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िवभागीय E n~̄c T{nɕqn,पणेु िवभाग,पणेु

िवकास-E Îd{i g{ शाखा

अ. 

Ď .

सेवेचा तपिशल सेवा परुिवणारे अिधकारी/ Tm«Y{o}

यांचे नाव व x~ǈ{

सेवा i ~o|t ½n{Y}

िविहत मदुत 

सेवा मदुतीत i ~o|t ½n{w cĎ {o

To{t n{́ n{t |oÍ_ D|f T{Én{BY� नाव

1 मंुबई Đ{mi BY{nc अिधिनयम 1958 मधील तरतुदीनुसार 

मा.िवभागीय E n~̄c यांना Ģe{g T�q�Ên{ अिधकाराखालील 

कामे पाहणे 

Ǜ }.राहुल T�Íb{[ } साकोरे,Hi E n~̄c

(E Îd{i g{),पुणे व संबंिधत Tm«Y{o}

45 िदवसांचे आत Ǜ }.सौरभ राव,िवभागीय E n~̄c

mx{o{ÍĘ |[ Êx{ पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 

मधील तरतुदीनुसार |[ Êx{ पिरषद/पंचायत सिमती ठराव व 

|[ Êx{ पिरषद/पंचायत सिमती weÎn |gx«oc{ संबंधीची 

ĢTob� मा.िवभागीय E n~̄c यांचे सुनावणीसाठी व 

|gb«n{w{_} सादर करणे 

2 सरपंच/उपसरपंच यांना Îd{n} सिमतीने i e{t Ǘg दूर T�Ên{w

दाखल T�q�Ên{ अपील D[ « सुनावणीसाठी व |gb«n{w{_}

मा.िवभागीय E n~̄c यांचेकडे सादर करणे 

Ǜ }.राहुल T�Íb{[ } साकोरे,Hi E n~̄c

(E Îd{i g{),पुणे व संबंिधत Tm«Y{o}

45 िदवसांचे आत Ǜ }.सौरभ राव,िवभागीय E n~̄c

Đ{mi BY{nc weÎn{BY} |ō c जागा पोट िनवडणूकीने 

भरणेबाबत ĢÎc{t /अपील दाखल \ {Ên{w ते सुनावणीसाठी 

मा.िवभागीय E n~̄c यांचेकडे सादर करणे 

Đ{mi BY{nc िवभाजन,gt |gȌmc}wBkBf }Y�ĢÎc{t  शासनास 

उिचत T{n«t {x}w{_} सादर करणे 

Đ{mi BY{nc weÎn Di {ĝc�k{kc अपील दाखल \ {Ên{w ते 

सुनावणीसाठी व |gb«n{w{_} मा.D|c|ō c िवभागीय 

E n~̄c यांचेकडे सादर करणे 

Đ{mi BY{ncY� कामकाजबाबत cĎ {o D[ «Ģ{Ãc \ {Ên{w

¾n{k{kc चौकशी TǗg घेणे 



3 mx{o{ÍĘ |[ Êx{ पिरषद व पंचायत सिमती D|f |gnm{BcV«c

weÎn{BY� |gox«c{ अपीले मा.िवभागीय E n~̄c यांचेपुढे 

सुनावणीसाठी व |gb«n{w{_} ठेवणे  

Ǜ }.राहुल T�Íb{[ } साकोरे, Hi E n~̄c

(E Îd{i g{),पुणे व संबंिधत Tm«Y{o}

45 िदवसांचे आत Ǜ }.सौरभ राव,िवभागीय E n~̄c

mx{o{ÍĘ |[ Êx{ पिरषद व पंचायत सिमती ´n{ ठरावाचे 

अनुषंगाने ĢÎc{t {k{kc E t ÌnT ती T{n«t {x} करणे 

4 TȂğ}n मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 चे काम पहाणे Ǜ }mc}H¶¶t q{T�Íb{ िचखलीकर,गट 

िवकास अिधकारी(Ģu{wg) व संबंिधत 

Tm«Y{o}

30 िदवसांचे आत Ǜ }.राहुल T�Íb{[ } साकोरे,Hi E n~̄c

(E Îd{i g{),पुणे E eu«|u© T i ~oÎT{o ĢÎc{t m{Ânc�w{_} मा.िवभागीय 

E n~̄c यांचेकडे सादर करणे 

15 िदवसांचे आत 

|[ Êx{ पिरषद व पंचायत सिमती चे पदािधकारी यांची 

R r Ui ĝ� मा.िवभागीय E n~̄c यांना सादर करणे 

15 िदवसांचे आत 

5 िवभागीय लोकशाही िदन ĢTob� Ǜ }mc}H¶¶t q{T�Íb{ िचखलीकर,गट 

िवकास अिधकारी(Ģu{wg) व संबंिधत 

Tm«Y{o}

15 िदवसांचे आत Ǜ }.राहुल T�Íb{[ } साकोरे, Hi E n~̄c

(E Îd{i g{),पुणे q�TE n~̄c ĢTob� 15 िदवसांचे आत 

िनवेदने व Ģu{wT}n कामकाजाबाबतची मािहती 15 िदवसांचे आत 

6 |[ Êx{ पिरषद/पंचायत सिमती T{nɕqn}g तपासणी 

wBel ɕc}q wt « बाबी 

Ǜ }.संतोष हराळे,wx{ÈnT E n~̄c

(तपासणी) 

15 िदवसांचे आत Ǜ }.राहुल T�Íb{[ } साकोरे, Hi E n~̄c

(E Îd{i g{),पुणे 

7 t V«-3 व t V«-4 Tm«Y{-यांबाबतची िवभागीय चौकशी ĢTob� डॉ.उदय पाटील,wx{ÈnT E n~̄c

(चौकशी) 

15 िदवसांचे आत Ǜ }.राहुल T�Íb{[ } साकोरे, Hi E n~̄c

(E Îd{i g{),पुणे 

8 अनुदान |gf ɕob /िवतरण याबाबतची ĢTob� Ǜ }.mxȂğ शेलार,Ģl {o}wx{ÈnT

संचालक(लेखा) 

15 िदवसांचे आत Ǜ }.राहुल T�Íb{[ } साकोरे, Hi E n~̄c

(E Îd{i g{),पुणे 


