करभ ४ (१) (ख) (वोऱा)
जजल्शा ऩरयऴद जारना मेथीर वाभान्म प्रळावन पलबाग कामायरमातीर ळावकीम भाहशती अधधकायी / वशाय्मक
ळावकीम भाहशती अधधकायी / अपऩरीम प्राधधकायी ( तेथीर रोक प्राधधकायीच्मा कामयषेत्रातीर ) मांची पलस्तत
ृ भाहशती प्रकाळीत कयणे.
अनु.क्र.

ळावकीम भाहशती
अधधकार्माचे नाल

अ.क्र.

›üÖ.ò †ÃÖ¸üÖ¸ü †Æü´Ö¤ü

अ.क्र.

वशाय्मक ळावकीम
भाहशती अधधकार्माचे नाल

1

अनु.क्र.

×¸üŒŸÖ

ऩळुधन पलकाव अधधकायी

ऩदनाभ

जजल्शा ऩरयऴद
जारना

(ŸÖÖÓ.)

ऩदनाभ

जजल्शा ऩळुवंलधयन
अधधकायी, जजल्शा
ऩरयऴद,जारना.

क. अपऩरीम

जजल्शा ऩळुवंलधयन अधधकायी,

कामायरमीन लेऱा
वाप्ताशीक वुटटी ल पलशळष्ट वेलेवाठी ठयपलरेल्मा लेऱा :-

:::::::-स्तयालयचे

अधधकायी.
कामयषेत्र

ऩळुवंलधयन पलबाग,
जजल्शा
ऩरयऴद,जारना.

जजल्शा ऩरयऴद,जारना मेथीर वाभान्म
कामायरमाचे नाल:ऩत्ता:कामायरम प्रभुख:ळावकीम पलबागाचे नाल :कोणत्मा भंत्रारमातीर खात्माच्मा अधधनस्त :कामयषेत्र्:बौगोरीक्
:कामायनुरुऩ :पलशळष्ठ कामे :पलबागाचे ध्मेम / धोयण:वलय वंफंधीत कभयचायीकामय
काभाचे पलस्तत
ृ स्लरुऩभारभत्तेचा तऩळीरइभायती ल जागेचा तऩळीर
उऩरब्ध वेला वंस्थेच्मा वंयचनात्भक तक्तत्माभध्मे कामयषेत्राचे प्रत्मेक
तऩळीर

ऩत्ता / पोन

ई-भेर

अपऩरीम प्राधधकायी

जजल्शा ऩरयऴद
कामायरम जारना
०२४८२-२२3888

dahojalna@gmail.com

जजल्शा ऩळुवंलधयन
अधधकायी, जजल्शा
ऩरयऴद,जारना.

फ. वशाय्मक ळावकीम भाहशती अधधकायी.
कामयषेत्र
ऩत्ता / पोन

कष अधधकायी

अपऩरीम अधधकार्माचे नाल

01/01/1900 डॉ.एच.ऩी. गुठे

अ. ळावकीम भाहशती अधधकायी.
कामयषेत्र

ऩदनाभ

जजल्शा ऩरयऴद,
कामायरम जारना
०२४८२-२२3888

ऩत्ता / पोन

जजल्शा ऩरयऴद
जारना
०२४८२-२२3888

ई-भेर

dahojalna@gmail.com

ई-भेर

मांच्मा अधधनस्त
ळावकीम भाहशती
अधधकायी

dahojalna@gmail.com

करभ ४ (१) (ख) (एक)
प्रळावन पलबाग कामायरमातीर कामे ल कतयव्मे मांचा तऩळीर.
ऩळुवंलधयन पलबाग,जजल्शा ऩरयऴद,जारना.
अंफड योड,जजल्शा ऩरयऴद,जारना.
जजल्शा ऩळुवंलधयन अधधकायी, जजल्शा ऩरयऴद,जारना.
ऩळुवंलधयन पलबाग,जजल्शा ऩरयऴद,जारना.
कृपऴ ल ऩळुवंलधयन, दग्ु ध व्मलवाम ल भत्स्म पलकाव पलबाग
जजल्शा ऩरयऴद अंतगयत पलपलध मोजना याफपलणे
जजल्शा ऩरयऴद अंतगयत तारुका स्तयालयीर वलय कामायरमे
तांत्रत्रक काभकाज
पलकाव मोजना पलऴमक ननमंत्रण ठे लणे
जजल्शा ऩरयऴद अंतगयत कभयचायी/अधधकायी मांचल
े य ननमंञण ठे लून जजल्शमाचा पलकाव घडलून आणने
ऩळुधन पलकाव अधधकायी/वशा.ऩळ
ण्
ुधन पलकाव अधधकायी/ऩ.ध.ऩ./लण
ृ ोऩचायक
ळाखा ननशाम लाटून हदरेरे कतयव्म ऩाय ऩाडणे
जजल्शा ऩरयऴद अंतगयत गांलऩातऱीऩंमत
य कभयचायी मांचल
े य ननमंञण
जजल्शा ऩरयऴद इभायत
जजल्शा ऩरयऴदे ची स्लत् ची इभायत
दयू ध्लनी 02482-223888
गाल स्तय
- ग्राभ ऩंचामत
तारुका स्तय - ऩंचामत वशभती
जजल्शा स्तय - जजल्शा ऩरयऴद

:- वकाऱी १०.०० ते वामं. ५.४५
यपललाय, दव
ु या ल चौथा ळननलाय

करभ ४ (१) (ख) (एक)
जजल्शा ऩळुवंलधयन पलबाग जजल्शा ऩरयऴद,जारना.

↓

जजल्शा ऩळुवंलधयन अधधकायी,
ऩळध
ु न पलकाव अधधकायी (तां.)

