मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५
पंचायत सिमती आरमोरी अंतगत कायरत िवभागाची ि थती दशक त ा
गटिवकास अिधकारी
कायालय 5मुख
सहा.गटिवकास अिधकारी
लेखा िवभाग

पशुसवं धन िवभाग

आ थापना िवभाग

िश"ण िवभाग

सहा6यक लेखा
अिधकारी

पशुधन िवकास
अिधकारी

क.5. अिधकारी

गटिश"णािधकारी

किन लेखा
अिधकारी

पशु. पयवे"क

सहा.5शासन अिधकारी

िव तार अिधकारी (िश"ण)

व र सहा.(लेखा)

किन सहा.

व र सहा.

किन सहा.

किन िव तार अिधकारी

रोखपाल

व र सहा
किन सहा.

बांधकाम िवभाग

शाखा
अिभयंता

सांि यक
िवभाग

थाप8य अिभयांि क
सहा.

हातपंप
यांि क
िवभाग

कृ िष िवभाग

कृ िष
अिधकारी

िव तार
अिधकारी

आय.
आर.डी.पी.िवभाग
िव तार अिधकारी
आरो य

आरो य िवभाग

आरो य
पयवे"क

पंचायत िवभाग

आरो य
सेव क (पु.)

मा. गांधी रा01ीय &ामीण रो.
हमी योजना

िव तार अिधकारी
व र सहा.

किन सहा.

&ामीण पाणी
पुरवठा

मागास "े
अनुदान िनधी

ई-पंचायत

कायालय पंचायत सिमती आरमोरी
आ थापना िवभाग
कलम ४ ;या उपकलम १ (ब) म>ये शासक य 5ािधका?यां;या कत@याबाबत;या तरतदु ीनसु ार मािहती खालील5माणे.
अ.".

मु$ा

१

संघटना काय आिण कत@ये

२

अिधकारी आिण कमचारी यांचे
अिधकार व कत@ये

३

िनणय घेOया;या 5िPयेम>ये
कोण8या कायपQतीचे अनसु रण
के ले जाते 8याबाबतचे पयवे"ण
आिण जबाबदारी िनिRती याची
मािहती.

४

कत@ये पार पडतांना ठरिवOयात
आलेले मापदडं
कमचा?यामाफत कत@य पार
पडतांना 8यांचेकडे असणारे
अिभलेख मॅनअ
ु ल,सचू ना िनयम
याची मािहती

५

६
७

८

अिभ%ाय
सघं टना:- आ थापना
काय:- पचं ायत सिमती मधील अिधकारी यां;या आ थापना िवषयक बाबी हाताळणे.
कत@ये:- िनयमातील तरतुदीनसु ार हाताळणे.
कायासन अिधकारी :- हे कायासनातील आ थापना िवषयक कामकाजाचे पयवे"ण करतील.
कत@ये:-कायासनातील कामकाज 5चिलत िनयमानसु ार होत आहे याची खा ी करणे.
कमचारी:-अिधकारी/कमचारी यांचे रजा,भ.िन.िन.िवषयक 5करणे इतर अ&ीम,बदली,सेवानवु Hृ ी
,गोपनीय अहवाल ,िश तभंग िवषयक कायवाही इ.आ थापना िवषयक बाबी संदभातील 5 ताव
व िवनंती अज यावर कायवाही करणे.
कत@य:- वर नमदु के लेIया 5 तावाबाबत व अजाबाबत म.ना.से.(रजा) िनयम १९८१
म.ना.से.(िनवृHीवेतन) िनयम १९८२ भ.िन.िन. िनयम १९९८ म.ना.से.(वतणक
ू / िश त व अिपल)
िनयम १९७९ इ.िनयमातील तरतुदीनसु ार िनधा रत कालावधीत कायवाही करणे.
िवभागातील अिधकारी /कमचारी याचं े कडून 5ाS झालेले अज मागOया याची अजातील
िवषया5माणे म.ना.से.िनयम (सबिं धत िवषयाबाबतचा )वैVक य 5ितपतू W िनयम,भ.िन.िन.िनयम
इ.नसु ार छाननी करOयात येते व छाननीत यो य आढळलेला 5 ताव माZयतेसाठी सादर करOयात
येतो 8याम>ये ट
ु ी असIयास 8याची
सबंधीताकडून पतू ता करOयासाठी इ.क रता सहा6यकांकडून क" अिधका?याकडे सादर
करOयात येतो. क" अिधका?यांकडून सहा6यकांनी सादर के लेIया 5 तावाची तपासणी क[न
आव\यकता भासIयास फे रफार क[न िवभाग5मख
ु ाकडे माZयतेसाठी सादर करOयात येतो.
शासक य कायिनयमावली नसु ार िविहत के लेIया मापदडं ानसु ार.

िवभागातील अिधकारी/कमचारी यांचे कडून 5ाS झालेले अज व मागणी याबाबत कायवाही
करतांना 8याम>ये नमदु के लेIया िवषयानसु ार महारा01 नागरी सेवा िनयम (`या िनवृHी वेतन
वतवणक
ू िश त व अिपल ) िवभागीय चौकशी
िनयम पिु तका,आर"णाबाबत शासनाने वेळोवेळी िनगिमत के लेले आदेश वैVक य 5ितपतू W
िनयम महारा01 भ.िन.िन.िनयम सबंिधत िवषयाबाबत;या पवू W;या न ती.इ.िवचारात घेतIया
जातात.
8यां;या अिधप8याखालील जी १.िनयमपिु तका
कागदप े आहेत 8याचे वगWकरण
२.सबिं धत िवषया;या शासन िनणयाची िनवड न ती
३.सबिं धत िवषयाबाबत;या न 8या.
शासनाचे धोरण व 8या;या जनतेला थेटसIला मसलत करणेचा 5c उदभवत नाही.
अमं लबजावणी संदभात जनतेबरोबर
सIला मसलत करOयाबाबतची
@यव था
बोड कौिZसल किमटी िकंवा जेथे जनतेला कायवृH उपलeध करOयाचा 5c उदभवत नाही.
दोन पे"ा अिधक @यd सIला
देOयासाठी येतात आिण अशा
5ािधकरनां;या बैठका लोकांसाठी
के Iया जातात िकंवा 8याबैठकांचे

९

कायवृHे जनतेला उपलeध आहे
काय?
अिधकारी आिण कमचा?याची hीमती जी.के .सोनकुसरे , स.5.अ
िनदgिशका
hीमती जी.के .सोनकुसरे , क.5.अ.
hी.ए.पी.वानखेडे ,जे सहा6यक
hीमती एस.ए.धारणे, किन सहा6यक
hीमती ए.के .मडावी, किन सहा6यक

१०

अिधकारी आिण कमचारी यांचे स.5.अ. वेतनhेणी- ९३००-३४८००-&े.पे.४३००/मािसक वेतन व भHे
क.5.अ. वेतन hेणी -९३००-३४८००-&े.पे.४३००/जे सहा6यक वेतन hेणी-५२००-२०२००-&े.पे.२४००/किन सहा6यक वेतन hेणी-५२००-२००००-&े.पे.१९०० /-

११

अशा 58येक 5ािधकरणाला देOयात
येणा?या िवHीय तरतुदी `याम>ये
सव योजनेला 5 तािवत खच आिण
देOयात आलेली रkकम यांचा
अहवाल.
सबिसडी देOयाबाबतची 5िPया
`याम>ये देOयात आलेली रkकम
आिण लाभधारकांची मािहती.
सवलती अनlु ाती अॅथोराय झेशन
`यांना देOयात आले 8यांची मािहती
इलेk1ॉिनkस;या
मा>यमाम>ये
oपांतरीत के लेIया मािहतीचे
िववरण.
नाग रकांना अशी मािहती उपलeध
क[न देOयाबाबत असलेIया
सिु वधा
–उदा.वाचनालय,
अqयािसका क" इ.
शासक य मािहती अिधका?याचं ी
नावे पदनाम आिण इतर मािहती.

१२
१३
१४
१५

१६

१७

कायासनातून आ थापना िवषयक कामकाज हाताळOयात येत असIयामळ
ु े योजनाबाबत;या
खचाचा 5c उदभवत नाही.

कायासनातनू आ थापना िवषयक कामकाज हाताळOयात येत असIयामळ
ु े 5c उदभवत नाही.
कायासनातून आ थापना िवषयक कामकाज हाताळOयात येत असIयामळ
ु े 5c उmवत नाही.
शासन मािहती अिधकारी व सहा6यक मािहती अिधकारी घोिषत करOयाबाबतचे आदेश
िद.२०/१०/२००५
अशा सिु वधा उपलeध नाही.

5थम अिपलीय अिधकारी hी.उ.डी.स`जनपवार सवं ग िवकास अिधकारी,पचं ायत सिमती
आरमोरी
मिहती अिधकारी: hीमती जी.के .सोनकुसरे (5भारी)
सहा6यक मािहती अिधकारी : hीमती जी.के .सोनकुसरे
अशा 5कारे िविहत करOयात िनरंक
आलेली अZय मािहती

पंचायत िवभाग-आ थापना -२
कलम ४ ;या उपकलम १ (ब) म>ये शासक य 5ाधीका?या;या क8य@याबाबत;या तरतुदीनसु ार मािहती खालील5माणे
अ.".
१

मु$ा
संघटना काय आिण कत@ये

२

अिधकारी आिण कमचारी यांचे
अिधकार व कत@ये

३

िनणय घेOया;या 5िPयेम>ये कोण8या
कायपQतीचे अनसु रण के ले जाते
8याबाबतचे पयवे"ण आिण जबाबदारी
िनिRती याची मािहती.

४

क8य@ये पार पडतांना ठरिवOयात
आलेले मापदडं
कमचा?यामाफत कत@ये पार पडतांना पंचायत िवभागाअतं गत 5ाS झालेIया योजनेसंबंधाने 5 तावाची कायवाही
8यांचेकडे
असणारे
अिभलेख करतांना िनयमानसु ारच शासन व व र अिधकारी यांचे कडून 5ाS झालेIया
मॅनअ
मागदशन सचू ने5माणे पडताळणी क[न 5 ताव सादर करणे.
ु ल,सचू ना िनयम याचं ी मािहती.
सहा6यकांकडून सादर होणा?या 5 तावावर िनयमानसु ार आव\यक अिभ5ाय
देण.े
8यां;या आिधप8याखालील जी १.िनयमपिु तका
कागदप े आहेत 8यांचे वगWकरण
२.सबंिधत िवषया;या शासन िनणयाची िनवड न ती
३.सबंिधत िवषयाबाबत;या न 8या
शासनाचे धोरण व 8यां;या &ामिवकास अिधकारी/&ामसेवक यां;या मािसक ओ पाि"क सभा घेवनू 5ाS
अमं लबजावणी संदभात जनतेबरोबर झालेIया योजनेची मािहती &ामपचं ायत सिचवाचे माफतीने जनतेपयuत
सIला मसलत करOयाबाबतची पोहचिवOयात येते.
@यव था

