हा पिरषदे या येक 

सभेत उप थत रािहल आिण अशा सभेत या बाब वर चच  चालू असेल ित या सबंधात पीठासीन 

ािधका-यां या परवानगीने मािहती कवा प टीकरणे देऊ शकेल. 
(2) हा अिधिनयम आिण याखाली केलेले िनयम यां या तरतदू या अधीनतेने मु य कायकारी अिधकारी 

(अ) (1) िज हा पिरषदे या कोण याही सिमती या आिण िज हयातील कोण याही पंचायत सिमती या 
सभांस हजर राह यास ; 
(2) िज हा पिरषदेचे कवा ित या िनयं णाखाली असलेले अिधकार पद धारण करणा-या कोण याही 
अिधका-या कडून कवा कमचा-या कडून कोणतीही मािहती, िववरण, िववरणप , िहशोब कवा 
अहवाल मागव यास ; 
(3 ) कोणताही अिधकारी रजेवर असतांना कवा याची बदली झाली असतांना या या अनुप थतीत, 
या या अिधकारपदाचा कायभार धारण कर यासाठी आिण या अिधकार पदाची कामे पार 

पाड यासाठी ता पुरती यव था कर यास ; 
(4) िज हा पिरषदेचे कवा ित या िनयं णाखाली असलेले अिधकारपद धारण करणा-या कोण याही 
अिधका-या कडून कवा कमचा-या कडून प टीकरण मागिव यास ह कदार असेल ; 
(5)  रा य शासन या बाबतीत वेळोवेळी देईल अशा कोण याही सवसाधारण कवा िवशेष आदेशां या 
अधीनतेने, कलम 239 खंड (ब) खाली रचना कर यात आले या िज हा तांि क सेवा (वग 3 ) आिण 

िज हा सेवा (वग 3 ) या मधील अिधकारी व कमचारी याचंी नेमणूक रा य शासन सवसाधारण कवा 
िवशेष आदेशा दारे िविन द ट करील अशा कोण याही नावाने सबंधोध यात येणा-या अिभकरणाने 

कवा संघटनेने िनवड केले या उमेदवारां या यादीतनू करील. 
(6) िविहत केले या िरतीने वग 4 या सेवे मधील कमचा-यांची नेमणूक करील. 
(7) िज हा पिरषदे या सव कामां या काय वयावंर देखरेख व िनयं ण ठेवील. 
(8)  िज हा पिरषदे या सव कामांचे व िवकास योजनांचे जलद काय वयन कर यासाठी आव यक ती     
    उपाय योजना करील. 
(9)  िज हा पिरषद या आिण (पंचायत सिमती वगळून ) ित या सिम यां या सभां या  
कामकाजांशी सबंिधत असलेली कागदप े आिण द तएैवज आप या अिभर ेत ठेवील. 
 (10 ) िज हा पिरषदे या िनयं णा खाली असलेले अिधकारपद धारण करणा-या वग 1 व वग 2 या 
सेवेतील अिधका-यां या कामांचे दरवष  मु यमापन करील आिण यावर आपले मत गोपिनयिर या 
य त करील आिण ते रा य शासन िविहत करील अशा ािधका-याकडे पाठिवल आिण िज हा 

पिरषदे या वग 3 आिण वग 4 या सेवेतील अिधका-यां या आिण कमचा-यां या कामा िवषयी असे 

अहवाल िलिह यासाठी कायप दती ठरवून देईल. 
(11)  िज हा िनधीतून पैसे काढील व याचे संिवतरण करील. 
(12)  िज हा पिरषदेचे कायकारी शासन आिण ितचे िहशोब व अिभलेख या बाबतीतील िज हा 
पिरषदे या िनयं णा खाली असलेले अिधकारपद धारण करणारे अिधकारी व कमचारी यां या कृतीवर 

पयवे ण व िनयं ण ठेवील. 
(13) रा य शासना कडून िविहत कर यात येईल अशा इतर अिधकारांचा वापर करील व अशी इतर 

काय पार पाडील. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

(1) मु य कायकारी अिधकारी लेखी आदेशा दारे सवसाधारणपणे कवा िवशेषिर या यास अिधकार 

देईल अशा िज हा पिरषदे या िनयं णा खाली असलेले अिधकारपद धारण करणा-या कोण याही 
अिधका-यास कवा कमचा-यास, मु य कायकारी अिधका-या या िनयं णा खाली व यास या 
कोण याही शत  वा मय दा घालून देणे यो य वाटेल अशा शत या व मय दा या अिधनतेने या 
अिधिनयमा दारे कवा याखाली मु य कायकारी अिधका-यास िदले या अिधकारांपैकी कोण याही 
अिधकारांचा वापर करता येईल कवा यां यावर लाद यात आले या कवा यां या म ये िनहीत 

केले या कत यापैकी व काय पैकी कोणतीही कत ये व काय पार पाडता येतील. 
(2)  मु य कायकारी अिधका-याचा असा येक आदेश अ य  थायी सिमती आिण सबंिधत िवषय 

सिमती कवा िवषय सिम या यां यापुढे मािहतीसाठी ठेव यात येईल. 
         

 हा अिधिनयम आिण या अ वये केलेले िनयम यां या तरतूद या अिधनतेने िज हा पिरषदे या येक 

िवभाग मुखास -- 

अ) आप या िवभागशी सबंिधत असले या कामां या व िवकास पिरयोजनां या बाबतीत तांि क मंजूरी देता 
येईल. 
(ब) तो येक वष  आप या िवभागात काम करणा-या वग 2 या सेवेतील अिधका-यां या कामांचे मु यमापन 

करील आिण य बाबतचे आपले मत गोपिनयिर य मु य कायकारी अिधका-यांकडे पाठिवल. 
(ड) आजारपणामुळे कवा इतर वाजवी कारणांमुळे ितबंध झाला नस यास तो िज हा पिरषदे या व िजचा तो 
सिचव असेल अशा सिमती या येक सभेस उप थत रािहल आिण यास, िपठासीन ािधका-यां या परवानगीने 

सभेत या बाब वर चच  चालू असेल ित या सबंधात मािहती कवा प टीकरण देता येईल. 
फौजदारी अिधकार :- मा. मु य कायकारी अिधकारी िज.प. हगोली यांनी वेळोवेळी िदले या आदेशानुसार 

अिधकारी/ कमचारी/ सरपंच/ उपसरपंच इ. िव द फौजदारी कायवाही व पोलीस कायवाही केल जाते. 
     
                               उप मु य कायकारी अिधकारी (सा.) 

 



 

 
 
 
      
      

   

                      

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

     
 

 अ.  अिधन त अिधकारी व कमचा-यांचा हु ा यांचे कत य (शासनाने/अिधका-याने ठरवुन िदलेले) 

1 2 3 
1 उप मु य कायकारी अिधकारी (सामा य) िवभाग मुख हणुन काय लयीन शासन हाताळणे 

अ. . आ थापना / 
काय सन  

कामाचे व प कमचा याचे 
नाव  

मो. . शेरा 
01. काय सन-1 म.िव.स.ेअिधका यांचे आ थापना िवषयक 

कामकाज व इतर अनुषिंगक सव कामे 
करणे. 

ी. राधे याम 
परांडकर, 
किन ठ 

शासन 
अिधकारी 

9921135194 ी. ही. जी. घुगे, 
विर ठ सहायक 
यांनी काय सन -
1 या शाखेचे 
सहायक हणनू 
कामकाज पहावे. 

02. काय सन-2 िज हा तरीय िलपीक वग य कमचा यांचे 
आ थापना िवषयक कामकाज, िलपीक 
वग य कमचा यांना स.ु स.े आ. . 
योजनेचा पिहला / दुसरा / ितसरा लाभ 
मंजूर करणेबाबत कायवाही करणे, 
जे ठता या ा तयार करणे, रजा मंजूरी, 
सवसाधारण बद या, थािय व लाभ, 
भरती ि या, पदो या, बदूनामावली 
अ ावत करणे, वतेन िनि ती करणे, मा. 
म.ु का. अ. याचें अिधकार योजन, 
पिरप क काढणे, मािनव िदनांक बाबत 
कायवाही, ितिनयु या, मंजुर भरले या 
पदाचंा ैमािसक अहवाल तयार करणे, 
मा. िवभागीय आयु त व वळेोवळेी 
शासनास मािहती /अहवाल सादर करणे 
व इतर अनुषंिगक सव कामे करणे. 

ीमती एन. 
एल. चौधरी, 
विर ठ सहायक 

9511270484  

03. काय सन-3 िज हा तरीय पिरचर संवग तील 
कमचा यांचे आ थापना िवषयक 

ीमती के. 
एस. काकडे, 

7350027619  



 

कामकाज, पिरचर कमचा यानंा स.ु से. 
आ. . योजनेचा पिहला / दुसरा / ितसरा 
लाभ मंजूर करणेबाबत कायवाही करणे, 
पिरचर कमचा यां या जे ठता या ा तयार 
करणे, रजा मंजूरी, सवसाधारण बद या, 
थािय व लाभ, भरती ि या, पदो या, 
बदूनामावली अ ावत करणे, वतेन 

िनि ती करणे  व आंतरिज हा बदली 
करणे व इतर अनुषंिगक सव कामे 

करणे. 

विर ठ 
सहायक 

04. काय सन-4 अनुकंपा भरती, 10 ट के ामपचंायत 
कमचारी भरती, वै कीय ितपूत , 

िश ण (वग-3 व वग-4), वग-3 व वग-4 
कमचा यां या अनािधकृत गैरहजरेी बाबत 
कायवाही करणे, िश ण व इतर 
अनुषंिगक सव कामे करणे. 

ी. िगरीष 
गायकवाड, 
किन ठ 
सहायक 

9890949353 संबंधीताची 
ता परुती 
यव था 

कर यात 
आललेी आहे. 

05. काय सन-5 काय लयीन कमचा याचें (वग-3 व वग-4) 
आ थापना िवषयक कामकाज, अिभलेख 
यव थापन, संिकण व कमचारी वतेन 

काढणे इतर अनुषंिगक सव कामे करणे. 

ी. िवण 
काळबांडे, 
किन ठ 
सहायक 

8796989610  

06. काय सन-6 म.िव. से. वगळून इतर अिधका यांचे 
आ थापना िवषयक कामकाज व इतर 
अनुषंिगक सव कामे करणे. 

ी. ही. जी. 
घुगे, विर ठ 
सहायक 

7038631152  

07. काय सन-7 मािहतीचा अिधकार, यायीक क , 
टाचार िनमलुन, जात वधैता व इतर 

अनुषंिगक सव कामे करणे. 
ी. नंदिकशोर 

पिरहार, 
विर ठ 
सहायक 

7020584869 कु. ज.े ज.े च हाण, 
किन ठ यानंी 
काय सन- 07  व 
13 या शाखेचे 
सहायक हणनू 
कामकाज पहाव.े 

08. काय सन-8 िज. प. सवसाधारण व थायी सभचेे 
कामकाज, िज.प.वा षक शासन 
अहवाल तयार करणे, पंचायत राज 
सिमती या ावलीच े कामकाज, स मा. 
िज.प. सद य व पदािधकारी यां याशी 
िनगडीत कामे करणे व इतर अनुषंिगक 
सव कामे करणे. 

ी. गणेश 
रणखाबं, 
किन ठ 
सहायक 

9503732701  

09 काय सन-9 रोखपाल कामकाज, लखेा आ पे, 
भ.िन.िन. व इतर अनुषंिगक सव कामे 
करणे. 

ी. राजू 
येळणे, किन ठ 
सहायक 
(लेखा) 

8806054279  

10. काय सन-10 बजेट, स.ेिन./ कुटंुबिनवृ ी करणे, वतेन 
व वतेने र अनुदानाबाबतची कामे, अंितम 
भिव य िनव ह िनधी करणे, गट िवमा 
योजनेची करणे, रजा रोखीकरणाची 

करणे, वतेन देयके तयार क न 
कोषागारास सादर करणे, पंचायत राज 
सेवा णाली अंतगत ले हल -2 ची कामे 
करणे व इतर अनुषंिगक सव कामे करणे. 

ी. वामन  
गाडेकर, 
किन ठ 
सहायक 
(लेखा) 

9881852624  

11. काय सन-11 भाडंार िवषयक कामकाज, िज. प. ी. गजानन 9850487982  



 

काय लयातील थोर य त चे जयती, 
पु यितथी साजरी करणे, सािह य खरेदी 
िवषयक कामकाज व इतर अनुषंिगक सव 
कामे करणे. 

सातोनकर, 
विर ठ सहायक 

12 काय सन-12 सा. .िव.अंतगत िलपीक वग य 
कमचा यांचे िनलंबन, ला. .िव./ 
फौजदारी गु हा करणा सदंभ त 
कायवाही करणे व इतर अनुषंिगक सव 
कामे करणे. 

कु. एन. एल. 
चौधरी, विर ठ 
सहायक 

7020605663  

13 काय सन-13 गोपणीय अहवाल शाखा, म ा व दािय व, 
मराठी/ हदी भाषा/ संगणक अहता सटु, 
सेवा वशेो र पिर ा िनयोजन व सुट व 
इतर अनुषंिगक सव कामे करणे. 

कु. ज.े ज.े 
च हाण, किन ठ 
सहा यक 

9527489294  

14. काय सन -14 िज. प. तील िविवध बैठक िवषयक 
कामकाज व इतर अनुषंिगक सव कामे 
करणे. 

ी. सदंीप 
अ दाते, 
िव तार 
अिधकारी (सा.ं) 

7788308893  

15. काय सन -15 सहायक आयु त तपासणी िवषयक 
कामकाज/ अहवाल वाचन व इतर 
अनुषंिगक सव कामे करणे. 

ी. पिरहार 
एन.बी. विर ठ 
सहा यक  

7020584869  

16. काय सन -16 जावक शाखा, वाहन िवषयक कामकाज, 
वाहन चालक उपल ध क न देणेबाबत व 
इतर अनुषंिगक सव कामे करणे. 

ी. िकरण 
ग हाणे, 
किन ठ 
सहायक 

7391912450  

17. काय सन -17 आवक शाखा व इतर अनुषंिगक सव कामे 
करणे. 

ी. मोहन 
पवार, किन ठ 
सहायक 

9011871753  

                                उप मु य कायकारी अिधकारी (सा.) 
 

       

 

1. कमचा-यांचे महारा  नागरी सेवा (िश त व अपील), (वतणुक) िनयम 1979    

मधील तरतुदीनुसार िश तभंग िवषयक कायवाही करणे 

2. वग क व ड मधील कमचा-यांना, यांनी 12 वष िनयत सेवेची पुण केली आहे यांना अहता, पा ता व जे ठता 
इ. बाबी िवचाराथ घेऊन विर ठ वेतन ेणी मंजुर करणे. 

3. वग क व ड मधील कमचा-यांना पदो ती देतांना अहता, पा ता व जे ठता, गोपिनय अहवाल इ. तपासुन पा  

ठरवुन पदो ती देणे. 
4. वग क व ड मधील कमचा-यांना िनयु ती देतांना सेवायोजन काय लयाकडुन/ वृ प ात जािहरात देऊन 

उमेदवारांची मागणी करणे, मुलाखती घेणे व अनुशेषा माणे िनयु ती देणे 

5. शासिकय कामकाजाचे मु यमापन क न गोपिनय अहवाल िलिहणे. 
                                  उप मु य कायकारी अिधकारी (सा.) 

 



 

  
 

 -     

    
 
 
 

    

             

अ.
 

काय लय मुखासह 

अिधिन त अिधकारी 
हु ा 

कत य पार पाडतांना शासनाने ठरवुन िदलेली माणे मापदंड (दरमहा) 

दौ-याचे 

िदवस 

रा ीचे 

मु काम 

भेटी काय लयी
न द तर 

तपासणी 
कामाची 
पाहणी/ 
तपासणी 

कामाचे 

मु यांकन 

शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 मु य कायकारी अिधकारी 10 6  1    

2 उप मु य कायकारी 
अिधकारी (सामा य) 

5 2  1    

 
 
 
 
                                  उप मु य कायकारी अिधकारी (सा.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

     

      
 

1. िज हा पिरषद पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 

2. नागरी ह  संर ण अिधिनयम 1955 

3. मंुबई ाम पंचायत अिधिनयम 1958 

4. महारा  नागरी सेवा (िनवृ ीवेतन) िनयम 1982 

5. महारा  नागरी सेवा (पद हण अवधी वये र सेवा, िनलंबन, बडतफ  व सेवेतुन काढुन टाकणे) िनयम 

1981 

6. महारा  नागरी सेवा (रजा) िनयम 1981 

7. महारा  नागरी सेवा (वेतन) िनयम 1981 

8. महारा  िज हा पिरषद व पंचायत सिम या (अंदाजप क) िनयम 1966 

9. महारा  नागरी सेवा (सेवे या सवसाधारण शत ) िनयम 1981 

10. महारा  नागरी सेवा (िश त व अिपल) िनयम 1981 

11. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा िनयम 1968 

12. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा (सेवा वेश) िनयम 1967 

13. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा (िश त व अपील) िनयम 1964 

 

                               उप मु य कायकारी अिधकारी (सा.) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

       

 

 

         आ थापना शाखेतील अिभलेख 6 ग े  प दती माणे लाव यात आलेला आहे. कायवाही झालेली करणे 

(न ती) आं ल अिभलेखागारात जतन क न ठेव यात येतात. सदर करणे अिभलेखागारात खालील माणे 

वगवारी क न िनरिनराळया रंगां या ब याम ये ठेव यात आलेला आहे. 
 
अ. लाल रंगा या ब याम ये       - कायम व पी 
ब. िहर या रंगा या ब याम ये     - 30 वष किरता 
क.िपवळया रंगा या ब याम ये   - 15 वष करीता 
ड. पांढ-या रंगा या ब याम ये    - 01 वष करीता 
     

              उपरो त माणे कालावधी संप यानंतर अिभलेखाची यादी तयार क न स म अिधका-यांची परवानगी 
घेऊन अिभलेख न ट के या जातो. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          

    

    
 

                 

                
 अनु.

. 
अजदाराचे नाव सेवेचा 

कार 

सनदीम ये िविहत 

केलेला 
कालावधी 

मागणी 
अज चा िद. 

सेवा 
माणप  

िद याचा िद. 
िवलंब झाला 
अस यास याची 
कारणे 

1 2 3 4 5 6 7 
 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
                                                             

    

                  शासन िनणय ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग . ानास-1097/सीआर112/08,िद.23 जुन 1999 

चे जोडप  

अ.  कायसुची जबाबदार कमचारी/ 
अिधकारी 

कायपुत चा 
कालावधी 

िविहत मुदतीत कायपुत  न        

झा यास कोण या 
अिधका याकडे त ार 

करावी 
   

01 सामा य शासन िवभाग 

िनवृ  कमचा याची 
सेवा िनवृ ी करणे / 
गट िवमा योजना / 
भिव य िनव ह िनधीचा 
आथ क लाभ देणे 

उप मु य कायकारी 
अिधकारी 
(सामा य) 

सेवा िनवृ ीनंतर 

30 िदवस 

मु य कायकारी अिधकारी 
िज हा पिरषद 

02 वग 3 व वग 4 पदावर 

अनुकंपा कारणा तव 

नोकरीचे तावावर 

िशफारस करणे 

उप मु य कायकारी 
अिधकारी 
(सामा य) 

िज हा पिरषद  

अजदाराने 

कागदप ांची 
पुतता के यानंतर 

15  िदवस 

मु य कायकारी अिधकारी 
िज हा पिरषद 

03 िज हा सेवा वग 3 व वग 

4 चे पदावर िनयु ती देणे 

उप मु य कायकारी 
अिधकारी 
(सामा य) 

िज हा पिरषद  

िनवड यादी ा त 

झा यानंतर 15 

िदवसात/िनवड 

सिमतीने िदले या 
मुदतीनुसार 

मु य कायकारी अिधकारी 
िज हा पिरषद 

 
 
  

                              उप मु य कायकारी अिधकारी (सा.) 



 

        

         

  
 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (अ) 
िज हा पिरषद हगोली येथील सामा य शासन िवभागा या 

काय लयातील सिमतीची यादी कािशत करणे 
 

थायी सिमतीची रचना  
अ

 
पद नाव  

सव ी/ ीमती 
1 2 3 
1  अ य  तथा पदिस द 

सभापती 
बेले गणाजी मु कदा 
मा. अ य  

2 िवषय सिम याचंे सभापती आखरे मिनष शामराव  
मा. उपा य  

3  पािटल पालीताई राजेश  
मा. सभापती, मबाक सिमती 

4  च हाण र नमाला भाकर 
मा. सभापती, िश ण व अथ सिमती 

5  मुंढे फकीरा िनवृ ी  
मा. सभापती, समाज क याण सिमती 

6  जंुबडे बाजीराव रामजी  
मा. सभापती, कषी व पशुसंवधन सिमती 

7 िनवडून आलेले सद य देशमखु िदलीप िव लराव 
8  मगर अिजत उ मराव 
9  शदे सुवणमाला अवधूत 

10  आहेर अंकुश तातेराव 
11  नरवाडे िशवराणी काश 
12  नाईक सुनंदाताई गयबाराव  
13  िर त पद 
14  िर त पद 

 



 

जल यव थापन व व छता सिमतीची रचना 
अ

 
पद नाव 

सव ी/ ीमती 
1 2 3 
1.  अ य  तथा पदिस द 

सभापती 
बेले गणाजी मु कदा 
मा. अ य  

2 उपा य , तथा सभापती 
बाधंकाम व आरो य सिमती 

आखरे मिनष शामराव  
 

3. सभापती, समाजक याण 
सिमती 

मुंढे फकीरा िनवृ ी  
 

4. सभापती, मिहला व बाल 
क याण सिमती 

पािटल पालीताई राजेश  
 

5 सभापती,  िश ण व अथ 
सिमती 

च हाण र नमाला भाकर 
 

6 सभापती, कृषी पशूसववंधन 
व दु ध िवकास सिमती 

जंुबडे बाजीराव रामजी  
 

7. िनवडून आलेले िज हा 
पिरषद सद य 

देशमु    संजय (भयैा) बालासाहेब 
8 सद य आहेर अंकुश तातेराव 
9 सद य वाघडव रामराव अ पाराव 

10 सद य घुगे सर वती यादवराव 
11 सद य जाधव पावती बालाजी 
12 सद य राठोड सुरेखा संजय 

 
                      आरो य सिमतीची रचना 

     
अ

 
पद नाव 

सव ी/ ीमती 
1 2 3 
1. सभापती  आखरे मिनष शामराव 
2. सद य बेले पंचफुला अशोक 
3 सद य जाधव अनुराधाबाई माधवराव 
4 सद य मिनषा अिनल वाघमारे 
5 सद य खंदारे र नाबाई तुकाराम 
6 सद य पिरहार िजवनलता ल मण 
7 सद य  दराडे यशोदा संजय  
8 सद य जाधव चं भागा देवराव 

 
 
 
 



 

अथ सिमतीची रचना 
 

अ
 

पद नाव 
सव ी/ ीमती 

1 2 3 
1. सभापती च हाण र नमाला भाकर 
2 सद य जाधव सुमनबाई रमेश 
3 सद य घुगे वै णवी िदलीप 
4 सद य शदे संगीता रामरतन 
5 सद य िर त पद 
6 सद य िर त पद 
7 सद य िर त पद 
8 सद य िर त पद 
9 सद य िर त पद 

 
िश ण सिमतीची रचना 

  
अ

 
पद नाव 

सव ी/ ीमती 
1 2 3 
1. सभापती च हाण र नमाला भाकर 
2 सद य शदे संिगता रामरतन 
3 सद य पिरहार िजवनलता ल मण 
4 सद य एकलारे महादेव संभा पा 
5 सद य चौतमल िव ल योगाजी 
6 सद य खंदारे भगवान बाबाराव 
7 सद य िर त पद 
8 सद य िर त पद 
9 सद य िर त पद 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
कृषी सिमतीची रचना 
 

अ
 

पद नाव 
सव ी/ ीमती 

1 2 3 
1. सभापती जंुबडे बाजीराव रामजी 
2 सद य साळंुके कैलास बालासाहेब 
3 सद य नरवाडे िशवहार सखाराम 
4 सद य दशरथे योगीता ानोबा 
5 सद य वामी ीशै य महादेव 
6 सद य थोरात पु पा काश 
7 सद य पाचपुते सितष यशवतं 
8 सद य िर त पद 
9 सद य िर त पद 

10 सद य िर त पद 
11 सद य िर त पद 

 
  

 
 
 
 

पशुसंवधन व दु ध शाळा सिमतीची रचना 
 

अ
 

पद नाव 
1 2 3 
1. सभापती जंुबडे बाजीराव रामजी 
2 सद य नरवाडे िशवहार सखाराम 
3 सद य िख ारे सािरका नंदिकशोर 
4 सद य झटे सधु ाने र 
5 सद य जाधव चं भागा देवराव 
6 सद य शदे सुवणमाला अवधुत 
7 सद य हबांडे छाया संजय 
8 सद य धोस े योती िव नाथ 
9 सद य िर त पद 

 
 
 
 
 



 

बाधंकाम सिमतीची रचना 
 

अ
 

पद नाव 
सव ी/ ीमती 

1 2 3 
1. सभापती आखरे मिनष शामराव  
2. सद य साळंुके कैलास बालासाहेब 
3 सद य देशमखु िदलीप िव लराव 
4 सद य पतंगे िनलावती राजे र 
5 सद य कदम राज ी  नाथराव 
6 सद य झटे सधु ाने र 
7 सद य मगर बाळासाहेब उ मराव 
8 सद य दळवी िरता बाबुराव 
9 सद य िर त पद 

 
 

समाजक याण सिमतीची रचना 
 

अ
 

पद नाव 
सव ी/ ीमती 

1 2 3 
1. सभापती मुंढे फकीरा िनवृ ी 
2. सद य खंदारे भगवान बाबाराव 
3 सद य काबंळे मंगला िदलीप 
4 सद य सईजराव आशामती यंबक 
5 सद य पाचपुते सितष यशवतं 
6 सद य घोगरे क पना िव ल 
7 सद य रायवाडे िवलास िकशनराव 
8 सद य वामी ीशै य महादु 
9 सद य जाधव सुमनबाई रमेश 

10 सद य घुगे वै णवी िदलीप 
11 सद य दराडे यशोदा संजय 
12 सद य दशरथे योगीता ानोबा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

मिहला व बालक याण सिमतीची रचना  
 

अ
 

पद नाव 
1 2 3 
1. सभापती पािटल पालीताई राजेश  

 
2 सद य माहोरे जनाबाई द राव  
3 सद य राठोड सुरेखा संजय 
4 सद य खंदार र नाबाई तुकाराम 
5 सद य िख ारे सारीका नंदिकशोर 
6 सद य सईजराव आशामती यंबक 
7 सद य वाघमारे मिनषा अिनल 
8 सद य एकलारे महादेव संभा पा 
9 सद य काबंळे मंगला िदलीप 

 
 

 
 
 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमनुा (क) 
िज हा पिरषद हगोली येथील सामा य शासन िवभागा या 

काय लयातील सिमतीची यादी कािशत करणे 
िज हा पिरषद, हगोली. 

मा. अ य  / उपा य / समा. सद य यांची यादी 
 

अ. 
. 

नाव  
(सव ी/ ीमती) 

पदनाम संपणू प ा संपक मांक 
1 बलेे गणाजी मु कदा मा. अ य ,  

िज.प. हगोली 
म.ुखेड वाडी पो.िसरसम, 
ता.िज. हगोली 

9767998726 
2 आखरे मिनष शामराव मा. उपा य , 

िज.प. हगोली 
म.ु हाळजगांव, ता.औढंा  
(ना.) िज. हगोली 

9011002111 
3 पाटील पाली राजशे मा. सभापती, मिहला व 

बालक याण सिमती 
िज.प. हगोली 

रा.गोरेगांव ता. सनेगाव 
िज. हगोली 

9156443277 

4 मुंढे फिकरा िनवृ ी मा. सभापती,  
समाज क याण सिमती, 
िज.प. हगोली 

म.ुिहवरा पो.खानापरु 
िच ा, ता.िज. हगोली 

8275347373 

5 च हाण र नमाला 
भाकर 

मा. सभापती, िश ण व 
अथ सिमती िज.प. हगोली 

म.ुवाडीतुळजापूर, 
ता.व मत िज. हगोली 

8668692672 



 

6 जुबंडे बाजीराव रामजी मा. सभापती, कृषी व 
पशुसंवधन सिमती 
िज.प. हगोली 

म.ुजाभं न आधं, 
पो.पसुेगांव, 
ता.िज. हगोली 

9623536292 

7 नरवाडे िशवराणी काश  
 

स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुशेवाळा, ता. कळमनुरी 
िज. हगोली 

8856 07952 
8 पतंगे अिनल शंकरराव  

 
स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुताकतोडा पो.हाताळा, 
ता.सेनगाव िज. हगोली 

9764841010 
9 जाधव रेणकुा भानुदास,  स मा. सद य 

िज.प. हगोली. 
म.ुइडोळी, पो.सवड, 
ता.िज. हगोली 

9881957905 

10 देशमखु संजय (भयैा) 
बालासाहेब  

स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुपो.पा◌ाकोरगांव, ता. 
सेनगाव िज. हगोली 

9420100151 
11 नाईक सुनंदा गयबाराव  

 
स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.दुरचनुा, पो.िस दे र, 
ता.औंढा ना.िज. हगोली 

9423448111 

12 राख डे हाद रामराव  
 

स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुपो.आरळ, ता.वसमत 
िज. हगोली 

9421082472 

13 िर त पद िर त पद िर त पद िर त पद 

14 जाधव अनुराधाबाई 
माधवराव  

स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुमाळिहवरा, 
ता.िज. हगोली 

8888896535 

15 राठोड सरेुखा संजय स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुभटसावगंी ताडंा, 
पो.भटसावगंी, 
ता.िज. हगोली 

7798719049 

16 चौतमल िव ल योगाजी स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुइसापरु रमणा, 
पो.खानापरु िच ा, 
ता.िज. हगोली 

9850807505 

17 मंगला िदलीप कांबळे स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुपो.खंडाळा, 
ता.िज. हगोली 

9822910010 
18 थोरात पु पाबाई काश स मा. सद य 

िज.प. हगोली. 
म.ु ◌ो.सवड, 
ता.िज. हगोली 

8888920493 

19 घुगे वै णवी िदलीप स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुकोथळज, 
ता.िज. हगोली 

8329118282 

20 मगर अिजत उ मराव स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुघोळवा, पो.साळवा 
ता.कळमनुरी िज. हगोली 

9860080213 

21 माहोरे जनाबाई द राव  स मा. सद य 
िज.प हगोली. 

म.ुनरवाडी पो. साळवा ता. 
कळमनुरी िज. हगोली 

  

22 वागडव रामराव अ पाराव स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुपाड , पो.साळवा, ता. 
कळमनुरी िज. हगोली 

9921127328 

23 मगर बाळासाहेब 
उ मराव 

स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुपो. सदगी, ता. 
कळमनुरी िज. हगोली 

9422108889 

24 पाचपतेु सतीश यशवतं स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुढोल याचीवाडी, ता. 
कळमनुरी िज. हगोली 

9881852809 



 

25 खंदारे भगवान बाबाराव स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुपो.आखाडा बाळापरु, 
ता. कळमनुरी िज. हगोली 

8888331215 

26 पतंगे िनलावती राजे र स  ◌ा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुपो.वारंगा, ता. 
कळमनुरी िज. हगोली 

9881388388 

27 साळंुके कैलास 
बालासाहेब 

स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुदांडेगाव, पो.रामे  वर 
तांडा, ता. कळमनुरी 
िज. हगोली 

9823035219 

28 देशमखु िदलीप 
िव लराव 

स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुपो.ड गरकड , ता. 
कळमनुरी िज. हगोली 

8554097777 

29 कावरखे संजय 
नामदेवराव 

स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

रा.गोरेगांव ता. सनेगाव 
िज. हगोली 

9922281414 

30 िख ारे सािरका 
नंदिकशोर 

स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

रा.पळशी ता. सेनगाव 
िज. हगोली 

9011810071 

31 घोगरे क पना िव लराव स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

रा.सनेगाव, ता. सनेगाव 
िज. हगोली 

7875459318 

32 जाधव चं भागा देवराव स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

रा.केलसुला, पो.साखरा, 
ता. सेनगाव िज. हगोली 

9822898036 

33 सईजराव आशामती 
यंबक 

स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

रा.तांदुळवाडी, पो.ह ा, 
ता  सेनगाव िज. हगोली 

7350656274 

34 शदे संगीता रामरतन स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

रा.जवळा ब.ु, ता. सनेगाव 
िज. हगोली 

9764745479 

35 खंदारे र नाबाई तकुाराम स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

रा.पसुेगावं, ता. सनेगाव 
िज. हगोली 

8380969285 

36 घुगे सर वती यादवरा  स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुयेडूद पो.लाख, 
ता.औंढा  (ना.) 
िज. हगोली 

9850391408 

37 जाधव सुमनबाई रमेश स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुतामटीतांडा, 
पो. पपळदरी, ता.औढंा  
(ना.) िज. हगोली 

9890137575 

38 दराडे यशोदा संजय स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ु ◌ंजनवाडी 
पो.गोळेगांव, ता.औढंा  
(ना.) िज. हगोली 

9423848586 

39 झटे सधू ाने र स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुपो.उखळी,  ता.औढंा  
(ना.) िज. हगोली 

8806363232 

40 पिरहार िजवनलता 
ल मण 

स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुपो.जवळा बाजार,  
ता.औंढा  (ना.) 
िज. हगोली 

9604448844 

41 आहेर अंकुश तातेराव स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुआजरस डा, पो.जवळा 
बाजार,  ता.औंढा (ना.) 
िज. हगोली 

9421381717 



 

42 वामी ीशै य महादेव स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुपो.िशरड शहापरु,  
ता.औंढा (ना.) िज. हगोली 

9881787887 

43 शदे सुवणमाला 
अव ◌ुत 

स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुपो.पां ा शदे, 
ता.वसमत िज. हगोली 

9561935663 
44 दळवी िरता बाबरुाव स मा. सद य 

िज.प. हगोली. 
म.ुपो.कु ं दा, ता.वसमत 
िज. हगोली 

9422892210 

45 जाधव पावती बालाजी स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुिक होळा, पो.कौठा, 
ता.वसमत िज. हगोली 

9421084987 

46 िर त पद िर त पद िर त पद िर त पद 

47 दशरथे योगीता ानोबा स मा. सद य  
िज.प. हगोली. 

म.ुजोडपरळी 
पो.बोरीसावतं, ता.वसमत 
िज. हगोली 

9420034765 

48 कदम राज ी नाथराव स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुअकोली पो.खांडेगांव, 
ता.वसमत िज. हगोली 

9850631313 

49 वाघमारे मिनषा अिनल स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ु कानोथा पो.आरळ, 
ता.वसमत िज. हगोली 

9822206863 

50 रायवाडे िवलास 
िकशनराव 

स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुपो.िगरगांव, ता.वसमत 
िज. हगोली 

9763124031 

51 एकलारे महादेव संभा पा स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुबाभळुगांव, ता.वसमत 
िज. हगोली 

9822943411 

52 नरवाडे िशवहार 
सखाराम 

स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुगुंज त.आसेगांव, 
ता.वसमत िज. हगोली 

9922281835 
   

 
 



 

पंचायत सिमती, हगोली 
मा. सभापती / स मा. सद य याचंी यादी 

अ. . नाव  पदनाम  संपूण प ा 
1 झुळझुळे सुमाबाई 

रामराव 
मा. सभापती  म.ुजामठी खु.पो.भाडेंगांव, 

ता.िज. हगोली 
2 गावडें गंगाबाई बालाजी मा. उपसभापती म.ुकहेरगावं नाका, ता.िज. हगोली 
3 आसोले उ म वाघोजी   स मा. सद य म.ुपो.फाळेगावं, ता.िज. हगोली  
4 नामदेव हर सग राठोड  स मा. सद य म.ुपो.पेडगावं, ता.िज. हगोली  
5 िवलास संतराम 

काठमोडे 
स मा. सद य म.ु लबी, पो.पेडगावं, ता.िज. हगोली 

6 आगलाव ेभानुबाई 
सखाराम 

स मा. सद य रा. भगी, पो.आडगांव, ता.िज. हगोली 
7 अंजली सुिनल 

गायकवाड 
स मा. सद य म.ुपो.खंडाळा, ता.िज. हगोली 

8 गडदे गणेशराव 
पंडीतराव 

स मा. सद य म.ुखेड , पो.िसरसम, ता.िज. हगोली 
9 आसोले िमनाबाई 

िव  वाबंर 
स मा. सद य म.ुभटसावगंी, पो.भटसावगंी, 

ता.िज. हगोली 
10 क हाळे कावरेी पाजी  स मा. सद य म.ुिड स क., ता.िज. हगोली 
11 पंढरीनाथ नर सगराव 

ढाले 
स मा. सद य म.ुपो.बासंबा, ता.िज. हगोली 

12 िमना संजय घुगे स मा. सद य म.ुभोगांव, पो.बासंबा, ता.िज. हगोली 
13 गोरे मु ता संतोष स मा. सद य म.ुबळस ड, पो.ता.िज. हगोली 
14 संजीवनी पंडीत िदपके स मा. सद य म.ुदेऊळगावं रामा, 

पो.सवड,ता.िज. हगोली 
15 जगताप िशला तूमा स मा. सद य म.ुपो.भाडेंगावं, ता.िज. हगोली 
16 नतने बबन क डबा स मा. सद य म.ुआमला पो.नस  ना.,ता.िज. हगोली 
17 टेकाळे लोपमु ा 

ब ीनाथ 
स मा. सद य म.ु केसापुर, पो.नस  ना., 

ता.िज. हगोली 
18 कवडे ानबा मारोतराव स मा. सद य म.ुपो.पहेणी, ता.िज. हगोली 
19 गंगावणे संिगता ब ीनाथ स मा. सद य म.ुखेड, पो. हगणी, ता.िज. हगोली 
20 भगत सं या भजंुगराव स मा. सद य म.ुमाळधामणी, ता.िज. हगोली 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

पंचायत सिमती, कळमनुरी 
मा. सभापती / स मा. सद य याचंी यादी 

अ. . नाव पदनाम संपूण प ा 
1 बेले पंचफुला अशोक मा. सभापती म.ुसोडेगावं, ता. कळमनुरी िज. हगोली 
2 राजेगोरे मंजुषा संतोष मा. उपसभापती म.ुपो.चं◌ुचा, ता. कळमनुरी िज. हगोली 
3 पतंगे िवजया जनादन स मा. सद य म.ुयेलकी, ता. कळमनुरी िज. हगोली 
4 सावतं अजय भगवानराव   स मा. सद य म.ुशेवाळा, ता. कळमनुरी िज. हगोली  
5 म के गोकण बाई ेमराव स मा. सद य म.ुपो.खरवड, ता. कळमनुरी िज. हगोली 
6 जाधव गाय ी साहेबराव स मा. सद य म.ुिशवणी खु., ता. कळमनुरी िज. हगोली 
7 सुरोशे संिगता माधवराव स मा. सद य म.ुपो.वाकोडी, ता. कळमनुरी िज. हगोली 
8 तोरकड हरीदास रामजी स मा. सद य म.ुघोळवा, ता. ता. कळमनुरी िज. हगोली 
9 काळे आशाताई रामा स मा. सद य म.ुयेहळेगांव त.ु ता. कळमनुरी िज. हगोली 

10 ससाने देिवदास गुलाबराव स मा. सद य म.ुसालेगावं, ता. कळमनुरी िज. हगोली 
11 मंदाडे मनोरमा संजय स मा. सद य म.ुपो.येहळेगावं गवळी, ता. कळमनुरी 

िज. हगोली 
12 पतंगे बाळासाहेब दादाराव स मा. सद य म.ुपो.क ढुर, ता. कळमनुरी िज. हगोली 
13 रणिवर सुलाबाई यानबा स मा. सद य म.ुपो.पो ा, ता. कळमनुरी िज. हगोली 
14 डुकरे िदलीप बापुजी स मा. सद य म.ुबोथी, पो.बऊर, ता. कळमनुरी 

िज. हगोली 
15 नरवाडे ◌ािमल  आ ण स मा. सद य म.ुकाडंली, ता. कळमनुरी िज. हगोली 
16 डुकरे चं कातं क डबा स मा. सद य म.ुपो.आखाडा बाळापुर, ता. कळमनुरी 

िज. हगोली 
17 भरुके अिनता िशवाजी स मा. सद य म.ुदाती, ता. कळमनुरी िज. हगोली 
18 थोरात भारतकुमार 

माधवराव 
स मा. सद य म.ुत डापुर, ता. कळमनुरी िज. हगोली 

19 गोरे ोपदीबाई बाबुराव स मा. सद य म.ुिड स ब.ु, पो.जवळा पा.ं ता. कळमनुरी 
िज. हगोली 

20 गंगवार िवजय िहरामण स मा. सद य म.ुपो.जवळा पाचंाळ, ता. कळमनुरी 
िज. हगोली 

21 धुमाळे आशाताई गंगाधर स मा. सद य म.ुपो.सुकळी िवर, ता. कळमनुरी 
िज. हगोली 

22 मुंढे ीिनवास वामनराव स मा. सद य म.ुिहवरा त.जवळा, पो.ड गरकडा, ता. 
कळमनुरी िज. हगोली 

 



 

 
पंचायत सिमती, सेनगाव 

मा. सभापती / स मा. सद य याचंी यादी 
अ. . पंचायत सिमती सद याचंे  

संपूण नाव संपूण प ा 

1 हबाडे छाया संजय- सभापती रा.वलाना, ता. सेनगाव िज. हगोली 
2 गडदे अ णा र व - उप सभापती रा.बोडखा, पो.ह ा, ता. सेनगाव िज. हगोली 
3 

पोहकर वाती गजानन 
 

रा.पाड  पो., पो.पुसेगांव, ता.सेनगाव 
िज. हगोली 

4 
वडकुते ममता संतोष  
 म.ुपो.बाभळुगावं, ता. सेनगाव िज. हगोली 

5 भालेराव केशव मु कदा रा.सवना, ता. सेनगाव िज. हगोली 
6 िजरवनकर अशोक ओंकारअ पा रा.कडोळी, ता. सेनगाव िज. हगोली 
7 कावरखे अशोक परसराम रा.गोरेगावं, ता. सेनगाव िज. हगोली 
8 पोपळघट कलावती गंगाराम 

रा.कहाकर ब.ु, पो.क ा बु., ता. सेनगाव 
िज. हगोली 

9 खंदारे संतोष आनंदा म.ुपो.आजेगांव, ता. सेनगाव िज. हगोली 
10 इंगोले चं हास गणेश रा.जवळा बु., ता. सेनगाव िज. हगोली 
11 खोडके संतोष ानबा रा.शेगांव खो.,ता. सेनगाव िज. हगोली 
12 पायघन मंगला गजानन म.ुपो.जयपुर, ता. सेनगाव िज. हगोली 
13 चोपडे रायाजी िव नाथ रा.व ड च पान, ता. सेनगाव िज. हगोली 
14 गाजंरे लता गंगाधर म.ुकोळसा, पो.कवठा, ता. सेनगाव िज. हगोली 
15 हराळ खुशालराव नामदेव रा.खडकी, ता. सेनगाव िज. हगोली 
16 साबळे अचना दशरथ रा.कापड सगी, ता. सेनगाव िज. हगोली 
17 मानवतकर अिनता सुदाम रा.ह ा, ता. सेनगाव िज. हगोली 
18 कोटकर उषा मधुसुदन रा.भानखेडा, ता. सेनगाव िज. हगोली 
19 मुंदडा सुिनल शािलकराव रा.खुडज, ता. सेनगाव िज. हगोली 
20 थोरात साधना शातं म.ुपो.आडोळ, ता. सेनगाव िज. हगोली 

 
 
 
 



 

 
पंचायत सिमती, औंढा (ना.) 

मा. सभापती / स मा. सद य याचंी यादी 
अ. . 

पंचायत सिमती 
सद याचंे  
संपूण नाव 

संपूण प ा 
1 ढेकळे संिगता ई वर  म.ुपो.सदुरसना, ता. औंढा ना. िज. हगोली 
2 

क हाळे िभमराव 
यानबाराव म.ुधारखेडा पो., येहळेगावं, ता. औंढा ना. िज. हगोली 

3 भगत िभमराव रामा म.ुकंजारा, पो.◌ा◌ा◌ंदापुर, ता. औंढा ना. िज. हगोली 
4 

कदम राम साद 
नागोराव म.ुनादंखेडा, पो. चचोली िन., ता. औंढा ना. िज. हगोली 

5 कुडकर सुरेश दादाराव म.ु पपरी कंुडकर, पो.लाख, ता. औंढा ना. िज. हगोली 
6 रीठे मंगल सुहास म.ुपो. पपळदरी, ता. औंढा ना. िज. हगोली 
7 

क हाळे शोभाबाई 
पुंजाजी म.ुआसोला त.लाख, ता. औंढा ना. िज. हगोली 

8 ठ बरे सुभ ाबाई द ा म.ुजलालदाभा, पो. पपळदरी, ता. औंढा ना. िज. हगोली 
9 नाईक  शरद केशवराव म.ुपो.िस दे र, ता. औंढा ना. िज. हगोली 

10 गा ळे ानोबा लबाजी म.ुदुधाळा काशीताडंा, ता. औंढा ना. िज. हगोली 
11 गी हे िनता गजानन म.ुपो.गोळेगावं, ता. औंढा ना. िज. हगोली 
12 

िख ारे उ वला 
चं कातं मु.पो.साळणा, ता. औंढा ना. िज. हगोली 

13 दळव ेिनमला अशोक म.ुरामे र, पो.दौडगावं, ता. औंढा ना. िज. हगोली 
14 

बोडखे बालाजी 
परसराम 

म.ुमठ वशे पिरसर, जवळाबाजार, ता. औंढा ना. 
िज. हगोली 

15 
कदम भगवान 
िव  वानाथ म.ुतपोवन, पो.करंजाळा, ता. औंढा ना. िज. हगोली 

16 डुबे िजजाई सुिनल म.ुपो.पुरजळ, ता. औंढा ना. िज. हगोली 
17 नागरे संजय तुमराव 

म.ुआसोला तफ औंढा ना. पो.जवळा बाजार, ता. औंढा 
ना. िज. हगोली 

18 अकमार सुधा शंकर म.ुपो.िशरडशहापुर, ता. औंढा ना. िज. हगोली 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

पंचायत सिमती, वसमत 
मा. सभापती / स मा. सद य याचंी यादी 

अ. . पंचायत सिमती सद याचंे  
संपूण नाव संपूण प ा 

1 धोसे योती िव नाथ 
(सभापती) म.ुसुकळी, पो.कु ं दा, ता.वसमत िज. हगोली 

2 नरवाडे िवजय अ णाराव 
(उप सभापती ) म.ुपाड  बु., ता.वसमत िज. हगोली 

3 दळवी चं कातं गणपतराव म.ुपो.कु ं दा, ता.वसमत िज. हगोली 
4 वै  िनता  ानोबा म.ुपो.आडगावं, ता.वसमत िज. हगोली 

5 नलगे  क पना ाने र म.ुपो.िसरळी, ता.वसमत िज. हगोली 
6 ढाकरे रामराव तुकाराम म.ुकोठारवाडी, पो.कु ं दा, ता.वसमत िज. हगोली 
7 कदम मंगलबाई काशराव म.ुसोमठाणा, पो.पाड , ता.वसमत िज. हगोली 
8 कुबडे रमेश मािणकराव म.ु पपराळा, पो.कु ं दा, ता.वसमत िज. हगोली 
9 वाघमारे कैलास तुकाराम म.ुपो.अंबाच ढी, ता.वसमत िज. हगोली 

10 भोकरे चं कला िव नाथ म.ुकोट , पो.आंबा, ता.वसमत िज. हगोली 
11 लाडंगे छाया िमल द म.ुबळेगावं, पो.दारेफळ, ता.वसमत िज. हगोली 
12 जाधव परसराम िव लराव म.ुिवरेगावं, पो.दारेफळ, ता.वसमत िज. हगोली 
13 च हाण िवमल िशवाजी म.ुपो.गंुडा, ता.वसमत िज. हगोली 
14 ि रसागर िमरा पंढरीनाथ म.ुढवळूगांव, पो.सावगंी ब.ु, ता.वसमत िज. हगोली 
15 खाडे राजु हिरभाऊ म.ुपो.ह ा, ता.वसमत िज. हगोली 
16 सुपेकर गो वद सखाराम म.ुपो.खाडेंगावं, ता.वसमत िज. हगोली 
17 जामगे नानाराव बापूराव म.ुपुयणी पो.नहाद, ता.वसमत िज. हगोली 
18 शेवाळे गणपत वजैनाथ म.ुपो.हयातनगर, ता.वसमत िज. हगोली 
19 

भालेराव आबासाहेब 
िकशनराव मु.िरधोरा, पो.आहेरवाडी, ता.वसमत िज. हगोली 

20 नादरे िवजयाबाई िवलासराव म.ुपो.िगरगांव, ता.वसमत िज. हगोली 
21 भारती िनरंजना सखाराम म.ुभोरीपगांव, पो. ता.वसमत िज. हगोली 
22 रगे चं कला िपराजी 

म.ुरेणकापुर, पो.हयातनगर, ता.वसमत 
िज. हगोली 

23 काळे सखूबाई द राव म.ुसुनेगांव, पो.ता.वसमत िज. हगोली 
24 िमरकुटे बालाजी सुयभान म.ुपळसगावं त.माळवटा, ता.वसमत िज. हगोली 

 
                                 उप मु य कायकारी अिधकारी (सा.) 

 
 
             
 
 
 
 



 

      
 

      

        

     

 

 

 

1 मा.  संजय दैने  मु य कायकारी अिधकारी भा से 30/8/2021 8329850102 1,61,024 
2 मा. ी अनुप शगुलवार अित. मु य कायकारी अिधकारी वग1 10/9/2020 9689271381 1,31,584 
3 ए.एल.ब े उप मु य कायकारी अिधकारी  ( सा.)     

भारी वग 1 12/8/2021 7038448795 85,760 
4 ी.य.ुएल. हातमोडे क  अिधकारी वग 3 13/03/2019 222473 81775/- 
5 ी पी. डी. पतंगे काय लयीन अिध क वग 3 01/04/2020 222473 50275/- 
6 ी एस िड गुठठे काय लयीन अिध क वरग् 3 3/11/2012 222473 56525/- 
7 ीमती.पी.के.गायकवाड लघुलेखक उ च ेणी वग 3 5/12/2005 222473 96290/- 
8 ी वाय.बी. देशमुख लघुलेखक उ च ेणी  वग 3 18/12/2014 222473 64986/- 
9 ी.जी.एम.बोथीकर लघुटंकलेखक वग 3 04/03/1999 222473 70650/- 
10 ी.एस. सी. अ दाते िव तार अिधकारी (सा.) वग 3 23/06/2014 222473 58225/- 
11 ी. एन.बी.पिरहार विर ठ सहा यक वग 3 06/01/2017 222473 43625/- 
12 ी आर.ए.क डावार विर ठ सहा यक वग 3 01/06/2015 222473 50375/- 
13 ी जी . ही. सातोणकर विर ठ सहा क वग 3 21/09/2012 222473 48775/- 
14 ीमती के.एस. काकडे विर ठ सहा क वग 3 01/10/2013 222473 36353/- 
15 कु. एन. एल. चौधरी विर ठ सहा क वग 3 19/10/2020 222473 25500/- 
16 ी  ही. जी. घुगे विर ठ सहा क वग 3 20/10/2020 222473 48775/- 
17 ी पी. ही.काळबांडे किन ठ सहा यक वग 3 01/08/2016 222473 40864/- 
18 ी के.बी.ग हाणे किन ठ सहायक वग 3 19/10/2015 222473 31978/- 
19 कु. जे. जे. च हाण किन ठ सहा यक वग 3 16/10/2020 222473 19900/- 
20 ी एम.डी.पवार किन ठ सहा यक वग 3 09/11/2017 222473 31756/- 
21 ी पाटील  एस. के किन ठ सहा यक वग 3 03/8/2021 222473 31088 
22 ी ड य.ुजी. गाडेकर किन ठ सहा यक लेखा वग 3 11/09/2013 222473 33892/- 
23 ी आर. जी.येळणे किन ठ सहा यक लेखा वग 3 01/10/2015 222473 29229/- 
24 ी काबंळे एम.एस किन ठ सहा यक वग 3 03/8/2021 222473 40279/- 

 ी िट.जे.हमाने किन ठ सहा यक वग 3 06/8/2021 222473 53419/- 
25 ी.एच.एस.घुगे वाहन चालक वग 3 12/05/2003 222473 40450/- 
26 ी.एन.बी.माहोरे वाहन चालक वग 3 05/07/2007 222473 45261/- 
27 ी एम. एस. भोजे वाहन चालक वग 3 18/09/2020 222473 32342/- 
28 ी बी िड इंगळे सेवक वग 4 17/08/2012 222473 26832/- 
29 ी ए आर अ केवार सेवक वग 4 28/9/2012 222473 26832/- 
30 ी.िस.एम.यादव सेवक वग 4 01/09/2004 222473 36700/- 
31 ी.स.मोजम स.आजम सेवक वग 4 31/05/2004 222473 36486/- 
32 वाय.जी.शेख सेवक वग 4 16/08/2016 222473 24773/- 
33 ी ही.सी.गु े   सेवक वग 4 30/01/2019 222473 26832/- 
34 ी बी.एन.काळे सेवक वग 4 01/07/2017 222473 28250/- 
35 ी एल सी कवळे  सेवक वग 4 01/06/2013 222473 33355/- 
36 ी डी के नांगरे सेवक वग 4 29/07/2013 222473 24260/- 
37 ी आर. ही. फलटणकर सेवक वग 4 01/01/2017 222473 22923/- 



 

38 ी एन एच पठाण सेवक वग 4 03/03/2014 222473 25416/- 
39 ी एस आर आमटे सेवक वग 4 01/03/2014 222473 31755/- 
40 ीमती एस एस घेणेकर सेवक वग 4 01/07/2014 222473 29022/- 
41 ी एम डी गुमरे  सेवक वग 4 01/07/2014 222473 29022/- 
42 ी सी.आर.शम  सेवक वग 4 28/12/2018 222473 26060/- 
43 ी  पी. बी. सवलके  सेवक वग 4 15/10/2020 222473 15000/- 
44 ी खोसे के.आर. सेवक वग 4 14/7/2021 222473 17300/- 
45 ी च हाण  एस.एन सेवक वग 4 14/7/2021 222473 17300/ 

 
 
 
 
                               उप मु य कायकारी अिधकारी (सा.) 
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 िज हा पिरषद हगोलीची वेबसाईट तयार कर याचे तािवत आहे.  िज हा पिरषद 

हगोलीचे काय लयीन कामकाज संगणीकृत अस याने मािहती या संदभ त 

संगणीकृत मािहती िसडी म ये उपल ध क न दे यात येईल. 
 

 
 
 
                              उप मु य कायकारी अिधकारी (सा.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -     

      

  

जनते या अवलोकनाथ वाचनालय काय लयीन वेळेत सकाळी 9:45 ते सायंकाळी 
6:15 या वेळात काय लयात उपल ध आहे. 
 

                                 उप मु य कायकारी अिधकारी (सा.) 
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1 सामा य शासन 

िवभाग 

ी . पी.डी.पतंगे 
किन ठ शासन अिधकारी 

ी. यु.एल. हातमोडे 
क  अिधकारी 

ी. ए.एल.ब े ( भारी) 
उप  मु य कायकारी अिधकारी (सा.) 

िज हा पिरषद हगोली 
 
                                  

                                 उप मु य कायकारी अिधकारी (सा.) 
 



 

 
 
 
  

17.  िविहत केलेली इतर मािहती आिण वळेोवळेी 
अ ावत केललेी काशने 

 
---------  िनरंक ----------- 
 

 
 
 
 उप मु य कायकारी अिधकारी (सा.) 

 
 
 
 
 



 

िज हा पिरषद हगोली 
RighthtotInformationoActc2005 

 
क ीयी मािहतीचा “अिधकार 2005 अंतगत कलम  

अ 4 (1) ब अ वय िस करावयाची 
1 ते 17 मु ांची मािहती पु तका  

 
ामपंचायत िवभाग 

 
सन-2022  

** * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 मािहतीचाच अिधकार 2005 ची ठळक विैश टये 
 
* मािहती या अिधकारासाठी संिवधािनक तरतुदी के या आहेत. 
 
*  सव नागिरक मािहतीचा अिधकार धारण करील. 
 
* मािहती म ये, अिभलेखे, द ताएैवज, ईमेल, ेस काशने, करार नमुने, कवा इले ॉिनक 

डेटा (मािहती ) अशा कोण याही व पातील कोण याही काराचा समावशे होतो. 
 
* मािहती या अिधकारा म ये, कामाचे, द ताएैवजाच,े अिभलेखाचे िनरी ण कर या या आिण  

याचे उतारे िटप या व यां या माणीत ती घे या या तसेच संगणकात कवा कोण याही 
साधनात साठिवलेली मािहती िड केट, लॉपी, टे स, हीडीओ कॅसेट, या व पात घे या या 
अिधकाराचंा समावशे होतो. 

 
* सव साधारण करणी, मािहती ितची मागणी के या पासून 30 िदवसां या आत िमळू शकेल 
 
* एखा ा य तीचे िजवीत व वातं य या सबंधातील मािहती ितची मागणी के या पासून 48 

तासात पुरिव यात येईल. 
 
* लेखी मागणी के यावर कवा इले ॉिनक साधना दारे मागणी के यावर मािहती देणे हे 

येक शासिकय ािधकरणावर बंधनकारक कर यात आले आहे.  काही मािहती िमळिव यास 
मनाई आहे.   

 
* य थ प ा कडील मािहतीसाठी िनबध केल ेआहे. 
 
* क ीय शासिकय मािहती अिधका-या या, रा य शासिकय मािहती अिधका-या या िनणया 

िव द या या विर ठ दज या अिधका-या कडे अिपल दाखल करता येऊ शकेल. 
 
* मािहती िमळिव याचा अज वकार यास नकार िद या ब ल कवा मािहती न िद या ब ल 

येक िदवसासाठी . 250/- इतकी शा ती कर यात येईल परंतू शा तीची एकूण र कम 
25000/- पये पे ा अिधक असणार नाही. 

 
* कोण याही कारणाने मािहती न िमळाले या, मािहती िमळ यास नकार दे यात आले या, 

वळेेत मािहती न िमळाले या, मािहती िमळ यास जादा शु क भर यास भाग पडले या, अपूण, 
खोटी व िदशाभलु करणारी मािहती िमळाले या य त नी केले या त ारीचा वकार क न 
याची याय चौकशी कर यासाठी िदवाणी यायालया माणे अिधकार असणा-या क ीय 

मािहती आयोगाची व रा य मािहती आयोगाची थापना कर याची मह वपूण तरतूद केलेली 
आहे. 

 



 

* कोणतेही यायालय या अिधिनयमाने िदले या कोण याही आदेशा या सबंधात कोण याही 
दावा, अज कवा अं य कायवाही दाखल क न घेणार नाही.   

 
* क ीय मािहती आयोगाचा, कवा रा य मािहती आयोगाचा िनणय बंधनकारक असेल 
 
* क  सरकारने या अिधिनयमा या दुस-या अनुसूिचत िव निद ट केले या गु त वात  व सुर ा 

संघटनानंा िकवा यानंी सरकारला पाठिवले या मािहतीसाठी या अिधिनयमा या तरतूदी लागू 
असणार नाहीत, मा  टाचार व मानवी ह काचे उ ंघन करणा-या गु त वातशी सबंिधत 
असणा-या मािहतीस यातून वगेळले अस याने यानंा या अिधिनयमा या तरतूदी लागू आहेत.   

 
*  क ीय मािहती आयोग कवा रा य मािहती आयोग या अिधिनयमा या अंमलबजावणी कर या 

बाबत वा षक अहवाल तयार क न सबं◌ंिधत क  व रा य सरकारला पाठिवल व ते सदर 
अहवाल संसदेस कवा रा य िवधान मंडळास सादर करतील. 

 
* या अिधिनयमाची अिधक भावपणे ◌ंअंमलबजावणी कर यासाठी क  सरकार, लोकजागृती 

कर यासाठी लोकिश णाचा व अिधका-यां या िश णासाठी िश णाचा काय म तयार 
करील आिण यां यासाठी िश ण सािह य व मागदशक पु तीका तयार करील. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

* मािहती िमळिव या बाबतची मागणी :- 
 
9) या अिधिनयमा अं वये कोणतीही मािहती िमळिव याची इ छा असलेली य ती  

 
याने कवा ितने मागणी केले या मािहतीचा तपशील िविन द ट करणारी, इं जी मधील कवा 
ह दी मधील अज या े ात कर यात येत आहे या े ा या रा य भाषे मधील लेखी 
व पातील इले ॉिनक साधना दारे मागणी िविहत कर यात येईल.   

 
(क) सबधंीत शासिकय ाधीकरणा या क ीय मािहती अिधका-यास कवा यथा थती, रा य 
शासिकय मािहती अिधका-यास 

 
(ख)  क ीय सहा यक मािहती अिधका-यास कवा यथा थती, रा य सहा यक मािहती 
अिधका-यास करील परंतू जर अशी मागणी लेखी व पात करता येऊ शकत नसेल अशा 
बाबतीत क ीय शासिकय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती 
अिधकारी त डी व पात मागणी करणा-या य तीस ती लेखािनव ट क न सव तोपरी 
सहा य करील. 

 
10) मािहतीची मागणी करणा-या अज त मािहती मागणी करणारी कोणतीही कारणे दे याची कवा 

यां याशी संपक साध यसाठी आव यक असेल याखेरीज अ य कोणतीही वयै तीक मािहती 
दे याची आव यकता नसेल. 

 
3) (क) जी मािहती अ य शासकीय ािधकरणाने धारण केली आहे, कवा  

(दोन) िजचा िवषय अ य शासिकय ाधीकरणा या कामकाजाशी िनकट सबंिधत आहे अशी 
मािहती िमळ यासाठी एखादया शासकीय ािधकरणाकडे अज कर यात आला असेल या 
बाबतीत या याकडे असा अज कर यात आला आहे ते शासिकय ािधकरण असा अज 
क◌ंवा यास यो य वाटेल असा अज कवा यास यो य वाटेल असा याचा भाग अशा अ य 

शसिकय  
 

ाधीकरणाकडे ह तातंरीत करील आिण अशा ह तातंरणा बाबत अजदारास ता काळ मािहती 
देईल. 

 
11) (क) जी मािहती अ य शासिकय ािधकरणाने धारण केली आहे, कवा अशी मािहती 

िमळ यासाठी एखा ा शासकीय ािधकरणाकडे अज कर यात आला असेल या बाबतीत 
या या कडे असा अज कर यात आला आहे ते शासकीय ािधकरण असा अज कवा यास 

यो य वाटेल असा अज कवा यास यो य वाटेल असा याचा भाग अशा अ य शासिकय 
ाधीकरणाकडे ह तातंरीत करील आिण अशा ह तातंरणा बाबत अजदारास ता काळ मािहती 

देईल. 
 
12) परंतू या पोट कलमा नुसार असे अज ने ह तातंरण श य ितत या लवकर कर यात येईल 

परंतू ते कोण याही पिर थतीत तारखे पासून पाच िदवसापंे ा अिधक उशीराने कर यात 
येणार नाही. 

 



 

 मागणी िनकालात काढणे :- 
 
4) कलम 5 या पोट कलम (2) या परंतूकास कवा कलम 6 या पोट कलम (3) या परंतूकास 

अिधन राहून, क ीय शासिकय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती 
अिधकारी कलम 6 अ वये मािहती िमळ याची मागणी िमळा या नंतर श य ितत या 
शी गतीने आिण कोण याही पिर थीतीत मागणी िमळा या पासून तीस िदवसां या आत, 
एकतर िविहत कर यात येईल अशा शु काचे दान के यावर मािहती पुरिवल कवा कलम 8 
व 9 म ये िविन द ट केले या कारणापंैकी कोण याही कारणासाठी मागणी फेटाळील. 

 
परंतू जर मािगतलेली मागणी, एखादया य त चे जीवीत व वातं य या सबंधातील 

असेल तर ती मागणी ा त झा या पासून अठठेचाळीस तासां या कालावधीत पुरिव यात 
येईल. 

 
5) जर क ीय शासिकय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधकारी 

पोट कलम (1) अ वये िविन द ट केले या कालावधीत मािहती िमळ या या मागणीवर िनणय 
दे यास िन फळ ठरला असेल तर अशा क ीय शासिकय मािहती अिधका-याने कवा 
यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधका-याने कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती 
अिधका-याने मागणी फेटाळली अस यास मान यात येईल. 

 
6) जर मािहती पुरिव याचा खच दशिवणा-या शु का यितिर त कोणतेही जादा शु क दान 

के यावर मािहती पुरिव याचा िनणय घे यात आला असेल या बाबतीत के ीय शासिकय 
मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधकारी मागणी करणा-या 
य तीस ् 

 
(क)  ते शु क ितला भर याची िवनंती क न पोट -  कलम (1) अ वये िविहत केले या शु का 
नुसार रकमेत काढले या िहशोबासह याने िनध िरत केले या मािहती पुरिव याचा खच 
दशिवणा-या जादा शु काचा तपशील देणारी सुचना पाठिवल आिण उ त सुचना 
पाठिव याचा व शु काचे दान के याचा मधला कालावधी या पोट कलमा म ये िन द ट 
केले या 30 िदवसां या कालावधीची पिरगणना कर या या योजनाथ वगळ यात येईल. 

 
 (ख) अिपलीय ािधकारी, कालमय दा ि या व इतर कोणतेही व प यां या तपशीलासह 

आकारले या  शु का या रकमेसबंधी या िनणयाचे पुनिवलोकन कर या या बाबतीतील याचे 
कवा ितचे अिधकार कवा पुरिवले या मािहतीचे व प यासबंधी मािहती देणारी सुचना 

पाठिवल. 
 
(5) जे हा िमळवावयाचा अिभलेख कवा याचा भाग या अिधिनयां वये पुरिवणे आव यक असेल 

आिण याला मािहती पुरवायची आहे अशी य ती पंच ानि यां या टीने िवकलागं असेल 
या बाबतीत क ीय शासकीय मािहती अिधकारी यथा थती रा य शासकीय मािहती 

अिधकारी िनरी ण कर यासाठी यो य असेल असे सहा य पुरिव यासह मािहती िमळणे 
सहा यभतु हो यासाठी सहा य पुरवील. 

 



 

13) जे हा िमळवायची मािहती छापील व पात कवा कोण याही इले ॉिनक नमु यात 
पुरवावयाची असेल या बाबतीत पेाटकलम (6) तरतूदीस अिधन राहून अजदार िविहत 
कर यात येईल असे शु क दान करील. 

परंतू कलम 6 या पोटकलम (1) अ वये आिण कलम 7 या पोट कलम (1) व (5)  
िविहत केलेले शु क वाजवी व पात असेल आिण समुिचत शासना कडून िनध िरत कर यात 
येईल.  अशा दिर ी रेषखेाली असणा-या य ती कडून असे कोणतेही शु क आकार यात 
येणार नाही. 

 
14) पोट कलम (5) म य े काही अंतभतू असले तरी मािहतीची मागणी करणा-या य तीस जर 

शासकीय ािधकरण पोटकलम (1) म ये िविन द ट केले या कालमय देचे पालन कर यास 
िन फळ ठरले असतील तर मोफत मािहती पुरिव यात येईल. 

 
15) पोट कलम (1) अ वये कोणताही िनणय घे यापूव  क ीय शासकीय मािहती अिधकारी, कवा 

यथा थती रा य शासकीय मािहती अिधकारी कलम 11 अ वये य त केलेले अिभवदेन 
िवचारात घेईल. 

 
16) जे हा पोट कलम (1) अ वये मागणी फेटाळ यात आली असेल या बाबतीत क ीय शासकीय 

मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासकीय मािहती अिधकारी मािहतीची मागणी 
करणा-या य तीस  

 
(एक) अशी मागणी फेटाळ याची कारणे 
(दोन) मागणी फेटाळ या िव द या कालावधीत अपील करता येईल तो कालावधी आिण  
(तीन) अपीलीय ािधकरणाचा तपिशल कळिवल 

 
9) मािहती जर ती शासकीय ािधकरणा या साधनसाम ी या माणा बाहेर नसेल तर कवा 

िविवदा पद अिभलेखा या सुरि ततेस कवा पिरर णास हानीकारक नसेल तर 
सवसाधारणपणे ती या व पात मागिव यात आली असेल याच व पात पुरिव यात येईल.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

मािहती उघड कर यातून सूट 
 
(2) या अिधिनयमात काहीही अंतभतू असले तरी कोण याही नागिरकास 
 
(क) जी मािहती उघड के याने भारताचे सावभौम व व अखंडता, रा ाची सुरि तता, 
युहतं ा मक वै ािनक कवा आ थक िहतसबंध , िवदेशी रा ाशी असलेले सबंध या 

बाधकिर या पिरणाम होईल कवा एखा ा अपराधास िचथावणी िमळेल अशी मािहती 
 
(ख)  जी मािहती िस द कर यास कोण याही यायालयाकडून कवा यायािधकरणा कडून 
प टपणे मनाई कर यात आली असेल कवा जी मािहती उघड के याने यायालयाचा अवमान 

होईल अशी मािहती  
 
(ग) जी मािहती उघड के याने, संसदे या कवा रा य िवधान मंडळा या िवशेष अिधकाराचा 
भगं होईल अशी मािहती 
 
(ध) जी मािहती उघड के याने अिधका अिधक लोकिहताची हमी िमळेल अशी स म 

ािधकरणाची खा ी पटली नसेल तर अशी एखादया य ती या िव ासा ीत सबंधामळेु यास 
उपल ध झालेली मािहती  
 
(च) िवदेशी सरकार कडून गु त व पात िमळालेली मािहती 
 
(छ) जी मािहती उघड के याने कोण याही य तीचे जीवन व शारिरक सरु ीतता धो यात 
येईल अथवा काय ाची अंमलबजावणी कर यासाठी क◌ंवा सुरि तते या योजनाथ गु त 
व पात िदले या मािहतीचा ोत कवा िमळालेले सहा य ओळखता येईल अशी मािहती. 

 
 (ज) िज यामुळे गु हेगाराचंे अ वषेन कर यास कवा यानंा अटकाव कर यास कवा याचंेवर 

खटला दाखल कर यास अडथळा येईल अशी मािहती 
 
 (झ) मं ी पिरषदे या सिचवां या इतर अिधका-या या स ा मसलती या (िवचार िवमश या) 

अिभलेखास मं ी मंडळाची कागदप  े
 
 परंतू मं ी पिरषदाचे िनणय, याची कारणे व या आधारे िनणय घे यात आल े होते याची 

मािहती िनणय घे यात आ या नंतर आिण िवषय पूण झा या नंतर वा समा त झा या नंतर 
जनतेस दे यात येईल. 

 
 
 ( ) जी मािहती उघड कर याचा कोण याही सावजिनक कामकाजाशी कवा िहतसबंधाशी 

कोणताही सबंध नसेल कवा जी मािहती उघड के याने य ती या खाजगीपणाचे िवनाकारण 
उ ंघन होईल अशी वयै तीक मािहतीशी सबंधीत असलेली मािहती यापक लोकिहता या 

टीने उघड करणे समथिनय आहे.  अशी क ीय शासकीय मािहती अिधका-याची कवा रा य 
शासकीय मािहती अिधका-याची खा ी पटली अस या खेरीज देणे बंधनकारक असणार नाही. 

 



 

 परंतू जी मािहती संसदेस कवा रा य िवधान मंडळास दे याचे नाकारता येऊ शकत नाही अशी 
मािहती दे यास कोण याही य तीस नाकारता येणार नाही. 

 
 (2) शासकीय गपुीते अिधिनयम (1923 चा 19 ) याम ये अंतभतू असले तरी कवा पोट कलम 

(1) नुसार अनु ये असले या मािहती उघड कर यातील सुटीपैकी मािहती उघड कर यात 
कोणतीही असली तरी, एखादे सावजिनक ािधकरण जर संरि त िहतसबंधा या हानीपे ा 
मािहती उघड के याने सावजिनक िहतसबंध जा त असेल तर मािहती दे यास परवानगी 
देईल. 

 
 (3) पोट कलम (1) या खंड (क) (ग) (झ) या तरतूदीस अिधन राहून कलम 6 अ वये या 

तारखेस कोणतीही मािहती िमळ याची मागणी केली असेल या तारखेपासून 20 वष पूव  
घडली असेल, घडून आली असेल कवा घडून गेली असेल अशी कोणतीही घटना, संग 
कवा बाब या सबंधातील कोणतीही मािहती या कलमां वये मािहतीची मागणी करणा-या 

कोण याही य तीस पुरिव यात येईल. 
 
 परंतू या तारखे पासून 20 वष चा उ त कालावधी मोजावयाचा आहे.  या तारखे सबंधी 

कोणतीही िववाद उ व यास या वरील क  सरकारचा िनणय या अिधिनयमासाठी तरतूद 
केले या नेहमी या अिपलास अिधन राहून अंितम असेल. 

 
 िवव ीत करणी मािहती दे यास नकार दे याची कारण :- 
 
 कलम 8 या तरतदूीस बाधा न यतेा, क ीय शासकीय मािहती अिधका-यास कवा 

यथा थतीत रा य शासकीय मािहती अिधका-यास जर मािहती पुरिव या या अशा मागणी 
म ये रा य खेरीज य तीम ये अ ती वात काशन अिधकाराच े उ ंघन होत असेल तर 
मािहतीची मागणी फेटाळू शकेल. 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. मु य कायकारी अिधकारी याचंे कत ये 
 
02) या अिधिनयमां वये कवा याखाली अ यथा प टपणे तरतुद कर यात आली असेल या 

यितिर त या अिधिनयमां या तरतुदी काय वीत कर या या योजना किरता असणारे 
कायकारी अिधकारी मु य कायकारी अिधका-यामं ये िनिहत असतील व तो 

 
(अ) या अिधिनयां वये कवा याखाली कवा या या वळेी अंमलात असले या इतर कोण याही 

काय ाखाली या यावर िनिद टपणे लाद यात आले या कवा यास दान कर यात 
आले या सव अिधकाराचंा वापर करील ; 

 
(ब) रा य शासनाने केले या िनयमानुंसार िज हा पिरषदेचे कवा ित या िनयं णा खाली असेलेले 

अिधकारपद धारण करणारे सव अिधकारी व कमचारी याचंी कत ये ठरवून देईल 
 
(क) आजारीपणामळेु कवा इतर वाजवी कारणामळेु ितबंध झाला नस यास, िज हा पिरषदे या 

येक सभते उप थत रािहल आिण अशा सभते या बाब वर चच  चालू असेल ित या सबंधात 
पीठासीन ािधका-यां या परवानगीने मािहती कवा प टीकरणे देऊ शकेल. 

 
(3) हा अिधिनयम आिण याखाली केलेले िनयम यां या तरतूद या अधीनतेने मु य कायकारी 

अिधकारी (अ) (1) िज हा पिरषदे या कोण याही सिमती या आिण िज हयातील कोण याही 
पंचायत सिमती या सभासं हजर राह यास ; 

 
(2) िज हा पिरषदेचे कवा ित या िनयं णाखाली असलेले अिधकार पद धारण करणा-या 
कोण याही अिधका-या कडून कवा कमचा-या कडून कोणतीही मािहती, िववरण, िववरणप , 
िहशोब कवा अहवाल मागव यास ; 
 
(3 ) कोणताही अिधकारी रजेवर असतानंा कवा याची बदली झाली असतानंा या या 
अनुप थतीत, या या अिधकारपदाचा कायभार धारण कर यासाठी आिण या अिधकार 
पदाची कामे पार पाड यासाठी ता पुरती यव था कर यास ; 
 
(4) िज हा पिरषदेच े कवा ित या िनयं णाखाली असलेल े अिधकारपद धारण करणा-या 
कोण याही अिधका-या कडून कवा कमचा-या कडून प टीकरण मागिव यास ह कदार 
असेल ; 
 
(5)  रा य शासन या बाबतीत वळेोवळेी देईल अशा कोण याही सवसाधारण कवा िवशेष 
आदेशां या अधीनतेने, कलम 239 खंड (ब) खाली रचना कर यात आले या िज हा तािं क 
सेवा (वग 3 ) आिण िज हा सेवा (वग 3 ) या मधील अिधकारी व कमचारी याचंी नेमणकू रा य 
शासन सवसाधारण कवा िवशेष आदेशा दारे िविन द ट करील अशा कोण याही नावाने 
सबंधोध यात येणा-या अिभकरणाने कवा संघटनेने िनवड केले या उमेदवारां या यादीतून 
करील. 
 
(6) िविहत केले या िरतीने वग 4 या सेव ेमधील कमचा-याचंी नेमणकू करील. 
 



 

(7) िज हा पिरषदे या सव कामां या काय वयावरं देखरेख व िनयं ण ठेवील. 
(8)  िज हा पिरषदे या सव कामाचें व िवकास योजनांचे जलद काय वयन कर यासाठी  
आव यक ती उपाय योजना करील. 
(9)  िज हा पिरषद या आिण (पंचायत सिमती वगळून ) ित या सिम यां या सभां या  
कामकाजाशंी सबंिधत असलेली कागदप े आिण द तएवैज आप या अिभर ेत ठेवील. 
 
(10 ) िज हा पिरषदे या िनयं णा खाली असलेले अिधकारपद धारण करणा-या वग 1 व वग 
2 या सेवतेील अिधका-यां या कामाचंे दरवष  मु यमापन करील आिण यावर आपले मत 
गोपिनयिर या य त करील आिण ते रा य शासन िविहत करील अशा ािधका-याकडे 
पाठिवल आिण िज हा पिरषदे या वग 3 आिण वग 4 या सेवतेील अिधका-यां या आिण 
कमचा-यां या कामा िवषयी असे अहवाल िलिह यासाठी कायप दती ठरवून देईल. 
(11)  िज हा िनधीतून पैसे काढील व याचे संिवतरण करील. 
(12)  िज हा पिरषदेच े कायकारी शासन आिण ितचे िहशोब व अिभलेख या बाबतीतील 
िज हा पिरषदे या िनयं णा खाली असलेले अिधकारपद धारण करणारे अिधकारी व कमचारी 
यां या कृतीवर पयवे ण व िनयं ण ठेवील. 
 
(13) रा य शासना कडून िविहत कर यात येईल अशा इतर अिधकाराचंा वापर करील व अशी 
इतर काय पार पाडील. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
मु य कायकारी अिधकारी अिधका-या या अिधकारांच े यायोजन :- 
 
(1) मु य कायकारी अिधकारी लेखी आदेशा दारे सवसाधारणपणे कवा िवशेषिर या यास 
अिधकार देईल अशा िज हा पिरषदे या िनयं णा खाली असलेले अिधकारपद धारण करणा-
या कोण याही अिधका-यास कवा कमचा-यास, मु य कायकारी अिधका-या या िनयं णा 
खाली व यास या कोण याही शत  वा मय दा घालून देणे यो य वाटेल अशा शत या व 
मय दा या अिधनतेने या अिधिनयमा दारे कवा याखाली मु य कायकारी अिधका-यास 
िदले या अिधकारापंैकी कोण याही अिधकाराचंा वापर करता येईल कवा यां यावर 
लाद यात आले या कवा यां या म ये िनहीत केले या कत यापैकी व काय पैकी कोणतीही 
कत ये व काय पार पाडता येतील. 
 
(2)  मु य कायकारी अिधका-याचा असा येक आदेश अ य  थायी सिमती आिण सबंिधत 
िवषय सिमती कवा िवषय सिम या यां यापुढे मािहतीसाठी ठेव यात येईल. 

 
 िज हा पिरषदे या िवभाग मुखाच ेअिधकार व काय :- 
 
 हा अिधिनयम आिण या अ वये केलेले िनयम यां या तरतूद या अिधनतेने िज हा पिरषदे या 

येक िवभाग मुखास -- 
 
अ) आप या िवभागशी सबंिधत असले या कामां या व िवकास पिरयोजनां या बाबतीत तािं क मंजूरी 
देता येईल. 
 
(ब) तो येक वष  आप या िवभागात काम करणा-या वग 2 या सेवतेील अिधका-यां या कामाचं े
मु यमापन करील आिण य बाबतचे आपले मत गोपिनयिर य मु य कायकारी अिधका-याकंडे 
पाठिवल. 
 
(ड) आजारपणामुळे कवा इतर वाजवी कारणामुंळे ितबंध झाला नस यास तो िज हा पिरषदे या व 
िजचा तो सिचव असेल अशा सिमती या येक सभसे उप थत रािहल आिण यास, िपठासीन 

ािधका-यां या परवानगीने सभते या बाब वर चच  चालू असेल ित या सबंधात मािहती कवा 
प टीकरण देता येईल. 

 
 
फौजदारी अिधकार :- मा. मु य कायकारी अिधकारी िज.प. हगोली यांनी वळेोवळेी िदले या 
आदेशानुसार अिधकारी/ कमचारी/ सरपंच/ उपसरपंच इ. िव द फौजदारी कायवाही व पोलीस 
कायवाही केल जाते. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
      
     02-  अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत ये 
 
 
 
 
                             क ीयय मािहतीचा अिधकार 2005   
 
   िवभागाचे नाव:- पंचायत िवभाग िज हा पिरषद हगोली ( मु ा .02 ची मािहती ) 
 

अनु. 
. 

अिधिन त असलेले अिधकारी 
कमचा-याचा  हु ा 

याचंे कत य (शासनाने/अिधका-याने ठरवुन िदलेले काय) 
1 2 3 
1. उप मु य कायकारी अिधकारी 

(पं) 
िवभाग मुख खा या या तां ीक योजनेची अंमलबजावणी 
करणे व काय लयीन शासन 

2. काय लयीन अिध क काय लयीन कामावर देखरेख , विर ठ सहा यक, किन ठ 
सहा यक यां याकडुन आले या संिचका हाताळणे, सभचेी 
तयारी काय लयीन कमचा यावर िनयं ण , वळेोवळेी 
िमळाले या आदेशाची अंमलबजावणी करणे 

3. व. स. पंचायत आ था - 1 िव तार अिधकारी / ाम िवकास अिधकारी / ाम सेवक 
याचे आ थापना िवषयक सव कामे  

4. क. स .पचंायत आ था - 2 ाम पंचायत िवभागातील कायरत कमचारी याचंी 
आ थापनािवषयक  संपुण कामे. 

5. क. स. पचंायत-   1  ाम पंचायत कमचारी वतेन, सरंपच मानधन सद य 
बैठक भ ा, ाम पंचायत कमचारी जे ठतासुची ,लोकशाही 
िदन , ाम पंचायत सद य िश ण ाम पचंायत 
िनवडणकु ,  

6. क. स .पचंायत - 2 ाम पंचायत िवभाजन/िवघटन ,िकरकोळ त ार, वन 
ह क कायदा वळेोवळेी िमळाले या आदेशाची 
अंमलबजावणी करणे 

7. क. स .पचंायत - 3 यशंवत ाम समृ दी योजना अंमलबजावणी, मु ाकं शु क 
अनुदान ,िजप सेस/पंचायत सिमती सेस, संत गाडगेबाबा 

ाम व छता अिभयान/ 15 वा िव  आयोग,  िज हा 
वाषीक िनयोजन खच चा ताळमेळ,भाडंार शाखा 

8. व .स .(ल.े)पंचायत - 4 िज हा ाम िवकास िनधी अंतगत कज करणे मंजुर 
करणे,िज हा ाम िवकास िनधी अंतगत िदले या कज ची 
वसुली बाबत पाठपुरावा करणे,िज हा ाम िवकास िनधी 
अंतगत 0.25 % अंशदान मागणी  व वसुली करणे.िज हा 

ाम िवकास िनधी अंतगत के रजी टर म ये नोद घेणे, ाम 



 

पंचायत िनहाय रजी टर म ये न दी घेवुन याजाची 
आकारणी करणे, िज हा ाम िवकास िनधी अंतगत मदुत 
ठेव अंतगत संचीत ठेव योजनेत र कम गुंतवणकु करणे., 
मासीक गती अहवाल सादर करणे, सामा य रोकड 
न दवही हाताळणे. सेवा िनवृ ी/कुटंूब िनवृ ी करणे 

9. ा.िव. अ.पंचायत - 5 पय वरण संतुिलत समृ द ाम योजना . अलपसं याक 
बहुल ामीण े  िवकास काय म (MSDP) माट ाम 
,लोकसेवा ह क अ या येश करणे , 

10. ामसेवक पंचायत-   6 ाम पंचायत अिभलेखे तपासणी, िव तार अिधकारी 
पंचायत आढावा बैठक, ाम पंचायत लेखा आ पे िनकाली 
काढणे िवभागीय आयु त औरंगाबाद, याचंे मासीक 
अहवाल, वाष क शासन अहवाल, मु य कायकारी 
अिधकारी याचंी मासीक काय मु यमापन, महारा ाची 
आथ क पहाणी सां यकीय मािहती. 

11. व .स .पंचायत - 7 िव तार अिधकारी / ाम िवकास अिधकारी/ ामसेवक 
याचंी िवभागीय चौकशी अहवाल हाताळणे,िनलंबन सेवते 
पुन थापीत करणे िवषयक कामे, टाचार िनमलुन सिमती 
पंचायत िवभागाशी संबंधीत कामे, िवभागीय चौकशी नंतर 
िनलबंन, गैरहजर कालावधी िनयमीत करणे, लोकशाही 
िदन करणे िनकाली काढणे,  

12. क.स.  आवक िवभाग आवक जावक शाखा,पंचायत िवभागाअंतगत टपाल घेणे व 
संबंधीत िवभागाना वाटप करणे.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

03. यो यमाग ने िनणय घे याच े ीयेत अनुसरावयाची 
कायप दती 

6. कमचा-याचंे महारा  नागरी सेवा (िश त व अपील), (वतणकु) िनयम 1979    
मधील तरतुदीनुसार िश तभगं िवषयक कायवाही करणे 

7. वग क व ड मधील कमचा-यानंा, यानंी 12 वष िनयत सेवचेी पुण केली आहे यानंा अहता, पा ता 
व जे ठता इ. बाबी िवचाराथ घेऊन विर ठ वतेन ेणी मंजुर करणे. 

8. वग क व ड मधील कमचा-यानंा पदो ती देतानंा अहता, पा ता व जे ठता, गोपिनय अहवाल इ. 
तपासुन पा  ठरवुन पदो ती देणे. 

9. वग क व ड मधील कमचा-यानंा िनयु ती देतानंा सेवायोजन काय लयाकडुन/ वृ प ात जािहरात 
देऊन उमेदवाराचंी मागणी करणे, मुलाखती घेणे व अनुशेषा माणे िनयु ती देणे 

10. शासिकय कामकाजाचे मु यमापन क न गोपिनय अहवाल िलिहणे. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

04 - कत य पार पाड यासाठी शासिकय ाधीकरणाने ठरवून िदलेली 
माणके 

 
 
 

क ीयय मािहतीचा अिधकार 2005 
मु ा .  4   िवभागाच ेनावं :- ामपंचायत िवभाग िज.प. हगोली 

अ.
 

काय लय मुखासह 
अिधिन त अिधकारी 
हु ा 

कत य पार पाडतानंा शासनाने ठरवुन िदलेली माणे मापदंड 
(दरमहा) 
दौ-याचे 
िदवस 

रा ीचे 
मु का
म 

भटेी काय लयी
न द तर 
तपासणी 

कामा
ची 
पाहणी
/ 
तपास
णी 

कामाचे 
मु याकं
न 

शे
रा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 उपमु य कायकारी 

अिधकारी ( ा.पं.) 
िज.प. हगोली 

12 8 12 10 10 -- - 

2 िव तार अिधकारी 
(पं.) 

15 पे ा 
या त 

5 पे ा 
या त 

15 10 15 -- - 

3 ाम िवकास 
अिधकारी 

---- --- -- ---- --- --- -- 

4 ामसेवक --- --- -- ---- --- --- -- 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

05- कमचारी आपली कत य पार पाडीतअसतांना उपयोगात येतील असे    
        िनयम,िविनयम, सुचना, िनयम पु तका व अिभलेख 
 
 
14. िज हा पिरषद पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 
15. नागरी ह  संर ण अिधिनयम 1955 
16. मुंबई ाम पंचायत अिधिनयम 1958 
17. महारा  नागरी सेवा (िनवृ ीवतेन) िनयम 1982 
18. महारा  नागरी सेवा (पद हण अवधी वये र सेवा, िनलंबन, बडतफ  व सेवतुेन काढुन 

टाकणे) िनयम 1981 
19. महारा  नागरी सेवा (रजा) िनयम 1981 
20. महारा  नागरी सेवा (वतेन) िनयम 1981 
21. महारा  िज हा पिरषद व पंचायत सिम या (अंदाजप क) िनयम 1966 
22. महारा  नागरी सेवा (सेवे या सवसाधारण शत ) िनयम 1981 
23. महारा  नागरी सेवा (िश त व अिपल) िनयम 1981 
24. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा िनयम 1968 
25. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा (सेवा वशे) िनयम 1967 
26. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा (िश त व अपील) िनयम 1964 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

06 काय लयातील अिभलेखाचे िवगतवारी 
नुसार िववरणप  

 
         आ थापना शाखेतील अिभलेख 6 ग े  प दती माणे लाव यात आलेला आहे. कायवाही झालेली 

करणे (न ती) आं ल अिभलेखागारात जतन क न ठेव यात येतात.  
सदर करणे अिभलेखागारात खालील माणे वगवारी क न िनरिनराळया रंगां या ब याम ये 
ठेव यात आलेला आहे. 
अ. लाल रंगा या ब याम ये       - कायम व पी 
ब. िहर या रंगा या ब याम ये     - 30 वष किरता 
क.िपवळया रंगा या ब याम ये   - 15 वष करीता 
ड. पाढं-या रंगा या ब याम ये    - 5 वष करीता 
      उपरो त माणे कालावधी संप यानंतर अिभलेखाची यादी तयार क न स म अिधका-याचंी 
परवानगी घेऊन अिभलेख न ट के या जातो. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

07---  शासिकय कामकाजाचा टीकोन व िनतीिनध रण सबंधाने सव 
सामां याच ेपरामश किरता कर यात आलेली यव था. 

 
 

िववरणण प  अ  
 

शासन िनणय ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग . ानास/1097 सी.आर.112 / 08.       
 िद.23 जुन 1999 चे जोड प   

ाम थाची सनद, सेवा व मानके अंमलबजावणी देखरेख नोद वही 
 

अनु.
. 

अजदाराचे नाव सेवचेा 
कार 

सनदीम ये 
िविहत केलेला 
कालावधी 

मागणी 
अज चा िद. 

सेवा 
माणप  

िद याचा िद. 
िवलंब झाला 
अस यास याची 
कारणे 

1 2 3 4 5 6 7 
 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 



 

                                                            िववरण प  - 3 ब 
िज हा पिरषद तर योजनािवषयक जबाबदारी 

                  शासन िनणय ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग . ानास-
1097/सीआर112/08,िद.23 जुन 1999 च ेजोडप  

अ.
 

कायसुची जबाबदार 
कमचारी/ 
अिधकारी 

कायपुत चा 
कालावधी 

िविहत मुदतीत कायपुत  
न        झा यास कोण या 
अिधका याकडे त ार 
करावी 

िज हा पिरषद तर 
01 ामपंचायत िवभाग 

िनवृ  कमचा याची 
सेवा िनवृ ी करणे / 
गट िवमा योजना / 
भिव य िनव ह िनधीचा 
आथ क लाभ देणे 

उप मु य 
कायकारी 
अिधकारी ( .पं.) 

सेवा 
िनवृ ीनंतर 
30 िदवस 

मु य कायकारी 
अिधकारी िज हा पिरषद 

02 वग 3 व वग 4 पदावर 
अनुकंपा कारणा तव 
नोकरीचे तावावर 
िशफारस करणे 

उप मु य 
कायकारी 
अिधकारी ( ा.पं.) 
िज हा पिरषद  

अजदाराने 
कागदप ाचंी 
पुतता 
के यानंतर 
15  िदवस 

मु य कायकारी 
अिधकारी िज हा पिरषद 

03 िज हा सेवा वग 3 व 
वग 4 च े पदावर 
िनयु ती देणे 

उप मु य 
कायकारी 
अिधकारी ( ा.पं.) 
िज हा पिरषद  

िनवड यादी 
ा त 

झा यानंतर 
15 िदवसात/ 
िनवड 
सिमतीने 
िदले या 
मुदतीनुसार 

मु य कायकारी 
अिधकारी िज हा पिरषद 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

08.  दोन कवा यापे ा अिधकअसणा-या मंडळ, पिरषद सिमती व इतर 
संघटना या बाबतचा तपिशल सवसामा या पयत प हचता करता येईल. 

 
 
 
 

*****************िनरंक********************* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

09 -  अिधकारी व कमचा-यांची यादी 
ामपंचायत िवभाग, िज हा पिरषद हगोली 

अिधकारी व कमचारी याचंी माहे िडसबर-2021 अखेरची मािहती. 
 

अ. . पदनाम अिधकारी /  
कमचा-याचे नाव 

वग दुर वनी . जू िदनाकं एकुण 
वतेन 

       
1 उप मु य कायकारी 

अिधकारी (पंचायत) 
ी.डॉ. िवशाल राठोड वग1 9423176315 14/12/2021 72100 

2 सहा.ग.िव.अ. ी.एस.आर.बेले वग 2 9130269775 22/7/2016 62300 
3 काय लयीन अिध क ी.एस.डी.गुठे वग 3 9421384268 03/11/2012 47500 
4 विर ठ सहा यक  ी जी.जी.कापसे वग 3 9850390223 28/11/2013 36400 
5 विर ठ सहा यक ी. आर.एस. 

कीतनकार  
वग 3 9822962529 31/12/2015 35300 

6 किन ठ सहा यक ी .टी.ज.ेहमाने वग 3 9822271955 15/10/2012 37300 
7 किन ठ सहा यक ी .ज.ेज.ेिस दीकी वरग् 3 9175706679 01/07/2015 30500 
8 किन ठ सहा यक ी .एस.य.ुखंदारे वग 3 8080925316 14/07/2021 19900 
9 किन ठ सहा यक ीमती आर.जी.चौधरी वग 3 9146077890 01/07/2021 30500 

10 ामसेवक ी.एस.जी.पोळकर वग 3 9405385469 27/3/2016 53600 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
10.सं थांच े अिधकारी व कमचारी यांना  िनयमा नुसार दे यात 

येणारे मािसक   पिर िमक व ते अदा कर याची प दत 
 
 
 
 
               िज हा पिरषदे अंतगत िविवध िवभागात कायरत अिधकारी /    
कमचा-यांची मािसक पिर िमक बॅके दारे अदा कर यात येते.  तसेच 
पंचायत सिमती तरावरील अिधकारी / कमचा-यांचे पिर िमक सु दा 
बॅके दारे अदा कर यात येते. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11. येक सं थांनी सादर केलेली अंदाजप के व संभािवत खच यानुसार 
ा त तरतूद तसेच सं थांनी केलेला खच 

 
 
 
 

         के ीयय  मािहतीचा अिधकार - 2005 
पंचायत िवभाग, िज हा पिरषद, हगोली ( मु ा . 11 ) 

 
अ. 

. 
 अंदाजप कीय 
िशष चे वणन 

 अनुदान  
( . ल ) 

िनयोिजत वापर 
( े  कामाचा 

तपिशल) 
अिधक अनुदान 
अपेि त 
अस यास 
( .ल ) 

अिभ ाय 

1 2 3 4 5 6 

1 िज हा ाम िवकास 
िनधी कज वाटप 

एकुण कज 
76,71,750/- 

   वसुली 
28,31,108/- 

    िश क 
48,40,642/- 

डी. ही.डी. एफ. 
कज            
वसुलीची 
कायवाही चालु 
आहे. 

2 
िज हा ाम िवकास 
िनधी (0.25 
अंशदान)मागणी 

2129985/- 748295/- 1381690/- 
0.25 अंशदान 
वसुल कायवाही 
चालु आहे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
        12. काय माअतंगत दे यात येणा-या अनुदानाची प दत तसेच  
             योजना  अंतगत ा त अनुदान व लाभाथ चे िववरण 
 
 
िवभागाच े नावं:- ामपंचायत िवभाग, िज.प. हगोली  ( मु ा . 12 ) 
 
अ.

 
िवभागामाफत 
राबिवत 
असणा-या 
योजनेतील 
लाभा याचंे नावं 

अनुदाना
या प दत 

अनुदानाची 
ट केवारी 

जातीची 
वगवारी 

मंजुर 
अनुदान 

ा त 
अनुदान 

लाभा य ना 
वाटप 
अनुदान 

शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
 
 
 

 
 

िनरंक 
 
 

िनरंक 
 
 

िनरंक 
 
 

िनरंक 
 
 

िनरंक 
 
 

िनरंक 
 
 

िनरंक 
 
 

िनरंक 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
मु ा माकं  13:- लाभाथ ना दे यात येणा या सवलती, परवाना कवा अिधकार 

 
 
 
 
 
 
 ---------  िनरंक ----------- 

 
 
 

मु ा मांक -14  - तपशीलवार उपल ध असले या मािहतीच े
इले ॉनी स मा यमातुन तयार केलेले  संि त व प 

 
िज हा पिरषद हगोलीची वबेसाईट तयार कर याचे तािवत आहे..  िज हा पिरषद हगोलीचे 
काय लयीन कामकाज संगणीकृत अस याने मािहती या संदभ त संगणीकृत मािहती िसडी म ये 
उपल ध क न दे यात येईल.् 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 मु ा मांक- 15 सवसाधारणाकिरता मािहती उपल ध कर यासाठी 
असललेी सवलत तसेच  वाचनालयाची काय लयीन वळेा ( यव था 

अस यास) 
 

 
        
 
---------  िनरंक ----------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
                    मु ा .16 -  मािहती अिधकारी यांची नाव,ेपदनाम व इतर 
मािहती. 
 
 

 
क ीयय मािहतीचा अिधकार 2005 िज हा पिरषद हगोली  

मु ा .16 1-मािहती अिधकारीयाचंी नांव,ेपदनाम व इतर मािहती 
 
अ

 
िवभागाच ेनाव सहा यक मािहती  

अिधका याच ेनाव व 
पदनाम 

मािहती अिधकारी 
याचं ेनाव व पदनाम 

अिपलीय 
अिधका याच ेनाव व 

पदनाम 
1 2 3  4 5 

1 ामपंचायत 
िवभाग 

जी.जी.कापस े              
वरी ठ सहा यक 

 ी.एस.डी.गुठे  
काय लयीन अिध क 

डॉ.िवशाल राठोड, 
उप म.ुका.अ.(पं). 

 
 
 

उप मु य कायकारी अिधकारी (प)ं 
िज हा पिरषद हगोली. 



 

 
 
 
 17.िविहत केललेी इतर मािहती आिण वळेोवळेी अ ावत 
                             केललेी काशने 
 
 
 

 
 
---------  िनरंक ----------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

िज हाü पिरषद हगोली 
Right  to Information Act 2005 

क ीय मािहतीचा अिधकार 2005 अतंगत कलम अ 

4 (1) ब अ वये िस द करावयाची 1 ते 17 मु ाचंी  
मािहती पु तका  

मिहला व बाल क याण िवभाग 2022 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

मािहतीचा अिधकार 2005 ची ठळक विैश टये 
 
*  मािहती या अिधकारासाठी संिवधािनक तरतुदी के या आहेत. 
 
*  सव नागिरक मािहतीचा अिधकार धारण करील. 
 
* मािहती म य,े अिभलेखे, द ताएैवज, ईमेल, ेस काशने, करार नमुने, कवा इले ॉिनक 

डेटा (मािहती ) अशा कोण याही व पातील कोण याही काराचा समावशे होतो. 
 
* मािहती या अिधकारा म ये, कामाचे, द ताएैवजाच,े अिभलेखाचे िनरी ण    
           कर या या आिण याचे उतारे िटप या व यां या माणीत ती घे या या तसेच    
          संगणकात कवा कोण याही साधनात साठिवलेली मािहती िड केट, लॉपी, टे स,    
           हीडीओ कॅसेट, या व पात घे या या अिधकाराचंा समावशे होतो. 
 
* सव साधारण करणी, मािहती ितची मागणी के या पासून 30 िदवसां या आत िमळू    
            शकेल* एखा ा य तीचे िजवीत व वातं य या सबंधातील मािहती ितची मागणी    
           के या पासून 48 तासात पुरिव यात येईल. 
 
* लेखी मागणी के यावर कवा इले ॉिनक साधना दारे मागणी के यावर मािहती देणे हे 

येक शासिकय ािधकरणावर बंधनकारक कर यात आले आहे.  काही मािहती िमळिव यास 
मनाई आहे.   

 
* य थ प ा कडील मािहतीसाठी िनबध केल ेआहे. 
 
* क ीय शासिकय मािहती अिधका-या या, रा य शासिकय मािहती अिधका-या या िनणया 

िव द या या विर ठ दज या अिधका-या कडे अिपल दाखल करता येऊ शकेल. 
 
* मािहती िमळिव याचा अज वकार यास नकार िद या ब ल कवा मािहती न िद या ब ल 

येक िदवसासाठी . 250/- इतकी शा ती कर यात येईल परंतू शा तीची एकूण र कम 
25000/- पये पे ा अिधक असणार नाही. 

 
* कोण याही कारणाने मािहती न िमळाले या, मािहती िमळ यास नकार दे यात आले या, 

वळेेत मािहती न िमळाले या, मािहती िमळ यास जादा शु क भर यास भाग पडले या, अपूण, 
खोटी व िदशाभलु करणारी मािहती िमळाले या य त नी केले या त ारीचा वकार क न 
याची याय चौकशी कर यासाठी िदवाणी यायालया माणे अिधकार असणा-या क ीय 

मािहती आयोगाची व रा य मािहती आयोगाची थापना कर याची मह वपूण तरतूद केलेली 
आहे. 

 
* कोणतेही यायालय या अिधिनयमाने िदले या कोण याही आदेशा या सबंधात कोण याही 

दावा, अज कवा अं य कायवाही दाखल क न घेणार नाही.   
 
* क ीय मािहती आयोगाचा, कवा रा य मािहती आयोगाचा िनणय बंधनकारक असेल 
 



 

* क  सरकारने या अिधिनयमा या दुस-या अनुसूिचत िव निद ट केले या गु त वात  व सुर ा 
संघटनानंा िकवा यानंी सरकारला पाठिवले या मािहतीसाठी या अिधिनयमा या तरतूदी लागू 
असणार नाहीत, मा  टाचार व मानवी ह काचे उ ंघन करणा-या गु त वातशी सबंिधत 
असणा-या मािहतीस यातून वगेळले अस याने यानंा या अिधिनयमा या तरतूदी लागू आहेत.   

 
*  क ीय मािहती आयोग कवा रा य मािहती आयोग या अिधिनयमा या अंमलबजावणी कर या 

बाबत वा षक अहवाल तयार क न सबं◌ंिधत क  व रा य सरकारला पाठिवल व ते सदर 
अहवाल संसदेस कवा रा य िवधान मंडळास सादर करतील. 

 
* या अिधिनयमाची अिधक भावपणे ◌ंअंमलबजावणी कर यासाठी क  सरकार, लोकजागृती 

कर यासाठी लोकिश णाचा व अिधका-यां या िश णासाठी िश णाचा काय म तयार 
करील आिण यां यासाठी िश ण सािह य व मागदशक पु तीका तयार करील. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

* मािहती िमळिव या बाबतची मागणी :- 
 
17) या अिधिनयमा अं वये कोणतीही मािहती िमळिव याची इ छा असलेली य ती  

 
याने कवा ितने मागणी केले या मािहतीचा तपशील िविन द ट करणारी, इं जी मधील कवा 
ह दी मधील अज या े ात कर यात येत आहे या े ा या रा य भाषे मधील लेखी 
व पातील इले ॉिनक साधना दारे मागणी िविहत कर यात येईल.   

 
(क) सबधंीत शासिकय ाधीकरणा या क ीय मािहती अिधका-यास कवा यथा थती, रा य 
शासिकय मािहती अिधका-यास 

 
(ख)  क ीय सहा यक मािहती अिधका-यास कवा यथा थती, रा य सहा यक मािहती 
अिधका-यास करील परंतू जर अशी मागणी लेखी व पात करता येऊ शकत नसेल अशा 
बाबतीत क ीय शासिकय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती 
अिधकारी त डी व पात मागणी करणा-या य तीस ती लेखािनव ट क न सव तोपरी 
सहा य करील. 

 
18) मािहतीची मागणी करणा-या अज त मािहती मागणी करणारी कोणतीही कारणे दे याची कवा 

यां याशी संपक साध यसाठी आव यक असेल याखेरीज अ य कोणतीही वयै तीक मािहती 
दे याची आव यकता नसेल. 

 
3) (क) जी मािहती अ य शासकीय ािधकरणाने धारण केली आहे, कवा  

(दोन) िजचा िवषय अ य शासिकय ाधीकरणा या कामकाजाशी िनकट सबंिधत आहे अशी 
मािहती िमळ यासाठी एखादया शासकीय ािधकरणाकडे अज कर यात आला असेल या 
बाबतीत या याकडे असा अज कर यात आला आहे ते शासिकय ािधकरण असा अज 
क◌ंवा यास यो य वाटेल असा अज कवा यास यो य वाटेल असा याचा भाग अशा अ य 

शसिकय  
 

ाधीकरणाकडे ह तातंरीत करील आिण अशा ह तातंरणा बाबत अजदारास ता काळ मािहती 
देईल. 

 
19) (क) जी मािहती अ य शासिकय ािधकरणाने धारण केली आहे, कवा अशी मािहती 

िमळ यासाठी एखा ा शासकीय ािधकरणाकडे अज कर यात आला असेल या बाबतीत 
या या कडे असा अज कर यात आला आहे ते शासकीय ािधकरण असा अज कवा यास 

यो य वाटेल असा अज कवा यास यो य वाटेल असा याचा भाग अशा अ य शासिकय 
ाधीकरणाकडे ह तातंरीत करील आिण अशा ह तातंरणा बाबत अजदारास ता काळ मािहती 

देईल. 
 
20) परंतू या पोट कलमा नुसार असे अज ने ह तातंरण श य ितत या लवकर कर यात येईल 

परंतू ते कोण याही पिर थतीत तारखे पासून पाच िदवसापंे ा अिधक उशीराने कर यात 
येणार नाही. 

 
 



 

 
 

मागणी िनकालात काढणे :- 
 
7) कलम 5 या पोट कलम (2) या परंतूकास कवा कलम 6 या पोट कलम (3) या परंतूकास 

अिधन राहून, क ीय शासिकय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती 
अिधकारी कलम 6 अ वये मािहती िमळ याची मागणी िमळा या नंतर श य ितत या 
शी गतीने आिण कोण याही पिर थीतीत मागणी िमळा या पासून तीस िदवसां या आत, 
एकतर िविहत कर यात येईल अशा शु काचे दान के यावर मािहती पुरिवल कवा कलम 8 
व 9 म ये िविन द ट केले या कारणापंैकी कोण याही कारणासाठी मागणी फेटाळील. 

 
परंतू जर मािगतलेली मागणी, एखादया य त चे जीवीत व वातं य या सबंधातील 

असेल तर ती मागणी ा त झा या पासून अठठेचाळीस तासां या कालावधीत पुरिव यात 
येईल. 

 
8) जर क ीय शासिकय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधकारी 

पोट कलम (1) अ वये िविन द ट केले या कालावधीत मािहती िमळ या या मागणीवर िनणय 
दे यास िन फळ ठरला असेल तर अशा क ीय शासिकय मािहती अिधका-याने कवा 
यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधका-याने कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती 
अिधका-याने मागणी फेटाळली अस यास मान यात येईल. 

