


 
कलम 4 (1) (b) (i) 

 

पशसंुवर्धन ववभाग संरचनात्मक तक्ता 

 

मखु्य काययकारी अधिकारी 

 

अधिधरक्ि मखु्य काययकारी अधिकारी 

 

उपमखु्य काययकारी अधिकारी (सा.प्र.धि) 

 

धिल्हा पशसंुिियन अधिकारी 

 

                                         िाधिक शाखा                            आस्थापना शाखा 

 

                            पशिुन धिकास अधिकारी ( िर्य-1 )       सहाय्यक प्रशासन अधिकारी 

 

                          कधनष्ठ प्रशासन अधिकारी 

 

                                             िधरष्ठ सहाय्यक 

 

                                           कधनष्ठ सहाय्यक (लेखा) 

 

                                           कधनष्ठ सहाय्यक(धलधपक) 

 

                                         चालक 

 

                                           पधरचर 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
कलम 4(1)(b)(i) 

विल्हा•पशुसंवर्धन अवर्कारी विल्हा पवरषद रत्नावगरी कार्यालर्यातील कारे्य व कतधव्रे्य र्यांचा तपवशल.. 

कायालयाचे नाि               :  विल्हा•पशुसंवर्धन अवर्कारी, धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री. 

पत्ता                        :    डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भिन,पधहला मिला,धिल्हा पधरषदा रत्नाधर्री. 

कायालय प्रममुख                        :  विल्हा•पशुसंवर्धन अधिकारी धिल्हा पधरषद  रत्नाधर्री  

शासकीय धिभार्ाचे  नाि              : ग्राम धिकास ि िलसंिारण धिभार्,• पशुसंवर्धन धिभार्  

कोणत्या मंिालयीन खात्याच्या       : ग्राम धिकास धिभार्/ पशुसंवर्धन धिभार्  

काययक्षेि                               :    रत्नाधर्री धिल्हा :भौर्ोधलक•: 8,16,470 हे.कोकण धिभार्, 

                                                    कायानरुुप :धिकास पशसंुिियन  

 धिधशष्ठ काये                             :  ग्रामधिकासाचे सधनयंिण/ पशसंुिियन धिकासाचे सधनयंिण 

धिभार्ाचे ध्येय/िोरण         : पशसंुिियन ि दगु्ि धिकास                                        

सिय संबंधिि कमयचारी             : पशिुन धिकास अधिकारी (िर्य 1•)(त ांत्रिक), सहाय्यक प्रशासन  
                                                अधिकारी/कधनष्ठ प्रशासन अधिकारी/                                                 
                                                 कधन.सहा.(लेखा) /िधरष्ठ सहा./कधनष्ठसहा. (धलधपक)    
 
   कायय            :  पशसंुिियन  धिभार्ाशी  संबंधिि  प्रशासकीय,िांधिक ,आर्थथक ि क्षेधिय  
                                                    कामकाि 
 
कामाचे धिस्ििृ स्िरुप                   : पशसंुिियन ि दगु्ि धिकास                                       
 
मालमते्तचा िपधशल            : पशसंुिियन धिभार्,धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री यांचेकडे औषिासाठी              
                                                    संर्मेश्िर येथे र्ोडािून आहे ि दापोली,खेड,धचपळूण,र्हुार्र, देिरुख,  
                                                    रत्नाधर्री,लांिा,रािापरू येथे िालकुा स्िरािर लस साठा उपलब्ि  
                                                    असिो. 
 
 
उपलब्ि सेिा          :     1. पशसंुिियन योिनांचा माधहिी फलक कायालयाचे दशयनीभार्ािर  
                                                         लािणेिआलेला आहे. 
                                                    2.पशसंुिियन धिभार्, धि.प.रत्नाधर्री कडील माधहिी अधिकारी,    
                                                        सहा.माधहिी अधिकारी ि अपीलीय अधिकारी यांचे नाि ि हुद्या या  
                                                        माधहिी िक्िा कायालयाच्या दशयनी भार्ािर लािणेि आला आहे. 
 
संस्थेच्या संरचनात्मक िक्त्यामध्ये         :    -- 
काययक्षेिाचे प्रत्येक स्िरािरचे िपधशल     
 
कायालयीन दरूध्िनी क्रमांक             : 02352/222298      
 
साप्िाधहक सटु्टी ि धिधशष्ट सेिेसाठी      : शधनिार,रधििार    िेळ- 9.45 िे 6.15  
ठरधिलेल्या िेळा                                     
                                              
 
D3 MAHITICHA ADHIKAR NEW (PCS) 
 
 
 



 
कलम 4 (1)  b (ii) नमनुा अ 

विल्हा पवरषद रत्नावगरी रे्यथील धिल्हा पशसंुिियन अवर्कारी कार्यालर्यातील अवर्कारी व कमधचारी 
र्यांच्र्या अवर्कारांचा तपवशल. 

 
अ.
क्र 

पदनाम अवर्कार - आर्थथक कोणत्र्या कार्यद्या / वनर्यम 
/शासन वनणधर्य / 
पवरपत्रकानसुार 

अवभप्रार्य 

1 2 3 4 5 
1 
 
 

धिल्हा पशसंुिियन 
अधिकारी, धिल्हा 
पधरषद रत्नाधर्री. 
 

1. आहरण ि संधििरण  
    अधिकारी म्हणनू काम   
     करणे.  
2. प्रिास, सण अग्रीम  
    मंिरूी. 
3.  साधदल खचय (आििी  
     र.रु.10000/- ि  
    अनाििीर.रु.15000/- 
    पयंि . 
4. कोटेशन धनधिदा  
    स्स्िकारणे. 
5. िाहन दरुुस्िी,ऑईल/  
    धडझेल यासाठी होणारा  
    खचय 
6. धनरुपयोर्ी साधहत्याची  
    धिल्हेिाट लािणे. 
7.कमयचाऱयांचे िेिन,     
    प्रिास , सादील, रिा  
   िेिन धबलांिर सहया  
   करणे. 
 
 
 
 

1. 8. कायालयािील िर्य-3        
2.      िर्य-4 कमयचाऱयांच्या        
3.      सिय प्रकारच्या  रिा  
4.      मंिरूी (असािारण रिा  
5.      िर्ळून) 

9.कायालयािील िर्य-3,  
   िर्य-4 कमयऱयांिर      
   धशस्िभंर् कारिाई  
   (धकरकोळ धशक्षा करणे.) 
 

1.महाराष्र धिल्हा पधरषद ि  
   पं.स.अधिधनयम 1961 चे  
   कलम 96, 125,126, 128 
ि 
   141 (2)  
2.महाराष्र धिल्हा पधरषद ि    
   पं.स.सादील खचय धनयम  
   1968 
3. मा.म.ुका.अ.,धि.प.रत्नाधर्री 
   यांिकडील पि क्र.िीएडी/ 
   सी-2 /डेधलरे्शन/112/  
   धद.4.1.84   
4. .म.ुका.अ.,धि.प.रत्नाधर्री 
    यांिकडील पि क्र.रधिप/  
    धित्त/ फ-1/ ऑडीट/ 1687 
    92/ धद.15.5.92 
1..म.ुका.अ.,धि.प.रत्नाधर्री 
   यांिकडील पि क्र.िीएडी/ 
   सी-2 /डेधलरे्शन/112/  
   धद.4.1.84                                       
2.मा.म.ुका.अ.धि.प.रत्नाधर्री 
यािकडील पि 
क्र.रधिप/साप्रधि/4848/201
5 धद.14.9.2015 
1. महाराष्र धिल्हा  
    पधरषद ि पं.स. 
   अधिधनयम 1961  
   चे  कलम 96 
2.मा.म.ुका.अ., 
   धि.प.रत्नाधर्री 
   यांिकडील पि  
   क्र.िीएडी/सी-2   
  /डेधलरे्शन/112/  
   धद.4.1.84   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                          कलम 4(1)b (ii)         
 

अ.
क्र 

पदनाम अधिकार - प्रशासकीय कोणत्या कायद्या / 
धनयम /शासन धनणयय 

/पधरपिकानसुार 

अधभप्राय 

1 2 3 4 5 
1 
 
 

धिल्हा पशसंुिियन 
अधिकारी, धिल्हा 
पधरषद रत्नाधर्री. 
. 

1.    
      10.कायालयािील िर्य-3 िर्य-4     
           कमयचाऱयांची िेिनिाढी मंिरू  
           करणे. 
      11.सहा.पश.ुधि.अधि./पश.ुपयय./ 
           व्रणोपचारक यांच्या बदल्या  
           प्रस्िाधिि करणे. 
      12.िर्य-3, िर्य-4 कमयचाऱयांचे  
           र्ोपनीय अहिाल धलहीणे. 
      13.िर्य-1,िर्य-3, िर्य-4  
           कमयचाऱयांच्या दैनंधदन्या मंिरू  
           करणे. 
      14.िर्य-1,िर्य-3, िर्य-4  
            कमयचाऱयांच्या एक िषािरील  
            देयकांना (िेिन,प्रिास ि इिर)  
            मंिरूी देणे. 
      15.धिहीि योिनांना िांधिक ि  
           प्रशासधकय मान्यिा देणे. 
 

 
1. महाराष्र धिल्हा  
    पधरषद ि पं.स. 
   अधिधनयम 1961  
   चे  कलम 96 
2.मा.म.ुका.अ., 
   धि.प.रत्नाधर्री 
   यांिकडील पि  
   क्र.िीएडी/सी-2   
  /डेधलरे्शन/112/  
   धद.4.1.84   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

कलम 4 ( 1) (b) (ii)  नमनुा (ब) 
विल्हा पवरषद रत्नावगरी रे्यथील पशुसंवर्धन ववभाग  कार्यालर्यातील  अवर्कारी व कमधचारी  र्यांच्र्या 
कतधव्र्याचा तपवशल.  
अ.
क्र 

पदनाम कतधव्रे्य कोणत्र्या कार्यद्या 
/ वनर्यम /शासन 

वनणधर्य / 
पवरपत्रकानसुार 

अवभप्रार्य 

1 2 3 4 5 
1 डॉ.िनंिय धशिािी 

िर्दाळे,धिल्हा 
पशसंुिियन अधिकारी 
(प्रभारी) 

आहरण ि धििरण अधिकारी कें द्र/ राज्य 
शासनाच्या धि.प.कडील सिय योिनांची  
िसेच धि.प.च्या स्िि:च्या उत्पन्नािनू 
पशसंुिियन ि दगु्ि धिकास सधमिी माफय ि 
सचुधिलेल्या पशसंुिियन धिषयक 
योिनाची र्ाि पािळी पयंि 
अंमलबिािणी करणे ि सधनयंिण करणे. 
पशसंुिियन ि दगु्ि धिकास सधमिीचे 
सधचि म्हणनू पशसंुिियन ि दगु्ि धिकास 
सधमिी सभांचे आयोिन करणे ि 
मार्यदशयन करणे. सियप्रकारच्या सभांना 
उधपस्स्थि राहून माधहिी देणे. क्षेिीय 
िपासणी करुन योिनांचे सधनयंिण करणे. 
कायालयीन व्यिस्थापन करणे. 
 

म.धि.प.पं.स. 
अधिधनयम 1961 
धनयम 95 (ख) 

 

2 डॉ.सधुचिा साहेबराि 
शशदे,पशिुन धिकास 
अधिकारी 

पशसंुिियन योिनांची िांधिक माधहिी 
ियार करणे, मंिरूी घेणे, अंमलबिािणी 
ि क्षेधिय िपासणी करुन सधनयंिण ठेिणे.  
पशसंुिियन योिनांची िांधिक माधहिी 
ियार करणे.मंिरूी घेणे,अंमलबिािणी ि 
क्षेधिय िपासणी करुन सधनयंिण ठेिणे. 
 

म.धि.प.पं.स. 
अधिधनयम 1961 
धनयम 95 (ख) 

 

3) श्री.पी.एस.काळे, 
सहा.प्रशासन 
अधिकारी 

कायालयीन पययिेक्षण आस्थापना 
शाखा/िांधिक शाखा ि कायानधनहाय कामे 
करुन घेणे 
 

म.धि.प.पं.स. 
अधिधनयम 1961 
धनयम 95 (ख) 

 

4)  श्री.एच.एम.सािंि, 
कधनष्ठ प्रशासन 
अधिकारी 

कायालयीन  पययिेक्षण आस्थापना शाखा/ 
िांधिक शाखा ि कायानधनहाय कामे करुन 
घेणे 

म.धि.प.पं.स. 
अधिधनयम 1961 
धनयम 95 (ख) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5 श्रीम.श्रध्दा संिय  
सािंि, िधरष्ठ 
सहाय्यक 

काया-1 
 

1.कायालयीन कमयचारी यांची संपणूय आस्थापना. 
2. सहा.पश.ुधि.अधि.,पश.ुपयय.ि व्रणोपचारक यांचे बाबि  
3. भधिष्य धनिाह धनिी प्रस्िाि मंिरू करणे 
4. रिा रोखीकरण प्रस्िाि मंिरुीसाठी सादर करणे  
5.र्टधिमा मंिरुी साठी सादर करणे  
6.िेिनधनस्श्चिी करणे 
7.सेिाधनितृ्ती िेिन प्रकरणे ि सिुारीि सेिाधनितृ्ती िेिन प्रकणे 
ियार करणे 
8. िेष्ठिासचुी प्रधसध्द करणे 
9. सियसािारण बदल्या,पदोन्निी,इ. 
10. र्ोपधनय अहिाल इिर सिय आस्थापना धिषयक बाबी 
11.सहा.पश.ुधि.अधि.,पश.ुपयय.ि व्रणोपचारक  
12.माधसक अहिाल 
13.कायालय प्रमखुांनी िेळोिेळी सांधर्िलेली कामे 

6 श्री.सधचन सरेुश 
कांबळे, कधनष्ठ 
सहाय्यक (धलधपक) 

काया- 2 1) पशिुन धिकास अधिकारी यांची संपणूय आस्थापना. 
2) अधिकारी ि कमयचारी यांची िेिन देयक,पंचायि राि सेिाथय लेव्हल      
      1 ि 2   
3)कायालयीन िाहन 
4) भधिष्य धनिाह धनिी प्रस्िाि मंिरू करणे 
5) रिा रोखीकरण प्रस्िाि मंिरुीसाठी सादर करणे  
6) र्टधिमा मंिरुी साठी सादर करणे  
7) िेिनधनस्श्चिी करणे 
8) सेिाधनितृ्ती िेिन प्रकरणे ि सिुारीि सेिाधनितृ्ती िेिन प्रकणे 
ियार करणे 
9)  र्ोपधनय अहिाल इिर सिय आस्थापना धिषयक बाबी 
10) िैदयधकय देयके ि सिय संिर्ाची प्रिास भत्ता देयके 
11)) साधदल देयके 
12) कायालयीन स्टेशनरी ि साधहत्य खरेदी 
13) स्टॉक बकु डेडस्टॉक 
14)कायालय प्रमखुांनी िेळोिेळी सांधर्िलेली कामे 

7 श्रीम.धदपाली मनोहर 
झेमणे,पशिुन       
पययिेक्षक (िात्पुरिे) 

काया.-3 1. धिल्हा िार्थषक योिना अंिर्यि सिय योिनांचे धनिी मार्णी 
करुन मार्णीनसुार धनिी उपलब्ि झाल्यािर िांधिक ि 
प्रशासधकय मान्यिा घेिून ऑनलाईन अिय स्स्िकारुन 
त्यांची ऑनलाईन कार्दपिांची छाननी करुन धनिड 
सधमिीद्वारे अिांना मंिरूी देणे. ि र्ट धिकास अधिकारी/ 
पशिुन धिकास अधिकारी (धिस्िार), पंचायि सधमिी 
यांना लाभाथी मंिरूी आदेश ि धनिी धििरण आदेश देणे. 
कायासन 4 कडे धित्तपे्रषण बाबि (धनिी) माधहिी सादर 
करणे. 

