
 

 

 

 

 

पंचायत सवमती दापोली     
विल्हा पविषद ित्नावगिी 

कें द्र शासनाचा मावहतीचा अविकाि अविवनयम 
२००५ कलम ४ (१) 

अन्िये केलेली अमंलबिािणी 

(स्िंयपे्रिेणेने प्रकट किाियाची मावहती) 

१ ते १७ मदेु्द 

(१ िानेिािी, २०२२ ) 

 



कलम 2 एच नमनुा (अ) 
 

मवहतीचा अवधकारी अवधवनयम 2005 अन्वये ववभागवार लोकप्रावधकारी यांची यादी 
 

शासकीय ववभागाचे नाव :- पंचायत सममती दापोली ( ग्राममिकास ि जलसंधारण मिभाग) 
 
अ.क्र लोकप्रामधकारी संस्था संस्था प्रमखुाचे पदनाम मिकाण/पत्ता 

 
1 

 
पंचायत सवमती दापोली 

 
गटववकास अवधकारी 

 
म.ुपो.ता.दापोली,  

वज. रत्नावगरी 
 
 

 
 
 
 
 

 
कलम 2 एच नमनुा (ब) 

 
शासनाकडून परेूसा वनधी प्राप्त लोकप्रावधकारी संसथांची यादी 

 
शासकीय ववभागाचे नाव :- पंचायत सममती दापोली ( ग्राममिकास ि जलसंधारण मिभाग) 

 
 
अ.क्र लोकप्रामधकारी संस्था संस्था प्रमखुाचे पदनाम मिकाण/पत्ता 

1  
पंचायत सवमती दापोली 

सभापती 
उपसभापती 
पं.स.सदसय 

म.ुपो.ता. दापोली,  
वज. रत्नावगरी 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

कलम 4 (1) (बी ) (आय) 
दापोली येथील पंचायत सममती  कायालयातील काये ि कततव्ये यांचा तपमशल 

 
कायालयाचे नाि :- पंचायत सवमती दापोली 
पत्ता   :- म.ुपो.ता.दापोली, वज.रत्नावगरी. पीन कोड न. 415712 
कायालय प्रमखु :- गट ववकास अवधकारी 
शासकीय मिभागाचे नाि :- ग्रामववकास व जलसंधारण ववभाग 
कोणत्या मंत्रालयातील खात्यांच्या अमधमनस्त :- ग्रामववकास ववभाग 
कायतके्षत्र- दापोली तालकुा,    भौगोमलक:- 451.2 चौ.वक.मी.   कायानरुुप :- तालकुा सतर 
मिमशष्ि काये  :-  ग्रामववकास  
मिभागाचे ध्येय/धोरण :- ग्रामववकास  
सितसंबंमधत कमतचारी  :- 

सहाय्यक प्रशासन अवधकारी, सहाय्यक लेखा अवधकारी, कृवष अवधकारी, पशधुन ववकास अवधकारी, 
ववसतार अवधकारी, कवनष्ठ प्रशासन अवधकारी, कवनष्ठ लेखावधकारी, पशधुन पययवेक्षक, ववरष्ठ सहाय्यक, 
कवनष्ठ सहाय्यक. 
कायत:- वजल्हा पवरषद व पंचायत सवमतीने ठरवनु वदलेले संबंवधत ववषय व योजनांचे कामकाज. 
कामाचे मिस्ततृ स्िरुप  :- 

पंचायत सवमती सभांच्या कामकाजाशी संबंवधत असलेली सवय कागदपते्र व दसतऐवज आपल्या 
अवभरक्षेत ठेवणे पंचायत सवमतीस प्रदे्यय असलेल्या अनदुानाच्या रक्कमातनु पैसे काढून संववतरीत करणे. गट 
अनदुानातनु हाती घ्यावयाच्या कामांच्या व ववकास योजनेच्या संबंधात राज्य शासनाचे वतीने ववर्भनद्यीष्ट करणे. 
त्याप्रमाणे अवधकाराचा वापर करण्यात येतो ववकास पवरयोजनावरील उपलब्ध वनधी खचय करणे तसेच 
अवधकारी-कमयचारी यांचे वेतन व इतर भते्त यांचा खचय करणे, नैमत्तीक रजा व नागरी सेवा वनमान्वये वनधारीत 
करण्यात आलेल्या वदघय रजा मंजरु करणे अथवा मंजरुीसाठी वज.प.कडे पाठववणे ववसतार अवधकारी व संबंवधत 
कमयचारी यांनी पंचायत सवमती व वजल्हा पवरषदांच्या सभांना, आमसभांना आवश्यक ती मावहती परुववणे. तसेच 
वज.प.च्या आढावा सभांना ववकास कामांची मावहती परुववणे वज.प./पं.स.ने वेळोवेळी घेतलेल्या वनणययाची 
अमलबजावणी करणे. 
मालमते्तचा तपमशल :-      
इमारती ि जागेचा तपमशल :-  

पंचायत सवमती कायालय, शेती गोडावून, बांधकाम गोडावनु इत्यादी इमारती. 
उपलब्ध सेिा :- कायालयीन वेळेत ववकास कामांची मावहती परुववणे  
संस्थेच्या संरचनात्मक तक्तत्यामध्ये कायतके्षत्राचे प्रत्येक स्तरािरचे तपमशल -   - 
कायालयीन दरूध्िनी क्रमांक ि िेळ :- दरुध्वनी क्र. 222028 स. 9.45 ते  सायं. 6.15 पययन्त 
साप्तामहक सटुी ि मिमशष्ि सेिेसािी िरमिलेल्या िेळा :-  

सवय शवनवार, सवय रवववार व शासनाने मंजरु केलेल्या सावयजवनक सटुटया.  
 
 
 
 
 



संस्थेचा प्रारुप तक्तता.  
पंचायत सममती कायालय दापोली 

 
                                गट ववकास अवधकारी 

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

 
स.प्र.अवधकारी                       कृवष  अवधकारी                       पशधुन ववकास अवधकारी (ववसतार)                      साहाय्यक लेखावधकारी   
   

 
                                           ववसतार  अवधकारी कृवष                             सहा.पश.ुववकास.अवधकारी/पशधुन पययवेक्षक      कवनष्ठ लेखावधकारी 

 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    कप्रअवध                                                                                                                                                        ववसतार अवधकारी ग्रा पं   
 
 
वरीष्ठ सहाय्यक  

 
 
कवनष्ठ सहाय्यक  

 
 
 
 



कलम 4(1)(बी)(आयआय) नमनुा (अ) 
पंचायत सवमती दापोली कायालयातील अवधकारी व कमयचारी यांच्या अवधकारांचा तपवशल 

अ  
अ.क्र. पदनाम अमधकार-आर्थथक कोणत्या 

कायद्या/मनयम/शासन 
मनणतय/पमरपत्रकानसुार 

अमभप्राय 

1 गट 
ववकास 

अवधकारी 

 1) कलम 155 पोट कलम 6 आवण 
कमल 188 या खाली पंचायत सवमतीस 
प्रदेय असणा-या अनदुानाच्या ककवा 
अनदुानांच्या रक्कमातनु पैसे काढील व 
संववतरीत करील 

महाराष्र वज.प. व 
पं.स.अवधवनयम 1961 

-- 

 
कलम 4(1)(बी)(आयआय) नमनुा (अ) 

पंचायत सवमती दापोली कायालयातील अवधकारी व कमयचारी यांच्या अवधकारांचा तपवशल 
ब 

अ.
क्र 

पदनाम अमधकार-प्रशासकीय कोणत्या 
कायद्या/मनयम/ 
शासन मनणतय/ 
पमरपत्रकानसुार 

अमभप्राय 

1 गट 
ववकास 

अवधकारी 

1) मा.मखु्य काययकारी अवधकारी यांच्या सवय 
साधारण आदेशाच्या अवधनतेने पंचायत सवमतीच्या 
वनयंत्रणाखाली काम करणा-या वज.प.च्या वगय 3 
ककवा वगय 4 च्या सेवेतील अवधकारी/कमयचारी 
यांना अनपुस्सथती रजा मंजरु करता येईल, 
वकरकोळ सवरुपाची वशक्षा करता येईल. 
2) अशा कोणत्याही अवधका-यांकडून/     कमयचा-
यांकडून कोणतीही मावहती वववरणपत्र वहशेब 
अहवाल ककवा सपष्टीकरण मागववता येईल. 
 

महाराष्र वज.प. 
व 

पं.स.अवधवनयम 
1961 

 

 
कलम 4 (1)(बी)(आयआय) नमनुा (अ) 

दापोली येथील पंचायत सवमती  कायालयातील अवधकारी व कमयचारी यांच्या अवधकारांचा तपवशल 
क 

अ.क्र पदनाम अमधकार-फौजदारी कोणत्या 
कायद्या/मनयम/शासन 
मनणतय/पमरपत्रकानसुार 

अमभप्राय 

1 गट ववकास अवधकारी वनरंक वनरंक -- 
 
 

 
 



कलम 4 (1)(बी)(आयआय) नमनुा (अ) 
दापोली येथील पंचायत सवमती  कायालयातील अवधकारी व कमयचारी यांच्या अवधकारांचा तपवशल 

ड 
अ.क्र पदनाम अमधकार-

अधतन्यामयक 
कोणत्या 

कायद्या/मनयम/शासन 
मनणतय/पमरपत्रकानसुार 

अमभप्राय 

1 गट ववकास अवधकारी वनरंक वनरंक -- 
 
 

 
 

कलम 4 (1)(बी)(आयआय) नमनुा (ब) 
दापोली ÷ येथील पंचायत सवमती  कायालयातील अवधकारी व कमयचारी यांच्या कतयव्याचा तपवशल 

÷ 
अ.क्र पदनाम कततव्ये कोणत्या 

कायद्या/मनयम/शासन 
मनणतय/पमरपत्रकानसुार 

अमभप्राय 

1 गट 
ववकास 

अवधकारी 

1) पंचायत सवमती सभांच्या 
कामकाजाशी संबंवधत असलेली 
सवय कागदपते्र व दसतऐवज आपल्या 
अवभरक्षेत ठेवील.  
2) अवधवनयमान्वये ककवा त्याखाली 
अन्यथा तरतदु केली असेल 
त्याव्यवतरीक्त एरव्ही या 
अवधवनयमांच्या तरतदुी गटात 
कायान्वीत करण्यासाठी त्या गटात 
काययकारी अवधकारांचा वापर 
करील.  
3) गट अनदुानातनु हाती 
घ्यावयाच्या कामांचा व ववकास 
पवरयोजनेच्या संबंधात राज्य 
शासनाकडून वववनवदष्टय करण्यात 
येईल त्याप्रमाणे मालमत्ता संपादन 
करण्यास ककवा वतची ववक्री ककवा 
हसतांतरण करण्यास मंजरुी देण्याचा 
अवधकाराचा वापर करेल. 

