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कृषि षिभाग , षिल्हा पषििद ित्नाषगिी 
माषहतीच्या अषिकािा संदभात कें द्र शासनाच्या प्रस्ताषित अषिषनयमातील कलम 4 (1) (ब) नसुाि 

काययिाही करुन षिषिि 17 मुद्ांची माषहती प्रषसध्द किणे. 
* अनकु्रमषणका *  

अ.क्र कलम 4 (1)(ब) क्रमांक षििय पषृ्ठ क्रमांक 
1 2 3 पासनू पयंत 
  कृगष गिभाि,गि.प.रत्नागिरीचा प्रारुप तक्ता 4 4 
1 कलम 4 (1)(ब) (i) कृगष गिकास अगिकारी,गि.प.रत्नागिरी 

कायालयातील काये ि कतयव्ये 
5 5 

2 कलम 4 (1)(ब) (ii) 
नमनुा अ 

अगिकारी ि कमयचारी यांच्या अगिकाराचा तपगशल 6 7 

कलम 4 (1)(ब) (ii) 
नमनुा ब 

अगिकारी ि कमयचारी यांच्या कायालयातील 
कतयव्याचा तपगशल 

8 10 

3 कलम 4 (1)(ब) (iii) गनणयय प्रक्रीयेतील पययिेक्षण ि िबाबदारीचे उत्तर 
दागयत्ि गनश्चचत करुन काययपध्दतीचे प्रकाशन 

11 12 

4 कलम 4 (1)(ब) (v) 
नमनुा (अ) 

गि.प.रत्नागिरी , कृगष  योिना कामाशी संबंगित 
गनयम/अगिगनयम  

13 13 

कलम 4 (1)(ब) (v) 
नमनुा (ब) 

गि.प.रत्नागिरी , कृगष  योिना कामाशी संबंगित 
आस्थापना/लेखा /कृगष योिना गनयम/अगिगनयम  

14 14 

कलम 4 (1)(ब) (v) 
नमनुा (क) 

गि.प.रत्नागिरी , कृगष  योिना कामाशी 
आस्थापना/लेखा संबंगितगनयम/अगिगनयम  

15 15 

कलम 4 (1)(ब) (v) 
नमनुा (ड) 

गि.प.रत्नागिरी , कृगष  योिना कामाशी संबंगित 
आदेश/िोरणात्मक पगरपत्रके  

16 16 

5 कलम 4 (1)(ब) (vii) 
 

कृगष गिभाि  िनसामानयांशी सल्लामसलत 
करण्याची व्यिस्था 

17 17 

6 कलम 4 (1)(ब) (viii) 
नमनुा (अ) 

गि.प.रत्नागिरी ,कृगष गिभाि कायालयाच्या 
सगमतीची यादी प्रकाशीत करणे. 

18 18 

कलम 4 (1)(ब) (viii) 
नमनुा (क) 

गि.प.रत्नागिरी ,कृगष गिभाि कायालयाच्या 
पगरषदांची यादी प्रकाशीत करणे. 

19 19 

7 कलम 4 (1)(ब) (ix) 
 

गि.प.रत्नागिरी कृगष गिभाि, अगिकारी/कमयचारी 
यांची नािे/पते्त ि िेतन  

20 20 

8 कलम 4 (1)(ब) (x) 
 

गि.प.रत्नागिरी कृगष गिभाि, अगिकारी/कमयचारी  
िेतनाची गिस्ततृ मागहती.  

21 21 

9 कलम 4 (1)(ब) (xii)  
 

अ) गि.प.रत्नागिरी कृगष गिभाि अनदुाना िाटपाच्या    
    काययक्रमाची काययपध्दती. सन 2021-22 या 
िषासाठी प्रकाशीत करणे. 

22 22 

 नमनुा अ/ब 11. पीक संरक्षण औिारे 75% अनदुानािर िाटप 23 25 
 नमनुा अ 4. राष्ट्रीय बायोिसॅ गिकास काययक्रम 26 26 
 नमनुा अ/ब 6. खरीप भात पीक स्पिा 27 28 
 नमनुा अ/ब 9. 75% अनदुानािर सिुारीत कृगष औिारे िाटप  

    गि.प.योिना 
29 29 

 नमनुा अ/ब 12. मािणी अिय 30 30 
 नमनुा अ/ब 13. गपक संरक्षण औिारे 50% अनदुानािर िाटप 

करणे 
31 32 

 नमनुा अ/ब 17. शेतकरी मेळािे प्रगसध्दी प्रचार ि शेतकरी सहली 33 33 
10 कलम 4 (1)(ब) (xiv)  रत्नागिरी गि.प. कृगष गिभाि कायालयातील 

इलेक्रॉगनक स्िरुपात साठगिलेली मागहती प्रकाशीत 
करणे. 

34 34 

11 कलम 4 (1)(ब) (xv) रत्नागिरी गि.प. कृगष गिभाि कायालयात  उपकलब्ि 
सगुििांचा तक्ता प्रकाशीत करणे 

35 35 
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12 कलम 4 (1)(ब) (xvi)  
 

रत्नागिरी गि.प.कृगष गिभाि कायालयातील 
शासकीय मागहती अगिकारी/सहा.शासकीय मागहती 
अगिकारी ि अगपलीय प्रागिकारी 

36 36 

13 कलम 4 (1)(ब) (xvii) कृगष गिभाि,गि.प.रत्नागिरी कायालयातील प्रकागशत 
मागहती. 

37 37 
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कृगष गिभाि गिल्हा पगरषद रत्नागिरी कायालयाचा प्रारुप तक्ता 

मा.मखु्य काययकारी अगिकारी गि.प. रत्नागिरी 
 

मा.अगत. मखु्य काययकारी अगिकारी  गि.प. रत्नागिरी 
 
                             
                                                             कृगष गिकास अगिकारी 

      गिल्हा पगरषद रत्नागिरी 
                             
          
                गिल्हा कृगष अगिकारी                     मोगहमअगिकारी•               गिल्हा कृगष अगिकारी 
                  गनयगमत ििय-2                                 ििय -2                                     (गिघयो) ििय -2 
  
                   
 
 
                
 
              सहा.प्रशासनअगिकारी                                                           सहा.लेखागिकारी 
 
    
 
कगन.प्रशासन  अगिकारी             
 
 
      
  िगरष्ट्ठ  सहाय्यक                                                                                          िगरष्ट्ठ  सहाय्यक (लेखा)  
          |                                 |                                      |                                                 | 
कगनष्ट्ठ•सहाय्यक   •       गिस्तार  अगिकारी (कृगष)                                           कगनष्ट्ठ  सहाय्यक•(लेखा) 
         |                                  |               
   चालक                       
        |                         
    पगरचर                             
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कलम4(1)(b)(i) 
•कृषि षिकासअषिकािीषिल्हा पषििदित्नाषगिीकायालयातीलकायेिकतयव्येयांचा तपषशल.. 

कायालयाचे नाि :कृगषगिकासअगिकारी, गिल्हा पगरषद रत्नागिरी. 

पत्ता                        :    डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भिन,पगहला मिला,गिल्हा पगरषदा रत्नागिरी. 

कायालय प्रममुख                        :  कृगष गिकास अगिकारी गिल्हा पगरषद»रत्नागिरी.  

शासकीय गिभािाचे  नाि              : ग्राम गिकास ि िलसंिारण गिभाि,•कृगष गिभाि  

कोणत्या मंत्रालयीन खात्याच्या       : ग्राम गिकास´गिभाि/कृगष गिभाि  

काययक्षेत्र                               :    रत्नागिरी गिल्हा :भौिोगलक•: 8,16,470 हे.कोकण गिभाि, 

                                                    कायानरुुप :गिकास कृगष  

 गिगशष्ट्ठ काये                             :  ग्रामगिकासाचे सगनयंत्रण/कृगष गिकासाचे सगनयंत्रण 

गिभािाचे ध्येय/िोरण         : कृगष गिकास                                        

सिय संबंगित कमयचारी             : कृगष•गिकासअगिकारी गिल्हा कृगष•अगिकारी•(गनयगमत),गिल्हा कृगष    
                                                अगिकारी (गिघयो),मोगहम अगिकारी,सहाय्यक प्रशासन अगिकारी/कगनष्ट्ठ   
                                                 प्रशासन अगिकारी, सहा.लेखागिकारी/िगरष्ट्ठ सहा./कगनष्ट्ठसहा.     
 
   कायय            :  कृगष  गिभािाशी  संबंगित  प्रशासकीय,तांगत्रक ,आर्थथक ि क्षेगत्रय  
                                                    कामकाि 
 
कामाचे गिस्ततृ स्िरुप                   : कृगष गिकास 
 
मालमते्तचा तपगशल            : कृगष गिभाि,गिल्हा पगरषद रत्नागिरी यांचेकडे गबयाणे,खते ठेिण्यासाठी  
                                                     दापोली,खेड,गचपळूण,िहुािर,देिरुख,रत्नागिरी,लांिा,रािापरू येथे  
                                                      प्रत्येकी  एक िोडािून आहे. 
 
उपलब्ि सेिा          :    1. कृगष योिनांचा मागहती फलक कायालयाचे दशयनीभािािर लािणेत 
                                                         आलेला आहे. 
                                                     2. दैनंगदनी पाऊस ि पीक पगरश्स्थतीचा  आठिडा अहिाल ई-मेल द्वारे  
                                                           राज्य स्तरीय िेब साईटिर दररोि/साप्तागहक पाठगिला िातो. 
                                                     3. कृगष गिभाि, गि.प.रत्नागिरी कडील मागहती अगिकारी ,सहा.मागहती  
                                                         अगिकारी ि अपीलीय अगिकारी यांचे नाि ि हुद्ा या मागहती तक्ता  
                                                          कायालयाच्या दशयनी भािािर लािणेत आला आहे. 
 
संस्थेच्या संरचनात्मक तक्त्यामध्ये         :    -- 
काययक्षेत्राचे प्रत्येक स्तरािरचे तपगशल     
 
कायालयीन दरूध्िनी क्रमांक             : 02352/224627 / 223068      
 
साप्तागहक सटु्टी ि गिगशष्ट्ट सेिेसाठी      : शगनिार,रगििार    िेळ- 9.45 ते 6.15  
ठरगिलेल्या िेळा                                     
                                              
 
D3 MAHITICHA ADHIKAR NEW (PCS) 
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कलम 4 (1)  b (ii) नमनुा अ 

षिल्हा पषििद ित्नाषगिी येथील कृषि षिकास अषिकािी कायालयातील अषिकािी ि कमयचािी यांच्या 
अषिकािांचा तपषशल. 

 
अ.
क्र 

पदनाम अषिकाि - आर्थथक कोणत्या कायद्ा / षनयम 
/शासन षनणयय / 
पषिपत्रकानसुाि 

अषभप्राय 

1 2 3 4 5 
1 
 
 

कृगष गिकास 
अगिकारी, गिल्हा 
पगरषद रत्नागिरी. 

1. आहरण ि संगितरण  
    अगिकारी म्हणनू काम   
     करणे.  
2. प्रिास, सण अग्रीम  
    मंिरूी. 
3.  सागदल खचय (आिती  
     र.रु.10000/- ि  
    अनाितीर.रु.15000/- 
    पयंत . 
4. कोटेशन गनगिदा  
    श्स्िकारणे. 
5. िाहन दरुुस्ती,ऑईल/  
    गडझेल यासाठी होणारा  
    खचय 
6. गनरुपयोिी सागहत्याची  
    गिल्हेिाट लािणे. 

1.महाराष्ट्र गिल्हा पगरषद ि  
   पं.स.अगिगनयम 1961 चे  
   कलम 96, 125,126, 128 
ि 
   141 (2)  
2.महाराष्ट्र गिल्हा पगरषद ि    
   पं.स.सादील खचय गनयम  
   1968 
3. मा.म.ुका.अ.,गि.प.रत्नागिरी 
   यांिकडील पत्र क्र.िीएडी/ 
   सी-2 /डेगलिेशन/112/  
   गद.4.1.84   
4. .म.ुका.अ.,गि.प.रत्नागिरी 
    यांिकडील पत्र क्र.रगिप/  
    गित्त/ फ-1/ ऑडीट/ 1687 
    92/ गद.15.5.92 

 

2 गिल्हा कृगष 
अगिकारी, गि.प. 
रत्नागिरी. 

कमयचाऱयांचे िेतन, प्रिास , 
सादील, रिा िेतन गबलांिर 
सहया करणे. 