५

६
७

अिभ%ाय
संघटना : आ थापना पंचायत िवभाग ( &ा.िव.अ./&ामसेवक)
काय: -पंचायत सिमती आरमोरी अतं गत &ा.िव.अ.,&ा.से.यां;या आ थापना
िवषयक बाबी हाताळणे
क8य@ये:-िनयमातील तरतुदीनसु ार हाताळणे.
कायासन अिधकारी :- हे कायासनातील आ थापना िवषयक व पचं ायत
िवभागातील कामकाजाचे पयवे"ण करतील.
कत@ये:-कायासनातील कामकाज 5चिलत िनयमानसु ार होत आहे याची खा ी
करणे.
कमचारी:-िव तार अिधकारी(पं)/कमचारी हे पं स काय"े ांतगत &ामपचं ायतीना
भेटीदेऊन द ताऐवजाची पाहणी व दSर िनरी"ण करणे, योजनेची मािहती देण,े
लाभाtयाu;या िनवडीबाबत मागदशन करणे.
कमचारी :- &ा.िव.अ./&ा.से. यांची सेवािवषयक बाबी हाताळणे, रजा,
भ.िन.िन. िवषयक 5करणे, िनवृHी वेतन, &ा.िव.अ./ &ा.से. यांचे देयके तयार
करणे इ.यासबं धाने 5ाS झालेIया. प ावर कायवाही करणे
िव तार अिधकारी (पचं ायत):- पचं ायत िवभागाअतं गत खालील 5माणे योजना
राबिवIया जात असनु सव योजना िनयमातील तरतदु ीनसु ार शासन व व र
अिधकारी याचं े 5ाS मागदशनानसु ार िदलेIया अटीला अिधन राहvन योजना
राबिवणे.
योजनेचे नाव:१) यशवंत &ाम समृQी योजना.
२) संत गाडगेबाबा &ाम व;छता अिभयान तथा रा01संत तुकडोजी
महाराज व;छ &ाम पधा.
३) न"ल& त गावबंदी योजना.
४) रा`यकृ ती आराखड्या अतं गत &ामपचं ायत सद यांची 5िश"ण घेणे
व तसेच आ थापना िवषयक बाबी संबंधाने सादर के लेले 5 ताव
सखोल पडताळणी क[न िनयमानसु ार अिभ5ाय देण.े
शासक य कायिनयमावलीनसु ार िविहत के लेIया मापदडं ानसु ार

८

९
१०

११

१२
१३
१४
१५
१६

१७

बोड कौिZसल किमटी िकंवा जेथे दोन
पे"ा अिधक @यd सIला देOयासाठी
येतात आिण अशा 5ािधकरणा;या
बैठका लोकांसाठी के Iया जातात िकंवा
8या बैठकाचं े कायवृHे जनतेला
उपलeध आहे काय?
अिधकारी आिण कमचा?यांची
नेदिg शका

&ामपचं ायत तरावर आमसभा व &ामसभा तसेच मिहला सभा आयोिजत
क[न योजनांचे मािहती जानेतेपयuत पोहचिवIया जाते.व काभाtयाuची िनवड
सQ
ु ा आमसभेत घेवनू ठराव घेOयात येतो.

अशा 58येक 5ािधकरणाला देOयात
येणा?या िवHीय तरतदु ी `याम>ये सव
योजनाला 5 तािवत खच आिण
देOयात आलेली रkकम यांचा अहवाल
सबिसडी देOयाबाबची 5िPया `याम>ये
देOयात आलेली रkकम आिण
लाभधारकांची मािहती
सवलती अनlु ाSी अॅथो रायझेशन
`यांना देOयात आले 8यांची मािहती.
इलेk1ोिनक;या मा>यमाम>ये oपांतरीत
के लेIया मािहतीचे िववरण
नाग रकांना अशी मािहती उपलeध
क[न देणे बाबत असलेIया सिु वधा –
उदा.वाचनालय,अqयािसका क" इ.
शासक य मािहती अिधका?याचं ी नावे
पदनाम आिण इतर मािहती

आिदवासी मेळावा ,सामािजक Zयाय िदन ,इ.क रता 5ाS झालेले िवHीय 8याच
वषात खचW घातIया जाते.व अखिचत रkकम सबिं धत िवभागाला परत के Iया
जाते याबाबत सिव तर मािहती पान P.४० ते ४१ वर िदलेली आहेत.

hी.@ही.जी.दे@हारे , िव.अ.(पचं ा)
hी.पी.आर.खोyागडे, जे सहा6यक, पंचायत
hीमती जी.जे.साखरे किन सहा6यक,पचं ायत
अिधकारी आिण कमचारी यांचे िव.अ.(पचं ा)वेतन hेणी ९३००/-ते ३४८००/-&े.पे.४३००/मािसक वेतन व भHे
जे सहा6यक वेतन hेणी ५२००/- ते २०२००/- &े.पे. २४००/किन सहा6यक वेतनhेणी ५२००/- ते २००००/- &े.पे. १९००/&ा.िव.अ. वेतन hेणी ५२००/- ते २०२०० &े.पे.२८००/िवशेष वेतन ११००/&ासे.वेतन hेणी ५२००/-ते २०२००/- &े.पे.२४००/िवशेष वेतन ११००/- कायम 5वास भHा
कं ाटी&ामसेवक ६०००+ कायम 5वास भHा ११००/-

या िवभागात सबिसडी बाबत योजना नाही.
सवलती अनlु ाSी अॅथो रायझेशन देOयात आले नाही.
शासन मािहती अिधकारी व सहा6यक मािहती अिधकारी घोिषत
करOयाबाबतचे आदेश िद.२०/१०/२०१५
असे सिु वधा उपलeध नाही.

5थम अिपलीय 5ािधकारी :hी.ए.डी.सजनपवार
सवं ग िवकास अिधकारी पं.स.आरमोरी
मािहती अिधकारी: hीमती जी.के .सोनकुसरे 5भारी
सहा6यक मािहती अिधकारी : hीमती जी.के .सोनकुसरे
अशा 5कारे िविहत करOयात आलेली िनरंक
अZय मािहती

ले
खा िवभाग
कलम ४.;या उपकलम १ (ब) म>ये शासक य 5ािधकायाu;या कत@याबाबत तरतदु ीनसु ार मािहती खालील5माणेअ.P.
१

२

३

४

५

म{ु ा
संघटना काय आिण कत@ये

अिभ5ाय
संघटना: लेखा िवभाग
काय:- पंचायत सिमती अतं गत लेखािधकारी/कमचारी यांनी लेखा
िवभागाची संपणू कामे काटेकोरपणे पाळणे तसेच संवग िवकास
अिधकारी पचं ायत सिमती आरमोरी यांना काम िवभागणी 5माणे होत
आहे िकंवा नाही यावर िनयं ण ठे वणे.
अिधकारी आिण कमचारी यांचे अिधकार सहा6यक लेखा अिधकारी
व कत@ये
कत@ये:- लेखा शाखेचे 5मख
ु |हणनू काय करणे,लेखा आ"ेपाचा
िनपटारा करणे,लेखा िवभागातील न}द व~ा हाताळणे,पंचायत राज
पनु िवलोकन अहवाल िजIहा प रषदेला सादर करणे,िनवृHी वेतन
िनRीती 5करणाची छाननी करणे, तसेच किन लेखा
अिधकारी,व र सहा6यक (लेखा) ,रोखपाल यांचेवर िनयं ण ठे वणे.
किन लेखा अिधकारी :कत@ये:- लेखा िवभागात 5ाS झालेIया देयकाची तपासणी क[न
सवं ग िवकास अिधकारी याचं े कडे मजं रु ीस सादर करणे.जमा खच
पजं ी न}दवहीची तपासणी करणे,मािसक तथा वािषक लेखा तयार
क[न मु य लेखा तथा िवH अिधकारी ,िज.प.गडिचरोली यांचेकडे
सादर करणे.लेखा िवषयक सपं णू न}द व~ा अVावत ठे वणे,सामाZय
रोख पु तकाशी बँके;या िशIलके ची ताळमेळ करणे आिण
रोखापालावर िनयं ण ठे वणे.
व र सहा6यक (लेखा) :कत@ये:- लेखा िवभागातील काय िववरण पंजी व िनयत कािलके
पंजी अVावत ठे वणे,लेखा िवषयक सपं णू प @यवहार
हाताळणे,सामाZय रोख पु तके हाताळणे,जमा खच पंजी आिण इतर
न}द व~ा अVावत ठे वणे.
रोखपाल :कत@ये:- पचं ायत सिमती रोख रkकमेची अिभर"ा करणे, िकरकोळ
रोख पु तक हाताळणे,शासक य व िजIहा प रषद चालान फाईल
अVावत करणे,पो€ाचे समयबंध ठे वी,आवतW ठे वी यांचा सपं णू
िहशोब ठे वणे व संवग िवकास अिधकारी यांचे कामे हाताळणे.
िनणय घेOया;या 5िPयेम>ये कोण8या
कायपQतीचे अनसु रण के ले जाते
8याबाबतचे पयवे"ण आिण जबाबदारी
िनिRती यांची मािहती .
कत@ये पार पडतांना ठरिवOयात आलेले
मापदडं

लेखा िवभागात रोखपाल,व र सहा.(लेखा)आिण किन लेखा
अिधकारी यांचे कडून 5ाS झालेली लेखा िवषयक सपं णू कामे व
न}दव~ा यांची पडताळणी क[न सहा.लेखा अिधकारी आरमोरी
यांचे कडे 5 तािवत करOयात येतात.
महारा01 शासन जलसंधारण व &ाम िवकास मं ालय,मबंु ई याचं े
आदेश P./एपीडी/१०९४/5.P./१३४६/१३ िद.१४ ऑग€ १९९६
चे नसु ार नेमनू िदलेIया काय5णाली व मापदडं ानसु ार लेखा
िवभागातील सपं णू कामकाज हाताळणे.
कमचा?यामाफत कत@ये पार पडतांना लेखा िवभागात 5ाS झालेIया देयकास मंजरु ी, जमाखचास मंजरु ी,
8यांचे कडे असणारे अिभलेख मोजमाप पु तीके नसु ार कामाचे मIू यमापन याबाबतची संपणू

मॅनअ
ु ल,सचू ना िनयम याचं ी मािहती.

६

७
८

९

१०

११

१२
१३
१४
१५
१६

१७

कायवही िह महारा01 रा`य िजIहा प रषद व पचं ायत सिम8या लेखा
सहं ीता अिधिनयमाला ध[नच हाताळOयात येतात.
8यांचं आिधप8याखालील जी कागदप े १.मबंु ई िस@हील सि@हस अिधिनयम पिु तका.
आहेत 8यांचे वगWकरण
२.िजIहा प रषदा व पचं ायत सिम8या लेखा सिं हता अिधिनयम
पिु तका.
३.िजIहा प रषदा व पंचायत सिमती िनयमावली पिु तका.
४.लेखा िवषयक थायी आदेश न ती.
शासनाचे धोरण व 8यां;या अमं ल लेखा िवभागात सIला मसलत करOयाचा 5cच उदभवत नाही.
बजावणी संदभात जनतेबरोबर सIला
मसलत करOयाबाबतची @यव था.
बोड कौिZसल किमटीिकंवा जेथे दोन पे"ा जनतेला कायवृH उपलeध क[न देOयाचा 5cच उदभवत नाही.
अिधक @यd सIला देOयासाठी येतात
आिण अशा 5ािधकरणा;या बैठका
लोकांसाठी के Iया जातात िकंवा 8या
बैठकांचे कायवृHे जनतेला उपलeध आहे
काय?
अिधकारी आिण कमचा?याचं ी नेदिg शका
१. hी.महेश कोHावर,सहा.लेखा अिधकारी
२. hी.आर.एम.कुमरे , किन लेखा अिधकारी
३. hी.@ही.बी.सहारे ,व र सहा.लेखा
४. hी.oपेश शेडमाक , रोखपाल
अिधकारी आिण कमचारी यांचे मािसक सहा.लेखा अिधकारी वेतन hेणी -९३००/-२४८००/-/४३००
वेतन व भHे
किन लेखा अिधकारी वेतन hेणी -९३००-३४८००/४२००
व र सहा.लेखा वेतन hेणी-५२००ते २०२००/२४००
रोखपाल वेतन hेणी-५२०० ते २०००० /१९००
अशा 58येक 5ािधकरणाला देOयात
येणा?या िवHीय तरतुदी `याम>ये सव
योजनाला 5 तािवत खच आिण देOयात
आलेली रkकम यांचा अहवाल
सबिसडी देOयाबाबची 5िPया `याम>ये
देOयात
आलेली रkकम आिण
लाभधारकांची मािहती
सवलती अनlु ाSी अॅथो रायझेशन `यांना
देOयात आले 8याचं ी मािहती.
इलेk1ोिनक;या मा>यमाम>ये oपांतरीत
के लेIया मािहतीचे िववरण
नाग रकांना अशी मािहती उपलeध क[न
देणे बाबत असलेIया सिु वधा –
उदा.वाचनालय,अqयािसका क" इ.
शासक य मािहती अिधका?यांची नावे,
पदनाम आिण इतर मािहती

