जिल्हा ऩररषद अधधननयम
जिल्हा ऩररषदाांची स्थाऩना
ननमभ 6 जिल्शा ऩरयऴदाांची स्थाऩना कयणे


प्रत्मेक जिल्शाकरयता अध्मष ल ऩरयऴद वदस्म माांची मभऱून एक जिल्शा ऩरयऴद स्थाऩन कयण्मात

मेईर आणण मा अधधननमभान्लमे ककां ला तद्नुवाय ककां ला अन्मथा जिल्शा ऩरयऴदे कडे ते अधधकाय ल िी
कामे ननहशत कयण्मात मेतीर त्मा वलव अधधकायाांचा जिल्शा ऩरयऴदे ने लाऩय केरा ऩाहशिे आणण ती वलव
कामे जिल्शा ऩरयऴदे ने ऩाय ऩाडरी ऩाहशिेत.


मा ननमभाचे प्रमोिनाकरयता जिल्शा ऩरयऴदे चा प्राधधकाय ज्मा षेंत्रावाठी अळा ऩरयऴदे ची स्थाऩना
कयण्मात आरी अवेर त्मा षेत्रालय अवेर तवेच याज्म ळावन माफाफत ळावकीम यािऩत्रात प्रमवध्द
केरेल्मा अधधवूचनेद्लाये

वलननहदव ष्ट कयीर अळा एका ककां ला अनेक प्रमोिनाांवाठी आणण अळा

अधधवूचनेत वलननहदव ष्ट कयीर अळा अनतयीक्त षेत्रालय अवा प्राधधकाय अवेर.
ननमभ 7 ऩरयऴदे ची प्राधधकयण ल त्माांचे वांघटन


प्रत्मेक जिल्शमावाठी मा अधधननमभाच्मा तयतद
ु ीांची अांभरफिालणी कयण्माचे काभ ज्मा प्राधधकयणाकडे
वोऩवलण्मात मेईर ती प्राधधकयणे ऩढ
ु ीरप्रभाणे अवतीर :



o

जिल्शा ऩरयऴद

o

ऩांचामत वमभती

o

स्थामी वमभती

o

वलऴम वमभती

o

ऩीठावीन अधधकायी

o

भुख्म कामवकायी अधधकायी

o

कामवकायी अधधकायी आणण

o

गटवलकाव अधधकायी

याज्म ळावन ननदे ळ दे ईर इतके वलबाग जिल्शा ऩरयऴदे व नतच्मा कामावत वशाय्म कयतीर आणण प्रत्मेक
वलबाग शा याज्म वेलेतीर लगव एकच्मा ककां ला लगव दोनच्मा श्रेणीतीर अधधका-माांच्मा (ज्माचा मात माऩढ
ु े
जिल्शा ऩरयऴदे चा वलबाग प्रभुख म्शणून ननदे ळ कयण्मात आरी आशे .) स्लाधीन अवेर.

ननमभ 8 जिल्शा ऩरयऴदाांचे कामद्माने वांस्थाऩन


प्रत्मेक जिल्शा ऩरयऴद शी ------- जिल्शा ऩरयऴद मा नालाचा एक ननगभ अवेर आणण नतची अखांड
अधधकाय ऩयां ऩया अवेर ल नतचा वभाईक मळक्का अवेर आणण ती कयाय कयण्माव आणण ज्मा षेत्रालय
नतचा प्राधधकाय अवेर अळा षेत्राच्मा शद्दीतीर नतरा ननगभ ल ननकाम म्शणून िे नाल अवेर त्मा
नानाले नतरा ल नतच्मालय दाला रालता मेईर.

ननमभ 9 जिल्शा ऩरयऴदाांची यचना


जिल्शा ऩरयऴद ऩुढीर व्मक्तीांची मभऱून फनरेरी अवेर.
o

याज्म ननलडणक
ू आमोग ळावकीम यािऩत्रातीर अधधवच
ू नेद्लाये ठयलीर अवे िास्तीत िास्त
ऩांचाशत्तय आणण कभीत कभी ऩन्नाव इतके जिल्शातीर ननलडणक
वलबागातन
प्रत्मष
ू
ू

ननलडणुकीद्लाये ननलडण्मात आरेरे ऩरयऴद वदस्म तथावऩ लािलीरयत्मा व्मलशामव अवेर तेथलय
जिल्शा

ऩरयऴदे च्मा

प्रादे मळक

षेत्राची

रोकवांख्मा

आणण

अळा

जिल्शा

ऩरयऴदे भधीर

ननलडणुकीद्लाये वांख्मा माभधीर गुणोत्तय वांऩूणव याज्मबय वायखेच अवेर.
o


जिल्शमातीर वलव ऩांचामत वमभती वबाऩती

वालवत्रत्रक ननलडणुकीभध्मे ऩोटकरभ (1) च्मा खांड (अ) खारीर मेणा-मा ऩरयऴद वदस्माांच्मा वांख्मेच्मा

