जिल्शा ऩरयऴद ऩयबणी
ऩंचामत वलबाग

केंद्रीम भाहशतीचा अधधकाय अधधननमभ २००५ अंतगगत भाहशती

केंद्रीय माषीतीचा अधधकार अधधननयम २००५ अंतगगत
ऩंचायत वळभाग, जिल्षा ऩररवद ऩरभणी
कऱम ४ १ ख एक

जिल्शा ऩरयऴद, ऩयबणी

मांचा तऩळीर.

मेथीर ऩंचामत वलबाग, जि.ऩ. ऩयबणी कामागरमातीर कामे ल कतगव्मे

कायागऱयाचे नांळ : ऩंचामत वलबाग, जि.ऩ.ऩयबणी.

ऩत्ता : जिल्शा ऩरयऴद ऩरयवय, जिंतयू योड, उडाण ऩर
ु ािलऱ, ऩयबणी.

कामागरम प्रभख
ु : उऩ भख्
ु म कामगकायी अधधकायी (ऩंचामत), जि.ऩ. ऩयबणी

ळावकीम वलबागाचे नांल : ग्राभ वलकाव ल िरवंधायण वलबाग, भंत्रारम भफ
ुं ई ३२.

कोणत्मा भंत्रारमातीर खात्माच्मा अधधनस्त :ग्राभ वलकाव ल िरवंधायण वलबाग, भंत्रारम भफ
ुं ई
कामगषेत्र : ऩयबणी जिल्शा.
वळशऴष्ट काये :

भौगोऱीक : ऩयबणी जिल्शा

वलस्ताय अधधकायी (ऩं), ग्राभ वलकाव अधधकायी ल ग्राभवेलक मांची आस्थाऩना वलऴमक

वलग काभे, जिल्शा ग्राभ वलकाव ननधी अंळदान, किग भागणी, ग्राभऩंचामत तऩावणी, मळलंत ऩंचामत याि

अभबमान, यािील गांधी ऩंचामत वळक्तीकयण अभबमान, ग्राभऩंचामत कभगचायी आस्थाऩना, ग्राभऩंचामत
वलबािन , वलघटन, ग्राभवबा, भावीक वबा, भयाठलाडा भारभत्ता वलकाव अभबमान, ग्राभऩंचामतीना
िनववु लधा अनद
े वलकाव कामगक्रभ, िभीन भशवर
ु ान, नतथगषत्र
ु , िभीन वभानीकयण, गौण खननि, भद
ु गांक

ळल्
ु क अनद
ु ान, २५१५ रोकप्रनतननधीनी वच
ु वलरेरी काभे, ग्राभऩंचामत अऩशाय प्रकयणे, ग्राभऩंचामत लाऴीक
प्रळावन अशलार, वयऩंच भानधन ल वदस्म फैठक बत्ता, ग्राभऩंचामत कभगचायी भानधन, हट.वी.एर. खये दी,

चौथा वलत्त आमोग, ग्राभऩंचामत कय लवर
ु ी ल भागणी, वलदमत
ु ऩोर, भशात्भा गांधी तंटाभक्
ु ती अभबमान,
लष
ु ीत वभध्
ृ रागलड, नांल शोडी टोकया, १३ ला वलत्त आमोग, ऩमागलयण वंतर
ृ द ग्राभ मोिना, दशन ल
दपन बभ
ु ी, अल्ऩवंख्माक कामगक्रभ ईत्मादी.

वळभागाचे ध्येय धोरण : जिल्शा ऩरयऴदे चे वलस्ताय अधधकायी (ऩं), ग्राभ वलकाव अधधकायी ल ग्राभवेलक मा

वंलगागचे वननमंत्रण,ऩंचामत वभभती अंतगगत ग्राभऩंचामतीचे दै नहं दन प्रळावन वव्ु मलजस्थत चाराले तवेच
ऩंचामत वलबाग आणण ऩंचामत वभभती कामागरमां भध्मे ऩयस्ऩय वभन्लम याशाला म्शणून कामग कयणे.
त्मातन
ग्राभीण बागाचा वलागधगण वलकाव कयणे.
ू

कामागरमाची िागा इभायतीचा तऩळीर : स्लत्ची ळावककम िागा
कामागरमीन दयु ध्लनी क्र. ल लेऱा. (०२४५२) (२४२५२२,

वकाऱी १० ते ०५.४५

वाप्ताहशक वट्ट
ु ी : यवललाय आणण दव
ु या ल चौथा ळननलाय आणण ळावनाने िाशीय केरेल्मा
इतय वालगिननक वट्ट
ु ी

वलभळष्ट वेलेवाठी ठयवलरेल्मा लेऱा :

भख्
ु म कामगकायी अधधकायी

उऩ भख्
ु म कामगकायी अधधकायी (वा.)

उऩ भख्
ु म कामगकायी अधधकायी (ऩं)
गट वलकाव अधधकायी

कननष्ठ प्रळावन अधधकायी
वलस्ताय अधधकायी (ऩं)
लरयष्ठ वशाय्मक

लरयष्ठ वशाय्मक (रेखा)
कननष्ठ वशाय्मक

व्शीऩी१

िन भाहशती अधधकायी

व्शीऩी३

वेला ननलत्ृ ती लेतन,ग्राभऩंचामत कभगचायी आस्थाऩना,ग्रा.ऩं.वलबािन / वलघटन,

व्शीऩी२

ल कामागरमीन वलग काभकािालय ऩमगलष
े ीम वननमंत्रण

वल.अ.(ऩं) / ग्राभ वलकाव अधधकायी / ग्राभवेलक आस्थाऩना वलऴमक काभे.
ग्राभवबा / भावीक वबा, भयाठलाडा भारभत्ता वलकाव अभबमान

व्शीऩी४

जिल्शा ननमोिन वभभती, िनववु लधा अनद
ु ान,नतथगषेत्र कामगक्रभ,२५१५ अंतगगत

व्शीऩी५

वश वलग प्रभळषण,लाऴीक प्रळावन अशलार,ग्रा.ऩं.अऩशाय प्रकयणे.

