केंद्रीय माहितीचा अहिकार अहिहियम 2005 अंतर्ग त
कलम 4 (1) (b) खालील प्रहिध्द करावयाची माहिती
पशुिंविग ि हवभार्, हिल्हा पररषद परभणी
कलम 4 (1) (ब) (एक)
हिल्हा पररषद परभणी ये थील पशुिंविग ि हवभार्, हि.प.परभणी कायाग लयातील काये व कतग व्य् यां चा तपशील
कायाग लयाचे िाव :-

पशुिंविग ि हवभार्, हिल्हा पररषद परभणी

कायाग लय प्रमुख :-

हिल्हा पशुिंविग ि अहिकारी हि.प.परभणी

शािकीय हवभार्ाचे िाव :-

ग्राम हवकाि व िलिं िारण हवभार्, मंत्रालय मुंबई 32

कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अहििस्त :- ग्राम हवकाि व िलिं िारण हवभार्, मंत्रालय मुंबई 32
कायग क्षेत्र परभणी हिल्हा
हवहशष्ट काये :-

भौर्ोलीक परभणी हिल्हा
हि.प.ि.अ.यां चे हियं त्राणाखालील कमगचारी यां ची आस्थापिा व हिल्हा पररषदे चे िवग िािारण िभे चे

प्रशािि आहण मिाराष्ट हिल्हा पररषद पं.ि.अहिहियम 1961 खालील तरतु दीिुिार हवषय िहमती िभा आयोहित करणे ,
पशुिंविग ि हवभार्ाच्या िवग योििा ग्रामीण स्तरावर राबहवणे पवै द िं स्थािा औषिी पुरवठा, पशुप्रदशगिे, श्रम हशबीर आयोहित
करणे पवै द िं स्थािा व पं.ि.िा भेटी दे वुि तां हत्रक मार्ग दशगि करणे .
हवभार्ाचे ध्येय िोरण :-

हि.प.ि.अ. यां चे हियं त्रणा खालील वर्ग -1,2,3 व 4 िं वर्ाग चे िहियं त्रण
आहण िवग िािारण कामाकािाचे व्यवस्थापि करणे .

कायाग लयाची िार्ा इमारतीचा तपशील :- स्वत् :ची शािकीय िार्ा
कायाग लयातील दु रध्विी क्रं. व वेळा :- (02452) (220486) वे ळ िकाळी 10 ते 2.00 2.30 ते 5.45
िाप्ताहिक िु टटी :- रहववार आहण दु िरा व चौथा श्हिवार
हवहशष्ट िे वेिाठी ठरहवलेल्या वे ळा :- ----

कलम 4 (1)(ब) (दोि)
पशुिंविग ि हवभार्ाचे प्रारुप तक्ता
मुख्य कायग कारी अहिकारी
हिल्हा पशुिंविग ि अहिकारी

पशुिि हवकाि अहिकारी (तां हत्राक ििाय्यक ) :- तां हत्रक हवभार्, हवषय िहमती िभा आयोहित करणे , पशुिंविग ि
हवभार्ाच्या िवग योििा ग्रामीण स्त् ाारावर राबहवणे , पवै द िं स्थािा
औषि् पुरवठा, पशुप्रदशगि,श्रम हशहबरे आयोहित करणे करीता
िं हचका हि.प.िं .अ.यां चे मार्गत वररष्ां िा िादर करणे .
ििाय्यक प्रशािि अहिकारी :-

कायाग लयातील िवग हवभार्ां च्या िं हचकावर अहभप्राय दे णे व

कायाग लयातील कमगचा-यां वर व कायाग लयीि कामावर हियं त्रण
ठे वणे .
वररष् ििाय्यक :-

आस्थापिा -2 हवभार् रािपत्रीत अहिकारी वर्ग 1 व 2 यां चे
आस्थापिाहवषयक बाबी.

कहिष् ििाय्यक (लेखा):कहिष् ििाय्यक :-

लेखा हवभार्ाचे काम.
आस्थापिा-1 वर्ग 3 व 4 आस्थापिाहवषयक बाबी, आवक िावक
हवभार्ाचे काम.

कलम 4 (1)(ब) (तीि)

हिणग य प्रहक्रये तील पयग वेक्षण् व िबाबदारीचे उत्तरदाईत्व हिहित करणारे कायग पध्दतीचा तपशील.

प्रत्येक कायग िे वा कतग व्य अहिकारीची अमंलबिावणी करण्याकरीता अहिहियम शािि हिणग य पररपत्रक आदे श यां चा
आिार घेवुिच कामे केली िातात त्यािुिार पशुिंविग ि हवभार्ाकडील िवग प्रशािकीय आहण आहथगक व तां हत्रक बाबी िं बंिी िवग

