अिधिनयम
िजहा परषदांची थापना
िनयम 6 िजहा प रषदांची थापना करणे
•

येक िजहाक रता अय व प रषद सदय यांची िमळू न एक िजहा प रषद थापन कर!यात येईल आिण या अिधिनयमा'वये
िकंवा त(स
ु ार िकंवा अ'यथा िजहा प रषदेकडे ते अिधकार व जी काय+ िनिहत कर!यात येतील या सव, अिधकारांचा िजहा प रषदेने
वापर केला पािहजे आिण ती सव, काय+ िजहा प रषदेने पार पाडली पािहजेत.

•

या िनयमाचे योजनाक रता िजहा प रषदेचा ािधकार /या 01ासाठी अशा प रषदेची थापना कर!यात आली असेल या े1ावर
असेल तसेच रा/य शासन याबाबत शासक5य राजप1ात िसद केलेया अिधसूचने6ारे िविनिद,7 करील अशा एका िकंवा अनेक
योजनांसाठी आिण अशा अिधसूचनेत िविनिद,7 करील अशा अितरी8 े1ावर असा ािधकार असेल.

िनयम 7 प रषदेची ािधकरण व यांचे संघटन
•

येक िजहयासाठी या अिधिनयमा9या तरतुद:ची अंमलबजावणी कर!याचे काम /या ािधकरणाकडे सोपिव!यात येईल ती
ािधकरणे पुढीलमाणे असतील :
o िजहा प रषद
o पंचायत सिमती
o थायी सिमती
o िवषय सिमती
o पीठासीन अिधकारी
o मु=य काय,कारी अिधकारी
o काय,कारी अिधकारी आिण
o गटिवकास अिधकारी

•

रा/य शासन िनदेश देईल इतके िवभाग िजहा प रषदेस ित9या काया,त सहाBय करतील आिण येक िवभाग हा रा/य सेवेतील वग,
एक9या िकंवा वग, दोन9या Cेणीतील अिधका-यां9या (/याचा यात यापुढे िजहा प रषदेचा िवभाग मुख Gहणून िनद+श कर!यात आली
आहे.) वाधीन असेल.

िनयम 8 िजहा प रषदांचे कायाने संथापन
•

येक िजहा प रषद ही ------- िजहा प रषद या नावाचा एक िनगम असेल आिण ितची अखंड अिधकार परंपरा असेल व ितचा
समाईक िशIा असेल आिण ती करार कर!यास आिण /या े1ावर ितचा ािधकार असेल अशा े1ा9या हJीतील ितला िनगम व
िनकाय Gहणून जे नाव असेल या नानावे ितला व ित9यावर दावा लावता येईल.

िनयम 9 िजहा प रषदांची रचना
•

िजहा प रषद पुढील Kय85ंची िमळू न बनलेली असेल.
o रा/य िनवडणूक आयोग शासक5य राजप1ातील अिधसूचने6ारे ठरवील असे जातीत जात पंचाहLर आिण कमीत कमी
पMास इतके िजहातील िनवडणूक िवभागातून य िनवडणुक56ारे िनवड!यात आलेले प रषद सदय तथािप
वाजवी रया Kयवहाय, असेल तेथवर िजहा प रषदे9या ादेिशक े1ाची लोकसं=या आिण अशा िजहा प रषदेमधील
िनवडणुक56ारे सं=या यामधील गुणोLर संपूण, रा/यभर सारखेच असेल.
o िजहयातील सव, पंचायत सिमती सभापती