महराष्र वज.प. व 
पं.स.अवधवनयम 1961 

-- 

 
 
 
 
 



कलम 4 (1)(ब)(आयआयआय) 
वनणयय प्रवक्रयेतील पययवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तर दावयत्व वनस्श्चत करुन काययपध्दतीचे प्रकाशन 

(कामाचा प्रकार/नाव) 
1) कामाचे स्िरुप :- महाराष्र राज्य ग्राममण मजिन्नोती अमभयान.  
संबंवधत तरतदु:-    ----- 
अवधवनयमाचे नांव :-----  
वनयम :-          -----  
शासन वनणयय :-    
पवरपत्रके     :-    ------ 
कायालयीन आदेश:- ------- 
 
अ.क्र. कामाचे सवरुप कालावधी वदवस कामासाठी जबाबदार 

अवधकारी 
अवभप्राय 

1 महाराष्र ग्रवमण जीवन्नोती 
अवभयान अंतगयत गरीब गट 
सथापन करून तीन मवहन्यात 
खेळते भांडवल रू.15,000/- व 
50,000/- कजय वदले जाईल. 
तसेच रक्कम रू.3,00,000/- 
पयंत त्यांना वैयस्क्तक लाभासाठी 
कजय ववतरण करता येईल. गटांना 
जासतीत जासत कजय रक्कम 
रू.10,00,000/- पयंत वदले जाते.                                              

गटाचे कजय एक 
वषात परतफेड 
केल्यानंतर व्याज 
अनदुान वमळते. 

1) गट ववकास 
अवधकारी 
2)ववसतार अवधकारी 
ग्रा.पं. 
3)ववसतार अवधकारी 
उद्योग 
4)ववसतार अवधकारी 
सांवखकी 
5)कामाचे संबंधीत 
गट समन्वयक 

सदर गटाला लाभ वदले 
नंतर सदर गटाला 
त्याचे व्यवसायातनू 
रू.2000/- दरमहा 
वमळणे. व्याजाच्या 4 
टक्के फायदा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) कामाचे स्िरुप :- महाराष्र ग्राममण रोजगार योजना  
संबंवधत तरतदु:-    (लाखात) 
अवधवनयमाचे नांव :-----  ग्रामपंचायत अवधवनयम 1958 
वनयम :-          -----  
शासन वनणयय :- 1)   ग्रामववकास व जलसंधारण ववभाग शासन वनणयय क्रमांक/संग्रारोयो/1002/2/  
                     प्रक्र280वदनांक 22/9/2003 
               2)   ग्रामववकास व जलसंधारण ववभाग शासन वनणयय क्रमांक/संग्रारोयो/1003/  
                    प्रक्र150/जल/16वदनांक 22/9/2004 
पवरपत्रके     :-    ------ 
कायालयीन आदेश :- -- 

अ.क्र. कामाचे सवरुप कालावधी 
वदवस 

कामासाठी जबाबदार अवधकारी अवभप्राय 

1 ग्रा.प.सतर 50 टक्के 
1) संरक्षण कभत 
2) पाखाडया 
3) तळी 
4) चरपाट 
5) बंधारे 
6) रसते 
7) पाय-या 
8) वववहरी दरुुसती 
9) गटारे 
10) साठवण टाकी 
11) सभागहृ 
12) शौचालय 
13) न.पा.प.ूयोजना दरुुसती 

 1 वषय 
 

1) गट ववकास अवधकारी 
2) उपअवभयंता बांधकाम 
/ग्रापाप.ु 
3) ववसतार अवधकारी(ग्रा.प.) 
4) शाखा अवभयंता(संबंवधत) 
5) कामाचे संबं-धीत  
 /ग्रावव.अ./ग्रामसेवक 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4)कामाचे स्िरुप :- महाराष्र ग्राममण रोजगार योजना 20 टक्तके मज.प.स्तर/30 टक्तके पं.स.स्तर 
संबंवधत तरतदु:-     
अवधवनयमाचे नांव :-----  ग्रामपंचायत अवधवनयम 1958 
वनयम :-          -----  
शासन वनणयय :- 1)   ग्रामववकास व जलसंधारण ववभाग शासन वनणयय क्रमांक/संग्रारोयो/1002/2/  
                   प्रक्र280वदनांक 22/9/2003 
               2)  ग्रामववकास व जलसंधारण ववभाग शासन वनणयय क्रमांक/संग्रारोयो/1003/  
                  प्रक्र150/जल/16वदनांक 22/9/2004 
 
पवरपत्रके     :-    ------ 
 
कायालयीन आदेश:- -- 

अ.क्र. कामाचे सवरुप  कालावधी 
वदवस  

कामासाठी जबाबदार अवधकारी  अवभप्राय  

1  1) तळी  
 2) जलकंुभ 
 3) पाखाडी 
 4) कंपाऊंड वॉल 
 

 1 वषय 
 

1) गट ववकास अवधकारी 
2) उपअवभयंता बांधकाम 
/ग्रापाप.ु 
3) ववसतार अवधकारी(ग्रा.प.) 
4) शाखा अवभयंता(संबंवधत) 
5) कामाचे संबं-धीत  
 /ग्रावव.अ./ग्रामसेवक 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5) कामाचे स्िरुप :- इंमदरा आिास योजना. 
संबंवधत तरतदु:-     
अवधवनयमाचे नांव : --  ग्रामपंचायत अवधवनयम 1958 
वनयम :-          ---  
शासन वनणयय :- 1) ग्रामववकास व जलसंधारण ववभाग शासन वनणयय क्रमांक/इआयो/1096/  
                   प्रक्र89/जल 17वदनांक 30/10/96 
पवरपत्रके     :-  1) क्रमांक/ववशा/काया-6/यो-2/इआयो/घरकुल/5/ववभागीय आयकु्त कोकण  
                 भवन नवी मुंबई वदनांक 30/6/2005 
कायालयीन आदेश:- -- 

अ.क्र. कामाचे स्िरुप कालािधी 
मदिस 

कामासािी जबाबदार 
अमधकारी 

अमभप्राय 

1 1) प्रधानमंत्री आवास योजना  
2) रमाई आवास योजना  
3) शबरी घरकुल योजना 
4) आवद जमाती घरकूल 
योजना 

 1 वषय 
 

1) गट ववकास अवधकारी 
2) उपअवभयंता बांधकाम 
3) ववसतार अवधकारी(ग्रा.प.) 
4) शाखा अवभयंता(संबंवधत) 
5) कामाचे संबंधीत  
   ग्रावव.अ./ग्रामसेवक 

- 

 
6) कामाचे स्िरुप :- राष्रीय बायोगसॅ योजना 
संबंवधत तरतदु :-    रु. वजल्हा सतरावर (लाखात) कामाच्या अंदाजपत्रकानसुार 
अवधवनयमाचे नांव :         -- 
वनयम   :-           --  
शासन वनणयय  :-   एनओ55/2004/बीजी/गव्हंमेंट ऑफ इंडीया वमवनसरी/नॉन कन्व्हें ./एन/रुरलएनजी  
                   वदनांक 3/12/2004 
पवरपत्रके      :-     
कायालयीन आदेश :-  -- 
 

अ.क्र. कामाचे स्िरुप कालािधी 
मदिस 

कामासािी जबाबदार 
अमधकारी 

अमभप्राय 

1 राष्रीय बायोगसॅ ववकास काययक्रम 
 

1 वषय 
 

1) गट ववकास अवधकारी 
2) शेती अवधकारी  
3) ववसतार 
अवधकारी(शेती.) 
5) कामाचे संबंधीत 
सरपंच/ग्रा.वव.अ./ 
ग्रामसेवक 

   - 

 
 
 
 
 



7) कामाचे स्िरुप :- मिशेष घटक योजना 
संबंवधत तरतदु:-    कामाच्या अंदाजपत्रकानसुार 
अवधवनयमाचे नांव : -- 
वनयम :-           --  
शासन वनणयय :-    -- मशा/कृवष,पश,ुदगु्धव्यवसाय ववकास व मत्सयव्यवसायववकास/शासन वनणयय  
                     क्र/ववघयो/1604/प्र.क्र./74/1 वदनांक 21/7/2004 
पवरपत्रके     :-    -- 
कायालयीन आदेश:- -- 
 

अ.क्र. कामाचे स्िरुप कालािधी 
मदिस 

कामासािी जबाबदार 
अमधकारी 

अमभप्राय 

1 वैयस्क्तक लाभाच्या योजना  2 वषय 
 

1) गट ववकास अवधकारी 
2) शेती अवधकारी (ववघयो) 
5) कामाचे संबं-धीत/ग्रा 
वव.अ./ग्रामसेवक 

   - 

 
8) कामाचे स्िरुप :- पॉिर मटलर परुमिणे योजना 
संबंवधत तरतदु:-    तरतदू वज.प. सतरावर  
अवधवनयमाचे नांव : -- 
वनयम :-           --  
शासन वनणयय :-    --  
पवरपत्रके     :-    -- रवजप/कृवष/फ-2/कृयांसे/2278/वदनांक 26/7/2005 
कायालयीन आदेश:- -- 
 

अ.क्र. कामाचे सवरुप कालावधी 
वदवस 

कामासाठी जबाबदार 
अवधकारी 

अवभप्राय 

1 पॉवर वटलर परुववणे योजना 
 

1 वषय 
 

1) गट ववकास अवधकारी 
2) शेती अवधकारी  
3) ववसतार अवधकारी(शेती.) 
5) कामाचे संबं-धीत /ग्रा 
वव.अ./ग्रामसेवक 

   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9) कामाचे स्िरुप :- मज.प.योजना ( पशुसंिधतन) 
संबंवधत तरतदु :-    तरतदू वज.प. सतरावर  
अवधवनयमाचे नांव : -- 
वनयम :-           --  
शासन वनणयय :-    --  
पवरपत्रके     :-    -- 
कायालयीन आदेश:- ---रवजप/पंसवव/काया-6/1272/वदनांक 16/6/2004 

अ.क्र. कामाचे स्िरुप कालािधी 
मदिस 

कामासािी जबाबदार 
अमधकारी 

अमभप्राय 

1 1) दधुाळ जनावरे परुवठा 
2) सधुारीत बोकड परुवठा 
3) कुक्कुट गट परुवठा 
4) वैरण ववकास वाटप 
5) श्वानदंश, प्रवतबंधक लस 
/औषधे खरेदी 
6) गोवचड वनमलुयन 
 

1 वषय 
 

1) पशधुन ववकास अवधकारी 
2) पशधुन पययवेक्षक 

   - 

 
10) कामाचे स्िरुप :- समाजकल्याण मिभागाकडील योजना..  
संबंवधत तरतदु :-    तरतदू वज.प. सतरावर  
अवधवनयमाचे नांव : -- 
वनयम :-           --  
शासन वनणयय :-    -- 1) दवस/ु2003/प्रक्र/420/आवक-2/वदनांक 15/1/2004 
        2) पत्र क्र.डीसीए/4/2005वदनांक 17/5/2005 
                     3) क्रमांक/सववसो/2003/प्रक्र7/सधुार-1/वद.24/12/03 
पवरपत्रके     :-    -- 
कायालयीन आदेश:- -- 