2. धिल्हा पधरषद सेस योिना अंिर्यि सिय योिनांचे धनिी 
मार्णी करुन मार्णीनसुार धनिी उपलब्ि झाल्यािर 
िांधिक ि प्रशासधकय मान्यिा घेिून ऑफलाईन अिय 
स्स्िकारुन त्यांची ऑफलाईन कार्दपिांची छाननी करुन 
धनिड सधमिीद्वारे अिांना मंिरूी देणे. ि र्ट धिकास 



अधिकारी/ पशिुन धिकास अधिकारी (धिस्िार), पंचायि 
सधमिी यांना लाभाथी मंिरूी आदेश ि धनिी धििरण 
आदेश देणे. कायासन 4 कडे धित्तपे्रषण बाबि (धनिी) 
माधहिी सादर करणे 

3. धिल्हा पधरषद अंिर्यि अधिनस्ि पशिुैद्यधकय 
दिाखान्यांच्या आिश्यक बांिकामांना मा. धिल्हाधिकारी 
िथा अध्यक्ष, धिल्हा धनयोिन सधमिी रत्नाधर्री येथे धनिी 
मार्णी ि दाधयत्ि मार्णी करणे. 

4. सिय योिनांचा माधसक प्रर्िी अहिाल धिल्हा धनयोिन 
सधमिी रत्नाधर्री ि सामान्य प्रशासन धिभार् यांना सादर 
करणे 

5. आिश्यक धनिी मार्णी करणे. 
6. उपलब्ि झालेल्या धनिीचा योग्य धनयोिन करुन माचय 

अखेर खचय करणे. 
7. टपाल नोंदिही काययिाही करुन अद्यािि करणे 
8. योिनांची PPT ियार करुन सादर करणे 
9. कें द्र परुस्कृि योिनांना िांधिक ि प्रशासधकय मान्यिा 

घेिून आलेल्या धनिीचे धनयोिन करुन कायासन 4 कडे 
धित्तपे्रषण बाबि (धनिी) माधहिी सादर करणे. 

10. अधभलेख िर्थर्करण करणे. 
8 श्री.सयुयकांि सोन ू

घाणेकर, कधनष्ठ 
सहाय्यक (लेखा) 

काया.-4 1)अथयसंकल्प (बिेट) 
2)माधसक/िार्थषक खचय िाळमेळ 
3)धि.प.सेस/धनयोिन,िधरष्ठ कायालय,माधसक प्राप्ि अनदुान ि 
खचय िाळमेळ 
4)अनदुान धनिारण ि िाटप 
5)शासकीय प्राप्ि अनदुान कोषार्ारािनू काढणे 
6) धिधनयोर् दाखले,अखर्थचि भरणा रक्कम 
7) िनाकषय धििरण नोंदणी  
8) लेखापधरक्षण(स्थाधनक धनिी,महालेखाकार,पंचायि राि) 
9) िनादेश नोंदिही ि कॅशबकु अदयािि करणे 
10)कायालय प्रमखुांनी िेळोिेळी सांधर्िलेली कामे 

9 श्रीमिी. िाधसफा 
सोलकर, 
 कधनष्ठ सहाय्यक 
 
 
 

काया -5 
 

1)आिक-िािक टपाल नोंदणी. 
2)धरसीट-केस एकधिकरण र्ोषिारा. 
3)धिशेष संदभय नोंदिहया 
4)पशसुधमिी सभा, खािे प्रमखु सभा इिर सभा ि इिर सभा 
5)आयकु्ि/खािे प्रमखु िार्थषक िपासणी ि पिूयिा 
6)िाषीक प्रशासन अहिाल एकिीकरण, 
7)अधभलेख िर्ीकरण 
8) धिल्हा पशसंुिियन अधिकारी ि पशिुन धिकस अधिकारी 
संभाव्य धफरिी ि दैनंधदनी सादर करणे 
9) पशिुन धिकास अधिकारी यांची प्रिास भत्ता धबले ियार करणे. 
10) धिल्हा पधरषद सधमिी सदस्य प्रिास भत्ता देयक धबले ियार 
करणे. 
11) सिय प्रकारचे साधहत्य धनलेखन प्रस्िािाला मंिरूी घेणे. 



12)कायालय प्रमखुांनी िेळोिेळी सांधर्िलेली कामे 

10 श्रीम.धदपाली मनोहर 
झेमणे,पशिुन       
पययिेक्षक (िात्पुरिे) 

काया-6 1. िांधिक कामकािाचे सिय अहिाल मा. आयकु्ि 
पशसंुिियन, औंि पणेु, मा. प्रादेधशक सहआयकु्ि 
पशसंुिियन, मुंबई, िसेच मा. धिल्हा पशसंुिियन 
उपआयकु्ि, रत्नाधर्री म.ु धचपळूण येथे दर महा सादर 
करणे. 

2. माधसक प्रर्िी अहिाल दर महा िालकुाधनहाय एकधिि 
करुन मा. धिल्हा पशसंुिियन उपआयकु्ि, रत्नाधर्री म.ु 
धचपळूण येथे सादर करणे. 

3. नैसर्थर्क आपत्ती अहिाल दर आठिडा मा. उप मखु्य 
काययकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन धिभार्, धिल्हा 
पधरषद रत्नाधर्री येथे सादर करणे. 

4. पशिुैद्यधकय दिाखान्यांना आिश्यक लस मार्णी मा. 
धिल्हा पशसंुिियन उपआयकु्ि, रत्नाधर्री म.ु धचपळूण 
यांना करणे. 

5. िार्थषक प्रशासन अहिाल मा. धिल्हा पशसंुिियन 
उपआयकु्ि, रत्नाधर्री म.ु धचपळूण येथे सादर करणे. 

6. िनािरांना लधसकरण केलेला ि लस धशल्लक अहिाल 
सादर करणे. 

7. टपाल नोंदिही अद्यािि करुन टपालिर काययिाही करुन 
धनकाली काढणे. 

8. मा. धिल्हा पशसंुिियन अधिकारी यांच्या माधसक सभांना 
िांधिक कामकािाचे अहिाल देणे. 

9. मा. धिल्हा पशसंुिियन अधिकारी यांनी आयत्या िेळी 
सांधर्िलेले कामकाि सादर करणे. 

10. अधभलेख िर्थर्करण करणे. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



कलम 4 (1) ब (iii) 
धनणयय प्रधक्रयेिील पययिेक्षण ि िबाबदारीचे उत्तरदाईत्ि धनस्श्चि करुन काययपध्दिीचे प्रकाशन  

(कामाचा प्रकार/नाि )  
               पशुसंवर्धन ववभाग, विल्हा पवरषद रत्नावगरी कडील कतधव्रे्य पार पाडण्र्यासाठी  खालील  
            प्रमाणे  
                धनयम, अधिधनयम यांच्या पसु्स्िका ि शासनाच्या मार्यदशयक सचूनांचा िापर केला िािो. 

1. महाराष्र धिल्हा पधरषद ि पंचायि सधमिी अधिधनयम 1961  
2. महाराष्र धिल्हा पधरषद ि पंचायि सधमिी लेखासंधहिा धनयम 1968  
3. महाराष्र नार्री सेिा धनयम 1981 (सिय)  
4. महाराष्र धिल्हा पधरषद धिल्हा सेिा (सेिाप्रिेश) धनयम 1967  
5. महाराष्र धिल्हा पधरषद धिल्हा सेिा (िियणकू) धनयम 1967  
6. महाराष्र धिल्हा पधरषद धिल्हा सेिा (धशस्ि ि अपील) धनयम 1964  
7. महाराष्र धिल्हा पधरषद ि पंचायि सधमत्या (अथयसंकस्ल्पय अंदाि) धनयम 1966  आधण  

महाराष्र धिल्हा पधरषद ि पंचायि सधमत्या (धनिीचे पनुर्थिधनयोिन) धनयम 1971. 
8. महाराष्र कोषार्ार अधिधनयम  
9. कृधष पशसंुिियन दगु्िव्यिसाय धिकास ि मत्स्य व्यिसाय धिभार्ा कडील शासन धनणयय 

क्र.धििायो-2011/प्र.क्र.305/पदमु-4, मंिालय मुंबई/ धद.24 ऑर्स्ट 2020 
10. कृधष पशसंुिियन दगु्िव्यिसाय धिकास ि मत्स्य व्यिसाय धिभार्ा कडील शासन धनणयय 

क्र.पधिआ-1020/प्र.क्र.110/पदमु-3, मंिालय मुंबई/ धद.25 मे  2021 
11. मा.मखु्य काययकारी अधिकारी यांनी िेळोिेळी  खािेप्रमखुांना प्रदान केलेले अधिकार  

क्र.रधिप/साप्रधि/िी-2/112/डेधलरे्शन/धदनांक4.1.1984 
12. शासनाकडून िेळोिेळी प्राप्ि होणारे योिनांचे/प्रशासकीय सिुारीि आदेश. 
13. कार्यालर्यीन आदेश 

अ.क्र. कामाचे स्िरुप कालाििी 
धदिस 

कामासाठी 
िबाबदार 
अधिकारी 

अधभप्रा
य 

1 2 3 4 5 
   1 पशसंुिियन धिभार्ाकडील  कमयचाऱयांचे कायासना कडील 

प्रशासकीय आर्थथक धिषयांच्या नस्िी कधनष्ठ सहाय्यक , 
िधरष्ठ सहाय्यक, कधनष्ठ प्रशासन अधिकारी ,सहाय्यक 
प्रशासन अधिकारी यांचेमाफय ि धिल्हा पशसंुिियन 
अधिकारी यांचेकडे पाठधिल्या िािाि. याचप्रमाणे अथय 
धिषयक नस्िी क.सहा (लेखा) यांचेमाफय ि कधनष्ठ प्रशासन 
अधिकारी ,सहाय्यक प्रशासन अधिकारी यांचेमाफय ि 
धिल्हा पशसंुिियन अधिकारी यांचेकडे सादर केल्या 
िािाि. मा.अधि.मखु्य काययकारी अधिकारी ि मा.मखु्य 
काययकारी अधिकारी, धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री  यांची 
मंिरूी आिश्यक असल्यास अशा नस्िी धिल्हा 
पशसंुिियन अधिकारी यांचे माफय ि मंिरूीसाठी सादर केल्या 
िािाि. योिना धिषयक सिय नस्िींना पशसंुिियन ि दगु्ि 
धिकास सधमिी ि धिल्हा पधरषद यांच्या मान्यिेने अंधिम 
मंिरूी धदली िािे. 
      पशसंुिियन  धिभार्,धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री यांनी  
आपली कियव्ये पार पाडण्यासाठी कायालयाि प्राप्ि 
होणाऱया संदभांना/प्रकरणंना उत्तरे देणे बाबि खालील 
प्रमाणे कालाििी धनस्श्चि केलेला आहे. 
1. संदभािील माधहिी कायालयाि उपलब्ि असल्यास 
2. संदभािील माधहिी उपलब्ि नसल्यास ि िी  
    ियार करुन द्याियाची असल्यास. 
3. माधहिी अन्य कायालयाकडून मार्िून ियार  
    करुन द्याियाची असल्यास. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07 धदिस 
 
30 धदिस 
 
60 धदिस 

धिल्हा 
पशसंुिियन 
अधिकारी 

 

  



कलम 4 (1) (ब) (V)      नमनुा (अ) 
विल्हा पवरषद रत्नावगरी रे्यथील पशुसंवर्धन ववभाग कार्यालर्याच्र्या कामाशी संबंवर्त 

पशुसंवर्धन र्योिना कामाशी संबंवर्त वनर्यम / अवर्वनर्यम.. 
अ.क्र. सचुना पिकानसुार धदलेले धिषय धनयम क्रमांक ि िषे अधभप्राय 

(असल्यास) 
1 2 3 4 
1 धिल्हा पधरषदेकडील प्रशासकीय/आर्थथक / 

िांधिक /क्षेधिय कामकाि. 
पशसंुिियन ि दगु्ि धिकास 

महाराष्र धिल्हा पधरषद , पंचायि 
सधमिी अधिधनयम 1961  

- 

2 धिल्हा पधरषदेकडील आर्थथक कामकाि. महाराष्र धिल्हा पधरषद , पंचायि 
सधमिी लेखासंधहिा धनयम 1968 

- 

3 धि.प.कडील िर्य-3 ि िर्य-4 कमयचाऱयांच्या 
नेमणकुा/पदोन्निी/बदली. 

महाराष्र धिल्हा पधरषदा धिल्हा सेिा 
(सेिा प्रिेश) धनयम 1967 

 

4 धि.प.कडील िर्य-3 ि िर्य-4 कमयचारी यांचे 
िियणकू बाबि. 

महाराष्र धिल्हा पधरषदा धिल्हा सेिा 
(िियणकू) धनयम 1967 

 

5 धि.प.कडील िर्य-3 ि िर्य-4 कमयचारी यांचे 
धशस्ि ि अपील बाबि. 

महाराष्र धिल्हा पधरषदा धिल्हा सेिा 
(धशस्ि ि अपील) धनयम 1964 

 

6 धि.प.कडील िर्य-3 ि िर्य-4 कमयचारी यांचे 
अथयसंकस्ल्पय अंदाि बाबि. 

महाराष्र धिल्हा पधरषद , पंचायि 
सधमत्या धनयम 1966. 

 

7 धि.प.कडील िर्य-3 ि िर्य-4 कमयचारी यांचे 
धनिींचे पनुर्थिधनयोिना बाबि. 

महाराष्र धिल्हा पधरषद , पंचायि 
सधमत्या धनयम 1971 

 

8 धि.प.कडील िर्य-3 ि िर्य-4 कमयचारी यांचे 
सेिेच्या सियसािारण शिी बाबि. 

महाराष्र नार्री सेिा  सियसािारण शिी 
धनयम 1981 

 

9 धि.प.कडील िर्य-3 ि िर्य-4 कमयचारी यांचे 
िेिना बाबि. 

महाराष्र नार्री सेिा  िेिन धनयम 
1981 

 

10 धि.प.कडील िर्य-3 ि िर्य-4 कमयचारी यांचे 
पदग्रहण अििी,स्िीयेिर सेिा आधण 
धनलंबन,बडिफी ि सेिेिनू काढून टाकणे 
यांच्या काळािील प्रदाने बाबि. 

महाराष्र नार्री सेिा पदग्रहण 
अििी,स्िीयेत्तर सेिा आधण धनलंबण 
बडिफी ि सेिेिनू काढून टाकणे 
यांच्या काळािील प्रदाणे धनयम 1981 

 

11 धि.प.कडील िर्य-3 ि िर्य-4 कमयचारी यांचे 
रिे बाबि. 

महाराष्र नार्री सेिा धनयम 1981  

12 धि.प.कडील िर्य-3 ि िर्य-4 कमयचारी यांचे 
धनितृ्तीिेिना बाबि. 

महाराष्र नार्री सेिा  धनिीृिेिन धनयम 
1981 

 

13 धि.प.कडील िर्य-3 ि िर्य-4 कमयचारी यांचे 
मानिन,फी,स्थाधनक परूक भत्ता ि घरभाडे 
भत्ता बाबि. 

महाराष्र नार्री सेिा धनयम 1981  

14 धि.प.कडील िर्य-3 ि िर्य-4 कमयचारी यांचे 
शासकीय धनिासस्थानाचा िाबा बाबि. 

महाराष्र नार्री सेिा धनयम 1981  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



कलम 4 (1) (ब) (V)     नमनुा (ब) 
धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री येथील पशसंुिियन धिभार् कायालयाच्या कामाशी संबंधिि 

आस्थापना/लेखा/पशसंुिियन  योिना कामाशी संबंधिि धनयम / अधिधनयम.. 
अ.क्र. शासन धनणययानसुार धदलेले धिषय शासन धनणयय क्रमांक  ि िारीख अधभप्राय 

(असल्यास) 
1 2 3 4 

1 शासन सेिा प्रिेशाची कमाल ियोमयादा 
िाढधिणेबाबि.. 

म.शा.सा.प्र.धि.शा.धन. 
क्र.एस.आर.व्ही.2004/ 
प्र.क्र.19/2004/12 मुंबई धद.17 
ऑर्स्ट 2004. 

- 

2 सिुारीि िेिनश्रेणीच्या कमाल िेिनािर 
कंुठीि झालेल्या शासकीय कमयचाऱयांना 
कंुठीि िेिनिाढी मंिरू करणे बाबि. 

शासन धनाणयय क्र.िेिन 1119/प्र.क्र.3/ 
2019/सेिा3/ धद.2 माचय िानेिारी 
2019 सािव्या िेिन आयोर्ामध्ये 
िीन लाभांच्या सिुाधरि सेिांिर्यि 
आश्िाधसि प्रर्िी योिना लार् ू
करणेबाब. 