•

साव,ि1क िनवडणुक5मये पोटकलम (1) 9या खंड (अ) खालील येणा-या प रषद सदयां9या सं=ये9या दोन:तृतीयांश इतOया िकंवा
याहP न अिधक प रषद सदयांची िनवड झायानंतर रा/य शासनाकडू न िविहत कर!यात येईल अशा वेळी अशा रीतीने रा/य
िनवडणूक आयोगाकडू न या प रषद सदयांची नावे यां9या कायम पयासह िसद कर!यात येतील आिण नावे अशा कारे िसद
कर!यात आयानंतर िजहा प रषेची रीतसर रचना झायाचे मान'यात येईल. दोन तृितयांश प रषद सदयांची सं=या िनधा, रत
करताना अपूणाRक िवचारात घे!यात येणार नाही. परंतु ती नावे अशा रीतीने िसद कर!यात आयामुळे

o

o

कोणयाही िनवडणूक िवभागातील िनवडणुक5चे काम पूण, कर!यास आिण िनवडणून आलेया प रषद सदयांची नावे
आिण यांचे कायम पLे जसजसे उपलUध हातील. याचमाणे रा/य िनवडणूक आयोगाकडू न तशाच रीतीने िसद
कर!यास ितबंध होतो िकंवा
या अिधिनयमाखालील प रषद सदयां9या पदावरील प रणाम होतो असे मानता कामा नये.

•

पोटकलम (1) खंड (ब) खालील येणा-या प रषद सदयांची नावे (यां9या कायम पVयासह) यानंतर तशाच रीतीने रा/य िनवडणूक
आयोगाकडू न िसद कर!यात येतील.

•

उपमु=य काय,कारी अिधकारी आिण एकाहP न अिधक उपमु=य काय,कारी अिधकारी नेम!यात आले असतील या बाबतीत मु=य
काय,कारी अिधका-यांकडू न नामिनद+िशत कर!यात येईल याचमाणे यां9यापैक5 कोणताही एक अिधकारी हा िजहा प रषदेचा
पदिसद सिचव असेल.

िनयम 54 अ य!ाचे आिधकार व याची काय#
•

िजहा प रषदे9या सभा बोलावीन या सभांचे अयपद धारण करील आिण या सभांचे कामकाज चालवील.

•

िजहा प रषदेचे अिभलेख पाहP शकेल.

•

या अिधिनयमा'वये िकवा खाली या9यावर लाद!यात आलेली सव, कत,Kये पार पाडील व दे!यात आलेया सव, अिधकारांचा वापर
करील.
िजहा प रषदे9य िवLीय व काय,पालनिवषयक कारभारावर ल ठेवील आिण यासंबंधातील /या Xनाबाबत िजहा प रषदेचे आदेश
आवXयक आहेत असे यास वाटेल ते सव, Xन िजहा प रषदेसमोर सादर करील आिण

•

िजहा प रषदेचे िकंवा थायी सिमतीचे िकंवा कोणयाही िवषय सिमतीचे िकंवा कोणयाही पंचायत सिमतीचे ठराव िकंवा िनण,य यां9या
अंमलबजावणीची खा1ी कYन घे!यासाठी मु=यकाय,कारी अिधका-यांचे शासिनक पय,वेण करील व यावर शासिनक िनयं1ण
ठेवील.

•

अयास आणीबाणी9या संगी /यास िजहा प रषदेची िकंवा ित9या कोणयाही ािधका-याची मंजूरी िमळणे आवXयक आहे व जे
ताबडतोब पार पाडणे िकंवा करणे लोकां9या िकंवा सुरितते9या Z7ीने या9यामत आवXयक आहे असे कोणतीही काम पार
पाड!यािवषयी िकंवा ते िनलंिबत कर!यािवषयी िकंवा थांबिव!यािवषयी िकंवा अशी कोणतीही करती कर!यािवषयी िनदेश देता येतील
आिण काम पार पाड!यास िकंवा अशी करती कर!यास येणारा खच, िजहा िनधीतून दे!यात यावा असा िनदेश देता येईल.

•

जे कोणतेही काम िकंवा कोणतीही िवकास प रयोजना पार पाड!यासाठी िजहा प रषदे9या अथ, संकपीय अंदाजात या संबंधात
कोणतीही तरतूद अितवात नसेल असे कोणतेही काम िकंवा िवकास योजना पार पाड!याचे िकंवा ठेव!याचे काम रा/य शासनाने या
अिधिनयमा'वये िकंवा याखाली कोणयाही िजहा प रषदेकडे हतांतरीत केले असेल िकंवा सापिवले असेल तर अयास या
अिधिनयमात काहीही अंतभू,त असेल तरी अशी प रयोजना िकंव काम पार!यासाठी िकंवा सुथीतीत ठेव!यासाठी िनदेश देता येईल
तसेच या बाबतीत खच, िजहा िनधीतून दे!यात येईल असा िनदेश देता येईल.