दोन:तत
ृ ीमाांळ इतक्मा ककां ला त्माशून अधधक ऩरयऴद वदस्माांची ननलड झाल्मानांतय याज्म ळावनाकडून
वलहशत कयण्मात मेईर अळा लेऱी अळा यीतीने याज्म ननलडणूक आमोगाकडून त्मा ऩरयऴद वदस्माांची
नाले त्माांच्मा कामभ ऩत्मावश प्रमवध्द कयण्मात मेतीर आणण नाले अळा प्रकाये प्रमवध्द कयण्मात

आल्मानांतय जिल्शा ऩरयऴेची यीतवय यचना झाल्माचे भानन्मात मेईर. दोन तनृ तमाांळ ऩरयऴद वदस्माांची
वांख्मा ननधावरयत कयताना अऩूणाांक वलचायात घेण्मात मेणाय नाशी. ऩयां तु ती नाले अळा यीतीने प्रमवध्द
कयण्मात आल्माभुऱे
o

कोणत्माशी ननलडणूक वलबागातीर ननलडणुकीचे काभ ऩण
ू व कयण्माव आणण ननलडणन
ू आरेल्मा
ऩरयऴद वदस्माांची नाले आणण त्माांचे कामभ ऩत्ते िविवे उऩरब्ध शातीर. त्माचप्रभाणे याज्म
ननलडणूक आमोगाकडून तळाच यीतीने प्रमवध्द कयण्माव प्रनतफांध शोतो ककां ला

o


मा अधधननमभाखारीर ऩरयऴद वदस्माांच्मा ऩदालयीर ऩरयणाभ शोतो अवे भानता काभा नमे.

ऩोटकरभ (1) खांड (फ) खारीर मेणा-मा ऩरयऴद वदस्माांची नाले (त्माांच्मा कामभ ऩत्त्मावश) त्मानांतय
तळाच यीतीने याज्म ननलडणूक आमोगाकडून प्रमवध्द कयण्मात मेतीर.



उऩभुख्म कामवकायी अधधकायी आणण एकाशून अधधक उऩभुख्म कामवकायी अधधकायी नेभण्मात आरे
अवतीर त्मा फाफतीत भुख्म कामवकायी अधधका-माांकडून नाभननदे मळत कयण्मात मेईर त्माचप्रभाणे
त्माांच्माऩैकी कोणताशी एक अधधकायी शा जिल्शा ऩरयऴदे चा ऩदमवध्द वधचल अवेर.

ननमभ 54 अध्मषाचे आधधकाय ल त्माची कामे


जिल्शा ऩरयऴदे च्मा वबा फोरालीन त्मा वबाांचे अध्मषऩद धायण कयीर आणण त्मा वबाांचे काभकाि
चारलीर.



जिल्शा ऩरयऴदे चे अमबरेख ऩाशू ळकेर.



मा अधधननमभान्लमे ककला खारी त्माच्मालय रादण्मात आरेरी वलव कतवव्मे ऩाय ऩाडीर ल दे ण्मात
आरेल्मा वलव अधधकायाांचा लाऩय कयीर.
जिल्शा ऩरयऴदे च्म वलत्तीम ल कामवऩारनवलऴमक कायबायालय रष ठे लीर आणण त्मावांफांधातीर ज्मा
प्रश्नाफाफत जिल्शा ऩरयऴदे चे आदे ळ आलश्मक आशे त अवे त्माव लाटे र ते वलव प्रश्न जिल्शा
ऩरयऴदे वभोय वादय कयीर आणण



जिल्शा ऩरयऴदे चे ककां ला स्थामी वमभतीचे ककां ला कोणत्माशी वलऴम वमभतीचे ककां ला कोणत्माशी ऩांचामत

वमभतीचे ठयाल ककां ला ननणवम माांच्मा अांभरफिालणीची खात्री करून घेण्मावाठी भुख्मकामवकायी अधधकामाांचे प्रळावननक ऩमवलेषण कयीर ल त्मालय प्रळावननक ननमांत्रण ठे लीर.


अध्मषाव आणीफाणीच्मा प्रवांगी ज्माव जिल्शा ऩरयऴदे ची ककां ला नतच्मा कोणत्माशी प्राधधका-माची भांिूयी
मभऱणे आलश्मक आशे ल िे ताफडतोफ ऩाय ऩाडणे ककां ला कयणे रोकाांच्मा ककां ला वयु क्षषततेच्मा दृष्टीने
त्माच्माभत आलश्मक आशे अवे कोणतीशी काभ ऩाय ऩाडण्मावलऴमी ककां ला ते ननरांत्रफत कयण्मावलऴमी

ककां ला थाांफवलण्मावलऴमी ककां ला अळी कोणतीशी कयती कयण्मावलऴमी ननदे ळ दे ता मेतीर आणण काभ ऩाय
ऩाडण्माव ककां ला अळी कयती कयण्माव मेणाया खचव जिल्शा ननधीतून दे ण्मात माला अवा ननदे ळ दे ता

मेईर.