-- 

3 धिल्हा पधरषद सेिेिील  िर्य-3 ि िर्य-4 
च्या कमयचाऱयांना सिुारीि िेिनश्रेण्या मंिरू 
करणे बाबि 

शा.धन.क्र.डी.एस.आर.2498/प्र.क्र. 
208/98/18/मुंबई-32, धद.11 
िानेिारी 1999. 

- 

4 धिल्हास्िरीय अनसुधूचि िािी उपयोिना 
धिघयो/ आधदिासी उपयोिना/ आधदिासी 
क्षेिाबाहेरील उपयोिनेअंिर्यि 02 दभुत्या 
िनािरांचे र्ट िाटप करणे या योिनेस 
प्रशास मान्यिा प्रदान करणेबाबि. 

कृधष पशसंुिियन दगु्िव्यिसाय 
धिकास ि मत्स्य व्यिसाय धिभार्ा 
कडील शासन धनणयय क्र.धििायो-
2011/प्र.क्र.305/पदमु-4, मंिालय 
मुंबई/ धद.24 ऑर्स्ट 2020 

 

5 शेळी/मेंढी र्ट िाटपाबाबि राज्यस्िर ि 
धिल्हस्िरािरुन राबधिण्याि येि असलेल्या 
धिधिि योिनांमध्ये धनस्श्चि केलेल्या 
शेळी/मेंढी यांच्या खरेदी शकमिी सह 
योिनेमध्ये सिुारणे करणे बाबि. 

कृधष पशसंुिियन दगु्िव्यिसाय 
धिकास ि मत्स्य व्यिसाय धिभार्ा 
कडील शासन धनणयय क्र.पधिआ-
1020/प्र.क्र.110/पदमु-3, मंिालय 
मुंबई/ धद.25 मे  2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



कलम 4 (1) (ब) (V)        नमनुा (क) 
 

धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री येथील पशसंुिियन धिभार् कायालयाच्या कामाशी संबंधिि आस्थापना/लेखा/ 
पशसंुिियन योिना कामाशी संबंधिि धनयम / अधिधनयम.. 

 
अ.क्र. शासकीय पिकानसुार धदलेले 

धिषय 
पधरपिक क्रमांक ि िारीख अधभप्राय 

(असल्यास) 
1 2 3 4 

   1 शासकीय कमयचाऱयाकडून 
शासकीय कियव्ये पार पाडिाना 
होणाऱया धिलंबाबाबि आधण 
कियव्य पालनािील 
कसरुीबाबि  धशस्िभंर् 
कारिाई करण्याबाबि. 

म.शा.सा.प्र.धि.शासन पधरपिक 
क्र.संकीणय/1005/34/प्र.क्र.8/2005/18 र ि 
का/ मुंबई धद.7 एधप्रल 2005. 

 

  2 शासकीय अधिकारी/कमयचारी 
यांना संर्णक प्रमाणपि सादर 
करण्यापासनू सटू प्राप्ि 
होण्यासाठी ियोमयादा. 

अिर सधचि म.शा.धि.सा.प्र.धि.शासन धनणयय 
क्र.सेप्रधन/2002/प्र.क्र.14/02/ 12, 
मुंबई,धद.2 सप्टेंबर 2003. 

 

  3 महाराष्र नार्री सेिा  (सिुारीि 
िेिन) धनयम 1998 िेिन 
धनस्श्चिी संबंिी सचूना 

शासन पधरपिक क्र.िेपरू-1298/प्र.क्र.16 
/98/सेिा-10,मं.मुं.32,धद.5 िानेिारी 1999. 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
कलम 4 (1) (ब) (V)        नमनुा (ड) 

धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री येथील पशसंुिियन  धिभार् कायालयाच्या कामाशी संबंधिि कायालयीन 
आदेश/िोरणात्मक पधरपिके 

अ.क्र. ववषर्य क्रमांक व तारीख अवभप्रार्य 
(असल्र्यास) 

1 2 3 4 
   1 िधरष्ठांकडे नस्िी नीट-नेटकी सादर करणे 

बाबि. 
कायालयीन आदेश क्र.3/4 
धदनांक 04.06.2016/ 
05.08.2016 
 

 

   2 कमयचाऱयांनी कायालय प्रमखुांकडून रिा 
मंिरू करुन घेऊन मर्च रिेबर िाणेबाबि. 

कायालयीन आदेश क्र.10 
धदनांक 09.08.2018 
 

 

   3  रािीि र्ांिी प्रशासकीय र्धिमानिा (प्रर्िी) 
धसक्स बंडल धसस्टीम िपासणीसाठी लािून 
ियार ठेिणेबाबि. 

कायालयीन आदेश क्र.6 
धदनांक 29.11.2016 
 
 

 

   4 सिय कमयचाऱयांनी कायालयीन िेळेि 
कायालयाि उपस्स्थि रहाणेबाबि. 

कायालयीन आदेश क्र.10 
धदनांक 09.08.2018 
 

 

   5 पधरचरांनी कराियाच्या फरासपाळीबाबि कायालयीन आदेश क्र.10 
धदनांक 09.08.2018 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



कलम 4 (1) (ब) (vii) 
धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री येथील पशसंुिियन धिभार् कायालयाच्या पधरणामकारक कामासाठी िनसामान्यांशी 

सल्लामसलि करण्याची व्यिस्था. 
अ.
क्र 

सल्लामसलिी
चा धिषय 

काययप्रणालीचे धिस्ििृ िणयन कोणत्या 
अधिधनयमा/ 

धनयमा/पधरपिकाद्वा
रे 

पनुराितृ्तीकाल 

1 2 3 4 5 
1 पशसंुिियन 

धिषयक 
योिनांचा 
धिस्िार ि 
धिकास 

रत्नाधर्री धिल्हा पधरषदेमध्ये 
लोकधनयकु्ि सदस्यांची सधमिी 
अस्स्ित्िाि आहे. महाराष्र धिल्हा 
पधरषद ि पंचायि सधमिी अधिधनयम 
1961 चे कलम 9 अन्िये धि.प.िर 
धनिडून आलेले सदस्य ि कलम 79 ि 
80 अन्िये धनिड झालेल्या 
सदस्यांमिनू पशसंुिियन ि दगु्ि धिकास 
सधमिीची स्थापना करण्याि आलेली 
आहे. या सधमिीच्या सभा दरमहा 
घेिल्या िािाि. पशसंुिियन ि दगु्ि 
धिकास सधमिीचे सभापिी यांना 
िोरणात्मक अथिा प्रशासकीय धनणयय 
यासाठी कराियाचे धनयम शकिा ित्िे 
ियार करण्याकामी धिल्हा पधरषदेचे 
मा.मखु्य काययकारी अधिकारी, 
पशसंुिियन ि दगु्ि धिकास सधमिीचे 
सधचि हे पदाधिकारी यांचेबरोबर 
सल्लामसलि ि चचा करिाि. िसेच 
उपलब्ि शासकीय आदेश, धनणयय 
साधििाधनक धनयम यांचे आिारे धि.प. 
चे िोरण ि ित्िे ठरधिली िािाि. 
पशसंुिियन ि दगु्ि धिकास सधमिीमध्ये 
केलेले महत्िाचे िोरण धिषयक धनणयय 
धिल्हा पधरषदेच्या सभेि कायम केले 
िािाि. 

महाराष्र धिल्हा 
पधरषद ि पंचायि 
सधमिी अधिधनयम 
1961  

          -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                कलम 4 (1)(ब) (viii)  नमनुा (अ) 
  धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री येथील पशसंुिियन धिभार्  कायालयाच्या सधमिीची यादी प्रकाशीि करणे 
अ.क्र. सधमिीचे नाि सधमिीचे 

सदस्य 
सधमिीचे 

उद्दष्ट 
धकिी िेळा 
घेण्याि येिे 

सभा 
िनसामान्यांसाठी 
खलुी आहे शकिा 

नाही. 

सभेचा 
काययितृ्तांि 
(उपलब्ि) 

1 2 3 4 5 6 7 
 पशसंुिियन ि 

दगु्ि धिकास 
सधमिी, 
धिल्हा पधरषद 
रत्नाधर्री. 

1+7 पशसंुिियन ि 
दगु्ि धिकास 

दर महा 
एक 

नाही 
माि मा.अध्यक्ष, 
पशसंुिियन ि दगु्ि 
धिकास सधमिी यांचे 
पणूय सहमिीने 
एखाद्या ग्रामस्थास 
सभेस उपस्स्थि 
रहािा येईल. 

होय 

 
 
 

                कलम 4 (1)(ब) (viii)  नमनुा (ब) 
  धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री येथील पशसंुिियन धिभार्  कायालयाच्या अधिसभांची यादी प्रकाशीि करणे. 
अ.क्र. अधिसभेचे नाि सभेचे 

सदस्य 
सभेचे  उधद्दष्ट  धकिी िेळा 

घेण्याि येिे 
सभा 
िनसामान्यांसाठी 
खलुी आहे शकिा 
नाही. 

सभेचा 
काययितृ्तांि 
(उपलब्ि) 

1 2 3 4 5 6 7 
 पशिुन धिकास 

अधिकारी/सहाय्यक 
पशिुन धिकास 

अधिकारी 

-- पशसंुिियन 
धिषयक 
कामाचा 

आढािा ि 
मार्यदशयन 

आिश्यकिे 
नसुार 

मधहन्यािनू 
एकदा 

नाही 
 

होय 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
कलम (1) (ब) (viii) नमनुा (क) 

             पशसंुिियन  धिभार्, धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री  येथील कायालयाच्या पधरषदांची यादी प्रकाशीि करणे 
अ.क्र. पधरषदेचे नाि पधरषदेचे 

सदस्य 
पधरषदेचे 
उधद्दष्ट 

धकिी िेळा 
घेण्याि येिे 

सभा िन 
सामान्यांसाठी 
खलुी आहे 
शकिा नाही. 

सभेचा 
काययितृ्तांि 
(उपलब्ि) 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 

- - - 
 
 
 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

कलम 4 (1)(ब) (viii ) नमनुा (ड) 
           पशसंुिियन  धिभार्,धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री कायालयाच्या अधिसभांची यादी प्रकाशीि करणे.  
अ.क्र. संस्थेचे नाि संस्थेचे 

सदस्य 
संस्थेचे 
उधद्दष्ट 

धकिी िेळा 
घेण्याि येिे 

सभा िन 
सामान्यांसाठी 
खलुी आहे 
शकिा नाही. 

सभेचा 
काययितृ्तांि 
(उपलब्ि) 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

 
               -- 

 
-- 
 

 
-- 
 
 
 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

   
 
D3 MAHITICHA ADHIKAR NEW (PCS)   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



कलम 4 (1) (ब) (ix) 
धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री येथील पशसंुिियन धिभार् कायालयािील अधिकारी ि कमयचारी यांची नाि,े पते्त ि  
त्यांचे िार्थषक िेिन   
 
अ. 
क्र. 

पदनाम अधिकारी/ कमयचाऱयाचं 
नाि 

िर्य रुि ूधदनांक 
(कायालयाि) 

दरूध्िनी क्रमांक/ 
फॅक्स/ईमेल 

एकूण 
िेिन 

1 2 3 4 5 6 7 
1 धिल्हा पशसंुिियन 

अधिकारी 
डॉ.िनंिय धशिािी 
िर्दाळे 

1 20/09/2021 9423336143  

2 पशिुन धिकास 
अधिकारी 

डॉ.सधुचिा साहेबराि 
शशदे 

1 28.02.2022 9168111358  

3 सहा.प्रशासन 
अधिकारी 

श्री.पी.एस.काळे  3 01/11/2021 9423050080  

4 कधनष्ठ प्रशासन 
अधिकारी 

श्री.एच.एम.सािंि 3 01.11.2018 9423296574  

5 िधरष्ठ सहाय्यक 
(धलधपक) 

श्रीम.एस.एस.सािंि 3 19.11.2018 7843022398  

6 कधनष्ठ सहाय्यक 
(लेखा)  

श्री.एस.एस.घाणेकर 3 01.02.2022 8668523067  

7 कधनष्ठ सहाय्यक 
(धलधपक) 

श्रीम.डब्लय.ूएस.सोलकर  3 17.11.2020 7972118030 
 

 

8 कधनष्ठ सहाय्यक 
(धलधपक) 

श्री.एस.एस.कांबळे 3 02.03.2022 9421972928  

9 िाहन चालक श्री.परार् प्रमोद 
मांिरेकर 

3 16.12.2016 8411975596  

10 पधरचर श्री.नंदधकशोर धि. 
र्ायकिाड 

4 21.01.2018 9359448892  

11 पधरचर श्रीम.एल.एस.आलीम 4 27.11.2020 9763436004  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
  कलम 4 (1) (ब) (ix) 

धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री येथील पशसंुिियन धिभार् कायालयािील अधिकारी ि कमयचारी त्यांचे धिस्ििृ माधहिी  
 

अ. 
क्र. 

िर्य नाि िेिन 
रुपरेषा 

इिर अनजेु्ञय भते्त 
धनयधमि प्रसंर्ा 

नसुार  
(िसे 
प्रिास 
भत्ता) 

रिा 
प्रिास 
सिलि 

िैद्य
कीय 
धबले 

महा. 
भत्ता 

घर भाडे शहर 
भत्ता 
िाहन 
भत्ता 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 डॉ.िनंिय धशिािी 

िर्दाळे 
राज्यस्िरीय  --  --     -- - - - 

2 1 डॉ.सधुचिा साहेबराि शशदे 56100 17391 5049 2700 -- -- -- 
3 3 श्री.पी.एस.काळे  58500 18135 5265 1300 --- --- --- 
4 3 श्री.एच.एम.सािंि 43600 13516 3924 1300 -- -- -- 
5 3 श्रीम.एस.एस.सािंि 32300 10013 2907 1300 --- --- --- 
6 3 श्री.एस.एस.घाणेकर 39900 12369 3591 1300 -- -- -- 
7 3 श्रीम.डब्लय.ूएस.सोलकर  20500 6355 1845 675 --- --- --- 
8 3 श्री.एस.एस.कांबळे 19900 6169 1800 675 -- -- -- 
9 3 श्री.परार् प्रमोद मांिरेकर 26800 8308 2412 1300 --- --- --- 
10 4 श्री.नंदधकशोर धि. 

र्ायकिाड 
18000 5580 1800 675 9803 -- --- 

11 4 श्रीम.एल.एस.आलीम 18000 5580 1800 675 -- ---  -- 
 

 

 

 

ËD3 MAHITICHA ADHIKAR NEW (PCS)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

कलम 4 (1) (ब)(Xii)                    नमनुा (अ) 
रत्नावगरी रे्यथील पशुसंवर्धन ववभाग, विल्हा पवरषद कार्यालर्यातील अनदुान वाटपाच्र्या र्योिनेची 
कार्यधपद्धती सन 2021-22 र्या वषासाठी प्रकाशीत करणे.  
 

1 योिनेचे नाि : अनसुधूचि िािीच्या कुटंुबांना दभुत्या िनािरांचा र्ट परुिठा (75% 
अनदुान) 

2 लाभाथीच्या पाििा संबंधिच्या 
अटी ि शिी 

: अनसुधूचि िािीच्या लाभिारकांना दगु्ि व्यिसायािनू रोिर्ार धमळािा 
ि त्यांना आर्थथक लाभ धमळािा यासाठी या योिनेमिनू अनसुधूचि िािी/ 
निबौद्ध लाभाथींना 75 टक्के अनदुानाने दिुाळ िनािरांचे र्ट 
परुधिण्याि येिाि. प्रत्येक र्टामध्ये 2 दिुाळ िनािरांचा (र्ाई/म्हैंशीचा) 
समािेश असिो. प्रधि िनािर र.रु. 40,000/- प्रमाणे 2 र्ाई/ म्हैंशीची 
शकमि रु. 80,000/- िसेच धिमा रु. 5061/- असे एकूण र.रु. 
85,061/- पैकी 75 टक्के रक्कम रु. 63,796/- शासधकय अनदुान 
धदले िािे. 