 
9) जर मािहती पुरिव याचा खच दशिवणा-या शु का यितिर त कोणतेही जादा शु क दान 

के यावर मािहती पुरिव याचा िनणय घे यात आला असेल या बाबतीत के ीय शासिकय 
मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधकारी मागणी करणा-या 
य तीस ् 

 
(क)  ते शु क ितला भर याची िवनंती क न पोट -  कलम (1) अ वये िविहत केले या शु का 
नुसार रकमेत काढले या िहशोबासह याने िनध िरत केले या मािहती पुरिव याचा खच 
दशिवणा-या जादा शु काचा तपशील देणारी सुचना पाठिवल आिण उ त सुचना 
पाठिव याचा व शु काचे दान के याचा मधला कालावधी या पोट कलमा म ये िन द ट 
केले या 30 िदवसां या कालावधीची पिरगणना कर या या योजनाथ वगळ यात येईल. 

 
 (ख) अिपलीय ािधकारी, कालमय दा ि या व इतर कोणतेही व प यां या तपशीलासह 

आकारले या  शु का या रकमेसबंधी या िनणयाचे पुनिवलोकन कर या या बाबतीतील याचे 
कवा ितचे अिधकार कवा पुरिवले या मािहतीचे व प यासबंधी मािहती देणारी सुचना 

पाठिवल. 
 
(6) जे हा िमळवावयाचा अिभलेख कवा याचा भाग या अिधिनयां वये पुरिवणे आव यक असेल 

आिण याला मािहती पुरवायची आहे अशी य ती पंच ानि यां या टीने िवकलागं असेल 
या बाबतीत क ीय शासकीय मािहती अिधकारी यथा थती रा य शासकीय मािहती 

अिधकारी िनरी ण कर यासाठी यो य असेल असे सहा य पुरिव यासह मािहती िमळणे 
सहा यभतु हो यासाठी सहा य पुरवील. 

 



 

21) जे हा िमळवायची मािहती छापील व पात कवा कोण याही इले ॉिनक नमु यात 
पुरवावयाची असेल या बाबतीत पेाटकलम (6) तरतूदीस अिधन राहून अजदार िविहत 
कर यात येईल असे शु क दान करील. 

           परंत ूकलम 6 या पोटकलम (1) अ वये आिण कलम 7 या पोट कलम (1) व (5)  
िविहत केलेले शु क वाजवी व पात असेल आिण समुिचत शासना कडून िनध िरत कर यात 
येईल.  अशा दिर ी रेषखेाली असणा-या य ती कडून असे कोणतेही शु क आकार यात 
येणार नाही. 

 
22) पोट कलम (5) म य े काही अंतभतू असले तरी मािहतीची मागणी करणा-या य तीस जर 

शासकीय ािधकरण पोटकलम (1) म ये िविन द ट केले या कालमय देचे पालन कर यास 
िन फळ ठरले असतील तर मोफत मािहती पुरिव यात येईल. 

 
23) पोट कलम (1) अ वये कोणताही िनणय घे यापूव  क ीय शासकीय मािहती अिधकारी, कवा 

यथा थती रा य शासकीय मािहती अिधकारी कलम 11 अ वये य त केलेले अिभवदेन 
िवचारात घेईल. 

 
24) जे हा पोट कलम (1) अ वये मागणी फेटाळ यात आली असेल या बाबतीत क ीय शासकीय 

मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासकीय मािहती अिधकारी मािहतीची मागणी 
करणा-या य तीस  

 
(एक) अशी मागणी फेटाळ याची कारणे(दोन) मागणी फेटाळ या िव द या   
कालावधीत अपील करता येईल तो कालावधी आिण (तीन) अपीलीय ािधकरणाचा    
 तपिशल कळिवल 

 
9) मािहती जर ती शासकीय ािधकरणा या साधनसाम ी या माणा बाहेर नसेल तर कवा 

िविवदा पद अिभलेखा या सुरि ततेस कवा पिरर णास हानीकारक नसेल तर 
सवसाधारणपणे ती या व पात मागिव यात आली असेल याच व पात पुरिव यात येईल. 
 
 
मािहती उघड कर यातून सूट 
 
 
(3) या अिधिनयमात काहीही अंतभतू असले तरी कोण याही नागिरकास 
 
(क) जी मािहती उघड के याने भारताचे सावभौम व व अखंडता, रा ाची सुरि तता, 
युहतं ा मक वै ािनक कवा आ थक िहतसबंध , िवदेशी रा ाशी असलेले सबंध या 

बाधकिर या पिरणाम होईल कवा एखा ा अपराधास िचथावणी िमळेल अशी मािहती 
 
(ख)  जी मािहती िस द कर यास कोण याही यायालयाकडून कवा यायािधकरणा कडून 
प टपणे मनाई कर यात आली असेल कवा जी मािहती उघड के याने यायालयाचा अवमान 

होईल अशी मािहती  
 



 

(ग) जी मािहती उघड के याने, संसदे या कवा रा य िवधान मंडळा या िवशेष अिधकाराचा 
भगं होईल अशी मािहती 
 
(ध) जी मािहती उघड के याने अिधका अिधक लोकिहताची हमी िमळेल अशी स म 

ािधकरणाची खा ी पटली नसेल तर अशी एखादया य ती या िव ासा ीत सबंधामळेु यास 
उपल ध झालेली मािहती  
 
(च) िवदेशी सरकार कडून गु त व पात िमळालेली मािहती 
 
(छ) जी मािहती उघड के याने कोण याही य तीचे जीवन व शारिरक सरु ीतता धो यात 
येईल अथवा काय ाची अंमलबजावणी कर यासाठी क◌ंवा सुरि तते या योजनाथ गु त 
व पात िदले या मािहतीचा ोत कवा िमळालेले सहा य ओळखता येईल अशी मािहती. 

 
 (ज) िज यामुळे गु हेगाराचंे अ वषेन कर यास कवा यानंा अटकाव कर यास कवा याचंेवर 

खटला दाखल कर यास अडथळा येईल अशी मािहती 
 
 (झ) मं ी पिरषदे या सिचवां या इतर अिधका-या या स ा मसलती या (िवचार िवमश या) 

अिभलेखास मं ी मंडळाची कागदप  े
 
 परंतू मं ी पिरषदाचे िनणय, याची कारणे व या आधारे िनणय घे यात आल े होते याची 

मािहती िनणय घे यात आ या नंतर आिण िवषय पूण झा या नंतर वा समा त झा या नंतर 
जनतेस दे यात येईल. 

 ( ) जी मािहती उघड कर याचा कोण याही सावजिनक कामकाजाशी कवा िहतसबंधाशी 
कोणताही सबंध नसेल कवा जी मािहती उघड के याने य ती या खाजगीपणाचे िवनाकारण 
उ ंघन होईल अशी वयै तीक मािहतीशी सबंधीत असलेली मािहती यापक लोकिहता या 

टीने उघड करणे समथिनय आहे.  अशी क ीय शासकीय मािहती अिधका-याची कवा रा य 
शासकीय मािहती अिधका-याची खा ी पटली अस या खेरीज देणे बंधनकारक असणार नाही. 

 परंतू जी मािहती संसदेस कवा रा य िवधान मंडळास दे याचे नाकारता येऊ शकत नाही अशी 
मािहती दे यास कोण याही य तीस नाकारता येणार नाही. 

 
 (2) शासकीय गपुीते अिधिनयम (1923 चा 19 ) याम ये अंतभतू असले तरी कवा पोट कलम 

(1) नुसार अनु ये असले या मािहती उघड कर यातील सुटीपैकी मािहती उघड कर यात 
कोणतीही असली तरी, एखादे सावजिनक ािधकरण जर संरि त िहतसबंधा या हानीपे ा 
मािहती उघड के याने सावजिनक िहतसबंध जा त असेल तर मािहती दे यास परवानगी 
देईल. 

 
 (3) पोट कलम (1) या खंड (क) (ग) (झ) या तरतूदीस अिधन राहून कलम 6 अ वये या 

तारखेस कोणतीही मािहती िमळ याची मागणी केली असेल या तारखेपासून 20 वष पूव  
घडली असेल, घडून आली असेल कवा घडून गेली असेल अशी कोणतीही घटना, संग 
कवा बाब या सबंधातील कोणतीही मािहती या कलमां वये मािहतीची मागणी करणा-या 

कोण याही य तीस पुरिव यात येईल. 
 



 

 परंतू या तारखे पासून 20 वष चा उ त कालावधी मोजावयाचा आहे.  या तारखे सबंधी 
कोणतीही िववाद उ व यास या वरील क  सरकारचा िनणय या अिधिनयमासाठी तरतूद 
केले या नेहमी या अिपलास अिधन राहून अंितम असेल. 

 
 
 िवव ीत करणी मािहती दे यास नकार दे याची कारण :- 
 
 कलम 8 या तरतदूीस बाधा न यतेा, क ीय शासकीय मािहती अिधका-यास कवा 

यथा थतीत रा य शासकीय मािहती अिधका-यास जर मािहती पुरिव या या अशा मागणी 
म ये रा य खेरीज य तीम ये अ ती वात काशन अिधकाराच े उ ंघन होत असेल तर 
मािहतीची मागणी फेटाळू शकेल. 

 मिहला व बालक याण िवभाग 
 
मुददा  02 -अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत ये 
  

अ.
 

अिधन त अिधकारी व 
कमचा-याचंा हु ा 

याचंे कत य (शासनाने/अिधका-याने ठरवुन िदलेले) 
1 2 3 
1 मिहला व बाल िवकास 

अिधकारी / उप मु य 
कायकारी अिधकारी 
(बाक)/ िज हा काय म 
अिधकारी 

1. िज ातील सव एका मक बाल िवकास सेवा योजना क पाचे 
वाष क व 5 माही, 8 माही, 9 माही पुरवणी अंदाजप क तयार 
क न घेऊन वळेेत संचालनायाकडे सादर करणे. 

2. िज ातील सव बाल िवकास क प अिधकारी यां या 
काय लयाची वाष क तपासणी करणे. 

3. दरमहा 5 अंगणवाड ची तपासणी करणे. पैकी 2 अंगणवा ाचंी 
तपासणी यापुव  सहा यक बाल िवकास क प अिधकारी व मु य 
सेिवका यानंी केले या पैकी असा यात. तपासणी या वळेी 
िनवडले या छाननी करणे. 

4. मिह यातुन िकमान 2 मु य सेिवका 1 सहाबिव  अ याचंे द तर 
तपासणे. 

ितन मिह यातनु िकमान एक वळेा बािव अ यां या 
काय लयास भटे देऊन योजने या गतीचा सखोल आढावा 

ामु याने (1) अंदाजप िकय मंजुर िनिध या िनयिमत खच, (2) 
योजनातंगत काय वत करावया या योजना उदा. ित अंगणवाडी 
सािदल खच . 180/- अगंणवाडी व सु ढ बाल पध , या 
अंगणवा ानंा 5 वष पुण झाली आहेत यानंा सािह य घेणेसाठी 

येकी . 500 ची योजना मिहला मंडळ न दणी क न यानंा 
येकी . 1000/- अनुदान योजना, जवाहर रोजगार योजनातंगत 

अथवा इतर शासिकय िज हा पिरषद / पचंायत सिमती / ाम 
पंचायत अनुदान, अंगणवा ानंा इमारती बाधंणे, व तु पाने 
अंगणवा ासंाठी लोकवग दारा जमा करावयाची र कम, येक 



 

क पासाठी . 2500/- मािहती िश ण िस दीसाठी उपल ध 
आहेत. याचा िविनयोग क न वाष क सभा, सं मेलन, मेळाव ेघेणे 
इ याद  काय माचा ामु याने आढावा घेऊन बािव अ, 
सहाबिव अ, मु य सेिवका व अंगणवाडी सेिवका यानंा मागद न 
क न यं◌ाना काय वण करणे (बािव अ काय लयास भटे 
िद यानंतर गतीचा मु यमापन दशिवणारा संि त अहवाल या 
संचालनालयाकडे व मु य कायकारी अिधकारी यानंा देणे) 

5. िकमान दरमहा 2 ाथिमक आरो य क ानंा भेटी देऊन अ) 
लसीकरण, ब) कुपोषीत - अितकुपोषीत याचंी सुधारणा, क) 
अंगणवाडीवरील बालकांची तपासणी, ड) रोग िनदान िशबीर या 
कामाचा आढावा घेणे. वरील अ ते ड आरो य काय मातील टृी 
िज हा आरो य अिधकारी व मु य कायकारी अिधकारी यानंा भटुेन 
दुर करणे. 

6. क पातील मािसक अहवालाची छाननी क न कुपोषीत - 
अितकुपोषीत व बाल मृ यु जा त माणांत (शेकडा 3 ट के पे ा 
अिधक ) असणा या अंगणवा ानंा वत: व बाल िवकास क प 
अिधकारी यानंा भटेी देणेस सागंणे. याची कारणे शोधुन ती दुर 
करणेसाठी यव था करणे. 

7. बािव अ यानंा वाष क इ ठाकं व गणु िनदशाक या 
संचालनालया दारा दे यात आले आहेत. याच माणे क पावर 
मासीक गतीचा आढावा घेणे. कमी गुणा असणा या क पानंा भटे 
देऊन टृी दुर क न घेणे. 

8. पुरक पोषक आहार वाटपातं िज हा माकट ग अिधकारी याचंे 
बरोबर सतत य तश: सपंक साधुन िन य िनयमाने व वळेेवर सव 
अंगणवा ावर आहार पोहचिव याची यव था क न घेणे व 
यासाठी क पातील अंगणवाडीवर वळेाप क तयार क न घेणे. 

वाहतुकीतील टृी दुर क न घेणे. गंभीर व पा या टृी मा. मु य 
कायकारी अिधकारी, माकट ग फेडरेशनचे यव थापकीय संचालक 
व या काय लयाचे िनदशनास आणणे.बािव अ याचंे काय लयाची 
महालेखापाल, मु य लेखा तथा िव  अिधकारी यानंी केले या 
लेखा तपासणीचे शंके पुतता क न घेणे. 

9. िज ातील सव बालिवकास क प अिधकारी व सहा बािव अ 
यां या दौरादैनंिदनीची छाननी क न लेखी अिभ ाय मा. मु य 
कायकारी अिधकारी याचंे मंजुरीने कळिवणे. 

10. िज ातील बालिवकास क पातील ितमाही खच चे ताळमेळ 
िज हा कोषागार व महालेखापाल याचंेशी मेळ घालनु अंितम 
ताळमेळाचा अहवाल वचंालनालयाकडे पाठिवणे. 

11. क पातील कमचारी / अिधकारी यां या िश णाचे सिनयं ण 
क न इ ठाकंा माणे िश ण पुण करणे व िज ातील िश ण 
क ानंा 3 माही भटेी देऊन िश णावर देखरेख करणे.या 
यितिर त एका मक बालिवकास सेवा योजने या यश वी 

कायवाहीसाठी मा. मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद हे 
वळेोवळेी जी कामे अगर कत ये सोपवतील ती करणे. 



 

2 बाल िवकास क प 
अिधकारी 

1. बाल िवकास क प अिधकारी हा क प पातळीवरील एका मक 
बाल िवकास सेवाची सागंड घालणारा मु य कायकत  असतो. 
संपुण एका मक बाल िवकास योजना क प अिधका यां या हातात 
असते याचे माणे यावर सव काय म राबिवल जातात िक, नाही 
हे पाह याची व दैनंिदन काय मात मागदशन कर याची 
जवाबदारी असते. 

2. येक अंगणवाडीसाठी लागणा या खच या मिहनावारी आिण 
वाष क अंदाजप क तयार क न यानुसार अंगणवाडी या 
काय मात याचा यो य तो वापर कर याची जवाबदारी यां यावर 
आहे. 

3. क प उ मिरतीने राबिव यासाठी मु यसेिवका, अंगणवाडी 
िश ीका यानंा मागदशन करणे आव यक असते. यासाठी कामा या 
िठकाणी जाऊन भटेी देणे आिण कमचा यानंा मु य कचेरीत 
बोलावुन ठरािवक काळाने सभा घेणेही आव यक आहे. 

4.  अंगणवाडी िश कानंा आव यक या िठकाणी क प अिधका यानंी 
मदत करावी जसे आप या क पाची साधारण मािहती गोळा 
कर यात (सव ण) व या आधारे पाहणीचा अहवाल तयार क न 
वत: गोळा केलेली मािहती ती अहवालाला जोडावी. क प 

अिधका यानंी क प अहवाल तयार करतानंा आव यक व संबधंीत 
मुळ मािहती यात िलहावी 

5. क प व अंगणवाडी पातळीवरील सव रिज टरस यो य कारे 
ठेवली जातात का नाही पािहले पाहीज,े अिधका यानंी िनयिमत 
काळानंी ती तपासली पाहीजेत. 

6. एका मक बाल िवकास सवेा योजनेतंगत िद या जाणा या सव व तु 
व साधने ( वाहतुक गोदाम व इतर ) िमळवुन याचा िविनयोग 
यव थीतपणे केला पाहीज.े यासाठी रा य व िज हा पातळीवर 
यानंी यो य संबंध थापीत केले पाहीजेत. 

7. एका मक बाल िवकास काय मासाठी जी काही साधन, गो टी 
व तु िमळा या असतील या िमळा यात का हे पाहुन याची न द 
क न यो य कारे वापरात आणा यात उपयोग करावा. 

8. क पासंबंधीत काम करणा या सव लोकासंाठी क प अिधकारी 
सभा ठरिवतो. व यासाठी िटपण, अहवाल तयार क न िमट गचे 
मु े िलहुन घेतले जातात. क प काय म राबिव यासाठी 
आव यक अशा िनि त गो टी वळे या वळेी के या जातात. 

9. संपुण भागात एक क प हणनु काम करतानंा एक काय मक 
घटक हणनु तेथील ाथिमक आरो य क , पंचायती, वयंसेवा◌ी 
संघटना या कायरत आहेत यानंा एक  आण यासाठी 
अिधका यानंी य न करणे आव यक आहे. 

10. अंगणवाडी सेिवका कवा क पातील इतर कामगार (फं शनरीज     
    काही आव यक खच कराव ेलाग यास या माणे व तुवर गो ट वर  
     िकरकोळ खच करणे, व आरो य यितिर त इतर एका मक बाल  
     िवकास सेवा योजने साठी लागणारा पैसा वत: या जवाबदारीने   
     पुरिवणे. 



 

11.एका मक बाल िवकास सेवा योजनेचे काय म आिण सेवा   
     राबिव यात थािनक लोकाचंा सहभाग जा तीत जा त घे याचा    
     य न करावा. थािनक लोकानंा काय मात भाग घे यासाठी  
     ो साहीत क न खाऊ वाटप, इमारत बाधंणीचे सािह य आिण इतर  
     वयंसेवी सेवा दे यास मदत कर याला सागंणे. 
12. अंगणवाडी सेिवकेला गावपातळीवरील कमेिटत सुसू ता 

आण यास मदत करावी. तसेच गावातंील िनकट या कायरत 
मिहला मंडळ, युवक मंडळाशी संपक ठेव यात मदत करावी. 

13. आहार, आरो य या सारखे इतर शै णीक काय म क पातील 
लेाकाचंी मदत घेऊन आयोिजत करणे. 

14.िनयिमत आप या गतीचा अहवाल तयार क न वरी ठ   
    अिधका यानंा पाठिव याची जवाबदारी घेणे. तसेच सव मािहती या  
    वळेी रा य आिण के  एका मक बाल िवकास क प घटकाकंडुन   
    िवचारली गेली तर देणे.  

3 पयविे का 1. अंगणवाडी सेिवकेचे िश ण व ित या कामाब ल जवाबदा या 
यातील अंतर भ न काढ यासाठी मु यसेिवकेने अंगणवाडी 
सेिवकेस वर यावर भटुेन ितला मागदशन करावयाचे आहे. 

2. मु यसेिवकेने मिह यातुन िनदान एकदा तरी येक अंगणवाडीस 
भटे ावयाची आहे. तसेच आठव ातनु एकदा तरी, मिहला 
आरो य सेिवकेबरोबर संपक साधुन ित याबरोबर एका 
अंगणवाडीला भटे ावयाची आहे. ितने ित या हेड वाटरपासुन 5 
िक. मी. हुन अिधक अंतर असले या गावास आठव ातनु एकदा 
तरी मु काम करावयाचा आहे. 

3. ित या अंगणवाडी भटेीत ितने खालील कामे करावयाची आहेत. 
1) घरोघरी जाऊन पाहणी करणे, दर ितन मिह यांनी या पाहणी बदल 

करावयास लाग यास तो करणे, व कुटंुबाची आिण लाभा य ची 
अचकु यादी करणे अशा सार या कामात अंगणवाडी सेिवकेस मदत 
व मागदशन करणे. 

2) कमकुवत आथ क पिर थतीतुन आले या लाभाथ ची तसेच 
वयोगटातील मुलाचंी यादी पडताळुन पाहणे 

    अंगणवाडी सेिवकेस मुलाचंे अचकु वय वजन शोधुन काढुन     
    या माणे वय व वजनाचा त ता भर यास मदत व मागदशन करणे   
     (िवशेषत: कुपोषीत मुलां या संदभ त) 
3) धो या रेषेवरील ि या व मुल ओळख यात व यानंा ाथिमक 

आरो य क  व दवाखा यात जा याबाबत उु ु त कर या या 
अंगणवाडी सेिवके या कामात ितला मदत करण.े 

4) गंिभरिर या कुपोषीत असले या मुलाचंी वजने पडताळुन पाहुन 
याचंे पुनवसन कर यास अंगणवाडी सेिवकेस मागदशन करणे. 

5) अंगणवाडी सेिवकेस मुलानंा गो टी कशा सागं यात लहान 
मुलासंाठी नाटक कसे बसवाव,े यानंा रंग ओळखणे 
िशकव यासाठी कुठ या सो या प दतीचा व साधनांचा वापर करावा 
यासार या कृती ा य ीक क न दाखिवणे ितला पुव ाथिमक 
िश ण दे यास मागदशन कराव.े 



 

6)  गावातंील मिहलानंा आरो य व आहारिवषयक िश ण देऊन यानंा 
ते आचारणात आण यास उु ु त कर यास िश णा या कोण या 
प दती यो य आहे याचे ा यि क अंगणवाडी सेिवकेस देऊन ित या 
कामात ितला मदत करणे. 

7) लहान मुलाचंे िवकार ाथिमक थतीत असतानंाच कसे ओळखुन 
काढायचे व ते टाळ यासाठी काय करायच े याबाबतचे मागदशन 
अंगणवाडी सेिवकेस करणे. 

8) गंिभरिर या कुपोषीत असले या ( ेड 3 व 4 ) मुलां या तसेच 
धो यात रेषेवरील ि यां या घरी जाऊन यानंा कुपोषीत मुलां या 
मातानंा व अंगणवाडी सेिवकेला अशा पिर थतीत कशी काळजी 
यावयाची याबाबतचे मागदशन करणे. 

9)  पाहणीची न द वही क न (सव रिज टर) तसेच लसीकरणा या 
न दवही क न (इ युनायझेशन रिज टर) व न अगणवाडी सेिवकेने 
तयार ज म मृ युची न द बरोबर केली आहे का नाही पाहणे. 

       अंगणवाडी सेिवकेने ठेवले या सव नेादंव ा (रेकॉडस) बरोबर    
     आहे की नाही हे पाहुन ितला याच माणे मागदशन करणे. 
10) या अंगणवाडी सेिवकानंा यां या कमी िश णामळेु न दी भर यास 

व यव थीतपणे ठेव यात काही अडचणी येत अस यास यानंा या 
कामात मदत िमळ यासा या यो य यव था करणे. 

11)  अंगणवाडी अ  साठिव याची पदाथ तयार कर याची व वाट याची 
तसेच पुरक आहार औषधे पुव ाथिमक शै णीक साधनासाठी 
लागणारे सािह य रिज टर रेकॉड इ गो टी पाहुन बाबत या 
अडचणी बाल िवकास क प अिधका या ंपयत पोहचवणे. 

12)  अंगणवाडी या िविवध काय मात हातभार लावुन श ती अशा 
मिहला मंडळाची थापना क न यानंा कायरत कर यास 
अंगणवाडी सेिवकेस मागदशन करणे. 

13)  अंगणवाडी सेिवके या य तीगत व कामा ब ल या अडचणी 
समजावुन घेऊन यावर तोडगा शोधुन काढ यास ितला मदत 
करणे व तरीही ित या कामात िनम ण होणारे अडथळे अस यास 
बािव अ यानंा याबाबत कळिवणे. 

14)  एका मक बाल िवकास सेवा योजनेत सहभाग िमळ या या टीने 
गावांतील पुढारी / ित ठीत य ती मिहला मंडळ, ाथिमक मंडळ 
शाळा पंचायत युवक मंडळ या सार या थानीक सं थाशी नेहमी 
संपक साधने. अंगणवाडी या िविवध काय मात हातभार लावुन 
श ती अशा मिहला मंडळाची थापना क न यानंा कायरत 
कर यास अंगणवाडी सेिवकेस मागदशन करणे. 

15)  अंगणवाडी सेिवके या य तीगत व कामा ब ल या अडचणी 
समजावुन घेऊन यावर तोडगा शोधुन काढ यास ितला मदत 
करणे व तरीही ित या कामात िनम ण होणारे अडथळे अस यास 
बािव अ यानंा याबाबत कळिवणे. 

16)  एका मक बाल िवकास सेवा योजनेत सहभाग िमळ या या टीने 
गावांतील पुढारी / ित ठीत य ती मिहला मंडळ, ाथिमक मंडळ 
शाळा पंचायत युवक मंडळ या सार या थानीक सं थाशी नेहमी 



 

संपक साधने. 
17)  मु य सेिवकेने अंगणवाडीस िदले या माग या भटेीत व आता या 

भटेीमधील काळात ए. एन. एम. िकती वळेा अंगणवाडीत येवुन गेली 
याची खा ी क न घेणे ज रीचे आहे. तसेच ए. एन. एम. आली 
असता मुलानंा व ि यांना आरो य तपासणी लसीकरण अथवा 
आरो य िश णाकरीता गोळा केल ेहोते का, तसेच या ि या व मुल े
अश तपणामळेु अंगणवाडीत यऊे शकत नाही अशा लाभाथ या 
घरी अंगणवाडी सेिवका व ए. एन. एम. या दोघ नी एक  भटे िदली 
का याबाबत ची खा ी क न घेणे. लसीकरण न झाले या मुलाचंी 
एकुण सं या तपासुन या माणे बाल िवकास क प अिधका यानंा 
कळिवणे. 

18)  लसीकरण न झाले या मुलाचंी एकुण सं या तपासुन या माणे 
बाल िवकास क प अिधका यानंा कळिवणे. 
 

4. मु य सेिवकेने मिह यातुन एकदा ित या िबटमधील सव अंगणवाडी 
सेिवकाचा व ए. एन. एम. मिहला आरो य सेिवकांची एक  सभा 
घेतली पाहीजे. अशा सभाम ये मािगल मिह यातील कामाचा 
आढावा व पुढील मिह यातील कामाची आखणी यात अंगणवाडीत 
अनौपचारीक िश णसाठी येणा या मुलां या िविवध कृती या साठी 
सा ताहीक वळेा प काची आखणी इ याद सार या गो ट चाही 
समावशे असावा. अशा सभेसाठी एखादी दुस या िवषयाची िनवड 
क न या बाबतचे िश ण ाव.े उदा. मुलां या वाढीचा दज  
सुधारणे, जंुलाबावंर उपाय, साथी या रोगानंा आळा कसा घालावा 

ाब ल चच  करता येईल. 
5. अंगणवाडी सेिवके या मासीक गतीचा अहवाल पडताळुन तो बाल 

िवकास क प अिधका यानंा सादर करणे. 
6. मिह यातुन एकदा मु य कचेरीत क प अिधका याबंरोबर होणा या 

सभते खालील बाबतीत क प अिधका यानंा मदत करावयाची 
आहे. 
1) ित या भागातील अंगणवाडी सेिवका व मदतनीस यं◌ाना 
मानधन देणे. 
2) ित या भागातील अंगणवाडी सेिवका व मदतनीस रजेवर गेले 
असता दुसरी यव था करणे. ित या बीटमिधल अंगणवाडी सेिवका 
बरोबर या पुढील मिह यातील सभचेी तारीख न की करणे. 
3) ित या िबटमिधल एखादी िवशेष घटना, खास अडचण  अथवा 
काही चागंली उ ेखिनय बाब या लची मािहती क प 
अिधका यानंा देणे. 
4) मु य केचेरीतुन अंगणवाडीसाठी दे यात येणारी साधने, व तु 
अंगवाडी सेिवकेपयत पोचिवणे.  

4 अंगणवाडी सेिवका 1. 3 ते 5 वष वयोगटातील मलंु◌ाना सुमारे 40 मुलानंा घेऊन 
अिवकसीत व पुवशालेय िश ण करीता ामीण भागात उपल ध 
होणारे मुळ आिण आकषक िदसणारे खेळणी सािह य तयार करणे व 
वत: पुढाकार घेऊन मुलांसोबत खेळण.े 



 

2. थानीक पातळीवर उपल ध अ  यानंा ाथिमकता देऊन 0-6 वष 
खालील मुलानंा आरो य िवषयक पौ टीक बाब चे िश ण देणे. 

3. मुलां या आईंना आरो यिवषयी पौ टीक बाब चे िश ण देणे. 
4. अंगणवाडीत यणेा या मुलां या घरी जाऊन याचंी मुले आव यक 

वाढीस असले या बाधा बाबत यां या आईंशी चच  करणे व भटे 
घेणे. 

5. काय वीत असले या काय माम ये सामुहीक सहभाग िमळिवणे. 
6. एका मक बाल िवकास सेवा योजने अंतगत राबिव यात येणा या 

काय माचे ाथिमक वा थ क  या कमचा यानंा कामात मदत 
करणे. 

7. अंगणवाडी अंतगत ठेवावया या आव यक नेादंी व रेकॉड साभंाळणे. 
8. बािव अ / सहाबिव अ / पयविे का यानंी सािंगत या माणे 

अहवाल तयार क न सादर करणे. 
5 क  अिधकारी / सहा यक 

शासन अिधकारी 
1. संपूण काय लयीन कामकाजावर िनयं ण ठेवणे व इतर शाखे 

कडील कमचा-याकंडून काम क न घेणे. 
2. खाते मुखां या गैरहजरीत काय लयीन कामकाज वळे यावळेी व 

िश तीत पार पाडणे. 
3. काय लयातील सव शाखेतील पंिजका अिध क याचंे कडून खाते 

मुख याचंे कडे सादर करणे. 
4.  आवक जावक िवभागावर िनयं ण ठेवणे. 
5. विर ठाकंडून ा त झाले या प , अध शासिकय प  आयु त 

काय लयातील प , फ स इ यादी प ावर वळेे यावळेी कायवाही 
संबिधत शाखे कडून क न घेणे. 

6. वाहन व टोअर शाखेवर शासिकय िनयं ण ठेवणे. 
7. मह वाचे प  ा त झा यास खाते मुखं◌ा या विरत नजरेस 

आणाव ेव यावर संबिधत शाखे कडून करणे िनकाली काढ यास 
कमचा-याशंी पाठपुरावा करणे. 

8. काय लयास ा त झाले या टपालावर अिभ ाय न दवून 
वा री तव खाते मुख याचंे कडे सादर करणे 

9. दुर वनी संदेश घेणे व या बाबत पुढील कायवाही  
करणे. 

6 काय लयीन अिध क / 
किन ठ शासन अिधकारी 

1. काय लयीन कामकाजावर देखरेख करणे. 
2. टपाल माक ग करणे. 
3. कमचा याचंे द तर िनिर ण करण.े 
4. एबािवसेयो क प काय लयाचे िनिर ण करण.े 
5. आयु त याचंेकडील िनिर ण िटपणीचे अनुपालन करणे. 
6. मुकाअ याचंे कडील िनिर ण िटपणीचे अनुपालन करणे. 
7. गोपिनय अहवाल जतन करणे. 
8. संकलीत / पीआए / पीआरबी न दवही ठेवणे. 
9. संकलीत आठवडी गोषवारा न दवही 
10. उपमुकाअ याचं े अनुप थत कवा दौ यावर असतानंा सभसे 

उप थत राहणे. 
11. उपमुकाअ यानंी सािंगतलेली वळेोवळेी कामे. 



 

12.  यायालयीन करणे हाताळणे. 
7 िव तारअिधकारी 

(सां यकी ) 
1. मासीक / ैमासीक / सहामाही / वाष क अहवाल तयार करणे व 

विर ठानंा सादर करणे. 
2. क प काय लयाचे अहवाल दर मिह याला बोलावनु संकलीत 

करणे व यावर कायवाही करणे. 
3. बािव अ व मिहला व बाल क याण सिमती या सभचेे आयोजन 

करणे व या संबधंी आव यक कायवाही करणे. 
4. वाष क शासन अहवाल सादर करणे. 
5. योजने बाबतची सव मािहती ठेवणे. 
6. पंचायत राज कमेटी बाबत कायवाही करणे.  
7. उपमुकाअ बाक याचंे अनुप थतीत सव कार या सभलेा उप थत 

राहणे. 
8. 20 कलमी काय माबाबतची मािहती क प िनहाय आहारा बाबत 

लाभा य ची मािहती ठेवणे. 
9. डीपीडीसीची मािहती ठेवणे.  
10. सुधारीत चलुी बाबतची मािहती व अहवाल सादर करणे. 
11. ा त अनुदानास शासकीय मा यता घेणे व या संदभ त वळेोवळेी 

आव यक कायवाही करणे. 
12. योजनेचे अंजदाप क तयार करणे. 
 साबिव अ / पयविे का / अंका / अंम याचंे िश णाबाबतची कायवाही 
करणे. 

8 विर ठ सहा यक लेखा 1. सव कारचे देयके तयार करणे. 
2. रोख यवहार व रोख पु तीका िलहीणे व अ ावत ठेवणे. 
3. खच सबंधीचे सव अहवाल क प काय लयाकडुन संकलीत क न 

विर ठ काय लयाला सादर करणे. 
4. लेखा िवषयक न दव ा अ ावत क न सिमतीसमोर मंजुरीस 

सादर करणे. 
5. वाहनाची िह ीशीट लॉगबुक िहशेबसाठी रिज टर तसेच वाहनाचे 

सव द तऐवज तयार करणे. 
6. सािह याचे िनलखनाचे ताव सादर करणे. 
सािह य खरेदी बाबतची / िनिवदाची कायवाही करणे. आहार 
पुरव ाबाबतची िनिवदा बाबतची कायवाही करणे. 

9 विर ठसहा यक 
आ थापना-1 

1. बािव अ / सहाबिव अ / पयविे का यां या आ थापना बाबतची सव 
कामे करणे. 

2. काय लयीन कमचा याची आ थापनाबाबतची सव कामे. 
3. कमचा यां या बदली बाबतची कामे. 
4. बािव अ / सहाबिव अ / पयविे का यां या रजा / िनवृ ीवतेन/ 

िवभागीय चौकशी / बाबतची सव कामे करणे. 
5. लोक आयु त करणे िनकालात काढणे. 
6. जे ठता या ा िस द करणे. 
7. अंगणवाडी कायकत  मधुन पयविे का याचंे पदे भरणे. 
8. अंगणवाडी कायकत  / मदतिनस यां या िनवड तावाला मा यता 

देणे. 



 

9. अिभलेख जतन / नाशन करणे विर ठानंी सािंगतलेली वळेोवळेी 
कामे. 

10 किन ठसहा यक 
आ थापना 2 

1. आवक जावकची कामे साभंाळणे. 
2. उपमुकाअ बाक याचंे दौरा काय म व दैनंिदनी तयार करणे. 
3. अंगणवाडी मदतनीस याचंे आ थापना िवषयक कायवाही करणे. 
4. अंगणवाडी मदतनीस याचंे त ारी िवषयक कायवाही करणे. 
5. ाम थाचंी सनद बाबत कायवाही करणे. 
6. पो टेज टॅ प रिज टर अ ावत ठेवणे. 
7. बािव अ याचंे दौरा दैनंिदनी मंजुर करण.े 
8. टेशनरी बाबतची सव कायवाही करणे. 
9. भाडंार िवषयक सव कामे, थावर व जंगम मालम ा नेादंवही 

अ ावत ठेवणे. 
10. अंगवाडी कायकत  व मदतनीस याचंे िवमाबाबतची मािहती ठेवणे. 
11. विर ठानंी संिगतलेली वळेोवळेी कामे. 

रेकॉड मला रेकॉड पाठवावयाची कायवाही करणे आिण 
कालावधी बा  झालेला रेकॉड नाश कर याची कायवाही करणे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

03 यो य माग ने िनणय घे याच े ीयेत अनुसरावयाची 
कायप दती 

 
11. कमचा-याचंे महारा  नागरी सेवा (िश त व अपील), (वतणकु) िनयम 1979    

मधील तरतुदीनुसार िश तभगं िवषयक कायवाही करणे 
12. वग क व ड मधील कमचा-यानंा, यानंी 12 वष िनयत सेवचेी पुण केली आहे यानंा अहता, पा ता 

व जे ठता इ. बाबी िवचाराथ घेऊन विर ठ वतेन ेणी मंजुर करणे. 
13. वग क व ड मधील कमचा-यानंा पदो ती देतानंा अहता, पा ता व जे ठता, गोपिनय अहवाल इ. 

तपासुन पा  ठरवुन पदो ती देणे. 
14. वग क व ड मधील कमचा-यानंा िनयु ती देतानंा सेवायोजन काय लयाकडुन/ वृ प ात जािहरात 

देऊन उमेदवाराचंी मागणी करणे, मुलाखती घेणे व अनुशेषा माणे िनयु ती देणे 
15. शासिकय कामकाजाचे मु यमापन क न गोपिनय अहवाल िलिहणे. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 04 - कत य पार पाड यासाठी शासिकय ाधीकरणाने 

ठरवून िदललेी माणके 
 
 
 

क ीय मािहतीचा अिधकार 2005 
िवभागाच ेनाव :- मिहला व बाल क याण िवभाग,  िज हा पिरषद, हगोली 

  
अ
. 
. 

काय लय मुखासह 
अिधन त अिधकारी हु ा 

कत य पार पाडतानंा शासनाने ठरवुन िदलेली  
माणके-मापदंड (दरमहा) 

 
शेरा 

 
वा षक उि ट 

दौ याचे 
िदवस / 

अंगणवाडी 
क  भटेी 

रा ीचे 
मु काम 

अंगणवा
डी क  

तपासणी 
/भटेी 

काय ल
यीन 

द तर 
तपास

णी 

कामा
ची 

पाहणी 
/ 

तपास
णी 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1. 
मिहला व बाल िवकास 
अिधकारी  िज हा पिरषद 
हगोली / उप मु य 

कायकारी अिधकारी (बाक) 

 
06 

 
- 

 
06 

 
5 

 
5 

मिहला व बाल िवकास 
िवभाग शासन िनणय 
िदनाकं 11/09/2012 
अ वये सव अंगणवाडी 
क ापैकी 10 ट के 
अंगणवाडी क ाना भटे. 

2. बाल िवकास क प 
अिधकारी  

20 - 20 18 96 िविवध बीट मधील येक 
मिह यातून िकमान 20 
अंगणवाडी क ानंा भटेी. 

 
3. 

 
मु यसेिवका/ पयविे का 

 
12 

-  
12 

 
20 

 
20 

एकुण  अंगणवाडी 
क ापैकी िकमान 50 ट के 

ितमाह अंगणवाडी क ास 
भटेी  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 05 -- कमचारी आपली कत य पार पाडीत    

असतांना उपयोगात येतील अस े िनयम, िविनयम, सुचना, 
िनयम पु तका व अिभलखे 

 
 
 
27. िज हा पिरषद पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 
28. नागरी ह  संर ण अिधिनयम 1955 
29. मुंबई ाम पंचायत अिधिनयम 1958 
30. महारा  नागरी सेवा (िनवृ ीवतेन) िनयम 1982 
31. महारा  नागरी सेवा (पद हण अवधी वये र सेवा, िनलंबन, बडतफ  व सेवतुेन काढुन टाकणे) 

िनयम 1981 
32. महारा  नागरी सेवा (रजा) िनयम 1981 
33. महारा  नागरी सेवा (वतेन) िनयम 1981 
34. महारा  िज हा पिरषद व पंचायत सिम या (अंदाजप क) िनयम 1966 
35. महारा  नागरी सेवा (सेवे या सवसाधारण शत ) िनयम 1981 
36. महारा  नागरी सेवा (िश त व अिपल) िनयम 1981 
37. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा िनयम 1968 
38. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा (सेवा वशे) िनयम 1967 
39. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा (िश त व अपील) िनयम 1964 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 06  काय लयातील अिभलेखाच ेिवगतवारी   नुसार 

िववरणप  
 
         आ थापना शाखेतील अिभलेख 6 ग े  प दती माणे लाव यात आलेला आहे. कायवाही झालेली 

करणे (न ती) आं ल अिभलेखागारात जतन क न ठेव यात येतात. सदर करणे अिभलेखागारात 
खालील माणे वगवारी क न िनरिनराळया रंगां या ब याम ये ठेव यात आलेला आहे. 
अ. लाल रंगा या ब याम ये       - कायम व पी 
ब. िहर या रंगा या ब याम ये     - 30 वष किरता 
क.िपवळया रंगा या ब याम ये   - 15 वष करीता 
ड. पाढं-या रंगा या ब याम ये    - 5 वष करीता 
      उपरो त माणे कालावधी संप यानंतर अिभलेखाची यादी तयार क न स म अिधका-याचंी 
परवानगी घेऊन अिभलेख न ट के या जातो. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 07 -  शासिकय कामकाजाचा टीकोन व िनतीिनध रण 

सबधंाने सवसामां याच े परामशकिरता कर यात आललेी 
यव था. 

 
 
 

िववरण प  अ  
 

शासन िनणय ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग . ानास/1097 सी.आर.112 / 08.       
 िद.23 जुन 1999 चे जोड प   

ाम थाची सनद, सेवा व मानके अंमलबजावणी देखरेख नोद वही 
 

अनु.
. 

अजदाराचे नाव सेवचेा 
कार 

सनदीम ये 
िविहत केलेला 
कालावधी 

मागणी 
अज चा िद. 

सेवा 
माणप  

िद याचा िद. 
िवलंब झाला 
अस यास याची 
कारणे 

1 2 3 4 5 6 7 
 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
08.दोन कवा यापे ा अिधक असणा-या मंडळ, पिरषद सिमती व इतर संघटना 
या बाबतचा तपिशल सवसामा या पयत प हचता करता येईल.  

 
   

 
 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (अ) 
िज हा पिरषद हगोली येथील मिहला व बाल क याण िवभागा या 

काय लयातील सिमतीची यादी कािशत करणे 
 

अ.  सिमतीचे 
नांव 

सिमतीचे सद य सिमतीचे उिद ट िकती वळेा 
घे यात 
येते 

सभा 
जनसा
मा यां
साठी 
खुली 
आहे 
कवा 

नाही 

सभेचा 
काय 
वृ ांत 
(उप 
ल ध) 

1 2 3 4 5 6 7 
 मिहला व 

बाल 
क याण 
सिमती 

1. ीमती पाटील पालीताई राजशे 
,सभापती 

2. ीमती राठोड सुरेखा संजय 
,सद या 

3. ीमती खंदारे र नाबाई तुकाराम , 
सद या 

4. ीमती िख ारे सारीका नंदिकशोर 
, सद या 

5. ीमती सईजराब आशामती 
ंबकराव ,सद य 

6. ीमती वाघमारे मिनषा अिनल , 
सद या 

7. ी एकलारे महादेव संभा पा , 
सद या 

8. ीमती कांबळे मंगला िदलीपराव 
,सद या 

9. ीमती माहोरे जनाबाई द राव, 
सद या 
 

महा. िज.प. व प.ंस. अिध. 109 
1. सिमती िवषयाशी संबंिधत 
असलेली कामे आिण िवकास 
पिरयोजना यांचा भार सांभाळील. 
2. कामे आिण िवकास पिरयोजना 
यांचे अदंाज तयार कर यात व 
मंजुरी कर यात येतात याब ल 
खा ी क न घेता येईल आिण 
यां या अंमलब 

जावणीवर पयवे ण करील. 
3. अथ संक पात केले या 
तरतुदी या खच वर पयवे ण 
करील 
4. सभापतीकडून कवा िज.प. या 
िनयं णाखालील असलेले 
अिधकारपद धारण करणा या 
कोण याही अिधका या कडून कवा 
कमचा या कडून कोणतीही मािहती, 
िववरण, िववरणप  िहशोब कवा 
अहवाल मागवू शकेल तसेच िज.प. 
या जमेच ेव खच चे मािसक 

तपासणी करील व ते संमत करील. 
 

मािसक 
सभा 
घे यात 
येतात. 
एकूण 12 
मािसक 
सभा घेणे 
आव यक 

नाही उपल
ध 

 
आहे 

 
 
 
 



 

 
 
 09 -  अिधकारी व कमचा-यांची यादी 

 
 

 
मिहला व बाल क याण  िवभाग, िज हा पिरषद हगोली  

 अिधकारी व कमचारी याचंी मािहती.  
अ.

 
अिधका-याचं ेनावं पदनाम वग िवभागात जु 

िदनाकं 
दुर वनी 

माकं 
एकूण वतेन 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ी जी.िड.वाघ मिहला व बाल 

िवकास अिधकारी / 
उप मु य कायकारी 
अिधकारी (बाक) 

वग -1 - - 9,83,472/- 
 

2 पद िर त बा.िव. .अ.सेनगाव वग-2 - - - 
3 ीमती एन.पी.पािटल बा.िव. .अ.औंढा ना वग-2 23/06/2017 7798379796 7,94,280/- 
4 ी.िड.एस.जाधव क  अिधकारी / 

सहा यक शासन 
अिधकरी 

वग-3 1/6/2011 9822453841 9,70,310/- 

5 ीमती.एल.बी. ठाकुर काय लयीन 
अिध क/ किन ठ 

शासन अिधकारी 
वग-3 01/10/2013 9922896830 9,53,093/- 

6 ी.एस.बी.राठोड विर ठ सहा.लेखा वग-3 6/2/2010 9850425011 6,55,127/- 
7 ी.ए.एस.डुकरे विर ठ सहा यक वग-3 15/10/2020 9665757657 4,64,277/- 

 
8 ी िड.एन.पुंजारे किन ठ सहा यक वग-3 31/05/2016 9404737219 5,30,942/- 

 
9 ी एस.एस.ठाकुर किन ठ सहा यक वग-3 17/06/2019 7588791011  5,37,376/- 

10 ी स यद इसा स यद 
रहीम 

वाहन चालक वग-3 07/06/2008 7218682416 5,81,483/- 
11 ी एन.जी.पुजारी पिरचर वग-4 01/10/2015 9923234651 3,72,263/- 
12 ीमती एम.बी. शदे पिरचर वग-4 05/07/2014 9767032004 3,61,759/- 

 
 
 
िटप -  

1. सन 2019-20 अखेर, मिहला व बाल िवकास अिधकारी / उप मु य कायकारी अिधकारी    
(वग-1) या संवग चे 01 पद िदनाकं 14/07/2017 रोजी पासून िर त आहे. सदरील पदाचा 



 

अितिर त पदभार ी जी.िड.वाघ, बाल िवकास क प अिधकारी, एबािवसेयो सेनगाव 
याचंेकडे सोपिव यात आलेला आहे. 

2. सन 2019-20 अखेर, बाल िवकास क प अिधकारी, वग-2 च े06 पदे मंजुर असुन, या पैकी  
04 पदे िर त आहेत. 

3. िज हा क ातील किन ठ सहा यक (वग-3) या संवग चे 01 पद िदनाकं 15/10/2018 रोजी 
पासून व विर ठ सहा यक (वग-3) या संवग चे 01 पद िदनाकं 21/01/2020 रोजी पासून 
िर त आहे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 10.. सं थांचे अिधकारी व कमचारी यांना  िनयमा नुसार 

दे यात येणारे मािसक   पिर िमक व ते अदा कर याची 
प दत 

 
 
 
 
 
िज हा पिरषदे अंतगत िविवध िवभागात कायरत अिधकारी /    कमचा-यांची 
मािसक पिर िमक बॅके दारे अदा कर यात येते.  तसेच पंचायत सिमती 
तरावरील अिधकारी / कमचा-यांचे पिर िमक सु दा बॅके दारे अदा 

कर यात येते. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 11.. येक सं थानंी सादर केलेली अदंाजप के व संभािवत 
खच यानुसार ा त तरतूद तसेच सं थांनी केललेा खच   
 
 
 
 
 
                ************** िनरंक******************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 12..  काय माअतंगत दे यात येणा-या अनुदानाची प दत 
तसेच योजना अतंगत ा त अनुदान व लाभाथ च ेिववरण 
 
 

मिहला व बाल क याण िवभाग, िज हा पिरषद हगोली  ( मु ा . 12 ) 
 महारा  शासन मिहला व बाल िवकास िवभाग शासन िनरण्य िदनाकं 24 जानेवारी 2014 

नुसार, खालील योजना मंजुर आहेत. 
 गट-अ िश ण व स मीकरणा या योजना. 

1) मुलीना व मिहलानंा यावसायीक व तां ीक िश ण देणे. 
2) मुलीना संर णासाठी व यां या शािरिरक िवकासासाठी िश ण योजना 
3) मिहला साठी समुपदेशन क  चालिवणे 
4) इय ा 07 वी ते 12 वी पास मुल ना संगणक िश ण देणे 
5) तालुका तरावर िशकणा या मुलीसाठी हो टेल चालिवणे 
6) िकशोर वयीन मलुीना व मिहलाना जडर, आरो य, कुटंुब िनयोजन व कायदे िवषयक 

िश ण देणे 
7) अंगणवाडया साठी वतं  इमारत / भाडे देणे बाबत.  
8) बालवाडी व अंगणवाडी सेिवका, मदतनीस, पयविे का यानंा पुर कार देणे 
9) पंचायत मिहला श ती अिभयाना अंतगत पंचायतराज सं थामधील मिहला 

लोक ितिनध ना िश ण व मिहला मेळाव ेव मागदशन क  
10) बालवाडी व अंगणवाडी सेिवका, मदतनीस, पयविे का याचंे िश ण 
11) िवशेष ावी या िमळवले या मुल चा स कार 
12) मिहला बालक याण सिमती सद याचंा दौरा 

 
गट-ब या योजना (व तु खरेदी) 
13) अंगणवाडयानंा िविवध सािह य पुरिवणे 
14) कुपोिषत मुलांमलुीसाठी व िकशोरवयीन मुल साठी, गरोदर, तनदा माता यानंा अितिर त 

आहार 
15) दुधर आजारी मुलाचंे श ि येसाठी अथसहा य 
16) ामीण भागातील मिहल◌ंाना िविवध सािह य पुरिवणे 



 

17) 5 वी ते 12 वी पयत िशकणा या मुल ना सायकल पुरिवणे 
18) घरकुल योजना 

 
उपरो त 18 योजनापैकी मिहला व बाल क याण सिमती, िज हा पिरषद हगोली माफत 

खालील योजना राबिव यात येत आहे.  
मिहला व बाल क याण िवभाग, िज हा पिरषद हगोली 

ािमण भागातील दािर य रेषेखाली मिहलानंा िपठाची िगरणी पुरिवणे 
लाभाथ  पा ता संबधी या अटी व 
शत  

अजदार/ लाभाथ  िह ािमण भागातील थािनक रहीवासी मिहला 
असावी. 
लाभाथ चे पालकाचे उ प  . 50000/- चे आत कवा ािरदय 
रेषेखालील असाव.े  
लाभाथ ने यापुव  लाभ घेतलेला नसावा.  
िवशेष घटक योजने अतंगत लाभ घे यासाठी -लाभाथ  हा 
अनुसुिचत जाती या वग तील असावा.   

लाभ िमळा यासाठी काय प दती िविहत नमु यातील अज संबिधत ए. बा. िव. से. यो. क प 
काय लयाकडून उपल ध झा यानंतर, सदरील अज आव यक 
कागदप ासंह सादर करावा लागेल 

पा ता ठरिव यासाठी आव यक 
असलेली कागदप  

 ामपंचायत सिचव/ सरपंच हयाचंा रिहवासी अस याबाबत 
दाखला. 
स म ािधकारी याचंे जातीचा दाखला/ उ प ाचा दाखला/ िब. पी. 
एल. माणप   
वीज देयकाची छायाकंीत रत 

अनुदान वाटपाची कायप दती  अज ए. बा. िव. से. यो. क प काय लयामाफत ा त झा यानंतर 
मिहला व बाल क याण सिमतीकडे लाभाथ  िनवडीकरीता सादर 
कर यात येईल. सिमतीने लाभाथ ची िनवड के यानंतर, पा  
लाभाथ ला व तु या खरेदीची खा ी के यानंतर, सादर केले या 
पावतीनुसार DBT ारे 90 % र कम लाभा य या बँक खा यात 
थेट जमा कर यात येईल.  

काय माम ये िमळणा या लाभाची 
िव तृत मिहती 

सिमतीने लाभाथ ची िनवड के यानंतर, पा  लाभाथ ला व तु या 
खरेदीची खा ी के यानंतर DBT ारे 90 % र कम लाभा य या 
बँक खा यात थेट जमा कर यात येईल. 

सम  अिधका याचंे नावं उपमु य कायकारी अिधकारी (बा. क.), िज हा पिरषद हगोली  
िवनंती अज सोबत लागणारे शु क िनशु क 
सोबत जोडणे आव यक असले या 
कागदप ाची यादी 

ामपंचायत सिचव/ सरपंच हयाचंा रिहवासी अस याबाबत 
दाखला. 
स म ािधकारी याचंे जातीचा सोबत दाखला / उ प ाचा दाखला/ 
िब. पी. एल. माणप / िश णाचे माणप .   

कायप दती संदभ त त ार 
िनवारणासाठी संबिधत 
अिधका याचे पदनाम 

उपमु य कायकारी अिधकारी (बा. क.), िज हा पिरषद हगोली  



 

 
मिहला व बाल क याण िवभाग, िज हा पिरषद हगोली 

ािमण भागातील दािर य रेषेखाली मिहलानंा िपको िशलाई मशीन पुरिवणे 
 

लाभाथ  पा ता संबधी या अटी व 
शत  

अजदार/ लाभाथ  िह ािमण भागातील थािनक रहीवासी मिहला 
असावी. 
लाभाथ चे पालकाचे उ प  . 50000/- चे आत कवा ािरदय 
रेषेखालील असाव.े  
लाभाथ ने यापुव  लाभ घेतलेला नसावा.  
िवशेष घटक योजने अतंगत लाभ घे यासाठी -लाभाथ  हा 
अनुसुिचत जाती या वग तील असावा.   

लाभ िमळा यासाठी काय प दती िविहत नमु यातील अज संबिधत ए. बा. िव. से. यो. क प 
काय लयाकडून उपल ध झा यानंतर, सदरील अज आव यक 
कागदप ासंह सादर करावा लागेल 

पा ता ठरिव यासाठी आव यक 
असलेली कागदप  

ामपंचायत सिचव/ सरपंच हयाचंा रिहवासी अस याबाबत 
दाखला. 
स म ािधकारी याचंे जातीचा दाखला/ उ प ाचा दाखला/ िब. पी. 
एल. माणप   
लाभाथ चे शासकीय कवा सरकार मा य सं थेचे िश ण घेत याचे 

माणप  सेाबत जोडाव.े   
अनुदान वाटपाची कायप दती  अज ए. बा. िव. से. यो. क प काय लयामाफत ा त झा यानंतर 

मिहला व बाल क याण सिमतीकडे लाभाथ  िनवडीकरीता सादर 
कर यात येईल. सिमतीने लाभाथ ची िनवड के यानंतर, पा  
लाभाथ ला व तु या खरेदीची खा ी के यानंतर, सादर केले या 
पावतीनुसार DBT ारे 90 % र कम लाभा य या बँक खा यात 
थेट जमा कर यात येईल.  

काय माम ये िमळणा या लाभाची 
िव तृत मिहती 

सिमतीने लाभाथ ची िनवड के यानंतर, पा  लाभाथ ला व तु या 
खरेदीची खा ी के यानंतर DBT ारे 90 % र कम लाभा य या 
बँक खा यात थेट जमा कर यात येईल. 

सम  अिधका याचंे नावं उपमु य कायकारी अिधकारी (बा. क.), िज हा पिरषद हगोली  
िवनंती अज सोबत लागणारे शु क िनशु क 
सोबत जोडणे आव यक असले या 
कागदप ाची यादी 

ामपंचायत सिचव/ सरपंच हयाचंा रिहवासी अस याबाबत 
दाखला. 
स म ािधकारी याचंे जातीचा सोबत दाखला / उ प ाचा दाखला/ 
िब. पी. एल. माणप / िश णाचे माणप .   

कायप दती संदभ त त ार 
िनवारणासाठी संबिधत 
अिधका याचे पदनाम 

उपमु य कायकारी अिधकारी (बा. क.), िज हा पिरषद हगोली  

 
 
 
 



 

मिहला व बाल क याण िवभाग, िज हा पिरषद हगोली   ( मु ा . 12 ) 
काय माच/े योजनेच ेनांव :- ामीण भागातील मुली व मिहलानंा हलके वाहन चालकाचे िश ण 
देणे 

 लाभाथ या पा ता संबधी या 
अटी व शत  

अजदार/ लाभाथ  िह ािमण भागातील थािनक रहीवासी मिहला 
असावी. 
लाभाथ चे पालकाचे उ प  . 50000/- चे आत कवा ािरदय 
रेषेखालील असाव.े  
लाभाथ ने यापुव  लाभ घेतलेला नसावा.  
िवशेष घटक योजने अंतगत लाभ घे यासाठी -लाभाथ  हा अनुसुिचत 
जाती या वग तील असावा.   
लाभाथ ची िनवड झा यावर लाभाथ ना नेमुण िदले या िश ण क ावर 

िश ण दे यात येईल.  
लाभ िमळ यासाठी कायप दती िविहत नमु यातील अज संबिधत ए. बा. िव. से. यो. क प 

काय लयाकडून उपल ध झा यानंतर, सदरील अज आव यक 
कागदप ासंह सादर करावा लागेल 

पा ता ठरिव यासाठी आव यक 
असलेली कागदप  

 ामपंचायत सिचव/ सरपंच हयाचंा रिहवासी अस याबाबत दाखला. 
07 वी ते 12 वी पास अस या बाबतचे माणप  ,  
स म ािधकारी याचंे जातीचा दाखला/ उ प ाचा दाखला/ िब. पी. एल. 

माणप     
अनुदान वाटप कर याची प दत अज ए. बा. िव. से. यो. क प काय लयामाफत ा त झा यानंतर मिहला 

व बाल क याण सिमतीकडे लाभाथ  िनवडीकरीता सादर कर यात 
येईल.  
सिमतीने लाभाथ ची िनवड के यानंतर िश णाची र कम िश ण 
देणा या सं थेला दे यात येईल 

सम  अिधका याचे नावं उपमु य कायकारी अिधकारी (बा. क.), िज हा पिरषद हगोली  
िवनंती अज सोबत लागणारे 

 ◌ु क 
िनशु क 

इतर शु क िनशु क 
सोबत जोडणे आव यक असले या 
कागदप ाची यादी 

ामपंचायत सिचव/ सरपंच हयाचंा रिहवासी अस याबाबत दाखला. 
07 वी 12 वी पास अस याचे माणप ,   
स म ािधकारी याचंे जातीचा  दाखला / उ प ाचा दाखला/ िब. पी. 
एल. माणप .   

कायप दती संदभ त त ार 
िनवारणासाठी संबिधत 
अिधका याचे पदनाम 

उपमु य कायकारी अिधकारी (बा. क.), िज हा पिरषद हगोली  

 
 
 
 
 
 



 

मिहला व बाल क याण िवभाग, िज हा पिरषद हगोली   ( मु ा . 12 ) 
काय माच/े योजनेच ेनांव  :- ामीण भागातील िज.प. शाळेत इय ा 05 ते 07 वी म ये 
िश ण घेत असले या मुल ना युडो कराटे व योगाच े िश ण देणे. 

 लाभाथ या पा ता संबधी या 
अटी व शत  

अजदार / लाभाथ  हा ािमण भागातील िज.प.शाळेतील इय ा 05 वी ते 
07 वी म ये िश ण घेत असलेली मुली असा यात .  

लाभ िमळ यासाठी कायप दती सबंिधत गट िश ण अिधकारी याचंे माफत िज.प.शाळेतील इय ा 05 वी 
ते 07 वी म ये िश ण घेत असले या मुल ची यादी मागिव यात येऊन, 
उपल ध अनुदाना या माणात पा  मुल ना नेमून िदले या सं थे माफत 

युडो कराटे व योगाचे िश ण िदले जाते. 
पा ता ठरिव यासाठी आव यक 
असलेली कागदप  

अजदार / लाभाथ  हा ािमण भागातील िज.प.शाळेतील इय ा 05 वी ते 
07 वी म ये िश ण घेत असलेली मुली असा यात .  

अनुदान वाटप कर याची प दत सिमतीने लाभाथ ची िनवड के यानंतर िश णाची र कम िश ण 
देणा या सं थेला दे यात येईल. 

सम  अिधका याचे नावं उपमु य कायकारी अिधकारी (बा. क.), िज हा पिरषद हगोली  
कायप दती संदभ त त ार 
िनवारणासाठी संबिधत 
अिधका याचे पदनाम 

उपमु य कायकारी अिधकारी (बा. क.), िज हा पिरषद हगोली  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

मिहला व बाल क याण िवभाग, िज हा पिरषद हगोली 
ामीण मिहला व बालकासंाठी रोगिनदान िशिबराच ेआयोजन  - 

  0 ते 6 वष वयोगटातील बालकां या आरो याची तपासणी त  डॉ टराकंडून क न घेणे व आव यक 
असलेल े औषधोपचार करणे, यासाठी रोगिनदान िशिबरे आयोिजत कर याची ही योजना आहृे या िठकाणी 
सावजिनक आरो य िवभागा माफत अशा कारची योजना उपल ध नसेल कवा उपल ध असलेली योजना 
राबिव यासाठी पैशाची कमतरता असेल, या िठकाणी या सिमती माफत ही योजना घे यात यावी. या योजनेवर 
िकती खच करावा या ब ल िनणय िज हा पिरषदेन यावयाचा आहे. 
आदश अगंणवाडी /बालवाडी सेिवकांना परु कार-   

लाभाथ या पा ता सबंधंी या 
अटी व शत   

िज हा पिरषदे या अिधन त असणा या अंगणवाडया व बालवाडया 
असा या. 
अंगणवाडी सेिवकांची कामाचे मु याकंन क न पंचायत सिमती 
पातळीवरी किमटीनी परु कारंाकिरता सेिवकाचंी िनवड क न यांच ेसव 
अहवालासह परु काराकिरता मािहती पाठिव यात यावी. 
यापवु  परु काराकिरता िनवड झाले या अंगणवाडी सेिवकाचंी िनवड 
क  नये. 

येक बाल िवकास क पाकडून 3 सेिवकांची िनवड कर यात यावी. 
मागील एका वष त बालमृ यु आिण कुपोषणाची ट केवारी शु य असावी. 
0-6 वयोगटातील मुले, गरोदर माता, तनदा माता याचंी आरो य 
तपासणी 100 ट के असावी. 
लसीकरण 100 ट के असाव.े 
सामािजक सहभाग 100 ट के असावा. 
अिधकारी आिण कमचारी याचंेशी सम वय उ म असाव.े 

सम  अिधका याचे नाव   उप मु य कायकारी अिधकारी (बा.क.) िज हा पिरषद ◌ंिहगोली  
सोबत जोडणे आव यक 
असलेली कागदप ाची यादी   

वरील अटी व शत ची पतुता करणारे मािहतीच े प  क प 
काय लयातून ा त क न सेिवकांनी क प काय लयात सादर कराव.े 

काय माम ये िमळणा या 
लाभाची िव तृत मािहती  

िनवड कर यात आले या सेिवकेला रोख व पात 500/-  बि स 
दे यात येते. 

काय प दती संदभ त त ार 
िनवारणासाठी संबिंधत 
अिधका याच ेपदना  

उप मु य कायकारी अिधकारी (बा.क.) िज हा पिरषद, हगोली  

 
 आंगणवाडी व बालवाडी म ये उ कृ ट काम करणा या सेिवकानंा सिमतीस वत: या िनधीमधून 
पुर कार देता येईल व उ कृ ट काम करणा या सेिवकाचंी िनवड तसेच पुर काराची र कम िकती 
असावी याब ल िज हा पिरषदेने िनणय यावयाचा आहे. 

 
 
 
 
 
 



 

 
मिहला व बाल क याण िवभाग, िज हा पिरषद हगोली    

 
अंगणवाडी / बालवाड ना सािह य पुरिवणे -   
एका मक बाल िवकास योजने खाली अंगणवाडयानंा लागणा या सािह याचंी खरेदी सदर सिमतीने 
करावी. यासाठी एका मक बाल िवकास योजनेमधून खच करावा तथापी या अंगणवाडी /बालवाडया 
सिमती वत: या िनधीमधून चालवून यावरील खच सिमतीने वत: या िनधीतून करावा. 

ाम पातळीवरील बालकां या / मिहलां या कलागुणांना ो साहनासाठी पध  आयोिजत करणे- 
लाभा य या पा ता संबंधी या 
अटी व शत   

0-6 वयोगटातील बालकां किरता सृ ढ बालक पध , मिहला ं
किरता रागंोळी पध , पाक पध  व इतर मिहलां या पध  
वयोगट- 18 ते 45 असाव.े  

लाभ िमळ यासाठी काय प दती अंगणवाडी तरावर ही पध  घे यात यावी. या पध या थळी 
या या भागातील मा. पदािधकारी हे उप थत राहून 0-6 

वयोगटातील पधतील िनवडीनुसार बि स िवतरण कर यात 
येते. 

पा ता ठरिव यासाठी आव यक 
असलेली कागदप े 

कोण याही कागदप ाची आव यकता नाही. पधत भाग घेणारे 
या परी े ातील / थािनक रिहवाशी असावते. 

काय माम ये िमळणा या लाभाची 
िव तृत मािहती  

बि स सािह य पाने िद या जाते. 
स म अिधका याचे नाव  अंगणवाडी पयविे का / कायकत  
िवनंती अज  सोबत लागणारे शु क  िनशु क  

 
मिहला ितिनध ची अ यास सहल-    

काय माम ये िमळणा या 
लाभाची िव तृत मािहती  

िज हा पिरषद सद यानंा अ यासा किरता इतर दुस या 
िज हयात तेथील योजने या सदंभ त य  चच  व भटे घेऊन 
यापैकी आप या िज हयात करावया या उपाययोजना 

संबधाने मदत होते. 
सम  अिधका याचे नाव  सभापती, मिहला व बाल क याण, िज. प. हगोली  
तपिशलवार व येक 
तरावर उपल ध िनधी  

ित वष  12000/- 
लाभाथ  िज. प / पं.स / ाम पंचायत सद य  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 मु ा  मांक  13:- लाभाथ ना दे यात येणा या सवलती, 
परवाना कवा अिधकार 

 
---------  िनरंक ----------- 

 मु ा मांक -14  - तपशीलवार उपल ध असले या 
मािहतीचे इले ॉनी स मा यमातुन तयार केललेे  संि त 
व प 

 
िज हा पिरषद हगोलीची वबेसाईट तयार कर याचे तािवत आहे..  िज हा पिरषद हगोलीचे 
काय लयीन कामकाज संगणीकृत अस याने मािहती या संदभ त संगणीकृत मािहती िसडी म ये 
उपल ध क न दे यात येईल.् 
 
मु ा मांक- 15 सवसाधारणाकिरता मािहती उपल ध 
कर यासाठी असललेी सवलत तसेच  वाचनालयाची 
काय लयीन वळेा ( यव था अस यास) 

                 ---------  िनरंक ----------- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 मु ा .16 -  मािहती अिधकारी या ं नावे,पदनाम व इतर  
मािहती. 
 
 

 
अ

 
िवभागाच ेनाव सहा यक मािहती  

अिधका याच ेनाव व 
पदनाम 

मािहती अिधकारी 
याचं ेनाव व पदनाम 

थम अिपलीय 
अिधका याच ेनाव व 

पदनाम 
1 2 3  4 5 

1 मिहला व बाल 
क याण िवभाग 
िज हा पिरषद 
हगोली 

ीमती. एल. बी. 
ठाकुर 
काय लयीन अिध क 
/ किन ठ शासन 
अिधकारी 

ी.िड.एस.जाधव 
क  अिधकारी / 
सहा यक शासन 
अिधकारी 

ी जी.िड.वाघ 
मिहला व बाल 
िवकास अिधकारी / 
उप मु य 
कायकारी 
अिधकारी (बाक) 

 
 
 17.   िविहत केललेी इतर मािहती आिण वळेोवळेी 

अ ावत केलेली काशने 
 
                    ---------  िनरंक ----------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** * * * * * * * * * * * * * * *  *  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

बाल िवकास क प अिधकारी याचं ेकत य व जबाबदा या 
 

1. बाल िवकास क प अिधकारी हा क प पातळीवरील एका मक बाल िवकास सेवाची सागंड 
घालणारा मु य कायकत  असतो. संपुण एका मक बाल िवकास योजना क प अिधका यां या 
हातात असते याचे माणे यावर सव काय म राबिवल जातात िक, नाही हे पाह याची व दैनंिदन 
काय मात मागदशन कर याची जवाबदारी असते. 

2. येक अंगणवाडीसाठी लागणा या खच या मिहनावारी आिण वाष क अंदाजप क तयार क न 
यानुसार अंगणवाडी या काय मात याचा यो य तो वापर कर याची जवाबदारी यां यावर आहे. 

3. क प उ मिरतीने राबिव यासाठी मु यसेिवका, अंगणवाडी िश ीका यानंा मागदशन करणे 
आव यक असते. यासाठी कामा या िठकाणी जाऊन भटेी देणे आिण कमचा यांना मु य कचेरीत 
बोलावुन ठरािवक काळाने सभा घेणेही आव यक आहे. 

4.  अंगणवाडी िश कानंा आव यक या िठकाणी क प अिधका यानंी मदत करावी जसे आप या 
क पाची साधारण मािहती गोळा कर यात (सव ण) व या आधारे पाहणीचा अहवाल तयार क न 
वत: गोळा केलेली मािहती ती अहवालाला जोडावी. क प अिधका यानंी क प अहवाल तयार 

करतानंा आव यक व संबंधीत मुळ मािहती यात िलहावी 
5. क प व अंगणवाडी पातळीवरील सव रिज टरस यो य कारे ठेवली जातात का नाही पािहल े

पाहीजे, अिधका यानंी िनयिमत काळांनी ती तपासली पाहीजेत. 
6. एका मक बाल िवकास सेवा योजनेतंगत िद या जाणा या सव व तु व साधने ( वाहतुक गोदाम व 

इतर ) िमळवुन याचा िविनयोग यव थीतपणे केला पाहीजे. यासाठी रा य व िज हा पातळीवर 
यानंी यो य संबंध थापीत केले पाहीजेत. 

7. एका मक बाल िवकास काय मासाठी जी काही साधन, गो टी व तु िमळा या असतील या 
िमळा यात का हे पाहुन याची न द क न यो य कारे वापरात आणा यात उपयोग करावा. 

8. क पासंबंधीत काम करणा या सव लोकासंाठी क प अिधकारी सभा ठरिवतो. व यासाठी िटपण, 
अहवाल तयार क न िमट गचे मु े िलहुन घेतले जातात. क प काय म राबिव यासाठी आव यक 
अशा िनि त गो टी वळे या वळेी के या जातात. 

9. संपुण भागात एक क प हणनु काम करतानंा एक काय मक घटक हणनु तेथील ाथिमक 
आरो य क , पंचायती, वयंसेवा◌ी संघटना या कायरत आहेत यानंा एक  आण यासाठी 



 

अिधका यानंी य न करणे आव यक आहे. 
10. अंगणवाडी सेिवका कवा क पातील इतर कामगार (फं शनरीजकाही आव यक खच कराव े

लाग यास या माणे व तुवर गो ट वर िकरकोळ खच करणे, व आरो य यितिर त इतर एका मक 
बाल िवकास सेवा योजने साठी लागणारा पैसा वत: या जवाबदारीने पुरिवणे. 

11. एका मक बाल िवकास सवेा योजनेचे काय म आिण सेवा राबिव यात थािनक लोकाचंा सहभाग 
जा तीत जा त घे याचा य न करावा. थािनक लोकानंा काय मात भाग घे यासाठी ो साहीत 
क न खाऊ वाटप, इमारत बाधंणीचे सािह य आिण इतर वयंसेवी सेवा दे यास मदत कर याला 
सागंणे. 

12. अंगणवाडी सेिवकेला गावपातळीवरील कमेिटत सुसू ता आण यास मदत करावी. तसेच गावातंील 
िनकट या कायरत मिहला मंडळ, युवक मंडळाशी सपंक ठेव यात मदत करावी. 

13. आहार, आरो य या सारखे इतर शै णीक काय म क पातील लेाकाचंी मदत घेऊन आयोिजत 
करणे. 

14. िनयिमत आप या गतीचा अहवाल तयार क न वरी ठ अिधका यानंा पाठिव याची जवाबदारी घेणे. 
तसेच सव मािहती या वळेी रा य आिण के  एका मक बाल िवकास क प घटकाकंडुन िवचारली 
गेली तर देणे.  

 
अगंणवाडी पयविे का याचंी कत ये व जबाबदा या 

1. अंगणवाडी सेिवकेचे िश ण व ित या कामाब ल जवाबदा या यातील अंतर भ न काढ यासाठी 
मु यसेिवकेने अंगणवाडी सेिवकेस वर यावर भटुेन ितला मागदशन करावयाचे आहे. 

2. मु यसेिवकेने मिह यातुन िनदान एकदा तरी यके अंगणवाडीस भेट ावयाची आहे. तसेच 
आठव ातनु एकदा तरी, मिहला आरो य सेिवकेबरोबर संपक साधुन ित याबरोबर एका 
अंगणवाडीला भटे ावयाची आहे. ितने ित या हेड वाटरपासुन 5 िक. मी. हुन अिधक अंतर 
असले या गावास आठव ातनु एकदा तरी मु काम करावयाचा आहे. 

3. ित या अंगणवाडी भटेीत ितने खालील कामे करावयाची आहेत. 
4. घरोघरी जाऊन पाहणी करणे, दर ितन मिह यानंी या पाहणी बदल करावयास लाग यास तो 

करणे, व कुटंुबाची आिण लाभा य ची अचकु यादी करणे अशा सार या कामात अंगणवाडी सेिवकेस 
मदत व मागदशन करणे. 

5. कमकुवत आथ क पिर थतीतुन आले या लाभाथ ची तसेच वयोगटातील मुलाचंी यादी पडताळुन 
पाहणे 

    अंगणवाडी सेिवकेस मुलाचंे अचकु वय वजन शोधुन काढुन  या माणे वय व वजनाचा त ता भर यास 
मदत व मागदशन करणे   (िवशेषत: कुपोषीत मुलां या संदभ त) 

6. धो या रेषेवरील ि या व मुल ओळख यात व यानंा ाथिमक आरो य क  व दवाखा यात 
जा याबाबत उु ु त कर या या अंगणवाडी सेिवके या कामात ितला मदत करणे. 

7. गंिभरिर या कुपोषीत असले या मुलाचंी वजने पडताळुन पाहुन याचंे पुनवसन कर यास अंगणवाडी 
सेिवकेस मागदशन करणे. 

8. अंगणवाडी सेिवकेस मुलानंा गो टी कशा सागं यात लहान मलुासंाठी नाटक कसे बसवाव,े यानंा रंग 
ओळखणे िशकव यासाठी कुठ या सो या प दतीचा व साधनाचंा वापर करावा यासार या कृती 

ा य ीक क न दाखिवणे ितला पुव ाथिमक िश ण दे यास मागदशन कराव.े 
9.  गावातंील मिहलानंा आरो य व आहारिवषयक िश ण देऊन यानंा ते आचारणात आण यास उु ु त 

कर यास िश णा या कोण या प दती यो य आहे याचे ा यि क अंगणवाडी सेिवकेस देऊन ित या 



 

कामात ितला मदत करणे. 
10. लहान मुलाचंे िवकार ाथिमक थतीत असतानंाच कसे ओळखुन काढायचे व ते टाळ यासाठी काय 

करायचे याबाबतचे मागदशन अंगणवाडी सेिवकेस करणे. 
11. गंिभरिर या कुपोषीत असले या ( ेड 3 व 4 ) मुलां या तसेच धो यात रेषेवरील ि यां या घरी 

जाऊन यानंा कुपोषीत मुलां या मातानंा व अंगणवाडी सेिवकेला अशा पिर थतीत कशी काळजी 
यावयाची याबाबतचे मागदशन करणे. 

12.  पाहणीची न द वही क न (सव रिज टर) तसचे लसीकरणा या न दवही क न (इ युनायझेशन 
रिज टर) व न अगणवाडी सेिवकेने तयार ज म मृ युची न द बरोबर केली आहे का नाही पाहणे. 

       अंगणवाडी सेिवकेने ठेवले या सव नेादंव ा (रेकॉडस) बरोबर    
     आहे की नाही हे पाहुन ितला याच माणे मागदशन करणे. 

13. या अंगणवाडी सेिवकानंा यां या कमी िश णामळेु न दी भर यास व यव थीतपणे ठेव यात काही 
अडचणी येत अस यास यानंा या कामात मदत िमळ यासा या यो य यव था करणे. 

14.  अंगणवाडी अ  साठिव याची पदाथ तयार कर याची व वाट याची तसेच पुरक आहार औषधे पुव 
ाथिमक शै णीक साधनासाठी लागणारे सािह य रिज टर रेकॉड इ गो टी पाहुन बाबत या अडचणी 

बाल िवकास क प अिधका या ंपयत पोहचवणे. 
15.  अंगणवाडी या िविवध काय मात हातभार लावनु श ती अशा मिहला मंडळाची थापना क न 

यानंा कायरत कर यास अंगणवाडी सेिवकेस मागदशन करणे. 
16.  अंगणवाडी सेिवके या य तीगत व कामा ब ल या अडचणी समजावनु घेऊन यावर तोडगा शोधुन 

काढ यास ितला मदत करणे व तरीही ित या कामात िनम ण होणारे अडथळे अस यास बािव अ 
यानंा याबाबत कळिवणे. 

17.  एका मक बाल िवकास सेवा योजनेत सहभाग िमळ या या टीने गावातंील पुढारी / ित ठीत 
य ती मिहला मंडळ, ाथिमक मंडळ शाळा पंचायत युवक मंडळ या सार या थानीक सं थाशी 

नेहमी संपक साधने. अंगणवाडी या िविवध काय मात हातभार लावुन श ती अशा मिहला मंडळाची 
थापना क न यानंा कायरत कर यास अंगणवाडी सेिवकेस मागदशन करणे. 

18.  अंगणवाडी सेिवके या य तीगत व कामा ब ल या अडचणी समजावुन घेऊन यावर तोडगा 
शोधुन काढ यास ितला मदत करणे व तरीही ित या कामात िनम ण होणारे अडथळे अस यास 
बािव अ यानंा याबाबत कळिवणे. 

19.  एका मक बाल िवकास सेवा योजनेत सहभाग िमळ या या टीने गावातंील पुढारी / ित ठीत 
य ती मिहला मंडळ, ाथिमक मंडळ शाळा पंचायत युवक मंडळ या सार या थानीक सं थाशी 

नेहमी संपक साधने. 
20.  मु य सेिवकेने अंगणवाडीस िदले या माग या भटेीत व आता या भटेीमधील काळात ए. एन. एम. 

िकती वळेा अंगणवाडीत येवुन गेली याची खा ी क न घेणे ज रीचे आहे. तसचे ए. एन. एम. आली 
असता मुलानंा व ि यानंा आरो य तपासणी लसीकरण अथवा आरो य िश णाकरीता गोळा केले 
होते का, तसेच या ि या व मुले अश तपणामळेु अगंणवाडीत येऊ शकत नाही अशा लाभाथ या 
घरी अंगणवाडी सेिवका व ए. एन. एम. या दोघ नी एक  भटे िदली का याबाबत ची खा ी क न 
घेणे. लसीकरण न झाले या मुलाचंी एकुण सं या तपासुन या माणे बाल िवकास क प 
अिधका यानंा कळिवणे. 

21.  लसीकरण न झाले या मलुाचंी एकुण सं या तपासुन या माणे बाल िवकास क प अिधका यानंा 
कळिवणे. 

 
22. मु य सेिवकेने मिह यातुन एकदा ित या िबटमधील सव अंगणवाडी सेिवकाचा व ए. एन. एम. मिहला 

आरो य सेिवकाचंी एक  सभा घेतली पाहीज.े अशा सभाम ये मािगल मिह यातील कामाचा आढावा व 
पुढील मिह यातील कामाची आखणी यात अंगणवाडीत अनौपचारीक िश णसाठी येणा या मलुां या 



 

िविवध कृती या साठी सा ताहीक वळेा प काची आखणी इ याद सार या गो ट चाही समावशे असावा. 
अशा सभसेाठी एखादी दुस या िवषयाची िनवड क न या बाबतचे िश ण ाव.े उदा. मुलां या वाढीचा 
दज  सुधारणे, जुंलाबावंर उपाय, साथी या रोगानंा आळा कसा घालावा ाब ल चच  करता येईल. 
23. अंगणवाडी सेिवके या मासीक गतीचा अहवाल पडताळुन तो बाल िवकास क प अिधका यानंा 

सादर करणे. 
24. मिह यातुन एकदा मु य कचेरीत क प अिधका याबंरोबर होणा या सभते खालील बाबतीत क प 

अिधका यानंा मदत करावयाची आहे. 
25. ित या भागातील अंगणवाडी सेिवका व मदतनीस यं◌ाना मानधन देणे. 

26. ित या भागातील अंगणवाडी सेिवका व मदतनीस रजेवर गेले असता दुसरी यव था करणे. 
ित या बीटमिधल अंगणवाडी सेिवका बरोबर या पुढील मिह यातील सभचेी तारीख न की करणे. 
27. ित या िबटमिधल एखादी िवशेष घटना, खास अडचण  अथवा काही चागंली उ ेखिनय बाब 
या लची मािहती क प अिधका यानंा देणे. 

28. मु य केचेरीतुन अंगणवाडीसाठी दे यात येणारी साधने, व तु अंगवाडी सेिवकेपयत पोचिवणे.  
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01--   संघटना या काय चा व कत याचा तपिशल 
िव Ö सिमतीचे िवशेष अिधकार व ितचे काय. 

 
 
5) कलम 109 पोट कलमे (1) आिण (2) म य े िविन द ट कर यात आलेले अिधकार व काय यां या 

जोडीने, िव  सिमती - 
(एक) िज हा पिरषदा व पंचायत सिम या यां या कलम 137 खाली तयार केले या उ प ा या व 
खच या वा षक अथसंक पीत अंदाजाचे ितला आव यक वाटेल असे तपिशलवार पिरिनिर ण 
करील. आिण िज हा पिरषद व पंचायत सिमती याचंी उि टे अं यत काटकसरीने व 
काय मरीतीने पार पाडली जातात हे सुिनि त हो यासाठी स ा देईल. 
(दोन) िज हा पिरषद व पचंायत सिम या यां या कलम 138 खाली तयार केले या सुधािरत कवा 
पुरवणी अथसंक पीत अदंाजाचे यािरतीने पिरिनरी ण करील. 
(तीन) िज हा पिरषदा व पंचायत सिम या यां या कलम 136 खाली तयार केले या जमा व 
खच या लेखा िववरण प ाची तपासणी करील. 
(चार) िज हा पिरषदा पंचायत सिम या व िज हा पिरषदे या िनयं णाखालील काम करणा या 
अ य कोण याही पिरसं था कवा उप म यां या  लेखा परी ा अहवालाचे पिरिनरी ण करील.  

6) पुढील गो टीबाबत आपली खा ी क ण घेणे हे िव  सिमतीचे कत ये असेल -- 
(एक) जमा व खच या लखेा िववरणप ात दशिव यात आले या पैशासाठी िज हा पिरषदे या 
कवा यथा थती, पंचायत सिमती या अथसंक पीय अंदाजाम ये रीतसर तरतदु कर यात आली 

आहे आणी या सेवसेाठी वा योजनासाठी याची तरतुद कर यात आली यासेवसेाठी कवा 
योजनासाठी याचे उपयोजन कर यात आले आहे. 

(दोन)खच चे  या ािधकाराअ वये िनयमन होत असेल या ािधकरानु प खच आहे, 
(तीन) िनधीचे येक पुन विनयोजन हे स म ािधका याकडुन व िनधी या पुन विनयोजनाचे 
िविनयमन करणा या अिधिनयमा या व याखाली केले या िनयमां या तरतुदीनुसार कर यात 
आल ेआहे. 



 

(चार) खच केलेला पैसा हा अथ  संक पात तरतदु कर यात आले या रकमेपे ा अिधक नािह 
कवा करणातील त थे कवा पिर थती अनुसार तो समथिनय आहे. 

7) िव  सिमतीस या कलमाखालील ित या काय त सहा य कर यासाठी मु य लेखा परी क, 
थानीक िनधी लेखा यास कवा यानें नामिनदशीत केले या य तीस आप या बैठकी यावळेी 

बोलावणे आव यक वाट यास ितला तसे करता येईल.् 
8) वा षक अथ संक पीय अदंाज कवा सुधारीत कवा पुरक अथ सकं पीत अंदाज यां या िव  

सिमतीकडुन कर यात येणा या पिरिनरी णामळेु िज हा पिरषदेकडुन यावर िवचार केला 
जा यास कवा यानंा मा यता िदली जा यास कोण याही िरतीने बाधा पेाचणार नाही कवा या 
गो टी◌ापुढे ढकल या जाणार नाही. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

2 -  अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत ये 
 

 
के ीयÖ मािहतीचा अिधकार 2005 

िवभागाच ेनाव :- अथ  िवभाग िज हा पिरषद हगोली  (मु ा .  02 ची मािहती) 
 

अ  पदनाम  अिधकार-आ थक 
01 मु य लेखा व िव  अिधकारी 1)  .2,00,000 या वरील देयके पारीत करणे व 

याचंे धनादेश अदा करणे  
  अिधकार- शासकीय 
  1.िव  िवभाग,िज.प.चे सव िवभाग 

  प.ंस. यां या ले यावर िनयं ण ठेवणे. 
2. िव ीय स ागार व ाथ.लेखा  
   परी क हणनु काम पाहणे  
3. िव ीय यव थापन व गुंतवणुका यावर   
   िनयं ण ठेवणे. 
4. अथसंक प-िज.प.चे वत:चे उ प  व   
   शास िविवध योजना . 
5. आ थापना िवषयक 
1. लेखा संवग ची िज हा आ थापना  
2. िव  िवभागाची काय लयीन आ थापना 
3. म.िव.व ल.ेस.ेसंवग या अिधका-यावर िनयं ण 

ठेवणे  
4. िव  िवभागास ा त होणा-या न याचे पुव 

लेखापरी क करणे व अिभ ाय देणे . 
7) म यवत  भाडंार-पुण िनयं ण 
8) आ थक िश तीचे पालन कर यासाठी यो य व 
आव यक िनयोजन, उपायोजना व अंमलबजावणी 
करणे  
9) A.G. TO. Off यां या काय लयाती ले याशी 

ताळमेळ यावया या कामावर िनयं ण ठेवणे  
10) वग-3 कमचा-याचे गोपनीय अहवाल 

िलहीणे(पुन व ितवदेन) 
11) वग-1, 2 अिधका-याचे गोपनीय अहवाल 

िलहीणे. 
02  उप मु य लेखा व िव  

अिधकारी 
2) आ.व.सं. अिधकारी या ना याने कोषागारात 
देयके दाखल करणे व र कमा आहिरत करणे . 
2,00,000 पयतची देयके पारीत करणे व धनादेश 
अदा करणे . 



 

3) अनुदान िनध रण,िज.प.शासनाकडुन येणे व देणे 
थती यावर िनयं ण ठेवणे  

4) िज.प.चे खरेदी यवहार िवहीत प दतीने करणे  
5) आक मत खच .10,000/- पयतची मंजुरी 
देणे  

 
अथ िवभागातील अिधकारी व कमचारी याचंी कत ये  

मु य लेखा व 
िव  
अिधकारी  

1. िज हा पिरषद चा िव ीय स ागार व ाथिमक लेखा परी क हणनु काम 
पाहणे  

2. िज हा पिरषद व उ प ाचे व िविवध योजनाचे अथसंक प तयार करणे  
3. PRC/LF/AG   याचंे लखेा आ पेाबाबत सम वय ठेवणे  
4. वा षक लेखे अंतीमीकरण क न आ थक थती या अहवालासह िज हा 

पिरषद सभसे सादर करणे व या मा यतेनंतर शासनास सादर करणे . 
5. िज हा पिरषद व थाया◌ी सिमती या सभानंा उप थत राहुन मािहती पुरवणे, 

सभे या अ य ानंी िवचारणा के यास यो य तो िव ीय स ा देणे  
6. अथ सिमतीचे सिचव हणनु काम पाहणे  
7. वग-3 कमचा-याची ता पुरती जे ठता सुची िस द करणे . 
8.  

02  मु य लेखा व 
िव  
अिधकारी 

1. िव  िवभागाचे आ.व स.अिध हणनु काम करणे  
2. िनवृ ी वतेन,भिनिन व गिवयोया संबिधत करणाना मंजुरी देणे. 
3. िव  िवभागाची काय लयीन आ थापना साभंाळणे. 
1) वग-3, 4 या सेवा पु तकातील न दी सा ांिकत करणे 
2) वग-3, 4 या वतेन वाढ मंजुर करणे  
3) िकरकोळ रजा मंजुर करणे  
4) 120 िदवसापयतची वग-3, 4 ची रजा मंजुर करणे 
4. .50,000 पयत या करणा संदभ त पुव लेखा पिर ा क न मु य लेखा व 

िव  अिधकारी यानंा सादर करणे  
5. िव  िवभाग भाडंार शाखेचे लेखे ठेवणे. 
6. वा षक लेखे सादर करणे . 
7. म यवत  भाडंार-िवभाग व काय लयाकडुन येणे र कमा या वसुलीवर िनयं ण 

ठेवणे  
8. िव  िवभाग भाडंार शाखेचे लेखे ठेवणे  
9. वग-3 कमचा-याचे गोपिनय अहवाल िलहीणे ( ितवदेन) 



 

03 लेखा 
अिधकारी-1 

1. अथसंक प 
1.िज हा पिरषदेचे वत:चे उ प  व शासना या िविवध योजनाचंा अथ संक प 
तयार क न विर ठानंा सादर करणे. 

2. संकलन  
1.) सव िवभागा या लेखा िशष चे जमा व खच चे लखेे ठेवणे . 
2.) पंचायत सिम याचंे लेखे वकारणे,तपासणे व संकलन करणे. 
3.) वा षक लेखे तयार करणे व सादर करण.े 
3. पाणी पुरवठा व व छता िवभाग,िश ण िवभाग, ौढ िश ण िवभाग आिण 

मिहला व बाल याण िवभाग यां या संबिधत न याची व देयकाची पुवलेखा 
पिर ा करणे  

4. िव  िवभागाची िकद   
1. पु तके अ ावत ठेवणे, जमा व खच बाजु या न दी तपासुन आव यक या न दी 
सा ािंकत करणे. 

04 लेखा 
अिधकारी-2 

1. शालेय पोषण आहार:-शालेय पोषण आहार योजने संदभ त सोपिवलेली सव 
कामे . 

2. वतेन िनि ती पडताळणी:- 
3. जाग कता पथक:-   सदर पथकाचे िनयं क हणनु काम करणे.पचंायत 
सिमतीची तपासणी व भांडार पडताळणी . 
4. लेखा पिर ण अहवाल  

05 लेखा 
अिधकारी-3 

01. पूव लेखा पिर ा  
कृषी, लघुपाटबंधारे, जलसंधारण, आरो य िवभाग, पशुसंवधन 
िवभाग व पाणीपुरवठा या िवभागातील करणा या न याचंी पूव 
लेखा पिर ा करणे व अिभ ाय देणे. 
2. सेवािनवृती वतेन िवषयक कामे  
3. अथ िवभाग अंतगत भांडार  
5. आवक जावक शाखा 
 

06 लेखा 
अिधकारी-4 

01. पुव लेखा पिर ा 
1. सामा य शासन िवभाग 2. पंचायत िवभाग 3.बाधंकाम िवभाग 4.समाजक याण 

िवभाग 5.मिहला व बालक याण िवभाग 6. िश ण िवभाग या िवभागातील 
करणाचंी पूव पूव लखेा पिर ा करणे.  

2. सवसा. भिव य िनव ह िनधी  
3. कमचारी गट िवमा योजना  
4. अथ िवभागाचे अहवाल 

07 सहा यक 
लेखा 

अिधकारी  
1 सोपिव यात आले या िवभागां या न याचे पुव लेखा पिर ण क न अिभ ाय 

n äùhÉä. 
2 संबिधत िवभागाची देयके पारीत करणे . 
3 पयवे क हणनु संबिधत िवभागाचंे काम पाहणे . 



 

08 किन ठ लेखा 
अिधकारी  

सोपिव यात आले या िवभागां या न याचे पुव लेखा पिर ण  
क न अिभ ाय देणे. 

2 .संबिधत िवभागाची देयके पारीत करणे . 
3. पयवे क हणनु सबंिधत िवभागाचं ेकाम पाहणे . 

09 विर ठ 
सहा यक 

(लेखा)  
इतर िवभागा ारे सादर देयका या न दी घेऊन ते पारीत करणे व विर ठाकडे 

पाठिवणे  
अिभलेखे अ ावयत ठेवणे . 
संिचकाचे परी ण क न यो य तो िनणय/स ा िटपणीत न दवुन संिचका 

विर ठाकडे सादर करणे. 
1.आ थापना िवषयक बाबी वळेोवळेी विर ठानंा सादर करणे. 

10 किन ठ 
सहा यक 

(लेखा) 
 1. इतर िवभागा ारे सादर देयका या न दी घेऊन ते पारीत करणे व विर ठाकडे 

पाठिवणे  
2. अिभलेखे अ ावयत ठेवणे . 
3. संिचकाचे परी ण क न यो य तो िनणय/स ा िटपणीत न दवुन संिचका 
विर ठाकडे    
   सादर करणे. 
4. 1.आ थापना िवषयक बाबी वळेोवळेी विर ठानंा सादर करणे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 03..   यो य माग ने िनणय घे याच े ि येत अनुसरावयाची कायप दती 
 
16. कमचा-याचंे महारा  नागरी सेवा (िश त व अपील), (वतणकु) िनयम 1979    

मधील तरतुदीनुसार िश तभगं िवषयक कायवाही करणे 
17. वग क व ड मधील कमचा-यानंा, यानंी 12 वष िनयत सेवचेी पुण केली आहे यानंा अहता, पा ता 

व जे ठता इ. बाबी िवचाराथ घेऊन विर ठ वतेन ेणी मंजुर करणे. 
18. वग क व ड मधील कमचा-यानंा पदो ती देतानंा अहता, पा ता व जे ठता, गोपिनय अहवाल 

इ. तपासुन पा  ठरवुन पदो ती देणे. 
19. वग क व ड मधील कमचा-यानंा िनयु ती देतानंा सेवायोजन काय लयाकडुन/ वृ प ात जािहरात 

देऊन उमेदवाराचंी मागणी करणे, मुलाखती घेणे व अनुशेषा माणे िनयु ती देणे 
20. शासिकय कामकाजाचे मु यमापन क न गोपिनय अहवाल िलिहणे. 
 
 
04- कत य पार पाड यासाठी शासिकय   ाधीकरणाने ठरवून    
         िदललेी  माणके 
 

क ीय मािहतीचा अिधकार 2005 
िवभागाच ेनाव :- अथ िवभाग ,  िज हा पिरषद, हगोली   

 
. 

काय लय 
मुखासह 

अिधन त 
अिधकारी हुदा 

कत य पारपाडताना शासनाने ठरवुन िदलेले माणके-मापदंड (दरमहा) 
दौ याचे 
िदवस 

रा ीचे 
मु काम 

भटेी काय लयी
न द तर 
तपासणी 

कामाची 
पहाणी 
तपास
णी 

कामाचे 
मु याकं
न  

इतर 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 मु य लेखा व 

िव  अिधकारी 
िज प हगोली 

05 03 िनरं
क  

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

2 विर ठ 
लखेािधकारी 

0 0 0 0 0 0 0 
3 लेखािधकारी 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 



 

 
  05. कमचारी आपली कत य पार पाडीत असतानंा उपयोगात येतील अस े   िनयम, िविनयम, 

सुचना, िनयम पु तका व अिभलखे 
 
40. िज हा पिरषद पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 
41. नागरी ह  संर ण अिधिनयम 1955 
42. मुंबई ाम पंचायत अिधिनयम 1958 
43. महारा  नागरी सेवा (िनवृ ीवतेन) िनयम 1982 
44. महारा  नागरी सेवा (पद हण अवधी वये र सेवा, िनलंबन, बडतफ  व सेवतुेन काढुन टाकणे) 

िनयम 1981 
45. महारा  नागरी सेवा (रजा) िनयम 1981 
46. महारा  नागरी सेवा (वतेन) िनयम 1981 
47. महारा  िज हा पिरषद व पंचायत सिम या (अंदाजप क) िनयम 1966 
48. महारा  नागरी सेवा (सेवे या सवसाधारण शत ) िनयम 1981 
49. महारा  नागरी सेवा (िश त व अिपल) िनयम 1981 
50. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा िनयम 1968 
51. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा (सेवा वशे) िनयम 1967 
52. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा (िश त व अपील) िनयम 1964 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                           06  काय लयातील अिभलखेाच ेिवगतवारी    नुसार िववरणप  
 
 
         आ थापना शाखेतील अिभलेख 6 ग े  प दती माणे लाव यात आलेला आहे. कायवाही झालेली 

करणे (न ती) आं ल अिभलेखागारात जतन क न ठेव यात येतात. सदर करणे अिभलेखागारात 
खालील माणे वगवारी क न िनरिनराळया रंगां या ब याम ये ठेव यात आलेला आहे. 
अ. लाल रंगा या ब याम ये       - कायम व पी 
ब. िहर या रंगा या ब याम ये     - 30 वष किरता 
क.िपवळया रंगा या ब याम ये   - 15 वष करीता 
ड. पाढं-या रंगा या ब याम ये    - 5 वष करीता 
      उपरो त माणे कालावधी संप यानंतर अिभलेखाची यादी तयार क न स म अिधका-याचंी 
परवानगी घेऊन अिभलेख न ट के या जातो. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
07 -  शासिकय कामकाजाचा टीकोन व िनतीिनध रण सबधंाने 
सवसामां याचे परामशकिरता कर यात आलेली यव था. 
                                          िववरणप  अ  

 
शासन िनणय ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग . ानास/1097 सी.आर.112 / 08.       

 िद.23 जुन 1999 चे जोड प   
ाम थाची सनद, सेवा व मानके अंमलबजावणी देखरेख नोद वही 

 
अनु.
. 

अजदाराचे नाव सेवचेा 
कार 

सनदीम ये 
िविहत केलेला 
कालावधी 

मागणी 
अज चा िद. 

सेवा 
माणप  

िद याचा िद. 
िवलंब झाला 
अस यास याची 
कारणे 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

09 -  अिधकारी व कमचा-याचंी यादी 
सामा य शासन िवभाग, िज हा पिरषद हगोली  

अिधकारी व कमचारी याचंी माहे- एि ल- 2021 अखेरची मािहती 
अथ िवभाग िज हा पिरषद हगोली 

अ  प नाम  अिधकारी/कमचा-याचे 
नावं  

वग  जु िदनाकं  दुर वनी . एकुण वतेन  
1 मु य लखेा व िव  

अिधकारी 
ी.जे.एस.मानमोठे 1 26/11/2021 8149286269  123648  

2  उप मु य लखेा व 
िव  अिधकारी  

ी. म.िव. पाते 1 25/08/2020 9860986977 82400 
3 लखेािधकारी ी. ह.रा.चौधरी 2 01/03/2021 7030285239 85814 
4 सहायक 

लेखािधकारी 
ी. के. ए. इंगोले 3 19/06/2004 9822170859 85814 

5 सहायक 
लेखािधकारी 

ी बी.एल.बागंर 3 29/03/2001 9552374007 69448 
6 सहायक 

लेखािधकारी 
ी. के.एस.भागें 3 03/07/2013 9423076408 73987 

7 किन ठ लेखा 
अिधकारी 

◌ामती पी. एम. माकोडै 3 25/05/2010 7218209166 55087 
8 किन ठ लेखा 

अिधकारी 
मती पी. एम. माकोडै 3   65612 

9 विर ठ सहायक 
(लेखा)  

ी. एस. डी. पाड 3 28/06/2012 9689983480 50439 
10 विर ठ सहायक 

(लेखा)  
ी. ह. के. मानकर 3 07/01/2008 9403224069 51988 

11 विर ठ सहायक 
(लखेा)  

ी. िमझ  मोहमद अली 
िनसार अली बेग 

3 
24/06/2014 9420369786 

45819 
12 विर ठ सहायक 

(लेखा)  ी. एम. पी. पैठणकर 
3 

20/12/2007 9881047645 
51988 

13 विर ठ सहायक 
(लेखा)  

ी. ही.बी.अध पुरकर 3 08/01/2008 8208535276 50439 
14 किन ठ सहायक 

(लेखा)  
ी.पी.के.राठोड 3 10/09/2013 7057548790 39308 

15 किन ठ सहायक 
(लेखा)  

ी.एम.एम.कंदी 3 22/10/2013 9822417726 28672 
16 किन ठ सहायक 

(लेखा)  ी. एस. जी. पोले 
3 

10/02/2014 9767024455 
36952 

17 किन ठ सहायक 
(लेखा)  ी. ह पी. दंडगे 

3 
03/12/2014 9673851551 35750 

18 किन ठ सहायक 
(लेखा)  ी.एल.बी. लबेकर 

3 
19/10/2015 9860732534 33088 

19 किन ठ सहायक ी.एस.एस.बोलके 3 11/06/2009 8888509383 44397 



 

(लेखा)  
20 किन ठ सहायक 

(लेखा) ी.आर.बी.देशमखु  3 15/10/2020 9730900864 32159 
21 किन ठ सहायक 

(लेखा) ी.एस.य.ुइंगोले 3 28/10/2020 9545446773 32159 
22 किन ठ सहायक 

(लेखा)  ीमती पी. पी. झाडे 
3 

10/02/2011 8149965050 43158 
23 वाहन चालक ी.बी. ही.देशमखु 3 29/11/2013 9823369400 60978 
24 पिरचर ी. एस. आर. आ  4 30/08/2000 9923516620 41413 
25 

पिरचर 
ीमती सिवता एना. 

तळणकर 4 23/05/2013 8390345012 32818 
26 पिरचर ी. एस.एस.काळे  4 02/09/2014 9767771585 32444 

 
 
 
 
 

10 सं थाचंे अिधकारी व कमचारी यांना  िनयमा नुसार 
दे यात येणारे मािसक  पिर िमक व ते अदा कर याची 
प दत 

 
िज हा पिरषदे अंतगत िविवध िवभागात कायरत अिधकारी /    कमचा-यांची 
मािसक पिर िमक बॅके दारे अदा कर यात येते.  तसेच पंचायत सिमती 
तरावरील अिधकारी / कमचा-यांचे पिर िमक सु दा बॅके दारे अदा 

कर यात येते. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
11.. येक सं थानंी सादर केललेी अदंाजप के व संभािवत खच यानुसार ा त तरतूद तसेच सं थांनी 

केललेा खच   
 
 

मु ाÉ . ( 11 ) अथ  िवभागाच ेमंजुर अदंाजप क व खच चा तपिशल याची िव तृत मािहती काशीत 
करणे 

 
 अंदाजप काचा तीचे काशन  
 अनुदाना या िवतरणा या तीचे काशन  
 
अनु.

 
अंदाजप कीय 
शीष चे वणन  

अनुदान  िनयोिजत 
वापर  
( े  कामाचा 
तपिशल)  

अिधक 
अनुदान 
अपेि त 
अस यास 

पयात  

अिभ ाय  

01 2054 कोषागारे 
व लेखा 

शासन  
वतेन- 3080123- िनरंक िनरंक िनरंक 
वास भ ा- 

50753/- 
02 2053 

IGD  
2 FD 

वतेन- 
76264744/- 

 

 िनरंक िनरंक 

वास भ ा- 
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12..  काय माअतंगत दे यात येणा-या अनुदानाची प दत तसेच योजना अंतगत ा त अनुदान       
          व लाभाथ च ेिववरण 

 
 
 
मु ा  माकं  13:- लाभाथ ना दे यात येणा या सवलती, परवाना कवा अिधकार 
 

िनरंक 
मु ा माकं -14  - तपशीलवार उपल ध असले या मािहतीच ेइले ॉनी स मा यमातुन तयार केलले े संि त व प 
 
िज हा पिरषद हगोलीची वबेसाईट तयार कर याचे तािवत आहे..  िज हा पिरषद हगोलीचे काय लयीन कामकाज 
संगणीकृत अस याने मािहती या संदभ त संगणीकृत मािहती िसडी/फलॉपी म ये उपल ध क न दे यात येईल्. 
 
मु ा माकं- 15 सवसाधारणाकिरता मािहती उपल ध कर यासाठी असललेी सवलत तसेच  वाचनालयाची काय लयीन 
वळेा ( यव था अस यास) 
मािहती क  उघड यात आला असून  या िठकाणी एक जबाबदार कमचारी िनयु त कर यात आलेला आहे. 

मु ा .16 --  मािहती अिधकारी याचंी नाव,े पदनाम व इतर मािहती. 
अ

 
िवभागाच ेनाव सहा यक मािहती  

अिधका याच ेनाव व 
पदनाम 

जनमािहती अिधकारी याचं े
नाव व पदनाम 

अिपलीय 
अिधका याच ेनाव 

व पदनाम 
1 2 3  4 5 
1 अथ िवभाग, 

 िज हा पिरषद 
हगोली 

ी. ह.रा.चौधरी, 
लखेािधकारी  

ी. म.िव. पाते 
उप मु य लखेा व िव  

अिधकारी 
ी.जे.एस.मानमोठे 

 मु य लखेा व िव  
अिधकारी  

 

 
17..   िविहत केललेी इतर मािहती आिण वळेोवळेी अ ावत केललेी काशने 

---------  िनरंक ----------- 
 
 

* * * * * * * * * * * 
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                          मािहतीचा अिधकार 2005 ची ठळक वैिश टये 
 
*  मािहती या अिधकारासाठी संिवधािनक तरतदुी के या आहेत. 
 
                        िज हाü पिरषद , हगोली  

Right  to Information Act 2005 
 

 
क ीय मािहतीचा अिधकार 2005 अंतगत कलम अ 4 (1) ब अ वये िस द करावयाची  

 
 

1 ते 17 मु ांचीमािहती पु तका 
 
 

बांधकाम िवभाग,  
िज हा पिरषद हगोली 

सन 2020-21 
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                           मािहतीचा अिधकार 2005 ची ठळक वैिश टये 
 
*  मािहती या अिधकारासाठी संिवधािनक तरतदुी के या आहेत. 
 
*  सव नागिरक मािहतीचा अिधकार धारण करील. 
 
* मािहती म ये, अिभलखेे, द ताएैवज, ईमेल, ेस काशने, करार नमुने, कवा इले ॉिनक डेटा 

(मािहती ) अशा कोण याही व पातील कोण याही काराचा समावशे होतो. 
 
* मािहती या अिधकारा म ये, कामाचे, द ताएवैजाचे, अिभलेखाचे िनरी ण कर या या आिण याचे 
उतारे िटप या व यां या माणीत ती घे या या तसेच संगणकात कवा कोण याही साधनात 
साठिवललेी मािहती िड केट, लॉपी, टे स, हीडीओ कॅसेट, या व पात घे या या अिधकारांचा 
समावशे होतो. 
 