रोकप्रनतननधीनी वच
ु वलरेरी काभे, अल्ऩवंख्माक कामगक्रभ.

व्शीऩी६ जिल्शा ग्राभ वलकाव ननधी किग प्रकयणे,िभीन भशवर
ु ,वभानीकयण ल भद
ु गांक
ळल्
ु क,गौण खननिे, खये दी, चौथा वलत्त आमोग, ग्रा.ऩं.कभगचायी भानधन
वयऩंच भानधन ल वदस्म फैठक बत्ता

व्शीऩी७ भावीक प्रगती अशलार, फैठक वंफधीत भाहशती ल वंकीणग ग्रा.ऩं.कय लवर
ु ी ल भागणी,

वलदमत
ु ऩोर,योष्टय तऩावणी, प्रबाग वभभती फैठका, भशात्भा गांधी तंटाभक्
ु ती अभबमान,
नांल शोडी टोकया, लष
ृ रागलड.

व्शीऩी८ १३ ला वलत्त आमोग ल ऩमागलयण वंतर
ु ीत वभध्
ृ द ग्राभ मोिना

व्शीऩी९ तक्रायी, चौकळी प्रकयणे ल रोकळाशी हदन ल भ्रष्टाचाय ननभर
ग प्रकयणे.
ु न

व्शीऩी१०. आलक िालक वलबाग, भाशीती अधधकाय ल अऩीर प्रकयणे वंचीका ल यजिस्टय
अदमालत ठे लणे

कऱम ४ १ ख (दोन)

वाभान्म प्रळावन (ऩंचामत )वलबाग मेथीर कामागरमातीर अधधकायी ल कभगचायी मांच्मा अधधकायांचा
तऩळीर.

वाभान्म प्रळावन वलबागा अंतगगत भा. भख्
ु म कामगकायी अधधकायी मांचे अधधकाय प्रदान आदे ळानव
ु ाय

उऩ भख्
ु म कामगकायी अधधकायी मांना वलवलध अधधकाय आशे त. वा.प्र.वल.भधीर

लगग ३ कभगचामांना कोणतेशी अधधकाय नाशीत. आधथगक प्रळावककम वलग अधधकाय उऩ भख्
ु म कामगकायी
अधधकायी (वा.) मांना आशेत.
आथीक अधधकार
अ.क्र.

ऩदनाभ

अधधकाय आधथगक

कोणत्मा कामदमा/
ननमभ / ळावन

अभबप्राम.

ननणगम / ऩरयऩत्रका
१

उऩ भख्
ु म
कामगकायी

--

नव
ु ाय

--

आथीक अधधकाय
नाशीत

अधधकायी
(ऩं)

प्रऴाशककय अधधकार
अ.क्र.

२

ऩदनाभ

अधधकाय प्रळावककम

कोणत्मा कामदमा /

ननमभ / ळावन ननणगम /
ऩरयऩत्रका नव
ु ाय

अभबप्राम.

उऩ भख्
ु म

वाप्रवल ननमंत्रीत वंलगागत

भ.ना.वे ननमभ १९८१

भा. भ.ु का.अ.

अधधकायी

कंत्राटी ग्राभवेलक

वंफधं धत ळावन ऩरयऩत्रक

प्रदाण आदे ळा

कामगकायी
(वा.)

वलस्ताय अधधकायी (ऩं),
कभगचामांचे

अंतगगतचे ननमभ ल त्मा
ननणगम

आस्थऩनाﾠवलऴमक वलग

भ.जि.ऩ.ऩं.व.रेखा वंशीता

इत्त्मादी वंफधं धत वलग काभे.

आकस्भीक खचागचे ननमभ

आणण स्थामी वभभतीचे

१९६१ आणण त्माअंतगगतचे

काभे ऩदबयती, ऩदोन्नती,

१९६८,

जि.ऩ. वलग वाधायण वबा

भ.जि.ऩ.ऩं.व.अधधननमभ

फैठककतीर ननणगमाची

अंतय वलग ननमभ

अभरफिालणी कयणेचे
अनऴ
ं ाने आलश्मकती
ु ग
कामगलाशी कयणे.

मांचे अधधकाय
नव
ु ाय आलश्मकते
काभे कयणे

४ ख (२)
वाभान्म प्रळावन (ऩंचामत )वलबाग, जिल्शा ऩरयऴद, ऩयबणी मेथीर कामगयत कभगचामांचे कतगव्म

त्मांचे कडीर अवरेल्मा काभाचा कभगचायी ननशाम तऩभळर
अ.

कमगचायाचे नांळ ळ

तयांना ळगग केऱेऱा

क्र.

षुद्दा.

कस.

२

३

१
१

श्री एन.ऩी.गुंडये

तयांच्याकडे शोऩवळऱेल्या कामकािाचा तऩऴीऱ.

/ ऩयगळेसककय उततर
दायीतळ (
४

कननष्ठ प्रळावन

अधधकायी जव्शऩी१

वाभान्म प्रळावन (ऩंचामत)वलबागांतगगत कामगयत वलग कभगचायी

२

हदरेरी काभे करुन घेणे

३

िफाफदायी ल कतगव्म ऩाय ऩाडणे.

५
६

मांचेलय ऩमगलेषीम वननमंत्रण ठे लून त्मांचेकडुन त्मांना नेभुण
भाहशती अधधकाय अंतगगत िन भाहशती अधधकायी मा ऩदाची
स्थाननक ननधी रेखा आषेऩ /भशारेखाकाय नागऩूय

फाफत वंफधधत ळाखेकडून अनऩ
ु ारन तमाय करुन घेणे

(ऩं)

अधधकायी

१
२
३
४

३

श्री.डी.आय. ळेऱके

लरयष्ठ वशामक
व्शीऩी२

१
२
३
४
५
६

भा.भु.का.अ.