3 लाभ धमळणेसाठीच्या अटी : 1.सदरची योिना अनसुचूीि िािी/निबौदध   लाभाथीसाठी असलेने 
िािीचा दाखला ि अिय लाभाथीने धिहीि नमनु्याि सादर करणे 
आिश्यक आहे. 
2. छोटे कुटंुब (हयाि अपत्य)संकल्पना राबधिणा-या िोडप्यांना लाभ 
देण्याि येईल. मािा दारीद्रय रेषेखालील परेुसे लाभाथी उपलब्ि नसलेस 
ही अट धशधथल करणेि येईल. 
3. 30 टक्के मधहला लाभाथीना प्रािान्य देण्याि येईल. 
4.अिासोबि संबंधिि ग्रामपंचायिीची धशफारस िोडणे बंिनकारक 
राहील. 
5. लाभाथीकडे सदर योिना राबधिणेसाठी धनिारा, परेुसा चारा, खादय ि 
पाणी असणे आिश्यक आहे. 
6. 3 टक्के धिकलांर् लाभाथीना प्रािान्य देणेि येईल. 
7. दिुाळर्ट खरेदी केल्यानंिर खरेदी धठकाणापासनू लाभाथीच्या 
र्ािापययन्ि िाहिकूीचा िसेच आिश्यकिेनसूार दिुाळर्टाच्या धिम्याचा 
येणारा खचय लाभार्थ्याने स्िि: कराियाचा आहे. 

4 लाभ धमळणेसाठीची काययपद्धिी 
मंिरू अनदुानाला 

: पोटयलिर ऑनलाईन धनिडलेल्या यादीमध्ये लाभाथीचे नाि असािे. 
पंचायि सधमिी, धिल्हा पशसंुिियन अधिकारी, धि.प. रत्नाधर्री ि धिल्हा 
पशसंुिियन उपआयकु्ि, रत्नाधर्री या स्िरािरुन धनिड झालेल्या 
लाभाथीचे ऑनलाईन अिांची छाननी केली िािे. त्यानंिर मंिरू ि 
प्रधिक्षाधिन लाभिारकांची धनिड सधमिीमध्ये मंिरूी देण्याि येिे. मंिरू 
लाभिारक त्याप्रमाणे मा. मखु्य लेखा ि धित्त अधिकारी यांचे मान्यिेनंिर 
अनदुान धित्तपे्रषण करुन र्टस्िरािर धििरीि केले िािे. 
िालकुास्िरािरील धनिड सधमिी द्वारे िनािरांची खरेदी ि सिय कार्दपिे 
पोहोच झाल्यानंिर लाभिारकाच्या बकँ खात्यामध्ये अनदुानाची रक्कम 
िमा होिे.  

5 पाििा ठरधिण्यासाठी आिश्यक 
असणारे कार्दपि 

: संकेिस्थळािर ऑनलाईन अपलोड कराियाची कार्दपिे - 1. फोटो, 2. 
फोटो ओळखपिाची (आिारकाडय)सत्यप्रि, 3. अपत्य दाखला. 
(स्ियंघोषणापि), 4. रेशनकाडय, 5. दाधरद्र्य रेषेखालील/धदव्यांर् 
असल्यास दाखला, 6. 7/12 ि 8 - अ उिारा आधण ग्रामपंचायि नमनुा 
नं. 8, 7. िािीच्या दाखल्याची सत्यप्रि 8. प्रधशक्षण घेिले असल्यास 
प्रमाणपिाची छायांधकि सत्यप्रि 9. बचि र्ट सदस्य असल्यास 
प्रमाणपि. 10. रोिर्ार-स्ियंरोिर्ार कायालयाचे नांि नोंदणी काडाची 
सत्यप्रि 11. बकेँचे पासबकु झेरॉक्स.   

6 योिनेद्वारे धमळणाऱया लाभाची 
स्स्िकृि माधहिी 

: 2 दिुाळ िनािरे (र्ाय/म्हैस) 



7 अनदुान िाटपाची काययपद्धिी : मखु्यालय स्िरािरुन धित्त धिभार्ािनू  मा. मखु्य लेखा ि धित्त अधिकारी 
यांचेमाफय ि र्ट धिकास अधिकारी, पंचायि सधमिी धित्तपे्रषण द्वारे 
अनदुान धििरीि केले िािे. िालकुास्िरािरील धनिड सधमिी द्वारे 
िनािरांची खरेदी ि सिय कार्दपिे पोहोच झाल्यानंिर लाभिारकाच्या 
बकँ खात्यामध्ये अनदुानाची रक्कम िमा होिे.  

8 सक्षम अधिकाऱयाचे पदनाम : धिल्हा पशसंुिियन अधिकारी, धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री. 
9 धिनंिी अिासोबि लार्णारे 

शलु्क 
: शलु्क घेिले िाि नाही. 

10 इिर शलु्क : नाही 
11 धिनंिी अिाचा नमनुा : https://ah.mahabms.com  

पोटयलिर अिय करू शकिो. 
12 सोबि िोडणे आिश्यक 

असलेल्या कार्दपिांची यादी 
: ऑनलाईन अिानसुार सिय कार्दपिे 

14. काययपद्धिी संदभाि िक्रार 
धनिारणासाठी संबंधिि 
अधिकाऱयाचे पदनाम 

: धिल्हा पशसंुिियन अधिकारी, धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री. 

15 िपधशलिार प्रत्येक स्िरािर 
उपलब्ि धनिी )उदा .धिल्हा 

पािळी ,िालकुा पािळी ि 
र्ािपािळी(  

: मंिरू धटप्पणी नसुार धिल्हा पािळी 

 
सन 2021-22 अंिर्यि लाभ धदलेल्या लाभाथीची यादी खालीलप्रमाणे -: 
योिना  नाि -: अनसुधूचि िािीच्या कुटंुबांना दभुत्या िनािरांचा र्ट परुिठा (75% अनदुान) 

अनु. 
क्र. 

तालुका लाभार्थीचे नाांव पत्ता अनुदान/ लाभ याची 
रक्कम/ स्वरुप 

1 मांडणगड श्री. सचचन आत्माराम जाधव टाकेडे 63,796/- अनुदान 
2  श्री. आदेश चभमराज कासारे  भोळवली 63,796/- अनुदान 
3  श्री. अचजत सखाराम जाधव टाकेडे 63,796/- अनुदान 
4 लाांजा श्री. नांदकुमार ज्ञानु काांबळे देवधे 63,796/- अनुदान 
5  श्री. प्रकाश नावजी जाधव सालपे 63,796/- अनुदान 
6 राजापूर श्री. प्रचवण चवश्राम वळां जू 

(चदवयाांग) 
वाटूळ 63,796/- अनुदान 

7  श्री. अतुल चदपक काांबळे  काचजडा 63,796/- अनुदान 
8  श्री. सांजोग लवू वळां जू  वाटूळ 63,796/- अनुदान 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
कलम 4 (1) (ब)(Xii)                    नमनुा (अ) 

रत्नावगरी रे्यथील पशुसंवर्धन ववभाग, विल्हा पवरषद कार्यालर्यातील अनदुान वाटपाच्र्या र्योिनेची 
कार्यधपद्धती सन 2021-22 र्या वषासाठी प्रकाशीत करणे.  
 

1 योिनेचे नाि : अनसुधूचि िािीच्या कुटंुबांना शेळ्या मेंढ्ांचे  र्ट परुधिणे (75% 
अनदुान) 

2 लाभाथीच्या पाििा संबंधिच्या 
अटी ि शिी 

: अनसुचूीि िािीच्या लाभिारकांना शेळीपालन  व्यिसायािनू रोिर्ार 
धमळािा ि त्यांना आर्थथक लाभ धमळािा यासाठी या योिनेमिनू 
अनसुधूचि िािी/ निबौद्ध लाभाथींना 75 टक्के अनदुानाने 10 शेळ्या ि 
1 बोकड असा 1 र्ट परुिस्ण्याि येिो.  
अ. 
क्र. 

तपशील दर 10 शेळ्या + 1 बोकड 
रक्कम रुपये 

1 शेळ्या 
खरेदी  

रु. 8000/- प्रचत शेळी 
उस्मानाबादी/ सांगमनेरी 
जातीच्या पैदासक्षम 
रक्कम रु. 6000/- प्रचत 
शेळी अन्य स्र्थाचनक 
जातीच्या पैदासक्षम 

रु. 80,000/- (10 शेळ्या) 
 
रु. 60,000/- (10 शेळ्या) 

2 बोकड 
खरेदी  

रु. 10000/- 1 बोकड 
उस्मानाबादी/सांगमनेरी 
जातीच्या पैदासक्षम नर  
रु. 8000/- 1 बोकड 
अन्य स्र्थाचनक जातीच्या 
पैदासक्षम नर 

रु. 10,000/- (1 बोकड) 
 
 
रु. 8,000/- (1 बोकड) 

3 शेळ्या व 
बोकडाचा 
चवमा 3 
वर्षासाठी  

ककमतीच्या 12.75% + 
18% सेवा कर या दराने 

रु. 13,545/- उस्मानाबादी/ 
सांगमनेरी जातीसाठी 
रु. 10,231/- अन्य स्र्थाचनक 
जातीसाठी 

एकूण खर्च रु. 1,03,545/- 
उस्मानाबादी/ सांगमनेरी 
जातीसाठी 
रु. 78,231/- अन्य 
स्थानिक जातीसाठी 

3 लाभ धमळणेसाठीच्या अटी : 1. सदरची योिना अनसुधुचि िािी/नवबौद्ध लाभाथीसाठी असलेने 
िािीचा दाखला ि अिय लाभाथीने धिहीि नमनु्याि सादर करणे 
आिश्यक आहे. 
2. छोटे कुटंुब (हयाि अपत्य)संकल्पना राबधिणा-या िोडप्यांना लाभ 
देण्याि येईल. मािा दाधरद्रय रेषेखालील परेुसे लाभाथी उपलब्ि नसलेस 
ही अट धशधथल करणेि येईल. 
3. 30 टक्के मधहला लाभाथीना प्रािान्य देण्याि येईल. 
4.अिासोबि संबंधिि ग्रामपंचायिीची धशफारस िोडणे बंिनकारक 
राहील. 
5. लाभाथीकडे सदर योिना राबधिणेसाठी धनिारा, परेुसा चारा,खादय ि 
पाणी असणे आिश्यक आहे. 
6. 3 टक्के धिकलांर् लाभाथीना प्रािान्य देणेि येईल. 
7. धिहीि नमनू्याि बंिपि शेळीर्ट खरेदीपिूी लाभार्थ्याने कराियाचे 
आहे.  
8. शेळीर्ट खरेदी केल्यानंिर खरेदी धठकाणापासनू लाभाथीच्या 
र्ािापययन्ि िाहिकूीचा िसेच आिश्यकिेनसूार शेळीर्टाच्या रास्न्झट 
धिम्याचा येणारा खचय लाभार्थ्याने स्िि: कराियाचा आहे. 

4 लाभ धमळणेसाठीची काययपद्धिी 
मंिरू अनदुानाला 

: पोटयलिर ऑनलाईन धनिडलेल्या यादीमध्ये लाभाथीचे नाि असािे. 
पंचायि सधमिी, धिल्हा पशसंुिियन अधिकारी, धि.प. रत्नाधर्री ि धिल्हा 
पशसंुिियन उपआयकु्ि, रत्नाधर्री या स्िरािरुन धनिड झालेल्या 
लाभाथीचे ऑनलाईन अिांची छाननी केली िािे. त्यानंिर मंिरू ि 



प्रधिक्षाधिन लाभिारकांची धनिड सधमिीमध्ये मंिरूी देण्याि येिे. मंिरू 
लाभिारक त्याप्रमाणे मा. मखु्य लेखा ि धित्त अधिकारी यांचे मान्यिेनंिर 
अनदुान धित्तपे्रषण करुन र्टस्िरािर धििरीि केले िािे. 
िालकुास्िरािरील धनिड सधमिी द्वारे िनािरांची खरेदी ि सिय कार्दपिे 
पोहोच झाल्यानंिर लाभिारकाच्या बकँ खात्यामध्ये अनदुानाची रक्कम 
िमा होिे.  

5 पाििा ठरधिण्यासाठी आिश्यक 
असणारे कार्दपि 

: संकेिस्थळािर ऑनलाईन अपलोड कराियाची कार्दपिे - 1. फोटो, 2. 
फोटो ओळखपिाची (आिारकाडय)सत्यप्रि, 3. अपत्य दाखला. 
(स्ियंघोषणापि), 4. रेशनकाडय, 5. दाधरद्र्य रेषेखालील/धदव्यांर् 
असल्यास दाखला, 6. 7/12 ि 8 - अ उिारा आधण ग्रामपंचायि नमनुा 
नं. 8, 7. िािीच्या दाखल्याची सत्यप्रि 8. प्रधशक्षण घेिले असल्यास 
प्रमाणपिाची छायांधकि सत्यप्रि 9. बचि र्ट सदस्य असल्यास 
प्रमाणपि. 10. रोिर्ार-स्ियंरोिर्ार कायालयाचे नांि नोंदणी काडाची 
सत्यप्रि 11. बकेँचे पासबकु झेरॉक्स.   

6 योिनेद्वारे धमळणाऱया लाभाची 
स्स्िकृि माधहिी 

: 10 शेळ्या 1 बोकड 

7 अनदुान िाटपाची काययपद्धिी : मखु्यालय स्िरािरुन धित्त धिभार्ािनू  मा. मखु्य लेखा ि धित्त अधिकारी 
यांचेमाफय ि र्ट धिकास अधिकारी, पंचायि सधमिी धित्तपे्रषण द्वारे 
अनदुान धििरीि केले िािे. िालकुास्िरािरील धनिड सधमिी द्वारे 
िनािरांची खरेदी ि सिय कार्दपिे पोहोच झाल्यानंिर लाभिारकाच्या 
बकँ खात्यामध्ये अनदुानाची रक्कम िमा होिे.  

8 सक्षम अधिकाऱयाचे पदनाम : धिल्हा पशसंुिियन अधिकारी, धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री. 
9 धिनंिी अिासोबि लार्णारे 

शलु्क 
: शलु्क घेिले िाि नाही. 

10 इिर शलु्क : नाही 
11 धिनंिी अिाचा नमनुा : https://ah.mahabms.com  

पोटयलिर अिय करू शकिो. 
12 सोबि िोडणे आिश्यक 

असलेल्या कार्दपिांची यादी 
: ऑनलाईन अिानसुार सिय कार्दपिे 

14. काययपद्धिी संदभाि िक्रार 
धनिारणासाठी संबंधिि 
अधिकाऱयाचे पदनाम 

: धिल्हा पशसंुिियन अधिकारी, धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री. 

15 िपधशलिार प्रत्येक स्िरािर 
उपलब्ि धनिी )उदा .धिल्हा 

पािळी ,िालकुा पािळी ि 
र्ािपािळी(  

: मंिरू धटप्पणी नसुार धिल्हा पािळी 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
कलम 4 (1) (ब)(Xii)                    नमनुा (अ) 

रत्नावगरी रे्यथील पशुसंवर्धन ववभाग, विल्हा पवरषद कार्यालर्यातील अनदुान वाटपाच्र्या र्योिनेची 
कार्यधपद्धती सन 2021-22 र्या वषासाठी प्रकाशीत करणे.  
 

1 योिनेचे नाि : 50 टक्के अनदुानािर सिुारीि र्ाई/म्हशीं ि पारड्ांचा परुिठा करणे 

2 लाभाथीच्या पाििा संबंधिच्या 
अटी ि शिी 

: सदर योजनेतून लाभधारकाांना प्रत्येकी एक देशी/ सांकरीत गाय/ 
म्हैस/ पारडी सन 2021-22 वर्षामध्ये 50% अनुदानाने पुरचवणेची आहे. 
दधुाळ देशी/ सांकरीत गायीची ककमत शासनाच्या चनकर्षानुसार रु. 
40,000/- गृहीत धरणेत आलेली असून सदर ककमतीच्या 50% म्हणजेच 
रु. 20,000/- या मयादेपयंत अनुदान देणेत येणार आहे. जनावराच्या 
वाहतुकीचा खचच, एक वर्षाचा चवमा तसेच और्षधोपचार, इ. अनुर्षांचगक 
खचच लाभधारकाांनी करावयाचा आहे. पुरचवलेल्या दधुाळ जनावराची 
चवक्री करता येणार नाही. पूरचवणेत आलेल्या जनावराचा मृत्यू झाल्यास 
चवम्याच्या रक्कमेतून नचवन जनावर खरेदी करणे आवश्यक आहे. 