अ.क्र. कामाचे स्िरुप कालािधी 
मदिस 

कामासािी जबाबदार 
अमधकारी 

अमभप्राय 

1 1) दवलत वसती सधुारणा 
योजनेंअंतगयत समाज मंवदरे,रसते 
खडीकरण व डांबरीकरण,ववहीरी 
बांधणे 
2) वधृ्दकलाकारांना मानधन देणे 
 

1 वषय 
 

1) गट ववकास अवधकारी 
2) ववसतार अवधकारी स.क. 
3) ग्रा.वव.अ./ग्रा.से.संबंवधत 

   - 

 
 
 
 
 



11) कामाचे स्िरुप :- आरोग्य मिभागाच्या 6 राष्रीय कायतक्रमाचे िार्थषक लक्ष पणूत करणे 
संबंवधत तरतदु  :-   - 
अवधवनयमाचे नांव  : -- 
वनयम    :-           --  
शासन वनणयय   :-   1) महाराष्र शासन सावयजवनक आरोग्य ववभाग शासन पवरपत्रक   
                              क्र.ववपप्र/1096/172/सीआर/16/कु.क3/मंत्रलय मुंबई 400032   
                              वद.05.11.1996 
                           2) महाराष्र शासन सावयजवनक आरोग्य ववभाग शासन पवरपत्रक   
                              क्र.जसयुो/2006/प्रक्र/175/कु.क3/मंत्रलय मुंबई 400032   
                              वद.22.12.2006 
                           3) महाराष्र शासन वैद्यकीय वशक्षण व औषधी द्रव्य ववभाग शासन पवरपत्रक   
                              क्र.सीआयएम/2004/प्रक्र12/04अवधवनयम मंत्रलया मुंबई 400032   
                              वद.05.08.2008 
पवरपत्रके       :-    
कायालयीन आदेश :- - 
अ.क्र

. 
कामाचे सवरुप कालावधी वदवस कामासाठी जबाबदार 

अवधकारी 
अवभप्राय 

1  6 राष्रीय काययक्रमाचे वार्भषक लक्ष 
पणूय करणे 
1)राष्रीय कुटंूब कल्याण काययक्रम 
2)माता बाल संगोपन काययक्रम 
3)कीटकजन्य रोग वनयंत्रण काययक्रम 
4)साथरोग वनयंत्र्ण काययक्रम 
5)क्षयरोग वनयंत्र्ण काययक्रम 
6)कुष्ठरोग वनयंत्र्ण काययक्रम 

1 वषय 
 

वैद्यकीय अवधकारी    - 

वटप :- कलम 4 (1) (बी) (2)  
       प्रत्येक कायय, सेवा, कतयव्य अवधकाराची अंमलबजावणी करण्याकवरता अवधवनयम,वनयम, शासन वनणयय, 
परीपत्रक, आदेश यांचा आधार घेऊनच काययपध्दती ठरते.   
       प्रत्येक कायय, सेवा, कतयव्य, अवधकाराची अंमलबजावणी कशी होते याची पध्दती प्रकाशीत करणे यासाठी 
लोकप्रावधकारी मावहतीचे संकलन परसपर संबंध व काययपध्दती ठरवण्यासाठी वर अनवुनदेशीत अटीनसुार पतुयता 
करावी. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



कलम 4 (1)(बी)(आयव्ही) नमनुा अ 
नमनु्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण 

संघटनाचे लक्ष (िार्थषक) 
अ.
क्र 

काम/काये कामाचे प्रमाण आर्थथक लक्ष अमभप्राय 

1        -       -  
2 14 व्या ववत्त आयोगांतगयत 

समशानशेड बांधणे/अंगणवाडी 
इमारत 

समशानशेड 
बांधणे/अंगणवाडी 
बांधकाम/कंपाउन्ड 
वॉल/पाखाडी 

 सदरचे 
भौवतक/आर्भथक लक्ष 
दोन वषे 
कालावधीसाठी आहे 

3 महात्मा गांधी रोजगार हमी 
योजना  

गोठा, फळबाग लागवड 32,50,48,053/- सदरचे 
भौवतक/आर्भथक लक्ष 
दोन वषे 
कालावधीसाठी आहे, 
कोव्हीड मळेु मंजरू 
कांमांना मदुतवाढ. 

4 संपणूय सवच्छता अवभयांन 
अंतगयत वैयक्तीक सवच्छतागहेृ 
बांधणे,मवहलांसाठी सामुंवहक 
सव.ग.ृबांधणे,प्रा.आ.शाळा/उ
च्च प्रा.आ.शाळा सव.ग.ृबांधणे  

     -             -  

5 महाराष्र ग्रावमण जीवन्नोती 
अवभयान 
अ)बचतगट सथापना, 
ब)ग्रामसंघ सथापना, 
क)प्रभागसंघ सथापना, 
ड)खेळते भांडवल, 
इ)बकँ कजय 
आर्भथक लक्षांश- 

 
 

326 
02 
-- 

270 
455 

1360.00 

- - 

6 इंवदरा आवास योजना 
रमाई आवास योजना 
राजीव गांधी योजना क्र.2 

मंजरु यादी नसुार 
मंजरु यादी नसुार 
मंजरु यादी नसुार 

- सदर योजनांसाठी 
अनदुान ववरष्ठ 
कायालयाकडुन देणेत 
येते. 

7 जनसवुवधा योजना समशानशेड 
रसते 
ग्रा.पं.इमारत बांधणे 

15.24,000/- 
12226000/- 
10,00,000/- 
1,47,50,000/- 

- 

8 नागरी सवुवधा योजना ग्रा.पं.आराखडयामधील कामे 50.00 - 
9 मलुभतू सवुवधा योजना ग्रा.पं.ला मलुभतू सवुवधा 

परुववणे 
-  



10 राष्रीय बायोगसॅ ववकास 
काययक्रम  

10 सयंते्र अनदुान वजल्हा 
पवरषद सतरावर खचय 
केला आहे 

सदरचे भौतीक ò लक्ष 
एक वषाच्या आतील 
कालावधीसाठी आहे.  

11 ववशेष घटक योजना 50 लाभाथी वनवड 0.50 प्रत्येक लाभर्भथ दोन 
वषाच्या 
कालावधीकवरता 

12 शेतकरी मेळावे/प्रचार प्रवसध्दी 
(वज.प. योजना) 

2 मेळावे 10,000/- पंचायत सवमती येथे 
कृषी वदन व मेळावा 

13 50 टक्के (पं.स.सेस) 
अनदुानावर  शेतक-यांना 
भावजपाला, 
कडधान्य ववयाणे वाटप 
 

200 वकलो मागणी वज.प.सतरावर दर 
वनस्च्छत केला जातो. 

प्राप्त भाजीपाला 
वबयाणे शेक-यांना 50 
टक्के अनदुान वाटप 

14 कलाकार मानधन 33 अ वगय-1500/- 
ब वगय-1000/- 

दरमहा 

14 दधुाळ जनावरे परुवठा 15 -- -- 
12 शेळी गट परुवठा (5 H) 16 -- -- 
13 कुक्कुट गट परुवठा -- -- -- 
14 वैरण ववकास वाटप 

मका – 
शेवगा वबयाणे – 

 
2500 वकलो 

35 वकलो 

-- -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



कलम 4 (1)(बी)(आयव्ही) नमनुा ब 
कामाची कालमयादा-काम पणूय होण्यासाठी 

प्रत्येक कामाची कालमयादा 
अ 
क्र 

काम/काये मदिस/तास 
पणूत 

करण्यासािी  

जबाबदार अमधकारी तक्रार मनिारण 
अमधकारी 

1 
 
 
 

महात्मा गांधी 
रोजगार हमी 
योजना 
 
 

1 वषे 6 मवहने 1) ववसतार अवधकारी(ग्रा.प.) 
2) शाखा अवभयंता(संबंवधत) 
3) कामाचे संबंधीत  
   ग्रावव.अ./ग्रामसेवक 

गट ववकास अवधकारी 
पंचायत सवमती दापोली  

2 प्रधानमंत्री 
आवास योजना  

1 वषे 1) ववसतार अवधकारी(ग्रा.प.) 
2) शाखा अवभयंता(संबंवधत) 
3) कामाचे संबंधीत     
   ग्रावव.अ./ग्रामसेवक 

गट ववकास अवधकारी 
पंचायत सवमती दापोली 

3 13 वा ववत्त 
आयोग 

एक वषय त्या कामासंबंवधत ग्रा.पं. 
सरपंच/ग्राववअ/ग्रामसेवक 

ववसतार अवधकारी 
ग्रामपंचायत ववभाग 

4 60 ंं/. गटारे वनववदा 
वनश्चीतीव्दारे 

कामांना 
वमळालेल्या 
मदुतीनसुार 

त्या कामासंबंवधत ग्रा.पं. 
सरपंच/ग्राववअ/ग्रामसेवक 

ववसतार अवधकारी 
ग्रामपंचायत ववभाग 

5 संपणूय सवच्छता 
अवभयान  

एक वषय त्या कामासंबंवधत ग्रा.पं. 
सरपंच/ग्राववअ/ग्रामसेवक 

ववसतार अवधकारी 
ग्रामपंचायत ववभाग 

6 महारष्र ग्रावमण जीवन्नोती अवभयान 
 अ)गट माध्यम 

 
 
ब)वैयस्क्तक 
लाभ  
 
 
क)खेळते 
भांडवल 
 
ड)मलुभुत 
सवुवधा 

गट सथापने 
पासनु कमीत 
कमी 1 वषय 
1 महीना 

 
 
 

गट सथापने 
पासनु कमीत 
कमी 6 महीने 

 
--- 

1) गट ववकास अवधकारी 
2) ववसतार अवधकारी   
  एसजीएसवाय 
3) ववसतार अवधकारी उदयोग 
4) ववसतार अवधकारी 
सांस्ख्यकी. 
 