* सव साधारण करणी, मािहती ितची मागणी के या पासून 30 िदवसां या आत िमळू    
          शकेल एखा ा य तीचे िजवीत व वातं य या सबंधातील मािहती ितची मागणी    
          के या पासून 48 तासात पुरिव यात येईल. 
 
* लेखी मागणी के यावर कवा इले ॉिनक साधना दारे मागणी के यावर मािहती देणे हे येक 

शासिकय ािधकरणावर बंधनकारक कर यात आले आहे.  काही मािहती िमळिव यास मनाई 
आहे.   

 
* य थ प ा कडील मािहतीसाठी िनबध केले आहे. 
 
* क ीय शासिकय मािहती अिधका-या या, रा य शासिकय मािहती अिधका-या या िनणया िव द 

या या विर ठ दज या अिधका-या कडे अिपल दाखल करता येऊ शकेल. 
 
* मािहती िमळिव याचा अज वकार यास नकार िद या ब ल कवा मािहती न िद या ब ल येक 

िदवसासाठी . 250/- इतकी शा ती कर यात येईल परंतू शा तीची एकूण र कम 25000/- 
पये पे ा अिधक असणार नाही. 

 
* कोण याही कारणाने मािहती न िमळाले या, मािहती िमळ यास नकार दे यात आले या, वळेेत 

मािहती न िमळाले या, मािहती िमळ यास जादा शु क भर यास भाग पडले या, अपणू, खोटी व 
िदशाभलु करणारी मािहती िमळाले या य त नी केले या त ारीचा वकार क न याची याय 
चौकशी कर यासाठी िदवाणी यायालया माणे अिधकार असणा-या क ीय मािहती आयोगाची व 
रा य मािहती आयोगाची थापना कर याची मह वपणू तरतदू केललेी आहे. 

 
* कोणतेही यायालय या अिधिनयमाने िदले या कोण याही आदेशा या सबंधात कोण याही दावा, 

अज कवा अं य कायवाही दाखल क न घेणार नाही.   
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 * क ीय मािहती आयोगाचा, कवा रा य मािहती आयोगाचा िनणय बंधनकारक असले 
 
* क  सरकारने या अिधिनयमा या दुस-या अनुसूिचत िव निद ट केले या गु त वात  व सुर ा 

संघटनांना िकवा यांनी सरकारला पाठिवले या मािहतीसाठी या अिधिनयमा या तरतूदी लागू 
असणार नाहीत, मा  टाचार व मानवी ह काच े उ ंघन करणा-या गु त वातशी सबंिधत 
असणा-या मािहतीस यातून वेगळले अस याने यांना या अिधिनयमा या तरतूदी लागू आहेत.   

 
*  क ीय मािहती आयोग कवा रा य मािहती आयोग या अिधिनयमा या अंमलबजावणी कर या 

बाबत वा षक अहवाल तयार क न सबं◌िंधत क  व रा य सरकारला पाठिवल व ते सदर 
अहवाल संसदेस कवा रा य िवधान मंडळास सादर करतील. 

 
* या अिधिनयमाची अिधक भावपणे ◌ंअंमलबजावणी कर यासाठी क  सरकार, लोकजागृती 

कर यासाठी लोकिश णाचा व अिधका-यां या िश णासाठी िश णाचा काय म तयार करील 
आिण यां यासाठी िश ण सािह य व मागदशक पु तीका तयार करील. 

 
 
* मािहती िमळिव या बाबतची मागणी :- 
 
25) या अिधिनयमा अं वये कोणतीही मािहती िमळिव याची इ छा असललेी य ती  

याने कवा ितने मागणी केले या मािहतीचा तपशील िविन द ट करणारी, इं जी मधील कवा 
ह दी मधील अज या े ात कर यात येत आहे या े ा या रा य भाषे मधील लेखी 
व पातील इले ॉिनक साधना दारे मागणी िविहत कर यात येईल.   

 
(क) सबंधीत शासिकय ाधीकरणा या क ीय मािहती अिधका-यास कवा यथा थती, रा य 
शासिकय मािहती अिधका-यास 

 
(ख)  क ीय सहा यक मािहती अिधका-यास कवा यथा थती, रा य सहा यक मािहती अिधका-
यास करील परंत ूजर अशी मागणी लखेी व पात करता येऊ शकत नसेल अशा बाबतीत क ीय 
शासिकय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधकारी त डी व पात 
मागणी करणा-या य तीस ती लेखािनव ट क न सव तोपरी सहा य करील. 

 
26) मािहतीची मागणी करणा-या अज त मािहती मागणी करणारी कोणतीही कारणे दे याची कवा 

यां याशी संपक साध यसाठी आव यक असले याखेरीज अ य कोणतीही वयै तीक मािहती 
दे याची आव यकता नसेल. 

 
3) (क) जी मािहती अ य शासकीय ािधकरणाने धारण केली आहे, कवा (दोन) िजचा    
           िवषय अ य शासिकय ाधीकरणा या कामकाजाशी िनकट सबंिधत आहे अशी    
           मािहती िमळ यासाठी एखादया शासकीय ािधकरणाकडे अज कर यात आला    
           असेल या बाबतीत या याकडे असा अज कर यात आला आहे ते शासिकय    
           ािधकरण असा अज कवा यास यो य वाटेल असा अज कवा यास यो य वाटेल    
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            असा याचा भाग अशा अ य शसिकय ाधीकरणाकडे ह तातंरीत करील आिण अशा       
           ह तातंरणा बाबत अजदारास ता काळ मािहती देईल. 
 
27) (क) जी मािहती अ य शासिकय ािधकरणाने धारण केली आहे, कवा अशी मािहती िमळ यासाठी 

एखा ा शासकीय ािधकरणाकडे अज कर यात आला असले या बाबतीत या या कडे असा 
अज कर यात आला आहे ते शासकीय ािधकरण असा अज कवा यास यो य वाटेल असा अज 
कवा यास यो य वाटेल असा याचा भाग अशा अ य शासिकय ाधीकरणाकडे ह तातंरीत 

करील आिण अशा ह तातंरणा बाबत अजदारास ता काळ मािहती देईल. 
 
28) परंतू या पोट कलमा नुसार असे अज ने ह तातंरण श य ितत या लवकर कर यात येईल परंतू ते 

कोण याही पिर थतीत तारखे पासून पाच िदवसापंे ा अिधक उशीराने कर यात येणार नाही. 
 
 

मागणी िनकालात काढणे :- 
 
10) कलम 5 या पोट कलम (2) या परंतकूास कवा कलम 6 या पोट कलम (3) या परंतूकास 

अिधन राहून, क ीय शासिकय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती 
अिधकारी कलम 6 अ वये मािहती िमळ याची मागणी िमळा या नंतर श य ितत या शी गतीने 
आिण कोण याही पिर थीतीत मागणी िमळा या पासून तीस िदवसां या आत, एकतर िविहत 
कर यात येईल अशा शु काचे दान के यावर मािहती पुरिवल कवा कलम 8 व 9 म ये 
िविन द ट केले या कारणांपैकी कोण याही कारणासाठी मागणी फेटाळील. 

 
परंतू जर मािगतललेी मागणी, एखादया य त चे जीवीत व वातं य या सबंधातील असेल 

तर ती मागणी ा त झा या पासून अठठेचाळीस तासां या कालावधीत पुरिव यात येईल. 
 
11) जर क ीय शासिकय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधकारी पोट 

कलम (1) अ वये िविन द ट केले या कालावधीत मािहती िमळ या या मागणीवर िनणय दे यास 
िन फळ ठरला असेल तर अशा क ीय शासिकय मािहती अिधका-याने कवा यथा थती रा य 
शासिकय मािहती अिधका-याने कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधका-याने मागणी 
फेटाळली अस यास मान यात येईल. 

 
12) जर मािहती पुरिव याचा खच दशिवणा-या शु का यितिर त कोणतेही जादा शु क दान 

के यावर मािहती पुरिव याचा िनणय घे यात आला असेल या बाबतीत के ीय शासिकय मािहती 
अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधकारी मागणी करणा-या य तीस  

 
(क)  ते शु क ितला भर याची िवनंती क न पोट -  कलम (1) अ वये िविहत केले या शु का 
नुसार रकमेत काढले या िहशोबासह याने िनध िरत केले या मािहती पुरिव याचा खच 
दशिवणा-या जादा शु काचा तपशील देणारी सुचना पाठिवल आिण उ त सुचना पाठिव याचा व 
शु काचे दान के याचा मधला कालावधी या पोट कलमा म ये िन द ट केले या 30 िदवसां या 
कालावधीची पिरगणना कर या या योजनाथ वगळ यात येईल. 
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 (ख) अिपलीय ािधकारी, कालमय दा ि या व इतर कोणतेही व प यां या तपशीलासह 

आकारले या  शु का या रकमेसबंधी या िनणयाचे पुनिवलोकन कर या या बाबतीतील याचे 
कवा ितचे अिधकार कवा परुिवले या मािहतीचे व प यासबंधी मािहती देणारी सचुना पाठिवल. 

 
(7) जे हा िमळवावयाचा अिभलेख कवा याचा भाग या अिधिनयां वये परुिवणे आव यक असेल आिण 

याला मािहती पुरवायची आहे अशी य ती पचं ानि यां या टीने िवकलागं असले या बाबतीत 
क ीय शासकीय मािहती अिधकारी यथा थती रा य शासकीय मािहती अिधकारी िनरी ण 
कर यासाठी यो य असेल अस े सहा य पुरिव यासह मािहती िमळणे सहा यभतु हो यासाठी 
सहा य पुरवील. 

 
29) जे हा िमळवायची मािहती छापील व पात कवा कोण याही इले ॉिनक नमु यात परुवावयाची 

असेल या बाबतीत पाेटकलम (6) तरतदूीस अिधन राहून अजदार िविहत कर यात येईल अस े
शु क दान करील. 

          परंतू कलम 6 या पोटकलम (1) अ वये आिण कलम 7 या पोट कलम (1) व (5)  
िविहत केललेे शु क वाजवी व पात असले आिण समुिचत शासना कडून िनध िरत कर यात 
येईल.  अशा दिर ी रेषेखाली असणा-या य ती कडून असे कोणतेही शु क आकार यात येणार 
नाही. 

 
30) पोट कलम (5) म ये काही अंतभतू असले तरी मािहतीची मागणी करणा-या य तीस जर 

शासकीय ािधकरण पोटकलम (1) म ये िविन द ट केले या कालमय देचे पालन कर यास 
िन फळ ठरले असतील तर मोफत मािहती पुरिव यात येईल. 

 
31) पोट कलम (1) अ वये कोणताही िनणय घे यापवू  क ीय शासकीय मािहती अिधकारी, कवा 

यथा थती रा य शासकीय मािहती अिधकारी कलम 11 अ वये य त केलले े अिभवदेन 
िवचारात घेईल. 

 
32) जे हा पोट कलम (1) अ वये मागणी फेटाळ यात आली असेल या बाबतीत क ीय शासकीय 

मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासकीय मािहती अिधकारी मािहतीची मागणी करणा-
या य तीस  
(एक) अशी मागणी फेटाळ याची कारणे 
(दोन) मागणी फेटाळ या िव द या कालावधीत अपील करता येईल तो कालावधी    
आिण (तीन) अपीलीय ािधकरणाचा तपिशल कळिवल 

 
9) मािहती जर ती शासकीय ािधकरणा या साधनसाम ी या माणा बाहेर नसेल तर कवा 

िविवदा पद अिभलखेा या सुरि ततेस कवा पिरर णास हानीकारक नसेल तर सवसाधारणपणे 
ती या व पात मागिव यात आली असले याच व पात पुरिव यात येईल. 
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मािहती उघड कर यातून सूट 
 
(4) या अिधिनयमात काहीही अंतभतू असले तरी कोण याही नागिरकास 
 
(क) जी मािहती उघड के याने भारताचे सावभौम व व अखंडता, रा ाची सरुि तता, 
युहतं ा मक वै ािनक कवा आ थक िहतसबंध , िवदेशी रा ाशी असललेे सबधं या बाधकिर या 

पिरणाम होईल कवा एखा ा अपराधास िचथावणी िमळेल अशी मािहती 
 
(ख)  जी मािहती िस द कर यास कोण याही यायालयाकडून कवा यायािधकरणा कडून 
प टपणे मनाई कर यात आली असेल कवा जी मािहती उघड के याने यायालयाचा अवमान 

होईल अशी मािहती  
 
(ग) जी मािहती उघड के याने, संसदे या कवा रा य िवधान मंडळा या िवशेष अिधकाराचा भगं 
होईल अशी मािहती 
 
(ध) जी मािहती उघड के याने अिधका अिधक लोकिहताची हमी िमळेल अशी स म ािधकरणाची 
खा ी पटली नसले तर अशी एखादया य ती या िव ासा ीत सबंधामुळे यास उपल ध झालेली 
मािहती  
(च) िवदेशी सरकार कडून गु त व पात िमळाललेी मािहती 
(छ) जी मािहती उघड के याने कोण याही य तीचे जीवन व शारिरक सरु ीतता धो यात येईल 
अथवा काय ाची अंमलबजावणी कर यासाठी क◌ंवा सुरि तते या योजनाथ गु त व पात 
िदले या मािहतीचा ोत कवा िमळाललेे सहा य ओळखता येईल अशी मािहती. 

 (ज) िज यामळेु गु हेगारांच े अ वेषन कर यास कवा यांना अटकाव कर यास कवा यांचेवर 
खटला दाखल कर यास अडथळा येईल अशी मािहती 

 (झ) मं ी पिरषदे या सिचवां या इतर अिधका-या या स ा मसलती या (िवचार िवमश या) 
अिभलेखास मं ी मंडळाची कागदप  े

 परंतू मं ी पिरषदाचे िनणय, याची कारणे व या आधारे िनणय घे यात आले होते याची मािहती 
िनणय घे यात आ या नंतर आिण िवषय पूण झा या नंतर वा समा त झा या नंतर जनतेस दे यात 
येईल. 

 ( ) जी मािहती उघड कर याचा कोण याही सावजिनक कामकाजाशी कवा िहतसबंधाशी 
कोणताही सबंध नसले कवा जी मािहती उघड के याने य ती या खाजगीपणाचे िवनाकारण 
उ ंघन होईल अशी वयै तीक मािहतीशी सबंधीत असलेली मािहती यापक लोकिहता या टीने 
उघड करणे समथिनय आहे.  अशी क ीय शासकीय मािहती अिधका-याची कवा रा य शासकीय 
मािहती अिधका-याची खा ी पटली अस या खेरीज देणे बंधनकारक असणार नाही. 

 
           परंतू जी मािहती संसदेस कवा रा य िवधान मंडळास दे याचे नाकारता येऊ शकत नाही 

अशी मािहती दे यास कोण याही य तीस नाकारता येणार नाही. 
 (2) शासकीय गुपीते अिधिनयम (1923 चा 19 ) याम ये अंतभतू असले तरी कवा पोट कलम (1) 

नुसार अनु ये असले या मािहती उघड कर यातील सुटीपैकी मािहती उघड कर यात कोणतीही 
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 असली तरी, एखादे सावजिनक ािधकरण जर संरि त िहतसबधंा या हानीपे ा मािहती उघड 

के याने सावजिनक िहतसबंध जा त असले तर मािहती दे यास परवानगी देईल. 
 
 (3) पोट कलम (1) या खंड (क) (ग) (झ) या तरतूदीस अिधन राहून कलम 6 अ वये या तारखेस 

कोणतीही मािहती िमळ याची मागणी केली असेल या तारखेपासून 20 वष पूव  घडली असेल, 
घडून आली असले कवा घडून गेली असेल अशी कोणतीही घटना, संग कवा बाब या 
सबंधातील कोणतीही मािहती या कलमां वये मािहतीची मागणी करणा-या कोण याही य तीस 
पुरिव यात येईल. 

             परंतू या तारखे पासून 20 वष चा उ त कालावधी मोजावयाचा आहे.  या तारखे सबंधी 
कोणतीही िववाद उ व यास या वरील क  सरकारचा िनणय या अिधिनयमासाठी तरतूद 
केले या नेहमी या अिपलास अिधन राहून अंितम असेल. 

 
 िवव ीत करणी मािहती दे यास नकार दे याची कारण :- 
 
 कलम 8 या तरतदूीस बाधा न येता, क ीय शासकीय मािहती अिधका-यास कवा यथा थतीत 

रा य शासकीय मािहती अिधका-यास जर मािहती पुरिव या या अशा मागणी म ये रा य खेरीज 
य तीम ये अ ती वात काशन अिधकाराचे उ ंघन होत असेल तर मािहतीची मागणी फेटाळू 

शकेल. 
 

                         
                                                                
    

अ.
 

अिधन त अिधकारी व 
कमचा-याचंा हु ा 

याचंे कत य (शासनाने/अिधका-याने ठरवुन िदलेले) 
1 2 3 
1 बाधंकाम िवभाग. िज हा 

पिरषद हगोली. 
कायकारी अिभयंता (बाधं) 
िज हा पिरषद हगोली 

14. आहरण व सिनयं ण अिधकारी, शासन व मा.मु.का.अ. यानंी 
िदले या अिधकार नुसार कायवाही करणे. 

15. मा.मु.का.अ.याचंे आदेश ं .सा िव/आ था/कािव/202/07 
िद.30/06/2007 नुसार दान केले या अिधकारानुसार कायवाही 
करणे. 

16. बाधंकाम िवभागा अंतगत कायरत असले या वग-3 व वग-4 या 
कमचा याचंे वतेन व भ े आहरण व सिवतरण करणे. 

 
17. थानातंर वास भ े भिव य िनव ह िनधी मधील थम अि म धन 

मंजुर करणे अितकालीन भ ा मंजुर करणे. 
18. िवभागातील काय लय, उप िवभागात काम करीत असले या शाखा 

अिभयंता/ किन ठ अिभयंता यां या दौरा दैनंिदनी मंजुर करणे. 
19. िनयिमत वा षक वतेनवाढी मंजुर करणे. 
20. सािह य खरेदी ( टेशनरी) टॉक बुकावर .2000/- पयत या 

िबलावर वा री करणे. 
21. वग-3 व वग-4 कमचा यां या िकरकोळ रजा मंजुर करणे 120 

िदवसापयत कुळ याही कारची रजा मंजुर करणे िश क अ जत 
रजा रोखीकरण मंजुर करणे चार वष तुन एकदा महारा  दशन 
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वास सवलत रजा मंजुर करणे. 
22. पये 25.00 ल ापयत या कामानंा तािं क मा यता दण े
23.  .25.00 ल ापयत या कामाचंे आदेश देणे. 
24. उप अिभयंता  (बाधं)याचंे गोनिनय अहवाल िलिहणे व वग-3 व वग-

4 या कमचा याचंे गोपनीय अहवाल पुन वलोकन करणे. 
25. क ीय मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत अिपलीय 

अिधकारी 
26.  5.00 ल ापे ा अधीक रकमे या कामाची ई िनिवदा ि या पुण 

करणे. 
2 उप कायकारी  अिभयंता 

(बाधंकाम) 
10. कायकारी अिभयंता (बाधं) याचंेकडे सादर करावया या संिचकावर 

अिभ ाय देणे. 
11. िवभागाशी संबिधत बैठकानंा उप थत राहणे. 
12.  काय लयीन कामकाज व कमचारी याचंे कमचारी याचंेवर िनयं ण 

ठेवणे. 
13. वग-3 व वग-4 कमचारी याचंे गोपिनय अहवाल िलहणे. 
14. मा.मु.का.अ. व कायकारी अिभयंता (बाधं) यानंी वळेोवळेी िदले या 

सुचना माणे काम करणे. 
15. कि य मािहती अिधकार अिधिनयम 2005  अतंगत मािहती 

अिधकारी हणनु काम पाहणे. 
3 शाखा अिभयंता 7. र ते, पुल मो या इमारती, इमारती म. ा.रो.ह, मा.खासदार 

मा.आमदार िवकास काय म. 
8. 12 वा िव  आयोग बाधंकामे, 7 ट के जंगल महसुल अनुदान 

मराठवाडा वधैािनक महामंडळ यशवतं ामसमृ दी दलीत व ती, 
ताडंा व ती, पुरा योजना, गौण खिनज, पंत धान ामसडक योजना 
अंतगत बाधंकामाचे अंदाजप क तपासणे मंजुरी ा त करणे. 

9. ा त देयकाची तािं क तपासणी क न कायकारी अिभयंता (बाधं) 
याचंेकडे सादर करणे. 

10. र ते, पुल मो या इमारती म. ा.रो.ह.यो.मा.खासदार मा.आमदार 
थािनक िवकास काय म 12 वा िव  आयोग अंतगत बाधंकामे 7 

ट के जंगल महसुल अनुदान मराठवाडा वधैािनक महामंडळ 
यशवतं ामसमृ दी दलीत व ती ताडंा व ती गौण खिनज अंतगत 
मािहती तयार क न का.अ. (बाधं) याचंेकडे सादर करणे. 

11. वरील बाबतीत असे प यवहार तयार क न कायकारी अिभयंता 
(बाधं) याचंेकडे सादर करणे. 

12. शेडूल ए व बी ची तपसणी क न कायकारी अिभयंता (बाधं) याचंेकडे 
सादर करणे. 

13. सभसेंबधी आव यक  मािहती तयार क न कायकारी अिभयंता (बाधं) 
यां याकडे सादर करणे. 

14. द ता गुणिनयं ण मंडळा या तपासणी मु ाचंी तपासणी कर  ◌.े 
15. िवधानसभा ताराकंीत  ल वधेी सुचना आ ासने याचंे अहवाल 

सादर करणे. 
16. िनयमीत लेखा पिर णास सहायक करणे. 
17. तीथ े  िवकास काय म अमलबजावणी 
18. क ीय मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत मागिव यात 

आललेी मािहती िविहत पुदतीत देणे. 
  

4 सहायक लेखाअिधकारी 9. सव अंके काकडुन ा त होणारे देयके व न या तपासुन मंजुरीस 
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सादर करणे. 
10. िनिवदा ि या तपासणी करणे िनिवदा मंजुरी करीता मागदशन 

करणे. 
11. अंदाजप कातील तरतुदीबाबतची तापासणी क न िनयं ण ठेवणे 
12. कॅश हाताळणे बाबत िनयं ण ठेवणे व कॅशवुकची तपासणी करणे. 
13. उप िवभागाकडुन ा त झाले या लेखा आ पेाची तपासणी क ण 

आ पेाचा िनपटारा करणे बाबतचे िनयं ण करणे. 
14. खरेदी िव ी या ि येतील िनिवदा तपासणे व मागदशन करणे 
15. िज हा पिरषद व पचंायत सिमती लेखा संिहता 1968 च े

िनयमानुसार ठेव यात येणा या लेखा िवषयक न दवहया तपासणे. 
16. िव ीय िनयमानुसार संपुण न तीवर अिभ ाय व स ा देणे. 
17. पंचायतराज ावली 
18. क ीय मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत मागिव यात 

आललेी मािहती िविहत मुदतीत देणे. 
 

5 किन ठ शासन अिधकारी 10. काय लयातील कामजावर देखरेख ठेवणे 
11. टपाल मािकग करणे, कमचा याचंे द तर िनिर ण करणे. 
12. मा.आयु त याचंेकडील िनिर ण िटपणीचे अनुपालन करणे. 
13.  मा.मु.का.अ.याचंे कडील िनिर ण िटपणीचे अनुपालन करणे. 
14. संकलीत आठवडी गोषवारा न दिवणे 
15. कायकारी अिभयंता (बाधं) यानंी सागंीतलेल कामकाज वळेोवळेी पार 

पाडणे. 
16. कि य मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत सहायक मािहती 

अिधकारी हणनु सहाय करणे. 
6 आरेखक 13. इमारतीची थावर मालम ा पंजी  

14. र ते पृ ठभागाची पंजी 
15. र ते साखंीकी अहवाल 
16. भसुंपादन करने व प यवहार 
17. र ते व इमारतीवरील अित मण प यवहार 
18. वन ताव करणे व प यवहार 
19. इमारती िनलखन ताव 
20. बाधंकामाचा वाष क शासन अहवाल 
21. बाधंकामाची पंचायत राज ावली .1 
22.  नकाशे तयार करणे व पुरिवणे  
23.  पुण झाले या कामाचंी पजंी  
24.  कि य मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत  मागिव यात 

आललेी   मािहती िविहत मुदतीत देणे. 
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7 विर ठ सहायक (लेखा ) 13. थायी व अ थायी अ ीम धनाचे लेखे तपासुन मंजुरी तथा 
समायोजनास सादर करणे. 

14. उप अिभयंता याचंे मागणीनुसार अ थायी अ ीम धन मंजुर 
कर यास ताव सादर करणे. 

15. अ.1 करारनामा यानंा मंजुरी ा त कर यास ताव तयार क न 
मंजुरीस सादर करणे. 

16. ब.1 करारना यातील कामानंा आव यकतेनुसार मुदतवाढ ताव 
सादर करणे. 

17. उप िवभागाकडुन ा त होणा या देयकाचंी तपासणी क न देयके 
मंजुरीस सादर करणे. 

18. बाधंकाम सिमती या सव नादंवहया अदयावत ठेवणे. 
19. आयकर माणप  तसेच वकडन व वकइन हॅ ड माणप  तयार 

क न कं ाटदारानंा िवतिरत करणे. 
20. कायकारी अिभयंता (बाधं) स.ल.ेअ. यानंी वळेोवळेी सािंगतलेली 

कामे पार पाडणे. 
21. क ीय मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत मागिव यात 

आललेी मािहती िविहत मुदतीत देणे. 
8 किन ठ सहायक (लेखा ) 7. लेखा िवषयक सहायक लेखािधकारी व विर ठ सहायक लेखा 

वळेोवळेी िदले या सुचणे माणे कामे करणे. 
8. सव लेखा पिर णामधील लेखा आ पेाचंी तपासणी क न आ पेाचंा 

िनपटारा करणे. 
9. िज.प.माफत करावया या कं ाटदारां या न दणी बाबत सव 

कायवाही मुदतीत देणे. 
10. क ीय मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत मागिव यात 

आललेी मािहती िविहत मुदतीत देणे. 
 

9 विर ठ सहा यक 
आ थापना-1 

10. शाखा अिभयंता/ किन ठ अिभयंता / मुख आरेखक/ किन ठ 
आरेखक/विर ठ यािं की/किन ठ यािं की/जोडारी/यां या 
आ थापना बाबत सव कामे करणे. 

11. काय लयीन कमचा याचे आ थापना बाबतची सव कामे वरील 
कमचा या◌ंा या िनवृ ी वतेन िवभागीय चौकशी बाबतची सव कामे 
करणे लोकआयु त करणे िनकालात काढणे रोजंदारी काय ययी 
आ थापनेवरील कमचा यां या सेवािवषय बाबी हाताळणे अिभलेखे 
जतन/नाशन करणे 

12. विर ठाने सांिगतलेली वळेोवळेी कामे करणे. 
13. कि य मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत मागिव यात 

आललेी मािहती िविहत मुदतीत देणे. 
 

10 किन ठ सहा यक 
आ थापना 2 

1. थाप य अिभयािं की सहायक यां या आ थापना बाबत सव कामे 
करणे. 
2. वरील कमचा या◌ंा या िनवृ ी वतेन िवभागीय चौकशी बाबतची सव 
कामे करणे         
    लोकआयु त करणे िनकालात काढणे रोजंदारी काय ययी 
आ थापनेवरील      
    कमचा यां या सेवािवषय बाबी हाताळणे अिभलेखे जतन/नाशन 
करणे 
3.  विर ठाने सािंगतलेली वळेोवळेी कामे करणे. 
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4. कि य मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत मागिव यात 
आललेी      
    मािहती िविहत मुदतीत देणे. 
 

11 किन ठ सहायक 
आ थापना-3 

1. गॅगमण संवग ची आ थापना बाबत सव कामे करणे. 
2. वरील कमचा या◌ंा या िनवृ ी वतेन िवभागीय चौकशी बाबतची सव 
कामे करणे         
    लोकआयु त करणे िनकालात काढणे रोजंदारी काय ययी 
आ थापनेवरील      
    कमचा यां या सेवािवषय बाबी हाताळणे अिभलेखे जतन/नाशन 
करणे 
3.  विर ठाने सािंगतलेली वळेोवळेी कामे करणे. 
4. कि य मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत मागिव यात 
आललेी      
    मािहती िविहत मुदतीत देणे. 
 

12 विर ठ यािं की 1.िज हा पिरषदेकडील वाहने यं सामु ीची देखभाल दु तीची कामे 
बंद चालु  
  वाहनाचंा आढावा घेणे. 
2.वाहने दु ती तावाचंी आढावा घेणे. 
3.िन पयोगी वाहने यं साम ीचा िललाव आयोजीत करणे 
4.उप अिभयंता यािं की व शाखा अिभयंता/ किन ठ अिभयंता यािं की 
यानंा  
  कामास सहाय करणे. 
5.मा.म.ुका.अ.व काय लय मुख तथा विर ठ अिधकारी यानंी वळेोवळेी  
  सापिवलेली कामे पार पाडणे. 
6.क ीय मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत मागिव यात 
आललेी मािहती िविहत मुदतीत देणे. 

13 किन ठ यािं की 1.विर ठ यािं की यां यासाठी जी कायसुची िदलेली आहे यातील 
केले या     
   कामासंाठी विर ठानंा मदत करणे.व इतर त सम कामे पार पाडणे. 
2.एखादें वाहन नादु त झा यास मो यावर जावून पाहणी करणे व 
तसा अहवाल  
   विर ठानंा सादर करणे. 
3.मा.म.ुका.अ.वा काय लय मुख तथा विर ठ अिधकारी जी कामे 
वळेोवळेी   
   सोपवतील ही कामे पार पाडणे. 
4.क ीय मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत मागिव यात 
आललेी मािहती  
   िविहत मुदतीत देणे. 

14 तारतं ी 1.िज.प.अंतगत संपुण िव तु यव था दु ती करणे. 
2.सव अिधकारी/कमचारी यां या शासकीय िनवास थानातील िव तु 
उपकरने देखभाल व दु ती करणे 
3.क ीय मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत मागिव यात 
आललेी मािहती िविहत मुदतीत देणे. 
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03...   यो य माग ने िनणय घे याचे ि येत अनुसरावयाची कायप दती 
21. कमचा-यांचे महारा  नागरी सवेा (िश त व अपील), (वतणकु) िनयम 1979    

मधील तरतदुीनुसार िश तभगं िवषयक कायवाही करणे 
22. वग क व ड मधील कमचा-यांना, यानंी 12 वष िनयत सेवचेी पणु केली आहे यांना अहता, पा ता 

व जे ठता इ. बाबी िवचाराथ घेऊन विर ठ वतेन ेणी मंजुर करणे. 
23. वग क व ड मधील कमचा-यांना पदो ती देतांना अहता, पा ता व जे ठता, गोपिनय अहवाल इ. 

तपासुन पा  ठरवुन पदो ती देणे. 
24. वग क व ड मधील कमचा-यांना िनयु ती देतानंा सेवायोजन काय लयाकडुन/ वृ प ात जािहरात 

देऊन उमेदवारांची मागणी करणे, मुलाखती घेणे व अनुशेषा माणे िनयु ती देणे 
25. शासिकय कामकाजाच ेमु यमापन क न गोपिनय अहवाल िलिहणे. 
 
 
 
 
 
 
 



137 | P a g e  
  
 

 
 

04 - कत य पार पाड यासाठी शासिकय  ाधीकरणाने ठरवून िदललेी   माणके 
 

क ीयय मािहतीचा अिधकार 2005 
िवभागाचे नाव :- बांधकाम िवभाग, िज हा पिरषद हगोली 

  
अ. . काय लय मुखासह 

अिधन त अिधकारी 
हु ा 

कत य पार पाडतानंा शासनाने ठरवुन िदलेली  
माणके-मापदंड (दरमहा) 

दौ याचे 
िदवस / 
क  
भटेी 

रा ीचे 
मु काम 

भटेी काय लयीन 
द तर 
तपासणी 

कामाची 
पाहणी / 
तपासणी 

कामाचे 
मु याकंन 

इतर 

1 2 3 4 5 6 7   
 

1. 
कायकारी अिभयंता 
(बाधं) िज हा पिरषद 
हगोली 

10 04 जेवढे 
काम 
असतात 
तेवढया 
कामां या 
भटेी 

वष तुन 
एकदा 

वषभरात 
जेवढे काम 
असतात 
तेवढया 
कामाची 
पाहणी व 
तपासणी 
करणे. 

---- ---- 

2. 
 
 

उप अिभयंता (बाधं) 15 
 

10 
 

जेवढे 
काम 
असतात 
तेवढया 
कामां या 
भटेी 

वष तुन 
एकदा 

वषभरात 
जेवढे काम 
असतात 
तेवढया 
कामाची 
पाहणी व 
तपासणी 
करणे. 

--- 
 

--- 

 
 

कायकार अिभयंता (बाधं) 
िज हा पिरषद हगोली 

 
06. कमचारी आपली कत य पार पाडीत असतांना उपयोगात येतील असे   

िनयम, िविनयम, सुचना, िनयम पु तका व अिभलेख 
 
53. िज हा पिरषद पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 
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 54. नागरी ह  संर ण अिधिनयम 1955 
55. मुंबई ाम पंचायत अिधिनयम 1958 
56. महारा  नागरी सवेा (िनवृ ीवतेन) िनयम 1982 
57. महारा  नागरी सवेा (पद हण अवधी वये र सवेा, िनलंबन, बडतफ  व सेवतुेन काढुन टाकणे) 

िनयम 1981 
58. महारा  नागरी सवेा (रजा) िनयम 1981 
59. महारा  नागरी सवेा (वेतन) िनयम 1981 
60. महारा  िज हा पिरषद व पंचायत सिम या (अंदाजप क) िनयम 1966 
61. महारा  नागरी सवेा (सेवे या सवसाधारण शत ) िनयम 1981 
62. महारा  नागरी सवेा (िश त व अिपल) िनयम 1981 
63. महारा  िज हा पिरषद िज हा सवेा िनयम 1968 
64. महारा  िज हा पिरषद िज हा सवेा (सवेा वेश) िनयम 1967 
65. महारा  िज हा पिरषद िज हा सवेा (िश त व अपील) िनयम 1964 
 
 
 
 

 
07.  .   काय लयातील अिभलेखाचे िवगतवारी   नुसार िववरणप  

 
               आ थापना शाखेतील अिभलेख 6 ग े  प दती माणे लाव यात आललेा आहे. कायवाही 
झालेली करणे (न ती) आं ल अिभलेखागारात जतन क न ठेव यात येतात. सदर करणे 
अिभलेखागारात खालील माणे वगवारी क न िनरिनराळया रंगां या ब याम ये ठेव यात आलेला आहे. 
अ. लाल रंगा या ब याम ये       - कायम व पी 
ब. िहर या रंगा या ब याम ये     - 30 वष किरता 
क.िपवळया रंगा या ब याम ये   - 15 वष करीता 
ड. पांढ-या रंगा या ब याम ये    - 5 वष करीता 



139 | P a g e  
                उपरो त माणे कालावधी संप यानंतर अिभलखेाची यादी तयार क न स म अिधका-याचंी 
परवानगी घेऊन अिभलेख न ट के या जातो. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
07 -  शासिकय कामकाजाचा टीकोन व िनतीिनध रण सबंधाने सवसामां याचे परामशकिरता 

कर यात आललेी यव था. 
 

 
िववरणण  प  अ  

 
शासन िनणय ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग . ानास/1097 सी.आर.112  / 08.  
िद.23 जुन 1999 चे जोड प  ाम थाची सनद, सेवा व मानके अंमलबजावणी देखरेख 

नोद वही 
 

अनु.
. 
       अजदाराचे 

नाव 
सेवचेा 

कार 
सनदीम ये 
िविहत 
केलेला 
कालावधी 

मागणी 
अज चा 
िद. 

सेवा 
माणप  

िद याचा 
िद. 

िवलबं झाला 
अस यास 
याची कारणे 

1 2 3 4 5 6 7 
 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
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08.  दोन कवा यापे ा अिधकअसणा-या मंडळ, पिरषद सिमती व इतर 
संघटना या बाबतचा तपिशल सवसामा या पयत प हचता करता येईल. 

 
 

कलमम 4 (1) (ब)  (viii) नमुना (अ)िज हा पिरषद हगोली येथील बांधकाम िवभागा या 
काय लयातील सिमतीची यादी कािशत करणे 
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अ.
 

सिमतीच े
नावं 

सिमतीच ेसद य सिमतीच ेउिद ट िकती 
वळेा 
घे यात 
येते 

सभा 
जनसामा
यासंाठी 

खुली आहे 
कवा नाही 

सभचेा 
काय 
वृ ातं 
(उप 
ल ध) 

1 2 3 4 5 6 7 
 बाधकाम 

सिमती 
िज.प. हगो
ली 

1. ी.मिणष शामराव आखरे,      
   (मा.सभापती बाधंकाम सिमती     
    िज.प. हगोली) 
2.सौ.िनलावती राजे र पतंगे , 
सद या 
3. ी.कैलास बाळासाहेब साळंुके 
,सद य 
4. ी.बाळासाहेब  उ मराव 
मगर,सद य 
5. ी.िदलीप िवठलराव देशमुख, 
सद य 
6.सौ.राज ी नाथराव कदम 
,सद य 
7.सौ. सधुताई  ाने र झटे 
,सद या 
8.सौ.िरता बाबुराव दळवी, 
सद या 
9. हाद रामराव राख डे सद य 

महा. िज.प. व प.ंस. 
अिध. 109 
1. सिमती िवषयाशी 
संबंिधत असलेली कामे 
आिण िवकास पिरयोजना 
याचंा भार साभंाळील. 
2. कामे आिण िवकास 
पिरयोजना याचंे अंदाज 
तयार कर यात व मंजुरी 
कर यात येतात याब ल 
खा ी क न घेता येईल 
आिण यां या अंमलब 
जावणीवर पयवे ण 
करील. 
3. अथ संक पात 
केले या तरतुदी या 
खच वर पयवे ण करील 
4. सभापतीकडून कवा 
िज.प. या 
िनयं णाखालील 
असलेले अिधकारपद 
धारण करणा या 
कोण याही अिधका या 
कडून कवा कमचा या 
कडून कोणतीही मािहती, 
िववरण, िववरणप  
िहशोब कवा अहवाल 
मागव ूशकेल तसेच 
िज.प. या जमेचे व 
खच चे मािसक तपासणी 
करील व ते संमत 
करील. 
 

मािसक 
सभा 
घे यात 
येतात. 
एकूण 
12 
मािसक 
सभा 
घेणे 
आव य
क 

नाही उपल ध 
आहे 
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9 -  अिधकारी व कमचा-यांची यादी 
 

बांधकाम िवभाग, िज हा पिरषद हगोली  
 अिधकारी व कमचारी यांची मािहती.  

अ.
 

अिधका-यांचे नांव पदनाम वग िवभागात जु 
िदनांक 

दुर वनी मांक एकूण वतेन 
1 2 3 4 5 6 7 
1 ी.एल.पी.ताबं,े  कायकारी अिभयंता, 

बांधकाम िवभाग िज हा 
पिरषद हगोली ( भारी) 

वग -1 20/04/2020 9767202215 92,700/- 

2 ी.एस. ही.ढवळे उप कायकारी अिभयंता 
(बांध)  

वग-3 31/12/2021  7045386077 77700/- 
3 ी.िप. ही.गंटाराम क. .अ. वग-3 13/09/2019 9175087410 42,300/- 
4 ी.िड.एच. शदे स.ल.ेअ. वग-3 09.08.2021 9834893515 53500/- 
5 ी.आर.के.जवादे शाखा अिभयंता वग-3 12/03/2003 7709553034 90,000/- 
6 ी.एस.बी.िगते शाखा अिभयंता वग-3 14/06/2016 7507657870 63,200/- 
7 ी.एस.बी.सदावत शाखा अिभयंता वग-3 31/05/2017 9421487502 87,400/- 
8 ी.िप.आर.लोखंडे .आरेखक वग-3 05.12.2009 7097910500 59,600/- 
9 ी.िप.के.सोनवणे आरेखक वग-3 04/10/2013 9172996493 47500/- 

10 ी.ए.बी.येरगेवार व.स.(ल)े वग-3 12/12/2012 8087446555 32,300 
11 ी.ए.एस.च हाण क.स. (ल)े वग-3 03/12/2014 9890192043 23,800 
12 ी.िप.के.कािशद व.स. वग-3 26/08/2019 9834612661 26,300/- 
13 ी.एम.एस.जाधव व.स वग-3 16/11/2013 7972649307 39,900 
14 ी.एन.आर.खंदारे क.स. वग-3 16/08/2012 9921135245 31,100 
15 ी.िब.आर.नरवाडे क.स. वग-3 02/11/2012 8149745309 34,000 
16 ीमती आर.टी.कापस े क.स. वग-3 08/11/2013 9763698570 33,000 
17 ी.एम.एम.पांडे व.यांि की वग-3 05/08/2008 9970820854 31,400 
18 ी.िप.ज.ेच हाण क.यांि की वग-3 23/12/2014 8007903595 23,800 
19 ी.एच.यु.थोरात जोडारी वग-3 23/12/2014 7709595622 23,800 
20 ी.डी. ही.खांडरे तारतं ी वग-3 19/09/2006 9552785260 32,000 
21 ीमती डी.बी.काळे पिरचर वग-4 01/08/2014 9011529633 21,600 
 
िटप -  

4. सन 2021-2022 अखेर, बाधंकाम िवभाग हगोली अंतगत कायकारी अिभयंता (बांध) (वग-1) या 
संवग चे 01 पद 30.09.2020 रोजी पासून िर त आहे. सदरील पदाचा अितिर त पदभार ी एल 
पी तांब,े उपअिभयंता बांध िज.प उपिवभाग हगोली याचंेकडे सोपिव यात आललेा आहे. 

5. सन 2021-2022 अखेर, उप कायकारी अिभयंता वग-2 चे 01 पद मंजुर असुन, सदर पद पदाचा 
पदभार ी.एस. ही ढवळे, उप कायकारी अिभयंता िज.प. हगोली यां या कडे सोपिव यात आला 
आहे 

6. बांधकाम िवभागातील विर ठ सहा यकाचे 03 पदे मंजूर असून एक पद िर त आहे. 
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10. सं थांच ेअिधकारी व कमचारी यांना  िनयमा नुसार दे यात येणारे मािसक   
पिर िमक व ते अदा कर याची प दत 

 
 
 
िज हा पिरषदे अतंगत िविवध िवभागात कायरत अिधकारी /    कमचा-यांची मािसक पिर िमक बॅके दारे 
अदा कर यात येते.  तसेच पंचायत सिमती तरावरील अिधकारी / कमचा-यांच े पिर िमक सु दा 
बॅके दारे अदा कर यात येते. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. येक सं थांनी सादर केलेली अंदाजप के व संभािवत खच यानुसार 
        ा त तरतूद तसेच सं थांनी केललेा खच   
 
 
 
 
                  *************** िनरंक******************** 
 
 
20. काय माअतंगत दे यात येणा-या अनुदानाची प दत तसेच योजना  
           अतंगत ा त अनुदान व लाभाथ च ेिववरण 
 
 

बांधकामम िवभाग, िज हा पिरषद हगोली  ( मु ा . 12 )  
अं.

. 

िवभागा 
माफत 
राबिव यात 

अनुदाना
ची प दत 

अनुदाना
ची 
ट केवारी 

जाती
ची 
वगवा

मंजुर 
अनुदा
र 

ा त 
अनुदान 

लाभा य
ना वाटप 
अनुदान 

शेरा 
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असणा या 
योजनेतील 
लाभा य चे 
नाव 

री 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
या िवभागामाफत वयै तीक लाभां या योजना राबिव या जात नाहीत 

 
 

कायकारी अिभयंता (बांधकाम) 
िज हा पिरषद हगोली 

 
 
 
मु ा मांक  13:- लाभाथ ना दे यात येणा या सवलती, परवाना कवा अिधकार 

 
---------  िनरंक ----------- 

 
मु ा मांक -14  - तपशीलवार उपल ध असले या मािहतीचे इले ॉनी स मा यमातुन 
तयार केलेले  संि त व प 
 
िज हा पिरषद हगोलीची वबेसाईट तयार कर याचे तािवत आहे..  िज हा पिरषद हगोलीच े
काय लयीन कामकाज संगणीकृत अस याने मािहती या संदभ त सगंणीकृत मािहती िसडी म ये उपल ध 
क न दे यात येईल.् 
 
मु ा मांक- 15 सवसाधारणाकिरता मािहती उपल ध कर यासाठी असललेी सवलत तसेच  
वाचनालयाची काय लयीन वळेा ( यव था अस यास) 

 
---------  िनरंक ----------- 
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मुददा .16 -  मािहती अिधकारी यांची“ नांवे,पदनाम व इतर मािहती 
 
अ

 
िवभागाचे नाव सहा यक मािहती  

अिधका याचे नाव 
व पदनाम 

मािहती अिधकारी 
यांचे नाव व 

पदनाम 
थम अिपलीय 
अिधका याचे 

नाव व पदनाम 
1 2 3  4 5 

1 बांधकाम 
िवभाग,िज हा 
पिरषद 
हगोली 

ी.िप. ही.गंटारा
म, किन ठ 

शासन अिधकारी 
ी.एस. ही ढवळे 

उप कायकारी 
अिभयंता (बाधं) 
िज हा पिरषद 
हगोली  

ी.एल.पी.ताबंे, 
कायकारी 
अिभयंता 
(बांध)िज.प. हगो
ली ( भारी) 

 
 
 
 

17...   िविहत केलेली इतर मािहती आिण वळेोवेळी अ ावत केललेी काशने 
 

---------  िनरंक ----------- 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  *  
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 िज हाü पिरषद हगोली 

 Right  To information Act 2005 
क ीयÖ मािहतीचा अिधकार 2005 अतंगत कलम अ 4 (1) ब अ वये 

िस द करावयाची 1 ते 17 मु ांची 
मािहती पु तका 

 
िश ण िवभाग ( ा.) 

िज हा पिरषद हगोली सन - 2022 
* * * * * * * * 
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 01. मािहतीचा अिधकार 2005 ची ठळक विैश टये 
 
*  मािहती या अिधकारासाठी संिवधािनक तरतुदी के या आहेत. 
 
*  सव नागिरक मािहतीचा अिधकार धारण करील. 
 
* मािहती म य,े अिभलेखे, द ताएैवज, ईमेल, ेस काशने, करार नमुने, कवा इले ॉिनक डेटा (मािहती ) अशा 

कोण याही व पातील कोण याही काराचा समावशे होतो. 
 
* मािहती या अिधकारा म ये, कामाचे, द ताएैवजाच,े अिभलेखाचे िनरी ण कर या या आिण  

याचे उतारे िटप या व यां या माणीत ती घे या या तसेच संगणकात कवा कोण याही साधनात साठिवलेली 
मािहती िड केट, लॉपी, टे स, हीडीओ कॅसेट, या व पात घे या या अिधकाराचंा समावशे होतो. 

 
* सव साधारण करणी, मािहती ितची मागणी के या पासून 30 िदवसां या आत िमळू शकेल 
 
* एखा ा य तीचे िजवीत व वातं य या सबंधातील मािहती ितची मागणी के या पासून 48 तासात परुिव यात 

येईल. 
 
* लेखी मागणी के यावर कवा इले ॉिनक साधना दारे मागणी के यावर मािहती देणे हे येक शासिकय 

ािधकरणावर बंधनकारक कर यात आले आहे.  काही मािहती िमळिव यास मनाई आहे.   
 
* य थ प ा कडील मािहतीसाठी िनबध केल ेआहे. 
 
* क ीय शासिकय मािहती अिधका या या, रा य शासिकय मािहती अिधका या या िनणयािव द या या विर ठ 

दज या अिधका याकडे अिपल दाखल करता येऊ शकेल. 
 
* मािहती िमळिव याचा अज वकार यास नकार िद या ब ल कवा मािहती न िद या ब ल येक िदवसासाठी . 

250/- इतकी शा ती कर यात येईल परंतू शा तीची एकूण र कम 25000/- पये पे ा अिधक असणार नाही. 
 
* कोण याही कारणाने मािहती न िमळाले या, मािहती िमळ यास नकार दे यात आले या, वळेेत मािहती न 

िमळाले या, मािहती िमळ यास जादा शु क भर यास भाग पडले या, अपूण, खोटी व िदशाभलु करणारी मािहती 
िमळाले या य त नी केले या त ारीचा वकार क न याची याय चौकशी कर यासाठी िदवाणी यायालया 

माणे अिधकार असणा या क ीय मािहती आयोगाची व रा य मािहती आयोगाची थापना कर याची मह वपूण 
तरतूद केलेली आहे. 

 
* कोणतेही यायालय या अिधिनयमाने िदले या कोण याही आदेशा या सबंधात कोण याही दावा, अज कवा अं य 

कायवाही दाखल क न घेणार नाही.   
 
* क ीय मािहती आयोगाचा, कवा रा य मािहती आयोगाचा िनणय बंधनकारक असेल 
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* क  सरकारने या अिधिनयमा या दुस या अनुसूिचत िव निद ट केले या गु त वात  व सुर ा संघटनांना िकवा 

यानंी सरकारला पाठिवले या मािहतीसाठी या अिधिनयमा या तरतूदी लागू असणार नाहीत, मा  टाचार व 
मानवी ह काचे उ ंघन करणा या गु त वातशी सबंिधत असणा या मािहतीस यातून वगेळले अस याने यानंा या 
अिधिनयमा या तरतूदी लाग ूआहेत.   

 
*  क ीय मािहती आयोग कवा रा य मािहती आयोग या अिधिनयमा या अंमलबजावणी कर याबाबत वा षक 

अहवाल तयार क न सब◌ंंिधत क  व रा य सरकारला पाठिवल व ते सदर अहवाल संसदेस कवा रा य िवधान 
मंडळास सादर करतील. 

 
* या अिधिनयमाची अिधक भावपणे ◌ंअंमलबजावणी कर यासाठी क  सरकार, लोकजागृती कर यासाठी 

लोकिश णाचा व अिधका यां या िश णासाठी िश णाचा काय म तयार करील आिण यां यासाठी िश ण 
सािह य व मागदशक पु तीका तयार करील. 

 
 
 
* मािहती िमळिव या बाबतची मागणी :- 
 
33) या अिधिनयमा अं वये कोणतीही मािहती िमळिव याची इ छा असलेली य ती  

 
याने कवा ितने मागणी केले या मािहतीचा तपशील िविन द ट करणारी, इं जी मधील कवा ह दी मधील अज 
या े ात कर यात येत आहे या े ा या रा य भाषे मधील लेखी व पातील इले ॉिनक साधना दारे मागणी 

िविहत कर यात येईल.   
 

(क) सबधंीत शासिकय ाधीकरणा या क ीय मािहती अिधका यास कवा यथा थती, रा य शासिकय मािहती 
अिधका यास 

 
(ख)  क ीय सहा यक मािहती अिधका यास कवा यथा थती, रा य सहा यक मािहती अिधका यास करील परंतू 
जर अशी मागणी लेखी व पात करता येऊ शकत नसेल अशा बाबतीत क ीय शासिकय मािहती अिधकारी कवा 
यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधकारी त डी व पात मागणी करणा या य तीस ती लेखािनव ट क न 
सव तोपरी सहा य करील. 

 
34) मािहतीची मागणी करणा या अज त मािहती मागणी करणारी कोणतीही कारणे दे याची कवा यां याशी संपक 

साध यासाठी आव यक असेल याखेरीज अ य कोणतीही वयै तीक मािहती दे याची आव यकता नसेल. 
 
3) (क) जी मािहती अ य शासकीय ािधकरणाने धारण केली आहे, कवा  

(दोन) िजचा िवषय अ य शासिकय ाधीकरणा या कामकाजाशी िनकट सबंिधत आहे अशी मािहती िमळ यासाठी 
एखादया शासकीय ािधकरणाकडे अज कर यात आला असेल या बाबतीत या याकडे असा अज कर यात 
आला आहे ते शासिकय ािधकरण असा अज क◌ंवा यास यो य वाटेल असा अज कवा यास यो य वाटेल असा 
याचा भाग अशा अ य शसिकय  

 
ाधीकरणाकडे ह तातंरीत करील आिण अशा ह तांतरणा बाबत अजदारास ता काळ मािहती देईल. 

 
35) (क) जी मािहती अ य शासिकय ािधकरणाने धारण केली आहे, कवा अशी मािहती िमळ यासाठी एखा ा 

शासकीय ािधकरणाकडे अज कर यात आला असेल या बाबतीत या या कडे असा अज कर यात आला आहे 
ते शासकीय ािधकरण असा अज कवा यास यो य वाटेल असा अज कवा यास यो य वाटेल असा याचा भाग 



149 | P a g e  
 

अशा अ य शासिकय ाधीकरणाकडे ह तातंरीत करील आिण अशा ह तातंरणा बाबत अजदारास ता काळ 
मािहती देईल. 

 
36) परंतू या पोट कलमा नुसार असे अज ने ह तातंरण श य ितत या लवकर कर यात येईल परंतू ते कोण याही 

पिर थतीत तारखे पासून पाच िदवसापंे ा अिधक उशीराने कर यात यणेार नाही. 
 
 
 

मागणी िनकालात काढणे :- 
 

13) कलम 5 या पोट कलम (2) या परंतकूास कवा कलम 6 या पोट कलम (3) या परंतकूास 
अिधन राहून, क ीय शासिकय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधकारी कलम 6 
अ वये मािहती िमळ याची मागणी िमळा या नंतर श य ितत या शी गतीने आिण कोण याही पिर थीतीत मागणी 
िमळा या पासून तीस िदवसां या आत, एकतर िविहत कर यात येईल अशा शु काच े दान के यावर मािहती 
पुरिवल कवा कलम 8 व 9 म ये िविन द ट केले या कारणापंैकी कोण याही कारणासाठी मागणी फेटाळील. परंतू 
जर मािगतललेी मागणी, एखादया य त चे जीवीत व वातं य या सबंधातील असेल तर ती मागणी ा त झा या 
पासून अठठेचाळीस तासां या कालावधीत पुरिव यात येईल. 

 
14) जर क ीय शासिकय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधकारी पोट कलम (1) अ वय े

िविन द ट केले या कालावधीत मािहती िमळ या या मागणीवर िनणय दे यास िन फळ ठरला असेल तर अशा 
क ीय शासिकय मािहती अिधका याने कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधका याने कवा यथा थती 
रा य शासिकय मािहती अिधका याने मागणी फेटाळली अस यास मान यात येईल. 

 
15) जर मािहती पुरिव याचा खच दशिवणा या शु का यितिर त कोणतेही जादा शु क दान के यावर मािहती 

पुरिव याचा िनणय घे यात आला असेल या बाबतीत के ीय शासिकय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य 
शासिकय मािहती अिधकारी मागणी करणा या य तीस  

 
(क)  ते शु क ितला भर याची िवनंती क न पोट -  कलम (1) अ वये िविहत केले या शु का नुसार रकमेत 
काढले या िहशोबासह याने िनध िरत केले या मािहती पुरिव याचा खच दशिवणा या जादा शु काचा तपशील 
देणारी सुचना पाठिवल आिण उ त सचुना पाठिव याचा व शु काच े दान के याचा मधला कालावधी या पोट 
कलमा म ये िन द ट केले या 30 िदवसां या कालावधीची पिरगणना कर या या योजनाथ वगळ यात येईल. 

 
 (ख) अिपलीय ािधकारी, कालमय दा ि या व इतर कोणतेही व प यां या तपशीलासह आकारले या  

शु का या रकमेसबधंी या िनणयाचे पुनिवलोकन कर या या बाबतीतील याचे कवा ितच े अिधकार कवा 
पुरिवले या मािहतीचे व प यासंबंधी मािहती देणारी सुचना पाठिवल. 

 
(8) जे हा िमळवावयाचा अिभलेख कवा याचा भाग या अिधिनयां वये पुरिवणे आव यक असेल आिण याला मािहती 

पुरवायची आहे अशी य ती पंच ानि यां या टीने िवकलागं असेल या बाबतीत क ीय शासकीय मािहती 
अिधकारी यथा थती रा य शासकीय मािहती अिधकारी िनरी ण कर यासाठी यो य असेल असे सहा य 
पुरिव यासह मािहती िमळणे सहा यभतु हो यासाठी सहा य पुरवील. 

 
37) जे हा िमळवायची मािहती छापील व पात कवा कोण याही इले ॉिनक नमु यात पुरवावयाची असेल या 

बाबतीत पेाटकलम (6) तरतूदीस अिधन राहून अजदार िविहत कर यात येईल असे शु क दान करील. 
परंतू कलम 6 या पोटकलम (1) अ वये आिण कलम 7 या पोट कलम (1) व (5)  

िविहत केलेले शु क वाजवी व पात असेल आिण समुिचत शासना कडून िनध िरत कर यात येईल.  अशा 
दािर य रेषेखाली असणा या य ती कडून असे कोणतेही शु क आकार यात येणार नाही. 
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38) पोट कलम (5) म ये काही अंतभतू असले तरी मािहतीची मागणी करणा या य तीस जर शासकीय ािधकरण 

पोटकलम (1) म ये िविन द ट केले या कालमय देचे पालन कर यास िन फळ ठरले असतील तर मोफत मािहती 
पुरिव यात येईल. 

 
39) पोट कलम (1) अ वये कोणताही िनणय घे यापूव  क ीय शासकीय मािहती अिधकारी, कवा यथा थती रा य 

शासकीय मािहती अिधकारी कलम 11 अ वये य त केलेले अिभवदेन िवचारात घेईल. 
 
40) जे हा पोट कलम (1) अ वये मागणी फेटाळ यात आली असेल या बाबतीत क ीय शासकीय मािहती अिधकारी 

कवा यथा थती रा य शासकीय मािहती अिधकारी मािहतीची मागणी करणा या य तीस  
 

(एक) अशी मागणी फेटाळ याची कारणे 
(दोन) मागणी फेटाळ या िव द या कालावधीत अपील करता येईल तो कालावधी आिण  
(तीन) अपीलीय ािधकरणाचा तपिशल कळिवल 

 
9) मािहती जर ती शासकीय ािधकरणा या साधनसाम ी या माणा बाहेर नसेल तर कवा िविवदा पद 

अिभलेखा या सुरि ततेस कवा पिरर णास हानीकारक नसेल तर सवसाधारणपणे ती या व पात मागिव यात 
आली असेल याच व पात पुरिव यात येईल. 
 
मािहती उघड कर यातून सूट 
(5) या अिधिनयमात काहीही अंतभतू असले तरी कोण याही नागिरकास 
 
(क) जी मािहती उघड के याने भारताचे सावभौम व व अखंडता, रा ाची सुरि तता, युहतं ा मक वै ािनक 
कवा आ थक िहतसबंध, िवदेशी रा ाशी असलेले सबंध या बाधकिर या पिरणाम होईल कवा एखा ा अपराधास 

िचथावणी िमळेल अशी मािहती 
 
(ख)  जी मािहती िस द कर यास कोण याही यायालयाकडून कवा यायािधकरणा कडून प टपणे मनाई 
कर यात आली असेल कवा जी मािहती उघड के याने यायालयाचा अवमान होईल अशी मािहती  
 
(ग) जी मािहती उघड के याने, संसदे या कवा रा य िवधान मंडळा या िवशेष अिधकाराचा भगं होईल अशी 
मािहती 
 
(ध) जी मािहती उघड के याने अिधका अिधक लोकिहताची हमी िमळेल अशी स म ािधकरणाची खा ी पटली 
नसेल तर अशी एखादया य ती या िव ासा ीत सबंधामुळे यास उपल ध झाललेी मािहती  
 
(च) िवदेशी सरकार कडून गु त व पात िमळालेली मािहती 
 
(छ) जी मािहती उघड के याने कोण याही य तीचे जीवन व शारिरक सुर ीतता धो यात येईल अथवा काय ाची 
अंमलबजावणी कर यासाठी क◌ंवा सुरि तते या योजनाथ गु त व पात िदले या मािहतीचा ोत कवा 
िमळालेल ेसहा य ओळखता येईल अशी मािहती. 
 

 (ज) िज यामुळे गु हेगारांचे अ वषेन कर यास कवा यानंा अटकाव कर यास कवा याचंेवर खटला दाखल 
कर यास अडथळा येईल अशी मािहती 

 
 (झ) मं ी पिरषदे या सिचवां या इतर अिधका या या स ा मसलती या (िवचार िवमश या) अिभलेखास मं ी 

मंडळाची कागदप  े
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 परंतू मं ी पिरषदाचे िनणय, याची कारणे व या आधारे िनणय घे यात आले होते याची मािहती िनणय घे यात 

आ या नंतर आिण िवषय पूण झा या नंतर वा समा त झा या नंतर जनतेस दे यात येईल. 
 
 
 ( ) जी मािहती उघड कर याचा कोण याही सावजिनक कामकाजाशी कवा िहतसबंधाशी कोणताही सबंध नसेल 

कवा जी मािहती उघड के याने य ती या खाजगीपणाचे िवनाकारण उ ंघन होईल अशी वयै तीक मािहतीशी 
सबंधीत असलेली मािहती यापक लोकिहता या टीने उघड करणे समथिनय आहे. अशी क ीय शासकीय 
मािहती अिधका याची कवा रा य शासकीय मािहती अिधका याची खा ी पटली अस या खेरीज देणे बंधनकारक 
असणार नाही. 

 
 परंतू जी मािहती संसदेस कवा रा य िवधान मंडळास दे याचे नाकारता येऊ शकत नाही अशी मािहती दे यास 

कोण याही य तीस नाकारता येणार नाही. 
 
 (2) शासकीय गपुीते अिधिनयम (1923 चा 19 ) याम ये अंतभतू असले तरी कवा पोट कलम (1) नुसार अनु ये 

असले या मािहती उघड कर यातील सुटीपैकी मािहती उघड कर यात कोणतीही असली तरी, एखादे 
सावजिनक ािधकरण जर संरि त िहतसंबंधा या हानीपे ा मािहती उघड के याने सावजिनक िहतसबंध जा त 
असेल तर मािहती दे यास परवानगी देईल. 

 
 (3) पोट कलम (1) या खंड (क) (ग) (झ) या तरतूदीस अिधन राहून कलम 6 अ वय े या तारखेस कोणतीही 

मािहती िमळ याची मागणी केली असेल या तारखेपासून 20 वष पूव  घडली असेल, घडून आली असेल कवा 
घडून गेली असेल अशी कोणतीही घटना, संग कवा बाब या सबंधातील कोणतीही मािहती या कलमां वये 
मािहतीची मागणी करणा या कोण याही य तीस पुरिव यात येईल. 

 
 परंतू या तारखे पासून 20 वष चा उ त कालावधी मोजावयाचा आहे. या तारखे सबंधी कोणतीही िववाद 

उदभव यास या वरील क  सरकारचा िनणय या अिधिनयमासाठी तरतूद केले या नेहमी या अिपलास अिधन 
राहून अंितम असेल. 

 
 िवव ीत करणी मािहती दे यास नकार दे याची कारण :- 
 
 कलम 8 या तरतूदीस बाधा न येता, क ीय शासकीय मािहती अिधका-यास कवा यथा थतीत रा य शासकीय 

मािहती अिधका-यास जर मािहती पुरिव या या अशा मागणी म ये रा य खेरीज य तीम ये अ ती वात काशन 
अिधकाराचे उ ंघन होत असेल तर मािहतीची मागणी फेटाळू शकेल. 
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2 -  अिधकारी व कमचारी याचं ेअिधकार व कत ये 

 
 
 

क ीय मािहतीचा अिधकार 2005 
िवभागाच ेनांव:- िश ण िवभाग ( ा.) िज.प. हगोली 

 
अ.  अिधन त अिधकारी व कमचा-

याचंा हु ा 
याचंे कत य (शासनाने/अिधका-याने ठरवुन िदलेले) 

1 2 3 
1 िश णािधकारी ( ा.) िवभाग मुख हणनु काय लयीन शासन हाताळणे 
2 सहा यक शासन अिधकारी 17. संपूण काय लयीन कामकाजावर िनयं ण ठेवणे व इतर शाखे कडील 

कमचा-याकंडून काम क न घेणे. 
18. खाते मुखां या गैरहजरीत काय लयीन कामकाज वळे यावळेी 

व िश तीत पार पाडणे. 
19. काय लयातील सव शाखेतील पंिजका अिध क याचंे कडून खाते 

मुख याचंे कडे सादर करणे. 
20.  आवक जावक िवभागावर िनयं ण ठेवणे. 
21. विर ठाकंडून ा त झाले या प , अध शासिकय प  आयु त 

काय लयातील प , फ स इ यादी प ावर वळेे यावळेी कायवाही 
संबिधत शाखे कडून क न घेणे. 

22. वाहन व टोअर शाखेवर शासिकय िनयं ण ठेवणे. 
23. मह वाचे प  ा त झा यास खाते मुखं◌ा या विरत नजरेस 

आणाव े व यावर संबिधत शाखे कडून करणे िनकाली काढ यास 
कमचा-याशंी पाठपुरावा करणे. 

24. काय लयास ा त झाले या टपालावर अिभ ाय न दवून 
वा री तव खाते मुख याचंे कडे सादर करणे 

25. दुर वनी संदेश घेणे व या बाबत पुढील कायवाही करणे. 
26. महारा  मािहतीचा अिधिनयम 2005 अंतगत सहा यक मािहती 

अिधकारी हणनु काम करणे. 
3 किन ठ शासन अिधकारी 1. िज हा पिरषदे कडील िश ण िवभागाचे अिभ ाया तव येणा-या सव 

संिचकावंर अिभ ाय देणे. 
2. िश ण िवभागा कडील सव संिचकावंर अिभ ाय देणे. 
3. येक मिह यात एका टेबलची तपासणी करण े
4. खाते मुख यां या कडून िनणयासह ा त झाले या संिचका संबिधत 

शाखेस वाटप करणे 
5. आ थापना शाखेवर िनयं ण ठेवणे व नेमुन िदलेले शाखेतील काम 

पहाणे 
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6. येक आठवडयास लंिबत करणे/ वकशीट वर आठवडयास 
गोषवा-यासह पुण क न घेणे. 

4 किन ठ सहा यक (आ थापना 1,2) 1. वग 1 व वग 2 राजपि त अिधकारी याचंी आ थापना िवषयक सव 
कामे. 

2. वग 1 व वग 2 राजपि त अिधकारी याचं े वास दैनंिदनी तसेच 
वास भ ा देयके. 

3. िश णािधकारी ( ा.) उप िश णािधकारी ( ा.) व गट 
िश णािधकारी, अिधकारी याचंे वतेन देयके तयार क न कोषागार 
येथून मंजूर क न घेणे व अदा करणे 

5 किन ठ सहा यक (आ थापणा 3( ा 
) 

1. वग 3 ( ाथिमक िश क) कमचा-याचंी आ थापना िवषयक सव कामे 
2. सरळसेवा/पदो ती बाबत कायवाही करणे 
3. वग-3 ( ाथिमक िश क) कमचारी याचंी जे ठता सुची व थायी वाचा 

लाभ देणे बाबत. 
4. मा.आयु त/शासन संदभ  बाबतची सव मािहती सादर करणे 
5. मािसक, ितमािह अहवाल, (िर त पदे, अनुशेष,) पाठिवणे 
6. वग-3 ( ाथिमक िश क) कमचा याचंे सव साधारण बद या बाबत 

कायवाही. 
 विर ठ सहा यक (आ थापणा 

3(मा)) 
1. वग 3 (मा यिमक िश क) कमचा-याचंी आ थापना िवषयक सव 

कामे 
2. सरळसेवा/पदो ती बाबत कायवाही करणे 
3. वग-3 (मा यिमक िश क) कमचारी याचंी जे ठता सुची व 

थायी वाचा लाभ देणे बाबत. 
4. मा.आयु त/शासन संदभ  बाबतची सव मािहती सादर करणे 
5. मािसक, ितमािह अहवाल, (िर त पदे, अनुशेष,) पाठिवणे 
6. वग-3 (मा यिमक िश क)  कमचा याचंे सव साधारण बद या 

बाबत कायवाही. 
 किन ठ सहा यक (अ थापना 4) 1. काय लयीन कमचारी याचंी आ थापना िवषयक सव कामे. 

2. काय लयीन कमचारी याचंे वास दैनंिदनी तसचे वास भ ा 
देयके. 

3. काय लयीन कमचारी याचंी सेवा िनवृ ी िवषयक सव करणे. 
 किन ठ सहा यक (आ थापना 5) 1. िश काचंे सव रजा करणे हाताळणे 

2. संपुण बैठक मािहती संकलीत क न सादर करणे 
3. िश ण सिमती बैठक. 

: विर ठ सहा यक (आ थापना 6) 1. िश काचंे सेवा िनवृ ी िवषय संपुण कामे 
2. िश काचंे अंतीम भिव य िनव ह िनधीचे कामे. 
3. िश काचंे अंतीम गट िवमा योजनेचे कामे. 

 किन ठ सहा यक (आवक िवभाग) 1. आवक िवभागातील संपुण टपाल घेणे. 
2. आवक िवभागातील संपुण टपाल न दणीकृत करणे. 
3. िश काचंे वै िकय तीपुत  करणे हाताळणे. 
 

 विर ठ सहायक (चौकशी) 1. ा त त ारीची चौकशी अिधकारीची नेमणकू करणे. 
2. िनलबंन, पुण थापीत, सव करणे हाताळणे. 

 किन ठ सहा यक लेखा (भाडंार 
िवभाग) 

1. भाडंार शाखेतील सव कामे पाहणे. 
2. जािहरात यव थापन व देयक िबल बनवणे 
3. दुर वनी यव थापन,  देयक अदायगी. 
4. काय लयीन टेशनरी व सािह य खरेदी संदभ त कायवाही करणे. 
5. लेखा पिर ण पिर छेदिनहाय अहवाल सादर करणे. 
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6. िश ण िवभागातंंगत संपुण योजना. 
 किन ठ सहा यक लेखा (रोखपाल) 1. सव कमचारी याचंे कोषागार काय लय व अथ िवभागातून 

धनादेश ह तगत क न कमचारी यां या बँक खा यात याचंे 
वतेन जमा करणे. 

2. र कम िवतरीत झा यानंतर रोख िकद अ ावत करणे. 
3. सव िश काचंे भिव य िनव ह िनधी अ ीम मा य व वग करणे. 
4. वा षक शासन अहवाल तयार करणे 
5. िव ाथ  अपघात िवमा योजने अंतगत कामे पाहणे 

 विर ठ सहा यक लेखा (बजेट) 1. सव िश क व अिधकारी याचंे बजेट मागणी करण े
2. ा त बजेट िवतरीत करणे. 
3. सव िश काचंे आंतर िज हा बदली करणे हाताळणे. 

 
 िव तार अिधकारी (िश ण) 1. सव कमचा याचंे चटोपा याय व िनवड ेणी ताव तपासणी 

करणे. 
2. शाळेस भटे देणे अहवाल सादर करणे. 
3. त ार करणात चौकशी अिधकारी हणनू कायकरणे. 
4. िश काचंे चटोपा याय व िनवड ेणी चा लाभ देणे 

 किन ठ सहा यक 1. शालेय पोषण आहार योजनेचे संपुण कामे करणे  
2. िव ा य या नावात व जातीत बदल करणे बाबत. 

 डाटा एं ी आपरेटर 1. काय लयातील संपूण संगणकीय फीड ग करणे. 
 विर ठ सहा यक 1. खाजगी ाथिमक शाळा संपुण आ थापना 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



155 | P a g e  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
03..   यो य माग ने िनणय घे याचे ि येत अनुसरावयाची कायप दती 

 
26. कमचा-याचंे महारा  नागरी सेवा (िश त व अपील), (वतणकु) िनयम 1979  मधील तरतुदीनुसार िश तभगं 

िवषयक कायवाही करणे 
27. वग क व ड मधील कमचा-यानंा, यानंी 12 वष िनयत सेवचेी पुण केली आहे यानंा अहता, पा ता व जे ठता इ. बाबी 

िवचाराथ घेऊन विर ठ वतेन ेणी मंजुर करणे. 
28. वग क व ड मधील कमचा-यानंा पदो ती देतानंा अहता, पा ता व जे ठता, गोपिनय अहवाल इ. तपासुन पा  

ठरवुन पदो ती देणे. 
29. वग क व ड मधील कमचा-यानंा िनयु ती देतानंा सेवायोजन काय लयाकडुन/ वृ प ात जािहरात देऊन उमेदवाराचंी 

मागणी करणे, मुलाखती घेणे व अनुशेषा माणे िनयु ती देणे 
30. शासिकय कामकाजाचे मु यमापन क न गोपिनय अहवाल िलिहणे. 
 

 
 
 

04-कत य पार पाड यासाठी शासिकय ाधीकरणाने ठरवून िदललेी  माणके 
 

 
क ीय  मािहतीचा अिधकार 2005 

मु ा .  4  िवभागाच ेनावं :- िश ण िवभाग ( ा.) िज.प. हगोली 
अ.

 
काय लय मुखासह 
अिधिन त अिधकारी 
हु ा 

कत य पार पाडतानंा शासनाने ठरवुन िदलेली माणे मापदंड 
(दरमहा) 
दौ-याचे 
िदवस 

रा ीचे 
मु का
म 

भटेी काय लयी
न द तर 
तपासणी 

कामा
ची 
पाहणी
/ 
तपास
णी 

कामाचे 
मु याकं
न 

शे
रा 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 िश णािधकारी ( ा.) 11 3 15 1 12 10  
2 उप िश णािधकारी 

( ा.) 
 11 3 15 1 12 10  

 
 
 
 

 
06 :-कमचारी आपली कत य पार पाडीत असतानंा उपयोगात येतील अस ेिनयम, िविनयम, सुचना, िनयम पु तका 

व अिभलखे 
 
66. िज हा पिरषद पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 
67. नागरी ह  संर ण अिधिनयम 1955 
68. मुंबई ाम पंचायत अिधिनयम 1958 
69. महारा  नागरी सेवा (िनवृ ीवतेन) िनयम 1982 
70. महारा  नागरी सेवा (पद हण अवधी वये र सेवा, िनलंबन, बडतफ  व सेवतुेन काढुन टाकणे) िनयम 1981 
71. महारा  नागरी सेवा (रजा) िनयम 1981 
72. महारा  नागरी सेवा (वतेन) िनयम 1981 
73. महारा  िज हा पिरषद व पंचायत सिम या (अंदाजप क) िनयम 1966 
74. महारा  नागरी सेवा (सेवे या सवसाधारण शत ) िनयम 1981 
75. महारा  नागरी सेवा (िश त व अिपल) िनयम 1981 
76. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा िनयम 1968 
77. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा (सेवा वशे) िनयम 1967 
78. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा (िश त व अपील) िनयम 1964 
 
 

                  06         काय लयातील अिभलखेाच ेिवगतवारी नुसार िववरणप  
 
आ थापना शाखेतील अिभलेख 6 ग े  प दती माणे लाव यात आलेला आहे. कायवाही झालेली करणे 

(न ती) आं ल अिभलेखागारात जतन क न ठेव यात येतात.  
सदर करणे अिभलेखागारात खालील माणे वगवारी क न िनरिनराळया रंगां या ब याम ये ठेव यात आलेला 

आहे. 
अ. लाल रंगा या ब याम ये       - कायम व पी 
ब. िहर या रंगा या ब याम ये     - 30 वष किरता 
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क.िपवळया रंगा या ब याम ये   - 15 वष करीता 
ड. पाढं-या रंगा या ब याम ये    - 5 वष करीता 

      उपरो त माणे कालावधी संप यानंतर अिभलेखाची यादी तयार क न स म अिधका-याचंी परवानगी घेऊन 
अिभलेख न ट के या जातो. 
 
 

07  शासिकय कामकाजाचा टीकोन व िनतीिनध रण संबंधाने सवसामां याच े परामशकिरता कर यात आललेी  
यव था. 

 
 

िववरण प  अ  
 

शासन िनणय ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग . ानास/1097 सी.आर.112 / 08.       
 िद.23 जुन 1999 चे जोड प   

ाम थाची सनद, सेवा व मानके अंमलबजावणी देखरेख नोद वही 
 

अनु.
. 

अजदाराचे नाव सेवचेा 
कार 

सनदीम ये 
िविहत केलेला 
कालावधी 

मागणी 
अज चा िद. 

सेवा 
माणप  

िद याचा िद. 
िवलंब झाला 
अस यास याची 
कारणे 

1 2 3 4 5 6 7 
 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

  
िववरण प  - 3 ब 

िज हा पिरषद तर योजनािवषयक जबाबदारी 
                  शासन िनणय ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग . ानास-1097/सीआर112/08,िद.23 जुन 1999 च े
जोडप  

अ.
 

कायसुची जबाबदार 
कमचारी/ 
अिधकारी 

कायपुत चा 
कालावधी 

िविहत मुदतीत कायपुत  
न        झा यास कोण या 
अिधका याकडे त ार 
करावी 

िज हा पिरषद तर 
01 िश ण िवभाग िनवृ  

कमचा याची सेवा 
िनवृ ी करणे / गट 
िवमा योजना / भिव य 
िनव ह िनधीचा 
आथ क लाभ देणे 

िश णािधकारी 
( ा.) 
िज.प. हगोली 

सेवा 
िनवृ ीनंतर 
30 िदवस 

मु य कायकारी 
अिधकारी िज हा पिरषद 
हगोली 

02 िज हा सेवा वग 3 व 
वग 4 च े पदावर 
िनयु ती देणे 

िश णािधकारी 
( ा.) 
िज.प. हगोली 

िनवड यादी 
ा त 

झा यानंतर 
15 िदवसात/ 
िनवड 
सिमतीने 
िदले या 
मुदतीनुसार 

मु य कायकारी 
अिधकारी िज हा पिरषद 
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08. दोन कवा यापे ा अिधक असणा-या मंडळ, पिरषद सिमती व इतर संघटना या बाबतचा तपिशल   
सवसामा या पयत प हचता करता येईल.  

 
 
 

कलम  4 (1) (ब) (viii) नमुना (अ) 
िज हा पिरषद हगोली येथील िश ण िवभागा या 

काय लयातील सिमतीची यादी कािशत करणे 
 

िश ण सिमतीची रचना  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

अ
 

पद नाव 
1 2 3 
1. सभापती  भाकर च हाण  
2 सद य बाबाराव खंदारे 
3 सद य  रामरतन शदे 
4 सद य गौतम िभसे  
5 सद य योगाजी चौतमल  
6 सद य िजवनलता  
7 सद य संभा पा एकलारे   
8 सद य  
9 सद य  
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कलम 4 (1) (ब) (viii) नमनुा (क) 
िज हा पिरषद हगोली येथील िश ण िवभागा या 

काय लयातील िवषय सिमतीची यादी कािशत करणे 
िज हा पिरषद, हगोली. 

मा.सभापती/ समा.सद य याचंी यादी 
अ.  नाव मा.सव ी/ ीमती पद प ा मोबाईल  

1 र नमाला भाकर च हाण  मा.सभापती, िश ण व अथ 
सिमती िज.प. हगोली 

म.ुपो.तुळजापुरवाडी 
ता.वसमत िज. हगोली 

8668692672 
7083336707 

2 बाबाराव खंदारे स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुपो.कळमनुरी 
ता.कळमनुरी िज. हगोली  

8888331215 
3 रामरतन शदे  स मा. सद य 

िज.प. हगोली. 
म.ुपो.जवळा पळशी ता.     
सेनगावं 

9922622111 
4  योगाजी चौतमल  स मा. सद य 

िज.प. हगोली. 
म.ुइसापुर रमणा 
पो.खानापुर (िच) 
ता.िज. हगोली 

9850807503 

5  िजवनलता पिरहार स मा. सद य 
िज.प. हगोली. 

म.ुपो.जवळा बाजार 
ता.औंढा  

9604448844 
6 संभा पा एकलारे   स मा. सद य 

िज.प. हगोली. 
म.ुबाभळूगावं ता.वसमत 9822943411 

7 िर तपद िर तपद िर तपद िर तपद 
8 िर तपद िर तपद िर तपद िर तपद 
9 िर तपद िर तपद िर तपद िर तपद 
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09 -  अिधकारी व कमचा-याचंी यादी 
 
 

िश ण िवभाग ( ा.), िज हा पिरषद हगोली 
अिधकारी व कमचारी याच  माहे िडसबर-2021 अखेरची मािहती. 

अ.
. 

अिधका-याचं ेनावं पदनाम वग जु िदनाकं दुर वनी 
माकं 

एकूण वतेन 
1 2 3 4 5 6 7 
1 ी.एस.एस.सोनट

के  
िश णािधकारी ( ा.) वग-1 एि ल 2018 221826 िश.अ.( ा.)  

2 ी.आर आर पातळे 
( )  

उप िश णािधकारी 
( ा.) 

वग-2  222473 ----- 

अ.
. 

कमचा याचं ेनावं पदनाम वग िश ण िवभागात जु 
झा याचा िदनाकं 

दुर वनी 
माकं 

एकूण वतेन 

1 ी.एन.जी वै णव  क  अिधकारी वग 3 24/09/2019 222473  
2 ी.एस.के.िमसलवा

र 
काय लयीन अिध क वग 3 जून 2015 222473  

3 ी.टी.के.जाधव  िश ण िव तार 
अिधकारी 

वग 3 स टबर-2019 222473  
4 ी.एम.के.जुमडे िश ण िव तार 

अिधकारी 
वग 3 स टबर-2019 222473  

5 िर तपद िर तपद िर तपद िर तपद िर तपद  
6 ीमती.एस बी 

जोगदंड  
विर ठ सहा यक वग 3 17/10/2017 222473  

7 ी.अढागळे डी.के. विर ठ सहा यक वरग् 3 09/10/2013 222473  
8 ी.कालकर एम.बी. विर ठ सहा यक वग 3 21/08/2012 222473  
9 ी.अंभोरे ही.आर. किन ठ सहा यक 

(लेखा) 
वग 3 23/08/2012 222473  

10 ी.के.जी.पोटे किन ठ सहा यक 
(लेखा) 

वग 3 15/10/2019 222473  
11 कु.एम एस बादाड  किन ठ सहा यक वग 3 02/07/2019 222473  
12 ीमती.एस एस 

सरोदे 
किन ठ सहा यक  वग 3 स टबर-2019 222473  

13 ी.हराळ आर. टी.  किन ठ सहा यक वग 3 01/11/2012 222473  
14 ी. बागंर एस. जी. किन ठ सहा यक वग 3 01/11/2012 222473  
15 ी. दराडे ए. एन. किन ठ सहा यक वग 3 15/07/2014 222473  
16 ीमती रसाळ के.डी. पिरचर वग 4 07/07/2001 222473  
17 ीमती जाधव पी. ए.  पिरचर वग 4 24/08/2000 222473  
18 ीमती खुडे एस. डी.  पिरचर वग 4 12/12/2012 222473  
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10.. सं थाचं ेअिधकारी व कमचारी यानंा  िनयमा नुसार दे यात येणारे मािसक   पिर िमक व ते 
अदा कर याची प दत 
 
 
 
िज हा पिरषदे अंतगत िश ण िवभागात कायरत अिधकारी /    कमचा-याचंी मािसक पिर िमक 
बॅके दारे अदा कर यात येते.  तसेच पंचायत सिमती तरावरील अिधकारी / कमचा-याचं े
पिर िमक सु दा बॅके दारे अदा कर यात येते. 
 
  
 
11.. येक सं थानंी सादर केललेी अदंाजप के व संभािवत खच यानुसार ा त तरतूद तसेच 
सं थानंी केललेा खच   
 
 
 
                                   ************** िनरंक******************** 
 
 
 
12.काय माÉ अतंगत दे यात येणा-या अनुदानाची प दत तसेच योजना अंतगत ा त अनुदान व 
लाभाथ च ेिववरण 
 
 
                                  ******************िनरंक********************** 
 
िवभागाच ेनांव:- िश ण िवभाग ( ा.) िज.प. हगोली  ( मु ा . 12 ) 
 
अ
.
र 

िवभागामाफ
त राबिवत 
असणा-या 
योजनेतील 
लाभा याचंे 
नावं 

अनुदाना
या प दत 

अनुदाना
ची 
ट केवारी 

जाती
ची 
वगवा
री 

मंजुर 
अनुदा
न 

ा त 
अनुदा
न 

लाभा य ना 
वाटप 
अनुदान 

शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
 
 
 

 
 

िनरंक 
 
 

िनरंक 
 
 

िनरंक 
 
 

िनरंक 
 
 

िनरंक 
 
 

िनरंक 
 
 

िनरंक 
 
 

िनरं
क 
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मु ा  माकं  13:- लाभाथ ना दे यात येणा या सवलती, परवाना कवा अिधकार 

 
---------  िनरंक ----------- 

 
मु ा माकं -14  - तपशीलवार उपल ध असले या मािहतीच ेइले ॉनी स मा यमातुन तयार 
केलले े संि त व प 
 
िज हा पिरषद हगोलीची वबेसाईट तयार कर याचे तािवत आहे..  िज हा पिरषद हगोलीचे 
काय लयीन कामकाज संगणीकृत अस याने मािहती या संदभ त संगणीकृत मािहती िसडी म ये 
उपल ध क न दे यात येईल. 
 
मु ा माकं- 15 सवसाधारणाकिरता मािहती उपल ध कर यासाठी असललेी सवलत तसेच  
वाचनालयाची काय लयीन वळेा ( यव था अस यास) 

 
---------  िनरंक ----------- 

 
 
मु ा .16-मािहती अिधकारी याचंी “नाव,ेपदनाम व इतर  मािहती. 
क ीय मािहतीचा अिधकार- 2005 िज हा पिरषद हगोली 
 
 
अ

 
िवभागाच ेनाव सहा यक मािहती  

अिधका याच ेनाव व 
पदनाम 

मािहती अिधकारी 
याचं ेनाव व पदनाम 

अिपलीय 
अिधका याच ेनाव व 

पदनाम 
1 2 3  4 5 

1 िश ण िवभाग 
( ा.) 

िर तपद ी.आर आर पातळे 
भारी उप 

िश णािधकारी ( ा.) 
ी. एस एस 

सोनट के  
िश णािधकारी 
( ा.) 

 
 
 
 
 

17..   िविहत केललेी इतर मािहती आिण वळेोवळेी अ ावत केललेी काशने 
 
 

---------  िनरंक ----------- 
 

** * * * * * * * * * * * * * * *  *  
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 िज हा पिरषद हगोली 

 
Right to Information Act 2005 

 

 
क ीय मािहतीचा अिधकार 2005 अंतगत कलम अ 4 (1) ब अ वये 

िस द करावयाची 
1 ते 17 मु ांचीमािहती पु तका 

 
      आरो य िवभाग िज.प. हगोली 
 
                    सन -2022 
                          
                           * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



164 | P a g e  
 

 
अनु मिणका  
 

अ. . िवषय पान . 
01 संघटन या काय च तपिशल आिण कत याचा तपिशल  
02 अिधकारी व कमचारी याचं ेअिधकार व कत य  
03 यो य माग ने िनणय घे याचे ि येत अनुसरावयाची कायप दती  
04 कत य पार पाड यासाठी शासिकय ाधीकरणाने ठरवून िदलेली 

माणके 
 

05 कमचारी आपली कत य ेपार पाडीत असतानंा उपयोगात येतील अस े
िनयम, िवनीमय, सुचना, िनयम पु तीका व अिभलेख 

 
06 काय लयातील अिभलेखाचे िवगतवारी नुसार िववरणप   
07 शासिकय कामकाजाचा टीकोन व िनधीिनध रण संबधाने 

सवसामां याच ेपरामशकरीता कर यात आलेली यव था 
 

08 दोन कवा या पे ा अिधक असणा-या मंडळ, पिरषद, सिमती व इतर 
संघटना या बाबतचा तपिशल सवसामा या पयत प हचता करता येईल  

 
09 अिधकारी व कमचारी याचंी यादी  
10 सं थाचं ेअिधकारी व कमचारी यानंा िनयमा नुसार दे यात येणारे 

मािसक पािर िमक व ते अदा कर याची प दत 
 

11 येक सं थानंी सादर केलेली अंदाजप के व संभािवत खच या नुसार 
ा त तरतूद तसेच सं थानंी केलेला खच 

 
12 काय मातंगत दे यात येणा-या अनुदानाची प दत तसेच योजना 

अंतगत ा त अनुदान व लाभाथ चे िववरण  
 

13 लाभाथ ना दे यात येणा-या सवलती, परवाना कवा अिधकार  
14 तपिशलवार उपल ध असले या मािहतीच ेइले ॉिनक मा यमातून 

तयार केलेल ेसंि त व प 
 

15 सवसाधारणा किरता मािहती उपल ध कर यासाठी असलेली सवलत, 
तसेच वाचनालयाची काय लयीन वळे ( यव था अस यास ) 

 
16 मािहती अिधकारी याचंी नाव,े पदनाम, व इतर मािहती  
17 िविहत केलेली इतर मािहती आिण वळेोवळेी अ ावत केलेली काशने  
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01)  संघटने या काय चा तपिशल आिण कत याचा तपिशल 
                    02) अिधकारी व कमचारी यांच ेअिधकार व कत य 

 
                   कि य मािहतीचा अिधकार 2005 मॅ युअल . 2  ची मािहती 
 

िवभागाच ेनांव :-  आरो य िवभाग िज हा पिरषद, हगोली. 
अ. 

ं . 
अिधन त अिधकारी व 
कमचा याचा हु ा 

याचंे कत य (शासनाने/ अिधका याने ठरवून िदलेली) 
1 2 3 

मु यालय 
1 िज हा आरो य 

अिधकारी 
 िज हा पिरषद अंतगत आरो य िवभागाचे िवभाग मुख वग-

2,3,4 अिधकारी/ कमचारी ाचंे अ थापना िवषयक बाबी स म 
अिधकारी समजुन िनयं ीत करणे. 

 िज ात ािमण भागात व शासना या इतर योजना, 6 रा य 
काय म यश वीिर या राबिवणे. 

 ािमण भागात आरो य सेवा सुरळीत ठेवुन िनयं ीत व 
अिततातडीचे वळेी यो य उपाय योजना करणे.  

2 अित. िज हा आरो य 
अिधकारी 

िज हा आरो़ य अिधकारी ानंा सहा यक हणनु उप िनद ट 
कामात मदत करणे.  

3 सहा. िज हा आरो य 
अिधाकारी 

वरील माणे  
4 शासिकय अिधकारी शासिकय कामावर िनयं ण ठेवणे 
5 सहा यक शासन 

अिधकारी 
काय लयीन कामकाजावर काय लयीन अिध काचे सहा याने 
िनयं ण ठेवणे. 

6 सहा. लेखा अिधकारी लेखा िवभागातील कामकाजावर व लेखा िवषयक मागदशक स ा 
देणे.  

7 सा यंकी अिधकारी रा य तरावरील योजना संबंधाने िज हा आरो य अिधाकरी यानंा 
सां यकीय मािहती संकलीत क न सादरीकरण करणे.  

8 किन ठ शासन 
अिधकारी 

द तर धारकावर िनयं ण व प यवहार व न तीवर मागदशक 
अिभ ाय न दिवणे व िज हा आरो य अिधकारी यानंी सोपिवललेी 
कामे.  

9 विर ठ सहा यक (लेखा) सहा यक लेखा अिधकारी यानंी िदले या सुचनेनुसार लेखा 
िवभागातील कामकाज करणे व लखेा िवषयक स ा देणे.   

10 विर ठ सहा यक 
(िलपीक वग य) 2 पदे  

आ थापना िवषयक द तर धारक व िज हा आरो य अिधकारी यानंी 
सोपिवलेली कामे.  

11 किन ठ सहा यक (6 पदे) काय लयीन आ थापना/ लेखा व इतर बाबवार द तर धारक व 
िज हा आरो य अिधकारी यानंी सोपिवलेली कामे.  

12 आरो य पयवे क 
(िव तार) 2 पदे 

आरो य िवषयक योजना व काय लयीन कामे बाबवार द तर व 
पयवे कीय कामे.  

13 िज हा सावजनीक 
पिरचारीका 

लसीकरणाचे व मातृ व योजा शालेय आरो य, नवसंिजवनी योजना, 
मानव िवकास योजना, डॉ टर तुम या गावी योजना याचंी मािहती 
संकलीत करणे व मािहती ठेवणे.  

14 सां यकी अ वषेक ज म-मृ यु आकडेवारी व मािहतीची द तर धारक. 
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15 आरो य सहा यक (पु ष) 

2 पदे 
आरो य िवषयक काय म मािहतीचे द तर धारक व िज हा आरो य 
अिधकारी यानंी सोपिवलेली पयवे कीय कामे.  

16 आरो य सेिवका 2 पदे आरो य काय माचे उ ी ट व पुत  मासीक िववरण तयार करणे.  
17 अवै कीय पयवे क 

(कु ठरोग) 
कु ठरोग कामाची मािहती व पयवे कीय कामे.  

18 औषध िनम ता/ िम क 2 
पदे 

भाडंार िवभागाचे / हॅ सीन ची कामे पहाणे व आरो य अिधकारी 
यानंी सोपिवलेली कामे.  

19 पिरचर वग 4 अिधकारी / कमचारी यानंी सागंीतलेली कामे.  
 

िमक आरो य क  तरावरील एकुण अिधकारी / कमचारी (एकुण 24 ाथिमक आरो य क  
काय े ात) 

20 वै कीय अिधाकरी वग-
2 गट- अ- 64 पदे  गट 
ब 04 

काय े ातील रा य काय म राबिवणे व इतर योजना ाम था ं
पयत राबिवने, दररोज रो याचंी तपासणी/ उपचार/ संदभ सेवा 
नेमुन िद या माणे काय लयीन आ थापना व लेखा िवषयक 
अहंरण, िवतरण व िनयं ण 

21 औषध िनम ता / िम क 
पदे-33 

ाथिमक आरो य क ातील औषधी भाडंार साभंाळणे, णानंा 
औषधी वाटप करणे, वै कीय अिधकारी याचंे स या नुसार औषधी 
वाटप करणे. ◌ े

22 आरो य सहा यक ( ी) 
28-पदे 

रा य काय म व माता बालसंगोपन, आरो य िवषयक सुिवधा 
पुरिवणे व पयवे कीय कामकाज. 

23 आरो य सहा यक (पु ष)  
33-पदे 

रा य काय म व माता बालसंगोपन, आरो य िवषयक सुिवधा 
पुरिवणे व पयवे कीय कामकाज. 

24 आरो य सेवक ( ी) 
212-पदे 

उपक  काय े ावर गृह भटेी देवुन आरो य सेवा पुरिवणे 
25 आरो य सेवक (पु ष) 

127-पदे 
उपक  काय े ावर गृह भटेी देवुन आरो य सेवा पुरिवणे 

26 कु ठरोग तं  03-पदे कु ठरोगािवषयी जन जागृती व िनदानावर औषधोपचार करणे  
27 किन ठ सहा यक 24-

पदे 
काय लयीन आ थापना व लेखा द तर धारक. 

28 वाहन चालक 24-पदे ाथिमक आरो य क ाची वाहन चालिवने 
29 पिरचर 103-पदे- अिधकारी /कमचारी यानंी सागंीतलेले काम 
30 सफाईगार 24-पदे ाथिमक आरो य क ाची साफसफाई व आजुबाजुचा पिरसर व छ 

ठेवणे.  
 

िज हा आरो य अिधकारी 
िज हा पिरषद हगोली 
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 िज हा पिरषदेच ेअिधकार व कत ये :- 
िज हा पिरषदेच े शासकीय अिधकार व कत य :- 
 महारा  िज हा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 चे कलम 100 अ वये िज हा 
पिरषदेची खालील माणे अिधकार व कत ये ठरिव यात आले आहे. 
 
10) शासकीय अिधकार व कत ये :- 

अ) िज हा पिरषद या वाधीन कर यात आले या िज हा िनधीतुन िज हाम ये वाजवी तरतुद 
करणे आिण िज हयातं अशा कोण याही िवषयाशंी संमधीत असलेली कामे कवा िवकास 
पिरयोजना अमलातं आणणे कवा ती सु थतीत ठेवणे. 
ब) रा य शासन अिधसुचने दारे िज हा यादीत नमुद केललेी कोण याही िवषयां या संमधात 
पुण झाललेी कामे पिरयोजना िज.प.कडे ह तातंरीत करील व रा य शासन अशाच कारची 
चालु असलेली कामे व िवकास पिरयोजना िज हा पिरषदेकडे तशाच िरतीने ह तातंरीत 
करता येतील. 
क) िज हा पिरषदेस रा य शासना या िदले या सहा यक अनुदाना या मदतीने व शासन 
अिभकरणामाफत अशा येक पिरयोजनेसाठी एक लाख पये कवा यापे ा अिधक इत या 
िन वळ भाडंवली खच सह नळा दारे पाणी पुरवठा कर यासंबंधी या पिरयोजनेची 
अंमलबजावणी हाती घेता येईल. 

11) िज हातील रिहवासाचंे आरो य,सुरि तता, िश ण,आराम / सोय याचंे कवा यां या 
सामािजक, आ थक व सां कृतीक क याणाचे यामळैु संवधन हो याचा संभव असेल असे 
इतर कोणतेही काम व उपाययोजना अंमलात आण यासाठी तरतुद करता येईल. 

12) थानीक साधन सपं ीचा जा तीत जा त उपयोग क न िज हाचंा योजनाब द िवकास 
कर याचा य न करील. 

13)  िज हातंील कोणताही जाहीर वागत समारंभ / समारंभ कवा करमणुकीचा काय म 
यासाठी तरतुद करता येईल.् 

14) अनुसुिचत जाती आिण अनुसुिचत जमाती आिण सामािजक टया व शै णीक टया 
मागासलेले वग यां या थती सुधारासाठी करावया या उपाययोजनां या बाबतीत पुरेशा 
रकमेची तरतुद करणार.  

15) िज हा पिरषद या या वळेी अमलात असले या कोण याही इतर कायदया वये कवा 
यादवारे यां याकडे सोपिवललेे कत ये व काय पार पाडेल. 
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16) िज हा पिरषदेस भारतातील कोण याही भागात ल कावर ओढावले या कोण याही संकटास 

त◌ाड दे यासाठी शासनाने पुर कृत केले या कोण याही िनधीस अंशदान देता येईल. 
 

थायी सिमती आिण िवषय सिम या याचं ेअिधकार व काय :- 
5) या अिधिनयमा या कवा  याखाली केले या िनयमां या तरतुदीना अधीन राहुन , थायी 

सिमती कवा िवषय सिमती, ित याकडे नेमुन िदले या िवषयां या संबंधात - 
क) (एक) अशा िवषयाशी संबंिधत असलेली कामे आिण िवकास पिरयोजना याचंा भार 
साभंाळील,  
 (दोन) कामे आिण िवकास पिरयोजना याचंे अदंाज तयार कर यात व मंजुर कर यात 
येतात कवा नाही याब ल खा ी क न घेईल आिण यं◌ा या अंमलबजावणीवर पयवे ण 
करील, 
 (तीन) अथ संक पात केले या तरतुदी या खच वर पयवे ण करील, 
[(तीन - क) िज हा पिरषदे या कामं◌ा या गतीचा िनयत कालावधीनंतर आढावा घेईल 
आिण यावरील अहवाल िज हा पिरषदेपुढे ठेवील] 
 (चार) सिमती या येक बैठकी या कामकाजवृ ाची एक त िज हा पिरषदेकडे 
पाठिवल,  
ख ) (एक) िज हा पिरषदे या ता यातील कोण याही थावर मालम ेत कवा िज हा पिरषदेने 
कवा ित या िनदेशाखाली हाती घेतलेल ेकोणतेही काम कवा िवकास पिरयोजना चालु असेल 
या िठकाणी वशे कर यात व ित या वतीने िनिर ण कर यास,कोण याही अिधका यास 

फम वु शकेल, 
 (दोन) आप या सभापतीकडुन कवा िवषय सिमतीस, िज हा पिरषदे या िनयं ाणाखाली 
असलेले अिधकारपद धारण करणा या कोण याही अिधका याकडुन कवा कमचा याकडुन 
कोणताही मािहती, िववरण, िववरणप , िहशेब कवा अहवाल मागवु शकेल. 
6) थायी सिमतीस कवा िवषय सिमतीस, िज हा पिरषदे या िनयं णाखाली असलेले 

अिधकारपद धारण करणा या कोण याही अिधका यास कवा िज हा पिरषदे या 
कोण याही कमचा यास सिमती या कोण याही सभसे हजर राह यास आिण असा 
अिधकारी कवा कमचारी या िवभागात काम करीत असेल या िवभागाशी संबंिधत 
असले या कोण याही बाबीवर स ा दे यास फम िवता येईल आिण असा येक अिधकारी 
कवा कमचारी अशा आदेशाचे पालन करील. 
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7) (क) या अिधिनयमा दारे आिण या अ वये केले या िनयमां या तरतुदीना अिधन राहुन, 
पुवगामी तरतुदीत िविन द ट केले या अिधकारां यितिर  आिण काय यितिर त , थायी 
सिमती  
(एक) कर,दर,देय र कमा, फी कवा पथकर बसवणे आिण तो गोळा करणे यावंर पयवे ण 
करील व िनयं ण ठेवील. 
(दोन) बाधंकामे आिण िवकास पिरयोजना यां या अंमलबजावणी या संबंधातील दराचंी एक 
अनुसुची ठेवील आिण असे दर रा य शासनाने या भागातील त सम कामे कवा िवकास 
पिरयोजना यासंाठी ठरवुन िदले या दरापंे ा अिधक होणार नाही◌ात अशा िरतीने या 
अनुसुचीम ये िनयत कालावधीने सुधारणा करील, 
(तीन) िज हा िनधी◌ा या गुंतवणुकीची यव था आिण िविनयमन करील, आिण 
(चार)िज हा पिरषदे या जमे या व खच या मािसक ले याचंी (पंचायत सिमतीला 
िदले या गट अनुदानं◌ा या संबंधतील मासीक लेखे नसले या ) तपासणी करील आिण ते 
संमत करील.  
(ख) थायी सिमती, ित याकडे नेमनु दे यात आलेले िवषय ध न, कोण याही िवषय 
सिमतीस नेमुन दे यात आले या िवषयां या संबंधात, --- 
(एक) िज हा पिरषदे या ता यात असले या कोण याही थावर मालम ेत कवा िज हा 
पिरषदे या िनयं णाखाली व यव थापनाखाली असले या कोण याही पिरसं थेत कवा 
िज हा पिरषदेने कवा ित या िनदेशाखाली हाती घेतलेले कोणतेही काम कवा िवकास 
योजना चालु असेल या िठकाणी वशे कर यास व याचंे िनिर ण कर यास, कोण याही 
अिधका यास कवा कमचा यास ािधकृत क  शकेल, 
(दोन) आपले अिधकार व काय या संबंधी िज हा पिरषदेकडे कोणताही ताव क  शकेल 
आिण  
(तीन) िज हा पिरषदे या सव कामां या गतीचे िनयत कालावधीने पुन वलोकन करील 
आिण याबाबत अहवाल िज हा पिरषदेपुठे ठेवले. 
(ग) थायी सिमतीस कोण याही वळेी कोण याही िवषय  सिमतीचे कोणतेही कामकाजवृ  
कवा अशा िवषय सिमतीस नेमुन िदले या कोण याही िवषयाब लचे कवा यासंबंधीचे 

कोणतेही िववरण, िववरणप ,िहशेब कवा अहवाल येईल. 
(घ) थायी सिमतीस मु य कायकारी अिधका यास एक मिह यापे ा अिधक नाही इतकी 
आिण िज हा पिरषदे या िनयं णाखाली असलेली अिधकार पदे धारण करणा या थम 
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ेणी या व दतीय ेणी या सेवतेील इतर अिधका यास 4 मिह यापे ा अिधक नाही 
इतकी अनुप थती रजा देता येईल.् 

8) थायी सिमती कवा िवषय सिमती िविनिद ट ◌ाकरील अशा कोण याही शत  अस यास 
यं◌ाना अिधन राहुन ितला या अिधिनयमाखालील आपले कोणतेही अिधकार काय व 

कत ये कोण याही पंचायत सिमतीकडे सोपिवता येितल. 
 

िज हा आरो य अिधकारी 
िज हा पिरषद हगोली 

 
 
 
 

वै कीय 
30. तालुका दवाखाने आिण तालुका दवाखा यां या दज त वाढ करणे. 
31. िज हा व कुटीर णालय,े तसेच िज हा णालया माणे असललेी इतर मोठी शासकीय 

णालय ेवगळुन इतर णालये 
32. वै क यवसाय ची अथसहा यत क े 
33. ामीण वै कीय सहा य क े आिण सावजिनक वै कीय सहा य 
34.कु ा चाव याने होणा या िवषबाधेवर गरीब य त वर उपचार करणा-या सं थानंा िवि ीय 
सहा य देणे. 
35. खाजगी धमदाय णालय,े दवाखाने, सुतीगहेृ, आिण अशा इतर पिरसं था यानंा सहा यक 
अनुदान देणे. 

आयवुद 
36.आयवुिदय युनानी व सिमिचिक सा दवाखाने (यात अशा दवाखा यानंा अनुदान दे याचा 
समावशे होतो.  
37. गावातील आयुविदय, युनािन व समिचिक सा औषधां या पेटयातील औषधां या पेटयातील 
औषधाचंा साठा पु हा भ न काढणे. सावजिनक आरो य 
38. ाथिमक आरो य क े 
39. ाथिमक आरो य पथके 
40. लस टोचणे 
41.शालेय आरो य सेवा 
42.गावात औंषधां या पेटया ठेवणे 
43. आरो य िश णासाठी सुिवधा 
44. ामीण िश णासाठी सुिवधा 
45. ामीण व छता 
46.सावजिनक आरो या या टीने आव यक ती उपाययोजना करणे 



171 | P a g e  
 
47. अनारो यकारक व याचंी पुववत सुधारणा ( या योजनासाठी खाजगी य त ना  कवा 
संघाना कज दे याचा यात समावशे होतो.) 

वै कीय आिण आरो य 
1. .वै कीय मदतीची तरतुद करणे 
2. . सुती आिण िशशु क याण 
3. आरो य र ण व सुधारणा 
4. .केाण याही सं मक रोगाचा उ ेक ,फैलाव कवा पुन दभव हो यास ितबंध 

कर यासाठी उपाययोजना करणे 
5. .माणसानंा देवी बधक लस टोच यास उ ् ◌ेजन देणे 

 
03) यो य माग ने िनणय घे याच े ि येत अनुसरावयाची कायप दती 
 
31. कमचा-याचंे महारा  नागरी सेवा (िश त व अपील), (वतणकु) िनयम 1979    

मधील तरतुदीनुसार िश तभगं िवषयक कायवाही करणे 
32. वग क व ड मधील कमचा-यानंा, यानंी 10,20,30 वष िनयत सेवचेी पुण केली आहे यानंा 

अहता, पा ता व जे ठता इ. बाबी िवचाराथ घेऊन विर ठ वतेन ेणी मंजुर करणे. 
33. वग क व ड मधील कमचा-यानंा पदो ती देतानंा अहता, पा ता व जे ठता, गोपिनय अहवाल 

इ. तपासुन पा  ठरवुन पदो ती देणे. 
34. वग क व ड मधील कमचा-यानंा िनयु ती देतानंा सेवायोजन काय लयाकडुन/ वृ प ात 

जािहरात देऊन उमेदवारांची मागणी करणे, मुलाखती घेणे व अनुशेषा माणे िनयु ती देणे 
35. शासिकय कामकाजाचे मु यमापन क न गोपिनय अहवाल िलिहणे. 

िज हा आरो य अिधकारी 
िज हा पिरषद हगोली 
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 04 - कत य पार पाड यासाठी शासिकय 

ाधीकरणाने ठरवून िदललेी माणके 
 

क ीय मािहतीचा अिधकार 2005 
       िवभागाच ेनावं :  आरो य िवभाग, िज हा पिरषद हगोली  

 
अ
. 

ं
. 