िं हचका िवग िं हचका प्रस्ताव, कामे या बाबतीत त्या त्या िं बंहित प्रकरणातील िादर करणारे कमगचारी / पशुिि हवकाि
अहिकारी (तां हत्रक ििाय्यक ) यां चे पािु ि कायाग लयीि अहिक्षक, कक्ष् अहिकारी, आहण हवभार् प्रमुख् म्हणु ि हिल्हा पशुिंविग ि
अहिकारी हि.प.यां ची िबाबदारी ये ते.
प्रत्येक प्रकरण िं बंहित प्रकरण िाताळणारे कमगचारी क.ि./ व.ि. यां चेकडु ि िादर केले िाते या िंतर प्रकरणाशी
िं बंहित कायाग लयीि अहिक्षक/ कक्ष् अहिकारी यां चेकडु ि तिे च पशुिि हवकाि अहिकारी (तां हत्रक ििाय्यक ) यां चेकडु ि
प्रस्तावावर अहभप्राय हदले िातात तिे च त्या िं बंहित शािि हिणग य पररपत्रक यां चेिि योग्य त्या हिणग यास्तव कायाग लय
प्रमुख्

हिल्हा

पशुिंविग ि

अहिकारी

यां चकडे

िादर

केले

िातात

आहण

यापुढे

प्रकरण

आवश्यकते िुिार

मा.अहत.मु.का.अ./मा.मु.का.अ.हि.प. यां चेकडे िादर केले िाते .

कलम 4 (1)(ब) (तीि)
पशुिंविग ि हवभार्ातील अहिकारी व कमगचारी यां च्या अहिकारां चा तपशील
पशुिंविग ि हवभार्ां तर्ग त मा.मुख्य कायग कारी अहिकारी यां च्या अहिकार प्रदाि आदे शािुिार हिल्हा पशुिंविग ि अहिकारी यां िा
हवहवि अहिकार आिे त. पशुिंविग ि हवभार्ामिील वर्ग 3 कमगचा-यां िा कोणतीिी अहिकार िािीत आहथगक प्रशािकीय िवग
अहिकार हिल्हा पशुिंविग ि अहिकारी यां िा आिे त.
आर्थिक अर्िकार
अ.
क्रं.

पदिाम

अहिकार आहथगक

1.

हिल्हा
पशुिंविग ि
अहिकारी

आिरण व िं हवतरण अहिकारी वेति दे यक
मंिुरी, प्रवािभत्ता दे यक मंिुरी कायाग लयीि
खचाग चे दे यक मंिुरी करणे वे ति व भत्याचे
पुरवणी दे यक मंिुर करणे हबल मंिुर करणे ,
तां हत्रक योििा, औष्िी खरे दी, पशुप्रदशगिे ,
कृती हशबीरे राबहवण्यािाठी तरतुद
तालुकास्तरावर हवतररत करणे .

कोणत्या कायदा /हियम /
शाििहिणग य
/पररपत्राकिुिार
म.िा.िे .हियम 1981
अंतर्ग तचे हियम व त्या
िं बहित शािि हिणग य
म.हि.प.पं.ि.ले खा िं हिता
1968 आकस्मिक खचाग चे
हियम

प्रशासकीय अर्िकार

अहभप्राय

मा.मु.का.अ. यां चे
अहिकार प्रदाि
आदे शािुिार कामे
करणे .

अ.
क्रं.

पदिाम

अहिकार आहथगक

1.

हिल्हा
पशुिंविग ि
अहिकारी

पशुिंविग ि हवभार् हियं हत्रत िं वर्ाग त वर्ग 3 व 4
कमगचा-यां चे आस्थापिा हवषयक िवग कामे
पदभरती, पदोन्नती, इत्यादी िं बंहित िवग कामे.
पशुिंविग ि हवषय िहमती िवग िािारण िभा
बै ठकी मिील हिणग याची अमंलबिावणी करणे चे
अिु षंर्ािे आवश्यकती कायग वािी करणे .

कोणत्या कायदा /हियम /
शाििहिणग य
/पररपत्राकिुिार
म.िा.िे .हियम 1981
अंतर्ग तचे हियम व त्या
िं बहित शािि हिणग य
म.हि.प.पं.ि.ले खा िं हिता
1968 आकस्मिक खचाग चे
हियम
म.हि.प.पं.ि.अहिहियम
1961 आहण त्याअंतर्ग तचे
िवग हियम

अहभप्राय

मा.मु.का.अ. यां चे
अहिकार प्रदाि
आदे शािुिार कामे
करणे .