5) कामाचे संबंधीत 
सरपंच/ग्रा वव अ /ग्रामसेवक 
 

 गट ववकास अवधकारी 
पंचायत सवमती दापोली 

6 संपणूय ग्रावमण 
रोजगार योजना 
कामे 

1 वषय 6 मवहने गट ववकास अवधकारी 
उपअवभयंता 
ग्रामसेवक 

- 



7 प्रधानमंत्री  
आवास योजना 

1 वषय 6 मवहने गट ववकास अवधकारी 
उपअवभयंता 
ग्रामसेवक 

- 

8 पशसंुवधयन ववभाग 
 दधुाळ जनावरे 

परुवठा 
1 वषय पशधुन ववकास अवधकारी - 

 सधुारीत बोकड 
परुवठा 

1 वषय पशधुन ववकास अवधकारी - 

 कुक्कुट गट 
परुवठा 

1 वषय पशधुन ववकास अवधकारी - 

 वैरण ववकास 
वाटप 

1 वषय पशधुन ववकास अवधकारी - 

 कलाकार 
मानधन 

1 वषय पशधुन ववकास अवधकारी - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



कलम 4 (1)(बी)(व्ही) नमनुा अ 
कामाशी संबंवधत वनयम/अवधवनयम 

 
संघटनाचे लक्ष (िार्थषक) 

अ.क्र सचूनापत्रकानसुार मदलेले 
मिषय 

मनयम क्रमांक ि िषे अमभप्राय(असल्यास) 

1 10./ लोकसहभागा सह मागणी 
आधारीत शालेय सवच्छता 
काययक्रम 
वैयस्क्तक शौचालये व 
मवहलांसाठी सामदुायीक 
सवच्छता गहेृ 
 
 

ग्रमपंचायत अवधवनयम 1958 
 

-- 

2 
 

पंतप्रधान आवास योजना. 
 

-- 
 

-- 

3 राष्रीय बायोगसॅ योजना 
 

  

4 ववशेष घटक योजना 
 

- - 

5 पॉवर वटलर परुवठा करणे - - 
6 पशसंुवधयन ववभागाच्या योजना - - 
7 समाज कल्याण ववभागाच्या 

योजना 
ग्रमपंचायत अवधवनयम 1958 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



कलम 4 (1)(बी)(व्ही) नमनुा (ब) 
कामाशी संबंवधत शासन वनणयय 

अ.क्र शासन मनणतया नसुार 
मदलेल ेमिषय 

शासन मनणतय क्रमांक ि तारीख अमभप्राय(असल्यास) 

1 10./ लोकसहभागासह 
मागणी आधारीत शालेय 
सवच्छता काययक्रम 
वैयस्क्तक शौचालये व 
मवहलांसाठी सामदुायीक 
सवच्छता गहेृ 
10 टक्तके ि 15 टक्तके 
लोकसहभागा सह मागणी 
आधारीत यशवंत ग्राम 
समधृ्दी योजना काययक्रम 
यशिंत ग्राम समधृ्दी 
योजनेअंतगयत जमा 
लोकवगयणीचा वनधी 
ठेवणेबाबत 
ग्रामीण भागामध्ये 
शौचालये बांधणे सक्तीचे 
करण्याबाबत. 
 

1)महाराष्रशासन पाप ुव सव.ववभाग 
शा.वन.क्र.संसवअ- 
2000/प्रक्र.352/पाप/ु-16 मंत्रालय मुंबई 
वद.27/7/2000 

 
 

2) महाराष्रशासन पाप ुव सव.ववभाग 
शा.वन.क्र.संसवअ- 
2000/प्रक्र.352/पाप/ु-16 मंत्रालय मुंबई 
वद.27/7/2000 
3) म.शा.ग्राम ववकास व जलसं धारण ववभाग, शासन 
वनणयय क्र.यग्रावव2003/प्रक्र.617/पंरा 6(47) 
मंत्रालय मुंबई वदनांक 15/11/2003 
म.शा.पवरपत्रक क्र.व्हीपीएम 2601/प्रक्र.1637/22 
ग्राम ववकास व जलसंधारण ववभाग मंत्रालय मुंबई 
वद.8/3/2002 

 
----- 

2 पंतप्रधान आवास योजना. 
 

  ग्रामववकास व जलसंधारण ववभाग शासन वनणयय 
क्रमांक/इआयो/1096/प्रक्र89/जल 17 वदनांक 
30/10/96 

-- 

3 राष्रीय बायोगसॅ योजना 
 

एनओ55/2004/बीजी/गव्हंमेंट ऑफ इंडीया 
वमवनसरी/नॉन कन्व्हें ./ एन/रुरलएनजी वदनांक 
3/12/2004 

 

4 ववशेष घटक योजना 
 

मशा/कृवष,पश,ुदगु्धव्यवसाय ववकास व 
मत्सयव्यवसायववकास/शासन वनणयय                     
क्र/ववघयो/1604/प्र.क्र./74/1 वदनांक 21/7/2004 

- 

5 पॉवर वटलर परुववणे - - 
6 पशसंवधयन ववभागाच्या 

योजना 
- - 

7 समाजकल्याण ववभागाच 
योजना 

1) दवस/ु2003/प्रक्र/420/आवक-2/वदनांक 
15/1/2004 
2) पत्र क्र.डीसीए/4/2005वदनांक 17/5/2005 
3)क्रमांक/सववसो/2003/प्रक्र7/सधुार-
1/वद.24/12/03 

- 

 
 



कलम 4 (1)(बी)(व्ही) नमनुा (क) 
कामाशी संबंवधत शासन वनणयय 

अ.क्र शासकीय पत्रकानसुार 
मदलेल ेमिषय 

पमरपत्रक  क्रमांक ि तारीख अमभप्राय(असल्यास) 

1 10./ लोकसहभागा सह 
मागणी आधारीत शालेय 
सवच्छता काययक्रम 
वैयस्क्तक शौचालये व 
मवहलांसाठी सामदुायीक 
सवच्छता गहेृ 
 
 
10 टक्तके ि 15 टक्तके 
लोकसहभागा सह मागणी 
आधारीत यशवंत ग्राम 
समधृ्दी योजना काययक्रम 
यशिंत ग्राम समधृ्दी 
योजनेअंतगयत जमा 
लोकवगयणीचा वनधी 
ठेवणेबाबत 
ग्रामीण भागामध्ये 
शौचालये बांधणे सक्तीचे 
करण्याबाबत.  

1)महाराष्रशासन पाप ुव सव.ववभाग 
शा.वन.क्र.संसवअ- 
2000/प्रक्र.352/पाप/ु-16 मंत्रालय 
मुंबई वद.27/7/2000 
2) महाराष्रशासन पाप ुव सव.ववभाग 
शा.वन.क्र.संसवअ- 
2000/प्रक्र.352/पाप/ु-16 मंत्रालय 
मुंबई वद.27/7/2000 
3) म.शा.ग्राम ववकास व जलसं धारण 
ववभाग, शासन वनणयय 
क्र.यग्रावव2003/प्रक्र.617/पंरा 6(47) 
मंत्रालय मुंबई वदनांक 15/11/2003 
म.शा.पवरपत्रक क्र.व्हीपीएम 
2601/प्रक्र.1637/22 ग्राम ववकास व 
जलसंधारण ववभाग मंत्रालय मुंबई 
वद.8/3/2002 

 
----- 

2 
 
 
 
 
 

3 

सवणयजयंती ग्राम 
सवरोजगार योजने अंतगयत 
सथापन करावयाचे बचत 
गटांना द्यावयाच्या 
प्रवशक्षणाबाबत मागयदशयक 
सचुना 
सवणयजयंती ग्राम 
सवरोजगार योजनेच्या 
मागयदशयक सचुनांमध्ये 
कें द्र शासनाने केलेल्या 
सधुारणाबाबत. 

क्र.सवग्रायो-2002/प्रक्र-176/43 
मंत्रालय मुंबई वद.15/2/2002 
 
 
 
 
क्र.सवग्रायो-2003/प्रक्र-1593/यो    
1 मंत्रालय मुंबई वद 19/4/2003 

-- 

4 पंतप्रधान आवास योजना. 
 

  ग्रामववकास व जलसंधारण ववभाग 
शासन वनणयय क्रमांक/इआयो/1096/                    
प्रक्र89/जल 17वदनांक 30/10/96 

 

5 राष्रीय बायोगसॅ योजना 
 

एनओ55/2004/बीजी/गव्हंमेंट ऑफ 
इंडीया वमवनसरी/नॉन कन्व्हें ./ 
एन/रुरलएनजी वदनांक 3/12/2004 

- 

6 ववशेष घटक योजना मशा/कृवष,पश,ुदगु्धव्यवसाय ववकास व  



 मत्सयव्यवसायववकास/शासन वनणयय                     
क्र/ववघयो/1604/प्र.क्र./74/1 वदनांक 
21/7/2004 
 

7 पॉवर वटलर परुववणे - - 
8 पशसंवधयन ववभागाच्या 

योजना 
- - 

9 समाजकल्याण ववभागाच 
योजना 

1) दवस/ु2003/प्रक्र/420/आवक-
2/वदनांक 15/1/2004 
2) पत्र क्र.डीसीए/4/2005वदनांक 
17/5/2005 
3)क्रमांक/सववसो/2003/प्रक्र7/सधुार-
1/वद.24/12/03 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



कलम 4 (1)(ब)(व्ही) नमनुा (ड) 
कामाशी संबंवधत कायालयीन आदेश/धोरणात्मक पवरपत्रके 

अ.क्र मिषय क्रमांक ि तारीख अमभप्राय(असल्यास) 
1 10./ लोकसहभागा सह मागणी 

आधारीत शालेय सवच्छता काययक्रम 
वैयस्क्तक शौचालये व मवहलांसाठी 
सामदुायीक सवच्छता गहेृ 
 
10 टक्के व 15 टक्के लोकसहभागा 
सह मागणी आधारीत यशवंत ग्राम 
समधृ्दी योजना काययक्रम 
 
यशवंत ग्राम समधृ्दी योजनेअंतगयत 
जमा लोकवगयणीचा वनधी ठेवणेबाबत 
 
ग्रामीण भागामध्ये शौचालये बांधणे 
सक्तीचे करण्याबाबत. 

- 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
-- 
 
 
-- 
 

- 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
-- 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

सवणयजयंती ग्राम सवरोजगार योजने 
अंतगयत सथापन करावयाचे बचत 
गटांना द्यावयाच्या  
प्रवशक्षणाबाबत मागयदशयक सचुना 
 
सवणयजयंती ग्राम सवरोजगार योजनेच्या 
मागयदशयक सचुनांमध्ये कें द्र शासनाने 
केलेल्या सधुारणाबाबत. 

- 
 
 
 
 
- 

-- 
 
 
 
 
- 

3 पंतप्रधान आवास योजना. - - 
4 राष्रीय बायोगसॅ योजना --  
5 ववशेष घटक योजना --  
6 पॉवर वटलर परुववणे --  
7 पशसंवधयन ववभागाच्या  - - 
8 समाजकल्याण ववभागाच योजना - - 
    

 
 
 
 
 
 
 
 



कलम 4 (1)(ब)(व्ही) नमनुा (इ) 
पंचायत सवमती कायालयामध्ये उपलब्ध दसताऐवजांची यादी 

दस्ताऐिजाचा मिषय 
अ.क्र दस्ताऐिजाचा 

प्रकार 
मिषय  संबंमधत व्यक्तती/ पदनाम व्यक्ततीचे मिकाण/उपरोक्तत 

कायालयात उपलब्ध नसल्यास  
1 नसती 10./ लोकसहभागा सह मागणी 

आधारीत शालेय सवच्छता 
काययक्रम वैयस्क्तक शौचालये व 
मवहलांसाठी सामदुायीक सवच्छता 
गहेृ 
10 टक्के व 15 टक्के 
लोकसहभागा सह मागणी 
आधारीत यशवंत ग्राम समधृ्दी 
योजना काययक्रम 
 

यशवंत ग्राम समधृ्दी योजनेअंतगयत 
जमा लोकवगयणीचा वनधी 
ठेवणेबाबत. 
 