5ािधकरण अिधका?यास देOयात येणा?या मािसक खचाचे िहशोब
न}दवहीत िवHीय वषात 5ाS तरतदु ‚ची व खचाची न}द घेतली जाते.
याबाबत सिव तर मािहती पान P.४५ वर देOयात आलेली आहे.
लाभ धारकांना सबिसडी देOयासाबंधीची 5िPया िह 8या सबंिधत
िवभागाकडे ठे वली जातात.8यामळ
ु े लेखा िवभागात वतं न}दवही
ठे वOयाचा 5cच उदभवत नाही.
लेखा िवभागात अशा 5कारचे कामकाज हाताळले जात नाही.
लेखा िवभागासंबंधीत आव\यक मािहती परु िवणे क रता सहा.लेखा
अिधकारी |हणनू जबाबदारी सोपिवOयात येत आहे.
असे सिु वधा उपलeध नाही.

5थम अिपलीय 5ािधकारी :hी.ए.डी.सजनपवार
संवग िवकास अिधकारी पं.स.आरमोरी
मािहती अिधकारी: hीमती जी.के .सोनकुसरे 5भारी
सहा6यक मािहती अिधकारी : hीमती जी.के .सोनकुसरे
अशा 5कारे िविहत करOयात आलेली िनरंक
अZय मािहती

आरो)य िवभाग
कलम ४ ;या उपकलम १ (ब) म>ये शासक य 5िधका?यां;या 5ािधकायाu;या कत@याबाबत तरतुदीनसु ार मािहती खालील5माणेअ.".
मु$ा
१
संघटना काय आिण कत@ये

२

अिधकारी आिण कमचारी यांचे
अिधकार व कत@ये

3.

िनणय घेOया;या 5िPयेम>ये
कोण8या कायपQतीचे अनसु रण
के ले जाते 8याबाबतचे पयवे"ण
आिण जबाबदारी िनिRती यांची
मािहती .

४.

कत@ये पार पडतानं ा ठरिवOयात
आलेले मापदडं

अिभ%ाय
सघं टना:- आरो य िवभाग
काय:- १) पचं ायत सिमती अतं गत 5ा.आ.कƒ „ामधनू होणा?या आरो य िवषयक
कामाची मािहती घेण,े प.ं स.मािहती ठे वणे,संकिलत क[न व र ांना सादर करणे.
२) पं.स.काय"े ातील सव &ामपचं ायत "े ात होणा?या जZम मृ8यू घटनाचे
&ामपंचायत कडून आलेले अहवाल पं.स.ला संकिलत क[न ठे वणे,व र ांना सादर
करणे.
३) साथ 5ितबंध काया क रता पाणी शQ
ु ीकरण कामास िeलिचगं पावडर ची तरतूद
करणे.
४) जZम मृ8यू संबंधात जZम मृ8यू घटनांचा प.ं स.अिधकार "े ात िनयमानसु ार दाखला
देण.े
कत@ये:- वरील कायाचे …01ीने िनयमाचे तरतुदीनसु ार 5ा.आ.कƒ „ांना भेटी वैVक य
अिधकारी यांचेशी चचा,&ाम पंचायत भेटी,~ाक रता िनयत दौरा करणे व िनयमाचे
तरतुदी अZवये कत@ये पार पाडणे.
कायासन अिधकारी : िव तार अिधकारी(आरो य )
कत@ये:- पचं ायत सिमती काय"े ांतगत 5ा.आ.कƒ „ांना भेटी वैVक य अिधकारी
यांचेशी चचा क[न आरो य कामाचा आढावा घेण,े मािहती उपलeध क[न
घेण,े पं.स.ला मािहती ठे वणे.काय"े ातील &ा.प.ं ना भेटी देण,े जZम –मृ8यू घटनां;या
न}दी अVावत क[न देण.े रे काड पाहणी करणे ,सचू ना देण,े आरो याचे …€ीने
&ामसेवकांना प रसर व;छता याबाबत मागदशन करणे,सचू ना देण,े &ामपचं ायत म>ये
पाणी शQ
ु ीकरण कायाक रता िeलिचगं पावडर परु े शा 5माणात आहे िकंवा नाही याची
मािहती घेण,े साथीबाबत मािहती घेण.े
१.5ा.आ.कƒ „ाकडून आरो य कामकाजाबाबत 5ाS झालेला अहवाल
,कु.क.काय,माता बाल संगोपन,साथरोग.िनयं ण,पाणी नमनु ,े दिु षत नमनु ,े िहवताप,व
हHीरोग अहवाल कु रोग .पIस पोिलओ,इ.ची मािहती ठे वनू व र ांना सादर करOयात
येते.मािहती अपणू असIयास िकंवा अ5ाS असIयास 58य" भेटी देऊन अथवा प
देवनू प रपतू W करOयात येते.&ा.पं.कडून 5ाS झालेले जZम –मृ8यू अहवाल संयd
ु क[न
पं.स.ला ठे वOयात येते. मािहती 5ाS असIयास &ामसेवकांना प देवनू मािहती 5ाS
क[न घेOयात येते.मािहतीत ट
ु ी असIयास िकंवा चक
ू असIयास अVावत मािहती
बोलािवOयात येते.~ाक रता &ामसेवक ~ांना सभेत मागदशन करOयात येते.
२.&ामीण भागात िपOयाचे शQ
ु पाणी परु वठा करणे िह जबाबदारी &ामपचं ायत ची
आहे.&ामपंचायत सदर जबाबदारी पार पडत आहे अथवा नाही या संदभात पयवे"ण
करOयात येते.डी फॉलटर &ाम पचं ायत ला 8यां;या जबाबदारीची जाणीव प ा‡ारे
क[न या संबंधात सदर कायाची 5िPयेची पतू ता करOयात येते.
३.शासन प रप कानसु ार पं.स.ला िeलिचगं पावडर खरे दी करOयाबाबतचे 5वधान
असIयाने 8या संदभात 5 ताव तयार क[न योजना बनवनू सदर िeलिचगं पावडर
खरे दी करOयात येते.व हा साठा साथ उ„ेक 5ितबंध काया क रता &ा.प.ला देना6त
येतो.पं.स.अिधकार "े ा अZवये जZम-मृ8यू दाखला उपलeध क[न देOयात येतो.
िनयमावलीनसु ार िविहत के लेले मापदडं .
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कमचा?यामाफत कत@ये पार
पडतानं ा 8यांचे कडे असणारे
अिभलेख मॅनअ
ु ल,सचू ना िनयम
यांची मािहती.

आरो य िवभागात वेळोवेळी 5ाS होणारे िनयम, प रप के , अिभलेख याची मािहती दर
पढं रवाडी होणा?या &ामसेवक सभेत &ामसेवकांना देOयात येते, 8यासदं भात आव\यक
मािहती घेOयात येते. आरो य िवभागातील 5ा.आ.कƒ „ाची सबं िधत योजना सािव ी
बाई फुले कZया पा रतोिषक योजना, मातृ8व अनदु ान योजना, कुपोषण इबाबत मािहती
5ा.आ.कƒ „ांना वेळोवेळी मागिवOयात येते.
8यांचं आिधप8याखालील जी शासन िनणय न ती, आरो य िवषयक कायPमा;या िविवध िवषया;या न ती.
कागदप े आहेत 8यांचे वगWकरण
शासनाचे धोरण व 8यां;या अमं ल 5ा.आ.कƒ „, &ामपंचायत , अगं णवाडी कƒ „, शाळा, ~ा सं थेला भेटी;या वेळेस
बजावणी संदभात जनतेबरोबर शासनाने धोरण बाबतची मािहती जनातेला देOयाबाबत ~ा सं थेम>ये कायरत आरो य
सIला मसलत करOयाबाबतची कमचारी, &ामसेवक, अगं णवाडी कायकतg.
@यव था.
बोड कौिZसल किमटी िकंवा जेथे आरो य संबधी कायPम राबिवOयाचे …€ीने गटसभेचे आयोजन होते, सIलागार
दोन पे"ा अिधक @यd सIला सिमतीची बैठक होते, िनयमा;या अधीन राहvन आरो य कायPम संबंधात मािहती
देOयासाठी येतात आिण अशा उपलeध क[न देता येईल.
5ािधकरणा;या
बैठका
लोकांसाठी के Iया जातात िकंवा
8या बैठकांचे कायवृHे जनतेला
उपलeध आहे काय?
अिधकारी आिण कमचा?याचं ी
१. hी. डॉ. जे.@ही.उके , िव.अ.(आरो य)`
नेदिg शका
२. आरो य पयवे"क:- रd पद
३. hी.पी.पठाण , आरो य सेवक (प.ु )
अिधकारी आिण कमचारी यांचे िव तार अिधकारी, आरो य वेतन hेणी ९३००-३४०००-४३००/मािसक वेतन व भHे
आरो य पयवे"क वेतन hेणी:- पद रd
किन सहा. वेतन hेणी:- ५२००-२०२००-/२४००/अशा 58येक 5ािधकरणाला पं.स. म>ये आरो य िवभागाला सेस फंडातून िeलिचंग पावडर खरे दी प.ं स.मािसक
देOयात येणा?या िवHीय तरतुदी सवसाधारण सभेत तरतदू के ली जाते. पं.स.सेस फंडाची योजना असIयामळ
ु े तरतदू
`याम>ये सव योजनाला 5 तािवत पं.स. सभेत करOयात येते, के लेIया तरतुदीनसु ारच खच करOयात येते. याबाबत
खच आिण देOयात आलेली सिव तर मािहती पान P.४२ वर देOयात आलेली आहे.
रkकम यांचा अहवाल
सबिसडी देOयाबाबची 5िPया सबिसडी ची योजना नाही. सबब रkकम व लाभ धारकाची मािहती नाही.
`याम>ये देOयात आलेली रkकम
आिण लाभधारकांची मािहती
सवलती अनlु ाSी अॅथो रायझेशन सवलती अनlु ाSी अॅथो रायझेशन कोणालाच देOयात आलेली नाही.
`यांना देOयात आले 8याचं ी
मािहती.
इलेk1ोिनक;या मा>यमाम>ये शासन मािहती अिधकारी व मािहती अिधकारी घोिषत करOयाबाबतचे आदेश िद.
oपांतरीत के लेIया मािहतीचे २०/१०/२०१५.
िववरण
नाग रकांना अशी मािहती अशी सिु वधा उपलeध नाही.
उपलeध क[न देणे बाबत
असलेIया
सिु वधा
–
उदा.वाचनालय,अqयािसका क"
इ.