1..म.ुका.अ.,गि.प.रत्नागिरी 
   यांिकडील पत्र क्र.िीएडी/ 
   सी-2 /डेगलिेशन/112/  
   गद.4.1.84                                       
2.मा.म.ुका.अ.गि.प.रत्नागिरी 
यािकडील पत्र 
क्र.रगिप/साप्रगि/4848/201
5 गद.14.9.2015 
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                                                          कलम 4(1)b (ii)         

 
अ.
क्र 

पदनाम अगिकार - प्रशासकीय कोणत्या कायद्ा / 
गनयम /शासन गनणयय 

/पगरपत्रकानसुार 

अगभप्राय 

1 2 3 4 5 
1 
 
 

कृगष गिकास 
अगिकारी, गिल्हा 
पगरषद रत्नागिरी. 

1.   1.कायालयातील ििय-3 ििय-4 
कमयचाऱयांच्या सिय प्रकारच्या  रिा मंिरूी 
(असािारण रिा ििळून) 

2. कायालयातील ििय-3, ििय-4 
कमयऱयांिर गशस्तभंि कारिाई 
(गकरकोळ गशक्षा करणे.) 

3. कायालयातील ििय-3 ििय-4 
कमयचाऱयांची िेतनिाढी मंिरू 
करणे. 

4. कृगष अगिकारी/गिस्तार 
अगिकारी (कृगष) यांच्या बदल्या 
प्रस्तागित करणे. 

5. ििय-2 ििय-3, ििय-4 
कमयचाऱयांचे िोपनीय अहिाल 
गलहीणे. 

6. ििय-2,ििय-3, ििय-4 
कमयचाऱयांच्या दैनंगदनया मंिरू 
करणे. 

7. ििय-2,ििय-3, ििय-4 
कमयचाऱयांच्या एक िषािरील 
देयकांना (िेतन,प्रिास ि इतर) 
मंिरूी देणे. 

8. गिहीत योिनांना तांगत्रक ि 
प्रशासगकय मानयता देणे. 

 

 
1. महाराष्ट्र गिल्हा  
    पगरषद ि पं.स. 
   अगिगनयम 1961  
   चे  कलम 96 
2.मा.म.ुका.अ., 
   गि.प.रत्नागिरी 
   यांिकडील पत्र  
   क्र.िीएडी/सी-2   
  /डेगलिेशन/112/  
   गद.4.1.84   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
कलम 4 ( 1) (b) (ii)  नमनुा (ब) 

षिल्हा पषििद ित्नाषगिी येथील कृषि षिभाग कायालयातील अषिकािी ि कमयचािी यांच्या 
कतयव्याचा तपषशल.  
अ.
क्र 

पदनाम कतयव्ये कोणत्या कायद्ा 
/ षनयम /शासन 

षनणयय / 
पषिपत्रकानसुाि 

अषभप्राय 

1 2 3 4 5 
1 कृगष गिकास 

अगिकारी 
आहरण ि गितरण अगिकारी कें द्र/ राज्य 
शासनाच्या गि.प.कडील सिय योिनांची  
तसेच गि.प.च्या स्ित:च्या उत्पननातनू 
कृगष सगमती माफय त सचुगिलेल्या कृगष 
गिषयक योिनाची िाि पातळी पयंत 
अंमलबिािणी करणे ि सगनयंत्रण करणे. 
कृगष सगमतीचे सगचि म्हणनू कृगष सगमती 
सभांचे आयोिन करणे ि माियदशयन 
करणे. सियप्रकारच्या सभांना उगपश्स्थत 
राहून मागहती देणे. क्षेत्रीय तपासणी करुन 
योिनांचे सगनयंत्रण करणे. कायालयीन 
व्यिस्थापन करणे.कृगष गनगिष्ट्ठा  परुिठा 
गनयोिन , िणुित्ता तपासणी  गनगिष्ट्ठा 
गिक्री परिाना देणे इत्यादी. 

म.गि.प.पं.स. 
अगिगनयम 1961 
गनयम 95 (ख) 

 

2 मोगहम अगिकारी (पद 
गरक्त) 

कृगष योिनांची तांगत्रक मागहती तयार 
करणे, मंिरूी घेणे, अंमलबिािणी ि 
क्षेगत्रय तपासणी करुन सगनयंत्रण ठेिणे.  
कृगष योिनांची तांगत्रक मागहती तयार 
करणे.मंिरूी घेणे,अंमलबिािणी ि क्षेगत्रय 
तपासणी करुन सगनयंत्रण ठेिणे.कृगष 
गनगिष्ट्ठा परुिठा गनयांिन िणुित्ता 
तपासणी इ. 

म.गि.प.पं.स. 
अगिगनयम 1961 
गनयम 95 (ख) 

 

3) गिल्हा कृगष 
अगिकारी 
(गि.घ.यो.) गरक्त पद 

दागरद्रय रेषेखालील अनसुगूचत िाती ि 
निबौध्द शेतकऱयांना सदर योिनेतनू 
अनदुानािर कृगष गनगिष्ट्ठांचा परुिठा 
करुन त्यांना दागरद्रय रेषेिर आणण्यासाठी 
योिना राबगिणे क्षेगत्रय तपासणी करुन 
योिनेचे सगनयंत्रण करणे., माियदशयन 
करणे. 

म.गि.प.पं.स. 
अगिगनयम 1961 
गनयम 95 (ख) 

 

4) श्री.एन.एस.िोविदिार
,सहा.प्रशासन 
अगिकारी 

पययिेक्षण आस्थापना शाखा/योिना शाखा 
ि कायानगनहाय कामे करुन घेणे 

म.गि.प.पं.स. 
अगिगनयम 1961 
गनयम 95 (ख) 

 

5)  श्री.पी.आर.सािंत, 
कगनष्ट्ठ प्रशासन 
अगिकारी 

पययिेक्षण आस्थापना शाखा/योिना शाखा                      
ि कायानगनहाय कामे करुन घेणे 

म.गि.प.पं.स. 
अगिगनयम 1961 
गनयम 95 (ख) 

 

6) श्री.एम.एच.कांबळे, 
सहा.लेखागिकारी 

पययिेक्षण ,लेखा गिषयक सिय बाबी म.गि.प.पं.स. 
अगिगनयम 1961 
गनयम 95 (ख) 
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7 श्रीम.रुपाली खशुीराम 

मोरे 
       िगरष्ट्ठ सहाय्यक 

काया-1 
 

1.कायालयीन कमयचारी ि तालकुा स्तरीय तांगत्रक कमयचारी यांची 
संपणूय आस्थापना. 
2. अगिकारी ि कमयचारी यांची िेतन देयक,पंचायत राि सेिाथय 
लेव्हल 1 ि 2   
3. भगिष्ट्य गनिाह गनिी प्रस्ताि मंिरू करणे 
4. रिा रोखीकरण प्रस्ताि मंिरुीसाठी सादर करणे  
5.िटगिमा मंिरुी साठी सादर करणे  
6.िेतनगनश्चचती करणे 
7.सेिागनितृ्ती िेतन प्रकरणे ि सिुारीत सेिागनितृ्ती िेतन प्रकणे 
तयार करणे 
8. िेष्ट्ठतासचुी प्रगसध्द करणे 
9. सियसािारण बदल्या,पदोननती,इ. 
10. िोपगनय अहिाल इतर सिय आस्थापना गिषयक बाबी 
11.कायालय प्रमखुांनी िेळोिेळी सांगितलेली कामे 

8  
श्रीमती.शामल शैलेश 
आंबेरकर  
 िगरष्ट्ठ सहाय्यक 
 
 
 

काया -5 
 

1)कृगष सगमती सभा, खाते प्रमखु सभा इतर सभा ि इतर सभा 
2)आयकु्त/खाते प्रमखु िार्थषक तपासणी ि पतूयता 
3)पंचायत सगमती कृगष तपासणी(िोदाम ि तांगत्रक) 
4)िैगिगििता सगमती 
5)िाषीक प्रशासन अहिाल एकत्रीकरण, 
6)अगभलेख ििीकरण 
7)राष्ट्रीय बायोिसॅ योिना 
8)भातगपक स्पिा तालकुा ि गिल्हास्तरीय 
9)कृगष परुस्कार,गि.प.शेतीगनष्ट्ठ परुस्कार 
10)कायालय प्रमखुांनी िेळोिेळी सांगितलेली कामे 

9 श्रीमती.सगुप्रया संतोष 
चव्हाण 
      कगनष्ट्ठ सहाय्यक 

काया- 3 1)आिक-िािक टपाल नोंदणी. 
2)गरसीट-केस एकगत्रकरण िोषिारा. 
3)गिशेष संदभय नोंदिहया. 
4)मागहतीचा अगिकारी मागसक अहिाल 
5)कोटय केस प्रकरणी एकगत्रकरण अहिाल 
6)कृगष गिकास अगिकारी,मोगहम अगिकारी ि गिल्हा शेती 
अगिकारी ि गि.यो.(गिघयो)ि कृगष अगिकारी यांच्या मागसक 
दैनंगदनी ि संभाव्य गफरती काययक्रम      
7)कायालयीन िाहन 
8)नािरीकांची सनद 
9)यशिंत पंचायत राि अगभयान 
10)मानसनू काययक्रम 
11)ध्ििगदन संकलन ि शासनाने गिगहत केलेले गदन 
12)नैसर्थिक आपत्ती अहिाल 
13}पंगडत गदनदयाळ परुस्कार योिना 
14)िैदयगकय देयके ि सिय संििाची प्रिास भत्ता देयके 
15) सागदल देयके 
16)कायालय प्रमखुांनी िेळोिेळी सांगितलेली कामे 
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   10 

श्री.अभय भालचंद्र 
लाड  

    कगनष्ट्ठ सहाय्यक 

काया - 
4 

1)गिल्हा पगरषद सेस योिनांतियत सिय योिना/िैगिक ग्राम योिना 
2)उिा गिकास अगभकरण योिना अंतियत सौर उपकरणे,सौर 
गिदयतु संच इ. 
3}राज्य परुस्कत पीक संरक्षण योिना 
4)योिनांची यशोिाथा तयार करणे. 
5)कृगष परुस्कार 
6}कायालयीन स्टेशनरी ि सागहत्य खरेदी 
7}स्टॉक बकु डेडस्टॉक,ग्रथालय मालमत्ता 
8)कायालय प्रमखुांनी िेळोिेळी सांगितलेली  कामे. 

11 श्री.आकाश िलुाब 
सयुयिंशी   

कगनष्ट्ठ सहाय्यक 

काया-2 1.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृगष स्िािलंबन योिना ि राष्ट्रीय 
कृगष गिकास योिना काययक्रम       
2.शेतकरी मेळािे,शेतकरी मागसक 
3.कृगष गदन 
4.महात्मा िांिी राष्ट्रीय रोििार हमी योिना 
 

12 श्री.गिक्रांत 
गिियकुमार काणेकर 
कगनष्ट्ठ सहाय्यक 

काया-6 1.िणुगनयंत्रण ि संगनत्रण नगिन 
2.लेखागिषयक नोंदिहया 
3.आयकर ि परुिठादार आयकर भगनगन देयके सिय परुिणी िेतन 
देयके 
4.सिय संििाची िेतन देयके  

                                                         अथय 

13 श्रीम.सायली 
कृष्ट्णकांत नाििेकर 
   िगरष्ट्ठ सहाय्यक 

अथय - 1 1)अथयसंकल्प (बिेट) 
2)मागसक/िार्थषक खचय ताळमेळ 
3)गि.प.सेस/गनयोिन,िगरष्ट्ठ कायालय,मागसक प्राप्त अनदुान ि 
खचय ताळमेळ 
4)अनदुान गनिारण ि िाटप 
5)शासकीय प्राप्त अनदुान कोषािारातनू काढणे 
6)गिगनयोि दाखले,अखर्थचत भरणा रक्कम 
7)गनगिदा प्रगक्रया 
8)िनाकषय गितरण नोंदणी (एमआयगडसी) 
9)संिणक नोडल अगिकारी 
10)लेखापगरक्षण(स्थागनक गनिी,महालेखाकार,पंचायत राि) 
10)कायालय प्रमखुांनी िेळोिेळी सांगितलेली कामे 
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कलम 4 (1) ब (iii) 

गनणयय प्रगक्रयेतील पययिेक्षण ि िबाबदारीचे उत्तरदाईत्ि गनश्चचत करुन काययपध्दतीचे प्रकाशन  
(कामाचा प्रकार/नाि )  

               कृषि षिभाग, षिल्हा पषििद ित्नाषगिी कडील कतयव्ये पाि पाडण्यासाठी  खालील 
प्रमाणे  
                गनयम, अगिगनयम यांच्या पशु्स्तका ि शासनाच्या माियदशयक सचूनांचा िापर केला िातो. 