काय लय मुखासह 
अिधन त अिधकारी 
हु ा 

कत य पार पाडताना शासनाने ठरवुन िदलेली माणके-मापदंड (दरमहा) 
दौ याचे 
िदवस 

रा ीचे 
मु का

म 
भटेी काय लयीन 

द तर 
तपासणी 

कामाची 
पाहणी/ 
तपाणी 

कामाचे 
मु याकं

न 
इतर 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 िज हा आरो य 

अिधकारी 
12 05      

2 अित. िज हा आरो य 
अिधकारी 

12 05      
3 सहा. िज हा आरो य 

अिधाकारी 
12 05      

4 वै कीय अिधकारी 
(सव) 

15 00      
 

 
 

िज हा आरो य अिधकारी 
िज हा पिरषद हगोली 
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4 कमचारी आपली कत य पार पाडीत असतांना उपयोगात 
येतील असे   िनयम, िविनयम, सुचना, िनयम पु तका व 
अिभलेख 

 
79. िज हा पिरषद पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 
80. नागरी ह  संर ण अिधिनयम 1955 
81. मुंबई ाम पंचायत अिधिनयम 1958 
82. महारा  नागरी सेवा (िनवृ ीवतेन) िनयम 1982 
83. महारा  नागरी सेवा (पद हण अवधी वये र सेवा, िनलंबन, बडतफ  व सेवतुेन काढुन 

टाकणे) िनयम 1981 
84. महारा  नागरी सेवा (रजा) िनयम 1981 
85. महारा  नागरी सेवा (वतेन) िनयम 1981 
86. महारा  िज हा पिरषद व पंचायत सिम या (अंदाजप क) िनयम 1966 
87. महारा  नागरी सेवा (सेवे या सवसाधारण शत ) िनयम 1981 
88. महारा  नागरी सेवा (िश त व अिपल) िनयम 1981 
89. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा िनयम 1968 
90. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा (सेवा वशे) िनयम 1967 
91. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा (िश त व अपील) िनयम 1964 
 

िज हा आरो य अिधकारी 
िज हा पिरषद हगोली 

 
 
 

06.   काय लयातील अिभलेखाच ेिवगतवारी नुसार िववरणप  
         आ थापना शाखेतील अिभलखे 6 ग े  प दती माणे लाव यात आलेला आहे. कायवाही 
झाललेी करणे (न ती) आं ल अिभलेखागारात जतन क न ठेव यात यतेात. सदर करणे 
अिभलेखागारात खालील माणे वगवारी क न िनरिनराळया रंगां या ब याम ये ठेव यात 
आललेा आहे. 
अ. लाल रंगा या ब याम ये       - कायम व पी 
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ब. िहर या रंगा या ब याम ये     - 30 वष किरता 
क.िपवळया रंगा या ब याम ये   - 15 वष करीता 
ड. पाढं-या रंगा या ब याम ये    - 5 वष करीता 
      उपरो त माणे कालावधी संप यानंतर अिभलेखाची यादी तयार क न स म अिधका-याचंी 
परवानगी घेऊन अिभलेख न ट के या जातो. 
 
 

िज हा आरो य अिधकारी 
िज हा पिरषद हगोली 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 07 -  शासिकय कामकाजाचा टी◌ेकोन व िनतीिनध रण 

सबंधाने सवसामां याच े परामशकिरता कर यात आलेली 
यव था. 

 
 08.  दोन कवा यापे ा अिधक  

               असणा-या मंडळ, पिरषद सिमती व इतर संघटना या बाबतचा तपिशल 
सवसामा या पयत प हचता करता येईल.  
 
 

िज हा आरो य अिधकारी 
िज हा पिरषद हगोली 
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 09 -  अिधकारी व कमचा-यांची यादी 

 
अ.

. 
अिधकारी व कमचा याच ेनांव पदनाम वग जू िदनांक दुर वनी 

मांक 
मािसक 

एकूण वतेन 
1 डॉ. िशवाजी पोमा पवार  िज हा आरो य अिधकारी 1 25/06/2018 223062 199441 
2 डॉ. सिचन भायेकर  अित.िज हा आरो य अिधकारी 1 01.06.2021 - 162669 
3 डॉ. कैलास शेळके सहा. िज हा आरो य अिधकारी 1 01.06.2021 - 148612 
4 डॉ . काश जाधव साथरोग अिधकारी 2 27/09/2021 223062 83861 
5 िर त पद  शासिकय अिधकारी 2 - -  
6 िर तपद  सां यकी अिधकारी ( भारी) 2 - -  
7 ी  सांळुके सांिखकी पयवे क 3 06/12/1993 223062  
8 ी शांत तुपकरी ( भारी ) िस दी व िव तार मा यम अिधकारी  2 - -  
9 ी  राहुल बोईनवाड  सहा यक लेखािधकारी 3 14.10.2017 223062 71818 

10 ी. अिनल धुळे सहा यक शासन अिधकारी 3 17/12/2016 223062 73695 
11 ीमती  यो.पु. सदावत किन ठ शासन अिधकारी 3  223062 64072 
12 िर त पद आरो य पयवे क 3 - -  
13 ी. के.ए. ईशी. आरो य पयवे क 3 04/08/2009 223062 84158 
14 ी. िड. एम. सेलुकर औषध िनम ण अिधकारी 3 19/12/1994 223062 86518 
15 ी एस.के.जामकर तं  3 30/08/2014 223062 71819 
16 ीमती वडकुते मिनषा सावजनीक आरो य पिरचारीका 3 27/10/2021 223062 63240 
17 िर त पद विर ठ सहा यक 3 --------  ------- 
18 ी. उदय देशपांडे  विर ठ सहा यक 3  223062 56946 
19 िर त पद विर ठ सहा यक (लेखा) 3 - - --------- 
20 ी  रा ते वभैव सां यकी अ वषेक 3 16/06/2021 223062 42044 
21 ी. डी. आर. पारडकर आरो य सहा यक 3 09/12/1997 223062 66690 
22 ी. यु. एल. िथटे आरो य सहा यक 3 21/06/1999 223062 72980 
23 ी एम.एन.आय आरो य सेवक (पु ष) 3 07/05/1999 223062 67431 
24 ी. एस. एम. नरोटे आरो य सेवक (पु ष) 3 09/04/2001 223062 71062 
25 ी. संिदप गोबाडे किन ठ सहा यक (लेखा) 3 15/04/1982 223062 37271 
26 ीमती दळवी संिवता  किन ठ सहा यक 3 14.10.2020 223062 30314 
27 ीमती  येळणे संगीता किन ठ सहा यक 3 24/06/2014 223062 35102 
28 िर त किन ठ सहा यक 3 ----- ------- ------ 
29 ी.एम. एन. सुयवशंी किन ठ सहा यक 3 23/08/1996 223062 51344 
30 ी राजु घुगे  किन ठ सहा यक 3 20/01/2021 223062 40679 
31 ीमती वाय. डी. बेले पिरचर 4 18/08/2009 223062 34842 
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वै िकय अिधकाःयांची मािहती 

अ.
. तालकुा मु यालय कायरत असले या वै कीय संपुण 

नांव  
व
ग जू िदनांक दुर वनी ं मांक/  एकूण वतेन 

1 हगोली फाळेगाव डॉ. आनंद िवनोद देशमुख  2  30.07.2019  9011962426 91692 
2 हगोली िसरसम डॉ.िदपाली बाबुराव पंतगे 2 06.05.2021 8329732601 89212 
3 हगोली िसरसम डॉ. ह. सुयवशंी  2 15.09.2021 9981886871 89212 
4 हगोली भांडेगांव डॉ.सुिनल रामराव िदवसे  2  24.06.2017 9403203612  94383 
5 हगोली भांडेगाव डॉ.अलोक काशचं  गटु  2  07.12.2017  9765138433 91692 
6 हगोली नस  ना. डॉ. जी. पी. कामखेडे  2 13.07.2021  89212 
7 कळमनुरी रामे र तांडा डॉ. आर. एस. बोथीकर  2    91912 
8 कळमनुरी राम र तांडा डॉ. राज ा नरसया पेदाप ीकर  2 03-09-2019   9405389405 122977 
9 कळमनुरी ड गरकडा डॉ. एम. ए. मोहशीन  2 29.09.2021 9404643896 121374 

10 कळमनुरी ड गरकडा डॉ. िवनोद िवठठराव अतकुरकर  2  08.06.2018  9422185234 131170 
11 कळमनुरी आ. बाळापुर डॉ. आर. पी. क वुार  2 29.09.2021 9960710568 131170 
12 कळमनुरी आ. बाळापुर डॉ. एस. एस. पवार  2   89212 
13 कळमनुरी पो ा डॉ. मदन फुलाजी गारोळे  2  24.06.2013  9761103177 117594 
14 कळमनुरी पो ा डॉ. मजुािहदखान नईमखान पठाण     
15 कळमनुरी वाकोडी डॉ. एस. एस. मालु  2  19.05.2015  9766412416 91912 
16 कळमनुरी वाकोडी डॉ. मारोती शामराव खुडे  2  27.07.2017  8888902324  
17 औंढा ना. लोहरा डॉ. एस. एस. मालु  2 09.07.2021  89212 
18 औंढा ना लोहरा  डॉ. जी. एस. ताडेवाड 2 16.09.2021  89212 
19 औंढा ना पपळदरी डॉ. द ा महादु डुडुळे  2  16.06.2016  9028825175 122977 
20 औंढा ना पपळदरी डॉ.       
21 औंढा ना िशरडशहापुर डॉ. पुरभा िगरमाजी जमरे  2 12.05.2015   8308002890 91912 
22 औंढा ना िशरडशहापुर डॉ.     
23 औंढा ना जवळाबाजार  डॉ. ु न हनमंतराव वरवटंकर  2  16.05.2015  8806634851 91913 
24 औंढा ना जवळाबाजार  डॉ. अतुल बालाजी राउुत   2  30.09.2016  9403122182 97114 
25 औंढा ना जवळाबाजार डॉ. जह  मझहर आ ी  2 14.09.2021  89212 
26 वसमत हयातनगर डॉ. जतुरकर ह. ए.  2  14.07.2021   89212 
27 वसमत हयातनगर डॉ. राजर न गणपत बडे  2  19-09-2019   89212 
28 वसमत  पांगरा शदे डॉ. ओंकार केशवराव महाजन  2  24.12.2017  8087906361 91692 
29 वसमत पांगरा शदे डॉ. पी. एस. ठ बरे  2  16.08.2019 9423444394  143095 
30 वसमत कुरंदा डॉ. अिवनाश गो वदराव प मवार  2 29.09.2021 7972565011 120715 
31 वसमत कु ं दा डॉ.सुिनल आशोकराव च हाण  2 01.12.2021  91692 
32 वसमत हटटा डॉ. शमशो दीन मोहमद िस दीकी  2  11.07.2013  9881432889 122977 
33 वसमत हटटा डॉ.गंगाधर नथुजी कोठुळे  2  21.09.2017  8806631768 91912 
34 वसमत िगरगांव डॉ.एस. ह. कदम  2 13.07.2017  89212 
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35 वसमत िगरगांव डॉ. ए. आय. अहमद शेख  2 19.01.2022  89212 
36 वसमत टभणु  डॉ.िशवाजी मुंजाजी िड से  2  30.06.2015  9850318671 117326 
37 वसमत टभणु  डॉ.राहुल गौतम कोकरे  2  19.05.2015  9503328791 91913 
38 सेनगांव साखरा डॉ. गजानन उ मराव कदम  2  02.08.2019  9420774513 91692 
39 सेनगावं साखरा डॉ. अशोक मारोतराव खांडेकर  2  09.08.2019  9309570455 91692 
40 सेनगांव साखरा डॉ. आजय अमृतराल च हा   2   89212 
41 सेनगांव कापड सगी डॉ. जग ाथ एकनाथ काकडे  2  22.03.2019  9764709087 89212 
42 सेनगांव कापड सगी डॉ. ह. िट. पािटल 

 
 2 15.09.2021  9561973395  89212 

43 सेनगांव गोरेगाव डॉ.  2    
44 सेनगांव गोरेगाव डॉ.  2    
45 सेनगांव गोरेगाव डॉ.  2    
46 सेनगांव कवठा डॉ. पी. एम. गायगोधने  2 15.09.2021 7972197193 89212 
47 सेनगांव कवठा डॉ.के. एस. रोडगे  15.09.2021 7020709658 89212 
48 सेनगांव पथक पानकते डॉ. नारायण महादु शदे  2  01.08.2019  8623092365 98094 
49 हगोली ना. द. िड स डॉ. ए. एम. सोनुने 2 13.07.2021  95461 
50 हगोली ता. आ. अिध. डॉ. नामदेव िवठठलराव कोरडे 

 
 2  20.07.2019  9850594181 164353 

51 वसमत ता. आ. अिध. डॉ. एस. बी. काळे 2 20.09.2021  161182 
52 कळमनुरी ता. आ. अिध. डॉ. िङ ह. सांवत 2 29.09.2021 8308105657 98314 
53 औंढा ना. ता. आ. अिध. डॉ. अनुराधा सुरेश गोरे  2 12.10.2021  95461 
54 सेनगाव ता. आ. अिध. डॉ. सितश राधाकृ ण णवाल  2  20.07.2019  9423141806 168874 
55 हगोली िज. . के. डॉ. देव  रामराव जायभासे  2  15.10.2018  9403477938 127607 
56 हगोली आरो य िवभाग डॉ. काश जाधव     
57 कळमनुरी नरवाडी डॉ.गजानन अजुनबुवा भारती  2 22.07.2019 7499934615 82510 
58 कळमनुरी वारंगाफाटा डॉ.मह  िकशनराव मोरे  2 23.07.2019 9765730708 82510 
59 औंढा ना मेथा डॉ. ल मण नारायण फड  2 23.07.2019 7741843266 82510 
60 औढा ना. िस दे र डॉ. ए. एस. बैगाळ  14.09.2021 9850010511 89212 

 
11. सं थाचं ेअिधकारी व कमचारी यानंा  िनयमा नुसार दे यात येणारे मािसक  पिर िमक व ते 

अदा कर याची प दत 
 
िज हा पिरषदे अंतगत िविवध िवभागात कायरत अिधकारी /    कमचा-याचंी मािसक पिर िमक 
बॅके दारे अदा कर यात येते.  तसेच पंचायत सिमती तरावरील अिधकारी / कमचा-याचं े
पिर िमक सु दा बॅके दारे अदा कर यात येते. 
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( मु ा . 11 )  येक सं थानंी सादर केललेी अदंाजप के व संभािवत खच या नुसार ा त 
तरतूद तसेच सं थानंी केललेा खच 

                     के ीय मािहतीचा अिधकार - 2005 
आरो य िवभाग , िज हा पिरषद हगोली ( मु ा . 11 ) 

ा त तरतुद व खच सन. 2020-21(अ थापना अनुदान)  
 

ह तातंरण योजना 
 

अ
.
. 

मु य लेखा िशष संकेताकं 
सन. 2020-21 

मधील ा त 
िनधी 

31 माच 
2021अखेर 

खच 
िश क शेरा 

1 मुफसल दवाखाने  22  2210 
4965 

687854 667854 20000  
2 आयवुदै दवाखाने 2210 

4606 
3347637 3352137 4500  

3 ा.आ. क   2210 
5041 

154436000 153720291 715709  
4 ा.आ. पथक 2210 

4992 
9540038 8919406 620632  

5 िज हा आरो य 
संघटना 

2210 
0389 

13100442 13107601 7159  
6 तालुका आरो य 

अिधकारी 
2210 
0531 

4821999 4488961 333038  
  एकूण 185933970 184256250 1677720  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



179 | P a g e  
 

अिभकरण योजना 
1 ामीण कु.क. क े 2211 0149 62358839 60989916 1368923  
2 नागरी कु.क. क े 2211 0176 2286725 2323772 -37047  
3 कु ठरोग तं  2210 E007 3810284 3810284 0  
4 वाहन/पे ोल 2211 0612 46000 0 46000  
5 ती मतेचा िव तारीत 

काय म 
2211 0621 4164695 4151030 13665  

   72666543 71275002 1391541  
गोषवारा 

1) एकूण ा त तरतुद सन. 2020-21 :- 258600513/-          िज हा आरो य 
अिधकारी 
2) एकूण खच 2020-21  :- 255531252/-     िज हा पिरषद हगोली 
3) एकूण अख चत र कम  :-  3069261/-  
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 मु ा ं . 12 
काय मांतगत दे यात येणा-या अनुदानाची प दत तसेच योजना अंतगत 

ा त अनुदान व लाभाथ चे िववरण 
 

िवभागाचे नांव :- आरो य िवभाग, िज हा पिरषद हगोली ची मािहती 
                                                                                                              ( डसबेर 2021 आखेर ) 

अ.
ं . 

िवभागा माफत 
राबिवत 

असना या 
योजनेतील 
लाभा य ची 

नावं 

अनुदानाची 
प दती 

अनुदाना
ची 

ट केवा
री 

जातीची वगवारी 
मंजुर 

अनुदान 
(लाखा

त) 

ा त 
अनुदान 
(लाखा

त) 

लाभा य
ना वाटप 
अनुदान 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 कुटंुब क याण  

(लाभाथ चे नावं 
ा. आ. क  
तरावर 

उपल ध 
आहेत. 

रोखीने 
250 
(सवसाधरण
) . 600 
(SC/ST/B
PL) . 
1100 पु ष 
नसबंदी 

 
-- 

ािमण भागातील 
पा  जोडपी 

 
34.20 

 
34020 

 
10.77 

 
 
 

िज हा आरो य अिधकारी 
िज हा पिरषद हगोली 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
मु ा  मांक  13:- लाभाथ ना दे यात येणा या सवलती, परवाना कवा अिधकार 
 
या काय लया माफत  नाहारकत माणप , दुधर आजारी पा  लाभाथ ना लाभ, व ण सेवा 
पुरिव यात येते.जननी िशशु सुर ा योजना अंतगत माता व बालकास अनुदान तसचे आरो य सेवा 
पुरिव या जातात. 
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 मु ा मांक -14  - तपशीलवार उपल ध असले या मािहतीच े
इले ॉनी स मा यमातुन तयार केलेले  संि त व प 
 
िज हा पिरषद हगोलीची वबेसाईट तयार कर याचे तािवत आहे..  िज हा पिरषद हगोलीचे 
काय लयीन कामकाज संगणीकृत अस याने मािहती या संदभ त संगणीकृत मािहती 
िसडी/फलॉपी म ये उपल ध क न दे यात येईल.् 
 

िज हा आरो य अिधकारी 
िज हा पिरषद हगोली 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
मु ा मांक- 15 सवसाधारणाकिरता मािहती उपल ध कर यासाठी 
असलेली सवलत तसेच  वाचनालयाची काय लयीन वळेा ( यव था 
अस यास) 
 
मािहती क  उघड यात आला असून  या िठकाणी एक जबाबदार कमचारी िनयु त कर यात 
आललेा आहे. 

िज हा आरो य अिधकारी 
िज हा पिरषद हगोली 
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   क ीय मािहतीचा अिधकार -  2005 
आरो य िवभाग िज हा पिरषद हगोली 

 
मु ा . 16  -  मािहती अिधकारी यांची नांव,े पदनाम व इतर मािहती 
 
 
अ

 
िवभागाच ेनाव सहा यक मािहती 

अिधका याच ेनाव व 
पदनाम 

मािहती अिधकारी याचं े
नाव व पदनाम 

अिपलीय अिधका याच े
नाव व पदनाम 

1 2 3  4 5 
1 आरो य िवभाग 

िज हा पिरषद 
हगोली 

ी. अिनल धुळे 
(सहा यक शासन 
अिधकारी) 

ी.  डॉ  काश जाधव  
साथरो य वदैयिकय 
अिधकारी 

ी. डॉ. िशवाजी पोमा 
पवार (िज हा आरो य 
अिधकारी 

 
 
 
 

िज हा आरो य अिधकारी 
िज हा पिरषद हगोली 

 
 
 
 
 

17.   िविहत केलेली इतर मािहती आिण वळेोवळेी अ ावत केलेली 
काशने 

 
 

         --------------------िनरंक----------------- 
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 मुददा .16 -  मािहती अिधकारी यांची“ नांवे,पदनाम व इतर मािहती 
 
अ

 
िवभागाचे नाव सहा यक मािहती  

अिधका याचे नाव 
व पदनाम 

मािहती अिधकारी 
यांचे नाव व 

पदनाम 
थम अिपलीय 
अिधका याचे 

नाव व पदनाम 
1 2 3  4 5 

1 बांधकाम 
िवभाग,िज हा 
पिरषद 
हगोली 

ी.िप. ही.गंटारा
म, किन ठ 

शासन अिधकारी 
ी.एस. ही ढवळे 

उप कायकारी 
अिभयंता (बाधं) 
िज हा पिरषद 
हगोली  

ी.एल.पी.ताबंे, 
कायकारी 
अिभयंता 
(बांध)िज.प. हगो
ली ( भारी) 

 
 
 
 

17...   िविहत केलेली इतर मािहती आिण वळेोवळेी अ ावत केललेी 
काशने 

 
---------  िनरंक ----------- 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  *  
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 िज हा पिरषद हगोली 

 
 Rightt to Information Act 2005 
 
 

       क ीययमािहतीचा अिधकार2005 अतंगत             
       कलमलअ 4 1)1ब अ वये िस द करावयाची  

    
     1 ते 17  मु ांची  मािहती पु तका 

 
समाजक याण िवभाग 

          
             सन -2022 
        * * * * * * * * 
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 मािहतीचा अिधकार 2005 ची ठळक विैश टये 
 
*  मािहती या अिधकारासाठी संिवधािनक तरतुदी के या आहेत. 
 
*  सव नागिरक मािहतीचा अिधकार धारण करील. 
 
* मािहती म य,े अिभलेखे, द ताएैवज, ईमेल, ेस काशने, करार नमुने, कवा 

इले ॉिनक डेटा (मािहती ) अशा कोण याही व पातील कोण याही काराचा समावशे 
होतो. 

 
* मािहती या अिधकारा म ये, कामाचे, द ताएैवजाच,े अिभलेखाचे िनरी ण कर या या 
आिण  

याचे उतारे िटप या व यां या माणीत ती घे या या तसेच संगणकात कवा कोण याही 
साधनात साठिवलेली मािहती िड केट, लॉपी, टे स, हीडीओ कॅसेट, या व पात 
घे या या अिधकाराचंा समावशे होतो. 

 
* सव साधारण करणी, मािहती ितची मागणी के या पासून 30 िदवसां या आत िमळू 
शकेल 
 
* एखा ा य तीचे िजवीत व वातं य या सबंधातील मािहती ितची मागणी के या पासून 48 

तासात पुरिव यात येईल. 
 
* लेखी मागणी के यावर कवा इले ॉिनक साधना दारे मागणी के यावर मािहती देणे हे 

येक शासिकय ािधकरणावर बंधनकारक कर यात आले आहे.  काही मािहती 
िमळिव यास मनाई आहे.   

 
* य थ प ा कडील मािहतीसाठी िनबध केल ेआहे. 
 
* क ीय शासिकय मािहती अिधका-या या, रा य शासिकय मािहती अिधका-या या िनणया 

िव द या या विर ठ दज या अिधका-या कडे अिपल दाखल करता येऊ शकेल. 
 
* मािहती िमळिव याचा अज वकार यास नकार िद या ब ल कवा मािहती न िद या 

ब ल येक िदवसासाठी . 250/- इतकी शा ती कर यात येईल परंतू शा तीची एकूण 
र कम 25000/- पये पे ा अिधक असणार नाही. 

 
* कोण याही कारणाने मािहती न िमळाले या, मािहती िमळ यास नकार दे यात आले या, 

वळेेत मािहती न िमळाले या, मािहती िमळ यास जादा शु क भर यास भाग पडले या, 
अपूण, खोटी व िदशाभलु करणारी मािहती िमळाले या य त नी केले या त ारीचा 

वकार क न याची याय चौकशी कर यासाठी िदवाणी यायालया माणे अिधकार 
असणा-या क ीय मािहती आयोगाची व रा य मािहती आयोगाची थापना कर याची 
मह वपूण तरतूद केलेली आहे. 

 
* कोणतेही यायालय या अिधिनयमाने िदले या कोण याही आदेशा या सबंधात कोण याही 

दावा, अज कवा अं य कायवाही दाखल क न घेणार नाही.   
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* क ीय मािहती आयोगाचा, कवा रा य मािहती आयोगाचा िनणय बंधनकारक असेल 
 
* क  सरकारने या अिधिनयमा या दुस-या अनुसूिचत िव निद ट केले या गु त वात  व 

सुर ा संघटनानंा िकवा यानंी सरकारला पाठिवले या मािहतीसाठी या अिधिनयमा या 
तरतूदी लागू असणार नाहीत, मा  टाचार व मानवी ह काचे उ ंघन करणा-या गु त 
वातशी सबंिधत असणा-या मािहतीस यातून वगेळले अस याने यानंा या अिधिनयमा या 
तरतूदी लाग ूआहेत.   

 
*  क ीय मािहती आयोग कवा रा य मािहती आयोग या अिधिनयमा या अंमलबजावणी 

कर या बाबत वा षक अहवाल तयार क न सबं◌ंिधत क  व रा य सरकारला पाठिवल व 
ते सदर अहवाल संसदेस कवा रा य िवधान मंडळास सादर करतील. 

 
* या अिधिनयमाची अिधक भावपणे ◌ंअंमलबजावणी कर यासाठी क  सरकार, 

लोकजागृती कर यासाठी लोकिश णाचा व अिधका-यां या िश णासाठी िश णाचा 
काय म तयार करील आिण यां यासाठी िश ण सािह य व मागदशक पु तीका तयार 
करील. 

 
 
* मािहती िमळिव या बाबतची मागणी :- 
 
41) या अिधिनयमा अं वये कोणतीही मािहती िमळिव याची इ छा असलेली य ती  

 
याने कवा ितने मागणी केले या मािहतीचा तपशील िविन द ट करणारी, इं जी मधील 
कवा ह दी मधील अज या े ात कर यात येत आहे या े ा या रा य भाषे मधील 

लेखी व पातील इले ॉिनक साधना दारे मागणी िविहत कर यात येईल.   
 

(क) सबधंीत शासिकय ाधीकरणा या क ीय मािहती अिधका-यास कवा यथा थती, 
रा य शासिकय मािहती अिधका-यास 

 
(ख)  क ीय सहा यक मािहती अिधका-यास कवा यथा थती, रा य सहा यक मािहती 
अिधका-यास करील परंतू जर अशी मागणी लेखी व पात करता येऊ शकत नसेल अशा 
बाबतीत क ीय शासिकय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती 
अिधकारी त डी व पात मागणी करणा-या य तीस ती लेखािनव ट क न सव तोपरी 
सहा य करील. 

 
42) मािहतीची मागणी करणा-या अज त मािहती मागणी करणारी कोणतीही कारणे दे याची 

कवा यां याशी संपक साध यसाठी आव यक असेल याखेरीज अ य कोणतीही 
वयै तीक मािहती दे याची आव यकता नसेल. 

 
3) (क) जी मािहती अ य शासकीय ािधकरणाने धारण केली आहे, कवा  

(दोन) िजचा िवषय अ य शासिकय ाधीकरणा या कामकाजाशी िनकट सबंिधत आहे अशी 
मािहती िमळ यासाठी एखादया शासकीय ािधकरणाकडे अज कर यात आला असेल या 
बाबतीत या याकडे असा अज कर यात आला आहे ते शासिकय ािधकरण असा अज 
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क◌ंवा यास यो य वाटेल असा अज कवा यास यो य वाटेल असा याचा भाग अशा 
अ य शसिकय  
 

ाधीकरणाकडे ह तातंरीत करील आिण अशा ह तातंरणा बाबत अजदारास ता काळ 
मािहती देईल. 

 
43) (क) जी मािहती अ य शासिकय ािधकरणाने धारण केली आहे, कवा अशी मािहती 

िमळ यासाठी एखा ा शासकीय ािधकरणाकडे अज कर यात आला असेल या बाबतीत 
या या कडे असा अज कर यात आला आहे ते शासकीय ािधकरण असा अज कवा 
यास यो य वाटेल असा अज कवा यास यो य वाटेल असा याचा भाग अशा अ य 

शासिकय ाधीकरणाकडे ह तातंरीत करील आिण अशा ह तातंरणा बाबत अजदारास 
ता काळ मािहती देईल. 

 
44) परंतू या पोट कलमा नुसार असे अज ने ह तातंरण श य ितत या लवकर कर यात येईल 

परंतू ते कोण याही पिर थतीत तारखे पासून पाच िदवसापंे ा अिधक उशीराने कर यात 
येणार नाही. 

 
 
 
 

मागणी िनकालात काढणे :- 
 
16) कलम 5 या पोट कलम (2) या परंतूकास कवा कलम 6 या पोट कलम (3) या 

परंतूकास अिधन राहून, क ीय शासिकय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य 
शासिकय मािहती अिधकारी कलम 6 अ वये मािहती िमळ याची मागणी िमळा या नंतर 
श य ितत या शी गतीने आिण कोण याही पिर थीतीत मागणी िमळा या पासून तीस 
िदवसां या आत, एकतर िविहत कर यात येईल अशा शु काच े दान के यावर मािहती 
पुरिवल कवा कलम 8 व 9 म ये िविन द ट केले या कारणापंैकी कोण याही कारणासाठी 
मागणी फेटाळील. 

 
परंतू जर मािगतलेली मागणी, एखादया य त चे जीवीत व वातं य या 

सबंधातील असेल तर ती मागणी ा त झा या पासून अठठेचाळीस तासां या कालावधीत 
पुरिव यात येईल. 

 
17) जर क ीय शासिकय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती 

अिधकारी पोट कलम (1) अ वये िविन द ट केले या कालावधीत मािहती िमळ या या 
मागणीवर िनणय दे यास िन फळ ठरला असेल तर अशा क ीय शासिकय मािहती 
अिधका-याने कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधका-याने कवा यथा थती 
रा य शासिकय मािहती अिधका-याने मागणी फेटाळली अस यास मान यात येईल. 

 
18) जर मािहती पुरिव याचा खच दशिवणा-या शु का यितिर त कोणतेही जादा शु क दान 

के यावर मािहती पुरिव याचा िनणय घे यात आला असेल या बाबतीत के ीय शासिकय 
मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधकारी मागणी करणा-या 
य तीस ् 
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(क)  ते शु क ितला भर याची िवनंती क न पोट -  कलम (1) अ वये िविहत केले या 
शु का नुसार रकमेत काढले या िहशोबासह याने िनध िरत केले या मािहती पुरिव याचा 
खच दशिवणा-या जादा शु काचा तपशील देणारी सुचना पाठिवल आिण उ त सुचना 
पाठिव याचा व शु काचे दान के याचा मधला कालावधी या पोट कलमा म ये िन द ट 
केले या 30 िदवसां या कालावधीची पिरगणना कर या या योजनाथ वगळ यात येईल. 

 
 (ख) अिपलीय ािधकारी, कालमय दा ि या व इतर कोणतेही व प यां या 

तपशीलासह आकारले या  शु का या रकमेसबंधी या िनणयाचे पुनिवलोकन कर या या 
बाबतीतील याचे कवा ितचे अिधकार कवा पुरिवले या मािहतीचे व प यासबंधी 
मािहती देणारी सुचना पाठिवल. 

 
(9) जे हा िमळवावयाचा अिभलेख कवा याचा भाग या अिधिनयां वये पुरिवणे आव यक 

असेल आिण याला मािहती पुरवायची आहे अशी य ती पंच ानि यां या टीने 
िवकलागं असेल या बाबतीत क ीय शासकीय मािहती अिधकारी यथा थती रा य 
शासकीय मािहती अिधकारी िनरी ण कर यासाठी यो य असेल असे सहा य पुरिव यासह 
मािहती िमळणे सहा यभतु हो यासाठी सहा य पुरवील. 

 
45) जे हा िमळवायची मािहती छापील व पात कवा कोण याही इले ॉिनक नमु यात 

पुरवावयाची असेल या बाबतीत पेाटकलम (6) तरतूदीस अिधन राहून अजदार िविहत 
कर यात येईल असे शु क दान करील. 

परंतू कलम 6 या पोटकलम (1) अ वये आिण कलम 7 या पोट कलम (1) व (5)  
िविहत केलेले शु क वाजवी व पात असेल आिण समुिचत शासना कडून िनध िरत 
कर यात येईल.  अशा दिर ी रेषखेाली असणा-या य ती कडून अस े कोणतेही शु क 
आकार यात येणार नाही. 

 
46) पोट कलम (5) म ये काही अंतभतू असले तरी मािहतीची मागणी करणा-या य तीस जर 

शासकीय ािधकरण पोटकलम (1) म य े िविन द ट केले या कालमय देच े पालन 
कर यास िन फळ ठरले असतील तर मोफत मािहती पुरिव यात येईल. 

 
47) पोट कलम (1) अ वय े कोणताही िनणय घे यापूव  क ीय शासकीय मािहती अिधकारी, 

कवा यथा थती रा य शासकीय मािहती अिधकारी कलम 11 अ वये य त केललेे 
अिभवदेन िवचारात घेईल. 

 
48) जे हा पोट कलम (1) अ वये मागणी फेटाळ यात आली असेल या बाबतीत क ीय 

शासकीय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासकीय मािहती अिधकारी 
मािहतीची मागणी करणा-या य तीस  

 
(एक) अशी मागणी फेटाळ याची कारणे 
(दोन) मागणी फेटाळ या िव द या कालावधीत अपील करता येईल तो कालावधी आिण  
(तीन) अपीलीय ािधकरणाचा तपिशल कळिवल 

 
9) मािहती जर ती शासकीय ािधकरणा या साधनसाम ी या माणा बाहेर नसेल तर कवा 

िविवदा पद अिभलेखा या सुरि ततेस कवा पिरर णास हानीकारक नसेल तर 
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सवसाधारणपणे ती या व पात मागिव यात आली असेल याच व पात पुरिव यात 
येईल. 
 
 
मािहती उघड कर यातून सूट 
 
 
(6) या अिधिनयमात काहीही अंतभतू असले तरी कोण याही नागिरकास 
 
(क) जी मािहती उघड के याने भारताचे सावभौम व व अखंडता, रा ाची सुरि तता, 
युहतं ा मक वै ािनक कवा आ थक िहतसबंध , िवदेशी रा ाशी असलेले सबंध या 

बाधकिर या पिरणाम होईल कवा एखा ा अपराधास िचथावणी िमळेल अशी मािहती 
 
(ख)  जी मािहती िस द कर यास कोण याही यायालयाकडून कवा यायािधकरणा 
कडून प टपणे मनाई कर यात आली असेल कवा जी मािहती उघड के याने 
यायालयाचा अवमान होईल अशी मािहती  

 
(ग) जी मािहती उघड के याने, संसदे या कवा रा य िवधान मंडळा या िवशेष 
अिधकाराचा भगं होईल अशी मािहती 
 
(ध) जी मािहती उघड के याने अिधका अिधक लोकिहताची हमी िमळेल अशी स म 

ािधकरणाची खा ी पटली नसेल तर अशी एखादया य ती या िव ासा ीत सबंधामुळे 
यास उपल ध झालेली मािहती  

 
(च) िवदेशी सरकार कडून गु त व पात िमळालेली मािहती 
 
(छ) जी मािहती उघड के याने कोण याही य तीचे जीवन व शारिरक सुर ीतता धो यात 
येईल अथवा काय ाची अंमलबजावणी कर यासाठी क◌ंवा सुरि तते या योजनाथ 
गु त व पात िदले या मािहतीचा ोत कवा िमळालेले सहा य ओळखता येईल अशी 
मािहती. 
 

 (ज) िज यामुळे गु हेगारांचे अ वषेन कर यास कवा यानंा अटकाव कर यास कवा 
याचंेवर खटला दाखल कर यास अडथळा येईल अशी मािहती 

 
 (झ) मं ी पिरषदे या सिचवां या इतर अिधका-या या स ा मसलती या (िवचार 

िवमश या) अिभलेखास मं ी मंडळाची कागदप  े
 
 परंतू मं ी पिरषदाचे िनणय, याची कारणे व या आधारे िनणय घे यात आले होते याची 

मािहती िनणय घे यात आ या नंतर आिण िवषय पूण झा या नंतर वा समा त झा या नंतर 
जनतेस दे यात येईल. 

 
 
 ( ) जी मािहती उघड कर याचा कोण याही सावजिनक कामकाजाशी कवा िहतसबंधाशी 

कोणताही सबंध नसेल कवा जी मािहती उघड के याने य ती या खाजगीपणाचे 
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िवनाकारण उ ंघन होईल अशी वयै तीक मािहतीशी सबंधीत असलेली मािहती यापक 
लोकिहता या टीने उघड करणे समथिनय आहे.  अशी क ीय शासकीय मािहती 
अिधका-याची कवा रा य शासकीय मािहती अिधका-याची खा ी पटली अस या खेरीज 
देणे बंधनकारक असणार नाही. 

 
 परंतू जी मािहती संसदेस कवा रा य िवधान मंडळास दे याचे नाकारता यऊे शकत नाही 

अशी मािहती दे यास कोण याही य तीस नाकारता येणार नाही. 
 
 (2) शासकीय गपुीते अिधिनयम (1923 चा 19 ) याम ये अंतभतू असले तरी कवा पोट 

कलम (1) नुसार अनु ये असले या मािहती उघड कर यातील सुटीपैकी मािहती उघड 
कर यात कोणतीही असली तरी, एखादे सावजिनक ािधकरण जर संरि त 
िहतसबंधा या हानीपे ा मािहती उघड के याने सावजिनक िहतसबंध जा त असेल तर 
मािहती दे यास परवानगी देईल. 

 
 (3) पोट कलम (1) या खंड (क) (ग) (झ) या तरतूदीस अिधन राहून कलम 6 अ वये या 

तारखेस कोणतीही मािहती िमळ याची मागणी केली असेल या तारखेपासून 20 वष पूव  
घडली असेल, घडून आली असेल कवा घडून गेली असेल अशी कोणतीही घटना, संग 
कवा बाब या सबंधातील कोणतीही मािहती या कलमां वये मािहतीची मागणी करणा-या 

कोण याही य तीस पुरिव यात येईल. 
 
 परंतू या तारखे पासून 20 वष चा उ त कालावधी मोजावयाचा आहे.  या तारखे सबंधी 

कोणतीही िववाद उ व यास या वरील क  सरकारचा िनणय या अिधिनयमासाठी 
तरतूद केले या नेहमी या अिपलास अिधन राहून अंितम असेल. 

 
 िवव ीत करणी मािहती दे यास नकार दे याची कारण :- 
 
 कलम 8 या तरतूदीस बाधा न येता, क ीय शासकीय मािहती अिधका-यास कवा 

यथा थतीत रा य शासकीय मािहती अिधका-यास जर मािहती पुरिव या या अशा मागणी 
म ये रा य खेरीज य तीम ये अ ती वात काशन अिधकाराचे उ ंघन होत असेल तर 
मािहतीची मागणी फेटाळू शकेल. 
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िवभाग िज.प. हगोली समाज क याण िवभाग िज.प. हगोली 
 

अ.
 

अिधन त अिधकारी व कमचा-याचंा 
हु ा 

याचंे कत य (शासनाने/अिधका-याने ठरवुन िदलेले) 
1 2 3 
1  िज हा समाज क याण अिधकारी समाज क याण िवभागाकडील सव योजनाची अंमलबजावणी 

व िनयं ण. 
2 ी.पी.एम.मोरे, सहा यक 

लेखािधकारी 
समाज क याण िवभागाकडील सव ा त अनुदानाचे ताळमेळ 
ठेवणे 

3 ीमती गडिगळे आर.एस.  
विर ठ समाजक याण िनिर क 

समाजक याण िवभागाकडील अपंग शाळाचंी तपासणी 
सिनयं ण 

  समाज क याण िवभागाकडील व तीगहृ िविवध योजना 
इ यादीची तपासणी. 

  समाज क याण िवभागाकडील िज हा पिरषद सेस या 
योजना. 

  समाज क याण िवभागाकडील िश यवृ ी या सव योजना 
 

 
 
 
 
03...   यो य माग ने िनणय घे याच े ि येत अनुसरावयाची कायप दती 
 
36. कमचा-याचंे महारा  नागरी सेवा (िश त व अपील), (वतणकु) िनयम 1979    

मधील तरतुदीनुसार िश तभगं िवषयक कायवाही करणे 
37. वग क व ड मधील कमचा-यानंा, यानंी 12 वष िनयत सेवचेी पुण केली आहे यानंा अहता, 

पा ता व जे ठता इ. बाबी िवचाराथ घेऊन विर ठ वतेन ेणी मंजुर करणे. 
38. वग क व ड मधील कमचा-यानंा पदो ती देतानंा अहता, पा ता व जे ठता, गोपिनय 

अहवाल इ. तपासुन पा  ठरवुन पदो ती देणे. 
39. वग क व ड मधील कमचा-यानंा िनयु ती देतानंा सेवायोजन काय लयाकडुन/ वृ प ात 

जािहरात देऊन उमेदवारांची मागणी करणे, मुलाखती घेणे व अनुशेषा माणे िनयु ती देणे 
40. शासिकय कामकाजाचे मु यमापन क न गोपिनय अहवाल िलिहणे. 
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04 - कत य पार पाड यासाठी शासिकय 
ाधीकरणाने ठरवून िदललेी 

माणके 
 

 
 
 
 

क ीय मािहतीचा अिधकार 2005 
िवभागाच ेनाव :- िज हा समाज क याण िवभाग,  िज हा पिरषद, हगोली 

  
अ
. 
. 

काय लय मुखासह अिधन त 
अिधकारी हु ा 

कत य पार पाडतानंा शासनाने ठरवुन िदलेली  
माणके-मापदंड (दरमहा) 

दौ याचे 
िदवस 

रा ीचे 
मु काम 

भटेी काय लयीन 
द तर 

तपासणी 
कामाची 
पाहणी / 
तपासणी 

1 2 3 4 5 6 7 
1. ी.आर. एच. एडके 10 6 10 10 10 
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5 कमचारी आपली कत य पार पाडीत असतांना उपयोगात येतील अस े   िनयम, 
िविनयम, सुचना, िनयम पु तका व अिभलखे 

 
 
92. िज हा पिरषद पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 
93. नागरी ह  संर ण अिधिनयम 1955 
94. मुंबई ाम पंचायत अिधिनयम 1958 
95. महारा  नागरी सेवा (िनवृ ीवतेन) िनयम 1982 
96. महारा  नागरी सेवा (पद हण अवधी वये र सेवा, िनलंबन, बडतफ  व सेवतुेन काढुन 

टाकणे) िनयम 1981 
97. महारा  नागरी सेवा (रजा) िनयम 1981 
98. महारा  नागरी सेवा (वतेन) िनयम 1981 
99. महारा  िज हा पिरषद व पंचायत सिम या (अंदाजप क) िनयम 1966 
100. महारा  नागरी सेवा (सेवे या सवसाधारण शत ) िनयम 1981 
101. महारा  नागरी सेवा (िश त व अिपल) िनयम 1981 
102. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा िनयम 1968 
103. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा (सेवा वशे) िनयम 1967 
104. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा (िश त व अपील) िनयम 1964 
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        6...   काय लयातील अिभलखेाच ेिवगतवारी   नुसार िववरणप  
 

 
 
         आ थापना शाखेतील अिभलखे 6 ग े  प दती माणे लाव यात आलेला आहे. कायवाही 
झाललेी करणे (न ती) आं ल अिभलेखागारात जतन क न ठेव यात यतेात. सदर करणे 
अिभलेखागारात खालील माणे वगवारी क न िनरिनराळया रंगां या ब याम ये ठेव यात 
आललेा आहे. 
अ. लाल रंगा या ब याम ये       - कायम व पी 
ब. िहर या रंगा या ब याम ये     - 30 वष किरता 
क.िपवळया रंगा या ब याम ये   - 15 वष करीता 
ड. पाढं-या रंगा या ब याम ये    - 5 वष करीता 
      उपरो त माणे कालावधी संप यानंतर अिभलेखाची यादी तयार क न स म अिधका-याचंी 
परवानगी घेऊन अिभलेख न ट के या जातो. 
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07 -  शासिकय कामकाजाचा टी◌केोन व िनतीिनध रण सबंधाने सवसामां याच े
परामशकिरता कर यात आललेी यव था. 

 
 
 

 
 
 
 

िववरणण प  अ  
 

शासन िनणय ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग . ानास/1097 सी.आर.112 / 08.       
 िद.23 जुन 1999 चे जोड प   

ाम थाची सनद, सेवा व मानके अंमलबजावणी देखरेख नोद वही 
 

अनु.
. 

अजदाराचे नाव सेवचेा 
कार 

सनदीम ये 
िविहत केलेला 
कालावधी 

मागणी 
अज चा िद. 

सेवा 
माणप  

िद याचा िद. 
िवलंब झाला 
अस यास याची 
कारणे 

1 2 3 4 5 6 7 
 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
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08...  दोन कवा यापे ा अिधक 
असणा-या मंडळ, पिरषद सिमती व इतर संघटना या बाबतचा तपिशल सवसामा या पयत 

प हचता करता येईल. 
 
 

 
 
 कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (अ) 
िज हा पिरषद हगोली येथील समाज क याण िवभागा या 

काय लयातील सिमतीची यादी कािशत करणे 
 

अ.
 

सिमतीच े
नावं 

सिमतीच ेसद य सिमतीच ेउिद ट िकती 
वळेा 
घे यात 
येते 

सभा 
जनसामा
यासंाठी 

खुली आहे 
कवा नाही 

सभचेा 
काय 
वृ ातं 
(उप 
ल ध) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 िवशेष 

समाज 
क याण 
सिमती 
िज हा 
पिरषद 
हगोली 

1. ी.फिकरराव िन ती मुंढे 
2. ीमती मंगलाबाई िदलीप काबंळे 
3. ी.यशोधा संजय  दराडे 
4. ी.खंदारे भगवान बाबाराव 
5. ीमती सईजराव अशामती 
 बक 
6. ी.पाचपुते सतीश यशवतं 
7. ीमती  घोगरे क पना िवठठल 
8. ी.रायवाडी िवलास िकशनराव 
9. ीमती जाधव सुमनबाई रमेश 
10. ीमती घुगे वै णवी िदलीप 
11. ीमती दशरथे योगीता ानोबा 
12. ी. वामी ीशै य महादेव  

ामीण भागात 
योजना 
राबिवणे,शासनाकडु
न अनुदानाचे 
िनयोजन क न 
मंजुरी देणे.गरजु 
लाभा य ना 
वयै तीक लाभाचे 
िनवडीस मंजुरी 
देणे.समाज क याण 
िवभागाकडील सव 
योजनावर िनयं ण 
ठेवणे 

मािसक 
सभा 

येक 
मिह या
त 
घे यात 

आहे. आहे 
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09 -  अिधकारी व कमचा-याचंी यादी 
 
 
 

िज हा◌ा समाज क याण  िवभाग, िज हा पिरषद हगोली  
 अिधकारी व कमचारी याचं◌ी माहे जानेवारी-2015 अखेरची मािहती.  

अ.
 

अिधका-याचं ेनावं पदनाम वग जु िदनाकं दुर वनी माकं एकूण 
वतेन 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ी.आर.एच.एडके िज हा समाजक याण 

अिधकारी  
1 03.11.2021 9867810600 55900 

2 ी.पी.एम.मोरे सहा यक लेखािधकारी 3 27.11.2011 9420035080 55100 
3 ीमती 

आर.एस.गडिगळे 
विर ठ समाजक याण 
िनिर क 

3 10.09.2014 8552081883 38700 
4 ी.बी. ह. पाचंाळ किन ठ सहा क 3 19.9.2014 8600364866 35000 
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12. सं थाचं ेअिधकारी व कमचारी यानंा  िनयमा नुसार दे यात येणारे मािसक  पिर िमक व ते 

अदा कर याची प दत 
 
 
 
िज हा पिरषदे अतंगत िविवध िवभागात कायरत अिधकारी /    कमचा-याचंी मािसक पिर िमक 
बॅके दारे अदा कर यात येते.  तसेच पंचायत सिमती तरावरील अिधकारी / कमचा-याचं े
पिर िमक सु दा बॅके दारे अदा कर यात येते. 
 
 
 
 
 
 
11... येक सं थानंी सादर केललेी अदंाजप के व संभािवत खच यानुसार ा त तरतूद तसेच 

सं थानंी केललेा खच 
 

 
 
 
 
 
 
                                    *************** िनरंक******************** 
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12  काय माअतंगत दे यात येणा-या अनुदानाची प दत तसेच योजना अतंगत ा त अनुदान व 

लाभाथ चे िववरण 
 
 
 

िज हा समाज क याण िवभाग, िज हा पिरषद हगोली  ( मु ा . 12 ) 
 महारा  शासन समाज क याण िवभागा माफत खालील योजना मंजुर आहेत. 

1. शाहु,फुल,ेआबंेडकर दिलत व ती सुधार योजना   
2. मागासवग य िवदया य ना िशकवणी फी/पिर ा फी   
3. आंतरजातीय िववाहास ो साहन (क /रा य)    
4. औदयोगीक िश ण सं थेतील िवदया य ना िवदयावतेन     
5. सफाई उदयोगात असणा-या पालकां या मुलानंा िश यवृ ी (क /रा य)   
6. मा यमीक शाळेत िशकणा-या मागासवग य िवदया य ना िश यवृ ी   

     7) ई. 5 वी ते 7 वी म ये िशकणा-या मागासवग य मुल ना िश यवृ ी   
8)अनुदानीत व तीगृहानंा पिरर ण अनुदान   
9)  ई. 8 वी ते 10 वी म ये िशकणा-या मागासवग य मुल ना सािव ीबाई फुल े िश यवृ ी   

     10) अमंली पदाथ सेवन िवरोधी मोहीम      
11) अनुसुिचत जाती व नवबौ द घटकां या व तीचा िवकास करणे.   
12)  मागासवग य िवदया य ना िशकवणी फी/पिर ा फी (अ.जा.)   
13)ई. 5 वी ते 7 वी म ये िशकणा-या मुल ना िश यवृ ी ( (अ.जा.)  
14) अनुदािनत वसितगृहानंा पिरर ण अनुदान (अ.जा.) 
15) मा यमीक शाळेत िशकणा-या मागासव गय िवदया य ना िश यवृ ी (अ.जा.)-  
16)  मागासवग य िवदया य ना िशकवणी फी/पिर ा फी (VJNT)-             
17)  ई. 5 वी ते 7 वी म ये िशकणा-या मुल ना िश यवृ ी (VJNT)-   

     18) अनुदािनत वसितगृहानंा पिरर ण अनुदान (VJNT)  
     19) मा यमीक शाळेत िशकणा-या मागासवग य िवदया य ना िश यवृ ी (VJNT)-             

20)  सफाई उदयोगात असणा-या पालकां या मुलानंा मॅ ीकपुव िश यवृ ी  
21 अपंगा या िवशेष शाळा 15 
22. अपंग य त ना लघुउ ोगासाठी िव ीय सहा य (बीज भाडंवल) 
23. शालातंपुव पिर ो र (मॅटीको र) िश ण घेणा-या अपंग िव ा य ना िश यवृ ी :- 
24.शािररीक टया अपंग य त ना कृ ीम अवयव इ यादी देणे 
25.शािररीक टया अपंग य तीना िव  सहा य योजना :-       

िज हा पिरषद सेस                                                   
1. मागासवग य लाभा य ना िवदयुत मोटार अथ सहा य पुरिवणे -  
2. मागासवग य लाभा य ना िपठाची िगरणी  अथ सहा य पुरिवणे - 
3. मागासवग य लाभा य ना िशलाई मिशन  अथ सहा य पुरिवणे  
4. 13- जंगल 
5.  मागासवग य शेतक-यानंा कडबा कटर पुरिवणे - 
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िज हा समाज क याण सिमती, िज हा पिरषद हगोली माफत खालील योजना 
राबिव यात येत आहे.  

 
 
 
मु ा  माकं  13:- लाभाथ ना दे यात येणा या सवलती, परवाना कवा अिधकार 

 
 
 
 
---------  िनरंक ----------- 

 
 
मु ा माकं -14  - तपशीलवार उपल ध असले या मािहतीच ेइले ॉनी स मा यमातुन तयार 
केलले े संि त व प 
 
िज हा पिरषद हगोलीची वबेसाईट तयार कर याचे तािवत आहे..  िज हा पिरषद हगोलीचे 
काय लयीन कामकाज संगणीकृत अस याने मािहती या संदभ त संगणीकृत मािहती िसडी म ये 
उपल ध क न दे यात येईल.् 
 
मु ा माकं- 15 सवसाधारणाकिरता मािहती उपल ध कर यासाठी असललेी सवलत तसेच  
वाचनालयाची काय लयीन वळेा ( यव था अस यास) 

 
---------  िनरंक ----------- 

 
 
 
मु ा .16 -  मािहतीअिधकारी◌ीयाचंीनावपेदनामव इतर मािहती. 
 
 

क ीय मािहतीचा अिधकार 2005 िज हापिरषद हगोली मु ा .16   मािहतीअिधकारी-
याचंी“नांव,ेपदनाम व इतरमािहती 

 
अ

 
िवभागाच ेनाव सहा यक मािहती  

अिधका याच ेनाव व 
पदनाम 

मािहती अिधकारी 
याचं ेनाव व पदनाम 

अिपलीय अिधका याच े
नाव व पदनाम 

1 2 3  4 5 
1 िज हा समाज 

क याण िवभाग 
िज हा पिरषद 

हगोली 

ी.बी. ह. पाचंाळ  
किन ठ सहा यक 

ी.राउुत एम.के. 
िव तार अिधकारी 

ी.आर.एच.एडके 
िज हा समाज क याण 

अिधकारी 
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17..  िविहत केललेी इतर मािहती आिण वळेोवळेी अ ावत केललेी काशने 
 
 
 

---------  िनरंक ----------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** * * * * * * * * * * * * * * *  *  
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 क प  संचालक,úिज हाü ामीण िवकास 

यं णा, हगोली 
 Right to Information Act 2005 
 मािहतीचा अिधकार 2005 अतंगत 

कलम अ 4 (1) ब अ वये िस द 
करावयाची 1 ते 17 मु ांची 

मािहती पु तका 
      * * * * * * * *              
            माच -2022 
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पिरिश ट II 
  
02) मॅ यअुल (िनयम पु तीका) तयार करणे :- 

मािहती या अिधकारातील कलम 4 (अ) (ब) माणे सव शासकीय 
अिधका-यांनी मािहतीचा अिधकार िस द हो या या 120 
िदवसापूव  िन मिलखीत 17 मॅ यअु स तयार करणे. 

 
16.  संघटना या काय चा आिण कत याचा तपिशल. 
17.  अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत य 
18.  यो य माग ने िनणय घे याचे ि येत 

अनुसरावयाचीकायप दती 
19. कत य पार पाड यासाठी शासकीय ािधकरणाने ठरवून 

िदलेली माणके  
        5.कमचारी आपली कत य पार पाडीत असतांना उपयोगात येतील  
            असे िनयम िविनयम   सुचना, िनयम पु तीका व अिभलेख 

6 .काय लयातील अिभलेखाचे िवगतवारी नुसार िववरणप  
          शासकीय कामकाजाचा टीकोन व िनतीिनध रण सबंधाने      

सवसामा याचे परामशकिरता कर यात आलेली यव था 
20. दोन कवा यापे ा अिधक असणा-या मंडळ, पिरषद, सिमती व 

इतर संघटना या  बाबतचा तपिशल सवसामा या पयत प हचता 
करता येईल. 

21. अिधकारी व कमचा-यांची यादी 
22.   सं थाचे अिधकारी व कमचारी यांना िनयमा नुसार दे यात 

येणारे मािसक पािर िमक व ते  अदा कर याची प दत 
23.  येक सं थांनी सादर केलेली अंदाजप के व संभावीत खच 

या नुसार ा त तरतूद  तसेच सं थांनी केललेा खच 
24.   काय मांतगत दे यात येणा-या अनुदानाची प दत 

तसेच योजना अंतगत ा त अनुदान व लाभाथ चे िववरण 
25. लाभाथ ना दे यात येणा-या सवलती, परवाना कवा अिधकार 
26. तपिशलवार उपल ध असले या मािहतीचे इले ॉिनक 

मा यमातून तयार केलेले संि त व प   
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 18 सवसाधारणा किरता मािहती उपल ध कर यासाठी 

असलेली सवलत तसेच वाचनालयाची काय लयीन वळे ( 
यव था अस यास ) 

19 मािहती अिधकारी यांचे नांव,े पदनाम व इतर मािहती 
20 िविहत केलेली इतर मािहती आिण वळेोवळेी अ ावत केलेली 

काशने. 
 
 

 क प संचालक 
     िज हा ामीण िवकास                  
        यं णा, हगोली 
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 01-आपली  रचना,कायव कत ये याचंाê तपशीलिज हा 

ामीणÖिवकासयोजनेचे•अिधकार व कत येú:-Ô  
क -शासन व रा य 
शासनाकडील योजनाचीÖअमंलबजावणीÖकरणे ú शासकीयअिधकार 
वúकत ये:-िज हा× ामीणÏिवकासयं णा,Ó हगोलीस या 
क Ö शासनाने2022ê पयतसव साठीघरे‘हेü 
धोरणजाहीरüकेलúेआहे. ê üरा यातील ामीणभागाम येआ थक टयाüदुबलघ
टकवúअनुसुिचतजाती/जमातीमधीलबेघरघटकांसाठी धानमं ी आवास 
योजना ामीण, रमाईआवासयोजना,Öशबरी/पारधीआवासÖयोजना,राजीवß

गांधीिनवारायोजनाइ यादी ü  िज हा ामीण िवकासयोजना हगोलीअंतगत 
गट िवकासअिधकारीपंचायतसिमतीयां यामाफतúराबिव यातयेतात. 

 
                   क प संचालक ú 
     िज हा ामीण िवकास यं णा, हगोली. 
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        02 -  अिधकारी व कमचारी यांच ेअिधकार व कत य 

िवभागाचे नांव:- िज हा ामीण िवकास यं णा, हगोली 
 
अ.  

अिधन त अिधकारी 
व कमचा-यांचा हु ा 

यांचे कत य (शासनाने/अिधका-याने ठरवुन 
िदलेले) 

1 2 3 
1 क प संचालक, 

िज हा ामीण 
िवकास यं णा, 
हगोली 

1. ामीण िवकास यं णेतील सव योजनांची 
अमलबजावनी करणे 
2. योजनेशी संबिधत आथ क यवहार व 

शासकीय बाबी हाताळणे  
3. सव क  पुर कृत योजनांचे िनधी ा त करणे 
व खच वर संपुण िनयं ण ठेवणे 
4. काय वयीन यं नांकडुन योजनांची 
अमलबजावनी यो य कारे होत आहे कवा 
नाही याची पाहणे करणे/ खा ी करणे. 
5. मा. मु य कायकारी अिधकारी यांनी 
वळेोवेळी सांगीतलेली कामे पार पाडणे. 

2 सहा यक क प 
अिधकारी 
(सिनयं ण) 

27. आव यक तो आराखडा तयार क न 
िनवड केले या लाभा य ना पुरिवणे. 

28. िज हा पातळीवर सभांना हजर राहणे. 
29. बँकाना भटेी देऊन यां या सभांना हजर 

राहणे. 
30. शासन तरावर, थािनक तरावर 

वळेेावेळी होणा या उप थत राहणे. 
31. बँकाना िज हा पातळीवर सभांना हजर 

राहणे. 
32. कृषी े ातील लाभा य ची िनवड 

कर या या टीने िव तार अिधकारी यांना 
मागदशन करणे. 

33. खाते मुखां या सभेस हजर राहुन 
मािहती परुिवणे. 

34. वळेोवेळी ता काळ सभेसाठी शासनाकडुन 
मागीतलेली मािहती तयार क न शासनास 
सादर करणे. 
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 3 सहा यक 

लेखािधकारी 
1.सव योजनांची लेखे िलहणे  
2. लेजर ठेवणे, बकँ  खाते िलहणे, ताळमेळ 
करणे, जमाखच चा अहवाल ठेवणे. 
3. सव योजनांचा शासनाने मंजुर केलेला िनधी 
कोषागारातुन काढणे व मा. महालखेापाल, 
नागपुर यांना ताळमेळ घालुन अहवाल सादर 
करणे. 
4. टोकन रिज टर, िबल रिज टर इ. न दी 
देयके तयार करणे. 
5. सव योजनांचे पिह या व दुस या ह यांचे 

ताव क  शासनास सादर कर या तव 
कायवाही करणे, िनधी िमळ यासाठी पाठपुरावा 
करणे. 
6. मा. महालेखापाल, नागपुर यांचे तसेच मा. 
आयु त औरंगाबाद यांचे लेखापिर क 
अहवालाविरल आ पेांचे अनुपालन सादर 
करणे. 
7. कमचा यांचे वेतन व भ े व इतर खच 
देयकांची तपासनी क न पास ग करणे. 
8. गट पातळी वरील ले यांची तपासनी करणे. 
9. ितिनयु तीवरील सवर् कमचा यांचे रजा 
वतेन/िनवृ ी वतेन अहरण यां या िहशोबाचे 
लेखे ठेवणे. 

4 विर ठ सहा यक 
(लेखा) 
 
 
 
 
 
 

1.सव कमचा यांचे वतेन व इतर देयकांचे कामे 
पाहणे. 
2. रोख या ा िलहणे, वतेन वजावट चेक 
काढणे. 
3. अनुदान रकमेचे बकेँचे चेक काढणे. 
4. सव योजनांचे चेक गट िवकास अिधकारी व 
इतर यं णांना पाठिवणे, आले या चेकची न द 
घेणे, बँकेला भरणा करणे, रोख प यवहार 
करणे. 
5. सव करणां या े डीट नोट ा त 
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 झा यानंतर यां या न दी घेऊन पगार देयके व 

इतर देयके यांची तपासनी करणे. 
6. भांडार िवभागाचे कामकाज पाहणे. 
7. मा. महालेखापाल नागपुर, मा. आयु त, 
औरंगाबाद यां या लेखा आ पेांचा िनपटारा 
करणे. 
6. भांडार िवभागाचे कामकाज पाहणे. 
7. मा. महालेखापाल नागपुर, मा. आयु त, 
औरंगाबाद यां या लेखा आ पेांचा िनपटारा 
करणे. 
 

5 काय लयीन 
अिध क 

1. संपूण काय लयीन कामकाजावर िनयं ण 
ठेवणे व इतर शाखे कडील कमचा-यांकडून 
काम क न घेणे. 

2. मा. क प संचालक यां या गैरहजरीत 
काय लयीन कामकाज वळे यावळेी व 
िश तीत पार पाडणे. 

3. मह वाचे प  ा त झा यास मा. क प 
संचालक यां या िनदशनास आणने व यावर 
संबिधत शाखेकडून करणे िनकाली 
काढ यास कमचा-यांशी पाठपुरावा करणे. 

4. काय लयास ा त झाले या टपालावर 
अिभ ाय न दवून वा री तव मा. क प 
संचालक  यांचे कडे सादर करणे 

5. मा. क प संचालक यांनी वळेोवळेी 
सोपिवलेली कामे पार पाडणे. 

6 विर ठ सहा यक 
(आ थापणा ) 

4. वग 1 व वग 2 राजपि त अिधकारी याचंी 
आ थापना िवषयक सव कामे. 

5. वग 1 व वग 2 राजपि त अिधकारी यांचे 
वास दैनंिदनी तसेच वास भ ा देयके. 

6. वग1 व वग 2 राजपि त अिधकारी यांची 
सेवा िनवृ ी िवषयक सव करणे हाताळणे. 

7. वग 3 कमचा-यांची आ थापना िवषयक सव 
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 कामे, सेवापु तीका अ ावत करणे, वा षक 

वतेनवाढ मंजुरी बाबत कायवाही करणे, 
वतेन िनि ती करणे, रजा करणे हाताळणे. 

8. करार प दतीवरील पदभरती  बाबतची 
ीया पार पाडणे 

9. गोपिनय अहवालाचे संकलन करणे. 
10. वै िकय ितपतु  बाबतची कायवाही 

करणे. 
11. मािसक, ितमािह अहवाल पाठिवणे. 

7 किन ठ सहा यक  4. प यवहार टंकलेखनाचे कामकाज करणे. 
5. बैठकशाखेची मािहती संगनीकृत करणे. 
6. आवक जावक रिज टर प ाची न द घेणे. 
7. पो ट टॅप रिज टर हाताळणे. 
8. अधशासकीय , VIP, रिज टर म ये न दी 

घेणे. 
9. अिभले यांचे वग करण क न संगणकीकृत 

करणे. 
10. विर ठांनी वळेोवळेी सां◌ंगीतलेली कामे 

पार पाडणे. 
 

            क प संचालक 
िज हा ामीण िवकास 
यं णा, हगोली. 
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3.   िनणय घे या या ि येत अनुसर यात येणारी 
कायप दती, तसेच पयवे ण आिण उ रदािय व णाली :- 
41. िविवध घरकुल योजनांची अमलबजावणी करणे व िनयं ण ठेवणे 
42. अिधका यांचे महारा  नागरी सेवा (िश त व अपील), (वतणकु) 

िनयम 1979    
मधील तरतुदीनुसार िश तभगं िवषयक कायवाहीसाठी िशफारस 

करणे 
43. कमचा यांचे महारा  नागरी सेवा (िश त व अपील), (वतणकु) 

िनयम 1964   
मधील तरतुदीनुसार िश तभगं िवषयक कायवाहीसाठी िशफारस 

करणे 
44. वग क व ड मधील कमचा-यांना, यांनी 10 वष िनयत सेवचेी पणु 

केली आहे यांना अ ािसत गती योजनेचा लाभ िमळ याचा ताव 
मा यतेसाठी उप मुकाअ(सा िव), िज हा पिरषद हगोली यां याकडे 
पाठिव यात येतो. 

45. शासिकय कामकाजाचे मु यमापन क न गोपिनय अहवाल िलिहणे. 
 

                      क प संचालक 
िज हा ामीण िवकास 
यं णा, हगोली. 
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04 - कत य पार पाड यासाठी शासिकय ाधीकरणाने ठरवून 

िदलेली माणके क ीय मािहतीचा अिधकार 2005 
मु ा .  4   िवभागाचे नांव :- िज हा ामीण िवकास यं णा, हगोली 

अ.
 

काय लय मुखासह 
अिधिन त अिधकारी 
हु ा 

कत य पार पाडतानंा शासनाने ठरवुन िदलेली माणे मापदंड 
(दरमहा) 
दौ-याचे 
िदवस 
(वष चे) 

रा ीचे 
मु का
म 

भटेी काय लयी
न द तर 
तपासणी 

कामा
ची 
पाहणी
/ 
तपास
णी 

कामाचे 
मु याकं
न 

शे
रा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 क प संचालक, 

िज हा ामीण 
िवकास यं णा, 
हगोली 

72 36 5 12 20 0  

2 सहा यक क प 
अिधकारी 
(सिनयं न) 

72 36 5 12 20 0  

3 शाखा अिभयंता 180 120 - - - -  
4 िव तार अिधकारी 

(सां यकी) 
180 120 - - - -  

 
 
 

क प संचालक 
िज हा ामीण िवकास यं णा, हगोली. 
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6 कमचारी आपली कत य पार पाडीत असतांना उपयोगात येतील असे   िनयम, 
िविनयम, सुचना, िनयम पु तका व अिभलखे 

 
105. क  शासन व रा य शासन यां याकडुन वळेोवेळी ा त झालेले 

शासन िनणय व सूचना/मागदशनानुसार योजनेची अमंलबजावणी 
करणे. 

106. िज हा पिरषद पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 
107. नागरी ह  संर ण अिधिनयम 1955 
108. मुंबई ाम पंचायत अिधिनयम 1958 
109. महारा  नागरी सेवा (िनवृ ीवतेन) िनयम 1982 
110. महारा  नागरी सेवा(पद हण अवधी वये र 

सेवा,िनलंबन,बडतफ  व सेवतुेन काढुन टाकणे)िनयम1981 
111. महारा  नागरी सेवा (रजा) िनयम 1981 
112. महारा  नागरी सेवा (वतेन) िनयम 1981 
113. महारा  िज हा पिरषद व पंचायत सिम या (अंदाजप क) िनयम 

1966 
114. महारा  नागरी सवेा (सेवे या सवसाधारण शत ) िनयम 1981 
115. महारा  नागरी सवेा (िश त व अिपल) िनयम 1981 
116. महारा  िज हा पिरषद िज हा सवेा िनयम 1968 
117. महारा  िज हा पिरषद िज हा सवेा (सवेा वेश) िनयम 1967 
118. महारा  िज हा पिरषद िज हा सवेा (िश त व अपील) िनयम 1964. 

       क प संचालक 
िज हा ामीण िवकास 
यं णा, हगोली 
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06  काय लयातील अिभलखेाच ेिवगतवारी  नुसार िववरणप  
         आ थापना शाखेतील अिभलेख 6 ग े  प दती माणे लाव यात 
आलेला आहे. कायवाही झालेली करणे (न ती) आं ल अिभलेखागारात 
जतन क न ठेव यात येतात. सदर करणे अिभलेखागारात 
खालील माणे वगवारी क न िनरिनराळया रंगां या ब याम ये ठेव यात 
आलेला आहे. 
अ. लाल रंगा या ब याम ये       -   कायम व पी 
ब. िहर या रंगा या ब याम ये     - 30 वष किरता 
क.िपवळया रंगा या ब याम ये   - 10 वष करीता 
क-1 केसरी रंगा या ब याम ये   - 05 वष करीता 
ड. पांढ-या रंगा या ब याम ये    -  01 वष करीता 
      उपरो त माणे कालावधी संप यानंतर अिभलेखाची यादी तयार 
क न स म अिधका-यांची परवानगी घेऊन अिभलेख न ट के या जातो. 

     क प संचालक 
 िज हा ामीण िवकास 
यं णा, हगोली 
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7 - शासिकय कामकाजाचा टीकोन व िनतीिनध रण 
सबधंाने सवसामां याच े  परामशकिरता कर यात आललेी 
यव था. 

  शासन िनणया नुसार शासनाकडून ा त उि टांची पुतता करणे. 
        ब) पंचायत राज सं थाकरीता ाम थांची सनद 
        ाधा य म यादी नुसार घरकुल मा य करणे . 
 
िववरण प  -3 अ :  योजना अमंलबजावणीसाठी 
जबाबदार अिधकारी व िविहत   कायकाल 
  

ाधा य म यादी नुसार घरकुल मा य करणे . 
           क प संचालक 
िज हा ामीण िवकास 
यं णा, हगोली 
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08. दोन कवा यापे ा अिधक असणा-या मंडळ, पिरषद 
सिमती व इतर संघटना या 

बाबतचा तपिशल सवसामा या पयत प हचता करता येईल. 
कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (अ) 

 
 

अ 
 

 
सिमतीचे 

नांव 
 

सिमतीचे सद य 
 

सिमतीचे 
उिद ट 

 
िकती वळेा 
घे यात येते 

सभा जनसामा या ं
साठी खुली आहे 

कवा नाही 
सभेचा काय वृ ांत   

(उपल ध) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िनरंक िनरंक 
 
 
 
 
 
 
 

िनरंक िनरंक िनरंक 
 
 
 
 
 
 
 
 

िनरंक 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

                                                           क प संचालक 
                                             िज हा ामीण िवकास यं णा, हगोली 
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 09 -  अिधकारी व कमचा-यांची यादी 

िज हा ामीण िवकास यं णा हगोली काय लयातील 
 अिधकारी व कमचारी याची माहे जानेवारी - 2022 

अखेरची मािहती.  
िज हा ामीण िवकास यं णा, हगोली  

अ.
क 

अिधका-याचं ेनावं पदनाम वग जु िदनाकं दुर वनी माकं एकूण 
वतेन 

1 2 3 4 5 6 7 
1 डॉ. िवशाल राठोड उम मु य कायकारी 

अिधकारी 
(पं.),िज.प. हगोली 

भारी क प 
संचालक 

1 19.01.2022 9822569881 अितिर त 
पदभार 

2 ी गणेश पुंजाराम 
बोिथकर 

स.गट िवकास 
अिधकारी, 

पं.स. हगोली तथा 
सहा यक क प 
अिधकारी (स न) 

2 22.08.2020 9404591931 अितिर त 
पदभार 

3 ी. मनोज पाडुंरंग 
िपनगाळे 

सहायक 
लेखािधकारी 

3 04.08.2015 9822712705 73695/- 
4 ी. अ ण 

िदगाबंरराव 
बोधनकर 

किन ठ शासन 
अिधकारी 

3 06.2.2020 8550985599 58351/- 

5 ी. िशरीष ना. 
लोखंडे 

विर ठ सहा यक 
(लेखा) 

3 13.07.2011 9422858735 56707/- 
6 ीमती िरजवाना 

म.ुशेख 
किन ठ सहा यक 3 06.07.2015 9766535660 47651/- 

7 ी महेश .अकमार किन ठ सहा यक 3 26.07.2017 9822204880 44862/- 
8 ीमती िवजया ब. 

तो णीवाल 
किन ठ सहा यक 3 09.11.2017 

 
9823782509 47210/- 

9 ीमती रेणकुा हं. 
भाळे 

पिरचर 4 08.07.2014 9921670275 34098/- 
10 ी उ म गंगाराम 

गायकवाड 
पिरचर 4 19.07.2016 9309992046 31569/- 

 
                                                                                    क प सचंालक  

                                                िज हा ामीण िवकास यं णा,    
                                                                 हगोली. 
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 10. सं थांच ेअिधकारी व कमचारी यांना  िनयमा नुसार दे यात      
      येणारे  मािसक पिर िमक व ते अदा कर याची प दत 
           िज हा ामीण िवकास यं णा हगोली काय लय 
अंतगत कायरत अिधकारी / कमचा-याचंी मािसक 
पिर िमक बॅके दारे अदा कर यात येते.   
 
 

                                                                         
क प संचालक 

                                                  िज हा ामीण िवकास यं णा, हगोली 
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11. येक सं थांनी सादर केललेी अदंाजप के व संभािवत खच 
यानुसार   ा त तरतूद तसेच सं थांनी केलेला खच   

 
 अथ  िवभागाचे मंजुर अंदाजप क व खच चा तपिशल याची िव तृत 

मािहती काशीत करणे 
 
 अंदाजप काचा तीचे काशन                 - िनरंक 
 अनुदाना या िवतरणा या तीचे काशन   - िनरंक 

 
 

  क प संचालक 
                                          िज हा ामीण िवकास यं णा, हगोली 
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(मु ा . 12)काय मा अतंगत दे यात येणा-या अनुदानाची प दत 

तसेच योजना अतंगत ा त  
अनुदान व लाभाथ च ेिववरण 

 
िवभागाचे नाव - िज हा ामीण िवकास यं णा, हगोली महारा  
रा य ामीण जीवनो ती अिभयान सन  2021-2022 (MSRLM) 

 
 
 

मॅ यअुल . 12 ची मािहती 

अ. . योजनेचे  नाव अनुदानाची प दती ट केवारी जातीचे िनकष 
मंजूर 

अनुदान 
(लाखात) 

ा त 
अनुदान 

लाभा य ना 
वाटप 

अनुदान 
शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 महारा  

रा य  ामीण 
िजवनो ती 
अिभयान 

1. शासिकय 
खच ची 
तरतुद 82.41 
ल  
2.सं थीय    
बांधणी व मता 
बांधणी 65.40 
ल  
3.समुदाय िनधी 
822.90 
ल  
4. क प 
अंमलबजावणी 
    0.30 ल  
5. माक टग         
2.52 ल  

क  व रा य 
शासन 

यां याकडून 
60:40 या 

माणात 
िनधी ा त 

होतो. 
 
 
 

 

गिरब व वंिचत 
कुटंुबातील 
मिहलाचंी 

सं थीय बाधंणी 
क न यांची 

मता बांधणी 
क न समुदाय 
तरीय सं थं◌ाना 
िनधी िवतरीत 

करणे 
याम ये एकुण 

मिहलां या 60% 
SC , ST 

मिहलाचें गट व 
अपंगाचे 3% गट 

तसेच 15%  
अ पसं याकं या 

माणे ल  
िनि त केले जाते 

उविरत इतर 
वग तील 

सन  
2021-
22 . 

1319.12 
ल  

 
 
 
 
 
 

 

. 
485.49 

ल  
910 

गटानंा 
िफरती 
िनधी 

136.47 
ल  वाटप 
कर यात 

आला आहे. 
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2 सन 2016-17 
पासुन इंिदरा 
आवास 
योजनेचे 

पातंरण 
धानमं ी 

आवास 
योजना - ा 
म ये    झालेले 
आहे. 
 

PFMS दारे िनधी 
थेट लाभा य या 
खा यावर पं. स. 

तराव न 
िवतिरत केला 

जातो. 

कद व रा य 
शासनाकडून 
60: 40 या 

माणात 
िनधी ा त 

होतो..  

कायम ित ा 
यादीतील  (PWL) 
SC, ST, 
Minority  व  
Other  
संवग तील सव 
लाभधारकांना 
शासनाकडून 

ा त घरकुल े
मंजुर कर यात 
यते आहे. 

 

1.2 ल  --- --- घरकुल 
बांधकामा या 

ट यानुसार िनधी 
लाभा य याबँक 

खा यावर 
पं.स. तराव न 
PMFS दारे थेट 
जमा केला जातो.  

3 रमाई आवास 
योजना 
 

PFMS दारे िनधी 
थेट लाभा य या 
खा यावर पं. स. 

तराव न 
िवतिरत केला 

जातो. 

रा य 
शासनाकडुन 

िनधी ा त 
होतो.  

कायम ित ा 
यादीतील  
अनु.जाती 
संवग तील सव 
लाभधारकांना 
शासनाकडून 

ा त 
उि टानुसार 
घरकुले मंजुर 
कर यात यते 
आहे. 

 

1.2 ल  --- --- घरकुल 
बांधकामा या 

ट यानुसार िनधी 
लाभा य या बँक 

खा यावर 
पं.स. तराव न 
PMFS दारे थेट 
जमा केला जातो.  

 
                                                                 क प संचालक                                                                                          
                                            िज हा ामीण िवकास यं णा, हगोली 
 
  

मांक  13   लाभाथ ना दे यात येणा या सवलती, परवाना  
                   कवा  अिधकार 
 
                 पा  लाभा य ना घरकुल बांधकामाचा लाभ देणे. 
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 मु ा मांक-14  
      तपशीलवार उपल ध असले या मािहतीचे इले ॉनी स  
      मा यमातुन तयार केलेले  संि त व प 

-  
- िनरंक  - 

 
 

 
 
 
 
 
 
मु ा मांक- 15 
 सवसाधारणा करीता मािहती उपल ध कर यासाठी असलेली 
सवलत तसेच वाचनालयाची काय लयीन वळेा  
   
जनते या अवलोकनाथ मािहती काय लयीन वळेेत सकाळी 9.45 ते 
6.15 या वळेात काय लयात उपल ध असते .वाचनालयाची सुिवधा 
उपल ध नाही. 
 
                                                            क प संचालक 

                                 िज हा ामीण िवकास यं णा, हगोली 
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 मु ा . 16  -  मािहती अिधकारी यांची नावंे, पदनाम व  
                       इतर मािहती 

अ
 

िवभागाचे 
नाव 

सहा यक 
मािहती  

अिधका याचे 
नाव व पदनाम 

मािहती 
अिधकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

अिपलीय 
अिधका याचे 

नाव व पदनाम 
1 2 3  4 5 
1 िज हा 

ामीण 
िवकास 
यं णा 
हगोली 

ीमती  
िर.मु.शेख 
किन ठ 

सहा यक 

ी. अ ण 
िद.बोधनकर 

किन ठ शासन                     
अिधकारी 

डॉ. िवशाल 
राठेाड 
    क प 
संचालक 

                                                              क प संचालक 
                                िज हा ामीण िवकास यं णा, हगोली 

 
17.   िविहत केललेी इतर मािहती आिण वळेोवळेी अ ावत 
केलेली काशने 

---------  िनरंक ----------- 
 

                                                    क प संचालक 
                            िज हा ामीण िवकास यं णा, हगोली 

* * * * * * * * * * * * * * * *  *                       
                      समा त 
 ****************************************** 
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 कृिष िवभाग  

िज हाü पिरषद हगोली 
 Right to Information Act 2005 

 क ीयÖ मािहतीचा अिधकार 2005 
अतंगत कलम अ 4 (1) ब अ वये 
िस द करावयाची 1 ते 17 मु ांची 

 मािहती पु तका 
                          * * * * * * * * 
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पिरिश ट II 
  
03) मॅ युअल (िनयम पु तीका) तयार करणे :- 

मािहती या अिधकारातील कलम 4 (अ) (ब) माणे सव शासकीय अिधका-यानंी मािहतीचा 
अिधकार िस द हो या या 120 िदवसापूव  िन मिलखीत 17 मॅ युअ स तयार करणे. 

 
27.   संघटना या काय चा आिण कत याचा तपिशल. 
28.   अिधकारी व कमचारी याचंे अिधकार व कत य 
29.   यो य माग ने िनणय घे याचे ि येत अनुसरावयाची कायप दती 
30.   कत य पार पाड यासाठी शासकीय ािधकरणाने ठरवून िदलेली माणके  
31.   कमचारी आपली कत य पार पाडीत असतानंा उपयोगात येतील असे िनयम िविनयम  

सुचना, िनयम पु तीका व अिभलखे 
32.   काय लयातील अिभलेखाचे िवगतवारी नुसार िववरणप  
33.   शासकीय कामकाजाचा टीकोन व िनतीिनध रण सबंधाने सवसामा याचे परामश  

किरता कर यात आलेली यव था 
34.   दोन कवा यापे ा अिधक असणा-या मंडळ, पिरषद, सिमती व इतर संघटना या  

बाबतचा तपिशल सवसामा या पयत प हचता करता येईल. 
35.   अिधकारी व कमचा-याचंी यादी 
36.    सं थाचे अिधकारी व कमचारी यानंा िनयमा नुसार दे यात येणारे मािसक पािर िमक 

व  
ते अदा कर याची प दत 

37.   येक सं थानंी सादर केलेली अंदाजप के व संभावीत खच या नुसार ा त तरतूद  
तसेच सं थानंी केलेला खर्च 

38.   काय मातंगत दे यात येणा-या अनुदानाची प दत तसेच योजना अंतगत ा त 
अनुदान  

व लाभाथ चे िववरण 
39.   लाभाथ ना दे यात येणा-या सवलती, परवाना कवा अिधकार 
40.  लाभाथ ना दे यात येणा-या सवलती, परवाना कवा अिधकार 
21 तपिशलवार उपल ध असले या मािहतीचे इले ॉिनक मा यमातून तयार केलेले 

संि त व प  
22 सवसाधारणा किरता मािहती उपल ध कर यासाठी असललेी सवलत तसेच 

वाचनालयाची काय लयीन वळे ( यव था अस यास ) 
23 मािहती अिधकारी याचंे नांव,े पदनाम व इतर मािहती 

24 िविहत केलेली इतर मािहती आिण वळेोवळेी अ ावत केलेली काशने. 
कृिष िवकास अिधकारी 
िज हा पिरषद हगोली 
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अनु मिणका 
 

अ.  िवषय पान . 
01 संघटने या काय चा तपिशल आिण कत याचा तपिशल  
02 अिधकारी व कमचारी यांच ेअिधकार व कत ये  
03 यो य माग ने िनणय घे याचे ि येत अनुसरावयाची कायप दती  
04 कत य पार पाड यासाठी शासिकय ाधीकरणाने ठरवून िदलेली माणके  
05 कमचारी आपली कत ये पार पाडीत असतानंा उपयोगात येतील असे िनयम, 

िवनीमय, सुचना, िनयम पु तीका व अिभलखे 
 

06 काय लयातील अिभलखेाचे िवगतवारी नुसार िववरणप   
07 शासिकय कामकाजाचा टीकोन व िनधीिनध रण संबंधाने सवसामां याच े

परामशकरीता कर यात आललेी यव था 
 

08 दोन कवा या पे ा अिधक असणा या मंडळ, पिरषद, सिमती व इतर 
संघटना या बाबतचा तपिशल सवसामा या पयत प हचता करता येईल  

 
09 अिधकारी व कमचारी याचंी यादी  
10 सं थाचं ेअिधकारी व कमचारी यांना िनयमा नुसार दे यात येणारे मािसक 

पािर िमक व ते अदा कर याची प दत 
 

11 येक सं थानंी सादर केललेी अदंाजप के व संभािवत खच या नुसार 
ा त तरतूद तसेच सं थांनी केललेा खच 

 
12 काय मातंगत दे यात येणा या अनुदानाची प दत तसेच योजना अंतगत 

ा त अनुदान व लाभाथ च ेिववरण  
 

13 लाभाथ ना दे यात येणा या सवलती, परवाना कवा अिधकार  
14 तपिशलवार उपल ध असले या मािहतीच ेइले ॉिनक मा यमातून तयार 

केलले ेसंि त व प 
 

15 सवसाधारणा किरता मािहती उपल ध कर यासाठी असललेी सवलत, 
तसेच वाचनालयाची काय लयीन वळे ( यव था अस यास) 

 
16 मािहती अिधकारी यांची नावे, पदनाम, व इतर मािहती  
17 िविहत केललेी इतर मािहती आिण वळेोवळेी अ ावत केललेी काशने  
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 01.आपली रचना,काय व कत ये यांचा ê तपशील 
 
िज हा पिरषदेच े अिधकार व कत येú:- Ô  
        महारा  िज हा पिरषदü पंचायतÓ सिमती अिधिनयम 1961 चे 1 कलम ê 100 अ वय े िज हा 
पिरषदेची खालील माणेÏ अिधकार वúकत य ेठरिव यात आले आहे.  
    शासकीय अिधकार व कत ये - 
                                                    कृिष िवभाग           
                       िवशेष घटक‘योजना ê व आिदवासी उपयोजने अंतगत पंचायत सिमती तरावर ü दारी य¸ 

रेषेखालील अनु. जाती•/नवबौ द व अनुसुिचत ã जमाती या शेतक याचंे अज ê मागवुन याचंीÖख् िज हा 
तरीय सिमतीमाफत िनवड क नú यां या Ó मागणी नुसार यानंा इतर बाबी या 13 ते 14ê 

घटकाचंा“लाभÖदेणे.Öतसेच êनिवनÖिविहरीसाठीšिनिवडले याµलाभाथ ना 
पंचायतÖसिमतीŸ तरावरीलßकृिष×अिधकारी¸(िवघयो)Öयाचंे“माफतúिविहरüखोदकामÖव 
बाधंकामासाठीšमागदशन Ôक नýिविहरी याµमु याकंणानुसारÖलाभाथ याµबँकÑखा यातÖअनुदानÖिवतरीतß

कर यातÖयेते.Öê. 
 िज हाüपिरषद¤सेसÃफंडातुनकृिषÂिवषयµसिमती याÖमा यतेनेÖशेतक यानंाÖसुधारीतŸकृिषÂऔजा
रे ê/ 
पीक संर ण उपकरणेÖअसेÖशेतीÖउपयोगीÖसािह याचाÖपंचायतŸसिमतीÖ तरावर¸शासकीयµपुरवठादारा
माफतŸपुरवठाüकऱणे.ê
 रा ीयµबायोगॅसÃिवकासÃकाय मातंगतŸ याÖशेतक याकंडे êजनावरे êआहेतŸअशाÖशेतक यानंाÖबा
योगॅसÃसंच“उभारणीचेÖ िश ण दे यातŸयेते. êतसेच“ यानंाÖबायोगॅसÃसंच“उभारणीसाठी üमागदशनकर
यातŸयेते.êबायोगॅसÃसंच“उभारणीÖके यानंतर¸लाभाथ नीÖकेले याÖकामा याÖमु याकंणानुसार¸व¾शास

ना याÖमागदशक सुचनेनुसार¸लाभाथ सÃअनुदानर कम´ यां याÖबँक खा यातŸिवतरीतŸकर यातŸयेते
.ê. 
 िज ातीलÖ कृिष िनिव ठा िव े यांना कृिष िनिव ठा जसे रा. खते (The Fertilizer Control 
Order, 1985), बी-िबयाणे (Seed Act, 1966 and Seed Control Order, 1983) व िकटकनाशके 
(Insecticides Act, 1968) इ याद ची िव ी करणेसाठीचा परवाना या- या िनिव ठासंाठी या 
अिधिनयमातंील िनयमावली या अिधन राहुन िवतरीत कऱ यात यतेो. कृिष िनिव ठा िव े याचंी गुण 
िनयं ण िनरी कामंाफत वळेोवळेी तपासणी कर यात येते. तसेच यानंी खरेदी केले या कृिष 
िनिव ठाचंे तसेच िविवध पीकां या िबयाणाचंे वळेोवळेी नमुने घेवुन ते योगशाळेतुन तपासुन घे यात 
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येतात. तसेच अ मािणत नमु यावंर या- या िनिव ठां या अिधिनयमातील िनयमावलीतील 
तरतुद ◌ं या अिधन राहुन याचंेवर यायालयीन खटला दाखल कर यात येतो.  
 िज ात उ पादक िनहाय व ेडिनहाय ा त झाले या 20% रा. खताचंी (MoP - 100%) ते 

ा त           झा याची व शेतक यानंा िव ी के याची तपासणी क न ते ा त / अ ा त झा याचा 
अहवाल कृिष आयु तालय, पुणे काय लयास पाठिव यात येतो. तसेच शेतक यानंा बाधंावर खत वाटप 
व कृिष िनिव ठाचंी सुरळीतपणे व कमाल िव ी कमतीत िव ी होणेसाठी सिनयं ण केले जाते. 

दुसरी अनुसूची (कलम 101 पहा) 
कामांच ेिवषय (िवकास िवषयक काय सह ) 

 
कृिष िवभाग िज हा, पिरषद हगोली 
  या िवभागामाफत सावजिनक व पाची िवकास कामे केली जात नाहीत. 

     कृिष िवकास अिधकारी 
           िज हा पिरषद हगोली 
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02 - अिधकारी व कमचारी यांच ेअिधकार व कत ये 

अ. . अिधिन त अिधकारी / 
कमचा याचा हु ा 

याचे कत य (शासनाने /अिधका याने ठरवून 
िदलेल.े ) 

1 कृिष िवकास अिधकारी िवभाग मूख हणनू खा या या तां ीक योजनेची 
अमलबजावणी करणे व काय लयीन शासन 

2 पशुधन िज हा कृिष अिधकारी ( सामा य)  िवभाग मूखा या अनूप थत काय लयीन शासन 
व िवभागातील तां ीक व पाची सव कामे 

3 िज हा कृिष अिधकारी ( िवघयो) िज ातंगत िवशेष घटक योजने या कामाचंी 
अमंलबजावणी करणे व संिनयं ण ठेवणे. 

4            मोिहम अिधकारी िज हा, रा य व क तरावरील अंमलात 
असले या सव योजना राबिवणेसाठी मोिहम 
व पात काम करणे. 

5 सहा यक लेखा अिधकारी 1. काय लयीन लखेा िवषयक बाबी हाताळणे.  
2. िवभाग मूखं◌ानी वळेोवळेी नेमून िदलेली कामे 

6 सहायक शासन अिधकारी 1. काय लयीन शासन पाहणे . 
2.िवभाग मूखानंी वळेोवळेी नेमून िदलेली कामे.  

7 विर ठ सहा यक लेखा 1. काय लयीन लखेा िवषयक बाबी हाताळणे.  
2. िवभाग मूखं◌ानी वळेोवळेी नेमून िदलेली कामे  

8 किन ठ सहा यक (लेखा) 
 

1. काय लयीन लखेा िवषयक बाबी हाताळणे.  
2. िवभाग मूखं◌ानी वळेोवळेी नेमून िदलेली कामे  

9 किन ठ सहा यक  वग-3 व वग-4 या अ थापना िवषयक बाबी 
हाताळणे, काय लयीन प यवहार (आवक-जावक) 
हाताळणे व िवभाग मूखं◌ानी वळेोवळेी नेमून 
िदलेली कामे 

10 िव तार अिधकारी (कृषी) िवभागातील तां ीक व पाची सव कामे 
11 पिरचर (िशपाई) काय लयीन दैनिदन कामे व िवभाग मूखं◌ानी 

वळेोवळेी नेमून िदलेली कामे 
 

 
कृिष िवकास अिधकारी 
िज हा पिरषद हगोली 
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03. िनणय घे या या ि येत अनुसर यात येणारी कायप दती, तसेच पयवे ण 
आिण उ रदािय व णाली :- 
46. महारा  नागरी सेवा (िश त व अपील), (वतणकु) िनयम 1979  

मधील तरतुदीनुसार िश तभगं िवषयक कायवाही करणे 
47. वग क व ड मधील कमचा-यानंा, यानंी 12 वष िनयत सेवचेी पुण केली आहे यानंा अहता, पा ता व 

जे ठता इ. बाबी िवचाराथ घेऊन विर ठ वतेन ेणी मंजुर करणे. 
48. वग क व ड मधील कमचा-यानंा पदो ती देतानंा अहता, पा ता व जे ठता, गोपिनय अहवाल इ. 

तपासुन पा  ठरवुन पदो ती देणे. 
49. वग क व ड मधील कमचा-यानंा िनयु ती देतानंा  वृ प ात जािहरात देऊन उमेदवाराचंी मागणी करणे, 

मुलाखती घेणे व अनुशेषा माणे िनयु ती देणे 
50. शासिकय कामकाजाचे मु यमापन क न गोपिनय अहवाल िलिहणे. 

 
 कृिष िवकास अिधकारी 

           िज हा पिरषद हगोली 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 231 ~ 
 04 - कत य पार पाड यासाठी शासिकय ाधीकरणाने ठरवून िदललेी माणके 

 
.  काय लय मूखासह 

अिधनी त अिधकारी हु ा 
कत य पार पाडतानंा शासनाने ठरवून िदलेली माणके -मापदंड 
दर महा 
दौ याचे 
िदवस 

रा ी
चे 

मू क
म 

भटेी 
काय लयी

न 
द तर 

तपासणी 

कामाची 
पाहणी 
तपास

णी 

कामाचे 
मू याकं

न 
इतर 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 कृिष िवकास अिधकारी 

िज हा पिरषद हगोली 10 02 10 01 02 -- -- 
2 िज हा कृिष अिधकारी 

(सा.) 
िज हा पिरषद हगोली 

10 02 10 01 02 -- -- 
3 मोिहम अिधकारी 10 02 10 01 02 -- -- 
4 िज हा कृिष अिधकारी 

(िवघयो) 10 02 10 01 02   
 
 
 
 

          कृिष िवकास अिधकारी 
          िज हा पिरषद हगोली 
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7 कमचारी आपली कत य पार पाडीत असतांना उपयोगात येतील असे 
िनयम, िविनयम, सुचना, िनयम पु तका व अिभलेख 

 
119. िज हा पिरषद पंचायत सिमती अिधिनयम 1961. 
120. नागरी ह  संर ण अिधिनयम 1955. 
121. मंुबई ाम पंचायत अिधिनयम 1958. 
122. महारा  नागरी सेवा (िनवृ ीवतेन) िनयम, 1982. 
123. महारा  नागरी सेवा (पद हण अवधी वये र सेवा,िनलबंन,बडतफ  व सेवतेुन काढुन टाकण)े िनयम, 

1981. 
124. महारा  नागरी सेवा (रजा) िनयम 1981. 
125. महारा  नागरी सेवा (वतेन) िनयम 1981. 
126. महारा  िज हा पिरषद व पंचायत सिम या (अदंाजप क) िनयम 1966. 
127. महारा  नागरी सेवा (सेवे या सवसाधारण शत ) िनयम 1981. 
128. महारा  नागरी सेवा (िश त व अिपल) िनयम 1964. 
129. महारा  नागरी सेवा (वतणकू) िनयम 1967. 
130. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा िनयम 1968. 
131. महारा  सवसाधारण भिव य िनव ह िनधी िनयम 1998. 
132. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा (सेवा वशे) िनयम 1967. 
133. Seed Act, 1966. 
134.  Seed Rules, 1968. 
135. Seed Control Order, 1983. 
136.  Fertilizer Control Order, 1985. 
137.  Insecticides Act, 1968. 
138.  Essential Commodities Act, 1955. 

 
          कृिष िवकास अिधकारी 
          िज हा पिरषद हगोली 
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06 काय लयातील अिभलेखाचे िवगतवारी नुसार िववरणप  
  आ थापना शाखेतील अिभलखे 6 ग े  प दती माणे लाव यात आलेला आहे. कायवाही झालेली 

करणे (न ती) आं ल अिभलेखागारात जतन क न ठेव यात येतात. सदर करणे अिभलेखागारात 
खालील माणे वगवारी क न िनरिनराळया रंगां या ब याम ये ठेव यात आलेला आहे. 
अ. लाल रंगा या ब याम ये - कायम व पी 
ब. िहर या रंगा या ब याम ये - 30 वष किरता 
क. िपवळया रंगा या ब याम ये - 15 वष करीता 
ड. पांढ-या रंगा या ब याम ये - 05 वष करीता 
   उपरो त माणे कालावधी संप यानंतर अिभलेखाची यादी तयार क न स म अिधका-याचंी 
परवानगी घेऊन अिभलेख न ट के या जातो. 
 
 

कृिष िवकास अिधकारी 
िज हा पिरषद हगोली 
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 7 -  शासिकय कामकाजाचा टीकोन व िनतीिनध रण संबंधाने 
सवसामा यांचे परामशकिरता कर यात आललेी यव था. 
 
ब) पंचायत राज सं थाकरीता ाम थाचंी सनद 

खाली दशिवले या िववरणप  1 व 2 माणे पंचायत राज सं थाकिरता ाम थाचंी सनद अमंलात 
आण यात यते आहे. 
 ाम थाचंी सनद ची अंमलबजावणी करतानंा कामाचा दज  राख यासाठी पंचायतराज सं थां या 
अंतगत काय णाली म ये वळेेचे बंधन पाळ याची जबाबदारी संबंधीत िवभाग मुखावर राहील. ही बाब 
ल ात घेउुन िववरणप  3 अ अ◌ािण 3 ब म ये नमुद के या माणे पंचायत सिमती तर व िज हा पिरषद 
तरावर काम कर यासाठी मागदशक त व ेव काल मय दा िनि त कर यात येत आहेत. 

पंचायत राज सं थासाठी ाम थाचंी सनद 
िववरण प  1: संिवधािनक जबाबदारी 
िववरण प -3 अ: योजना अंमलबजावणीसाठी जबाबदार अिधकारी व िविहत  कायकाल 

पंचायत सिमती, तर 
अ.

 कायसुची 
जबाबदार 
कमचारी / 
अिधकारी 

कायपतु चा 
कालावधी 

िविहत मुदतीत कायपतु  
न         झा यास 

कोण या अिधका याकडे 
त ार करावी 

1 डॉ.बाबासाहेब आबंडेकर कृिष वावलंबन योजना 
व िबरसा मुंडा कृिष ांती योजना अतंगत निवन 
िविहरीसाठी िनवड झाले या लाभाथ ना 
माकआऊट देवून यांची कामे िविहत मदुतीत पणू 
क न घेणे. इतर बाबीसाठी िनवड झाले या 
लाभाथ ची बाब िनहाय मागणी सकंलीत क न 
वळेीच मु यालयास सादर करणे. 

कृिष 
अिधकारी 
(िवघयो), 
पंचायत 
सिमती 

 

1. नवीन 
िवहीर- 2 वष  
2. इतर बाब/ 
जूनी िवहीर 
दु ती - 
मंजूर िवि ीय 
वष 

िज हा कृिष अिधकारी 
(िवघयो) व कृिष िवकास 

अिधकारी 

2 गुण िनयं ण : कृिष िनिव ठाचें नमनेु घेणे, कृिष 
िनिव ठा िव े यांची तपासणी कऱणे, अ मािणत 
नमु यांवर यायालयीन खटले दाखल करणे,  
कृिष िनिव ठांशी संबधंीत शेतक यां या त ारीचे 
िनवारण करणे. 

मोिहम 
अिधकारी, 

गुण 
िनयं ण 

िनरी क, 
पंचायत 
सिमती 

कृिष 
िनिव ठां या 
अिधिनय-
मातील 

तरतुदीनुसार 

मोिहम अिधकारी,  
कृिष िवकास अिधकारी 

3 नवीन रा य बायोगॅस व सि य खत यव थापन िव तार 
अिधकारी 

(कृिष) 
पंचायत 
सिमती 

एक वष िज हा कृिष अिधकारी 
(सा) व कृिष िवकास 

अिधकारी 
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09. दोन कवा यापे ा अिधक असणा-या मंडळ, पिरषद सिमती व इतर संघटना या 
  बाबतचा तपिशल सवसामा या पयत प हचता करता येईल. 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (अ) 
िज हा पिरषद हगोली येथील सामा य शासन िवभागा या 

 
काय लयातील सिमतीची यादी कािशत करणे 

 
अ 

 
 
सिमतीचे 

नावं 
 

सिमतीचे 
सद य 

 
सिमतीचे उिद ट 

 
िकती 
वळेा 

घे यात 
येते 

सभा 
जनसामा
या ंसाठी 

खुली आहे 
कवा 
नाही 

सभचेा 
काय 
वृ ातं 
(उपल

ध) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
  

 
कृिष िवकास अिधकारी 
िज हा पिरषद हगोली 
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 09 - अिधकारी व कमचा-यांची यादी 

कृिष िवभाग, िज हा पिरषद, हगोली  
 अिधकारी व कमचारी याच  माहे िडसबर - 2021 अखेरची मािहती.  

कृिष िवभाग, िज हा पिरषद, हगोली : मॅ युअल . 9 ची मािहती .  
अ 

 
िवभाग मूखासह 
याचंे अिधिन त 

असलेले अिधकारी 
कमचा याचे ना◌ंेद 

हु ा प ा / फोन . पारी मीक शेरा 

 2 3 4 5 6 
1 ी. एन. आर. 

कानवडे कृिष िवकास अिधकारी 8275514196 57800  
2 ी. के.एन. ठ बरे कृिष अिधकारी (िवघयो) 9527494578 44400  
3 ी. एस.एम. चौढेकर सहायक शासन 

अिधकारी 9422858777 64000  
4 ी. एस. ह. शु ल  सहायक लेखािधकारी 9423143246 64100  
5 सौ. एस. आर. थोरात किन ट सहायक (लेखा) 9075821281 28400  
6 ीमती. एस.एफ. गोरे किन ठ सहायक 7057239420 34300  
7 ी. एस.आर. िथटे किन ठ सहायक 9834428400 27600 
8 ी. एस.एल. ये ारे किन ट सहायक  9850487987 35300 
7 ीमती ए.एन. ल ढे पिरचर 8805416167 22900 
9 ी. एस.एस. राठोड पिरचर 8080132377 15500 

10 ीमती काळाखोरे पिरचर 9960171980 18500  
 
 
 

कृिष िवकास अिधकारी 
िज हा पिरषद हगोली 
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 10. सं थाचें अिधकारी व कमचारी यानंा िनयमा नुसार दे यात    
            येणारे मािसक पिर िमक व ते अदा कर याची प दत 
 
 
  कृिष िवभाग िज हा पिरषद हगोली अंतगत कायरत अिधकारी / कमचा-यांची मािसक पिर िमक 
बॅके दारे अदा कर यात यतेे. तसेच पंचायत सिमती तरावरील अिधकारी / कमचा याचंे पिर िमक सु दा 
बॅके दारे अदा कर यात यतेे. 
 
 

कृिष िवकास अिधकारी 
िज हा पिरषद हगोली 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 238 ~ 
 11. येक सं थांनी सादर केललेी अंदाजप के व संभािवत खच    
       यानुसार ा त तरतूद तसेच सं थांनी केललेा खच  

 
मु ा . (11) अथ िवभागाच ेमंजुर अदंाजप क व खच चा तपिशल याची िव तृत मािहती काशीत करणे 

 
----------------------------- िनरंक------------------------------------ 

 
सन 2020-21 मधील आ थापना व िवकास कामाविरल खच 

आ थापना 
अ. 

 लेखािशष खच 
01 2401- 0154 (वतेन)  
02 2401-0163 (वतेन) .  
03 2401-2442 (वतेन) .  
 

िवकास कामे 
. ल  

 
अ.
. 

योजोचा तपशील 
सन 2020-21 
मधील अख चत 

िनधी 
सन 2020-21 

मधील ा त िनधी एकुण 
माहे माच 

2021 अखेर  
झाललेा खच 

िश क 

1 
डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर कृिष 
वावलबंन योजना(SCP)  2401-

1114 
     

2 
िबरसा मुंडा कृिष ातंी योजना 
( े ाबाहेरील)(OTSP)     2401-
1965 

     

3 रा ीय बायोगॅस िवकास काय म 
2810-0016      

4 अपारंपारीक ऊज  िवकास      
5 िज हा पिरषद ससे फंड योजना      

 
 

कृिष िवकास अिधकारी 
िज हा पिरषद हगोली 
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मु ा . 12) काय मा अतंगत दे यात येणा-या अनुदानाची प दत तसेच योजना अतंगत ा त अनुदान व 

लाभाथ च ेिववरण 
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अ.
. 

िवभागा माफत 
राबिवत असणा या 

योजनेचे नाव 
 अनूदानाची 

 प दत 
अनूदाना

ची 
ट केवारी 

जातीची 
वगवारी 

मंजूर 
अनूदा

न 
ा त 

अनूदा
न 

लाभा यांना 
वाटप 

अनूदान 
शेरा 

अ)   शासिकय योजना          
1 दारी य रेषेखालील शेतक यानंा निवन िविहर व इतर घटकासंाठी अनुदान 

1 
डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर कृिष 

वावलंबन 
योजना 

1.िविहरी या 
मु याकंणा 
नुसार कमाल 
मय दा .3.05 
ल  
2. जुनी िवहीर 
दु ती साठी 

.1.05 ल  
3. इतर बाब 
साठी .55000 

      

2 
िबरसा मंुडा कृिष 

ातंी योजना 
( े ाबाहेरील) 

1.िविहरी या 
मु याकंणा 
नुसार कमाल 
मय दा .3.05 
ल  
2. जुनी िवहीर 
दु ती साठी 
1.05 ल  
3. इतर बाब 
साठी 55000 
 

      

3 
रा ीय बायोगॅस 

व खत यव थापण 
काय म 

1. बायोगॅस या 
मु याकंणा 
नुसार  
सवसाधारण 
साठी कमाल 
मय दा 

.12000/- 
शौचालय 
जोड यास 

.12000+160
0 = 

.13600/- 
2.बायोगॅस या 
मु याकंणा 
नुसार  
अ.जा./अनु.जा. 
साठी 

.13000+160
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कृिष िवकास अिधकारी 
िज हा पिरषद हगोली 

 
 
 
 
 

मु ा मांक 13 लाभाथ ना दे यात येणा या सवलती, परवाना कवा अिधकार 
 
  िवशेष घटक योजना व आिदवासी उप योजने या मागदशक सुचना महारा  शासना या 
www.mahaagri.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहेत. 
 
 
 
 
 
 
 
 
मु ा मांक-14 तपशीलवार उपल ध असले या मािहतीचे इले ॉनी स 
मा यमातुन तयार केललेे संि त व प 
 
 
  िवशेष घटक योजना व आिदवासी उप योजनेअंतगत िनवडले या लाभाथ ची यादी व लाभाथ ना 
िदलेला लाभ इ यादी मािहती संगणीकृत कर यात आली असुन मािहती या संदभ त संगणीकृत मािहती 
िसडी / फलॉपी म ये उपल ध क न दे यात येईल. 
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मु ा मांक- 15 सवसाधारणा करीता मािहती उपल ध कर यासाठी असललेी 
सवलत तसेच वाचनालयाची काय लयीन वळेा. 
 
  जनते या अवलोकनाथ मािहती पु तीका मागदशक सुचना काय लयीन वळेेत सकाळी 09.45 ते 
6.15 या वळेात काय लयात उपल ध असते. वाचनालयाची सुिवधा उपल ध नाही. 
 