१६.

१७.

शासक य मािहती अिधका?याचं ी 5थम अिपलीय 5ािधकारी :hी.ए.डी.सजनपवार
नावे, पदनाम आिण इतर मािहती सवं ग िवकास अिधकारी पं.स.आरमोरी
मािहती अिधकारी: hीमती जी.के .सोनकुसरे 5भारी
सहा6यक मािहती अिधकारी : hीमती जी.के .सोनकुसरे
अशा 5कारे िविहत करOयात िनरंक
आलेली अZय मािहती

हातपंप यांि*क+ िवभाग
कलम ४ ;या उपकलम १ (ब) म>ये शासक य 5िधका?यां;या 5ािधकायाu;या कत@याबाबत तरतदु ीनसु ार
मािहती खालील5माणेअ.P. म{ु ा
१
सघं टना काय आिण कत@ये

२

अिधकारी आिण कमचारी यांचे अिधकार व
कत@ये

३

िनणय घेOया;या 5िPयेम>ये कोण8या
कायपQतीचे अनसु रण के ले जाते
8याबाबतचे पयवे"ण आिण जबाबदारी
िनिRती याची मािहती.

४

कत@ये पार पडतांना ठरिवOयात आलेले
मापदडं
कमचा?यामाफत कत@य पार पडतांना
8यांचेकडे असणारे अिभलेख मॅनअ
ु ल,सचू ना
िनयम याची मािहती
8यां;या अिधप8याखालील जी कागदप े
आहेत 8याचे वगWकरण
शासनाचे धोरण व 8या;या अमं लबजावणी
संदभात जनतेबरोबर सIला मसलत
करOयाबाबतची @यव था
बोड कौिZसल किमटी िकंवा जेथे दोन पे"ा
अिधक @यd सIला देOयासाठी येतात
आिण अशा 5ािधकरनां;या बैठका
लोकासं ाठी के Iया जातात िकंवा
8याबैठकांचे कायवृHे जनतेला उपलeध
आहे काय?

५

६
७

८

अिभ5ाय
संघटना:- हातपंप िवभाग
काय:- पचं ायत सिमती अतं गत बदं हातपपं देखभाल व
दoु तीचे काय.
कत@य:-बदं हातपपं 8व रत दoु त करणे.
कायासन अिधकारी:- हातपंप देखभाल व दoु तीचे तसेच कर
वसल
ु ी िवषयक कामकाजाचे पयवे"ण करणे.
कत@ये:- हातपपं िनयमानसु ार वेळोवेळी दoु ती होत आहे
िकंवा नाही याची खा ी करणे
कमचारी:- हातपंप देखभाल दoु ती कमचारी यांचे 58येक
मिहZयाचे मानधन ( मेहनताना) तयार क[न देणे तथा
कायालयास आवक/जावक प ाची कायवाही करणे .
&ामपंचायत कडून आलेIया बंद हातपंपाचे तPारी नुसार
हातपपं वेळोवेळी दoु ती क[न देणे िपOया;या पाOया;या
टंचाई िनवारणाथ आराखडा तयार क[न सादर करणे.
न"ल& त गावातील पोलीस तPारी असलेIया गावातील बदं
हातपंप 8व रत दoु ती क[न कायवाही करOयात येते.
शासनाकडून आलेIया प ाची 8व रत कायवाही क[न देण.े
हातपंप िवभागाअतं गत अिजत रजा, िकरकोळ रजा, वैVक य
रजा व इतर कामािनिम8य आ थापना िवभागातनू च करOयात
येते.
िनयम पिु तका, सेवा पिु तके , वैयिdक न ती इ. संबधी
आ थापना िवभाग संबिधत आहे.
जनतेकडून आलेIया बदं हात पपं ाची तPार तथा पाणी टंचाई
असलेIया गावातील नवीन हातपंप बसिवOयाची योजना व
कायवाही.या िवभागातनू करOयात येते.
जनतेला कायवृH उपलeध क[न देOयासाठी दरवषW आमसभा
घेOयात येते. 8या सभेत जनतेला कायिववरण उपलeध क[न
देOयात येते.

९
१०
११

१२

१३
१४
१५

१६

१७

अिधकारी आिण कमचा?याची िनदgिशका

१) hी. आर.जी. खोyागडे, हातपंप यांि क .
२) hी.आर.टी.राउत, वाहन चालक कं ाटी.
अिधकारी आिण कमचारी यांचे मािसक हातपंप यांि क वेतनhेणी ५२००-२०२००-२४००.
वेतन व भHे
वाहन चालक वेतन hेणी:- ३०५०-७५-३९५०-८५-४९५०/अशा 58येक 5ािधकरणाला देOयात िवभागाअतं गत कामकाज हाताळOयात येत असIयामळ
ु े
येणा?या िवHीय तरतदु ी `याम>ये सव खचाचा 5c उmवत नाही.
योजनेला 5 तािवत खच आिण देOयात
आलेली रkकम यांचा अहवाल.
सबिसडी देOयाबाबतची 5िPया `याम>ये िनरंक
देOयात आलेली रkकम आिण
लाभधारकांची मािहती.
सवलती अनुlाती अॅथोराय झेशन `यांना िनरंक
देOयात आले 8यांची मािहती
इलेk1ॉिनkस;या मा>यमाम>ये oपातं रीत िनरंक
के लेIया मािहतीचे िववरण.
नाग रकांना अशी मािहती उपलeध क[न अशी सिु वधा उपलeध नाही.
देOयाबाबत असलेIया सिु वधा –
उदा.वाचनालय, अqयािसका क" इ.
शासक य मािहती अिधका?यांची नावे 5थम अिपलीय 5ािधकारी :hी.ए.डी.सजनपवार
पदनाम आिण इतर मािहती.
संवग िवकास अिधकारी पं.स.आरमोरी
मािहती अिधकारी: hीमती जी.के .सोनकुसरे 5भारी
सहा6यक मािहती अिधकारी : hीमती जी.के .सोनकुसरे
अशा 5कारे िविहत करOयात आलेली अZय िनरंक
मािहती

बांधकाम िवभाग
कलम ४ ;या उपकलम १ (ब) म>ये शासक य 5िधका?यां;या 5ािधकायाu;या कत@याबाबत तरतदु ीनसु ार
मािहती खालील5माणेअ.".
मु$ा
१
संघटना काय आिण कत@ये

२

३

४
५

६
७

८

अिभ%ाय
संघटना:- बांधकाम िवभाग
काय:- िविवध योजना अतं गत बांधकामाचे िनयोजन व
बांधकामा बाबत बाबी हाताळणे.
कत@य:- िविवध योजना अतं गत बांधकामाचे तरतदु ी नसु ार
अदं ाज प के तयार क[न पढु ील कायवाही करणे.
अिधकारी आिण कमचारी यांचे अिधकार व कायासन अिधकारी:- बांधकामाचे व िनयोजन िवषयक
कत@ये
पयवे"ण करतील .
कत@ये:- पं.स. तरीय िविवध योजनƒतगत बांधकामात
िनयं ण ठे वणे, मIू यमापन करणे, मािहती उपलeध क[न
सादर करणे, वािषक कृ ती आराखड्याचे िनयोजन तािं क व
5शासक य मजं रु ी बाबत काय तलाव, नदी घाट,लीलाव इ.

िनणय घेOया;या 5िPयेम>ये कोण8या
कायपQतीचे अनसु रण के ले जाते
8याबाबतचे पयवे"ण आिण जबाबदारी
िनिRती याची मािहती.

&ामपचं ायत कडून &ामसभेनी 5 तािवत के लेIया
पं.स/िज.प.सद य ~ांनी 5 तािवत के लेIया कामाची
&ामपचं ायत िनहाय, िज.प./प.ं स. "े िनहाय कृ ती आराखडा
तयार करOयात येते. अदं ाज प के तयार क[न पढु ील
कायवाही पणू करOयाची कायवाही करOयात येते.
कत@ये पार पडतानं ा ठरिवOयात आलेले काय िनयमावली नसु ार.
मापदडं
कमचा?यामाफत कत@य पार पडतांना बांधकाम िवभागाअतं गत अिजत रजा, िकरकोळ रजा,
8याचं ेकडे असणारे अिभलेख मॅनअ
ु ल,सचू ना वैVक य रजा व इतर कामासंबंधात आ थापना िवभागानं ा
िनयम याची मािहती
संबंिधत आहे.
8यां;या अिधप8याखालील जी कागदप े िनयम पिु तका, सेवा पिु तके , वैयिdक न ती इ. संबधी
आहेत 8याचे वगWकरण
आ थापना िवभाग सबं िधत आहे.
शासनाचे धोरण व 8या;या अमं लबजावणी जनतेला थेटसIला मसलत करOयाचा 5cच उmवत नाही.
संदभात जनतेबरोबर सIला मसलत
करOयाबाबतची @यव था
बोड कौिZसल किमटी िकंवा जेथे दोन पे"ा जनतेला कायवृH उपलeध क[न देOयासाठी दरवषW
अिधक @यd सIला देOयासाठी येतात आमसभा घेOयात येते. 8या सभेत जनतेला कायिववरण
आिण अशा 5ािधकरनां;या बैठका उपलeध क[न देOयात येते.
लोकांसाठी के Iया जातात िकंवा
8याबैठकाचं े कायवृHे जनतेला उपलeध
आहे काय?

९

अिधकारी आिण कमचा?याची िनदgिशका

१०

अिधकारी आिण कमचारी याचं े मािसक
वेतन व भHे

११

अशा 58येक 5ािधकरणाला देOयात
येणा?या िवHीय तरतदु ी `याम>ये सव
योजनेला 5 तािवत खच आिण देOयात
आलेली रkकम यांचा अहवाल.
सबिसडी देOयाबाबतची 5िPया `याम>ये
देOयात आलेली रkकम आिण
लाभधारकांची मािहती.
सवलती अनlु ाती अॅथोराय झेशन `यांना
देOयात आले 8याचं ी मािहती
इलेk1ॉिनkस;या मा>यमाम>ये oपांतरीत
के लेIया मािहतीचे िववरण.
नाग रकांना अशी मािहती उपलeध क[न
देOयाबाबत असलेIया सिु वधा –
उदा.वाचनालय, अqयािसका क" इ.
शासक य मािहती अिधका?याचं ी नावे
पदनाम आिण इतर मािहती.

१२

१३
१४
१५

१६

१७

१) hी एस.पी.फाले, शाखा अिभयंता
२) hी.बी.एम.लोणबले, शाखा अिभयतं ा
३) hी.जे.पी. पा े, शाखा अिभयंता
४) hी.डी.डी.सजनपवार, था.अिभ.सहा.
५) कु.एस.पी.वाघमारे , सहा.आरे खक.
६) कु.पी.एस.नागपरु े , िम‰ी &ेड -२
शाखा अिभयतं ा वेतनhेणी ५२००-२०२००-२४००/किन अिभयंता वेतन hेणी:- ५५००-१७५-९०००/था.अिभ.सहा. वेतन hेणी:-४०००-१००-६०००/सहा.आरे खक वेतन hेणी:- ४५००-१२५-७०००/अनरु े खक वेतन hेणी:- ३२००-८५-४९००/िम‰ी &ेड -२ वेतन hेणी:-४०००-१००-६०००/कायासनातनू आ थापना िवषयक कामकाज हाताळOयात
येत असIयामळ
ु े योजना बाबत;या खचाचा 5c उmवत
नाही. याबाबत सिव तर मािहती पान P. ३६ ते ३९ वर
देOयात आलेली आहे.
कायासनातनू आ थापना िवषयक कामकाज हाताळOयात
येत असIयामळ
ु े 5cच उmवत नाही.
कायासनातनू आ थापना िवषयक कामकाज हाताळOयात
येत असIयामळ
ु े 5cच उmवत नाही.
िनरंक
अशी सिु वधा उपलeध नाही.