1. महाराष्ट्र गिल्हा पगरषद ि पंचायत सगमती अगिगनयम 1961  
2. महाराष्ट्र गिल्हा पगरषद ि पंचायत सगमती लेखासंगहता गनयम 1968  
3. महाराष्ट्र नािरी सेिा गनयम 1981 (सिय)  
4. महाराष्ट्र गिल्हा पगरषद गिल्हा सेिा (सेिाप्रिेश) गनयम 1967  
5. महाराष्ट्र गिल्हा पगरषद गिल्हा सेिा (ितयणकू) गनयम 1967  
6. महाराष्ट्र गिल्हा पगरषद गिल्हा सेिा (गशस्त ि अपील) गनयम 1964  
7. महाराष्ट्र गिल्हा पगरषद ि पंचायत सगमत्या (अथयसंकश्ल्पय अंदाि) गनयम 1966  आगण  

महाराष्ट्र गिल्हा पगरषद ि पंचायत सगमत्या (गनिीचे पनुर्थिगनयोिन) गनयम 1971. 
8. महाराष्ट्र कोषािार अगिगनयम  
9. बायोिसॅ शासन माियदशयक सचूना  कें द्रशासनाचे अपारंपारीक ऊिा स्त्रोत गिभािाकडील 

क्र.5-5-2004 बी-िी-गदनांक 3.12.2004 
10. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृगष स्िािलंबन योिना कृगष पशसंुिियन दगु्िव्यिसाय गिकास 

ि मत्स्य व्यिसाय गिभाि 
कडील शासन गनणयय क्र.गिघयो/2016/प.क्र.17/ 4-ए/गद.5.1.2017 

11. मा.मखु्य काययकारी अगिकारी यांनी िेळोिेळी  खातेप्रमखुांना प्रदान केलेले अगिकार  
क्र.रगिप/साप्रगि/िी-2/112/डेगलिेशन/गदनांक4.1.1984 

12. शासनाकडून िेळोिेळी प्राप्त होणारे योिनांचे/प्रशासकीय सिुारीत आदेश. 
13. कायालयीन आदेश 

अ.क्र. कामाचे स्िरुप कालाििी 
गदिस 

कामासाठी 
िबाबदार 
अगिकारी 

अगभप्रा
य 

1 2 3 4 5 
1 कृगष गिभािाकडील  कमयचाऱयांचे कायासना कडील 

प्रशासकीय आर्थथक गिषयांच्या नस्ती कगनष्ट्ठ सहाय्यक , 
िगरष्ट्ठ सहाय्यक, कगनष्ट्ठ प्रशासन अगिकारी ,सहाय्यक 
प्रशासन अगिकारी यांचेमाफय त गिल्हा कृगष अगिकारी ि 
नंतर कृगष गिकास अगिकारी  यांचेकडे पाठगिल्या िातात. 
याचप्रमाणे अथय गिषयक नस्ती सहा.लेखागिकारी 
यांचेमाफय त कृगष गिकास अगिकारी यांचेकडे सादर केल्या 
िातात. मा.अगत.मखु्य काययकारी अगिकारी ि मा.मखु्य 
काययकारी अगिकारी, गिल्हा पगरषद रत्नागिरी  यांची 
मंिरूी आिचयक असल्यास अशा नस्ती कृगष गिकास  
अगिकारी यांचे माफय त मंिरूीसाठी सादर केल्या िातात. 
योिना गिषयक सिय नस्तींना कृगष सगमती ि गिल्हा 
पगरषद यांच्या मानयतेने अंगतम मंिरूी गदली िाते. 
      कृगष गिभाि,गिल्हा पगरषद रत्नागिरी यांनी  आपली 
कतयव्ये पार पाडण्यासाठी कायालयात प्राप्त होणाऱया 
संदभांना/प्रकरणंना उत्तरे देणे बाबत खालील प्रमाणे 
कालाििी गनश्चचत केलेला आहे. 
1. संदभातील मागहती कायालयात उपलब्ि असल्यास 
2. संदभातील मागहती उपलब्ि नसल्यास ि ती  
    तयार करुन द्ाियाची असल्यास. 
3. मागहती अनय कायालयाकडून माििून तयार  
    करुन द्ाियाची असल्यास. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07 गदिस 
 
30 गदिस 
 
60 गदिस 

कृगष 
गिकास 
अगिकारी 
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1 2 3 4 5 
 शासकीय योिना ..    
1 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृगष स्िािलंबन योिना  1.4.2020 ते 

31.3.2022 
  

2 राष्ट्रीय बायोिसॅ गिकास काययक्रम  अनदुानाचे 
उपलब्ितेनसुाि 
बांिकाम पणूय  
झाल्या नंति 5 
षदिस 

  

3 पीक स्पिा खिीप   
 षिल्हा पषििद योिना    
1 शेतकरी मेळािे, प्रगसध्दी, ि प्रचार ि शेतकरी सहली. सिय हंगामात   
2 गिल्हा पगरषद शेगतगनष्ट्ठ शेतक-याचा सत्कार ि बगक्षसे.    
3 महाबीिकडील भात गबयाणे शेतकऱयांना 75 टक्के  

अनदुानािर परुगिणे. 
   

4 आपत्कालीन पगरश्स्थती मध्ये शेतक-यांना मदत करणे 1.4.2021 ते 
31.3.2022 

  

5 75% अनदुानािर गि.प.सेस अंतियत औिारांचे िाटप 21 षदिस   
 
D3 MAHITICHA ADHIKAR NEW (PCS)   
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कलम 4 (1) (ब) (V)        नमनुा (अ) 

षिल्हा पषििद ित्नाषगिी येथील कृषि षिभाग कायालयाच्या कामाशी संबंषित 
कृषि योिना कामाशी संबंषित षनयम / अषिषनयम.. 

अ.क्र. सचुना पत्रकानसुार गदलेले गिषय गनयम क्रमांक ि िषे अगभप्राय 
(असल्यास) 

1 2 3 4 
1 गिल्हा पगरषदेकडील प्रशासकीय/आर्थथक / 

तांगत्रक /क्षेगत्रय कामकाि. 
कृगष गिकास 

महाराष्ट्र गिल्हा पगरषद , पंचायत 
सगमती अगिगनयम 1961  

- 

2 गिल्हा पगरषदेकडील आर्थथक कामकाि. महाराष्ट्र गिल्हा पगरषद , पंचायत 
सगमती लेखासंगहता गनयम 1968 

- 

3 गि.प.कडील ििय-3 ि ििय-4 कमयचाऱयांच्या 
नेमणकुा/पदोननती/बदली. 

महाराष्ट्र गिल्हा पगरषदा गिल्हा सेिा 
(सेिा प्रिेश) गनयम 1967 

 

4 गि.प.कडील ििय-3 ि ििय-4 कमयचारी यांचे 
ितयणकू बाबत. 

महाराष्ट्र गिल्हा पगरषदा गिल्हा सेिा 
(ितयणकू) गनयम 1967 

 

5 गि.प.कडील ििय-3 ि ििय-4 कमयचारी यांचे 
गशस्त ि अपील बाबत. 

महाराष्ट्र गिल्हा पगरषदा गिल्हा सेिा 
(गशस्त ि अपील) गनयम 1964 

 

6 गि.प.कडील ििय-3 ि ििय-4 कमयचारी यांचे 
अथयसंकश्ल्पय अंदाि बाबत. 

महाराष्ट्र गिल्हा पगरषद , पंचायत 
सगमत्या गनयम 1966. 

 

7 गि.प.कडील ििय-3 ि ििय-4 कमयचारी यांचे 
गनिींचे पनुर्थिगनयोिना बाबत. 

महाराष्ट्र गिल्हा पगरषद , पंचायत 
सगमत्या गनयम 1971 

 

8 गि.प.कडील ििय-3 ि ििय-4 कमयचारी यांचे 
सेिेच्या सियसािारण शती बाबत. 

महाराष्ट्र नािरी सेिा  सियसािारण शती 
गनयम 1981 

 

9 गि.प.कडील ििय-3 ि ििय-4 कमयचारी यांचे 
िेतना बाबत. 

महाराष्ट्र नािरी सेिा  िेतन गनयम 
1981 

 

10 गि.प.कडील ििय-3 ि ििय-4 कमयचारी यांचे 
पदग्रहण अििी,स्िीयेतर सेिा आगण 
गनलंबन,बडतफी ि सेिेतनू काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने बाबत. 

महाराष्ट्र नािरी सेिा पदग्रहण 
अििी,स्िीयेत्तर सेिा आगण गनलंबण 
बडतफी ि सेिेतनू काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाणे गनयम 1981 

 

11 गि.प.कडील ििय-3 ि ििय-4 कमयचारी यांचे 
रिे बाबत. 

महाराष्ट्र नािरी सेिा गनयम 1981  

12 गि.प.कडील ििय-3 ि ििय-4 कमयचारी यांचे 
गनितृ्तीिेतना बाबत. 

महाराष्ट्र नािरी सेिा  गनिीृिेतन गनयम 
1981 

 

13 गि.प.कडील ििय-3 ि ििय-4 कमयचारी यांचे 
मानिन,फी,स्थागनक परूक भत्ता ि घरभाडे 
भत्ता बाबत. 

महाराष्ट्र नािरी सेिा गनयम 1981  

14 गि.प.कडील ििय-3 ि ििय-4 कमयचारी यांचे 
शासकीय गनिासस्थानाचा ताबा बाबत. 

महाराष्ट्र नािरी सेिा गनयम 1981  
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कलम 4 (1) (ब) (V)        नमनुा (ब) 

गिल्हा पगरषद रत्नागिरी येथील कृगष गिभाि कायालयाच्या कामाशी संबंगित आस्थापना/लेखा/कृगष योिना 
कामाशी संबंगित गनयम / अगिगनयम.. 

अ.क्र. शासन गनणययानसुार गदलेले गिषय शासन गनणयय क्रमांक  ि तारीख अगभप्राय 
(असल्यास) 

1 2 3 4 
1 शासन सेिा प्रिेशाची कमाल ियोमयादा 

िाढगिणेबाबत.. 
म.शा.सा.प्र.गि.शा.गन. 
क्र.एस.आर.व्ही.2004/ 
प्र.क्र.19/2004/12 मुंबई गद.17 
ऑिस्ट 2004. 

- 

2 सिुारीत िेतनश्रेणीच्या कमाल िेतनािर 
कंुठीत झालेल्या शासकीय कमयचाऱयांना 
कंुठीत िेतनिाढी मंिरू करणे बाबत. 

शासन गनाणयय क्र.िेतन 1119/प्र.क्र.3/ 
2019/सेिा3/ गद.2 माचय िानेिारी 
2019 सातव्या िेतन आयोिामध्ये 
तीन लाभांच्या सिुागरत सेिांतियत 
आचिागसत प्रिती योिना लाि ू
करणेबाब. 

-- 

3 गिल्हा पगरषद सेिेतील  ििय-3 ि ििय-4 
च्या कमयचाऱयांना सिुारीत िेतनश्रेण्या मंिरू 
करणे बाबत 

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

- 

4 राष्ट्रीय बायोिसॅ गिकास काययक्रम - 
अपारांपारीक ऊिा स्त्रोत 

क्र.5-5-2004 बी-िी-गदनांक 
3.12.2004 

 

5 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृगष स्िािलंबन 
योिना 

कृगष पशसंुिियन दगु्िव्यिसाय 
गिकास ि मत्स्य व्यिसाय गिभािा 
कडील शासन गनणयय 
क्र.गिघयो/2019/176/4अे/गद.5 
िानेिारी 2017 

 

6 फळगपकांकरीता राज्य परुस्कृत गपक संरक्षण 
योिना सन 2004-05 मध्ये राज्यात 
राबगिण्याबाबत.. 

शासन गनणयय कृगष ि पदमु गिभाि 
क्र.फरोसं/1103/प्र.क्र.143/फ-3/ 
गदनांक 25.7.2003 ि 19.9.2003 

- 

7 राज्य परुस्कृत गपक संरक्षण योिना सन 
2005-06 मध्ये राज्यात िाढगिणेबाबत. 

शासन गनणयय क्र.कृगष ि पदमु  
गिभाि क्र.फरासं/2004/ प्र.क्र. 70 / 
9 ए/गद.18.2.2005. 