सदर योजने अांतगचत गट पातळीवरील तसेच चजल्हा 
पातळीवरील प्राप्त अजामधून तरतूदीस अचधन राहून पशुसांवधचन व दगु्ध 
चवकास सचमती कडून लाभार्थींची चनवड चनश्श्चत करणेत येईल. 

जे पशुपालक दगु्धवयवसाय करु इश्च्ितात व जयाांचेकडे 
जनावराांच्या चनवासाची तसेच पाणी, आहार, इ. ची सुचवधा आहे असे 
पशुपालक या योजनेकरीता पात्र असतील.  

सदरची योजना नडबीटी तत्वावर राबचवण्यात येणार आहे. 
लाभार्थी स्वत: जनावराची खरेदी करणार असल्याने लाभार्थी चहस्सा रोख 
स्वरुपात भरणा करुन घेतला जाणार नाही.  पुणच योजना राबचवल्यानांतर 
कागदपते्र व जनावराची पडताळणी करुन लाभार्थ्याचे अनदुान त्याच्या 
बँक खाती जमा केले जाईल.  

3 लाभ धमळणेसाठीच्या अटी : 1. जे शेतकरी दगु्धोत्पादनाचा वयवसाय करु इश्च्ितात व जयाांच्याकडे 
जनावराांच्या चनवाऱ्याची पुरेशी सोय आहे तसेच जे शेतकरी डीबीटी 
तत्वावर खरेदी करणेस तयार असतील असे लाभार्थी या योजनेचा लाभ 
घेण्यास पात्र असतील. 

2. जनावराांची खरेदी चजल्या बाहेरुन/स्र्थाचनकचरत्या केली जाईल. 
3. जनावराांची वाहतूक, चवमा व अनुर्षांचगक खचच लाभधारकाने करावयाचा 

आहे. 
4. अनुदानाची मयादा रु. 20,000/- असेल. जनावराचा खाद्याचा व 

और्षधोपचार याांचा खचच लाभधारकाने स्वत: करावयाचा आहे. 
5. पुरचवलेल्या जनावराची  चवक्री करता येणार नाही.   

पुरचवलेल्या जनावराची चवक्री करावयाची असल्यास  मा. नजल्हा 
पशुसंवर्चि अनर्कारी याांच्या परवानगी चशवाय चवक्री करता येणार नाही. 
आजारीपणामुळे जनावर उत्पादनात कमी झाल्यामुळे  जनावराची चवक्री 
करावयाची झाल्यास  चवक्रीपासून चमळालेल्या रकमेतून नवीन जनावराची 
खरेदी करणे बांधनकारक असेल. 

6. जनावराचा मृत्यू झाल्यास चवम्याच्या रकमेतून नवीन जनावर खरेदी करणे 
आवश्यक आहे. 

7. जनावराांपासून चमळलेला लाभ तसेच जनावराला केलेले और्षधोपचार, 
वयाल्याची तारीख, इ. माचहती पशुसांवधचन  खात्यातील अचधकारी अर्थवा 
कमचचारी याांनी मागणी केल्यास  देणे आवश्यक आहे. 

4 लाभ धमळणेसाठीची काययपद्धिी 
मंिरू अनदुानाला 

: धिधहि नमनु्याि पशिुन धिकास अधिकारी (धिस्िार), पंचायि सधमिी ि 
पशिुैद्यधकय दिाखाना संस्था प्रमखु यांची धशफारस अिय सादर करणे. 
पशिुन धिकास अधिकारी (धिस्िार), पंचायि सधमिी माफय ि धिल्हा 
पशसंुिियन अधिकारी, धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री येथे सादर केला िािो. 
अिाची छाननी करुन धिषय सधमिीि मंिरू ि प्रधिक्षाधिन अिांची यादी 
मंिरू केली िािे. मंिरू लाभिारकाप्रमाणे मा. मखु्य लेखा ि धित्त 
अधिकारी यांचे मान्यिेनंिर अनदुान धित्तपे्रषण करुन िालकुास्िरािर 
र्ट धिकास अधिकारी, पंचायि सधमिी यांचेकडे धििरीि केले िािे. 
िालकुास्िरािरील धनिड सधमिी द्वारे िनािराची खरेदी ि सिय कार्दपिे 
पोहोच झाल्यानंिर लाभिारकाच्या बकँ खात्यामध्ये अनदुानाची रक्कम 



िमा होिे.  
5 पाििा ठरधिण्यासाठी आिश्यक 

असणारे कार्दपि 
: 1. धिधहि नमनु्यािील अिय, 2. पधिअ धशफारस, 3. फोटो, 4. फोटो 

ओळखपिाची (आिारकाडय)सत्यप्रि, 5 अपत्य दाखला 
(स्ियंघोषणापि), 6. रधहिासी दाखला (सरपंच/ग्रामसेिक), 7. 
रेशनकाडय, 8. दाधरद्र्य रेषेखालील/धदव्यांर् असल्यास दाखला, 9. 7/12 
उिारा, 10.बंिपि (प्रस्िाि मंिरू झाल्यािर सािा कार्दािर 5 रुपये 
कोटय फी स्टमॅ्प) 11. प्रधशक्षण घेिले असल्यास प्रमाणपिाची छायांधकि 
सत्यप्रि, 12. बकेँचे पासबकु झेरॉक्स.   

6 योिनेद्वारे धमळणाऱया लाभाची 
स्स्िकृि माधहिी 

: 1 दिुाळ िनािर (र्ाय/म्हैस) 

7 अनदुान िाटपाची काययपद्धिी : मखु्यालय स्िरािरुन धित्त धिभार्ािनू  मा. मखु्य लेखा ि धित्त अधिकारी 
यांचेमाफय ि र्ट धिकास अधिकारी, पंचायि सधमिी धित्तपे्रषण द्वारे 
अनदुान धििरीि केले िािे. िालकुास्िरािरील धनिड सधमिी द्वारे 
िनािरांची खरेदी ि सिय कार्दपिे पोहोच झाल्यानंिर लाभिारकाच्या 
बकँ खात्यामध्ये अनदुानाची रक्कम िमा होिे.  

8 सक्षम अधिकाऱयाचे पदनाम : धिल्हा पशसंुिियन अधिकारी, धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री. 
9 धिनंिी अिासोबि लार्णारे 

शलु्क 
: शलु्क घेिले िाि नाही. 

10 इिर शलु्क : नाही 
11 धिनंिी अिाचा नमनुा : सोबि िोडण्याि येि आहे. 
12 सोबि िोडणे आिश्यक 

असलेल्या कार्दपिांची यादी 
: 1. आधारकाडच सत्यप्रत. 

2. रचहवासी दाखला. (सरपांच/ग्रामसेवक) 
3. अपत्य दाखला. (स्वयांघोर्षणा पत्र) 
4. दाचरद्र्य रेरे्षखालील/चदवयाांग असल्यास दाखला. 
5. रेशनकाडच. 
6. बांधपत्र. (प्रस्ताव मांजूर झालेवर चवचहत नमून्यात) 
7. 7/12 उतारा (7/12 वर नाव नसलेस नावे असणाऱ्याांचे सांमतीपत्र) 
8. बँक पासबुक िायाांचकत प्रत 

14. काययपद्धिी संदभाि िक्रार 
धनिारणासाठी संबंधिि 
अधिकाऱयाचे पदनाम 

: धिल्हा पशसंुिियन अधिकारी, धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री. 

15 िपधशलिार प्रत्येक स्िरािर 
उपलब्ि धनिी. (उदा. धिल्हा 
पािळी, िालकुा पािळी, र्ाि 
पािळी) 

: मंिरू धटप्पणी नसुार धिल्हा पािळी 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
प्रचत,  
मा. नजल्हा पशुसंवर्चि अनर्कारी                         
नजल्हा पनरषद रत्िानिरी. 
 

नवषय :- चजल्हा पचरर्षद योजनेअांतगचत सन 2021-22 या आर्थीक वर्षासाठी 50 टक्के  
 अनुदानावर देशी/सरु्ारीत िाई/म्हैशी/पारड्ांर्ा परुवठा योजनेचा लाभ  
 चमळणेबाबत... 

                               

महोदय, 
                    मी खाली सही करणार श्री/श्रीमती ................................................................  .                          
 मु. पो. ................... .  ता. ..................... चजल्हा रत्नाचगरी चवनांतीपूवचक अजच करतो/करते  की,  मला चजल्हा पचरर्षद 
सेस योजनेअांतगचत 50 टक्के अनुदानावर देशी/सुधारीत गाई/म्हैशी/पारड्ाांचा पुरवठा या योजनेचा  लाभ चमळालेस मी मी 
सदर योजनेतील सवच शासचकय अटी व मागचदशचक सूचनाांचे पालन करीन व सदरची योजना चडबीटी तत्वावर राबचवण्यास 
मी तयार आहे .तरी सदर योजनेचा मला लाभ चमळावा चह चवनांती. 
सोबत 

1. आधारकाडच सत्यप्रत. 
2. रचहवासी दाखला. (सरपांच/ग्रामसेवक) 
3. अपत्य दाखला. (स्वयांघोर्षणा पत्र) 
4. दाचरद्र्य रेरे्षखालील/चदवयाांग असल्यास दाखला. 
5. रेशनकाडच. 
6. बांधपत्र. (प्रस्ताव मांजूर झालेवर चवचहत नमून्यात) 
7. 7/12 उतारा  )7/12 वर नाव नसलेस नावे असणाऱ्याांचे सांमतीपत्र( 
8. बँक पासबुक िायाांचकत प्रत 

 
                                                                                         आपला चवश्वासू, 
 
 
                                                                                             अजचदाराची नाांव व सही                                                  
         

नशफारस पत्र 
 

प्रमाचणत करण्यात येते की, श्री/श्रीमती.................................................  रा. ...........................      ता. 

.................. चज. रत्नाचगरी हे चजल्हा पचरर्षद सेस अांतगचत 50 टक्के अनुदानावर देशी/सुधारीत गाई/म्हैशी/पारड्ाांचा पुरवठा या 

योजनेचा लाभ घेण्यास इच्िूक असल्याने तसेच त्याांचेकडे जनावराांच्या चनवाऱ्याची पुरेशी सोय उपलब्ध असलेची मी खात्री केली 

आहे. सदर दधुाळ जनावराचा लाभ देण्यात आल्यानांतर जनावराला वेळोवेळी जांतनाशके व आवश्यकतेनुसार औांर्षधोपचार, 

वेळापत्रकानुसार लचसकरण सांबांचधत पशुवैद्यचकय दवाखान्याांमार्च त देण्यात येईल. तरी त्याांना लाभ देणेस  चशर्ारस करण्यात येत  

आहे.  

 

                 प.प./स.प.चव.अ./प.चव.अ.                                  पशुधन चवकास अचधकारी (चवस्तार) 
                   पश ुवैद्यचकय दवाखाना.....................                     पांचायत सचमती................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
सन 2021-22 अंिर्यि लाभ धदलेल्या लाभाथीची यादी खालीलप्रमाणे -: 
योिना  नाि -: 50 टक्के अनदुानािर सिुारीि र्ाई/म्हशीं ि पारड्ांचा परुिठा करणे. 

अनु. 
क्र. 

तालुका लाभार्थीचे नाांव पत्ता अनुदान/ लाभ याची 
रक्कम/ स्वरुप 

1 मांडणगड श्री. लक्ष्मण चसताराम चचले पाट 20,000/- 
2  श्रीम. ईशा सांजय दगुचवले पेवे 20,000/- 
3  श्री. सांतोर्ष केशव गुजर जाांभुळनगर 20,000/- 
4 दापोली श्री. सुधाकर चदनकर दळवी वेळवी 20,000/- 
5  श्री. चांद्रकाांत सखाराम रहाटे वेळवी 20,000/- 
6  श्री. दत्ताराम काचशनार्थ शेडगे हाचतप 20,000/- 
7  श्री. सुरेंद्र अनांत पाटील टाांगर 20,000/- 
8  श्री. देवेंद्र लक्ष्मण उळे केळशी 20,000/- 
9  श्री. जयवांत काचशराम कालेकर करांजाणी 20,000/- 

10  श्री. चवलास शांकर दळवी वेळवी 20,000/- 
11  श्री. चशवाजी लक्ष्मण माने काचदवली 20,000/- 
12  श्री. प्रमोद रामचांद्र शेडगे आवाशी 20,000/- 
13  श्री. गणेश अशोक राऊत मुडी 20,000/- 
14  श्री. रकवद्र सदाचशव जाधव पन्हाळे काजी 20,000/- 
15  श्री. चमलींद चांद्रकाांत दाांडेकर गुडघे 20,000/- 
16  श्री. प्रकाश पाांडुरांग जोगळेकर कळवी 20,000/- 
17  श्री. सुयचकाांत बाबु दाचभळकर कचचाळी 20,000/- 
18  श्री. सुहास चशवाजी जाधव चशरसोली 20,000/- 
19 खेड श्री. प्रचवण अनांत उतेकर धामणांद 20,000/- 
20  श्री. सांतोर्ष प्रभाकर महाडीक घोणखुांट 20,000/- 
21  श्री. तुर्षार सांजय काते साखरोली 20,000/- 
22  श्री. गोपाळ तुकाराम भालेकर धामणी 20,000/- 
23 चचपळूण श्री. राजाराम चभकाजी कदम येगाव 20,000/- 
24  श्री. सुरेश श्रीपत शेलार नाांदगाव 20,000/- 
25  श्री. शाांताराम सखाराम (बाबू) पोमेंडकर आांबतखोल 20,000/- 
26  श्री. सुरेश नारायण महाचडक कळांबस्ते 20,000/- 
27  श्री. मांगेश रघुनार्थ महाडीक कळांबस्ते 20,000/- 
28  श्री. अमेय चवजय महाडीक कळांबस्ते 20,000/- 
29  श्रीम. सुभद्रा पाांडुरांग जाधव कोंढर ताम्हाणे 20,000/- 
30  श्री. सुरेश रामा खेडेकर खाांदाटपाली 20,000/- 
31  श्री. राजेश अनांत मोचहते खाांदाटपाली 20,000/- 
32 गुहागर श्री. चनलेश मारुती खडपे अांजनवेल 20,000/- 
33  श्री. गणपत मालू आांबेकर शीर 20,000/- 
34  श्री. सुचनल पशुचराम पाटील कोंढकारुळ 20,000/- 
35  श्री. अशोक सोनू साांगळे तळवली 20,000/- 
36 सांगमेश्वर श्री. केशव सोनू भोसले पुये तरे् देवधे 20,000/- 
37  श्री. प्रचदप गणपत अडबल भोवडे 20,000/- 
38  श्री. अशोक चसताराम शेजवळ ओझरे खुदच 20,000/- 
39  श्री. प्रभाकर गांगाराम सुवे चतवरे तरे् देवळे 20,000/- 
40  श्री. नेचमनार्थ चवष्णू डोंगरे साडवली 20,000/- 
41  श्री. राजेंद्र रघूनार्थ जागुष्टे ओझरे खुदच 20,000/- 
42  श्री. मोहन वसांत चवहाण ओझरे खुदच 20,000/- 
43  श्री. सुरेश रामचांद्र बेलकर दाभोळे 20,000/- 
44  श्री. योगेश महादेव कलगायत मारळ 20,000/- 
45  श्रीम. राजश्री राजाराम वाजे चनवधे 20,000/- 
46  श्री. चदनेश चवश्वास मुळये पाांगरी 20,000/- 



47 रत्नाचगरी श्रीम. सुकन्या सुधाकर चनमकर नाचणे 20,000/- 
48  श्री. अांकुश गोपाळ नावले चनरुळ 20,000/- 
49  श्रीम. सुलोचना मारुती बने चनरुळ 20,000/- 
50  श्री. प्रकाश पाांडुरांग आांबे्र गावखडी 20,000/- 
51  श्री. सुयचकाांत गांगाराम चकर चमरजोळे 20,000/- 
52  श्री. भागेश्वर दाद ुकशदे चाांदेराई 20,000/- 
53  श्री. मारुती पाांडूरांग बोरकर कचचखरी 20,000/- 
54  श्री. चकरण चांद्रकाांत मुांडेकर देऊड 20,000/- 
55  श्री. सुचनल शांकर गुरव र्णसवळे 20,000/- 
56  श्री. प्रचदप यशवांत लोगडे भगवतीनगर 20,000/- 
57 लाांजा श्री. चांद्रकाांत चसताराम गोंधळी देवधे 20,000/- 
58  श्री. चवशाल चशवराम नेवरेकर काांटे 20,000/- 
59  श्रीम. आरती चवनायक शेलार आसगे 20,000/- 
60  श्री. सुभार्ष आत्माराम मणचेकर देवधे 20,000/- 
61  श्री. कुणाल केशव राांबाडे कोंडये 20,000/- 
62  श्री. अचवनाश एकनार्थ गुरव खावडी 20,000/- 
63  श्रीम. श्रध्दा चवनायक सरपोतदार आांजणारी 20,000/- 
64 राजापूर श्री. अशोक शांकर आांबवले पन्हळे तर्च  सौंदळ 20,000/- 
65  श्री. मोहन जयराम आडीवरेकर तुळसवडे 20,000/- 
66  श्रीम. यमुना नारायण रहाटे  कोंडेतड 20,000/- 
67  श्री. दत्ताराम धोंडू वाईम चशवणे खुदच 20,000/- 
68  श्री. गणपत पशुचराम चवश्वासराव चमळांद 20,000/- 
69  श्री. योगेश यशवांत चोरगे आडवली 20,000/- 
70  श्री. दशरर्थ श्रीधर माांजरेकर साखर 20,000/- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

कलम 4 (1) (ब)(Xii)                    नमनुा (अ) 
रत्नावगरी रे्यथील पशुसंवर्धन ववभाग, विल्हा पवरषद कार्यालर्यातील अनदुान वाटपाच्र्या र्योिनेची 
कार्यधपद्धती सन 2021-22 र्या वषासाठी प्रकाशीत करणे.  
 