•

अय या कलमाखाली केलेली कारवाई आिण याबाबतची सव, कारणे िजहा प रषदेस थायी सिमतीस आिण समुिचत िवषय
सिमतीस यां9या पुढील सभां9या वेळी ताबडतोब कळवील आिण अयाने िनदेश िजहा प रषदेस िकंवा सिमतीस सुधारणा येईल
िकंवा ते िनभा,िवत करता येईल.

िनयम 78 थायी सिमती िवषय सिमया व इतर सिमया यांची नेमणूक
येक िजहा प रषद कलम 45 खाली बोलािवलेया ित9या पिहया सभे9या तारखेपासून एक मिह'या9या आत यापुढे तरतूद केलेया रीतीने
एक थायी सिमती तसेच पुढील िवषय सिमया नेमील.
•
•
•
•
•
•
•
•

िवL सिमती
बांधकाम सिमती
कृषी सिमती
समाज कयाण सिमती
िशण सिमती
आरो[य सिमती
पशुसंवध,न व दु[धशाळा सिमती
मिहला व बाल कयाण सिमती

तसेच कलम 79 अ 9या तरतुद:नुसार थापन कर!यात आलेली एक जलसंधारण व िप!याचे पाणीपुरवठा सिमतीदेखील असेल.
िजहा प रषदेस रा/य शासन विहत करील अशा िनयमां9या अिधनतेने प रषद ठरवील इतके प रषद सदय व इतर Kय85 यांची िमळू न बनलेली
इतर कोणतीही सिमती वेळोवेळी नेमता येईल िजहा प रषदेस यो[य वाटतील अशा या अिधिनयमां9या योजनांशी संबंिधत असलेया बाबी
चौकशीसाठी व अहवालासाठी अशा सिमतीकडे िनिद,7 करता येतील आिण अशा सिमतीने आपला अहवाल िजहा प रषद िविनिद,7 करील अशा
थायी सिमतीस िकंवा िवषय सिमतीस सादर करावा असा िनदेश देता येईल.

पंचायत सिमयांची थापना
िनयम 56 पंचायत सिमयांची थापना
येक गटातील एक पंचायत सिमती असेल आिण या अिधिनयमा'वये िकंवा अ'यथा ित9यामये िनहीत केलेली सव, काय+ ही पंचायत सिमती
काय+ असतील.

िनयम 57 पंचायत सिमयांची रचना
•

•

येक पंचायत सिमतीमये कलम 58 आिण या बाबतचे िनयम यांत अंतभू,त असलेया तरतूद:नुसार येक िनवा,चक
गुणामधून येक एक यामाणे य िनवडिनणुक56ारे िनवडलेया सदयांचा समावेश अस्◌ोल परंतू पंचायत समीती9या
ादेिशक े1ाची लोकसं=या आिण अशा पंचायत सिमतीमधील िनवडणुक56ारे भरावया9या जागांची सं=या यामधील गुणोLर
Kयवहाय, असेल तेथवर संपुण, रा/यामये सारखेच असेल.
साव,ि1क िनवडणुकांमये पोटकलम (1) खालील येणा-या सदयां9या सं=ये9या दोन:तृतीयांश िकंवा /याहP न अिधक सदयांची
िनवड झायानंतर रा/य शासन िवहीत करील अशा वेळी व अशा रीतीने रा/य िनवडणूक आयोग या सदयांची नावे यां9या कायम
पयासह िसद करील आिण अशा िसदीनंतर पंचायत सिमतीची रीतसर रचना झाली असयाचे मान!यात येईल. दोनतृतीयांश
सदयांची सं=या ठरिवतांना अपूणाRक दुल,ित कर!यात येईल. परंतू अशा िसदीमुळे
o कोणयाही गटातील िनवडणुक5चे काम पूण, कर!यास आिण िनवडू न आलेया सदयांची नाव व यांचे कायम पLे
जसजसे उपलUध होतील याचमाणे रा/य िनवडणूक आयोगाकडू न तशाच रतीने िसद कर!यास्◌ा ितबंध होतो
िकंवा
o या अिधिनयमाखालील पंचायत सिमती9या सदयां9या पदािधवर याचा प रणाम हातो असे मानले जाणार नाही. गट
िवकास अिधकारी हा पंचायत सिमतीचा पदिसद सिचव असेल.