 

8 महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आगण औषिी 
िनस्पती  मंडळाची स्थापना 

शासन गनणयय क्र.मंडळ 2005 
प्रक्र.48/9 उ/मंत्रालय गिस्तार मुंबई 
400032, गद.24.8.2005 
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कलम 4 (1) (ब) (V)        नमनुा (क) 

 
गिल्हा पगरषद रत्नागिरी येथील कृगष गिभाि कायालयाच्या कामाशी संबंगित आस्थापना/लेखा/कृगष योिना 

कामाशी संबंगित गनयम / अगिगनयम.. 
 

अ.क्र. शासकीय पत्रकानसुार गदलेले 
गिषय 

पगरपत्रक क्रमांक ि तारीख अगभप्राय 
(असल्यास) 

1 2 3 4 
   1 शासकीय कमयचाऱयाकडून 

शासकीय कतयव्ये पार पाडताना 
होणाऱया गिलंबाबाबत आगण 
कतयव्य पालनातील 
कसरुीबाबत  गशस्तभंि 
कारिाई करण्याबाबत. 

म.शा.सा.प्र.गि.शासन पगरपत्रक 
क्र.संकीणय/1005/34/प्र.क्र.8/2005/18 र ि 
का/ मुंबई गद.7 एगप्रल 2005. 

 

  2 शासकीय अगिकारी/कमयचारी 
यांना संिणक प्रमाणपत्र सादर 
करण्यापासनू सटू प्राप्त 
होण्यासाठी ियोमयादा. 

अिर सगचि म.शा.गि.सा.प्र.गि.शासन गनणयय 
क्र.सेप्रगन/2002/प्र.क्र.14/02/ 12, 
मुंबई,गद.2 सप्टेंबर 2003. 

 

  3 महाराष्ट्र नािरी सेिा  (सिुारीत 
िेतन) गनयम 1998 िेतन 
गनश्चचती संबंिी सचूना 

शासन पगरपत्रक क्र.िेपरू-1298/प्र.क्र.16 
/98/सेिा-10,मं.मुं.32,गद.5 िानेिारी 1999. 
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कलम 4 (1) (ब) (V)        नमनुा (ड) 

गिल्हा पगरषद रत्नागिरी येथील कृगष गिभाि कायालयाच्या कामाशी संबंगित कायालयीन आदेश/िोरणात्मक 
पगरपत्रके 

अ.क्र. षििय क्रमांक ि तािीख अषभप्राय 
(असल्यास) 

1 2 3 4 
   1 िगरष्ट्ठांकडे नस्ती नीट-नेटकी सादर करणे 

बाबत. 
कायालयीन आदेश क्र.6 
गदनांक 25.8.2003 

 

   2 कमयचाऱयांनी कायालय प्रमखुांकडून रिा 
मंिरू करुन घेऊन मिच रिेबर िाणेबाबत. 

कायालयीन आदेश क्र.7 
गदनांक 18.10.2003 

 

   3  रािीि िांिी प्रशासकीय िगतमानता (प्रिती) 
गसक्स बंडल गसस्टीम तपासणीसाठी लािून 
तयार ठेिणेबाबत. 

कायालयीन आदेश क्र.8 
गदनांक 22.12.2003 

 

   4 सिय कमयचाऱयांनी कायालयीन िेळेत 
कायालयात उपश्स्थत रहाणेबाबत. 

कायालयीन आदेश क्र.5 
गदनांक 24.07.2003 

 

   5 पगरचरांनी कराियाच्या फरासपाळीबाबत कायालयीन आदेश क्र.10 
गदनांक 23.3.2004 

 

   6 संिणकाचे िैरिापरा बाबत. क्र.रगिप/कृगष/अ-2/345/ 
05, गद.30.7.2005 

 

   7 कायालयीन उपश्स्थतीबाबत. क्र.रगिप/कृगष/अ-2/346/ 
05, गद.30.7.2005 

 

   8 ओळखपत्र िारण करणे बाबत. क्र.रगिप/कृगष/अ-2/347/ 
05, गद.30.7.2005 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 17 

कलम 4 (1) (ब) (vii) 
गिल्हा पगरषद रत्नागिरी येथील कृगष गिभाि कायालयाच्या पगरणामकारक कामासाठी िनसामानयांशी 

सल्लामसलत करण्याची व्यिस्था. 
अ.
क्र 

सल्लामसलती
चा गिषय 

काययप्रणालीचे गिस्ततृ िणयन कोणत्या 
अगिगनयमा/ 

गनयमा/पगरपत्रकाद्वा
रे 

पनुराितृ्तीकाल 

1 2 3 4 5 
1 कृगष गिषयक 

योिनांचा 
गिस्तार ि 
गिकास 

रत्नागिरी गिल्हा पगरषदेमध्ये 
लोकगनयकु्त सदस्यांची सगमती 
अश्स्तत्िात आहे. महाराष्ट्र गिल्हा 
पगरषद ि पंचायत सगमती अगिगनयम 
1961 चे कलम 9 अनिये गि.प.िर 
गनिडून आलेले सदस्य ि कलम 79 ि 
80 अनिये गनिड झालेल्या 
सदस्यांमिनू कृगष सगमतीची स्थापना 
करण्यात आलेली आहे. या सगमतीच्या 
सभा दरमहा घेतल्या िातात. कृगष 
सगमतीचे सभापती यांना िोरणात्मक 
अथिा प्रशासकीय गनणयय यासाठी 
कराियाचे गनयम वकिा तत्िे तयार 
करण्याकामी गिल्हा पगरषदेचे मा.मखु्य 
काययकारी अगिकारी, कृगष सगमतीचे 
सगचि हे पदागिकारी यांचेबरोबर 
सल्लामसलत ि चचा करतात. तसेच 
उपलब्ि शासकीय आदेश, गनणयय 
सागििागनक गनयम यांचे आिारे गि.प. 
चे िोरण ि तत्िे ठरगिली िातात. कृगष 
सगमतीमध्ये केलेले महत्िाचे िोरण 
गिषयक गनणयय गिल्हा पगरषदेच्या सभेत 
कायम केले िातात. 

महाराष्ट्र गिल्हा 
पगरषद ि पंचायत 
सगमती अगिगनयम 
1961  

          -- 
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                कलम 4 (1)(ब) (viii)  नमनुा (अ) 

  गिल्हा पगरषद रत्नागिरी येथील कृगष गिभाि  कायालयाच्या सगमतीची यादी प्रकाशीत करणे 
अ.क्र. सगमतीचे नाि सगमतीचे 

सदस्य 
सगमतीचे 
उद्दष्ट्ट 

गकती िेळा 
घेण्यात येते 

सभा 
िनसामानयांसाठी 
खलुी आहे वकिा 

नाही. 

सभेचा 
काययितृ्तांत 
(उपलब्ि) 

1 2 3 4 5 6 7 
 कृगष सगमती, 

गिल्हा पगरषद 
रत्नागिरी. 

1+10 कृगष गिकास दर महा 
एक 

नाही 
मात्र मा.अध्यक्ष,कृगष 
सगमती यांचे पणूय 
सहमतीने एखाद्ा 
ग्रामस्थास सभेस 
उपश्स्थत रहाता 
येईल. 

होते. 

 
 
 

                कलम 4 (1)(ब) (viii)  नमनुा (ब) 
  गिल्हा पगरषद रत्नागिरी येथील कृगष गिभाि  कायालयाच्या अगिसभांची यादी प्रकाशीत करणे. 
अ.क्र. अगिसभेचे 

नाि 
सभेचे 
सदस्य 

सभेचे  उगद्दष्ट्ट  गकती िेळा 
घेण्यात येते 

सभा 
िनसामानयांसाठी 
खलुी आहे वकिा 
नाही. 

सभेचा 
काययितृ्तांत 
(उपलब्ि) 

1 2 3 4 5 6 7 
 कृगष 

अगिकारी/ 
गिस्तार 
अगिकारी 

(कृगष) 

-- कृगष गिषयक 
कामाचा 
आढािा ि 
माियदशयन 

आिचयकते 
नसुार 

मगहनयातनू 
एकदा 

नाही 
 

होय 
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कलम (1) (ब) (viii) नमनुा (क) 

             कृगष गिभाि, गिल्हा पगरषद रत्नागिरी  येथील कायालयाच्या पगरषदांची यादी प्रकाशीत करणे 
अ.क्र. पगरषदेचे नाि पगरषदेचे 

सदस्य 
पगरषदेचे 
उगद्दष्ट्ट 

गकती िेळा 
घेण्यात येते 

सभा िन 
सामानयांसाठी 
खलुी आहे 
वकिा नाही. 

सभेचा 
काययितृ्तांत 
(उपलब्ि) 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 

- - - 
 
 
 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

कलम 4 (1)(ब) (viii ) नमनुा (ड) 
           कृगष गिभाि,गिल्हा पगरषद रत्नागिरी कायालयाच्या अगिसभांची यादी प्रकाशीत करणे.  
अ.क्र. संस्थेचे नाि संस्थेचे 

सदस्य 
संस्थेचे 
उगद्दष्ट्ट 

गकती िेळा 
घेण्यात येते 

सभा िन 
सामानयांसाठी 
खलुी आहे 
वकिा नाही. 

सभेचा 
काययितृ्तांत 
(उपलब्ि) 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

 
               -- 

 
-- 
 

 
-- 
 
 
 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

   
 
D3 MAHITICHA ADHIKAR NEW (PCS)   
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कलम 4 (1) (ब) (ix) 

गिल्हा पगरषद रत्नागिरी येथील कृगष गिभाि कायालयातील अगिकारी ि कमयचारी यांची नाि,े पते्त ि  त्यांचे 
िार्थषक िेतन   
अ. 
क्र. 

पदनाम अगिकारी/ कमयचाऱयाचं 
नाि 

ि
िय 

रुि ूगदनांक 
(कायालयात) 

दरूध्िनी क्रमांक/ 
फॅक्स/ईमेल 

एकूण 
िेतन 

1 2 3 4 5 6 7 
1 कृगष गिकास 

अगिकारी 
श्री.अिय आनंदा शेंडे 1 18/02/2020 224627/223

068 adorth@ 
rediffmail.com 

 

2 गिल्हा कृगष 
अगिकारी(गिघयो) 

          गरक्त 2 - --"--  

3 प्र.मोगहम 
अगिकारी 

           गरक्त   3          - --"--  

4 सहा.प्रशासन 
अगिकारी 

श्री.एन.एस.िोविदिार 3 5/11/2019 --"--  

5 सहा.लेखागिकारी श्री.एम.एच.काबंळे 3 1/6/2019 --"--  
6 कगनष्ट्ठ प्रशासन 

अगिकारी 
श्री.पी.आर.सािंत 3 1/1/2019 --"--  

7 िगरष्ट्ठ प्रशासन श्रीम.आर.के.मोरे 3 17/10/2018 --"--  
8 िगरष्ट्ठ सहाय्यक श्रीम.एस.एस.आंबेरकर  30/3/2016 --"--  
9 कगनष्ट्ठ 

सहाय्यक(लेखा) 
श्रीम.डी.पी.दळिी/सािंत  3/1/2022 --"--  

10 कगनष्ट्ठ सहाय्यक श्री.ए.बी.लाड 3 1/10/2018 --"--  
11 कगनष्ट्ठ सहाय्यक श्रीम.एस.एस.चव्हाण 3 1/6/2019 --"--  
12 कगनष्ट्ठ सहाय्यक श्री.व्ही.व्ही.काणेकर 3 17/01/2022 --"--  
13 कगनष्ट्ठ सहाय्यक श्री.ए.िी.सयुयिंशी 3 18/01/2022 --"--  
14 िाहन चालक श्री.दत्ताराम लक्ष्मण 

िरक 
3 12/10/2018 --"--  

15 पगरचर श्री.तानािी गशिा पिार 4 31/5/2015 --"--  
16 पगरचर श्री.आर के. होतेकर 4 10/11/2003 --"--  
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  कलम 4 (1) (ब) (ix) 

गिल्हा पगरषद रत्नागिरी येथील कृगष गिभाि कायालयातील अगिकारी ि कमयचारी त्यांचे गिस्ततृ मागहती  
 

अ. 
क्र. 