कष अधधकायी

↓
कामायरमीन अधधषक

↓
लरयष्ठ वशाय्मक

↓

↓
कननष्ठ वशाय्मक

↓
ऩरयचय
↓

↓
ऩरयचय
↓

कननष्ठ वशाय्मक
↓

कननष्ठ वशाय्मक
↓

ऩरयचय

ऩरयचय
करभ ४ (१) (ख) (दोन)
नभुना (फ)
जजल्शा ऩरयऴद, जारना मेथीर वाभान्म प्रळावन पलबाग
कामायरमातीर अधधकायी ल कभयचायी मांच्मा अधधकायांचा तऩळीर.
ऩदनाभ
अधधकाय आधथयक
कोणत्मा कामद्मा/ननमभ/ळावनननणयम /
ऩरयऩत्रकानुवाय

अ.क्र.

01/01/1900 जजल्शा ऩळुवंलधयन अधधकायी, जजल्शा ऩरयऴद,जारना.

भा.भुख्म कामयकायी अधधकायी मांचे आदे ळ
क्र.जजऩजा/२/प्रळा /८६/५६५८ हद.२८/७/८६

करभ ४ (१) (ख) (दोन)
नभुना (फ)
जजल्शा ऩरयऴद, जारना मेथ्रीर वाभान्म प्रळावन पलबाग कामायरमातीर अधधकायी ल कभयचायी मांच्मा कतयव्मांचा तऩळीर.
ऩदनाभ
कतयव्मे
कोणत्मा कामद्मा / ननमभ / ळावनननणयम
/ऩरयऩत्रका नुवाय

अनु.क्र.
१)

कोऴागायातून पल.पल यकभा आशयीत
कयणे

जजल्शा ऩळुवंलधयन अधधकायी, जजल्शा ऩरयऴद,जारना.

अनु.क्र.

ऩदनाभ

ळावनाच्मा पलपलध मोजना याफपलणे

अशबप्राम

अशबप्राम

जजल्शा ऩरयऴद ल ऩंचामत वशभती अधधननमभ
१९६१

करभ ४ (१) (ख) (दोन)
नभुना (फ)
जजल्शा ऩरयऴद, जारना मेथ्रीर वाभान्म प्रळावन पलबाग कामायरमातीर कभयचायी मांच्मा कतयव्मांचा तऩळीर.
कतयव्मे

01/01/1900 कष अधधकायी

कामायरमीन काभकाज व्मलस्थाऩन फाफत दे खये ख कयणे, पलपलध पलबागातंगत
य अस्थाऩना प्रकयणाची
वंधचका ळावन ननणयमाप्रभाणे वादय कयणे. ल भाशवक फैठकीचा अशलार लरयष्ठ कामायरमाकडून वादय
कयणे. रेखा आषेऩ ननकारी काढणेफाफत कामयलाशी कयणे.

01/01/1900 कामायरमीन अधधषक

कामायरमातीर कभयचा-मांच्मा काभकाजालय ननमञण ठे लणे,वंधचकेलय अशबप्राम नोंदपलणे,रेखा आषेऩ
ननकारी काढणे, भा.आमक्त
ु ताचे तऩावणी अशलाराचे ऩरयच्छे दननशाम अशबप्राम वादय कयणे.

03/01/1900 लरयष्ठ वशाय्मक

लरयष्ठ अधधका-मांनी कामायरमीन आदे ळाव्दाये ननमत केरेल्
मा काभकाजाचे ननऩटाया कयणे.

04/01/1900 कननष्ठ वशाय्मक

कामयपललयण नोंदलशी अद्मालत ठे लणे, लरयष्ठाच्मा आदे ळाप्रभाणे वांधगतरेरी काभे ऩाय ऩाडणे.

05/01/1900 लाशन चारक

कामायरमीन लाशन चारपलणे.

06/01/1900 शळऩाई

लरयष्ठाच्मा आदे ळानुवाय वापवपाई टऩार लाटऩ / याञऩाऱी डमुटी कयणे इत्मादी तवेच लेऱोलेऱी
वोऩपलण्मात आरेरी काभे कयणे.

कोणत्मा कामद्मा/
ननमभ/ळावनननणयम
/ऩरयऩत्रका नुवाय

ळावनाने लेऱोलेऱी
ननगयशभत केरेल्मा
ळावन ननणयम /
ऩरयऩञकानुवाय

अशबप्राम

अ.क्र.
1

अधधकायी/कभयचा-माचे नाल
डॉ.एच.ऩी. गुठे

2
3
4
5
6
7
8
9

डॉ.एव.ए. अडरक
डॉ.एव.मु. तांगडे
डॉ. के.एन. शळंदे
डॉ. ए.एभ. शवद्मीकी
डॉ. आय.ए. चलये
डॉ. अवयाय अशभद
डॉ.एव.एव. जोळी
डॉ. मोगेळ अषम

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ऩदनाभ

पललयण ऩत्र
ळावकीम अधधकायी / कभयचायी फाफतची भाशीती.
जजल्शा ऩरयऴद, जारना.
करभ ४(१) (ख) (नऊ)
कभयचायी मांचा गट
रुजू हदनांक

जजल्शा ऩळुवंलधयन अधधकायी
ऩळुधन
ऩळध
ु न
ऩळुधन
ऩळुधन
ऩळुधन
ऩळुधन
ऩळध
ु न
ऩळुधन

पलकाव
पलकाव
पलकाव
पलकाव
पलकाव
पलकाव
पलकाव
पलकाव

अधधकायी
अधधकायी
अधधकायी
अधधकायी
अधधकायी
अधधकायी
अधधकायी
अधधकायी

डॉ.मु. फी. लानखेडे
डॉ. व्शी.व्शी. जाधल
डॉ. डी.आय. भंजूऱकय
डॉ.एव.एर. डाके
डॉ. कच्छले
डॉ.टी.एव. ऩाटीर
डॉ.एर.एन. काऱे
डॉ.व्शी.एर. खोडले
डॉ.के.फी. जनकलाडे
डॉ.आय.व्शी. धभ
ु ाऱ

