


        ग्रामपंचायत माहिती 

ग्रामऩचंायत माहषती 



ग्रामऩचंायत वळवयक 
माहषतीशाठी 

ग्रामपंचायत विषयक 



ळन षक्क शममती 
कड ेआऱेल्या 
प्रकरणाची माहषती.

शममती स्थाऩनेचा हदनांक 

शाठळणे 
CLICK कराळे 

ळन षक्क शममती (प्रऩत्र-२०)



ग्रामशभेकड ेप्राप्त प्रकरणाची माहषती. 

प्रकरणाचे नाळ ननळडणे. प्रकरण दाखऱ करणारी व्यक्ती ग्रामशभा स्तराळर मान्यत ेवळवयी ऩयााय ननळडणे.

शभे कडून उऩवळभागीय 
स्तराळर प्रकरण प्राप्त झाऱ े
का ऩयााय ननळडणे.



प्रकरणाचे नाळ ननळडणे. प्रकरण दाखऱ करणाऱ्याचे नाळ. 

उऩवळभागीय स्तराळर प्राप्त प्रकरणे.

उऩवळभागीय स्तराळर प्रकरण मान्य आषे का ते ननळडणे.



मषीना ननळडून 
योग्य माहषती 
भरणे.

ळसृ ऱागळड ळ शंळधान 

शंरक्षसत 
ळसृांचा 
तऩऴीऱ ळ 
माहषती.

ळसृ ऱागळड 
कायाक्रमा 
अतंगात खचा. 



मषीना ननळडून 
योग्य माहषती 
भरणे.

शमदृ्ध ग्राम योजने अतंगात ऩात्र ग्रामऩचंायत माहषती.

घरऩट्टी ळ 
ऩाणीऩट्टी 
मागीऱ कर 
ळशऱुी वळवयी 
आकडळेारी.
ऴौचाऱय 
शंख्या ळ 
टक्केळारी. 

ग्राम शभा ठराळ 
आकडळेारी. 



मषीना ननळडून 
अनतक्रमावळवयी  
योग्य माहषती 
भरणे.

शाठळणे CLICK 
कराळे.

अनतक्रमनाळरी
ऱ ग्रामऩचंायत 
कारळाई 
तऩऴीऱ.

ग्रामऩचंायत षद्दीतीऱ अनतक्रमणे.



२)आर्थाक ळवा  
ननळडून कुटंुब ळ 
ऴौचाऱय 
तऩऴीऱ.  

१) नळीन ळर 
CLICK कराळे.

३) शाठळणे करून 
प्रमाणणत करणे.

ऴाऱेय 
ऴौचाऱये ळ 
मुतारी 
आकडळेारी.ऴाला ळ 

आगंणळाडी शंख्या. 
षगणदारी मुक्तता 
ळ ननमाऱग्राम 
वळवयी माहषती. 



वळकाश  
आराखड्याची  
योग्य माहषती 
भरणे.

शाठळणे CLICK 
कराळे.

वळवय ळ ऩयााळरण आराखडा माहषती 

वळकाश आराखडा नगर रचनाकार  
यांचे कड ेमंजुरीश शादर केऱा कक 
 नाषी ऩयााय ननळडाळा.



कामावळवयी  
योग्य माहषती 
भरणे. शाठळणे CLICK 

कराळे.

योजनेअतंगात प्रस्तावळत/मंजरू/ऩूणा कामाचा तऩऴीऱ माहषती.

वळकाश आराखडा नगर रचनाकार  
यांचे कड ेमंजुरीश शादर केऱा कक 
 नाषी ऩयााय ननळडाळा.



शाठळणे CLICK 
कराळे.

योजनेअतंगात प्रस्तावळत/मंजरू/ऩूणा कामाचा तऩऴीऱ माहषती.

वळकाश ळ ऩयााळरण 
आराखडा कामाची योग्य 
माहषती भरणे.

कामाचे नाळ ननळडणे.

मंजरू ननधी,कामाची स्स्थती ळ खचा. 



शाठळणे CLICK 
कराळे.

ग्रामऩचंायत अमभऱेखांची(दस्ताळेज शुरसा,ळगीकरण ळ शगंणीकरण)

महषना ननळडणे.
शळा नमुने,ननधी 
रस्जस्टर वळवयी 
योग्य ऩयााय 
ननळडणे.

ळगीकरण केऱेऱे 
रेकॉडा ळ दस्ताळेज 
शुरसते वळवयी 
ऩयााय ननळडणे.



ननळडणूक ळ 
आरसण वळवयी 

ननळडणूक ळ आरसण माहषती 



शाठळणे CLICK 
करून प्रमाणणत 

कराळे.
१) नळीन ळर 
CLICK कराळे.

 शरऩंच 
आरसणाची  
माहषती भरणे.

ग्रामऩचंायत 
ननळडणूक 
वळवयी 
माहषती.

ग्रामऩचंायत शरऩंच ननळडणूक ळ आरसण माहषती (प्रऩत्र-५)



शाठळणे CLICK 
करून प्रमाणणत 

कराळे.

