माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4 (1) (ख) प्रमाणे प्रदर्शित
करावयाची माहिती
कायािलय जिल्िा अधिक्षक कृषि अधिकारी उस्मािाबाद मध्यवती प्रशासकीय
इमारत उस्मािाबाद

अ.क्र. षविय (माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4 (1) (ख) प्रमाणे
करावयाची माहिती
1.

प्रदर्शित

कार्ाालर्ाची रचना,कार्ा व कर्ाव्र् खात्र्ाचे पन
ु रा चने प्रमाणे कृषि फलोत्पादन व

पाणलोट क्षेत्र व्र्वस्थापन आणण एकात्त्मक पाणलोट व्र्वस्थापन कार्ाक्रम

तर्न्ही

षवभागाचे एकत्रत्रर्करण करुन त्िल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी र्ाांचे अधिनस्र् कृषि
उपसांचालक,र्ांत्र अधिकारी,र्ाांत्रत्रक सहाय्र्क व सहाय्र्क प्रशासन अधिकारी र्ाांचे सहार्ाने
त्िल्हर्ा अधिनस्र् कार्ाालर् िसे उप षवभागीर् कृषि अधिकारी ,र्ालक
ु ा कृषि अधिकारी व
त्र्ाांचे माफार् कृषि षवकासाचे त्िल्हास्र्रावर कार्ाक्रम राबषवणे, कृषि आर्क्
ु र्ालर्ाने
ददलेल्र्ा आदे शाची वेळोवेळी र्ार्डीने काटे कोरपणे अांमलबिावणी करणे.र्सेच र्ा
कार्ाालर्ामाफार् वसांुि
ु रा एकात्मीक पाणलोट षवकास कार्ाक्रम,महाराष्ट्र व्र्ापरक्षम
स्पिाात्मक र्ोिना आणण महाराष्ट्र िलक्षेत्र सि
ु ार प्रकल्प,शेर्करी आपघार् षवमा इ.र्ोिना
राबषवणे.

2.

अधिकारी व कमाचा-र्ाांचे अधिकार व कर्ाव्र्

1.त्िल्हर्ार्ील कृषि व फलोत्पादन

क्षेत्राचा षवकास करणे.
2.कृषि षविर्क सांशोिन ,षवस्र्ार षविर्क शासककर् िोरणाची अांमलबिावणी करणे.
3.त्िल्हर्ार्ील शेर्क-र्ाांसाठी कृषि व फलोत्पादन षविर्क र्ोिनेची अांमलबिावणी करणे.

4.शासककर् र्ोिनेच्र्ा प्रचार व प्रससध्दीसाठी शेर्करी मेळावे प्रसशक्षण अभ्र्ास दौरे
आर्ोत्िर् करणे.
कर्ाव्र् :- शासन,िनर्ा व अधिनस्र् कार्ाालर्ाकडून प्राप्र् होणा-र्ा पत्रव्र्वव्हारावर
कार्ावाही करणे.2.त्िल्हार्ार्ील अधिनस्र् कार्ाालर्ाच्र्ा आस्थापनेवर तनर्ांत्रण व पर्ावेक्षण
करणे.
3.वररष्ट्ठ कार्ाालर्ाकडून प्राप्र् होणारे र्ोिना व प्रशासककर् खचााचे अनद
ु ान सांबिीर्
उपषवभागीर्/र्ालक
ु ा कार्ाालर्ाना षवर्रीर् करणे.

3.

तनणार् घेण्र्ाची कार्ापध्दर्ी पर्ावेक्षण व उत्तर दार्ीत्व प्रणाली शासनाने

षवदहर्

केलेल्र्ा कार्ापध्दर्ी प्रमाणे कृषि षवकासाच्र्ा र्ोिना राबषवण्र्ासाठी तनणर्ा घेऊन
अधिनस्र् कार्ाालर्ावर पर्ावेक्षण व सतनर्ांत्रण करणे.