ऩळुधन
ऩळुधन
ऩळुधन
ऩळध
ु न
ऩळुधन
ऩळुधन
ऩळुधन
ऩळुधन
ऩळध
ु न
ऩळुधन

पलकाव
पलकाव
पलकाव
पलकाव
पलकाव
पलकाव
पलकाव
पलकाव
पलकाव
पलकाव

20

डॉ.एव.टी. लाघ

21
22

अ

18/04/2016

दयु ध्लनी/ पॎक्तव क्रभांक
(०२४८२) २२3888

अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ

05/09/2012
07/05/2013
07/05/2013
15/06/2015
07/07/2018
15/06/2015
07/01/2015
02/08/2016

अधधकायी
अधधकायी
अधधकायी
अधधकायी
अधधकायी
अधधकायी
अधधकायी
अधधकायी
अधधकायी
अधधकायी

अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ

08/01/2011
27/6/2018
21/7/2017
06/06/2018
28/7/2017
12/09/2015
24/4/2018
07/12/2018
06/06/2018
23/9/2015

ऩळुधन पलकाव अधधकायी

फ

15/3/2019

रयक्तत
श्री व्शी.आय. भुकीभ

कष अधधकायी
कननष्ठ प्रळावन अधधकायी

क
क

21/7/2018
01/07/2019

23
24

श्री आय.लाम. नग्र
ु लाय
श्री फी.एभ. जोळी

लरयष्ठ वशाय्मक
कननष्ठ वशाय्मक

क
क

21/7/2018
06/01/2017

-

25

श्री एव.डी. ओरपलाय

कननष्ठ वशाय्मक (रेखा)

क

27/1/2016

-

26

अनतपोद्दीन वय्मद

लाशन चारक

क

06/01/2015

-

27
28

श्री एभ.आय. खयात
श्री फी.आय. काऱे

ऩरयचय
ऩरयचय

क
क

13/6/2008
20/7/2005

-

एकूण ऩगाय

अ.क्र.

करभ ४ (१) (ख) (दशा)
जजल्शा ऩरयऴद, जारना मेथीर वाभान्म प्रळावन पलबाग कामायरमाच्मा अधधकायी ल कभयचा-मांची लेतनाची पलस्तत
ृ भाशीती.प्रकाळीत कयणे फाफत.
लगय
ऩदनाभ
लेतन रुऩये ऴा
ननमशभत (भशागाई
प्रवंगा नुवाय (जवे
पलळेऴ (जवे प्रकल्ऩ
बत्ता घयबाडे
प्रलाव बत्ता)
बत्ता प्रशळषण बत्ता)
बत्ता ळशय बत्ता)

01/01/1900

गट अ

जजल्शा ऩळुवंलधयन अधधकायी

एव-14 38600-122800

ळावन ननमभानुवाय ळावन ननमभानुवाय

ळावन ननमभानुवाय

02/01/1900

गट अ

ऩळुधन पलकाव अधधकायी

एव-14 38600-122800

लयीर प्रभाणे

लयीर प्रभाणे

लयीर प्रभाणे

03/01/1900
04/01/1900

गट फ
गट क

ऩळुधन पलकाव अधधकायी
वशा.ऩळु.पलकाव अधध.

एव-10 29200-92300

लयीर प्रभाणे
लयीर प्रभाणे

लयीर प्रभाणे
लयीर प्रभाणे

लयीर प्रभाणे
लयीर प्रभाणे

05/01/1900

गट क

ऩळुधन ऩमयलेषक

एव-8 25500-81100

लयीर प्रभाणे

लयीर प्रभाणे

लयीर प्रभाणे

06/01/1900

गट क

वशाय्मक प्रळावन अधधकायी

एव-14 38600-122800

लयीर प्रभाणे

लयीर प्रभाणे

लयीर प्रभाणे

07/01/1900

गट क

कननष्ठ प्रळावन अधधकायी

एव-१३ 35400-112400 लयीर प्रभाणे

लयीर प्रभाणे

लयीर प्रभाणे

08/01/1900
09/01/1900
10/01/1900
11/01/1900
12/01/1900
13/01/1900

गट
गट
गट
गट
गट
गट

लरयष्ठ वशाय्मक
कननष्ठ वशाय्मक
कननष्ठ वशाय्स्मक (रेखा)
लाशन चारक
शलारदाय
ऩरयचय

एव-8 25500-81100
एव-6 19900-63200
एव-6 19900-63200
एव-6 19900-63200
एव-३ 1600-52400
एव-३ 1600-52400

लयीर
लयीर
लयीर
लयीर
लयीर
लयीर

लयीर
लयीर
लयीर
लयीर
लयीर
लयीर

अ.क्र.

क
क
क
क
ड
ड

लयीर
लयीर
लयीर
लयीर
लयीर
लयीर

प्रभाणे
प्रभाणे
प्रभाणे
प्रभाणे
प्रभाणे
प्रभाणे

प्रभाणे
प्रभाणे
प्रभाणे
प्रभाणे
प्रभाणे
प्रभाणे

प्रभाणे
प्रभाणे
प्रभाणे
प्रभाणे
प्रभाणे
प्रभाणे

करभ ४ (१) (ख) (अकया)
जजल्शा ऩरयऴद,जारना मेथीर वाभान्म प्रळावन पलबाग कामायरमाचे भंजयू अंदाजऩत्रक ल खचायचा तऩळीर माची पलस्तत
ृ भाहशती प्रकाळीत कयणे.
अंदाजऩत्रकाचा प्रतीचे प्रकाळन.
अनुदानाच्मा पलतयणाच्मा प्रतीचे प्रकाळन.
वन 2018-19
अंदाजऩत्रकीम शळऴायचे लणयन
अनुदान
ननमोजजत लाऩय
अधधक अनुदान
अशबप्राम
(षेत्र ल काभाचा
अऩेक्षषत
तऩळीर)
अवल्माव रुऩमात