कलम 4 (1)(ब) (चार) िमु िा (अ)
पशुिंविग ि हवभार्, हिल्हा पररषद परभणी येथील कायगरत कमग चा-यांचे कतगव्य त्यांचेकडील अिले ल्या कामाचा कमग चारी हििाय तपशील
अ.
कमग चा-याचे िाव व
त्यांिा वर्ग
त्यांच्याकडे िोपहवले ल्या कामकािाचा तपशील
हिणगय प्रहक्रयेतील
क्रं.
हुददा
केले ला
टप्पे /पयगवेक्षहकय
कक्ष
उत्तरदायस्मत्व (File
flow)
1
2
3
4
5
1
डॉ.एि.टी.बुचाले ,
तांहत्रक
तांहत्रक कामाचे िंकलि करुि दरमिा अिवाल वररष्ांिा िादर करणे ,
तांहत्रक ििाय्यक,
पशुिि हवकाि
हवभार्
हवषय िहमती िभेचे आयोिि, िवग योििा ग्रामीण पातळीवर पहवअ (हव)
हिपिंअ, िभापती
अहिकारी,
पं.ि.यांचेमार्गत राबहवणे, पवैद िंस्थािा औषिी
पशुिंविग ि हवषय
(तां.ि.)
खरे दी,हवघयो,हिपिे ि,योििा इ.योििा राबहवणे, पवैद िंस्थाच्या तांहत्रक
िहमती
कायागकडे लक्ष दे णे, पवैद िंस्थािा औषिी हवतरण करणे, हवहवि योििा
मु .ले .व.हव.अ. अहत
कायागन्वीत करण्यािाठी िंहचका हिपिंअ यांचे मार्गत वररष्ांिा िादर
मु .का.अ. हि.प.
करणे, िभेचे कायगवृतांत िोंदविी भार् 1 व 2 अदयावत ठे वणे,वाहषगक
प्रशािि अिवाल तयार करणे , हि.प.िमन्व् य िहमतीची
बैठक,हिल्हाहिकारी यांिी आयोहित केले ली िमन्व् य िहमती बैठक
हिल्हाहिकारी व मु .का.अ.यांची हवभार्ीय बैठक, मा.मं त्री, िहचव,
मा.आयुक्त पशुिंविग ि यांिी वेळोवेळी बोलावले ल्या बैठकीबाबत माहिती
िादर करणे, माहिती अहिकार कक्ष्, 20 कलमी कायगक्रम, मराठवाडा
हवकािाचा कालबध्द कायगक्रम, हियोिि िहमतीची बैठक तिेच इतर
बैठकी िंबंिी माहिती तयार करणे .
2
िौ.िे.एि.वडकुते
पशुिंविग ि हवभार्ातील मा.मु .का.अ.आहण मा.उप मु .का.अ.(िा) यांचेकडे
ििाय्यक प्रशािि
िाणारे िवग िंहचकावर अहभप्राय दे णे, कायागलयातील कमग चा-यांवर
अहिकारी
हियंत्रण ठे वणे, आवक हवभार्ाचे टपालावर हवभार्हििाय पृष्ांहकत करणे ,
िवग हवभार्ांचे कायगहववरण र्ोषवारा िंकलि करुि
मा.मु .का.अ.हि.प.यांचेकडे िादर करणे, अिग शािकीय पत्रके हिकाली
काढणे, माहिती अहिकारातील दरमिा प्रपत्र 1 ते 5
मा.मु .का.अ.हि.प.यांचेकडे िादर करणे, आयुक्त तपािणी मु द्ांचे
अिु पालि तयार करणे आयुक्त तपािणीचे वेळी अहभले खे दशगहवणे,
अिवाल वाचिाचे वेळी उपस्मस्थत रािणे, आवक िावक हवभार्ाचे
आठवडी र्ोषवा-यावर स्वाक्षरी करणे, कायागलयीि आस्थ्ाााापिा
हवषयक िंहचका, प्रहतहियुक्त्ाी बदली, आं तरहिल्हाबदली, इतर
आस्थापिा हवषयक िंहचकावर अहभप्राय दे णे आस्थापिा हवषयक
बैठकीचे माहिती िंकलि’ लोकशािी हदि, भ्रष्टाचार हिमुगलि
प्रकरणे,मा.आयुक्तांकडील प्रलं हबत िंदभग,

3

श्री.िी.िी.र्ुंर्े वररष्
ििाय्यक

आस्थापिा 2
(रािपहत्रत
अहिकारी वर्ग1 व 2)

4

श्री.पी.बी.वैदय कहिष्
ििाय्यक

आस्थापिा 1

5

श्रीमती
एि.एि.आमर्े,
कहिष् ििाय्यक
ले खा

लेखा, बिेट,
रोखपाल
शाखा

6

श्री.पी.बी.वैदय कहिष्
ििाय्यक

आवकिावक शाखा

प्रत्येक कामाची कालमयागदा :-

1.
2.