1 योिनेचे नाि : पशपुालकांना 50 टक्के अनदुानािर शेळीर्ट  (5+1) परुिठा करणे. 

2 लाभाथीच्या पाििा संबंधिच्या 
अटी ि शिी 

:        सदर योजनेतून प्रत्येक लाभधारकाांना 5 शेळ्या व 1 बोकड 
याप्रमाणे शेळीगट पुरचवण्यात येणार आहे. शेळीगट मधील बोकड हा 
उस्मानाबादी/बोअर/ कोकणकन्याळ/सांकरीत यापैकी जातीचा व शेळ्या 
सांकरीत अर्थवा स्र्थाचनक असतील. बोकडाांची खरेदी खुल्या 
बाजारातून/स्र्थाचनकचरत्या करण्यात येईल. शेळीगट खरेदीवर गटाच्या 
ककमतीवर 50% अनुदान चदले जाईल. गटाची ककमत पशुसांवधचन 
चवभागामार्च त राबचवल्या जाणाऱ्या नाचवन्यपूणच योजनेमध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे स्र्थाचनक स्तरावरील प्रचत बोकड          र.रु. 8,000/- व 
प्रचत शेळी   र.रु. 6,000/- याप्रमाणे गटाची एकूण ककमत (6,000 X 5 =       
र.रु. 30,000/- + बोकडाची ककमत   र.रु. 8,000 = र.रु. 38,000/-) 
याप्रमाणे गृचहत धरुन िटाच्या एकूण ककमतीच्या 50% अिदुाि 
रक्कम रु. 19,000/- च्या मयादेपयंत चदले जाईल. 
       सदरची योजना नडबीटी तत्वावर राबचवण्यात येणार आहे. लाभार्थी 
स्वत: शेळी गट (5+1) खरेदी करणार असल्याने लाभार्थी चहस्सा रोख 
स्वरुपात भरणा करुन घेतला जाणार नाही.  पुणच योजना राबचवल्यानांतर 
कागदपते्र व शेळी गट खरेदीची पडताळणी करुन लाभार्थ्याचे अनुदान 
त्याच्या बँक खाती जमा केले जाईल.  

3 लाभ धमळणेसाठीच्या अटी : 1. इच्िुक लाभधारकाकडे शेळ्याांकरीता चनवारा, आहार व स्वच्ि पाणी पुरेशा 
प्रमाणात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. 

2. सदर शेळ्याांना चनयचमतपणे जांतनाशक, लचसकरण व आवश्यकतेनूसार 
और्षधोपचार नचजकच्या पशुवैद्यचकय सांस्रे्थकडून घेण्याची जबाबदारी 
लाभधारकाांची आहे. 

3. पूरचवण्यात आलेला गट लाभधारकाने पशुसांवधचन चवभागाकडील अचधकारी 
याांनी मागणी करताच तपासणीकचरता उपलब्ध करुन देणे आवश्यक व 
बांधनकारक असेल. 

4. पूरचवण्यात आलेल्या शेळी गटाचा एका वर्षाचा चवमा उतरचवणे अचनवायच 
असेल व सदरच्या चवम्याचा खचच लाभधारकाने स्वत: करावयाचा आहे. 

5. योजनेकचरता लाभधारकाांचे अजच गट पातळीवर घेतले जातील व त्याांची यादी 
गट पातळीवरुन प्राप्त झालेनांतर पशुसांवधचन व दगु्ध चवकास सचमती, चजल्हा 
पचरर्षद रत्नाचगरी समोर अांचतम चनवडीकरीता ठेवण्यात येईल व सदर 
सचमतीकडून अांचतम चनवड केली जाईल. 

4 लाभ धमळणेसाठीची काययपद्धिी 
मंिरू अनदुानाला 

: धिधहि नमनु्याि पशिुन धिकास अधिकारी (धिस्िार), पंचायि सधमिी ि 
पशिुैद्यधकय दिाखाना संस्था प्रमखु यांची धशफारस अिय सादर करणे. 
पशिुन धिकास अधिकारी (धिस्िार), पंचायि सधमिी माफय ि धिल्हा 
पशसंुिियन अधिकारी, धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री येथे सादर केला िािो. 
अिाची छाननी करुन धिषय सधमिीि मंिरू ि प्रधिक्षाधिन अिांची यादी 
मंिरू केली िािे. मंिरू लाभिारकाप्रमाणे मा. मखु्य लेखा ि धित्त 
अधिकारी यांचे मान्यिेनंिर अनदुान धित्तपे्रषण करुन िालकुास्िरािर 
र्ट धिकास अधिकारी, पंचायि सधमिी यांचेकडे धििरीि केले िािे. 
िालकुास्िरािरील धनिड सधमिी द्वारे िनािराची खरेदी ि सिय कार्दपिे 
पोहोच झाल्यानंिर लाभिारकाच्या बकँ खात्यामध्ये अनदुानाची रक्कम 
िमा होिे.  

5 पाििा ठरधिण्यासाठी आिश्यक 
असणारे कार्दपि 

: 1. धिधहि नमनु्यािील अिय, 2. पधिअ धशफारस, 3. फोटो, 4. फोटो 
ओळखपिाची (आिारकाडय)सत्यप्रि, 5 अपत्य दाखला 
(स्ियंघोषणापि), 6. रधहिासी दाखला (सरपंच/ग्रामसेिक), 7. 
रेशनकाडय, 8. दाधरद्र्य रेषेखालील/धदव्यांर् असल्यास दाखला, 9. 7/12 
उिारा, 10.बंिपि (प्रस्िाि मंिरू झाल्यािर सािा कार्दािर 5 रुपये 
कोटय फी स्टमॅ्प) 11. प्रधशक्षण घेिले असल्यास प्रमाणपिाची छायांधकि 



सत्यप्रि, 12. बकेँचे पासबकु झेरॉक्स.   
6 योिनेद्वारे धमळणाऱया लाभाची 

स्स्िकृि माधहिी 
: 5 शेळी + 1 बोकड र्ट  

7 अनदुान िाटपाची काययपद्धिी : मखु्यालय स्िरािरुन धित्त धिभार्ािनू  मा. मखु्य लेखा ि धित्त अधिकारी 
यांचेमाफय ि र्ट धिकास अधिकारी, पंचायि सधमिी धित्तपे्रषण द्वारे 
अनदुान धििरीि केले िािे. िालकुास्िरािरील धनिड सधमिी द्वारे 
िनािरांची खरेदी ि सिय कार्दपिे पोहोच झाल्यानंिर लाभिारकाच्या 
बकँ खात्यामध्ये अनदुानाची रक्कम िमा होिे.  

8 सक्षम अधिकाऱयाचे पदनाम : धिल्हा पशसंुिियन अधिकारी, धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री. 
9 धिनंिी अिासोबि लार्णारे 

शलु्क 
: शलु्क घेिले िाि नाही. 

10 इिर शलु्क : नाही 
11 धिनंिी अिाचा नमनुा : सोबि िोडण्याि येि आहे. 
12 सोबि िोडणे आिश्यक 

असलेल्या कार्दपिांची यादी 
: 1. आधारकाडच सत्यप्रत. 

2. रचहवासी दाखला. (सरपांच/ग्रामसेवक) 
2. 3. अपत्य दाखला. (स्वयांघोर्षणा पत्र) 
3. 4. दाचरद्र्य रेरे्षखालील/चदवयाांग असल्यास दाखला. 
4. 5. रेशनकाडच. 
5. 6. बांधपत्र. (प्रस्ताव मांजूर झालेवर चवचहत नमून्यात) 
6. 7. 7/12 उतारा (7/12 वर नाव नसलेस नावे असणाऱ्याांचे सांमतीपत्र) 
7. 8. बँक पासबुक िायाांचकत प्रत 

14. काययपद्धिी संदभाि िक्रार 
धनिारणासाठी संबंधिि 
अधिकाऱयाचे पदनाम 

: धिल्हा पशसंुिियन अधिकारी, धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री. 

15 िपधशलिार प्रत्येक स्िरािर 
उपलब्ि धनिी. (उदा. धिल्हा 
पािळी, िालकुा पािळी, र्ाि 
पािळी) 

: मंिरू धटप्पणी नसुार धिल्हा पािळी 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

प्रचत, 
मा. नजल्हा पशसंुवर्चि अनर्कारी                         
नजल्हा पनरषद रत्िानिरी. 

 

 
  नवषय :- चजल्हा पचरर्षद योजनेअांतगचत 50 टक्के अनुदानावर सन 2021-22 या आर्थीक वर्षासाठी 
    लाभर्ारकांिा 00 टक्के अिदुािावर शेळी िट (0+1) परुवठा करणे योजनेचा  
                          लाभ चमळणेबाबत... 
 
महोदय, 

मी खाली सही करणार श्री/श्रीमती ....................................................................                         
मु.पो ....................... ता. ..................... चजल्हा रत्नाचगरी चवनांतीपूवचक अजच करतो/करते  की,  मला चजल्हा पचरर्षद 
सेस योजनेअांतगचत लाभधारकाांना 50 टक्के अनुदानावर शेळीगट (5+1) पुरवठा करणे या योजनेचा लाभ चमळालेस मी 
सदर योजनेतील सवच शासचकय अटी व मागचदशचक सूचनाांचे पालन करीन व सदरची योजना चडबीटी तत्वावर राबचवण्यास 
मी तयार आहे .तरी सदर योजनेचा मला लाभ चमळावा चह चवनांती. 
सोबत 

1. आधारकाडच सत्यप्रत. 
2. रचहवासी दाखला. (सरपांच/ग्रामसेवक) 
3. अपत्य दाखला. (स्वयांघोर्षणा पत्र) 
4. दाचरद्र्य रेरे्षखालील/चदवयाांग असल्यास दाखला. 
5. रेशनकाडच. 
6. बांधपत्र. (प्रस्ताव मांजूर झालेवर चवचहत नमून्यात) 
7. 7/12 उतारा (7/12 वर नाव नसलेस नावे असणाऱ्याांचे सांमतीपत्र) 
8. बँक पासबुक िायाांचकत प्रत 

आपला चवश्वासू, 
 
 

अजचदाराची सही 
                                                                                                 (नाांव :-...............................................) 

 
नशफारस पत्र 

 
प्रमाचणत करण्यात येते की, श्री/श्रीमती. .................................................. रा. ........................ ता. ................... 

चज. रत्नाचगरी हे चजल्हा पचरर्षद सेस अांतगचत शेळी गटाचा लाभ घेण्यास इच्िूक असल्याने तसेच त्याांचेकडे शेळ्याांच्या चनवाऱ्याची 

पुरेशी सोय तसेच स्वच्ि पाणी, पुरेसा आहाराची सोय उपलब्ध असलेची मी खात्री केली आहे. सदर शेळी गटाचा लाभ देण्यात 

आल्यानांतर शेळयाांना वेळोवेळी जांतनाशके व आवश्यकतेनुसार औांर्षधोपचार, वेळापत्रकानुसार लचसकरण सांबांचधत पशुवैद्यचकय 

दवाखान्याांमार्च त देण्यात येईल. तरी त्याांना लाभ देणेस  चशर्ारस करण्यात येत  आहे.  

 

 

                 प.प./स.प.चव.अ./प.चव.अ.                                    पशुधन चवकास अचधकारी (चवस्तार) 
                   पश ुवैद्यचकय दवाखाना----------------                    पांचायत सचमती---------------- 
 
 
 
 
 
 
 

साक्ांनकत 
छायानर्त्र. 



 
 
 
सन 2021-22 अंिर्यि लाभ धदलेल्या लाभाथीची यादी खालीलप्रमाणे -: 
योिना  नाि -: पशपुालकांना 50 टक्के अनदुानािर शेळीर्ट  (5+1) परुिठा करणे. 

अन.ु 
क्र. 

तालुका लाभार्थीचे नाांव पत्ता अनुदान/ लाभ याची 
रक्कम/ स्वरुप 

1 मांडणगड श्री. कल्पेश सखाराम रक्ते पाले 19,000/- 
2  श्रीम. प्रभावती बाळकृष्ण दगुचवले पेवे 19,000/- 
3  श्री. चदलीप चाांगोजी चशगवण कुडुक बुद्रकू 19,000/- 
4 दापोली श्री. मारुती काळूराम घाडगे चपचडोली 19,000/- 
5  श्री. चभकू गोकवद दगुचवले वाांझळोली 19,000/- 
6  श्री. चवठ्ठल रामचांद्र सावांत चपचडोली 19,000/- 
7  श्री. बळीराम लक्ष्मण होडबे हाचतप 19,000/- 
8  श्री. अमेय अरुण आांजलेकर आांजले 19,000/- 
9  श्री. सयाजी भागुराम घाडगे चपचडोली 19,000/- 

10  श्री. अचनल तुकाराम चनवळकर वेळवी 19,000/- 
11  श्री. चवकास अनांत ताांबट मुडी 19,000/- 
12  श्री. गांगाराम धोंडू राणे चवरसई 19,000/- 
13  श्री. तुकाराम गांगाराम दोडकडे चवरसई 19,000/- 
14  श्री. चशवदास दत्ताराम कशदे मुगीज 19,000/- 
15  श्री. रुपेश यशवांत राऊत  आांजले 19,000/- 
16  श्री. चवकास दत्तराम राजे साकुडे 19,000/- 
17  श्री. उन्मेर्ष रामचांद्र राजे साकुडे 19,000/- 
18  श्रीम. चांदना सांजय गोवले जालगाव 19,000/- 
19  श्री. शांकर आत्माराम काताळकर सडवे 19,000/- 
20 खेड श्री. चनतीन सखाराम जाधव  आांबडस 19,000/- 
21  श्री. वसांत बाळू मनवळ जाांबुडे 19,000/- 
22  श्री. सुचनल पाांडुरांग तटकरे पोयनार 19,000/- 
23 चचपळूण श्री. आत्माराम बाबु बाांबाडे आांबतखोत 19,000/- 
24  श्री. राजेंद्र चांद्रकाांत बारे सावडे 19,000/- 
25  श्री. राजेंद्र चकसन खेतले मुांढे तर्च  चचपळूण 19,000/- 
26  श्री. श्रीकाांत पाांडुरांग जाधव कोंढर ताम्हाणे 19,000/- 
27  श्री. चवश्वनार्थ एकनार्थ सावांत तोंडली 19,000/- 
28 गुहागर श्री. सांकेश रमेश ठोंबरे शीर 19,000/- 
29  श्री. आचसर् अ. काचदर दळवी पाांगारी तरे् हवेली 19,000/- 
30  श्री. सुचनल तुकाराम कळांबटे तळवली 19,000/- 
31  श्रीम. रुपाली रमेश मोरे पाचेरीसडा 19,000/- 
32  श्रीम. हर्षचदा शैलेश रावणांग वरवेली 19,000/- 
33 सांगमेश्वर श्रीम. अश्श्वनी अचवनाश केदारी ओझरे खुदच 19,000/- 
34  श्री. जयवांत चशवराम गुरव दख्खन 19,000/- 
35  श्री. प्रकाश रामराव सुवे चतवरे तरे् देवळे 19,000/- 
36  श्री. अचनल चदगांबर वाघवरे साखरपा 19,000/- 
37  श्री. चवजय गुणाजी घुमे चार्वली 19,000/- 
38  श्री. गणपत तुकाराम सुवे चतवरे तरे् देवळे 19,000/- 
39  श्री. वसांत तानाजी ददुम परचुरी 19,000/- 
40  श्री. गांगाराम पाांडुरांग भडवळकर राजवाडी 19,000/- 
41 रत्नाचगरी श्री. पशुचराम राजाराम माांडवकर खरवते 19,000/- 
42  श्री. प्रचवण मधुसूदन जोशी खरवते 19,000/- 
43  श्रीम. स्वप्नाली रघुवीर शेलार कापडगाांव 19,000/- 
44  श्री. राजाराम नारायण रामगडे खरवते 19,000/- 
45  श्री. सांजय रामचांद्र चौगुले खरवते 19,000/- 
46  श्री. अचनल रामचांद्र मोये चशवार आांबेरे 19,000/- 
47  श्री. नरेंद्र चभकाजी चकर कोळां बे 19,000/- 