1

२०५३०५६५ (लेतन)

719927 जजल्शा ल तारुका

00/01/1900

२

२०५३०५६५ (लेतनेतय)

13734 जजल्शा ल तारुका

00/01/1900

अ क्र
१

करभ ४ (१) (ख) (ऩाच)
अनक
ु ं ऩा/ रोकळाशी हदन/काभाळी वंफधीत कामायरमीन आदे ळ/धोयणात्भक ऩरयऩत्रके
पलऴम
क्रभांक ल तायीख
७३ व्मा घटना दरु
ळा नन भयाप्र/१००१/४१२/वाशळ-५/ हदनांक ७
ु स्तीनुवाय अधधकायाचे पलकेद्गीकयण ,याज्म ळावनाच्मा मोजना जजल्शाऩरयऴदे कडे
शस्तांतयीत कयणे
ऑगस्ट ०२

२

रोकळाशी हदन ल भुख्मारम हदन कामयक्रभाची अभंरफजालणी

ळावन ननणयम क्र लवुधा/१०९९/वीआय/ २३/९९
हदनांक २१ डडवे. १९९९

३

रोकळाशी हदनाची अंभरफजालणी जजल्शा ऩारक वधचलाची नेभणक
ू

४

रोकळाशी हदन ल भख्
ु मारम हदन कामयक्रभाची अभंरफजालणी

भ.ळा वा.प्र.पल. क्र प्रवध
ु ा/१०९९/वीआय/ ३५/९९
हदनांक १७/२/२०००

५

रोकळाशी हदनाची अंभरफजालणी जजल्शा ऩारक वधचलाची नेभणूक

६

भंत्रारम रोकळाशी हदन प्राप्त तक्रायीलय कामयलाशी कयणे फाफत

७

पलबागीम स्तयालरयर रोकळाशी हदन कामयक्रभाची अंभरफजालणी

८

रोकळाशी हदन अभरफजालणी जजल्शा ऩारक वधचलाची नेभणूक

भ.ळा वाप्रपल क्र भरोदी/१००३/प्र क्र
३१/१८अ/०३/ हदनांक १९ एप्रीर २००४

९

भंत्रारम रोकळाशी हदन कामयक्रभाची अंभरफजालणी

भ.ळा वाप्रपल क्र रोहदन/१००३/ १८ अ हदनांक
१९ एप्रीर २००४

१०

नननाली ल खोटमा वहशने ळावनाकडे कडे आरेल्मा अजायलरयर कामयलाशी

भ.ळा वाप्रपल/१०९८/५८/प्र क्र-५/१८/हदनांक ३/७/०५

११

भ्रष्टाचायाभध्मे गुतरेल्मा जजल्शा ऩरयऴदे तीर कभयचायी मांच्मा पलरुध्द कयालमाच्मा कामयलाशी फाफत

ग्रा.पल.ल जरंधायण मांचे ळा नन क्र डीइएन/
१०९८/प्र क्र २/१८/हदनांक १६/१०/९८

१२

ळावककम कभयचायी /अधधका-मापलरुध्द तक्राय झाल्माव त्मालय कयालमाची कामयलाशी

भ.ळा वाप्रपल/वंकीणय/१०९८/प्र क्र/५/९९/हद.२
पेफल
ु ् ायी १९९९

१३

पलबागीम ल जजल्शास्तयीम भ्रष्टाचाय ननभर
ुय न वशभतीलय राचरुचऩत प्रनतफंध पलबागातीर अधधका-माची
वदस्म म्शणून नेभणूक

भ.ळा वाप्र/प्र क्र भ्रष्टनन/२०००/प्र क्र
३६/२०००/११ हदनांक १७/८/२०००

१४

ळावनननणयमक्रलवुधा/१०९९/वीआय२३/९९-१८-अहदनांक १२ वप्टे ०१
भ.ळा वाप्रपल क्र भरोदी/१००२/प्र क्र ७० हदनांक
१६ भाचय २००२
भ.ळा वाप्रपल क्र भरोदी/१००२/प्र क्र ०२/१८अ/
हदनांक २४ डडवे २००३

जजल्शा भ्रष्टाचाय ननभुर
य न वशभती ऩुनयय चना

ऩळुवंलधयन
दस्तएैलजाचा प्रकाय

अ क्र

1
2
3
4
5

ळावनननणयमक्रलवध
ु ा/१०९९/वीआय२३/९९-१८-अहदनांक १ ऑगस्ट०१

अ
फ
फ
फ

लगीम
लगीम
लगीम
लगीम

भ.ळा वाप्रपल क्र भ्रष्टानन/२००१/प्र क्र /७/११-अ
हदनांक ३०/८/२००१

करभ ४(ख) (चौदा)
पलबाग ळाखा क्र. 4//१० कामायरमातीर इरेक्तराननक स्लरुऩात वाठपलरेरी भाहशती प्रकाशळत कयणे. चारू लऴायकरयता
पलऴम
कोणत्मा
भाहशती शभऱपलण्माची
जफाफदाय व्मक्तती
इरेक्तराननक
ऩध्दती
नभुन्मात
जेष्ठता वच
ू ी प्रशवध्द कयणे
पलबागीम रोकळाशी हदन प्रकयणे
जजल्शास्तयीम रोकळाशी हदन प्रकयणे
ऩंचामत प्रळावन हदलवाची प्रकयणे
लरयर फाफीचा वलय ऩत्र व्मलशाय

वीडी
वीडी
वीडी
वीडी
वीडी

वंगणकाव्दाये
लयीरप्रभाणे
लयीरप्रभाणे
लयीरप्रभाणे
लयीरप्रभाणे

वंफधीत
लरयष्ठ वशाय्मक/
कननष्ठ वशाय्मक

अशबप्राम

करभ ४(१)(ख) (वशा)
वाभान्म प्रळावन पलबाग मेथीर कामायरमाभध्मे दस्ताएैलजाची लगयलायी
अ

कामभस्लरुऩी

फ

३० लऴायवाठी

क

दशा लऴायवाठी

क १

०५ लऴायवाठी

ड

अनु.क्र.