कामगवललयण ऩंिीका आठलडी गोऴलाया वंकरीत कयणे
भुख्म

कामगकायी

काभकािात वशाय्म कयणे.
वलस्ताय

आषेऩा

उऩ भु.का.अ.(ऩं)

कामागरमीन वलग वंचीकेलय अभबप्राम नोंदवलणे
भा.उऩ

श्री.आय.िी. वुमल
ग ंळी

५

१

४

२

ननणगय प्रकीयेतीऱ टप्ऩे

अधधकायी

(ऩं)मांना

कामागरमीन

जिल्शा ग्राभ वलकाव ननधी अंळदान/किग भागणी
ल लवर
ु ी,

उऩ भ.ु का.अ.(ऩं)

ग्राभऩचामत तऩावणी

मळलंत ऩंचामत याि अभबमान,

भा.भु.का.अ.

..... अंतगगत ग्रा.ऩं.वदस्म प्रभळषण आमोिन कयणे
वल.अ.ऩं / ग्राभ वलकाव
अस्थाऩना वलऴमक काभे

अधधकायी / ग्राभवेलक मांची

आंतय जिल्शा फदरी प्रकयणे
आदळग ग्राभवेलक ऩुयस्काय

वल.अ.ऩं मांची प्रलाव दै नंहदनी

आस्थाऩना वलऴमक न्मामारमीन प्रकयणे,

उऩ भु.का.अ.(ऩं)

उऩ भु.का.अ.(वा)
भा.भु.का.अ.

गोऩनीम अशलार

वलबागीम चौकळी प्रकयणे
४

श्री. बायवलाडकय
एभ.डी.

क.व.

व्शीऩी.३

१
२
३
४
५
६
७

५

श्री.एव.िी. नाईक

लरयष्ठ वशामक
व्शीऩी४

१
२
३
४
५
६

बनननन, गट वलभा, यिा योखीकयण वेला ननलत्ृ ती ल कुटुंफ
ननलत्ृ ती प्रकयण

ग्राभऩंचामत कभगचायी अस्थाऩना
ग्रा.ऩं.वलबािन /वलघटन

ग्रा.ऩं.ननलडणुक, अवलश्लाव,

उऩ भु.का.अ.(ऩं)

उऩ भु.का.अ.(वा)
भा.भ.ु का.अ.

ग्राभवबा /भावीक वबा

रोकामुक्त /उऩरोकआमुक्त प्रकयण

भयाठलाडा भारभत्ता वलकाव अभबमान
जिल्शा ननमोिन वभभती

ग्राभऩंचामतींना िन वुवलधा अनद
ु ान/भोठमा ग्रा.ऩं.िनवुवलधा
अनुदान

नतथगषेत्र वलकाव कामगक्रभ

अल्ऩवंख्माक कामगक्रभ, ग्रा.ऩं.इभायती

स्थाननक ननधी रेखा आषेऩ,आमुक्त तऩावणी भद्द
ु ,े ../
गौण खननि

२५१५ रोकप्रनतननधीने वुचवलरेरी काभे

उऩ भु.का.अ.(ऩं)
भा.भु.का.अ.

)

६

श्री.भुऱे एव.ऩी

कननष्ठ
(रेखा)

वशामक

व्शीऩी५

१

वलग प्रभळषण ....वश

३

ग्राभऩंचामत रेखा ऩरयषण/ वलळेऴ रेखा ऩरयषण

२
४
५
६
७
८

ग्राभऩंचामत अऩशाय प्रकयणे

ग्राभऩंचामत लावऴगक प्रळावन अशलार
ग्राभऩंचामत उत्ऩन्न ल खचग

उऩ भ.ु का.अ.(ऩं)

लावऴगक रेखे ताऱभेऱ

भा.भु.का.अ.

ती भाशी ल वलनीमोिन रेखे

प्रभळषणाच्मा वलग वंचीका /िभा खचागचा रेखा अदमालत

ठे लणे, प्रभळषणाथी आरेल्मा खचागचे दे मक ऩायीत करुन घेणे
वेलाथग प्रणारी

७

श्री.गामकलाड ऩी.टी.

लरयष्ठ
रेखा

वशामक

व्शीऩी६

१
२
३
४
५
६
७
८
९

१०

जिल्शा ग्राभ वलकाव ननधी किग प्रकयणे / लवर
ु ी अंळदान
लवुरीच्मा नोंदी कयणे

िभीन भशवुर / िभीन वभानीकयण / भुदगांक ळल्
ु क
अनुदान

उऩ भ.ु का.अ.(ऩं)

वयऩंच भानधन ल वदस्म फैठक बत्ता

भा.भु.का.अ.

ग्राभऩंचामत कभगचायी भानधन
हट.वी.एर.खये दी

चौथा भशायाष्र वलत्त आमोग
लाऴीक रेखे ताऱभेऱ

नतभाशी ल वलननमोिन रेखे

प्रभळषणाचा खचग, रेखा वलऴमक काभे

वेलाथग प्रणारी
८

श्रीभती ऩांगयकय
एव.के.

कननष्ठ वशामक
व्शीऩी७

१

भाभवक अशलार वंकरन

३

ग्राभऩंचामत कय लवुरी ल भागणंंंी

२
४
५
६
७

९

तात्ऩुयती व्मलस्था

व्शीऩी८

१

१०

तात्ऩुयती व्मलस्था

व्शीऩी९

१

२

वल.अ.ऩं मांची भाभवक फैठक /इतय वलग फैठक

उऩ भु.का.अ.(ऩं)
भा.भु.का.अ.