िे कोणतेशी काभ ककां ला कोणतीशी वलकाव ऩरयमोिना ऩाय ऩाडण्मावाठी जिल्शा ऩरयऴदे च्मा अथव
वांकल्ऩीम अांदािात त्मा वांफांधात कोणतीशी तयतूद अजस्तत्लात नवेर अवे कोणतेशी काभ ककां ला वलकाव
मोिना ऩाय ऩाडण्माचे ककां ला ठे लण्माचे काभ याज्म ळावनाने मा अधधननमभान्लमे ककां ला त्माखारी
कोणत्माशी जिल्शा ऩरयऴदे कडे शस्ताांतयीत केरे अवेर ककां ला वाऩवलरे अवेर तय अध्मषाव मा
अधधननमभात काशीशी अांतबत
ूव अवेर तयी अळी ऩरयमोिना ककां ल काभ ऩायण्मावाठी ककां ला वुस्थीतीत

ठे लण्मावाठी ननदे ळ दे ता मेईर तवेच मा फाफतीत खचव जिल्शा ननधीतून दे ण्मात मेईर अवा ननदे ळ दे ता
मेईर.


अध्मष मा करभाखारी केरेरी कायलाई आणण त्माफाफतची वलव कायणे जिल्शा ऩरयऴदे व स्थामी
वमभतीव आणण वभुधचत वलऴम वमभतीव त्माांच्मा ऩुढीर वबाांच्मा लेऱी ताफडतोफ कऱलीर आणण
अध्मषाने ननदे ळ जिल्शा ऩरयऴदे व ककां ला वमभतीव वुधायणा मेईर ककां ला ते ननबाववलत कयता मेईर.

ननमभ 78 स्थामी वमभती वलऴम वमभत्मा ल इतय वमभत्मा माांची नेभणूक
प्रत्मेक जिल्शा ऩरयऴद करभ 45 खारी फोरावलरेल्मा नतच्मा ऩहशल्मा वबेच्मा तायखेऩावून एक भहशन्माच्मा आत
माऩुढे तयतूद केरेल्मा यीतीने एक स्थामी वमभती तवेच ऩुढीर वलऴम वमभत्मा नेभीर.


वलत्त वमभती



फाांधकाभ वमभती



कृऴी वमभती



वभाि कल्माण वमभती



मळषण वमभती



आयोग्म वमभती




ऩळुवांलधवन ल दग्ु धळाऱा वमभती
भहशरा ल फार कल्माण वमभती

तवेच करभ 79 अ च्मा तयतुदीांनुवाय स्थाऩन कयण्मात आरेरी एक िरवांधायण ल वऩण्माचे ऩाणीऩुयलठा
वमभतीदे खीर अवेर.

जिल्शा ऩरयऴदे व याज्म ळावन लहशत कयीर अळा ननमभाांच्मा अधधनतेने ऩरयऴद ठयलीर इतके ऩरयऴद वदस्म ल
इतय व्मक्ती माांची मभऱून फनरेरी इतय कोणतीशी वमभती लेऱोलेऱी नेभता मेईर जिल्शा ऩरयऴदे व मोग्म

लाटतीर अळा मा अधधननमभाांच्मा प्रमोिनाांळी वांफांधधत अवरेल्मा फाफी चौकळीवाठी ल अशलारावाठी अळा
वमभतीकडे ननहदव ष्ट कयता मेतीर आणण अळा वमभतीने आऩरा अशलार जिल्शा ऩरयऴद वलननहदव ष्ट कयीर अळा
स्थामी वमभतीव ककां ला वलऴम वमभतीव वादय कयाला अवा ननदे ळ दे ता मेईर.

ऩांचामत वमभत्माांची स्थाऩना
ननमभ 56 ऩांचामत वमभत्माांची स्थाऩना
प्रत्मेक गटातीर एक ऩांचामत वमभती अवेर आणण मा अधधननमभान्लमे ककां ला अन्मथा नतच्माभध्मे ननशीत
केरेरी वलव कामे शी ऩांचामत वमभती कामे अवतीर.
ननमभ 57 ऩांचामत वमभत्माांची यचना



प्रत्मेक ऩांचामत वमभतीभध्मे करभ 58 आणण त्मा फाफतचे ननमभ माांत अांतबत
ूव अवरेल्मा तयतूदीांनुवाय
प्रत्मेक ननलावचक गुणाभधून प्रत्मेक एक माप्रभाणे प्रत्मष ननलडननणुकीद्लाये ननलडरेल्मा वदस्माांचा
वभालेळ अव ्ोोर ऩयां तू ऩांचामत वभीतीच्मा प्रादे मळक षेत्राची रोकवांख्मा आणण अळा ऩांचामत
वमभतीभधीर ननलडणुकीद्लाये बयालमाच्मा िागाांची वांख्मा माभधीर गुणोत्तय व्मलशामव अवेर तेथलय
वांऩुणव याज्माभध्मे वायखेच अवेर.