48  श्री. अक्षय अनांत काांबळे पानवल 19,000/- 
49  श्री. सांतोर्ष वसांत कशदे कुधे 19,000/- 
50  श्री. प्रमोद राजाराम कदम  कोळां बे 19,000/- 
51  श्री. अमोल रामचांद्र देवरुखकर हातखांबा 19,000/- 
52 लाांजा श्री. मनोहर चशवराम कुां भार तळवडे 19,000/- 
53  श्री. राकेश राजाराम मुगुटराव प्रभानवल्ली 19,000/- 
54  श्रीम. आजचमना अल्लाउद्दीन 

नेवरेकर 
आडवली 19,000/- 

55  श्री. सुहास गांगाधर तोडकरी चवलवडे 19,000/- 
56  श्री. चनतीन अनांत पेंढारी आांजणारी 19,000/- 
57 राजापूर श्री. कोंडीराम पाांडुरांग बोडके पाचल 19,000/- 
58  श्री. सांतोर्ष मनोहर आांबवले पन्हळे तरे् सौंदळ  19,000/- 
59  श्री. सांतोर्ष शाांताराम जाधव पन्हळे तरे् सौंदळ  19,000/- 
60  श्री. चवश्राम गणपत जाधव वडवली 19,000/- 
61  श्री. सचचन सांभाजी सुवे पांडखळे 19,000/- 
62  श्री. सांजय शांकर लासे दळे 19,000/- 
63  श्री. सुचनल लक्ष्मण माळी कासारवाडी 19,000/- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

कलम 4 (1) (ब)(Xii)                    नमनुा (अ) 
रत्नावगरी रे्यथील पशुसंवर्धन ववभाग, विल्हा पवरषद कार्यालर्यातील अनदुान वाटपाच्र्या र्योिनेची 
कार्यधपद्धती सन 2021-22 र्या वषासाठी प्रकाशीत करणे.  
 

1 योिनेचे नाि : स्िच्छ र्ोठ्याकरीिा रबर मटॅ परुधिणे  90 टक्के अनदुान 

2 लाभाथीच्या पाििा संबंधिच्या 
अटी ि शिी 

: पशुपालन वयवसाय चकर्ायतशीर होणेसाठी जनावराांचे आरोग्य चाांगले 
असणे तसेच जनावराांचा गोठा स्वच्ि आवश्यक असते. जनावराांच्या 
गोठयात त्याांचे मलमूत्र पुणचपणे चनचरा होऊन गेले नाही तर त्या चठकाणी 
चवचवध रोगजांतूांची वाढ होत असते. व त्यामुळे जनावराांना चवचवध आजार 
होऊ शकतात. तसेच जनावराांच्या गोठयाची जमीन ही कठीण असल्याने 
जनावराांना पोट, कास या भागात बसता उठता घर्षचणाने इजा होणेची 
शक्यता असते. 
जनावराांच्या गोठयात तर रबर मॅट टाकले तर ते चनयचमतपणे स्वच्ि व 
र्ननजांतूक करता येते व मलमूत्राचा पूणच चनचरा करता येतो. तसेच ते 
कठीण नसल्याने बसता उठताना घर्षचण होत नाही व जनावराांचा गोठा 
आरामदायक होतो. त्याांचे आरोग्य चाांगले राखण्यास मदत होते. म्हणून 
या योजनेतून पशुपालकाांना स्वच्ि गोठयाकरीता रबर मॅट 90 टक्के 
अनुदानाने पुरचवणेत येणार आहे. 

3 लाभ धमळणेसाठीच्या अटी : सार्थीच्या रोगाचा प्रादभुाव टाळणे हा योजनेचा हेतू असल्याने यासाठी 
चवचशष्ट प्रकारच्या अटी व शती असणार नाहीत. 

4 लाभ धमळणेसाठीची काययपद्धिी 
मंिरू अनदुानाला 

: धिधहि नमनु्याि पशिुन धिकास अधिकारी (धिस्िार), पंचायि सधमिी ि 
पशिुैद्यधकय दिाखाना संस्था प्रमखु यांची धशफारस अिय सादर करणे. 
पशिुन धिकास अधिकारी (धिस्िार), पंचायि सधमिी माफय ि धिल्हा 
पशसंुिियन अधिकारी, धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री येथे सादर केला िािो. 
अिाची छाननी करुन धिषय सधमिीि मंिरू ि प्रधिक्षाधिन अिांची यादी 
मंिरू केली िािे. मंिरू लाभिारकाप्रमाणे मा. मखु्य लेखा ि धित्त 
अधिकारी यांचे मान्यिेनंिर अनदुान धित्तपे्रषण करुन िालकुास्िरािर 
र्ट धिकास अधिकारी, पंचायि सधमिी यांचेकडे धििरीि केले िािे. 
िालकुास्िरािरील धनिड सधमिी द्वारे िनािराची खरेदी ि सिय कार्दपिे 
पोहोच झाल्यानंिर लाभिारकाच्या बकँ खात्यामध्ये अनदुानाची रक्कम 
िमा होिे.  

5 पाििा ठरधिण्यासाठी आिश्यक 
असणारे कार्दपि 

: 1. आधारकाडच सत्यप्रत. 
2. रचहवासी दाखला. (स्वयांघोर्षणा पत्र) 
3. अपत्य दाखला. (स्वयांघोर्षणा पत्र) 
4. दाचरद्र्य रेरे्षखालील/चदवयाांग असल्यास दाखला. 
5. रेशनकाडच. 
6. बँक पासबुक िायाांचकत प्रत 

6 योिनेद्वारे धमळणाऱया लाभाची 
स्स्िकृि माधहिी 

: 1 नर् रबर मटॅ  

7 अनदुान िाटपाची काययपद्धिी : मखु्यालय स्िरािरुन धित्त धिभार्ािनू  मा. मखु्य लेखा ि धित्त अधिकारी 
यांचेमाफय ि र्ट धिकास अधिकारी, पंचायि सधमिी धित्तपे्रषण द्वारे 
अनदुान धििरीि केले िािे. िालकुास्िरािरील धनिड सधमिी द्वारे 
िनािरांची खरेदी ि सिय कार्दपिे पोहोच झाल्यानंिर लाभिारकाच्या 
बकँ खात्यामध्ये अनदुानाची रक्कम िमा होिे.  

8 सक्षम अधिकाऱयाचे पदनाम : धिल्हा पशसंुिियन अधिकारी, धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री. 
9 धिनंिी अिासोबि लार्णारे 

शलु्क 
: शलु्क घेिले िाि नाही. 



10 इिर शलु्क : नाही 
11 धिनंिी अिाचा नमनुा : सोबि िोडण्याि येि आहे. 
12 सोबि िोडणे आिश्यक 

असलेल्या कार्दपिांची यादी 
: 1. आधारकाडच सत्यप्रत. 

2. रचहवासी दाखला. (स्वयांघोर्षणा पत्र) 
3. अपत्य दाखला. (स्वयांघोर्षणा पत्र) 
4. दाचरद्र्य रेरे्षखालील/चदवयाांग असल्यास दाखला. 
5. रेशनकाडच. 
6. बँक पासबुक िायाांचकत प्रत 

14. काययपद्धिी संदभाि िक्रार 
धनिारणासाठी संबंधिि 
अधिकाऱयाचे पदनाम 

: धिल्हा पशसंुिियन अधिकारी, धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री. 

15 िपधशलिार प्रत्येक स्िरािर 
उपलब्ि धनिी. (उदा. धिल्हा 
पािळी, िालकुा पािळी, र्ाि 
पािळी) 

: मंिरू धटप्पणी नसुार धिल्हा पािळी 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
प्रचत,  
मा. चजल्हा पशुसांवधचन अचधकारी                         
चजल्हा पचरर्षद रत्नाचगरी. 
 
 

नवषय :- चजल्हा पचरर्षद योजनेअांतगचत सन 2021-22 या आर्थीक वर्षासाठी 90 टक्के  
 अनुदानावर स्वच्ि गोठ्याकरीता रबर मॅट पुरवठा करणे योजनेचा लाभ  
 चमळणेबाबत...         
               

महोदय, 
                    मी खाली सही करणार श्री/श्रीमती ................................................................  .           मु.पो 
...................  ता...................... चजल्हा रत्नाचगरी माझेकडे सद्यश्स्र्थतीत  ........एवढी दभुती जनावरे असून मी 

दगु्धवयवसाय करीत आहे .मी  चवनांतीपूवचक अजच करतो/करते  की,  मला चजल्हा पचरर्षद सेस योजनेअांतगचत 90 टक्के 
अनुदानावर स्वच्ि गोठ्याकरीता रबर मॅट पुरवठा करणे या योजनेचा  लाभ चमळालेस मी सदर योजनेतील सवच शासचकय 
अटी व मागचदशचक सूचनाांचे पालन करीन व सदरची योजना डी .बी.टी .तत्वावर राबचवणेस मी  तयार आहे. तरी सदर 
योजनेचा मला लाभ चमळावा चह चवनांती. 
 
सोबत 

1. आधारकाडच सत्यप्रत. 
2. रचहवासी दाखला. (स्वयांघोर्षणा पत्र) 
3. अपत्य दाखला. (स्वयांघोर्षणा पत्र) 
4. दाचरद्र्य रेरे्षखालील/चदवयाांग असल्यास दाखला. 
5. रेशनकाडच. 6. बँक पासबुक िायाांचकत प्रत 
                                                                                        आपला चवश्वासू, 
 
 
                                                                                         अजचदाराची नाांव व सही 
                                                  

नशफारस पत्र 
 

प्रमाचणत करण्यात येते की, श्री/श्रीमती................................................... रा....................... ता.................... चज. 

रत्नाचगरी हे चजल्हा पचरर्षद सेस अांतगचत 90 टक्के अनुदानावर स्वच्ि गोठ्याकरीता रबर मॅट पुरवठा करणे या योजनेचा लाभ घेण्यास 

इच्िूक असून त्याांचेकडे .......... दभुती जनावरे असून ते सद्यश्स्र्थतीत दगु्धवयावसाय करीत आहेत. तरी त्याांना या योजनेचा  लाभ 

देणेस  चशर्ारस करण्यात येत  आहे. 

                       
 
                 प.प./स.प.चव.अ./प.चव.अ.                                               पशुधन चवकास अचधकारी (चवस्तार) 
                   पशु वैद्यचकय दवाखाना----------------                               पांचायत सचमती---------------- 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
साक्ांनकत 
छायानर्त्र 



 
 
 
सन 2021-22 अंिर्यि लाभ धदलेल्या लाभाथीची यादी खालीलप्रमाणे -: 
योिना  नाि -: स्िच्छ र्ोठ्याकरीिा रबर मटॅ परुधिणे  90 टक्के अनदुान परुिठा करणे. 

अन.ु 
क्र. 