वर्ग 1 व 2 अहिका-यांचे आस्थापिा हवषयक कामे , वेति व भत्ते तयार
करणे व कोषार्ाराि पाठहवणे, वेतिभत्यांची तरतुद मार्हवणे, माहिक
अिवाल वररष्ांिा िादर करणे ररक्त पदाचा अिवाल वररष्ांिा िादर
करणे, वाहषगक वेतिवाढी मं िुर करणे, रिा प्रकरणे मं िुर करणे,
पररहवक्षाहिि कालाविीचे प्रस्ताव वररष्ं ाािा िादर करणे, बदल्यांची
माहिती िादर करणे, पहवअ यांचे तक्रारी बाबत कायगवािी , महविे वर्ग1 व
2 यांची िवग प्रकारची दे यके तयार करणे व कोषार्ारात दाखल करणे
मु .का.अ. व म.हव.िे. वर्ग1 व 2 अहिका-यांचे वेति व भत्या बाबत
अं दािपत्रक, ताळमे ळ कामे , कायगहववरण र्ोषवारा, िेवाहिवृत्ती वेति
प्रकरणी िंहियंत्रण् .
पशुिंविग ि हवभार् हियंत्रीत वर्ग 3 व 4 चे कमगचा-यांची िेष्ता िुची तयार
करणे, वर्ग 3 व 4 कमग चारी र्ोपिीय अिवाल, िेवा प्रवेशात्तर पररक्षा,
स्पिाग पररक्षा, पररक्षा िुट मान्ये , िेवेत कायम करण्याबाबतचे प्रस्ताव
वररष्ं ाािा िादर करणे, वैदयकीय प्रहतपुती, हि.प. हलर्ल िेल, हवहिज्ञ
हियुक्ती, कालबध्द पदोन्नती, वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या कमगचा-यांची आस्थापिा
हवषयक कामे , वेतिहिहिती , रिा प्रकरणे, वेति दे यके वर्ग-3 व 4
,मिाराष्ट्ग दशगि, कमगचारी र्हवयो.,हकरकोळ रिा,कमग चारी पदोन्नती,
बदल्या, प्रहतहियुक्ती आं तर हिल्हा बदली, हशस्तभंर्ाची प्रकरणे,
आस्थापिा िुची तयार करणे , अहतररक्त कायगभाराचे वेति मान्य करणे ,
मा.आयुक्त यांची हि.प.तपािणी व अिु पालि, वर्ग-3 व 4 कमग चारी
हवभार्ीय चौकशी / हिलं बि प्रकरणाचे िंहियत्रण
ले खा पररक्षण आक्षेप( मिाले खाकार िार्पुर, स्थाहिक हििी ले खा पररक्षण
/ पंचायत राि िहमती ) 2053 हिल्हा प्रशािि व इतर ले खा हशषागचे
बिेट कामे ,वतगमाि पत्र रोष्टर, दु रध्विी / हवद् युत दे यके पशुिंविगि
हवभार् अं तर्गत रोख रक्कम िाताळणे, िोंदविया अद्ावत ठे वणे,
प्रवािभत्ता दे यके िादर करणे, कपात रक्कमे चे हिशोब ठे वणे, ले खा
अहग्रम िोंदविी,आयकर , ध्विहदि हििी इतर हििी िंकलि कमग चारी
भहिहि.दे यके, वािि हवषयक िवग कामे , कायागलयीि िािीत्य खरे दी व
इतर खरे दी प्रकरणे, िाठा िोंदविया ठे वणे, भांडार शाखेचे िवग कामे ,
िादीलवार दे यके, िदस्ांचे प्रवाि भत्ता दे यके तयार करणे व हवतरीत
करणे.
हिल्हा पररषदे च्या पशुिंविग ि हवभार् अं तर्गत िवग शाखािां टपाल हवतरण
व्यवस्था करणे व िोंदविया अद्ावत ठे वणे, टपालाकरीता लार्णाऱ्या
पोस्टे िचा हिशोब ठे वणे व िोंदविी अद्ावत ठे वणे, िवग टपाल िोंदविया
अद्ावत ठे वणे, स्थाहिक िावक टपाल हवतरण व्यवस्था करणे.

व.ि. िप्रअ
मा.हि.प.िं.अ.

कहिष् प्रशािि
अहिकारी/
ििाय्यक प्रशािि
अहिकारी / हिल्हा
पशुिंविग ि
अहिकारी/ उप
मु काअ.(िा.प्र.) /
मु काअ.हि.प.

हिल्हा पशुिंविग ि
अहिकारी, मु ख्य
ले खा व हवत्त
अहिकारी

कहिष् प्रशािि
अहिकारी/
ििाय्यक प्रशािि
अहिकारी / हिल्हा
पशुिंविग ि
अहिकारी/ उप
मु काअ.(िा.प्र.) /
मु काअ.हि.प.

कलम 4 (1) (ब) (चार)
आपली कामे पार पाडण्यािाठी हििीत केलेली प्रमाणके
िवग प्रकारची तातडीची हविीत कालमयागदेत हिकाली काढवयाची तातडीची कालमयागदेत हिकाली
काढावयाची प्रकरणे तातडीिे हिकाली काढली िातात.इतर प्रकरणेिी प्रलं बीत ि ठे वता हिकाली
काढली िातात.

कलम 4 (1) (ब) ( पाच )
आपली कामे पार पाडण्यािाठी त्यािे िारण केलेले हकंवा त्याच्या हियंत्रणािीि अिले ले हकंवा त्याच्या
कमग चाऱ्यांकडु ि वापरण्यात येणारे हियम, हवहियम, हिदे श, हियम-पुस्मस्तका व अहभले खे.
मिाराष्ट् हिल्हा पररषद पंचायत िहमती अहिहियम व त्या खालील हियम
मुं बई ग्रामपंचायत अहिहियम 1958 व त्या खालील हियम

3.
4.
5.
6.
7.