1

अनु.क्र.

वशभतीचे नाल

ऩळुवंलधयन ल दग्ु ध
व्मलवाम वशभती

अधधवबेचे

नाल

ननकारी ननघेऩमयत

करभ ४ (१) (ख) (आठ)
नभुना (अ)
जारना जजल्शा ऩरयऴद मेथीर वाभान्म प्रळावन पलबाग कामायरमाच्मा वशभतीची मादी प्रकाळीत कयणे.
वशभतीचे वदस्म
वशभतीचे उद्दीष्ट
ककती लेऱा
वबा जन
घेण्मात मेते
वाभान्मावाठी खर
ु ी
आशे ककं ला नाशी
08/01/1900

जारना जजल्शा ऩरयऴद मेथीर
वबेचे वदस्म

वशभतीव ठयलून
हदरेरे अधधकाय
नुवाय भान्मता
दे णे

भाशवक फैठक
भागीर झारेल्मा
फैठकीऩावून एक
भहशन्माचे आत

नाशी

करभ ४ (१) (ख) (आठ)
नभुना (फ)
वाभान्म प्रळावन पलबाग कामायरमाच्मा अधधवबांची मादी प्रकाळीत कयणे.
वबेचे उद्दीष्ट
ककती लेऱा
वबा जनवाभान्मा
घेण्मात मेते
वाठी खर
ु ी
आशे ककं ला नाशी

वबेचा कामयलत्ृ तांत
(उऩरब्ध)

वबेचा कामयलत्ृ तांत
ऩुढीर वबेत
भान्मता
घेतल्मानंतय उऩरब्ध

वबेचा कामयलत्ृ तांत
(उऩरब्ध)

रागु नाशी.

अनु.क्र.

1

वशभतीचे नाल

ऩळुवंलधयन ल दग्ु ध
व्मलवाम वशभती

करभ ४ (१) (ख) (आठ)
नभुना (क)
जारना जजल्शा ऩरयऴद मेथीर वाभान्म प्रळावन पलबाग कामायरमाच्मा ऩरयऴदांची मादी प्रकाळीत कयणे.
वशभतीचे वदस्म
वशभतीचे उद्दीष्ट
ककती लेऱा
वबा जन
घेण्मात मेते
वाभान्मावाठी खर
ु ी
आशे ककं ला नाशी
25/02/1900

जजल्शमाचा
पलकाव घडलून
आणने

30 हदलवाच्मा आंत

नाशी

वबेचा कामयलत्ृ तांत
(उऩरब्ध)

कामयलत्ृ तांताव वबेची
भान्मता प्राप्त
झाल्माव

करभ ४(१) (ख) (वतया)
वाभान्म प्रळावन पलबाग, जजल्शा ऩरयऴद जारना
लापऴयक प्रळावन अशलार वन २०१४-१५ वादय कयणे फाफत.
भशायाष्र जजल्शा ऩरयऴद ऩंचामत वशभती अधधननमभ १९६१ चे करभ १४२ ( ४ ) ल करभ २७४ (२) ल भशायाष्र जजल्शा ऩरयऴद ऩंचामत वशभत्मा (लापऴयक प्रळावन
अशलार) अधधननमभ १९६४ भधीर तयतुदीनुवाय जजल्शा ऩरयऴद जारना मांनी लापऴयक प्रळावन अशलार जाहशय प्रगटन करुन मा कामायरमाचे ऩत्र क्रं.जजऩजा/वाप्रपल/०८/१७६८/ हद.
२०/११/२०१८ नुवाय अधधवूचना ननगयशभत केरे.

लापऴयक प्रळावन अशलार वाभान्
म प्रळावन पलबागाव वादय कयण्
मात आरेरा आशे .
जजल्
शा ऩळुवंलधयन अधधकायी
जजल्शा ऩरयऴद जारना

कलम 4 (1) ( ब ) नमुना ( अ )
ननर्णय प्रनियेतील पयणवक्ष
े र् व जबाबदारीचे नननित करुन कायणपद्धतीचे प्रकाशन
कामाचे नाव / प्रकार :- नजल्हा वार्षषक योजना सन -2019-20 ( बाांधकाम )
कामाचे स्वरुप / योजनेचे नाव :- पशुवद्य
ै कीय दवाखाना इमारत बाांधकाम
मां जुर तरतुद :- 2 कोटी
अनधननयमाचे नाव :- म.नज.प.व प.सां अनधननयम 1961
ननयम :- 125 व 99
शासन ननर्णय :- शासन ननर्णय ि.नजवायो-2010 / प्रि 291/ पदु म -4 मांत्रालय मुांबई 30 ऑग 2010
अ.ि

1.

योजनेचे मुळ नाव

मांजुर तरतुद व

कामासाठी जबाबदार

आर्षिक वषण

अनधकारी

नजल्हा वार्षषक योजना

1 कोटी रुरबन साठी

नजल्हा पशुसांवधणन

सन -2019-20

राखीव असे एकुर् 2

अनधकारी नजल्हा पनरषद

अांतगणत पशुवद्य
ै कीय

कोटी

जालना

दवाखाना इमारत

सन 2019-20

बाांधकाम करर्े

कामाचे स्वरुप
बाांधकामाचे ननयोजन करर्े व
प्रशासकीय मान्यता घेवून
बाांधकाम नवभागास ननधी वगण
करुन प्र.मा हस्ताांतरीत
करर्े आनर् खचाचे पयणवक्ष
े
करर्े .