ग्रामीण भागामध्ये शौचालये 
बांधणे सक्तीचे करण्याबाबत. 

ववसतार अवधकारी ग्रापं/ 
वरीष्ठ सहाय्यक/ कवनष्ठ 
सहाय्यक 

पंचायत सवमती दापोली 

2 नसती  सवणयजयंती ग्राम सवरोजगार योजने 
अंतगयत सथापन करावयाचे बचत 
गटांना द्यावयाच्या  
 

प्रवशक्षणाबाबत मागयदशयक सचुना 
 

सवणयजयंती ग्राम सवरोजगार 
योजनेच्या मागयदशयक सचुनांमध्ये 
कें द्र शासनाने केलेल्या 
सधुारणाबाबत. 

ववसतार अवधकारी 
एस.जी.एस.वाय 

पंचायत सवमती दापोली 

3 नसती  संपणूय ग्रावमण रोजगार योजना 
 

कवनष्ठ सहाय्यक  
एस.जी.आर.वाय 

पंचायत सवमती  

4  राष्रीय बायोगसॅ योजना ववसतार अवधकारी (कृवष) पंचायत सवमती 
5  ववशेष घटक योजना शेती अवधकारी पंचायत सवमती 
6 नसती  पॉवर वटलर परुववणे शेती अवधकारी पंचायत सवमती  
7 नसती  पशसंवधयन ववभागाच्या योजना पशधुन ववकास अवधकारी 

पशधन पययवेक्षक 
पंचायत सवमती  

8 नसती  समाजकल्याण ववभागाच योजना ववसतार अवधकारी स.क. 
ववरष्ठ सहाय्यक 

पंचायत सवमती  

9 नसती  पंतप्रधान आवास योजना. 
 

ववरष्ठ सहाय्यक 
 

पंचायत सवमती  



कलम 4 (1) (अ) (व्व्ह.आय.) 
पंचायत सवमती कायालयातील दसताऐवजांची वगयवारी. 

अ.क्र. ववषय दसताऐवजांचा प्रकार 
नसती/मसटर/नोंद 

पसुतक/व्हाउचर इ. 

प्रमखु 
बाबींचा 

तपशीलवार 

सरुवक्षत ठेवण्याचा 
कालावधी 

1 पेमेंट रवजष्टर 
 

आदा केलेल्या रक्कमा ए कायम 

2 पेटी कॅशबकु ऐ बकु ए कायम 
3 य.ुडी.आर  वशल्लक रक्कम 

तपवशल 
ए कायम 

4 पंचायत सवमती सभा 
इवतवतृ्त 

इवतवतृ्त ए कायम 

5 आमसभा इवतवतृ्त इवतवतृ्त ए कायम 
6 पीआरए नोंद वही नोंदवही ए कायम 
7 सथायी आदेश संवचका संवचका ए कायम 
8 अवभलेख कक्षात 

पाठववलेल्या कागदांची 
नसती 

नसती ए कायम 

9 सेवापसुतके सेवापसुतके बी 30 वषे 
10 आसथापना ववषयक बाबी फाईल बी 30 वषे 
11 पेमेंट व्हॉऊचर फाईल्स मळु पगार वबले बी 30 वषे 
12 ॲक्वीटन्स रोल ओळखपत्र नसती बी 30 वषे 
13 गट ववमा शेडयलु फाईल्स सी 10वषे 
14 धनादेश/धनाकषय पोच नसती सी 10वषे 
15 वज.प.भ.वन.वन. शेडयलु सी 10वषे 
16 एचवबए/एमसीए चलन नसती सी 10वषे 
17 वरवसट केस रवजष्टर वरवसट व वशल्लक 

संदभय 
सी 10वषे 

18 जमा खचय रवजष्टरे खचाचे जमेचे रवजष्टर सी 10वषे 
19 ठेववचे रवजष्टर अनामत ठेवी सी 10वषे 
20 लेखा पवरक्षण अहवाल मदु्यासंबवध मावहत सी 10वषे 
21 वनवतृ्ती वेतर 

रवजष्टर9,10,15 
पेन्शन सी 10वषे 

22 जनरल कॅशबकु कॅश रवजष्टर सी 10वषे 
23 तपासणी मदेु्य फाईल्स सी 10वषे 
24 केस रवजष्टर रवजष्टर सी 10वषे 
25 योजनांच्या फाईल्स नसती सी 10वषे 
26 वार्भषक प्रशासन अहवाल फाईल/नसती सी 10वषे 
27 पंचायत राज सवमती 

प्रश्नावली 
रवजष्टर सी 10वषे 



28 जेष्ठता सचूी नसती सी 10वषे 
29 पोष्टेज सटमॅ्प पत्रव्यवहार नसती सी 1 5 वषे 
30 दैनंवदनी रवजष्टर नसती सी 1 5 वषे 
31 संभाव्य वफरती काययक्रम नसती सी 1 5 वषे 
32 पास बकु नसती सी 1 5 वषे 
33 हसतांतरण पवत्रका नसती सी 1 5 वषे 
34 वबलबकु नसती सी 1 5 वषे 
35 इतर आवश्यक पत्रव्यवहार नसती सी 1 5 वषे 
36 सभेसंबंधी मावहती नसती सी 1 5 वषे 
37 सटेशनरी ववषयक मावहती नसती सी 1 5 वषे 

 
 

कलम 4 (1) (ब) (व्व्हआयआय.) 
     दापोली येथील पंचायत सवमती कायालयाच्या पवरणामकारक कामासाठी जनसामान्यांशी सल्ला मसलत 
करण्याची व्यवसथा. 
अ.क्र. सल्ला मसलतीचा 

मिषय 
कायतप्रणालीचे 
मिस्ततृ िणतन 

कोणत्या 
अमधमनयमा/मनयमा/पमरपत्रकाद्वारे 

पनुराितृ्तीकाल 

 
- 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

कलम 4 (1) (ब) (व्व्ह.आय.आय.)  नमनुा (अ) 
पंचायत सवमती कायालयाच्या सवमतीची यादी प्रकावशत करणे. 

 
अ.
क्र. 

सममतीचे 
नांि 

सममतीचे 
सदस्य 

सममतीचे उमद्यष्ट मकती 
िेळा 
घेणेत 
येते 

सभा 
जनसामान्या 
सािी खलुी 
आहे कींिा 

नाही. 

सभेचा 
कायतितृांत 

1 पंचायत 
सवमती सभा 

04 तालकु्यातील जनतेच्या प्रश्नांची 
सोडवणकु, जनतेला सोई 
परुववणे, पंचायत सवमतीचा 
कारभार लोकावभमखु करणे, 
ववकास कामांना चालना देणे 

दरमहा 
वकमा
न 1 
वेळा 

नाही काययवतृ्तांत  
उपलब्ध आहे. 

 
 

 
 



कलम  4 (1) (ब) (व्व्हआयआय) नमनुा (ब) 
पंचायत सवमती कायालयाच्या अवधसभांची यादी प्रकावशत करणे. 

 

अ.क्र. अमधसभेचे 
नांि 

सभेचे 
सदस्य 

सभेचे उमद्यष्ट मकती 
िेळा 

घेण्यात 
येते 

सभा 
जनसामान्यासा
िी खलुी आहे 
ककिा नाही. 

सभेचा 
कायतितृ्तांत 
( उपलब्ध) 

1  आमसभा तालकु्यातील 
सवय 
पदावधकारी, 
अवधकारी, 
ग्रामसथ. 

तालकु्यातील 
जनतेच्या तक्रारी, 

अडचणी,गा-हाणी, 
प्रशासनाच्या लक्षात 

आणनु देणे व 
त्यांची सोडवणकु 

करणे 

वषातनु 1 
वेळा 

आहे. - 

 
कलम 4 (1) (ब) (व्व्हआयआय) नमनुा (क) 

पंचायत सवमती कायालयाच्या पवरषदांची यादी प्रकावशत करणे. 
 

अ.क्र. पमरषदेचे 
नांि 

पमरषदेचे 
सदस्य 

पमरषदेचे 
उमद्यष्ट 

मकती िेळा 
घेण्यात 
येते 

सभा 
जनसामान्यासािी 
खलुी आहे ककिा 

नाही. 

सभेचा 
कायतितृ्तांत 
( उपलब्ध) 

- - - - - - - 
 
 
 
 

 
कलम 4 (1) (ब) (व्व्हआयआय) नमनुा (ड) 

पंचायत सवमती कायालयाच्या कोणत्याही संसथेची यादी प्रकावशत करणे. 
 

अ.क्र. संस्थेचे नांि संस्थेचे 
सदस्य 

संस्थेचे 
उमद्यष्ट 

मकती िेळा 
घेण्यात येते 

सभा 
जनसामान्यासािी 
खलुी आहे ककिा 

नाही. 

सभेचा 
कायतितृ्तांत 
( उपलब्ध) 

- - - - - - - 
 
 
 
 

 



कलम 4 (1) (ब) (आयएक्तस) 
दापोली येथील पंचायत सवमती कायालयातील अवधकारी व कमयचारी यांची नावे व पते्त व  

त्यांचे मावसक वेतन देणे. 
अ. 
क्र. 