वालवत्रत्रक ननलडणुकाांभध्मे ऩोटकरभ (1) खारीर मेणा-मा वदस्माांच्मा वांख्मेच्मा दोन:तत
ृ ीमाांळ ककां ला
ज्माशून अधधक वदस्माांची ननलड झाल्मानांतय याज्म ळावन वलशीत कयीर अळा लेऱी ल अळा यीतीने
याज्म ननलडणूक आमोग मा वदस्माांची नाले त्माांच्मा कामभ ऩत्मावश प्रमवध्द कयीर आणण अळा
प्रमवध्दीनांतय ऩांचामत वमभतीची यीतवय यचना झारी अवल्माचे भानण्मात मेईर. दोनतत
ृ ीमाांळ
वदस्माांची वांख्मा ठयवलताांना अऩूणाांक दर
ु क्षव षत कयण्मात मेईर. ऩयां तू अळा प्रमवध्दीभुऱे
o

कोणत्माशी गटातीर ननलडणुकीचे काभ ऩूणव कयण्माव आणण ननलडून आरेल्मा वदस्माांची नाल
ल त्माांचे कामभ ऩत्ते िविवे उऩरब्ध शोतीर त्माचप्रभाणे याज्म ननलडणक
आमोगाकडून
ू
तळाच रयतीने प्रमवध्द कयण्माव ्ोा प्रनतफांध शोतो ककां ला

o

मा अधधननमभाखारीर ऩांचामत वमभतीच्मा वदस्माांच्मा ऩदाधधलय त्माचा ऩरयणाभ शातो अवे
भानरे िाणाय नाशी.
गट वलकाव अधधकायी शा ऩांचामत वमभतीचा ऩदमवध्द वधचल अवेर.

ननमभ 76 ऩांचामत वमभतीच्मा वबाऩतीचे अधधकाय ल त्माची कामे
मा अधधननमभाच्मा तयतुदी आणण त्माखारीर केरेरे ननमभ ककां ला वलननभम माांच्मा अधीनतेने


ऩांचामत वमभतीचा वबाऩती
o

ऩांचामत वमभतीच्मा वबा फोरालीर त्मा वबाांचे वध्मषऩद धायण कयीर ल त्माांचे काभकाि
चारलीर.

o
o

ऩांचामत वमभतीचे अमबरेख ऩाशू ळकेर.
अांभरफिालणीच्मा ककां ला (ऩांचामत वमभतीचे ठयाल आणण ननणवम कामावन्लत कयण्माचे काभ
धरून) प्रळावनाच्मा फाफतीत आणण ऩांचामत वमभतीचे हशळेफ ल अमबरेख माांच्मा फाफतीत
गटात काभ कणणा-मा जिल्शा ऩरयऴदे च्मा ककां ला जिल्शा ऩरयऴदे खारीर अधधका-माांच्मा ल
कभवचा-माांच्मा कयतीचे ऩमवलेषण कयीर ल त्माांलय ननमांत्रण ठे लीर.

o

गट अनद
ु ानातन
ू शाती घ्मालमाची काभे ल वलकाव ऩरयमोिना माांच्मा फाफतीत भारभत्ता
वांऩादन कयण्माव ककां ला नतची वलक्री अथला नतचे शस्ताांतयण कयण्माव भांिूयी दे ण्मात वांफांधात
याज्म ळावनाकडून वलननहदव ष्ट कयण्मात मेतीर अळा अधधकायाांचा लाऩय कयीर.



ऩांचामत वमभतीच्मा वबाऩतीव
o

ऩांचामत वमभतीकडे काभालय अवरेल्मा कोणत्माशी अधधका-माकडून ककां ला कभवचा-माकडून
कोणतीशी भाहशती, वललयण, वललयणऩत्र हशळेफ ककां ला अशलार भागलता मेईर.

o

गटातीर जिल्शा ऩरयऴदे च्मा ताब्मात अवरेल्मा कोणत्माशी स्थालय भारभत्तेत ककां ला गटातीर
जिल्शा

ऩरयऴदे च्मा

ककां ला

ऩांचामत

वमभतीच्मा

ननमांत्रणाखारीर

ल

व्मलस्थाऩनाखारीर

कोणत्माशी ऩरयवांस्थेत ककां ला जिल्शा ऩरयऴदे ने अळा ऩांचामत वमभतीने अथला नतच्मा
ननदे ळानुवाय शाती घेतरेरे कोणतेशी काभ ककां ला वलकाव ऩरयमोिना गटात चारू अवेर त्मा
हठकाणी प्रलेळ कयता मेईर ल त्माांचे ननयीषण कयता मेईर.

कामवकायी अधधकायी

ननमभ 94 भुख्म कामवकायी अधधकायी आणण उऩभुख्म कामवकायी अधधकायी माांची नेभणूक


प्रत्मेक जिल्शा ऩरयऴदे वाठी एक भुख्म कामवकायी अधधकायी ल एक ककां ला अधधक उऩभुख्म कामवकायी अधधकायी
अवतीर ल त्माांची नेभणूक याज्म ळावन कयीर.



प्रत्मेक भुख्म कामवकायी अधधकायी ल उऩभुख्मकामवकायी अधधकायी शे याज्म ळावनाकडून फदरी केरे िाण्माव
ऩात्र अवतीर.



िय जिल्शा ऩरयऴदे च्मा एखादमा वलळेऴ वबेत ज्माांना त्मा त्मा लेऱी जिल्शा ऩरयऴदे च्मा कोणत्माशी वबेव
उऩजस्थत याशण्माचा ल भतदानाचा शक्क अवेर अळा (वशमोगी ऩरयऴद वदस्माांव्मनतरयक्त) एकूण ऩरयऴद

वदस्माांऩैकी दोनतनृ तमाांळ कभी नवेर इतक्मा ऩरयऴद वदस्माांनी भुख्म कामवकायी अधधकायी अधधकायऩदालरून
ऩयत फोरालण्माची याज्म ळावनाकडे भागणी कयणा-मा ठयालाच्मा फािूने भत हदल्माव याज्म ळावन अळा
अधधका-माव ऩरयऴदे च्मा वेलेतन
ू ऩयत फोरलीर.