ििय नाि िेतन 
रुपरेषा 

इतर अनजेु्ञय भते्त 
गनयगमत प्रसंिा 

नसुार  
(िसे 
प्रिास 
भत्ता) 

रिा 
प्रिास 
सिल
त 

िैद्
कीय 
गबले 

महा. 
भत्ता 

घर भाडे शहर 
भत्ता 
िाहन 
भत्ता 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 श्री.ए.ए.शेंडे 57,800 17,918 5,202 2,500 - - - 
2 2 श्री.एन.एस.िोविदिार 62.958 19,517 5,666 1,350    
3 3 श्री.एम.एच.काबंळे 62.100 19.251 5,589 1,350    
4 3 श्री.पी.आर.सािंत 42,300 13,113 3.807 2,700    
5 3 श्रीम.आर.के.मोरे 34.300 10,633 3,087 1,350    
6 3 श्रीम.एस.एस.आंबेरकर 39.900 12.369 3.591 1,350    
7 3 श्रीम.डी.पी.दळिी 41.100 12.741 3,699 1,350    
8 3 श्री.ए.बी.लाड 29.600 9.176 2.664 1,350    
9 3 श्रीम.एस.एस.चव्हाण 30.006 9.302 2.701 1,350    
10 3 श्री.गि.गि.काणेकर 19.900 6,169 1.800 675    
11 3 श्री.अे.िी.सयुयिंशी 19.900 6.169  1.800 675    
12 3 श्री.दत्ताराम लक्ष्मण िरक 30,200 9,362 2.718 1,350    
13 4 श्री.तानािी गशिा पिार 37.600 11,656 3,384 1,350    
14 4 श्री.आर के. होतेकर 29.000 8,990 2.610 1,350    

ËD3 MAHITICHA ADHIKAR NEW (PCS)   
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कलम )१))ब)) xii नमनुा )अ)  
 
ित्नाषगिीयेथीलकृिीषिभाग ,षिल्हापषििदकायालयातीलअनदुानिा पाच्या योिनेचीकायय
पद्धतीसन 2021-22 याििासाठीप्रकाशीतकिणे. 
 

1 योिनेचे नाि : डॉ  .बाबासाहेब आबेंडकर कृषी स्िािलंबन योिना  

2 लाभाथीच्या पात्रता संबंगिच्या 
अटी ि शती 

: लाभाथी रत्नागिरी गिल्यातील असािा  .अनसुगूचत िाती  / निबौद्ध 
शेतकरी असािा. 

3 लाभ गमळणेसाठीच्या अटी : लाभिारकाचे नाि दागरद्रय रेषेखाली असािे  .तसेच लाभार्थ्याचे नािे  
कमाल  6 हेक्टर पयंत के्षत्र असािे .ि िार्थषक उत्पनन 1,50,000/- चे 
मयादेत असािे  ,निीन गिहीरीसाठी गकमान 0.40 हे क्टर शेतिमीन 
असणे आिचयक ि इतर घटकांचा  ) पंप संच ,िीि िोडणी आकार  ,सौर 

पंप ,इ(.  लाभ घेणेसाठी 0.20 हे क्टर शेतिमीन असणे आिचयक. 
4 लाभ गमळणेसाठीची काययपद्धती 

मंिरू अनदुानाला 
: पोटयलिर ऑनलाईन गनिडल्या िाणाऱया यादीमध्ये लाभाथीचे नाि 

असािे त्यानंतर गिल्हा गनिड सगमती मध्ये त्या गनिडयादीस मंिरूी 
देण्यात येते  .ि पंचायत स्तरािछन कािदपत्राची रूाननी करुन प्राप्त 

प्रस्ताि गि.प .कडे पाठगिले िातात .ि त्या अंदािपत्रका नसुार तांगत्रक 
मंिरूी गदली िाते .त्यानंतर कायारंभ आदेश गदले िातात .ि गिहीरींचे 

खोदकाम ि  बांिकाम िसिसे होईल त्याप्रमाणे देयके गि .प .कडे 
पोटयलद्वारे सादर केली िातात .ि प्राप्त देयकांचे प्रस्ताि तयार करुन गित्त 

गिभािात पाठिनु मा .मखु्य लेखा ि गित्त अगिकारी यांचे मानयतेनंतर 
तयार झालेले PPA (PFMS) बकेँत पाठिल्यानंतर लाभाथीला त्यांच्या 
बकँ खात्यामध्ये देयकाची रक्कम िमा होते. 

5 पात्रता ठरगिण्यासाठी आिचयक 
असणारे कािदपत्र 

: माियदशयक सचूनेनसूार 7/12 - 8 अ उतारा.  
लाभिारक शेतकरी स्ित  :असणे आिचयक.  

6 योिनेद्वारे गमळणाऱया लाभाची 
श्स्िकृत मागहती 

: निीन वसचन गिहीर ,िनुी गिहीर दरुुस्ती, 
इनिेल बोअरींि ,पंप संच ,िीि िोडणी आकार, 
शेततळयांचे प्लसॅ्टीक अस्तरीकरण ,सौर पंप 

7 अनदुान िाटपाची काययपद्धती : मखु्यालय स्तरािरुन गित्त गिभािातनू मा  .मखु्य लेखा ि गित्त अगिकारी 
यांचे माफय त PFMS प्रणालीद्वारे अनदुान गितरीत करण्यात येते. 

8 सक्षम अगिकाऱयाचे पदनाम : कृषी गिकास अगिकारी  ,गिल्हा पगरषद रत्नागिरी  
9 गिनंती अिासोबत लािणारे 

शलु्क 
: शलु्क घेतले िात नाही. 

10 इतर शलु्क : नाही 
11 गिनंती अिाचा नमनुा : https://agridbtworkflow.mahaonline.gov.in/ 

पोटयलिर अिय कछ शकतो. 
12 सोबत िोडणे आिचयक 

असलेल्या कािदपत्रांची यादी 
: 7/12 - 8 अ उतारा ,आिारकाडय ,बकँ खाते  आिारकाडयशी संलग्न 

असणे आिचयक  ,िार्थषक उत्पनन दाखला ,िात प्रमाणपत्र ,मािणी अिय.  
14. काययपद्धती संदभात तक्रार 

गनिारणासाठी संबंगित 
अगिकाऱयाचे पदनाम 

: कृषी गिकास अगिकारी  ,गिल्हा पगरषद रत्नागिरी  

15 तपगशलिार प्रत्येक स्तरािर 
उपलब्ि गनिी )उदा .गिल्हा 

पातळी ,तालकुा पातळी ि 
िािपातळी(  

: मंिरू गटप्पणी नसुार गिल्हा स्तरािर 
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                  कलम 4 (1) (ब))Xii)                    नमनुा (अ) 
ित्नाषगिी येथील कृषि षिभाग, षिल्हा पषििद कायालयातील अनदुान िा पाच्या काययक्रमाची कायय पद्दती सन 

2021-2022 या ििासाठी प्रकाशीत किणे. 
 
1. काययक्रमाचे नांि                                            :  गपक संरक्षण औिारे 75 %अनदुानािर िाटप  
                                                                          गि.प.योिना. 
2.लाभार्थथच्या पात्रता संबंगिच्या अटी ि शती       : १.लाभिािकशेतकिीित्नाषगिीषिल्हयातीलअसािा. 
२.लाभिािकानेयापिुीषि.प.सेसयोिनेतूनया 
घ काचालाभघेतलेलानसािा..लाभिािकाने 
हमीपत्रिकृ.अ.)सामान्य)यांचादाखला 
आिश्यक. 
३.आिािसंलग्नबकँखातेक्रमांकबकँपासबकुची 
पषहलीपानाचीससु्पष् झेिॉक्सप्रत. 
४.अनसुषूचतिाती, अनसुषूचतिमाती, मषहला 
लाभाथी, अपंगिअल्पभिुािकशेतक-यांना 
प्रािान्यिाहील. 
५.शेतक-यांनेऔिािेखिेदीस्ित:किाियाची)षनिड 
झालेल्याशेतक-यांने)असनू७५ क्केलाभाथी 
षहस्सात्यांच्याखात्यातखिेदीप्रस्तािप्राप्त 
झाल्यानंतििमाकिण्यातयेईल. 
६.लाभिािकानेफो ोअसलेलेओळखपत्र 
प्रस्तािासोबत)मतदानकाडय/पनॅकाडय /िाहनपि- 
िाना/आिािसंलग्नकाडयझेिॉक्स)छायांषकतप्रत. 
योिनेचेषनकिपषिपणुयअियप्राप्तहोणा-या 
लाभार्थ्यांनालाभदेण्यातयेईल. 
 
3.लाभ गमळणेसाठीच्या अटी                                :-   िरीलप्रमाणे. 
4.लाभ गमळणेसाठीची काययपध्दती                         :-   िरील प्रमाणे. 
5.पात्रता ठरगिणेसाठी आिचयक असणारे कािद पत्र    :-  िरील प्रमाणे. 
6. काययक्रमामध्ये गमळणाऱया लाभाची श्स्िकृत मागहती  :-  हस्तचगलत औिारांच्या 75% मयादेत ि.रु. 
27,750/- अनदुान ििा िाता उियगरत रक्कम रोख 
                                                                                25% लाभाथी शेतकरी यांनी स्ित: खरेदी करुन 
                                                                               भरािी. 
7.अनदुान िाटपाची काययपध्दती                             :-मळू वकमतीच्या 75%अनदुान ििळता 25% 
                                                                       लाभाथी गहस्सा शेतकऱयांकडून घेणे. 
8.सक्षम अगिकाऱयाचे पदनाम                              :-  कृगष गिकास अगिकारी 
9.गिनंती अिासोबत लािणारे शलु्क                     :-                 -- 
10.इतर शलु्क                                                   :-                 -- 
11. गिनंती अिाचा नमनुा                                    :- -- 
12.सोबत िोडणे आिचयक असलेल्या पत्राची यादी.     :- औिारे ताब्यात घेताना 50% अनदुान प्रस्ताि तयार  
     (दस्त ऐिि ि दाखले)                                             करुन  देणे. 
13.िोड कािद पत्रांचा नमनुा                                    :-  --- 
14.काययपध्दती संदभात तक्रार गनिारणासाठी                        
     संबंगित अगिकाऱयांचे पदनाम                                  कृगष गिकास अगिकारी, गिल्हा पगरषद रत्नागिरी 
15.तपशीलिार प्रत्येक स्तरािर उपलब्ि गनिी          :-   गिल्हा पगरषदेने ठरिून गदलेल्या 
  (उदा.गिल्हा पातळी,िांि पातळी)                                 काययक्रमानसुार गनिी 
                   
                    
16) तालकुागनहाय मागहती खालील नमणु्यात          :-  
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75%अनदुानािि षपक संिक्षण औिािे िा प षिल्हा पषििद योिने अंतगयत पॉिि स्पे्रअि पिुषिणे. 
                            सन 2021-2022 

अ.क्र. िटाचे नांि परुिठा केलेले नि लाभाथी गहस्सा मयादीत  (प्रगत 
नि रु. 27,750/- ) 

गनिड प्रगक्रया 

1 2 3 4 5 
1 मंडणिड 2 55,500/-  

 
 
 

शेतक-यां   च्या 
मािणी   नसुार 

2 दापोली 3 3,825/- 
3 खेड 1 36,637/- 
4 गचपळूण 1 24,712/- 
5 िहुािर 3 72,674/- 
6 संिमेचिर 6 1,46,810/- 
7 रत्नागिरी 19 4,75,718/- 
8 लांिा 2 46,237/- 
9 रािापरू 5 1,25,136/- 
 एकूण 43 9,96,999/- 

 
 
 
75% अनदुानािि सिुाषित षपक संिक्षण औिािे िा प, षिल्हा पषििद योिना प्लास् ीक के्र स/ग्रासक ि पिुषिणे 

 
अ.क्र. िटाचे नांि प्लास्टीक 

के्रटस 
परुिठा 
केलेले 
नि 

लाभाथी 
गहस्सा (प्रगत 

नि 
रु.3112/-) 

ग्रासकटर परुिठा 
केलेले 
नि 

लाभाथी गहस्सा 
(प्रगत नि 

रु.21625/-) 

1 2  3 4 5 6 7 
1 पंचायत 

सगमती 
मंडणिड 

 
 
 
 

प्लास्टीक 
के्रटस 

0 0  
 
 
 

ग्रासकटर 

6 1,22,546/- 

2 पंचायत 
सगमती दापोली 

2 6,224/- 11 2,19,493/- 

3 पंचायत 
सगमती खेड 

0 0 3 59,625/- 

4 पंचायत 
सगमती 
गचपळूण 

1 3,112/- 2 40,125/- 

5 पंचायत 
सगमती िहुािर 

0 0 5 1,00,875/- 

6 पंचायत 
सगमती 
संिमेचिर 

6 18,672/- 7 1,32,405/- 

7 पंचायत 
सगमती 
रत्नागिरी 

35 1,08,433/- 23 4,64,775/- 

8 पंचायत 
सगमती लांिा 

1 3,112/- 9 1,83,185/- 

9 पंचायत 
सगमती 
रािापरू 

5 15,560/- 5 1,03,125/- 

   50 1,55,113/-  71 145,26,125/- 
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कलम ४ (१) (ब) (xii) नमनुा (अ) 

रत्नागिरी येथील कृगि गिभाि, गिल्हा पगरिद कायालयातील अनदुान िाटपाच्या काययक्रमाची कायय पध्दती सन 
2021-22 या ििासाठी प्रकाशीत करणे. 