मु ा र. 16 - मािहती अिधकारी याचंी नांवे, पदनाम व इतर मािहती 
 
अ

 िवभागाच ेनाव 
सहा यक मािहती 

अिधका याचे नाव व 
पदनाम 

मािहती अिधकारी यांचे नाव व 
पदनाम 

अिपलीय अिधकारी 
यं◌ाच ेनाव व पदनाम 

1 2 3  4 5 

1 
कृिष िवभाग, 

िज हा पिरषद, 
हगोली 

ीमती ह.एस. 
वगेवार, सहायक 
शासन अिधकारी 

ी. पी. एल. राठोड,  
.िज हा कृिष अिधकारी (सा) 

तथा कृिष अिधकारी 

ी एन. आर. 
कानवडे 

कृिष िवकास 
अिधकारी 

 
 

 
 
17. िविहत केललेी इतर मािहती आिण वळेोवळेी अ ावत केललेी काशने 
 

--------- िनरंक ----------- 
 

कृिष िवकास अिधकारी 
िज हा पिरषद हगोली  
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 पशुसंवधन िवभाग 

िज हा पिरषद हगोली 
Right to Information Act 2005 
 

क ीय  मािहतीचा अिधकार 2005 अंतगत कलम 
अ 4 (1) ब अ वये िस द करावयाची   1 ते 17 
मु ांची मािहती पु तका 

 
                                * * * * * * * * 
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 मािहतीचा अिधकार 2005 ची ठळक विैश टये 
 
*  मािहती या अिधकारासाठी संिवधािनक तरतदुी के या आहेत. 
 
*  सव नागिरक मािहतीचा अिधकार धारण करील. 
 
* मािहती म य,े अिभलेखे, द ताएैवज, ईमेल, ेस काशने, करार नमुने, कवा इले ॉिनक डेटा 

(मािहती ) अशा कोण याही व पातील कोण याही काराचा समावशे होतो. 
 
* मािहती या अिधकारा म ये, कामाच,े द ताएैवजाचे, अिभलेखाचे िनरी ण कर या या    
           आिण याचे उतारे िटप या व यां या माणीत ती घे या या तसेच संगणकात कवा      
           कोण याही साधनात साठिवलेली मािहती िड केट, लॉपी, टे स, हीडीओ कॅसेट, या     
            व पात घे या या अिधकाराचंा समावशे होतो. 
 
* सव साधारण करणी, मािहती ितची मागणी के या पासून 30 िदवसां या आत िमळू       
            शकेल* एखा ा य तीचे िजवीत व वातं य या सबंधातील मािहती ितची मागणी के या   
           पासून 48 तासात पुरिव यात यईेल. 
 
* लेखी मागणी के यावर कवा इले ॉिनक साधना दारे मागणी के यावर मािहती देणे हे येक 

शासिकय ािधकरणावर बंधनकारक कर यात आले आहे.  काही मािहती िमळिव यास मनाई आहे.   
 
* य थ प ा कडील मािहतीसाठी िनबध केले आहे. 
 
* क ीय शासिकय मािहती अिधका-या या, रा य शासिकय मािहती अिधका-या या िनणया िव द 

या या विर ठ दज या अिधका-या कडे अिपल दाखल करता येऊ शकेल. 
* मािहती िमळिव याचा अज वकार यास नकार िद या ब ल कवा मािहती न िद या ब ल यके 

िदवसासाठी . 250/- इतकी शा ती कर यात येईल परंत ूशा तीची एकूण र कम 25000/- 
पय ेपे ा अिधक असणार नाही. 

* कोण याही कारणाने मािहती न िमळाले या, मािहती िमळ यास नकार दे यात आले या, वळेेत 
मािहती न िमळाले या, मािहती िमळ यास जादा शु क भर यास भाग पडले या, अपूण, खोटी व 
िदशाभलु करणारी मािहती िमळाले या य त नी केले या त ारीचा वकार क न याची याय 
चौकशी कर यासाठी िदवाणी यायालया माणे अिधकार असणा-या क ीय मािहती आयोगाची व 
रा य मािहती आयोगाची थापना कर याची मह वपूण तरतूद केलेली आहे. 

* कोणतेही यायालय या अिधिनयमाने िदले या कोण याही आदेशा या सबंधात कोण याही दावा, 
अज कवा अं य कायवाही दाखल क न घेणार नाही.   
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* क ीय मािहती आयोगाचा, कवा रा य मािहती आयोगाचा िनणय बंधनकारक असेल 
 
* क  सरकारने या अिधिनयमा या दुस-या अनुसूिचत िव निद ट केले या गु त वात  व सुर ा 

संघटनांना िकवा यानंी सरकारला पाठिवले या मािहतीसाठी या अिधिनयमा या तरतूदी लागू 
असणार नाहीत, मा  टाचार व मानवी ह काचे उ ंघन करणा-या गु त वातशी सबंिधत असणा-
या मािहतीस यातून वगेळल ेअस याने यानंा या अिधिनयमा या तरतूदी लागू आहेत.   

 
*  क ीय मािहती आयोग कवा रा य मािहती आयोग या अिधिनयमा या अंमलबजावणी कर या बाबत 

वा षक अहवाल तयार क न सबं◌ंिधत क  व रा य सरकारला पाठिवल व ते सदर अहवाल 
संसदेस कवा रा य िवधान मंडळास सादर करतील. 

 
* या अिधिनयमाची अिधक भावपणे ◌ंअंमलबजावणी कर यासाठी क  सरकार, लोकजागृती 

कर यासाठी लोकिश णाचा व अिधका-यां या िश णासाठी िश णाचा काय म तयार करील 
आिण यां यासाठी िश ण सािह य व मागदशक पु तीका तयार करील. 

 
* मािहती िमळिव या बाबतची मागणी :- 
 
49) या अिधिनयमा अं वये कोणतीही मािहती िमळिव याची इ छा असलेली य ती  

 
याने कवा ितने मागणी केले या मािहतीचा तपशील िविन द ट करणारी, इं जी मधील कवा 
ह दी मधील अज या े ात कर यात येत आहे या े ा या रा य भाषे मधील लेखी व पातील 

इले ॉिनक साधना दारे मागणी िविहत कर यात येईल.   
 

(क) सबंधीत शासिकय ाधीकरणा या क ीय मािहती अिधका-यास कवा यथा थती, रा य 
शासिकय मािहती अिधका-यास 

 
(ख)  क ीय सहा यक मािहती अिधका-यास कवा यथा थती, रा य सहा यक मािहती अिधका-
यास करील परंतू जर अशी मागणी लेखी व पात करता यऊे शकत नसेल अशा बाबतीत क ीय 
शासिकय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधकारी त डी व पात 
मागणी करणा-या य तीस ती लेखािनव ट क न सव तोपरी सहा य करील. 

50) मािहतीची मागणी करणा-या अज त मािहती मागणी करणारी कोणतीही कारणे दे याची कवा 
यां याशी संपक साध यसाठी आव यक असेल याखेरीज अ य कोणतीही वयै तीक मािहती 

दे याची आव यकता नसेल. 
 
3) (क) जी मािहती अ य शासकीय ािधकरणाने धारण केली आहे, कवा  

(दोन) िजचा िवषय अ य शासिकय ाधीकरणा या कामकाजाशी िनकट सबंिधत आहे अशी मािहती 
िमळ यासाठी एखादया शासकीय ािधकरणाकडे अज कर यात आला असेल या बाबतीत 
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या याकडे असा अज कर यात आला आहे ते शासिकय ािधकरण असा अज क◌ंवा यास यो य 
वाटेल असा अज कवा यास यो य वाटेल असा याचा भाग अशा अ य शसिकय  
 

ाधीकरणाकडे ह तातंरीत करील आिण अशा ह तातंरणा बाबत अजदारास ता काळ मािहती 
देईल. 

 
51) (क) जी मािहती अ य शासिकय ािधकरणाने धारण केली आहे, कवा अशी मािहती िमळ यासाठी 

एखा ा शासकीय ािधकरणाकडे अज कर यात आला असेल या बाबतीत या या कडे असा अज 
कर यात आला आहे ते शासकीय ािधकरण असा अज कवा यास यो य वाटेल असा अज कवा 
यास यो य वाटेल असा याचा भाग अशा अ य शासिकय ाधीकरणाकडे ह तातंरीत करील आिण 

अशा ह तातंरणा बाबत अजदारास ता काळ मािहती देईल. 
52) परंतू या पोट कलमा नुसार असे अज ने ह तातंरण श य ितत या लवकर कर यात येईल परंतू ते 

कोण याही पिर थतीत तारखे पासून पाच िदवसापें ा अिधक उशीराने कर यात येणार नाही. 
 

मागणी िनकालात काढणे :- 
 
19) कलम 5 या पोट कलम (2) या परंतकूास कवा कलम 6 या पोट कलम (3) या परंतूकास अिधन 

राहून, क ीय शासिकय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधकारी 
कलम 6 अ वय े मािहती िमळ याची मागणी िमळा या नंतर श य ितत या शी गतीने आिण 
कोण याही पिर थीतीत मागणी िमळा या पासून तीस िदवसां या आत, एकतर िविहत कर यात 
येईल अशा शु काचे दान के यावर मािहती पुरिवल कवा कलम 8 व 9 म ये िविन द ट केले या 
कारणापंैकी कोण याही कारणासाठी मागणी फेटाळील. 

परंतू जर मािगतलेली मागणी, एखादया य त चे जीवीत व वातं य या सबधंातील असेल 
तर ती मागणी ा त झा या पासून अठठेचाळीस तासां या कालावधीत पुरिव यात येईल. 

 
20) जर क ीय शासिकय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधकारी पोट 

कलम (1) अ वय े िविन द ट केले या कालावधीत मािहती िमळ या या मागणीवर िनणय दे यास 
िन फळ ठरला असेल तर अशा क ीय शासिकय मािहती अिधका-याने कवा यथा थती रा य 
शासिकय मािहती अिधका-याने कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधका-याने मागणी 
फेटाळली अस यास मान यात येईल. 

 
21) जर मािहती पुरिव याचा खच दशिवणा-या शु का यितिर त कोणतेही जादा शु क दान 

के यावर मािहती पुरिव याचा िनणय घे यात आला असेल या बाबतीत के ीय शासिकय मािहती 
अिधकारी कवा यथा थती रा य शासिकय मािहती अिधकारी मागणी करणा-या य तीस ् 

 
(क)  ते शु क ितला भर याची िवनंती क न पोट -  कलम (1) अ वये िविहत केले या शु का नुसार 
रकमेत काढले या िहशोबासह याने िनध िरत केले या मािहती पुरिव याचा खच दशिवणा-या 
जादा शु काचा तपशील देणारी सुचना पाठिवल आिण उ त सुचना पाठिव याचा व शु काचे दान 
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के याचा मधला कालावधी या पोट कलमा म ये िन द ट केले या 30 िदवसां या कालावधीची 
पिरगणना कर या या योजनाथ वगळ यात येईल. 

 
 (ख) अिपलीय ािधकारी, कालमय दा ि या व इतर कोणतेही व प यां या तपशीलासह 

आकारले या  शु का या रकमेसबंधी या िनणयाचे पुनिवलोकन कर या या बाबतीतील याचे 
कवा ितचे अिधकार कवा पुरिवले या मािहतीचे व प यासबंधी मािहती देणारी सुचना पाठिवल. 

 
(10) जे हा िमळवावयाचा अिभलेख कवा याचा भाग या अिधिनयां वय े पुरिवणे आव यक असेल आिण 

याला मािहती पुरवायची आहे अशी य ती पंच ानि यां या टीने िवकलागं असेल या बाबतीत 
क ीय शासकीय मािहती अिधकारी यथा थती रा य शासकीय मािहती अिधकारी िनरी ण 
कर यासाठी यो य असेल असे सहा य पुरिव यासह मािहती िमळणे सहा यभतु हो यासाठी सहा य 
पुरवील. 

53) जे हा िमळवायची मािहती छापील व पात कवा कोण याही इले ॉिनक नमु यात पुरवावयाची 
असेल या बाबतीत पेाटकलम (6) तरतदूीस अिधन राहून अजदार िविहत कर यात येईल अस े
शु क दान करील. 

            परंतू कलम 6 या पोटकलम (1) अ वय ेआिण कलम 7 या पोट कलम (1) व (5)  
िविहत केलेले शु क वाजवी व पात असेल आिण समुिचत शासना कडून िनध िरत कर यात 
येईल.  अशा दिर ी रेषखेाली असणा-या य ती कडून असे कोणतेही शु क आकार यात येणार 
नाही. 

 
54) पोट कलम (5) म य ेकाही अंतभतू असले तरी मािहतीची मागणी करणा-या य तीस जर शासकीय 

ािधकरण पोटकलम (1) म ये िविन द ट केले या कालमय देचे पालन कर यास िन फळ ठरले 
असतील तर मोफत मािहती पुरिव यात येईल. 

 
55) पोट कलम (1) अ वय े कोणताही िनणय घे यापूव  क ीय शासकीय मािहती अिधकारी, कवा 

यथा थती रा य शासकीय मािहती अिधकारी कलम 11 अ वय े य त केलेल ेअिभवदेन िवचारात 
घेईल. 
56) जे हा पोट कलम (1) अ वये मागणी फेटाळ यात आली असेल या बाबतीत   क ीय 

शासकीय मािहती अिधकारी कवा यथा थती रा य शासकीय मािहती अिधकारी मािहतीची मागणी करणा-
या य तीस (एक) अशी मागणी फेटाळ याची कारणे(दोन) मागणी फेटाळ या िव द या कालावधीत 
अपील करता येईल तो कालावधी आिण  

(तीन) अपीलीय ािधकरणाचा तपिशल कळिवल 
9) मािहती जर ती शासकीय ािधकरणा या साधनसाम ी या माणा बाहेर नसेल तर कवा 

िविवदा पद अिभलेखा या सुरि ततेस कवा पिरर णास हानीकारक नसेल तर सवसाधारणपणे ती 
या व पात मागिव यात आली असेल याच व पात पुरिव यात येईल. 

 
मािहती उघड कर यातून सूट 
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(7) या अिधिनयमात काहीही अतंभतू असले तरी कोण याही नागिरकास 
 
(क) जी मािहती उघड के याने भारताचे सावभौम व व अखंडता, रा ाची सुरि तता, युहतं ा मक 
वै ािनक कवा आ थक िहतसबंध , िवदेशी रा ाशी असलेल ेसबंध या बाधकिर या पिरणाम होईल 
कवा एखा ा अपराधास िचथावणी िमळेल अशी मािहती 

 
(ख)  जी मािहती िस द कर यास कोण याही यायालयाकडून कवा यायािधकरणा कडून 
प टपणे मनाई कर यात आली असेल कवा जी मािहती उघड के याने यायालयाचा अवमान 

होईल अशी मािहती  
 
(ग) जी मािहती उघड के याने, संसदे या कवा रा य िवधान मंडळा या िवशेष अिधकाराचा भगं 
होईल अशी मािहती 
 
(ध) जी मािहती उघड के याने अिधका अिधक लोकिहताची हमी िमळेल अशी स म ािधकरणाची 
खा ी पटली नसेल तर अशी एखादया य ती या िव ासा ीत सबंधामुळे यास उपल ध झालेली 
मािहती  
 
(च) िवदेशी सरकार कडून गु त व पात िमळालेली मािहती 
(छ) जी मािहती उघड के याने कोण याही य तीचे जीवन व शारिरक सुर ीतता धो यात येईल 
अथवा काय ाची अंमलबजावणी कर यासाठी क◌ंवा सुरि तते या योजनाथ गु त व पात 
िदले या मािहतीचा ोत कवा िमळाललेे सहा य ओळखता येईल अशी मािहती. 

 (ज) िज यामुळे गु हेगारांचे अ वषेन कर यास कवा यानंा अटकाव कर यास कवा याचंेवर 
खटला दाखल कर यास अडथळा येईल अशी मािहती 

 (झ) मं ी पिरषदे या सिचवां या इतर अिधका-या या स ा मसलती या (िवचार िवमश या) 
अिभलेखास मं ी मंडळाची कागदप  े

 
 परंतू मं ी पिरषदाचे िनणय, याची कारणे व या आधारे िनणय घे यात आले होते याची मािहती 

िनणय घे यात आ या नंतर आिण िवषय पूण झा या नंतर वा समा त झा या नंतर जनतेस दे यात 
येईल. 

 
 ( ) जी मािहती उघड कर याचा कोण याही सावजिनक कामकाजाशी कवा िहतसबंधाशी 

कोणताही सबंध नसेल कवा जी मािहती उघड के याने य ती या खाजगीपणाचे िवनाकारण 
उ ंघन होईल अशी वयै तीक मािहतीशी सबंधीत असलेली मािहती यापक लोकिहता या टीने 
उघड करणे समथिनय आहे.  अशी क ीय शासकीय मािहती अिधका-याची कवा रा य शासकीय 
मािहती अिधका-याची खा ी पटली अस या खेरीज देणे बंधनकारक असणार नाही. 

 
 परंतू जी मािहती संसदेस कवा रा य िवधान मंडळास दे याचे नाकारता येऊ शकत नाही अशी 

मािहती दे यास कोण याही य तीस नाकारता येणार नाही. 
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 (2) शासकीय गुपीते अिधिनयम (1923 चा 19 ) याम ये अंतभतू असले तरी कवा पोट कलम (1) 

नुसार अनु ये असले या मािहती उघड कर यातील सुटीपैकी मािहती उघड कर यात कोणतीही 
असली तरी, एखादे सावजिनक ािधकरण जर सरंि त िहतसबंधा या हानीपे ा मािहती उघड 
के याने सावजिनक िहतसबंध जा त असेल तर मािहती दे यास परवानगी देईल. 

 
 (3) पोट कलम (1) या खंड (क) (ग) (झ) या तरतूदीस अिधन राहून कलम 6 अ वय े या तारखेस 

कोणतीही मािहती िमळ याची मागणी केली असेल या तारखेपासून 20 वष पूव  घडली असेल, 
घडून आली असेल कवा घडून गेली असेल अशी कोणतीही घटना, संग कवा बाब या सबंधातील 
कोणतीही मािहती या कलमां वय े मािहतीची मागणी करणा-या कोण याही य तीस पुरिव यात 
येईल. 

 
 परंतू या तारखे पासून 20 वष चा उ त कालावधी मोजावयाचा आहे.  या तारखे सबधंी कोणतीही 

िववाद उ व यास या वरील क  सरकारचा िनणय या अिधिनयमासाठी तरतूद केले या 
नेहमी या अिपलास अिधन राहून अंितम असेल. 

 
 िवव ीत करणी मािहती दे यास नकार दे याची कारणं :- 
 
 कलम 8 या तरतूदीस बाधा न येता, क ीय शासकीय मािहती अिधका-यास कवा यथा थतीत 

रा य शासकीय मािहती अिधका-यास जर मािहती पुरिव या या अशा मागणी म ये रा य खेरीज 
य तीम ये अ ती वात काशन अिधकाराचे उ ंघन होत असेल तर मािहतीची मागणी फेटाळू 

शकेल. 
   पिरिश ट II 

  
04) मॅ युअल (िनयम पु तीका) तयार करणे :- 
 

मािहती या अिधकारातील कलम 4 (अ) (ब) माणे सव शासकीय अिधका-यांनी मािहतीचा अिधकार 
िस द हो या या 120 िदवसापूव  िन मिलखीत 17 मॅ युअ स तयार करणे. 

 
 

41.   संघटना या काय चा आिण कत याचा तपिशल. 
42.   अिधकारी व कमचारी याचंे अिधकार व कत य 
43.   यो य माग ने िनणय घे याचे ि येत अनुसरावयाची कायप दती 
44.   कत य पार पाड यासाठी शासकीय ािधकरणाने ठरवून िदलेली माणके     

              कमचारी आपली कत य पार पाडीत असतानंा उपयोगात येतील असे िनयम    
                       िविनयम   सुचना, िनयम पु तीका व अिभलेख 

45.      काय लयातील अिभलेखाच ेिवगतवारी नुसार िववरणप  शासकीय   
46.      कामकाजाचा टीकोन व िनतीिनध रण सबंधाने सवसामा याचे परामश  किरता       
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                       कर यात आलेली यव थादोन कवा यापे ा अिधक असणा-या मंडळ,     
                       पिरषद, सिमती व इतर संघटना या  बाबतचा तपिशल सवसामा या पयत     
                       प हचता करता येईल.   
                     अिधकारी व कमचा-याचंी यादी 
          7.       सं थाचे अिधकारी व कमचारी यानंा िनयमा नुसार दे यात येणारे मािसक     
                     पािर िमक व  ते  अदा कर याची प दत  येक सं थानंी सादर केलेली    
                    अंदाजप के व संभावीत खच या नुसार ा त तरतूद  तसेच सं थानंी केलेला    
                    खचकाय मातंगत दे यात येणा-या अनुदानाची प दत तसचे योजना अंतगत     
                    ा त अनुदान  व लाभाथ चे िववरण 

47.   लाभाथ ना दे यात येणा-या सवलती, परवाना कवा अिधकार 
48.   तपिशलवार उपल ध असले या मािहतीचे इले ॉिनक मा यमातून तयार केलेले 

संि त   
व प   

25 सवसाधारणा किरता मािहती उपल ध कर यासाठी असललेी सवलत तसेच वाचनालयाची 
काय लयीन वळे ( यव था अस यास ) 

26 मािहती अिधकारी याचंे नांव,े पदनाम व इतर मािहती 
27 िविहत केलेली इतर मािहती आिण वळेोवळेी अ ावत केलेली काशने. 

                अनु मिणका 
अ. . िवषय पान . 

01 संघटन या काय च तपिशल आिण कत याचा तपिशल  
02 अिधकारी व कमचारी याचं ेअिधकार व कत य  
03 यो य माग ने िनणय घे याचे ि येत अनुसरावयाची कायप दती  
04 कत य पार पाड यासाठी शासिकय ाधीकरणाने ठरवून िदलेली 

माणके 
 

05 कमचारी आपली कत य ेपार पाडीत असतानंा उपयोगात येतील असे 
िनयम, िवनीमय, सुचना, िनयम पु तीका व अिभलेख 

 
06 काय लयातील अिभलेखाचे िवगतवारी नुसार िववरणप   
07 शासिकय कामकाजाचा टीकोन व िनधीिनध रण संबधाने 

सवसामां याचे परामशकरीता कर यात आलेली यव था 
 

08 दोन कवा या पे ा अिधक असणा-या मंडळ, पिरषद, सिमती व इतर 
संघटना या बाबतचा तपिशल सवसामा या पयत प हचता करता येईल  

 
09 अिधकारी व कमचारी याचंी यादी  
10 सं थाचें अिधकारी व कमचारी यानंा िनयमा नुसार दे यात येणारे 

मािसक पािर िमक व ते अदा कर याची प दत 
 

11 येक सं थानंी सादर केलेली अदंाजप के व संभािवत खच या नुसार 
ा त तरतूद तसेच सं थानंी केलेला खच 

 
12 काय मातंगत दे यात येणा-या अनुदानाची प दत तसेच योजना  
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अतंगत ा त अनुदान व लाभाथ चे िववरण  
13 लाभाथ ना दे यात येणा-या सवलती, परवाना कवा अिधकार  
14 तपिशलवार उपल ध असले या मािहतीचे इले ॉिनक मा यमातनू 

तयार केलेल ेसंि त व प 
 

15 सवसाधारणा किरता मािहती उपल ध कर यासाठी असलेली सवलत, 
तसेच वाचनालयाची काय लयीन वळे ( यव था अस यास ) 

 
16 मािहती अिधकारी याचंी नावे, पदनाम, व इतर मािहती  
17 िविहत केलेली इतर मािहती आिण वळेोवळेी अ ावत केलेली काशने  

 
 

 
01--   संघटना या काय चा व कत याचा तपिशल 

 
दुसरीÉ अनुसूची (कलम 101 पहा) 
कामांच ेिवषय (िवकास िवषयक काय सह ) 

पशु संवधव व दु ध  िवकास 
1. गावातील पशुवै िकय पेटया. 
2. पशु वै िकय सहा यक क . 
3. तालुका पशुधन सुधारणा अिधसंघ आिण त सम सं था बनिवणे. 
4. वरैण िवकास भखंुड. 
5. वरैण मुरवावयाचे ख  
6. सुधारीत पैदाशी या कोबडयाचंे िवतरण करणे. 
7. सुधारीत पैदािश या मढयांचे िवतण करणे. 
8. गुराचंे दशन व मं◌ेळाव ेभरिवणे. 

अ. दु ध शाळा िवकास. 
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पशु संवधन 
1. गुराचंी आिण यां या पैदाशीची सुधारणा करणे आणी पशुधनाची सव सामा य काळजी घेणे. 

 
 िज हा पिरषदे या िवभाग मुखाच ेअिधकार व काय :- 
 
 हा अिधिनयम आिण या अ वय े केलेल े िनयम यां या तरतूद या अिधनतेने िज हा पिरषदे या 

येक िवभाग मुखास -- 
 
अ) आप या िवभागशी सबंिधत असले या कामां या व िवकास पिरयोजनां या बाबतीत तािं क मंजूरी देता 
येईल. 
 
(ब) तो यके वष  आप या िवभागात काम करणा-या वग 2 या सेवतेील अिधका-यां या कामांच े
मु यमापन करील आिण य बाबतचे आपले मत गोपिनयिर य मु य कायकारी अिधका-याकंडे पाठिवल. 
(ड) आजारपणामुळे कवा इतर वाजवी कारणामुंळे ितबंध झाला नस यास तो िज हा पिरषदे या व िजचा 
तो सिचव असेल अशा सिमती या येक सभेस उप थत रािहल आिण यास, िपठासीन ािधका-यां या 
परवानगीने सभेत या बाब वर चच  चालू असेल ित या सबंधात मािहती कवा प टीकरण देता यईेल. 
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                 02 -  अिधकारी व कमचारी यांच ेअिधकार व कत ये 
 
 

कि यÉ मािहतीचा अिधकार 2005 
मु ा  . 2  ची मािहती 

िवभागाच ेनांव :-  पशूसंवधन िवभाग िज हा पिरषद, हगोली. 
 

.                 अिधिन त  अिधकारी  व  कमचा याचा  
हु ा   

               याचे  कत य  (शासनाने  /अिधका याने  ठरवून  िदलेले. 
) 

01 िज हा  पशुसंवधन  अिधकारी का      काय लय   मूख  हणनू  खा या या  तां ीक  योजनेची  
अमलबजावणी  करणे  व  काय लयीन  शासन 

02 पशुधन  िवकास  अिधकारी  (तां ीक )             
मु यालय  तरावरील 

िवभाग  मूखा या  अनूप थत  काय लयीन  शासन 
03 पशुधन  िवकास  अिधकारी ,                           

दवाखाना /िव तार 
)         जनावराचं◌े  आरो य  र क  (2) पशुसंवधन  िवषयक  

योजनाचंी  अमलबजावणी (3) पशुसंवधन  िवषयक  
िव तार  व चार . 

  04 सहा यक  पशुधन  िवकास  अिधकारी            पशुवै िकय  दवाखाना  ेणी  1 मिधल  पशुधन  
िवकास  अिधकारी  यां या  मागदशनानुसार  व याचंे  देखरेखी  

खाली  काम  करतील  2.  जनावराचे  आरो य  र ण  3.  
पशूसंवधन  िवषयक  योजना  राबिव या तव  पाठपूरावा  करणे  

इ यादी. 
5          05 पशुधन पयवे क .           पशु वै िकय  दवाखा या मिधल  पशुधन  िवकास  

अिधकारी  यां या  मागदशना  नूसार  काय  करतील. 
2.जनावरानंा  / कृ ीम  रेतन  करतील . 

6             
06 

प ीबंधक  ( ेसर  ) 1. वणृोपचारक  हणनू  काम  पाहणे. 
ज             जनावराचंेवराचे  आरो य  र णाचे  कामात  पशुधन  

िवकास  अिधकारी  / सहा यक  पशुधन  िवकास  
अिधकारी / पशुधन  पयवे कानंा  मदत  करण े. 

0             
07 

किन ठ शासन अिधकारी  .         1.  काय लयीन  शासन  पाहणे .  2.  िवभाग  मूखानंी  
वळेोवळेी  नेमून  िदललेी  कामे. 

08 सहा यक  अ थापना     वग -3  व  वग  - 4  या अ थापना  िवषयक  बाबी  
हाताळणे 

9          09    09 सहा यक  (लखेा ) का       1.  लेखा  िवषयक सव   बाबी  हाताळणे.  2. िवभाग  
मूखं◌ानी  वळेोवळेी नेमून  िदलेली  कामे 
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03  यो य माग ने िनणय घे याच े ि येत अनुसरावयाची 
कायप दती 

 
51. कमचा-यांचे महारा  नागरी सेवा (िश त व अपील), (वतणकु) िनयम 1979    

मधील तरतुदीनुसार िश तभगं िवषयक कायवाही करणे 
52. वग क व ड मधील कमचा-यानंा, यानंी 12 वष िनयत सेवचेी पुण केली आहे यानंा अहता, पा ता व 

जे ठता इ. बाबी िवचाराथ घेऊन विर ठ वतेन ेणी मंजुर करणे. 
53. वग क व ड मधील कमचा-यानंा पदो ती देतानंा अहता, पा ता व जे ठता, गोपिनय अहवाल इ. 

तपासुन पा  ठरवुन पदो ती देणे. 
54. वग क व ड मधील कमचा-यानंा िनयु ती देतानंा सेवायोजन काय लयाकडुन/ वृ प ात जािहरात 

देऊन उमेदवाराचंी मागणी करणे, मुलाखती घेणे व अनुशेषा माणे िनयु ती देणे 
55. शासिकय कामकाजाचे मु यमापन क न गोपिनय अहवाल िलिहणे. 
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 04 - कत य पार पाड यासाठी शासिकय       

        ाधीकरणाने ठरवून िदलेली माणके 
 
 
 
 
 

क ीय मािहतीचा अिधकार 2005 
       िवभागाचे नावं :  पशूसंवधन िवभाग, िज हा पिरषद हगोली  

 
. काय लय  मूखासह  अिधनी त  

अिधकारी  हु ा 
कत य  पार  पाडतानंा  शासनाने  ठरवून  िदलेली  माणके  -मापदंड  दर 

महा 
दौ याचे 

◌े  िदवस 
रा ीचे  मू कम भटेी काय लयीन 

द तर 
तपासणी 

कामा   
कामाची 
पाहणी  
तपास

णी 

कामाचे मू याकंन इतर 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 िज हा  पशुसंवधन  अिधकरी  

िज हा  पिरषद  हगोली . 
10 05 10 01 02 -- -- 

2     पशूधन िवकास  
      अिधकारी (िव तार ) 

10 03 10 -- -- -- -- 
3 पशुधन  िवकास  अिधकारी 

   (दवाखाना  ) 
-- -- -- -- -- -- -- 
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 07 -- कमचारी आपली कत य पार पाडीत    

असतांना उपयोगात येतील असे िनयम, िविनयम, सुचना, 
िनयम पु तका व अिभलेख 

 
  
कमचारीÉ आपली कत य पार पाडीत असतांना उपयोगात येतील असे   िनयम, िविनयम, सुचना, िनयम 
पु तका व अिभलखे 
 
139. िज हा पिरषद पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 
140. नागरी ह  संर ण अिधिनयम 1955 
141. मंुबई ाम पंचायत अिधिनयम 1958 
142. महारा  नागरी सेवा (िनवृ ीवतेन) िनयम 1982 
143. महारा  नागरी सेवा (पद हण अवधी वये र सेवा, िनलबंन, बडतफ  व सेवतुेन काढुन टाकणे) 

िनयम 1981 
144. महारा  नागरी सेवा (रजा) िनयम 1981 
145. महारा  नागरी सेवा (वतेन) िनयम 1981 
146. महारा  िज हा पिरषद व पंचायत सिम या (अदंाजप क) िनयम 1966 
147. महारा  नागरी सेवा (सेवे या सवसाधारण शत ) िनयम 1981 
148. महारा  नागरी सेवा (िश त व अिपल) िनयम 1981 
149. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा िनयम 1968 
150. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा (सेवा वशे) िनयम 1967 
151. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा (िश त व अपील) िनयम 1964 
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06  काय लयातील अिभलेखाच ेिवगतवारी  नुसार िववरणप  
 
 
        आ थापना / लेखा व तां ीक शाखेतील अिभलेख 6 ग े  प दती माणे लाव यात आलेला आहे. 
कायवाही झालेली करणे (न ती) आं ल अिभलेखागारात जतन क न ठेव यात येतात. सदर करणे 
अिभलेखागारात खालील माणे वगवारी क न िनरिनराळया रंगां या ब याम ये ठेव यात आलेला 
आहे. 

अ. लाल रंगा या ब याम ये       - कायम व पी 
ब. िहर या रंगा या ब याम ये     - 30 वष किरता 
क.िपवळया रंगा या ब याम ये   - 05 वष करीता 
ड. पांढ-या रंगा या ब याम ये    - 01 वष करीता 
      उपरो त माणे कालावधी संप यानंतर अिभलेखाची यादी तयार क न स म अिधका-यांची परवानगी 
घेऊन अिभलेख न ट के या जातो. 
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 07-  शासिकय कामकाजाचा टी◌ेकोन व िनतीिनध रण सबधंाने 

सवसामां याच ेपरामशकिरता कर यात आलेली यव था. 
 

 
िववरण प  अ  

 
शासन िनणय ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग . ानास/1097 सी.आर.112 / 08.       

 िद.23 जुन 1999 चे जोड प   
ाम थाची सनद, सेवा व मानके अंमलबजावणी देखरेख नोद वही 

 
अनु.
. 

अजदाराचे नाव सेवचेा 
कार 

सनदीम ये 
िविहत केलेला 
कालावधी 

मागणी 
अज चा िद. 

सेवा 
माणप  

िद याचा िद. 
िवलंब झाला 
अस यास याची 
कारणे 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 259 ~ 
 

 
ाम थाची सनद 

अ. तावना 
 रा यातील पंचायत राज सं थेमाफत पुरिव यात येणारा सेवाचंा दज  राख यासाठी रा यातील 
काही िज हा पिरषदानंी याचंे माफत पुरिव यात येणा या सेवा पैकी कोण या सेवा मह वा या आहेत. की, 

याचा जनतेला िन या या िजवनात वारंवार उपयोग होतो. याचा अ यास केला व अशा सेवा िनवडुन या 
पुरिव याम ये सुटसुटीत पणा आणणे सेवा म ये पारदशकता आणणे या करीता कोणती मािहती कोण या 
तरावर ाम थासाठी िस द केली पािहजे याबाबत िवचार िवनीमय क न व मागणी ल ात घेवुन 
यानुसार सेवा पुरिव याम ये िविश ट कालमय दा ठरवुन दे यात आली. या नवीन प दतीमुळे सवेा 

पुरिव याम ये होणारा िवलंब कमी झाल ेअस याचे िदसुन आले. 
 
 रा यातील पंचायत राज सं थेमाफत या योजना राबिव यात येता याची या ती ल ात घेता सव 

कार या सेवा करीता मानके िनि त करणे अश य अस याने काही सेवां या बाबतीत मु य त व े क न 
सेवचेी िनकड ल ात घेवुन हणेजच या सेवा येक ामीण भागातील ाम थास अ याव यक ठरतात 
अशा सेवा म ये थत: पारदशकता आणणे सेवचेा दज  राखणे सेवा पुरिवत असतानंा यां याशी सौज याने 
वागणे सेवा िवहीत मुदतीत पुरिवणे या करीता ाम थाना आव यक ती सव मािहती पुरिवणे यावर भर देणे 
गरजेचे आहे. 
 रा यातील सव ाम थानंा कायदया या व िनयमा या अिधन राहुन पारदशक गितमान लोकािभमुख 
व ितसाधशील शासना दारे जबाबदारीने सेवा पुरिवणे या दारे जनतेला वत: या ह  ◌ाची व 
कत याची जाणीव क न देणे पंचायत राज सं थे माफत पुरिव यात येणा या सेवचेा दज  राखिव यासाठी 
पंचायत राज सं थाम ये काम करणा या सव अिधकारी कमचा यं◌ाना यां या जबाबदारीची जाणीव क न 
देणे. तसचे या जबाबदा या िवहीत वळेे पार पाड यासाठी कामाचे िनयोजन करणे  व यानुसार 
अंमलबजावणी करणे सेवा पुरिव याचे तर िन ीत क न कोणते अिधकारी कोणती सेवा पुरिव यास 
जबाबदार आहेत व ती सेवा जा तीत जा त िकती िदवसात पुरिवली पािहजे. ाम थाना पुरिव याम ये 
िवलबं झाला अथवा  अिधकारी / कमचा याकडुन यो य त ारीचे िनवारण िकती िदवसात कराव े या 
बाबतची मािहती ाम थानं◌ा पुरिवणे हा ाम थं◌ाची सनद िस द कर यामागचा मु य उ ेश आहे. 
 पंचायत राज सं थे माफत राबिव यात यणेा या योजनां या अंमलबजावणीम ये होणा या िदरंगाई 
मुळे होणारा य  खच वाढुन याचा शासना या / थािनक वरा य सं थे या अथ यव थेवर अं यत 
िवपरीत पिरणाम होतो हे टाळ या या टीने योजनाचंे अंमलबजावणी करतानंा उपल ध सुिवधा , 
अ याधुिनक तं ाचा उपयोग (उदा.संगणक) क न अिधकारी / कमचा यानंी कामाचा दज  राखुन कमीत 
कमी कालावधीत काम पुण कर याबाबत िनयोजन करणे व केले या िनयोजना नुसार काम पुण होते कवा 
नाही याचे पयवे ण करणे.या सव बाबी अ यंत मह वा या आहेत. ाम थाची सनद या या अमंलबजावणी 
संबंधी शासन िनणयात या या मागदशक सुचना आहेत यानुसार काटेकोर पणे अंमलबजावणी केलेस 
शासनामाफत पुरिव यात येणा या सेवे या दज म ये न कीच वाढ होईल. 
 
ब)पंचायत राज सं थाकरीता ाम थाचंी सनद 

खाली दशिवले या िववरणप  1 व 2 माणे पंचायत राज सं थाकिरता ाम थाचंी सनद अमंलात 
आण यात यते आहे. 
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 ाम थाचंी सनद ची अंमलबजावणी करतानंा कामाचा दज  राख यासाठी पंचायतराज सं थां या 
अंतगत काय णाली म ये वळेेचे बंधन पाळ याची जबाबदारी संबंधीत िवभाग मुखावर राहील.ही  बाब 
ल ात घेउुन िववरणप  3 अ अ◌ािण 3 ब म ये नमुद के या माणे पंचायत सिमती तर व िज हा पिरषद 
तरावर काम कर यासाठी मागदशक त व ेव काल मय दा िनि त कर यात येत आहेत. 

 
 

पंचायत राज सं थासाठी ाम थाचंी सनद 
 
िववरण प  1: संिवधािनक जबाबदारी 
 
शासन िनणय िवकास व जलसंधारण िवभाग  :- ानास-1097/सीआर/112/08 िद.23 जुन1999 चे 
जोडप  
 
अ.

 
कायसचुी जबाबदार 

कमचारी/ 
अिधकारी 

कायपुत
चा 
कालावधी 

िविहत मुदतीत कायपुत  न        
झा यास कोण या 
अिधका याकडे त ार 
करावी 

ाम तर 
1 जनतेकडुन आले या 

त ारी या िनवारण 
संबंधी अंतिरम उ र 
देणे 

सव खाते मुख 
/गट िवकास 
अिधकारी/ ामसेव
क 

15 िदवस त सम विर ठ अिधकारी 

2 जनावरा या 
आरो याचा दाखला 
देणे 

पशुधन िवकास 
अिधकारी 

2 िदवस गट िवकास अिधकारी 
पंचायत सिमती 

3 जनावराचंे 
शविव छेदन अहवाल 
व मृ यु दाखला देणे 

पशुधन िवकास 
अिधकारी 

2 िदवस गट िवकास अिधकारी 
पंचायत सिमती 
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क) ाम थाचंी सनद :  अमंलबजावणी मागदशक सुचना 
 

पंचायत राज सं थामाफत योजनाचंी अंमलबजावणी करतानंा ाम थांना पुरिव यात येणा या 
सेवचेा दज  राख याकरीता शासकीय काय णालीत अमुला  बदल घडवनु आणनु िविहत 
कायकालात कामे पुण करणे आव यक आहे. यासाठी िनयाजना माणे कामे पुण कर याकरीता 
खालील मागदशक सुचना दे यात येत आहे. योजनेची अंमलबजावणी या िवभागामाफत कर यात 
येते या िवभाग मुखानंी खालील माणे कायवाही करावी. 
1. शासनाने िज हा पिरषदांचे संपुण संगणकीकरण कर याचा िनणय घेतला असुन याबाबतची 

ीया सु  कर यात आली आहे.िह बाब ल ात घेता िज हा पिरषदाकंडुन मागवलेली मािहती 
वारंवार मरण क नही या िज हा पिरषदाकंडुन ा त होत नाही यं◌ाचा शासन तरावर 
आढावा घे यात यते आहे. मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद यानंी िज हा तरावर 

लंबीत करणाचंा आढावा घेऊन शासनास पाठवावयाची मािहती जा तीत जा त 15 िदवसाचंे 
आत पाठिवली जाईल याची खबरदारी यावी. शासनाकडुन मागिव यात आलेली मािहती 
पाठिव याकडे दुल  करणे ही बाब शासकीय िशिथलता समजुन याची गंभीर दखल घे यात 
येईल. 

 
2. िविहत कालमय देपे ा जा त कालावधीसाठी रं◌ेगाळलेली कामे पुण कर यासाठी िवभाग 

मुखानंी ही कामे कोण या कारणा तव रगाळलेली आहे याचा आढावा घेऊन येक कारणाच े
िनरसन कर यासाठी कालब द काय म तयार क न ही कामे पाथ याने पुण कर या या 

टी◌ेने तातडीची उपाययोजना करावी. 
 
3. शासकीय िवभागाने िविहत केले या तरतुदीनुसार िनधीचे िवतरण सबंंधीत मं ालयीन िवभाग/ 

संचालनालय याचंेकडुन होते कवा नाही याची खा ी संबंधीत िवभाग मुखानंी करावी. िवतरण 
आदेशा य ती ा त झा यानंतर खालील माणे कामाचंे िनयोजन करावे. 

 
अ.   कामाचा ट पा     काम पुण कर याचा कालावधी 
1 ताव तयार क न िव  िवभागाकडे सादर करणे   5 िदवस 
2 िव  िवभागाने मंजुरी देउुन ताव मुळ िवभागाकडे पाठिवणे  3 िदवस 
3 तावास िवषय सिमतीची / थायी सिमतीची /िज हा पिरषदेची  2 िदवस  
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 मा यता िमळा यानंतर शासकीय आदेश िनगिमत करणे 
4 शासकीय मा येतेनंतर तांि क मा यता देणे   िववरण प  3 ब माणे 
5 तािं क मा यतेनंतर िनिवदा िस द करणे    7 िदवस 
6 िनिवदा उघड यानंतर ताव िव  िवभागाला सादर करणे  3 िदवस  
7 िनिवदा वकृतीस स म अिधका या◌ानं◌े मंजुरी देणे   5 िदवस  
8 िनवीदा वकृतीनंतर म तेदारास/कं ाटदारास िनणय कळिवणे     3 िदवस 
9 म तेदाराशी/ कं ाटदाराशी करारनामा करणे    3 िदवस 
 
4 कामाचे  पयवे ण कर याची जबाबदारी खाते मुख/गटिवकास अिधकारी/स म अिधकारी 
याचंी राहील. 
 
 
ड) िविवध िवकास योजनेचे वा षक िनयोजनासाठी मागदशक सुचना 
 
 ाम थां या सनदे या पुततेसाठी पंचायत राज सं थे या तरावर िविवध िवकास योजने या 
अंमलबजावणी संबंधी वळेेवर िनयोजन करणे आव यक आहे.साधारणत: पुढील वष साठी िवकास 
योजने या िनयोजनाची ि या माहे ऑ टोबर व नो हबर या मिह यात पुण करणे आव यक आहे. 
याकरीता खालील प दतीचा अवलंब करावा. 

1. िज हा िनयोजन व िवकास मंडळामाफत रा य पातळीवर बैठकीनंतर रा य शासनाकडुन पुढील 
वष या िनयोजन आराखडयात मा यता ा त झा यानंतर ठरवुन िदले या िनयत ययानुसार वा षक 
आराखडा अिंतम करावा. 

2. आराखडयात िवभागाने तािवत केलेली भौतीक व आथ क उि टे समािव ट करावीत. 
3. 73 या घटना दु ती नंतर योजनेखाली लाभ यावया या लाभा य ची िनवड ाम पंचायती या 

ामसभ◌ेंन करणे बंधनकारक आहे. ाम पंचायतीनी ामसभा नो हबर म ये घेणे बंधनकारक आहे. या 
सभते मंुबई ाम पंचायत अिधिनयम 1958 म ये िनदिशत केले या िवषयाबंरोबरच पुिढल वष करीता 
योजनािनहाय लाभा य ची िनवड करावी. या सभमे ये गतवष  या लाभा य ना िविवध योजनाचंा लाभ 
िदला व यामुळे या म ा िनम ण झा या य◌ंाचाही आढावा यावा. 

पंचायत राज सं थानी पुढील वष चे वाष क िनयोजन खालील माणे कराव.े 
अ. .  कामाचा ट पा     काम पुण कर यासाठीमुदत 
 
1 कामाचे अंदाजप के, तािं क आराखडे तयार करणे  31 िडसं◌ेबर पुव  
2 य तीगत लाभा या योजनासंाठी लाभा य ची िनवड करणे 31 िडसं◌ेबर पुव  
3 लाभाथ ची करणे बँकाकडे आगाऊ सादर करणे  10 जानेवारी पुव   
4 मु य कायकारी अिधकारी यानंी चालु वष चे कामे  10 जानेवारी पुव   
5 ाम पंचायत अंदाजप कानंा पंचायत सिमतीने मा यता देणे 15 जानेवारी पुव   
 
4) या सभते मुलभतु साधन सामु ीचे िनयोजन कराव.े योजने या अंमलबजावणीमधे उदभवणा या संभा य 
अडचणीबाबत िवचारिविनमय क न आव यक या उपाययोजना करा यात. 
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 08. दोन कवा यापे ा अिधक असणा-या मंडळ, पिरषद सिमती 

व इतर संघटना या बाबतचा तपिशल सवसामा या पयत प हचता 
करता येईल.  

 
  

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (अ) 
िज हा पिरषद हगोली येथील सामा य शासन िवभागा या 

काय लयातील सिमतीची यादी कािशत करणे 
 

अ.
 

सिमतीचे 
नावं 

सिमतीचे सद य सिमतीचे उिद ट िकती 
वळेा 
घे यात 
येते 

सभा 
जनसामा 
यासंाठी 

खुली आहे 
कवा 

नाही 

सभचेा 
काय 
वृ ातं 
(उप 
ल ध) 

1 2 3 4 5 6 7 
       
1 पशु 

संवधन व 
दु ध 
शाळा 
सिमती 

1. ी बाजीराव रामजी जुमडे , 
सभापती 

2. ी.नरवाडे  िशवहार सखाराम  
सद य 

3. ीमती योती िव नाथ घेासे, 
सद य 

4. ीमती सधुताई ानोबा झटे, 
सद य 

5. ीमती.सारीका नंदिकशोर 
िख ारे , सद य 

6. ीमती जाधव चं भागा देवराव, 
सद य 

7. सौ. सुवणमाला अवधुतराव शदे, 
सद य 

 एका वष त 12 
सभा घेणे 
आव यक आहे 

 नाही उपल ध 
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 09 -  अिधकारी व कमचा-यांची यादी 

 
पशुसंवधन  िवभाग  िज हा  पिरषद  हगोली .  मॅ यअल  .  9  ची  मािहती .  

 
. .  िवभाग  मूखासह  यांचे  

अिधिन त  असलेल े 
अिधकारी  कमचा याचे  
ना◌ंेद  

हु ा   प ा / फोन  .   पारी मीक   शेरा   

1 2 3 4 5 6 
1 डॉ. आर.डी. कदम िज हा  

पशुसंवधन  
अिधकारी 

 िज.प. हगोली   (   
मु यालय  )                   
मो.नं. 9421392230 

130352/- -- 

2 डॉ.  एस.एन.नरवाडे प.िव. अ.  
(िव) 

प.ं स.  औंढा      
9595758512 

1,08,675/
- 

-- 
3 डॉ. एन.जी.जाधव प.िव. अ.  

(िव) 
प.ं स. कळमनुरी   
9011711716 

1,05,577/
- 

-- 
4 डॉ. एस.पी. सावतं  प.िव. अ.  

(िव) 
प.ं स. वसमत      
9552767896 

88691/- -- 
5 डॉ.  िट.के.िभसे प.िव. अ. (िव) प.स. सेनगाव      

9421344123 
88691/- -- 

6 डॉ. एस.एम.इंगोले प.िव. अ. 
अ(िव) 

प.स. हगोली      
9960034358 
 

1,05,577/
- 

-- 

7 ी. आर. बी. पराडंकर का.अिध क मु यालय      
7875482228 

79816/- -- 
8 ी .एम.वाय.वाघमारे विर ठ 

सहा यक 
मु यालय      
7038853411 

55063/- -- 
9 ्  ीमती. एस .सी. जावळे क.सहा.(ले

खा) 
मु यालय     
8329207040 

44397- -- 
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 10. सं थांच ेअिधकारी व कमचारी यांना  िनयमा नुसार दे यात 

येणारे मािसक   पिर िमक व ते अदा कर याची प दत 
 
 
 
 
 
 
िज हा पिरषदे अंतगत िविवध िवभागात कायरत अिधकारी /    कमचा-यांची 
मािसक पिर िमक बॅके दारे अदा कर यात येते.  तसेच पंचायत सिमती 
तरावरील अिधकारी / कमचा-यांचे पिर िमक सु दा बॅके दारे अदा कर यात 

येते. 
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11.. येक सं थानंी सादर केललेी अदंाजप के व संभािवत खच यानुसार ा त तरतूद तसेच सं थानंी 
केललेा खच   
 
 
 
 12.  काय माअंतगत दे यात येणा-या अनुदानाची प दत तसेच 

योजना अतंगत ा त अनुदान व लाभाथ च ेिववरण 
 
                                       क ीय  मािहतीचा  अिधकार  2005  
(मु ा . 12)              पशुसंवधन  िवभाग  िज हा  पिरषद  हगोली  

. िवभागा माफत 
राबिवत  असणा या 

योजनेतील  
लाभा य चे नाव 

अनूदानाची  
प दत 

अनूदा
ना-ची  

ट केवा
री 

जातीची 
वगवारी 

मंजूर  
अनूदान 

ा त  
अनूदान 

लाभा यां
ना  

वाटप  
अनूदान 

शेरा 

 2 3 4 5 6 7 8 9 
अ)  शासिकय  योजना          

 
 
1 

 10+1 शेळी गट 
परूवठा  

अनुदानाची  
र कम  
लाभाथ ने  

वत:  ◌िंकवा  
िव ीय  
सं थेचे   कज  
प दती   
भरावयाची  
आहे. 

75% अनूसिूच
त  जाती  
व  
नवबौ द  
(एस.सी) 

   40.61 40.61 शेळी गट 
पूरवठा 
व पात 

िव.घ.यो.  अतंगत  
ाधा याने  िब.पी.एल. व  

िब.पी.एल लाभाथ   
िमळत  नस यास  इतर  
अनूसचूीत  जाती या  व  
नवबौ द  लाभाथ ला 
शेळी गटे गट  वाटप  
75% अनुदानावर  
करावयाचे आहे. 
यासाठी  पिवअ(िव)  
पं.स. यांचेशी  संपक  
साधावा. 

 
2 

प.व.ै सं थानंा  
औषधी  परुवठा 

100% 
शासिकय  

100% सव  
जाती/  

43.00 30.10  औषधी  
व पात 

येक  जनावरांना  एक  
पया   न दणी  शु क  
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अनुदान जमाती भ न  100 %  
अनुदानावर  उपचार  
केले  जातात. 

3 शतेक यां या  
जिमनीवर  वरैण  
उ पादनासाठी  
उ जेन   

100% 
शासिकय 
अनूदान 

100% सव  
जाती / 
जमाती 

20.00 14..00  वरैण  
िबयाणे  
व पात 

सव  जाती /जमाती या  
शतेक यां या  शतेात 
वरैणीसाठी  पेरणी  
कर या तव  िबयाणे  
100 % अनूदानावर  
वाटप  केले  जातात   

4 प.व.ेदवाखा याचे  
ब◌ंाधकाम  

100%  
शासिकय  
अनूदान   

100%  प.व.ैद.  
चे  
बांधकाम   

130.00 91.00 इमारत  
बांधकाम 

दोन  प.व.ैद.  चे  
इमारत  बाधंकाम  केले  
जाते.  

ब)  िज.प.सेस         
1 पशु दशन  व 

सािह य  
100 % िज. 
प.  वता या  
उ प ातून  
अनूदान   

100%  सव  
दवाखाने 

6.00 4.20 बि स पा   
व  

उ जेना
थ   

ब ीसाचे  
व पात 

 

2 िपसाळललेा  कू ा  
चाव यानंतर   
जनावरानंा   

ावयाचे   
लिसकरण   

100 % िज. 
प.  वता या  
उ प ातून  
अनूदान   

100%  सव  
जाती  
जमाती  

1.20 1.00 ॲ टी  
रॅिबज  

लिसकर
णाचे  

व पात 

िपसाळललेा  कु े 
जनावरांना  चाव यास  
प.व.ैद.  सं थेचे  
अिधकारी   तथा  
प.िव.अ.  (िव)  यांचे  
मागदशनासाठी  
िपसाळलले े कू े  
चाव यानंतर  
चावले या  जनावरांना  
अँ टी  रॅिबज  लस  
लाभाथ ◌◌ेा  
वखच ने  आणावी  व ◌े 

ती  टोचनू  घेत यानंतर   
लसीकरीता  येणा या  
खच चे भगूतान  
शासिकय  अँ टी रॅिबज  
लिसचे  कमती नूसार 
◌े प.िव.अ. (िव) यांचे  
माफत  लाभा य ना  
कर यात  यतेे.  

3 सवसाधारण 
वग तील 

100 % िज. 
प.  वता या  

100%  सव  
जाती  

2.61 2.61 औषधी 
व पात 
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पशुपालकाकडील 
जनावरानंा  
जतंनाशके व खिनज 
िम ण पुरिवणे 

उ प ातून  
अनूदान   

जमाती  

 
 
 
मु ा  माकं  13:- लाभाथ ना दे यात येणा या सवलती, परवाना कवा अिधकार                                  िनरंक 
 
 
 
मु ा माकं -14  - तपशीलवार उपल ध असले या मािहतीच े इले ॉनी स मा यमातुन तयार केललेे  
संि त व प 
 
िज हा पिरषद हगोलीची वबेसाईट तयार कर याचे तािवत आहे..  िज हा पिरषद हगोलीच े
काय लयीन कामकाज संगणीकृत अस याने मािहती या संदभ त संगणीकृत मािहती िसडी/फलॉपी म ये 
उपल ध क न दे यात येईल्. 
 
मु ा मांक- 15 सवसाधारणा किरता मािहती उपल ध कर यासाठी असललेी 
सवलत तसेच  वाचनालयाची काय लयीन वळेा ( यव था अस यास) 
 
मािहती क  उघड यात आला असून  या िठकाणी एक जबाबदार कमचारी िनयु त कर यात आलेला 
आहे. 
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 मु ा .16 -  मािहतीअिधकारीयांची“नावे,पदनामव 

इतरमािहती. 
 
 
 
क ीयमािहतीचाअिधकार2005िज हापिरषद हगोलीमु ा .16 1-  मािहतीअिधकारीयांची“नांव,ेपदनाम व 
इतर मािहती 
 
अ

 
िवभागाचे नाव सहा यक मािहती  

अिधका याचे नाव व 
पदनाम 

मािहती अिधकारी 
याचं ेनाव व पदनाम 

अिपलीय 
अिधका याचे नाव व 

पदनाम 
1 2 3  4 5 

1 पशुसंवधन 
िवभाग 

ी. वाघमारे 
एम.वाय. 
विर ठ सहा यक 

ी.आर. बी. 
पराडंकर, 
किन ठ शासन 
अिधकारी 

डॉ. आर.डी.कदम 
िज हा पशुसंवधन 
अिधकारी, 
िज.प. हगोली 
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 17.   िविहत केलेली इतर मािहती आिण वळेोवळेी अ ावत 

केलेली काशने 
 

---------  िनरंक ----------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

** * * * * * * * * * * * * * * *  *   
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मािहतीचा अिधकार 2005 

 
 

कलम 4 नुसार 
 

1 ते 17 प ाबाबत मािहती 
 

                                   पंचायत सिमती, हगोली 
 

सन - 2022 
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माहीतीचा अिधकार 2005 
कलम 4 (1) (ख) एक 

प  - 1 
पंचायत सिमती, हगोली काय लयातील काय व कत य याचा तपिशल 

1 काय लयाचे नांव पंचायत सिमती, हगाली 
2 संपूण  प ा   तहिसल काय लया या मागे .अकोला रोड पंचायत सिमती, हगोली 

पीन 431513 
3 काय लय मुख  1. गट िवकास अिधकरी  ेणी-1 ी जी .पी .बोथीकर 

2. सहा.गट िवकास अिधकरी ेणी-2 ी जी .पी बोथीकर 
4 कोण या  खा या या अिधिन त हे 

काय लय आहे.  
ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग मं ांलय मंुबई .32 

5 कामाचा अहवाल कोण या काय लयाकडे 
सादर केला जातो 

मा.मु यकायकारी अिधकारी िज हा पिरषद हगोली  

6 काय े  /कायक ा भौगोिलक काय प तालु यातील भाग व महसुली  गांव े 
7 अंगीकृत त /िविश ट कामे ामीण िवकासाची संपुण कामे 
8  िवभागाच े येय धोरण ामीण भागातील िवकास कामे, पाणी पुरवठा, आरो य, िश ण, कृिष 

सुधारणा, बाधकाम र ते, शेततळे, पंचायत सिमती सेस फंडातील 
योजना राबिवणे. व इतर योजना. तसेच म ारोहयो अंतगत कामे व 
घरकूल योजना,  

9  सा य  ामीण भागातील य तचे िजवनमान उचावने 
10 य  काय ामीण भागातील जनतेस सोयी सुिवधा उपल ध क न यांचे 

िजवनमान उंचावणेसाठी िवकास योजना राबिवणे. 
11 जनतेला देत असले या सेवांचा 

थोड यात तपशील 
 

ामीण भागात र ता िवकास कामे करणे,आरो य,शु द पाणी पुरवठा 
करणे, कृषी संबंधी कामे करणे,शौचालयाचा वापर करणेसाठी 
जनतेस ो सािहत करणे,वैय तक लाभा या योजनाचंा लाभ 
जनतेपयत पोहचिवणे. शै िणक सुिवधा उपल ध क न देणे. 

12 थावर मालम ा पंचायत सिमती ता यातील 1 गोडावनु, व कमचारी िनवास थाने (08) 
13 ाधीकरण या संरचनेचा त ता खालील माणे सोबत जोडला आहे. 
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                                                                         13)  सव संबंिधत कमचारी 
 

 अ.क नाव सव ी पद कायकामाच ेिव तारीत व प 

 1 डी.एम.पाडें  सहा. शासन 
अिधकारी 

शासिकय िनय◌ंं ण व तपासणी  
 2 सी.ज.ेबोरल े काय लयीन अिध क शासिकय कामकाजाचे िनयं ं◌ाण व 

तपासणी  
 3 एस.आर.बागंर सहा यक 

लेखािधकारी 
 

लेखा िवषयक कामे ,देयकां या न दी घेणे 
व इतर लखेािवषयक न दवहया अ यावत 
ठेवणे 

 4 िर त पद क िन ठ लखेािधकरी लेखा िवषयक कामे ,देयकां या न दी घेणे 
व इतर लखेािवषयक न दवहया अ यावत 
ठेवणे 

 5 िर त पद व.स.लेखा लेखा िवषयक कामे ,देयकां या न दी घेणे 
व इतर लखेािवषयक न दवहया अ यावत 
ठेवणे 

 6 एस.एस.सांळुके किन ट सहा यक 
(लेखा ) 

लेखा िवषयक कामे ,देयकां या न दी घेणे 
व इतर लखेािवषयक न दवहया अ यावत 
ठेवणे 

 7 ही एस भोज े िव तार अिधकारी 
(पंचायत) 

ाम पंचायत कामाचे  िनयं ण व तपासणी                  
 8 जी.बी.काळे िव तार अिधकारी 

(पंचायत) 
ितिनयु तीवर- ामसेवक िश ण 

सं था,परभणी मा.िवभागीय आयु त यां या 
आदेशानुसार.                                      

 9 ज े ही मोडके िव तार अिधकारी (प.ं) ाम पंचायत कामाचे  िनयं ण व तपासणी                                     
 10 य.ुएस.वाघमारे कृिष अिधकारी कृिष िवषयक सुधारणा व शासिकय 

योजना राबिवणे शतेक य◌ंाना मागदशन. 
 11 एम.के.राऊत िव तार अिधकारी 

कृिष 
िज. प. हगोली कडे कायरत 

 12 वाय टी चोरमल े िव तार अिधकारी 
कृिष 

कृिषिवषयक कामे योजना िपक संर ण व 
पाहणी 

 13 िर त पद िव तार अिधकारी 
कृिष 

कृिषिवषयक कामे योजना िपक संर ण व 
पाहणी . 

 14 िर त पद िव तार अिधकारी  
आरो य 

आरो य िवभागातील रा य कामे व 
आरो य सिुवधा व िनयं ण 
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 15 िर त पद िव तार अिधकारी  

आरो य 
आरो य िवभागातील रा य कामे व 
आरो य सिुवधा व िनयं ण 

 16 डी.पी.गायकवाड आरो य सेवक ज म मृ यु नोदी,पाणी नमनेु कंुटंुबक याण 
िश ण व इतर आरेा य िवषयक कामे 

 17 एस.बी.तु पड िव तार अिधकारी 
(सा)ं. 

सां यकी मािहती, वा षक शासन 
अहवाल  

 18 िर त पद शाखा अिभयतंा  
 19 िर त पद शाखा अिभयतंा  
 20 ही.के.ग हाणे किन ठ अिभयंता ामीण भागातील िवकास बांधकामे 

न दिवणे देखरेख व िनयं ण  
 21 एस.के.लोखंडे -----//---- ामीण भागातील िवकास बांधकामे 

न दिवणे देखरेख व िनयं ण 
 22 एम.डी.दळव े  थाप य 

अिभयां ीकी 
सहा यक 

ामीण भागातील बांधकाम / िविवध  
िवकास कामाम ये मदत करणे. घरकूल 
बांधकामे नो◌◌ेदंिवणे व काय लयातील 
कामकाज व प यवहार .  23 िर त पद ------//---- 

 24 ीमती 
आर.एन.सोनट के 

---//---- 
 25 िर त पद -----//---- 
 26 िर त पद आरेखक िर त पद 
 27 बी.एल.िसरसाट विर ठ  सहा यक घरकुल / इतर कामे व िनयोजन व प  

यवहार, बांधकाम िवभागातील कामे . 
 28 म.इिलयास 

म.खिलल कुरेशी
  

विर ठ सहा यक   आवक/जावक िवभाग पंचायत सिमती 
काय लयातील ा त करणे बाहेर 
काय लय/संबिंधतास पाठिवणे. 

 29 िर त पद विर ट सहा यक िर त पद 
 30 िर त पद विर ट सहा यक िर त पद 
 31 य.ुए.देशपांडे किन ठ सहा यक महारा  ामीन रोजगार हमी योजना 

िवभाग 
 32 जी.सी.गुंजकर किन ठ  सहा यक पिरषद िवभाग आिण कृिष गोदाम 
 33 एम एम शदे  किन ठ सहा यक समाजक याण िवभाग 
 34 जी.एस.जाधव किन ठ सहा यक आ थापना सामा य शासन /पंचायत 
 35 ीमती  

के.आय.शखे 
किन ठ सहा यक पंचायत-2 चे सहायक हणनु कामकाज. 

 36 िर त पद किन ठ सहा यक  
 37 ीमती  के आय शखे किन ठ सहा यक पंचायत 2                                                                   
 38 एस.आर.धम िधका

री 
किन ठ  सहा यक म ारोहयो िवभागास सहा यक 

 39 ी पी एस वायभास े किन ठ सहाययक वचछ भारत िमशन ा  
 40 ी बी पी मते किन ठ सहा यक ा आ के गोरेगाव येथे ितिनयू ती 
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 41 एम. ही.कारेगावकर िवजतं ी  हातपपं दु ती चे कामे करणे  व हातपपं 

मदतिनस याचे क ◌ामावर िनय ण  
 42 िर त पद वाहन चालक   
 43 िर त पद हातपपं मदतिनस हातपपं दु ती चे कामे करणे   
 44 एस.ज.ेआटेकर पिरचर  काय लयीन साफसफाई व वळेो वळेी 

आदेशीत कामे 
 45 िर त पद पिरचर काय लयीन साफसफाई व वळेो वळेी 

आदेशीत कामे 
 46 ीमती 

आय.एन.भोइनवाड 
पिरचर काय लयीन साफसफाई व वळेो वळेी 

आदेशीत कामे 
 47 ी ज ेके भगत पिरचर काय लयीन साफसफाई व वळेो वळेी 

आदेशीत कामे 
 48 ीमती वष  िनरगुडे पिरचर काय लयीन साफसफाई व वळेो वळेी 

आदेशीत कामे 
 49 शे.अिखल शे.शौकत पिरचर  काय लयीन साफसफाई व वळेो वळेी 

आदेशीत कामे 
 
 
 

  
 
 
 

  

अ.
. 

 ामसेवकाच ेनाव पद ामपंचायतीच ेनाव 

 1 िर त पद ािवअ  
 2 य.ुडी.राठोड ािवअ सावरगाव ब ं
 3 सी.आर.खैरनार ािवअ नस  ना 
 4 ए. ह.बगाळ ािवअ पहेणी  
 5 िर त पद ािवअ -------- 
 6 ी आर.िट.िख त े ामसेवक काळक डी आमला 
 7 ी डी.डी.घुगे ामसिेवका करंजाळा 
 8 िब.के. ग हाणे ामसिेवका बलेरुा, भटसावुगंी ताडंा 
 9 ीमती एस.एम. कु हे ामसिेवका नांदुरा 
 10 ी एस.य.ुबागुल ामसिेवका खडकद ब,ु पपळदरी, गाडीबोरी 
 11 ी आहेर एन.एन. ामसेवक भांडेगाव, जामठी खु 
 12 ीमती िब.ए. दगडे ामसेवक खरबी 
 13 ी बी.एम.देशमुख ामसेवक ितिनयु ती 
 14 ीमती एल.एम क े ामसेवक पपळखुटा 
 15 ी य.ुिट.आडे ामसिेवका दाटेगाव, घोटा 
 16 ी आर.बी.हेलगंड ामसिेवका लबी, िड स क, वराडी 
 17 ी एम.टी.कपाटे ामसिेवका अंभेरी, इसापरु 
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 18 ी ामसिेवका िड सवाणी , जाभं न तांडा 
 19 ी जवजंाळ एस.एस ामसिेवका हगणी , खेड, पातेाडंा 
 20  ामसेवक कारवाडी, व डगवळी 
 21 ीिड.पी. सोनट के ामसेवक चोरजवळा, पागंरी 
 22 िज.ए.बोरकर ामसेवक पपरखेड 
 23 ी सावळे ह. ह. ामसेवक कानडखेडा ब,ु आंबाळा, ब डाळा, भगी 
 24 ी ह.ए.गायकवाड ामसेवक माळसले,ु खंडाळा 
 25 ी िब.एन.कोकरे ामसेवीका आमला काळक डी 
 26 ी एस.के. घुगे ामसेवक बोराळवाडी 
 27 ी एन.िब.इढोळे ामसेवीका उमरा 
 28 आर. ही.भगत ामसेवीका जाभं नतांडा 
 29 आर.आर.िकलच े ामसिेवका बळस ड , अंधारवाडी,िसरसम ब ु
 30 पी.एस.कदम ामसेवक राहुली खु, लबाळा म 
 31 ीमती एस.य.ुकदम ामसेवक खांबाळा 
 32 ी एस.डी.पहारे ामसेवक बासंबा, दुगसावगं , सागद 
 33 एस.एम. झजाडें ामसेवक मालवाडी, बोराळा 
 34 य ुआर बहाळ कर ामसेवक वजैापरु , िगलोरी 
 35 ए.आर.झुजारे ामसेवक बोडखी बोरीिशकारी 
 36 ी ह.पी.ठोके ामसेवक टाकळी त.ना. , कळमक डा ब ु
 37 एम.एच.मारकड ामसेवक सवड 
 38 एस.एन. बांगर ामसेवक कोथळज, सतुंक पपरी 
 39 ए.एस.रेव कर ामसेवक पेडगाव, सावरखेडा 
 40 ही.एस.च वार ामसेवक लबाळा . 
 41 िड.ए मलवाड  ामसेवक कनेरगाव नाका 
 42 आर.एस.नागरगोज े ामसेवीका काय लयीन कामकाज 
 43 एस. ही.बागंर ामसेवीका इडोळी 
 44  ामसेवक कलगाव, पारोळा 
 45 पी बी काटकर ामसेवक रजवेर 
 46 आर. ही.पाटील ामसेवक वडद, देवठाणा, येळी, जयपरुवाडी 
 47 ज.े ही.खंदारे ामसेवक माळिहवरा, बलेरुा 
 48 एस.एन.गवळी ामसेवक फाळेगाव 
 49 ी एन.जी.ढोके ामसेवक पारडा , िभरडा 
 50 एम.डी.पिंडतकर ामसेवक कडती, हनवतखेडा 
 51 एस. ही. ीखंडे ामसेवीका खानापरुिच ा, लासीना 
 52 िब.ए. धाडव े ामसेवक इंचा 
 53 एम.ई.लोखड ामसिेवका लोहरा, भटसावगंी, िहरडी 
 54 एस.िड.खंदारे ामसेवक िहवराबले, माळधामणी 
 55 पी.सी.सासवडे ामसेवक आडगाव 
 56 जी.एन.राऊत ामसेवीका सरकळी, हपरुी 
 57 जी.ए.जाधव ामसेवक सावा, साटंबा, नवलग हाण 
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 58 ए.ए.खंदारे ामसेवक देवुळगाव रामा, राहुली ब ु
 59 के.एन.सरकटे ामसेवक दुगधामणी, समगा 
 60 एस.डी.वाढवणकर ामसेवक चचोली 
 61 एस.एम. शदे ामसिेवका कणका, भोगाव 
 62 आर.एल.िब ावार ामसेवक पळसोना, जोडतळा, बोरजा 
 63 एन.के. कांबळे ामसेवक ामपचंायत लखेा पिर ण 
 64 ी एम. एल.दळवी ामसेवक केसापरु, खेड  
 65 ी आर.के. िख ारे ामसेवक वांझोळा, कानडखेडा खु 
 66 ी एस. वाय. मुकाडे ामसेवक लोहगाव 
 67 ी ए.जी सुयवशंी ामसेवक न याने जु 
 68 ी ज.ेबी.राठोड ामसेवक न याने जु 
 69 ी पी.बी.चौहाण ामसेवक न याने जु 
 70 िर त पद ामसेवक  
 71 िर त पद ामसेवक  
 72 िर त पद ामसेवक  
 
    
14 उपल ध सेवा  :- ामीण भागातील िवकासा या संपुण सेवा आहेत कृिष औजारे, 

औषधी, व इतर कृिष िनिव टा उपल धते माणे वाटप कर यात 
येतात. तसेच हातपंप दु ती, कलाकार मानधन, गरजंुना 
िटपप े िशलाई मिशन वाटप ई.  

15. काय लयीन दुर वनी . व वेळ  :- 02456 -223723 
वळे - 9.45 ते  6.15 

16. सा तािहक सु ी व तपशील  :- दर रिववारशिनवार सु ी, शासना या व मा. िज हािधकारी 
यां या घोिषत सावजिनक सु  ा.  

17. सेवसेाठी ठरिवले या वळेा  :- 09.45 ते   सांय. 6.15. म यतंर दुपारी 1.00 ते 2..00 या 
कालावधीत अध  तास म यंतर  

18 मािहतीचे अवलोकन   दर सोमवारी  दुपारी  3.00 ते 5.00 या कालावधीत( सोमवारी 
सुटी अस यास पुढील काय लयीन िदवसी 
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कलम 4 (1) (ख) दोन नमुना क  
   पंचायत सिमती/काय लयातील अिधकारी  व कमचारी -यां या अिधकाराचा तपिशल 

अ. . पदनाम  आ थक अिधकार  कोणता कामाचा 
िनयम/शासकीय 
पिरप कानुसार 

अिभ ाय 

1 2 3 4 5 
1 गट 

िवकास 
अिधकारी 
वग-1 

1) कलम 155 पोट कलम (6) आिण 
कलम 188 या खाली पंचायत 
सिमतीस देय असणा-या अनुदाना या 
कवा अनुदानां या र कमातुन पसै े

काढणे व सिंवतरीत करणे. 

महारा  िज हा पिरषद व 
पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 

चे कलम 98 2(ग) 
 

  2) गट अनुदानातुन हाती यावया या 
कामां या व िवकास पिरयोजने या 
संबिंधत व रा य शासनाकडून िविन द ट 
कर यात येईल या माण े मालम ा 
संपादन कर यास कवा                 
 ितची िव ी कवा ह तांतरण कर यास 
मंजुरी दे याबाबतचा अिधकार 

महारा  िज हा पिरषद व 
पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 

चे कलम 155 
 

  3) काय लयास पो टाची ितकीटे खरेदी 
करण े

म.िज.प. व पं.सं. अिधिनयम 
1961 चे कलम 96 (1) . 1000/- पयत  

  
4) काय लयीन आक मक खच करण े

म.िज.प. व पं.सं. अिधाियम 1961 
चे कलम 96 (1) व अक मीत खच 

◌ाियम 1968 चे 2(01) व 3 
. 500/- या मय देत  

  5) पं.स. अतंगत सव कमचा-यांचे वतेन 
व भ  ेअदा करणे. 

म.िज.प. व पं.सं. अिधाियम 1961 
चे कलम 95 (2) (ग) 96 (1)   

  6) िज हा िनधीतुन पैस े काढण े व 
य◌ंाचे सिंवतरण कर याचा अिधकार 

रा य िनधीतुन र कमा काढणे व 
िवतिरत करणे 

म.िज.प. व पं.स.ं अिधिनयम 
1961 चे कलम 95   

  7) ान दंश उपचार सवलती मंजुर 
कर याचा अिधकार, रजा इ. 

मुंबई िव ीय िनयम 1959 मधील 
िनयम 97 पिरिश ट 15 

म.िज.पं.स. अिधािनयम 
1961 चे कलम 96 (1) 

  8) म.िज.प. भिव य िनव ह िनधी    िनयम 
1966 या िनयम 12 (1) (क)(एक) अवय े
िवशेष कारणा खेरीज अ ीम मंजुर 
करण.े 

म.िज.प.भ.िन.िन.िनयम 1966 
या िनयम 12(1) नुसार  

म.िज.प. व पं.स. 
अ नि◌यम 1961 या 
कलम 960 या अिधन 

राहून  
  9) टयबु आिण टायर ध न जीप आिण 

अँ सीडर मोटारी यां या सटुया भागाची 
दु ती व ते बदलणे आिण यांच े
नवीनीकरण  

म.िज.प. व पं.सं. अिधाियम 1961 
चे कलम 95  

म.िज.प. व पं.सं. 
अिधिनयम 1961 चे 

कलम 96 (1)  
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10) पो टाची ितकीटे खरेदी करणे महारा  आक मक खच चे 

िनयम 1965 चा िनयम 11 
म.िज.प. व पं.सं. 

अिधिनयम 1961 चे 
कलम 96 (1)  

  

11) आक मीक खच महारा  आक मक खच चे 
िनयम 1965 चा िनयम 11 

म.िज.प. व पं.सं. 
अिधिनयम 1961 चे 

कलम 96 (1) व 
महारा  िज.प.पं.स. 

आक मीकखच 1968 चे 
िनयम 2(1)  व 3  

  12) वग 3 व 4 कमचा-यांचे वास भ ा 
देयकावर ितसा ाकंनाचे ािधकार  

मंुबई िव ीय िनयम 1959 चे 
िनयम 558 

म.िज.प. व पं.सं. 
अिधिनयम 1961 चे 

कलम 96 (1)  
  13) देयकांचे आहरण व सिंवतरणाचे 

अिधकार  
म.िज.प. व पं.सं. अिधिनयम 
1961 चे कलम 95 (1) (ग)  

म.िज.प. व पं.सं. 
अिधिनयम 1961 चे 

कलम 96 (1)  
  14) वग 3 व 4 या कमचा-यांची 

दैनंिदनीमंजुर कर याचा अिधकार  
म.िज.प.लेखा सिंहता अिधिनयम 

1968 
म.िज.प. व पं.सं. 

अिधिनयम 1961 चे 
कलम 96 (1)  

  15) िश क व इतर वग-3 वग-4 
कमचा-यानंा िदघ रजनंेतर कत यावर 
उप थत क न घेणे 

म.ना.स.े रजा िनयम 1981 व 
शासन पिरप क 

म.िज.प. व पं.सं. 
अिधाियम 1961 चे 

कलम 96 (1)  
  

16) चार वष तून एकदा महारा ात 
कोठेही जा यास रजा वास सवलत 
योजना 

महारा  शासन िव  िवभाग 
शासन  

िनणय .2 स/1/94/84/ सेवा  
5 मं ालय मुंबई 32 िद. 28 माच 

1995 

म.िज.प. व पं.सं. 
अिधिनयम 1961 चे 

कलम 96 (1)  
 



~ 280 ~ 
 
 

कलम 4 (1)( ख)(दोन) नमुना (ख) 
हगाली   पंचायत सिमती/काय लयातील अिधकारी  व कमचारी यां या अिधकाराचा तपिशल 

अ. . पदनाम कत य कोण या काम िनयम शासन 
िनणय/पिरणाम 

अिभ ाय 
1 2 3 4 5 
1 गटिवकास 

अिधकारी 
ेणी-1 

1) सेवा पु तकेतील न दी सा ांिकत 
कर याचा अिधकार 

महारा  नागरी सवेा (सवेे या 
सवसाधारण शत ) िनयम 1981 चे        

 िनयम 36 व 37 
म.िज.प. व पं.स.ं अिधिनयम 1961 चे 

कलम 96 नुसार  
2.  2) म  ा त हणनू वेतनवाढ मंजुर 

करण े
महारा  नागरी सवेा (वतेन) िनयम 

1981 चे िनयम 39  
म.िज.प. व पं.सं. अिधिनयम 1961 चे 

कलम 96(1) 
3 

 
3) वतेनवाढ रोखुन धरणे (कमचा-याचंे 
वतना कवा काम समाधानकारक 
नसेल तर) 

महारा  नागरी सवेा (वतेन) िनयम 
1981 चे िनयम 36  

म.िज.प. व पं.स.ं अिधिनयम 1961 चे 
कलम 96(1) 

4 
 

4) रोखपाल अथवा किन ठ सहा यक 
कवा इतर सवगं तील  

कमचा-यांची नेमणकू के यानंतर 
जामीन कतबा क न घे याचा 
अिधकार 

महारा  िज हा पिरषद व पचंायत 
सिमती लेखा संिहता िनयम 1968  

चे िनयम 43 
म.िज.प. व पं.स.ं अिधिनयम 1961 चे 

कलम 96(1) 

5 
 

5)  पाणी भर याबाबत वग-4 कमचा-
यानं◌ा◌ा मेहनत 
◌ाना मंजुर करणे 

महारा  काँिटजसी ए सपिडचर 
िनयमावली 1965चे ि◌नयम 72 

म.िज.प. व पं.स.ं अिधिनयम 1961 चे 
कलम 96(1) 

6 

 6) िकराकेळ रजा मंजुर करणेचा 
अिधकार 

म.िज.प. िज हा सेवा (िकरकोळ रजा 
व िवशषे िकरकोळ रजा) िनयम 1964 

मधील िनयम 3 शासन िनणय ाम 
िवकास व जलसंधारण 

िवभागाकडील प   .झेडपी / 
2262 िद. 5/01/1962 

म.िज.प. व पं.स.ं अिधिनयम 1961 चे 
कलम 96(1) 

7 
 7) रजा मंजुर कर याचे ािधकार 

मृ.िज.प. व पं.स. अिधिनयम 1961 चे 
कलम 95 (2) (अ) 

(ती◌ा)म.ना.से.(रजा) िनयम 1981 चे 
कलम 50, 54, 60, 61, 63 

म.िज.प. व पं.स.ं अिधिनयम 1961 चे 
कलम 96(1) 

8  8) ान दंश उपचार सवलती मंजुर 
कर याचा अिधकार रजा इ. 

मुंबई िव ीय ◌ाियम 1959 मधील  
िनयम 97 पिरिश ट 15 

म.िज.प. व पं.सं. अिधिनयम 1961 चे 
कलम 96(1) 

9 
 

9)  प स अंतगत कायरत असले या 
सव कमचा-यावर   िनायं ण ठे◌ेवणे व 

यांचे वतेन व भ  ेअदा करणे. 
महारा  नागरी सवेा (वतेन) िनयम 

1981  
म.िज.प. व प.ंसं. अिधिनयम 1961 चे 

कलम 96(1) 
10 

 
10) गट िवकास अिधकारी   याना याने 

ामीण भागातील सव िगण 
िवकासा या टने िवकास कामावर 
पंचायत सिमतीचे शासिकय मुख   
या ना याने िनयं ण ठेवणे 

म.िज.प. व पं.सं. अिधिनयम 1961 चे 
कलम 96(1)  
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प  ग 
अ. र. अिधकार 

पद 
फौजदारी अिधकार संबिधत कायदा / 

िनयम/ आदेश / 
राजप  

शेरा 

1 गटिवकास 
अिधकारी 

िनरंक िनरंक मा. मु य कायकारी अिधकारी 
िज.प. हगोली यानंी वळेोवळेी 
िदले या आदेशानुसार अिधकारी/ 
कमचारी/ सरपंच/ उपसरपंच इ. 
िव द फौजदारी कायवाही व पोलीस 
कायवाही केल जाते. 
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प  घ 
अ. . अिधकार 

पद 
अध याियक 
अिधकार 

संबिधत कायदा / 
िनयम/ आदेश राज 

प  
शेरा 

 िनरंक 
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प  य 
अ. . अिधकार 

पद 
याियक अिधकार संबिधत कायदा / 

िनयम/ आदेश राज 
प  

शेरा 

  
अ. . अिधकार पद                     कत य संबिधत कायदा/ िनयम/आदेश 

राजप  
शेरा 

 सहा. 
गटिवकास 
अिधकारी 

ेणी-2 

1) कृिष / समाजक याण मिहला व 
बालक याण आिण पशसुंवधन 
िवभागाचा वतं  कायभार आिण 
या चार िवभागाकंिरता थम 
अपीलीय मािहती अिधकारी हणनु 
कामकाज पाहातील 

शासन िनणय मांक मिवसे 10/ 
2014/ . . 201/ आ था-1 
िदनाकं 30 ऑ टोबर 2014 
अनुसिुच .1 
 

 

  2) ामपंचायत पाणी शु दीकरण 
नवसंजीवनी योजना , िहरव/े 
िपवळे/ लाल काड सिनयं ण  

  

  3) ामपंचायत कमचा यां या सवेा 
िवषयक सव बाबी 

  
  4) तालकुा मोफत कायदे िवषयक 

स ागार सिमतीचे सिचव हणनु 
काम करणे 

  

  5) तालकुा त ार िनवारण अिधकारी    
  6) एम.आय. एस तालकुा MIS  

सम वयेक अिधकारी हणनु काम 
पहाण े

  

  7) गट िवकास अिधकारी अ हे 
शासकीय कामािनिम  दौ यावर 
असतील अशावळेी सहा यक गट 
िवकास अिधकारी हे िनवासी 

शासकीय अिधकारी हणनु 
दैनंिदन कामकाज पाहातील 

  

  8) पंचायत सिमती तरावरील सव 
आ थापना िवषयक बाबी 

  
  9) पंचायत सिमतीचा अथसकं प 

तयार करणे 
  

  10) पंचायत राज सिमतीचे अनुपालन 
करण े

  
  11) लोकलखेा सिमतीचे अनुपालन 

अहवाल 
  

  12) िवभागीय आयु त यांचा तपासणी   
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अहवाल अनुपालन 
  13) ामपंचायत कायदेशीर बाबी   
  14) ामपंचायती या मासीक सभा व 

ामसभांचे िनयं ण  
  

  15) पंचायत सिमती तरावरील पणु 
टपालाची पहाणी , आवक जावक 
िवभागावर िनयं ण 

  

  16) पंचायत सिमती तरावरील सव 
कोट करणे / कायदे िवषयक 
बाब वर िनयं ण 

  

  17) रािजव गांधी पचंायत सश तीकरण 
अिभयान या बाबत या िश णाचे 
सिनयं ण 

  

  18) महा मा गांधी ामीण रोजगार हमी 
योजना 

  
  19) यशवतं पंचायत राज अिभयानप   
  20) महा मा गांधी तंटामु ती गांव 

अिभयान 
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अ. . पदना

म 
कत य केले या कायदया/ िनयम/ 

शासन िनणय/ पिरप कानुसार 
   अिभ ाय 

सहायक लखेा 
अिधकारी  

आ थक िनरंक  
 शासकीय लेखा सिंहता िनयम 

1968महारा  आक मीक खच 
िनयम व शासनाचे वळेोवळेी 
िनगिमत होणारे पिरप क 

 

 1) मु य लेखा व िव  अिधकारी यांचे 
ितिनधी हणनू पंचायत सिमती 
तरावर जबाबदारी पार पाडेल. 

2शासन प  
.िजपका-

2013/ 80/आ था-
9 िद.22/02/2013 

 

 2) पंचायत सिमती या लखेा शाखेचा 
तो िवभाग मखु समज यात येईल 
आिण लखेा शाखेतील कमचारी 
या या मागदशनाखाली आपले 

काम व कत य पार पाडतील. िव  
व अथ संक प आिण लखेे याचंेशी 
संबिंधत असले या सव बाबीवर 
स ा अिभ ाय देणे. 

  

 3) पंचायत सिमतीचे िहशोब 
िनयमानुसारअ ावत व िबनचकु 
ठेवणे. 

  

 4) लेखा व अथसंक पय अदंाज 
आिण सवसाधारणपणे िव ीय 
िनयमांची अमंलबजावणीशी 
संबिंधत सव बाबतीत तो िव ीय 
स ागार असले. कोणताही 
आथ क यवहार व म ांबाबत 
याचे अिभ ाय घेत यािशवाय 

देयक पारीत के याजाणारनाहीत. 

  

 5) पंचायत सिमती काय े ातंगत 
तालकुा तरावर ाथिमक आरो य 
कदे बालिवकास क प 
अिधकारी, उपअभीयतंा 
यांचेकडील ले यांची दर ितन 
मिह यानंी तपासणी करणे व 
अहवाल मु य लखेा व िव  
अिधकारी व िज हा पिरषद 
संबिंधत खाते मुखाकडे पाठिवणे. 
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 6) पंचायत सिमती या वत:चे 
उ प ाची आिणखच चीअदंाज 
प के िवहीत केले या 
िनयमानुसार िवहीत मदुतीत तयार 
क न गटिवकास अिधकारी याचंे 
मा यतेनंतर मु य लखेािव  
अिधकारी यांच ेकडे पाठिवल. 

  

 7) पंचायत सिमती या सबंिंधत 
िवभागाकडून होणारा आ थक 
यवहार अंमलात असले या 

िनयमांचे व आदेशाचे पालन क न 
होत आहे याबाबत खा ी करणे. 
आ ेप अस यास आ पे न दवहीत 
आ ेप न दवनू अहवाल म◌ुू य 
लेखा िव  अिधकारीयांचेकडे 
पाठिवणे. 

  

 8) महा लेखाकार, मु य लखेा 
पिर क थािनक लखेापिर ण 
पंचायत राज सिमती कडील मु े 
यांचे अनुपालन तयार क न 
मा यते तव सादर करणे. 

  

 9) तालकुा तरावरील खरेदी या 
सुचना ा त िनवीदा तुलना मक 
त ता ई यादीची छाननीक न 
आपले अिभ ाय देणे. याबाबतचा 
संपणु तपिशल मु य लखेा िव  
अिधकारी यांना कळिवणे. 

  

 10) संबिंधत िवभाग यांचकेडून िवततीय 
मय दा कवा िनयम / आदेश याचंे 
उ घंन होत असले अशा सव बाबी 
तो गटिवकास अिधकारी व मु य 
लेखा िव  अिधकारी याचंे 
िनदशनास आणेल. 

  

 11) योजना व कामे तसचे बांधकाम 
यांची िबले / परुवठा व सेवा यासह 
आक मक खच चीिबले यांची 
महारा  िज हा पिरषदा व 
पंचायतसिमती लखेा सिंहता 
1968 मधील िनयमातील 
तरतदुीनुसार तपासणी क न 
मा यते तव गटिवकास 
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अिधकारीयांचे कडे सादरकरणे. 
 12) लेखा सं हतािनयम 184 मधील 

तरतदुीनुसार नमु◌नूा 61 म ये 
आ ेप पु तक ठेवले व याम ये 

यािबलासंबधंात आ पे घे यात 
आला असेल या येक िबलाची 
न द करेल व वरील 7 म ये नमुद 
के या माणे कायवाही करेल. 

  

 13) गटिवकास अिधकारी यांचेकडील 
वा रीसाठी सादर करावयाची 

लेखा शाखेतील सव िबले 
न दव ा, प यवहार, कागदप े, 
धनादेश इ. सव सहा. 
लेखािधका◌ी याचंे माफत सादर 
के या जातील. 

  

 14) िबलाची र कम अदा कर याकामी  
रोखपाल यांनी िलहीललेे सव 
धनादेश  वत: तपासनु 
यावरसंि त सही क न 

गटिवकास अिधकारी यांचे कडे 
वा रीसाठी सादर करेल. 

  

 15) वाष क जमा / खच चे लखेे तयार 
करेल. लेखा स हतिनयम 66-अ 
(2) मधील तरतुदी नुसार पंचायत 
सिमती या वत: या उ प ाचे 
जमा / खच चे लखेे नमुना 22-क 
व नमनुा 22-ड म ये िवहीत 
मुदतीत तयार क न ते म◌ुू य 
लेखा िव  अिधकारी याचंेकडे 
सादर करील. 
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पदनाम कत य केले या 
कायदया/ िनयम/ 
शासन िनणय/ 
पिरप कानुसार 

अिभ ा
य  

क िन ठ लखेा 
अिधकारी  

आ थक िनरंक 
 शासकीय लेखा सिंहता िनयम 1968 

महारा  आक मीक खच 
िनयम व शासनाचे वळेोवळेी 
िनगिमत होणारे पिरप क 

 1) सहा यक लखेा अिधकारी यांचे 
मागदशनाखाली कामे व कत य 
पार पाडील. 

2शासन प  
.िजपका-

2013/ 80/आ
था-9 

िद.22/02/2013 
 2) लेखा सिंहता िनयम 55 मधील 

तरतदुीनुसार तालकुा तरावरील 
सव महसलुी जमा र कम व इतर 
वसुली या र कमा याचंी नमुना -
13 मधील जमा र कमां या 
न दवहीत तो िनयिमतीपणे न द 
करेल व या या रोजिकद मधील 
जमा र कमेशी ताळमेळ होईल. 

 

 3) लेखा सिंहता िनयम 58 मधील 
तरतदूीनुसार लखेा शाखेत 
कर यात येणारी येकी दाने 
यांची नमूना 14 मधील खच चे 
न दवहीत िनयिमतपणे तो न द 
करेल व रोजकीद मधील खच शी 
याचा ताळमेळ घेईल. 

 

 4) लेखा सिंहता िनयम 57 मधील 
तरतदुीनुसार नमुना -7 मधील  
रोजकीद िनयमीतपणे तो पणु 
अ ावत ठेवील. 

 

 5) लेखा शाखेत ा त होणारी तालकुा 
तरावरील सव तृ ीय / चतुथ 

कमचा यांची मािसक वतेनप के 
परुवणी वतेन प के / फरकाची 
वतेन प के, सभापती/ 
उपसभापती यां या मानधनाची व 

वास भ ा देयकांची िनयमानुसार 
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छाननी / तपासणी करेल व 
सहा यक लखेा अिधकारी 
यांचेमाफत गटिवकास अिधकारी 
यांचेकडे वा रीसाठी सादर 
करेल. 

 6) मािसक जमा / खच ची लखेे 
िनयमानुसार पणू क न अथ 
खा याकडे पाठिवल. 

 

 7) िनवृ ीवतेन दान आदेशाची 
नमनूा एपीपी-10 व उपदानाची 
नमनुा 15 मधील न दव ा अ ावत 
ठेवील. तसेच लेखा शाखेत ा त 
होणारी िनवृ ी वतेन धारकाची 
िबले वरील न दवहीत न दीनुसार 
तपासनू सहा यक लखेा अिधकारी 
यांचे माफत गटिवकास अिधकारी 
यांचेकडे वा रीसाठी सादर 
करील. 

 

 8) दरमहा रोजिकद ची िश क व 
बकेँतील िश क यांचा िनयिमतपणे 
ताळेबदं व बकँ ताळेबदं अ ावत 
ठेवील. 

 

 9) रोखवही या िश केचा िवहीत 
नमु यातील अहवाल िवहीत 
मुदतीत मु य लेखा व िव  
अिधकारी यांचकेडे पाठिवणेची 
कायवाही करेल. 
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पदना
म 

कत य केले या कायदया/ 
िनयम/ शासन िनणय/ 
पिरप कानुसार 

अिभ ाय  

विर ठ 
सहायक     
(लेखा) 

                      आ थक िनरंक  

 शासकीय लेखा सिंहता िनयम 
1968 महारा  
आक मीक खच िनयम 
व शासनाचे वळेोवळेी 
िनगिमत होणारे 
पिरप क 

 

 1) सहा यक लखेा अिधकारी यांचे 
मागदशनाखाली आपली कामे व कत ये 
पार पाडील. 

2शासन प  
.िजपका-

2013/ 80/
आ था-9 
िद.22/02/20
13 

 

 2) खालील िनयमानुसार संबिंधत न दव ा 
अ ावत ठेवील. 
लेखा            न दवहीचा         न दवही 
सिंहता            नमुना  
51                12          बलाची न दवही 
203              71          अनामत 
र कमांची 
                                   न दवही. 
208               79          अ ीम 
र कमांची  
                                    न दवही. 
अनामत / अ ीम र कमां या 
न दवहीतील जमा / खच या र कमचा 
मािसक जमा / खच चे र कमेशी 
ताळमेळ घेईल व न दव ा अ ावत 
ठेवील. 

  

 3) लेखा शाखेत ा त होणा या सव 
वग तील कमचा यांची वासभ ा 

देयके / िकरकोळ खच ची (सादील) 
देयके / अ ीम र कमाचंी देयके / 
अनामत परतावाची देयके याचंी 
िनयमानुसार छाननी / तपासणी करेल व 
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ती सहा यक लखेा अिधकारी यांचे 
माफत गटिवकास अिधकारी यांचेकडे 
वा रीसाठी सादर करेल. 

 4) लखेा शाखेशी संबिंधत सव टपाल / 
प यवहार यांची न दवही  ठेवले. 
वरी ट काय लयाने ठरवनू िदललेी 
िनयतकािलके िनयिमतपणे पाठिव याची 
कायवाही करेल. 

  

 5) लेखा शाखेतील टपाल िनयिमतपणे 
िनकाली काढणेची कायवाही करेल. 
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अ.

. 
पदनाम कत य केले या कायदया/ िनयम/ शासन 

िनणय/ पिरप कानुसार 
अिभ ाय 

5 क  
अिधकारी 

                                 आथ क                  िनरंक -- 
  शासिकय    
  1) काय लयाचे सवसाधारण शासन, 

काय लयीन रचना कायप दतीबाबत सव 
कामकाज पाहणे. 

म.ना.स.े (रजा) िनयम 1981 वतेन 
(िनयम) 1981 सेवे या सवसाधारण 
शत  िनयम 1981 म.िज.प. व 
पं.स. अिधिनयम 1961 

ामपचंायत अिधाियम 1961 
महारा  िज हा पिरषद व पं.स. 
(अंदाजप क) िनयम 1966 
महारा  िज हा पिरषद व पंचायत 
सिम या (िनधीचे पनु विनयोजन) 
िनयम 1971 िज.प. आक मीक 
खच बाबतचे िनयम महारा ट 
 
◌ ्र सवसाधारण भिव य िनव ह 
िनधी िनयम 1998महारा  िज हा 
पिरषद िज हा सेवा (िश त व 
अपील) िनयम 1964 व वतणकू 
िनयम 1967 महारा  िज हा 
पिरषद व पंचायत सिमती लेखा 
संिहता िनयम 1968 मुंबई 
थािनक िनधी लखेा अिधिनयम 

1930  

 

  2) दनिदन हजरेीप क व िफरती न दवही 
अवलोकन क न यावर िनयं ण ठेवणे. 

 
  3) काय लयात येणारी सव टपाल 

अवलोकन क न यावर संबिंधत 
खाते मखु / काय लयाचे नाव नमुद 
क न विर टाकडे सादर करणे. आलेल 
सव टपाल न दले जाईल हे पाहणे. 
विर टाकडून टपाल अवलोकन होवून 
आ यावर याचे िवतरणावर िनयं ण 
ठेवने.  

 

  4) अितमह वाचे सदंभ उदा. अधशासकीय 
प े, तार सदंभ, शासन सदंभ , मा. 
आयु त सदंभ, लोक ितिनधी / 
पदािधकारी सदंभ, िवधानसभा 
िवधानपिरषद , िज हा पिरषद / 
पंचायत सिमती , यायालयीन 

करणे, मा लोकायु त करणे याचंा 
िनपटारा करणे. 

 

  5) लिंबत सदंभ / करणांचा काय लयाचा 
एकि त गोषवारा सकंिलत क न 
काय लय मखुाकडे सादर करणे. 

 

  6) काय लयात येणा या अ यंगतांना 
काय लय मखुाचे गैरहजरेीत मागदशन 
करणे व काय लय मुखानंा अवगत 
क न देण.े 

2शासन प  .िजपका-
2013/ 80/आ था-9 
िद.22/02/2013 

 

  7) अिधिन त कमचा यांकडून सादर 
झालेली करणे िनयमानुकूल व व तू 

थती दशक असतील याची छाननी 
क न आपले अिभ ाय न दवनू 
विर टाकडे सादर करणे. 

 

 

  8) वधैािनक व इतर आढावा सभांचे िनयिमत 
आयोजन तािवत करणे. सभा संबधंात 
काय म पि का, िटपणी, इितवृ ,  
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कायवाहीचा आढावा याबाबत कायवाही 
करण.े 

  9) अिधिन त कमचा यांची वळेोवळेी द तर 
तपासणी करणे.  

 
  10) काय लयीन िनयतकािलकाचें संकलन 

क न विर टां या मा यता घेवनू संबिंधत 
अहवाल वळेीच पाठिवला जाईल हे 
पाहण.े 

 
 

  11) पो टेज टँप िहशोब न दव ा तपासण.े 
 

 
  12) काय लयीतील कमचारी याचंे सभंा य 

िफरती काय म / दैनंिदनी वळेीच सादर 
होतील यावर िनयं ण ठेवणे व दैनंिदनी 
विर ठां या मा यते तव सादर करणे. 

 
 

  13) िविवध सभेसाठी लागणारी मािहती 
संकिलत करणे.  

 
  14) काय लयीन अिभलखे वग करण, जतन 

व नाशन याकडे ल  देण.े   
 

  15) थाई आदेश सिंचका अ ावत राहतील हे 
पाहण.े  

 
  16) काय लयील कमचा याचंा कामांचा 

वळेोवळेी आढावा घेवनू फेरवाटप करणे.  
 

  17) विर ठानंी वळेोवळेी सोपिवललेी कामे पार 
पाडणे.  

 
6 अिध क आथ क िनरंक   

  शासिकय    
  1) काय सनाचे पयवे न व सवसाधारण 

शासन  
  

  2) िज हा पिरषद / पंचायत सिमतीकडे 
आ थापना िवषयक व शासन िवषयक 
सव बाबी पाहणे  

  

  3) काय लयाकडे ा त सदंभ / करणांची 
न द घेवनू याची िश  िनपटारा होईल हे 
पाहणे. अितमह वाचे सदंभ उदा. 
अधशासकीय प ,े तार सदंभ, शासन 
संदभ , मा. आयु त सदंभ, लोक ितिनधी 
/ पदािधकारी सदंभ, िवधानसभा 
िवधानपिरषद , िज हा पिरषद / 
पंचायत सिमती , यायालयीन 

करणे, मा लोकायु त करणे याचंा 

2शासन प  .िजपका-
2013/ 80/आ था-9 
िद.22/02/2013 
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िनपटारा करणे. 
  4) अिधिन त कमचा यांकडून सादर 

झालेली करणे िनयमानुकूल व व तू 
थती दशक असतील याची छाननी 

क न आपले अिभ ाय न दवनू 
विर टाकडे सादर करणे. 

  

  5) िनयतकािलक, वधैािनका आढावा सभा 
यांचे वळेीच आयोजन होईल हे पाहणे व 
याबाबत काय म पि का िटपणी 

इितवृ  कायवाहीचा आढावा इ. 
कायवाही करणे. 

  

  6) िनयतकािलक अहवालांचे सकंलन क न 
ते सबंिंधतांना पाठिवणे.  

  
  7) अिधिन त कमचा यांचे द तर अ ावत 

राहतील हे पहाव.े 
  

  8) थाई आदेश सिंचका अ ावत राहतील हे 
पहाव.े 

  
  9) िनरी ण िटपणी, मु े, लेखा पिर ण मु े, 

पंचायत राज ावली यांचे पतुतेबाबत 
पाठपरुावा क न ते विर ठां या मा यतेने 

वकृतीसाठीसादर करणे. 

  

  10) अिभलखेे वग करण जतन व नाशन 
याबाबत वळेीच कायवाही करण.े 

  
  11) विर ठानंी वळेोवळेी सोपिवललेी कामे पार 

पाडणे 
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अ.

. 
पदनाम कत य केले या कायदया/ िनयम/ शासन 

िनणय/ पिरप कानुसार 
अिभ ाय 

7 वरी ठ 
सहा यक  

आथ क िनरंक   
  शासिकय    
  1) अिधिन त सव किन ठ सहा यक यांचे 

सहा याने नेमून िदललेी कामे क न घेणे 
व जथेे किन ठ सहा यक नसतील तेथे 
सव कामे वत: करण.े 

म.ना.स.े रजा िनयम 1981 (वतेन) 
िनयम 1981 (िनव ीवतेन) िनयम 
1982 सेवे या सवसाधारण शत  
िनयम 1981 म.िज.पं.स. 
अिधिनयम 1961 ाम पंचायत 
अिधिनयम 1961 म.िज.प. व 
पं.स.(अदंाजप क) िनयम 1966 
म.िज.व पं.स. (िनधीचे 
पाु विनयोजन) िनयम 1971 
िज हा पिरषद आक मीक 
खच बाबतचे िनयम महारा  
सवसाधारण भिव य िनव ह (िनधी) 
िनयम 1998 महारा  िज हा 
पिरषद िज हा सेवा िनयम 1968 
महारा  िज हा पिरषद िज हा 
सेवा (िश त व अपील )िनयम 1964 
व (वतणकू) िनयम 1967 महारा  
िज हा पिरषद व पंचायत सिमती 
लेखा सिंहता िनयम 1968 मुंबई 
था◌ािक िनधी लखेा अिधिनयम 

1930 

 

  2) काय लयाकडे ा त झाललेे संदभ 
कायिववरण / करण न दवहीत 
रोजचेरोज न दिवणे व सबंिंधत य त ना 
संल न करणे. 

 

  3) लिंबत सदंभ / करणे यांचा िनयिमत 
आढावा घेवनू यांचे आठवडा / पंधरवाडा 
गोषवरा काढले जातील. तसचे लिंबत 
संदभर् / करणाबाबत आव यक 
प यवहार क न पाठपरुावा होईल हे 
पाहण.े 

 

  4) काय लया या आ थापना िवषयक बाबी 
पाहणे व अनुषगंाने प यवहाराचे मसदेु 
सादर करणे.  

 

  5) किन ठ सहा यक यांनी सादरकेललेी 
िटपणी िनयमानूकूल व व तू थतीदशक 
आहे अगर कसे हे तपासनू यावर 
अिभ ाय देणे  

 
 

  6) िविवध िवषयांचे िनयतकालीक अहवाल 
संकिलत क न संबिंधतानंा वळेेत 
सादरहोतील हे पाहणे   

 

  7) वधैािनक व इतर आढावा सभांबाबत 
काय म प ीका िटपणी इतीवृ  
कायवाही आढावा इ. बाबत कायवाही.  

 

  8) िनिर ण िटपणी मु े तसचे लखेा पिर ण 
मु ांची पतुता सादर करणे.  
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  9) थाई आदेश सिंचका अ ावत ठेवली 

जाईल हे पाहणे .   
 

  10) अिभलखेवग करण, जतन व नाशन पा  
अिभलखेे नाश करणे   

 
  11) विर ठानंी वळेोवळेी सोपिवललेी कामे पार 

पाडणे  
 

8 किन ठ 
सहा यक 

आथ क िनरंक  
  शािकय  2शासन प  .िजपका-

2013/ 80/आ था-9 
िद.22/02/2013 

 

  1) काय लयीन टपाल घेणे व कायिववरण 
न दवहीत न दिवणे. 

म.ना.स.े रजा िनयम 1981 (वतेन) 
िनयम 1981 (िनव ीवतेन) िनयम 
1982 सेवे या सवसाधारण शत  
िनयम 1981 म.िज.पं.स. 
अिधिनयम 1961 ाम पंचायत 
अिधिनयम 1961 म.िज.प. व 
पं.स.(अदंाजप क) िनयम 1966 
म.िज.व पं.स. (िनधीचे  
पनु विनयोजन) िनयम 1971 
िज हा पिरषद आक मीक 
खच बाबतचे िनयम महारा  
सवसाधारण भिव य नव ह ि◌नधी 
िनयम 1966 महारा  िज हा 
पिरषद िज हा सेवा िनयम 1968 
महारा  िज हा पिरषद िज हा 
सेवा (िश त व अपील )िनयम 1964 
महारा  िज हा पिरषद व पंचायत 
सिमती लखेा संिहता िनयम 1968 
मंुबई थािनाक िनधी लखेा 
अिधिनयम 1930 

 
  2) संदभ संबिंधत न तीत सलंं न क न 

िटपणीसह पढुील कायवाही तव 
विर ठाकंडे सादर करणे. 

 

  3) टंकलखेन करणे  
  4) रोखपालाचे काम सोपिवले अस यास 

आथ क यवहार पाहण े
 

  5) यांचेकडे सोपवून िदले या िवषयांची 
सादील देयके / वतेन देयके तयार करणे 
व याअनुषगंीक प यवहारकरण.े 

 
 

  6) विर ठानंा सहा यक हणनू काम करणे.   
  7) िनयतकालीक अहवालांचे सकंलनकरणे.   
  8) िज हा पिरषदा / पंचायत सिमती सभांचे 

कामकाज व इतर आढावा व यां या 
कामकाजाबाबत. 
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  9) िनरी ण िटपणी मु े तसचे लखेापिर ण 

मु ांची पतुता सादरकरण.े    
  10) लिंबत सदंभ / करणे यांचे पधंरवाडा 

गोषवारे काढून सादर करणे.   
  11) थाई आदशसिंचका अ ावत ठेवने.   
  12) अिभलखे वग करण जतन व नाशन. 