नजल्हा पशुसांवधणन अनधकारी
नजल्हा पनरषद जालना

कलम 4 (1) ( ब ) नमुना ( अ )
ननर्णय प्रनियेतील पयणवक्ष
े र् व जबाबदारीचे नननित करुन कायणपद्धतीचे प्रकाशन
कामाचे नाव / प्रकार :- नजल्हा वार्षषक योजना सन -2019-20 ( नवकास योजना)
कामाचे स्वरुप / योजनेचे नाव :- एकात्ममक कुक्कुट नवकास योजना कायणिम
मां जुर तरतुद :- 30 लक्ष
अनधननयमाचे नाव :- म.नज.प.व प.सां अनधननयम 1961
ननयम :- 125 व 99
शासन ननर्णय :- शासन ननर्णय ि. नजवायो-2010 / प्रि 312 / पदु म -4 मांत्रालय मुांबई 16 सप्टें 2010
अ.ि

1.

योजनेचे मुळ नाव

मांजुर तरतुद व

कामासाठी जबाबदार

आर्षिक वषण

अनधकारी

नजल्हा वार्षषक योजना

30 लक्ष

नजल्हा पशुसांवधणन

एक नदवसीय सुधारीत

सन -2019-20

सन 2019-20

अनधकारी

कुक्कुट 100 नपल्ाांचा

नजल्हा पनरषद जालना

गट पुरवठा करर्े

अांतगणत एकात्ममक

कामाचे स्वरुप

कुक्कुट नवकास

या आर्षिक वषात 375

योजना कायणिम

लाभधारकाांना लाभ
दे ण्यात येईल.

नजल्हा पशुसांवधणन अनधकारी
नजल्हा पनरषद जालना

कलम 4 (1) ( ब ) नमुना ( अ )
ननर्णय प्रनियेतील पयणवक्ष
े र् व जबाबदारीचे नननित करुन कायणपद्धतीचे प्रकाशन
कामाचे नाव / प्रकार :- नजल्हा वार्षषक योजना सन -2019-20 ( नवकास योजना)
कामाचे स्वरुप / योजनेचे नाव :- वैरर् नवकास योजना कायणिम
मां जुर तरतुद :- 30 लक्ष
अनधननयमाचे नाव :- म.नज.प.व प.सां अनधननयम 1961
ननयम :- 125 व 99
शासन ननर्णय :- शासन ननर्णय ि. नजवायो-2010 / प्रि 340 / पदु म -4 मांत्रालय मुांबई 30 ऑग 2010
अ.ि

1.

योजनेचे मुळ नाव

मांजुर तरतुद व

कामासाठी जबाबदार

आर्षिक वषण

अनधकारी

नजल्हा वार्षषक योजना

30 लक्ष

नजल्हा पशुसांवधणन

दु भमया जनावराांसाठी

सन -2019-20

सन 2019-20

अनधकारी

सुधारीत वैरर् नबयार्े व

नजल्हा पनरषद जालना

सुधारीत जातीचे ठोंबे

अांतगणत वैरर् नवकास
योजना कायणिम

कामाचे स्वरुप

शेतक-याांना 100 %
अनुदानावर पुरनवर्े व
प्रोमसाहन दे र्े

नजल्हा पशुसांवधणन अनधकारी
नजल्हा पनरषद जालना

कलम 4 (1) ( ब ) नमुना ( अ )
ननर्णय प्रनियेतील पयणवक्ष
े र् व जबाबदारीचे नननित करुन कायणपद्धतीचे प्रकाशन
कामाचे नाव / प्रकार :- नजल्हा वार्षषक योजना सन -2019-20 ( नवकास योजना)
कामाचे स्वरुप / योजनेचे नाव :- कामधेनु दत्तक ग्राम योजना
मां जुर तरतुद :- 50 लक्ष
अनधननयमाचे नाव :- म.नज.प.व प.सां अनधननयम 1961
ननयम :- 125 व 99
शासन ननर्णय :- 1. शासन ननर्णय ि. नापुयो-2010/प्रि-50/पदु म -4 मांत्रालय मुांबई नद. 29 आक्टोंबर 2010
2. शासन ननर्णय ि. नापुयो-2010/प्रि-50/पदु म -4 मांत्रालय मुांबई नद. 16 नडसांेेबर 2011
अ.ि

1.

योजनेचे मुळ नाव

मांजुर तरतुद व

कामासाठी जबाबदार

आर्षिक वषण

अनधकारी

नजल्हा वार्षषक योजना

50 लक्ष

नजल्हा पशुसांवधणन

नजल्हयाभरातुन 33

सन -2019-20

सन 2019-20

अनधकारी

गावाांची ननवड करुन

नजल्हा पनरषद जालना

सांबध
ां ीत गावाांमध्ये

अांतगणत कामधेनु दत्तक
ग्राम योजना

कामाचे स्वरुप

जनावराांच्या आरोग्याच्या
दृष्टीने नवनवध आरोग्य
नशबीराांचे आयोजन करर्े .

नजल्हा पशुसांवधणन अनधकारी
नजल्हा पनरषद जालना

कलम 4 (1) ( ब ) नमुना ( अ )
ननर्णय प्रनियेतील पयणवक्ष
े र् व जबाबदारीचे नननित करुन कायणपद्धतीचे प्रकाशन
कामाचे नाव / प्रकार :- नवशेष घटक योजना सन -2019-20 ( नवकास योजना)
कामाचे स्वरुप / योजनेचे नाव :- अनु.जातीच्या लाभार्थ्याना दोन दु धाळ जनावराांचा गट पुरवठा करर्े .
मां जुर तरतुद :- 99 लक्ष
अनधननयमाचे नाव :- म.नज.प.व प.सां अनधननयम 1961
ननयम :- 125 व 99
शासन ननर्णय :- शासन ननर्णय ि. नजवायो-2010 / प्रि 305 / पदु म -4 मांत्रालय मुांबई 22 नोव्हें 2011
अ.ि

1.