िनयम 76 पंचायत सिमती'या सभापतीचे अिधकार व याची काय#
या अिधिनयमा9या तरतुदी आिण याखालील केलेले िनयम िकंवा िविनमय यां9या अधीनतेने
•

पंचायत सिमतीचा सभापती
o पंचायत सिमती9या सभा बोलावील या सभांचे सयपद धारण करील व यांचे कामकाज चालवील.
o पंचायत सिमतीचे अिभलेख पाहP शकेल.
o अंमलबजावणी9या िकंवा (पंचायत सिमतीचे ठराव आिण िनण,य काया,'वत कर!याचे काम धYन) शासना9या बाबतीत
आिण पंचायत सिमतीचे िहशेब व अिभलेख यां9या बाबतीत गटात काम कणणा-या िजहा प रषदे9या िकंवा िजहा
प रषदेखालील अिधका-यां9या व कम,चा-यां9या करतीचे पय,वेण करील व यांवर िनयं1ण ठेवील.
o गट अनुदानातून हाती _यावयाची कामे व िवकास प रयोजना यां9या बाबतीत मालमLा संपादन कर!यास िकंवा ितची
िव`5 अथवा ितचे हतांतरण कर!यास मंजूरी दे!यात संबंधात रा/य शासनाकडू न िविनिद,7 कर!यात येतील अशा
अिधकारांचा वापर करील.

•

पंचायत सिमती9या सभापतीस
o पंचायत सिमतीकडे कामावर असलेया कोणयाही अिधका-याकडू न िकंवा कम,चा-याकडू न कोणतीही मािहती, िववरण,
िववरणप1 िहशेब िकंवा अहवाल मागवता येईल.
o गटातील िजहा प रषदे9या ताUयात असलेया कोणयाही थावर मालमLेत िकंवा गटातील िजहा प रषदे9या िकंवा
पंचायत सिमती9या िनयं1णाखालील व Kयवथापनाखालील कोणयाही प रसंथेत िकंवा िजहा प रषदेने अशा पंचायत
सिमतीने अथवा ित9या िनदेशानुसार हाती घेतलेले कोणतेही काम िकंवा िवकास प रयोजना गटात चालू असेल या
िठकाणी वेश करता येईल व यांचे िनरीण करता येईल.

कायकारी अिधकारी
िनयम 94 मु*य काय+कारी अिधकारी आिण उपमु*य काय+कारी अिधकारी यांची नेमणूक
•

येक िजहा प रषदेसाठी एक मु=य काय,कारी अिधकारी व एक िकंवा अिधक उपमु=य काय,कारी अिधकारी असतील व यांची
नेमणूक रा/य शासन करील.

•

येक मु=य काय,कारी अिधकारी व उपमु=यकाय,कारी अिधकारी हे रा/य शासनाकडू न बदली केले जा!यास पा1 असतील.

•

जर िजहा प रषदे9या एखादया िवशेष सभेत /यांना या या वेळी िजहा प रषदे9या कोणयाही सभेस उपिथत राह!याचा व
मतदानाचा हI असेल अशा (सहयोगी प रषद सदयांKयित र8) एकूण प रषद सदयांपैक5 दोनतृितयांश कमी नसेल इतOया
प रषद सदयांनी मु=य काय,कारी अिधकारी अिधकारपदावYन परत बोलाव!याची रा/य शासनाकडे मागणी करणा-या ठरावा9या
बाजूने मत िदयास रा/य शासन अशा अिधका-यास प रषदे9या सेवेतून परत बोलवील.