मिाराष्ट् हिल्हा पररषद पंचायत िहमती ले खािंिीता 1968
मिाराष्ट् िार्री िेवा (वेति) हियम 1981
मिाराष्ट् िार्री िेवा (रिा) हियम 1981
मिाराष्ट् िार्री िेवा (हिवृत्ती वेति ) हियम 1982
मिाराष्ट् िार्री िेवा (पदग्रिण अविी, परकीय िेवा, आहण हिलंबि, बडतर्ी, व िेवेतुि काढु ि टाकणे या काळातील प्रदािे ) हियम
1981
8. मिाराष्ट् िार्री िेवा ( िेवेच्या िवगिािारण शती ) हियम 1981
9. तांत्रीक कामा िंबहिचे शािि हिणगय व पररपत्रक
10. मिाराष्ट् हिल्हा पररषद हिल्हा िेवा (हशस्त व अहपल ) हियम 1964
11. मिाराष्ट् हिल्हा पररषद हिल्हा िेवा (वतगणुक ) हियम 1967
कलम 4 (1) (ब) ( पाच ) िमु िा (इ)
िंबहित कमग चारी यांचे कडे त्या हवभार्ातील अहभले खे िोंदविीतील िोंदी प्रमाणे दस्तएै वि उपलब्ध आिे त.िंबहित कमगचारी यांचे
कडे त्यांचे हवभार्ाशी िंबहित िोंदविया उपलब्ध अिुि त्या िोंदविया व अहभले खे अहभले ख कक्षात िति आिे त.
शािि हियमािु िार अहभले ख्यांचे वर्ीकरण केले ले आिे .अ वर्ग 30 वषग ब वर्ग 20 वषग क वर्ग 10 वषग क-1 वर्ग 5 वषग आहण ड वर्ग 1
वषग ठे वण्यात येतात.

अ.क्रं.

1
2
3
4
5

कलम 4 (1) (अ ) ( चार )
दस्तएै विाचा प्रकार / िस्ती
मस्टर/ िोंदपुस्तक / प्रमाणके इ.
प्रमु ख बाबीचा तपशील
शािि हियमािु िार
अ वर्ग
ब वर्ग
क वर्ग
क-1 वर्ग
ड वर्ग
हवषय

िुरक्षीत ठे वण्याचा कालाविी वषग

30
20
10
5
1

कलम 4 (1) ( ब ) ( ििा )
त्यािे िारण केले ल्या हकंवा त्याच्या हियंत्रणाहिि अिले ल्या दस्तएै विाच्या प्रवर्ागचे हववरणपत्र
िंबहित कमग चारी यांचे कडे त्या हवभार्ातील अहभले खे िोंदविीतील िोंदी प्रमाणे दस्तएै वि उपलब्ध आिे त.िंबहित कमगचारी यांचे
कडे त्यांचे हवभार्ाशी िंबहित िोंदविया उपलब्ध अिुि त्या िोंदविया व अहभले खे अहभले ख कक्षात िति आिे त.
शािि हियमािु िार अहभले ख्यांचे वर्ीकरण केले ले आिे .अ वर्ग 30 वषग ब वर्ग 20 वषग क वर्ग 10 वषग क-1 वर्ग 5 वषग आहण ड वर्ग 1
वषग ठे वण्यात येतात.
कलम 4 (1) ( ब ) ( िात ) िमुिा (ब)
पशुिंविग ि हवभार् हि.प.परभणी कायागलयाकडु ि दे ण्यात येणाऱ्या हवहवि अिु दािा बाबतची मािीती.
1. हवशेष घटक योििे अं तर्गत 75 टक्के अिु दािावर अिु िुहचत िाती व िवबौध्द लाभाथीिा दु िाळ ििावरांचे वाटप.
2. ओटीएिपी.योििे अं तर्गत 75 टक्के अिु दािावर आहदवािी क्षेत्रा बािे रील आहदवािी करीता दु िाळ ििावरांचे वाटप.
3. हवशेष घटक योििे अं तर्गत 100 टक्के अिु दािावर अिु िुहचत िाती व िवबौध्द लाभाथींच्या दु िाळ ििावरांिा खाद् पुरवठा.
योििा कायगक्रमाचे िाव
अ.क्रं. लाभाथीचे िाव व पत्ता
अिु दाि / लाभ यांची
हिवड पात्रतेचे हिकष
अहभप्राय
रक्कम / स्वरुप
1
2
3
4
5
1
िि 2016-17 चे लाभाथी हिवड यादी
हवशेष घटक योििे
लॉटरी पध्दत
हिल्हयाच्या िंकेतस्थळावर प्रहिध्द करण्यात अं तर्गत 75 टक्के
आली आिे .
अिु दािावर अिु िुहचत
िाती व िवबौध्द
लाभाथीिा दु िाळ
ििावरांचे वाटप.

कलम 4 (1) ( ब ) (VII)
कायागलयाच्या पररिामकारक कामािाठी िििामान्याशी िल्ला मिलत करण्याची व्यवस्था हिल्हा पररषद अं तर्गत लोक प्रहतहििी /हिल्हा
पररषद / पंचायत िहमती पदाहिकारी यांचेशी िल्ला.
अ.क्रं. िल्लामिलतीचा हवषय
कायगप्रणालीचे हवस्तृत
कोणत्या अहिहियमा /
पुिरावृत्तीकाल
वणगि
हियमा 2 पररपत्रकाव्दारे
िदरील मािीती हवभार्ाशी िंबहित िािी.

अ.क्रं.