4

कामाचे तनकि

शासककर् र्ांत्रणे माफार् षवषवि कामाच्र्ा स्वरुपानस
ु ार तनकि

कृषि खात्र्ाकडुन षवकसीर् केले िार्ार्,त्र्ाची मादहर्ी कृषि षवभागाच्र्ा सांकेर् स्थळावर
उपलब्ि आहे .

5.

कार्ाभार घडण्र्ासाठी वापरावर्ाचे तनर्म/कार्दाण ्

शासनाकडून

वेळोवेळी

तनगासमर् केले िाणारे शासन तनणार् खात्र्ाच्र्ा मागादशाक सच
ु ना.

6.

षवभागामिील कागदपत्राच्र्ा वगावारीचे षवषवरण पत्र

कार्ाालर्ाकडून तनर्मीर्

कामकाि पार पाडण्र्ाकरर्ा आवश्र्क कागदपत्रे वगळर्ा अन्र् स्वर्ांत्र अशी
षववरणपत्रे/दस्र्ाएवि ठे वला िार् नाही.

अ.क्र. षविय (माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4 (1) (ख) प्रमाणे ) प्रदर्शित
करावयाची माहिती

7.

िोरण र्र्ार करण्र्ाच्र्ा ककांवा अांमलबिावणी प्रकक्रर्ेमध्र्े िनर्ेच्र्ा सहभागासाठी

केलेली उपार्र्ोिना
शेर्क-र्ाांसाठी सवा र्ोिनाांची अमलबिावणीर् त्र्ाांच्र्ा सहभागार्ुन र्ोिना
राबषवण्र्ार् र्ेर्ार्.
8.

सल्ला दे ण्र्ासाठी स्थापन केलेली मांडळे /ससमत्र्ा/पररिद र्ा बाबर्ची मादहर्ी
तनरां क

9.

अधिकारी व कमाचारी वगााची तनदे सशका 1.श्री.सश.म.िमदाडे,त्िल्हा अधिक्षक कृषि

अधिकारी उस्मानाबाद .
2.श्री.डी.व्ही.िािवर,कृषि उप सांचालक उस्मानाबाद (प्रभारी)
3.श्री बी आर पवार, र्ांत्र अधिकारी षवस्र्ार.
4.श्रीमर्ी. डी.डी.िािव, र्ांत्र अधिकारी,फलोत्पादन.
5.श्री ए.व्ही साांगवीकर, र्ांत्र अधिकारी, साांत्यर्की.
6.श्री.ए.डब्ल्र्.ू कुलकणी, र्ांत्र अधिकारी, िलसांिारण
7.श्री.पी.एस.भांडारे , लेखाधिकारी
8.श्री.डी.डी.वारे , सहाय्र्क प्रशासन अधिकारी (प्रभारी)
9.श्री.डी.व्ही.िािवर, अतर्ररक्र् प्रकल्प व्र्वस्थापक, वसांि
ु रा
10.श्री के.बी.बगडी, उपप्रकल्प व्र्वस्थापक, वसांि
ु रा

प्रत्र्ेक कमाचा-र्ाचे माससक वेर्न नक
ु सान भरपाईची कार्ापध्दर्ी

10.

त्िल्हा

अधिक्षक कृषि अधिकारी उस्मानाबाद र्ाांचे आस्थापनेवर कार्ारर् अधिकारी कमाचारी
वांुृदाना सामान्र् प्रशासन षवभाग व षवत्त षवभागाकडुन मांिरु करण्र्ार् आलेल
वेर्नश्रेणीनस
ु ार मासीक वेर्न व अनज्ञ
ु ेर् असलेले भत्ते समळर्ार्.
सवा र्ोिनाांचा र्पशील,प्रस्र्षवर् खचा अथासांकल्प सषवस्र्र रक्कम

11.

कृषि

षवभागामाफार् राबत्ण्र्ार् र्ेणा-र्ा र्ोिना w.w.w.mahaagri.gov.in सांकेर्स्थळावर दशाषवलेले
आहे .