योष्टय तऩावणी,प्रबाग वभभती फैठका
वलदमुत ऩोर /वंकीणग वलबाग

भशात्भा गांधी तंटाभुक्ती अभबमान,लष
ृ रागलड
नाल शोडी टोकया

१३ ला वलत्त आमोग

उऩ भु.का.अ.(ऩं)

ऩमागलयण वंतर
ु ीत वभध्
ृ द ग्राभ मोिना
१.तक्रायी,
ननभगरुन

चौकळी

प्रकयणेﾠंे,

रोकळाशी

भा.भु.का.अ.

हदन

ल

भ्रष्टाय

उऩ भु.का.अ.(ऩं)
भा.भु.का.अ.

कऱम ४ १ ख

तीन

शामान्य प्रऴाशन (ऩंचायत ) वळभाग
ननणगय प्रकक्रयेतीऱ ऩयगळेसण ळ िबाबदारीचे उततरदाईतळ ननजचचत करणारे कायगऩध्दतीचा तऩशऴऱ
प्रत्मेक कामग वेला/कतगव्म अधधकायाची अभरफिालणी कयण्माकरयता भशायाष्र जिल्शा ऩरयऴद,

ऩंचामत वभभत्मा अधधननमभ १९६१ भफ
ुं ई ग्राभऩंचामत अधधननमभ १९५८,भशायाष्र नागयी वेला ननमभ
जिल्शा ऩरयऴद वेला ल इतय ननमभ भशायाष्र जिल्शा ऩरयऴद रेखा वंहशता १९६८ खारीर ननमभ

ळावन ननणगम / ऩरयऩत्रक, आदे ळ मांचा आधाय घेलन
ु काभे केरी िातात. त्मानव
ु ाय वाभान्म प्रळावन
वलबागाकडीर वलग प्रळावककम आणण आधथगक फाफी वंफधं ध वलग वंधचका
प्रस्ताल, काभे मा फाफतीत त्मा त्मा वंफधधत प्रकयणातीर वादय कयणाये कभगचायी मांचे ऩावन
ु
ऩमगलेषकीम

अधधकायी,

कननष्ठ

प्रळावन

अधधकायी

उऩ भख्
ु म कामगकायी अधधकायी (ऩंचामत) माची िफाफदायी मेत.े

आणण

वलबाग

प्रभख
ु

म्शणुन

प्रत्मेक प्रकयणे वंफधधत प्रकयणे शाताऱणाये कभगचायी क.व. / ल.व. मांचेकडुन वादय केरे िाते
मा नंतय प्रकयणाळी वंफधं धत कननष्ठ प्रळावन अधधकायी मांचे कडुन प्रस्तालालय अभबप्राम हदरे

िातात तवेच त्मा वंफधं धत ळावन ननणगम ऩरयऩत्रक मांचे वश मोग्म त्मा ननणगमास्तल कामागरम प्रभख
ु उऩ
भ.ु का.अ.(ऩंचामत) मांचे कडे वादय केरे िातात.

आणण माऩढ
ु े प्रकयण आलश्मकते नव
ु ाय उऩ भख्
ु म

कामगकायी अधधकायी (वा) मांचे भापगत भा. भ.ु का.अ. मांचे कडे वादय केरे िाते.
वलग प्रकयणे क्रभळं प्रकयणे ननमभानव
ु ाय ननकारी काढरी िातात.

कऱम ४ १ ख

(चार)

आऩऱी कामे ऩार ऩाडण्याशाठी ननचचीत केऱेऱी प्रमाणके
प्रत्मेक काभाची कारभमागदा :
वलग प्रकायची तातडीची प्रकयणे

वलशीत कारभमागदेत ननकारी काढालमाची प्रकयणे प्राधान्माने

ननकारी काढरी िातात. इतय प्रकयणेशी प्ररंबफत न ठे लता ननकारी काढरे िातात.

कऱम ४ १ ख

(ऩांच)

शामान्य प्रऴाशन (ऩंचायत) वळभाग
आऩरी काभे ऩाय ऩाडण्मावाठी त्माने धायण केरेरे ककं ला त्माच्मा ननमंत्रणाधीन अवरेरे ककं ला

त्माच्मा कभगचामाकडून लाऩयण्मात मेणाये ननमभ, वलननमभ,ननदे ळ, ननमभऩस्
ु तीका ल अभबरेखे
१. भ.जि.ऩ.ऩं.व.अधधननमभ १९६१ ल त्माखारीर ननमभ

२. भफ
ंु ई ग्राभऩंचामत अधधननमभ १९५८ ल त्मा खारीर ननमभ

३. भ.जि.ऩ.ऩं.व.रेखावंशीता १९६८ अंाजंण त्मा खारीर ननमभ
४. भ.ना.वे. (लेतन) ननमभ १९८१.
५. भ.ना.वे. (यिा) ननमभ १९८१.

६. भ.ना.वे. (ननलत्ृ ती लेतन) ननमभ १९८२.

७. भ.ना.वे.(ऩदग्रशन अलधध, ऩयककम वेला, आणण ननरंफन, फडतपी, ल वेलेतन
ु
काढुन टाकणे मा काऱातीर प्रदाने) ननमभ १९८१.

८. भ.ना.वे.(वेलेच्मा वलगवाधायण ळती) ननमभ १९८१.
९. भ.जि.ऩ.जि.वे. (वेलाप्रलेळ ननमभ) १९६७

१०. भ.जि.ऩ.जि.वे. (वेला प्रलेळोत्तय ऩयीषा ) १९८५
११. भ.जि.ऩ.जि.वे.(भळस्त ल अऩीर) ननमभ १९६४
१२. भ.जि.ऩ.जि.वे.(लतगनक
ु ) ननमभ १९६७.