ननमभ 95 भुख्म कामवकायी अधधका-माचे अधधकाय ल कामे


मा अधधननमभान्लमे ककां ला त्माखारी ककां ला त्मा त्मा लेऱी अांभरात अवरेल्मा इतय कोणत्माशी कामद्माखारी
त्माच्मालय ननहदव ष्टऩणे रादण्मात आरेल्मा ककां ला त्माव प्रदान कयण्मात आरेल्मा वलव अधधकायाांचा लाऩय कयीर.



याज्म ळावनाने केरेल्मा ननमभाांनुवाय जिल्शा ऩरयऴदे चे ककां ला नतच्मा ननमांत्रणाखारी अधधऩदालय धायण कयणाये
वलव अधधकायी ल कभवचायी माांची कतवव्मे ठयलन
ू दे ईर.



आिायीऩणाभुऱे ककां ला इतय लािली कायणाभुऱे प्रनतफांध झारा नवल्माव जिल्शा ऩरयऴदे च्मा प्रत्मेक वबेव

उऩजस्थत याशीर. आणण अळा वबेत ज्मा फाफीांलय चचाव चारू अवेर नतच्मा वांफांधात ऩीठावीन प्राधधका-माच्मा
ऩयलानगीने भाहशती ककां ला स्ऩष्टीकयण दे लू ळकेर.


शा अधधननमभ आणण त्मा खारी ननमभ माांच्मा तयतुदीच्मा अधीनतेने भुख्मकामवकायी अधधकायी
o

जिल्शा ऩरयऴदे च्मा कोणत्माशी वमभतीच्मा आणण जिल्शमाभधीर कोणत्माशी ऩांचामत वमभतीच्मा
वभायां बाव शिय याशण्माव

o

जिल्शा ऩरयऴदे चे ककां ला नतच्मा ननमांत्रणाखारीर अवरेरे अधधकायऩद धायण कयणा-मा कोणत्माशी
अधधका-माांकडून ककां ला कभवचा-माकडून कोणतीशी भाहशती वललयण वललयणऩत्र हशळेफ ककां ला अशलार
भागलण्माव

o

लगव एक आणण लगव दोनच्मा अधधका-माांना दोन भहशन्माऩेषा अधधक नवेर इतक्मा कारालधीवाठी
अनुऩस्थीती यिा भांिूय कयण्माव

o

कोणताशी अधधकायी यिेलय अवताना ककां ला त्माची फदरी झारी अवताना त्माच्मा अनुऩस्थीतीत

त्माच्मा अधधकायऩदालय कामवबाय धायण कयण्मावाठी आणण त्मा अधधकायऩदाची काभे ऩाय ऩाडण्मावाठी
तात्ऩूयती व्मलस्था कयण्माव
o

जिल्शा ऩरयऴदे ने ककां ला नतच्मा ननमांत्रणाखारी अवरेरे अधधकायऩद धायण कयणा-मा कोणत्माशी
अधधका-माकडून ककां ला कभवचा-माकडून वष्टीकयण भागवलण्माव शक्कदाय अवेर.

o

याज्म ळावन मा फाफतीत लेऱोलेऱी दे ईर अळा कोणत्माशी वलववाधायण ककां ला वलळेऴ आदे ळाांच्मा
अधीनतेने करभ 239 खांड (फ) खारी यचना कयण्मात आरेल्मा जिल्शा ताांत्रत्रक वेला (लगव नतन) आणण
जिल्शा वेला (लगव तीन) माांभधीर अधधकायी ल कभवचायी माांची नेभणूक याज्म ळावन वलववाधायण ककां ला
वलळेऴ आदे ळाद्लाये वलननहदव ष्ट कयीर अळा कोणत्माशी नालाने वांफोधण्माव मेणा-मा अमबकयणाने ककां ला
वांघटनेने ननलड केरेल्मा उभेदलायाांच्मा मादीतून कयीर.

ननमभ 96 भख्
ु म कामवकायी अधधका-माच्मा अधधकायाांचे प्रत्मामोिन

भुख्म कामवकायी अधधकायी रेखी आदे ळाद्लाये वलववाधायणऩणे ककां ला वलळेऴयीत्मा ज्माव अधधकाय दे ईर. अळा जिल्शा
ऩरयऴदे च्मा ननमांत्रणाखारी ल त्माव ज्मा कोणत्माशी ळती ल भमावदा घारन
ू दे णे मोग्म लाटे र अळा ळतीच्मा ल भमावदाच्मा
अधधका-माच्मा ननमांत्रणाखारी ल त्माखारीर भुख्मकामवकायी अधधका-माव हदरेल्मा अधधकायाऩैंकी कोणत्माशी अधधकायाांचा