१ 
लाभार्थ्यांच्या पात्राता संबंधिच्या अटी व शती  

लाभार्थी रत्नाधिरी धिल्हयातील शेतकरी असावा. 

२ लाभ धिळणेसाठीच्या अटी 

१. लाभिारक शेतकरी रत्नाधिरी धिल्हयातील असावा. 
२. लाभिारकाने यापुवी धि.प.सेस योिनेतून या घटकाचा लाभ 
घेतलेला नसावा..लाभिारकाने हिीपत्र व कृ.अ. (सािान्य) याचंा 
दाखला आवश्यक. 
३. आिारसंलग्न बँक खाते क्रिांक बँक पासबुकची पधहली पानाची 
सुस्पष्ट झेरॉक्स प्रत. 
४. अनुसूधचत िाती, अनुसूधचत ििाती, िधहला लाभार्थी, अपंि व 
अल्पभुिारक शेतक-यांना प्रािान्य राहील. 
५. शेतक-यांने औिारे खरेदी स्वत: करावयाची (धनवड झालेल्या 
शेतक-यांने) असून ७५ टक्के लाभार्थी धहस्सा त्याचं्या खात्यात 
खरेदी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर ििा करण्यात येईल. 
६. लाभिारकाने फोटो असलेले ओळखपत्र प्रस्तावासोबत ( 
ितदान काडड/पॅनकाडड/वाहनपरवाना/आिारसंलग्न काडड झेरॉक्स ) 
छायांधकत प्रत. योिनेचे धनकष पधरपुणड अिड प्राप्त होणा-या 
लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येईल. 

३ 
लाभ धिळणेसाठीची कायडपध्दती िंिूर अनुदानाला 

धि.प. स्वउत्पनातुन प्राप्त होणा-या िुळ अंदािपत्रक/सुिारतीत 
अंदािपत्रक/अंधति अंदािपत्रकान्वये. 

४ 

पात्रता ठरधवणेसाठी आवश्यक असणारे कािदपत्र 

१. लाभिारक शेतकरी रत्नाधिरी धिल्हयातील असावा.                                             
२. आिारसंलग्न बँक खाते क्रिांक बँक पासबुकची पधहली पानाची 
सुस्पष्ट झेरॉक्स प्रत.      
३. लाभिारक शेतकरी यांचे नावे ७/१२ ककवा ८ अ. उतारा 
आवश्यक.                       ४. लाभिारकाने फोटो असलेले 
ओळखपत्र प्रस्तावासोबत ( ितदान 
काडड/पॅनकाडड/वाहनपरवाना/आिारसंलग्न काडड झेरॉक्स ) 
छायांधकत प्रत.  

५ 
कायडक्रिािध्ये धिळणा-या लाभाची स्स्वकृत िाहीती. 

ग्रासकटर, श्रेडर, फवारणी पंप,इले/धडझोल पंप,प्लास्टीक 
के्रट,ताडपत्री,धशतपेटी,एच.डी.पी.ई.पाईप. 

६ अनुदान वाटपाची कायडपध्दती   
७ सक्षि अधिका-याचे पदनाि कृधष धवकास अधिकारी, धिल्हा पधरषद, रत्नाधिरी. 
८ धवनंती अिासोबत लािणारे शलु्क शुल्क घेतले िात नाही. 
९ इतर शुल्क नाही. 

१० धवनंती अिासोबत निुना धिल्हा/तालुकास्तरावरुन लाभार्थ्यांला पुरधवणेत येतो. 

११ 
सोबत िोडणे आवश्यक असणारे कािदपत्रांची 
यादी 

१. आिारसंलग्न बँक खाते क्रिांक बँक पासबुकची पधहली पानाची 
सुस्पष्ट झेरॉक्स प्रत.                                                   
२. लाभिारक शेतकरी यांचे नावे ७/१२ ककवा ८ अ. उतारा 
आवश्यक.           ३. लाभिारकाने फोटो असलेले ओळखपत्र 
प्रस्तावासोबत ( ितदान काडड/पॅनकाडड/वाहनपरवाना/आिारसंलग्न 
काडड झेरॉक्स ) छायांधकत प्रत. 

१२ िोड कािपत्राचा निुना धनरंक 

१३ कायडपध्दती संदभात तक्रार धनवारण्यासाठी संबंधित 
अधिका-याचे पदनाि 

कृधष धवकास अधिकारी, धिल्हा पधरषद, रत्नाधिरी. 

१४ तपधशलावर प्रत्येक स्तरावर उपलब्ि धनिी 
(उदा.धिल्हा पातळी,तालुका पतळी व िावपातळी) 

धिल्हा पातळीवरील धिल्हा पधरष्द स्वउत्पन्नातून आवश्यकते नुसार 

१५ तालुकाधनहाय िाधहती  
रत्नाधिरी धिल्हयातील शेतक-यांना आवश्यक असणारे औिारे 
आवश्यकतेनुसार तालुकाधनहाय िाधहती धिल्हास्तरावर पाठधवणेत 
येते.  
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 ित्नाषगिी येथील कृषि षिभाग, षि.प. कायालयातील अनदुान िा पाच्या काययक्रमाची कायय पद्दती सन 
2021-22 या ििासाठी प्रकाशीत किणे. 
1. काययक्रमाचे नाि                    :       राष्ट्रीय बायोिसॅ ि खत व्यिस्थापन काययक्रम 
 
2. लाभार्थथच्या पात्रता संबंगिच्या          :      1) लाभाथीकडे 2 वकिा 2 पेक्षा िास्त िनािरे   
    अटी ि शती                                        तसेच परेुसे पाणी असणे आिचयक आहे. 

                                                    2) सदर योिनेचा लाभाथीला दबुार लाभ घेता 
                                                         येणार नाही. 
 

3. लाभ गमळणेसाठीच्या अटी         :   1) लाभाथीचा गिहीत नमनुयात अिय (2)पणूयत्िाचा दाखला 
                                                            फॉमय-4 (3) िांि नमनुा आठ (अ) मध्ये संबंगित तलाठीचा  
                                                            दाखला 
4. लाभ गमळणेसाठीची काययपध्दती  :  बायोिसॅ सयंत्र कायाश्नित झालेिर प्रथम ग्रामस्तरािरुन  
                                                         लाभाथींचे प्रस्ताि ग्रामसेिकांमाफय त पंचायत सगमतीकडे  
                                                          पाठगिले िातात प्राप्त प्रस्तािांची रूाननी करुनपात्र लाभाथींस  
                                                          पंचायत सगमती स्तरािरुन मंिरूी गदली िाते. 
5. पात्रता ठरगिणेसाठी आिचयक      :   1) लाभाथीचा गिहीत नमनुयात अिय 
    असणारे कािद पत्र-                        2)पणूयत्िाचा दाखला  फॉमय-4  
                                                      3) िांि नमनुा आठ (अ) मध्ये संबंगित तलाठीचा  दाखला.  
  
6.काययक्रमामध्ये गमळणाऱया लाभाची श्स्िकृत मागहती -  

         अन.ुिाती/अन.ुिमाती/अत्यल्प/अल्प भ ूिारक/ 
         डोंिराळ                                                      -------------------------      
     ----------------------------------      2-69  घ.मी.क्षमता- रु.12,000/- 
                                                                                    SCIST - 13,000/-  
                                                           शौचालय िोडलसे रु.1600/- िादा अनदुान 
 
7. अनदुान िाटपाची काययपध्दती-    तालकुास्तरािर सयंत्र उभारणीचे उगद्दष्ट्ट देण्यात येते.  
                                                             संयंत्र उभारणी झाल्यािर लाभार्थ्यास पंचायत सगमती स्तरािर  
                           आलेले अनदुान तालकुास्तरािर गितरीत केले िाते. िनादेश  
                            प्राप्त  झालेिर लाभाथीचे नांिे िनाकषय देण्यात  येतात.                                            

                                                                                                                
8. सक्षम अगिकाऱयाचे पदनाम - कृगष गिकास अगिकारी, गिल्हा पगरषद,रत्नागिरी. 
 
9. गिनंती अिासोबत लािणारे शलु्क -  गनरंक 
 
10. इतर शलु्क ------                      गनरंक 
 
11.गिनंती अिाचा नमनुा - िट गिकास अगिकारी यांचे कायालयात उपलब्ि 

 
12.सोबत िोडणे आिचयक असलेल्या   1) लाभाथीचा ग िहीत नमनुयात अिय  

    कािद पत्रांची यादी                      (2)पणूयत्िाचा दाखला  फॉमय-4 (3) िांि नमनुा आठ 
         (दस्त ऐिि ि दाखले)                (अ) मध्ये संबंगित तलाठीचा  दाखला.  

 
13. िोड कािद पत्रांचा नमनुा                                                -- 

   14. काययपद्धती संदभात तक्रार   मा. अगत.मखु्य काययकारी अगिकारी, गिल्हा पगरषद, रत्नागिरी. 
     गनिारणासाठी   संबंगित 
     अगिकाऱयाचे पदनाम  - 
15. तपशीलिार प्रत्येक स्तरािर उपलब्ि गनिी (उदा.गिल्हा पातळी, तालकूा पातळी,िाि पातळी ) 
                                सन 2021-2022 करीता ग्राम गिकास गिभािाकडून गिल्हास्तरािर 
                                रु.                        /- अनदुान प्राप्त झाले आहे. 
                               त्यापैकी रु.               /- लाभार्थथ अनदुान,      /-टनय  गक गफ ि  
                                                      /- प्रगशक्षण -            /-   
                        
16. तालकुागनहाय मागहती    -                                - 
                                                  2021-22 मध्येउषदष् प्राप्तनाही 
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कलम 4 (1) (ब) (xii)          नमनुा (अ) 

ित्नाषगिी येथील कृषि षिभाग, षि.प. कायालयातील अनदुान िा पाच्या काययक्रमाची कायय पद्दती 
सन 2021-2022 या ििासाठी प्रकाशीत किणे. 

1. काययक्रमाचे नाि -  खरीप भात पीक स्पिा 2021-2022 (तालकूा,गिल्हा,राज्य पातळी)   
 
2. लाभार्थथच्या पात्रता संबंषिच्या अ ी ि शती - 
    i)  कोणत्याही पातळीिर स्पिेत भाि घेताना शेतकऱयाकडे त्याचे नािे (गकमान 10 आर )  
    िमीन  असली पागहिे. 
    ii) पंचायत सगमती (तालकूा पातळी ) स्पिेसाठी कोणत्याही शेतकऱयाला भाि घेता येईल. 
    iii) कोणत्याही पातळी िरील स्पिामध्ये ज्या स्पियकांना भाि घेऊन बगक्षस गमळालेले नसेल  
          अथिा त्यांनी स्पिेत गनयमानसुार माघार घेतलेली असेल तर त्यांना पनुहा त्याच पातळीिर  
         त्याच हंिामासाठी त्याच गपकासाठी बगक्षस गमळेपयंत भाि घेता येईल. 
   iv) ज्या स्पियकांचा स्पिेत दसुरा वकिा गतसरा क्रमांक गमळालेला आहे. अशा स्पियकांची   
    इच्रूा असल्यास पनुहा पढुील िषी  त्याच गपकासाठी, त्याच हंिामात, त्याच पातळीिर  
    प्रिेश फी  भछन भाि घेता येईल. 
    v) खालच्या पातळीिरील स्पिेत चाल ूसालचे स्पिेचे मागिल 3 िषात पीक उत्पादनाच्या  
        क्रमांक पढेू नमदु केल्या प्रमाणे आला असेल तर अशा शेतकऱयांना निीकच्या िरच्या  
        पातळीिरील स्पिेत भाि घेता येईल. (दषु्ट्काळ िषय ििळून 3 िषय मोिागित.)  
        पं.स.पातळीिर 1 ते 4 क्रमांक -  गि.प.स्पिा पातळीसाठी पात्र. 
        गि.प.पातळीिर 1 ते 5 क्रमांक- राज्य स्पिा पातळीसाठी पात्र. 
   vi) आगदिासी शेतकऱयांच्या स्पिा अिा अभािी होत नसतील तर सियसािारण िटाप्रमाणे  
        अगतगरक्त गफ भछन आगदिासी शेतकऱयास स्पिेत भाि घेता येईल. 
  vii) स्पिा गनयमािलीनसुार परेूसे अिय न आल्यास सतत 2 िषय स्पियकाने अिय कछन देखील  
          स्पिा न झाल्यास ती पातळी ििळून त्या पढूच्या नगिकच्या पातळीिर त्या स्पियकांना भाि                                        
         घेता येईल. 
 viii) एकाच िेळी एकाच गपकासाठी दोन पातळीिरील स्पिेत शेतकऱयांना भाि घेता येणार  
    नाही. 
  ix) स्पिेसाठी पात्रता ही िैयक्तीक िणुिते्तनसुार प्राप्त होत असल्याने स्पियकाचे िारसदारास   
    स्पिेसाठी    
        आिचयक असणारी पात्रता ही िारस हक्काने प्राप्त होिू शकणार नाही. 
3. लाभ षमळणेसाठीच्या अ ी - 
     अ.क्र.2 नसुार स्पिेत भाि घेऊन उत्पादनानकु्रमे प्रथम येणाऱया 3 शेतकऱयांना बगक्षस देऊन  
     िौरगिणेत येते. 
4. लाभ षमळणेसाठीची काययपध्दती-  
      गिगहत नमनुयातील अिा सोबत- 7/12 उतारा ि मदुतीत गिगहत गफ भरलेले चलन  संबगित  
      िट गिकास अगिकारी पं.स. यांचे कायालयात सादर करािा. 
 