तवेच ळावनाकडून लरयष्ठ कामागरमांकडून लेऱोलेऱी आरेरे ननणगम,ऩरयऩत्रके, भागगदळगक वच
ू ना

इत्मादी प्रकयणऩयत्ले लाऩय केरा िातो.

कऱम ४ १ ख (शषा)

शा.प्र.वळ.

त्माने धायण केरेल्मा ककं ला त्माच्मा ननमंत्रणाधीन अवरेल्मा दस्तऐलिाच्मा प्रलगागचे वललयणऩत्र.

कामागरमाभध्मे उऩरब्ध दस्ताऐलिांची मादी
कामागरमातीर

कभगचायी मांचे कडे त्मांचे ळाखेळी वंफधं धत

नोंदलशीतीर नोंदी प्रभाणे अभबरेखे

दस्तएैलि उऩरब्ध आशे त. अभबरेख नोंदलशमा त्माचे कडे उऩरब्ध अवन
ु दस्तएैलिेशी अभबरेख कषात
आशे त.

अभबरेखे िऩलणुकीफाफतचे ळावनाचे वच
ु नेनव
ु ाय अभबरेखे लगीकयण केरेरे आशे वाभान्म प्रळावन

वलबागातीर कभगचामांकडीर अवरेल्मा दस्ताऐलिांची लगगलायी
अ.क्र.

वलऴम

१

अ लगग

२

फ लगग

३

क लगग

४

क १ लगग

५

ड लगग

दस्ताऐलिाचा प्रकाय
नस्ती / भस्टय /

नोदऩस्
ु तक, व्शालचाय इ.
वंधचका/नस्ती

कॎळफक
ु , लेतन यजिस्टय,
लेतन लाटऩ यजिस्टय,

खचागची नोंदलशी इत्मादी
दस्तालेि/अभबरेखे

प्रभख
ु फाफींचा तऩळीर.

वयु क्षषत

ठे लण्माचा

कारालधी.
आस्थाऩनावश इतय

कामभ स्लरुऩी

''

३० लऴग

''

१० लऴग

''

५ लऴग

''

१ लऴग

कऱम ४ १ ख

(शात)

शामान्य प्रऴाशन (ऩंचायत ) वळभाग
आऩरी धोयणे तमाय कयण्माच्मा ककं ला त्मांची अंभरफिालणी कयण्माच्मा वंफध
ं ात िनतेतीर

कोणत्माशी

व्मक्तींळी वलचायवलननभम कयण्मावाठी, ककं ला त्मांना प्रनतननधधत्ल कयण्मावाठी अजस्तत्लात

अवरेल्मा कोणत्माशी व्मलस्थेचा तऩळीर.

जिल्शा ऩरयऴद अंतगगत रोक प्रनतननधी / जि.ऩ./ ऩं.व. ऩदाधधकायी मांचेळी वल्रा
जिल्शा ऩरयऴद अंतगगत ननलडून आरेरे रोकप्रनतननधी आणण ऩदाधधकायी मांचळ
े ी भशायाष्र जि.ऩ. ल

ऩं.व अधधननमभ १९६१ खारीर वलऴमाळी वंफधं धत जि.ऩ.वलगवाधायण वबा आणण स्थामी वभभती तवेच

वलवलध वलऴम वभभत्मां चचाग शोलन
ू धोयणात्भक ननणगम घेतरे िातात तवेच ग्राभ वलकावाळी वंफधं धत
वलवलध ठयाल ऩाव केरे िातात.

जि.ऩ.वलगवाधायण वबा दय ३ भहशन्मांतन
ू एकदा घेतरी िाते. तय स्थामी

वभभती आणण इतय वलऴम वभभत्मा दयभाश एक फैठक घेतरी िाते.

कऱम ४ १ ख (आठ)
वाभान्म प्रळावन वलबाग, जिल्शा ऩरयऴद ऩयबणी मा कामागरमाच्मा वभभतीची मादी प्रकाळीत कयणे.
अ.
क्र.

१.

शशमतीचे नांळ

स्थामी

वभभती

शशमतीचे
शदस्य

१४

शशमतीचे उद्दीष्ट.

ककतीळेला
घेण्यात
येत.े

भ.जि.ऩ ल

ऩं.व.अधधननमभ

१९६१ भधीर करभ
११९ ल मा

एक

भहशन्माचे

शभा

िनशामान्याशाठी

शभेचा

कायगळतृ तात

खुऱी आषे ककं ळा

( उऩऱब्ध )

नाशी.

आशे .

नाशी

आशे

नाषी

आत

अधधननमभाच्मा ककं ला
त्मा खारी

ननमभांच्मा तयतद
ु ीव
अधधन याशून
वभभतीकडे नेभन
ु

हदरेल्मा वलऴमाचे
काभे ऩाय ऩाडणे.
२

जिल्शा

ऩरयऴद,

वलगवाधायण
वबा

६१

भ.जि.ऩ.ऩं.व.

अधधननमभ १९६१

भधीर करभ १११ ल
मा अधधननमभाच्मा
ककं ला त्मा खारी

ननमभांच्मा तयतद
ू ीव

अधधन याशून कामग ल
कतगव्मे ऩाय ऩाडणे

तीन

भहशन्माचे
आंत

करभ ४ १ ख

(नऊ)

शामान्य प्रऴाशन वळभाग मेथीर जि.ऩ.ऩयबणी कामागरमातीर अधधकायी ल कभगचायी मांची नांल,े

ऩत्ते ल त्मांचे भाभवक लेतन कयणे.
अ.
क्र.
१

ऩदनाभ.
कननष्ठ

प्रळावन

अधधकायी /

लगग

रुिू हदनांक

एन.ऩी.गड
ुं ये

३

१४.०७.१४

आय.िी.वम
ग ळ
ं ी
ु ल

३

४.६.२००८

४०५७५

एव.िी.नाईक

३

१.१०.०५

२९२३९

कभगचामांचे नांल

दयू ध्लनी क्र /

एकूण लेतन

०२४५२२४२५२२

३४३५५

पॎक्व / ईभेर

अधधकायी
२

वल.अ.(ऩं.)