िहमतीचे िाव

1

पशुिंविग ि व
दु ग्धशाळा
हवकाि
िहमती

िमु िा (अ)
कलम 4 (1) (ब) (Viii)
हिल्हा पररष्द परभणी येथील पशुिंविग ि कायागलयाच्या िहमती ची यादी प्रकाशीत करणे.
िहमतीचे िदस्ाचे िाव
िहमतीचे
िभा हकतीवेळा
िभा
उहददष्ट
घेण्यात येतात
िििामान्या
िाठी खुली आिे
काय हकंवा िािी
श्री श्रीहिवाि ग्यान्दे वराव मुं ढे
मािाराष्ट््
मिीन्यात एक
िािी
श्री चाप्के प्रभाकर दत्तराव
हि.प.व
वेळ
प.ि.
िौ. इं दुबाई र्णे शराव अंभोरे
अहिहियम
श्री मांडे हवष्णू िामदे वराव
1961
श्री िोिवणे ििािगि एकिाथ
िु िार
श्री उबाळे रामराव अिुगिराव
कामकाि
श्री लिािे रािेंद्र रािाहकशि
करणे
श्री िोर्े कुंडहलक िामदे वराव
श्री कदम िुभाष र्ंर्ािरराव

अ.क्रं.

अहििभेचे िाव

िभेचे िदस्

1

2

3

िमु िा (क)
कलम 4 (1) (ब) (Viii)
िभेचे उहददष्ट
हकती वेळा
घेण्यात येते

4
5
िदीरल मािीती या कायागलयाि लार्ु िािी.

िभा िि
िामान्यािाठी
खुली आिे हकंवा
िािी.
6

िभेचा
कायगवृत्तांत
(उपलब्ध ) आिे
/िािी.
िोय

िभेचा
कायगवृत्तांत
(उपलब्ध)
7

िमु िा (ड)
कलम 4 (1) (ब) (Viii)
पशुिंविग ि हवभार् हिल्हा पररषद परभणी या कायागलयाच्या अंतर्गतचे िंस्थेची यादी प्रकाशीत करणे .
पशुिंविग ि हवभार् अं तर्गत कोणत्यािी िंस्थािा मान्यता दे ण्यात आले ली िािी.हिल्हा पररषद अं तर्गतचे हवहवि हवभार् आहण पंचायत
िहमती आिे त. त्या करीता िंबहित खाते प्रमु ख / र्ट हवकाि अहिकारी िे कायागलय प्रमु ख आिे त.
अ.क्रं. िंस्थेचे िाव
िंस्थेचे िदस्
उहददष्ट
हकती वेळा
िभा िि
िभेचा

घेण्यात येते

1

2

अ.क्रं.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3

4
5
िदीरल मािीती या कायागलयाि लार्ु िािी.

िामान्यािाठी
खुली आिे हकंवा
िािी.
6

कायगवृत्तांत
(उपलब्ध)
7

िमु िा (ड)
कलम 4 (1) (ब) (Viii)
पशुिंविग ि हवभार् हिल्हा पररषद परभणी या कायागलयातील अहिकारी व कमग चारी यांचे िावे,पत्ते व त्यांचे मािीक वेति करणे.
पदिाम
अहिकारी / कमगचारी
वर्ग
रुिु हदिांक
दु रध्विी क्रंमांक
एकुण वेति
यांचे िाव
/ र्ॅक्स / ई मे ल
2
3
4
5
6
7
हिल्हा पशुिंविग ि अहिकारी
डॉ.डी.टी.वाघमारे
र्ट-अ 5/9/2014
02452 220486 90707
हि.प.परभणी
पशुिि हवकाि अहिकारी
डॉ.एि.टी.बुचाले
र्ट-अ 9/6/2014
--//-93140
ििाय्यक प्रशािि अहिकारी
िौ.िे.एि.वडकुते
र्ट-क 21/3/2013
--//-43770
वररष् ििाय्यक
श्री.िी.िी.र्ुंर्े
र्ट-क 31/5/2016
--//-43032
श्रीमती एि.एि.आमर्े,
कहिष् ििाय्यक ले खा
र्ट-क 31/5/2016
--//-30009
कहिष् ििाय्यक
श्री पी.बी.वैद्
र्ट-क 1/6/2016
--//-29330
पररचर
श्री ए.एम. वल् ल् म वा डव र्ट-ड
30/6/2016
--//-28199
पररचर
श्री एल.एम.िाबळे
र्ट-ड
11/5/2015
--//-15456

व

अ.क्रं.

कलम 4 (1) (ब) (x)
पशुिंविग ि हवभार् हिल्हा पररषद परभणी या कायागलयातील अहिकारी व कमग चा-यांची वेतिाची
हवस्तृत माहिती प्रकाहशत करणे.
वर्ग
वेति रुपरे षा
इतर अिु ज्ञेय भत्ते
हियमीत (मिार्ाई
प्रिंर्ािु िार (ििे

हवशेष (ििे प्रकल्प

भत्ता,श्िर भत्ता)

प्रवाि भत्ता)

भत्ता, प्रहशक्ष्ण भत्ता
)
अहिकारी व कमग चारी यांिा वेळोवेळी शाििािे वेळोवेळी शाििािे ठरवुि हदल्यािु िार मिार्ाई भत्ता ,शिर भत्ता,प्रवाि भत्ता,प्रकल्प
भत्ता, प्रहशक्षण भत्ता हियमािु िार अदाई करण्यात येते.
कलम 4 (1) (ब) (xi)
पशुिंविग ि हवभार् हि.प. परभणी या कायागलयाचे मं िुर अंदािपत्रक व खचागचा तपशील
अ.क्रं.