5. पात्रता ठिषिणेसाठी आिश्यक असणािे कागत पत्र- 
     अ.क्र.2 नसूार पात्र शेतकरी. 
अ.क्र. स्पिा पातळी आलेला क्रमांक बगक्षस शेरा 
1 तालकुा पातळी प्रथम 2500  
  श्व्दतीय 1500  
  ततृीय 1000  
2 गिल्हा पातळी प्रथम 5000  
  श्व्दतीय 3000  
  ततृीय 2000  
3 राज्य पातळी प्रथम 10,000  
  श्व्दतीय 7000  
  ततृीय 5000  
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7. अनदुान िाटपाची काययपध्दती- 
     गपकस्पिा गििेत्या शेतकऱयांना िणुानकु्रमे बगक्षस देऊन त्यांचा सत्कार केला िातो. 
     (बगक्षस + सत्कार खचय) तालकूा पातळी िट गिकास अगिकारी ि गिल्हा पातळी कृगष गिकास  
     अगिकारी यांचे माफय त खचय करण्यात येतो. 
 
8. सक्षम अगिकाऱयाचे पदनाम-  
    कृगष गिकास अगिकारी, गि.प.रत्नागिरी 
 
9. गिनंती अिासोबत लािणारे शलु्क- 
     गिहीत अिासोबत चलनाने भराियाची रक्कम खालील प्रमाणे. 
     (खरीप हंिामासाठी गद.15 ऑिस्ट पिूी ) 
 
अ.क्र. स्पिा पातळी सियसािारण 

िट छपये 
आदीिासी 
िट छपये 

1 पंचायत समीती (तालकूा) पातळी  20/- 10/- 
2 गिल्हा पगरषद पातळी 40/- 20/- 
3 राज्य पातळी 60/- 30/- 
    
10. इतर शलु्क   - नाही. 
 
11.षिनंती अिाचा नमनुा-  
 
    प्रषत, 
         अध्यक्ष, 
        पीक स्पिा सगमती, 
        चंचायत सगमती/ गिल्हा पगरषर/राज्य पातळी. 
मी श्री. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  रा.. . . . . . पो.. .. . . . . . ता.. . . .. ..गि. . . . . . . 
1) गपकाचे नांि- 
2) गपकाची िात- 
3) हंिाम- 
4) अ. सिे नंबर. . . . . .िट नंबर. . . . . .पोट गहस्सा नंबर. . . . . . . 
     ब. (1) प्रमाणे गपकाखालील एकूण क्षेत्र. . . . . . . .हेक्टर. . . . . . . . .आर 
5) िरील(2) प्रमाणे गपकाच्या िातीखालील एकूण क्षेत्र. . . . . . . .हेक्टर. . . . . . . . .आर 
6) िरील (5) प्रमाणे गपकासाठी गदलेले क्षेत्र. . . . . . . .हेक्टर. . . . . . . . .आर 
7) बािायत आहे वकिा गिरायत  
8) िगमनीचा प्रकार 
9) समपातळीत आहे की चढ उताराची  
10) प्रिेश फी भरलेली रक्कम 
11) चलन - पािती क्रमांक ि गदनांक  
                    पीक स्पिेतील चे गनयम ि अटी आहेत ते मला बंिनकारक आहेत ि ते मला मानय आहेत. 
मी पीक कापणीच्या िेळी पगरक्षक सगमतीस आिचयक ते सिय सहकायय देण्यास तयार आहे. 
 
 12.सोबत िोडणे आिचयक असलेल्या कािद पत्रांची यादी. (दस्त ऐिि ि दाखले) 
           अ) गिगहत नमनुयात अिय  ब) फी भरल्याचे चलन क) 7/12 उतारा  
            ड) पात्रता दाखला (गिल्हा ि राज्य पातळीसाठी.)  
 
  13. िोड कािद पत्रांचा नमनुा- अिाचा नमनुा क्र.11 नसुार. 

 
14. काययपद्धती संदभात तक्रार गनिारणासाठी संबंगित अगिकाऱयाचे पदनाम 
      तालकूा पातळीसाठी - िट गिकास अगिकारी, पंचायत समीती. 
      गिल्हा पातळीसाठी - कृगष गिकास अगिकारी, गिल्हा पगरषद. 
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 कलम ४ (१) (ब) (xii) नमनुा (अ) 

रत्नागिरी येथील कृगि गिभाि, गिल्हा पगरिद कायालयातील अनदुान िाटपाच्या काययक्रमाची 
कायय पध्दती सन 2021-22 या ििासाठी प्रकाशीत करणे. 

योिने नाि- गि.प.स्िउत्पन्नातनु रत्नागिरी गिल्हयातील शेतक-याांना गिगिध योिनेतून 
औिारे परुिठा करणे. 

१ २ ३ ४ ५ 

अ.क्र. तालुक्याचे 
नाव 

औिारे प्रकार धनवडीचे धनकष अधभप्राय 

१ िंडणिड 

ग्रासकटर, श्रेडर, फवारणी 
पंप,इले/धडझोल पंप,प्लास्टीक 

के्रट,ताडपत्री,धशतपेटी,एच.डी.पी.ई.पाईप 

१. लाभिारक शेतकरी 
रत्नाधिरी धिल्हयातील 
असावा.                             
२. आिारसंलग्न बँक खाते 
क्रिांक बँक पासबुकची पधहली 
पानाची सुस्पष्ट झेरॉक्स प्रत.                                                    
३. लाभिारक शेतकरी यांचे 
नावे ७/१२ ककवा ८ अ. उतारा 
आवश्यक.                 
   ४. लाभिारकाने फोटो 
असलेले ओळखपत्र 
प्रस्तावासोबत  
( ितदान काडड/पॅनकाडड/ 
वाहनपरवाना/ आिारसंलग्न 
काडड झेरॉक्स ) छायांधकत प्रत.  

धनडीचे 
धनकष 
प्रिाणे. 

२ दापोली 
३ खेड 
४ धचपळूण 
५ िुहािर 
६ संििेश्वर 
७ रत्नाधिरी 
८ लांिा 

९ 

रािापूर  
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मागणी अिय 
 
मा.कृषि षिकास अषिकािी, 
षिल्हा पषििद ित्नाषगिी. 
 
 
  षििय :- :-गिल्हा पगरषद सेस योिना सन 2021-22 
         अनदुानािर ऑईल इंगिन/पेरोकेरोसीन/इलेक्रीक पंप गमळणेबाबत  
 
महाशय, 
 
  मी श्री./श्रीमती ----------------------------- म-ु--------- पो.------  
तालकुा ------  गिनंती अिय करतो की, मला माझ्या क्षेत्रािर ओलीत क्षेत्र िाढगिणेसाठी ि गपकाचे उत्पादन 
िाढीसाठी ऑईल इंगिन/पेरोकेरोसीन /इलेश्क्रक पंप ची आिचयकता आहे. तरी माझी मागहती खालील प्रमाणे 
आहे..  
1. शेतकऱयाचे नाि : -----------------------------------  
2. पत्ता   : -----------------------------------  

2.    िारण केलेले क्षेत्र(हे.): 
3.    सध्या अश्स्तत्िात असलेले ओलीताचे सािन :-------------------- 
4.    ओलीताखाली येत असलेले क्षेत्र   : 
5.    सध्या घेत असलेली गपके  खरीप        : 
        रब्बी/उनहाळी    : 
6.    शेतकरी प्रकार (अल्प-अत्यल्प भिूारक/   : 
      मािासििीय/अपंि/मगहला) 
 
7. मला योिना मंिरू झाल्यास आिचयक त्या नमनुयात रु.20/- च्या स्टमॅ्प पेपरिर मी हमीपत्र देण्यास तयार 

आहे/नाही. 
 
8. अनदुान ििा िाता उियरीत रक्कम मी स्ित: एकरक्कमी इंगिन ताब्यात घेण्यापिूी भरणेस तयार आहे. 
 
10.योिनेंतियत मंिरू करण्यात आलेले इंगिन/इले.पंप/पेरोकेरासीन पंप 15 गदिसाचे आत उचलण्याची 
िबाबदारी माझी रागहल. 15 गदिसानंतर उचल न केल्यास कृगष गिकास अगिकारी , गिल्हा पगरषद रत्नागिरी 
िो गनणयय घेतील तो मला बंिनकारक रागहल. 
                                                    आपला षिश्िास,ू 
 
 
                                          (अियदािाची सही) 
िट गिकास अगिकारी, यांची गशफारस आहे. 
 
 
                                                 ग  षिकास अषिकािी, 

       पंचायत सषमती . . .. 
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कलम 4 (1) (ब))Xii)                    नमनुा (अ) 

ित्नाषगिी येथील कृषि षिभाग, षिल्हा पषििद कायालयातील अनदुान िा पाच्या काययक्रमाची कायय 
पद्दती सन 2021-2022 या ििासाठी प्रकाशीत किणे. 

1. काययक्रमाचे नांि                                            :  गपक संरक्षण औिारे 50%अनदुानािर िाटप  
                                                                       गि.प.योिना 
2.लाभार्थथच्या पात्रता संबंगिच्या अटी ि शती       : 1) योिना िट गिकास अगिकारी पंचायत सगमती माफय त 
                                                                         राबगिणे येत आहे. 
                                                                     2) लाभिारक शेतकरी रत्नागिरी गिल्हयातील असािा. 
                                                                     3) हस्तचगलत औिाराच्या वकमीच्या 50%िास्तीत िास्त 
                                                                     रु. 800/- अनदुान देय रागहल. 
3.लाभ गमळणेसाठीच्या अटी                                :- िरीलप्रमाणे. 
4.लाभ गमळणेसाठीची काययपध्दती                         :- अनदुान रक्कम ििा िाता अुियगरत रक्कम लाभाथीने 
                                                                      िस्त ूघेताना पंचायत सगमती कायालयात रोख भरणा  
                                                                      करािी. 
5.पात्रता ठरगिणेसाठी आिचयक असणारे कािद पत्र    :-  ----- 
6. काययक्रमामध्ये गमळणाऱया लाभाची श्स्िकृत मागहती  :-  हस्तचगलत औिारांच्या 50%ि िास्तीत िास्त  
800/- अनदुान ििा िाता उियगरत रक्कम रोख िमा  
करुन िस्त ूघणे 
7.अनदुान िाटपाची काययपध्दती                             :-मळू वकमतीच्या 50%अनदुान ििळता 50% 
                                                                       लाभाथी गहस्सा शेतकऱयांकडून घेणे. 
8.सक्षम अगिकाऱयाचे पदनाम                               :-  कृगष गिकास अगिकारी 
9.गिनंती अिासोबत लािणारे शलु्क                     :- -- 
10.इतर शलु्क                                                   :- -- 
11. गिनंती अिाचा नमनुा                                    :- -- 
12.सोबत िोडणे आिचयक असलेल्या पत्राची यादी.     :- औिारे ताब्यात घेताना 50% अनदुान प्रस्ताि तयार  
     (दस्त ऐिि ि दाखले)                                             करुन  देणे. 
13.िोड कािद पत्रांचा नमनुा                                   :-  --- 
14.काययपध्दती संदभात तक्रार गनिारणासाठी                  अगत.मखु्य काययकारी अगिकारी                                 
     संबंगित अगिकाऱयांचे पदनाम                                      गिल्हा पगरषद रत्नागिरी 
                                                                         कृगष गिकास अगिकारी, गिल्हा पगरषद रत्नागिरी 
15.तपशीलिार प्रत्येक स्तरािर उपलब्ि गनिी          :-गिल्हा पगरषदेने ठरिून गदलेल्या 
  (उदा.गिल्हा पातळी,िांि पातळी)                              काययक्रमानसुार गनिी 
                                                                        