िनयम 95 मु*य काय+कारी अिधकाअिधका-याचे अिधकार व काय#
•
•
•

•

या अिधिनयमा'वये िकंवा याखाली िकंवा या या वेळी अंमलात असलेया इतर कोणयाही कायaाखाली या9यावर िनिद,7पणे
लाद!यात आलेया िकंवा यास दान कर!यात आलेया सव, अिधकारांचा वापर करील.
रा/य शासनाने केलेया िनयमांनुसार िजहा प रषदेचे िकंवा ित9या िनयं1णाखाली अिधपदावर धारण करणारे सव, अिधकारी व
कम,चारी यांची कत,Kये ठरवून देईल.
आजारीपणामुळे िकंवा इतर वाजवी कारणामुळे ितबंध झाला नसयास िजहा प रषदे9या येक सभेस उपिथत राहील. आिण
अशा सभेत /या बाब:वर चचा, चालू असेल ित9या संबंधात पीठासीन ािधका-या9या परवानगीने मािहती िकंवा प7ीकरण देवू
शकेल.
हा अिधिनयम आिण या खाली िनयम यां9या तरतुदी9या अधीनतेने मु=यकाय,कारी अिधकारी
o िजहा प रषदे9या कोणयाही सिमती9या आिण िजहयामधील कोणयाही पंचायत सिमती9या समारंभास हजर राह!यास
o िजहा प रषदेचे िकंवा ित9या िनयं1णाखालील असलेले अिधकारपद धारण करणा-या कोणयाही अिधका-यांकडू न
िकंवा कम,चा-याकडू न कोणतीही मािहती िववरण िववरणप1 िहशेब िकंवा अहवाल मागव!यास
o वग, एक आिण वग, दोन9या अिधका-यांना दोन मिह'यापेा अिधक नसेल इतOया कालावधीसाठी अनुपथीती रजा
मंजूर कर!यास
o कोणताही अिधकारी रजेवर असताना िकंवा याची बदली झाली असताना या9या अनुपथीतीत या9या अिधकारपदावर
काय,भार धारण कर!यासाठी आिण या अिधकारपदाची कामे पार पाड!यासाठी तापूरती Kयवथा कर!यास
o िजहा प रषदेने िकंवा ित9या िनयं1णाखाली असलेले अिधकारपद धारण करणा-या कोणयाही अिधका-याकडू न िकंवा
कम,चा-याकडू न स7ीकरण मागिव!यास हIदार असेल.
o रा/य शासन या बाबतीत वेळोवेळी देईल अशा कोणयाही सव,साधारण िकंवा िवशेष आदेशां9या अधीनतेने कलम 239
खंड (ब) खाली रचना कर!यात आलेया िजहा तांि1क सेवा (वग, ितन) आिण िजहा सेवा (वग, तीन) यांमधील
अिधकारी व कम,चारी यांची नेमणूक रा/य शासन सव,साधारण िकंवा िवशेष आदेशा6ारे िविनिद,7 करील अशा
कोणयाही नावाने संबोध!यास येणा-या अिभकरणाने िकंवा संघटनेने िनवड केलेया उमेदवारां9या यादीतून करील.

िनयम 96 मु*य काय+कारी अिधकाअिधका-या'या अिधकारांचे यायोजन
मु=य काय,कारी अिधकारी लेखी आदेशा6ारे सव,साधारणपणे िकंवा िवशेषरीया /यास अिधकार देईल. अशा िजहा प रषदे9या िनयं1णाखाली
व यास /या कोणयाही शतb व मया,दा घालून देणे यो[य वाटेल अशा शतb9या व मया,दा9या अिधका-या9या िनयं1णाखाली व याखालील
मु=यकाय,कारी अिधका-यास िदलेया अिधकारापcक5 कोणयाही अिधकारांचा वापर करता येईल िकंवा यावर लाद!यात आलेया िकंवा
यां9या मये िनिहत केलेया कत,Kयांपैक5 व कायाRपैक5 कोणतीही कत,Kये व काय+ पार पाडता येतील.