12

सबससडीचे कार्ाक्रम,पध्दर् रक्कम,लाभाथी बाबर्ची मादहर्ी
कृषि षवभागाच्र्ा w.w.w.mahaagri.gov.in सांकेर्स्थळावर दशाषवलेले आहे .

13

ज्र्ा व्र्क्र्ीांना ,सवलर्ी,परवाने प्राधिकार पत्रे ददली आहे र् त्र्ाचा र्पशील
कृषि षवभागाच्र्ा w.w.w.mahaagri.gov.in सांकेर्स्थळावर दशाषवलेले आहे .

14

इलेक्रतनक स्वरुपार् उपलबि असलेली मादहर्ी
िनर्ेला मादहर्ी उपलब्ि करुन दे ण्र्ासाठी षवसशष्ट्ट प्रकारची इलेरतनक सािने

कार्ाालर्ाकडे ठे वण्र्ार् आलेली नाहीर्.तथापुी खात्र्ाची मादहर्ी कृषि षवभागाच्र्ा
w.w.w.mahaagri.gov.inसंकेतस्थळावर दशाषवलेले आहे .
15

वाचनालर्ासह नागररकाांना मादहर्ी समळण्र्ासाठी ददलेली सषु विा

खात्र्ाच्र्ा

र्ोिने सबांिी मादहर्ी ग्रामस्र्रावर प्रचार सादहत्र्ाची वाटप,आकाश्वाणी,वृत्तपत्राव्दारुे प्रससध्दी
दे ण्र्ार् र्ेऊन क्षेत्रीर् कम्रचा-यांकडून प्रत्र्क्ष
भेटीदवारे खार्र्ाचे र्ोिनेना प्रससध्दी ददली िार्े.कायाालयार् िनर्ेसाठी वेळ राखुन ठे वलेली
आहे (दर सोमवारी 11 र्े 14.00 अशी आहे )

मादहर्ी व अषपलीर् अधिकारी र्ाांचे नाांवे व पदनाम

16

तंत्र शाखा

1.श्री.डी.व्ही.जाधवर, कृषि उप सांचालक र्ाांत्रीक मादहर्ी अधिकारी (प्रभारी)
2.श्री.शि.म.जमदाडुे ,शजल्हुा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अषपलीर् अधिकारी
आस्थापिा व लेखा शाखा
1.श्री.डी.डी.वारे , सहाय्र्क प्रशासन अधिकाारी, मादहर्ी अधिकारी (प्रभारी)
2.श्री. सश.म.जमदाडे,शजल्हुा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अषपलीर् अधिकारी
इर्र मादहर्ी

17

नैसधगाक आपत्ती प्रसांगी शासन आदे शानस
ु ार पीक िसमन नक
ु सानीचे पांचनामे व मल्
ु र्ाांकन
करण्र्ार् र्ेर्ार्.मशहलुा र्क्रार तनवारण ससमर्ी गठीर् केली आहे .
शेर्करी अपघार् षवमा र्ोिना,महाराष्ट्र िलक्षेत्र सि
ु ार र्ोिना,सांशययकुी मादहर्ी सांकलीर्
करुन वररष्ट्ठाांना सादर करणे

िा.क्र./शजअकृ अउ,बाद/मा.अ.1-17/

/2017

त्िल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी उस्मानाबाद
दद.

प्रनत,
मा.जिल्हाजिकारी,
सामान्य प्रशासि षवभाग,
जिल्िाधिकारी कायािलय,

/07/2017

उस्मािाबाद

जिल्िा अधिक्षक कृषि अधिकारी
उस्मािाबाद

प्रर् 1.मा.शवभागीर् कृषि सह सांचालक, लार्ुर षवभाग लार्ुर र्ाांना मादहर्ीस्र्व सषवनर् सादर.
2.प्रस्तर्
ू कार्ाालर्ाच्र्ा नोटीस बोडावर डकषवण्र्ासाठी .

अधिकारी

जिल्िा

अधिक्षक
उस्मािाबाद

कृषि