अं दािपत्राकीय हशषागचे
वणगि

अिु दाि

1

2053 हिल्हा प्रशािि
िुिाररत कमग चारी वर्ग
रचिा पध्दती
(2053 0565)

वेति
कायागलयीि ख्चग
प्रवाि ख्चग

हियोिीत वापर
(क्ष्ाेत्र व कामाचा
तपशील)
कमग चा-यांचे वेति व
भत्ते यांचे करीता
खचग करण्यात येतो.

अहिक अिु दाि
अपेहक्षत
अिल्याि रुपयात

अहभप्राय

2

2403 – पशुिंविगि
001 रुग्णालये व
दवाखािे

वेति
कायागलयीि ख्चग
प्रवाि ख्चग

कमग चा-यांचे वेति व
भत्ते यांचे करीता
खचग करण्यात येतो.

3

2403-पशुिंविग ि
001 रुग्णालये व
दवाखािे

वेति
कायागलयीि ख्चग
प्रवाि ख्चग

कमग चा-यांचे वेति व
भत्ते यांचे करीता
खचग करण्यात येतो.

वरीलप्रमाणे

4

2403- पशुिंविग ि
102 आ.ग्रा.उपकेंद्र
म्है ि व पशुचा हवकाि

वेति
कायागलयीि ख्चग
प्रवाि ख्चग

कमग चा-यांचे वेति व
भत्ते यांचे करीता
खचग करण्यात येतो.

वरीलप्रमाणे

5

2403- पशुिंविग ि 103
कुक्कुट हवकाि र्ट

वेति
कायागलयीि ख्चग
प्रवाि ख्चग

कमग चा-यांचे वेति व
भत्ते यांचे करीता
खचग करण्यात येतो.

वरीलप्रमाणे

6

2403- पशुिंविग ि
101 रुग्णालये व
दवाखािे (पवैद अिुशेष)

वेति
कायागलयीि ख्चग
प्रवाि ख्चग

कमग चा-यांचे वेति व
भत्ते यांचे करीता
खचग करण्यात येतो.

वरीलप्रमाणे

आठमािी व िऊमािी
अकरामािी
अं दािपत्रकात
आवशयकतेप्रमाणे
मार्णी केला आिे .
वरीलप्रमाणे

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (अ)
पशुिंविग ि हवभार् हिल्हा पररषद परभणी या कायागलयातील अिुदाि वाटपाच्या कायगक्रमा िंबंहित माहिती/
कायगपध्दती हवषयी माहिती
िि 2016-17 मध्ये अिु दािावर लाभ दे णेिाठी लाभार्थ्ागची हिवड झाले ली अिुि खात्याचे मार्गदशगक िुचिेिुिार
कायगवािी िुरु आिे .
कायगक्रमाचे िाव.
$

लाभाथीच्या पात्रता िंबंिीच्या अटी व शती.

$

लाभ् हमळण्यािाठीच्या अटी.

$

लाभ् हमळण्यािाठीची कायगपध्दती.

$

पात्रता ठरहवण्यािाठी आवश्यक अिले ले कार्दपत्र.

$

कायगक्रमामध्ये हमळणा-या लाभाची हवस्तृत माहिती.

$

अिु दाि वाटपाची कायगपध्दती.

$

िक्ष्म अहिका-यांचे पदिाम.

$

हविं ती अिागिोबत लार्णारे शुल्क

$

इतर शुल्क.

$

हविं ती अिागचा िमु िा.

$

िोबत िोडणे आवश्यक अिलेल्या कार्दपत्रांची यादी (दस्त्ऐवि / दाखले ).

$

िोड कार्दपत्राचा िमु िा

$

कायगपध्दती िंदभागत तक्रार हिवारणािाठी िंबंहित अहिका-याचे पदिाम.

$

तपशीलवार व प्रत्येक स्तरावर उपलब्ध् हििी (उदा. हिल्हा पातळी, तालु का पातळी, र्ावपातळी)

$

लाभाथींची यादी खालील िमु न्यात.

कलम 4 (1) (ब) (xiii)
पशुिंविग ि हवभार् हिल्हा पररषद परभणी येथील कायागलयाकडु ि हमळणा-या िवलतीचा परवािा याची माहिती

या कायागलयाकडु ि कोणत्यािी प्रकारचा परवािा दे ण्यात येत िािी. त्यामु ळे माहिती हिरं क आिे .
कलम 4 (1) (ब) (xiv)
पशुिंविग ि हवभार् हिल्हा पररषद परभणी येथील कायागलयातील माहितीचे इले क्ॉ ्रािीक स्वरुपात िाठहवले ली माहितीचे
प्रकाहशत करणे .
अ.क्रं.