३

ल.व.

४

ल.व.

डी.आय.ळेऱके

३

१६.७.२०११

२५०३०

५

ल.व.रे.

ऩी.टी.गामकलाड

३

३०.६.२०१२

२४६३९

६

क.व.

एभ.डी.बायस्लाडकय

३

२८.११.२००८

२७२४९

७

क.व.

वौ.एव.के.ऩांगयकय

३

२१.७.२००९

२७८९४

८

क.व.रे.

३

८.८.२०१३

१८२१६

९

ऩरयचय

एव.ऩी.भऱ
ु े

४

०

०

रयक्त

कऱम ४ १ ख (दषा)
शामान्य प्रऴाशन वळभाग,जि.ऩ.ऩयबणी मा कामागरमाच्मा अधधकायी ल कभगचामांची लेतनाची

वलस्तत
ृ भाहशती प्रकाभळत कयणे.
अ.
क्र.

लगग

लेतन रुऩये ऴा

इतय अनस
े बत्ते.
ु म

ननमभभत (

भशागाई बत्ता

घयबाडे बत्ता

घयबाडे बत्ता,

प्रकल्ऩ बत्ता,

प्रभळषण बत्ता

ळशय बत्ता )

प्रलाव बत्ता

५

एन.ऩी.गड
ुं ये

४२००

१००%

१०%

८

आय.िी.वम
ं ळ
ं ी
ु ल

४२००

१००%

१०%

एव.िी.नाईक

२४००

१००%

१०%

१५

डी.आय.ळेऱके

२४००

१००%

१०%

१८

ऩी.टी.गामकलाड

२४००

१००%

१०%

२१

एभ.डी.बायस्लाडकय

२४००

१००%

१०%

२३

वौ.एव.के.ऩांगयकय

२४००

१००%

१०%

३३

एव.ऩी.भऱ
ु े

१९००

१००%

१०%

११

वलळेऴ (िवे

२००० (अऩंग
बत्ता)

०

कऱम ४ १ ख

अकरा

वाभान्म प्रळावन वलबाग, जि.ऩ. ऩयबणी मा कामागरमाचे भंिुय अंदािऩत्रक ल खचागचा तऩळीर

माची वलस्तत
ृ भाहशती प्रकाळीत कयणे.
अ.
क्र.
१

अंदािऩत्रकीम
भळऴागचे लणगन

काभाचा तऩळीर.)

रुऩमात

( षेत्र ल

वध
ु ायीत कभगचायी

प्रलाव खचग मा

करयता खचग

अंदािऩत्रकात

प्रळावन

जिल्शा ऩरयऴद
कभगचामांचे

(२०५३ ०७५२)
वेला ननलत्ृ ती

लेतनाचे दामीत्ला
वंफधं ध

(२०५३ ०७७२)

कामागरमीन खचग
वाठी एकत्रीत

तयतद
ू प्राप्त आशे .

ल बत्ते मांचे

कयण्मात मेतो

लेतन

कभगचामांचे लेतन

प्रलाव खचग मा

करयता खचग

कामागरमीन खचग
वाठी एकत्रीत
तयतद
ु प्राप्त

ल बत्ते मांचे

वेला ननलत्ृ त

वेला ननलत्ृ त

ननलत्ृ तंी लेतन

ननलत्ृ तंी लेतन

कभगचामांचे वेला
अदाई करयता

कभगचामांचे वेला

कंत्राटी

(२०५३ १०३३)

भानधन अदाई

भानधन अदाई

२०५३ जिल्शा
प्रळावन

ग्राभवेलकांचे
लेतन

प्रलाव खचग

लगग यचना ऩध्दती

ग्राभवेलकांचे

प्रळावन

वध
ु ायीत कभगचायी

लगग यचना ऩध्दती
(२०५३ ०७०७ )
याज्म षेत्र

लेतन

प्रलाव खचग

लयीर प्रभाणे

लरयर प्रभाणे

लयीर प्रभाणे

आठभाशी ल नल
ु भाशी

मांचे करयता खचग

अंदािऩत्रकात

लेतन ल बत्ते

याज्म षेत्र

२०५३ जिल्शा

भागणी केरा आशे .

अधधकामांचे

कयण्मात मेतो

(२०५३ ०५११)

आलश्मकते प्रभाणे

अदाई करयता

कंत्राटी

भानधन अदाई

अकयाभाशी

कयण्मात मेतो

कंत्राटी कभगचामांचे

वध
ु ायीत कभगचायी

६

अऩेक्षषत अवल्माव
आठभाशी ल नल
ु भाशी

अंदािऩत्रक

५

अधधक अनद
ु ान

कभगचामांचे लेतन

कामगक्रभ

४

वन १४१५

ननमोिीत लाऩय

लेतन

(२०५३ ०५६५)

३

प्राप्त तयतद
ु

२०५३ जिल्शा

लगग यचना ऩध्दती
२

अनद
ु ान

अकयाभाशी

आलश्मकते प्रभाणे

भागणी केरा आशे .

अधधकामांचे

आठभाशी ल नल
ु भाशी

मांचे करयता खचग

अंदािऩत्रकात

लेतन ल बत्ते

कयण्मात मेतो

अकयाभाशी

आलश्मकते प्रभाणे

भागणी केरी आशे .