िनयम 96 गट िवकास अिधकाअिधका-याची नेमणूक
येक पंचायत सिमतीसाठी एक गट िवकास अिधकारी असेल व याची नेमणूक रा/य शासन करील.

िनयम 98 गट िवकास अिधकाअिधका-याचे अिधकार व काय#
हा अिधिनयम आिण याखाली केलेले कोणतेही िनयम यां9या तरतुद:9या अधीनतेने गट िवकास अिधका-यास
•

मु=य काय,कारी अिधका-यास सव,साधारण आदेशा9या अधीनतेने पंचायत सिमती9या िनयं1णाखाली काम करणा-या िजहा
प रषदे9या वग, तीन िकंवा वग, चार9या सेवेतील अिधका-यांना िकंवा कम,चा-यांना अनुपथीती रजा मंजूर करता येईल आिण

•

अशा कोणयाही अिधका-यांकडू न िकंवा कम,चा-याकडू न कोणतीही मािहती िववरण, िववरणप1, िहशेब अहवाल िकंवा प7ीकरण
मागिवता येईल.

िनयम 99 िजहा प रषदे'या िवभाग मुखाचे अिधकार व काय#
हा अिधिनयम आिण या अ'वये केलेले िनयम यां9या तरतुद:9या अधीनतेने िजहा प रषदे9या येक िवभाग मुखास
•

आपया िवभागाशी संबंिधत िवभागात काम करणा-या वग, दोन9या सेवेतील अिधका-यां9या कामांचे मंजूरी देता येईल.

•

तो येक वषb आपया िवभागात काम करणा-या वग, दोन9या सेवेतील अिधका-यां9या कामांचे मुयमापन करील आिण
याबाबतचे आपले मत गोपनीयरीया मु=य काय,कारी अिधका-याकडे पाठवील.

•

आजारपणामुळे िकंवा इतर वाजवी कारणामुळे ितबंध झाला नसयास तो िजहा प रषदे9या व िजचा तो सिचव असेल अशा
सिमती9या येक सभेस उपिथत राहील आिण यास पीठासीन ािधका-या9या परवानगीने सभेत /या बाबीवर चचा, चालू असेल
ित9या संबंधात मािहती िकंवा प7ीकरण देता येईल.

िजहा परषदेचे, पंचायत सिमयांचे शासकय अिधकार व कत ये
िनयम 100 िजहा प रषदेचे शासक2य अिधकार व कत+3ये
पोटकलम (2) खालील वेळोवेळी सुधार!यात येणा-या पिहया अनुसूिचमये (िजचा या अिधिनयमात िजहा यादी असा उdेख केला आहे.)
नमूद केलेया िवषयांपैक5 सव, िकंवा कोणयाही िवषयां9या संबंधात िजहा प रषदे9या वाधीन कर!यात आलेया िजहा िनधीतून जेथवर
तरतूद करता येणे शOय असेल तेथवर िजहयामये वाजवी तरतूद करणे आिण िजहयात अशा कोणयाही िवषयाशी संबंधीत असलेली कामे
िकंवा िवकास प रयोजना अंमलात आणणे िकंवा ती सुिथतीत ठेवणे हे िजहा प रषदेचे कत,Kय असेल.

िनयम 106 िजहा प रषदेचे अिधकार व ितची काय#
हा अिधिनयम आिण या खालील रा/य शासनाने केलेले िनयम यां9या तरतुद:9या अधीनतेने िजहा प रषदेस
•

या अिधिनयमा'वये िकंवा याखाली ित9यावर लाद!यात आलेली काय+ व कत,Kये यो[यरीया पार पाड!यासाठी आवXयक या
गो7ी करता येतील.

•

िजहयातील कामे िकंवा िवकास परीयोजना यांना ( या अिधिनयमा'वये गटातील /या कोणयाही कामां9या िकंवा िवकास
प रयोजनां9या संबधात गट अनुदानातून मंजुरी दे!याचे अिधकार पंचायत सिमतीस दे!यात आले आहेत अशी कामे आिण िवकास
प रयोजना नसलेली ) मंजूरी देता येईल.