5थम अिपलीय 5ािधकारी :hी.ए.डी.सजनपवार
संवग िवकास अिधकारी पं.स.आरमोरी
मािहती अिधकारी: hीमती जी.के .सोनकुसरे 5भारी
सहा6यक मािहती अिधकारी : hीमती जी.के .सोनकुसरे
अशा 5कारे िविहत करOयात आलेली अZय िनरंक
मािहती

कृिष िवभाग
कलम ४ ;या उपकलम १ (ब) म>ये शासक य 5िधका?यां;या 5ािधकायाu;या कत@याबाबत तरतदु ीनसु ार
मािहती खालील5माणेअ.".
मु$ा
१
संघटना काय आिण कत@ये

२
३

४
५

६

७

८

अिभ%ाय
संघटना:- कृ िष िवभाग
काय:- पचं ायत सिमती अतं गत कृ िष योजना राबिवणे.
कत@य:- कृ िष िवभागातील िविवध योजना िवषयी मािहती
देणे व िविवध योजनाची अमं लबजावणी करणे.
कृ िष अिधकारी, िव तार अिधकारी(कृ िष) हे कायालयातील
कृ िष िवषयक कामकाजाची अंमलबजावणी करतील.
कृ िष िवभागातील राबिवOयात येणा?या योजनांचे शासक य
िनकषानसु ार शेतक?या कडून आव\यक 8या कागदप ाची
पतू ता झाIया नंतर योजनाचा लाभ. देOयात येईल.

अिधकारी आिण कमचारी यांचे अिधकार व
कत@ये
िनणय घेOया;या 5िPयेम>ये कोण8या
कायपQतीचे अनसु रण के ले जाते
8याबाबतचे पयवे"ण आिण जबाबदारी
िनिRती याची मािहती.
कत@ये पार पडतांना ठरिवOयात आलेले शासक य काय5णाली नसु ार िविवध के लेIया मापदडं ा नसु ार
मापदडं
कमचा?यामाफत कत@य पार पडतानं ा पा शेतक?या कडून 5ाS अजानसु ार 5ाS ल"क
ं ानसु ार
8यांचेकडे असणारे अिभलेख मॅनअ
ु ल,सचू ना िनकषानसु ार पडताळणी क[न यो य शेतक?यांना लाभ देण.े
िनयम याची मािहती
8या;ं या अिधप8याखालील जी कागदप े
१) िवशेष घटक योजना
आहेत 8याचे वगWकरण
२) आिदवासी उपयोजना
३) ओ.टी.एस .पी.
४) रा.स.िव.यो.
५) के .प.ु गळीत धाZय िवकास कायPम.
६) १३-वने.
७) ११ कृ िष.
८) जवाहर िसंचन धाZय िवकास कायPम .
९) अितवृ€ी/परू सवg"ण
१०)
संपणू व;छता 5कIप
११)
पं.स.सेसफंड योजना
शासनाचे धोरण व 8या;या अमं लबजावणी
संदभात जनतेबरोबर सIला मसलत
करOयाबाबतची @यव था
बोड कौिZसल किमटी िकंवा जेथे दोन पे"ा
अिधक @यd सIला देOयासाठी येतात
आिण अशा 5ािधकरनां;या बैठका

कृ िष िवभाग शेतक?याशी िनगडीत असIयाने थेटशेतकरी
येऊन कृ िष अिधकारी व िव.अ.(कृ िष) यां;याशी सIला
मसलत करतात.
होय

९

लोकांसाठी के Iया जातात िकंवा
8याबैठकाचं े कायवृHे जनतेला उपलeध
आहे काय?
अिधकारी आिण कमचा?याची िनदgिशका

१०

अिधकारी आिण कमचारी यांचे मािसक
वेतन व भHे

११

अशा 58येक 5ािधकरणाला देOयात
येणा?या िवHीय तरतदु ी `याम>ये सव
योजनेला 5 तािवत खच आिण देOयात
आलेली रkकम यांचा अहवाल.
सबिसडी देOयाबाबतची 5िPया `याम>ये
देOयात आलेली रkकम आिण
लाभधारकांची मािहती.
सवलती अनlु ाती अॅथोराय झेशन `यांना
देOयात आले 8यांची मािहती
इलेk1ॉिनkस;या मा>यमाम>ये oपातं रीत
के लेIया मािहतीचे िववरण.
नाग रकांना अशी मािहती उपलeध क[न
देOयाबाबत असलेIया सिु वधा –
उदा.वाचनालय, अqयािसका क" इ.
शासक य मािहती अिधका?यांची नावे
पदनाम आिण इतर मािहती.

१२

१३
१४
१५

१६

१७

१)
२)
३)
४)

hी. एस.आर. काणेकर, कृ िष अिधकारी (सा.)
रd पद –कृ षी अिधकारी (िव.घ.यो.)
hी.पी.एम.मोडवान, िव तार अिधकारी (कृ िष)
रd पद िव तार अिधकारी (कृ िष)
कृ िष अिधकारी वेतन hेणी :- ९३००२४८००/४४००/िव तार अिधकारी कृ िष वेतन hेणी:- ९३००३४८००-४२००/सव योजना क रता आव\यक तरतदू कृ िष
िवभाग िज.प. तरावर समायोजन करOयात येते.
पान P.३०,३१,३२वर
या बाबत सिव तर मािहती पान P.३० ते ३२
वर देOयात आलेली आहे.

िनरंक
िनरंक
अशी सिु वधा उपलeध नाही.

5थम अिपलीय 5ािधकारी :hी.ए.डी.सजनपवार
संवग िवकास अिधकारी पं.स.आरमोरी
मािहती अिधकारी: hीमती जी.के .सोनकुसरे 5भारी
सहा6यक मािहती अिधकारी : hीमती जी.के .सोनकुसरे
अशा 5कारे िविहत करOयात आलेली अZय िनरंक
मािहती

आय. आर. डी. पी. िवभाग
कलम ४ ;या उपकलम १ (ब) म>ये शासक य 5िधका?यां;या 5ािधकायाu;या कत@याबाबत तरतदु ीनसु ार
मािहती खालील5माणेअ.".
मु$ा
१
संघटना काय आिण कत@ये

२

३

अिभ%ाय
संघटना:- िजIहा &ामीण िवकास यं णा आरमोरी
काय:- पचं ायत सिमती अतं गत िज&ािव यं णे माफत
महारा01 रा`य &ामीण जीवZनोHी अिभयान दा र„्य
रे षख
े ालील कुटुंबाचे वयसं हायता, बचत गटव वैयिdक व
रोजगाराचे बँक संलि नत अथ सहा6य करणे व जीवनमान
उंचावणे.
कत@य:-MSRLM गाईड लाईन नसु ार.
अिधकारी आिण कमचारी यांचे अिधकार व कायासन अिधकारी :-१) एस.एच.जी. बचत गटाची थापना
कत@ये
करणे व 8याचे समहू कज मंजरु ी होई पयuत संगोपन करणे
िकंवा िजIहा तराव[न िनयd
ु झालेIया अिधकृ त
सं थेकडून वरील 5कारचे काम क[न 8यांना मागदशन
करणे.
२. वैयिdक वरोजगारी (अपंग) चे कज 5करण
तयार क[न मजं रु ी क[न घेणे व देखभाल करणे
३. एस.एच.िज./वैयिdक वरोजगाराची मालमHा
तपासणी करणे.
४. व र अिधका?यांनी सांिगतलेली कामे
मागदशक त8वानसु ार करणे.
कत@य:- वर नमदु के लेली कामा संबंधात
िनयमातील तरतदु ीनसु ार कामे हाताळणे व िविहत
कालावधीत कामे पार पाडणे.

िनणय घेOया;या 5िPयेम>ये कोण8या
कायपQतीचे अनसु रण के ले जाते
8याबाबतचे पयवे"ण आिण जबाबदारी
िनिRती याची मािहती.

१. बचत गट/वैयिdत वरोजगारीचे कज 5करण, बँक
व िव.अ.यां;या पडताळणी नुसार लाभाtयाuना अज
देऊन ते ट
ु ी दरू क[न अिधका?यां;या िशफारशीने
बँकेस सादर करणे व मजं रु ी तथा वाटप क[न 8यांना
5थम टŽपा पणू करणे
२. दसु ?या टŽŽयात 8याचं े काय @यवि थत पार
पाडOयासाठी 1ƒिनंग घेणे व वेळोवेळी संपक तथा
मागदशन करणे.
३. मालमHा तपासणी िफ़र थी दौ?यात करणे. बँकेला
व लाभाtयाuना भेटी देऊन 8यांचे काय पणाला
लावणे.

४
५

६

कत@ये पार पडतांना ठरिवOयात आलेले
मापदडं
कमचा?यामाफत कत@य पार पडतांना
8यांचेकडे असणारे अिभलेख मॅनअ
ु ल,सचू ना
िनयम याची मािहती
8यां;या अिधप8याखालील जी कागदप े
आहेत 8याचे वगWकरण

शासक य काम िनयमावलीनुसार िविहत के लेIया मदु तीत
पार पाडणे.
पं.स.काय"े ात येणा?या दा.रे .खालील बचत गट, वैयिdक
वरोजगारीचे आलेले अज, नवीन थापन झालेले बचत गट
व 8याचं े वेळोवेळी होणारे प @यवहार न ती.
१. िनयमपिु तका
२. संबिधत िवषया;या शासन िनणया;या िनवड
न 8या
३. संबिधत िवषयाबाबत;या न 8या.
जनतेबरोबर अमं लबजावणी आव\यकतेनसु ार िजIहा तरीय
ठरलेIया आराखड्यानसु ार 58य"ात संपकात राहvन के ली
जाते. 8यासाठी िजIहा तराव[न िनयd
ु वयंसेवी सं था व
58य"ात बँक व वरोजागरी या;ं या सयं d
ु र8या करOयात
येते.
BLBC, BLOCC,NGO यां;या सभाचे कायवृH व
कायवाहीची मािहती NGO व िव तार अिधकारी (उVोग)
यांचे माफत जनतेला िदली जाते.