पदनाम अमधकारी/कमतचारी यांचे 
नांि 

िगत सेिेत रुज ु
मदनांक 

दरुध्िनी 
क्रमांक/ 
फॅक्तस/ 
ईमेल 

िेतन 

1 2 3 4 5 6 7 
1 गट ववकास अवधकारी श्री. आर.एम.वदघे 1 03.06.1997 --//--  
2 सहा.गट ववकास अवधकारी पद वरक्त 2 -- --//--  
3 सहा.प्रशासन अवधकारी श्रीम.एन.आर.जाधव 3 02.08.1991 --//--  
4 कवनष्ठ प्रशासन अवधकारी श्रीम.वाय.एम.काणे 3 08.02.2000 --//--  
5 कवनष्ठ प्रशासन अवधकारी श्रीम.ए.एस.आंबे्र 3 10.09.1997 --//--  
6 सहाय्यक लेखा अवधकारी श्री.एस.डी.चव्हाण 3 28.03.2007 --//--  
7 कवनष्ठ लेखावधकारी पद वरक्त 3 11.11.2003 --//--  
8 शेती अवधकारी (ववघयो) श्री.एस.बी.खरात 3 07.04.1994 --//--  
9 शेती अवधकारी श्रीम.एस.एम.कशदे 3 01.04.2003 --//--  
10 ववसतार अवधकारी (कृषी) श्रीम.आर.आर.जाधव 3 08.08.2013 --//--  
11 ववसतार अवधकारी (कृषी) श्री.बी.व्ही.भुसारे 3 07.04.1995 --//--  
12 ववसतार अवध.(सांस्ख्यकी) श्री.वड.जी.जगताप 3 07.10.1997 --//--  
13 ववसतार अवधकारी (ग्रा.पं) श्री.आर.आर.कोडापे 3 24.04.1995 --//--  
14 ववसतार अवधकारी (ग्रा.पं) श्री.वड.व्ही.रुके 3 11.11.1992 --//--  
15 ववसतार अवधकारी (ग्रा.पं) श्री.वड.एस.मचंडे 3 04.04.1990 --//--  
16 सहा.पशधुन ववकास अवध. श्री.बी.ए.भोईर 3 03.10.1996 --//--  
17 पशधुन पययवेक्षक श्री.एम.ए.कोल्हाळ 3 01.09.2016 --//--  
18 पशधुन पययवेक्षक श्री.एस.एस.काळे 3 03.9.2016 --//--  
19 पशधुन पययवेक्षक श्री.अन्नमवार 3 06.9.2016 --//--  
20 पशधुन पययवेक्षक श्री.वदनेश वव.हरड 3 19.09.2016 --//--  
21 पशधुन पययवेक्षक श्री. ए. डी. केदार 3 16.09.2003 --//--  
22 ववरष्ठ सहाय्यक श्रीम.सी.जी.पेढवी 3 15.10.2007 --//--  
23 ववरष्ठ सहाय्यक श्री.डी.आर.क्षीरसागर  3 02.09.2003 --//--  
24 ववरष्ठ सहाय्यक श्री.एस.बी.कदम 3 22.06.1998 --//--  
25 ववरष्ठ सहाय्यक (लेखा) श्रीम.बी.एस.पावटल 3 04.7.2013 --//--  
26 कवनष्ठ सहाय्यक (लेखा) श्रीम.माधवी ल. बारसकर 3 29.09.1997 --//--  
27 कवनष्ठ सहाय्यक श्री.गणेश पांडूरंग जाधव 3 12.04.1988 --//--  
28 कवनष्ठ सहाय्यक श्री.गणेश श्रीपत आईनकर 3 10.06.2006 --//--  
29 कवनष्ठ सहाय्यक श्रीम.वषृाली प्रकाष नडे 3 12.09.2003 --//--  
30 कवनष्ठ सहाय्यक श्री.महेंद्र यशवंत कदम 3 11.12.2007 --//--  
31 कवनष्ठ सहाय्यक श्री.शरद धोंडीराम मचंडे 3 13.09.2003 --//--  
32 कवनष्ठ सहाय्यक श्रीम.वदप्ती अ. मोडकसग 3 18.01.2014 --//--  



33 कवनष्ठ सहाय्यक श्रीम.संजना संवदप झगडे 3 10.06.2019 --//--  
34 कवनष्ठ सहाय्यक श्री.सरुज ववजय मोवहते 3 12.11.2020 --//--  
36 कवनष्ठ सहाय्यक श्री.भालचंद्र हवरच्छंद्र तांबे 3 11.11.2020 --//--  
37 वाहन चालक श्री.व्ही.टी.पवार 3 04.04.1997 --//--  
38 ग्रामववकास अवधकारी श्री. जे.व्ही.झोडपे 3 11.06.2004 --//--  
39 ग्रामववकास अवधकारी श्री.एस. जे. साळव े 3 22.12.2005 --//--  
40 ग्रामववकास अवधकारी श्री.ए.बी.कंुबेटे  3 02.04.1990 --//--  
41 ग्रामववकास अवधकारी श्री.व्ही.एल.जाधव 3 20.09.1994 --//--  
42 ग्रामववकास अवधकारी श्री.एस.पी.संसारे 3 31.03.1990 --//--  
43 ग्रामववकास अवधकारी श्री.व्ही.एम.गजने 3 11.06.2004 --//--  
44 ग्रामववकास अवधकारी श्री.एस.व्ही.गौरत  3 22.10.1990 --//--  
45 ग्रामववकास अवधकारी श्री.के.डी.साळंुखे  3 02.04.1990 --//--  
46 ग्रामववकास अवधकारी श्री.व्ही.टी.बैकर 3 07.01.1984 --//--  
47 ग्रामववकास अवधकारी श्री.य.ुवाय.वशगवण 3 28.04.1994 --//--  
48 ग्रामसेवक श्रीम.अंजनी सोन ूकांबळे 3 05.03.2005 --//--  
49 ग्रामसेवक श्री.प्रववण पांडूरंग आयरे 3 05.01.2012 --//--  
50 ग्रामसेवक श्रीम.वभमा महादेव पजुारी 3 16.03.2005 --//--  
51 ग्रामसेवक श्रीम.जे.य.ुवानखेडे 3 26.11.1999 --//--  
52 ग्रामसेवक श्रीम.जे.ए.मेहंदळे 3 22.11.1999 --//--  
53 ग्रामसेवक श्री.संवदप रामचंद्र सकपाळ 3 01.06.2005 --//--  
54 ग्रामसेवक श्रीम. ए. डी. खळे 3 27.12.2004 --//--  
55 ग्रामसेवक श्री.प्रवदप गो. चव्हाण 3 01.06.2005 --//--  
56 ग्रामसेवक श्रीम. ए. ए. टाकळे 3 27.12.2004 --//--  
57 ग्रामसेवक श्री.योगेश द.पवार 3 01.06.2005 --//--  
58 ग्रामसेवक श्रीम.एन.डी.आयरे  3 07.03.2005 --//--  
59 ग्रामसेवक श्री.ववरेश बाप ूकदम 3 23.12.2005 --//--  
60 ग्रामसेवक श्री.तषुार यादव आंबेरकर 3 26.12.2008 --//--  
61 ग्रामसेवक श्रीम.समदृ्धी सं.मोवहते 3 07.01.2012 --//--  
62 ग्रामसेवक श्री.संवदप स.पाटोळे 3 06.01.2012 --//--  
63 ग्रामसेवक श्रीम. ए. ए. आते  3 17.12.2005 --//--  
64 ग्रामसेवक श्री.राजेश अनंत राउत 3 17.12.2005 --//--  
65 ग्रामसेवक श्री.एस. एस. महाडीक 3 17.12.2005 --//--  
66 ग्रामसेवक श्री.अववनाश ववश्वास कदम 3 06.04.2016 --//--  
67 ग्रामसेवक श्रीम. ज्योत्सना टी. काष्टे  3 19.12.2005 --//--  
68 ग्रामसेवक श्री.समीरकुमार एस.कदम  3 21.12.2005 --//--  
69 ग्रामसेवक श्री.आर. ए. वशदे  3 21.12.2005 --//--  
70 ग्रामसेवक श्री.वदनेश सदानंद मचंडे 3 06.04.2016 --//--  
71 ग्रामसेवक श्रीम.एस.आर.वशरगावकर  3 10.07.2006 --//--  
72 ग्रामसेवक श्री.नामदेव प. जाधव 3 16.03.2005 --//--  
73 ग्रामसेवक श्री.दयानंद द.कनबाळकर 3 11.04.2016 --//--  



74 ग्रामसेवक श्री.संदेश ग.जाधव 3 05.11.1992 --//--  
75 ग्रामसेवक श्री.ए.के.माळवशकारे  3 17.01.2008 --//--  
76 ग्रामसेवक श्रीम.आर. जी. सोनवणे  3 26.12.2008 --//--  
77 ग्रामसेवक श्री.श्रीप्रसाद प्र. वगरी 3 04.09.2017 --//--  
78 ग्रामसेवक श्री.सवचन कृ.गायकवाड 3 30.12.2017 --//--  
79 ग्रामसेवक श्रीम.व्ही. डी. बोरकर 3 26.10.2006 --//--  
80 ग्रामसेवक श्रीम.ए. ए. नेरसेकर  3 03.11.2008 --//--  
81 ग्रामसेवक श्री. एस. एस. तांबे  3 06.08.2009 --//--  
82 ग्रामसेवक श्रीम.एम. एस. मोरे 3 01.11.2008 --//--  
83 ग्रामसेवक श्री. एस. एच. नगरकर 3 16.04.2008 --//--  
84 ग्रामसेवक श्रीम.पी. पी. कतकर  3 03.11.2008 --//--  
85 ग्रामसेवक श्री. आर. एन. गंगावणे 3 14.01.2011 --//--  
86 ग्रामसेवक श्रीम.लीना आ.पावसकर 3 02.01.2018 --//--  
87 ग्रामसेवक श्री. ए. एल. श्रीखंडे  3 13.01.2011 --//--  
88 ग्रामसेवक श्री.संवदप वभ.राउत 3 05.05.2015 --//--  
89 ग्रामसेवक श्रीम.मेघना वमलींद बोरकर 3 17.01.2013 --//--  
90 ग्रामसेवक श्री.अनंत लक्ष्मण चव्हाण 3 28.11.2006 --//--  
91 ग्रामसेवक श्रीम.मानसी वव.साळंुके 3 04.01.2012 --//--  
92 ग्रामसेवक श्री.ववनोद रमेश कांबऴे 3 19.01.2012 --//--  
93 ग्रामसेवक श्री.अनंत ज्ञानदेव कोळी 3 04.01.2012 --//--  
94 ग्रामसेवक श्री.धनाजी दत्त ुमोरे 3 19.01.2012 --//--  
95 ग्रामसेवक श्री.ववष्ण ूवव. नटवे 3 11.01.2012 --//--  
96 ग्रामसेवक श्री.सयुयकांत वभमराव मोरे 3 13.01.2012 --//--  
97 ग्रामसेवक श्री.अमोल मारुती ऐवळे 3 17.01.2012 --//--  
98 ग्रामसेवक श्री.नानासाहेब द. कदम 3 21.01.2014 --//--  
99 ग्रामसेवक श्री.राजेश नागोराव टारपे 3 27.01.2014 --//--  
100 ग्रामसेवक श्री.सवुचत सवुील भागणे 3 11.01.2012 --//--  
101 ग्रामसेवक श्री..लवलत रामचंद्र भोये 3 30.07.2013 --//--  
102 ग्रामसेवक श्री.गोरख शामराव पवार 3 11.01.2012 --//--  
103 ग्रामसेवक श्री.सवुनल सधुाकर आगे्र 3 14.07.2014 --//--  
104 ग्रामसेवक श्री.अवभजीत एस. माने 3 10.01.2012 --//--  
105 ग्रामसेवक श्री. ववकास एन. कशदे 3 11.01.2012 --//--  
106 ग्रामसेवक श्री. रमेश जी. गोलांंंबडे 3 02.05.2015 --//--  
107 ग्रामसेवक श्री. संतोष बी. तेरेकर 3 21.01.2014 --//--  
108 ग्रामसेवक श्री. मंगेश पी.जालगांवकर 3 27.01.2014 --//--  
109 ग्रामसेवक श्री. रुपेश बबन कशदे 3 18.07.2013 --//--  
110 कंत्राटी ग्रामसेवक श्री.सवमर श्रीधर पावटल 3 30.07.2013 --//--  
111 व्रणोपचारक श्री.देवजी चैत्या दयात 3 20.05.1993 --//--  
112 पवरचर श्री.दत्ताराम रामचंद्र 

वाघमारे 
4 

19.02.1991 
--//--  



113 पवरचर श्री.शभंुम वनतीन बंदरकर 4 10.01.2022 --//--  
114 पवरचर श्री. सी.एस.पोवार 4 27.12.2004 --//--  
115 पवरचर श्री. ए. टी. मोरे 4 02.04.2012 --//--  
116 पवरचर श्री. य.ु टी. सपेुकर 4 17.11.2014 --//--  
117 पवरचर श्री. एस.आर.वाळवेकर 4 20.08.2014 --//--  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



कलम 4 (1) (ब) (एक्तस) 
पंचायत सवमती कायालयातील अवधकारी व कमयचा-यांची वेतनाची ववसततृ मावहती प्रकावशत करणे. 