13) विर ठानंी वळेोवळेी सोपिवललेी कामे पार 
पाडणे 

 
 

     
9 िव तारअ

िधकारी पं 
1) गटिवकास अिधकारी यांचे ा.प.स ागार 
2) ामपचंायत अिपल अिधकारी 
3) ामसेवकावर िनयं ण 
4) ा.प.कामकाज पाहणी 
5) ामपचंायत तपासणी  
6) संरपचं /उपसरपचं सद यानंा िश ण 
7) मुंबई ा.प.अिधिनयम 1958 नुसार 

कामकाज 
8) ा.प.अंदाजप क तपासणी 
9) ामपचंायत ामसभेत उप थीत राहणे 
10) ामपचंायतीतील योजनेची मािहती देणे 
11) सरपचं सद य उपसरपंच अिव ास 

तावावर कायवाही 
12) कलम 39 (1) नुसार ताव तयार करणे 
13) ामपचंायत सद य िर त पद कळवणे 
14) 79 या घटनादु तीनुसार कामकाज 
15) सतं गाडगेबाबा अिभयान मु य वतक  
16) यशवतं ाम समृ दी योजना राबिवणे 
17) ामसेवक मािसक बठैका धेणे 
18) ा.प.कामकाजाचे रेकॉड तयार करणे 
19) ामपचंायत तपासणीकरणे  
20) िवकास कामाची पाहणी करणे 
21) चौकशी करणे िनकाली काढणे 
22) ामपचंायत नोकररावर िनयं ण ठेवणे 
23) संपणु व छता अिभयान राबिवणे 
24) कर वसलुीबाबत िनयं ण अिधकारी 
25) ा.प.प ुदेखभाल दू ती िनयं ण ठेवणे 
26) िनमल ाम परु कार करीता ताव 

तयार करणे  
27) यशवतं पंचायत राज योजना राबिवणे 
28) ाम थ िदन आयोजन करणे 
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29) नमुना 1 ते 27 अ यावत करणे 
30) ामपचंायत लखेा पिर ण करणे 
31) लेखा आ पे पतुता करणे अनुपालन 

सादर करणे 
32) सरपचं उपसरपंच सद यांचे िर  पद 

भरणे  
33) ामपचंायत सथरावरील जगंम मालम ा 

शासकीय काय लयात मािहती सकंलन व 
िस दी करणे 

34) मािहती अिधकाराम ये मािहती िस द 
करण े

35) ामपचंायत ज प मृ य ुअहवाल 
सिनयं ण 

36) जनते या त ारी िनकाली काढणे 
37) ामपचंातय वाष क शासन अहवाल 

तयारकरणे 
38) समाज क याणिवभागा या योजना अमल 

बजावणी 
39) 12 वा िव  आयोग देखभाल सिनयं ण 
40) गट िवकास अिधकारी नेमुन िदतील ते 

कामे 
41) मह वाची कामे  ा.प.मािसक सभा ,39 

(1)कायवाही ,अदंाजप के, 
ामसभा,वाष क शासन अहवाल ,कर 

वसुली,आमसभा,पाणीपटटी वसुली 
िवधीमंडळ कामकाज,ज म मृ यु अहवाल 
नौकर भरती ा.प.,रा टीय ािमण 
रोजगार योजना िनयं णअिधकारी 
सरपचं सद य नौकराचे 50 ट के 
मानधन िवतिरत करणे. 
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                                                                            9) ामसेवक दनिदनी  
                                                     ामसेवकाची व ामिवकास अिधकारी यांची कत ये आिण जबाबदा-या  
 

1. ामपंचायतीकडील सव कारचे अिभलखे जतन करणे आिण सरपचंा या मदतीने िवकासाची कामे पार पाडणे. 
2. िविवध िवकास येाजने अंतगत कामाचे ामपंचायतीचे अिभलखे वळेोवळेी आव यक या न दी घेऊन अ ावत 

ठेवणे. 
3. ामपंचायतीने ठरवनु  िद यानंतर ामसभा व मासीक सभा बोलावणे, या या नोटीसा काढून संबिधतानंा देणे, 

सभेचा कायवृ ात  
              िलिहणे व सभेम ये झाले या िनणयाची अंमलबजावणी व पतुता करणे हे काम पंचायती या सहकाय ने करणे. 

4. सरकारने व िज हा पिरषदेने बसिवलेले िविवध कर वसुल कर यासंबधंीचे आदेश िमळा यावर आदेशात 
िद या माणे कर 

               व फी याचंी वसुली करणे, दर पाच वष नी कर आकारणी क न 25 ट के वाढ करणे.  
5. ामपंचायतीकडील लखेा परी णात घेतले या आ पेांची पतुता करणे व लेखा परी कानंी  दशिवले या 

अिनयिमताची व 
               आ पेाची पनुरावृ ी  न हो याब ल द ता घेणे. 

6. ामपंचायती या ह ीतील जमीनी , र ते, इमारती, पडीक जागा आिण सावजिनक  इतर जागा यां या 
मोजमापाचे अिभलखे अ ावत ठेवणे आिद  

              अिभलखे अ ावत ठेवणे व ामदशक नकाशा ामपंचायतीम ये ठेवणे. 
7. ज म, मृ य,ू उपजत मृ य,ू  िववाह न दणी दरमहा करणे. 
8. सरपचं व उपसरपंच यांना सभे या वळेी आव यकता असेल तर व इतर वळेी कायदेशीर स ा देने आव यक 

अस यास आपले मत न दिवणे.  
9. काही िनयमांचे व काय ा◌ाचे उ घंन करणारी कृती ामपंचायत करीत असले कवा तसचे करावयाचे तीने 

ठरिवले तर याब ल गटिवकास अिधकारी 
               यानंा लवकरात लवकर कळिवणे. 

10. िनवडणकू आयोगाकडुन  आले या सूचना व आदेश यांचे पालन करणे.  
11. ा.पं. कमचा-यावर िनयं ण ठेवणे व याची सवेा पट वयै तक मािहतीची न द ठेवणे. 
12. ामपंचायतीचे सरपचं व सभासद यांचे सहकाय घेऊन गावाचा िवकास कर या या टने िवकासाचा 

पंचवा षक आराखडा तयार करणे, 
               िविवध योजने अतंगत ामपंचायतीचे उ प  शासिकय अनुदान िज हा पिरषदेकडुन  उपल ध होणारे व 
अपेि त असललेे अनुदान  
              यांचा िवचार क न ामपंचायतीचा आराखडा तयार करणे. 

13. र ते दु ती, डांबरीकरण, साडंपा याची गटारे, पिरसर व छता, पशुधन िवकास, वृ  सव ण, बालक याण 
योजना, सा रता मोिहम, 

               याबाबतीत शासनाकडुन  िमळाले या मागदशक सुचना व आदेश यानुसार काय करणे. 
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                                                                         िववरण प - अ शासिकय 
अिधकार 

                                      शासन िनणय ा.िव.व.ज.सं. िवभाग : कायसूची 2007/ . .132/आ था-9,  
                                                             िदनांक 19 ए ील 2007 चे जोडप  

िवशेष घटक 
योजना, 
आिदवासी 
उपयोजना, 
िमानी माडा 
योजना 
राबिव याबाबत 
कायवाही 
करणे. 

10) कृषी अिधकारी वग-3 या पदांसाठीची कायसचूी आिदवासी 
े ाबाहेरील 

आिदवासी 
शेतक-यांसाठी 
योजना 
राबिवणे. 
(ओ.टी.एस.पी. 
येाजना ) 

  
रासायानीक खते गुणा य ण संबंधीचे कामे करणे.  
 

1) रासायानीक खते नमुने काढणे.  
2) रासायानीक खते अ मािणत नमुणेबाबत यो य ती कायवाही (जसे याबाबतची कोट करण/े िव ी  

बंदी आदेश/नोटीस बजावणे वगैरे) करणे.  
3) रासायनीक खते िव ी क ास भेटी देवुन यो य ती तपासणी करणे व मासीक पुरवठा 

 िव ी अहवाल सादर करणे.  
4) िकटक नाशक औषधे, गुण िनयं ण संबधंीची कामे करणे तसचे िकटकनाशकांची नमुने काढणे  
5) अ मािणत िकटकनाशकाबाबत यो य ती कायवाही करणे 
6) िकटकनाशके िव ी क ास भेटी देवनूा तपासणी करणे व िकटकनाशके औषधे, पुरवठा, िव ी 

 बाबत अहवाल सादर करणे.  
7) बी-बीयाणे गुणा य ण संबधंीची कामे तसचे नमुणे काढणे. 
8) अ मािणत  बी-बीयाणा संदभ तील नेमुण िदलेली (जस-े अ मािणत िबयाणे िव ी बदंी आदेश/ यासंबधंीची 

यायालयीन करणे ) कामे करण.े  
9) खासदार/आमदार/मं ी महोदय यांच ेतालुका पातळीवरील दौ-यास हजर राहून कृषी  िवषयक योजना  

व सबंंिधत कामकाजा या  
संदभ तील अहवाल तयार करणे. 

10) पाणलोट िवकास काय मा या सबंधातील िवकास कामे करणे. 
11) कृषी िवभागाकडे प यवहार सांभाळणे.  
12) महारा  िज हा पिरषद व पचंायत सिमती अिधिनयमातील तरतुदी या आनुषंगाने  िज हा पिरषदेच े

 मु य कायकारी अिधकारी  
यांनी  उपरो त कायसचुीमधील  
व या यितिर त वळेोवेळी सोपिवलेली कामे पार पाडणे. 

13) आथ क अिधकार - िनरंक  
14) कृषी िवभागाकडे प यवहार सांभाळण.े  
15) शासिकय अिधकार  
 खरीप, र बी व उहाळी हंगाम पीक पेरणी व पीक पिर थती बाबत अहवाल तयार करणे.  
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 11.  िव तार अिधकारी (कृषी )  या    
           पदासंाठीची कायसूची  
 

 
 
 
 
दैनिदन पाऊसमान सदंभ तील अहवाल  
सादर करण.े 
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िनणय ि येतील जबाबदारीच ेउ रदाई व िनि त क न कायप दतीचे काशन 

 
कामाचा कार      
1. कामचे व प  :- 
2. संबंिधत तरतुद  :- 
3. अिधिनयमाचेनावं        :- 
4. िनयम   :- 
5. शासन िनणय  :- 
6. पिरप के              :- 
7. काय लयीन  :- 
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अ.

. 
कामाचे व प कालावधी कामासाठी जबाबदार अिधकारी अिभ ाय 

1 2 3 4 5 
1 ामीण िजवन ोती अिभयान अथ क 

वष त 
वयै तीक लाभधारक/ 

तालुका यव थापक MSRLM 
 

3 इंिदरा आवास योजना/रमाइ 
आवास 

योजना/शबरी/पारधी/ धान 
मं ी आवास योजना 

अथ क 
वष त 

वयै तीक लाभधारक  
ा.से/ थाप य अिभयािं की 

सहा यक/ ामीण गृहिनम ण 
अिभयंता 

 

4 म. ा.रो.ह.यो. अथ क 
वष त 

गट िवकास अिधकारी / शाखा 
अिभयंता / 

ामसेवक / स. काय म अिधकारी 
/ पॅनल तािं क अिधकारी (PTO)  

 

5 दिलत व ती योजना अथ क 
वष त 

ा.पं.क.अ.  

6 ताडंा व ती िवकास योजना अथ क 
वष त 

---//---  

7 अंगणवाडी बाधंकामे अथ क 
वष त 

ा.प.सरपंच/ ा.से.क.अ.  

8 शाळा दु ती बाधंकामे अथ क 
वष त 

---//---  

9 समाज मंिदर बाधंकामे अथ क 
वष त 

---//---  

10 शाळा, शौचालय बाधंकामे अथ क 
वष त 

शाळा सिमती  

11 र ते िवकास बाधंकामे अथ क 
वष त 

ाम पंचायत  
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         कलम 4 (1)  (ख) 4 

         नमु याम ये कामाच े गटीकरण  
      आवास योजनेचा गोषवारा 20/03/2022 अखेर 

 अ. . . अिभयं याचे नाव एकुण मंजुर पुण गतीवर र  
सु  
नाही एकुण 

1 ी एम डी दळव े 590 447 143 - 0 590 
2 

 
ी आर ही.कानडे 1139 979 160 - 0 1139 

3 ी के.के.शेवाळकर 572 455 117 - 0 572 
4  ी देवकर 631 509 122 - 0 631 
5 एकुण 2932 2390 542 - 0 2932 

घरकुल योजनेची मािहती pmayg .nic.in या संकेत थळावर उपल ध आहे.   
 
 
 

बाळासाहेब ठाकरे मृती मातो ी ामपंचायत  बाधंणी योजना  2018-19   
शासकीय मा यता आदेश ं  64 िद.05-02-2019   

अ.
ं  

ामपंचायतीचे 
नावं कामाचे नावं 

मंजुर र क म  
ल  मु याकंन 

कामाची 
थती शेरा 

1 चचाळा 
ा.पं. इमारत 

बांधकाम 12 1199810 पुण   
2 बोडाळा 

ा.पं. इमारत 
बांधकाम 12   

गतीपथाव
र 

शासकीय मा यता आदेश ं  651 िद.16-09-2019   
3 अधंारवाडी 

ा.पं. इमारत 
बांधकाम 18 1530000 पुण  ü 
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ामपंचायत ना जनसिुवधासाठी िवशेष अनुदान सन 2017-18  
िज हा वाष क योजना (DPC) अंतगत सन 2017-18 म य ेमंजुर ामपंचायत ना जनसिुवधासाठी िवशेष 

अनुदान अतंगत बांधकामाचा आथ क व भौितक गती अहवाल 
अ. ं  ामपचंायतीच े

नांव कामाचे नांव मंजुर 
र क म मु यांकन झालेला     

खच 
कामाची 

थती 
1 2 3 4 5 6 10 
1 सावा समेट र ता (सु मा) 5 497580 497580 पणु 
2 साटंबा मशानभमुीभोवती पेवर लॉक 

बसिवणे 5 498585 498585 पणु 
3 बोडखी मशानभमुी शेड ब◌ंाधकाम 5     र द 

4 आमग हान-
आंबाळा 

मशानभमुी शेड दु ती,बाजुला 
पेवर लॉक बसिवणे व 
मशानभमुीम य पा याची 
यव था करणे (सु मा) 

5 499836 499836 पणु 

5 इसापरु मशानभमुीभोवती सरं ण भत / 
िवदुयतीकरणाचे काम 5 449983 449983 पणु 

6 बोराळा मशानभमुीकडे जाणेसाठी र ता 
/संर ण भत 5 497888 497888 पणु 

7 िहवराबले मशानभमुीकडे जाणेसाठी र ता 3 260152 260152 पणु 
िवदयतुीकरण 2 177731 177731 पणु 

8 चचाळा 
मशानभमुी कडे जाणा या 

र तयावर पेवर लॉक बसिवणे 
(सु मा) 

5 498650 498650 पणु 

9 भटसावगंी 
तांडा 

मशानभमुी शेड ब◌ंाधकाम 
मशानभमुीकडे जाणेसाठी  

िस.र ता 
5 499132 499132 पणु 

10 जाभं न ताडंा मशानभमुी शेड ब◌ंाधकाम 5 499000 499000 पणु 
11 भोगाव मशानभमुीकडे जाणेसाठी र ता 5 498687 498687 पणु 
12 चचोली मशानभमुीकडे जाणेसाठी र ता 5 499127 499127 पणु 
13 खेड  मशानभमुी अतंगत िवकास कामे 

करणे पेवर लॉक 5 439320 439320 पणु 
14 खंडाळा िव तुीकरण 5 499657 499657 पणु 
15 ब डाळा िव तुीकरण 5 497293 497293 पणु 
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ामपंचायत ना जनसुिवधासाठी िवशेष अनुदान योजना सन 2018-19 
मंजुर यादी .65 िद.05-02-2019 

अ. ं  
ामपंचायतीचे 

नावं कामाचे नावं 
मंजुर 
र क म मु याकंन 

कामाची 
थती शेरा 

1 अंभरेी गावम ये पे हर लाक बसिवणे 5.00 492183 पुण   
2 कोथळज मशानभमुी अंतगत र ता 5.00 249881 पुण   

िवदयुतीकरण - 245594 पुण   
3 व हाडी 

मशानभमुीकडे जाणा या 
र यावर िवदयुतीकरण 5.00 

497082 
पुण   

4 
क हेरगाव 

नाका 
मशानभमुीम ये  िटन शेड व 

बोअरवले 5.00 
199506 

पुण   
  

िवदयुतीकरण - 291840 पुण   
5 फाळेगाव 

मशानभमुीकम ये टीन शेड व 
बोअरवले - - काम र    

िवदयुतीकरण - 196975 पुण   
6 बेलरुा 

मशानभमुी शेड बाधंकाम व 
अंतगत िस.िस. रोड 5.00 

490536 
पुण   

7 लािसना 
मशानभमुीला तार कंुपन व 

अंतगत पे हर लाक 5.00 
490536 

पुण   
8 घोटादेवी 

मशानभमुी अंतगत व िस.िस.रोड 
व पे हर लाक 5.00 499889 पुण   

9 बळस ड 
अचतु वाघमोड ते राजाभाऊ पतंगे 

गाव अंतगत र ता 5.00 494953 पुण   

10 बोराळा 
िभकाजी पातळे ाने र क हळे ते 
भानुदास खंडागंळे, िवठठल इसाये 

गाव अतंगत र ता 5.00 499987 पुण   
11 

सावरगाव 
बंगला 

मशानभमुीम ये िवदयुतीकरण व 
खडीकरण 5.00 

249974 
पुण   

िवदयुतीकरण - 247596 पुण   
12 

उमरखोजा 
(िसरसम खु) 

ा.पं. परीसरात पेवर ला◌ॅक 
बसिवणे 5.00 498844 पुण   

13 खाबंाळा 
मशानभमुीकडे जा याचा र ता व  

िवदयुतीकरण 5.00 248820 पुण   
िवदयुतीकरण - 248032 पुण   

14 खंडाळा िसमट र ता व नाली बाधंकाम 5.00 499000 पुण   
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करणे 
15 भाडेंगाव 

मशानभमुीला िवदयुतीकरण व 
िसमट कॉ ट र ता बाधंकाम 5.00 496260 पुण   

16 नवलग हाण 
मशानभमुीकडे जा याचा र ता व  

अतंगत िस.िस काम 5.00 
499767 

पुण   
17 आमला मशानभमुीकडे जा याचा र ता 5.00 499716 पुण   
18 साटंबा 

मशानभमुी अंतगत पे हर लॉक व 
िवदयुतीकरण 5.00 499872 पुण   

19 सावा 
मशानभमुी शेड बाधंकाम व पे हर 

लॉक 5.00 498587 पुण   
20 खाबंाळा 

राम मंदीर ते सदािशवराव काळे 
याचंे घर गावापयत र ता 5.00 198201 पुण   

21 बोराळवाडी 
हदू मशानभमुीम ये िस.िस. रोड, 
पे हर लॉक बसिव याची यव था 5.00 

482000 
पुण   

22 िगलोरी 
मशानभमुीम ये िस.िस. बेड, पे हर 

लॉक बसिव याची यव था 5.00 499592 पुण   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मा.मु.का अ यांचे आदेश  िज.प. हगाली यांचे आदेश ं   417 िद   
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28/05/2019 
1 माळसेलू 

मशानभमुीम ये िवदयुतीकरण 
काम व 5.00 

494592 
पुण   

बैठक यव था - पुण   
2 इंचा मशानभमुी शेड बाधंकाम 5.00 499991 पुण   
3 पांगरी 

ाथिमक शाळेकडे जाणा या 
र यावर पे हर लॉक बसिवणे 5.00 496762 पुण   

4 
उमरखोजा 

(धो ा) 
मशानभमुी शेड बाधंकाम व 

मशानभमुीकडे जा यासाठी र ता 5.00 499358 पुण   

5 इसापुर र. 

मशानभमुीम ये पे हर लॉक 
बसिवणे व बैठक यव था बोअर 

घेणे पा याची टाकी बसिवणे निवन 
मोटार पंप घेणे 5.00 496479 पुण   

6 हगणी 
मशानभमुीम ये सी सी र ता 

बाधंकाम करणे 5.00 
498885 

पुण   
एकुण 135.00 13301290   
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ामपंचायत ना जनसुिवधासाठी िवशेष अनुदान योजना सन 2019-20 
िज हा वाष क योजना (DPC) अतंगत सन 2019-20 म ये मंजुर ा.प ना जनसुिवधासाठी िवशेष 

अनुदान अतंगत बाधंकामाचा आथ क व भौितक गती अहवाल 
मंजुर यादी . 948 िद.12-12-2019 

अ. ं  ामपंचायतीचे 
नावं कामाचे नांव 

मंजुर 
र क 

म 
मु यांकन आ थक कामाची 

थती 

1 कोथळज 
मशानभमुीकडे 

जाणेसाठी िस.र ता व 
तारकंुपन 

10 995440 995440 पुण 

2 कळमक डा 
मशानभमुी शेड बाधंकाम 

व मशानभमुीम ये 
िवदयुतीकरण 

10 494497 494497 पुण 

3 िड स क 
मशानभमुीकडे जाणा या 

र यावर पेवर लॉक 
बसिवणे 

10 999973 999973 पुण 

4 पुरी मशानभमुीला संर ण 
भत बाधंणे 5 499506 499506 पुण 

5 पहेणी 
मशानभमुी शेड बाधंकाम 

व मशानभमुीला संर ण 
भत बाधंणे 

10 998247 998247 पुण 

6 आडगाव गाव अंतगत िस.िस. र ता 
करणे 5     काम बदल 

ताव सादर 
7 वाझंोळा गाव अंतगत  पेवर लॉक 

व िस.िस. र ता करणे 5     पुण 
8 सावरगाव ब ं मशानभमुी अंतगत 

िवदयुतीकरण 5 497249 497249 पुण 
9 वजैापुर मशानभमुीकडे जाणा या 

र यावर िदवाब ी करणे 20     काम बदल 
ताव सादर 

10 कनेरगाव 
नाका 

मशानभमुीकडे जाणा या 
र यावर  िवदयुतीकरण 
करणे 

10     सु  नाही 

11 िहरडी गाव अंतगत  पेवर लॉक  
बसिवणे 10 999013 999013 पुण 

12 घोटा ॲरो लॅाटं बसिवणे 5 499448 499448 पुण 
13 ईसापुर मशानभमुीम ये 5 499175 499175 पुण 
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सुशोिभकरण 
14 बोराळा गाव अंतगत  पेवर लॉक  

बसिवणे 10 999465 999465 पुण 
15 खेड मशानभमुी शेड 

बं◌ाधकाम करणे 10     काम बदल 
ताव सादर 

16 उमरखोजा 
धोतरा 

मशानभमुीम ये व 
मशानभमुीकडे जाणा या 

र यावर  िवदयुतीकरण 
करणे 

10 993891 993891 पुण 

17 बोराळवाडी मशानभमुी शेड 
बं◌ाधकाम 10     काम बदल 

ताव सादर 
 
अनुसूिचत जाती व नवबौ द घटकां या व तीचा िवकास करणे. सन 2017-2018 आ थक व भौितक 
अहवाल 

अ.  ामपचंायतीच ेनाव अनु.जाती या 
व तीच ेनाव 

  
मंजुर कामाच े

नांव 
मंजुर 

कामाची 
र कम 
.लाखात 

  
मु यांकन दिलत व ती 

सांकेताक 
काम 
पुण 

/ गतीत 
1   3 6 4 5   6 
1 खांबाळा आ ाभाऊ साठे 

नगर 
20/001/0001 पे हर लॉ◌ेक 2.00 पुण 198461 

2 
फाळेगाव डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर 20/001/0003 
िव तुीकरण 2.00 पुण 196920 

3 िसमट र ता 
नाली 2.90 पुण 774133 

4 फाळेगाव संत रोहीदास 
नगर 20/001/0004 पे हर लॉक 4.90 पुण   

5 आडगाव मु. रमाबाई नगर 20/001/0007 िसमटर ता 8.85 पुण 879642 
6 भगी सािव ीबाई 

फूले नगर 20/001/0008 िव तुीकरण 4.40 पुण 435329 

7 इंचा सािव ीबाई 
फूले व ती 20/001/0023 

र ता 
मजबतुीकरण व 

िसमटर ता 
5.00 पुण 499884 

8 
िड स वाणी डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर 20/001/0030 
िव तुीकरण 4.75 पुण 473906 

9 पे हर लॉक 2.90 पुण 287093 
10 िसमट र ता 2.00 पुण 199675 
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11 लबाळा म. डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर नगर 20/001/0033 िव तुीकरण 4.75 पुण 473314 

12 पाणी पुरवठा 2.90 पुण 290000 
13 कोथळज डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर 20/001/0034 
िसमट 

र ता/पे हर 
लॉक 

2.90 पुण 289316 
14 समाज मंिदर 7.00 पुण 699721 
15 साटंबा सािव ीबाई 

फूले नगर 20/001/0037 पे हर लॉक 4.00 पुण 398673 

16 पारोळा रमाई आंबेडकर 
नगर 20/001/0039 

िसमट 
र ता,पे हर 

लॉक 
4.00 पुण 399899 

17 येळी डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर नगर 20/001/0045 समाज मंिदर 

दु ती 4.00 पुण 393049 

18 येळी आ णाभाऊ 
साठे नगर 20/001/0046 

िसमट 
र ता,पे हर 

लॉक 
5.90 पुण 586972 

19 िव तुीकरण 2.00 पुण 196700 
20 दुगधामणी स ाट अशोक 

नगर 20/001/0049 िव तुीकरण 3.90 गाव 
बदल 0 

21 पाणी पुरवठा 4.90 पुण 381650 
22 आमला दिलत व ती◌े 

.01 20/001/0054 िव तुीकरण 1.00 पुण 97812 

23 आमला दिलत व ती  
02 20/001/0055 

पाणी पुरवठा 
ऐवजी पवेर 

लॉक 
3.20 पुण 319462 

24 भांडेगांव गौतम नगर 20/001/0057 पे हर लॉक 4.90 पुण 488631 
25 िव तुीकरण 2.90 पुण 289200 
26 लोहरा डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर 20/001/0059 पे हर लॉक 2.90 पुण 287883 
27 िव तुीकरण 2.48 पुण 247918 
28 लोहरा रमाई नगर 20/001/0060 पाणी पुरवठा 2.90 पुण 290000 
29 राजुरा * दिलत व ती 

र.01 20/001/0065 पे हर लॉक 2.00 पुण 199927 

30 राजुरा (सायाळा) दिलत व ती 
ं 03 20/001/0067 िसमट र ता 4.90 पुण 489960 

31 व हाडी डॉ.बाबासाहेब 20/001/0070 पे हर लॉक 4.90 पुण 489582 
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आंबेडकर नगर 

32 बासंबा 
संत रोहीदास 
व ती (जुनी 

व ती) 
20/001/0075 पे हर लॉक 

नाली 11.80 पुण 1177951 
33 कनका गौतम नगर 20/001/0076 पाणी पुरवठा 4.90 पुण 490000 
34 माळसेल ु अ णाभाऊ साठे 

दलीत व ती 20/001/0079 
िसमटर ता,पे हर 

लॉक 9.80 पुण 979594 
35 िव तुीकरण 2.90 पुण 289521 
36 माळसेल ु डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर व ती 20/001/0080 
िसमटर ता,पे हर 

लॉक 5.90 पुण 589532 
37 िव तुीकरण 3.90 पुण 385819 
38 काळक डी दिलत व ती 

.01 20/001/0084 
पाणी पुरवठा 
ऐवजी पवेर 

लॉक 
3.50 पुण 337694 

39 िव तुीकरण 2.50 पुण 247172 
40 टाकळी त.ना. डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर व ती 20/001/0085 
िसमट र ता 
पे हर लॉक 

,नाली 
9.80 पुण 979638 

41 िव तुीकरण 2.96 पुण 294578 
42 चोरजवळा डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर 20/001/0086 िसमट र ता 
पे हर लॉक 10.50 पुण 1049450 

43 िहरडी रमाबाई नगर 20/001/0088 िसमट र ता 
पे हर लॉक 7.80 पुण 779216 

44 
ईसापुर डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर 20/001/0094 
पे हर लॉक 3.00 पुण 298828 

45 िव तुीकरण 3.00 पुण 295781 
46 समाज मंिदर 7.00 पुण 690588 
47 कानडखेडा खु. पंचिशल नगर 20/001/0104 पे हर लॉक 2.00 पुण 163875 
48 िव तुीकरण 1.00 पुण 100000 
49 कानडखेडा खु. वशैाली नगर 20/001/0105 पे हर लॉक 2.90 पुण 108219 
        िव तुीकरण पुण 141626 

50 पात डा आंबेडकर नगर 20/001/0112 िव तुीकरण 2.00 पुण 196061 
51 िसमट र ता 3.90 पुण 389446 
52 भटसावगंी आंबेडकर नगर 20/001/0116 पे हर लॉक 2.00 पुण 199135 
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53 
सरकळी अ णाभाऊसाठे 

दिलत व ती 20/001/0118 
िव तुीकरण 2.00 पुण 195501 

54 
पाणी पुरवठा 
ऐवजी पवेर 

लॉक 
3.00 पुण 287595 

55 सरकळी लहुजी साळव े
दिलत व ती 20/001/0119 िव तुीकरण 2.00 पुर्ण 197323 

56 खडकत बु. योतीबा फुले 
व ती 20/001/0122 िसमट र ता 3.90 पुण 389079 

57 िव तुीकरण 2.90 पुण 289793 
58 िड स क. 

निवन घरकुल 
व ती (पंचशील 

नगर) 
20/001/0127 पे हर लॉक 

नाली 3.00 पुण 296569 

59 जांब न तांडा डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर नगर 20/001/0131 िसमट र ता 3.00 पुण 297457 

60 
पारडा डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर व ती 20/001/0134 
पा.पु. (पा याची 
टाकी सौरपंप ) 3.50 पुण 348221 

61 िसमटर ता,पे हर 
लॉक 3.50 पुण 349814 

62 पारडा रमाई व ती 20/001/0135 पे हर लॉक 2.90 पुण 287356 
63 कळमक डा बु डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर व ती 20/001/0139 पे हर लॉक 2.50 पुण 249281 
64 िव तुीकरण 2.00 

पुण 
196610 

  सु मा  दुगधामणी ऐवजी कळमक डा िव तुीकरण 3.90 386077  
65 लबाळा .वा. डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर व ती 20/001/0140 िसमटर ता 8.75 पुण 872025  
66 अंधारवाडी अ णाभाऊसाठे 

नगर 20/001/0142 पे हर लॉक 2.00 पुण 392433  
67 िव तुीकरण 3.98 पुण 394589  
68 

अंधारवाडी डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर नगर 20/001/0143 

पाणी पुरवठा 4.90 र     
69 पे हर लॉक 2.00 पुण ं  66 

माणे  
70 िव तुीकरण 4.00 पुण 395230  
71 खेड  डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर 20/001/0144 पे हर लॉक 6.90 पुण 685208  
72 िव तुीकरण 2.90 पुण 28510  
73 खेड  िभम नगर 20/001/0146 पाणी पुरवठा 1.00 र  0  
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74 खेड  िस दाथ नगर 20/001/0147 पे हर लॉक 2.97 पुण 297000  75 िव तुीकरण 2.00 पुण 199454  76 खेड  शांती नगर 20/001/0148 पे हर लॉक 1.50 पुण 149853  
77 संतुक प ी िभम नगर 20/001/0160 पे हर लॉक 

नाली 6.90 पुण 685566  
78 राहोली ब.ु बौ द िवहार 20/001/0162 िसमटर ता 6.90 पुण 682871  79 राहोली ब.ु गावठान 20/001/0163 िसमटर ता 2.95 पुण 294879  80 कारवाडी शाहु नगर 20/001/0167 िसमट र ता 4.00 पुण 399409  
81 िव तुीकरण 3.00 पुण 297323  
82 कारवाडी महा मा फुले 

नगर 20/001/0168 िसमट र ता 4.00 पुण 398962  
83 िव तुीकरण 3.00 पुण 298107  
84 कारवाडी रमाई आंबेडकर 

नगर 20/001/0169 िसमट र ता 4.00 पुण 397839  
85 िव तुीकरण 3.00 पुण 297764  
86 कारवाडी सािव ीबाई 

फूले नगर 20/001/0170 िसमट र ता 4.00 पुण 399383  
87 िव तुीकरण 3.00 पुर्ण 298499  
88 देवठाण रमाई व ती 20/001/0172 िसमटर ता,पे हर 

लॉक नाली 10.70 पुण 1069751  
89 पहेणी रमाई नगर 20/001/0174 िव ुतीकरण, 

4.00 
पुण 198137  

        पेवर लॉक 
सु मा पुण 199949  

90 पहेणी डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर नगर 

20/001/0175 िव तुीकरण 2.00 पुण 199270  
91 पहेणी रोिहदास नगर 20/001/0176 पे हर लॉक 2.00 पुण 199369  
92 पहेणी अठरवाडी व ती 20/001/0177 िव तुीकरण 1.00 पुण 98871  
93 

आमग हान 
सुधारीत  मा 

आ. ं िद11/02/19 
रमाई व ती 

(जुनी) 
20/001/0179 र ता 

मजबतुीकरण व 
पे हर लॉक 

2.90 पुण 288558  

  
डॉ.बा.आंबेडकर 

व ती जुनी 
सु मा र ता 

मजबतुीकरण व 
पे हर लॉक 

2.95 पुण 294990  
94 जामठी खु. अ णा भाऊ 

साठे नगर 20/001/0180 िसमट र ता 4.90 पुण 489173  
95 िव तुीकरण 4.90 पुण 489375  
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96 जामठी खु. डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर नगर 20/001/0181 िसमट र ता 3.50 पुण 346653  

97 वडद डॉ. बाबासाहेब 
आंबडकर व ती 

20/001/0184 नाली बांधकाम 2.00 पुण 199729  
98 वडद 

आ णाभाऊ 
साठे  व ती 

(एकांबा) 
20/001/0187 पे हर लॉक 6.90 पुण 689865  

99 कनरगाव (नाका) संत रोिहदास 
नगर 20/001/0190 पे हर लॉक 4.90 पुण 485729  

100   िव तुीकरण   पुण 433954  101 कनरगाव (नाका) िभमनगर 20/001/0191 िव तुीकरण 1.50 पुण  102   पे हर लॉक 1.50 पुण 149796  
103 कनेहरगाव ना. आ णाभाऊ 

साठे नगर 20/001/0193 पे हर लॉक 2.95 पुण 285291  
104 

िभरडा महा मा फुले 
नगर 20/001/0198 

पे हर लॉक 3.90 गाव 
बदल    

105 िव तुीकरण 2.90 गाव 
बदल    

106 
िभरडा सािव ीबाई 

फुले व ती 20/001/0199 
िव तुीकरण 2.90 गाव 

बदल    
107 पे हर लॉक 3.90 गाव 

बदल    
108 ब डाळा डॉ.आंबेडकर 

नगर 20/001/0200 
िसमट र ता, 
पे हर लॅाक 

नाली 
5.90 पुण 589441  

109 चचाळा डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर नगर 20/001/0201 पाणी पुरवठा 4.90 पुण 489621  

110 बेलुरा डॉ.आंबेडकर 
नगर 20/001/0203 िसमटर ता,पे हर 

लॉक नाली 4.90 पुण 489820  
111 कानडखेडा बु. िभमनगर 20/001/0206 पे हर लॉक 2.95 पुण 294950  
112 कानेहखेडा बु रोिहदास नगर 20/001/0209 पे हर लॉक 2.75 पुण 274815  
113 खंडाळा राहुल नगर 20/001/0212 िसमट र ता 3.90 पुण 388856  
114 िव तुीकरण 2.90 पुण 289567  
115 खंडाळा रमाबाई नगर 20/001/0213 िव तुीकरण 2.90 पुण 287457  
116 वजैापुर आंबेडकर नगर 20/001/0214 पे हर लॉक 4.00 पुण 395081  
117 िगलोरी अ णाभाऊसाठे 20/001/0215 िव तुीकरण 2.95 पुण 291001  
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118 नगर पाणी पुरवठा 2.95 पुण 287190  
119 पपरखेड गौतम नगर 20/001/0216 पे हर लॉक 4.70 पुण 469189  
120 हनवतखेडा अ णाभाऊ साठे  

द.व. 20/001/0217 िव तुीकरण 3.90 पुण 388089  
121 भोगाव दिलत व ती 

पाटण 20/001/0222 िसमट र ता 
पे हर लॉक 4.90 पुण 489971  

122 
ईडोळी डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर 20/001/0225 
िसमट र ता 3.90 गाव 

बदल    
123 िव तुीकरण 2.90 गाव 

बदल    
124 

ईडोळी समता नगर 20/001/0226 
पे हर लॉक 2.50 गाव 

बदल    
125 िव तुीकरण 2.50 गाव 

बदल    
126 नस  नां. 

आंबेडकर 
नगर(बौ द 

वाडा) 
20/001/0227 िव तुीकरण 4.90 पुण 489143  

127 नस  नां. 
इंिदरा नगर व 
मांतंग समाज 

व ती 
20/001/0228 पे हर लॉक 7.90 पुण 789485  

128 िव तुीकरण 3.90 पुण 389000  
129 नादुंरा डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर 20/001/0229 िव तुीकरण 2.00 पुण 198319  
130 अंभेरी रमाई नगर 20/001/0233 पे हर लॉक 2.90 पुण 290000  
131 

सवड रमाई नगर 20/001/0235 

पाणी पुरवठा 
ऐवजी पवेर 

लॉक 
3.90 पुण 590000  

132 पे हर लॉक 2.00 पुण  
133 िव तुीकरण 4.90 पुण 486096  
134 सवड रोहीदास नगर 20/001/0236 िव तुीकरण 1.00 पुण 96612  
135 कंरजाळा दिलत व ती 

ं .01 20/001/0237 पे हर लॉक 6.90 पुण 689578  
136 कडती डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर 20/001/0242 
पे हर लॉक 

ऐवजी िस.र ता 
(सु मा) 

6.90 पुण 667809  
137 िव तुीकरण 4.95 पुण 491856  
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138 कडती रमाबाई नगर 20/001/0243 
िव तुीकरण 
ऐवजी पवेर 
लॉक सु मा 

2.95 पुण 494620  
139 पे हर लॉक 2.00 पुण  
140 हापरूी अ णाभाऊ साठे 

दलीत व ती 20/001/0244 पाणी पुरवठा 2.90 पुण 288935  
141 िव तुीकरण 2.00 पुण 197925  
142 लािसना आंबेडकर नगर 20/001/0247 पे हर लॉक 4.90 पुण 489473  
143 िसरसम बु. डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर 20/001/0248 िव तुीकरण 2.95 पुण 293014  
144 पेवर लॉक नाली 6.80 पुण 

1479852 
 

145 िसरसम बु. गौतम नगर 20/001/0250 पे हर लॅाक 6.00 पुण  
146 िसरसम बु. अ णाभाऊ साठे 

नगर 
20/001/0252 पे हर लॉक 2.00 पुण  

147 दुगसावगंी डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर नगर 20/001/0259 िसमट र ता 2.95 पुण 294712  

148 जाभ ण आंध सािवि बाई 
फुले नगर 20/001/0266 पे हर लॉक 9.75 पुण 968618  

मा अित मु य कायकारी अिधकारी  यांच ेसु मा 81 िद11/02/2019 अ वये  बदल कर यात आललेी कामे    
1 वडद डॉ.बा.आंबेडकर 

व ती   पे हर लॉक 4.90 पुण 
982891  

2 वडद राजष  
शाहुम.व ती   पे हर लॉक 5.00 पुण  

3 देवठाणा रमाई व ती   िवदयुतीकरण 4.00 पुण 397156  4 देवठाणा िस ाथ नगर   िसमट र ता 3.00 पुण 299792  
मा अित मु या कायकारी अिधकारी  याचंे सु मा 134 िद28/02/2019 अ वये  बदल कर यात आललेी कामे    

1 इडोळी ऐवजी 
साटं◌ंबा 

सािव ीबाई 
फुले व ती   पेवर लॉक 1.90 पुण 189951  

2 इडोळी ऐवजी 
साटं◌ंबा 

डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर नगर   पेवर लॉक 2.90 पुण 288175  

3 इडोळी ऐवजी 
आडगाव आंबेडकर नगर   िसमट रोड 7.00 पुण 699142  
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अनुसुिचत जाती व नवबौ द घटकाचंा व तीचा िवकास करणे योजनेतगत मंजुर आराखडा सन 2018-19, 
तालकुा हगोली 

मा.अित मु य कायकारी अिधकारी,िज.प. हगोली याचंे शासकीय मा यता . 641 िद.23/08/2019 

ा.पं. 
अ. . 

ामपंचायतीचे 
नावं 

अनुसुिचत जाती या 
व तीचे नावं 

मंजूर कामाचे 
नाव 

मंजूर 
र कम 

. 
(ल ) 

कामाची 
थती मु याकंन 

1 2 3 5 6 7   

1 
खाबंाळा आ ाभाऊ साठे नगर पे हर लॉक 4.85 पुण 481566 
खाबंाळा आ ाभाऊ साठे नगर िव तुीकरण 4.50 पुण 447384 
खाबंाळा आंबेडकर नगर िव तुीकरण 2.85 पुरण् 282706 

2 आडगांव आंबेडकर नगर िसमट र ता 8.95 पुण 894920 
3 इंचा सािव ीबाई फुले नगर िसमट र ता 5.35 पुण 535000 
4 वाझंोळा आंबेडकर नगर पे हर लॉक 2.00 पुण 198311 

वाझंोळा शाहु नगर िसमट र ता 5.45 पुण - 
5 साटंबा सािव ीबाई फुले नगर पे हर लॉक 4.85 पुण 484717 
6 पारोळा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

नगर िव तुीकरण 4.00 पुण 397883 
7 हगणी रोहीदास नगर िसमट र ता 2.90 पुण 283193 
8 नवलग हान आ णाभाऊ साठे नगर पे हर लॉक 4.85 पुण 460278 
9 पागंरी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

नगर पे हर लॉक 8.35 पुण 834767 
10 आमला दिलत व ती ं .01 

(रमाई नगर) पे हर लॉक 2.85 पुण 284461 

11 

उमरखोजा रमाई नगर िसमट र ता 5.85 पुण 584619 
उमरखोजा रमाई नगर िव तुीकरण 3.85 पुण 382156 
उमरखोजा आंबेडकर नगर िव तुीकरण 2.00 पुण 198630 
उमरखोजा धोतरा दिलत व ती िव तुीकरण 2.95 पुण 293385 
उमरखोजा धोतरा दिलत व ती पे हर लॉक 2.95 पुण 294869 
उमरखोजा िसरसम खु.दिलत व ती िव तुीकरण 2.95 पुण 292845 
उमरखोजा िसरसम खु.दिलत व ती पे हर लॉक 2.95 पुण 294786 

12 राजुरा दिलत व ती ं .01 पे हर लॉक 2.00 पुण 199378 
      िवदयुतीकरण 5.00 पुण 497333 

13 समगा आ णाभाऊ साठे नगर पे हर लॉक 4.95 पुण 488280 
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14 व हाडी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
नगर पे हर लॉक 6.45 पुण 640770 

15 

लोहगावं डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
नगर पे हर लॉक 6.85 पुण 684513 

लोहगावं डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
नगर िव तुीकरण 4.85 पुण 482203 

लोहगावं 
ाम पंचायती या 

पाठीमागे सु मािद 
17/12/2019 नुसार  

देशपाडें व ती 
पे हर लॉक 3.85 पुण 384461 

16 कनक ◌ा िस दाथ नगर पे हर लॉक 2.00 पुण 199822 

17 
माळसेल ु डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

व ती िसमट र ता 4.85 पुण 480825 
माळसेल ु रमाबाई व ती पे हर लॉक 2.50 पुण 249963 
माळसेल ु रमाबाई व ती िव तुीकरण 2.95 पुण 292564 

18 काळक डी दिलत व ती 
ं .01.(रमाई नगर) पे हर लॉक 8.35 पुण 834356 

19 चोरजवळा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
नगर पे हर लॉक 3.95 पुण 227727 

20 पेडगावं डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
नगर पे हर लॉक 2.10 पुण 208906 

21 खरबी गौतम नगर पे हर लॉक 12.85 पुण 1284751 

22 
कानडखेडा 

खु. 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

नगर सु मा िवदयुतीकरण 2.95 पुण 292161 
कानडखेडा 

खु. पंचिशल नगर पे हर लॉक 2.95 पुण 293758 
23 पात डा रमाई नगर िसमेट र ता 2.00 पुण 199988 
24 भटसावगंी जय िभम नगर िव तुीकरण 3.95 पुण 391803 

भटसावगंी आंबेडकर नगर पे हर लॉक 5.95 पुण 591049 

25 
िड स क. जुनी द.व ती 

(डॉ.आबेडकर नगर) िव तुीकरण 4.95 पुण 492556 
िड स क. जुनी द.व ती 

(डॉ.आबेडकर नगर) पे हर लॉक 5.90 पुण 589797 
िड स क. मातंग व ती (आ ाभाऊ 

साठे नगर) िसमट नाली 2.50 पुण 249951 
26 पारडा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर िव तुीकरण 5.45 पुण 542434 
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व ती 

27 
बोराळा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

नगर पे हर लॉक 2.85 पुण 284375 

बोराळा 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

नगर (सु मा व तीत 
बदल) 

पे हर लॉक 2.85 पुण 284375 

28 
राहोली बु. बौ द िवहार (सुभेदार 

रामजी नगर) िव तुीकरण 4.95 पुण 492335 
राहोली बु. बौ द िवहार (सुभेदार 

रामजी नगर) पे हर लॉक 6.45 पुण 644354 

29 
कारवाडी आ णाभाऊ साठे नगर पे हर लॉक 2.00 पुण 199981 
कारवाडी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

नगर िव तुीकरण 2.00 पुण 197428 

30 
देवठाणा रमाई नगर (सु मा नुसार 

िनधी बदल) 
िसमे◌े◌ंट 

र ता 8.95 पुण 892038 
िव तुीकरण 2.95 पुण 291722 

देवठाणा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
नगर 

िव तुीकरण 2.95 पुण 291722 
पे हर लॉक 5.95 पुण 594196 

31 

पहेणी डॉ.आंबेडकर नगर-
आठठरवाडी पे हर लॉक 9.85 पुण 970982 

पहेणी डॉ.आंबेडकर नगर-
आठठरवाडी िव तुीकरण 2.00 पुण 198309 

पहेणी रमाई नगर पे हर लॉक 2.40 पुण 239868 
पहेणी रमाई नगर िव तुीकरण 2.00 पुण 198183 
पहेणी रोहीदास नगर पे हर लॉक 2.85 पुण 284886 

32 आमग हान डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
व ती (नवीन) पे हर लॉक 14.70 पुण 1461654 

33 उमरा रमाई नगर पे हर लॉक 2.95 पुण 292106 
34 वडद राज ी शाहु महाराज 

व ती पे हर लॉक 3.95 पुण 394986 

35 वडद 
सािह य स ाट 

आ णाभाऊ साठे व ती 
(एकाबंा) 

पे हर लॉक, 4.85 पुण 483608 
िव तुीकरण 2.00 पुण 194481 

36 क हेरगावं 
नाका 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
नगर सु मा िव तुीकरण 1.50 पुण 147869 
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क हेरगावं 
नाका म. यो.फुले नगर सु मा िव तुीकरण 1.50 पुण 88647 

37 िहवराबेल मातंग व ती िसमट र ता 2.00 पुण 199396 
38 चचाळा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

नगर पे हर लॉक 2.95 पुण 284604 
39 िगलोरी आ णाभाऊ साठे नगर पे हर लॉक 3.85 पुण 384972 
40 पपरखेड गौतम नगर िव तुीकरण 2.50 पुण 247596 
41 पपळदरी 

त.बा. दिलत व ती ं .02 िव तुीकरण 4.45 पुण 440878 
42 जोडतळा रमाई नगर िसमेट र ता 6.85 पुण 682600 

जोडतळा रमाई नगर िव तुीकरण 4.85 पुण 481879 
43 नस  (ना) इंिदरा नगर व मातंग 

समाज व ती पे हर लॉक 7.35 पुण 733342 
  नस  (ना) रमाई नगर (बौ दवाडा) पे हर लॉक 3.70 पुण 371757 
  नस  (ना) रमाई नगर (बौ दवाडा) िव तुीकरण 5.35 पुण 532256 

44 नादुंरा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
नगर पे हर लॉक 3.95 पुण 394000 

45 खानापुर 
(िच ा) रमाई नगर समाज मंिदर 6.95 पुण 688208 

46 सवड रमाई नगर पे हर लॉक 3.35 पुण 329256 
सवड रमाई नगर िव तुीकरण 4.35 पुण 432606 

47 
राहोली खु. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

नगर िसमट र ता 5.85 पुण 584390 
राहोली खु. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

नगर पे हर लॉक 5.85 पुण 584601 
राहोली खु. रमाई आंबेडकर नगर िव तुीकरण 4.85 पुण 482544 

48 घोटा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
नगर िव तुीकरण 4.45 पुण 442815 

49 कडती डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
नगर पे हर लॉक 2.85 पुण 284681 

कडती रमाबाई नगर पे हर लॉक 2.85 पुण 284721 
50 हपुरी आ णाभाऊ साठे दिलत 

व ती पे हर लॉक 2.00 पुण 194828 
51 लासीना रमाई नगर िव तुीकरण 2.95 पुण 292785 
52 िसरसम बु. आ णाभाऊ साठे नगर िव तुीकरण 3.95 पुण 392655 
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िसरसम बु. आ णाभाऊ साठे नगर पे हर लॉक 2.00 पुण 199931 
53 िपपळखुटा रमाई नगर िव तुीकरण 4.00 पुण 398338 
54 देऊळगावं 

रामा आंबेडकर नगर पे हर लॉक 8.85 पुण 880728 

55 मालवाडी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
नगर िसमट र ता 2.85 पुण 283313 

मालवाडी आ णाभाऊ साठे नगर िव तुीकरण 2.85 पुण 283125 
  एकुण :- 406.40   39646735 

 
अनुसूिचत जाती व नवबौ द घटकां या व तीचा िवकास करणे योजना  सन 2019-20 मंजूर आराखडा 

कामाचा 
अ. . 

ामपंचायतीचे 
नाव दिलत व तीचे नाव मंजूर कामाचे नावं मंजूर 

र कम 
कामाची 

थती मु याकंन 
3 4 6 11 12     
1 खाबंाळा आ ाभाऊ साठे 

नगर िसमट र ता 0.50 पणु 49934 
2 आडगाव मु. आ ाभाऊ साठे 

नगर पाणी पुरवठा 4.00 गतीपथावर   
3 आडगाव मु. रमाबाई नगर िसमट र ता 4.00 गतीपथावर   
4 भगी सािव ीबाई फूल े

नगर पे हर लॉक 5.00 पुण 499638 
5 बळस ड आ ाभाऊ साठे 

नगर पे हर लॉक 8.00 पुण 799415 
6 बळस ड आ ाभाऊ साठे 

नगर िव तुीकरण 5.00 पुण 497473 
7 जामठी खु. अ णा भाऊ साठे 

नगर नाली बाधंकाम 5.00 गतीपथावर   
8 िड स वाणी डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर पे हर लॉक 5.00 गतीपथावर   
9 िड स वाणी डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर िव तुीकरण 1.65 पुण 163444 
10 िड स वाणी संत कबीर नगर पे हर लॉक 3.00 पुण   
11 िड स वाणी संत कबीर नगर िव तुीकरण 3.50 पुण 348034 
12 लबाळा म. डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर 
िव तुीकरण, पे हर 

लॉक 6.00 पुण 497865 
13 साटंबा डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर पे हर लॉक 5.00 पुर्ण 499837 
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14 साटंबा सािव ीबाई फूल े
नगर पे हर लॉक 3.00 पुण 298493 

15 हगणी महा मा फुले नगर पे हर लॉक 3.00 पुण 297728 
16 हगणी रोिहदास नगर िसमट नाली 2.00 पुण 199970 
17 हगणी रोिहदास नगर िव तुीकरण 3.00 पुण 298274 
18 हगणी अ णाभाऊ साठे 

नगर तार कंपाउंड 2.00 पुण 198085 
19 हगणी अ णाभाऊ साठे 

नगर िव तुीकरण 5.00 पुण 497936 
20 येळी डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर पाणी पुरवठा 4.00 पुण   
21 येळी डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर िव तुीकरण 3.00 पुण 297591 
22 येळी डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर पे हर लॉक 2.00 पुण   
23 येळी आ णाभाऊ साठे 

नगर 
पे हर लॉक नाली व 

सौर पंप 4.00 गतीपथावर   
24 दुगधामणी स ाट अशोक 

नगर सु मा िवदयुतीकरण 3.00 पुण 297352 
25 दुगधामणी स ाट अशोक 

नगर 
िव तुीकरण, पाणी 

पुरवठा 4.00 पुण 397041 
26 दुगधामणी स ाट अशोक 

नगर सु मा पाणी पुरवठा 3.00 पुण 299380 
27 दुगधामणी स ाट अशोक 

नगर 
िव तुीकरण, पाणी 

पुरवठा 4.00 पुण 396997 
28 दुगधामणी स ाट अशोक 

नगर िव तुीकरण 2.00 पुण 197522 
29 लबी आंबेडकर नगर पे हर लॉक 2.00 पुण 199898 
30 लबी आंबेडकर नगर 

मौजा पे हर लॉक 2.00 पुण 199997 
31 सावा पंचिशल नगर िव तुीकरण 5.00 पुण 497408 
32 सावा पंचिशल नगर पे हर लॉक 2.00 पुण 199939 
33 आमला दिलत व ती  02 पे हर लॉक 3.00 पुण 299913 
34 भाडेंगावं डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर पे हर लॉक नाली 5.00 पुण   
35 भाडेंगावं गौतम नगर पे हर लॉक नाली 5.00 पुण   
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36 लोहरा डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर नगर पे हर लॉक 3.00 पुण 293427 

37 लोहरा डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर नगर िव तुीकरण 1.90 पुण 188384 

38 लोहरा रमाई नगर िव तुीकरण 2.00 पुण 198113 
39 राजुरा दिलत व ती .01 पे हर लॉक 2.00 पुण   
40 राजुरा दिलत व ती ं .02 िव तुीकरण 2.00 पुण 197938 
41 राजुरा दिलत व ती ं 03 िव तुीकरण 2.60 पुण 258128 
42 समगा अ णाभाऊ साठे 

नगर िव तुीकरण 3.00 पुण 295565 
43 कनका गौतम नगर िव तुीकरण 1.00 पुण 98863 
44 कनका िस दाथ नगर िव तुीकरण 1.00 पुण 99203 
45 सावरखेडा आंबेडकर नगर िव तुीकरण / पे हर 

लॉक 7.50 पुण 747302 
46 सावरखेडा आंबेडकर नगर पे हर लॉक 2.00 पुण 199966 
47 टाकळी त.ना. डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर व ती िसमट र ता 3.00 पुण 299962 
48 टाकळी त.ना. डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर व ती िव तुीकरण 2.00 पुण 198715 
49 चोरजवळा राहुल नगर िव तुीकरण 2.00 पुण 198128 
50 िहरडी आंबेडकर नगर पे हर लॉक 6.00 पुण 599278 
51 माळिहवरा अशोक नगर व ती पे हर लॉक 1.00 गतीपथावर   
    सु मा काम बदल िव तुीकरण 1.00 गतीपथावर   

52 माळिहवरा डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर नगर पे हर लॉक 4.00 पुण 398958 

53 माळिहवरा रमाई नगर पे हर लॉक 2.00 गतीपथावर   
    सु मा काम बदल िव तुीकरण 2.00 गतीपथावर   

54 ईसापुर डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर नगर िव तुीकरण 3.00 पुण 298165 

55 ईसापुर डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर नगर पाणी पुरवठा 3.00 पुण 299729 

56 पेडगाव डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर नगर िव तुीकरण 1.95 पुण 193542 

57 पेडगाव रमाई आंबेडकर 
नगर पे हर लॉक 2.00 पुण 199804 

58 खरबी गौतम नगर िव तुीकरण 2.00 पुण 198277 
59 पात डा रमाई नगर िव तुीकरण 3.00 पुण 298180 
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60 पात डा रमाई नगर पाणी पुरवठा 3.00 सु  नाही   
61 पात डा जय िभम नगर िव तुीकरण 2.00 पुण 197640 
62 पात डा शाहु नगर पे हर लॉक 3.00 पुण 299446 
63 पात डा आंबेडकर नगर पाणी पुरवठा 2.00 सु  नाही   
64 पात डा आंबेडकर नगर पे हर लॉक 2.00 पुण 199172 
65 भटसावगंी पंचिशल नगर िव तुीकरण 4.00 पुण 379658 
66 भटसावगंी शाहु नगर पे हर लॉक 3.00 पुण 299785 
67 सरकळी लहुजी साळव े

दिलत व ती पे हर लॉक 6.00 पुण 599829 
68 खडकत ब.ु रमाई व ती िव तुीकरण 2.10 पुण 208328 
69 खडकत ब.ु योतीबा फुले 

व ती िव तुीकरण 1.30 पुण 128380 
70 खडकत ब.ु योतीबा फुले 

व ती पे हर लॉक 3.00 पुण 299774 
71 पारडा डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर व ती पे हर लॉक 3.00 पुण 299684 
72 पारडा डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर व ती िव तुीकरण 4.00 पुण 398318 
73 कळमक डा ब ु डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर व ती 
िवदयुतीकरण, 4.00 पुण 397995 

  पाणीपुरवठा 4.00 गतीपथावर   
74 लबाळा .वा. डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर व ती िसमट र ता नाली 5.00 सु  नाही   
75 लबाळा .वा. रमाई आंबेडकर 

व ती िव तुीकरण 3.00 पुण 297488 
76 लबाळा .वा. रमाई आंबेडकर 

व ती पे हर लॉक 2.00 गतीपथावर   
77 अधंारवाडी अ णाभाऊसाठे 

नगर पे हर लॉक 6.00 पुण 599882 
78 अधंारवाडी अ णाभाऊसाठे 

नगर िव तुीकरण 3.00 पुण 297848 
79 अधंारवाडी जेतवण बु द नगर पे हर लॉक 5.00 पुण 499858 
80 अधंारवाडी जेतवण बु द नगर िव तुीकरण 3.00 पुण 297461 
81 खेड  डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर िव तुीकरण 1.00 पुण 98371 
82 खेड  डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर पे हर लॉक 2.00 पुण 199920 
83 माळधामणी आंबेडकर नगर िव ुतीकरण,पे हर 7.50 पुण 747205 
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लॉक 
84 माळधामणी आंबेडकर नगर पाणी पुरवठा 10.70 पुण 1069209 
85 माळधामणी रमाई नगर िव ुतीकरण,पे हर 

लॉक 5.00 पुण 497473 
86 माळधामणी िस दाथ नगर िव तुीकरण,पाणी 

पुरवठा 4.00 पुण 398114 
87 माळधामणी िबरसामंुडा नगर िव तुीकरण 4.00 पुण 397473 
88 संतकु प ी आनंद नगर पे हर लॉक नाली 6.00 गतीपथावर   
89 संतकु प ी आनंद नगर िव तुीकरण 4.00 पुण 397695 
90 संतकु प ी िभम नगर पे हर लॉक 4.00 पुण 399788 
91 संतकु प ी रमाई नगर पे हर लॉक नाली 4.00 पुण 399861 
92 राहोली बु. बौ द िवहार सु मा 

बदल िव तुीकरण 1.70 गतीपथावर   
93 राहोली बु. मातंग व ती िव तुीकरण 0.50 गतीपथावर   
94 देवठाण रमाई नगर पे हर लॉक 4.00 पुण 399420 
95 देवठाण रमाई नगर िव तुीकरण,पाणी 

पुरवठा 4.00 पुण   
96 देवठाण डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर पे हर लॉक 7.00 सु  नाही   
97 देवठाण डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर 
िव तुीकरण,पाणी 

पुरवठा 4.00 पुण 398366 
98 आमग हान रमाई व ती (जुनी) पे हर लॉक 4.00 पुण 396556 
99 जयपुरवाडी डॉ. बाबासाहेब 

आंबडकर व ती सौरपथिदव े 2.00 पुण 197654 
100 िहवराबेल मातंग व ती िव तुीकरण,पाणी 

पुरवठा 6.00 पुण 597786 
101 व ड (ग) डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर पे हर लॉक 3.00 पुण 
593493 

102 व ड (ग) डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर नगर पे हर लॉक 3.00 पुण 

103 िभरडा सािव ीबाई फुले 
व ती िव तुीकरण 4.00 पुण 397356 

104 ब डाळा डॉ.आंबेडकर नगर िव तुीकरण 3.00 पुण 297516 
105 ब डाळा डॉ.आंबेडकर नगर पे हर लॉक 6.00 पुण 598407 
106 बेलरुा रमाई आंबेडकर 

नगर पे हर लॉक 3.00 पुण 299869 
107 बेलरुा महा मा फुले नगर पे हर लॉक 3.00 पुण 299869 
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108 कानेहखेडा ब ु िभमनगर  व ती पे हर लॉक 4.00 पुण 399740 
109 भोगाव दिलत व ती 

भोगाव पे हर लॉक 4.00 पुण 399341 
110 भोगाव दिलत व ती पाटण पे हर लॉक 4.00 पुण 395885 
111 अंभरेी डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर िव तुीकरण 5.00 पुण 497907 
112 अंभरेी डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर पे हर लॉक 4.00 पुण 399934 
113 अंभरेी रमाई नगर पे हर लॉक 3.00 पुण 297937 
114 राहुली खु. 

डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर नगर 

सु मा बदल 
िवदयुतीकरण 3.00 पुण 298122 

115 राहुली खु. रमाई आंबेडकर 
नगर सु मा पेवर लॉक 2.00 पुण 199975 

116 लािसना गंजापुर व ती पे हर लॉक 4.00 पुण 395476 
117 लािसना रमाई नगर िसमट र ता 5.00 पुण 499879 
118 लािसना आंबेडकर नगर िव तुीकरण 5.00 पुण 497417 
119 पपळखुटा रमाई नगर पे हर लॉक 5.00 पुण 499900 
120 पपळखुटा गौतम नगर सु मा िव तुीकरण, 5.00 पुण 296075 

  पेवर लॉक   
121 सावरगाव (ब)ं रमाई नगर पे हर लॉक 2.00 पुण 199688 

  एकुण     431.40   34248014 
 
 

 
 
 

ठ कर बा पा आिदवासी व ती सुधार योजना सन 2017-2018 
अ.    कामाचे नावं शासिकय 

मा.र कम 
अमंलबजावणी 
यं णा ( ा प)ं 

कामाची  थती 
आथ क भौतीक 

1   िसमट क ि ट 
र ता बाधंकाम 

10.00 लबी 990584 पुण 
2 

  
िसमट क ि ट 
र ता व नाली 
बाधंकाम 

5.00 भटसावगंी 
वाडी 

499493 पुण 

3   पेवर लॉक र ता 
बाधंकाम 

5.00 गाडीबोरी 499786 पुण 
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4   िसमट क ि ट 
र ता बाधंकाम 

8.00 खेड वाडी 789617 पुण 
5 

  
िसमट क ि ट 
र ता व नाली 
बाधंकाम 

5.00 
पपळदरी 

त.बा. 
498909 पुण 

6 
  

िसमट क ि ट 
र ता व नाली 
बाधंकाम 

8.00 
बासंबा 

799622 पुण 

7   एल.ई.डी.पथिदव े
बसिवणे. 

7.50 
पेडगाव मळई 748494 

पुण 
8   एल.ई.डी.पथिदव े

बसिवणे. 
7.50 मुंगसाजी नगर 

कारवाडी 
747410 पुण 

    एकुण 56.00   5573915.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िज हा वाष क आदीवासी उपयोजना सन 2018-19 (ठ करबा पा) 
मुळ शासकीय आदेश जा /िनयो/का-3/िजवाआउ/िनिव/440/2019 िद.02-03-

2019 
अ.  ा.पं. चे नाव कामाचे नावं शासिकय 

मा.र कम 
कामाची  थती 

आथ क भौतीक 
1 भटसावगंी 

वाडी 
एल.ई.डी.पथिदव े
बसिवणे. 5 496728 पुण 

2 गाडीबोरी एल.ई.डी.पथिदव े
बसिवणे. 7 696228 पुण 

3 पेडगाव पेवर लॉक बसिवणे 7 693892 पुण 
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4 कारवाडी पेवर लॉक बसिवणे व 
नाली बाधंकाम 7 699879 पुण 

5 संतकु पपरी पेवर लॉक बसिवणे 7 699612 पुण 
6 मालवाडी िवदयुतीकरण 6 597445 पुण 
7 लबी पेवर लॉक बसिवणे 7 694110 पुण 
8 जाभं न आंध पेवर लॉक बसिवणे 8 799747 पुण 
9 करंजाळा िसमट र ता व नाली 

बाधंकाम 6 599941 पुण 
    एकुण 60 5977582   

 
 
 
 
 

िज हा वाष क आदीवासी उपयोजना सन 2019-20 (ठ करबा पा) 
मुळ शासकीय आदेश जा /िनयो/का-3/िजवाआउ/िनिव/773/2019 िद.30-03-

2020 
अ.  ा.पं. चे नाव कामाचे नावं शासिकय 

मा.र कम 
कामाची  थती 

आथ क भौतीक 
1 भटसावगंी िसमट काँ ीट र ता 

बाधंकाम 7.00 691715 पुण 
2 भटसावगंी एल.ई.डी पथिदव े

बसिवणे 7.00 698144 पुण 
3 पेडगाव पेवर लॉक बसिवणे 7.00 695665 पुण 
4 संतकु पपरी एल.ई.डी पथिदव े 5.00 497158 पुण 
5 मालवाडी िसमट काँ ीट र ता 

बाधंकाम 5.00 499000 पुण 
6 जाभं न आंध िसमट काँ ीट र ता 

बाधंकाम 8.00 799989 पुण 
7 करंजाळा िसमट काँ ीट र ता 

बाधंकाम 6.00 599995 पुण 
8 कारवाडी एल.ई.डी पथिदव े

बसिवणे 5.00 497498 पुण 
9 कारवाडी एल.ई.डी पथिदव े

बसिवणे 5.00 497492 पुण 
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10 अंधारवाडी िसमट काँ ीट र ता 
बाधंकाम 5.00 499767 पुण 

11 खेड वाडी पेवर लॉक बसिवणे 4.00 396291 पुण 
12 पळसोना अंतगत 

येहळेगाव हटकर पेवर लॉक बसिवणे 5.00 499749 पुण 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पंचायत सिमती सेस फंड सन 2019-2020 
शासकीय मा यता . 594 िद.03-08-2019 

अ. ं . योजनेचे नाव ामपंचायत
चे नाव 

कामाचा कार .मा.र कम आ थक 
थती 

कामाची 
थती 

1 3 िश ण दुगसावगंी शाळा दु ती 190000 188097 पुण 

2 4 इमारत व 
दळणवळण 

खेड वाडी पेवर लॉक 
बसिवणे 300000 297653 पुण 

खेड िसमट र ता 600000 599884 पुर्ण 
उमरा िसमट र ता 300000 298725 पुण 
कडती िसमट र ता 100000 98352 पुण 
फाळेगाव अंगणवाडी ं -1  

दु ती 100000 97106 पुण 
फाळेगाव अंगणवाडी ं -2  

दु ती 100000 96615 पुण 
पेडगाव अंगणवाडी ं -1  

दु ती 100000 
149971 

पुण 
पडेगाव अंगणवाडी ं -2 

दु ती 50000 पुण 
खेड  अंगणवाडी ं -2 

दु ती 100000 96931 पुण 
खाबंाळा ामपंचायत 

दु ती 5000 - र  
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3 
14  समाज खेड  समाजमंिदर 

दु ती 200000 196843 पुण 
क याण उमरा समाजमंिदर 

दु ती 200000 199667 पुण 
 
 
 
 
 
 
 
 

वसंतराव नाईक ताडंा/व ती सुधार योजना सन 2017-18 
अ.  

अमंलबजावणी 
यं णा ( ा 
पं)चे नावं 

व तीचे नाव मंजुर 
र कम कामाचे नाव कामाची  थती शेरा 

आथ क भौतीक   
1 िड स क हाळे धनगर व ती 2 पेवर लॉक 196389 पुण   
2 दुगसावगंी वसंतराव नाईक नगर 4 िसमट रोड 399750 पुण   
3 बासंबा अिह याबाई होळकर व ती 4 िसमेट रोड 399618 पुण   
4 पळसोना पळसोना ताडंा 4 िसमट रोड 393343 पुण   
5 जाभं न तांडा सेवालाल नगर 4 िव तुीकरण 399019 पुण   
6 उमरखोजा धोतरा ताडंा 5 िसमट रोड 495908 पुण   
7 राजुरा नादुंसा ताडंा 4 पेवर लॉक 390891 पुण   
8 िहवराबेल भवानी माता नगर 4 िव तुीकरण 395696 पुण   
9 सावरखेडा को हाटी व ती 5 िसमट रोड 499337 पुण   

10 बोरजा बोरजा ताडंा 4 िसमट रोड 399000 पुण   
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कलम 4 (1) (ख) 5 नमूना अ. 
हगोली पंचायत सिमती कामशी संबंिधत िनयम / अिधिनयम 

 
अ. . सूचना नुसार िवषय िनयम अिभ ाय अस यास 

1 महारा  िज हा पािरषद व पंचायत 
समीती अिधिनयम 1968  

1961  

2 मंुबई ाम पंचायत अिधिनयम 1958 1958  
3 महारा  नागरी सेवा िनयम 1981  
4 महारा  िज.प.प.ंस.िनधी 1968  
5 महारा  िज.प.प.स. अथ संक प 1966  
6 म.िज.प.प.स. लेखा िनयम 1981  
7 महारा िज हा पिरषद.िश त व अपील 

व वतनुक िनयम 
1964 
1967 

 

8  मािहती अिधकार अिधिनयम  2005  
9 म.ना.स.ेिन.वतेन 1981 

सुधारणा 
2010,2016 
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कलम 4 (1) (ब) 5 नमूना अ. 
हगोली पंचायत सिमती कामाशी संबंिधत शासन िनणय 

अ
.

. 

शासन िनणय नुसार िवषय शा.िन. अिभ ाय 

1 शासन िनयु ती महारा  अिधिनयम 1961   
2 पचायत सिमती कामकाज मंुबई अिधिनयम ( ाम पंचायत) 1958  
3 सभापती व सद य िनयु ती लोक ितिनधी अिधिनयम  
4 शासकीय वाहना या वापर धोरण शा.िन. ह.वाहन 1003 . .72/2003-

05 शासन िनणय 3/6/2005 
 

5 िनवृ ी वतेन महागाई वाढ शा.िन.िव.िव. 28/3/05  
6 मािसक वतेन बँके माफत शा.िन.िव.िव. 28/8/05  
7 घर बाधंनी अ ीम अनुदान शा.िन.िव.िव. 9/2/05  
8 िविवध अं ीम अनु मय दा शा.िन.िव.िव. 20/6/05  
9 वाहने वापराचे धोरण शा.िन.िव.िव. 22/7/05  
1
0 

शासकीय वाहन खाजगी 
कामासाठी वापर 

शा.िव.िव. 8/7/2005 ित िक.मी. 
8 पय े

1
1 

गुणवतं कमचारी, अिधकारी गौरव शा. ा.िव.िव.िप. 2/5/05 अिधकारी / 
कमचारी 

ताव 
1
2 

गावातील व छता शा.िन.पा.प.ू व छता 17/8/2005 ामीण 
भागात 
वापर करणे 

1
3 

मािहतीचा अिधकार 2005  12/10/2005 पासून लागु  
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                                                कलम 4 (1) (ख) 5 नमूना क. 

हगोली  पंचायत सिमती कामाशी संबंधीत पिरप के 
 

अ. . शासन िनणय नुसार िदलले े
िनयम 

शासन िनणय व तारीख अिभ ाय 

1 2 3 4 
1 ामीण भागात शौचालय शा.िन. .सं वअ-2000/ .352/पापु-

16 िद.27 जुल ै2000 
 

2 इंिदरा आवास योजना शा.िन. .इआयो-12010/ -
34/योजना-10 िदनाकं 9 एि ल 2010 

 
3 महारा  ामीण रोजगार हमी 

योजना 
शा.िन. .म ारोहयो-2006/ -
104/रोहयो-10 िद.19 ऑ ट बर 2006 

 
4 वृ द कलावतं योजना शा.िन. .सकसाकंाि वपिव 

क.एफएएएस-1090/ .300/सां/का.1 र 
िद.16 माच 1991 

 

5 महारा  ामीण रोजगार 
योजना-II 

शा.िन. .म ारोहयो-2006/ -
104/रोहयो-10 िद.19 ऑ ट बर 2006 

 
6 ाम पंचायत शासक िनयु ती मंुबई अिधिनयम  

( ाम पंचायत) 1958 
 

7 पंचायत सिमती  कामकाज महारा  िज हा पिरषदा व पंचायत सिमती  
अिधिनयम  1961 व 
मंुबई ( ाम पंचायत) 1958 

 

8 अथसंक पीय अंदाज  मा.श.िव.िव. पिरिश ठ 19/9/05  
9 कमचा यानंा सोईची बँक बाबत शा.िन.िद. 01/06/2005  

10 शासकीय कमचा याचंी सेवा 
िवषयक मािहती 

शा.िन.िद. 06/06/05  
11 थािनक पुरक भ ा (शहरे, गाव)े शा.िन.िद. 17/6/05 सुधारीत त 

शहरे, गाव े
12 महारा  मािहती अिधकार क  शासन िनणय 2005 सव मािहती 
13 महारा  ामीण रोजगार हमी  

योजना 
23/12/2005  
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कलम 4 (1) (ख) 5 नमूना ड. 
हगोली पंचायत सिमती कामाशी संबंिधत काय लयीन आदेश धोरणा मक 

 
अ. . शासन िनणय नुसार िदलेले 

 िवषय 
पिरप क माकं तारीख अिभ ाय 

1 2 3 4 
1 महारा  ामीण रोजगार 

हमी योजना 
शा.िन. .म ारोहयो-2006/ -
104/रोहयो-10  
िद.19 ऑ ट बर 2006 

 

2 महारा  ामीण रोजगार 
हमी योजना-II 

शा.िन. .म ारोहयो-2006/ -
104/रोहयो-10  
िद.19 ऑ ट बर 2006 

 

3 इंिदरा आवास घरकुल 
योजना 

शा.िन. .इआयो-12010/ -
34/योजना-10 िदनाकं 9 एि ल 2010 

 
4 बायोगॅस बांधकामे ई फाईल नं. 253/16/2017 बायोगॅस 

निवन और निवनीकरण उज  मं ालय 
िद.11/06/2020 

 

5 शालैय शौचालय बाधंकामे शा.िन. .सं वअ-2000/ .352/पापु-
16  
िद.27 जुलै 2000 

 

6 दिलत व ती सुधार योजना शा.िन. 
/दवसू◌ु/2008/ /524/िवघयो1 

दनाक 14/11/2008 
 

7 तांडा व ती िवकास शा.िन./सामाजीक 
याय/दवसू/2006 .201/मावक2  
दनाकं 5/5/06  
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कलम 4 (1) (ख) 5 नमूना इ. 
हगोली  पंचायत सिमती काय लयाम ये उपल ध द ताऐवजाची यादी 

अ. . कमचारी/अिध
कारी नावं 

द तावजेा
चा कार 

 िवषय संबंिधत 
य ती 

पदनाव 
 य तीचे 
िठकाण 
उपरो त 
काय लय 

1 2 3 4 5 6 
1 बाधंकाम 

शाखा 
 बाधंकाम  बाधंकाम या बाधंील योजना  

मािहती 
 क. स. ग.िव.अ.काय ल

य 
2 पंचायत शाखा 

समज 
क याण 

---//--- ा.प. कामकाज बाबत व 
योजने या बाबतीत 

िव.अ. (पं) 
क.सा.व.सा. 

   --//-- 

3 लेखा शाखा ---//--- लेखा िवषयक बाबी स.ल.ेअ. ---//--- 
4 आ थापना ---//--- कमचा याचंी वयै तीक 

मािहती मािसक सभा 
क.अ. 
का.अ.व.सा. 

---//--- 
5 पाणी पुरवठा ---//--- हातपंप िव तु पंप देखभाल 

वसूली बाकी अिध हण 
क. अिभयंता/ 
िवजतं ी 

---//--- 
6 कृिष शाखा ---//--- कृषी योजना िपक पध , 

औषधी िवढ़ोता 
बायोगॅस/िपक पिर थती  
पज यमान 

कृ.अ. 
िब.म.कृिष 

 

7 आरो य  आरो य िवषयक कु.क. 
ज म-मृ यु कुपोिशत बालके, 
शाखा तपासणी, पाणी नमुने 
पुण वापर 

िव.अ.आरो य 
एम.पी. ड यू 

---//--- 

8 बाधंकामे  
I.R.D.P. 

 बचत गट, स.भा.सं था 
लाभधारक 

िव.अ. ---//--- 
9 भाडंार शाखा   कृिष अवजारे, औषधी,  क.स. ---//--- 
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कलम 4 (1) अ 6. 
हगोली  पंचायत सिमती काय लयाम ये उपल ध द ताऐवजाची वगवारी 

अ. . िवषय द तावजेाचा कार 
न ती हावचर 

मखु बाबी तपशील  सुर ीत 
ठेव याचा 
कालावधी 

1 2 3 4 5 
1 मुळ सेवा पु तीका मुळ सेवा पु तीका  कमचारी मािहती 30 वष 
2 मोजमाप पु तीका रिज टर बांधकाम बाबी 30 वष 
3 मुळ पगार प के पगारप कबकु कमचारी पगार 30 वष 
4 बकँ बकू पु तीका  देणे-येणे नादंी 30 वष 
5 धनादेश वाऊटर लीप देणे र कम 30 वष 
6 आवक जावक रिज टर जाणारा-येणारा टपाल 30 वष 
7 वाहन पु तीका लॉगबकु वाहन वापर नोदी 30 वष 
8 भांडार  साठान दवही ा त-वाटप न दी 30 वष 
9 माणके देयक बचं िदले या र कमेचे िबल े 30 वष 

10 इतर मह वाचे िज.आर. थाई आदेश सिंचका ा त शासन िनर्णय 30 वष 
11 शासन पिरप के ---//--- ---//--- 30 वष 
12 जमानत नामे सिंचका कमचारी जमानत 30 वष 
13 वयै तीक सिंचका सिंचका  प यवहार 20 वष 
14  योजना सिंचका ---//--- योजना िवषयक प यवहार 5 वष 
15 िकरकोळ रजा  ---//---- कमचारी रजा मािहती 1 वष 
16 िकरकोळ सिंचका ---//--- िकरकोळ प यवहार 2 वष 
17 मािहती सिंचका ---//--- प यवहार 2 वष 
18 अंदाज प के ---//--- बांध क ◌ामाची मािहती 15 वष 
19 मासीक सभा भाग-1 ,भाग-2 पंचायत सिमती सभै◌े या न दी 10 वष 
20 बजटे सिंचका सिंचका योजना िनहाय तरतुद 5 वष 
21 बांधकाम ताव अंदाजप क कामाबाबतचे प के ---//--- 
22 कृिष योजना सिंचका योजना बाबत प यवहार 10 वष 
23 समाज क याण योजना रिज टर व संिचका योजना बाबत प यवहार,व लाभाथ  न दी 10 वष 
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कलम 4 (1) (ब) 7 
हगोली पंचायत सिमती काय लया या पिरणामकारक कामासाठी जनसामा य स ामसलत करावयाची 

यव था 
 

अ. . स ा िवषय काय लयातील कोण या अिधिनयम पुनरावतृी क न 
1 2 3 4 5 

1 लाभधारक िनवड मासीक 
सवसाधारण सभा 

म.िज.प. पं.स. 1961 -- 
2 योजनाचे िनयोजन ---//--- म.िज.प. पं.स. 1961  
3 िवकास कामाचा आढावा ामसभा म.िज.प. पं.स. 1961  
4 सरपंच मेळावा वाष क  म.िज.प. पं.स. 1961  
5 सरपंच सद य िश ण िश ण  म.िज.प. पं.स. 1961  
6 मिहला मेळाव े बचत गट िज. ा.िव.य.ंिनयमा 

नुसार 
 

7 कमचारी िश ण  कामकाज  ा.िव.िव. मं ालय  
याचंे शा.िन. माणे 

 
8 भाग सिमती ामीण तर 

कामकाज 
िनमं ण 

म.िज.प. पं.स. 
1961,शासन िनणय 

माकं ानास 
1097/सीआर112/भाग 
-4/08 
िद.23/06/1999 

 

9 सरपंच सिमती  उपसभापती 
िनमं क मासीक 

म.िज.प. पं.स. 1961  
10 ामसेवक मासीक सभा ामीण 

िवकासाची 
गती/आढावा व 

सुचना 

मंुबई ाम पंचायत 
अिधिनयम 1958 
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कलम 4(1) (ख) (viii) नमुना (क) 
हगोली येथील पंचायत सिमती काय लया या पिरषदांची यादी काशीत करणे  

अ.
. 

पिरषदेचे नाव  पिरषदेचे सद य पिरषदेचे 
उि ट 

िकती वळेा 
घे यात येते 

सभा 
जनसामा यासंा
ठी खुली आहे 

कवा नाही 

सभचेा 
कायवतृांत  

1 2 3 4 5 6 7 
1 ामसभा  सव ाम थ िवकास 

योजना 
राबिवणेसाठी 
धोरण िनि त 
करणे 

वष तून 4 
वळेा  

खुली आहे ाम पंचायत 
तारावर 
ामसभचेा 

कायवृ ातं 
उपल ध आहे. 

2 भाग सिमती िज.प.सद य, 
प.ंस.सद य, पं.स.ने 
िनयु त केलेला 
िव तार अिधकारी 

िवकास 
कामातील 
अडचणीची 
सोडवणकू 
करणे. 

दरमहा खुली आहे उपल ध आहे. 

3 सरपंच सिमती तालु यातील 1/5 
सरपंचाची िनवड 
क न मा.उपसभापती 
याचंे अ य तेखाली 
िवकास कामावर चच  
केली जाते. िव तार 
अिधकारी पदिस द 
सिचव असतात. 

िवकास 
योजना 
पिरणामकार
क िरतीने 
राबिवली 
जाते. 

दरमहा सरपंचासाठी उपल ध आहे. 

4 प.ंस. मासीक 
सव साधारण 
सभा  

पंचायत सिमतीचे सव 
सद य  

िवकास 
कामा या 
योजना 

भावी पणे 
राबिवणे 
बाबत चच  व 
ठराव 

दरमहा खुली नाही उपल ध आहे. 
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कलम 4(1) (ख) (viii) नमुना (ड) 
हगोली येथील पंचायत सिमती काय लया या कोण याही सं थेची यादी काशीत करणे  

अ. . सं थेचे नाव  सं थेचे सद य सं थेचे उि ट िकती वळेा 
घे यात 

यतेे 
सभा 

जनसामा यासंाठी 
खुली आहे कवा 

नाही 

सभेचा कायवतृातं 
(उपल ध ) 

1 2 3 4 5 6 7 
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
 
 
 

 
कलम 4 (1) (ख) 8 नमुना अ. 

हगोली  पंचायत सिमती काय लया या सिमतीची यादी कािशत करणारे. 
अ.

. 
सिमतीचे 

नावं 
सिमती

चे 
सद य 

सिमतीचे उि ट िकतीवळेा 
घे यात येते 

सभाजन सामा य 
सव  साठी खुली 

आहे/नाही 
सभचेे कामे 

1 2 3 4 5 6 7 
1 पंचायत 

सिमती, 
हगोली.  

20 धोरना मक िनणय, 
लाभधारक िनवडणे 
,िवकास कामास िनधी 
देणे रोख र कम 
बाबत. िवभाग िनहाय 
िवषय र कमेस 
मा यता वळेेचे िनहाय 

येक 
मिह यात 

 
िवशेषसभा 

बोलव यास 
घेणे 

नाही येक 
मिह यात 
 
 .उपल ध 
होतो. 
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कलम 4 (1) (ख) 8 नमुना ब. 
हगोली  पंचायत सिमती काय लया या सिमती यादी कािशत करणारे. 

अ.
. 

     सभेच े  नावं सभचे 
सद य 

सभचेे उि ठ िकतीवळेा 
घे यात येते 

सभा जन 
सामा य 

साठी खुली 
आहे/नाही 

 सभचेे 
काय लय 
उपल ध 

1 2 3 4 5 6 7 
1 मािसक सभा 

प.ंस. 
20 धोरना मक िनणय  मािसक  नाही उपल ध 

2 िवशेष सभा 20 ---//--- गरजेनुसार ---//--- ---//--- 
3 आमसभा सवसरपंच 

अिधकारी 
िवकास कामाचे िनणय  वष तून 1 वळे खुली आहे.  उपल ध 

4 ामसेवक 
मासीक सभा 

ामसेवक  िवकास कामाचा 
आढावा 

मािसक 2 
वळेा 

नाही --- 
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कलम 4(1) (ख) (ix)  
हगोली पंचायत सिमती काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांची नावे 

अ. . पद नाम अिधकारी/ कमचा-
याचे नाव  वग जू िदनाकं 

दुर वा◌ी 
माकं/ 

फॅ स/ 
ईमेल 

अिभ ाय 

1 2 3 4 5 6 7 
1 क  अिधकारी डी.एम. पाडें  वग-3 17/04/1997 223723  2 अिध क सी.ज.ेबोरले वग-3 15/07/1997 223723  
3 सहा. 

लेखािधकारी एस.आर.बांगर  वग-3 01/03/1999 223723  
4 किन ठ 

लेखािधकारी िर त वग-3 --- 223723  
5 वरी ठ सहा यक 

(लखेा ) िर त वग-3 --- 223723  
6 वरी ठ सहा यक म.इिलयास 

म.खलील कुरेशी वग-3 24/08/1989 223723  
7 वरी ठ सहा यक बी.एल.िसरसाठ वरग्-

3 09/01/2018 223723  
8 वरी ठ सहा यक िर त पद वग-3 --- 223723  
9 वरी ठ सहा यक िर त पद  

वग-3 --- 223723  
10 किन ठ सहा यक यु ए देशपाडें वग-3 04/02/1994 223723  
11 किन ठ 

सहा यक एस.आर.धम िधकरी वग-3 30/12/2004 223723  
12 किन ठ सहा यक आर.एस.मते वग-3 19/01/2005 223723  13 किन ठ सहा यक बी डी काळे वग-3 26/02/1999 223723  14 किन ठ सहा यक जी.एस.जाधव वग-3 24/04/1997 223723  15 किन ठ सहा यक कु.के.आय.शेख वग-3 15/10/2020 223723  16 किन ठ सहा यक पी.एस.वायभासे वग-3 29/08/2009 223723  17 किन ठ सहा यक एम.एम. शदे वग-3 21/07/2000 223723  18 किन ठ सहा यक िर त पद वग-3  223723  19 किन ठ सहा यक जी सी गुंजकर वग-3 18/01/2000 223723  
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20 किन ठ सहा यक 
(लखेा) एस.एस.साळुंके वग-3 05/07/1995 223723  

21 िव.अ. (सा) एस.बी.तु पड वग-3 09/12/2009 223723  
22 िव.अ. (पं.) जी.बी.काळे वग-3 06/06/2011 223723  
23 िव.अ. (पं.) जे. ही. मोडके   वग-3  223723  
24 िव.अ. (पं.) ी ह.एस.भोजे वग-3 20/05/1997 223723  
25 वाहन चालक  िर त वग-3 ---- 223723  26 किन ट अिभयंता ही के ग हाणे वग-3 03/12/1990 223723  27 किन ट अिभयंता  एस.के.लोखंडे वग-3 08/03/1999 223723  
28 था. अिभ. 

सहा यक िर त पद वग-3 21/07/2010 223723  
29 था. अिभ. 

सहा यक एम.डी.दळव े वग-3 26/12/2014 223723  
30 था. अिभ. 

सहा यक 
ीमती आर.एन 
सोनट के वग-3 11/11/2013 223723  

31 था. अिभ. 
सहा यक िर त पद वग-3  223723  

32 शाखा अिभयंता िर त पद वग-3 ---- 223723  33 कृषी अिधकारी  य.ुएस.वाघमारे वग-3 20/05/1997 223723  34 िव.अ. (कृषी ) ी वाय.िट.चोरमले वग-3 05/02/1991 223723  35 िव.अ. (कृषी ) एम.के.राऊत वग-3 28/11/1996 223723  36 िव.अ. (कृषी ) िर त पद वग-3  223723  37 िव.अ. (आरो य ) िर त पद वग-3 --- 223723  38 िव.अ. (आरो य ) िर त पद वग-3 --- 223723  39 आरो य सेवक  िड.िप.गायकवाड वग-3 20/03/2012 223723  40 िवजतं ी  एम. ही कारेगावकर वग-3 14/06/2020 223723  
41 था. अिभ. 

सहा यक िर तपद वग-3 --- 223723  
42 हातपंप मदतिनस िर त वग-4  223723  43 पिरचर एस.जे.आटेकर --"- 18/01/2012 223723  44 पिरचर ी जे.के.भगत --"- 15/6/2021 223723  
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45 पिरचर शेख अिकल शख 
शैाकत --"- 15/12/2014 223723  

46 पिरचर ीमती वष  िनरगुडे --"-  223723  
47 पिरचर ीमती आय.एन.            

भोइनवाड --"- 19/01/2006 223723  
48 पिरचर िर त पद --"-  223723  49 ा.िव.अ. िर त पद वग-3  223723  50 ा.िव.अ य.ुडी.राठोड वग-3 20.10.2012 223723  51 ा.िव.अ सी.आर.खैरनार वग-3 01.07.2016 223723  52 ा.िव.अ ए. ह.बगाळ वग-3 17.07.2019 223723  53 ािवअ िर त पद वग-3 - -  54 ामसेवक ी आर.िट.िख ते वग-3 18.04.2018 223723  55 ामसेवक ी डी.डी.घुगे वग-3 07/08/2002 223723  56 ामसेवक िब.के. ग हाणे वग-3 03.09.2013 223723  
57 ामसेवीका ीमती एस.एम. 

कु हे वग- 3 29/07/2008 223723  
58 ामसेवक ी एस.य.ुबागुल वग-3 20.10.2016 223723  59 ामसेवक ी आहेर एन.एन. वग-3 06.12.2014 223723  60 ामसेवक ीमती िब.ए. दगडे वग-3 17.07.2018 223723  61 ामसेवक ी बी.एम.देशमुख वग-3 20/07/2005 223723  62 ामसेवक ीमती एल.एम क े वग-3 08.02.2018 223723  63 ामसेवक ी यु.िट.आडे वग-3 21.09.2019 223723  64 ामसेवक ी आर.बी.हेलगंड वग-3 30/03/2006 223723  65 ामसेवक ी एम.टी.कपाटे वग-3 19/06/1999 223723  66 ामसेवक  वग-3  223723  
67 ामसेवक ी जवजंाळ 

एस.एस वग-3 17/02/2005 223723  
68 ामसेवक  वग-3  223723  69 ामसेवक ीिड.पी. सोनट के वग-3 20/10/2009 223723  70 ामसेव िज.ए.बोरकर वग-3 23.12.2014 223723  71 ामसेवक ी सावळे ह. ह. वग-3 02.02.2005 223723  
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72 ामसेवक ी 
ह.ए.गायकवाड वग-3 23.12.2014 223723  

73 ामसेवक ी िब.एन.कोकरे वग-3 02.06.2015 223723  74 ामसेवक ी एस.के. घुगे वग-3 12.01.2018 223723  75 ामसेवक ी एन.िब.इढोळे वग-3 26.03.2019 223723  76 ामसेवक आर. ही.भगत वग-3 25/07/2003 223723  77 ामसेवक आर.आर.िकलचे वग-3 19/01/2005 223723  78 ामसेवक पी.एस.कदम वग-3 02/02/2005 223723  79 ामसेवक ीमती एस.यु.कदम वग-3 17.06.2019 223723  
80 ामसेवक ी एस.डी.पहारे वग-3 18.06.2019 223723  81 ामसेवक एस.एम. झजांडे वग-3 18/05/2010 223723  82 ामसेवक यु आर बहाळ कर वग-3 24/08/2012 223723  83 ामसेवक ए.आर.झुजारे वग-3 06/01/2011 223723  84 ामसेािवका ी ह.पी.ठोके वग-3 21.06.2019 223723  85 ामसेािवका एम.एच.मारकड वग-3 24/07/2007 223723  
86 ामसेवक एस.एन. बागंर वग-3 26.12.2014 223723  
87 ामसेिवका ए.एस.रेव कर वग-3 16/07/2003 223723  88 ामसेिवका ही.एस.च वार वग-3 05/11/2009 223723  89 ामसेिवका िड.ए मलवाड  वग-3 09.11.2020 223723  90 ामसेिवका आर.एस.नागरगोजे वग-3 14/02/2005 223723  91 ामसेवक एस. ही.बांगर वग-3 18/01/2011 223723  92 ामसेवक  वग-3  223723  93 ामसेवक पी बी काटकर वग-3 21/08/2012 223723  94 ामसेवक आर. ही.पाटील वग-3 12/02/2007 223723  95 ामसेिवका ज.े ही.खंदारे वग-3 24/08/2010 223723  96 ामसेवक एस.एन.गवळी वग-3 07/09/2010 223723  97 ामसेवक ी एन.जी.ढोके वग-3 28.10.2016 223723  98 ामसेिवका एम.डी.पंिडतकर वग-3 29/07/2008 223723  99 ामसेिवका एस. ही. ीखंडे वग-3 29/07/2008 223723  
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100 ामसेवीका िब.ए. धाडव े वग-3 06/05/2015 223723  
101 ामसेिवका एम.ई.लोखड वग-3 25/07/2010 223723  102 ामसेिवका एस.िड.खंदारे वग-3 16/07/2009 223723  103 ामसेिवका पी.सी.सासवडे वग-3 12/07/2010 223723  104 ामसेवक जी.एन.राऊत वग-3 09/11/2010 223723  105 ामसेवक जी.ए.जाधव वग-3 06/06/2011 223723  106 ामसेिवका ए.ए.खंदारे वग-3 31/12/2011 223723  107 ामसेिवका के.एन.सरकटे वग-3 31/12/2011 223723  108 ामसेिवका एस.डी.वाढवणकर वग-3 31/12/2011 223723  109 ामसेिवका एस.एम. शदे वग-3 03/01/2012 223723  110 ामसेवक आर.एल.िब ावार वग-3 11/10/2012 223723  
111 ामसेवक एन.के. काबंळे वग-3 21/11/2013 223723  
112 कं टी ामसेवक ी एम. एल.दळवी वग-3 22.12.2017 223723  
113 कं ाटी 

ामसेवक ी आर.के. िख ारे वग-3 18.04.2018 223723  
114 कं ाटी 

ामसेवक 
ी एस. वाय. 

मुकाडे 
वग-3 05.09.2019 223723 

 
115 कं ाटी 

ामसेवक ी ए.जी सुयवशंी वग-3 15.10.2020 223723 
 

116 कं ाटी 
ामसेवक ी ज.ेबी.राठोड वग-3 15.10.2020 223723 

 
117 कं ाटी 

ामसेवक ी पी.बी.चौहाण वग-3 15.10.2020 223723 
 

118 ामसेवक िर त पद वग-3     119 ामसेवक िर त पद वग-3    120 ामसेिवका िर त पद वग-3    
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कलम 4(1) (ख) (ix) 
हगोली येथील पंचायत सिमती काय लयातील अिधकारी व कमचारी याचंी नाव े याचंे मासीक वतेन  

(वजाती न करता) 

अ. . पदनाम अिधकारी/ कमचा-
याचे नाव  वग जू िदनाकं 

दुर वानी 
माकं/ 

फॅ स/ 
ईमेल 

एकूण 
वतेन  

1 2 3 4 5 6 7 
1 क  अिधकारी डी.एम. पाडें  वग-3 17/04/1997 223723 93927 
2 अिध क सी.जे.बोरले वग-3 15/07/1997 223723 83011 
3 सहा. 

लेखािधकारी एस.आर.बांगर  वग-3 01/03/1999 223723 78216 
4 किन ठ 

लेखािधकारी िर त वग-3 --- --- ---- 
5 वरी ठ सहा यक 

(लखेा ) िर त वग-3 --- 223723 --- 
6 वरी ठ सहा यक म.इिलयास म.खलील 

कुरेशी वग-3 24/08/1989 223723 58351 
7 वरी ठ सहा यक बी.एल.िसरसाठ वग-3 09/01/2018 223723 43623 
8 वरी ठ सहा यक िर त पद वग-3 --- 223723 --- 
9 वरी ठ सहा यक िर त पद  

वग-3 --- 223723 --- 
10 किन ठ सहा यक यु ए देशपाडें वग-3 04/02/1994 223723 56707 
11 किन ठ 

सहा यक एस.आर.धम िधकरी वग-3 30/12/2004 223723 68600 
12 किन ठ सहा यक आर.एस.मते वग-3 19/01/2005 223723 27589 
13 किन ठ सहा यक बी डी काळे वग-3 26/02/1999 223723 55063 
14 किन ठ 

सहा यक जी.एस.जाधव वग-3 24/04/1997 223723 56707 
15 किन ठ सहा यक कु.के.आय.शेख वग-3 15/10/2020 223723 32159. 
16 किन ठ सहा यक पी.एस.वायभासे वग-3 29/08/2009 223723 39223 
17 किन ठ सहा यक एम.एम. शदे वग-3 21/07/2000 223723 47275 
18 किन ठ सहा यक एस.के.िद ीकर वग-3 03/01/2012 223723 33862 
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19 किन ठ सहा यक जी सी गंुजकर वग-3 18/01/2000 223723 44753 
20 किन ठ सहा यक 

(लखेा) एस.एस.साळुंके वग-3 05/07/1995 223723 32344 
21 िव.अ. (सा) एस.बी.तु पड वग-3 09/12/2009 223723 77860 
22 िव.अ. (पं.) जी.बी.काळे वग-3 06/06/2011 223723 90099 
23 िव.अ. (पं.) जे ही मोडके वग-3  223723 100884 
24 िव.अ. (पं.) ी ह.एस.भोजे वग-3 20/05/1997 223723 76024 
25 वाहन चालक  िर त वग-3 ---- 223723 0 
26 किन ठ अिभयंता ही के ग हाणे वग-3 03/12/1990 223723 85275 
27 किन ठ अिभयंता  एस.के.लोखंडे वग-3 08/03/1999 223723 57571 
28 था. अिभ. 

सहा यक िर त पद वग-3 21/07/2010 223723 0 
29 था. अिभ. 

सहा यक एम.डी.दळव े वग-3 26/12/2014 223723 49045 
30 था. अिभ. 

सहा यक 
ीमती आर.एन 
सोनट के वग-3 11/11/2013 223723 48991 

31 था. अिभ. 
सहा यक आर ए बोरकर वग-3 02/05/2012 223723 50451 

32 शाखा अिभयंता िर त पद वग-3 ---- 223723 0 
33 कृषी अिधकारी  य.ुएस.वाघमारे वग-3 20/05/1997 223723 87047 
34 िव.अ. (कृषी ) ी वाय.िट.चोरमले वग-3 05/02/1991 223723 86118 
35 िव.अ. (कृषी ) एम.के.राऊत वग-3 28/11/1996 223723 84518 
36 िव.अ. (कृषी ) िर त पद वग-3  223723 0 
37 िव.अ. (आरो य ) िर त पद वग-3 --- 223723 0 
38 िव.अ. (आरो य ) िर त पद वग-3 --- 223723 0 
39 आरो य सेवक  िड.िप.गायकवाड वग-3 20/03/2012 223723 53551 
40 िवजतं ी  एम. ही.कारेगावकर वग-3  223723 106586 
41 था. अिभ. 

सहा यक िर तपद वग-3 --- 223723 0 
42 हातपंप मदतिनस डी.आर.सरोदे वग-4 13/03/1990 223723 44500 
43 पिरचर एस.ज.ेआटेकर --"- 18/01/2012 223723 29196 
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44 पिरचर ी जे के भगत --"-  223723 34842 
45 पिरचर शेख अिकल शख 

शैाकत --"- 15/12/2014 223723 27445 
46 पिरचर ीमती ही के िनरगुडे --"-  223723 31899 
47 पिरचर ीमती आय.एन.                      