शद्स्यावळवयी  
योग्य माहषती 
भरणे.

ग्रामऩचंायत शदस्यांची माहषती (प्रऩत्र-१) 



शाठळणे CLICK करून 
प्रमाणणत कराळे.

शरऩंचावळवयी  
योग्य माहषती 
भरणे.

ग्रामऩचंायत शरऩंचांची माहषती (प्रऩत्र-१) 

ग्रामऩचंायत शदस्या ऩैकी 
‘शरऩंचाचे’ नाळ ननळडाळे.



शाठळणे CLICK करून 
प्रमाणणत कराळे.

उऩशरऩंच वळवयी 
योग्य माहषती 
भरणे.

ग्रामऩचंायत उऩशरऩंचांची माहषती (प्रऩत्र-१) 

ग्रामऩचंायत शदस्या ऩैकी 
‘उऩशरऩंचाचे’ नाळ 
ननळडाळे.



शाठळणे CLICK करून 
प्रमाणणत कराळे.

प्रस्ताळ शादर  
हदनांक ळ शादर 
कर्तयााचे नाळ ळ 
कारण भरणे.

योग्य 
प्रास्तावळक 
ऩदर्धकारी ळ 
कारळाई 
ननळडणे.

ऩदार्धकारी कारळाई प्रस्ताळ 



शाठळणे CLICK करून 
प्रमाणणत कराळे.

ऩदार्धकारी 
माहषती भरणे.

कारळाई/ररक्त ऩदांची माहषती (प्रऩत्र-२७)

प्रस्तावळक 
ऩदाधीकारीचे नाळ 
ळ ऩद्नाळ ननळडणे.
ऩदार्धकारी 
षुद्दा,ळॉडा ळ 
आरक्षसत ळगीकरण 
ननळडणे.

कारळाई 
ननकाऱ,शद्यस्स्थती 
ळ अर्धननयक कऱम 
ननळडणे. 



प्रऩत्र १ ळ ३५-
ग्रामशेळक माहषती.

कमाचारी वळवयक 



शाठळणे CLICK  
कराळे.

ग्रामशेळक ककंळा  
ग्रामवळकाश 
अर्धकारी वळवयी  
योग्य माहषती 
भरणे ळ ननळडणे. 

१) नळीन ळर 
CLICK कराळे.

ग्राम शेळक/ग्रामवळकाश अर्धकारी माहषती 



शाठळणे CLICK 
कराळे.

 कमाचारी वळवयी 
योग्य माहषती 
ननळडणे ळ  
भरणे.

१) नळीन ळर 
CLICK कराळे.

ग्रामऩचंायती मधीऱ मंजरू ऩदांची माहषती 



शाठळणे CLICK 
कराळे.

कमाचारी वळवयी  
शंऩूणा ळ योग्य 
माहषती भरणे.

१) नळीन ळर 
CLICK कराळे.

ग्रामऩचंायती मधीऱ कमाचारी माहषती 



वळत्तीय 
माहषतीवळवयी

वळत्त वळवयक 



शाठळणे CLICK 
कराळे.

 आर्थाक ळवा, 
मऱऱाळाचे नाळ ळ 
महषना ननळडणे.

१) नळीन ळर 
CLICK कराळे.

ऱीऱाळावळवयी योग्य माहषती भरणे.

मऱऱाळ माहषती 



शाठळणे CLICK  
कराळे.

मऱऱाळा वळवयी  
योग्य माहषती 
भरणे.

१) नळीन ळर 
CLICK कराळे.

 आर्थाक ळवा, 
मऱऱाळाचे नाळ ळ 
महषना ननळडणे.

आठळडा बाजार/गुरांचे बाजार/जत्र/तऱाळ इ. बाबत रक्कम ळशुऱी बाबत अषळाऱ. 



शाठळणे CLICK 
कराळे.

योग्य आर्थाक 
ळवा ळ महषना 
ननळडणे.

१) नळीन ळर 
CLICK कराळे.

योग्य 
ममलकतधारक 
क्रमांक 
ननळडणे.

कजााचे 
कारण,काऱाळधी ळ 
रक्कम भरणे.

कजााची माहषती 



शाठळणे CLICK  
कराळे.

योग्य महषना,ळवा 
ननळडणे.

१) नळीन ळर 
CLICK कराळे.

ळशऱू 
केऱेल्या 
करा वळवयी 
माहषती. 

स्जल्षा ग्राम वळकाश ननधी कजा ळ व्याज ळशुऱी अषळाऱ 

कजााचे 
कारण,रक्कम ळ 
इतर माहषती 
भरणे . 



शाठळणे CLICK  
कराळे.

 योग्य आयोग, 
ग्रांट ळ षप्ता नं. 
माहषती ननळडणे.

प्राप्त ननधी 
ळ शंबरं्धत 
कामावळवयी 
माहषती. 

वळत्त आयोग 

योग्य महषना,ळवा 
ननळडणे.

कामाची स्स्थती ळ 
उऩयोर्गता प्रमाणऩत्र 
वळवयी योग्य ऩयााय 
ननळडणे.