अ.क्र. िगत िेतन रुपरेषा इतर अनजेु्ञय भते्त 
मनयममत 
(महागाई 

भत्ता,घरभाडे 
भत्ता,शहर भत्ता) 

प्रसंगानसुार 
(जसे प्रिास 

भत्ता) 

मिशेष (जसे 
प्रकल्प भत्ता 

प्रमशक्षण भत्ता) 

1 1 गट ववकास अवधकारी 
लेवल-एस-20  
56100-177500 

31 टक्के 
9 टक्के 

- - 

2 3 सहाय्यक प्रशासन अवधकारी 
लेवल-एस-14  
38600-122800 

31 टक्के 
9 टक्के 

- - 

3 3 कवनष्ठ प्रशासन अवधकारी 
लेवल-एस-13  
34400-112400 

31 टक्के 
9 टक्के 

- - 

4 3 सहाय्यक लेखावधकारी 
लेवल-एस-14  
38600-122800 

31 टक्के 
9 टक्के 

- - 

5 3 कवनष्ठ लेखावधकारी 
लेवल-एस-13  
34400-112400 

31 टक्के 
9 टक्के 

-  

6 3 शेती अवधकारी 
लेवल-एस-15  
41800-132300 

31 टक्के 
9 टक्के 

- - 

7 3 ववसतार अवधकारी(कृवष) 
लेवल-एस-13  
34400-12400 

31 टक्के 
9 टक्के 

- - 

8 3 ववसतार अवधकारी(उद्योग) 
लेवल-एस-20  
56100-177500 

31 टक्के 
9 टक्के 

- - 

9 3 ववसतार अवधकारी(ग्रा.प) 
लेवल-एस-13  
34400-12400 

31 टक्के 
9 टक्के 

- - 

10 3 ववसतार अवधकारी (आरोग्य) 
लेवल-एस-13  
34400-12400 

31 टक्के 
9 टक्के 

 
- 

- 

11 3 आरोग्य पययवेक्षक 
लेवल-एस-13 
34400-12400 

31 टक्के 
9 टक्के 

     - - 



12 3 पशधुन पययवेक्षक 
लेवल-एस-13  
34400-12400 

31 टक्के 
9 टक्के 

- - 

13 3 ग्राम ववकास अवधकारी 
लेवल-एस-10  
29200-922800 

31 टक्के 
9 टक्के 

- - 

14 3 ग्रामसेवक 
लेवल-एस-8  
25000-81100 

31 टक्के 
9 टक्के 

- - 

15 3 ववरष्ठ सहाय्यक 
लेवल-एस-8 
25000-81100 

31 टक्के 
9 टक्के 

- - 

16 3 कवनष्ठ सहाय्यक 
लेवल-एस-6 
19900-63200 

31 टक्के 
9 टक्के 

- - 

17 3 वाहन चालक 
लेवल-एस-8  
2500-81100 

31 टक्के 
9 टक्के 

- - 

18 4 हवालदार 
लेवल-एस-3 
16600-52400 

31 टक्के 
9 टक्के 

      - - 

19 4 व्रणोपचारक 
लेवल-एस-20  
16600-52400 

31 टक्के 
9 टक्के 

     -  - 

20 4 पवरचर 
लेवल-एस-1 
16600-52400 

31 टक्के 
9 टक्के 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



कलम 4 (1) (ब) (एक्तस आय) 
पंचायत सममती कायालयाचे मंजरु अंदाजपत्रक ि खचाचा तपमशल यांची मिस्ततृ मामहती प्रकामशत 

करणे. 
1) अंदाजपत्रकाच्या प्रवतचे प्रकाशन. 
2) अनदुानाच्या ववतरणाच्या प्रवतचे प्रकाशन. 

अ. 
क्र. 

अंदाजपत्रवकय वशषाचे 
वणयन 

अनदुान 
(रक्कम 
लाखात) 

वनयोवजत वापर अवधक 
अनदुान 
अपेवक्षत 

अयल्यास 
रुपयांत 

अवभप्राय 

1 1 अध्यक्ष  --  - 
2 2 साप्रवव 5.00 लोकवहताथय उपाययोजना.  - 
3 3 वशक्षण 5.75 वशवबरघेणे, शाळा दरुूसती  - 
4 4 इमारती व 

दळणवळण 
70,98,560 रसता, संरक्षण वभत, पाखाडी 

बांधण, रसता डांबरीकरण, 
मजबतुीकरण, खडीकरण, 
मोरी बाधणे, एस.टी.वपकअप 
शेड बाधणे 

 - 

5 8 सावयजवनक आरोग्य 0.50 औषधे खरेदी - आरोग्य   - 
6 9 सावयजवनक आरोग्य 

व अवभयांवत्रकी 
8.00 नळपाणी परुवठा- पाईपलाईन 

बदलणे 
 - 

7 11 कृवष 0.50 बी वबयाणे खरेदी, खते, 
औजारे खरेदी 

 - 

8 12 पशसंुवधयन 0.50 कॅल्शीयम खरेदी  - 
9 14 समाजकल्याण 4757198 मागास वगीय भागातील 

ववकास कामे घेणे. 
 - 

10 5 टक्के वदव्यांग 762080 अपंग लाभाथी यांचे 
सवरोजगारासाठी सावहत्य. 

 - 

11 17 सामवुहक ववकास 18.00 सभापती सभागहृ  - 
 18 संककणय म.बा.क. 1614658 अंगणवाडीसाठी सावहत्य 

खरेदी 
  

12 अनामत 0.20 प्रवशक्षण  - 
 एकूण 18077496 -  - 

 
 
 
 
 
 
 



कलम 4 (1) (ब) (एक्तस आयआय) नमनुा (अ) 
दापोली येथील पंचायत सवमती कायालयातील अनदुान वाटपाच्या काययक्रमांची काययपध्दती सन 2021-22 या 

वषासाठी प्रकावशत करणे. 
 
1) कायतक्रमाचे नािं :-इंमदरा आिास योजना (नमिन घरकुल बांधणे ) 
1. लाभाथीच्या पात्रता संबधीच्या अटी ि शती. 
   लाभाथी हे 1997 च्या दारेद्र रेषेखालील यादीत असले पावहजे व व लाभाथी बेघर असला पावहजे  
2. लाभ ममळण्यासािीच्या अटी. 
1) लाभाथीने मागणी अजय ग्राम पंचायतीकडे सादर करणे आवश्यक आहे  
2) संबधीत ग्राम पंचायतीने ग्राम सभेत लाभार्थ्याची वनवड करणे आवश्यक व त्यानसुार सवानतुमे ग्राम सभा 
ठराव मान्य करुन ग्राम सेवक व सरपंच यांच्या सहीसह व आवश्यक कागदपत्रासही तालकुा पातळीवर सादर 
करणे आवश्यक आहे. 
3. लाभ ममळण्यासािी कायतपध्दती:- 
1) लाभाथींचा अजय तालकुा पातळीवर आल्यानंतर शासन वनकषानषुार लाभार्थ्याच्या अजाची पडताळणी करुन 
सक्षम अवधकारी यांची वशफास घेऊन संबधीत लाभाथीचे नावं वजल्हा काययलयाकडे पाठववणे. सदरचे 
लाभाथीच्या नावाला मंजरूी वमळल्यास संबधीत उप अवभयंता यांनी मोजमापे केल्यानंतर कामाचे मलु्यांकन 
प्रमाणे संबधंंीत लाभार्थ्याना लाभ देणेत येतो. 
4. पात्रता िरमिण्यासािी आिश्यक असलेल ेकागदपत्र:- 
1) लाभाथी हे 1997 च्या जनगनेनसुार  दारेद्र रेखालील असले पावहजे  
2) लाभार्थ्यांचा मागणी अजय  
3) ग्राम सभा ठराव , बेघर असल्याचा दाखला, जागेचा 7/12 उतारा /संमती पत्र /दारेद्र रेषेत नाव असल्याचा 
दाखला  रेशन काडय ची सत्य प्रत /जातीचा दाखला  अन्य योजनेतनू लाभ घेतला नसल्याचा दाखला. 
4) वडीलोपाजीत अथवा वारसाहक्काचे नांवे घर नसनू दारेद्र रेषेखालील कंुटंुब प्रमखु बेघर असल्यांांाबतचा 
दाखला.सववसतर मावहतीसह तहकुब न झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव. 
5) लाभाथीचे प्रमाणपत्र. 
5.कायतक्रमामध्ये ममळणा-या लाभाची मिस्ततृ मामहती. 
      लाभार्थ्यास 28500/-रु चेक सवरुपात  
6. अनदुानाची िाटपाची कायतपध्दती:- 
 1) लाभार्थ्याचे अनदुान हे  पंचायत सवमती कडून संबधीत ग्राम पंचायतीच्या योजनच्या  खाते पास      बकुात 
वगय करुन ग्रामपचातीचे ग्राम सेवक/गाववअ/ मलु्याकन प्रमाणे टप्या टप्याने रक्कमचे चेक संबधीत लार्थ्यांचे 
नावे देतात 
7. सक्षम अमधका-याचे पदनाम :- गट मिकास अमधकारी 
8. ववनंती अजा सोबत लागणारे शलु्क :- वनशलु्क. 
9.इतर शलु्क                 वनरंक 
10. ववनंती अजाचा नमनूा :-  मा.सरपंच ग्राम पंचायत यांचे नाव ेमागणी केलेला अजय वरील प्रमाणे आवश्यक 
कागदपत्रासह. 
11. सोबत जोडणे आवश्यक असलेल्या कागदपत्राची यादी (दसतऐवज/दाखले वरील क्र 4 प्रमाणे  
12. काययपध्दती संदभात तक्रार वनवारणासाठी संबंवधत अस्ध्का-याचे पदनाम: ग.वव.अ. 
13.तपमसलिार व प्रत्येक सतरावर उपलब्ध वनधी (उदा. वजल्हा पातळी,तालकुा पातळी,गाव पातळी,) 
1) वजल्हा पातळीवरुन तालकुा पातळीवर व तालकुा पातळीवरुन संबधीत ग्राम पंचातीकडे धनादेशाद्वारेवगय 
 



2) काययक्रमाचे नांव :- रारीय बायोगसॅ मिकास कायतक्रम  
1. लाभाथीच्या पात्रता संबंमधच्या अटी ि शतीर्. 