योजनेचे मुळ नाव

मांजुर तरतुद व

कामासाठी जबाबदार

आर्षिक वषण

अनधकारी

नवशेष घटक योजना

99 लक्ष

नजल्हा पशुसांवधणन

अनु.जाती च्या

सन -2019-20

सन 2019-20

अनधकारी

लाभार्थ्याची ननवड

नजल्हा पनरषद जालना

करुन मयाांना दोन

अांतगणत अनु.जातीच्या

कामाचे स्वरुप

लाभार्थ्याना दोन

दु धाळ जनाांवराांचा (

दु धाळ जनावराांचा गट

सहा मनहन्याांच्या

पुरवठा करर्े (गाय /

अांतराने )पुरवठा करर्े

म्है स)

या आर्षिक वषा मध्ये
155 लाभधारकाांना
लाभ दे ण्याचे उद्दीष्ट
आहे

नजल्हा पशुसांवधणन अनधकारी
नजल्हा पनरषद जालना

कलम 4 (1) ( ब ) नमुना ( अ )
ननर्णय प्रनियेतील पयणवक्ष
े र् व जबाबदारीचे नननित करुन कायणपद्धतीचे प्रकाशन
कामाचे नाव / प्रकार :- नवशेष घटक योजना सन -2019-20 ( नवकास योजना)
कामाचे स्वरुप / योजनेचे नाव :- अनु.जातीच्या लाभार्थ्याना 10+1 शेळी गट ü पुरवठा करर्े .
मां जुर तरतुद :- 15 लक्ष
अनधननयमाचे नाव :- म.नज.प.व प.सां अनधननयम 1961
ननयम :- 125 व 99
शासन ननर्णय :- शासन ननर्णय ि. नजवायो-2011 / प्रि 323 / पदु म -4 मांत्रालय मुांबई 11 नोव्हें 2011
अ.ि

1.

योजनेचे मुळ नाव

मांजुर तरतुद व

कामासाठी जबाबदार

आर्षिक वषण

अनधकारी

नवशेष घटक योजना

15 लक्ष

नजल्हा पशुसांवधणन

अनु.जाती च्या

सन -2019-20

सन 2019-20

अनधकारी

लाभार्थ्याची ननवड

नजल्हा पनरषद जालना

करुन मयाांना

अांतगणत अनु.जातीच्या

कामाचे स्वरुप

लाभार्थ्याना 10+1

अनु.जातीच्या

शेळी गट ü पुरवठा

लाभार्थ्याना 10 शेळी

करर्े

व एक बोकड गट ü
पुरवठा करर्े
या आर्षिक वषामध्ये
28 लाभधारकाांना
लाभ दे ण्याचे उद्यीष्ट
आहे .

नजल्हा पशुसांवधणन अनधकारी
नजल्हा पनरषद जालना

कलम 4 (1) ( ब ) नमुना ( अ )
ननर्णय प्रनियेतील पयणवक्ष
े र् व जबाबदारीचे नननित करुन कायणपद्धतीचे प्रकाशन
कामाचे नाव / प्रकार :- नजल्हा वार्षषक योजना सन -2019-20 (औषधी खरे दी)
कामाचे स्वरुप / योजनेचे नाव :- नजल्हा पनरषद अांतगणत पशुवद्य
ै कीय सांस्िाांना औषधी पुरनवर्े
मां जुर तरतुद :- 47.50 लक्ष
अनधननयमाचे नाव :- म.नज.प.व प.सां अनधननयम 1961
ननयम :- 125 व 99
शासन ननर्णय :- 1. नडआयएस-2009/प्रि-435/पदु म-4 मांत्रालय मुांबई 400032 नद. 5 माचण 2010
2. शासन ननर्णय ि. नजवायो-2010/प्रि 338 / पदु म -4 मांत्रालय मुांबई 03 जाने 2012
अ.ि

1.

योजनेचे मुळ नाव

मांजुर तरतुद व

कामासाठी जबाबदार

आर्षिक वषण

अनधकारी

नजल्हा वार्षषक योजना

47.50 लक्ष

नजल्हा पशुसांवधणन

नजल्हा पनरषद अांतगणत 59

सन -2019-20

सन 2019-20

अनधकारी

पशुवद्य
ै कीय सांस्िाांना

नजल्हा पनरषद जालना

दै नांदीन जनावराांवर

अांतगणत नजल्हा पनरषद

कामाचे स्वरुप

अांतगणत पशुवद्य
ै कीय

उपचार करण्यासाठी

सांस्िाांना औषधी

लागर्ारे औषधी

पुरनवर्े

शासनाच्या भावबांद
दरकरारा नुसार खरे दी
करुन पुरवठा करर्े .

नजल्हा पशुसांवधणन अनधकारी
नजल्हा पनरषद जालना

कलम 4 (1) ( ब ) नमुना ( अ )
ननर्णय प्रनियेतील पयणवक्ष
े र् व जबाबदारीचे नननित करुन कायणपद्धतीचे प्रकाशन
कामाचे नाव / प्रकार :- नवशेष घटक योजना सन -2019-20
कामाचे स्वरुप / योजनेचे नाव :- अनु.जातीच्या लाभार्थ्याकडील जनावराांना जांतनाशके व श्रार खननज नमश्रर्े पुरवर्ेेे
मां जुर तरतुद :- 25 लक्ष
अनधननयमाचे नाव :- म.नज.प.व प.सां अनधननयम 1961
ननयम :- 125 व 99
शासन ननर्णय :अ.ि

1.