लाऩय कयता मेईर ककां ला त्मालय रादण्मात आरेल्मा ककां ला त्माांच्मा भध्मे ननहशत केरेल्मा कतवव्माांऩैकी ल कामाांऩैकी
कोणतीशी कतवव्मे ल कामे ऩाय ऩाडता मेतीर.
ननमभ 96 गट वलकाव अधधका-माची नेभणूक
प्रत्मेक ऩांचामत वमभतीवाठी एक गट वलकाव अधधकायी अवेर ल त्माची नेभणूक याज्म ळावन कयीर.
ननमभ 98 गट वलकाव अधधका-माचे अधधकाय ल कामे
शा अधधननमभ आणण त्माखारी केरेरे कोणतेशी ननमभ माांच्मा तयतुदीांच्मा अधीनतेने गट वलकाव अधधका-माव


भख्
ु म कामवकायी अधधका-माव वलववाधायण आदे ळाच्मा अधीनतेने ऩांचामत वमभतीच्मा ननमांत्रणाखारी काभ

कयणा-मा जिल्शा ऩरयऴदे च्मा लगव तीन ककां ला लगव चायच्मा वेलेतीर अधधका-माांना ककां ला कभवचा-माांना
अनुऩस्थीती यिा भांिूय कयता मेईर आणण


अळा कोणत्माशी अधधका-माांकडून ककां ला कभवचा-माकडून कोणतीशी भाहशती वललयण, वललयणऩत्र, हशळेफ अशलार
ककां ला स्ऩष्टीकयण भागवलता मेईर.

ननमभ 99 जिल्शा ऩरयऴदे च्मा वलबाग प्रभुखाचे अधधकाय ल कामे
शा अधधननमभ आणण त्मा अन्लमे केरेरे ननमभ माांच्मा तयतुदीांच्मा अधीनतेने जिल्शा ऩरयऴदे च्मा प्रत्मेक वलबाग प्रभुखाव


आऩल्मा वलबागाळी वांफांधधत वलबागात काभ कयणा-मा लगव दोनच्मा वेलेतीर अधधका-माांच्मा काभाांचे भांिूयी दे ता
मेईर.



तो प्रत्मेक लऴी आऩल्मा वलबागात काभ कयणा-मा लगव दोनच्मा वेलेतीर अधधका-माांच्मा काभाांचे भुल्मभाऩन
कयीर आणण त्माफाफतचे आऩरे भत गोऩनीमयीत्मा भुख्म कामवकायी अधधका-माकडे ऩाठलीर.



आिायऩणाभऱ
ु े ककां ला इतय लािली कायणाभऱ
ु े प्रनतफांध झारा नवल्माव तो जिल्शा ऩरयऴदे च्मा ल जिचा तो

वधचल अवेर अळा वमभतीच्मा प्रत्मेक वबेव उऩजस्थत याशीर आणण त्माव ऩीठावीन प्राधधका-माच्मा
ऩयलानगीने वबेत ज्मा फाफीलय चचाव चारू अवेर नतच्मा वांफांधात भाहशती ककां ला स्ऩष्टीकयण दे ता मेईर.

जिल्शा ऩरयऴदे चे, ऩांचामत वमभत्माांचे प्रळावकीम अधधकाय ल कतवव्मे
ननमभ 100 जिल्शा ऩरयऴदे चे प्रळावकीम अधधकाय ल कतवव्मे
ऩोटकरभ (2) खारीर लेऱोलेऱी वुधायण्मात मेणा-मा ऩहशल्मा अनुवूधचभध्मे (जिचा मा अधधननमभात जिल्शा मादी अवा
उल्रेख केरा आशे .) नभूद केरेल्मा वलऴमाांऩैकी वलव ककां ला कोणत्माशी वलऴमाांच्मा वांफांधात जिल्शा ऩरयऴदे च्मा स्लाधीन
कयण्मात आरेल्मा जिल्शा ननधीतून िेथलय तयतूद कयता मेणे ळक्म अवेर तेथलय जिल्शमाभध्मे लािली तयतूद कयणे

आणण जिल्शमात अळा कोणत्माशी वलऴमाळी वांफांधीत अवरेरी काभे ककां ला वलकाव ऩरयमोिना अांभरात आणणे ककां ला ती
वजु स्थतीत ठे लणे शे जिल्शा ऩरयऴदे चे कतवव्म अवेर.
ननमभ 106 जिल्शा ऩरयऴदे चे अधधकाय ल नतची कामे

शा अधधननमभ आणण त्मा खारीर याज्म ळावनाने केरेरे ननमभ माांच्मा तयतुदीांच्मा अधीनतेने जिल्शा ऩरयऴदे व


मा अधधननमभान्लमे ककां ला त्माखारी नतच्मालय रादण्मात आरेरी कामे ल कतवव्मे मोग्मयीत्मा ऩाय ऩाडण्मावाठी
आलश्मक त्मा गोष्टी कयता मेतीर.



जिल्शमातीर काभे ककां ला वलकाव ऩयीमोिना माांना ( मा अधधननमभान्लमे गटातीर ज्मा कोणत्माशी काभाांच्मा
ककां ला वलकाव ऩरयमोिनाांच्मा वांफधात गट अनुदानातून भांिुयी दे ण्माचे अधधकाय ऩांचामत वमभतीव दे ण्मात आरे
आशे त अळी काभे आणण वलकाव ऩरयमोिना नवरेरी ) भांिूयी दे ता मेईर.