16) तालकुागनहाय मागहती  खालील नमणु्यात          :-  

 
50%अनदुानािि षपक संिक्षण औिािे िा प षिल्हा पषििद योिने अंतगयत पॉिि स्पे्रअि पिुषिणे 
                                                                            सन 2021-2022 
 
अ.क्र. िटाचे नांि परुिठा केलेले नि लाभाथी गहस्सा (प्रगत नि 

रु.15950/-) 
गनिड प्रगक्रया 

1 2 3 4 5 
1 मंडणिड   शेतक-

यांच्या 
मािणी 
नसुार 

2 दापोली   
3 खेड   
4 गचपळूण   
5 िहुािर   
6 संिमेचिर   
7 रत्नागिरी   
8 लांिा   
9 रािापरू   
 एकूण   
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50% अनदुानािि सिुाषित षपक संिक्षण औिािे िा प, षिल्हा पषििद योिना ल्लॅस्स् क के्र स 
पिुषिणे 
   
अ.क्र. िटाचे नांि परुिठा केलेले नि लाभाथी गहस्सा (प्रगत 

नि रु.165/-) 
1 2 3 4 
1 पंचायत सगमती मंडणिड 600 99000 
2 पंचायत सगमती दापोली 1100 181500 
3 पंचायत सगमती खेड 1000 165000 
4 पंचायत सगमती गचपळूण 900 148500 
5 पंचायत सगमती िहुािर 1100 181500 
6 पंचायत सगमती संिमेचिर 1100 181500 
7 पंचायत सगमती रत्नागिरी 4000 660000 
8 पंचायत सगमती लांिा 1100 181500 
9 पंचायत सगमती रािापरू 1221 201465 

  12121 1999965/- 
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कलम 4 (1) (ब) (xii)          नमनुा (अ) 

ित्नाषगिी येथील कृषि षिभाग, षि.प. कायालयातील अनदुान िा पाच्या काययक्रमाची कायय पध्दती 
सन 2021-2022 या ििासाठी प्रकाशीत किणे. 

 
1. काययक्रमाचे नाि                             :         गिल्हा पगरषद योिना-2021-2022 
                                                              शेतकरी मेळाि े प्रगसद्धी,प्रचार ि शेतकरी सहली 
                                                                                                                             
2. लाभार्थथच्या पात्रता संबंगिच्या -        :     1) योिना गिल्हा पगरषद ि पंचायत सगमती यांनी संयकु्तगरत्या      
        अटी ि शती                                       कायानिीत कराियाची आहे 
.                                                          2)शेतकरी मेळाव्यासाठी नाष्ट्टा खचय प्रगत शेतकरी िास्तीत    
                                                               िास्त रुपये-15/-  
                                                          3) शेतकरी प्रगशक्षणासाठी प्रगत शेतकरी प्रगत गदन रुपये-50/-  
                                                             खचय करणेत यािा तसेच प्रगशक्षणाथीचा ि इतर आिचयक  
                                                             खचय करणेत यािा 

                                                              4) शेतकरी स्िता शेतीगिषयक गनिडीत ि इतरांना माियदशयन  
                                                                   होण्यासारखे असाि े

                                                         5) शेतकरी ि अगिकारी यांनी नगिन तंत्रज्ञानासाठी संशोिन                          
                                                              कें द्राला भेटी देणे इत्यादीसाठी सहल आयोगित केल्यास  
                                                               िाहन ि इतर खचय योिनेच्या तरतदूीमिनू करण्यात येईल  
                                                               सहभािी शेतक-यांना प्रिास खर्चय देण्यात येईल   
                                                         6) कृगष तंत्रज्ञानाची माहीती शेतक-यांना कृगषकमय-यांना  
                                                              परूगिणे त्यासाठी पसू्तके ि पोस्टसय मोफत परूगिणे 
                                                         7) गिल्हा पगरषद योिनांचे फोटो रूापनू प्रगसध्दी करणे तसेच  
                                                              मेळाव्याचे फोटो इत्यादीसाठी योिनेतनू खचय करण्यात  
                                                              येईल                                      
3. लाभ गमळणेसाठीच्या अटी                     िरील क्रमांक 2 मिील 1ते 7 
4. लाभ गमळणेसाठीची काययपध्दती -           पंचायत सगमती पातळीिर शेतकरी मेळािे,प्रदशयने ि 
स्मतृीगदन  
                                                         सािरे करणे शेतक-यांना सिुागरत तंत्रज्ञानाबाबत माहीती देणे 
5. पात्रता ठरगिणेसाठी आिचयक :   --  
    असणारे कािद पत्र 
6.काययक्रमामध्ये गमळणाऱया   :      शेतीगिषयक नगिन तंत्रज्ञानाची माहीती गमळते 
   लाभाची श्स्िकृत मागहती 

     7. अनदुान िाटपाची काययपध्दती  :          पंचायत सगमती पातळीिर गनिी उपलब्ि करणेत येतो. 
8. सक्षम अगिकाऱयाचे पदनाम  :          पंचायत सगमती पातळी - िट गिकास अगिकारी, 
                                                         गिल्हा पातळी -  कृगष  गिकास अगिकारी 
9. गिनंती अिासोबत लािणारे शलु्क- :        -- 
10. इतर शलु्क                                      -- 
11.गिनंती अिाचा नमनुा                         -- 
12.सोबत िोडणे आिचयक असलेल्या  :     -- 
     कािद पत्रांची यादी.-   --     
     (दस्त ऐिि ि दाखले) 
13. िोड कािद पत्रांचा नमनुा-         :          -- 
14. काययपद्धती संदभात तक्रार          :        मा अगतगरक्त मखु्य काययकारी  अगिकारी, 
      गनिारणासाठी संबंगित                       गिल्हा पगरषद रत्नागिरी. 
       अगिकाऱयाचे पदनाम                                                                            
15. तपशीलिार प्रत्येक स्तरािर उपलब्ि गनिी (उदा.गिल्हा पातळी, तालकूा पातळी,िाि पातळी ) 
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कलम 4 (1)(ब)(xiv) 

कृगष गिभाि, गिल्हा पगरषद रत्नागिरी येथील कायालयातील मागहतीचे इलेक्रॉनीक स्िरुपात साठगिलेली 
मागहती प्रकाशीत करणे. चाल ूिषाकरीता. 

 
अ.क्र. दस्तऐििाचा 

प्रकार 
गिषय कोणत्या 

इलेक्रॉनीक 
नमनुयात 

मागहती 
गमळगिण्याची पध्दती 

िबाबदार व्यक्ती 

1 2 3 4 5 6 
1 E.mail. दैनंगदन पाऊस intra. 

agri.mah. 
nic.in 

Password - Gest 
Users name - G 

राज्य स्तरािरील 
िेब साईट. 
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•कलम 4 (1) (ब) (xv) 

    षिल्हा पषििद ित्नाषगिी येथील कृषि षिभाग, कायालयात उपलब्ि सषुििांचा तक्ता प्रकाशीत 
किणे.  
 
अ.क्र. सगुििेचा 

प्रकार 
िेळ काययपध्दती गठकाण िबाबदार 

व्यक्ती/कमयचारी 
तक्रार 
गनिारण 
अगिकारी 

1 2 3 4 5 6 7 
1 कृगष गिकास 

अगिकारी 
यांनी कृगष 
योिना 
संदभात 
अडचणीचे 
गनिारणसाठी 
भेटणे. 

दपुारी 
 3.00 ते 
5.00 

कृगष गिषयक योिना 
राबगिताना येणाऱया 
अडचणी संदभात 
िनतेकडून आलेल्या 
अिांचा श्स्िकार करुन 
संबंगिताना माियदशयन 
करणे. 

कृगष 
गिकास 
अगिकारी  
कायालय. 

1) कृगष गिकास  
    अगिकारी   
2) गिल्हा कृगष   
    अगिकारी. 
 

मखु्य 
काययकारी 
अगिकारी, 
गि.प. 
रत्नागिरी. 

3 अगभलेख - कृगष गिभािाकडे िनेु 
अगभलेख अगभलेख 
कक्षामध्ये ितन करुन 
ठेिण्यात आलेले 
आहेत.या 
अगभलेखाची मािणी 
एखाद्ा ग्रामस्थाकडून 
आल्यास मागहतीचे 
अगिकारा नसुार 
आिचयक रक्कम 
भरुन  संबगिताना 
मागहती उपलब्ि करुन 
गदली िाईल यासाठी 
स्ितंत्र कायासन 
ठेिण्यात आले आहे. 

कृगष 
गिकास 
अगिकारी  
कायालय. 

1) कृगष गिकास  
    अगिकारी   
2) गिल्हा कृगष   
    अगिकारी. 
 

मखु्य 
काययकारी 
अगिकारी, 
गि.प. 
रत्नागिरी. 

4 नमनेु 
गमळण्याबाबत 

- कृगष गिभािाकडील 
राबगिणेत येणाऱया 
िैयश्क्तक लाभाच्या 
योिनांचा लाभ 
गमळणेसाठी भराियाचे 
अिाचा नमनुा पंचायत 
सगमती ि गिल्हा 
स्तरािर उपलब्ि 
करुन गदलेला आहे. 

कृगष 
गिकास 
अगिकारी  
कायालय. 

1) कृगष गिकास  
    अगिकारी   
2) गिल्हा कृगष   
    अगिकारी. 
 

मखु्य 
काययकारी 
अगिकारी, 
गि.प. 
रत्नागिरी. 

5 सचूना फलक सकाळी 
10.00 ते 
सायं. 
6.00 

कृगष गिभािाकडील 
योिनांची मागहती कृगष 
गिभािाचे सचूना 
फलकािर ग्रामस्थांचे 
मागहतीसाठी लािणेत 
आलेली आहे. 

कृगष 
गिकास 
अगिकारी  
कायालय. 

1) कृगष गिकास  
    अगिकारी   
2) गिल्हा कृगष   
    अगिकारी. 
 

मखु्य 
काययकारी 
अगिकारी, 
गि.प. 
रत्नागिरी. 
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कलम 4 (1) (ब) (xvi) 

 
गिल्हा पगरषद रत्नागिरी येथील कृगष गिभाि कायालयातील शासकीय मागहती अगिकारी/ सहाय्यक शासकीय 
मागहती अगिकारी/अगपलीय प्रागिकारी (तेथील लोक प्रागिकारीच्या काययक्षेत्रातील) यांची गिस्ततृ मागहती 

प्रकागशत करणे.. 
 

अ. शासकीय माषहती अषिकािी    
 
अ.क्र. शासकीय 

मागहती 
अगिकारीचे 
नाि 

पदनाम काययक्षेत्र पत्ता/फोन ई-मेल अगपलीय 
प्रागिकारी 

1 2 3 4 5 6 7 
1  गिल्हा 

शेती 
अगिकारी  

रत्नागिरी 
गिल्हा 

डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर 
भिन , गि.प. 
रत्नागिरी  
फोन 
नं.224627 

adorth@rediffmail.com कृगष गिकास 
अगिकारी, 
गि.प.रत्नागिरी 

 
ब. सहाय्यक शासकीय माषहती अषिकािी  
 
अ.क्र. शासकीय मागहती 

अगिकारीचे नाि 
पदनाम काययक्षेत्र पत्ता/फोन ई-मेल 

1 2 3 4 5 6 
1  सहा.प्रशासन 

अगिकारी 
रत्नागिरी 
गिल्हा 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
भिन , गि.प. रत्नागिरी 
फोन नं 224627 

adorth@                
rediffail.        

com 
 
क. अषपलीय अषिकािी ... 
 
अ.क्र. अगपलीय 

अगिकारीचे नाि 
पदनाम काययक्षेत्र पत्ता/फोन ई-मेल यांच्या 

अगिनस्त 
शासकीय 
मागहती 
अगिकारी 

1 2 3 4 5 6 7 
1  कृगष 

गिकास 
अगिकारी 

रत्नागिरी 
गिल्हा 

डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर भिन , 
गि.प. रत्नागिरी 
फोन नं.223068 

adorth           
@rediff                         
ail.com 

गिल्हा 
शेती 

अगिकारी 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