७

शासनाचे धोरण व 8या;या अमं लबजावणी
संदभात जनतेबरोबर सIला मसलत
करOयाबाबतची @यव था

८

बोड कौिZसल किमटी िकंवा जेथे दोन पे"ा
अिधक @यd सIला देOयासाठी येतात
आिण अशा 5ािधकरनां;या बैठका
लोकांसाठी के Iया जातात िकंवा
8याबैठकांचे कायवृHे जनतेला उपलeध
आहे काय?
अिधकारी आिण कमचा?याची िनदgिशका hी. एन.डी. दोनाडकर, िव तार अिधकारी(
आय.आर.डी.पी.)
अिधकारी आिण कमचारी यांचे मािसक िव तार अिधकारी वेतन hेणी १६८००+४४००
वेतन व भHे
अशा 58येक 5ािधकरणाला देOयात
१. आिथक वषात िजIहा तराव[न देOयात येणा?या
येणा?या िवHीय तरतदु ी `याम>ये सव
सबिसडीचे उि{€े हे िजIहा तराव[न 58य"
योजनेला 5 तािवत खच आिण देOयात
सल
ं नी बँकेत सबिं धत वरोजगारी;या खा8यावर
आलेली रkकम यांचा अहवाल.
सबिसडी जमा करOयात येते.
२. इतर खच ( वरोजगारीचे 5िश"ण खच अिधक
मल
ु भतू सिु वधा इ8यादी) िवतरण वात•ं य
िज.&ा.िव.य. चे किन लेखा अिधकारी यांचे कडे
@यवहार असतात. पान P. ३२ वर (अ)
सबिसडी देOयाबाबतची 5िPया `याम>ये
१. सन २००५-०६ चे समहू कज बचत गट
देOयात आलेली रkकम आिण
(एकवषW)देOयाची उि{€े असुन कज 5करणे मंजरू
लाभधारकाचं ी मािहती.
झाले 8याची @याज सबिसडी लाख िह िजIहा
तराव[न 58य"ात जमा झाली.
२. सन २००५-०६ म>ये अनदु ानात खेळते भांडवल
अतं गत गटानं ा 58येक
/- मजं रू के ले असनु
लाख सबंिधत बँकेत एस.एच.िज.;या खा8यावर

९
१०
११

१२

जमा करOयात आली.
३. मल
ु भतू सिु वधे अतं गत सन २००५-०६ म>ये
गटांना समहू कज मजं रू असनु बकरी पालन, रोड
बांधकामाक रता, म 8य@यवसाया क रता, टƒट
खरे दी क रता देOयात येते. बांधकाम सoु ि थती
आहे 8याचा िहशोब क.ले.अ.िज&ािवयं यांचे कडे
हाताळOयात येतो.
१३
१४

१५

१६

१७

सवलती अनlु ाती अॅथोराय झेशन `यांना
देOयात आले 8यांची मािहती
इलेk1ॉिनkस;या मा>यमाम>ये oपातं रीत १.Statement showing the bank wise position of
के लेIया मािहतीचे िववरण.
MSRLM cases sent, sanctioned, disbursed,
rejected, returned and pending with bank
2. list of SHG/individual cases to be sent with
date position, disbursed position.
3. मल
ु भतू सिु वधा अतं गत शेड बांधकाम 5गती अहवाल
(िनधी िवतरण )
४. SGSY अंतगत मालमHा तपासणी अहवाल.
R/F Position अहवाल .
नाग रकांना अशी मािहती उपलeध क[न अशी सिु वधा उपलeध नाही.
देOयाबाबत असलेIया सिु वधा –
उदा.वाचनालय, अqयािसका क" इ.
शासक य मािहती अिधका?यांची नावे 5थम अिपलीय 5ािधकारी :hी.ए.डी.सजनपवार
पदनाम आिण इतर मािहती.
संवग िवकास अिधकारी पं.स.आरमोरी
मािहती अिधकारी: hीमती जी.के .सोनकुसरे 5भारी
सहा6यक मािहती अिधकारी : hीमती जी.के .सोनकुसरे
अशा 5कारे िविहत करOयात आलेली अZय िनरंक
मािहती

सांिखक+ िवभाग
कलम ४ ;या उपकलम १ (ब) म>ये शासक य 5िधका?यां;या 5ािधकायाu;या कत@याबाबत तरतदु ीनसु ार
मािहती खालील5माणेअ.".
मु$ा
१
संघटना काय आिण कत@ये

अिभ%ाय
संघटना:- सांिखक िवभाग
काय:- पचं ायत सिमती मधील िविहत के लेली कामे
हाताळणे.
कत@ये:- िनयमानसु ार िविहत के लेली कामे करणे.
कायासन अिधकारी –पं.स.सवसाधारण मािसक
सभाचे कामकाज सांभाळणे,समाज कIयाण
िवभागाची कामे म8स तलाव िललाव ,सवgची कामे
आिद.
कत@ये-वर नमदु के लेली कामासबंधात िनयमातील
तरतदु ीनसु ार कामे हाताळणे व िविहत कालावधीत
कामे पार पाडणे.
सव साधारण मािसक सभा व वािषक आमसभे;या
वेळी सZमा.सद यानं ी उपि थत मVु ावर कायवाही
होOयाचे …€ीने सबंिधत िवभागाकडून मािहती
घेतIया जाते, िनयमानसु ार व िललावाचे अटी व
शतW नसु ार िज.प.मालक चे तलाव,िललावात म8स
@यवसाय सं था व खाजगी @यd‚ना लीज वर
तलाव देOयाची कायवाही के Iया जाते.सवं ग
िवकास अिधकारी अिं तम िनणय घेणारे अिधकारी
आहेत शासन िनदgशानसु ार सवgची कामे के Iया
जाते.

२

अिधकारी आिण कमचारी यांचे अिधकार व
कत@ये

३

िनणय घेOया;या 5िPयेम>ये कोण8या
कायपQतीचे अनसु रण के ले जाते
8याबाबतचे पयवे"ण आिण जबाबदारी
िनिRती याची मािहती.

४

कत@ये पार पडतानं ा ठरिवOयात आलेले शासक य िनयमावलीनसु ार िविहत के लेIया मदु तीत पार
मापदडं
पाडणे.

५

कमचा?यामाफत कत@य पार पडतानं ा पं.स.मािसक सव साधारण सभा व वािषक आमसभा
8यांचेकडे असणारे अिभलेख मॅनअ
ु ल,सचू ना खालील मॅनअ
ु ल चा आधार घेवनू पार पाडOयात येते.
िनयम याची मािहती
१.िज.प.व पं.स.अिधिनयम १९६१
२.िज.प.व पं.स.लेखा सिं हता १९६८
३.मबंु ई &ामपंचायत अिधिनयम १९५८
समाज कIयाण िवब±ग व म8स @यवसाय तलाव िललावाचे
संबंधात वेळोवेळी शासन तराव[न 5ाS होणारे प रप क व
शासन िनणय.

६

8यां;या अिधप8याखालील जी कागदप े
आहेत 8याचे वगWकरण

७

शासनाचे धोरण व 8या;या अमं लबजावणी
संदभात जनतेबरोबर सIला मसलत
करOयाबाबतची @यव था
बोड कौिZसल किमटी िकंवा जेथे दोन पे"ा
अिधक @यd सIला देOयासाठी येतात
आिण अशा 5ािधकरनां;या बैठका
लोकांसाठी के Iया जातात िकंवा
8याबैठकांचे कायवृHे जनतेला उपलeध
आहे काय?
अिधकारी आिण कमचा?याची िनदgिशका

८

९
१०
११

१२

१३
१४
१५

१६

१७

१. िनयमपिु तका
२. सबिं धत िवषया;या शासन िनणया;या िनवड
न 8या
३. सबंिधत िवषयाबाबत;या न 8या
सIला मसलत जनतेसह आव\यकतेनसु ार के Iया जाते
तथािप जनते;या तPारी संबंधात 8यांचेशी संपक साधनू
जनतेचा 5c िनकाली काढIया जातो.
पं.स.मािसक सवसाधारण सभा तथा वािषक आमसभा 8यांत
सZमा.सद यांनी के लेIया सचु नाचे कायवृH व कायवाहीची
मािहती सZमा.िज.प.,पं.स./सरपचं व सद य माफत जनेतेला
िदIया जाते.

१. hी.डी.एम.मडावी,िव.अ.(सांिखक )

अिधकारी आिण कमचारी याचं े मािसक िव.अ.वेतनhेणी -९३००-३४८००-४२००
वेतन व भHे
अशा 58येक 5ािधकरणाला देOयात
मािसक सवसाधारण सभा,वािषक आमसभा समाज
येणा?या िवHीय तरतदु ी `याम>ये सव
कIयाण िवभागाकडून 5ाS होणारे अनदु ान नागरी
योजनेला 5 तािवत खच आिण देOयात
हkक संर"ण अिधिनयम अंमलबजावणी िशबीर
आलेली रkकम यांचा अहवाल.
आिद. क रता 5ाS झालेले िवHीय 8याच वषात
खचW घातIया जाते व अखिचत रkकम सबंिधत
िवभागाला परत के ली जाते.
सबिसडी देOयाबाबतची 5िPया `याम>ये
सबिसडी देOयाची योजना हाताळOयात येत
देOयात आलेली रkकम आिण
नसIयाने रkकम व लाभ धारकाची मािहती
लाभधारकांची मािहती.
देOयाचा 5c येत नाही.
सवलती अनlु ाती अॅथोराय झेशन `यानं ा अशा 5कारचे कामकाज हाताळOयात येत नाही.
देOयात आले 8यांची मािहती
इलेk1ॉिनkस;या मा>यमाम>ये oपांतरीत शासन मािहती अिधकारी व सहा6यक मािहती अिधकारी
के लेIया मािहतीचे िववरण.
घोिषत करOयाबाबतचे आदेश िद.२०/१०/२००५
नाग रकांना अशी मािहती उपलeध क[न अशी सिु वधा उपलeध नाही.
देOयाबाबत असलेIया सिु वधा –
उदा.वाचनालय, अqयािसका क" इ.
शासक य मािहती अिधका?यांची नावे 5थम अिपलीय 5ािधकारी :hी.ए.डी.सजनपवार
पदनाम आिण इतर मािहती.
संवग िवकास अिधकारी पं.स.आरमोरी
मािहती अिधकारी: hीमती जी.के .सोनकुसरे 5भारी
सहा6यक मािहती अिधकारी : hीमती जी.के .सोनकुसरे
अशा 5कारे िविहत करOयात आलेली अZय िनरंक
मािहती

िश0ण िवभाग
कलम ४ ;या उपकलम १ (ब) म>ये शासक य 5िधका?या;ं या 5ािधकायाu;या कत@याबाबत तरतदु ीनसु ार
मािहती खालील5माणेअ.".
मु$ा
१
सघं टना काय आिण कत@ये

२

अिभ%ाय
सघं टना:- िश"ण आ थापना िवभाग
काय:- पंचायत सिमती अतं गत िश"ण कमचारी यां;या
आ थापना िवषयक (सेवा िवषयक)बाबी हाताळणे.
कत@ये:- िनयमातील तरतदु ीचे अिधन राहvन.
अिधकारी आिण कमचारी यांचे अिधकार कायासन अिधकारी –गटिश"णािधकारी हे िश"ण
व कत@ये
िवभागातील
आ थापना िवषयक व सविश"ा
अिभयानाअतं गत कामकाजाचे पयवे"ण करतील.
कत@ये: गटिश"णािधकारी यांचे आिधप8याखालील येणारे
सव कामकाज @यि थत र8या पार पाडणे.
कमचारी :-िश"ण सेवा अंतगत येणारे संपणू कमचा?यांचे सेवा
िवषयक बाबी उदा.िनयd
ु ,पद थापना,रजा,वेतन,सेवा िनवृHी
5करणे,गोपनीय अहवाल,शाळा बांधकाम इ.िवषयक कायवाही
करणे.

३

िनणय घेOया;या 5िPयेम>ये कोण8या
कायपQतीचे अनसु रण के ले जाते
8याबाबतचे पयवे"ण आिण जबाबदारी
िनिRती याची मािहती.