कोणत्माशी लेऱी स्थामी वमभतीचा ककां ला कोणत्माशी वलऴम वमभतीचा कोणताशी काभकाि लत
ृ ाांत ककां ला नतरा
नेभून हदरेल्मा कोणत्माशी वलऴमाफद्दरचे ककां ला त्माच्माळी वांफांधध अवरेरे कोणतेशी वलयणऩत्र हशळेफ ठे लून
अशलार भागलता मेतीर.



आऩल्मा अधधका-माांऩैकी ल कभवचा-माांऩैकी कोणत्माशी अधधका-माव ककां ला कभवचा-माव जिल्शा ऩरयऴदे च्मा
कोणत्माशी वबेव शिय याशण्माव आणण अवा अधधकायी ककां ला कभवचायी ज्मा वलबागात काभ कयीत अवेर त्मा
वलबागाळी वांफांधधत अवरेल्मा कोणत्माशी फाफीांलय त्माव वल्रा दे ण्माव पभाववलता मेईर आणण अवा प्रत्मेक
अधधकायी ककां ला कभवचायी अळा आदे ळाचे ऩारन कयीर.



मा अधधननमभान्लमे ककां ला त्माखारी िे अधधकाय ल िी कामे ऩांचामत वमभतीकडे ककां ला स्थामी वमभतीकडे
ककां ला वलऴम वमभतीकडे ककां ला ऩीठावीन प्राधधका-माकडे ककां ला जिल्शा ऩरयऴदे च्मा ककां ला जिल्शा ऩरयऴदे च्मा
ननम ्ोाोांत्राखारीर कोणत्माशी अधधका-माकडे ककां ला कभवचा-माकडे स्ऩष्टऩणे प्रदान कयण्मात आरेरी नाशीत

ककां ला त्माांच्मालय रादण्मात आरेरी नाशीत. अळा फाफीवांफध
ां ातीर अधधकायाचा लाऩय कयता मेईर ल कामे ऩाय
ऩाडता मेतीर.


करभ 261 ऩोटकरभ (1) खारीर कोणत्माशी वच
ू ना हदरेल्मा अवल्माव ककां ला कोणतेशी ननदे ळ काढरेरे
अवल्माव त्माच्मा अधीनतेने स्थामी वमभतीने वलऴम वमभनतने ऩीठावीन प्राधधका-माने ककां ला जिल्शा ऩरयऴदे च्मा
ककां ला जिल्शा ऩरयऴदे च्मा ननमांत्रणाखारीर अधधका-माने घेतरेल्मा कोणत्माशी ननणवमात वुधायणा कयता मेईर
ककां ला त्मात पेयफदर कयता मेईर.



जिल्शा ऩरयऴदे च्मा ननमांत्रणाखारीर अवरेरे अधधकायऩद धायण कयणा-मा अधधका-माांलय ल कभवचा-माांलय
प्रळावननक ननमांत्रण ठे लता मेईर आणण



मा अधधननमभाखारीर वलव कतवव्मे ल कामे अांभरफिालणीलय ऩमवलेषण कयता मेईर.

ननमभ 108 ऩांचामत वमभतीचे अधधकाय ल नतची कामे
मा अधधननमभाच्मा ककां ला त्माखारी ज्मा ळावनाने केरेल्मा ननमभाांच्मा तयतुदीांच्मा अधीनतेने प्रत्मेक ऩांचामत वमभती


जिल्शा ऩरयऴदे व आऩल्मा वलकाव मोिना तमाय कयता माव्मात म्शणून गटात शाती घ्मालमाच्मा काभाचा ल
वलकाव ऩरयमोिनाांचा एक वांऩूणव आयाखडा तमाय कयीर.



गटातीर

स्थाननक

वाधनवांप्ऩत्तीचा

ळक्मतोलय

िास्तीत

िास्त

उऩमोग

करून

घेण्माच्मा

अनुदानातून शाती घ्मालमाच्मा काभाांचा ल वलकाव ऩरयमोिनाांचा एक आयाखडा तमाय कयीर.
काभकाि
ननमभ 111 जिल्शा ऩरयऴदाांच्मा वबा

दृष्टीने

गट

जिल्शा ऩरयऴदे व आलश्मक अवेर नततक्मा लेऱा वबा घेता मेतीर. ऩयां तु नतची ळेलटची वबा आणण ऩुढच्मा वबेची
तायीख माभध्मे नतन भहशन्माांचा कारालधी अवता काभा नमे.