•

कोणयाही वेळी थायी सिमतीचा िकंवा कोणयाही िवषय सिमतीचा कोणताही कामकाज वृतांत िकंवा ितला नेमून िदलेया
कोणयाही िवषयाबJलचे िकंवा या9याशी संबंिध असलेले कोणतेही िवरणप1 िहशेब ठेवून अहवाल मागवता येतील.

•

आपया अिधका-यांपैक5 व कम,चा-यांपैक5 कोणयाही अिधका-यास िकंवा कम,चा-यास िजहा प रषदे9या कोणयाही सभेस
हजर राह!यास आिण असा अिधकारी िकंवा कम,चारी /या िवभागात काम करीत असेल या िवभागाशी संबंिधत असलेया
कोणयाही बाब:वर यास सdा दे!यास फमा,िवता येईल आिण असा येक अिधकारी िकंवा कम,चारी अशा आदेशाचे पालन करील.

•

या अिधिनयमा'वये िकंवा याखाली जे अिधकार व जी काय+ पंचायत सिमतीकडे िकंवा थायी सिमतीकडे िकंवा िवषय सिमतीकडे
िकंवा पीठासीन ािधका-याकडे िकंवा िजहा प रषदे9या िकंवा िजहा प रषदे9या िनय्◌ा◌ं1ाखालील कोणयाही अिधका-याकडे
िकंवा कम,चा-याकडे प7पणे दान कर!यात आलेली नाहीत िकंवा यां9यावर लाद!यात आलेली नाहीत. अशा बाबीसंबंधातील
अिधकाराचा वापर करता येईल व काय+ पार पाडता येतील.

•

कलम 261 पोटकलम (1) खालील कोणयाही सूचना िदलेया असयास िकंवा कोणतेही िनदेश काढलेले असयास या9या
अधीनतेने थायी सिमतीने िवषय सिमितने पीठासीन ािधका-याने िकंवा िजहा प रषदे9या िकंवा िजहा प रषदे9या
िनयं1णाखालील अिधका-याने घेतलेया कोणयाही िनण,यात सुधारणा करता येईल िकंवा यात फेरबदल करता येईल.

•

िजहा प रषदे9या िनयं1णाखालील असलेले अिधकारपद धारण करणा-या अिधका-यांवर व कम,चा-यांवर शासिनक िनयं1ण
ठेवता येईल आिण

•

या अिधिनयमाखालील सव, कत,Kये व काय+ अंमलबजावणीवर पय,वेण करता येईल.

िनयम 108 पंचायत सिमतीचे अिधकार व ितची काय#
या अिधिनयमा9या िकंवा याखाली /या शासनाने केलेया िनयमां9या तरतुद:9या अधीनतेने येक पंचायत सिमती
•

िजहा प रषदेस आपया िवकास योजना तयार करता याKयात Gहणून गटात हाती _यावया9या कामाचा व िवकास प रयोजनांचा
एक संपूण, आराखडा तयार करील.

•

गटातील थािनक साधनसंfपLीचा शOयतोवर जातीत जात उपयोग कYन घे!या9या Z7ीने गट अनुदानातून हाती _यावया9या
कामांचा व िवकास प रयोजनांचा एक आराखडा तयार करील.

कामकाज
िनयम 111 िजहा प रषदां'या सभा
िजहा प रषदेस आवXयक असेल िततOया वेळा सभा घेता येतील. परंतु ितची शेवटची सभा आिण पुढ9या सभेची तारीख यामये ितन
मिह'यांचा कालावधी असता कामा नये.

िनयम 119 थायी सिमयां'या आिण िवषय सिमयां'या सभा
येक थायी सिमतीत आिण िवषय सिमतीस आवXयक असेल िततOया वेळा सभा घेता येतील परंतु ितची शेवटची सभा आिण ित9य पुढ9या
सभेची तारीख यामये एक मिह'यांचा कालावधी असता कामा नये आिण ित9या सभां9या कामकाजा9या संबंधात रा/य शासन िनयमा6ारे
याबाबतीत िवहीत करील अशा काय,पदतीचे पालन केले पािहजे. कामे आिण िवकास प रयोजना पार पाडणे व या सुिथतीत ठेवणे.