कऱम ४ १ ख (बारा)
वाभान्म प्रळावन (ऩंचामत )वलबाग, जि.ऩ. ऩयबणी

कामगक्रभा वंफधं धत भाशीती / कामगऩध्दती वलऴमी भाशीती

मा कामागरमातीर अनद
ु ान लाटऩाच्मा

मा कामागरमाकडुन राबाथीना अनद
ु ान दे णे वलऴमी कोणतीशी मोिना नाशी. त्माभऱ
ु े

भाहशती ननयं क.
*

कामगक्रभाचे नांल.

*

राबाथीच्मा ऩात्रता वंफध
ं ीच्मा अटी ल ळती.

*

राब भभऱण्मावाठीच्मा अटी.

*

राब भभऱण्मावाठीची कामगऩध्दती.

*

ऩात्रता ठयवलण्मावाठी आलश्मक अवरेरे कागदऩत्र.

*

कामगक्रभाभध्मे भभऱणामा राबाची वलस्तत
ृ भाहशती.

*

अनद
ु ान लाटऩाची कामगऩध्दती.

*

वषभ अधधकामांचे ऩदनाभ.

*

वलनंती अिागवोफत रागणाये ळल्
ु क.

*

इतय ळल्
ु क.

*

वलनंती अिागचा नभन
ु ा.

*

वोफत िोडणे आलश्मक अवरेल्मा कागदऩत्रांची मादी (दस्तऐलि / दाखरे )

*

िोड कागदऩत्राचा नभन
ु ा.

*

कामगऩध्दती वंदबागत तक्राय ननलायणावाठी वंफधं धत अधधकामाचे ऩदनाभ.

*

तऩभळरलाय ल प्रत्मेक स्तयालय उऩरब्ध ननधी ( उदा. जिल्शा ऩातऱी,तारक
ु ा ऩातऱी,

*

राबाथीची मादी खारीर नभन्
ु मात.

गाल ऩातऱी )

कऱम ४ १ ख
वाभान्म प्रळावन वलबाग, जि.ऩ. ऩयबणी मेथीर

माची भाशीती

(तेरा)
कामागरमाकडुन भभऱणामा

मा कामागरमाकडुन नदीउताया ऩयलाना दे ण्मात मेतो.एका लऴाग कारालधी ऩमगत
लाशातक
ु ीवाठी दे ण्मात मेतो.
1)

वलरतीचा ऩयलाना

भरराल,फोरी ऩध्दतीने

नलीन ऩयलाना

ग्राभीण बागाभध्मे दऱणलऱणावाठी एका गालातन
दव
िालमाचे
ू
ु मा गालात िाताना नदीतन
ू
अवल्माव अळा हठकाणी नदी उताया अंतगगत टोकया चारवलण्माची ऩयलानगी हदरी िाते.
ऩयलानगी वाठी ग्राभऩंचामत भापगत ऩंचामत वभभती कडून

वदय

टोकया /शोडी / नाल चारवलण्माचा

ऩयलानगी भभऱणे करयता प्रस्ताल ऩाठवलण्मात मेतो. वदय प्रस्तालालय जिल्शा ऩरयऴद वलगवाधायण

वबेच्मा भळपायळीने भा.जिल्शाधधकायी मांचक
े डे प्रस्ताल ऩाठलन
त्मांच्माकडून अधधवच
ू
ू ने भध्मे
प्रभवध्दी दे ण्मात मेत.े ल नंतय जि.ऩ.कडून ऩयलाना दे ण्मात मेतो.
अधधवच
ू ने भध्मे प्रभवध्द झारेल्मा गालांवाठी

२) ऩयलाना दे ण्मात मेणाये गाल शे ज्मा ऩंचामत वभभती अंतगगत मेते तेथीर गट वलकाव अधधकायी शे

भरराल अधधकायी म्शणून वदयच्मा गाला भध्मे टोकया चारवलण्मावाठी वलग गालांना दं लडी दे लन
ू भाहशती

दे लन
ू भररालाची तायीख ननजश्चत कयतात. त्मानव
ु ाय गालांभध्मे ग्राभऩंचामत भरराल कयते ल भरराल भध्मे
िास्त फोरी फोरणामा व्मक्तीव भरराल शयाव केरा िातो.

३) वदय प्रस्ताल ऩाठवलताना खारीर कागदऩत्रांची तऩावणी केरी िाते.
१) भरराल झारा आशे काम , कोणाव हदरा

२) भररालातीर यक्कभेचे चरन जि.ऩ.ने ठयलन
ू हदरेल्मा भळऴागत िभा केरे काम
३) ग्राभऩंचामतचा ठयाल

४) शोडी / नाल वषभ अवल्माचे उऩ अभबमंत्माचे प्रभाणऩत्र
५) िाशीय प्रगटन केरे काम
६) िरवा ऩट्टी आशे काम

७) कयायनाभा ळऩथऩत्र घेतरे िाते

८) जि.ऩ.ठयलन
ू हदरेल्मा कयायी यक्कभेच्मा चरनाची प्रत.
उऩयोक्त भाहशती तऩावन
ू भा.भ.ु का.अ. मांचे भापगत भा.अध्मष मांच्मा स्लाषयीने ऩयलाना आदे ळ

हदरे िातात .

कऱम ४ १ ख (चौदा)
वाभान्म प्रळावन वलबाग, जि.ऩ. ऩयबणी मा कामागरमातीर भाहशतीचे इरेक्रॎ ाननक स्लरुऩात

वाठवलरेरी भाहशती प्रकाळीत कयणे

कामागरमातीरअभबरेख कषातीर ये कॉडग नव
ु ाय नोंदवलरेरे अभबरेखे माची वंगणकात नोंद कयणेचे

काभ चारु आशे . वध्मा कागदऩत्राचे प्रनतनव
ु ाय भाशीती उऩरब्ध आशे .
अ.क्र
.

१
१

दस्तऐळिाचा
प्रकार.

वळवय

२

३

कोणतया

माहषती

इऱेक्ट्राननक

शमलवळण्याची

४

५

नमन्
ु यात.