ननमभ 119 स्थामी वमभत्माांच्मा आणण वलऴम वमभत्माांच्मा वबा
प्रत्मेक स्थामी वमभतीत आणण वलऴम वमभतीव आलश्मक अवेर नततक्मा लेऱा वबा घेता मेतीर ऩयां तु नतची ळेलटची

वबा आणण नतच्म ऩढ
ु च्मा वबेची तायीख माभध्मे एक भहशन्माांचा कारालधी अवता काभा नमे आणण नतच्मा वबाांच्मा
काभकािाच्मा वांफांधात याज्म ळावन ननमभाद्लाये माफाफतीत वलशीत कयीर अळा कामवऩध्दतीचे ऩारन केरे ऩाहशिे. काभे
आणण वलकाव ऩरयमोिना ऩाय ऩाडणे ल त्मा वुजस्थतीत ठे लणे.
वलकाव ऩरयमोिनाांची अांभरफिालणी
ननयम 123 विकास ऩररयोिनाांची अांमऱबिािणी जिल्हा ऩररषदे कडे सोऩविणे
याज्म ळावनाव त्माच्माकडून वलननहदव ष्ट कयण्मात मेतीर अळा ळतींच्मा ल ननफांधाच्मा अधीनतेने त्माव मोग्म लाटतीर

अळा काभाांची ककां ला वलकाव ऩरयमोिनाांची (भग अळी काभे ककां ला ऩरयमोिना त्मा जिल्शमातीर अवोत ्ोा ककां ला

जिल्शमाफाशे यीर अवोत आणण जिल्शा मादीतीर कोणत्माशी वलऴमावांफांधीच्मा अवोत ला नवोत) अांभरफिालणी ककां ला ती
वुस्थीतीत ठे लणे ळावकीम यािऩत्रातीर आदे ळाद्लाये कोणत्माशी जिल्शा ऩरयऴदे कडे ककां ला ऩांचामत वमभतीकडे ककां ला
दोन्शीकडे वोऩवलता मेईर आणण तद्नुवाय ती काभे त्मा वलकाव ऩरयमोिना ऩाय ऩाडणे ककां ला वुस्थीतीत ठे लणे शे जिल्शा
ऩरयऴदे चे ककां ला ऩांचामत वमभतीचे ककां ला मथाजस्थती दोशोंचे कतवव्म अवेर.

ननमभ 124 जिल्शा ऩरयऴदे ने ऩांचामत वमभतीभापवत काभे आणण वलकाव ऩरयमोिना ऩाय ऩाडणे
मा अधधननमभाच्मा ऩूलग
व ाभी तयतुदीत काशीशी अांतबत
ुव अवरे तयी ऩयां तू याज्म ळावनाने मा फाफत वलशीत केरेल्मा
ननमभाांचे अधीनतेने जिल्शा ऩरयऴद िी काभे ककां ला वलकाव ऩरयमोिना ऩाय ऩाडण्माचे ककां ला वुस्थीतीत ठे लण्माचे ठयलीर

अळी कोणतीशी काभे ककां ला वलकाव ऩरयमोिना ऩाय ऩाडामचे ककां ला त्मा वुस्थीतीत ठे लण्माचे काभ जिल्शमाांभध्मे ऩांचामत
वमभतीच्मा अमबकयणाभापवत कयण्मात मेईर.

ननमभ 127 ननयीषण कयण्माचा ल ताांत्रत्रक भागवदळवन लगवये दे ण्माचा याज्म ळावनाचा ककां ला अधधका-माांचा अधधकाय
जिल्शा ऩरयऴदे ने ककां ल ऩांचामत वमभतीने शाती घेतरेरे कोणतेशी काभ ककां ला वलकाव ऩरयमोिना कामवषभ यीतीने ककां ला
काटकवयीने ऩाय ऩाडण्माच्मा ककां ला त्मा वुजस्थतीत ठे लण्माच्मा प्रमोिनावाठी याज्म ळावनाच्मा वलववाधायण ककां ला वलळेऴ

आदे ळाद्लाये प्राधधकयत केरेल्मा अधधका-माव व्मजक्तव अवे लाटरे की जिल्शा ऩरयऴदे च्मा ककां ला नतच्मा ननमांत्रणाखारी
अवरेल्मा ज्मा कोणत्माशी अधधका-माकडे ककां ला कभवचा-माकडे अवे कोणतेशी काभ ककां ला वलकाव ऩरयमोिना ऩाय
ऩाडण्माचे ककां ला ती वजु स्थतीत ठे लण्माचे काभ वोऩवलरे अवेर त्माव त्मा ऩरयमोिनेवाठी ताांत्रत्रक भागवदळवन ककां ला
वशाय्म दे णे.

आलश्मक आशे तय काभ वोऩवलरे अवेर त्माव त्मा प्रमोिनावाठी ताांत्रत्रक भागवदळवन ककां ला वशाय्म दे णे आलश्मक आशे
तय अळा यीतीने प्राधधकयत केरेल्मा अधधका-माव ककां ला व्मजक्तव अळा काभाचे ककां ला वलकाव ऩरयमोि ्ोानेचे
ननमतकाराने ननयीषण कयता मेईर आणण अळा काभाांच्मा ककां ला वलकाव ऩरयमोिनाांच्मा वांफांधात त्माव आलश्मक लाटे र
अवे भागवदळवन कयता मेईर ककां ला वशाय्म वल्रा दे ता मेईर आणण तो आऩण केरेल्मा ननयीषणाचा अशलार भुख्म

कामवकायी अधधका-माकडे वादय कयीर ल त्मात अळा ननयीषणात आढऱून आरेल्मा ननमभफाशम आणण वुधायणेवाठी
आऩल्मा वूचना नभूद कयीर.