भोइनवाड --"- 19/01/2006 223723 36892 
48 पिरचर  --"- 12/12/2014 223723 25416 
49 ा.िव.अ. बी. ही.झरकर वग-3  223723 76024 
50 ा.िव.अ यु.डी.राठोड वग-3 20.10.2012 223723 67945 

751 ा.िव.अ सी.आर.खैरनार वग-3 01.07.2016 223723 64109 
52 ा.िव.अ ए. ह.बगाळ वग-3 17.07.2019  77124 
53 ािवअ िर त पद वग-3 - - 0- 
54 ामसेवक ी आर.िट.िख ते वग-3 18.04.2018 223723 56187 
55 ामसेवक ी डी.डी.घुगे वग-3 07/08/2002 223723 44723 
56 ामसेवक िब.के. ग हाणे वग-3 03.09.2013 223723 57122 
57 ामसेवीका ीमती एस.एम. कु हे वग- 3 29/07/2008 223723 59130 
58 ामसेवक ी एस.य.ुबागुल वग-3 20.10.2016 223723 51368 
59 ामसेवक ी आहेर एन.एन. वग-3 06.12.2014 223723 56026 
60 ामसेवक ीमती िब.ए. दगडे वग-3 17.07.2018 223723 47356 
61 ामसेवक ी बी.एम.देशमुख वग-3 20/07/2005 223723 78353 
62 ामसेवक ीमती एल.एम क े वग-3 08.02.2018 223723 62328 
63 ामसेवक ी यु.िट.आडे वग-3 21.09.2019 223723 58766 

 
64 ामसेवक ी आर.बी.हेलगंड वग-3 30/03/2006 223723 67945 
65 ामसेवक ी एम.टी.कपाटे वग-3 19/06/1999 223723 79453 
66 ामसेवक ी डी.एन.क े वग-3  223723 57666 
67 ामसेवक ी जवजंाळ एस.एस वग-3 17/02/2005 223723 57122 
68 ामसेवक बी.टी. .इगोले वग-3 22/10/2001 223723 60547 
69 ामसेवक ी िड.पी. सोनट के वग-3 20/10/2009 223723 57426 
70 ामसेव िज.ए.बोरकर वग-3 23.12.2014 223723 44662 
71 ामसेवक ी सावळे ह. ह. वग-3 02.02.2005 223723 54173 
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72 ामसेवक ी ह.ए.गायकवाड वग-3 23.12.2014 22723 45962 
73 ामसेवक ी िब.एन.कोकरे वग-3 02.06.2015 223723 57426 
74 ामसेवक ी एस.के. घुगे वग-3 12.01.2018 22723 44723 
75 ामसेवक ी एन.िब.इढोळे वग-3 26.03.2019 223723 45962 
76 ामसेवक आर. ही.भगत वग-3 25/07/2003 223723 62328 
77 ामसेवक आर.आर.िकलचे वग-3 19/01/2005 223723 55478 
78 ामसेवक पी.एस.कदम वग-3 02/02/2005 223723 55478 
79 ामसेवक ीमती एस.यु.कदम वग-3 17.06.2019 223723 44723 
80 ामसेवक ी एस.डी.पहारे वग-3 18.06.2019 22723 43483 
81 ामसेवक एस.एम. झ◌ंजाडें वग-3 18/05/2010 223723 58766 
82 ामसेवक यु आर बहाळ कर वग-3 24/08/2012 223723 77124 
83 ामसेवक ए.आर.झुजारे वग-3 06/01/2011 223723 57122 

 
84 ामसेवक ी ह.पी.ठोके वग-3 21.06.2019 223723 55722 
85 ामसेवक एम.एच.मारकड वग-3 24/07/2007 223723 62328 
86 ामसेवक एस.एन. बागंर वग-3 26.12.2014 223723 45962 
87 ामसेवक ए.एस.रेव कर वग-3 16/07/2003 223723 58125 
88 ामसेवक ही.एस.च वार वग-3 05/11/2009 223723 57122 
89 ामसेवक िड.ए मलवाड  वग-3 09.11.2020 223723 56128 
90 ामसेवक आर.एस.नागरगोजे वग-3 14/02/2005 223723 34935 
91 ामसेवक एस. ही.बांगर वग-3 18/01/2011 223723 57122 
92 ामसेवक पी.ए.बोरकर वग-3 03/03/2007 223723 59130 
93 ामसेवक पी बी काटकर वग-3 21/08/2012 223723 88319 
94 ामसेवक आर. ही.पाटील वग-3 12/02/2007 223723 59130 
95 ामसेिवका ज.े ही.खंदारे वग-3 24/08/2010 223723 55722 
96 ामसेवक एस.एन.गवळी वग-3 07/09/2010 223723 55722 
97 ामसेवक ी एन.जी.ढोके वग-3 28.10.2016 223723 57122 
98 ामसेिवका एम.डी.पंिडतकर वग-3 29/07/2008 223723 47356 
99 ामसेिवका एस. ही. ीखंडे वग-3 29/07/2008 223723 59130 
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100 ामसेवीका िब.ए. धाडव े वग-3 06/05/2015 223723 44723 
101 ामसेिवका एम.ई.लोखड वग-3 25/07/2010 223723 54173 
102 ामसेिवका एस.िड.खंदारे वग-3 16/07/2009 223723 57426 
103 ामसेिवका पी.सी.सासवडे वग-3 12/07/2010 223723 54173 
104 ामसेवक जी.एन.राऊत वग-3 09/11/2010 223723 54173 
105 ामसेवक जी.ए.जाधव वग-3 06/06/2011 223723 50145 
106 ामसेिवका ए.ए.खंदारे वग-3 31/12/2011 223723 50145 
107 ामसेिवका के.एन.सरकटे वग-3 31/12/2011 223723 50145 
108 ामसेिवका एस.डी.वाढवणकर वग-3 31/12/2011 223723 50145 
109 ामसेिवका एस.एम. शदे वग-3 03/01/2012 223723 48751 
110 ामसेवक आर.एल.िब ावार वग-3 11/10/2012 223723 47651 
111 ामसेवक एन.के. काबंळे वग-3 21/11/2013 223723 43623 
112 कं टी ामसेवक ी एम. एल.दळवी वग-3 22.12.2017 223723 42244 
113 कं ाटी 

ामसेवक ी आर.के. िख ारे वग-3 18.04.2018 223723 7100 
(कं ाटी) 

114 कं ाटी 
ामसेवक ी एस. वाय. मुकाडे वग-3 05.09.2019 223723 7100 

(कं ाटी) 
115 कं ाटी 

ामसेवक ी ए.जी सुयवशंी वग-3 15.10.2020 223723 7100 
(कं ाटी) 

116 कं ाटी 
ामसेवक ी जे.बी.राठोड वग-3 15.10.2020 223723 7100 

(कं ाटी) 
117 कं ाटी 

ामसेवक ी पी.बी.चौहाण वग-3 15.10.2020 223723 7100 
(कं ाटी) 

118 ामसेवक ए. ही.न टे वग-3   223723 43483 
119 ामसेवक पी.सी.सासवडे वग-3  223723 54173 

120 ामसेवक िदपक राठोड वग-3   7100 
(कं ाटी) 

                                 
 
                                  सेवािनवृ ी वतेनधारकाची मािहती 
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PANCHYAT   SAMITI   HINGOLI 
LIST OF PENSINERS 

Sr. Name Of Pensioners Pension 
No. Pensioner Bank  Amount 

    Account No   
1 Chavn A T  11040861948 7500 
2 Pathroad D G  11040916274 7500 
3 Wadwe S S 11040890594 7500 
4 Patki  M B  11040874038 19661 
5 Shirsat Himmat Shipji   11271400441 7500 
6 Atkore A S 62005781362 7726 
7  KANGLE  M S 62269321620 7500 
8 Liyatbi Sherkhan 30277703968 9600 
9 Rathod B M  11589273261 9600 
10 Unahale V D   11040878963 38029 
11 Saberabi Kabbir Khan 36522357702 12492 
12 Kute K P 11040913830 12492 
13 Kunju K M 10551880980 39963 
14 Jawle V K  11040867474 9600 
15 Jadhav A H  11040883281 11764 
16  Petkar S P  11040916592 14497 
17  Ingole S T 11040916659 26807 
18 Wable R K  31102776908 21660 
19  Narsikr  S W  11040917620 21972 
20 Kulthe N V  11040917653 27802 
21  Madrp D N 11040887457 24163 
22 Jadhav N V  11040918170 23716 
23 Sarskar S B  11040875418 22883 
24 Khillre N B  11040918476 23607 
25 Shinde M D  11040919366 21117 
26 Jahirrao S N  11040867101 29292 
27  Ingole S K  11040919923 18386 
28 Agaham Subhakti A 62156724457 27368 
29 Pathade R R   36190223341 9600 
30 Vidolkar P R  11040890481 17924 
31  Shinde G T 11040877255 20210 
32  Pandit M V 30438993305 35775 
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33 Kothekar B S  30529360084 22452 
34 Pagare G S  11040895242 25819 
35 Gangawne B N  30276642429 15359 
36 Tambolkr S L  31597189813 22250 
37 Waghmare T S  11040879682 30616 
38 Pathan J M  11040867316 25675 
39 S P Katkdound 11040868659 14521 
40 Sanap S M  11040875258 28738 
41 Haral P.B 11040865852 18292 
42  Khose Parwati Ramdas   32481044612 15247 
43 Gunde V B  11183483995 9600 
44 Jadhav S S  11589256803 9600 
45 Rathod J M 11589276148 9600 
46 Rathod B R 11538980112 39775 
47 Chikhalkar M J  31079061676 29054 
48 Pathak R C  31444511737 30541 
49 WAKLE L S  34493124307 9600 
50 HATTEKAR N S  34688278608 20893 
51 JAWALEKAR P A  11040890662 29286 
52 AREFABI SAYYAD ANWAR 35385847482 9600 
53 NAND J T  32645796341 13206 
54 MHEMUDA BEGUM A SATAR 20236492686 10380 
55 S B JADHAV  20302016769 25034 
56 SHINDE N A 11040915102 14225 
57 L N  KAMBLE 36541234936 5987 
58 MANMOTHE B S   62421264261 12324 
59 JYOTI  N  PANDIT 37712831025 21032 
60 GHAN V G  11040864927 27365 
61 KUBRA BEGUM 62484774108 9600 
62 Padole S R  52068301924 19884 
63 Walid Kha Kasam Kaa 52068308249 10350 
64 Mokate N K 52068288890 25837 
65 Mule V D 52068309537 28252 
66 Jadhav S K  52068297940 16844 
67 Kanekar J G  62050601909 18725 
68 Tidke S R  52068300908 21933 
69 Choudry D R  52068272528 40960 
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70 RAJIYA SULTANA Ahat Kha  37700943004 12266 
71 Nasimbanu Md.Sanatulla 62190646883 22080 
72 Khatunbee Mohd.Shaikh 62050981887 9600 
73 Saida Usman Pathan 52068315008 16488 
74 Shankat M. G.  52068318225 25719 
75 Rajkatlu L.L. 62258253297 14225 
76 SHAIK H G      62178529371 19331 
77 RASAL KANTABAI D 38837349914 13552 
78 Pathan S G  52068319921 25087 
79 Sk Abdul Alahyat 52068266285 25254 
80 Marle  H G   62442460758 14903 
81 Thekle L M  52165261107 27666 
82 HASINA BEGUM  AJIMODIN SHAIKH 32849849394 9600 
83 Maske K V  52068283176 25661 
84 Tahera Khatun A K  62042301383 25718 
85 Harkare P S 62011949104 25659 
86 Kamble L K  52068284737 17034 
87 Nasim bgum A Rahim 62354631828 12044 
88 Landge S H  52068303182 22386 
89 Kulkrni M T  52068316181 29273 
90 Jinat Begum 62061282867 13110 
91 P K   INGOLE 62234060575 27368 
92 More G K   52068275143 31782 
93 Tahera Begum S.K  62118614848 9600 
94 Rathod S B  62098816659 25933 
95 Surve N M  52068319794 12657 
96 Wavle D P  62306900210 13206 
97 Kamble C  M 62214195111 19130 
98 Parshelu J   D  52070471618 11821 
99 Bhoyar P  R 52187806486 26005 
100 Dahwale M P 52149445649 29018 
101 More K N  52149445140 9600 
102 Thorat H D  52165227723 15137 
103 Deshpade  P G  11040917631 24864 
104  Deshmukh N  D 52149367907 17873 
105 Gaikwad V S 62229468694 16695 
106  Jukte D N  52068319320 28189 
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107 Ghuge Yeshoda Yeshwant  62249854674 9600 
108 V J Pole   62273170173 28418 
109 Kakde Kavita Satish    62293611333 7500 
110 L S Patange 62500589039 19837 
111 Ambore Kalpana Akaram  52149375260 25415 
112 Dhamne Gitabai Niwrti  52149444260 9600 
113 Deshpande A G  52165262452 28419 
114 K T SETHI 52187807106 24186 
115 Narwade R M 52068294462 16356 
116 GOPNAR S M 52068320222 22436 
117 M N DARADE    62053739822 19086 
118 A R JOSHI 62429661894 9600 
119 P N DAHALE 52068262361 14650 
120 AHAMDAI BEE SYD AYUB 62452438222 16060 
121 Gaikwad R V  62054707673 19195 
122 SONUNE S D  62474266584 10067 
123 A  A RANE 62012915287 18508 
124 P V Zade 35799325408 28752 
125 NARSYA YALLYA TANDUR 52188327662 14080 
126 PATOLE D B  52149443629 14849 
127 A B BHALERAO 62283447374 14225 
128  KHAN B W 52068270111 19636 
129 R U KHANDARE  35985713160 18176 
130 RAHIMABE Shik Sagir 36474532122 18048 
131 HARAL P G 11040865863 16016 
132 Dolhare  G P 62312829171 32940 
133 G V GORE 52068319171 18620 
134 Md.Ejajoddin Md.Pashamiya 52188342488 17344 
135 U A UNDARKAR 62371217715 30644 
136 SHOBHA NERKAR 62344125564 31062 
137 KURODE PRANITA  P 62374655610 32098 
138 DESHMUKH V L   38527385491 19741 
139 LIMBEKAR S K 62484927952 18560 
140 KUSUM GANPATRAO KATHOLE 11040868660 25784 
141 PRABHAWATI SARJERAO  MASKE 62508667794 13076 
142 Rekha S Sirbhate 62371150587 25784 
143 SAVITA RAJU PAWAR 39059045242 22592 



~ 356 ~ 
 
144 MANWAR PRALHAD LAXMAN 11040880881 29084 
145 PARWATI MADAN DHULE 35887143825 10441 
146 R K Sase 62187035381 13156 
147 KAMAL BABUDEO KHARAT 62293696066 27808 
148 

MANGALA RAMCHANDRA 
NARWANE 62371218980 26576 

149 UJWALA ANIL KEDAR 62458161444 28736 
150 VANITA RAMCHANDRA BARSE 40299700003 20736 
151 CHOTELAL BABULAL CHAVAN 31003544299 14520 
152 SITABAI DAMODHAR BAGDE 40307988970 9600 
153 SOLANKE N B  11589241445 12698 
154 MUNDHE R B  11040895314 11704 
155 Kayande R B 20258583329 24351 
156 Kandi L M    20258583465 11434 
157 S T Bangar 20258505088 28088 
158 Kanthe A M  20258582304 30355 
159 Sinde B M 20258584594 25891 
160 Sirsath C T  60060389644 9814 
161 SMT A A SATPUTE 25028488728 9600 
162 Panbude U H 60166277932 18753 
163 Welkar  R V  25012397167 12580 
164 Hanwate S L 20258582712 11268 
165 TAWLE R L  60303715420 16211 
166 RANJANA V DHAYE 60163806563 31062 
167 R B SABLE 60333279055 24704 
168 NALINI BHAGWAN PANDE 60084606200 15543 
169 Nahid Sultana Shekh  60372024408 13829 
170 Shashikala Uttamrao Ragde 60376737379 0 
171 Nahid Sultana Shekh  60372024408 13829 
172 Karhale Jaivantabai Marotrao 60399352202 9600 
173 Nusarat Fatema aid 014511002100307 7500 
174 SANGITA CHANDRKANT PARSWALE 014511002100918 17536 
175 Khillri S  K  002411002004690 16376 
176 JADHAV G V  002411002001941 9600 
177 Pathan N  K  003211002000678 9600 
178 BANGAR  G G  014511002000121 19702 
179 BANGAR R S  014511002000148 22103 
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180 FARQUI Q G  014511002000139 24986 
181 R J KRHALE AAO 014511002000394 26893 
182 NARWADE N N  014511002000466 14225 
183 MALANBI SK  014511002001209 13560 
184 JADHAV V N  014511002000229 33455 
185  S G KASAR JOGI 014511002100791 12582 
186 MUDIRAJ P S  014511002000533 24659 
187 GAVALI  R V    014511002001762 13066 
188 S.MUNIR S NOOR 014511002000366 19423 
189  WAKDE C R 014511002000656 24219 
190 KAMAL KRUSHNA RANE   014511002100854 37962 
191 BANGAR G  A  014511002000679 25222 
192  WADHAVE C  S  014511002100815 10086 
193 MOH. RAFIYODDIN 014511002000309 24423 
194 MAHAJAN C W  014511002001012 22077 
195 PATHAK S J  014511002000289 31203 
196 KADAM ASHABAI G  014511002001098 9600 
197 VASU P P  014511002000307 24228 
198 KARDEKAR D  K  014511002000287 37880 
199 MORE R P 014511002000351 8640 
200 BHIWA BHUGAJI 014511002000317 14766 
201 FANDE I N  014511002000189 13894 
202 RAUT S R  014511002000356 18601 
203 SULTANA BEGUM 014511002001251 15561 
204 BANSODE I B  014511002001226 9600 
205 KAMBLE A L  014511002000318 13108 
206 DHALE S L    014511002001326 9978 
207  JOSHI S A 014511002000293 15806 
208 KULKARNI  M  V  014511002000383 15504 
209 BELURE C P  014511002001687 27918 
210 SARKATE  D E  014511002100704 9600 
211 SHINDE  V A  014511002000327 13264 
212 Rathod T  S    014511002001753 15297 
213 CHANDRWAD J U  014511002000392 14218 
214 GORE N S  014511002000082 14247 
215 GADHE B R 014511002001288 17527 
216 S D Doifode 014511002000314 27369 
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217 P G  WANKHEDE 014511002000552 14463 
218 SAMBHAJI AMBAJI PANDIT 014511002000326 14983 
219 KHANDARE L.N. 014511002000334 14260 
220  UDAS D K 014511002000322 16413 
221 Ashok Shivcharan Giri 014511002001192 25112 
222 INGOLE P L 014511002000578 23522 
223 INGOLE P D 014511002000190 13307 
224 GHANGHAV R G  014511002100711 8497 
225 UTTAM NARU  BANSODE 006911002000682 16905 
226 GHUGE P M  014511002000111 15800 
227 KHILARE D K 014511002000346 14461 
228 Khillri  S  P  002411002200010 17711 
229 Khandare  Tukram Kondji 014511002000029 18436 
230 DESHMUKH M M 014511002000197 24625 
231 LAXMAN CHAMPTI BHURKE 014511002000333 16332 
232 RAMA RAGHOJI DALVI 014511002000324 17330 
233 RAZIYA BEGUM TAJ MOHD 014511002000191 17380 
234 BHALERAO P R 014511002000340 17828 
235 SK AMIR SK DAULAT 014511002000325 17322 
236 Prakash Gana Giri 014511002000651 7268 
237 UTTAM TUKARAM SIRSATH 014511002000386 14388 
238 JAITUNBI SHEKH JABBAR 001611002013743 9454 
239 RENUKABAI L WAMAN 000311002002337 9600 
240 Bhanudas Sadashiv Khandare 014511002000320 132004 
241 RAVINDRA KHANDERAO DAHALE 014511002100944 10118 
242 KATAKDOUND S P  000311002001887 7500 
243 NARSABAI  000311002001982 7500 
244 KANDELKAR N D  000311002002664 7500 
245 RAZIYA BEGUM 000311002002317 7500 
246 PAWAR I S  000311002003651 7500 
247 GADE P S  000311002002514 8109 
248 RANBAWLE K K   004711002201525 7500 
249 LIMBEKAR S  K  000311002003964 8338 
250 KALE L S  003211002006918 7500 
251 MUNDHE R B  000311002008623 7500 
252 JADHAV G H  000311002008970 3750 
253 CHANDRWDKAR G U  000311002002864 7500 
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254 DAHIFALE M B  000311002008991 9600 
255  DHMBRE W S  000311002001484 9600 
256 JADHAV W B  000311002002330 9600 
257 MISHRABI DULASHA 000311002002845 9600 
258 SHANTABAI CHOKHAJI 000311002002683 9600 
259 JOSHI I D  000311002003310 9600 
260 ATHAWALE K K  000311002001840 9600 
261 SONTAKKE K L  000311002002582 9600 
262 KAUSALYABAI NAMDEO 000311002002334 9600 
263 RASHIDA BEGUM 000311002001741 9600 
264 PADGHAN G K  000311002002540 13636 
265 CHOPDE  A S  000311002002771 9600 
266 VIMAL V SAKHRE 000311002201611 9600 
267 JAWLE P V  000311002003480 10380 
268 TUPPAD A B 000311002004464 25448 
269 GHANTARAM R V  000311002004509 11706 
270  DESHPANDE L A 000311002003141 10380 
271 KHANDARE S T  006911002004406 9600 
272 SANGLE S  V 000311002200112 10929 
273 YELLARE A L  000311002003967 10380 
274 MUDIRAJ  L P  000311002004075 10380 
275 BANGAR  K L  000311002002063 10380 
276 GHODE D G  000311002003642 21760 
277 GUTTHE K N  000311002002331 9600 
278 Janabai.N.Gawli *000311002009260 15032 
279 KARALE  K T  000311002007914 9600 
280 PINGALE M P  000311002004789 9600 
281 DHAWALE R N  000311002001364 23471 
282 BHALERAO S M  000311002005748 20074 
283 KHANDARE  P B  000311002002391 9600 
284 VYAAHARE S J  000311002004307 21428 
285 GHUGE M K  000311002003143 24163 
286  DHADWE R S 000311002000431 24736 
287  GAIKWAD S M 000311002001130 14432 
288 SHINDE L W  000311002008615 9600 
289 WABLE S S  000311002008008 23235 
290 DESHMUKH M G  000311002003639 23278 
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291 GADAPPA M B  000311002002314 25005 
292 BARVE S P  000311002003524 24307 
293 JADHAV B H  000311002008971 4800 
294 WADWALKAR S S  000311002009199 9600 
295 JADHAV A K  000311002000887 23406 
296 THOKE M K  000311002002301 10560 
297  KHANDARE P T 000311002002677 25518 
298 NUARNI BEGUM MD AKBAR 000311002015080 9600 
299 NILKHANTHE S M  000311002005080 12716 
300 ALKA PRABHAKAR DOIFODE 000311002013519 9600 
301 KAWARKHE T D  002411002200544 14689 
302 SHSHIKALA V UBALE 000311002202634 12716 
303 PATHRIKAR S S  000311002012157 10778 
304 YEMBAL K K  000311002012283 13606 
305 WARMA I K  000311002015118 9600 
306 GAIKWAD A M  000311002004162 12912 
307 Padole T P  000311002200255 13649 
308 SATHE VANDANA DHULAJI    000311002200642 15692 
309 More G K   000311002003075 13480 
310 DHABE V P  001611002205295 13921 
311 KANDELKAR N D 000311002002664 14828 
312 Bhalerao P  S    1895502458 14225 
313 C G Wadekar 3229343404 26094 
314 SHEKH JAVEED A. S. 3101049021 26658 
315 KHAMRUNISA NISSAR 3660381639 12492 
316 I S PAWAR 3082006233 13156 
317 V S BHAGAT 3621789430 16784 
318 A G CHARTHANKR 3900944138 19136 
319 S N INGOLE 3382150685 13684 
320 SY.BASHIR SY.RAZAQ 3301212753 16016 
321 S R TADKSE 3501180061 19124 
322 T Y KHILLARE 3617394754 17938 
323 R R LANDGE 3626665330 17550 
324 S R KHILLARE 3082005365 19598 
325 SK MEHEMUD SK YASIN 3626674344 14960 
326 JOJARE S S 3767900009 32732 
327 ANANDA RUPAJI MUTKULE 3626679193 14520 
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328 Sanjivni Sahebrao Raut  3843504677 19904 
329 Ramchandra Kishanrao Dalve 3382869949 26576 
330 Shekh Abdul Kadir Gani 3088274037 8472 
331 ASHA S JADHAV 323102010211976 16786 
332 SARODE S S  544102010000091 8538 
333 VANMALA R MAHALE 680902010011061 15523 
334 Smt.A.S.Khandare    544102010005206 37504 
335 Chandrakant Jalbaji Ingole 11990100003338 24288 
336 Aruna Jaganath Tare 11990100029663 10904 
337 S K Kharat 075416310000108 23584 
338       
339 Rathod Shobhana Prakash 11040918964 19412 
340 Kharatmol Sheshabai Naryan 11040918487 11113 
341 Annadate Latabai Chandrakant 30517768994 16410 
342 Sontakke Mandabai Desbhushan 11040877834 24841 
343 Shejwalkar Trigunabai Daulatrao 11040877028 10241 
344 Ratnaparkhi Baliram Murlidhar 11040914685 22199 
345 Manorkar Ashok Devedas 11040914040 26304 
346 Kalamkar Indirabai Gulabrao 11040867804 15041 
347 Mawle Hariprashad Ramkishor 11040914108 25130 
348 Palaskar  P  T     11542943094 28192 
349 Kulkarni Prabhakar Gajanan 11040913794 26499 
350 Trimukhe Rajaram Laxmanrao 11040915883 26706 
351 Kawshlyabai Umrao Kendre  40547715055 9600 
352 Deshpande Vimalbai Madhvrao 11040882482 22268 
353 Amle Suresh Moreshwar 11040884922 27732 
354 Bangale Chandrakant Balabhao 11040916503 37172 
355 Dhande Pralahad Dharuji 11040916944 43032 
356 Lokhande Vitthal Madhavrao 11040917541 27732 
357 Bahadure Keshav Dabjirao 11040917857 27377 
358 Rajekar Narayan Ramchandra 11040883928 28623 
359 Ghuge sawmitra 11040889216 15800 
360 Kharatmol Sheshabai Naryan 11040918487 31077 
361 Satpute Shakuntala Phulchand 11040918760 22775 
362 Smt.R .S.Ghayal  34450939806 31894 
363 Inamdar Saida Begum Sk.Mahasud 38704320306 32480 
364 Satpute Phulchand Padmakar 11040918759 22903 
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365 Watore Kishan Gomaji 11040901289 27383 
366 Chikhalikar Deoba Jangulji 11040904632 34618 
367 JOSHI S T  33320119677 29503 
368 Gote Madan Ganpatrao 11040919774 28252 
369 Tamboli Madan Vishanath 11040920042 22781 
370 Kalyankar Gayabai Satwarao 11040913557 24679 
371 Kamble Baliram Manikrao 11040885631 28719 
372 Thakur Ramshiha Surajmalshiha 11040884285 30792 
373 Jadhav Vitthal Gopalrao 30234080691 31914 
374 Balkhande Shakuntla Waman  30281950286 17619 
375 Waichal Nandabai Madhukar 30262179881 24376 
376 Sakle Mandabai Sudhakar 30451763192 28751 
377 Mudiraj Arvind Raghunath 11040911899 34498 
378 Sk.Mehebub Sk. Chote 30660270029 29461 
379 Padole Ganesh Dattatrya 11040855742 17271 
380 Deshpande Villasrao Ramraoo 30887990345 24100 
381 Solanke Uttam Kadoji 11040884423 26614 
382 Ingole K.L. 30895073282 28174 
383 Yambal Shyamsundar Prabhakar 11040886907 28419 
384 Agrawal Kamalkishor Chunilal 30165521137 27291 
385 Agrawal Liladevi Kamalkishor  31234692937 27087 
386 Kashibai Govind Wankhede 32662181112 10080 
387 Walke Usha Wamnrao 32296396686 13830 
388 Jamkar Rekha Prabhakarrao 32481043164 28130 
389 Jadhav Dropadabai Sudam 11651560095 16577 
390 Gouly Rukhminbai Narayan 11651561566 17619 
391 Sumanbai Sonaji Hiwrale 33192659220 16173 
392 SHOBHA N SRIKANDE 33310416718 28029 
393 KULKARNI V U  34466785611 28160 
394 Fatema Begum Siddiqi  33438829684 16173 
395 R C BONDADE 52068296572 26576 
396 RANKHAMB S S  33714869975 20379 
397 Wadkute K P. 11040885289 33376 
398 RATHOD T   B  11040874855 29856 
399 SAHU   L  G 33626263295 15505 
400 S D PAWAR 33887603222 30385 
401 Jamrudbee kasam Bagwan 32364832245 14497 
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402 Dahane Kisan G 31024092892 36393 
403 Poplait M L  31169107497 34500 
404 GHUGE U D  31236976755 33605 
405 Kale L  B  11734496728 17363 
406 R V DESHMUKH 30416291256 11310 
407 LONDHE B D      35874633257 28644 
408 S V JAGTAP  33657347861 9600 
409 SHOBHA SURESHRAO DESHMUKH 36983301650 20297 
410 DAWAND S L  31331457212 35580 
411 MANMOTHE S K  62321882419 26304 
412 S A METHEKAR 37564261457 16563 
413 D G TATE 62292586145 34998 
414 SUMAN V NANDANKAR 37734754687 16563 
415 Smt. L S Wankhede 11040858903 16280 
416 Paikrao S S  52068298900 8109 
417 KAMBLE DATTA ASHRUJI 52149364837 31328 
418 Deshpande V  R  62106852795 8109 
419 BENGAL S P 52068297600 10380 
420 Alne R B 52068296403 14225 
421 Jain V S  52068308545 27291 
422 Sapkal W   N  52068314402 16079 
423 Shirame B  K  52068270406 35372 
424 Kodinya V  D  52068308352 27788 
425 Waval G K  52068275880 32979 
426 Jamkar P  G  52068291427 24870 
427 LATABAI S KAMBLE 36951470014 33280 
428 Awchar H S  52068276442 18522 
429 Kadam K S  52068283777 27576 
430 Lande N A  39825444872 28360 
431 Dange  B A   52068270337 24611 
432 Ingole B  P  52068270836 24054 
433 Bagale A  R  52068268501 25386 
434 Bansode A  S  52068268385 9600 
435 Dhabe N  M     52068290660 24037 
436 Deshpande P M  62249048212 15389 
437 Patil  H R  62349561390 22106 
438 Warudkar A G  52068266853 25853 
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439 Hake P B   62496455995 14497 
440 Sk Abdul kadir   52068299992 26100 
441 Pawar K  E  52068281714 26170 
442 Pattebhaddur I  T  52068276907 20445 
443 Ingle S  R  52068302441 23508 
444 Girbide G  R  52068275857 28027 
445 Thakur L K  62336629378 15777 
446 Nirmale K  K   62126125198 31080 
447 Ahire H  R  52068276500 20445 
448 Kolekar P  R  52068291675 27018 
449 Khandare S  V  52068298069 28772 
450 Pawar R  L  52068294086 9600 
451 Chondekar I   M  52068277026 20366 
452 Kamble A  K  52068268873 27117 
453 Kulkarni S  B  52068297485 33926 
454 Chandge G B 33900161788 28646 
455 Wakle Muktabai M   37843990958 16563 
456 Md.ASHRF   52068311070 21843 
457 Jogdand S  S  52068311387 23712 
458 Paikrao G  G  52068274933 19149 
459 Bhalerao H  V  52068312201 24133 
460 Shantsbai Ganpetrao Ghuge 36986620618 10511 
461 Ambore J  S  52068312405 46673 
462 Bhale L  T  52068285356 18851 
463 D.A.Aru  33041819563 29876 
464 Wagha S  T  52068314593 18185 
465 Jadhav S  N  52068314616 22775 
466 Dhale K M  62435495168 14616 
467 Sugandhe T  Y 52068315632 34387 
468 More H  G  52068316817 26953 
469 Ghuge N  V  52068289203 28038 
470 Mutkule S  S  52068316657 33084 
471 Padole K  D  52068318430 24058 
472 Patnge S  B  52068305544 16280 
473 Adagale P N  52068291971 10380 
474 Ragde S  U  62306900210 7500 
475 Cidrawar M  W  52068323223 26352 
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476 S.M.JADHAV  62295727287 21978 
477 Jamiroddin Khal  52068329156 20980 
478 Rathod S  P  52068302622 29328 
479 Sharma K  J       62009517881 35689 
480 Dhobe S  G  52068303137 29804 
481 Bhagat L  T  52068284884 38488 
482 Wadhe R B  62011324171 22903 
483 Kapre P B 52068292363 19535 
484 Borbale K  S  62027344940 24700 
485 Hodbe S  S  24395 62022270823 34349 
486 Gunmala M Wadkute  35823137293 40448 
487 Waghmare L  K  52068284759 30792 
488 Suwarnkar D  G  62013416731 35512 
489  Muktarunisa Jabbrarkha Pathan 62030985105 15388 
490 Sk.Nawab Baba  11040895832 34476 
491 NAIKWADE D Y  32944104261 19165 
492 Ambore M  G  62048282364 26513 
493 Ratnaparkhi S  S  62045741480 26241 
494 Solnke L U  62057908516 25524 
495 Waghmare M   S  52068285640 26953 
496 Patle S  S  62380450089 32068 
497 Fatema Mirza A.Baig   62072034343 28795 
498 AMBORE S P 33401535120 22549 
499 Gawande A  A  62090681763 10834 
500 Uchitkar L G  62020294085 29273 
501 Satav G  P   62032333146 30284 
502 Sonttake VachhlabaiGovinda  39776144623 12474 
503  Hokarne P  B   62218673195 15777 
504 Ghuge S  D  62178157775 29258 
505 Dukre S  S  62176495999 23718 
506 Dhamne E  K  62180383618 31194 
507 Bhokre S  S   62183919400 14834 
508 SHINDE K B   62194339266 15597 
509 Totalu R  S  62199225313 27668 
510 Gade P G    62196472966 35484 
511 Adhav T  N  62222912378 33183 
512 Killare I R  52149444601 10380 



~ 366 ~ 
 
513 Ingole R  K  52149447318 20192 
514 Kele S  A  52149448038 10380 
515 Ingole V  G        11040895832 16724 
516 Kawarkhe G   N  62099409416 12492 
517 Khillari T  N  62109936036 28127 
518 Kawarke B  J  52149443459 22327 
519 Munde M  D  52187805857 10001 
520 PANBUDE S W 62290650238 36116 
521 UGHADE VITTHAL  M 38812564099 29524 
522 Aruna G  L  62184124388 22600 
523 SHANKAR GANGARAM MUDALKAR 62402600466 107641 
524 More G S  62234627274 28651 
525 Smt Dhone L M  62177942234 12649 
526 Kalbande S  B   62269285353 13382 
527 Palaskar A  V   62236652152 10537 
528 NAIK C N 52149443493 29838 
529 ANANDIBAI V GHANTODE 40628793974 19539 
530 Limbekar B  R   62307468211 32176 
531 MANGALA SACCHIDAND HAJARE 62343053440 101180 
532 Mudiraj R  B  52068313191 30778 
533 SMT D B SAWLE 62285948016 11123 
534 SHINDE K B   62331073346 14612 
535 S S INGOLE 62387578784 29380 
536 WAGHMARE B G  62380607383 29625 
537 RANJNE S B 62008924659 36608 
538 K B Sahu 62432583818 33361 
539 G C GHANTODE 52068275711 27016 
540 C D LATE 52068319874 31570 
541 JANA BHAGORAO FOLE 62491182817 40960 
542 SHAIK KHIRUNISASHAIK FARID 62467922875 32986 
543 Pande Shyamla Nilkanth 52149370103 21748 
544 JOJAR P T  62147047826 27880 
545 GEETA TUKARAM THOMBRE 62506457053 13382 
546 SAGRULE S L 62396420308 15777 
547 SHAFIKA BEGUM 52068299732 32986 
548 S S GADE 37993650909 25254 
549 ADAGALE V K  38161620532 21906 
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550 PAIGHAN P A          62092278058 13498 
551 TARABAI D ROKDE 38440390542 19777 
552 LATA GAJANAN INGOLE 38319659064 41664 
553 FAIMUNISA BEGUM 38484518633 31830 
554 G D BHAWAR 62129094277 39524 
555 DIGAMBAR OMKAR PURI 62109449634 28204 
556 Deelip V Lahane 37914676524 27368 
557 KALASARE G T  38317025607 15914 
558 RUIKAR M M  38720531678 26839 
559 SAWLE V A  11659723247 25069 
560 SAHEBRAO TUKARAM INGOLE 38210950688 28996 
561 BANDE L V  39083239578 19269 
562 

PRATHIBHA VASANTRAO 
PALASKAR 37563332590 28204 

563 BAGATE SUBASH SHIVAJIRAO 62253331409 35200 
564 Shakera Begum Mirza Masud Baig  39745565874 26508 
565 Vidhyatai Arvind Bangale 39521595021 19763 
566 GANESH  LAXMANRAO CHORE 39381481758 28160 
567 MADHUKAR RAGHOJI DHONGDE 38417888810 26576 
568 SADASHIV KEDUJI DORLE 62332402408 27368 
569 Shahin Jabbrkhan Pathan 39351807506 28996 
570 Wadadkar Tarabai A jabrao 62469133957 9600 
571 SHARMA D R 32990625563 32614 
572  Y K MADDI 11271355282  18719 
573 RAJENDRA PANDURANG SANE 37255385225 30404 
574 BARVE MAHADU GOVINDRAO 38128015570 29876 
575 

NIRMALA GAMBHIRRAO 
DESHMUKH 39596422174 43456 

576 Keshav Shivaji Bhalerao 37919353019 28996 
577 Mohan Shyamrao Gavale 38671410773 25776 
578 Khadse G N  38356789349 35244 
579 GANGUBAI KISHANRAO JADHAV 33009214421 9600 
580 SIDDHARTH PUNDLIK PATONDE 38204853059 42176 
581 NAGRE SUBHESH PANDURANG 38203146697 28996 
582 Sk.Gulab Sk.Usman 62380540712 29662 
583 Surekha S Bengal 40267994498 44224 
584 Sarswati N Ranvir 33439621051 9600 
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585 ANITA M SAHU 39150274618 32252 
586 INGLE P K  40406305710 18719 
587 DESHMUKH P M 52068291336 9600 
588 Sultana Begum Rustamkhan pathan  39300061339 29040 
589 S V GHAVAD 52068306252 29300 
590 ALKA BHARAT KHILLRE 40358900733 45568 
591 VIKAS VARDHAMAN KAREWAR 38205645367 30756 
592 SUMAN DATTRAO KADAM 40175933904 9600 
593 SOMTKAR S N  62129569301 15777 
594 PARASKAR P B  32088256680 32003 
595 ZADE P P  20258583840 16346 
596 DESHMUKH L D   20258584561 10021 
597 NIMBALKAR P S 20258582847 27213 
598 ZARKAR V D  20258583114 18758 
599 GHUGE J  W  20258583136 22959 
600 MAST N P  20258583374 31785 
601 SUDKE S R 20258583534 24838 
602 MANKAR G N  20258583828 26111 
603 GAIKWAD SITABAI LAXMAN 20247205293 18067 
604 SHINDE N G 20258583895 16645 
605 JADHAV B P  20258584005 20279 
606 UNDRE M G 20258508136 32451 
607 SUROSHE A R 20258567919 30091 
608 DAHATONDE S N  20258519896 29031 
609 AMBORE SOPAN BALIRAM  20232835539 25348 
610 PATHAN S K  20258517061 22676 
611 PHADE J P 60248316732 21761 
612 JAGTAP M A  20258566085 29864 
613 KELE P C  60053537864 10380 
614 KAWARKHE N H  20258504765 30461 
615 TALE P V  60070376734 23969 
616 MAHAJAN S B  20258509978 20733 
617 KURIL S T  60069286324 17619 
618 JADHAV M D  60147973271 31726 
619 L U SOLANKE 60235287579 20220 
620 BHALERAO L S  60090023637 30755 
621 PATODE P B  20258583512 25719 
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622 PADGHAN K B  60136304203 14166 
623 AGLAVE L D    60072455414 17793 
624 SMT K B WADHE 25029278118 13830 
625 KHILLARE C G  20232604374 26214 
626 Sulochana Vasant Pawar   60209874487 36269 
627 

 M G SURYAWANSI  21.12.23 
PASUN 5988 25028950648 32831 

628 ARU N S  60062068595 26567 
629 SARNAYAK A J  20232800516 26148 
630 Satyabhama S Nayak 60394125911 9600 
631 S N INGLE 20258561757 19314 
632 KHANZODE G T  60086745764 26953 
633 BHISADE S N  60095917701 27607 
634 KHANDARE S N 60210661169 20712 
635 DESHMUKH A R  60357330796 26953 
636 Gabhane M  G  60357330504 26304 
637 GOSAVI K K  60357330741 27802 
638 NARWADE P S  60379834154 25837 
639 BORKAR M A  60047787857 10380 
640 GABHANE E N  20232619857 19165 
641 KAWRKHE W S  60361854126 32597 
642 SARNAYAK  J  P  60382553463 30228 
643 SAUNDAR ARJUN CHURE 60403072925 64725 
644 GODGHASE N N  5422000066-6 24666 
645 PAWAR M K 80014877616 24027 
646 Kaldate K  A  54220000655 27718 
647 BHANGALE M P  014511002001069 21576 
648 SHINDE B M  014511002000140 27144 
649 DHADWE L R  014511002000083 23892 
650 KHANDARE T S  014511002000549 28933 
651 JAHIRRAO W S  014511002000451 35314 
652 SAVLE N A  014511002000487 25087 
653 GIRI R N  014511002000416 9873 
654 MEHKARKAR K S  014511002000502 15781 
655 SETHI A I  014511002000099 32636 
656 INGOLE S B 014511002000488 19165 
657 GHEWARE M G  014511002000447 23607 
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658 JADHAV V K  014511002000094 34052 
659 WANKHEDE SHAKUNTALA 014511002000605 10380 
660 DHABADGE S K  014511002000604 30874 
661 FULTAMKAR V P 014511002000097 28677 
662 LAHANE K A  014511002000970 28215 
663 GAVANKAR S S   014511002100089 20306 
664 WAZRE J S  014511002001030 25803 
665 KHANDARE W  L 014511002001161 29188 
666 SHAMIM BEGUM 1001322010003752 14834 
667 SHAIK Kaum Abdulla  014511002001228 29128 
668 SOLANKE N D  014511002000274 31397 
669 THAKRE T P 014511002000170 32451 
670 CHORDE V R 014511002001245 30009 
671 CVHAVAN S B 014511002000118 33180 
672 JAGTAP V S  014511002001270 30009 
673 ATHAWALE P S  014511002001342 15927 
674 ASOLE N Y  014511002000233 32276 
675 KARAHLE S B  014511002001307 31093 
676 BHARTI M S  014511002001526 17175 
677 JAIRAV K K  014511002000102 25449 
678 NAMNOR S S  014511002000037 26827 
679 MOMDE I B  014511002001622 14612 
680 AHER R S  014511002001751 31629 
681 PAWAR K S  014511002001719 29620 
682 BANSOD G V  014511002100045 18903 
683 SONAWNE M K  014511002001825 9600 
684 BHALERAO A P  014511002001828 33160 
685 CHAWRE  R N  014511002000234 34971 
686 POPALGHAT D T   014511002100197 33202 
687 PADOLE R B  014511002100029 13110 
688 KHAIRNAR S R  014511002001107 32190 
689 KHANDARE SHANTBAI VITTHALRAO  014511002100316 10380 
690 AKILAKTUN BASHIRAHEMAD 014511002100320 16728 
691 WANKHEDE D F  014511002100546 20498 
692 CHOPADE S T  014511002001065 32276 
693 KAREWAR S V        014511002000120 33361 
694 S P KAMBLE    014511002100473 18323 
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695 S P CHAVAN 014511002001455 34986 
696 S R BOTHIKAR 014511002100600 14803 
697 Farjana Begum 014511002001408 33060 
698 K .S. SHARDUL 014511002001105 32986 
699 A Y SOLANKE 014511002000501 28996 
700 Bhagwatkar S  N  002411002000363 28061 
701 Mehekare N  C  002411002005376 10380 
702 Rukhmina Shiram Magar 002411002000590 9600 
703 Padghan D  S  002411002006712 14612 
704 LILABAI YESHWANT GAIKWAD 003211134200023 10051 
705 JADHAV  K P  002411002206504 14496 
706 MASKAR D B 000311002002222 7500 
707 GANGAWANE B N 000311002002190 7500 
708 FANDE I N 000311002003159 8109 
709 MORE B Y 000311002003692 8109 
710 RASAL K D  000311002004631 7500 
711 INGOLE P D  000311002005241 11113 
712 KADAM S Y  000311002002170 7500 
713 SASE R K  000311002005393 7500 
714 GORE S F  000311002005921 9545 
715 KAPSE R T 000311002005936 8535 
716 JADHAV P A 000311002005143 7500 
717 KHILLARE S R  000311002002695 7500 
718 DHARAMKAR N N 000311002002536 12745 
719 RUNWAL  P R 000311002002607 10195 
720 HAJARE K V 000311002002692 10380 
721 TAMBILE S N        000311002009561 16968 
722 BHISE DAGDABAI 004711002201870 10260 
723 WAIRAGAR M A 004511002002476 27880 
724 KHONDE J U 000311002014956 21558 
725 DALWE N B 000311002003245 16632 
726 SAWKE D L 006911002000381 26724 
727 DOMBLE K U 000311002002904 18811 
728 THORAT M N 000311002003507 10929 
729 BHALERAO K A 000311002003515 9600 
730 WAGHMARE M N  000311002003730 12879 
731 R S WAGHMARE 000311152203362 10380 
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732 TAPDIYA L S  000311002003230 10380 
733 JADHAV P S  000311002003814 10380 
734 MUNDHE G M  000311002003972 10304 
735 PURANIK M B  000311002003926 11241 
736 WANKHEDE P R  000311002004353 10380 
737 D S SAWLE 000311002015272 16892 
738 KOKATE V E 000311002004113 21812 
739 DHANMANE S D 000311002003734 10856 
740 GAIKWAD K S  000311002004479 22919 
741 SAWKE K D 000311002005073 16405 
742 THAKUR H S 000311002003047 27931 
743 PURI G K 000311002003154 9600 
744 PADALE R B 000311002002121 10380 
745 MORE P D  000311002009219 10929 
746 AMLE A B  000311002003041 21100 
747 GHUGE W S  000311002008751 17619 
748  MUSALE R P  000311002004869 17807 
749 RENUKABAI HARIHAR JADHAV 000311002002255 9600 
750 KALE S R           000311002002663 26358 
751 GHAN  N A  000311002005097 13830 
752 DEOKAR J M 000311002201917 14612 
753 KHANDARE H R  000311002005138 9600 
754 PATIL K R  000311002005139 14497 
755 HARMKAR R P  000311002004463 9600 
756 BHAKRE S B  000311002004867 12616 
757 HAJARE R P  002411002001099 25030 
758 KARALHE U B 000311002016646 28160 
759 GANDHILE K B  000311002003056 20351 
760 WATHORE  G  N  000311002005348 10380 
761 KHILLARI S S 000311002001806 28077 
762 AHER K B  000311002002107 9600 
763 KANHED J T  000311002005366 23890 
764 MATE S P  000311002005257 14225 
765 TAMBILE  P N  000311002005028 28291 
766 PURI S D  000311002003286 21972 
767 JUNGHARE V B  000311002005586 28721 
768 KANHED V G  000311002004040 25070 
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769 DHOLE  U U  000311002201579 15389 
770 MATE G B  000311002008643 15777 
771 JOSHI S R  000311002005589 13830 
772 AHER C K 000311002201529 14514 
773 PANDE P D  000311002004358 24466 
774 WAGHMARE R N 000311002005823 12268 
775 INGLE N R  000311002005828 24781 
776 AMBORE S J  000311002005663 25979 
777 PARALE S M  000311002003521 10380 
778 PARASWALE B M  000311002004000 21334 
779 ZUNZARE U A  000311002005882 18851 
780 GHUDGILA D B  000311002003246 29887 
781 JADHAV D K  006911002000011 28475 
782 AMBORE V S  000311002005895 27060 
783 GAWALI B D  000311002004399 29367 
784 MAHALE P N  000311002003670 27087 
785 SURSE H K 000311002006026 24221 
786 GARAD D F  000311002007055 24498 
787 BEDRE N P  000311002005856 25853 
788 SUMAYA BANU A S 000311002007107 9600 
789 NOORJHA BEGUM FAJALKHAN 000311002202182 13110 
790 JOJAR S  S 000311002007178 23931 
791 PRAYAG NAMDEV KHANDARE 000311002203252 14612 
792 KIRTANKAR  M S  000311002007951 10778 
793 PATIL K G 000311002006072 14497 
794 BALLAL T T  006911002203210 35219 
795 INGLE N R  000311002005828 28886 
796 BAGATE N G  000311002008014 28357 
797 PAWAR K L 000311002007816 9600 
798 SUWRNKAR K D  000311002007852 25459 
799 DHULE C T  000311002015317 11505 
800 GOSAVI C S 000311002004964 27880 
801 GHUGE M S  000311002002871 27607 
802 DESHMUKH M D  000311002008645 25807 
803 GAWALI P B  000311002007983 29367 
804 Pardeshi Parwati D 000211002213539 9600 
805 SAVRE M B  000311002002686 25591 
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806 KANHED  V M  000311002008688 27153 
807 BHALE S S    000311002008654 24728 
808 JADHAV P K  000311002001813 27936 
809 WABLE C J   1638 000311002008956 15505 
810 HARAN S L  000311002007071 37276 
811 LEKULE S G  000311002008734 29363 
812 SK AMIR SK AJIJ     834 000311002004425 24722 
813 GAWANDE D F  000311002008946 27219 
814 WAGHMARE G M 000311002008783 28061 
815 DWARKABAI B S  000311002008962 21321 
816 JIRWANKAR S N  000311002000451 36617 
817 MUSALE D M  000311002008923 19165 
818 GOTE  U D  000311002005499 28251 
819 KSHIRSAGAR K B  000311002002997 26765 
820 BHISDE V S  000311002005141 9600 
821 KALE N N  000311002001363 37545 
822 SWANT P R  000311002004732 19165 
823 KADAM D S  000311002008987 15784 
824 BENGAL G M  000311002001481 25744 
825 GODGHASE A K 000311002009936 10333 
826 RANBAWLE G P  000311002010037 15165 
827 UGLE K T  000311002005866 14225 
828 MAHAKAL D L  000311002005712 26279 
829 MANE  K H  000311002004768 26669 
830 GOTE S G  000311002005049 27935 
831 RITPURKAR M N  000311002003258 29962 
832 KARALHE L S  000311002012146 31647 
833 KAWARKHE P D  000311002012124 16561 
834 SOLANKE  I B  000311002012799 10478 
835 JADHAV R S  000311002006732 31093 
836 NAYAK P G  000311002008818 28102 
837 MANKAR N K 000311002004120 28419 
838 KARALHE U R  000311002000042 30370 
839 ZUNZAR S U  000311002003994 32077 
840 PAWAR W D    000311002015381 14834 
841 MASKE W H 000311002015427 15505 
842 SAKHREKAR M S  000311002015763 12492 
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843 DESHMUKH D L  000311002003138 36598 
844 SHARE K L 000311002016010 13498 
845 INGLE S B  000311002200054 18199 
846 PADGHAN S N  000311002003057 30414 
847 Nilabai.D.Bhuktar 000311002008209 15389 
848 Sakhre Kamal K  000311002202191 13665 
849 KYATAMWAR S H 000311002001701 13665 
850 SAMINDRA SHRIRAM BHALE 000311002008654 9600 
851 Gaikwad Vitthal Sopanrao 1895503224 28419 
852 Shinde Ramrao Saloji 3084315332 30731 
853 Shrirang Ramrao Garad    3083753127 30731 
854 Baban Tukaram Sutar      3100826623 27365 
855 Babam Limbaji Khandare 3082069760 31064 
856 Ingle D N  3082175327 30760 
857 K V Gejalwar 1895501385 28883 
858 Kundlata Ladoji Kandi 1895501374 29547 
859 Akkewar Rambhau Ganpat  3318058484 31859 
860 YERMAL S R 3334614466 51578 
861 Mast S P  3083386643 32378 
862 Kondralu S B 3084714223 31296 
863 GIRI SUBHASH JAIRAM 3100389591 28204 
864 GHUGE D D    3088315269 31086 
865 V P JADHAV 3317247315 33972 
866 JAGTAP MAROTI DATTRAO 3100997917 33910 
867 C N DARADE  3082227957 34018 
868 P C KAKDE 2381652764 32969 
869 DESHMUKH V N  3627226925 26228 
870 U G GIRBIDE 1895501646 37565 
871 P K BORKAR   3086573152 33060 
872 Y K PAIKRAO 3085455448 29884 
873 CHOUTMAL B T  3090030764 30603 
874 M.K.SHRMA  3714885312 27368 
875 SULOCHANA S CHAVAN 3656932550 33280 
876 PUSHPA KISANAPPA WAGHMARE 3746265378 37024 
877 U R PARSHELU 3764060049 22646 
878 SIRSATH M D 1895501307 27240 
879 BHIMRAO KACHRU INGLE 3150000744 32252 
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880 DINKAR KONDJI DHAKNE 3088465168 25784 
881 SHINDE RUSTUM BAJIRAO   3084534738 28996 
882 HAJARE S H 3190995200 25695 
883 MUSLE D Z 3084701916 34232 
884 Ashok Ganpat Jamkar 3085262795 31328 
885 S B AMBORE 544102010002036 28719 
886 GAWANDE V A  544102010000921 26532 
887 WAGHMODE A R  544102010008506 26532 
888 M M RAUT 544102010012133 41396 
889 FEROJA BEGUM M BEIG 544102010015916 12826 
890 Pralhad Natthuji Londhe 11990100002640 30077 
891 Chandrakant Wamanrao Mahajan 11990100002782 26689 
892 Rustum Vishvnath Tapre 11990100002243 32912 
893 GyandeoKisanrao Jagtap 11990100002304 37371 
894 Watcchalabai Ramrao Gaikwad 37780100009032 9600 
895 Sarika S Sahu 075410110005624 40960 
896 KIRTANKAR S O  077110110007031 13830 
897 HARAN S V  077110110010209 29508 
898 B D O P S Hingoli 36933754145   
      13366141 
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कलम 4 (1) (ख) (10) 

हगोली पंचायत सिमती काय लया या अिधकारी व कमचा याचंी वतेनाची मािहती कािशत करणे. 31-
12-2022 अखेर 

अ. . 
पंचायत 
सिमतीचे 

नांव लेखािशषक 
अतंीम 
अंदाज अहवाल वष तील खच शेरा 

   
 िज हा िनधी 

अिभकरण 
योजना  

 1 2 3  5 6 7 
1 

हगाली 
 

1.अ शासन  0 0 
 

 
2. सामा य शासन 0 

 
0 

 
 

3. िश ण 0 
 

0 
 

 
4. इमारत व 
दळणवळण 0 

 
0 

 
 

5 पाटबधंारे  0 0 0 
 

 
6 वदैिकय  0 

 
0 

 
 

8. सावजिनक आरो य  0 
 

0 
 

 
9. सावजिनक आरो य 
थाप य 0 0 0 

 
 

11. कृिष 0 0 0 
 

 
12. पशसुवधन 0 

 
0 

 
 

13. जगंम 0 0 0 
 

 
14.समाजक याण 0 

 
0 

 
 

18.मिहला व 
बालक याण 0 0 0 

 
 

20.सिंकण 0 0 0 
 

  
एकुण 0 0 0 
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कलम 4 (1) (ख) (11) 
हगोली   पंचायत समीती काय लयाचे मंजूर अदंाजप क खच चातपशील  

पंचायत सिमती  उपकराचे सन 2021-2022चे सधुारीत व 2022-2023 चे मुळ अदंाजप क 

लखेा 
िशषक अदंाजप कीय बाबत 

य  जमा 
सन 2021-

2022 चे मुळ 
अदंाजप क 

सन 2021-
2022 चे 
सुधारीत 

अंदाजप क 

सन 
2022-23 

चे मुळ 
अदंाजप

क 
2018-
2019 2019-20 2020-21 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 आरंभाची िश क 3474948 5620632 2338245 548245 1465757 365757 
 

महसलुी जमा - भाग 
एक       

28 यवसाय, यापार 
इ यादी वरील कर 0 0 0 0 0 0 

29 जमीन महसुल 0 0 0 0 0 0 
101 जमीन महसलु 0 0 0 0 0 0 

 
पंचायतीना नेमनु   
िदललेा वाढीव 
उपकराचा िह सा 
कलम 155 अवय े

2455569 284642 0 200000 200000 200000 

 
थानीक उपकर 

सापे       अनुदान 
कलम 185 अवय े

0 0 0 0 0 0 

 
वजा परतावा प स 
/ ा प ला 0 0 0 0 0 0 

 एकुण 2455569 284642 0 200000 200000 200000 
30 मु ांक व न दणी 

शु क 0 0 0 0 0 0 

35 
शतेजमीन यितिर त 
इतर थावर 
मालतेवरील कर 

0 0 0 0 0 0 
41 वाहनावरील कर 0 0 0 0 0 0 
42 माल व उता  

यावरील कर 0 0 0 0 0 0 
44 सेवा कर  0 0 0 0 0 0 
45 िव े य व तु व सेवा 

यावरील कर व शु क 0 0 0 0 0 0 
 एकुण 0 0 0 0 0 0 
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पंचायत सिमती  उपकराच ेसन 2021-2022चे सुधारीत व 2022-2023 चे मुळ अदंाजप क 
लखेा 
िशषक 

 
अदंाजप कीय 

बाब 

य  जमा सन 2021-
2022 चे 

मुळ 
अदंाजप क 

सन 2021-
2022 चे 
सुधारीत 

अदंाजप क 

सन 2022-
23 चे मुळ 

अदंाजप र
क 

2018-
2019 2019-20 2020-21 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 करेतर जमा       

49 याजावरील 
जमा रकमा 147234 146178 63767 150000 100000 110000 

59 
सावजनीक 
माल ेपासुन 
उ प  

0 0 0 0 0 0 

74 
अंशदान व 
वसुली या 
र कमा 

0 0 0 0 0 0 
202 िश ण 0 0 0 0 0 0 
206 बाजार व ज ा 0 0 0 0 0 0 
210 आरो य आिण 

कुटंुब क याण 0 0 0 0 0 0 
215 पाणीपुरवठा व 

व छता 0 0 0 0 0 0 
216 ािमण गृह 

िनम ण 0 0 0 0 0 0 

403 
पशुसंवधन व 
दु ध यवसाय 
आिण इंधन व 
वरैण 

0 0 0 0 0 0 

405 म य यवसाय 0 0 0 0 0 0 
406 वग करण 0 0 0 0 0 0 
101 सामाजीक 

वानीकरण 0 0 0 0 0 0 
102 कृषी वने 0 0 0 0 0 0 
103 फी (िनिवदा 

फी) 16000 72000 23000 60000 100000 100000 
435 इतर कृषी 

िवषयक 0 0 0 0 0 0 
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काय म 
101 पीक संवधन 0 0 0 0 0 0 
515 पंचायत राज 

काय म 0 0 0 0 0 0 
101 िज हा पंचायत 0 0 0 0 0 0 
702 लहान 

पाटबंधारे 0 0 0 0 0 0 
801 ािमण 

िव तुीकरण 0 0 0 0 0 0 
810 अपारंपारीक  

उज  साधने 0 0 0 0 0 0 
851 ामो ोग व 

लघुउदयोग 0 0 0 0 0 0 

 
एकुण करे र 

जमा 163234 218178 86768 210000 200000 210000 

 
एकुण महसुल 
जमा (भाग एक) 2618803 502820 86768 410000 400000 410000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पंचायत सिमती  उपकराचे सन 2021-2022 चे सुधारीत व 2022-2023 चे मुळ अदंाजप क 
लेखा िशषक  अदंाजप कीय बाब य  सन 2021-2022 चे मुळ सन 2021-2022 चे सन 2022-
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जमा अंदाजप क सुधारीत अंदाजप क 23 चे मुळ 
अंदाजप रक 

2018-
2019 2019-20 2020-21    

2 3 4 5 6 7 
भाग दोन - भांडवली जमा      कज िवभाग      पंचायत कमचा-यानंा कज 0 0 0 0 0 

एकुण 0 0 0 0 0 
ठेव व अ ीमे िवभाग      नागरी ठेव 0 0 0 0 0 
पंचायत ठेव व इतर जमा लोकवगणी  1200 0 0 0 

एकुण  ठेव 0 1200 0 0 0 
नागरी अ ीमे िवभाग      खाते मुखाने घेतलेले अ ीम 0 0 0 0 0 

एकुण 0 1200 0 0 0 
एकुण भाडंवली जमा (भाग दोन) 0 0 0 0 0 

एकुण महसुल व भांडवली जमा 2618803 504020 86768 410000 40000
0 

आरंिभची िश क 3474948 5620632 2338245 548245 14657
57 

एकुण सु वाती या िश के सह 6093751 6124652 2425013 958245 1865
757 

पंचायत सिमती  उपकराचे सन 2021-2022 चे सुधारीत व 2022-2023 चे मुळ अदंाजप क 
 

अदंाजप कीय बाब 
य  

खच सन 2021-2022 चे मुळ अंदाजप क सन 2021-2022 चे सुधारीत अदंाजप क
2018-
2019 2019-20 2020-21  

 3 4 5 
   0 0 0 

एकुण 0 0 0 
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/पे हर लॉक 0 2058026 0 
0 0 0 

शौचालय दु ती 0 0 0 
0 0 0 

एकुण 0 2058026 0 
   एकुण 0 0 0 
   खेळ व ीडा पध  आयोजीत करणे व शै णीक पुर कार 0 0 0 

शाळेभोवती कंपाउड वाल बाधंकाम दु ती/शाळा दु ती 0 188097 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

एकुण 0 188097 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पंचायत सिमती  उपकराचे सन ◌ा 2021-2022 चे सुधारीत व 2022-2023 चे मुळ अंदाजप क 

 अंदाजप कीय बाब य  खच सन 2021-2022 चे मुळ अंदाजप क 

सन 2021
2022 
सुधारीत 

अंदाजप क
2018
2019
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2018-2019 2019-20 
2 3 4 

तां ीक िश ण आिण यवसाियक िश ण 0 0 
कला , सं कृती आिण ंथालय े 0 0 
बाजार व ज ा 0 0 

एकुण 0 0 
सावजनीक आरो य   भपुृ ठावरील गटारे बांधकाम 0 0 
पाणी शु दीकरणासाठी िवरंजक चनू खरेदी 0 0 

ानदंश / संपदंश ितबंधक लस खरेदी 0 0 
एकुण 0 0 

पाणी पुरवठा आिण व छता   काय लयाम ये िप याची सोय करणे 0 0 
प स/ ा.पं. परीसरात पाणीपुरवठा यव था हैाद 
बांधकाम िवशेष दु ती/ वधन िवहीर 0 0 
हातपंप िवजपंप दु तीसाठी सुटेभाग खरेदी 0 0 
प स/ ा.पं. परीसरात माहीलासाठी व छतागृह 
बांधकाम 0 0 

एकुण 0 0 
ामीण गृहिनम ण   

जळीत घरकुल करणात घरकुल पुरिवणे / 
देखभाल दु ती 0 0 

एकुण 0 0 
पंचायत सिमती  उपकराचे सन ◌ा 2021-2022 चे सुधारीत व 2022-2023 चे मुळ अंदाजप क 

 
 

  अदंाजप कीय 
बाब 

य  
खच सन 2021-2022 चे मुळ अंदाजप क 

सन 2021-2022 

2018-
2019 2019-20 2020-21  

2 3 4 5 
अनुसुचीत 
जाती,  
अनुसुचीत    
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जमाती आिण 
इतर दुबल 
घटकांचे 
क याण / 
समाज क याण  
मा.शेतक यांना 
ताडप ी 
/ऑईल इंजीन 
/ कडबा कटर 
पूरिवने 

0 0 0 

मा.शेतक यांना 
सौर कंिदल 
/सालार लँप/ 
िशलाई 
म./िपठाची 
गीरणी पुरिवणे 

0 33000 408000 

 
 मा.शेतक यांना 
िटनप े 
पू◌ुरिवने 

0 0 0 
मा.शेतक यांना 
िप. ह.सी.पाईप  
पूरिवने 

0 0 0 
मा.शेतक यांना 
महीलांना 
संगणक  
पूरिवने 

0 0 0 

िप या या 
पा याची सोय 
करणे 

0 0 0 
समाजमंदीर 
दु ती 0 0 0 
महीलांना 
सायकल  
पूरिवने 

0 0 0 
शै णीक 
सािह य / 
ता ीक 

िश ण देणे 
0 0 0 

महीलांना 
िम सर  पूरिवने 0 0 0 
महीलांना 
सोलर कुकरचा 
पुरवठा करणे 

0 0 0 

एकुण 0 330000 408000 
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अपंग क याण    अंपग य तीना 
सािह य / 
सुवीधा पुरिवणे  

0 144000 125000 
एकुण 0 144000 125000 

 
 

पंचायत सिमती  उपकराचे सन ◌ा 2021-2022 च ेसुधारीत व 2022-2023 चे मुळ अदंाजप क 
 
 

 अदंाजप कीय बाब 
य  

खच सन 2021-2022 चे मुळ अंदाजप क 
सन 2021-

2022 चे 
सुधारीत 

अंदाजप क 
 

सन 2022

2018-
2019 2019-20 2020-21   

2 3 4 5 6 
मिहला व बाल क याण     अंगणवाडीला सािह य पुरिवणे 0 0 0 0 
महीलांना िशलाइ मशीन / िपठाची 
िगरणी/िम सर  
पूरिवने 

0 186000 105000 50000 150000
मिहलांना िप. ह.सी.पाईप / िवदयतु 
मोटार  पूरिवने 0 0 0 0 
मुल ना / महीलांना सगणक/कराटे  

िश ण देणे 0 200000 0 0 
महीलांना सौरकंिदल / पथिदव े/ 
पूरिवने 0 0 0 0 
शेतकरी मिहलांना ताडप ी  पूरिवने 0 0 0 0 
मुल ना / महीलांना ता ीक / यटुी 
पालर/कराटे िश ण देणे 0 0 20000 0 
ऑईल इंजीन/िटनप े पुरिवणे 0 0 0 0 
आंगणवाडी बांधकाम  0 193721 0 0 
महीलांना सोलर कुकरचा / सोलार 
लपँ पुरवठा करणे 0 0 0 0 

एकुण 0 579721 125000 50000 150000
राजमाता िजजाउ कुपोषण मु त 
अिभयान 0 0 0 0 

एकुण 0 0 0 0 
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पंचायत 
सिमती  

उपकराचे 
सन ◌ा 
2021-

2022 चे 
सुधारीत व 

2022-
2023 चे 

मुळ 
अदंाजप क 

 

लखेा िशषक  अंदाजप कीय बाब य  खच 
सन 2021-

2022 चे 
मुळ 

अंदाजप क 

सन 2021-2022 चे 
सुधारीत अंदाजप क 

 

सन 
2022
-23 चे 

मुळ 
अंदाज
प क 

 
  2018-2019 2019-20 2020-21    

1 2 3 4 5 6 7 8 

2401 कृषी       

 पीक संवधन       
101 A 

50 बायोगॅस बसिवणे 0 0 0 1000 1000 1000 
101 F 

21 शतेक यानंा  ताडप ी  पूरिवने 0 0 0 1000 1000 1000 
101-
47 शतेक यानंासाठी सहल / मेळावा 0 0 0 1000 1000 1000 

101 ए 
52 

 शेतक यानंा सुधारीत शतेी अवजारे / PVC Pipe 
तथा वखर /चाकजोडी/पॉवर े/िवदयुत मोटार 
ई.उपकरणे  पूरिवने 

0 0 0 1000 1000 1000 

 शतेक या◌ा◌ंना HDPE पाईप पूरिवो 0 0 0 0 0 0 

 शतेक यानंा मोटरपंप  परूिवने 0 0 0 0 0 0 
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 एकुण 0 0 0 4000 4000 4000 

2402 मृद व जलसधंारण    0  0 

 एकुण 0 0 0 0 0 0 

2403 पशुसंवध        

 संकरीत वासराचंा दशन व मेळावा 0 0 0 1000 1000 1000 
104-
50 वरैण िवकास काय म / औषधी खरेदी 0 0 0 1000 1000 1000 

 एकुण 0 0 0 2000 2000 2000 

2405 म य यवसाय 0 0 0 0 0 0 

2406 वनीकरण 0 0 0 10000 20000 8000 
2408 सामाजीक िवतरण यव था 0 0 0 0 0 0 

2501 गिरबी िनमुला काय म 0 0 0 0 0 0 
 
 

पंचायत सिमती  
उपकराचे सन 

◌ा 2021-
2022 चे 

सुधारीत व 
2022-2023 

चे मुळ 
अंदाजप क 

 

लखेा िशषक 
 

अंदाजप कीय 
बाब 

य  
खच 

सन 2021-2022 
चे मुळ 

अंदाजप क 

सन 2021-
2022 चे 
सुधारीत 

अंदाजप क 
 

  2018-2019 2019-20 2020-21    
1 2 3 4 5 6 7 8 

2515 पंचायत राज 
काय म       

101 उ कृ ठ कमचारी 
पुर कार 0 0 0 1000 1000 1000 

101-
01 

सभापती व 
गटिवकास 
अिधकारी यांचे  
वाहनावरील खच 

303119 288347 301256 90000 300000 70000 

101-
05 

काय लयीन 
खच/बँक खच 0 5221 0 10000 125000 10000 

101 
ए 05 

संगणक खरेदी व 
दु ती 0 192995 0 25000 25000 18000 

101 संरपंच मेळावे 0 0 0 6000 6000 5000 

 
अपंग क याण 
िनधी - िज.प.ला 
परत 

170000 0 0 0 0 0 

 एकुण 473119 486563 301256 132000 457000 104000 

2702 लहान पाटबंधारे       

101 लहान पाटबंधारे 
क प 0 0 0 0 0 0 

 एकुण 0 0 0 0 0 0 
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2801 ािमण 
िव तुीकरण       

2810 अपारंपारीक 
उज  साधने 0 0 0 0 0 0 

101 सैारिदप बसिवणे 0 0 0 0 0 0 

 एकुण 0 0 0 0 0 0 

2851 ामदयोग व 
लघुउदयोग       

 एकुण 0 0 0 0 0 0 

3054 पिरवहन       

101 ा.प.अतंगत 
र ते बांधकाम 0 0 0 0 0 0 

 एकुण 0 0 0 0 0 0 

 एकुण महसलु 
खच 473119 3786407 959256 500000 1500000 400000 

पंचायत सिमती  उपकराचे सन ◌ा 2021-2022 चे 
सुधारीत व 2022-2023 चे मुळ अदंाजप क 

 

लखेा िशषक 
 

अंदाजप कीय 
बाब 

य  
खच 

सन 2021-
2022 चे 

मुळ 
अंदाजप क 

सन 2021-
2022 चे 
सुधारीत 

अंदाजप क 
 

सन 2022-
23 चे मुळ 

अंदाजप क 
 

2018-
2019 2019-20 2020-21    

1 2 3 4 5 6 7 8 

 भाग दोन       

 कज िवभाग       

7610 
पंचायत 
कम या याचे 
कज 

0 0 0 0 0 0 

 एकुण 0 0 0 0 0 0 

 ठेवी व अ ीये 
िवभाग       

8443 नागरी ठेवा 0 0 0 0 0 0 

104 
पंचायत ठेवी 
लोकवगणी 
परतावा व 
लोकवाटा 

0 0 0 0 0 0 

 एकुण 0 0 0 0 0 0 

 नागरी अ ीम 
िवभाग       

8550 नागरी अ ीम 
िवभाग 0 0 0 0 0 0 

101 
खाते मुखाने 
घेतलेले 
अ ीम 

0 0 0 0 0 0 

 एकुण 0 0 0 0 0 0 

 
एकुण 
भांडवली खच  
( भाग दोन ) 

0 0 0 0 0 0 

 एकुण महसलु 
व भांडवली 473119 3786407 959256 500000 1500000 400000 
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खच 

 अखेरची 
िश क 5620632 2338245 1465757 458245 365757 375757 

 
एकुण महसलु 
व भांडवली 
खच िश के 
सह 

6093751 6124652 2425013 958245 1865757 775757 
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कलम 4 (1) (ब) 12 नमुना अ 
हगोली पंचायत सिमती काय लयातील अनुदान वाटपा या काय लयातील 

कायप दती ---------------- अज साठी िस द 
अ.

. 
योजनेचे नावं उिध

ठ 
अज दाखल 

करणे 
काय लय 

अज 
दाखल 
मदत 

अिधका
री 

अज ची 
शु क 

अनुदान 
मा य 

करणारे 
अिधका

री 

अनुदान 
देणारे 

काय ल
य 

अनुदा
न 

र कम 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 इंिदरा आवास योजना  िज. ा.िव.यं.ग.

िव.अ 
िनकशा 
नुसार 

िव. मुख िनरंक िव. . ग.िव.अ.  
2 धानमं ी / रमाई / 

शबरी / पारधी आवास 
योजना 

 िज. ा.िव.यं.ग.
िव.अ 

िनकशा 
नुसार 

िव. मुख िनरंक िव. . ग.िव.अ.  

3 िवशेष घटक योजना  ग.िव.अ. --//-- --//-- --//-- --//-- --//--  
4 बायोगॅस योजना  --//-- --//-- --//-- --//-- --//-- --//--  
5 शाळेतील मुल ना 

सायकल वाटप 
 --//-- --//-- म.व बाक 

क याण 
ग.िव.अ. 

--//-- ग.िव.अ. --//--  

6 कृिष अवजारे वाटप  --//-- --//-- ग.िव.अ. --//-- --//-- --//--  
7 िशलाई मिशन वाटप  समाज 

क याण 
ग.िव.अ. 

--//-- --//-- --//-- --//-- --//--  

8 िव तु मोटर वाटप  समाज 
क याण 
ग.िव.अ. 

--//-- समाज 
क याण 

--//-- --//-- --//--  

9 पावर े वाटप         
 

अनुदाना किरता लागणारी कागद प के 
 

जाती
चे 

प.प  े
रिहवा

शी 
.प  

ा.प.प
  

द.रे.नां
व 

भर
य 

2.50 
शेती 

ा.प. 
िश त 

क च 
घरा
चे  

ा
म 
स
भा 

 
गवती 
छ पर 

.प  

भमुी 
.प
 

अपंग घराचे 
माण
प  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
√ √ √ √     √  √ √  
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√ √ √ √     √  √ √  
√ √ √ √ √ √     √   
 √ √          √ 

√ √ √ √ √ √        
√ √ √ √    √  √ √ √ √ 
√ √ √ √ √  √     √  
√ √ √ √ √ √        
√ √ √ √ √ √        
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कलम 4 (1) (XII) नमुना (ब) 
हगोली पंचायत सिमती काय लयातील अनुदान काय लय अंतगत लाभाथ ची मािहती किशत करणे. 

योजना :- काय माच ेनावं 
अ.

. 
योजना िवभाग लाभाथ  नावं व 

प ा 
अनुदान 
र कम 

िनकष अिभ ाय 
1 2 3 4 5 6 

1 बांधकाम िवभाग 
1. इंिदरा आवास घरकुल 
2. धानमं ी आवास 

योजना 
3. रमाई आवास योजना 
4. शबरी आवास योजना 
5. पारधी आवास योजना 

िनवड सिमती 
नुसार 

 कलम 4 (1) ब 
Xii 
--//-- 
--//-- 
--//-- 
 
--//-- 

योजना शासन 
िनणया नुसार 
राबिवली जाते. 

2 कृिष िवभाग 
1. िवशेष घटक योजना 
2. िवशेष घटक दु ती 
3. बायोगॅस 
4. शेती अवजारे 
5. बी.िबयाणे वाटप 
6. औषधी वाटप 
7. िबरसा मुंडा कृषी ांती 

योजना 

िनधी ि ये नुसार   उि ठ 
ठरिव यात येते. 

3 समाज क याण 
1.  िटप प े 
2. सायकल वाटप 
3. िशलाई मिशन वाटप 
4. मुल ना भ ा 
5. शाळेतील मुल ना ेस 
6. वृ द कलाकार मानधन 

िनधी ि ये नुसार तरतुदी 
नुसार 

--//-- 
--//-- 
--//-- 
--//-- 
--//-- 
--//-- 

 प.स. योजना आहे 

4. पंचायत  
1. िट.सी.एल.वाटप 

िनधी ि ये नुसार --//--  प.स. योजना 
5. मिहला व बालक याण 

अगंणवाडी किरता सािह य 
मुलानंा किरता खेळणी 

िनधी ि ये नुसार --//---   
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कलम 4 (1) (Xiii)  नमुना (13) 
हगोली येथील पंचायत सिमती काय लयातील िमळा याचा सवलतीचा 

परवाना यादी चाल ुवष ची तपिशल मािहती 
 

अ.
. 

परवाना धारकाचंे 
नावं 

परवा या
चा कार 

परवाना 
कृिष 

िदनाकं  साधारण 
अटी 

परवा याची 
िव तुत मिहती पासून  पय◌ुत 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 पंचायत सिमती तराव न परवाना कोणताही दे यात येत नाही. फ त कृिष अंतगत औषधी पुरवठा 

करणा या लायस स पुण नुतनी करण कर यात येते 
1 कृिष िवभाग 

शेती औषधी परवाना    
नुतनी करण 

शेती किरता 
औषध 
पुरवणे 

    कृिष िवकास अिधकारी 
याचंे नाव े नुतनी 
करणाची िफस भरावी 
लागते. परवाना 
एकवष साठी असते 
औषधीसाठी तपासणी 
केली जातो, नुतनी 
करणािशवाय औषध 
िव ी करता येणार नाही. 
रा ीय मा य औषधी 
िवकावी लागते 

2 नदी उतारा परवाना दोन 
गावाला 
वाहातूक 

 1.4.19 31.12.19  ा.प. तरावर थम 
हराशी प.स. तरावर 
दुबार हराशी अनामत 
र कम जमा करणे, 

िज.प.ला ताव 
पाठिवणे िज.प. तरावर 

मा यता 
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कलम 4 (1) (Xiv)  नमुना (14) 
हगोली  पंचायत सिमती काय लयातील मािहतीचे इले ॉिनक व पात साठिवललेी मािहती कािशत 

करणे. 
 

अ.
. 

द ताऐवजाचा कार िवषय कोण या 
इले ािनक 

नमु यात 
मािहती िमळ याची प दत जबाबदार 

य ती 
1 2 3 4 5 6 

1 िवभागाने तयार 
केले या यादी नुसार 
गोपिनय मािहती 
वग करण 

◌ै◌ाय तीक 
व पातील व मािहती 

अिधकारा म ये नमुना 
केलेला बाबी. 
अ.ब.क.ड.नुसार 

लिखना 
प दतीत 
उपल ध 
अ.ब.क.ड. 
नुसार 

संगणक 
णाली म ये 

उपल ध 
मािहती इतर 
व पात 

िदले या 
नमु या नुसार 

मािहती अिधकार 2005 
नुसार िनि त केले या 
शु क अकारणी क न 
मािहती अिधकारी 
सहा यक मािहती 
अिधकारी याचंे नाव े अज 
क न शु क भर यावर 
30 िदवसाचे आत दे यात 
येईल. 
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कलम 4 (1) (xv)  नमुना 15 
हगोली   पंचायत सिमती काय लयात सुिवधाचंा त ता कािशत करणे. 

 
कलम 4(1) (ब) (xv) 

हगोली  येथील पंचायत सिमती काय लयात उपल ध सुिवधांचा त ता कािशत करणे  
       

अ.
. 

सुिवधेचा कार वळे कायप दती िठकाण  जबाबदार 
य ती/ 

कमचारी 
त ार िनवारण  

1 2 3 4 5 6 7 
1 भटे याची वळे सोमवार व शु वार 

संपूण िदवस इतर 
िदवशी दौ-यानंतर 
सायंकाळी 5.45 वा 
पयत 

रा त िच ी 
सादर क न 

प.ंस.काय
लय 

गटिवकास 
अिधकारी 

ा त त ारी 
वरीत िनकाली 

काढ यात यतेे 

2 वबेसाईट      
3 कॉलसटर      
4 अिभलेख 

तपासणीसाठी 
सुिवधं◌ी मािहती  

सकाळी 10 ते 6.15 गटिवकास 
अिधकारी 
याचंे 
आदेशानुसा
र 

प.ंस.काय
लय 

संबंिधत 
िवभागाचा 
कमचारी 

 

5 कामा या 
तपासणीसाठी 
उपल ध सुिवधाचंी 
मािहती  

दररोज सकाळी 10 
ते सायंकाळी 6.15 
पयत 

--"'-- --"'-- --"'--  

6 नमुने िमळ याबाबत 
उपल ध मािहती 

--""-- --""-- --""-- --""--  
7 सुचना फलकाची 

मािहती  
--""-- नोटीस 

बोड वर 
--""-- --""--  

8 ंथालय िवषयी 
मािहती  

िनरंक     
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कलम 4 (1) (ब) (xvi)17 
हगोली  पंचायत सिमती काय लयातील शासकीय मािहती अिधकारी सहा यक मािहती अिधकारी/ अिपल 

ािधकारी यांची िव तुत मािहती कािशत करणे. 
(अ) शासिकय मािहती अिधकारी - पंचायत सिमती  हगोली 

अिपलीय अिधकारी 
 
अ.

. 
शासिकय 
मािहती 

अिधका-याचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल  

1  िर त पद गटिवकास 
अिधकारी 

पंचायत सिमती 
हगोली 

अकोला रोड 
तहसील 

काय लया यामागे 
दुर वनी .  

02456-223723  

hingolib
do@gm
ail.com 

 

2 ी जी. पी. 
बोथीकर  

सहा.गटिवका
स अिधकारी 

पंचायत सिमती 
हगोली 

अकोला रोड 
तहसील 

काय लया यामागे 
दुर वनी .  

02456-223723 

hingolib
do@gm
ail.com 

 

 
 

मािहती अिधकारी (अ) 
अ.

. 
जनमािहती 

अिधकारी याचंे 
नाव 

पदनाम काय लय प ा  अिपलीय 
ािधकारी 

1 2 3 4 5 6 
6 ी. डी. एम. पाडें क  अिधकारी / 

सहायक 
शासन 

अिधकारी 

पंचायत 
सिमती 
हगोली 

अकोला रोड 
तहसील 

काय लया यामागे 
दुर वनी .  

02456-223723  

सहायक 
गटिवकास  
अिधकारी  
पंचायत सिमती 
हगोली 

 
(ब) 

सहायक शासकीय मािहती अिधकारी 
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अ.

. 
सहा यक 
शासिकय 
मािहती 

अिधका-याचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-
मेल 

अिपलीय 
ािधकारी 

1 ी .सी. जे. 
बोरले 

काय लयीन 
अिध क/किन
ठ शासन 

अिधकारी 

पंचायत सिमती  अकोला रोड तहसील 
काय लया यामागे 

दुर वनी .  
02456-223723 

 

 सहायक गट 
िवकास अिधकारी  
पंचायत सिमती  
हगाली 
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कलम 4 (1) (ख) (xvii) 17 
            हगोली येथील काय लयातील कािशत मािहती :- 

1. योजना िनहाय मंजूर लाभधारकाचंी यादी लावली. 
2. योजना किरत उि ठ ा त झा यावर िस द केले. 
3. ामसभा योजना बाबत िस दी 
4. हाराशी बाबत िस दी 
5. इंिदरा आवास योजना िनवड यादी िस दी/शबरी आवास/ पारधी/ धानमं ी आवास योजना िनवड यादी िस द 

कर यात यतेे. 
6. कलाकार मानधन वाटप यादी िस दी 
7. मािहतीचा अिधकारी िस द करणे. 
8. महारा  ामीण रोजगार हमी योजना (एमआरइजीएस) 

 
अ. . मािहती किरता आव यक िफस िफस 

1 मािहती  किरता नमु यात अज  बाबत 10 . रोख कवा िडमांड ा ट कोट फी टॉप 
कवा धनादेश 

2 तीस िदवासा म य ेमािहती दे यात येईल ित कागद 2 . झेरॉ स अज लागेल. 
3 मािहती किरता लागणारी कागद प का किरता ित कागद 2 . झेरॉ स अज लागेल. 
4 टपालाने मािहती पािहज ेअस यास पुण टपाल खच ावा लागेल टपाल खच सव 
5 िड कटेर कवा फलापी व पात मािहती अस यास 50 . ित िड क 
6 रेकॉड य  बघावयास 10 पये 
7 अपुण मािहतीसाठी अिपल करता येईल या किरता 20 . अज  सोबत भरणे 
8 काय लयाचा िनणय मा य नस यास या िव द रा य मािहती  

आयु ताकडे अज करता येईल 
20 . अज  सोबत भरणे 

 
 
 
     गट िवकास अिधकारी णेी-1 
       पंचायत सिमती  हगोली  
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िज हा पिरषद हगोली 
 

Right to Information Act 2005 
 

 
क ीय मािहतीचा अिधकार 2005 अंतगत कलम अ 4 (1) ब अ वये िस द 

करावयाची 
1 ते 17 मु ाचंीमािहती पु तका 

 
      पंचायत सिमती वसमत 
 
                    सन -2022 
                          
                           * * * * * * * * 
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माहीतीचा अिधकार 2005 

कलम 4 (1) (ब) 
प  - 1 

पंचायत सिमती, वसमत काय लयातील काय व कत य याचा तपिशल 
 
1 काय लयाचे नावं पंचायत सिमती, वसमत  
2 प ा   पंचायत सिमती, वसमत 
3 काय लय मुख  गट िवकास अिधकरी ेणी-1 
4 शासिकय िवभागाचे नावं  ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग 
5 कोण या मं लयातील खा याचा 

अिधिनयम 
ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग मं ालंय मंुबई 

. 
6 काय े   भौगोिलक काय प तालु यातील भाग व 

महसुलीची गांव े 
7 िविश ट कामे ामीण िवकासाची संपुण कामे 
8  िवभागाचे येय धोरण ामीण भागातील िवकास कामे, पाणी पुरवठा, 

आरो य, िश ण, कृिष सुधारणा, बाधकाम र ते, 
शेततळे, पंचायत सिमती सेस फंडातील योजना 
राबिवणे. व इतर योजना. 

9  धोरण  ामीण भागातील गावंाचा िवकास तर उंचावणे  
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सव संबंिधत कमचारी 
 

अ.
 

नाव सव ी पद कायकामाच ेिव तारीत 
व प 

1 िड. आर. िचलगर  सहा. शासन अिधकारी शासिकय िनय◌ंं ण व 
तपासणी  

2 डी. एस. जोशी किन ठ शासन अिधकारी शासिकय कामकाजाचे 
िनयं ्ं◌ाण व तपासणी  

3 पी.एस. पवार सहा यक लेखािधकारी 
 

लेखा िवषयक कामे 
,देयकां या न दी घेणे व इतर 
लेखािवषयक न दवहया 
अ यावत ठेवणे 

4 ी  एस. ह.माने क.स.लेखािधकारी लेखा िवषयक कामे 
,देयकां या न दी घेणे व इतर 
लेखािवषयक न दवहया 
अ यावत ठेवणे 

5 आर.बी. बळवतें किन ट सहा यक (लखेा ) लेखा िवषयक कामे 
,देयकां या न दी घेणे व इतर 
लेखािवषयक न दवहया 
अ यावत ठेवणे 

6 बी.टी. शदे  िव तार अिधकारी (पंचायत) ाम पंचायत कामाचे  
िनयं ण व तपासणी                  

7 गोरे बी.आर.  िव तार अिधकारी (पंचायत) ाम पंचायत कामाचे  
िनयं ण व तपासणी                                     

8 एम. डी. गायकवाड िव तार अिधकारी (पंचायत) ाम पंचायत कामाचे  
िनयं ण व तपासणी                                     

9 िर तपद कृिष अिधकारी कृिष िवषयक सुधारणा व 
शासिकय योजना राबिवणे 
शेतक यानंा मागदशन. 

10 जी.बी. दिहवडे कृिष अिधकारी कृिष िवषयक सुधारणा व 
शासिकय योजना राबिवणे 
शेतक यानंा मागदशन. 

11 एस. के. िशवणकर िव तार अिधकारी कृिष कृिषिवषयक कामे योजना 
िपक संर ण व पाहणी 

12 जी.एस. सोनट के िव तार अिधकारी कृिष कृिषिवषयक कामे योजना 
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िपक संर ण व पाहणी . 
13 िर तपद िव तार अिधकारी  आरो य आरो य िवभागातील रा य 

कामे व आरो य सुिवधा व 
िनयंत ण 

14 एम. आर. सुयवशंी आरो य सेवक ज म मृ यु नोदी,पाणी नमुने 
कंुटंुबक याण िश ण व 
इतर आरेा य िवषयक कामे 

15 एस.बी. अंभोरे  िव तार अिधकारी (सा)ं. सां यकी मािहती, वा षक 
शासन अहवाल  

16  एम. ए. बेग शाखा अिभयतंा ामीण भागातील िवकास 
बाधंकामे न दिवणे देखरेख व 
िनयं ण  17 एस. आर. मंठेकर शाखा अिभयंता 

18 एम.ए. मुर या किन ठ अिभयंता ामीण भागातील िवकास 
बाधंकामे न दिवणे देखरेख व 
िनयं ण  

19 एस. पी. आ हाड  थाप य अिभयां ीकी सहा यक ामीण भागातील बांधकाम / 
िविवध  िवकास कामाम ये 
मदत करणे. घरकूल 
बाधंकामे नो◌े◌ंदिवणे व 
काय लयातील कामकाज व 
प यवहार ( स. ा. रो. 
यो. ्  ( ामपंचायत )  

21 एस.एन.व डकर  -----//---- 
22 एन.डी. कोकडवार -----//---- 
23 पी.आर. उबारे -----//---- 

24 आर. एम. सवनेकर आरेखक बाधंकाम िवभाग,  घरकूल, 
आयोग,व इतर बाधंकाम 
िवषयक कामे  

25 एन.डी. परश ू किन ठ सहा यक आ थापना (सा) व आ थापना 
(पं) 

26 ए.डी. बोधनकर विर ठ सहा यक  आ थापना-2 (पंचायत)  
ामसेवक/ ािवअ 

 सेवा िनवृ ी करणे लेखा 
शाखा  

27  अफरोज कादरी  विर ट सहा यक सव कारचे, प यवहार 
कृिष िवभागातील कामे व 
कृिष भाडंार  

28 एस. डी. हाके विर ट सहा यक ितिनयु ती िज हा पिरषद 
हगोली काय लय  

29 िर त पद विर ट सहा यक आ थापना सामा य -1 
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(काय लयीन) 
30 एस. डी. सदावत किन ठ  सहा यक 13 वा िव  आयोग ा.ंप. 

तर  
31 कु. बादाड एम.एस. किन ठ सहा यक समाजक याण िवभाग 
32 पवार आर.एम.  किन ठ सहा यक ए.बा.िव.से.यो. क प 

वसमत 
33 भोसले एन. ह. किन ठ सहा यक पंचायत-3 ामसेवक त ारी 
34 काळे िड. एम.  किन ठ सहा यक आवक िवभाग 
35 य.ुपी. राठोड  किन ठ सहा यक जावक िवभाग 
36 ीमती  ह.डी. 

देशमूख  
किन ठ सहा यक पंचायत-2  

37 िड.ए. जाधव किन ठ सहा यक कृिष िवभाग 
38 िर तपद किन ठ अिभयंता पाणी टंचाई व ा.पा.पू. 

िवभागाचीकामे 
39 एम.एम. च हाण  हात पंप या ीकी  हातपंप दु ती चे कामे 

करणे  व हात पंप मदतिनस 
याचे क ◌ामावर िनय ण  

40 स यद रजा अली   वाहन चालक  पंचायत सिमतीचे वाहन 
चालवीणे व देखभाल 

41 एस.पी. चुंचकेर  पिरचर   
42 ीमती पुरी एस.एस. पिरचर  
43 ीमती िगरी एम.पी. पिरचर  
44 एस. डी. बनसावडे पिरचर  
45 एम.सी. पुंडगे पिरचर   
46 एम.सरोदे पिरचर   
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ाम िवकास अिधकारी व ामसेवक याचंी यादी 
पंचायत  सिमती वसमत 

अ. 
. कमचा याचे नाव पदनाम ामपंचायतीचे नाव फोन माकं 

1 गुडेवार डी. एन. ाम िवकास अिधकारी आरळ 7588160315 
2 िगरी एम. एस. ाम िवकास अिधकारी पुयणी खु 9421381042 
3 बोचरे आर. डी. ाम िवकास अिधकारी पां ा शदे 9637230248 
4 कोकरे िट.एल. ाम िवकास अिधकारी कु ं दा 9822639291 
5 िर त पद ाम िवकास अिधकारी  
6 स यद ज.े एस. ाम िवकास अिधकारी करंजाळा  

      िहरडगाव 9096039418 
7 गोलवेार ए.एम. ाम िवकास अिधकारी िसरली  9421864925 
8 भोसले िब.आर. ाम िवकास अिधकारी ह ा 7798380929 
9 थोरकर एम. एम. ाम िवकास अिधकारी काय लयीन मासाठी 8390349068 

10 पोपलाईत बी. जी. ाम िवकास अिधकारी गंुडा 9850093353 
11 देसाई डी. ही. ामसेवक ं ज त. आसेगाव 9860724083 
12 कदम बी. एन. ामसेवक कु ं दवाडी  9850702674 
13 खाडे एस. के. ामसेवक राजवाडी 9175932759 
14 काळे आर. ए. ामसेवक रेऊलगाव 9881795679 
15 भडंारे के. एस. ामसेवक टाकळगाव 8421827547 
16 आळणे एस. सी. ामसेवक बाभळुगाव  9850733580 
17 नरवाडे य.ु एस. ामसेवक िरधोरा 9923094386 
18 पवार आर. ए. ामसेवक सुकळी 9767809677 
19 सोगे आर. के. ामसेवक दारेफळ 9922141610 
20 च हाण आर. के. ामसेवक बोरी सावतं 9767784060 
21 िगरी के. जी. ामसेवक कुपटी 9011680708 
22 िगते ए. पी. ामसेवक कौठा 8007239410 
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23 नाईक बी. के. ामसेवक राजंोना 9623674714 
24 पेडगावकर आर. पी. ामसेवक काय लयीन कामासाठी 7775914222 
25 ग ड ही. पी. ामसेवक सावगंी बु. 7038904182 
26 स वधर एम. एस. ामसेवक पपळगाव कुटे 7776980585 
27 दुधाटे एस. एस. ामसेवक िचखली 7776980610 
28 भालराव एम. ए. ामसेवक टभणु  8888802316 
29 कातोरे एस. एन. ामसेवक तुळजापुरवाडी 9657851537 
30 लािसाकर एस. एन. ामसेवक गणेशपुर 8275948452 
31 िचतेवार ए. एस. ामसेवक सारोळा 9156937001 
32 च े य.ु एल. ामसेवक लहान 7775086806 
33 गोरे पी. एम. ामसेवक दाभडी 9421388206 
34 डाखोरे एस. बी. ामसेवक महमदपुरवाडी 8007244040 
35 आझादे डी. के. ामसेवक बोराळा 9552421911 
36 सुयवशंी आर. बी. ामसेवक अकोली 9637876287 
37 इंगळे ए. बी. ामसेवक कागबन 8805974274 
38 भोसले एम. एस. ामसेवक जवळा खंदारबन 9860494902 
39 इंगोले जी. बी. ामसेवक मुडी 9922080606 
40 टाफ के. टी. ामसेवक पाड  खु. 9423727261 
41 बैस ही. य.ु ामसेवक नहाद 9421768037 
42 पुरी बी. एम. ामसेवक लोळे र 9921370436 
43 जाधव एस. एल. ामसेवक काय लयीन कामासाठी 7385060291 
44 िबबेकर पी. ज.े ामसेवक हयातनगर 9404709389 
45 इंगोले एस. एन. ामसेवक परजा◌ा 8698193205 
46 गोरे ही. एम. ामसेवक िनलंबीत 8412806540 
47 सदावत ही. डी. ामसेवक हापसापुर 9673091954 
48 भागवत एस. पी. ामसेवक लोण बु. 9421860543 
49 घोळव ेएस. एस. ामसेवक दगड प ी 8421327727 
50 ढगे जे. ही. ामसेवक बोरगाव खु. 7767023545 
51 नखाते एस. एस. ामसेवक तेलगाव 8390535493 
52 वानोळे एस. जी. ामसेवक थोरावा  8275939149 
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53 राऊत एस. पी. ामसेवक वाखारी 9921648502 
54 िवभतेु एम. सी. ामसेवक ा हणगाव  7588156386 
55 हनवते◌े बी. डी.  ामसेवक मोहगाव 9421481976 
56 इंगळे िब.के. ामसेवक पाड  बु. 9422850532 
57 पुंड एस. आर. ामसेवक ढवुळगाव 9421539754 
58 मलवाड िड.ए. ामसेवक पळशी 9970457665 
59 खंदारे आर.एम. ामसेवक मु ं बा ब.ु 7775975999 
60 नागरगोजे एम.पी. ामसेवक रोडगा 9822709528 
61 जोशी पी.एल. ामसेवक महागाव 8855848987 
62 देशमुख एन. पी. ामसेवक िवरेगाव 7588082640 
63 तेलगोटे आर. आर. ामसेवक जुन ा 9175634019 
64 असवार पी. बी. ामसेवक आडगाव (रं) 9404070577 
65 राठोड डी. डी. ामसेवक वापटी   
66 सुळ जी. एम. ामसेवक खाडेंगाव 9404077979 
67 खेडकर डी. एम.  ामसेवक सोमठाणा 9403306030 
68 काळे डी. एम.  ामसेवक पां ा सती 7276157390 
69 वाघमारे एम. एस. कं. ामसेवक सातेफळ 8237341490 
70 लटपटे पी. एस. कं. ामसेवक सुनेगाव 8180038484 
71 चाटनकर ए. यु. ामसेवक पां ा बो.  7775059046 
72 लुटे के. एस. ामसेवक धानोरा 9049243599 
73 चौधरी एस. के. ामसेवक एक खा 7038592684 
74 च हाण एम. डी. ामसेवक सुती रजा 9850538802 
75 जटाळे एल. एम. ामसेवक डी स खु 9921563396 
76 डूकरे डी. एा. ामसेवक वाघी 9503287480 
77 कदम एस. सी. ामसेवक कळंबा  8888698270 
78 धुळे एस. बी. ामसेवक वाई त. धामनगाव 9225921387 
79 िर त पद ामसेवक    
80 िर त पद ामसेवक    
81 िर त पद ामसेवक   
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मालम ेचा तपशील 

11
. 

मालम ेचा तपशील  :-  पंचायत सिमती ता यातील वतं  इमारत व 3 
गोडावुन, व कमचारी िनवास थाने (16) 

12 उपल ध सेवा  :- ामीण भागातील िवकासा या संपुण सेवा आहेत कृिष 
औजारे, औषधी, व इतर कृिष िनिव टा उपल धते 

माणे वाटप कर यात यतेात. तसेच हातपंप दु ती, 
कलाकार मानधन, गरजंुना िटपप े िशलाई मिशन 
वाटप ई.  

13
. 

काय लयीन दुर वनी . व 
वळे  

:- 02456 -222430 
वळे ◌ः- 9.45 ते 5.45 

14
. 

सा तािहक सु ी व तपशील  :- दर रिववार आठव ातील दुसरा व चौथा शिनवार 
सु ी, शासना या घोिषत सावजिनक सु ा.  

15
. 

सेवसेाठी ठरिवले या वळेा  :- 10 ते 2 व 2.30 ते 5.45 

 
ा प त ता  

 िवकास अिधकारी वग 1  
 
 

िव. अ. ( सा)ं  िव. अ. कृिष  कृिष 
अिधकारी  

िव. अ. 
आरो य  

िव. अ. 
उ ोग  

िव. अ. 
ङ   
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िव. अ. ( बा)ं  शाखा 

अिभयंता  
िव.अ. 

पंचायत  
   

 
 
 

सहा यक शासन अिधकारी 
 
 
 

 
विर ठ सहा 
 

 
किन ठ 
सहा य
क 

 
स.ल.ेअ
. 

 
क.ले.अ. 

 
व.स.ले
खा  

 
क.स. 
लेखा 

 
आरो
य 

 
िवजतं

ी        
मेकॉिन
क 

 
हातपंप    मदतिनस 

 
 

सेवक 
 
 
 
 

वसमत  सापटगाव  व डच
पान  

वटकळी  पानकने
रगाव  

जयपुर  आजेगाव  जव
ळाबु  

गोरेगाव  माझोड  

 
बाभळुगा

व  
कहाकर बु  सवना कडोळी  ह ा हवाडी  साखरा कापड

िसगी 
पुसेगाव  मकोडी  
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 कलम 4 (1) (ब) नमुना अ ( )् 

प -2 
वसमत   पंचायत सिमती/काय लयातील अिधकारी  व कमचारी यां या अिधकाराचा 

तपिशल 
अ.

. 
पदनाम अिधकार 

आ थक 
अिधकार 
शासकीय 

कोणता कामाचा 
िनयम/शासकीय 
पिरप कानुसार 

अिभ ाय 

1 2 3 4 5 
1 गट िवकास 

अिधकारी वर्ग-
1 

आ थक मा.मु.का.अ. यानंी िवतरीत 
केले या अिधकारानुसार 
िवकास िनधी मासीक वतेन 
िवतरीत 

ग.िव.अ. यानंा अिधकार 
दान िज.प. तराव न 

केला जातात. 

  शासकीय  मा.मु.का.अ. यानंी वळेोवळेी 
िवतरीत केलेले अिधका याचा 
वापर 

 

2 सहा. गट  
िवकास 
अिधकारी वग-2 

आ थक महारा  शासन ाम िवकास 
व जलसंधारण िवभाग 
शा.िन. ं . मिवसे10/2014 

. ं .207/आ था-3(अ) िद. 
30/10/2014 अ वय े

पंचायत िवभाग, कृिष 
िवभाग, पशुसंवधन िवभाग, 
समाज क याण 
िवभागातील कमचा-याचंे 
वतेन देयके 

  शासकीय  शासनाने व मा. मु.का.अ. 
यानंी िवतरीत केले या 
अिधकाराचा वापर 
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कलम 4 (1) (ब)  ्नमुना (ब) 
वसमत   पंचायत सिमती/काय लयातील अिधकारी  व कमचारी यां या अिधकाराचा 

तपिशल 
 

अ.
. 

पदनाम कत य कोण या काम िनयम 
शासन िनणय/पिरणाम 

अिभ ाय 

1 2 3 4 5 
11 गट िवकास 

अिधकारी वग-1 
आ थक 

 
शासकीय 

कामकाज करणे 

वळेोवळेी शासनाने व मा.  
मु.का.अ. यानंी िदले या 

आदेशानुसार 

 

2. सहा. गट  िवकास 
अिधकारी वग-2 

आ थक 
 

शासकीय 
कामकाज करणे 

वळेोवळेी शासनाने व मा.  
मु.का.अ. यानंी िदले या 

आदेशानुसार 
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िनणय ि येतील जबाबदारीचे उ रदाई व िनि त क न कायप दतीचे काशन 
 

अ.
. 

कामाचे व प कालावधी कामासाठी जबाबदार अिधकारी अिभ ाय 
1 2 3 4 5 
1 घरकुल योजना अथ क वष त वयै तीक लाभधारक 

ा.से/ ा.गृ.अ/.क.अ./शा.अ./ ा.
प.स.म. 

 

2 म. ा.रो.ह.यो.  अथ क वष त गट िवकास अिधकारी  
3 दिलत व ती योजना अथ क वष त ा.पं.क.अ.  
4 ताडंा व ती िवकास योजना अथ क वष त ---//---  
5 अंगणवाडी बाधंकामे अथ क वष त ा.प.सरपंच/ ा.से.क.अ.  
6 शाळा दु ती बाधंकामे अथ क वष त ---//---  
7 समाज मंिदर बाधंकामे अथ क वष त ---//---  
8 शाळा, शौचा य बाधंकामे अथ क वष त शाळा सिमती  
9 र ते िवकास बाधंकामे अथ क वष त ाम पंचायत  

10 धान मं ी आवास योजना 
ामीण 

अथ क वष त उपिवभाग  बाधंकाम  

11 14 व 15 वा िव  आयोग अथ क वष त ामपंचायत  
12 राजीव गाधंी घरकुल योजना अथ क वष त ामपंचायत  
13 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृिष 

वावलंबन योजना (िवहीर) 
आ थक वष त ा.से./िव तार अिधकारी (कृिष), 

कृिष अिधकारी 
 

14 िबरसा मं◌ुडा कृिष ातंी 
योजना (िवहीर) 

आ थक वष त ा.स.े/िव तार अिधकारी (कृिष), 
कृिष अिधकारी 

 

15 बाळासाहेब ठाकरे मृती ाम 
पंचायत बाधंणी काय म 

आ थक वष त ा.प.सरपंच/ ा.से./क.अ./शा.अ.  
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नमु याम ये कामाच े गती करणे 
इंिदरा आवास योजनेचा गोषवारा सन 2018 - 2019 

 अ. . वष योजने एकुण मंजुर पुण गतीवर र  
सु  
नाही एकुण 

1 2019-20  PMAY    
2 2019-20 SABARI     
3 2019-20 RAMAI  

कलम 4 (1) (ब) नमुना (ब) 
कामाची कालमय दा--------------- काम पुण हो यासाठी येक कामाची कालमय दा 

अ.
. 

कामाचा कार कामे िदवस तास 
पूण 
कर यासाठी 

जबाबदार अिधकारी त ार िनवारण 
अिधकारी 

1 घरकुल योजना घरकुल अ थक वष त लाभधारक/ ा.गृ.अ. ग.िव.अ. 
3 दिलत व ती योजना िसमेट कॉ ीट 

र ता/नाली/समाज 
मंिदर 

अ थक वष त ामसेवक समाज 
क याण 

5 ताडंा व ती बांधकामे िसमेट कॉ ीट 
र ता/नाली/समाज 
मंिदर 

अ थक वष त ा.से. ---//--- 

6 अंगणवाडी बाधंकाम अंगणवाडी बांधकाम अ थक वष त ---//--- ---//--- 
7 िवशेष घटक  योजना लाभधारक अ थक वष त अिधकारी ---//--- 
8 बायो गॅस बाधंकामे लाभधारक अ थक वष त अिधकारी ---//--- 
9 धान मं ी ामोदय यो. ---//--- अ थक वष त ाम सेवक ---//--- 
10 हातपंप दु ती ा.प. तर अ थक वष त िवजतं ी ---//--- 
11 नळ पािण पुरवठा ---//--- अ थक वष त उप अिभयंता ा.से. उप अिभयंता 

ा.से. 
12 वयंरोजगार योजना िड.आर.िड.ए अ थक वष त लाभाथ  /िव.अ. ग.िव.अ. 
13 महा मा गाधंी रा ीय 

ामीण रोजगार हमी 
योजना -महारा  

ा.प. तर अ थक वष त उप अिभयंता ा.से.. ---//--- 

14 मानव िवकास िमशन ---//--- अ थक वष त उप अिभयंता ा.से. ---//--- 
15 राजीव गाधंी घरकुल 

योजना 
--//-- अ थक वष त उप अिभयंता ा.से. ---//--- 
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 कलम 4 (1) (ब) 5 नमूना अ. 

वसमत पंचायत सिमती कामशी संबंिधत िनयम / अिधिनयम 
 

अ. . सूचना नुसार िवषय िनयम अिभ ाय अस यास 
1 महारा  िज.प.प.स. अिधिनयम 1968 1961  
2 मंुबई ा.प.ं अिधिनयम 1958 1958  
3 महारा  नागरी सेवा िनयम 1981  
4 महारा  िज.प.प.ंस.िनधी 1968  
5 महारा  िज.प.प.स. अथ संक प 1966  
6 म.िन.प.प.स. लेखा िनयम 1981  
7 म.िज.प.प.स.िश त व अपील 1964  
8 u मािहती अिधकार अिधिनयम  2005  
9 गा.ना.स.ेिव.वतेन 1981 

सुधारणा 2010 
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 वसमत पंचायत सिमती कामाशी संबंिधत शासन िनणय 

 
अ.

. 
शासन िनणय नुसार िवषय शा.िन. अिभ ाय 

1 शासन िनयु ती महारा  अिधिनयम 1961   
2 पं.स. कामकाज मुंबई अिधिनयम ( ाम पंचायत) 1958  
3 सभापती व सद य िनयु ती   
4 शासकीय वाहाना या वापर 

धोरण 
शा.िन. ह.वाहान 1003 

. .72/2003-05 शासन िनणय 
3/6/2005 

 

5 िनवृ ी वतेन महागाई वाढ शा.िन.िव.िव. 28/3/05  
6 मािसक वतेन बँके माफत शा.िन.िव.िव. 28/8/05  
7 घर बाधंनी अ ीम अनुदान शा.िन.िव.िव. 9/2/05  
8 िविवध अं ीम अनुदये मय दा शा.िन.िव.िव. 20/6/05  
9 वाहाने वापराचे धोरण शा.िन.िव.िव. 22/7/05  

10 शासकीय वाहान खाजगी 
कामासाठी वापर 

शा.िव.िव. 8/7/2005 ित िक.मी. 8 पय े

11 गुणवतं कमचारी, अिधकारी 
गौरव 

शा. ा.िव.िव.िप. 2/5/05 अिधकारी / कमचारी 
ताव 

12 गावातील  शा.िन.पा.पू. व छता 17/8/2005 ामीण भागात वापर 
करणे 

13 मािहतीचा अिधकार 2005  12/10/2005 पासून लागु  
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                                      कलम 4 (1) (ब) 5 नमूना क. 

वसमत  पंचायत सिमती कामाशी संबधंीत पिरप के 
अ. . शासन िनणय नुसार िदलले े

िनयम 
शासन िनणय व तारीख अिभ ाय 

1 2 3 4 
1 जल वरा य योजना शा.िन. .जल व-2004/ -

3942/पापु.11 िद.6 ऑ टां◌ं◌ेबर 2004 
 

2 ामीण भागात शौचालय शा.िन. .सं वअ-2000/ .352/पाप-ु
16 िद.27 जुलै 2000 

 
3 ाम पुर कार योजना शा.िन. .सं वअ-2000/ .352/पाप-ु

16 िद.27 जुलै 2000 
 

4 इंिदरा आवास योजना शा.िन. .इआयो-12010/ -
34/योजना-10 िदनाकं 9 एि ल 2010 

 
5 महारा  ामीण रोजगार हमी 

योजना 
शा.िन. .म ारोहयो-2006/ -
104/रोहयो-10 िद.19 ऑ ट बर 2006 

 
6 वृ द कलावतं योजना शा.िन. .सकसा◌ंंकाि वपिव 

क.एफएएएस-
1090/ .300/सा/ंका.1◌्र िद.16 माच 
1991 

 

7 महारा  ामीण रोजगार 
योजना- ् 

शा.िन. .म ारोहयो-2006/ -
104/रोहयो-10 िद.19 ऑ ट बर 2006 

 
8 ा.प. शासक िनयु ती मंुबई अिधिनयम  

( ाम पंचायत) 1958 
 

9 पं.स. कामकाज महारा  िज हा पिरषदा व पंचायत 
सिमती  अिधिनयम  1961 व 
मंुबई ( ाम पंचायत) 1958 

 

10 अथसंक पीय अंदाज 2014-15  मा.श.िव.िव. पिरिश ठा 19/9/05  
11 कमचा यानंा सोईची बँक बाबत शा.िन.िद. 01/06/2005  
12 शासकीय कमचा याचंी सेवा 

िवषयक मािहती 
शा.िन.िद. 06/06/05  

13 थािनक पुरक काम धारकानंा 
भ ा शहरे, गाव े

शा.िन.िद. 17/6/05 सुधारीत त 
शहरे, गाव े

14 महारा  मािहती अिधकार क  शासन िनणय 2005 सव मािहती 
15 महारा  ामीण रोजगार हमी 

◌ेयोजना 
23/12/2005  
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कलम 4 (1) (ब) 5 नमूना ड. 
वसमत u पंचायत सिमती कामाशी संबंिधत काय लयीन आदेश धोरणा मक 

 
अ. . शासन िनणय नुसार िदलेले 

 िवषय 
पिरप क माकं तारीख अिभ ाय 

1 2 3 4 
1 महारा  ामीण रोजगार 

हमी योजना 
शा.िन. .म ारोहयो-2006/ -
104/रोहयो-10  
िद.19 ऑ ट बर 2006 

 

2 महारा  ामीण रोजगार 
हमी योजना- ् 

शा.िन. .म ारोहयो-2006/ -
104/रोहयो-10  
िद.19 ऑ ट बर 2006 

 

3 जवाहर या ती िविहर - स या योजना 
नाही. 

4 इंिदरा आवास घरकुल 
योजना 

शा.िन. .इआयो-12010/ -
34/योजना-10 िदनाकं 9 एि ल 2010 

 
5 शालैय शौचालय बाधंकामे शा.िन. .सं वअ-2000/ .352/पापु-

16  
िद.27 जुलै 2000 

 

6 दिलत व ती सुधार योजना शा.िन. 
/दवसू◌ु/2008/ /524/िवघयो1 

दनाक 14/11/2008 
 

7 तांडा व ती िवकास शा.िन./सामाजीक 
याय/दवसू/2006 .201/मावक2  
दनाकं 5/5/06  

 

8 यशवतं ा.स.योजना शासन प  माकं य ािव-
2011/ 26/पंरा6 िदनाकं 18/4/11 
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कलम 4 (1) (ब) 5 नमनूा इ. 

वसमत पंचायत सिमती काय लयाम ये उपल ध द ताऐवजाची यादी 
 

अ. . कमचारी/अिध
कारी नावं 

द तावजेा
चा द कार 

िवषय संबंिधत 
य ती 

पदनाव 
 य तीचे 
िठकाण 
उपरो त 
काय लय 

1 2 3 4 5 6 
1 बाधंकाम 

शाखा 
 बाधंकाम  बाधंकाम या बाधंील योजना  

मािहती 
 क. आरेखक ग.िव.अ.काय ल

य 
2 पंचायत शाखा 

समजा 
क याण 

---//--- ा.प. कामकाज बाबत व 
योजने या बाबतीत 

िव.अ. (पं) 
क.सा.व.सा. 

   --//-- 

3 लखेा शाखा ---//--- लेखा िवषयक बाबी सा.ले.अ. ---//--- 
4 आ थापना ---//--- कमचा याचंी वयै तीक 

मािहती मािसक सभा 
किन ठ 
सहा यक  / 
विर ठ 
सहा यक 

---//--- 

5 पाणी पुरवठा ---//--- हातपंप िव तु पंप देखभाल 
वसूली बाकी अिध हण 

क. अिभयंता/ 
िवजतं ी 

---//--- 
6 कृिष शाखा ---//--- कृषी योजना िपक वध , 

औषधी िवढ़ोता 
बायोगॅस/िपक पिर थती  
पज यमान 

कृ.अ. 
िब.म.कृिष 

 

7 आरो य  आरो य िवषयक कु.क. 
ज म-मृ यु कुपोिशत बालके, 
शाखा तपासणी, पाणी नमुने 
पुण वापर 

िव.अ.आरो य 
एम.पी. ड यू 

---//--- 

8 बाधंकामे   बचत गट, स.भा.सं था 
लाभधारक 

िव.अ. ---//--- 
9 भाडंार शाखा   कृिष अवजारे, औषधी,  क.स. ---//--- 
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 कलम 4 (1) अ 6. 