तालुका लाभार्थीचे नाांव पत्ता अनुदान/ लाभ याची 
रक्कम/ स्वरुप 

1 दापोली श्री. कृष्णकाांत जगन्नार्थ चवहाण वणौशी तर्च  नातू 2,988/- 

2  श्री. मनोज अशोक चवहाण पालगड 2,988/- 

3  श्रीम. सुगांधा महादेव खळे आघारी पांचनदी 2,988/- 

4  श्रीम. सुजाता राजू खळे आघारी पांचनदी 2,988/- 

5  श्री. चशरीर्ष चललाचांद चवहाण काचदवली 2,988/- 

6  श्री. मनोहर बाळाराम श्रीवधचनकर केळशी 2,988/- 

7  श्री. ओांकार प्रकाश महाडीक काचदवली 2,988/- 

8  श्री. वैभव सुधी काांबळी  कादीवली 2,988/- 

9  श्री. चनतेश सुरेश मळेकर कादीवली 2,988/- 

10  श्री. तन्मय सांजय बजे कादीवली 2,988/- 

11  श्री. अमोल प्रकाश दाभेकर पालगड 2,988/- 

12  श्री. सुयचकाांत बाळू दाचभळकर  कचचाळी 2,988/- 

13  श्री. श्रीराम बाळकृष्ण चशगवण कचचाळी 2,988/- 

14  श्री. रोचहत रमेश चवहाण पालगड 2,988/- 

15  श्री. अांकुश दत्ताराम बामणे पालगड 2,988/- 

16  श्री. रुपेश भास्कर बेलोसे पालगड 2,988/- 

17  श्री. सांतोर्ष श्रीपत शेडगे हचतप 2,988/- 

18  श्री. शैलेश चशवाजी बेलोसे पालगड 2,988/- 

19  श्री. गजानन नारायण जोशी चगमवणे 2,988/- 

20  श्री. सुरेश दगडू जाधव वाकवली 2,988/- 

21  श्री. राकेश बाबुराव जाधव वाकवली 2,988/- 

22  श्री. भागोजी रामचांद्र दवांडे आघारी पांचनदी 2,988/- 

23  श्री. प्रभाकर धोंडू काळे आघारी पांचनदी 2,988/- 

24  श्री. गौरव नरहरी सोमण करांजाळी 2,988/- 

25  श्री. दत्तात्रय गजानन जोशी पालगड 2,988/- 

26 खेड श्रीम. श्रेया सुयोग कदम धामणी 2,988/- 

27  श्रीम. आचदती अरुण काते दयाळ 2,988/- 

28  श्री. राजेश चवजय मुकनाक  उधळे खुदच 2,988/- 

29  श्री. रचवचकरण चांद्रकाांत कदम जामगे 2,988/- 

30  श्री. चदनेश गांगाराम चहलम धामणांद 2,988/- 

31  श्रीम. जयोती दयानांद  सुवे धामणांद 2,988/- 

32  श्री. राजाराम दाजी जोंधळे वेरळ 2,988/- 

33  श्री. शचशकाांत बबनराव भोसले चशरगाव 2,988/- 

34  श्री. उमेश जयराम उतेकर वावे 2,988/- 

35  श्री. प्रकाश गोकवद म्हापदी धामणांद 2,988/- 

36  श्री. सांजय आनांदा कदम धामणांद 2,988/- 

37  श्री. सुरज दयानांद सुवे धामणांद 2,988/- 

38  श्री. चवपुल दाजीराव पालाांड धामणांद 2,988/- 

39  श्री. सुयोग नरु्थराम चशके देवसडे 2,988/- 

40  श्री. वसांत रामचांद्र जाधव घेरारसाळगड 2,988/- 

41 चचपळूण श्री. सांजय आनांदा कदम धामणांद 2,988/- 

42  श्री. सुरज दयानांद सुवे धामणांद 2,988/- 



43  श्री. चवपूल दाजीराव पालाांडे धामणांद 2,988/- 

44  श्री. कृष्णा चभकू केदारे  चनवळी  2,988/- 

45  श्रीम. सुजाता अचमत खेडेकर मालघर 2,988/- 

46  श्री. सांचदप लक्ष्मण चचले पाचाड 2,988/- 

47  श्री. सुरेंद्र अशोक चचले पाचाड 2,988/- 

48  श्री. श्रेयस सुधीर सावडेकर असुडे 2,988/- 

49 गुहागर श्रीम. पावचती शांकर बेंडल चवसापूर 2,988/- 

50  श्री. चवजय चवश्राम सुवे  साखरी बुद्रकू 2,988/- 

51  श्री. सचमत सत्यवान घाणेकर आरे 2,988/- 

52  श्री. उल्हास गोकवद घुमे असगोली 2,988/- 

53  श्री. दत्तराज चदगांबर पाटील पालशेत 2,988/- 

54  श्री. चमलींद पशुचराम कुळे आरे 2,988/- 

55  श्री. सुधार सहदेव बागकर असगोली 2,988/- 

56  श्री. हामदान हाचनर् घारे शृांगारतळी 2,988/- 

57  श्री. सुरेश चभकाजी पागडे आरे 2,988/- 

58  श्री. प्रचवण शाांताराम गावडे पाट पन्हाळे 2,988/- 

59 सांगमेश्वर श्री. तुकाराम शांकर गुरव ओझरे खुदच 2,988/- 

60  श्री. प्रकाश चशवराम भोजने मोडे 2,988/- 

61  श्रीम. ताई गोवया कोलापटे चकरबेट 2,988/- 

62  श्रीम. रांजना राजाराम चोगले मुरादपूर 2,988/- 

63  श्रीम. सचवता सुरेश जोशी कोसुांब 2,988/- 

64  श्री. प्रशाांत यशवांत जाधव  साडवली 2,988/- 

65  श्री. अरुण चवष्णु केदारी ओझरे 2,988/- 

66  श्री. अकजक्य सुचनल बाांडागळे मुरादपूर 2,988/- 

67  श्री. शुभांम सांतोर्ष जाधव माळवाशी 2,988/- 

68  श्री. चवनोद चसताराम कानाल कोसुांब 2,988/- 

69 रत्नाचगरी श्री. रुपेश नरु्थराम कशदे चाांदेराई 2,988/- 

70  श्री. सुबोध श्रीरांग कुळये नेवरे 2,988/- 

71  श्री. प्रचदप बाबू गोताड हातखांबा 2,988/- 

72  श्री. चवलास दत्तात्रय सावांत  वळके 2,988/- 

73  श्री. चदनेश पाांडुरांग आठवले  कोतवडे 2,988/- 

74  श्रीम. वर्षा श्रीरांग जोगळेकर कोतवडे 2,988/- 

75  श्री. अचनल लक्ष्मण नानरकर गावखडी 2,988/- 

76  श्री. चवनीत चवजय हळदवणेकर गावखडी 2,988/- 

77 लाांजा श्रीम. अश्श्वनी अनांत कशदे कणगवली 2,988/- 

78  श्रीम. चांद्रभागा गांगाराम चशगम वहेळ 2,988/- 

79  श्रीम. चदपाली चदलीप चशगम वहेळ 2,988/- 

80  श्री. आत्माराम सोनू धुमक उपळे 2,988/- 

81  श्री. चववेक मनोहर मुळ्ये जावडे 2,988/- 

82  श्री. तानु चभवा भरवडे  नाांचदवली 2,988/- 

83  श्री. चवजय चवष्णु चशगम वहेळ 2,988/- 

84  श्री. अतुल अनांत पळसुलेदेसाई वहेळ 2,988/- 

85  श्री. सुचनल रमेश पड्ार चनओशी 2,988/- 

86  श्री. मांगेश रमेश पड्ार चनओशी 2,988/- 

87  श्रीम. भारती श्रीकृष्ण पळसुलेदेसाई वहेळ 2,988/- 

88  श्रीम. सुचमधा सचचन चशगम वहेळ 2,988/- 

89 राजापूर श्रीम. आभा सुधीर प्रभुघाटे कोतापूर 2,988/- 

90  श्री. वसांत चवष्णू शहाणे नाटे 2,988/- 



91  श्रीम. सांचजवनी चशवाजी वाचरशे बेनगी 2,988/- 

92  श्री. सुहास केशव वाचरक कोंडसर 2,988/- 

93  श्री. रोशन बाळू लाांजेकर कासारवाडी 2,988/- 

94  श्री. चनतीन पद्माकर कुलकणी खरवते 2,988/- 

95  श्री. शैलेश सुभार्षचांद्र कशदेदेसाई ओणी 2,988/- 

96  श्री. ओमकार उदय गाडगीळ गोठीवरे 2,988/- 

97  श्री. दत्तात्रय अनांत कलगायत कोंडसर बुद्रकू 2,988/- 

98  श्री. अमेय अरुण आपटे भालावली 2,988/- 

99  श्री. अमोल लहू चगरी दळे 2,988/- 

100  श्री. प्रचणत शचशकाांत पाटील सौंदळ 2,988/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

•कलम 4 (1) (ब) (xv) 
    विल्हा पवरषद रत्नावगरी रे्यथील पशुसंवर्धन ववभाग, कार्यालर्यात उपलब्र् सवुवर्ांचा तक्ता 
प्रकाशीत करणे.  
 
अ.
क्र. 

सधुििेचा प्रकार िेळ काययपध्दिी धठकाण िबाबदार 
व्यक्िी/कमयचा

री 

िक्रार 
धनिारण 

अधिकारी 
1 2 3 4 5 6 7 

1 धिल्हा 
पशसंुिियन  
अधिकारी यांनी 
पशसंुिियन 
योिना संदभाि 
अडचणीचे 
धनिारणसाठी 
भेटणे. 

दपुारी 
 3.00 
िे 
5.00 

पशसंुिियन धिषयक 
योिना राबधििाना 
येणाऱया अडचणी 
संदभाि िनिेकडून 
आलेल्या अिांचा 
स्स्िकार करुन संबंधििाना 
मार्यदशयन करणे. 

धिल्हा 
पशसंुिियन  
अधिकारी 
कायालय. 

1) धिल्हा 
पशसंुिियन  
अधिकारी  

मखु्य 
काययकारी 
अधिकारी, 
धि.प. 
रत्नाधर्री. 

3 अधभलेख - पशसंुिियन धिभार्ाकडे 
िनेु अधभलेख अधभलेख 
कक्षामध्ये ििन करुन 
ठेिण्याि आलेले 
आहेि.या अधभलेखाची 
मार्णी एखाद्या 
ग्रामस्थाकडून आल्यास 
माधहिीचे अधिकारा नसुार 
आिश्यक रक्कम भरुन  
संबधििाना माधहिी 
उपलब्ि करुन धदली 
िाईल यासाठी स्ििंि 
कायासन ठेिण्याि आले 
आहे. 

धिल्हा 
पशसंुिियन  
अधिकारी 
कायालय. 

 धिल्हा 
पशसंुिियन  
अधिकारी  

मखु्य 
काययकारी 
अधिकारी, 
धि.प. 
रत्नाधर्री. 

4 नमनेु 
धमळण्याबाबि 

- पशसंुिियन  
धिभार्ाकडील राबधिणेि 
येणाऱया िैयस्क्िक 
लाभाच्या योिनांचा लाभ 
धमळणेसाठी भराियाचे 
अिाचा नमनुा पंचायि 
सधमिी ि धिल्हा स्िरािर 
उपलब्ि करुन धदलेला 
आहे. 

धिल्हा 
पशसंुिियन  
अधिकारी 
कायालय. 

धिल्हा 
पशसंुिियन  
अधिकारी  

मखु्य 
काययकारी 
अधिकारी, 
धि.प. 
रत्नाधर्री. 

5 सचूना फलक सकाळी 
10.00 
िे सायं. 
6.00 

पशसंुिियन  
धिभार्ाकडील योिनांची 
माधहिी पशसंुिियन  
धिभार्ाचे सचूना 
फलकािर ग्रामस्थांचे 
माधहिीसाठी लािणेि 
आलेली आहे. 

धिल्हा 
पशसंुिियन  
अधिकारी 
कायालय. 

 धिल्हा 
पशसंुिियन  
अधिकारी  

मखु्य 
काययकारी 
अधिकारी, 
धि.प. 
रत्नाधर्री. 

D3 MAHITICHA ADHIKAR NEW (PCS)   
 



 
 
 
 

कलम 4 (1) (ब) (xvi) 
 

धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री येथील पशसंुिियन  धिभार् कायालयािील शासकीय माधहिी अधिकारी/ सहाय्यक 
शासकीय माधहिी अधिकारी/अधपलीय प्राधिकारी (िेथील लोक प्राधिकारीच्या काययक्षेिािील) यांची धिस्ििृ 

माधहिी प्रकाधशि करणे.. 
 

अ. शासकीर्य मावहती अवर्कारी    
 
अ.क्र. शासकीय 

माधहिी 
अधिकारीचे 

नाि 

पदनाम काययक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अधपलीय 
प्राधिकारी 

1 2 3 4 5 6 7 
1  सहाय्यक 

प्रशासन 
अधिकारी  

रत्नाधर्री 
धिल्हा 

डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर 
भिन , धि.प. 
रत्नाधर्री  
फोन 
नं.222298 

dahoratnagiri@gmail. 
com 

धिल्हा 
पशसंुिियन 
अधिकारी, 
धि.प.रत्नाधर्री 

 
ब. सहाय्र्यक शासकीर्य मावहती अवर्कारी  
 
अ.क्र. शासकीय माधहिी 

अधिकारीचे नाि 
पदनाम काययक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 2 3 4 5 6 
1  कधनष्ठ 

प्रशासन 
अधिकारी 

रत्नाधर्री 
धिल्हा 

डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर भिन , 
धि.प. रत्नाधर्री 

फोन नं 222298 

dahoratnagiri@gmail. 
com 

 
क. अवपलीर्य अवर्कारी ... 
 
अ.क्र. अधपलीय 

अधिकारीचे 
नाि 

पदनाम काययक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल यांच्या 
अधिनस्ि 
शासकीय 
माधहिी 

अधिकारी 
1 2 3 4 5 6 7 
1  धिल्हा 

पशसंुिियन 
अधिकारी 

रत्नाधर्री 
धिल्हा 

डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर भिन 
, धि.प. रत्नाधर्री 

फोन 
नं.222298 

dahoratnagiri@gmail. 
com 

सहाय्यक 
प्रशासन 

अधिकारी 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

कलम 4 (1)(ब) (xvii) 
 

पशुसंवर्धन ववभाग, विल्हा पवरषद रत्नावगरी कार्यालर्यातील प्रकाशीत मावहती.. 
 
                  पशुसंवर्धन धिभार्, धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री माफय ि राबधिणेि येणाऱया सिय शासकीय ि धिल्हा 
पधरषद योिनांची माधहिी रत्नाधर्री धिल्हयािील शेिकऱयांना व्हािी, िसेच पशचेु आिधुनक िंिज्ञान नि-निीन 
योिना , सिुारीि पशुसंवर्धन  ि दगु्ि धिकास यांची माधहिी शेिकऱयांना धमळािी ि दगु्ि उत्पादकिा िाढून 
उत्पादन िाढण्यास मदि व्हािी  या उदे्दशाने सन 2021-22 मध्ये पशसंुिियन  योिनांच्या प्रचार ि प्रधसध्दी या 
योिनेंिर्यि रत्नाधर्री धिल्हयािील सिय िालकु्यािील ग्रामपंचायिींना पशसंुिियन धिषयक दैनधदनीचे िाटप 
करणेि आले. 

 
कलम 4 (1)(क)  

 
सियसामान्य लोकांशी संबंधिि महत्िाचे धनणयय ि िोरणे यांचे यादी प्रकाशनाकरीिा ियार करणे ि धििरीि 

करणे.  
  पशसंुिियन योिनांचे महत्िाचे धनणयय ि िोरणे यांची माधहिी सिय सामान्य शेिकऱयांना व्हािी यासाठी 
अशा शासन धनणययाच्या प्रिी पंचायि सधमिीकडे पाठधिल्या िािाि.  पंचायि सधमिी स्िरािर पशिुन धिकास 
धिकास (धिस्िार) ि पंचायि सधमिी क्षेिामिील पशिुैदयकीय दिाखाने िसेच  ग्रामसेिकांचे दरमहा होणाऱया 
सभेमध्ये महत्िाचे धनणययाची माधहिी प्रिी धदल्या िािाि. ग्राम धिकास अधिकारी / ग्राम सेिक यांचेमाफय ि 
पशसंुिियन योिनांची माधहिी शेिकऱयांपयंि पोहचिीली िािे. 
 
 

कलम 4 (1)(ड)  
 

             सियसािारणपणे आपल्या कायालयाि होणाऱया प्रशासकीय / अियन्यायीक कामकािाच्या प्रकाराची 
यादी ियार करणे. घेिलेल्या धनणययाबाबि कायय करणाची मीमांसा यापढेु देण्याि येईल असे िाधहर करणे. 
 
  पशसंुिियन धिभार्, धिल्हा पधरषद रत्नाधर्री यांचे कायालयाि होणाऱया प्रशासकीय अियशासकीय 
कामकािाच्या प्रकाराची यादी ियार करणे, घेिलेल्या धनणययाबाबि कायय करण्याची  धममांसा यापढेु पशसंुिियन 
धिभार्ाकडून देण्याि येईल.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

कलम 4 (1) (ब) (xv) 
 
 
 रत्नावगरी विल्हा पवरषद रे्यथील सामान्र्य प्रशासन ववभाग कार्यालर्यात उपलब्र् सवुवर्ांचा तक्ता प्रकावशत 
करणे. उपलब्र् सवुवर्ा 
 

  
 भेटण्याच्या िेळे संदभाि माधहिी    : स. 9.45 िे सांय. 6.15 कायालयीन िेळेि. 

 
 िेब साईट धिषयी माधहिी    : धनरंक 

 
 कॉलसेंटर धिषयी माधहिी    : धनरंक 

 
 अधभलेख िपासणीसाठी उपलब्ि सधुििांची माधहिी : कायालयीन िेळेि उपलब्ि 

 
 कामांच्या िपासणीसाठी उपलब्ि सधुििांची माधहिी : धनरंक 

 
 नमनेु धमळणेबाबि उपलब्ि माधहिी   : धनरंक  

 
 सचुना फलकांची माधहिी    : धनरंक 

 
 गं्रथालय धिषयी माधहिी    : धनरंक 
 
 

अ.क्र. सधुििेचा 
प्रकार 

िेळ काययपध्दिी धठकाण िबाबदार 
व्यक्िी 

िक्रार 
धनिारण 

धनरंक 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

कलम 4 (1) (ब) (xvi) 
 
 रत्नावगरी विल्हा पवरषद रे्यथील पशसंुवर्धन ववभाग कार्यालर्यातील शासकीर्य मावहती अवर्कारी / सहाय्र्यक 
शासकीर्य मावहती अवर्कारी / अवपलीर्य प्रावर्कारी (तेथील लोकप्रावर्कारीच्र्या कार्यधके्षत्रातील) र्यांची ववस्ततृ 
मावहती प्रकावशत करणे. 
 
अ) शासकीर्य मावहती अवर्कारी. 
 

अ.क्र. शासकीय 
माधहिी 

अधिकाऱया
चेनांि 

पदनाम काययक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अधपलीय 
प्राधिकारी 

 
1 

 
श्री. पांडुरंर् 

काळे 

 
सहाय्यक 
प्रशासन 

अधिकारी 

 
धिल्हा 

पशसंुिियन 
धिभार् 

 
222298 

 
- 

 
धिल्हा 

पशसंुिियन 
अधिकारी 

 
ब) सहाय्र्यक शासकीर्य मावहती अवर्कारी. 

अ.क्र. सहाय्यक 
शासकीय 
माधहिी 

अधिकाऱयाचे 
नांि 

पदनाम काययक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

 
1 

 
श्री. हेमंिकुमार 

सािंि 

 
कधनष्ठ प्रशासन 

अधिकारी 

 
धिल्हा 

पशसंुिियन 
धिभार् 

 

 
222298 

 
-- 

 
क) अवपलीर्य अवर्कारी. 

अ.क्र. अधपलीय 
अधिकाऱया

चेनांि 

पदनाम काययक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल यांच्या 
अधिनस्ि 
शासकीय 
माधहिी 

अधिकारी 
1 श्री. िनंिय 

िर्दाळे 
धिल्हा 

पशसंुिियन 
अधिकारी 

धिल्हा 
पशसंुिियन 
धिभार् 

222298  
- 

सहाय्यक 
प्रशासन 
अधिकारी 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