1) लाभाथी रत्नावगरी वजल्हयातील असावा. 
2) त्याच्याकडे कवमत कमी 3 गरेु असावीत. 
3) सयंत्र बांधणेकरीता घराजवळ जागा असावी. 

2. लाभ ममळण्यासािीच्या कायतपध्दती. 
सयंत्र पणुय बांधनु कायान्वीत झालेनंतर अनदूान प्रसताव वज.प. कडे पाठववणेत येतो 
 

3. पात्रता िरमिण्यासािी आिश्यक असलेल ेकागदपत्र. 
1) 7/12 ,8-अ व अससेसमेंट उतारा 
 

4. कायतक्रमामध्ये ममळण-या लाभाची मिस्ततृ मामहती. 
1) अल्प, अत्यल्प व मागासवगीय शेतक-यांना रक्कम रू.3500/-अनदुान तर शौचालय  
    जोडल्यास र.रू. 500/- ज्यादा अनदुान वमळते 
2) इतर शेतक-यांना रक्कम रू.2700/-अनदुान तर शौचालय जोडल्यास र.रू. 500/- ज्यादा  
   अनदुान वमळते 

 
5. अनदुान िाटपाची कायतपध्दती. 

सयंत्र पणुय बांधनु कायान्वीत झालेनंतर वज. प. पातळीवर खचय पडून लाभाथीच्या नाव े धनादेश काढून 
पंचायत सवमती माफय त वाटप केले जातात. 

 
6. संक्षम अमधका-याचे पदनाम. 

मा.कृवष ववकास अवधकारी, वज. प. रत्नावगरी 
 

7. मिनंती अजासोबत लागणारे शुल्क :- वनरंक 
8. इतर शुल्क :- वनरंक 
9. मिनंती अजाची नमनुा :-  सोबत जोडला आहे. 
10. सोबत जोडणे आिश्यक असलेल्या कागदापत्रांची यादी (दस्तऐिज / दाखले) 

1) 7/12 ,8-अ व अससेसमेंट उतारा 
2) ग्रा.प. ,तलाठी व सोसायटी यांचे येणेबाकी दाखले 

11. जोड कागदपत्राचा नमनुा . नाही 
12. काययपध्दती संदभात तक्रार वनवारणासाठी संबंवधत अवधका-याचे पदनाम.  

      तालकुा पातळी :- गटववकास अवधकारी प. स. दापोली   
13.तपमशलिार व प्रत्येक सतरावर उपलब्ध वनधी  

( उदा. वजल्हा पातळी, तालकुा पातळी, गावपातळी):- वजल्हा पातळीवर   
14. लाभाथीची यादी खालील नमनु्यात.  

 
 
 
 
 



3).कायतक्रमाचे नांि :- मिशेष घटक योजना 
 1. लाभाथीच्या पात्रता संबंमधच्या अटी ि शतीर्.- 
      1) लाभाथी रत्नावगरी वजल्हयातील असावा 
      2) तो अनसुवूचत जावततील शेतकरी असावा   
      3) जवमन धारणा जासतीत जासत 6 हे. असावी. 
 
2. लाभ ममळण्यासािीच्या कायतपध्दती. - ú 

तालकुा पातळीवरून लाभाथीचे घेवून प्रसताव वज.प. कडे पाठववणेत येतो व वजल्हा लाभाथी वनवड 
सवमतीमध्ये प्रसतावाना मंजरुी देणेत आल्यानंतर लाभाथींना ववववध बाबींचा लाभ देण्यात येतो. 

 
 3. पात्रता िरमिण्यासािी आिश्यक असलेल ेकागदपत्र .:-    

1) 7/12, 8-अ चे उतारा 
2) मागासवर्भगय असलेचा दाखला 
3) रक्कम रू 20,000/- चे आवतल उत्पन्नाचा दाखला 
4) दारीद्रय रेशेखाली असेल तर दारीद्रय रेशेखाली असलेचा दाखला  
 

4. कायतक्रमामध्ये ममळण-या लाभाची मिस्ततृ मामहती. 
सदर योजनेअंतगयत लाभाथींना खालील बाबींवर रक्कम रू 30000/- पयंत व ववहीरीचा लाभ घेणा-या 

लाभाथींस अनदुान मयादा र.रू.50000/- पयंत 
1) बैलजोडी –50 टक्के मयादीत रू. 4500/- 
2) वपक संरक्षण/ सधुारीत औजारे - 100 टक्के मयादीत रू. 6000/- 
3) वनववष्ठा परुवठा- 100 टक्के मयादीत रू. 1500/- 
4) जमीन सधुारणा- 100 टक्के मयादीत 1 हेक्टर पययत रू. 20,000/- 
5) बैलगाडी - 50 टक्के मयादीत रू. 2700/- 
6) जनुी ववहीर दरुूसती - 50 टक्के मयादीत रू. 4000/- 
7) इनवेल बोअरींग - 100 टक्के मयादीत रू. 4000/- 
8) पाइपलाइन 50 टक्के मयादीत 300 मीटर पयंत 
9) पंप संच - 100 टक्के मयादीत रू. 10,000/- 
10) नववन ववहीर-100 टक्के मयादीत रू. 42,000/- ते 50,000/- 
 
 

5. अनदुान वाटपाची काययपध्दती. - वसतरुूपात व धनादेशाव्दारे वाटप केले जाते. 
 

6. संक्षम अवधका-याचे पदनाम. - मा. कृवष ववकास अवधकारी, वज. प. रत्नावगरी 
मा. गटववकास अवधकारी, पं. स. मंडणगड 
 

7. ववनंती अजासोबत लागणारे शल्क.- वनरंक 
8.इतर शलु्क. वनरंक 

 
9. ववनंती अजाची नमनुा.  सोबत जोडला आहे. 

 



10. सोबत जोडणे आवश्यक असलेल्या कागदापत्रांची यादी (दसतऐवज / दाखले) 
1.   7/12 व 8-अ उतारा 
2. जातीचा  दाखला 
3. रक्कम रू 20,000/- चे आवतल उत्पन्नाचा दाखला 

 
11. जोड कागदपत्राचा नमनुा . नाही 

 
12. काययपध्दती संदभात तक्रार वनवारणासाठी संबंवधत अवधका-याचे पदनाम.  

         तालकुा पातळी :- गटववकास अवधकारी प. स. मंडणगड   
13.तपमशलिार व प्रत्येक सतरावर उपलब्ध वनधी ( उद. वजल्हा पातळी, तालकुा पातळी,     
           गावपातळी):- तालकुा पातळीवर  - र. रू.98,224/- 
14. लाभाथीची यादी खालील नमनु्यात.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



कलम 4 (1) (ब) (एक्तस आयआय) नमनुा (ब) 
दापोली येथील पंचायत सवमती कायालयातील अनदुान काययक्रमांतगयत लाभावथंची ववसततृ मावहती प्रकावशत 

करणे. 
 

1)योजना / कायतक्रमांचे नांि – प्रधानमंत्री आिास योजना 
अ.
क्र 

लाभाथीचे नाव व पत्ता अनदुान /लाभ याची 
रक्कम /सवरुप 

वनवड पाते्रतेचे 
वनकष 

अवभप्राय 

1 2 3 4 5 
 तालकु्यातील मंजरू यादीनसुार 1.20 लाख/ऑनलाईन बेघर/कच्चेघर  

 
2)योजना / कायतक्रमाचे नांि रारीय बायोगसॅ मिकास कायतक्रम सन 2021/2022 
अ. 
क्र. 

लाभाथीचे नांव गाव अनदुान/लाभ 
याची रक्कम 

/ सवरुप 

वनवड 
पात्राचे 
वनकष 

अवभप्राय 

1 2 3 4 5 6 
 -- -- -- -- -- 

 
3) योजना / कायतक्रमांचे नांि :- समाज कल्याण मिभाग (कलाकार मानधन) 
 
अ.
क्र. 

लाभावथंचे नांव व पत्ता अनदुान/लाभ याची रक्कम/सवरुप वनवड पात्रतेचे वनकष अवभप्राय 

1 2 3 4 5 
1 सवय योजना वनहाय मावहती 1)योजनांची मावहती 

2)संवगय वनहाय कमयचारी ववषयक मावहती 
3)वेतनपटाची मावहती. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



कलम 4 (1) (ब) (एक्तसआयव्व्ह) 
पंचायत सवमती कायालयातील मावहतीचे इलेक्रावनक सवरुपात साठववलेली मावहती प्रकावशत करणे चाल ु

वषाकरीता. 
 

अ.क्र. दस्तऐिजाचा 
प्रकार 

मिषय कोणत्या 
इलेक्तरॉमनक 
नमनु्यात 

मामहती 
ममळमिण्याची 

पध्दती 

जबाबदार 
व्यक्तती. 

1 सवय योजना वनहाय 
मावहती. 

1) योजनांची मावहती 
2) संवगय वनहाय कमयचारी 
ववषयक मावहती. 
3) वेतनपटाची मावहती. 

संगणाकाच्या 
हाडयडीसकवर 

मागणीनसुार संबवधत 
कमयचारी/ 
अवधकारी 

 
 
 

कलम 4 (1) (ब) (एक्तसव्व्ह) 
दापाली येथील पंचायत सवमती कायालयात उपलब्ध सवुवधांचा तक्ता प्रकावशत करणे. 

 
उपलब्ध समुिधा. 

1) भेटण्याच्या वेळेसंदभात मावहती.:- दरवदवशी सकाळी 9-45 ते सायं.6.15 (सटुया वगळूण) 
2) वेबसाईट ववषयी मावहती. :-  --- 
3) कॉलसेंटर ववषयी मावहती. :-  -- 
4) अवभलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सवुवधांची मावहती. :-  अवभलेख कक्षात ठेवलेल्या कागदपत्रांची 

फेरीसत उपलब्ध आहे.  
5) कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ध सवुवधांची मावहती. :- नसती/फाईल/कायालयीन आदेश 
6) नमनेु वमळण्याबाबत उपलब्ध मावहती.:- नमनेु संबंवधत ववभागाकडे उपलब्ध आहेत. 
7) सचुना फलकाची मावहती. :- लावण्यात आलेले आहेत. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