िबाबदार व्यक्ट्ती.

ऩध्दती.

६

कामागरमातीरअ

आस्थाऩना

वंगणकात भाहशती

वलशीत

उऩ भख्
ु म कामगकायी

ये कॉडग नव
ु ाय

वलग वाधायण

चारू आशे .

अिग ककं ला

जि.ऩ. ऩयबणी

भबरेख कषातीर
नोंदवलरेरे
अभबरेखे

वश जि.ऩ.

वबा स्थामी
वबा

वंफधं धत
वलऴम

नोंदवलण्माचे काभ

नभन्
ु मातीर
प्रत्मष वंऩकग

अधधकायी (ऩं)

कऱम ४ १ ख (ऩंध्ररा)
ऩंचायत वळभागातीऱ

कामागरमात उऩरब्ध ववु लधांचा तक्ता प्रकाळीत कयणे.

उऩरब्ध ववु लधा.
* बेटण्माच्मा लेऱे वंदबागत भाहशती ::: वकाऱी १० तेﾠ१७.४५ ऩमगत
* लेफवाईट वलऴमी भाहशती तमाय

: उऩरब्ध नाशी

* अभबरेख तऩावणीवाठी उऩरब्ध आशे त् आशे
* वच
ू ना परक उऩरब्ध आशे : आशे .
अ.
क्रं

ववु लधाचा
प्रकाय

लेऱ

कामगऩध्दती

हठकाण

िफाफदाय व्मक्ती

१.

नोटीव

१०ते १७.४५

वभष

जि.ऩ.ऩयबणी

उऩ.भ.ु का.अ(ऩं),

२.

ये कॉडग

१०ते १७.४५

वभष

जि.ऩ.ऩयबणी

उऩ.भ.ु का.अ(ऩं),

३.

रेखी

१०ते १७.४५

वभष

जि.ऩ.ऩयबणी

उऩ.भ.ु का.अ(ऩं),

४.

झेयॉक्व

१०ते १७.४५

वभष

जि.ऩ.ऩयबणी

उऩ.भ.ु का.अ(ऩं),

५.

काभाच्मा

१० ते १७.४५

हदल्मा

जि.ऩ.ऩयबणी

उऩ.भ.ु का.अ(ऩं),

फोडग

लगीकयण
स्लरुऩात
प्रत

लेऱा

ऩोस्टाने

नव
ु ाय

जि.ऩ. ऩयबणी
जि.ऩ. ऩयबणी
जि.ऩ. ऩयबणी
जि.ऩ. ऩयबणी
जि.ऩ. ऩयबणी

* तक्राय ननलायण वंफधं ध कष स्थाऩन केरा आशे त्मानव
ु ाय प्राप्त तक्रायीचा ऩाठऩयु ाला कयण्मात मेलन
ु
ननयाकयण कयण्मात मेत.े

कऱम ४ १ ख

शोला

ऩंचामत वलबाग, जि.ऩ. ऩयबणी कामागरमातीर ळावकीम भाहशती अधधकायी / वशाय्मक ळावकीम

भाहशती अधधकायी / अवऩरीम प्राधधकायी ( तेथीर रोक प्राधधकायीच्मा कामगषत्र
े ातीर ) मांची वलस्तत
ृ भाहशती
प्रकाळीत कयणे.

अ. ऴाशकीय माहषती अधधकारी.
अ.क्र.

ळावकीम भाहशती

ऩदनाभ

कामगषेत्र

ऩत्ता/पोन

इभेर

अवऩरीम

१

एन.ऩी.गड
ुं ये

कननष्ठ

ऩयबणी

जिंतयु योड ,

पोन क्रभांक

उऩ भख्
ु म

ऩयबणी

२४२५२२

अधधकायी (ऩं)

अधधकायीचे नांल

प्रळावन

अधधकायी

जिल्शा

जिल्शा ऩरयऴद

प्राधधकायी.

०२४५२

कामगकायी

जि.ऩ.ऩयबणी

ब. शषाय्यक ऴाशकीय माहषती अधधकारी.
अ.क्र.

वशाय्मक ळावकीम भाहशती

ऩदनाभ

कामगषेत्र

ऩत्ता/पोन

१

१.श्री डी.आय.ळेऱके

ल.वा

ऩयबणी

जिंतयु योड, ऩयबणी

३.श्री ऩी.टी.गामकलाड

ल.वा(रे)

अधधकायचे नांल

२.श्री एव.िी.नाईक

४.श्री एभ.डी.बायस्लाडकय
५.श्री एव.ऩी.भऱ
ु े

५.श्रीभती ऩांगयकय

ल.वा

जिल्शा

ईभेर

पोन क्र.

(०२४५२) २ ४ २ ५ २ २

क.वा

क.वा.
क.वा

क. अवऩऱीय अधधकारी.
अ.
क्र.

अवऩभरम

अधधकायीचे

ऩदनाभ

कामगषेत्र

ऩत्ता/पोन
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कामगकायी

( ऩंचामत)

जि.ऩ. ऩयबणी

कऱम ४ १ ख शतरा
वलगवाधायणऩणे आऩल्मा कामागरमा कडून

कयालमाची प्रकाळने

प्रळावकीम / आधथगक काभकािाफाफत दयलऴी प्रभवध्द

जिल्शा ऩरयऴदे कडून दयलऴी जि.ऩ.वलगवाधायण वबेचे भान्मतेने भागीर आधथगक लऴागत केरेल्मा

वलगवाधायण काभाफाफत लावऴगक प्रळावन अशलार ऩढ
ु ीर लऴीचे भाशे ऑक्टोफय ऩमगत प्रभवध्द केरा िातो.
माची अधधवच
ू ना भशायाष्र ळावन यािऩत्रातशी केरी िाते.