िवकास परयोजनांची अंमलबजावणी
िनयम 123 िवकास प रयोजनांची अंमलबजावणी िजहा प रषदेकडे सोपिवणे
रा/य शासनास या9याकडू न िविनिद,7 कर!यात येतील अशा शतg9या व िनबRधा9या अधीनतेने यास यो[य वाटतील अशा कामांची िकंवा
िवकास प रयोजनांची (मग अशी कामे िकंवा प रयोजना या िजहयातील असोत्◌ा िकंवा िजहयाबाहेरील असोत आिण िजहा यादीतील
कोणयाही िवषयासंबंधी9या असोत वा नसोत) अंमलबजावणी िकंवा ती सुथीतीत ठेवणे शासक5य राजप1ातील आदेशा6ारे कोणयाही िजहा
प रषदेकडे िकंवा पंचायत सिमतीकडे िकंवा दो'हीकडे सोपिवता येईल आिण त(स
ु ार ती कामे या िवकास प रयोजना पार पाडणे िकंवा
सुथीतीत ठेवणे हे िजहा प रषदेचे िकंवा पंचायत सिमतीचे िकंवा यथािथती दोहhचे कत,Kय असेल.

िनयम 124 िजहा प रषदेने पंचायत सिमतीमाफ+त कामे आिण िवकास प रयोजना पार पाडणे
या अिधिनयमा9या पूव,गामी तरतुदीत काहीही अंतभु,त असले तरी परंतू रा/य शासनाने या बाबत िवहीत केलेया िनयमांचे अधीनतेने िजहा
प रषद जी कामे िकंवा िवकास प रयोजना पार पाड!याचे िकंवा सुथीतीत ठेव!याचे ठरवील अशी कोणतीही कामे िकंवा िवकास प रयोजना पार
पाडायचे िकंवा या सुथीतीत ठेव!याचे काम िजहयांमये पंचायत सिमती9या अिभकरणामाफ,त कर!यात येईल.

िनयम 127 िनरी!ण कर8याचा व तांि9क माग+दश+न वग+रे दे8याचा रा:य शासनाचा िकंवा अिधकाअिधका-यांचा
अिधकार
िजहा प रषदेने िकंव पंचायत सिमतीने हाती घेतलेले कोणतेही काम िकंवा िवकास प रयोजना काय,म रीतीने िकंवा काटकसरीने पार
पाड!या9या िकंवा या सुिथतीत ठेव!या9या योजनासाठी रा/य शासना9या सव,साधारण िकंवा िवशेष आदेशा6ारे ािधकरत केलेया
अिधका-यास Kयि8स असे वाटले क5 िजहा प रषदे9या िकंवा ित9या िनयं1णाखाली असलेया /या कोणयाही अिधका-याकडे िकंवा
कम,चा-याकडे असे कोणतेही काम िकंवा िवकास प रयोजना पार पाड!याचे िकंवा ती सुिथतीत ठेव!याचे काम सोपिवले असेल यास या
प रयोजनेसाठी तांि1क माग,दश,न िकंवा सहाBय देणे.
आवXयक आहे तर काम सोपिवले असेल यास या योजनासाठी तांि1क माग,दश,न िकंवा सहाBय देणे आवXयक आहे तर अशा रीतीने
ािधकरत केलेया अिधका-यास िकंवा Kयि8स अशा कामाचे िकंवा िवकास प रयोज्◌ानेचे िनयतकालाने िनरीण करता येईल आिण अशा
कामां9या िकंवा िवकास प रयोजनां9या संबंधात यास आवXयक वाटेल असे माग,दश,न करता येईल िकंवा सहाBय सdा देता येईल आिण तो
आपण केलेया िनरीणाचा अहवाल मु=य काय,कारी अिधका-याकडे सादर करील व यात अशा िनरीणात आढळू न आलेया िनयमबाहय
आिण सुधारणेसाठी आपया सूचना नमूद करील.