दस्त्ऐविाचा प्रकार

हवषय

1
1

2
कायागलयातील
अहभले ख् कक्षातील रे कॉडग
िु िार िोंदहवले ले अहभले खे

3
आस्थापिािि
हवषय िहमती
िवग िािारण
िभा िंबंहित
हवष्य कायगवृतांत

कोणत्या
इले क्ॉरािीक
िमु न्यात
4
िंर्णकात
माहिती
िोंदहवण्याचे काम
चालु आिे .

कलम 4 (1) (ब) (xiv)

$

पशुिंविग ि हवभार्ातील कायागलयात उपलब्ध् िुहविांचा तक्ता प्रकाहशत करणे.
उपलब्ध् िुहविा
भेटण्याच्या वेळे िंदभागत माहिती दे ण्यात येईल.

माहिती
हमळहवण्याची
पध्दती
5
हविीत िमु न्यातील
अिग हकंवा प्रत्यक्ष
िंपकग

िबाबदार
व्यक्ती
6
हिल्हा
पशुिंविग ि
अहिकारी
हि.प.परभणी

$
$
$
$

वेबिाईट हवषयी माहिती तयार करण्यात येत आिे .
अहभले ख् तपािणीिाठी उपलब्ध् आिे त.
िुचिा र्लक उपलब्ध् आिे .
तक्रार हिवारण प्राप्त झाल्यािं तर तक्रारीचा पाठपुरावा करुि तक्रार हिवारण करण्यात येते.

अ
िाव
डॉ.डी.टी.वाघमारे

पदिाम
हिल्हा पशुिंविग ि अहिकारी
हि.प.परभणी

कायगक्षेत्र
हिल्हा परभणी

पत्ता / र्ोि िं .ईमे ल
िािल पेठ रोड पोलीि
मु ख्यालयािमोर परभणी
02452 220486
dahoparbhani@gmail/com

अहपलीय अहिकारी
हिल्हा पशुिंविग ि
अहिकारी
हि.प.परभणी

पदिाम

कायगक्षेत्र

पत्ता / र्ोि िं .ईमे ल

पशुिि हवकाि अहिकारी
(तां.ि.)

हिल्हा परभणी

िािल पेठ रोड पोलीि मु ख्यालयािमोर परभणी
02452 220486
dahoparbhani@gmail/com

पदिाम

कायगक्षेत्र

पत्ता / र्ोि िं .ईमे ल

हिल्हा पशुिंविग ि अहिकारी
हि.प.परभणी

हिल्हा परभणी

िािल पेठ रोड पोलीि मु ख्यालयािमोर परभणी
02452 220486
dahoparbhani@gmail/com

ब
िि माहिती अहिकारी
िि माहिती
अहिकारी यांचे
िाव
डॉ.एि.टी.बुचाले

क
अपीलीय अहिकारी
अपीलीय
अहिकारी यांचे
िाव
डॉ.डी.टी.वाघमारे

कलम 4 (1) (ब) (xivii)

पशुिंविग ि हवभार् हिल्हा पररषद परभणी येथील कायागलयातील प्रकाहशत माहिती
कलम 4 (1) (ड)
िवग िामान्य लोकांशी िंबंहित मित्वाचे हिणगय व िोरणे यांची यादी प्रकाशकांिा करीता तयार करणे व हवतरीत करणे .
कलम 4 (1) (ड)
िवगिािारणपणे आपल्या कायागलयात िोणा-या प्रशािकीय / अिग न्यायीक कामकािाच्या प्रकारची यादी तयार करणे घेतले ल्या
हिणगयाबाबत कायग करणा-या बाबत कायग करण्याची मीमांिा या पुढे दे ण्यात येईल अिे िािीर करणे.
आस्थापना 1 व 2 ताांर्िक र्वभाग रर्िष्ट्री, पररषद, तपासणी,वाहन,भाांडार,लेखा,आवक िावक, रोखपाल.
माहिती अहिकारा अं तर्गतचे कलम 4 (1) B खालील हवहवि िमुिे करावयाचे आिे त. त्यातील कलम 4 (1) (b) (दोि,तीि,चार,पाच) त्याकरीता
आपले कडील अिलेली कामे , कामे करतांिा वापरावयाची कायगपध्दती त्या िंबंहित शािि हिणगय, अहिहियम म.िा.िे.हियम तिेच इतर शािि
आदे श हिणगयाबाबतची माहिती खालील प्रपत्रात आिच दे ण्यात यावी.
कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (ब्)
पशुिंविग ि हवभार्, हि.प.परभणी कायागलयाकडु ि दे ण्यात येणारे हवहवि् अिु दािाबाबत लाभाथी यांची माहिती
योििा / कायगक्रमाचे िाव :- ठोंब अिु दाि िि 2016-17
अ.क्रं.

लाभाथीचे िाव व पत्ता

1

िोबत हदले ल्या यादीप्रमाणे

अिु दाि/ लाभ यांची
रक्कम स्वरुप.

हिवड पात्रतेचे
हिकष

अहभेप्राय

हिल्हा पशुिंविग ि अहिकारी
हिल्हा पररषद परभणी