योजनेचे मुळ नाव

मांजुर तरतुद व

कामासाठी जबाबदार

आर्षिक वषण

अनधकारी

नवशेष घटक योजना

25 लक्ष

नजल्हा पशुसांवधणन

अनु.जाती च्या

सन -2019-20

सन 2019-20

अनधकारी

लाभार्थ्याची ननवड करुन

नजल्हा पनरषद जालना

मयाांना अनु.जातीच्या

अांतगणत अनु.जातीच्या

कामाचे स्वरुप

लाभार्थ्याकडील

लाभार्थ्याकडील

जनावराांना जांतनाशके

जनावराांना जांतनाशके व

पुरवर्ेेे

श्रार खननज नमश्रर्े
पुरनवर्े .

नजल्हा पशुसांवधणन अनधकारी
नजल्हा पनरषद जालना

कलम 4 (1) ( ब ) नमुना ( अ )
ननर्णय प्रनियेतील पयणवक्ष
े र् व जबाबदारीचे नननित करुन कायणपद्धतीचे प्रकाशन
कामाचे नाव / प्रकार :- नवशेष घटक योजना सन -2019-20
कामाचे स्वरुप / योजनेचे नाव :- अनु.जातीच्या लाभार्थ्याना पशुसांवधणन नवषयक प्रनशक्षर् दे र्े.
मां जुर तरतुद :- 15 लक्ष
अनधननयमाचे नाव :- म.नज.प.व प.सां अनधननयम 1961
ननयम :- 125 व 99
शासन ननर्णय :- नजवायो1009/प्रि193/काया-1481 मुांबई 400032 नद.03 नडसेंबर 2009
शासन पनरपत्रक :- नजवायो1009/प्रि213/काया-1481 मुांबई 400032 नद.30 नडसेंबर 2009
अ.ि

1.

योजनेचे मुळ नाव

मांजुर तरतुद व

कामासाठी जबाबदार

आर्षिक वषण

अनधकारी

नवशेष घटक योजना

15 लक्ष

नजल्हा पशुसांवधणन

अनु.जाती च्या लाभार्थ्याची

सन -2019-20

सन 2019-20

अनधकारी

ननवड करुन मयाांना

नजल्हा पनरषद जालना

अनु.जातीच्या लाभार्थ्याना

अांतगणत अनु.जातीच्या

कामाचे स्वरुप

लाभार्थ्याना

पशुसांवधणन नवषयक 3

पशुसांवधणन नवषयक

नदवसीय प्रनशक्षर् दे र्े व

प्रनशक्षर् दे र्े.

क्षेत्र भेटीचे आयोजन करर्े
या आर्षिक वषामध्ये 1500
लाभधारकाांना प्रनशक्षीत
करर्े उद्यीष्ट आहे .

नजल्हा पशुसांवधणन अनधकारी
नजल्हा पनरषद जालना

कलम 4 (1) ( ब ) नमुना ( अ )
ननर्णय प्रनियेतील पयणवक्ष
े र् व जबाबदारीचे नननित करुन कायणपद्धतीचे प्रकाशन
कामाचे नाव / प्रकार :- नवशेष घटक योजना सन -2019-20
कामाचे स्वरुप / योजनेचे नाव :- अनु.जातीच्या लाभार्थ्याकडील जनावराांना खाद्य वाटप
मां जुर तरतुद :- 0.1 लक्ष
अनधननयमाचे नाव :- म.नज.प.व प.सां अनधननयम 1961
ननयम :- 125 व 99
शासन ननर्णय :- नजवायो1009/प्रि193/काया-1481 मुांबई 400032 नद.03 नडसेंबर 2009
शासन पनरपत्रक :- नजवायो1009/प्रि213/काया-1481 मुांबई 400032 नद.30 नडसेंबर 2009
अ.ि

1.

योजनेचे मुळ नाव

मांजुर तरतुद व

कामासाठी जबाबदार

आर्षिक वषण

अनधकारी

नवशेष घटक योजना

0.1 लक्ष

नजल्हा पशुसांवधणन

आर्षिक वषण सन 2019-

सन -2019-20

सन 2019-20

अनधकारी

20 मध्ये तरतुद अभावी

नजल्हा पनरषद जालना

ननयोजन नाही.

अांतगणत अनु.जातीच्या

कामाचे स्वरुप

लाभार्थ्याना
पशुसांवधणन नवषयक
प्रनशक्षर् दे र्े.

नजल्हा पशुसांवधणन अनधकारी
नजल्हा पनरषद जालना

कलम 4 (1) ( ब ) नमुना ( अ )
सांघनाचे लक्ष वार्षषक
ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT Z.P JALNA COMPARITIVE STATEMENT MONTH MARCH-2019
SR.NO

TECHNICAL WORK MONTH

TECHNICAL WORK MONTH

-MARCH 2018

MARCH -2019

CASE

TARGET

ACHIVEMENT

TARGET

Remark

ACHIVEMENT

1

AI

105726

22600

105726

25892

a

EXOTIC

38590

8826

38590

9759

b

CROSSBREED

12687

8500

12687

10261

c

DESHI

21145

0

21145

375

d

BUFFALOE

33304

5274

33304

5499

2

CALVES BORN

7522

6298

7522

7021

a

CROSSBREED

2833

3678

2833

5255

b

DESHI

2942

1043

2942

30

c

BUFFALOE

1747

1577

1747

1736

4

PD

97224

22784

97224

40406

5

WORK CAMP

444

1128

444

775

6

INFERLITY EXAM

18733

11126

18733

19852

7

INFERLITY CAMP

300

0

300

38

8

TREATMENTS

293359

187759

293359

194356

9

CASTRATION

13962

13405

13962

20953

10

OPRETION

11560

7580

11560

6563

a

MINOR

10880

7410

10880

6150

b

MAJOR

720

170

720

413

11

VACCINATION

1133538

505097

1133538

586423

12

POSTMORTEM

0

0

106

13

SAMPLE EXAM

3742

3742

3579

14

SERVICE CHARGE

0

0

1774863

186
1965
1675601

नजल्हा पशुसांवधणन अनधकारी
नजल्हा पनरषद जालना