४

कत@ये पार पडतानं ा ठरिवOयात आलेले
मापदडं

५

कमचा?यामाफत कत@य पार पडतानं ा
8यांचेकडे
असणारे
अिभलेख
मॅनअ
ु ल,सचू ना िनयम याची मािहती
8यां;या अिधप8याखालील जी कागदप े
आहेत 8याचे वगWकरण

६

.
िश"ण सेवा अतं गत िनणय घेOया;या 5िPयेम>ये
िव तार अिधकारी (िश"ण),कƒ „5मख
ु याचं े कडून
जबाबदारी िनिRत क[न घेOयात येते.8याच5माणे
आ थापना िवभागातील जे सहा.,किन सहा.यांचे
कडून स>ु दा कामाची जबाबदारी िनिRत क[न
8यानसु ार 5करणे व र ांकडे सादर करOयात के ली
जातात.
िवशेषतः िश"णिवभागाअतं गत शारी रक िश"ण पQती;या
बाबतीत िविहत के लेIया व वेळोवेळी शासन िनगिमत के लेIया
आदेशानसु ार मापदडं ठरिवOयात येत .
महारा01 नागरी सेवा िनयम १९८१,१९८२ नसु ार िविहत
के लेIया िनयमातील संपणू िवषयक बाबीबंची मािहती
सबिं धत कमचा?याक
ं डून परु िवली जाते.
१. िनयमपिु तका
२. सबंिधत िवषया;या शासन िनणया;या िनवड
न 8या
३. सबंिधत िवषयाबाबत;या न 8या

७

८

९

शासनाचे
धोरण
व
8या;या िवशेषतः
िश"ण
िवभागातील
सम येिवषयी
अमं लबजावणी सदं भात जनतेबरोबर लोक5ितिनधी,लोकसेवक यांना िश"का;ं या सेवा सबं ंधात
सIला मसलत करOयाबाबतची @यव था सIलामसलत करOयाचा 5c उmवतो व 8यावरील समपक
उHर देवनू सम याचे िनराकरण करणे अिनवाय ठरते.
बोड कौिZसल किमटी िकंवा जेथे दोन िवशेषतः िश"ण िवभागातील कमचा?याचं े बाबतीत
पे"ा अिधक @यd सIला देOयासाठी 5शासक य व गोपनीयता इ.बाबी वगळून सामाZय 5cाचं ी
येतात आिण अशा 5ािधकरना;ं या बैठका मािहती उपलeध क[न देणे उिचत ठरते व 8यानसु ार कायवाही
लोकांसाठी के Iया जातात िकंवा के ली जाते.
8याबैठकांचे कायवृHे जनतेला उपलeध
आहे काय?
अिधकारी आिण कमचा?याची िनदgिशका
१.hीमती
एस.जे.परसा,(`ये.)िव.अ./गटिश"णािधकारी.(5भारी)
२. hीमती एम.एस.संतोषवार ,(`ये.)िव.अ.
३. hी.डी.जी.नरोटे,(`ये.)िव.अ.
४. hी.जी.डी.राठोड,किन िव.अ.
५. रd पद ,सहा.5.अ.(िनरंतर िश"ण)
६.hी.ए.पी.hीरामवार, `ये सहा.
७.hी.आर.एम.उईनवार,`ये सहा.
८.hीमती आर.एम.येरमे, किन सहा.
९.hीमती एस.एम.दाउवार, किन सहा.
१०.hीमती एस.ए.पठाण, किन सहा.

१०

अिधकारी आिण कमचारी यांचे मािसक
वेतन व भHे

१. गटिश"णािधकारी वेतनhेणी -६५००-२००१०५००/२. (`ये.)िव.अ.वेतन hेणी -९३००-३४८०००/४४००/३. किन िव.अ.वेतन hेणी ५०००-१५०-८०००/४. `ये.सहा.वेतन hेणी -५२००-२०२००/२४००/५. किन सहा.वेतनhेणी -५२००-२०२००/१९००/-

११

अशा 58येक 5ािधकरणाला देOयात
येणा?या िवHीय तरतदु ी `याम>ये सव
योजनेला 5 तािवत खच आिण देOयात
आलेली रkकम यांचा अहवाल.
सबिसडी देOयाबाबतची 5िPया `याम>ये
देOयात आलेली रkकम आिण
लाभधारकांची मािहती.

िश"ण िवभागाअंतगत 5ाS होणा?या तरतदु ी व
8यावरील खच हा 5c 5शासक य असIयामळ
ु े तो
कायालयाकडून हाताळOयात येतो याबाबत सिव तर
मािहती पान P.३३ ते ३५ वर देOयात आलेली आहे.
हा 5c उmवत नाही.

१२

१३
१४

१५

१६

१७

सवलती अनlु ाती अॅथोराय झेशन `यांना 5दान के लेIया अिधकारानसु ार कामे हाताळली जातात.
देOयात आले 8याचं ी मािहती
इलेk1ॉिनkस;या मा>यमाम>ये oपांतरीत शासक य कामकाजाम>ये बह³तांश पणे 5चिलत पQतीनसु ार
के लेIया मािहतीचे िववरण.
सगं णकाचा वापर के ला जातो.
नाग रकांना अशी मािहती उपलeध क[न अशी सिु वधा उपलeध नाही.
देOयाबाबत असलेIया सिु वधा –
उदा.वाचनालय, अqयािसका क" इ.
शासक य मािहती अिधका?यांची नावे 5थम अिपलीय 5ािधकारी :hी.ए.डी.सजनपवार
पदनाम आिण इतर मािहती.
सवं ग िवकास अिधकारी पं.स.आरमोरी
मािहती अिधकारी: hीमती जी.के .सोनकुसरे 5भारी
सहा6यक मािहती अिधकारी : hीमती जी.के .सोनकुसरे
अशा 5कारे िविहत करOयात आलेली िनरंक
अZय मािहती

पशूसवं धन िवभाग
कलम ४ ;या उपकलम १ (ब) म>ये शासक य 5िधका?यां;या 5ािधकायाu;या कत@याबाबत तरतदु ीनसु ार
मािहती खालील5माणेअ.".
मु$ा
१
संघटना काय आिण कत@ये

२

३

अिभ%ाय
संघटना:- पशसु ंवधन आ थापना िवभाग
काय:-. :- पचं ायत सिमती मधील अिधकारी / कमचारी
यां;या आ थापना िवषयक (सेवा िवषयक) बाबी हाताळणे.
कत@ये:- िनयमातील तरतदु ीचे अिधन राहvन.
अिधकारी आिण कमचारी यांचे अिधकार व कायासन अिधकारी :- हे कायासनातील आ थापना िवषयक
कत@ये
कामकाजाचे पयवे"ण करतील.
कत@ये:- कायासनातील कामकाज 5चिलत िनयामानसु ात
होत आहे याची खा ी करणे.
कमचारी:- अिधकारी /कमचारी यांची रजा,भािननी िवषयक
5करणे इतर अि&म,बदली सेवािनवृH,गोपािनऊ
अहवाल,िश तभगं िवषयक कायवाही इ.आ थापना िवषयक
बाबी सदं भातील 5 ताव व िवनतं ी अज यावर कायवाही
करणे.
कत@ये:- वर नमदु के लेIया 5 तावाबाबत व अजाबाबत
म.ना.से.(रजा)िनयम १९८१,म.ना.से.(िनवृHी वेतन) िनयम
१९८२ भ.िन.िन.िनयम १९९७,म.ना.से.(वतणक
ू /िश त व
अपील) िनयम १९७९ इ.िनयमातील तरतदु ीनसु ार िनधा रत
कालावधीत कायवाही करणे.

िनणय घेOया;या 5िPयेम>ये कोण8या
कायपQतीचे अनसु रण के ले जाते
8याबाबतचे पयवे"ण आिण जबाबदारी
िनिRती याची मािहती.

.
िवभागातील अिधकारी / कमचारी यांचे कडून 5ाS
झालेले अज /मागOया यांची अजातील
िवषया5माणे
म.ना.से.िनयम
(सबिं धत
िवषयाबाबतचा) वैदीय 5ितपतू W िनयम
भ.िन.िन.िनयम,इ.नसु ार छाननी करOयात येते व
छाननीत यो य आढलेला 5 ताव माZयतेसाठी सादर
करणायत येतो. 8याम>ये ट
ु ी असIयास ट
ु ी 8यांची
सबं िं धताक
ं डून पतू ता करOयासाठी 5 ताव
िनयमानसु ार नसIयास 5 ताव अमाZय करOयासाठी
इ.क रता सहा6यकांकडून क"अिधका?याकडे
सहा6यकानं ी सादर के लेIया 5 तावाची तपासणी
क[न आव\यकता भासIयास फे रफार क[न
िवभागा5मख
ु ाकडे माZयतेसाठी सादर करOयात

४
५

येतो.
कत@ये पार पडतानं ा ठरिवOयात आलेले शासक य िनयमावली नसु ार िविहत के लेली मापदडं ानसु ार.
मापदडं
कमचा?यामाफत कत@य पार पडतांना िवभागातील अिधकारी/कमचारी यांचेकडून ´क़S झालेले
8याचं ेकडे असणारे अिभलेख मॅनअ
ु ल,सचू ना अज व मागणी याबाबत कायवाही करतानं ा 8याम>ये नमदु
िनयम याची मािहती
के लेIया
िवषयानुसार
म.ना.से.िनयम
(रजा,िनवृHीवेतन,वतवणक
ू ,िश त व अपील इ.)िवभागीय
चौकशी िनयम पिु तका आर"णाबाबत शासनाने वेळोवेळी
िनगिमत
के लेले
आदेश,वैVक य
5ितपतू W
िनयम,भ.िन.िन.िनयम सबिं धत िवषयाबाबत;या पवू W;या
न ती इ.िवचारात घेतले जातात.

६

8या;ं या अिधप8याखालील जी कागदप े
आहेत 8याचे वगWकरण

७

शासनाचे धोरण व 8या;या अमं लबजावणी जनतेला थेटसIलामसलत करOयाचा 5cच उदभवत नाही.
संदभात जनतेबरोबर सIला मसलत
करOयाबाबतची @यव था
बोड कौिZसल किमटी िकंवा जेथे दोन पे"ा जनतेला कायवृH उपलeध करOयाचा 5cच उदभवत नाही.
अिधक @यd सIला देOयासाठी येतात
आिण अशा 5ािधकरनां;या बैठका
लोकासं ाठी के Iया जातात िकंवा
8याबैठकांचे कायवृHे जनतेला उपलeध
आहे काय?
अिधकारी आिण कमचा?याची िनदgिशका
१. डॉ.एन.आर.राठोड,पशधु न िवकास अिधकारी
(िव.)
२. hी.बी.टी.परु ामकर,पशधु न पयवे"क
अिधकारी आिण कमचारी याचं े मािसक पशधु न िवकास अिधकारी (िव.), वेतनhेणी-८०००-२७५वेतन व भHे
१३५००/पशधु न पयवे"क, वेतनhेणी- ५२००-२०२००-२४००/-

८

९

१०

११

१२

अशा 58येक 5ािधकरणाला देOयात
येणा?या िवHीय तरतदु ी `याम>ये सव
योजनेला 5 तािवत खच आिण देOयात
आलेली रkकम यांचा अहवाल.
सबिसडी देOयाबाबतची 5िPया `याम>ये
देOयात आलेली रkकम आिण

१. िनयमपिु तका
२. सबिं धत िवषया;या शासन िनणया;या
िनवड न 8या
३. सबंिधत िवषयाबाबत;या न 8या

याबाबत सिव तर मािहती पान P.४३ ते ४४ वर
देOयात आलेली आहे.

लाभाtयाuची िनवड 5िPया सoु असIयाने सबिसडी
देOयात आलेली नाही.

१३
१४
१५

१६

१७

लाभधारकांची मािहती.
सवलती अनlु ाती अॅथोराय झेशन `यानं ा
देOयात आले 8यांची मािहती
इलेk1ॉिनkस;या मा>यमाम>ये oपांतरीत
के लेIया मािहतीचे िववरण.
नाग रकांना अशी मािहती उपलeध क[न
देOयाबाबत असलेIया सिु वधा –
उदा.वाचनालय, अqयािसका क" इ.
शासक य मािहती अिधका?यांची नावे
पदनाम आिण इतर मािहती.