वसमत u पंचायत सिमती काय लयाम ये उपल ध द ताऐवजाची वगवारी 
अ. . िवषय द तावजेाचा कार 

न ती हावचर 
मखु बाबी तपशील  सुर ीत ठेव याचा 

कालावधी 
1 2 3 4 5 
1 मुळ सेवा पु तीका मुळ सेवा पु तीका  कमचारी मािहती 30 वष 
2 मोजमाप पु तीका रिज टर बांधकाम बाबी 30 वष 
3 मुळ पगार प के पगारप कबकु कमचारी पगार 30 वष 
4 बकँ बकू पु तीका  देणे-येणे नां◌देी 30 वष 
5 धनादेश वाऊटर लीप देणे र कम 30 वष 
6 आवक जावक रिज टर जाणारा-येणारा टपाल 30 वष 
7 वाहन पु तीका लॉकबकु वाहान वापर नोदी 30 वष 
8 भांडार  साठान दवही ा त-वाटप न दी 30 वष 
9 माणके देयक बचं िदले या र कमेचे िबल े 30 वष 

10 इतर मह वाचे िज.आर. थाई आदेश संिचका ा त शासन िनणय 30 वष 
11 शासन पिरप के ---//--- ---//--- 30 वष 
12 जमानत नामे सिंचका कमचारी जमानत 30 वष 
13 वयै तीक सिंचका सिंचका  प यवहार 20 वष 
14  योजना सिंचका ---//--- योजना िवषयक प यवहार 5 वष 
15 िकरकोळ रजा  ---//---- कमचारी रजा मािहती 1 वष 
16 िकरकोळ सिंचका ---//--- िकरकोळ प यवहार 2 वष 
17 मािहती सिंचका ---//--- प यवहार 2 वष 
18 अंदाज प के ---//--- बांध क ◌ामाची मािहती 15 वष 
19 मासीक सभा भाग-1 ,भाग-2 पंचायत सिमती सभै◌े या न दी 10 वष 
20 बजटे सिंचका सिंचका योजना िनहाय तरतुद 5 वष 
21 बांधकाम ताव अंदाजप क कामाबाबतचे प के ---//--- 
22 कृिष योजना सिंचका योजना बाबत प यवहार 10 वष 
23 समाज क याण योजना रिज टर व संिचका योजना बाबत प यवहार,व 

लाभाथ  न दी 
10 वष 
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कलम 4 (1) (ब) 7 
वसमत पंचायत सिमती काय लया या पिरनामकारक कामासाठी जनसामा यस ामसलत करावयाची 

यव था 
 

अ. . स ा िवषय काय लयातील कोण या अिधिनयम पुनरावृती क न 
1 2 3 4 5 

1 लाभधारक िनवड मा.सभा म.िज.प. पं.स. 1961 -- 
2 योजनाचे िनयोजन ---//--- म.िज.प. पं.स. 1961  
3 िवकास कामाचा आढावा ामसभा म.िज.प. पं.स. 1961  
4 सरपंच मेळावा वाष क  म.िज.प. पं.स. 1961  
5 सरपंच सद य िश ण िश ण  म.िज.प. पं.स. 1961  
6 मिहला मेळाव े बचत गट िज. ा.िव.य.ंिनयमा नुसार  
7 कमचारी िश ण  कामकाज  ा.िव.िव. मं ालय  याचंे 

शा.िन. माणे 
 

8 भाग सिमती ामीण तर 
कामकाज 
िनमं ण 

म.िज.प. पं.स. 1961  

9 सरपंच सिमती  सभापती िनमं ण 
मासीक 

म.िज.प. पं.स. 1961  
10 ामसेवक मासीक सभा ामीण 

िवकासाची गती 
मंुबई ाम पंचायत 
अिधिनयम - 1958 
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कलम 4(1) (ब) ( ) नमुना (क) 
वसमत येथील पंचायत सिमती काय लया या पिरषदांची यादी काशीत करणे  

अ.
. 

पिरषदेचे नाव  पिरषदेचे सद य पिरषदेचे 
उि ट 

िकती वळेा 
घे यात येते 

सभा 
जनसामा यासंा
ठी खुली आहे 

कवा नाही 

सभचेा 
कायवतृांत  

1 2 3 4 5 6 7 
1 ामसभा  सव ाम थ िवकास 

योजना 
राबिवणेसाठी 
धोरण िनि त 
करणे 

वष तून 6 
वळेा  

खुली आहे ाम पंचायत 
तारावर 
ामसभचेा 

कायवतृातं 
उपल ध आहे. 

2 भाग सिमती िज.प.सद य, 
प.ंस.सद य, पं.स.ने 
िनयु त केलेला 
िव तार अिधकारी 

िवकास 
कामातील 
अडचणीची 
सोडवणकू 
करणे. 

दरमहा खुली आहे उपल ध आहे. 

3 सरपंच सिमती तालु यातील 1/5 
सरपंचाची िनवड 
क न मा.उपसभापती 
याचंे अ य तेखाली 
िवकास कामावर चच  
केली जाते. िव तार 
अिधकारी पदिस द 
सिचव असतात. 

िवकास 
योजना 
पिरणामकार
क िरतीने 
राबिवली 
जाते. 

दरमहा सरपंचासाठी उपल ध आहे. 

4 प.ंस. वसमत. 
मासीक सव 
साधा-रण सभा  

पंचायत सिमतीचे सव 
सद य  

िवकास 
कामा या 
योजना 

भावी पणे 
राबिवणे 
बाबत चच  व 
ठराव 

दरमहा खुली नाही उपल ध आहे. 

 
कलम 4(1) (ब) ( ) नमुना (ड) 

वसमत येथील पंचायत सिमती काय लया या कोण याही सं थेची यादी काशीत करणे  
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अ. . सं थेचे नाव  सं थेचे सद य सं थेचे उि ट िकती 

वळेा 
घे यात 

येते 

सभा 
जनसामा यांसाठी 
खुली आहे कवा 

नाही 

सभचेा 
कायवतृांत  
(उपल ध ) 

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
 
 

कलम 4 (1) (ब) 8 नमुना अ. 
वसमत u पंचायत सिमती काय लया या सिमतीची यादी कािशत करणारे. 

अ.
. 

सिमतीचे 
नावं 

सिमती
चे 

सद य 
सिमतीचे उि ट िकतीवळेा 

घे यात येते 
सभाजन सामा य 
सव  साठी खुली 

आहे/नाही 
सभचेे 
कामे 

1 2 3 4 5 6 7 
1 पंचायत 

सिमती, 
वसमत u 

12 धोरना मक िनणय 
लाभधारक िनवडणे 
िवकास कामास िनधी 
देणे रोख र कम 
बाबत. िवभाग िनहाय 
िवषय र कमेस 
मा यता वळेेचे िनहाय 

येक 
मिह यात 

 
िवशेषसभा 

बोलव यास 
घेणे 

नाही येक 
मिह यात 
उपल ध 
होतो. 
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 कलम 4 (1) (ब) 8 नमुना ब. 

वसमत u पंचायत सिमती काय लया या सिमती यादी कािशत करणारे. 
 

अ.
. 

अिधका याचंे 
नावं 

सभचे 
सद य 

सभचेे उि ठ िकतीवळेा 
घे यात येते 

सभा जन 
सामा य 

साठी खुली 
आहे/नाही 

 सभचेे 
काय लय 
उपल ध 

1 2 3 4 5 6 7 
1 मािसक सभा 

प.ंस. 
13 धोरना मक िनणय  मािसक  नाही उपल ध 

2 िवशेष सभा 12 ---//--- गरजनुेसार ---//--- ---//--- 
3 आमसभा सवसरपंच 

अिधकारी 
िवकास कामाचे िनणय  वष तून 1 वळे खुली आहे.  उपल ध 

4 ामसेवक 
मासीक सभा 

ामसेवक  िवकास कामाचा 
आढावा 

मािसक 2 
वळेा 

नाही --- 
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 कलम 4 (1) (ब) 8 नमनुा -ब-9 

पंचायत सिमती वसमत u काय लयातील अिधकारी व कमचारी याचंी नावंे याचंे मािसक वतेन 
माहे िडसबर 2014 

अ
.

 
अिधकारी/ कमचारी नांव े पदनाम वग जु िदनाकं एकूण वेतन 

1 िड. आर. िचलगर  सहा. शासन 
अिधकारी 

3 22/06/2006 40321/- 
2 डी. एस. जोशी किन ठ 

शासन 
अिधकारी 

3 21/06/2006 37465/- 

3 पी.एस. पवार सहा यक 
लेखािधकारी 

3 12/06/2010 37717/- 
4 माने एस. ह किन ठ 

लेखािधकारी 
3   

5 आर.बी. बळवतें किन ट 
सहा यक 
(लखेा ) 

3 02/07/2012 17200/- 

6 बी.टी. शदे  िव तार 
अिधकारी 
(पंचायत) 

3 01/08/2013 40531/- 

7 गोरे बी.आर.  िव तार 
अिधकारी 
(पंचायत) 

3 17/07/2014 39019/- 

8 एम. डी. गायकवाड िव तार 
अिधकारी 
(पंचायत) 

3 24/06/2014 28750/- 

9 जी.बी. दिहवडे कृिष अिधकारी 3 20/08/2008 36580/- 
1
0 

एस. के. िशवणकर िव तार 
अिधकारी कृिष 

3 06/09/2006 36373/- 
1
1 

जी.एस. सोनट के िव तार 
अिधकारी कृिष 

3 24/05/2011 37906/- 
1
2 

िर तपद िव तार 
अिधकारी  
आरो य 

3   
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1
3 

एम. आर. सुयवशंी आरो य सेवक 3 16/08/2011 31993/- 
1
4 

एस.बी. अभंोरे  िव तार 
अिधकारी (सा)ं. 

3 06/01/2001 46205/- 
1
5 

एम.एम. फारोखी  शाखा 
अिभयंता 

3 06/06/2011 62057/- 
1
6 

एस. आर. मंठेकर शाखा 
अिभयंता 

3 20/07/2002 55662/- 
1
7 

एम.ए. मुर या किन ठ 
अिभयंता 

3 19/09/2014 44983/- 
1
8 

एस.एस.तुगनवार  थाप य 
अिभयां ीकी 
सहा यक 

3 07/06/2011 36625/- 

1
9 

एस.एन. भालरेाव  ------//---- 3 07/06/2011 41413/- 
2
0 

एस.एन.व डकर  -----//---- 3 29/11/2012 33601/- 
2
1 

एन.डी. कोकडवार -----//---- 3 22/08/2013 21841/- 
2
2 

पी.आर. उबारे -----//---- 3 11/11/2013 21841/- 
2
3 

आर. एम. सवनेकर आरेखक 3 01/04/2008 24445/- 
2
4 

एन.डी. परश ू किन ठ 
सहा यक 

3 04/09/2012 21652/- 
2
5 

ए.डी. बोधनकर विर ठ 
सहा यक  

3 01/06/2013 27091/- 
2
6 

बी. ह. गोधम किन ठ 
सहा यक 

3 12/07/2007 27427/- 
2
7 

 अफरोज कादरी  विर ट 
सहा यक 

3 12/08/2004 26293/- 
2
8 

एस. डी. हाके विर ट 
सहा यक 

3 05/09/2012 24634/- 
2
9 

पी.बी. देशपाडें  विर ट 
सहा यक 

3 05/09/2012 27039/- 
3
0 

एस. डी. सदावत किन ठ u 
सहा यक 

3 05/06/2004 20622/- 
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3
1 

कु. बादाड एम.एस. किन ठ 
सहा यक 

3 27/07/2007 25360/- 
3
2 

पवार आर.एम.  किन ठ 
सहा यक 

3 01/07/2012 20268/- 
3
3 

भोसले एन. ह. किन ठ 
सहा यक 

3 04/06/2011 25390/- 
3
4 

काळे िड. एम.  किन ठ 
सहा यक 

3 03/11/2012 17200/- 
3
5 

य.ुपी. राठोड  किन ठ 
सहा यक 

3 01/03/2008 26776/- 
3
6 

ीमती  ह.डी. देशमूख  किन ठ u 
सहा यक 

3 11/05/2008 22185/- 
3
7 

िड.ए. जाधव किन ठ 
सहा यक 

3 20/07/2007 19400/- 
3
8 

जी.बी. पवार किन ठ 
अिभयंता 

3 26/10/1987 50937/- 
3
9 

एम.एम. च हाण  हात पंप 
या ीकी 

3 01/03/1987 37654/- 
4
0 

स यद रजा अली   वाहन चालक 3 22/03/2001 23970/- 
4
1 

एस.पी. चुंचेकर  पिरचर 4 01/07/2014 17145 
4
2 

ीमती िगरी एम.पी. पिरचर 4 15/10/1998 21156/- 
4
3 

एस. डी. बनसावडे पिरचर 4 21/07/2008 13810/- 
4
4 

एम.सी. पुंडगे पिरचर 4 12/12/2014 8068/- 
1 GIRI M.S. VDO-  36759/- 
2 Sy.zameer. VDO 24500 
3 MORE S.B. VDO 46062 
4 GOLEWAR A M VDO 29808 
5 KOKARE T.L. VDO 5772 
6 PANCHAL A.D. VDO 30039 
7 BHOSLE B.R. VDO 45621 
8 BOCHARE R.D. VDO 40182 
9 GUDEWAR D.N. VDO 32727 
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10 JINTURKAR P.D. VDO 35394 
11 DESAI D.V. Gram Sevak 35436 
12 KADAM B.N. Gram Sevak 34113 
13 PAWAR S.V. Gram Sevak 24117 
14 ALAMWAD G.S. Gram Sevak 0 
15 KHADE S.K. Gram Sevak 34113 
16 POTEWAR N.K. Gram Sevak 39216 
17 BHANDARE K.S. Gram Sevak 33462 
18 ALANE S.C. Gram Sevak 35100 
19 KALE R.A. Gram Sevak 0 
20 GORE P.M. Gram Sevak 34428 
21 TARFE S.N. Gram Sevak 0 
22 PAWAR R.A. Gram Sevak 33147 
23 NARWADE U.S. Gram Sevak 34113 
24 SOGE R.K. Gram Sevak 29539 
25 DHAGE J.V. Gram Sevak 27162 
26 INGLE A.B. Gram Sevak 23170 
27 INGOLE S.N. Gram Sevak 27939 
28 MUKANE S.N. Gram Sevak 15492 
29 CHAVAN R.K. Gram Sevak 29539 
30 BHOSALE M.S. Gram Sevak 27162 
31 VIBHUTE M.C. Gram Sevak 26406 
32 HANWATE B.D. Gram Sevak 24264 
33 KUTE B.P. Gram Sevak 31593 
34 NAKHATE S.S. Gram Sevak 23762 
35 GITE A.P. Gram Sevak 31278 
36 KHANDARE R.M. Gram Sevak 26406 
37 INGOLE G.B. Gram Sevak 22941 
38 CHANNE U.L. Gram Sevak 31740 
39 KADAM S.C. Gram Sevak 26406 
40 PURI B.M. Gram Sevak 23340 
41 INGLE B.K. Gram Sevak 24957 
42 GoreV.M. Gram Sevak 33462 
43 BAIS V.U. Gram Sevak 24957 
44 DAKHORE S.B. Gram Sevak 20001 
45 SURYAWANSHI R.B. Gram Sevak 23592 
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46 SHINDE S.N. Gram Sevak 23592 
47 AZADE D.K. Gram Sevak 22941 
48 KOKARE B.N. Gram Sevak 21208 
49 GHOLVE S.S. Gram Sevak 23029 
50 MAGAR G.M. Gram Sevak 36003 
51 TARFE K.T. Gram Sevak 27120 
52 Bibekar P.J. Gram Sevak 24264 
53 Wanole S.G. Gram Sevak 24957 
54 Pedgaonkar R.P. Gram Sevak 20565 
55 Bokhare M.V. Gram Sevak 35982 
56 Khakare v d  Gram Sevak 23411 
57 Kharat p p Gram Sevak 22311 
58 Dudhate s s Gram Sevak 20639 
59 Garud v p Gram Sevak 22311 
60 Wankhade r s Gram Sevak 22941 
61 Bulange S V Gram Sevak 22941 
62 Sadawarte V D Gram Sevak 22941 
63 GIRI K G Gram Sevak 29115 
64 JADHAV S L Gram Sevak 22941 
65 KALE D P Gram Sevak 22941 
66 Satwadhar M S Gram Sevak 20639 
67 Chittewar A.S. Gram Sevak 20639 
68 BHAGWAT S P  Gram Sevak 23592 
69 NAIK B K Gram Sevak 24945 
70 ASWAR P B Gram Sevak 34617 
71 PUND S.R Gram Sevak 27162 
72 MALWAD D A Gram Sevak 22311 
73 NAGARGOJE M P Gram Sevak 22311 
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कलम 4 (1) (ब) (10) 

वसमत  पंचायत सिमती काय लया या अिधकारी व कमचा याचंी वतेनाची मािहती कािशत करणे. 

अ. . 
पंचायत 
सिमतीचे 

नांव लेखािशषक अहवाल वष तील खच शेरा 
   िज हा िनधी 

अिभकरण 
योजना   

1 2 3 5 6 7 
1 

वसमत 

1.अ शासन 1116079 0  
 2. सामाय शासन 74249342 0  
 3. िश ण 491447362 0  
 4. इमारत व दळणवळण 17834765 0  
 5 पाटबंधारे  0 0  
 6 वदैिकय  0 0  
 8. सावजिनक आरो य  20204421 11606654  
 

9. सावजिनक आरो य 
थाप य 0 0  

 11. कृिष 0 1783865  
 12. प ◌ुसवधन 9923680 0  
 13. जंगम 0 0  
 14.समाजक याण 29520921 0  
 

18.मिहला व 
बालक याण 0 5696164  

 20.संिकण 18998752 3510294  
  एकुण 663295322 22596977  
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कलम 4 (1) (ब) (11) 
वसमत u पंचायत िसमती काय लयाचे मंजूर अदंाजप क खच चातपशील  

 
अ. . अदंाप क 

िशषीचे 
वणन 

योजनेचे नांव मुळ तरतूद सुधारीत 
तरतुद 

खच अिभ ाय 

1 2 3 4 5 6 7 
1 50ऽ 

पंचायत 
सिमती 
वाढीव 
उपकर 

3- िश ण 
ा.शा.दुर ती ि डा पध  

1000 0 0  
2 4 - सावजिनक बाधकाम ◌ ़ 1000 800000 0 
3 9- सावजिनक आरो य थाप य 

हातपतं दु◌ु ती सुटेभाग 
खरे◌देी सावजिनक जुनी िवहीर 
दु ती. 

1000 0  

4 11- कृषी   
शेती सुधारीत औजारे◌े खरेदी 
वखर खरेदी 2008-09मधील 
पॉवर े खरेदी 2009-2010 
मधील पॉवर े खरेदी 

1000 70000 0 

5 
 

12- पशुसंवधन 
पशु औषणी खरे◌देी  

1000 0 0  
6 14- समाज क याण  अपगं 

कलयाण 
मागासवग य मिहलांना िपको 
मशीन परुवठा मागासवग य 
मिहलांना िशवणयं े 
मागासवग य शेतक-यांना 
इंजन/जनरेटर परुिवण े

244000 570000 0  

7 18 सकंीण  
मिहला व बालक याण िवभाग, 
मिहलांना िपको मशीन परुिवणे 
मिहलांना िशवणयं  परुिवणे 

100000 240000 0  

7 
 

20 संकीण  
1. इंधन व दु ती 
2. सरपंच मेळावा /आमसभा 

600000 120000 0  

  
6 सावजिनक आरो य 

 
1000 0 0  

  एकुण 
 

950000 1800000   
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कलम 4 (1) (ब) 12 नमुना अ 
वसमत  पंचायत काय लयातील अनुदान वाटपा या काय लयातील 

कायप दती ---------------- अज साठी िस द 
अ.

. 
योजनेचे नावं उिध

ठ 
अज दाखल 

करणे 
काय लय 

अज 
दाखल 
मदत 

अिधकारी अज ची 
शु क 

अनुदान 
मा य 

करणारे 
अिधका

री 

अनुदान 
देणारे 

काय ल
य 

अनुदा
न 

र कम 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 इंिदरा आवास योजना  िज. ा.िव.यं.ग.

िव.अ 
िनकाशा 
नुसार 

िव. मुख िनरंक िव. . ग.िव.अ.  
2 क चा घराच ेप या 

घरात पातंर 
 --//-- --//-- --//-- --//-- --//-- --//--  

3 िवशेष घटक योजना  ग.िव.अ. --//-- --//-- --//-- --//-- --//--  
4 बायोगॅस योजना  --//-- --//-- --//-- --//-- --//-- --//--  
5 शाळेतील मुल ना 

सायकल वाटप 
 --//-- --//-- म.व बाक 

क याण 
ग.िव.अ. 

--//-- ग.िव.अ. --//--  

6 कृिष अवजारे वाटप  --//-- --//-- ग.िव.अ. --//-- --//-- --//--  
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अनुदान किरता लागणारी कागद प के 
 

जाती
चे 

प.प  े
रिहवा

शी 
.प  

ा.प.प   द.रे.नां
व 

भर
य 

2.50 
शेती 

ा.प. 
िश त 

क
च
 

घ
रा
चे  

ा
म 
स
भा 

 
गवती 
छ पर 

.प  

भमुी 
.प
 

अपंग घराचे 
माण
प  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
◌र् ◌र् ◌र् ◌र्     ◌र्  ◌र् ◌र्  
◌र् ◌र् ◌र् ◌र्    ◌्

र 
   ◌र्  

◌र् ◌र् ◌र् ◌र् ◌र् ◌र्     ◌र्   
 ◌र् ◌र्            ◌र् 

◌र् ◌र् ◌र् ◌र् ◌र् ◌र्   ◌र्     
◌र् ◌र् ◌र्    ◌र्     ◌र् ◌र् 
◌र् ◌र् ◌र् ◌र् ◌र् ◌र्        
◌र् ◌र् ◌र् ◌र्    ◌्

र 
 ◌र् ◌र् ◌र् ◌र् 

◌र् ◌र् ◌र् ◌्र ◌र्  ◌र्     ◌र्  
◌र् ◌र् ◌र् ◌र् ◌र् ◌र्        
◌र् ◌र् ◌र् ◌र् ◌र् ◌र्        
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कलम 4 (1) ( ) नमुना (ब) 
वसमत  पंचायत सिमती काय लयातील अनुदान काय लय अंतगत  

लाभाथ ची मािहती किशत करणे. 
 

योजना :- काय माच ेनांव 
 

अ.
. 

योजना िवभाग लाभाथ  नावं व 
प ा 

अनुदान 
र कम 

िनकश अिभ ाय 
1 2 3 4 5 6 

1 बांधकाम िवभाग 
6.  घरकुल 
 

िनवड सिमती 
नुसार 

 कलम 4 (1) ब 
् 

 
 
 
 

योजना शासन 
नुसार राबिवली 
जाते. 

2 कृिष िवभाग 
8. िवशेष घटक योजना 
9. िवशेष घटक दु ती 
10. बायोगॅस 
11. शती अवजारे 
12. बी.िबयाणे वाटप 
13. औषधी वाटप 

िनधी ि ये 
नुसार 

  उि ठ 
ठरिव यात येते. 

3 समाज क याण 
7.  िटप प े 
8. सायकल वाटप 
9. िशलाई मिशन वाटप 
10. मुल ना भ ा 
11. शाळेतील मुल ना ेस 
12. वृ द कलाकार मानधन 

िनधी ि ये 
नुसार 

तरतुदी नुसार 
--//-- 
--//-- 
--//-- 
--//-- 
--//-- 
--//-- 

 प.स. योजना आहे 

4. पंचायत  
2. िट.सी.एल.वाटप 

िनधी ि ये 
नुसार 

--//--  प.स. योजना 
5. म.बा. 

अगंणवाडी किरता सािह य 
मुलानंा किरता खेळणी 

िनधी ि ये 
नुसार 

--//---   
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कलम 4 (1) ( )  नमुना (13) 

वसमत  येथील पंचायत सिमती काय लयातील िमळा याचा सवलतीचा 
परवाना यादी चाल ुवष ची तपिशल मािहती 

 
अ.

. 
परवाना धारकाचंे 

नावं 
परवा या
चा कार 

परवाना 
कृिष 

िदनाकं  साधारण 
अटी 

परवा याची 
िव तुत मिहती पासून  पयत 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 पंचायत सिमती सभाव न परवाना कोणताही दे यात येत नाही. फ त कृिष अंतगत औषधी पुरवठा 

करणा या लायस स पुण नुतनी करण कर यात येते 
1 कृिष िवभाग 

शेती औषधी 
परवाना नुतनी 

करण 

शेती किरता 
औषध पुरवणे 

 1.4.18 31.3.19  कृिष िवकास अिधकारी 
याचंे नाव े नुतनी 
करणाची िफस भरावी 
लागते. परवाना 
एकवष साठी असते 
औषधीसाठी तपासणी 
केली जातो, नुतनी 
करणािशवाय औषध 
िव ी करता येणार नाही. 
रा ीय मा य औषधी 
िवकावी लागते 

2 नदी उतारा परवाना दोन गावाला 
वाहातूक 

 1.4.18 31.3.19  ा.प. तरावर थम 
हराशी प.स. तरावर 
दुबार हराशी अनामत 
र कम जमा करणे, 

िज.प.ला ताव 
पाठिवणे िज.प. तरावर 

मा यता 
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                                       कलम 4 (1) ( )  नमुना (14) 

वसमत   पंचायत सिमती काय लयातील मािहतीच ेइले ॉिनक व पात     साठिवललेी 
मािहती कािशत करणे. 

 
अ.

. 
द ताऐवजाचा कार िवषय कोण या 

इले ािनक 
नमु यात 

मािहती िमळ याची प दत जबाबदार 
य ती 

1 2 3 4 5 6 
1 िवभागाने तयार 

केले या यादी नुसार 
गोपिनय मािहती 
वग करण य तीक 
व पातील व मािहती 

अिधकारा म ये नमुना 
केलेला बाबी. 
अ.ब.क.ड.नुसार 

लिखना 
प दतीत 
उपल ध 
अ.ब.क.ड. 
नुसार 

संगणक 
णाली म ये 

उपल ध 
मािहती इतर 
व पात 

िदले या 
नमु या नुसार 

मािहती अिधकार 2005 
नुसार िनि त केले या 
शु क अकारणी क न 
मािहती अिधकारी 
सहा यक मािहती 
अिधकारी याचंे नाव े अज 
क न िश क िफस 
भर यावर 30 िदवसाचे 
आत दे यात येईल. 
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कलम 4 (1) ( )  नमुना 15 
वसमत u पंचायत सिमती काय लयात सुिवधांचा त ता कािशत करणे. 

 
कलम 4(1) (ब) ( ) 

वसमत येथील पंचायत सिमती काय लयात उपल ध सुिवधाचंा त ता कािशत करणे  
       

अ.
. 

सुिवधेेचा कार वळे कायप दती िठकाण  जबाबदार 
य ती/ 

कमचारी 
त ार िनवारण  

1 2 3 4 5 6 7 
1 भटे याची वळे सोमवार व मंगळवार 

संपूण िदवस इतर 
िदवशी दौ-यानंतर 
सायंकाळी 5.45 वा 
पयत 

रा त िच ी 
सादर क न 

प.ंस.काय
लय 

गटिवकास 
अिधकारी 

ा त त ारी 
वरीत िनकाली 

काढ यात यतेे 

2 वबेसाईट   --     --  --  -- -- 
3 कॉलसटर   --     --  --  -- -- 
4 अिभलेख 

तपासणीसाठी 
सुिवधा◌ंी मािहती  

सकाळी 10 ते 5.45 गटिवकास 
अिधकारी 
याचंे 
आदेशानुसा
र 

प.ंस.काय
लय 

संबंिधत 
िवभागाचा 
कमचारी 

 

5 कामा या 
तपासणीसाठी 
उपल ध सुिवधाचंी 
मािहती  

दररोज सकाळी 10 
ते सायंकाळी 5.45 
पयत 

--''-- --''-- --''--  

6 नमुने िमळ याबाबत 
उपल ध मािहती 

--"-- --"-- --"-- --"--  
7 सुचना फलकाची 

मािहती  
--"-- नोटीस 

बोड वर 
--"-- --"--  

8 ंथालय िवषयी 
मािहती  
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कलम 4 (1) (ब) ( )17 
वसमत u पंचायत सिमती काय लयातील शासकीय मािहती आिकारी सहा यक 

मािहती अिधकारी/ अिपल ािधकारी यांची िव तुत मािहती कािशत करणे. 
(अ) शासिकय मािहती अिधकारी - पंचायत सिमती  वसमत u वसमत 

अिपलीय अिधकारी 
 
अ.

. 
शासिकय 
मािहती 

अिधका-याचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल  

1 ी   सूरोशे 
िवठल 

गटिवकास 
अिधकारी 

पंचायत सिमती 
वमसत  

परभणी रोड, 
वसमत 

दुर वनी .  
02454-222430  

  

       
 
 

मािहती अिधकारी 
अ.

. 
शासकीय मािहती 
अिधका याची नावं े

पदनाम काय लय प ा   
1 2 3 4 5  

1 ी 
डी.आर.िचलगर 

सहा यक 
शासन 

अिधकारी  
पंचायत 
सिमती 
वसमत 

परभणी रोड, 
वसमत 

दुर वनी .  
02454-222430  

 

ब) सहा यक शासिकय मािहती अिधकारी 
अ.

. 
सहा यक 
शासिकय 
मािहती 

अिधका-याचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-
मेल 

अिपलीय 
ािधकारी 

1 ी डी. एस. 
जोशी 

किन ठ 
शासन 

अिधकारी 
पंचायत सिमती 
वसमत 

परभणी रोड, वसमत 
दुर वनी .  

02454-221486 
 गट िवकास 

अिधकारी  
पंचायत सिमती 
वमसत 
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2 ी  बी. टी. शदे िव तार 
अिधकारी 
(पंचायत) 

ाम पंचायत परभणी रोड, वसमत 
दुर वनी .  

02454-221486 
 गट िवकास 

अिधकारी , 
पंचायत सिमती 
वसमत  

3 ी  बी. आर. 
गोरे 

िव तार 
अिधकारी 
(पंचायत) 

ाम पंचायत परभणी रोड, वसमत 
दुर वनी .  

02454-221486 
 गट िवकास 

अिधकारी , 
पंचायत सिमती 
वसमत  

4 ी  एम. डी. 
गायकवाड 

िव तार 
अिधकारी 
(पंचायत) 

ाम पंचायत परभणी रोड, वसमत 
दुर वनी .  

02454-221486 
 गट िवकास 

अिधकारी , 
पंचायत सिमती 
वसमत  

कलम 4 (1) (ब)  17 
वसमत   येथील काय लयातील कािशत मािहती :- 

9. योजना िनहाय मंजूर लाभधारकाचंी यादी लावाली. 
10. योजना किरत उि ठ ा त झा यावर िस द केले. 
11. ामसभा योजना बाबत िस दी 
12. होडी िललाव (नदी उतारा)  
13. हाराशी बाबत िस दी 
14. जल वरा य योजने अिधक गावक यांची यादी िस दी 
15. इंिदरा आवास योजना िनवड यादी िस दी 
16. कलाकार मानधन वाटप यादी िस दी 
17. मािहतीचा अिधकारी िस द करणे. 
18. महारा ट ामीण रोजगार हमी योजना (एमआरइजीएस) 
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अ. . मािहती किरता आव यक िफस िफस 
1 मािहती किरता नमु यात अज बाबत 10 . रोख कवा िडमांड ा ट कोट फी टॉप 

कवा धनादेश 
2 तीस िदवासा म य ेमािहती दे यात येईल ित कागद 2 . झेरॉ स अज लागेल. 
3 मािहती किरता लागणारी कागद प क ◌ा किरता ित कागद 2 . झेरॉ स अज लागेल. 
4 टपालाने मािहती पािहज ेअस यास पुण टपाल खच ावा लागेल टपाल खच सव 
5 िड कटेर कवा फलापी व पात मािहती अस यास 50 . ित फलापी 
6 रेकॉड य  बघावयास 1 0 पये 
7 अपुण मािहतीसाठी अिपल करता येईल या किरता 20 . अज  सोबत भरणे 
8 काय लयाचा िनणय मा य नस यास या िव द रा य मािहती  

आयु ताकडे अज करता येईल 
20 . अज  सोबत भरणे 

 
                                  गट िवकास अिधकारी णेी-1 

        पंचायत सिमती  वसमत  
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पंचायत सिमती सेनगाव 
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1 ए बी वाबळे ामसेवक  हाळसापुर, जाभं ण रो 
2 वाय एन बाभनकर ामसेवक   येलदरी 
3 जी बी च हाण ामसेवक हानकदरी िप ी लग, आडोळ 
4 जी एल कगरे ामसेवक   
5 जी ए हनवते ामसेवक वडिहवरा   
6 एस एम िदपके ामसेवक बड िप ी सोनसावंगी 
7 एम ए िख लारी ामसेवक वाघजळी च ढी खु 
8 जी डी काकडे ामसेवक कहाकर बु   
9 बी एच काकडे ामसेवक भगवती 

10 एस एम मते ामसेवक भंडारी   
11 एस एम भोसले ामसेवक भानखेडा खुडज, 
12 एस एल क हाळे कं. ामसेवक िचचखेडा ड गरगांव 
13 एन एम कलगंुडे ामसेवक आमदरी दाताडा बु 
14 डी डी राठोड ामसेवक     
15 एन एम गाढवे ामसेवक बोरखडी पी    
16 आर एस गोड ामसेवक क डवाडा , ऊटी .,  खडकी,  

सापटगांव,पळशी, 
17 जी एन काळबांडे ामसेवक क ा बु   
18 अ सैफी अ रशीद ामसेवक सालेगांव   
19     
20 ीमती ए जी कढणे ामसेवक गारखेडा तपोवन 
21 एम ही साबणे ामसेवक धानोरा बं   
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22  आर जी मोरे ामसेवक जामदया  िख लार,च ढी बु, देऊळगाव जं. 
23 एच बी ढोले ामसेवक साबलखेडा   
24 ही पी सुरळकर ामसेवक व डकाजी   
25 एल ही खोडके ामसेवक ऊटी पुण  वलाना 
26 एस एस वाकळे ामसेवक िचखलागर   
27 जी आर वाकळे ामसेवक पाटोदा ग डाळा 
28 आर एस िख लारी ामसेवक सुरजखेडा   
29 एस डी बा शकर ामसेवक लबाळा आं घोरदरी, केलसुला,  

बोरखडी जी 
30 एस पी मेनकुदळे ामसेवक ताकतोडा हाताळा,तांदळुवाडी,  
31 ीमती के ए पाटील ामसेवक मकोडी   
32 टी एस साठे ामसेवक ह ा 
33 ही के खोडके ामसेवक हाळशी   
34 एस आर काळे ामसेवक धनगरवाडी   
35 ए आर मंुढे ामसेवक जामआंध कापड सगी,कारेगांव 
36 जी एन इढोळे ामसेवक जामठी बटवाडी 
37 एस एस सपकाळ ामसेवक जवळा बु   
38 एस बी काळे ामसेवक िसनगीखांबा बन, कहाकर खु, वझर खु 
39 एस डी पारीसकर  कं. ामसेवक कवठा बु   
40 एम टी कावरखे ामसेवक ा हणवाडा   
41 जी आर चोपडे ामसेवक खैरखेडा   
42 ही एस होडबे ामसेवक  धो ा   
43 ीमती एस जी िवभुते ामसेवक  कोळसा   
44 एस ही खरात ामसेवक लबाळा हुडी हवाडी, गणेशपुर 
45 एस ए वाघमारे ामसेवक लगदरी सावरखेडा, िसनगीनागा,  
46 ए एस गोटे ामसेवक म ासिप ी गुगूळिप ी 
47  आर डी िख लारी ामसेवक माझोड 
48 जी एम सु से ामसेवक वेलतुरा जयपुर 
49 बी एस जाधव ामसेवक पाड  पो   
50 जी ही नायकवाल ामसेवक दाताडा खु   
51 एन पी गोरे ामसेवक के ा खु,  माहेरखेडा 
52  आर एस वामी ामसेवक शदेफळ िशवणी खु 
53 ए एल ससाने ामसेवक िशवणी बु सुकळी खु ,वटकळी 
54 सी जी पंुडगे  कं. ामसेवक सुकळी बु   
55 ीमती आर एस वानखडे ामसेवक शेगांव खो.   
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56 पी ही वानखेडे ामसेवक वाढोणा   
57 के एम वायचाळ ामसेवक वरखेडा   
58 डी एन इंगोले ामसेवक वायचाळ प ी  
59 तळणी   
60   
61 बी एस सोनकांबळे ामसेवक  
62     
63 ीमती के एस बोरकर ामसेवक सुलदली बु   
64 जी एम सुळ ामसेवक िहवरखेडा 
65 ए डी पवार, कं ा से कं. ामसेवक कवरदरी 
66 ी एम िज जाधव  ामसेवक     
67 ी डी ही हराळ, कं ा से कं. ामसेवक     
68 ी ही डी मोरे, कं ा से कं. ामसेवक िरधोरा   
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1 िव.अ.(पं) माधव कंुडिलक कोकाटे वग-3 9/3/2009 9405494085 53000 
2 िव.अ.(पं) िदलीप हिरबा कांबळे वग-3 3/8/1990 8007270802 38700 
3 ाम िवकास अिधकारी रामे वर परबतराव जारे वग-3 2/7/1991 9421863763 60400 
4 ाम िवकास अिधकारी ल मीकांत तळुशीराम िख ते वग-3 6/9/1993 9764137659 56900 
5 ाम िवकास अिधकारी गोपाल नंदकुमार सालेगावकर वग-3 6/7/1993 9689140611 51500 
6 ाम िवकास अिधकारी समथ ल मणराव माळे वग-3 6/10/1993 8308667106 48500 
7 ामसेवक ल मीकांत िव वनाथ खोडके वग-3 2/9/1996 7557428900 53600 
8 ामसेवक वैजनाथ िकसनराव खोडके वग-3 11/22/1996 9637316543 55200 
9 ामसेवक संतोष मारोतराव मते वग-3 1/2/1998 9421462079 55200 

10 ामसेवक देवराव िनवृ ीराव इंगोले वग-3 2/5/1997 9822992685 55200 
11 ामसेवक राजाभाऊ सोपानराव िख लारी वग-3 11/29/1996 9767606204 55200 
12 ामसेवक अशोक रामकृ ण मंुढे वग-3 2/27/1996 9834585778 53000 
13 ामसेवक िमल द िव लराव साबणे वग-3 3/4/1996 9422850665 53600 
14 ामसेवक गजानन महादेवराव सु से वग-3 1/2/1998 9922648817 53600 
15 ामसेवक रमेश गंगाधरराव मोरे वग-3 3/29/1996 9689874868 53000 
16 ामसेवक गणेश माणीकराव सुळ वग-3 8/19/2000 7038114045 48500 
17 ामसेवक भुजंग शेषराव सोनकांबळे वग-3 2/12/2007 9011161029 36100 
18 ामसेवक संतोष पोपट मेनकुदळे वग-3 7/21/2003 9423760239 44400 
19 ामसेवक गजानन दामोदर काकडे वग-3 9/26/2008 9309986577 37200 
20 ामसेवक घन याम ल मणराव कगरे वग-3 3/17/2003 8378034925 44400 
21 ामसेवक समाधान संपतराव सपकाळ वग-3 7/14/2003 9146570555 44400 
22 ामसेवक सुरेश बाजीराव काळे वग-3 7/18/2003 8888664168 44400 
23 ामसेवक देिवदास दशरथ राठोड वग-3 11/23/2004 8830531360 40600 
24 ामसेवक राज  सोपान गोड वग-3 7/21/2003 9423394000 41800 
25 ामसेवक मारोती यंबक कावरखे वग-3 10/10/2005 9284704569 40600 
26 ामसेवक िवर  सुभाष होडबे वग-3 10/4/2005 9767086918 40600 
27 ामसेवक गणेश नारायण इडोळे वग-3 9/1/2009 9011749126 33300 
28 ामसेवक गुलाब भोजा च हाण वग-3 10/22/2010 9881346586 32300 
29 ामसेवक अिनल ल मण ससाणे वग-3 7/17/2009 9921837490 35000 
30 ामसेवक भागवत हरीभाऊ काकडे वग-3 2/26/2009 8830693600 34000 
31 ामसेवक नाराण पंडीत गोरे वग-3 8/22/2012 8888203903 30500 
32 ामसेवक तुकाराम िशवाजीराव साठे वग-3 7/12/2010 9767357566 32300 
33 ामसेवक िशला गुणाजीराव िवभुते वग-3 7/12/2010 9730385033 32300 
34 ामसेवक मारोती अनंदराव िख लारी वग-3 8/17/2012 9922295540 33300 



~ 489 ~ 
 

35 ामसेवक िवण वसंतराव वानखेडे वग-3 10/20/2010 7588885986 32300 
36 ामसेवक समाधान अ युतराव वाघमारे वग-3 7/9/2010 9850187396 32300 
37 ामसेवक शंभुदेव िव वनाथ खरात वग-3 8/18/2010 8600270496 32300 
38 ामसेवक िभतराव सितशराव जाधव वग-3 11/12/2010 7058844851 32300 
39 ामसेवक नामदेव महा  कलगंुडे वग-3 7/9/2010 8390923336 32300 
40 ामसेवक योगेशकुमार नामदेव बाभणकर वग-3 10/22/2010 8275805904 32300 
41 ामसेवक समाधान साहेबराव वाकळे वग-3 10/22/2010 9922531441 32300 
42 ामसेवक संिदप रमेश काळे वग-3 8/28/2012 9588619738 30500 
43 ामसेवक सुधीर महाद ुिदपके वग-3 1/4/2012 9921557231 30500 
44 ामसेवक गजानन रामभाऊ वाकळे वग-3 3/26/2012 8600381141 30500 
45 ामसेवक अ ण बबनराव वाबळे वग-3 1/2/2012 9850076719 30500 
46 ामसेवक गजानन अजुनराव हानवते वग-3 8/24/2012 8308311794 30500 
47 ामसेवक संतोष द राव बा शकर वग-3 1/5/2012 9921344416 30500 
48 ामसेवक िकमया अिवनाश पाटील वग-3 4/23/2012 8698134452 30500 
49 ामसेवक गजानन नारायण काळबांडे वग-3 1/3/2012 9764926385 30500 
50 ामसेवक रेशमा िशवदास वानखेडे वग-3 7/12/2010 74209047888 29600 
51 ामसेवक क पणा शािल ाम बोरकर वग-3 11/29/2013 9881513152 29600 
52 ामसेवक गणेश रतन चोपडे वग-3 11/29/2013 9604903357 29600 
53 ामसेवक िवनोद काशराव सुरळकर वग-3 12/23/2014 9763788952 28700 
54 ामसेवक गणेश िव लराव नायकवाल वग-3 12/23/2014 8668719285 28700 
55 ामसेवक हनुमान िभकाजी ढोले वग-3 1/17/2015 9049976824 27900 
56 ामसेवक राम साद ानबाराव िख लारी वग-3 1/19/2005 9130425578 27900 
57 ामसेवक अ वनी गजानन कढणे वग-3 12/23/2014 8698739559 27900 
58 ामसेवक िशवशंकर मोतीराम भोसले वग-3 8/25/2008 7066435439 27100 
59 ामसेवक केतन मधुकर वायचाळ वग-3 6/25/2014 9665830051 27100 
60 ामसेवक अमोल शंकर गोटे वग-3 12/17/2015 7719045741 27100 
61 ामसेवक नामदेव महाद ुगाढवे वग-3 9/10/2014 9158927404 26300 
62 ामसेवक रिवशंकर िशवानंद वामी वग-3 12/23/2015 9765925334 27100 
63 ामसेवक अ.सैफी अ.रिसद वग-3 2/16/2005 9763176186 27100 
64 ामसेवक मोहन गणपत जाधव वग-3 5/26/1997 8459737261 45700 
65 कं. ामसेवक सुभाष लबाजी क हाळे वग-3 9/5/2019 9881950163 6000 
66 कं. ामसेवक संतोष दगडुजी पािरसकर वग-3 9/5/2019 9011410020 6000 
67 कं. ामसेवक अ य िडगंबर पवार वग-3 11/2/2020 9823423358 6000 
68 कं. ामसेवक चं कांत गणपतराव पंुडगे वग-3 9/5/2019 8329639228 6000 
69 कं. ामसेवक िदपक िवलासराव हराळ वग-3 7/14/2021 9699831986 6000 
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पाटील एन.एल. जलालदाभा 
बव आर.एस.  लाख 
सोरते एस.िप.  उखळी 
ठ बरे एस. िब.  दौडगांव 
ठ बरे एस. िब.  रामे वर 
िनमल एस. एच.  जडगांव 
िनमल एस. एच.  सुरवाडी 

ीमती मुकने एस.एन.  येहळेगांव सोळंके 
गाडेकर एन. एस.  चचोली िनळोबा 
राठोड एस. बी.  वाळकी 
इपकलवार वाय. जी.  अंजनवाडी 
इपकलवार वाय. जी.  क डसी बु. 
शे. तवकल शे. कासम  मेथा 
मोरे िब.जी  आस दा 
बैस एच.बी.  िसरला 
डुकरे िङ यु.  साळणा 
वाघमारे के. टी.  िचमेगावं 
हलबुग िज.पी.  दधुाळा 
कुटे एस.बी.  गोजेगांव 
कुटे एस.बी.  धार 
खोकले िब.जी.  येडुत 
राठोड एस. बी.  वसई 
पांढरे िङ पी.  सदरुसेना 

ीमती मुकने एस.एन.  वडद 
काळे िज.डी.  रांजाळा 
नागठाने िङ एम.  तपोवन 
िब.िब. पोटे  आजरस डा 
चौधरी आर.एम.  नागेशवाडी 
डुकरे िब.डी.  राजदरी 

ीमती एल.डी. डुकरे  सोनवाडी 
देशमुख एन. आर.  िस दे वर 
हलबुग िज.पी.  भोसी 
कुटे एस.बी.  पुर 
गाडेकर एन. एस.  उंडेगांव 
शदे एस. एन.  पोटा बु. 
शदे एस. एन.  अनखळी 
गारोळे एस. टी.  असोला त. लाख 
िनकस जे. ह.  राजापुर 



~ 505 ~ 
 

लोखंडे िङ के.   केळी 
पाटील एन.एल.  सावळी बै. 
पाटील एन.एल.  नागझरी 

ीमती एल.डी.डुकरे  आमदरी 
गारोळे एस. टी.  जामग हाण 
भुजबळ िब.ए.  मुत जापुर सावंगी 
भुजबळ िब.ए.  आंजनवाडा 
मोरे यु. एम.  पुरजळ 
िब चेवार ह.पी  काठोडा तांडा 
काळे के.जी.  च ढी त. शहापुर 
काळे के.जी.  काठोडा 
राठोड ए. एस.  पाड  सावळी 
गोरे िङ आर.  ढेगज 
राठोड िङ सी.  वडचुना 
हलबुग िज.पी.  दरुचुना 
बव आर.एस.  िनशाना 
राठोड ह.एच.  फुलदाभा 
भुजबळ िब.ए.  वगरवाडी 
भुजबळ िब.ए.  वगरवाडी तांडा 
चौधरी आर.एम.  नालेगांव 
च हाण एम. के.  पेरजाबाद 
च हाण एस. एच.  गढाळा 
लोखंडे िङ के.   पांगरा त. लाख 

ीमती ए. िप. मढे  उमरा 
मंुिडक एस.जी.  माड  
शामशेटटीवार एस. एस.  ा हणवाडा त. औं. 
देशमुख िप.जी  सुकापुर 
एस.िब.राठोड  काकडदाभा 
मुळे एस. एल.  देवाळा त. लाख 
कांबळे आर. के.  सुरेगावं 
गारोळे एस. के.  देवाळा तुक 
खोकले िब.जी.  कंजारा 
खाडे एस.एस.  पुर 
मुळे आर. एस.  तामटीतांडा 
वेणीकर एस. एस.  सावरखेडा 
देशमुख िप.जी  जलालपुर 
देशमुख िप.जी  लांडाळा 
काळे एम. डी.  िहवरखेडा 
काळे एम. डी.  येळी 
चौधरी आर.एम.  पोटा खु. 
कदम ह. डी.  टाकळग हाण त. औं. 
सोरते एस.िप.  बे ळा 
सोरते एस.िप.  नांदखेडा 
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देशमुख िप.जी  सावळी खु. 
राठोड िङ सी.  जोड पपरी 
देशमुख के. ही.  लोहरा खु. 
राठोड एस.के.  लोहरा बु. 
पायघन आर. िप.  पपळा 
शामशेटटीवार एस. एस.  बोरजा 
गोरे िङ आर.  िहवरा जाटु 
आगलावे ह. एन.  कंुडकर पपरी 
राठोड िङ सी.  नंदगांव 
हलबुग िज.पी.  गांगलवाडी 
बैस एच.बी.  दरेगांव 
राठोड एस.के.  ल मणनाईक तांडा 
िब चेवार ह.पी  सारंगवाडी 
राठोड एस.के.  संघनाईक तांडा 

ीमती मुकने एस.एन.  असोला त. औंढा 
मुळे एस. एल.  पपळदरी त. नां. 
िज. पी. माने  िशरडशहापुर 
खंदारे के.जी.  माथा 
देशमुख िप.जी  गोळेगांव 
डुकरे िज. के.  जवळा बाजार 
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5) पाणी भर या 
बाबत वग-4 
कमचा यानंा 
मेहनताना मंजुर 
करणे 

महारा  काँिटजसी ए सपिडचर 
िनयमावली 1965 चे नयम 72 

म.िज.प.व पं.सं. 
अिधिनयम 1961 चे 

कलम 96(1) 

6) िकरकोळ रजा 
मंजुर करणेचा 
अिधकार 

म.िज.प.िज हा सेवा (िकरकोळ रजा व 
िवशेष िकरकोळ रजा) िनयम 1964 
मधील िनयम 3 शासन िनणय ाम 
िवकास व जल संधारण िवभागाकडील 
प . झेडपी /2262 िद.5/01/1962 

म.िज.प.व पं.सं. 
अिधिनयम 1961 चे 

कलम 96(1) 

7) रजा मंजुर 
कर याचे ािधकार 

म.िज.प.व पं.स. अिधिनयम 1961 चे 
कलम 95(2)  (अ)(ती) म.ना.से.(रजा) 

िनयम 1981 चे कलम 50,54,60,61,63 

म.िज.प.व पं.सं. 
अिधिनयम 1961 चे 

कलम 96(1) 

8) वान दंश उपचार 
सवलती मंजुर 
कर याचा अिधकार 
रजा इ. 

मंुबई िव ीय िनयम 1959 मधील 

िनयम 97 पिरिश ट 15 

म.िज.प.व पं.सं. 
अिधिनयम 1961 चे 

कलम 96(1) 

9) पं.स. अंतगत 
कायरत असले या 
सव कमचा-यावर 
िनयं णठेवणे व 
यांचे वेतन व भ े 

अदा करणे. 

महारा  नागरी सेवा (वेतन) िनयम 
1981 

म.िज.प.व पं.सं. 
अिधिनयम 1961 चे 

कलम 96(1) 

10)गट िवकास 
अिधकारी याना 
याने ामीण 

भागातील सव िगण 
िवकासा या टने 
िवकास कामावर 
पंचायत सिमतीचे 

शासिकय मुख या 
ना याने िनयं ण 
ठेवणे 

म.िज.प.व पं.सं. अिधिनयम 1961 चे 
कलम 96(1) 
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1 गट िवकास 
अिधकारी िनरंक िनरंक 

मा.मु य कायकारी अिधकारी िज.प. हगोली 
यांनी वेळो-वेळी िदले या आदेशानुसार 
अिधकारी/ कमचारी/ सरपंच/ उपसरपंच इ. 
िव द फौजदारी कायवाही व पोलीस कायवाही 
केले जाते.

 

. .  
 

 
 

/ 
/  

 
  

 

. .  
 

  
/ 

/  
 

  

 

. .   
 

 

 .  
 -2 

1) /  /          
           

  2)      , / /    

  3)       

  4)          

  5)     

  6) . .   MIS      

  7)           
         
  

  8)        

  9)       

  10)      



~ 511 ~ 
 

  11)     

  12)       

  13)     

  14)         

  15)      ,     

  16)       /     

  17)          

  18)       

  19)     

  20)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 512 ~ 
 

 

.     / / 
/  

 
 

 
 

   

     1968  
     

    

 

 16)       
     
  . 

2.  . -2013/ 
80/ -9 

.22/02/2013 

 

 17)      
      

    
     .    
     

   . 

  

 18)  
   . 

  

 19)        
   

     
  .   
      
     . 

  

 20)      
     
  ,  

    
       

      
  . 

  



~ 513 ~ 
 
 

 21)   :   
    

    
     

      
   . 

  

 22)    
    

    
     

  .  
    

     
  . 

  

 23) ,   
    

    
   . 

  

 24)     
    

    
 .   

     
 . 

  

 25)      
  /   

       
      
    

. 

  

 26)       
/      

     
      

1968     
    

    
. 

 
 
 
 

 

 



~ 514 ~ 
 
 

 27)    184   
  61    
     

      
     7  

    . 

  

 28)      
    

    , 
, ,  .  

.     
 . 

  

 29)     
     

:     
      

  . 

  

 30)  /    . 
   66- (2)  

    
:   /   

 22-    22-   
      

     
. 

  



~ 515 ~ 
 

  केले या कायदया/ िनयम/ 
शासन िनणय/ पिरप कानुसार 

अिभ ाय 
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  केले या कायदया/ िनयम/ शासन िनणय/ 
पिरप का नुसार 

अिभ ाय 
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 7)       
   /  

 ( ) /   / 
      

/      
     

     . 

  

 8)     /  
  .    

    
 . 

  

 9)      
  . 

  

 

अ.  पदनाम कत य केले या कायदया/ िनयम/ 
शासन िनणय/ पिरप कानुसार 

अिभ ाय 
5 सहयक शासन 

अिधकारी 
आथ क िनरंक -- 

    शासिकय     
    18) काय लयाचे सवसाधारण शासन, 

काय लयीन रचना कायप दती बाबत सव 
कामकाज पाहणे. 

म.ना.से.(रजा) िनयम 1981 वेतन 
(िनयम) 1981 सेवे या सवसाधारण 
शत  िनयम 1981 म.िज.प.व पं.स. 
अिधिनयम 1961 ाम पंचायत 
अिधाियम 1961 महारा  िज हा 
पिरषद व पं.स. (अंदाजप क) िनयम 
1966 महारा  िज हा पिरषद व 
पंचायत सिम या (िनधीचे 
पुन विनयोजन) िनयम 1971 िज.प. 
आक मीक खच  बाबतचे िनयम 
महारा  सव साधारण भिव य िनव ह 
िनधी िनयम 1998 महारा  िज हा 
पिरषद िज हा सेवा (िश त व अपील) 
िनयम 1964 व वतणूक िनयम 1967 
महारा  िज हा पिरषद व पंचायत 
सिमती लेखा संिहता िनयम 1968 मंुबई 
थािनक िनधी लेखा अिधिनयम 1930 

  

    19) दनिदन हजेरी प क व िफरती न दवही 
अवलोकन क न यावर िनयं ण ठेवणे. 

  
    20) काय लयात येणारी सव टपाल अवलोकन 

क न यावर संबंिधत खाते मुख/ 
काय लयाचे नाव नमुद क न विर टाकडे 
सादर करणे. आलेले सव टपाल 
न दलेजाईल हे पाहणे. विर टा कडून 
टपाल अवलोकन होवून आ यावर याचे 
िवतरणावर िनयं ण ठेवने. 

  

    21) अितमह वाचे संदभ उदा.अधशासकीय 
प े, तारसंदभ, शासन संदभ, मा.आयु त 
संदभ, लोक ितिनधी/ पदािधकारी संदभ, 
िवधान सभा िवधान पिरषद न, िज हा 
पिरषद/ पंचायत सिमती न, 
यायालयीन करणे, मा.लोकायु त 
करणे यांचा िनपटारा करणे. 

  

    22) लंिबत संदभ/ करणांचा काय लयाचा 
एकि त गोषवारा संकिलत क न 
काय लय मुखाकडे सादर करणे. 

  
  23) काय लयात येणा या अ यंगतांना 

काय लय मुखाचे गैरहजेरीत मागदशन 
करणे व काय लय मुखांना अवगत 
क न देणे. 

2.  . -
2013/ 80/ -9 

.22/02/2013 

 

  24) अिधिन त कमचा यांकडून सादर झालेली 
करणे िनयमानुकूल व व तू थती दशक 

असतील याची छाननी क न आपले  
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अिभ ाय न दवून विर टाकडे सादर 
करणे. 

  25) वैधािनक व इतर आढावा सभांचे िनयिमत 
आयोजन तािवत करणे. सभासंबंधात 
काय म पि का, िटपणी, इितवृ , 
कायवाहीचा आढावा याबाबत कायवाही 
करणे. 

 

 

  26) अिधिन त कमचा यांची वेळोवेळी द तर 
तपासणी करणे.  

 

  27) काय लयीन िनयत कािलकांचे संकलन 
क न विर टां या मा यता घेवून संबंिधत 
अहवाल वेळीच पाठिवला जाईल हे 
पाहणे. 

 

 

  28) पो टेज टँप िहशोब न दव ा तपासणे. 
 

 

  29) काय लयीतील कमचारी यांचे संभा य 
िफरती काय म/ दैनंिदनी वेळीच सादर 
होतील यावर िनयं ण ठेवणे व दैनंिदनी 
विर ठां या मा यते तव सादर करणे. 

 

 

  30) िविवध सभे साठी लागणारी मािहती 
संकिलत करणे.  

 

  31) काय लयीन अिभलेख वग करण, जतन व 
नाशन याकडे ल  देणे.  

 

  32) थाई आदेश संिचका अ ावत राहतील हे 
पाहणे.  
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  33) काय लयील कमचा यांचा कामांचा 

वेळोवेळी आढावा घेवून फेर वाटप करणे.  

 

  34) विर ठांनी वेळोवेळी सोपिवलेली कामे 
पारपाडणे.  

 

6 किन ठ शासन 
अिधकारी

आथ क िनरंक   
    शासिकय     
    12) काय सनाचे पयवे न व सव साधारण 

शासन 

    
    13) िज हा पिरषद/ पंचायत सिमतीकडे 

आ थापना िवषयक व शासन िवषयक 
सव बाबी पाहणे 

    

    14) काय लयाकडे ा त संदभ/ करणांची 
न द घेवून याची िश  िनपटारा होईल हे 
पाहणे. अितमह वाचे संदभ उदा.अध 
शासकीय प े, तारसंदभ, शासन संदभ, 
मा.आयु त संदभ, लोक ितिनधी/ 
पदािधकारी संदभ, िवधान सभा िवधान 
पिरषद न, िज हा पिरषद/ पंचायत 
सिमती न, यायालयीन करणे, 
मा.लोकायु त करणे यांचा िनपटारा करणे. 

2. शासन . -2013/ 
 80/ -9 

.22/02/2013 
  

    15) अिधिन त कमचा यांकडून सादर 
झालेली करणे िनयमानुकूल व व तू थती 
दशक असतील याची छाननी क न आपले 
अिभ ाय न दवून विर टाकडे सादर करणे. 

    

    16) िनयत कािलक, वैधािनक आढावा 
सभा यांचे वेळीच आयोजन होईल हे पाहणे 
व याबाबत काय म पि का िटपणी 
इितवृ  कायवाहीचा आढावा इ. कायवाही 
करणे. 

    

  17) िनयत कािलक अहवालाचें संकलन 
क न ते संबंिधतांना पाठिवणे. 

  

  18) अिधिन त कमचा यांचे द तर अ ावत 
राहतील हे पहावे. 

  

  19) थाई आदेश संिचका अ ावत राहतील 
हे पहावे. 

  

  20) िनरी ण िटपणी, मु े, लेखा पिर ण 
मु े, पंचायत राज नावली यांचे पुतते 
बाबत पाठपुरावा क न ते विर ठां या 
मा यतेने वकृती साठी सादर करणे. 

  

  21) अिभलेखे वग करण जतन व नाशन 
याबाबत वेळीच कायवाही करणे. 

  

  22) विर ठांनी वेळोवेळी सोपिवलेली कामे 
पारपाडणे 
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7  आथ क िनरंक   
    शासिकय     
    12) िधिन त सव किन ठ सहा यक यांचे 

सहा याने नेमून िदलेली कामे क न घेणे व 
जेथे किन ठ सहा यक नसतील तेथे सव 
कामे वत:करणे. 

म.ना.से. रजा िनयम 1981 (वेतन) 
िनयम 1981 (िनव ीवेतन) िनयम 
1982 सेवे या सव साधारण शत  
िनयम 1981 म.िज.पं.स.  अिधिनयम 
1961 ाम पंचायत अिधिनयम 1961 
म.िज.प. व पं.स. (अंदाजप क) िनयम 
1966 म.िज. व पं.स. (िनधीचे 
पुन विनयोजन) िनयम 1971 िज हा 
पिरषद आक मीक खच  बाबतचे 
िनयम महारा  सव साधारण भिव य 
िनव ह (िनधी) िनयम 1998 महारा  
िज हा पिरषद िज हा सेवा िनयम 
1968 महारा  िज हा पिरषद िज हा 
सेवा (िश त व अपील) िनयम 1964 व 
(वतणूक) िनयम 1967 महारा  
िज हा पिरषद व पंचायत सिमती लेखा 
संिहता िनयम 1968 मंुबई थािनक 
िनधी लेखा अिधिनयम 1930 

  

    13) काय लयाकडे ा त झालेले संदभ 
कायिववरण/ करण न दवहीत रोजचेरोज 
न दिवणे व संबंिधत य त ना संल न 
करणे. 

  

    14) लंिबत संदभ/ करणे यांचा िनयिमत 
आढावा घेवून यांचे आठवडा/ पंधरवाडा 
गोषवरा काढले जातील. तसेच लंिबत 
संदभर्/ करणा बाबत आव यक 
प यवहार क न पाठपुरावा होईल हे 
पाहणे. 

  

  15) काय लया या आ थापना िवषयक बाबी 
पाहणे व अनुषंगाने प यवहाराचे मसुदे 
सादर करणे.  

 

  16) किन ठ सहा यक यांनी सादर केलेली 
िटपणी िनयमानूकूल व व तू थती दशक 
आहे अगर कसे हे तपासून यावर अिभ ाय 
देणे 

 

 

  17) िविवध िवषयांचे िनयत कालीक अहवाल 
संकिलत क न संबंिधतांना वेळेत सादर 
होतील हे पाहणे 

 

 

  18) वैधािनक व इतर आढावा सभांबाबत 
काय म प ीका िटपणी इतीवृ  कायवाही 
आढावा इ.बाबत कायवाही.  

 

  19) िनिर ण िटपणी मु े तसेच लेखा पिर ण 
मु ांची पुतता सादर करणे.  

 

  20) थाई आदेश संिचका अ ावत ठेवली 
जाईल हे पाहणे.  

 

  21) अिभलेख वग करण, जतन व नाशन पा  
अिभलेखे नाश करणे  

 

  22) विर ठांनी वेळोवेळी सोपिवललेी कामे पार 
पाडणे 
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8 
 

आथ क िनरंक   

    शािकय 2. शासन . -2013/ 
80/ -9 .22/02/2013 

  
    14) काय लयीन टपाल घेणे व कायिववरण 

न दवहीत न दिवणे. 
म.ना.से. रजा िनयम 1981 (वेतन) 
िनयम 1981 (िनव ीवेतन) िनयम 
1982 सेवे या सव साधारण शत  
िनयम 1981 म.िज.पं.स. अिधिनयम 
1961 ाम पंचायत अिधिनयम 1961 
म.िज.प. व पं.स. (अंदाजप क) िनयम 
1966 म.िज. व पं.स. (िनधीचे 
पुन विनयोजन) िनयम 1971 िज हा 
पिरषद आक मीक खच  बाबतचे 
िनयम महारा  सव साधारण भिव य 
िनव ह (िनधी) िनयम 1998 महारा  
िज हा पिरषद िज हा सेवा िनयम 
1968 महारा  िज हा पिरषद िज हा 
सेवा (िश त व अपील) िनयम 1964 व 
(वतणूक) िनयम 1967 महारा  
िज हा पिरषद व पंचायत सिमती लेखा 
संिहता िनयम 1968 मंुबई थािनक 
िनधी लेखा अिधिनयम 1930 

  
    15) संदभ संबंिधत न तीत संलं न क न 

िटपणीसह पुढील कायवाही तव 
विर ठांकडे सादर करणे. 

  

    16) टंकलेखन करणे   
  17) रोखपालाचे काम सोपिवले अस यास 

आथ क यवहार पाहणे 

  

  18) यांचेकडे सोपवून िदले या िवषयांची 
सादील देयके/ वेतन देयके तयार करणे 
व याअनुषंगीक प यवहार करणे. 

 

  19) विर ठांना सहा यक हणून काम करणे. 
 

 

  20) िनयतकालीक अहवालाचें संकलन 
करणे.  

 

  21) िज हा पिरषदा/ पंचायत सिमती सभांचे 
कामकाज व इतर आढावा व यां या 
कामकाजा बाबत. 

 

 

  22) िनरी ण िटपणी मु े तसेच लेखा 
पिर ण मु ांची पुतता सादर करणे.  

 

  23) लंिबत संदभ/ करणे यांचे पंधरवाडा 
गोषवारे काढून सादर करणे.  

 

  24) थाई आदश संिचका अ ावत ठेवने. 
 

 

  25) अिभलेख वग करण जतन व नाशन. 
26) विर ठांनी वेळोवेळी सोपिवलेली कामे 

पार पाडणे 
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 ाम पंचायती कडील सव कारचे अिभलेख जतन करणे आिण सरपंचा या मदतीने िवकासाची 
कामे पार पाडणे.

म.ना.से. रजा िनयम 1981 
(वेतन) िनयम 1981 
(िनव ीवेतन) िनयम 1982 
सेवे या सव साधारण शत  िनयम 
1981 म.िज.पं.स. अिधिनयम 
1961 ाम पंचायत अिधिनयम 
1961 म.िज.प. व पं.स. 
(अंदाजप क) िनयम 1966 
म.िज. व पं.स. (िनधीचे 
पुन विनयोजन) िनयम 1971 
िज हा पिरषद आक मीक खच  
बाबतचे िनयम महारा  सव 
साधारण भिव य िनव ह (िनधी) 
िनयम 1998 महारा  िज हा 
पिरषद िज हा सेवा िनयम 1968 
महारा  िज हा पिरषद िज हा 
सेवा (िश त व अपील) िनयम 
1964 व (वतणूक) िनयम 1967 
महारा  िज हा पिरषद व 
पंचायत सिमती लेखा संिहता 
िनयम 1968 मंुबई थािनक िनधी 
लेखा अिधिनयम 1930 

 िविवध िवकास येाजने अंतगत कामाचे ाम पंचायतीचे अिभलेख वेळोवेळी आव यक या न दी 
घेऊन अ ावत ठेवणे.

 ाम पंचायतीने ठरिव यानंतर ाम सभा व मासीक सभा बोलावणे, या या नोटीसा काढून 
संबंिधताना देणे, सभेचा कायवृ ात िलिहणे व सभेम ये झाले या िनणयाची अंमलबजावणी व पुतता 
करणे हे काम पंचायती या सहकाय ने करणे.

 सरकारने व िज हा पिरषदेने बसिवलेले िविवध कर वसुल कर यासंबंधीचे आदेश िमळा यावर 
आदेशात िद या माणे कर व फी यांची वसुली करणे, दर पाच वष ने कर आकारणी कप न 25 
ट के वाढ करणे.

 ाम पंचायती कडील लेखा परी णात घेतले या आ ेपांची पुतता करणे व लेखा परी कांनी 
दशिवले या अिनयिमताची व आ ेपाची पुनरावृ ी नहो या ब ल द ता घेणे.

 ाम पंचायती या ह ीतील जमीनी, र ते, इमारती, पडीक जागा आिण सावजाननीक इतर जागा 
यां या मोजमापाचे अिभलेख अ ावत ठेवणे आिदअिभलेख अ ावत ठेवणे व ामदशक नकाशा 

ामपंचायती म ये ठेवणे.
 ज म, मृ यू, उपजतमृ यू, िववाहन दणी दरमहा करणे.
 सरपंच व उपसरपंच यांना सभे या वेळी आव यकता असेल तर व इतर वेळी कायदेशीर स ला देव  

आव यक अस यास आपलेमत न दिवणे. 
 काही िनयमांचे व काय ाचे उ लघंन करणारी कृती ाम पंचायत करीत असेल कवा तसेच 

करावयाचे तीने ठरिवले तर याब ल गट िवकास अिधकारी याना लवकरात लवकर कळिवणे.
 िनवडणूक आयोगाकडून आले या सूचना व आदेशयाचें पालन करणे.
 ा.पं.कमचा-यावर िनयं ण ठेवणे व याची सेवापट वैय तक मािहतीची न द ठेवणे.
 ाम पंचायतीचे सरपंच व सभासदयांचे सहकाय घेऊन गावाचा िवकास कर या या टने 

िवकासाचा पंचवा षक आराखडा तयार करणे, िविवध योजने अंतगत ामपंचायतीचे उ प  
शासिकय अनुदान िज हा पिरषदेकडून उपल ध होणारे व अपेि त असलेले अनदुान यांचा िवचार 

क न ामपंचायतीचा आराखडा तयार करणे. 

 

 र तेदु ती, डांबरीकरण, सांडपा याची गटारे, पिरसर व छता, पशुधन िवकास, वृ सव ण, बाल 
क याण योजना, सा रता मोिहम, याबाबतीत शासनाकडून िमळाले या मागदशक सुचना व आदेश 
यानुसार कायकरणे. 
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शासन िनणय ा.िव.व.ज.सं.िवभाग :कायसूची2007/ . .132/आ था-9, िदनांक 19 ए ील 2007 चे जोडप  

 
  

1) रासायानीक खते नमुने काढणे. 
2) रासायानीक खते अ मािणत नमुने बाबत यो यती कायवाही (जसे याबाबतची कोट करणे/ िव ी बंदी आदेश/ नोटीस 

 बजावणे वगैरे) करणे. 
3) रासायनीक खते िव ी क ास भेटी देवून यो यती तपासणी करणे व मासीक पुरवठा िव ी अहवाल सादर करणे. 
4) िकटक नाशक औषधे, गुणिनयं ण संबंधीची कामे करणे तसेच िकटक नाशकांची नमुने काढणे. 
5) अ मािणत िकटक नाशकाबाबत यो यती कायवाही करणे 

6) िकटक नाशके िव ी क ास भेटी देवून तपासणी करणे व िकटक नाशके औषधे, पुरवठा, िव ी बाबत अहवाल सादर करणे. 
7) बी-बीयाणे गुणिनयं ण संबंधीची कामे तसेच नमुने काढणे. 
8) अ मािणत बी-बीयाणा संदभ तील नेमुने  िदलेली (जसे-अ मािणत िबयाणे िव ी बंदी आदेश/ या संबंधीची यायालयीन 

करणे) कामे करणे. 
9) खासदार/ आमदार/ मं ी महोदय यांचे तालुका पातळी वरील दौ-यासह जरराहून कृषी िवषयक योजना व संबंिधत 

कामकाजा या संदभ तील अहवाल तयार करणे. 
10) पाणलोट िवकास काय मा या संबधातील िवकास कामे करणे. 
11) कृषी िवभागाकडे प  यवहार सांभाळणे. 
12) महारा  िज हा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयमातील तरतदुी या अनषंुगाने िज हा पिरषदेचे मु य कायकारी  

अिधकारी यांनी उपरो त कायसुची मधील व या यितिर त वेळोवेळी सोपिवलेली कामे पार पाडणे. 
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13)  

14) कृषी िवभागाकडे प यवहार सांभाळणे. 
15)  
 खरीप, र बी व उ हाळी हंगाम पीकपेरणी व पीक पिर थती बाबत अहवाल तयार करणे. 

 दैनिदन पाऊसमान संदभ तील अहवाल सादर करणे. 
1) नैसग क आप ी मुळे (अितवृ टी, पुर, गारपीट व इतर) िपकांचे नुकसानी बाबतचे अहवाल सादर करणे. 
2) अवषणज य पिर थतीत िपकांचे नुकसानीचे वा नैसग क आप ीम ये पीक नुकसानीचे पंचनामे करणे व अहवाल  

सादर करणे. 
3) रोजगार हमी योज तगत जहवार िविहरीचे ताव तयार करणे व सम वय सिमतीची मंजुरी घेऊन पुढील कायवाही करणे. 
4) सुधािरत अवजारे,िकटकनाशक,औषधे व िज समखताचे/जैिवकखताचे वाटप कर या बाबतची कायवाही करणे. 
5) गोदाम पयवे ण संदभ तील कायवाही करणे. 
6) क पुर कृत गळीत धा य िवकास काय म, कडध य िवकास काय म, तृण धा य िवकास काय म, मका िवकास 

काय म योजना, नो हाडबोड योजना इ यादी योजनारा बिवणे. वन महो सव काय म 20 कलमी काय म राबिवणे. 
7) सचन योजना, पीक सरं ण येाजनेची कामे पारपाडणे. 
8) पीका वरील कीड व रोगा बाबत शेतक-याना मागदशन करणे व यासदंभ तील सा तािहक अहवाल सादर करणे. 
9) बायोगॅस योजना, महाउज  योजना राबिवणे. 
10) िज हा पिरषद सेस योजना, पंचायत सिमती सेस योजना राबिवणे. 
11) महारा  िज हा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयमातील तरतदुी या अनुषंगाने िज हा पिरषेदेचे मु य कायकारी 

अिधकारी यांनी उपरो त कायसूची मधील व या यितिर त वेळोवेळी सोपिवलेली इतर कामे पारपाडणे. 
  

 
 साथरोग कालावधीत ामीण भागात काय करणे. 
1) पाणी तपासणी करणे. 
2) टी.सी.एल. पावडर खरेदी क न ाम पंचायतीस पुरिवणे. 
3) गट िवकास अिधकारी यांचे आदेशानुसार वेळोवेळी आदेशीत काम पारपाडणे. 
4)  

  
 शासिकय अिधकार 

1.इमारती, र ते, पुल, व मो या यां या बांधकामा किरता स ह ण नकाशे व अंदाजप के तयार करणे. 
2.सदर कामां या ा प िनवीदा तयार करणे. 
3.इमारीती,र ते,पुल व मो या या बांधकामाची वारंवार पाहणी क न म ते दाराकडुन अगर बांधकाम यव थत क न घेणे. 
4.सदर कामासाठी आव यक तांि क मागदशन करणे. 
5.इमारती,र ते,पुल व मो या इ याद ची दु ती व देखभालीचे अंदाजप क तयार करणे व कामावर क न यो य प दतीने 
  कामे करवुन घेणे. 
6.इमारती,र ते,पुल व मो या इ याद ची मुळ व पाची बांधकाम अव यक दरु तीची बांधकांमे यांची मापेिलहणे देयके 
  तयार करणे व यासाठी िसमट, ल खड, हाईट पाईप, इ यादी व तुची मािहती पुरिवणे 

7.रोजगार हमी योजनेतगची कमाल दोन कामे करणे. (कमाल 500 मजुर सं येची) तसेच िभषण पाणीटंचाई या काळाम ये 

  िज हािधकारी ठरवतील ती िनकषा माणे कामे करणे. 
8.पंचायत सिमती तरावर राबिव यात येणा या िविवध योजना व जवाहर/ रोजगार हमी योजने खाली कामांची अंदापप के 
  तयार करणे व अंितम मोजमापांची न द करणे. तसेच तांि क मागदशन करणे. 
9. ाम पंचायती कडील कामांची अंदाजप के तयार करणे व तांि क मागदशन करणे. 
10.खा या माफत चालु असले या कामावर िनयं ण ठेवणे व पगार काढणे. 
11.इमारती,र ते,पुल व मो या यांचे कायम व पी अिभलेखे तयार कर यासाठी आव यकती मािहती आणने व  
  उपिवभाग/िवभागीय काय लयात सादर करणे 

12.अिधप याखाली तांि क सहा यक, मुकादम, िम ी यांना तांि क मागदशन क न व यां याकडुन यो य प दतीने 
  कामे करणे. 
13.लोक ितिनधी/ ाम थ यां या कडुन मागणी कर यात आले या कामांची मािहती जमा करणे व सादर करणे. 
14.िवहीत िनकषा माणे कामांची तपासणी व पयवे ण, हजेरी पटाची िनयत कालीन तपासणी करणे तसेच उ च तरीय 
   अिधकां यानंा िनिर ण अहवाल सादर करणे. 
15.आपतकालीन/ पुर त दगुटना याकारणा त व जरर ताबंद असेल अथवा यावर अडचणी असतील तर विर ठांना 
  अहवाल सादर करणे व ती दरु कर याची कायवाही करणे. तसेच पुनरबांधणी करणे. 
16.अित मण दरु करणे, र या या कडेला ओळी या बांधणीस ितबंध करणे. 
17.दगडी थरिच हे सु थतीत ठेवणे, वाष क तपासणी करणे. 
18.िसमट, टल,आर.एम.आर.न दवहया अ ावत ठेवणे 

19.इमारती,पुल,मो या याकामांची पाहाणी करणे. पावसाळयापुव /नंतर अहवाल सादर करणे. 
20.शासकीय वाहणांचा आव यकते माणे वापर करणे. वापरले या कालावधीचे िनयिमत लॉगबुक भरणे, वाहणाचे 
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 1. कामचे व प  :- 

2. संबंिधत तरतुद  :- 

3. अिधिनयमाचे नावं :- 

4. िनयम   :- 
5. शासन िनणय  :- 

6. पिरप के  :- 

7. काय लयीन  :- 
अ. . कामाचे व प कालावधी कामासाठी जबाबदार अिधकारी अिभ ाय 

1 2 3 4 5 
1 यशवंत ाम समृ दी योजना अथ कवष त सरपंच/ ामसेवक/शाखाअिभयंता  

3 इंिदरा आवास योजना/ रमाइ आवास 
योजना/ शबरी/ पारधी/ धानमं ी 

आवास योजना 

अथ कवष त वैय तीक लाभ धारक 
ा.से/क.अ./शा.अ./ ा.प.स.म. 

 

4 इिदरा आवास योजना क चाघराचे 
प याघरात पातंर 

अथ कवष त ---//---  

5 म. ा.रो.ह.यो. अथ कवष त गट िवकास अिधकारी  

6 दिलत व ती योजना अथ कवष त ा.पं.क.अ.  

7 तांडा व ती िवकास योजना अथ कवष त ---//---  

8 अंगणवाडी बांधकामे अथ कवष त ा.प.सरपंच/ ा.से.क.अ.  

9 शाळा दु ती बांधकामे अथ कवष त ---//---  

10 समाज मंिदर बांधकामे अथ कवष त ---//---  

11 शाळा,शौचालय बांधकामे अथ कवष त शाळा सिमती  

12 र तेिवकासबांधकामे अथ कवष त ामपंचायत  

13 धानमं ी ामीण योजना अथ कवष त बांधकाम  

14 एस.जी.एस.वाय. अथ कवष त िड.आर.िड.ए  

15 14वा िव  आयोग अथ कवष त ामपंचायत  

16 राजीव गांधी घरकुल योजना अथ कवष त ामपंचायत  
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        Date 30-3-2022   Cumulative Progress Report - All Scheme  
Sr. No YEAR 

Target 
fixed by Districts Registered 

GEO Tagged 
Out Of Register

ed 

Sanctions Out of GEO 
Tagged 

Sanctions with verified 
Accounts 

1st 2nd 3rd 4th Completed 
Incomplete 

Percentage  by Target 
1 AUNDHA 3123 3136 3093 3087 3055 3039 2714 2534 1502 2525 598 80.85 

 

 
 

अनुसुिचत जाती व नवबौ द घटकां या व तीचा िवकास करणे. सन 2021-2022 आ थक व भौितक अहवाल

अ.  ाम पंचायतीचे 
नाव अनु.जाती या व तीचे नाव मंजुर कामाचे नांव

मंजुर कामाची 
र कम . 
लाखात

10% ताव 
सादर  

1 2 3 4 5 6 
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अनुसुिचत जाती व नवबौ द घटकां या व तीचा िवकास करणे. सन 2020-2021 आ थक व भौितक अहवाल

अ.  ाम पंचायतीचे नाव अनु.जाती या व तीचे नाव मंजुर कामाचे 
नांव

मंजुर कामाची 
र कम .लाखात

 10% 
ताव सादर  

1 2 3 4 5 6 
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2021-2022 

 
 

 

1  2020-2021 
2  2021-2022 00 
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1 शासन िनयु ती महारा  अिधिनयम 1961  

2 पचायत सिमती कामकाज मंुबई अिधिनयम ( ामपंचायत) 
1958 

 

3 सभापती व सद य िनयु ती लोक ितिनधी अिधिनयम  

4 शासकीय वाहाना या वापर धोरण शा.िन. ह.वाहन1003 . .72/20
03-05शासनिनणय3/6/2005 

 

5 िनवृ ी वेतन महागाईवाढ शा.िन.िव.िव.28/3/05  

6 मािसक वेतन बँकेमाफत शा.िन.िव.िव.28/8/05  

7 घरबांधनी अ ीम अनुदान शा.िन.िव.िव.9/2/05  

8 िविवध अं ीम अनुमय दा शा.िन.िव.िव.20/6/05  

9 वाहाने वापराचे धोरण शा.िन.िव.िव.22/7/05  

10 शासकीय वाहान खाजगी 
कामासाठी वापर 

शा.िव.िव.8/7/2005 ित िक.मी.8 पये 

11 गुणवंत कमचारी, अिधकारी गौरव शा. ा.िव.िव.िप.2/5/05 अिधकारी/ 
कमचारी ताव 

12 गावातील व छता शा.िन.पा.पू. व छता 17/8/2005 ामीण भागात 
वापर करणे 

13 मािहतीचा अिधकार 2005 12/10/2005 पासून लागु  
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1 2 3 4 
1 जल वरा य योजना शा.िन. .जल व-2004/ -3942/ पापु.11 

िद.6ऑ टांबर2004 

 

2 ामीण भागात शौचालय शा.िन. .सं वअ-2000/ .352/पापु-16 
िद.27जुलै2000 

 

3 ाम पुर कार योजना शा.िन. .सं वअ-2000/ .352/पापु-16 
िद.27जुलै2000 

 

4 इंिदरा आवास योजना शा.िन. .इआयो-12010/ -34/योजना-10 
िदनांक 9 एि ल 2010 

 

5 महारा  ामीण रोजगार हमी 
योजना 

शा.िन. .म ारोहयो-2006/ -104/ रोहयो-
10 िद.19 ऑ ट बर 2006 

 

6 वृ द कलावंत योजना शा.िन. .सकसांकाि वपिवक.एफएएएस-
1090/ .300/सां/का.1 िद.16माच1991 

 

7 महारा  ामीण रोजगार योजना-II शा.िन. .म ारोहयो-2006/ -104/रोहयो-
10 िद.19ऑ ट बर2006 

 

8 ाम पंचायत शासक िनयु ती मंुबई अिधिनयम ( ामपंचायत)1958  

9 पंचायत सिमती कामकाज महारा  िज हा पिरषदा व पंचायत सिमती 
अिधिनयम 1961 व मंुबई( ामपंचायत)1958 

 

10 अथ संक पीय अंदाज 2014-15 मा.श.िव.िव.पिरिश ठ19/9/05  

11 कमचा यांना सोईची बँक बाबत शा.िन.िद.01/06/2005  

12 शासकीय कमचा यांची सेवा 
िवषयक मािहती 

शा.िन.िद.06/06/05  

13 थािनक पुरक कामधारकानंा 
भ ाशहरे, गावे 

शा.िन.िद.17/6/05 सुधारीत त 
शहरे,गावे 

14 महारा  मािहती अिधकार क  शासन िनणय 2005 सवमािहती 
15 महारा  ामीण रोजगार हमी 

योजना 
23/12/2005  
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अ. . शासन िनणय नुसार िदललेे 

िवषय पिरप क मांक तारीख अिभ ाय 
1 2 3 4 

1 महारा  ामीण रोजगार हमी 
योजना 

शा.िन. .म ारोहयो-2006/ -104/रोहयो-
10 िद.19 ऑ ट बर 2006 

 

2 महारा  ामीण रोजगार हमी 
योजना-II 

शा.िन. .म ारोहयो-2006/ -104/रोहयो-
10 िद.19 ऑ ट बर 2006 

 

3 जवाहर या ती िविहर - स या योजना नाही. 
4 इंिदरा आवास घरकुल योजना शा.िन. .इआयो-12010/ -34/योजना-10 

िदनांक 9 एि ल 2010 

 

5 बायोगॅस बांधकामे   

6 शौचालय बांधकामे शा.िन. .सं वअ-2000/ .352/पापु-16  
िद.27 जुलै 2000 

 

7 दिलत व ती सुधार योजना शा.िन. /दवसू/2008/ /524/िवघयो1 
दनाक 14/11/2008 

 

10 तांडा व ती िवकास शा.िन./सामाजीक याय/दवसू/2006 .201/ 
मावक 2 दनांक 5/5/06 

 

11 यशवंत ा.स.योजना शासन प  मांक य ािव-2011/ 26/पंरा-
6 िदनांक 18/4/11 

 

 

 

 

अ. . कमचारी/ 
अिधकारीनावं 

द तावेजाचा 
कार 

िवषय संबंिधत य ती 
पदनाव 

य तीचे िठकाण 
उपरो त काय लय 

1 2 3 4 5 6 
1 बांधकाम शाखा बांधकाम बांधकाम या बांधीलयोजना मािहती क.स. ग.िव.अ.काय लय 
2 पंचायत शाखा 

समज क याण 

---//--- ा.प.कामकाज बाबत व योजने या 
बाबतीत 

िव.अ.(पं) क.सा. 
व.सा. 

--//-- 
3 लेखा शाखा ---//--- लेखा िवषयक बाबी स.ले.अ. ---//--- 
4 आ थापना ---//--- कमचा यांची वैय तीक मािहती 

मािसकसभा 
क.अ. का.अ. 
व.स. 

---//--- 
5 पाणीपुरवठा ---//--- हातपंप िव ुतपंप देखभाल वसूली बाकी 

अिध हण 

क.अिभयंता/ 
िवजतं ी 

---//--- 
6 कृिष शाखा ---//--- कृषी योजना िपक पध , औषधी िवढ़ोता 

बायोगॅस/ िपक पिर थती पज यमान 

कृ.अ. िब.म. कृिष  

7 आरो य  आरो य िवषयक कु.क. ज म-मृ यु 
कुपोिशत बालके, शाखा तपासणी, पाणी 
नमुने पुणवापर 

िव.अ.आरो य 
एम.पी.ड यू 

---//--- 

8 बांधकामे 
I.R.D.P. 

 बचतगट, स.भा. सं था लाभधारक िव.अ. ---//--- 
9 भांडार शाखा  कृिष अवजारे, औषधी, क.स. ---//--- 
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अ. . िवषय द तावेजाचा कार 
न ती हावचर 

मुख बाबी तपशील सुर ीत 
ठेव याचा 
कालावधी 

1 2 3 4 5 
1 मुळसेवा पु तीका मुळसेवा पु तीका कमचारी मािहती 30 वष 

2 मोजमाप पु तीका रिज टर बांधकाम बाबी 30 वष 

3 मुळ पगार प के पगार प क बुक कमचारी पगार 30 वष 

4 बँकबूक पु तीका देणे-येणेनांदी 30वष 

5 धनादेश वाऊटर लीप देणे र कम 30वष 

6 आवक जावक रिज टर जाणारा-येणारा टपाल 30वष 

7 वाहन पु तीका लॉगबुक वाहन वापरन दी 30वष 

8 भांडार साठा न दवही ा त-वाटप न दी 30वष 

9 माणके देयकबंच िदले या र कमेचे िबले 30वष 

10 इतर मह वाचे 
िज.आर. 

थाई आदेश संिचका ा त शासन िनणय 30वष 

11 शासन पिरप के ---//--- ---//--- 30वष 

12 जमानत नामे संिचका कमचारी जमानत 30वष 

13 वैय तीक संिचका संिचका प यवहार 20वष 

14 योजना संिचका ---//--- योजना िवषयक 
प यवहार 

5वष 

15 िकरकोळ रजा ---//---- कमचारी रजा मािहती 1वष 

16 िकरकोळ संिचका ---//--- िकरकोळ प यवहार 2वष 

17 मािहती संिचका ---//--- प यवहार 2वष 

18 अंदाजप के ---//--- बांधकामाची मािहती 15वष 

19 मासीक सभा भाग-1,भाग-2 पंचायत सिमतीसभै या 
न दी 

10वष 

20 बजेट संिचका संिचका योजना िनहाय तरतुद 5वष 

21 बांधकाम ताव अंदाजप क कामाबाबतचे प के ---//--- 
22 कृिष योजना संिचका योजना बाबत प यवहार 10वष 

23 समाज क याण योजना रिज टर व संिचका योजना बाबत प यवहार, 
व लाभाथ न दी 

10वष 

 



~ 541 ~ 
 

 

 
 अ. . स ला िवषय काय लयातील कोण या अिधिनयम पुनरावृती क न 

1 2 3 4 5 
1 लाभधारक िनवड मासीक 

सवसाधारण सभा 
म.िज.प.पं.स.1961 -- 

2 योजनाचे िनयोजन ---//--- म.िज.प.पं.स.1961  

3 िवकास कामाचा आढावा ामसभा म.िज.प.पं.स.1961  

4 सरपंच मेळावा वाष क म.िज.प.पं.स.1961  

5 सरपंच सद य िश ण िश ण म.िज.प.पं.स.1961  

6 मिहला मेळावे बचतगट िज. ा.िव.यं.िनयमानुसार  

7 कमचारी िश ण कामकाज ा.िव.िव.मं ालययांचे 
शा.िन. माणे 

 

8 भाग सिमती ामीण तर 
कामकाज िनमं ण 

म.िज.प.पं.स.1961,शास
न िनणय मांक ानास 
1097/ सीआर112/ 
भाग-4 /08 
िद.23/06/1999 

 

9 सरपंच सिमती उपसभापती 
िनमं क मासीक 

म.िज.प.पं.स.1961  

10 ामसेवक मासीक सभा ामीण िवकासाची 
गती/ आढावा व 

सुचना 
मंुबई ाम पंचायत 
अिधिनयम 1958 
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अ.
. 

पिरषदेचे नाव पिरषदेचे सद य पिरषदेचे उि ट िकतीवेळा 
घे यात 

येते 

सभा जन 
सामा यांसाठी 

खुली आहे कवा 
नाही 

सभेचा 
कायवृतांत 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ामसभा सव ाम थ िवकास योजना 

राबिवणेसाठी 
धोरण िन चत 
करणे 

वष तून 6 
वेळा 

खुली आहे ाम पंचायत 
तारावर 
ामसभेचा 

कायवृ ांत 
उपल ध आहे. 

2 भाग सिमती िज.प.सद य, 
पं.स.सद य, पं.स.ने 
िनयु त केलेला िव तार 
अिधकारी 

िवकास 
कामातील 
अडचणीची 
सोडवणूक 
करणे. 

दरमहा खुली आहे उपल ध आहे. 

3 सरपंच सिमती तालु यातील 1/5 
सरपंचाची िनवड क न 
मा.उपसभापती यांचे 
अ य ते खाली िवकास 
कामावर चच  केली 
जाते. िव तार अिधकारी 
पदिस द सिचव 
असतात. 

िवकास योजना 
पिरणामकारक 
िरतीने राबिवली 
जाते. 

दरमहा सरपंचा साठी उपल ध आहे. 

4 पं.स.मासीक सव 
साधारण सभा 

पंचायत सिमतीचे सव 
सद य 

िवकास कामा या 
योजना 

भावीपणे 
राबिवणे बाबत 
चच  व šü¸üÖ¾Ö 

दरमहा खुली नाही उपल ध आहे. 
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अ.
. 

सं थेचे नाव सं थेचे सद य सं थेचे उि ट िकती वेळा 
घे यात 

येते 

सभा जन 
सामा यांसाठी खुली 

आहे कवा नाही 
सभेचा 

कायवृतांत 
(उपल ध) 

1 2 3 4 5 6 7 
 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
 

 

 

अ. . सिमतीचे नावं सिमतीचे 
सद य 

सिमतीचे उि ट िकती वेळा 
घे यात येते 

सभा जन सामा य 
सव साठी खुली 

आहे/नाही 
सभेचे कामे 

1 2 3 4 5 6 7 
1 पंचायत 

सिमती,   
 

18 धोरना मक िनणय, लाभ 
धारक िनवडणे, िवकास 
कामास िनधी देणे रोख 
र कम बाबत. िवभाग 
िनहाय िवषय र कमेस 
मा यता वेळेचे िनहाय 

येक 
मिह यात 

िवशेष सभा 
बोलव यास 

घेणे 

नाही येक 
मिह यात. 
उपल ध होतो. 

 
 
 

 

 

अ. . सभेचे नावं सभचे 
सद य 

सभेचे उि ठ िकती वेळा 
घे यात येते 

सभा जन 
सामा यसाठी 
खुली आहे 

/नाही 

सभेचे 
काय लय 
उपल ध 

1 2 3 4 5 6 7 
1 मािसक सभा पं.स. 20 धोरना मक िनणय मािसक नाही उपल ध 
2 िवशेष सभा 20 ---//--- गरजेनुसार ---//--- ---//--- 
3 आमसभा सव सरपंच 

अिधकारी 
िवकास कामाचे िनणय वष  तून 1 वेळ खुली आहे. उपल ध 

4 ामसेवक मासीक 
सभा 

ामसेवक िवकास कामाचा आढावा मािसक 2 वेळा नाही --- 
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पाटील गणेश केरबा 08/06/1993 9850312488 63200 
पुरी आनंद चंदन 20/05/1997 9561400430 

ावणे रमेश गोमाजी 05/06/1993 58600 
डुकरे ललीता दादाराव 02/02/2005 40600 
िनकस जनादन िव वनाथ 18/10/1993 56900 
नागठाणे द ा मारोती 22/11/1996 53600 
पांढरे िदिलप पुरभाजी 27/02/1996 55200 
िब चेवार िव वनाथ पांडुरंग 25/03/1996 53600 
बव राजु ीराम 29/02/1996 55200 
खोकले बिळराम यानोजी 08/01/1996 35300 
काळे गुलाब दामोधर 22/03/1996 53600 
हलबुग गंगाधर हाद 21/05/1997 55200 
मोरे भाऊराव यानुजी 07/06/1993 55200 
देशमुख पंिडत गणपत 27/02/1996 55200 
खंदारे क डु गणपत 08/06/1993 13040 
डुकरे द राव उ मराव 07/06/1993 39800 
राठोड सुभाष किनराम 05/06/1993 29600 
बैस हानमंत बालाजी 21/07/1997 27100 
काळे केशव गणपतराव 11/07/2003 44400 
भुजबळ भाऊसाहेब अजुन 16/07/2003 44400 
डुकरे बाबुराव ध डबाराव 11/02/2005 40600 
सोरते सुिनल पांडूरंग 14-02-2005 40600 
गोरे दामोधर रामराव 02/02/2005 40600 
खाडे सुयकांत शंकरराव 02/02/2005 40600 
मंुडीक सुिनल गंगाधरराव 02/02/2005 40600 
मुकने सरीता नामदेव 14/07/2003 40600 
राठोड  हिरभाऊ िव लराव 14/07/2003 44400 
पाटील िनतीन लोटन 17/07/2003 25500 
कुटे िशवाजी भगवानराव 24/08/2006 38300 
देशमुख नवनाथ तूमराव 16/01/2006 39400 
वेणीकर सुिशलकुमार िसताराम 14/08/2006 37200 
चौधरी रामा मारोतराव 09/02/2007 35300 
पोटे बबन बाबुराव 19/11/2007 37200 
लोखंडे द ा िकशन 18/01/2008 37200 
राठोड अिवनाश शामलाल 29/09/2008 37200 
डुकरे गजानन कैलास 30/07/2008 37200 
राठोड सुिनल बाबुराव 09/07/2010 32300 
च हाण िमल द कच  28/10/2010 32300 
पायघन रामे वर भाकर 27/08/2012 30500 
ठ बरे सितश बापुराव 12/07/2010 32300 
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कांबळे रामदास कच  02/04/2012 30500 
इपकलवार योगेश गो वदराव 14/11/2005 27900 
कदम िवनाताई द राव 31/12/2011 31400 
च हाण वाती हरीभाऊ 04/01/2012 30500 
मुळे सुिनल ल मणराव 20/09/2007 33300 
देशमुख कैलास िवलासराव 03/01/2012 30500 
शदे सोमनाथ नागनाथ 29/07/2008 31400 
गारोळे संतोष तुळिशराम 27/11/2013 29600 
काळे मंुजाजी द राव 10/09/2014 28700 
वाघमारे क णा तकूाराम 23/12/2014 28700 
गाडेकर नामदेव साहेबराव 24/12/2014 28700 
आगलावे िव णू नामदेव 16/01/2015 28700 
मोरे उ वला मधुकर 03/09/2009 36100 
िनमळ सागर हेमंतराव 31/12/2015 27900 
गारोळे सितश िकशोर 23/12/2015 27900 
माने गणपत पंजाबराव 24/02/2012 29600 
मोह मद किलम पाशा मोह मद अयुब 27/02/1996 
मढे अचना पाडुरंग 03-01-2012 30500 
अंिबका सुिनल िच ेवार   मुळे राजकुमार ीराम 05/09/2019 
राठोड दादाराव चगा 07/09/2019  
शे.तवकल शे.कासम 05/09/2019  
शामशे ीवार सुरज सुभाष 12/09/2017  
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अ.
. 

योजनेचे नावं उिध
ठ 

अज दाखल 
करणे काय लय 

अज 
दाखल 
मदत 

अिधकारी अज ची 
शु क 

अनुदान 
मा य 

करणारे 
अिधका

री 

अनुदान 
देणारे 

काय ल
य 

अनुदान 
र कम 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 धानमं ी आवास 

योजना- ामीण 

 िज. ा.िव.यं. 
ग.िव.अ 

िनकषा 
नुसार 

िव. मुख िनरंक िव. . ग.िव.अ.  

2 क चा घराचे प या 
घरात पांतर 

 --//-- --//-- --//-- --//-- --//-- --//--  

3 िवशेष घटक योजना  ग.िव.अ. --//-- --//-- --//-- --//-- --//--  

4 बायोगॅस योजना  --//-- --//-- --//-- --//-- --//-- --//--  

5 यशवंत ा.स.यो.  --//-- --//-- --//-- 100 . --//-- --//--  

6 जवाहर या ती िविहर  --//-- --//-- --//-- िनरंक --//-- --//--  

7 शाळेतील मुल ना 
सायकल वाटप 

 --//-- --//-- म.व बा 
क याण 
ग.िव.अ. 

--//-- ग.िव.अ. --//--  

8 कृिष अवजारे वाटप  --//-- --//-- ग.िव.अ. --//-- --//-- --//--  

9 िशलाई मिशन वाटप  समाज क याण 
ग.िव.अ. 

--//-- --//-- --//-- --//-- --//--  

10 िव ुत मोटर वाटप  समाज क याण 
ग.िव.अ. 

--//-- समाज 
क याण 

--//-- --//-- --//--  

11 पावर े वाटप         

 

 

 

अ. . योजना िवभाग लाभाथ  नावं व प ा अनुदान 
र कम 

िनकष अिभ ाय 
1 2 3 4 5 6 

1  

7. धानमं ी आवास योजना-
ामीण 

8. अनुसूिचत जाती व 
नवबौ द घटकां या 
व त चा िवकास करणे 

9. वंसतराव नाईक तांडा / 
व ती सुधार योजना 

10. जन सुिवधा िवशेष अनुदान 

11. ठ कर बा पा आिदवासी 
सुधार योजना 

 
 
 
 
 
 
िनवड सिमती नुसार 

 . 1.20 ल  
लोकसं ये 
नुसार 
 
लोकसं ये 
नुसार 

. 5 ल  लोकसं ये 
नुसार 
 

कलम4(1)बX
ii 
--//-- 
--//-- 
 

 
 
 
 
 
योजना शासन 
िनणया नुसार 
राबिवली जाते. 
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12. मा. बाळासाहेब ठाकरे 
मृती मातो ी ाम पंचायत 

बांधणी योजना 
13. िज हा वा षक योजना 

अंतगत अंगणवाडी 
दु ती 

. 12 ल   . 1 ल  

2  

14. िवशेष घटक योजना 
15. िवशेष घटक दु ती 
16. बायोगॅस 
17. शेतीअवजारे 

18. बी.िबयाणे वाटप 

19. औषधी वाटप 

िनधी ि ये नुसार   उि ठ ठरिव यात 
येते. 

3  
13. िटपप े 
14. सायकल वाटप 

15. िशलाई मिशन वाटप 

16. मुल ना भ ा 
17. शाळेतील मुल ना ेस 

18. वृ द कलाकार मानधन 

िनधी ि ये नुसार तरतुदी नुसार 

--//-- 
--//-- 
--//-- 

 

 प.स.योजना आहे 

4. 
3. िट.सी.एल.वाटप 

िनधी ि ये नुसार --//--  प.स.योजना 
5. 

अंगणवाडी किरता सािह य 

मुलानंाकिरता खेळणी 
िनधी ि ये नुसार --//---   

 
 

 

 

 
 अ. . परवाना धारकांचे 

नांव 

परवा या
चा कार 

परवाना 
कृिष 

िदनांक  साधारण
अटी 

परवा याची िव तुत 
मिहती पासून पय◌ुत 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 पंचायत सिमती तराव न परवाना कोणताही दे यात येत नाही. फ त कृिष अंतगत औषधी पुरवठा करणा या 

लायस स पुण नुतनीकरण कर यात येते 

1  

शेती औषधी परवाना 
नुतनीकरण 

शेती किरता 
औषध 
पुरवणे 

    कृिष िवकास अिधकारी 
यांचे नावे नुतनीकरणाची 
िफस भरावी लागते. 
परवाना एक वष साठी 
असते औषधी साठी 
तपासणी केली जातो, 
नुतनीकरणािशवाय औषध 
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िव ी करता येणार नाही. 
रा ीय मा य औषधी 
िवकावी लागते 

2  दोन गावाला 
वाहातूक 

    ा.प. तरावर थम 
हराशीप. स. तरावर दबुार 

हराशी अनामत र कम 
जमा करणे, िज.प.ला 

ताव पाठिवणे िज.प. 
तरावर मा यता 

  
 
 
 
 
 
कलम  

 
 अ. . द ताऐवजाचा कार िवषय कोण या 
इले ािनक 

नमु यात 

मािहती िमळ याची प दत जबाबदार 
य ती 

1 2 3 4 5 6 
1 िवभागाने तयार केले या 

यादी नुसार गोपिनय 
मािहती वग करण 
वैय तीक व पातील व 
मािहती अिधकाराम ये 
नमुना केलेला बाबी. 
अ.ब.क.ड.नुसार 

लिखना 
प दतीत 
उपल ध 
अ.ब.क.ड. 
नुसार 

संगणक 
णालीम ये 

उपल ध 
मािहती इतर 
व पात 

िदले या 
नमु या नुसार 

मािहती अिधकार 2005 
नुसार िन चत केले या 
शु क अकारणी क न 
मािहती अिधकारी सहा यक 
मािहती अिधकारी यांचे नावे 
अज क न शु क भर यावर 
30 िदवसाचे आत दे यात 
येईल. 
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अ.
. 

सुिवेधेचा कार वेळ कायप दती िठकाण जबाबदार 
य ती/ 

कमचारी 
त ार िनवारण 

1 भेट याची वेळ सोमवार व मंगळवार 
संपूण िदवस इतर 
िदवशी दौ-या नंतर 
सायंकाळी 5.45 
वापयत 

रा त िच ी 
सादर क न 

पं.स. 
काय लय 

गट िवकास 
अिधकारी 

ा त त ारी 
वरीत िनकाली 

काढ यात येते 

2 वेबसाईट      

3 कॉलसटर      

4 अिभलेख तपासणीसाठी 
सुिवधा मािहती 

सकाळी 10 ते 6.15 गट िवकास 
अिधकारी 
यांचे आदेशा 
नुसार 

पं.स. 
काय लय 

संबंिधत 
िवभागाचा 
कमचारी 

 

5 कामा या तपासणीसाठी 
उपल ध सुिवधांची 
मािहती 

दररोज सकाळी 10 ते 
सायंकाळी 6.15 पयत 

--"'-- --"'-- --"'--  

6 नमुने िमळ या बाबत 
उपल ध मािहती 

--""-- --""-- --""-- --""--  

7 सुचना फलकाची 
मािहती 

--""-- नोटीस 
बोड वर 

--""-- --""--  

8 ंथालय िवषयी मािहती िनरंक     
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अ   

 

अ.
. 

शासिकय मािहती 
अिधका-याचे नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल  

1 ी. एम. एल. 
िख लारी

गट िवकास 
अिधकारी 

पंचायत सिमती 
 

तहसील काय लया या  
bdopsaundhanagnat

h@gmail.com 
 

2 ी  सहा. गट 
िवकास 

अिधकारी 
पंचायत सिमती 

 

तहसील काय लया या  
bdopsaundhanagnat

h@gmail.com 
 

 

अ. . शासकीय मािहती 
अिधका याची नांवे 

पदनाम काय लय प ा अिपलीय ािधकारी 
1 2 3 4 5 6 

1 ी. क अिधकारी/ 
सहायक शासन 

अिधकारी 
पंचायत 

सिमती 
 

तहसील 
काय लया या 

 

सहायक गट िवकास 
अिधकारी पंचायत 
सिमती  

 

अ.
. 

सहा यक शासिकय 
मािहती अिधका-

याचे नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय ािधकारी 

1 ी. --------- काय लयीन 
अिध क/ 
किन ठ शासन 
अिधकारी 

पंचायत सिमती 
 

तहसील 
काय लया या 

 

 सहायक गट िवकास 
अिधकारी पंचायत 
सिमती  
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19. योजना िनहाय मंजूर लाभधारकांची यादी लावली. 
20. योजना किरत उि ठ ा त झा यावर िस द केले. 
21. ाम सभा योजना बाबत िस दी 
22. होडीिललाव (नदीउतारा) 

23. हाराशी बाबत िस दी 
24. जल वरा य योजने अिधक गावक यांची यादी िस दी 
25. इंिदरा आवास योजना िनवडयादी िस दी/ शबरी आवास/ पारधी/ धानमं ी आवास योजना िनवडयादी िस द कर यात येते. 
26. कलाकार मानधन वाटप यादी िस दी 
27. मािहतीचा अिधकारी िस द करणे. 
28. महारा ट ामीण रोजगार हमी योजना (एमआरइजीएस) 

 

 

1 मािहती किरता नमु यात अज  बाबत 10 .रोख कवा िडमांड ा ट कोट फी टॉप कवा 
धनादेश 

2 तीस िदवासाम ये मािहती दे यात येईल ित कागद 2 . झेरॉ स अज लागेल. 
3 मािहती किरता लागणारी कागद प का किरता ित कागद 2 . झेरॉ स अज लागेल. 
4 टपालाने मािहती पािहजे अस यास पुण टपाल खच ावा लागेल टपाल खच सव 

5 िड कटेर कवा फलापी व पात मािहती अस यास 50 . ित फ पी 
6 रेकॉड य  बघावयास 10 पये 

7 अपुण मािहती साठी अिपल करता येईल या किरता 20 . अज  सोबत भरणे 

8 काय लयाचा िनणय मा य नस यास यािव द रा य मािहती  
आयु ताकडे अज करता येईल 

20 . अज  सोबत भरणे 

 

 

 

 
 