-----------------शासन मािहती अिधकारी व सहा6यक मािहती अिधकारी
घोिषत करOयाबाबतचे आदेश िद.२०/१०/२००५.
अशी सिु वधा उपलeध नाही.

5थम अिपलीय 5ािधकारी :hी.ए.डी.सजनपवार
संवग िवकास अिधकारी पं.स.आरमोरी
मािहती अिधकारी: hीमती जी.के .सोनकुसरे 5भारी
सहा6यक मािहती अिधकारी : hीमती जी.के .सोनकुसरे
अशा 5कारे िविहत करOयात आलेली अZय िनरंक
मािहती

िज4हा प5रषद, गडिचरोली
प5रिश7-II
अ.मािहती9या अिधकारात अिधिनयम पूव: करावयाची तयारी
१.मॅ=युअल (िनयम पुि तका) तयार करणे
मािहती;या अिधकारातील कलम ४ (१) (ब) 5माणे सव शासक य अिधका?यांनी मािहतीचा अिधकार 5िसQ
होणे;या १२० िदवसापवू W िन|निलिखत १७ मॅZयअ
ु ल तयार करणे.
१.
२.
३.
४.
५.

संघटने;या कायाचा आिण कत@याचा तपिशल.
अिधकारी व कमचारी याचं े अिधकार व कत@ये.
यो य मागाने िनणय घेOयाचे 5िPयेत अनसु रावयाची कायपQती.
कत@य पार पाडOयासाठी शासक य 5िधका?याने ठरवनू िदलेली 5माणके .
कमचारी आपली कत@ये पार पाडीत असतानं ा उपयोगात येतील असे िनयम, िविनमय,सचू ना,सचू ना िनयम
पिु तका व अिभलेख.
६. कायालयातील अिभलेखाचे िवगतवारीनसु ार िववरण प .
७. 5शासक य कामकाजाचा …€ीकोन व िनतीिनधारण सबं ंधाने सवसामाZयाचे परामश क रता करOयात आलेली
@यव था.
८. दोन िकंवा 8यापे"ा अिधक असणा?या मडं ल, प रषद, सिमती व इतर संघटना याबाबतचा तपशील
सवसामाZयापयuत पोहचता करता येईल.
९. अिधकारी व कमचारी याचं ी यादी.
१०. सं थाचे अिधकारी व कमचारी यांना िनयमानसु ार देOयात येणारे मािसक परीhिमक व ते अदा करOयाची
पQत.
११. 58येक सं थानी सादर के लेली अदं ाजप के व संभािवत खच 8यानसु ार 5ाS तरतदू तसेच सं थानं ी के लेला
खच.
१२. कायPमांतगत देOयात येणा?या अनदु ानाची पQत तसेच योजना अतं गत 5ाS अनदु ान व लाभाथWचे िववरण.
१३. लाभाथWनं ा देOयात येणा?या सवलती,परवाना िकंवा अिधकार.
१४. तपिशलवार उपलeध असलेIया मािहतीचे इलेk1ोिनkस मा>यमातनू तयार कके लेले संि"S व[प.
१५. सवसाधारणा क रता मािहती उपलeध करOयासाठी असलेली सवलत तसेच वाचनालयाची कायालयीन
वेळ (@यव था असIयास)
१६. मािहती अिधकारी यांची नावे, पदनाम व इतर मािहती.
१७. िविहत के लेली इतर मािहती आिण वेळोवेळी अVावत के लेली 5काशने.

@ा.िव.व.ज.सं.िव.-आ था १
कलम ४ 9या उपकलम १ (ब) मCयेशासक+य %ािधकाDयां9या कतEयाबाबत9या तरतुदीनुसार
मािहती खालील%माणे
:अ.".

मु$ा

१

संघटना काय आिण कत@ये

२

अिधकारी आिण कमचारी यांचे
अिधकार व कत@ये

३

िनणय घेOया;या 5िPयेम>ये
कोण8या कायपQतीचे अनसु रण
के ले जाते 8याबाबतचे पयवे"ण
आिण जबाबदारी िनिRती याची
मािहती.

४

कत@ये पार पडतांना ठरिवOयात
आलेले मापदडं
कमचा?यामाफत कत@य पार
पडतांना 8यांचेकडे असणारे
अिभलेख मॅनअ
ु ल,सचू ना िनयम
याची मािहती

५

६
७

८

अिभ%ाय
सघं टना:- &ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग - आ थापना-१
काय:- &ाम िवकास व जलसंधारण िवभागातील वग -१,२,३ व ४ मधील अिधकारी /कमचारी
यां;या आ थापना िवषयक बाबी हाताळणे.
कत@ये:- &ाम िवकास व जलसंधारण िवभागातील वग -१,२,३ व ४ मधील अिधकारी /कमचारी
यां;या आ थापना िवषयक बाबी हाताळणे.
कायासन अिधकारी :- हे कायासनातील आ थापना िवषयक कामकाजाचे पयवे"ण करतील.
कत@ये:-कायासनातील कामकाज 5चिलत िनयमानसु ार होत आहे याची खा ी करणे.
कमचारी:-िवभागातील वग -१,२,३व ४ मधील अिधकारी /कमचारी यांचे रजा,भ.िन.िन.िवषयक
5करणे,इतर
अि&म,पदोZनती,पदावनती.बदली,सेवािनवृHी,गोपनीय
अहवाल,जे ता
सचू ी,िश तभगं िवषयक कारवाई इ.आ थापना िवषयक बाबी सदं भातील 5 ताव व िवनतं ी अज
यावर कायवाही करणे.
कत@य:- वर नमदु के लेIया 5 तावाबाबत व अजाबाबत म.ना.से.(रजा) िनयम १९७९
म.ना.से.(िनवृHीवेतन) िनयम १९८२ भ.िन.िन. िनयम १९९८ म.ना.से.(वतणक
ू / िश त व अिपल)
िनयम १९७९ इ.िनयमातील तरतदु ीनसु ार िनधा रत कालावधीत कायवाही करणे.
िवभागातील अिधकारी /कमचारी यांचे कडून 5ाS झालेले अज मागOया याची अजातील
िवषया5माणे म.ना.से.िनयम (सबंिधत िवषयाबाबतचा )वैVक य 5ितपतू W िनयम,भ.िन.िन.िनयम
इ.नसु ार छाननी करOयात येते व छाननीत यो य आढळलेला 5 ताव माZयतेसाठी सादर करOयात
येतो 8याम>ये ट
ु ी असIयास 8याची
सबंधीताकडून पतू ता करOयासाठी इ.क रता सहा6यकांकडून क" अिधका?याकडे सादर
करOयात येतो. क" अिधका?यांकडून सहा6यकांनी सादर के लेIया 5 तावाची तपासणी क[न
आव\यकता भासIयास फे रफार क[न िवभाग5मख
ु ाकडे माZयतेसाठी सादर करOयात येतो.
शासक य कायिनयमावली नसु ार िविहत के लेIया मापदडं ानसु ार.

िवभागातील अिधकारी/कमचारी यांचे कडून 5ाS झालेले अज व मागणी याबाबत कायवाही
करतांना 8याम>ये नमदु के लेIया िवषयानसु ार महारा01 नागरी सेवा िनयम (`या िनवृHी वेतन
वतवणक
ू िश त व अिपल ) िवभागीय चौकशी
िनयम पिु तका,आर"णाबाबत शासनाने वेळोवेळी िनगिमत के लेले आदेश वैVक य 5ितपतू W
िनयम महारा01 भ.िन.िन.िनयम सबिं धत िवषयाबाबत;या पवू W;या न ती.इ.िवचारात घेतIया
जातात.
8यां;या अिधप8याखालील जी १.िनयमपिु तका
कागदप े आहेत 8याचे वगWकरण
२.सबिं धत िवषया;या शासन िनणयाची िनवड न ती
३.सबंिधत िवषयाबाबत;या न 8या.
शासनाचे धोरण व 8या;या जनतेला थेटसIला मसलत करणेचा 5c उदभवत नाही.
अमं लबजावणी संदभात जनतेबरोबर
सIला मसलत करOयाबाबतची
@यव था
बोड कौिZसल किमटी िकंवा जेथे जनतेला कायवृH उपलeध करOयाचा 5c उदभवत नाही.
दोन पे"ा अिधक @यd सIला
देOयासाठी येतात आिण अशा

९

5ािधकरनां;या बैठका लोकांसाठी
के Iया जातात िकंवा 8याबैठकाचं े
कायवृHे जनतेला उपलeध आहे
काय?
अिधकारी आिण कमचा?याची
िनदgिशका

१. 5थम अिपलीय व 5ािधकारी अिधकारी:- संवग िवकास अिधकारी पचं ायत सिमती
आरमोरी
२. मािहती अिधकारी तथा क" अिधकारी:- पं.स.आरमोरी hीमती जी.के .सोनकुसरे ,
स.5.अ (5.)
३. सहा.मािहती अिधकारी:- तथा किन 5शासन अिधकारी प.ं स.आरमोरी hीमती
जी.के .सोनकुसरे , स.5.अ

१०

अिधकारी आिण कमचारी यांचे स.5.अ. वेतनhेणी९३००-३४८००-&े.पे.४३००/मािसक वेतन व भHे
क.5.अ. वेतन hेणी ९३००-३४८००-&े.पे.४३००/जे सहा6यक वेतन hेणी- ५२००-२०२००-&े.पे.२४००/किन सहा6यक वेतन hेणी- ५२००-२००००-&े.पे.१९०० /-

११

अशा 58येक 5ािधकरणाला देOयात
येणा?या िवHीय तरतुदी `याम>ये
सव योजनेला 5 तािवत खच आिण
देOयात आलेली रkकम याचं ा
अहवाल.
सबिसडी देOयाबाबतची 5िPया
`याम>ये देOयात आलेली रkकम
आिण लाभधारकांची मािहती.
सवलती अनlु ाती अॅथोराय झेशन
`यांना देOयात आले 8यांची मािहती
इलेk1ॉिनkस;या
मा>यमाम>ये
oपांतरीत के लेIया मािहतीचे
िववरण.
नाग रकांना अशी मािहती उपलeध
क[न देOयाबाबत असलेIया
सिु वधा
–उदा.वाचनालय,
अqयािसका क" इ.
शासक य मािहती अिधका?याचं ी
नावे पदनाम आिण इतर मािहती.

१२
१३
१४
१५

१६

१७

कायासनातून आ थापना िवषयक कामकाज हाताळOयात येत असIयामळ
ु े योजनाबाबत;या
खचाचा 5c उदभवत नाही.

कायासनातनू आ थापना िवषयक कामकाज हाताळOयात येत असIयामळ
ु े 5c उदभवत नाही.
कायासनातून आ थापना िवषयक कामकाज हाताळOयात येत असIयामळ
ु े 5c उmवत नाही.
शासन मािहती अिधकारी व सहा6यक मािहती अिधकारी घोिषत करOयाबाबतचे आदेश िद.१९
/०९ /२००५
अशा सिु वधा उपलeध नाही.

5थम अिपलीय अिधकारी hी.उ.डी.स`जनपवार सवं ग िवकास अिधकारी,पचं ायत सिमती
आरमोरी
मिहती अिधकारी: hीमती जी.के .सोनकुसरे (5भारी)
सहा6यक मािहती अिधकारी : hीमती जी.के .सोनकुसरे
अशा 5कारे िविहत करOयात िनरंक
आलेली अZय मािहती

